
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 شرطة االحتالل تنصب كاميرات مراقبة عند مداخل األقصى
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  السلطة:
 4 عباس والملك سلمان يبحثان آخر تطورات القضية الفلسطينية  2.
 5 القطاعطلبنا معلومات تفصيلية عن الموظفين الجدد في و  قافلة من األدوية إلى غزةتسيير الحمد هللا:   3.
 6 في غزة إخالء كل المراكز األمنية والشرطية تريد من حماسالسلطة  ":ةالحيا"  4.
 6 فلسطينيةال تنشر تسريبات عن العرض األمريكي لقيادة السلطة "القدس العربي"  5.
 7 ملة في قطاع غزةمجلس الوزراء يؤكد أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكا  6.
 8 للمعابر تضحية بانتصارات المقاومة 2005أبو راس: اتفاقية مروان النائب   7.
 8 القرعاوي: اعتداء أجهزة السلطة على موكب أسير محرر غير مقبولالنائب   8.

 
  المقاومة:

 9 في القاهرة 2005س والفصائل ستطرح رفض اتفاقية المعابر برهوم: حما  9.

 10 األمور غير مطمئنةو  لم يكن مريحا   استالم الحكومة لغزة"الجهاد": حماس ملتزمة بالمصالحة ولكن   10.

 10 ة للحكومةتحت السيطرة الكامل األمنية بغزةيجب أن تكون األجهزة فتح:   11.

 11 مرتبط بعمل الحكومة بشكل رسمي على أرض الواقعيعلل أن رفع العقوبات عن غزة  محيسن  12.

 12 مواعيد جديدة أو عاجلة للقاء "فتح" بالقاهرة ةبأيغ بل  بدران: لم ن    13.

 12 بوعي جميع القوى والفصائل الفلسطينية ة للبنان: المخيمات ستبقى محصنةتطمينات فلسطيني  14.

 13 باستراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة تطالبغزة: القوى الفلسطينية   15.

 13 السلطة باإلفراج عن القيادي "جبر"حماس تطالب   16.

 14 االحتالل يزعم مصادرة أسلحة من القدس والضفة  17.

 14 إسرائيليينبتهمة التخطيط لمهاجمة مستوطنين وجنود  االحتالل يعتقل مقدسيا    18.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 15 نتنياهو: "تجريم وعد بلفور هو أصل الصراع مع الفلسطينيين"  19.
 15 استفزازات حماس ريفلين: "إسرائيل" لن تقف مكتوفة األيدي إزاء  20.
 16 رمينيا وأذربيجانأالوزير هنيغبي: "إسرائيل" صديقة لكل من   21.
 16 النائب دوف حنين يطالب نتنياهو بتوفير الكهرباء لغزة  22.
 16 "القائمة المشتركة" تطالب االتحاد األوروبي بالتصدي لممارسات "إسرائيل" ضد المواطنين العرب  23.
 17 ": شمرون ومولخو يخضعان للتحقيق للمرة الثالثة3000"الملف   24.
 17 "1000شنطن للشهادة في القضية "الملف استدعاء السفير اإلسرائيلي بوا  25.
 17 ضد نقل مستوطني "عمونا" ألراضي سلواد حكمة العليا تقبل التماسا  الم  26.
 18 "هآرتس": جمعية مدعومة من وزارة المعارف تنشط لترخيص بؤرة استيطانية  27.
 18 اال": الوضع على حدود غزة قد ينفجر في أي لحظة"و   28.
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  :األرض، الشعب
 18  شرطة االحتالل تنصب كاميرات مراقبة عند مداخل األقصى  29.
 19 أكتوبرتشرين األول/ ألجهزة السلطة خالل  انتهاكا   173لجنة األهالي:   30.
 19  الماضي أكتوبر/ تشرين األولخالل  فلسطينيا   483يعتقل  اإلسرائيلي االحتاللحقوقية: مؤسسات   31.
 20 مساكن فلسطينية في األغوار شرقي الضفة ثالثةالجيش اإلسرائيلي يهدم   32.
 20 مشددة سةاألقصى بحراالمسجد يقتحمون  ا  يهودي مستوطنا   67المحتلة: القدس   33.
 21 تّجار يطالبون بتعويض خسائرهم جرّاء الحرب اإلسرائيلية األخيرةغزة: عشرات ال  34.
 21 لن تنجح الشهداء الحركة األسيرة: محاولة كسر إرادة المقاومة باحتجاز جثامين  35.
 21 رجب الطحان األسيروفاة نجل   36.
 22 حالة اعتقال منذ بداية الشهر الجاري 100سرى للدراسات": األ"مركز   37.
 22  عن وعد بلفور  سفارة بريطانيا تدعوها إلى التراجعإلى رسالة يسلمون  48قادة فلسطينيي : تل أبيب  38.
 22 دولة 60في  ونشبان فلسطينيأطلقها "شباب ضد التطبيع".. مبادرة   39.
 23 مسؤول الهالل األحمر الفلسطيني: نشكر تركيا على دعم شعبنا  40.

 
  األردن: 

 23 جريمة كبرى بحق العرب والفلسطينيين وعد بلفور :أردنية فاعليات نقابية وسياسية  41.
 

  لبنان: 
 24 بحكومة لبنانية مستقبلية "حزب هللا"ت طلق حملة دبلوماسية لمنع مشاركة  "إسرائيل"  42.
 24 "كالم الناس" يستضيف اإلسرائيلي بنيامين زومرلبنان: برنامج   43.

 
  مي:عربي، إسال

 24 تؤكد أنها ستظل رائدة بدعمها لالجئين الفلسطينيين في أرجاء المنطقة السعودية  44.

 25 أحكام اتفاقية جنيف ل"إسرائي"قطر تدعو لضمان احترام   45.

 26 وسم "كلنا شيخ األقصى" يتصدر بتركيا وفلسطين  46.

 26 تعتقل عددا  من الدروز في الجوالن السوري المحتل "إسرائيل"  47.

 27 صحيفة إسرائيلية: مقاتلة سعودية أسقطت طائرة األمير منصور أثناء محاولة هروبه لليمن  48.

 27 "إسرائيل"بمهرجان قرطاج بدعوى التطبيع مع  "23ضية الق"حملة في تونس تطالب بمنع عرض فيلم   49.
 

  دولي:
 28 جون كيري: حكومة نتنياهو هي المسؤولة عن فشل عملية السالم  50.
 29 نائب وزير الخارجية البلغاري يؤكد على أهمية تطبيق حل الدولتين وعدم شرعية المستعمرات  51.
 29 بروكسل تحتضن المؤتمر األوروبي األول لمناهضة االستيطان اإلسرائيلي  52.
 30 اليابان تمّول مشروع إنشاء مبنى جديد في مدرسة عوريف المختلطة في نابلس  53.
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  حوارات ومقاالت:

 30 صالح النعامي... استدعاء على عجل لمقايضة سالح "حماس" عباس في الرياض:  54.

 32 أحمد جميل عزم د.... غزة ومعابرها في زيارة السعودية  55.

 34 حسن نافعة... العرب بعد قرن على وعد بلفور والدروس المستفادة  56.

 37 يوعز هندل... ة الفلسطينيةوهم الدول  57.
 

 39 :كاريكاتير
*** 

 
 الماضيأكتوبر خالل تشرين األول/  عمليات ضد أهداف إسرائيليةسبع أمني فلسطيني: إحباط  مسؤول .1

يوم الثالثاء، عن مصدر أمني فلسطيني "يديعوت أحرونوت" اإللكتروني،  نقل موقع: هاشم حمدان
عمليات ضد أهداف سبع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أحبطت خالل تشرين األول/ أكتوبر  قوله إن

وبحسب المصدر نفسه فإن العمليات التي تم إحباطها كانت إطالق نار  إسرائيلية في الضفة الغربية.
لقاء عبوات ناسفة وعمليات طعن.  وا 

األمن الفلسطينية اعتقلت خالل الشهر  وكان الموقع نفسه قد نشر، مطلع األسبوع الجاري، أن أجهزة
 الماضي العشرات من ناشطي حركة حماس في الضفة الغربية، رغم المصالحة مع حركة فتح.
وأضاف أن المصدر األمني الفلسطيني أكد ذلك، وقال إن عدد معتقلي حركة حماس في الضفة 

 ثلون مع فصائل أخرى.معتقال، كما اعتقل عشرات الناشطين الذين يتما 46الغربية وصل إلى 
وأشار إلى أن أجهزة األمن الفلسطينية شنت حمالت عمالنية مختلفة، قامت خاللها بضبط أسلحة 
وذخيرة كانت معدة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ومصادرة أموال بذريعة أنها معدة لتمويل 

دد وتعمق في األسابيع وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن التنسيق األمني قد تج هذه العمليات.
األخيرة، رغم تصريحات المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر في أعقاب المصالحة بين حركتي فتح 

 وحماس.
 7/11/2017، 48عرب 

 

 عباس والملك سلمان يبحثان آخر تطورات القضية الفلسطينية .2
اء، مع خادم يوم الثالثمحمود عباس، في الرياض  يةفلسطينال السلطةاجتمع رئيس : الرياض

 الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
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ية مريكعباس، خادم الحرمين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والجهود األ وأطلع
نهاء االنقسام.   المبذولة لتحريك عملية السالم، كما وضعه في صورة تطورات المصالحة الوطنية وا 

 ث العالقات الفلسطينية السعودية المتميزة، وسبل تنميتها وتطويرها.وجرى خالل االجتماع بح
بدوره، أكد خادم الحرمين الشريفين على موقف المملكة الثابت في دعم القضية الفلسطينية في كافة 
المحافل الدولية، وتقديم كل ما هو مطلوب، وصوال إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها 

 ية.القدس الشرق
 7/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القطاعطلبنا معلومات تفصيلية عن الموظفين الجدد في و  قافلة من األدوية إلى غزةتسيير الحمد هللا:  .3

قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا: "بتوجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس، تسير : رام هللا
شاحنة من األدوية والمستلزمات الطبية إلى أهلنا في قطاع غزة،  22يدة تتكون من الحكومة قافلة جد

محملة بأدوية لمرضى الكلى والسرطان واألمراض المزمنة، إضافة إلى حليب األطفال ومحاليل 
 وريدية ومضادات حيوية إلى مستودعاتنا في غزة".

إلى قطاع غزة، يوم الثالثاء من  جاء ذلك عقب تسيير قافلة من األدوية والمستلزمات الطبية
مستودعات وزارة الصحة بنابلس، بحضور وزير الصحة جواد عواد، وعدد من الشخصيات الرسمية 

 واالعتبارية.
وأضاف رئيس الوزراء: "بالنسبة لعملية تمكين الحكومة بدأت في قطاع غزة، وهناك ثالث محاور 

ة بالعمل واتخذنا اليوم قرارا بحصر أحوال كافة الموظفين واألمن والمعابر، بدأت اللجنة اإلداري
الحصر  وينتهي 12/11/2017، وسيبدأ الحصر من األحد القادم 14/6/2007موظفي قطاع غزة قبل 

، ونائب رئيس الوزراء موجود في القطاع حاليا وطلب معلومات تفصيلية حول 22/11/2017بتاريخ 
ل أن تنهي اللجنة اإلدارية كافة أعمالها وتكون نأم 1/2/2018كافة الموظفين الجدد، ومع بداية 

 وجدت حال لقضية الموظفين".
تعمل المعابر بدون أمن، ونأمل  أنوتابع: "نحن نتواجد على المعابر ولكن هذا منقوص، ال يمكن  

المصريين، والفصائل الفلسطينية في اجتماعها القادم بالقاهرة أن تناقش وتنهي موضوع  األشقاءمن 
 فال يمكن تكمين حكومة الوفاق أو أي حكومة غيرها إال بحل جذري لموضوع األمن".األمن، 

 7/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 



 
 
 
 

 

 6 ص             4457 العدد:             11/8/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 في غزة إخالء كل المراكز األمنية والشرطية تريد من حماسالسلطة  ":الحياة" .4
وم تصريحات متناقضة متبادلة بين بدت سماء المصالحة الفلسطينية تتلبد بغي: فتحي صّباح -غزة 

، بعد أقل من شهر من توقيع اتفاق جديد في العاصمة "حماس"و  "فتح"طرفي المصالحة حركتي 
في  "صيفًا ساخناً "المصرية. ويخشى الفلسطينيون، بخاصة في قطاع غزة، أن تشهد المصالحة 

 فصل الخريف البارد نسبيًا.
على النار، تزامنًا مع  "البنزين"الفلسطينية رامي الحمدهللا  وبعدما صب رئيس حكومة التوافق الوطني

يرتفع لدى الغزيين.  "منسوب التشاؤم"تطورت إقليمية الفتة في لبنان وأكثر من دولة عربية، أخذ 
وتعزز هذا االنطباع أمس، بعدما تبّنت الحكومة الفلسطينية تصريحات أطلقها الحمدهللا أول من 

ر رفح الحدودي لن يتم فتحه منتصف الشهر الجاري تنفيذًا لتعهدها السابق أمس، ُفهم منها أن معب
 بهذا الخصوص، بدعوى عدم السيطرة على األمن في القطاع.

من وراء هذه التصريحات، وقالت  "فتح"هدف السلطة و  "الحياة"وكشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ 
المعابر  "حماس"الطريقة ذاتها التي أخلت فيها إخالء كل المراكز األمنية والشرطية ب إنهما تريدان

 الثالثة في القطاع.
ألن ذلك يعني تسليم "لن تقبل بتسليم األمن بهذه الطريقة للحكومة،  "حماس"وأضافت المصادر أن 

 على حد تعبيرها. "عودة االنفالت األمني"، فضاًل عن "رقابهم إلى مقصلة السلطة
 8/11/2017، الحياة، لندن

 
 فلسطينيةال تنشر تسريبات عن العرض األمريكي لقيادة السلطة "العربي القدس" .5

إن جزءا كبيرا  "القدس العربي"فادي أبو سعدى: قالت مصادر فلسطينية لـ  "القدس العربي" –رام هللا 
مما يدور في ذهن اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب وما يسمى الحل اإلقليمي ليس إال 

  معنى.بكل ما للكلمة من  "ة سياسيةكارث"
عن موافقة اإلدارة األمريكية على االعتراف بدولة  "القدس العربي"وتتحدث التسريبات التي عرفت بها 

فقط، مقابل تجميد االستيطان اإلسرائيلي والحصول على تسهيالت في  "على الورق"فلسطينية 
وكذلك تسهيل الحركة على المعابر سواء معبر حسب اتفاق أوسلو،  "ج"االقتصاد والمناطق المسماة 

الكرامة الحدودي مع األردن أو معبر رفح الحدودي مع مصر، كل ذلك بالتزامن مع التطبيع العربي 
 مع دولة االحتالل اإلسرائيلي. 
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ذا ما  وحسب المعلومات المتوفرة فإن هذا الطرح من الجانب األمريكي هو الشيء الوحيد المتوفر، وا 
ما يعني  "ال شيء"رئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية فإن المقابل سيكون رفضه ال

 أن اإلدارة األمريكية قد تنسحب من التزامها تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. 
عن هذه التسريبات  "القدس العربي"ورد مسؤول كبير في البيت األبيض األمريكي على استفسارات 

ذه المعلومات ال تعكس خطط اإلدارة األمريكية وال محادثاتها مع األطراف المعنية في إن ه"بالقول 
كما قلنا دائما، فإن هدفنا هو تسهيل التوصل إلى اتفاق بين اإلسرائيليين ". وأضاف "المنطقة

 . "والفلسطينيين وعدم فرض أي شيء عليهم. سنتجاهل الضجيج وسنواصل التركيز على عملنا
الفلسطيني قال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين إن المشكلة تكمن في عدم وجود على الجانب 

نما كل األمر ال يعدو كونه  رؤية أمريكية واضحة ومعلنة للتعامل مع القضية الفلسطينية، وا 
 تسريبات، وكل هذه التسريبات ال تتضمن تجسيدا فعليا للدولة الفلسطينية المستقلة.

 8/11/2017 ،، لندنالقدس العربي
 

 مجلس الوزراء يؤكد أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة في قطاع غزة .6
مجلس الوزراء ، أن رام هللا، من 7/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

بر في قطاع شدد على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على جميع المعا
غزة، مؤكدا أنه ال يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو عليه الحال لغاية اللحظة، ودون سيطرة 
فعلية لألجهزة األمنية فيها، وأن الحكومة لن تتمكن من النجاح دون حلول واضحة فعلية للملف 

 األمني.
م هللا، اليوم الثالثاء، برئاسة ودعا مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في مدينة را

رامي الحمد هللا، الفصائل التي ستجتمع في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري إلى 
اإلسراع في حل هذا الملف، ومشددًا على أهمية هذه الخطوة على طريق تحقيق المصالحة، وتطبيق 

 االتفاق كامال.
األمنية اللواء  األجهزةالناطق باسم ، أن رام هللامن  ،7/11/2017، وكالة سما اإلخباريةوأضافت 

رامي الحمد هللا بشأن األمن في غزة وعدم عمل  عدنان الضميري، أكد أن ما قاله رئيس الوزراء د.
 وصف الواقع بشكل مفصل". اآلنالمعابر حتى 

، األمنسيطر على ال تمكين فعلي والحكومة ال ت أن"من الواضح تماما  ":اإلخباري"النجاح وأضاف لـ
الذي ال يوجد فيه أي مجال للمحاصصة، فهو عمل مهني وال يوجد أحد في هذا العالم يمكن أن 

 يوافق على محاصصات حزبية وفئوية باألمن فهو ال يقوم على أساس المحاصصة".
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سيكون  األمنوحول أهمية االنتهاء من هذا الملف الشائك يقول الضميري:" بعد االنتهاء من ملف 
 أنفعلية دون  إدارةتعمل، وال يمكن أن يكون هناك  أن واإلداراتمن األسهل للحكومة والوزارات 

 تتسلم الحكومة األمن وهو ما يجب أن يحصل".
 االطمئنان واإلداراتوشدد الضميري:" إن الملف األمني من أهم الملفات التي ستعطي لكل الوزارات 

 واألمان في العمل".
لمكتب السياسي بحركة حماس، محمود الزهار، بأن السالح الوحيد بالضفة وحول تصريحات عضو ا

هو السالح اإلسرائيلي حتى لو حمله فلسطيني، قال الضميري:" نحن ال نلتفت لكل أقوال التوتيريين 
كد: "نحن سائرون بجدية وبمسؤولية باتجاه إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة وال أو  والموتورين".
 مستفيدين من االنقسام والذين يحاولون تأبيده".نلتفت لكل ال

 
 للمعابر تضحية بانتصارات المقاومة 2005أبو راس: اتفاقية مروان النائب  .7

أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس مروان أبو راس، أن إعادة العمل باتفاق : غزة
 يلي.بمثابة تسليم قطاع غزة لالحتالل اإلسرائ 2005العمل المعابر 

ونوه أبو راس إلى أن االتفاق منذ عقده كان مرفوضًا لنا في حماس، لكن بعد خروج االحتالل من 
عامًا على عمل المجلس التشريعي الفلسطيني وثالثة حروب طاحنة،  12، ومرور 2005غزة عام 

 يعد بمثابة تسليم القطاع لالحتالل".
لحة وافتعال لألزمات وتضحية باإلنجازات وبين أن الحديث عنه يعد استنكاًفا عن اتفاق المصا

الوطنية وانتصارات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني على الحصار واإلغالق للمعابر على مدار 
 عقد من الزمن.

أكد أبو  2005وفيما يتعلق بموقف التشريعي حال إصرار السلطة على العمل باالتفاق المعابر عام 
بإصدار قوانين وقرارات صارمة إلنهاء العمل بالقضية، وأن األمر راس، أن المجلس التشريعي سيقوم 

 لن يتوقف عند هذا الشأن.
 7/11/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 القرعاوي: اعتداء أجهزة السلطة على موكب أسير محرر غير مقبولالنائب  .8

تحي القرعاوي، إن اعتداء قال النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم ف: الضفة المحتلة
أجهزة السلطة أمس على موكب األسير المحرر عبد الرحيم الصعيدي فور إطالق سراحه من سجون 
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االحتالل، أمٌر غير مقبول، خاصة في ظل المصالحة، مردفا "إذا لم تستطع السلطة الفلسطينية أن 
 تشارك المحررين فرحتهم، فال أقل من أن تتركهم يفرحون بحريتهم".

وأضاف القرعاوي في تصريح صحفي، مساء اليوم الثالثاء، أنه وبرغم تعودنا في الضفة على مثل 
هذه االعتداءات، إال أن هذه الظروف يجب أن تكون لها خصوصيتها، متسائاًل: "إذا كان رفع الراية 
م في الضفة تعد من المحرمات وتخضع لمحاسبة أجهزة السلطة، فكيف ستسمح هذه األجهزة بإتما

 المصالحة وتطلق العنان للحريات بالضفة؟".
 7/11/2017، فلسطين أون الين

 

 في القاهرة 2005ستطرح رفض اتفاقية المعابر  والفصائلبرهوم: حماس  .9
، أن حركته ومعها "القدس العربي"أشرف الهور: أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم لـ  -غزة 

الفلسطينية، إلعادة تشغيل معبر رفح الفاصل عن مصـر، الفصائل التي تعترض على خطط السلطة 
، ستطرح هذا الملف للنقاش خالل اجتماعات المصـالحة التـي سـتعقد فـي العاصـمة 2005وفق اتفاقية 

 نوفمبر/ تشرين الثاني.  21المصرية القاهرة يوم 
مــة العناصــر علــى المعــابر، يعــود لقــرار إخــالء الحكو  "المشــكلة األمنيــة"وقــال إن الســبب فــي ظهــور 

اللقـاءات "وأضاف أن حركة حماس سـتطرح سـواء فـي  األمنية التي كانت موجودة فترة سيطرة حركته.
التــي ســتعقدها مــع حركــة فــتح، أو فــي اللقــاء الموســع الــذي تشــارك فيــه الفصــائل الفلســطينية،  "الثنائيــة

فح للنقـاش، مـن خـالل ، ملف معبر ر 2005ومعها الفصائل المعترضة على قرار عودة العمل باتفاقية 
طرحها تساؤالت عن السبب الـذي يـدفع السـلطة لهـذا األمـر، دون أن يطلـب منهـا أحـد ذلـك، بمـا فيهـا 

 مصر الشريك على المعبر
إعـادة تموضـع لالحـتالل بطريقـة غيــر "لتطبيقهـا مـن جديـد، يمثــل عمليـة  "اسـتدعاء االتفاقيـة"ورأى أن 
ويخضــــع إلشــــراف فلســــطيني  "ســــياديا"ن معبـــر رفــــح ، مشــــددا علــــى أن حمــــاس تريــــد أن يكــــو "مباشـــرة

، مشددا أيضا علـى أن عـودة العمـل باالتفاقيـة السـابقة "طرف ثالث"مصري. وأكد أنه ال داعي لوجود 
 من شأنه أن يعيد ربط المعبر باالحتالل.

ـــال فيهـــا إنـــه ال يمكـــن  ـــيس الحكومـــة الـــدكتور رامـــي الحمـــد هللا، التـــي ق ورفـــض برهـــوم تصـــريحات رئ
حلــول فعليــة لملــف "مرار فــي عمليــة إدارة معــابر غــزة التــي جــرى تســلمها، دون أن تكــون هنــاك االســت
، وأشار إلى أن المعابر التي تسلمتها حكومته في غزة من حركة حمـاس، تعمـل بـال أمـن حتـى "األمن

ا وأكد الناطق باسم حماس أن عدم وجود األمن يعود إلى قرار من السلطة الفلسـطينية، مشـير  اللحظة.
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إلى أن الحكومة هي من طلبت من القوات األمنية التـي كانـت تشـرف علـى تـوفير األمـن لمعـابر غـزة 
 بشكل كامل، ضمن عملية التسليم التي تمت مطلع الشهر الحالي. "إخالء المعابر"

وأشــار برهــوم إلــى أن الســلطة طالبــت بــإخالء هــؤالء المــوظفين إضــافة إلــى المــوظفين المــدنيين الــذين 
عاما مضت، ولديهم خبـرات كبيـرة، الفتـا إلـى أن هـذا القـرار  11عملون على المعبر على مدار كانوا ي

 ، هو ما سبب المشكلة التي تحدث عنها رئيس الحكومة الدكتور الحمد هللا."الخاطئ"الذي وصفه بـ
 8/11/2017القدس العربي، لندن، 

 
 األمور غير مطمئنةو  لم يكن مريحا   زةاستالم الحكومة لغ"الجهاد": حماس ملتزمة بالمصالحة ولكن  .11

قــال القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي خالــد الــبطش إن هنــاك مالحظــات للفصــائل والجهــاد : غــزة
 لمهامها في قطاع غزة. ةعلى استالم الحكوم

وأضاف البطش فـي لقـاء مـع قنـاة فلسـطين اليـوم، أنـه كـان ينبغـي علـى رئـيس السـلطة محمـود عبـاس 
ملية مع استالم الحكومة لمهامها، مؤكدًا وجـود مماطلـة مـن قبـل السـلطة وال مبـررات اتخاذ خطوات ع

 الستمرار العقوبات.
وأوضح أن حكومة الوفـاق عليهـا أن تقـدم كافـة التزاماتهـا ألهـالي غـزة ولـيس مهامهـا اسـتالم المعـابر، 

ها والمصــالحة شــراكة متابعــًا "ســجلنا مالحظــات علــى أداء التســليم وهنــاك أشــياء مؤســفة ولــم نكــن نريــد
 وهو ما لم نلمسه حتى األن".

وبين البطش أن "األمور غير مطمئنة والتسليم لم يكن مريحًا وحماس ملتزمة باتفاق المصالحة ونحن 
بانتظــار المرحلــة الثانيــة مــن االتفــاق وهنــاك مالحظــات علــى تســليم المعــابر"، مشــيرًا إلــى أن "النفســية 

 حتى األن واألمر ليس استالم".الوطنية غير مقتنعة بالشراكة 
عــادة  وأوضــح أن المطلــوب إيجــاد آليــات لتنفيــذ اتفــاق المصــالحة، مبينــًا أن الملــف األمنــي وترتيبــه وا 

 هيكلة األجهزة األمنية على أسس جديدة يهم جميع الفصائل وال يحق لفصيل التفرد به.
 7/11/2017فلسطين أون الين، 

 
 تحت السيطرة الكاملة للحكومة ة بغزةاألمنيتكون األجهزة  أنيجب فتح:  .11

والثقافــة والتعبئــة الفكريــة د. ناصــر  اإلعــالماســتعرض النــاطق الرســمي لحركــة فــتح، مفــوض : رام هللا
والثقافـة والتعبئـة الفكريـة، يـوم الثالثـاء،  اإلعـالمخالل مؤتمر صحفي عقـده فـي مقـر مفوضـية  ،القدوة

 اإلسـرائيليةشعبنا، مؤكدًا على أن الممارسـات  أبناءة تجاه التصعيدي اإلسرائيلية واإلجراءاتالسياسات 
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نحـــو اليمـــين المتطـــرف  إســـرائيلتشـــكل خطـــورة هائلـــة، معتبـــرا أن ذلـــك جـــزء مـــن االنجـــراف العـــام فـــي 
 الدينية حتى الفاشية والعداء للديمقراطية. األصوليةفي  واإلمعان

 آمالـه، معبـرا عـن اآلنالتـي تمـت حتـى  وفيما يتعلق بملف المصالحة، أكد القـدوة الترحيـب بـالخطوات
 . 2017/ 21/11بنجاح اجتماع الفصائل بتاريخ 

أن الموضــوع محســوم، وأنــه يجــب أن تكــون األجهــزة  إلــىوفيمــا يتعلــق بموضــوع األمــن، أشــار القــدوة 
الهيكلــة والتقيــد وفــق اتفــاق عــام  إعــادةتحــت الســيطرة الكاملــة للحكومــة، مؤكــدا ضــرورة أن تــتم  األمنيــة
 وما سيجري من اتفاق حول الخطوط العامة التفصيلية. 2011

الحـديث يـدور حـول الفصـائل المعتـرف بهـا، مشـيرا  أن إلـىوفيما يتعلق بسالح الفصائل، أشار القـدوة 
والمفهــوم الفلســطيني. وفيمــا  اإلســرائيليوجــود مفــاهيم مختلفــة وقــد تكــون متناقضــة، منهــا المفهــوم  إلــى

المصـالحة ويطالـب بنـزع السـالح،  إلفسـادالذي يتدخل بفظاظة في محاولة  اإلسرائيلييتعلق بالمفهوم 
نــزع الســالح عمومــا  إنالقــدوة أن ذلــك غيــر مقبــول وغيــر واقعــي وغيــر قابــل للتطبيــق. وقــال  أكــدفقــد 

جربت الحـرب ثالثـة مـرات ولـم  إسرائيلأن  إلىبالحرب أو من خالل تسوية سياسية، مشيرا  إمايكون 
 فإننـاالقريـب، وفـي حـال وجـود بـوادر تسـوية  األفقبالتسوية، فال تلوح في  وأماح. تنجح في نزع السال

 سنتحدث في الموضوع في حينه.
وفيما يتعلق بالمفهوم الفلسطيني، فان الموضوع مختلف، مؤكدا أنه يجب ضبط السالح وتحييـده عـن 

خضاعهتأثير في الحياة الفلسطينية،  بمعنى قرار الحرب والسـلم،  للقيادة السياسية وضبط استخدامه وا 
 وبما يحقق فكرة ضرورة وجود سلطة واحدة وسالح واحد.

 7/11/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 مرتبط بعمل الحكومة بشكل رسمي على أرض الواقع غزةيعلل أن رفع العقوبات عن  محيسن .12
عــن األســباب التــي تحــدث جمــال محيســن، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح"، : الرســالة نــت-غــزة

 .األخيرةعرقلت رفع العقوبات عن قطاع غزة، والتي فرضت خالل الشهور 
وأكد محيسن، في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، أن الملف كله مـرتبط بعمـل الحكومـة بشـكل رسـمي 

 على أرض الواقع، وممارسة كافة مهامها المعتادة في قطاع غزة.
األمــور يجــب علــى الحكومــة إنجازهــا حتــى يمكــن القــول إن  وذكــر القيــادي الفتحــاوي، أن هنــاك بعــض

الحكومة قد تسـلمت رسـميًا مهامهـا فـي القطـاع، مشـيرًا إلـى أن قـرار رفـع العقوبـات كاملـًة عـن القطـاع 
 سيتخذ قريبًا.
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ولفت محيسن إلى أن حركة "فتح" تدعم وتساند توجهـات المصـالحة األخيـرة ولـن تكـون عقبـة أمامهـا، 
التركيز على العقوبات خالل هذه الفترة وتكبير األمر عبر وسائل اإلعالم يخلـق أجـواء مشيرًا إلى أن 

 سلبية قد تؤثر في اللقاءات المقبلة.
ووصـــف اللقـــاء المقبـــل والمقـــرر فـــي القـــاهرة مـــع حركـــة "حمـــاس" وبـــاقي الفصـــائل الفلســـطينية بالهامـــة 

 صالحة وقطاع غزة.للغاية، مؤكدًا أن نتائجها ستحدد الخطوات المقبلة بملف الم
 7/11/2017، الرسالة، فلسطين

 
 مواعيد جديدة أو عاجلة للقاء "فتح" بالقاهرة ةغ بأيبل  بدران: لم ن   .13

أكد عضو المكتب السياسي لحركـة "حمـاس" حسـام بـدران، اليـوم الثالثـاء، أن حركتـه لـم تبلـ  : الدوحة
 القاهرة. بأي مواعيد جديدة أو عاجلة مع حركة فتح في العاصمة المصرية

مــن شــهر  21وقــال بــدران فــي تصــريح صــحفي: إن الجميــع بانتظــار اللقــاء المهــم لكــل الفصــائل فــي الـــ
 نوفمبر الحالي؛ لبحث كل القضايا العامة والمركزية.

وتداولت مواقع إعالمية ووسائل التواصل االجتماعي، أنباء عن دعوة القاهرة لوفدي فتح وحماس إلـى 
 ظل تصاعد الخالفات بين الطرفين حول المصالحة. القاهرة بصورة عاجلة في

 7/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بوعي جميع القوى والفصائل الفلسطينية للبنان: المخيمات ستبقى محصنة فلسطينيةتطمينات  .14
ي طمأنت أوساط فلسطينية جهات لبنانيـة معنيـة إلـى أن المخيمـات الفلسـطينية فـ: صيدا ـــــــ رأفت نعيم

ن خاصــرة لبنــان  لبنــان وال ســيما مخــيم عــين الحلــوة لــن تنجــر إلــى أيــة فتنــة داخليــة أو مــع الجــوار وا 
 الفلسطينية ستبقى محصنة، بوعي جميع القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية واإلسالمية. 

أن جهات لبنانية عدة تلقت تطمينات من أكثـر مـن مرجـع ومسـؤول فلسـطيني إلـى  "المستقبل"وعلمت 
التطـورات الحاليـة  السـتغاللأن جميع األفرقاء الفلسطينيين في لبنان حريصون على منع أيـة محاولـة 

 .الفتعال أي توتير أمني في المخيمات وخاصة عين الحلوة
، إن تحصــين "المســتقبل"عضــو المكتــب السياســي لجبهــة التحريــر الفلســطينية صــالح اليوســف لـــ وقــال

طينية فـي لبنـان هـو أولويـة فـي هـذه المرحلـة خاصـة وأن المخيمـات أمن عين الحلوة والمخيمـات الفلسـ
 ."منفصلة عن المحيط اللبناني"أو  "جزيرة معزولة"ليست 
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مــن جهتــه، يقــول نائــب قائــد األمــن الــوطني الفلســطيني اللــواء منيــر المقــدح إن الهــّم الفلســطيني حاليــًا 
الل األطر المشتركة على أن يكون ينصب على الحفاظ على أمن المخيم والجوار ولذلك نعمل من خ

 .المخيم وكل المخيمات صمام أمان لهذا البلد
إن وحــدة الموقــف "ويقــول مســؤول الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين فــي منطقــة صــيدا حســين حمــدان 

الفلسطيني كفيلة بتشكيل مظلة حمايـة للمخيمـات الفلسـطينية وهنـاك حـرص ووعـي مـن مختلـف القـوى 
 ."المخيمات استقرارإلى أي فتنة والحفاظ على  االنجرارم الفلسطينية على عد

 8/11/2017المستقبل، بيروت، 
 

 باستراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة تطالب الفلسطينيةالقوى  :غزة .15
غـــزة: أكـــدت قيـــادة القـــوى الوطنيـــة واإلســـالمية، علـــى تمســـك الشـــعب الفلســـطيني بالمبـــاد  واألعـــراف 

ـــ والمثــل التــي مضــى علــى دربهــا ا  13لــرئيس الراحــل ياســر عرفــات، وذلــك مــع قــرب حلــول الــذكرى ال
التـــي تنـــتقص مـــن الحقـــوق  "صـــفقة القـــرن"لرحيلـــه. وحـــذر مـــن خطـــط اإلدارة األمريكيـــة الراميـــة لعقـــد 

الفلسطينية، ودعت في الوقت ذاته للتحضير إلنجاح اجتماع المصالحة الفلسطينية المقبل في القاهرة 
 ن الثاني الحالي.نوفمبر/ تشري 21المقرر في

علــى ضــرورة اســتعادة الوحــدة  نســخة منــه، "القــدس العربــي"وشــددت قيــادة القــوى فــي بيــان لهــا تلقــت 
زالة كل العقبات أمام مسيرة المصالحة نهاء االنقسام وا  وقالت إن ذلك األمر يتطلب إنجاح وتمكين ، وا 

عـن قطـاع غـزة،  "ظـالم والجـائرال"حكومة الوفاق الوطني من عملها، والبدء الفـوري فـي رفـع الحصـار 
ـــه مناقشـــة الملفـــات  ـــاهرة بمـــا في وفـــتح المعـــابر، والتحضـــير إلنجـــاح اجتمـــاع الفصـــائل المقبـــل فـــي الق
الرئيســية، الحكومــة واالنتخابــات والمنظمــة، وأهميــة وضــع اســتراتيجية واضــحة للمرحلــة المقبلــة ترتكــز 

 ."ريكية المعادية لحقوق شعبناإفشال مخططات وجرائم االحتالل ومواقف اإلدارة األم"على 
 8/11/2017، لندن، القدس العربي

 
 عن القيادي "جبر" باإلفراجالسلطة حماس تطالب  .16

طالب القيادي في حركة "حماس" عبد الرحمن شديد، أجهزة السلطة في الضفة المحتلة بإطالق سراح 
يومـًا، واإلفـراج  15نـين منـذ القيادي في الحركة في محافظة جنين إبراهيم جبر، المعتقل لدى وقـائي ج

 عن جميع المعتقلين السياسيين.
وأكد في تصريح صحفي له الثالثاء، أن مواصلة اعتقال القيادي جبر، والـذي يعـد أحـد أبـرز رجـاالت 
جنين وأحد وجهائها األفاضل، دليل على أن أجهزة السلطة ما تزال تمارس ذات النهج، في اسـتهداف 
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وأشار إلى أن األجهـزة تواصـل انتهاكاتهـا بحـق أهلنـا فـي  ناء الضفة الغربية.المقاومين والشرفاء من أب
الضفة في ظل ما قدمته حماس وتقدمه في طريق المصالحة، مبينًا أنه لم تتوقف يوما ال االعتقاالت 

 واالستدعاءات السياسية، وال االعتداءات على مواكب المحررين، وتنغيص الفرحة على األهالي.
 7/11/2017ماس، غزة، موقع حركة ح

 
 االحتالل يزعم مصادرة أسلحة من القدس والضفة .17

زعمــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي مصــادرتها أســلحة ووســائل قتاليــة، خــالل  الــرأي: –القــدس المحتلــة 
 حملة مداهمات واعتقاالت نفذتها في مدن الضفة المحتلة والقدس.

قتاليـة مـن صـنع محلـي مـن العيزريـة بالقـدس وادعى االحتالل مصادرة مسـدس فـي طـولكرم، ووسـائل 
 وكفر دان قرب جنين.

 7/11/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 إسرائيليينالتخطيط لمهاجمة مستوطنين وجنود  بتهمة االحتالل يعتقل مقدسيا   .18
ضرر أعلنت شرطة االحتالل يوم الثالثاء، عن اعتقال شاب مقدسي، تتهمه بإلحاق ال: القدس المحتلة

 بمنازل مستوطنين يهود، إضافة إلى التخطيط لـ "المس" بجنود إسرائيليين.
وقالت شرطة االحتالل في بيان لها، إنها أوشكت على االنتهاء من التحقيقات في ملف اعتقـال شـاب 

عاًمــام مــن ســكان مخــيم "شــعفاط" لالجئــين الفلســطينيين  شــمالي شــرق  32مقدســي، يبلــ  مــن الُعمــر  
لحاق أضرار جسيمة بها"، بحسب البيان.القدسم، تته  مه بـ "اقتحام منازل يهود وتخريبها، وا 

وأضافت أن تلك المنازل تقع في مستوطنة "بيسغات زئيف" القائمـة علـى أراضـي الفلسـطينيين شـمالي 
خـالل  القدس، الفتة إلى أن دوافع الشاب "عنصـرية وعلـى خلفيـة إدانـة شـقيقين لـه فـي أعمـال شـغب وا 

وأشــارت إلــى أن القــوات اإلســرائيلية اعتقلــت الشــاب مــؤخًرا، زاعمــة العثــور فــي منزلــه علـــى  بالنظــام".
أعالم لحركة "حماس"، كما اّدعت بأنه اعترف بأنه يريد "االنتقام" من اليهود، وخطـط لــ "المـس بقـوات 

 األمن".
ثـاء، كمـا تـم يـوم الثالام" ضـد الشـاب فـي محكمـة "الصـلح" وأوضحت أنه تم تقـديم "تصـريح اّدعـاء عـ 

 تمديد اعتقاله حتى يوم الجمعة القادم تمهيًدا لتقديم الئحة اتهام ضده.
 7/11/2017قدس برس، 
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 هو أصل الصراع مع الفلسطينيين" بلفورنتنياهو: "تجريم وعد  .91
عام على "وعد بلفور"،  100عقدت الكنيست، مساء الثالثاء، جلسة خاصة بمناسبة : محمود مجادلة
 رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو "لحظة حاسمة في تاريخ اليهود، أسس لبناء دولة". والذي اعتبره

وزعم نتنياهو في خطاب ألقاه خالل جلسة الكنيست أن "جذور الصراع مع الفلسطينيين هو رفض 
 السلطة االعتراف بدولة إسرائيل بحدودها أًيا كانت".
ح بلفور جريمة، أو يطالبون بريطانيا باالعتذار وأضاف أنه "عندما تعتبر القيادة الفلسطينية تصري

 عام إلى الوراء، هذا هو جذر الصراع". 100عنها، فإنهم بذلك ال يمضون إلى األمام، هم يعودون 
جهوًدا لتحقيق السالم مع "دول عربية أخرى"، والتي  لوأشار رئيس الحكومة، إلى أن حكومته تبذ

 ف".تعارض أيضا ما وصفه بـ"اإلسالم المتطر 
وادعى نتنياهو في خطابه أن "وعد بلفور كان لحظة تاريخية حاسمة، ألول مرة تعترف القوة العالمية 
بالصلة التاريخية لشعبنا بهذه األرض، وعد بلفور كان اعتراًفا علنًيا غير مسبوق بمطالب الصهيونية 

 الدولية السياسية".
لزمن، وفي تلك اللحظة أنتجت البذور هذا وأضاف نتنياهو، "هيرتسل زرع البذور خالل عقدين من ا

 الميثاق العظيم".
وقال نتنياهو في ختام خطابه إنه "دون التحضير الجيد لم نكن قادرين على رؤية استقاللنا، لكن 

 إعالن بلفور أعد األرض الدولية والدعم األوروبي ومناطق أخرى من العالم".
 7/11/2017، 48عرب 

 
 حماس استفزازات مكتوفة األيدي إزاء إسرائيل" لن تقف" ريفلين: .02

تسعى إلى زعزعة االستقرار في الشرق األوسط  إيرانقال رئيس الدولة رؤوفين ريفلين إن : وسام جبر
االخذ بالتزايد في سوريا  إيرانوتموضع المحور الشيعي فيه وان إسرائيل تراقب عن كثب تواجد 

س الدولة بهذه االقوال خالل اجتماعه في مدريد وتعمل إزاءه وفقا لخطوط حمراء واضحة. وادلى رئي
 مع رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو راخوي. الثالثاءمساء 

وعلى الصعيد الفلسطيني قال رئيس الدولة إن حماس تواصل خرق السيادة اإلسرائيلية وتحفر أنفاقا 
ن إسرائيل لن تجلس مكتوفة األيدي إزاء هذه االستف  زازات.بهدف المس بالمدنيين وا 

 7/11/2017(، مكان)هيئة البث اإلسرائيلي موقع  
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 وأذربيجانرمينيا أصديقة لكل من  "إسرائيل" الوزير هنيغبي: .09
صرح وزير التعاون اإلقليمي تصاحي هنغبي بان أرمينيا صديقة حقيقية لدولة إسرائيل : شمعون اران

 وتدعمها في العديد من المنابر الدولية. 
سلنا حول االحتجاج األرمني من بيع اسرائيل السالح ألذربيجان أشار هنغبي وردا على سؤال لمرا

أرمينيا واذربيجان صديقتان  أنوجود تخبطات احيانا في العالقات الدولية. وأوضح هانغبي  إلى
نناحميمتان إلسرائيل   ال نتدخل في النزاع الدائر بينهما. وا 

 7/11/2017(، مكان)هيئة البث اإلسرائيلي موقع  
 

 يطالب نتنياهو بتوفير الكهرباء لغزة دوف حنيننائب ال .00
الكنيست دوف حنين، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، ب "القائمة المشتركة"في كتلة  النائبتل أبيب: دعا 

بنيامين نتنياهو، إلى العمل فورا على توفير التيار الكهربائي ألهالي قطاع غزة، مؤكدا أن هذا واجب 
 ، ألن احتاللها للقطاع لم ينته بعد، وكذلك ألن في هذا مصلحة إسرائيلية.أخالقي على إسرائيل

 8/11/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 ضد المواطنين العرب "إسرائيل"االتحاد األوروبي بالتصدي لممارسات ب طالت "القائمة المشتركة" .02
ة العالقات الدولية وصل أمس الى العاصمة البلجيكية بروكسل، وفد لجن وديع عواودة: –الناصرة 

إلجراء لقاءات سياسية رفيعة المستوى في مقر االتحاد  48في القائمة المشتركة من أراضي 
األوروبي، وذلك للمرة األولى بهذا المستوى الجماعي للممثلين البرلمانيين بهدف إطالع الجانب 

 األوروبي على ممارسات إسرائيل ضد المواطنين العرب فيها.
فد النواب يوسف جبارين، رئيس لجنة العالقات الدولية بالمشتركة، والنواب مسعود ويشارك في الو 

، وهناء "مساواة"سليمان، باإلضافة الى جعفر فرح، مدير مركز  -غنايم، وجمال زحالقة وعايدة توما
عموري من مؤسسة روزا لوكسمبورغ األلمانية. كما تشمل الزيارة اجتماعات في الخارجيتين البلجيكية 
والفرنسية، كما من المتوقع ان يلتقي الوفد مع السكرتير العام لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 
موضحا أن هذه اللقاءات الدبلوماسية غير المسبوقة تأتي بهدف طرح قضايا المواطنين العرب 

واألوروبية لدعم  م أمام الهيئات الدولية واإلقليمية، وتجنيد متخذي القرار في السياسات الدولية17% 
 حقوق المواطنين العرب وحماية مكانتهم كأقلية وطن قومية تحرم من حقوق كثيرة.

 8/11/2017القدس العربي، لندن، 
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 : شمرون ومولخو يخضعان للتحقيق للمرة الثالثة"3000الملف " .02
والمقربان للمرة الثالثة خالل أسبوع، خضع مستشارا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، : رامي حيدر

، المعروف 3000منه، المحامي دافيد شيمرون والمحامي يتسحاك مولخو، للتحقيق في الملف 
 بفضيحة الغواصات، بعد ان تم إطالق سراحهم بشروط مقيدة بعد التحقيق السابق.

وقال مولخو في التحقيق إن "كل ما فعلته خالل حياتي كان لصالح البالد"، وأنكر أي صلة له 
 بالصفقات التي عقدت. بالقضية أو

 7/11/2017، 48عرب 
 

 "1000في القضية "الملف  بواشنطن للشهادة يسرائيلاإلسفير استدعاء ال .02
استدعي سفير إسرائيل في واشنطن، رون ديرمر، للشهادة في القضية المسماة "الملف : رامي حيدر

ي رئيس الحكومة بنيامين "، أو المعروفة إعالمًيا بفضيحة الهدايا، والتي يشتبه فيها بتلق1000
 نتنياهو، هدايا وأموال وامتيازات كرشوة، وكذلك تهم فساد وخيانة األمانة وسوء استغالل المنصب.

ويعتبر ديرمر أحد المقربين من نتنياهو، وتم تعيينه في واشنطن بضغط من نتنياهو نفسه، وتم سؤاله 
ية لمنح رجل األعمال، أرنون ميلتشين، ريكمعدة أسئلة، من بينها عن دوره بالتدخل لدى السلطات األ

 إقامة في الواليات المتحدة بطلب من نتنياهو.
ية تعيق مريكوقالت القناة اإلسرائيلية الثانية، التي كشفت استدعاء ديرمر للشهادة، إن السلطات األ

ين من حالًيا أمر استدعاء آخر صدر بحق السفير اإلسرائيلي السابق، دان شابيرو، وتمنع المحقق
 سؤاله حول التدخل لمنح ميلتشين اإلقامة.

 7/11/2017، 48عرب 
 

 ضد نقل مستوطني "عمونا" ألراضي سلواد العليا تقبل التماسا  المحكمة  .02
أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، األسبوع الماضي، قرارا بقبول التماس قدمته : هاشم حمدان

م هللا في الضفة الغربية المحتلة، ومنظمة "ييش دين" مجموعة من سكان بلدة سلواد، القريبة من را
الحقوقية اإلسرائيلية، بخصوص منع إقامة مستوطنة على أراضيهم للمستوطنين الذين تم إخالؤهم 

ونظرت في االلتماس هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة، برئاسة  من البؤرة االستيطانية العشوائية "عمونا".
رام دنتسيغر، اللذين أيدا القرار، والقاضي نوعام هندل، وهو القاضي سليم جبران والقاضي يو 

 مستوطن بنفسه، وكان في موقف األقلية وعارض القرار.
 7/11/2017، 48عرب   
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 "هآرتس": جمعية مدعومة من وزارة المعارف تنشط لترخيص بؤرة استيطانية .02
 -عية "هروعيه هعفريذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر يوم الثالثاء، أن جم :رام هللا

الراعي العبري" تعمل في تسوية البؤر االستيطانية وبنائها، فيما تدعي انها تعمل في معالجة الشبيبة 
المتسربين من جهاز التعليم، ورفضت الرد على استفسار صحيفة "هآرتس" حول اإلجابة الكاذبة التي 

رة المعارف بتسوية بأثر رجعي لبؤرة وطالبت الجمعية وزا قدمتها في وقت سابق من العام الحالي.
استيطانية أقيمت بالقرب من مستوطنة "كفار أدوميم" المقامة على أراضي شرقي القدس المحتلة، 

جمعية "هروعيه هعفري" إلى اإلدارة المدنية قدمت و  علما أن الجمعية تحصل على دعم من الوزارة.
لصيف الماضي، ولكن األخيرة لم تبحث في التابعة لالحتالل طلب تسوية البؤرة االستيطانية، ا

 الطلب بعد.
 7/11/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 "واال": الوضع على حدود غزة قد ينفجر في أي لحظة .02

قال موقع "واال اإلخباري" العبري، إن الوضع على الحدود مع قطاع غزة قد ينفجر في أي : الناصرة
 لحظة ويؤدي إلى تصعيد جديد.

اال العبري" أن هناك تخوفا كبيرا لدى جيش االحتالل من هجوم "إرهابي"، مبيًنا: "إذا وأضاف "و 
 قررت الجهاد اإلسالمي الرد، فإنها قد تفاجئ الجيش الذي يحاول االستعداد للمفاجآت".

وأشار إلى أن الجيش يقوم بدوريات مكثفة على الحدود، ومتواجد هناك باستعداد، وأغلق مفترقات، 
 حواجز من أجل منع أي دخول غير ضروري لمنطقة الجدار.وأقام ال

ولفت النظر إلى أن "بناء النفق ُيظهر أن المؤسسة الدفاعية "اإلسرائيلية" لم تخلق رادًعا حقيقًيا بين 
 المنظمات اإلرهابية  فصائل المقاومةم في قطاع غزة من بناء األنفاق إلى أراضي دولة إسرائيل".

تم حفر نفق هجومي على بعد مئات األمتار من موقع الجيش، على الرغم من وتابع واال العبري: "
 علم حماس والجهاد بوجود تكنولوجيا ووجود أعمال هندسية تقوم ببناء جدار تحت األرض".

 8/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شرطة االحتالل تنصب كاميرات مراقبة عند مداخل األقصى .01

ة االحتالل اإلسرائيلي، كاميرات مراقبة جديدة عند مداخل األقصى، نصبت شرط: محمود مجادلة
وذلك بعد ثالثة شهور من حراك المقدسين لمنع أي تغيير بالوضع القائم بالقدس منذ احتاللها عام 
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، والذي يسمح بمقتضاه للفلسطينيين بدخول الحرم القدسي في أي وقت، ورفًضا لتثبيت 1967
 ب ما كشفت القناة العاشرة للتلفزيون اإلسرائيلي، مساء اليوم الثالثاء.الحواجز اإللكترونية، بحس

وبحسب القناة العاشرة، فإنه تم نصب كاميرات المراقبة في األقصى بناء على توصيات من وزير 
األمن الداخلي، غلعاد إردان، باستخدام وسائل تكنولوجية دقيقة، وأنها  الكاميراتم أكثر تطوًرا من 

جبر االحتالل على إزالتها في أيلول/ تموز الماضي، بعد الضغوطات التي مارسها تلك التي أ
 المقدسيون، خالل أحداث األقصى األخيرة، رفًضا لسيطرة االحتالل على المقدسات الفلسطينية.

ونصبت شرطة االحتالل الكاميرات عند جميع مداخل األقصى "المخصصة للمصلين المسلمين"، 
اط، الذي شهد اعتصامات ووقفات المقدسيين في أحداث األقصى في تموز/ باستثناء باب األسب

 يوليو الماضي.
ونقلت الفناة اإلسرائيلية العاشرة عن مسؤول كبير في األوقاف اإلسالمية إن "أحدا لم يبلغنا بأنه تم 

 نصب الكاميرات، تم تركيبها في صمت تام".
 7/11/2017، 48عرب   

 
 أكتوبرتشرين األول/ ألجهزة السلطة خالل  كا  انتها 173لجنة األهالي:  .22

كشفت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة عن ارتكاب األجهزة األمنية 
 52حالة اعتقال، و 62انتهاكا، من بينها  173التابعة للسلطة الفلسطينية خالل شهر أكتوبر الماضي 

 حالة استدعاء على خلفية سياسية.
ت لجنة األهالي في بيان صحفي، إن اعتداءات السلطة خالل الشهر المنصرم تنوعت بين وقال

 االعتقاالت التعسفية واالستدعاءات ومداهمة المنازل واالعتداء على المسيرات وغيرها.
 7/11/2011حماس، غزة،  حركة موقع

 
 الماضي أكتوبر/ ألولتشرين اخالل  فلسطينيا   483يعتقل  اإلسرائيلي االحتاللحقوقية: مؤسسات  .29

أعلنت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون المعتقلين وحقوق اإلنسان، اليوم : لبابة ذوقان - رام هللا
 125فلسطينيًا، بينهم  483الثالثاء، أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 

 طفاًل.
"نادي األسير الفلسطيني"  مستقلم، جاء ذلك في تقرير شهري مشترك أصدرته، اليوم، مؤسسات 

و"هيئة شؤون األسرى"  حكوميةم، و"مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان  مستقلةم، 
 و"مركز الميزان لحقوق اإلنسان"  مستقلم.
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أمرًا إداريًا، خالل أكتوبر الماضي، ليصل بذلك  86وأوضح التقرير أن السلطات اإلسرائيلية أصدرت 
 .450لين اإلداريين نحو عدد المعتق

آالف  6كما أشار التقرير أن إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بل  نحو 
 فتاة قاصر. 11مرأة، بينهن ا 59معتقل، بينهم  300و

 طفاًل. 250فيما بل  عدد األطفال المعتقلين في السجون اإلسرائيلية نحو 
 7/11/2017لألنباء،  األناضول وكالة

 
 مساكن فلسطينية في األغوار شرقي الضفة ثالثةالجيش اإلسرائيلي يهدم  .20

منشآت سكنية وأخرى  ،يوم الثالثاء، هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي: عاطف دغلس -نابلس 
زراعية لمواطنين في بلدة الجفتلك ومنطقة فروش بيت دجن في األغوار الوسطى بالضفة الغربية بعد 

 اقتحامها.
ال مسؤول ملف االستيطان في محافظة أريحا  باألغوارم صباح أبو راشد إن آليات االحتالل وق

بلدة الجفتلك وشرعت بهدم مبنيين يقطنهما عشرات  الثالثاءالعسكرية وجرافاته دهمت قبيل ظهر 
 المواطنين.

هدمت بركة  كما هدمت قوات االحتالل مسكنا من الصفيح في القرية ذاتها تسكنه عائلة أخرى، فيما
 ماء زراعية بمنطقة فروش بيت دجن القريبة من الجفتلك.

وأوضح مسؤول ملف االستيطان في األغوار الشمالية معتز بشارات للجزيرة نت أن سلطات 
االحتالل نفذت ومنذ بداية العام الجاري نحو عشرين عملية هدم طالت أكثر من ستين منشأة سكنية 

 لية وحدها، إضافة إلعاقة حياة المواطنين وأعمالهم بشكل يومي.وزراعية بمناطق األغوار الشما
 7/11/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مشددة سةاألقصى بحراالمسجد يقتحمون  يهوديا   مستوطنا   67المحتلة: القدس  .22

مستوطنا، المسجد األقصى المبارك، في الفترة الصباحية من يوم  67اقتحم نحو  المحتلة:القدس 
 برفقة حراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.الثالثاء، 

ات عبر مجموعات صغيرة من باب المغاربة، نفذ خاللها المستوطنون جوالت وجرت االقتحام
مشبوهة، واستفزازية في المسجد المبارك، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم، في منطقة باب 

 الرحمة "الُمغلق" من االحتالل داخل المسجد المبارك.
 7/11/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 يطالبون بتعويض خسائرهم جرّاء الحرب اإلسرائيلية األخيرةتّجار غزة: عشرات ال .22
شارك عشرات من التّجار الفلسطينيين في قطاع غزة، يوم الثالثاء، في وقفة : نور أبو عيشة - غزة

للمطالبة بتعويض خسائرهم المالية عن األضرار التي لحقت بمنشآتهم االقتصادية؛ جّراء الحرب 
 .2014ل صيف عام األخيرة التي شّنتها إسرائي

 2320، أسفرت عن مقتل 2014وشنت إسرائيل حرًبا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 
 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، بحسب بيانات رسمية. 12فلسطينيا، وهدم 

منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة واالستراتيجية، والمتوسطة والصغيرة،  500ولحق الضرر بـ 
 حرب.خالل ال

 7/11/2017لألنباء،  األناضول وكالة
 

 الشهداء لن تنجح الحركة األسيرة: محاولة كسر إرادة المقاومة باحتجاز جثامين .22
أكدت الحركة األسيرة في سجون االحتالل أن محاولة االحتالل اإلسرائيلي كسر إرادة المقاومة من 

لمكتب الهيئة القيادية العليا ألسرى وشددت في بيان وصل  خالل احتجاز جثامين الشهداء لن تنجح.
حركة الجهاد اإلسالمي على أن األسرى واثقون بالمقاومة وبقدرتها على استرداد كل الجثامين 

ودعت كافة قوى المقاومة والمقاومين للوحدة والتالحم والتعالي على الجراح  لعوائلهم وشعبهم.
على هذه الجريمة وغيرها من جرائم التهويد  واعتبرت أن رد المقاومة والخالفات حتى تحقيق النصر.

 واالستيطان لن يطول، الفتًة إلى أنه خاضع العتبارات المقاومين جميعًا موحدين على األرض.
 7/11/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 رجب الطحان األسيروفاة نجل  .22

عامًام، وهو  19لمقدسي مجد الطحان  علن مساء يوم الثالثاء، عن وفاة الشاب اأُ  المحتلة:القدس 
 نجل األسير رجب الطحان، بعد صراع مع مرض السرطان.

في مستشفى هداسا، بعد جهود كبيرة ومضنية  األسبوعالطحان، زار نجله مجد قبل ما يقارب  األسير
من قبل الطاقم القانوني في هيئة شؤون األسرى، وتقديم أكثر من طلب  أيامتواصلت على مدار 

 لتماس للمحكمة اإلسرائيلية المركزية في بئر السبع، حتى تم انتزاع القرار بالزيارة.وا
ونعت هيئة شؤون األسرى والمحررين، ونادي األسير واألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

 الفتى مجد الطحان.
 7/11/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 حالة اعتقال منذ بداية الشهر الجاري 100: سرى للدراسات"األ"مركز  .22
"مركز أسرى فلسطين للدراسات" رياض األشقر في بيان، أمس، إن لـقال الناطق اإلعالمي  غزة:

قوات االحتالل تجري يوميًا عمليات اقتحام للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية وتدهم المنازل وتجري 
اطنين بشكل انتقامي واضح وليس ألسباب أمنية كما عمليات تفتيش وتنكيل وتحطم ممتلكات المو 

نساء، إضافة إلى  3طفاًل، و 18حالة اعتقال، بينها  100وذكر أن المركز رصد ما يزيد على  تدعي.
 سرقة عشرات اآلالف من الشواقل ومصاغات ذهبية من منازل المواطنين.

 8/11/2017الشارقة،  الخليج،
 

 عن وعد بلفور سفارة بريطانيا تدعوها إلى التراجعإلى رسالة ون يسلم 48قادة فلسطينيي : تل أبيب .22
م، 48تل أبيب: تظاهر العشرات من قادة األحزاب العربية الوطنية واإلسالمية في إسرائيل  فلسطينيي 

أمس، أمام السفارة البريطانية في تل أبيب، احتجاجا على "استمرار السياسية البريطانية على نهج 
د سلم المتظاهرون مذكرة ألحد المسؤولين تحمل رسالة إلى الحكومة البريطانية، وعد بلفور". وق

قامة  تدعوها إلى االعتذار عن هذا الوعد وتصحيحه باالعتراف بحق الفلسطينيين في وطن قومي وا 
 دولة مستقلة.

وقد رفع المتظاهرون شعارات تحتج على االحتفاالت التي جرت في لندن بمشاركة رئيس الوزراء 
 تشرين الثانيم./ نوفمبر 2اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمناسبة مائة عام على وعد بلفور  

 8/11/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 دولة 60في  ونشبان فلسطينيأطلقها "شباب ضد التطبيع".. مبادرة  .21
ل اإلسرائيلي، أطلق عدد من الشبان الفلسطينيين مبادرة جديدة رفضًا للتطبيع العربي مع االحتال: غزة

تحت اسم "شباب ضد التطبيع"، تزامنًا مع إطالق عدد من التجمعات الشبابية للمبادرة في أكثر من 
 دولة حول العالم. 60

وأّكد القائمون على المبادرة، التي أطلقت من غزة، أمس الثالثاء، أنها تأتي لتوعية الشعوب بشكل 
الحتالل اإلسرائيلي، وضرره، ووجوب مقاومته، إلى عام، والشباب بشكل خاص بخطورة التطبيع مع ا

 جانب رفض كل أشكال التطبيع االقتصادي، الثقافي، الفني، السياسي، واألكاديمي.
وأوضح رئيس مبادرة شباب ضد التطبيع، جابر أبو حشيش، خالل المؤتمر الصحافي، وسط غزة، 

بيع في كل مكان، وستشكل فرقًا وقوى أن المبادرة تدعم وتساند كل المواقف الوطنية الرافضة للتط
ضاغطة لرفض التطبيع، مكونة من كل األطر والحراكات الرافضة للتطبيع، ودعمها، والتحالف 
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ن أبو حشيش أن المبادرة كذلك تهدف إلى رصد الفعاليات الداعمة للتطبيع ومواجهتها، وبي   معها.
 سواق والتعريف بها.عالوة على صد المنتجات اإلسرائيلية التي تنتشر في األ

 8/11/2017السبيل، عّمان، 
 

 مسؤول الهالل األحمر الفلسطيني: نشكر تركيا على دعم شعبنا .22
خالد جودة،  ،المدير العام لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني شكر: صهيب قاللوة - إسطنبول

ائم للشعب الحكومة التركية وشعبها ورئيسها  رجب طيب أردوغانم على الدعم المتواصل والد
 الفلسطيني، و"خصوصًا شعبنا في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات".

، على هامش أعمال الجمعية العامة لالتحاد الدولي لجمعيات الهالل "ألناضولـ"جاء ذلك في حديث ل
 م، في والية أنطاليا التركية  جنوب غربم.IFRCاألحمر والصليب األحمر  

األحمر التركي، قام في عيد األضحى المبارك بذبح األضاحي وتوزيعها على  وأشار إلى أن "الهالل
 المحتاجين في فلسطين".

 6/11/2017 لألنباء، األناضول وكالة
 

 بلفور جريمة كبرى بحق العرب والفلسطينيين وعد :أردنية فاعليات نقابية وسياسية .41
ة بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبين نظم نقابيون اعتصاما احتجاجيا ضد "الجريمة البريطاني: عمان

بريطانيا بـ"االعتذار عن قرار وزير خارجيتها بلفور قبل مائة عام بمنح اليهود وطنا قوميا لهم في 
 فلسطين، وتعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من تهجير وقتل وتشريد".

نعطفا تاريخيا مهما، "جريمة بريطانيا في وعد بلفور، مثلت م أنوشدد المشاركون في االعتصام على 
 وحدثا غير مسبوق في تاريخ البشرية، لن يمحى من ذاكرة األمة العربية واإلسالمية".

واستنكر المشاركون في االعتصام، الذي دعت إليه لجنتا الحريات وفلسطين في نقابة المحامين، 
، بعنوان "وعد أمسوالتحالف الوطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق اإلنسان في مجمع النقابات 

 بلفور المشؤوم خنجر في خاصرة األمة"، المواقف الدولية "المتخاذلة" من القضية الفلسطينية.     
ودعا المعتصمون إلى "ممارسة ضغوط دولية وشعبية على إسرائيل، لالعتراف بالحقوق الفلسطينية 

 ستعادة الحقوق".المقاومة هي السبيل الوحيد ال أنووقف مسلسل التنازالت"، مؤكدين "
 8/11/2017، الغد، عّمان
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 بحكومة لبنانية مستقبلية "حزب هللا"حملة دبلوماسية لمنع مشاركة  ت طلق "إسرائيل" .42
اإلثنين، أن إسرائيل أطلقت  يومذكرت القناة اإلسرائيلية العاشرة، : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

 هللا" في لبنان".حملة دبلوماسية جديدة ضد "تدخل إيران و"حزب 
وبحسب القناة اإلسرائيلية، فقد وجهت وزارة الخارجية اإلسرائيلية برقية توجيهات لسفراء حكومة 
االحتالل في كافة أنحاء العالم، طلبت منهم التوجه ألصحاب المناصب العليا في الدول التي 

"حزب هللا" في حكومات يخدمون فيها، ونقل رسالة مفادها بأن على دول العالم معارضة أي دمج لـ
 مستقبلية في لبنان.

وأّكدت القناة العبرية حقيقة أّن هذه التوجيهات تعتبر خارجة عن المألوف ألّنها تتعلق بالشؤون 
 الداخلية لدولة أخرى.

 7/11/2017، العربي الجديد، لندن
 

 "كالم الناس" يستضيف اإلسرائيلي بنيامين زومرلبنان: برنامج  .43
"األغبياء"، تفاجأنا  ـمارسيل غانم دعاَة المقاطعة ب اإلعالميم الناس" وصف فيها بعد حلقة من "كال

م ُيشارك فيها 09/11/2017المقبل  "كالم الناس" يوم الخميس ـمجددًا بإعالن عن بث حلقة ل
الشؤون  وهو مدير 2010اإلسرائيلي بنيامين زومر، الذي يعيش في فلسطين المحتلة منذ عام 

لشؤون  AIPACمدير المنظمة الصهيونية  كان نائبة نوبل للطاقة في إسرائيل، وقبلها التجارية لشرك
 السياسة والحكم ومقّرها واشنطن.

السيد غانم لم يعلم،  أنألهذه الدرجة بل  االستهتار بقانون المقاطعة ومشاعر الناس؟ ولو افترضنا 
 سي؟فأي مهنية هي تلك التي ال تبحث في هوية المدعو ودوره السيا

نضع هذه المعلومات برسم مكتب المقاطعة في وزارة االقتصاد، آملين التحرك لوقف هذا الفعل 
 ساعة من حصوله. 48التطبيعي المشين قبل أقل من 

Campaign to Boycott Supporters of Israel-Lebanon 

 6/10/2017، لبنان-"إسرائيل"حملة مقاطعة 
 

 ها لالجئين الفلسطينيين في أرجاء المنطقةتؤكد أنها ستظل رائدة بدعم السعودية .44
أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستظل رائدة في دعمها لالجئين ": األمم المتحدة" "عكاظ"

الفلسطينيين في سائر أرجاء المنطقة، وستبذل جميع مساعيها إليجاد حلول مستدامة للتحديات 
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همية الدور الذي تقدمه الوكالة بالنسبة للتعليم وتوفير المالية التي تواجه وكالة األونروا، إدراًكا أل
 فرص العمل للشباب، ما يعد خط دفاع أول ضد انتشار األفكار المتطرفة.

نهاء  جاء ذلك في كلمة المملكة في األمم المتحدة أمس أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وا 
، "يل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنىوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغ"االستعمار حول البند 

 وألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى األمم المتحدة شاهر بن خالد الخنيني.
وأشار الخنيني إلى تثمين المملكة الدور األساسي واإلنساني الذي تقوم به األونروا في تقديم الرعاية 

تتشرف بتقديم الدعم غير المنقطع عبر ألكثر من خمسة ماليين فلسطيني، مضيفًا أن المملكة 
مبل   2017العقود الفائتة لألونروا، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة، حيث قدمت المملكة في عام 

مليون دوالر لتمويل عدد من المشاريع في المجاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية واإلسكان،  51
، إضافة إلى 2018ر لمشاريع سيتم تنفيذها في عام مليون دوال 36.9كما تعهدت بالتبرع بمبل  

 مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دوالر.
 8/11/2017، جّدة، عكاظ

 

 أحكام اتفاقية جنيف ل"إسرائي"قطر تدعو لضمان احترام  .45
قنا: جددت دولة قطر دعوتها إلى التعجيل بتنفيذ قرارات الجمعية العامة في دورتها  -نيويورك 

الطارئة العاشرة فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل ألحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية االستثنائية 
.. مؤكدة أن االتفاقية تنطبق على األرض الفلسطينية المحتلة، بما 1949المدنيين وقت الحرب لعام 

 .1967فيها القدس الشرقية، وعلى األراضي العربية األخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
كما كررت دولة قطر التعبير عن رفض الممارسات اإلسرائيلية غير القانونية في الجوالن العربي 

م وقرارات 497السوري المحتل، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس األمن ال سيما القرار  
ا وواليتها م، الفتة إلى أن قرار إسرائيل فرض قوانينه71/99الجمعية العامة وآخرها القرار رقم  

دارتها على الجوالن الغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.  القضائية وا 
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة 

 72ا الـقطر لدى األمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة في دورته
حول البند الخاص بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس 

 حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في األراضي المحتلة.
 7/11/2017، الراية، الدوحة
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 وسم "كلنا شيخ األقصى" يتصدر بتركيا وفلسطين .46
األقصى الذي أطلقته الحملة الدولية لنصرة الشيخ -شيخ-تصدر وسم #كلنا :إسطنبول-خليل مبروك

رائد صالح قائمة الهاشتاغ الذي تداوله المغردون على موقع تويتر أمس الثالثاء في كل من تركيا 
 وفلسطين، واحتل المرتبة الثانية في التغريدات باألردن.

لسابعة من مساء االثنين، حيث خصصت وبدأ نشطاء الحملة التغريد على الوسم عند الساعة ا
الحملة غرفا للتغريد في كل من فلسطين وتركيا واألردن ولبنان، في وقت إطالق حملة التضامن مع 

 الشيخ رائد صالح.
وشهد يوم أمس الثالثاء تسجيل رقم قياسي أيضا في التفاعل مع قضية الشيخ رائد صالح المعتقل 

رائيلية، إذ وصلت الصفحة التضامنية معه على موقع فيسبوك منذ أكثر من شهرين في السجون اإلس
 مليون متابع. 2.2إلى أكثر من 

جاء ذلك ضمن فعاليات الحملة الدولية التي أطلقها االتحاد العالمي لعلماء المسلمين في لقائه 
 الدوري الخامس بمدينة إسطنبول التركية االثنين.

جراد التفاعل الكبير مع الحملة من قبل رواد منصات واعتبر المنسق اإلعالمي للحملة يونس أبو 
 التواصل االجتماعي تعبيرا عن االهتمام العربي واإلسالمي بقضية الشيخ رائد صالح.

وبموازاة االهتمام بقضية الشيخ رائد صالح في مواقع التواصل االجتماعي، هيمن ملف التضامن 
 اء المسلمين في إسطنبول.معه على مجريات أعمال لقاء االتحاد العالمي لعلم

كما شهد يوم أمس الثالثاء أيضا انضمام عدد من المؤسسات واألوقاف التركية للحملة العالمية التي 
 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأعلنت عن إطالق فعاليات دعم للشيخ رائد صالح. 12تستمر حتى 

 7/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الدروز في الجوالن السوري المحتل تعتقل عددا  من "إسرائيل" .47
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أمس أنها اعتقلت عددًا من : ، أ ف ب"الحياة" -لندن، القدس المحتلة 

الدروز في الجوالن السوري المحتل، يشتبه بمشاركتهم في أعمال شغب أثناء اندالع معركة في قرية 
 حضر السورية الدرزية القريبة من الحدود.

سرائيل في الجزء المحتل من وتجمع  عشرات من الدروز الجمعة قرب خط فك االشتباك بين سورية وا 
الهضبة، بعد أن تعرضت قرية حضر الدرزية التي تقع في حدود الدولة السورية في محافظة 

 القنيطرة في جنوب البالد لتفجير انتحاري بسيارة أسفر عن سقوط تسعة قتلى.
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أشخاص من قريتي مجدل شمس وعين قينيا في  7ي بيان انه تم اعتقال وقالت الشرطة اإلسرائيلية ف
لحاق أضرار مادية في السياج "الجوالن السوري المحتل،  لالشتباه بضلوعهم في أعمال شغب وا 

األمني مع الحدود السورية  ...م على خلفية القتال والمعارك في الجانب واألراضي السورية 
 ."المجاورة

أن فعلته لم  إلى، مشيرًا "بخرق السياج وعبور الحدود"يشتبه بقيام أحد المعتقلين  ووفق البيان، فإنه
وسيمثل السبعة  تتسبب في أضرار فحسب، بل كانت ستعرض حياة المدنيين وقوات األمن للخطر.

 أمام محكمة في بلدة كريات شمونة، للنظر في تمديد اعتقالهم.
 8/11/2017، لندن، الحياة

 
 ة: مقاتلة سعودية أسقطت طائرة األمير منصور أثناء محاولة هروبه لليمنصحيفة إسرائيلي .48

يديعوت أحرونوت العبرية أنه، وعكس الرواية الرسمية في الرياض، “قالت صحيفة ”: القدس العربي“ 
طائرة أقلت نائب أمير منطقة عسير، منصور بن مقرن بعد  أسقطتمقاتلة سعودية هي من “فإن 

مع اليمن خالل محاولته الهرب بالتزامن مع انطالق حملة مكافحة الفساد التي  اقترابها من الحدود
 ”.اغتيال في الهواء“ووصفت الصحيفة ما جرى بأنه  “.طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين 

البريطاني أشار إلى احتمال أن األمير منصور بن مقرن كان يحاول ” ميدل إيست آي“وكان موقع 
وفاة ابن مقرن بحملة االعتقاالت المفاجئة، التي طالت ” ميدل إيست آي“وربط  .الهرب من السعودية

 أمراء بارزين من العائلة الحاكمة، على رأسهم متعب بن عبد هللا والوليد بن طالل.
عامام كان مستشارا في ديوان والده ولي العهد السابق مقرن بن عبد  43واألمير منصور بن مقرن  

 من األميرة نورة بنت سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.العزيز، وهو متزوج 
 8/11/2017، لندن، القدس العربي

 
 "إسرائيل"بمهرجان قرطاج بدعوى التطبيع مع  "23القضية "حملة في تونس تطالب بمنع عرض فيلم  .49

طالبت منظمة تونسية مناهضة للصهيونية اليوم الثالثاء بمنع عرض فيلم  : د ب أم –تونس 
للمخرج الفرنسي اللبناني زياد دويري في مهرجان قرطاج السينمائي بدعوى التطبيع مع  "23قضية ال“

 .إسرائيل
الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان “وقالت المنظمة التي تطلق على نفسها 

ض الفيلم مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إن عر  إدارة، في رسالة توجهت بها إلى ”الصهيوني
 يتضارب مع الثوابت الشعبية والوطنية والقومية المضمنة بالدستور.
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 والفيلم مدرج ضمن المسابقة الرسمية لألفالم الروائية الطويلة بالمهرجان في دورته الثامنة والعشرين.
ليست لنا مشكلة مع الفيلم. لدينا بعض التحفظات “وقال متحدث باسم الحملة غسان بن خليفة اليوم 

 م”.إسرائيلعلى مضمونه. مشكلتنا مع المخرج زياد دويري وهو شخص مطبع  يساند التطبيع مع 
 11 إسرائيل-دويري أخرج في السابق فيلم /الصدمة/ وبقي في فلسطين المحتلة“وأضاف بن خليفة 

ان الذي احتفى به كإنس اإلسرائيلي واإلعالم إسرائيليينشهرا وتعامل في فيلمه مع منتجين ومنفذين 
 ”.متسامح

، أدت في النهاية إلى إسرائيلكان فيلم الصدمة قد فجر ردود فعل في لبنان معادية للتطبيع مع 
 حظر عرضه في لبنان ودول عربية.

 7/11/2017رأي اليوم، لندن، 
 

 نتنياهو هي المسؤولة عن فشل عملية السالم حكومةجون كيري:  .22
رية العاشرة عن تسجيالت حصلت عليها اتهم فيها وزير كشفت القناة العب :خلدون البرغوثي - رام هللا

 ي السابق جون كيري اسرائيل بانها هي التي ال تريد السالم.مريكالخارجية األ
والتسجيالت هي تصريحات قالت القناة العاشرة إن كيري وجهها لزعماء من الشرق األوسط بمن فيهم 

شتركة أيمن عودة.. وقال كيري فيها إن رئيس حزب العمل يتسحاك هيرتسوغ ورئيس القائمة الم
زعماء عربا قبلوا الكثير من الترتيبات األمنية التي طرحناها والتي في النهاية تحقق ما تسعى إليه 

 إسرائيل للحصول على حدود آمنة.
وقال كيري لقد طرحت فكرة نشر سالح في الضفة في حالة وجود تهديد وجودي على اسرائيل 

الحدود امنا في العالم ضمن اتفاقية تقضي أنه في حالة  أكثريعني ان إلسرائيل يستدعي ردها، وهذا 
 اقتحام للحدود، فيحق إلسرائيل الرد. أليخمس دقائق  أوعدم رد الفلسطينيين خالل ثالث 

 وفي تفسيره لعدم حدوث تقدم في عملية السالم في فترة توليه منصب وزير الخارجية قال كيري إن "
عباس قدم كل ما هو مطلوب منه"، وأضاف "قام الفلسطينيون بعمل رائع وبقوا الرئيس محمود 

ملتزمين بعد اللجوء للعنف.. وعندما اندلعت االنتفاضة فإنهم لم يلجأوا للعنف في الضفة الغربية.. 
لكن الجمهور  اإلسرائيليم تجاهل ذلك.. ولم يناقش الموضوع أبدا.. لماذا؟ الن معظم وزراء حكومة 

 يل الحالية أعلنوا وبشكل صريح أنه لن يدعموا أبدا قيام دولة فلسطينية..".اسرائ
كما اتهم كيري حكومة نتنياهو بتجاهل مخاطر تجميد عملية السالم، متهما اسرائيل بعدم وجود قيادة 

"إذا رأيتم اربعين الف طفل  فلسطينيم يتظاهرون كل يوم قرب الجدار ويحملون الفتات  حقيقية فيها:
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ل "اعطونا حقوقنا"، فإنني اظن أن فلسطين تكون مغلقة لألبد أمام حركات حقوق اإلنسان التي تقو 
 اجتاحت دوال أخرى، وقيادة إسرائيل تتجاهل كل هذا اليوم.. وهذه ليست قيادة فعال"..

 8/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 عمراتشرعية المست وعدم لتينأهمية تطبيق حل الدو يؤكد على  البلغاري الخارجيةنائب وزير  .29
أعلن نائب وزير الخارجية البلغاري تيودور ستايانوف أن بلغاريا تواصل دعمها إلقامة دولة فلسطين 

وأهمية  "اإلسرائيلية"المستقلة التي تعيش بأمن وسالم مع جيرانها، مؤكدا عدم شرعية المستوطنات 
 تطبيق حل الدولتين.

 8/11/2017الخليج، الشارقة، 
 

 األوروبي األول لمناهضة االستيطان اإلسرائيلي المؤتمرروكسل تحتضن ب .20
اختتم في عاصمة االتحاد األوروبي بروكسل مساء أمس االثنين، المؤتمر األوروبي األول  :بروكسل
ودائرة  االستيطانالذي نظمه كل من المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة  االستيطانحول 

نظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع العديد من المؤسسات األوروبية شؤون المغتربين في م
 المناصرة للشعب الفلسطيني.

 إلى ، إضافةدولة أوروبية، وبمشاركة فلسطينية رسمية 24كان ذلك بحضور أوروبي واسع من 
 أعضاء عرب في الكنيست اإلسرائيلي، وممثلي الجاليات الفلسطينية في أوروبا.

النائب البلجيكي السابق بيير غاال رئيس لجنة التضامن البلجيكية الفلسطينية، مقدما  افتتح المؤتمر
 االستيطانشرحا مفصال حول المؤتمر وأهدافه ال سيما على الساحة األوروبية في مواجهة سرطان 

اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، وأهمية تفعيل واستنهاض دور مؤسسات المجتمع المدني 
التي تنتهجها  االستيطانبالمواقف الرسمية للحكومات األوروبية تجاه سياسة  لالرتقاءفي أوروبا، 

حكومات اسرائيل المتعاقبة والتي تقوض أي فرصة لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي واقامة دولة 
 فلسطينية مستقلة كما نصت عليها كل قرارات الشرعية الدولية.

مؤتمر، قرر المشاركون إصدار بيان ختامي موجهة للحكومات والبرلمانات في الجلسة الختامية لل
األوروبية لموائمة األقوال باألفعال وعدم االكتفاء ببيانات الشجب واالستنكار، والى اتخاذ تدابير فعالة 
لمحاسبة إسرائيل من خالل فرض حظٍر كامل على جميع األنشطة المالية واالقتصادية والتجارية 

 مارية المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات اإلسرائيلية حتى تنصاع للقانون الدولي.واالستث
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لمتابعة التوصيات،  االستيطانالمؤتمر تشكيل لجنة تنسيق أوروبية لمناهضة بوقرر المشاركون 
 االستيطانمناهضة بأوروبا بووضع برنامج وخطة عمل تستنهض دور مؤسسات المجتمع المدني 

، من خالل العديد من الوسائل القانونية واإلعالمية والشعبية ال سيما حمالت المقاطعة اإلسرائيلي
BDS. 

 7/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في نابلس إنشاء مبنى جديد في مدرسة عوريف المختلطة مشروعاليابان تمّول  .22
ابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، وممثل مجلس وّقع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل الي :رام هللا

قروي عوريف، في مقر ممثلية اليابان لدى فلسطين في رام هللا، يوم الثالثاء، عقد منحة بقيمة 
دوالر، إلنشاء مبنى جديد في مدرسة عوريف المختلطة، في محافظة نابلس، ضمن برنامج  90,565

 م.GGPاني  منح المساعدات للمشاريع األهلية واألمن اإلنس
 7/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عباس في الرياض: استدعاء على عجل لمقايضة سالح "حماس" .54

 صالح النعامي
تدل المؤشرات على أن الزيارة المفاجئة وغير المخطط لها، التي بدأها، أمس اإلثنين، رئيس السلطة 

بناء على دعوة عاجلة من القيادة السعودية، مرتبطة  الفلسطينية، محمود عباس، إلى الرياض،
ي، دونالد ترامب، وولي العهد السعودي، مريكبترتيبات تم التوافق عليها مسبًقا بين إدارة الرئيس األ

ية والسعودية مريكمحمد بن سلمان، إلعادة صياغة المشهد اإلقليمي، بما يتوافق مع المصالح األ
 واإلسرائيلية. 

ت عنه صحيفة "هآرتس"، اليوم الثالثاء، فقد تم استدعاء عباس على عجل إلى فحسب ما كشف
الرياض على الرغم من التحوالت والتطورات الداخلية الدراماتيكية التي تعصف بالسعودية، للتباحث 
معه حول سبل تطبيق التصور المشترك الذي صاغه كل من بن سلمان وجاريد كوشنر، كبير 

 خالل زيارة األخير السرية للرياض قبل أسبوعين. مستشاري ترامب وصهره،
وحسب الصحيفة، فإن كوشنر وبن سلمان توافقا على اتخاذ إجراءات لتقليص "النفوذ اإليراني في 
الساحة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن كالا من الرياض وواشنطن أبدتا قلًقا من الوتيرة العالية للزيارات 

 .ة "حماس" لطهران أخيراً التي قامت بها وفود تمثل حرك
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وأشارت الصحيفة، التي استندت إلى مصادر مقربة من عباس، إلى أن "بن سلمان ناقش مع عباس 
اآلليات الواجب اتباعها لتقليص مظاهر التأثير اإليراني في الساحة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن 

أن الفلسطيني من خالل التوافق على يين والسعوديين يقترحون احتواء التدخل اإليراني في الشمريك"األ
إعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم رزمة مساعدات للسلطة الفلسطينية تساعدها على استثمار اتفاق 

 المصالحة األخير مع حماس". 
ي إسرائيلي على إعادة إعمار أمريكلكن ما لم تشر إليه "هارتس" هو حقيقة أن أي توافق إقليمي 

ذا قطاع غزة يحمل مطامع أبع د من مجرد السعي لتقليص تأثير إيران على الساحة الفلسطينية. وا 
أخذنا بعين االعتبار أن كوشنر قد زار تل أبيب علًنا قبل زيارته السرية للرياض، والتقى برئيس 
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقادة أجهزته األمنية، فإنه يمكن االفتراض أن تل أبيب 

 صورة رؤيتها آلليات توظيف مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.وضعت كوشنر في 
وحسب التصور الذي كشفت عنه دراسة صدرت عن "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي قبل 
ثالثة أشهر، فإن إسرائيل تقترح أن تتم مقايضة مشاريع إعادة اإلعمار في القطاع، التي ترى أن 

افقة حركة "حماس" على التخلي عن قوتها العسكرية. وحسب تتولى الدول الخليجية تمويلها، بمو 
التصور اإلسرائيلي أيًضا، فإن إنجاز هذا الهدف يضمن أيًضا إخراج قطر وتركيا من المشهد 

 الفلسطيني وليس فقط إيران.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية ورئيسها، محمود عباس، 

أجل إنجاز هذه األهداف، ال سيما بعد التوصل التفاق المصالحة بين حركتي "فتح"  القيام به من
و"حماس"، والذي يراوح مكانه؟ فهل سيواصل عباس إجراءاته العقابية ضد قطاع غزة التي تعاظمت 
جبارها على  بعد اتفاق المصالحة من أجل دفع "حماس" إلى الموافقة على تقليص ارتباطها بإيران، وا 

 ة قوتها العسكرية بتحسين األوضاع االقتصادية في القطاع وتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار؟مقايض
إزاء ذلك، قدمت السلطة مؤخًرا مؤشرات على أنها معنية بتوظيف اتفاق المصالحة في تصفية 
مقدرات المقاومة في غزة، عندما أّكد مقربون من عباس أن تمكين السلطة في قطاع غزة بعد 

عني ضمان السيطرة على األرض، وهو ما مثل إشارة إلى الرغبة في وضع حد لألنفاق المصالحة ي
 التي حفرتها المقاومة الفلسطينية لمواجهة االحتالل.

ولما كان عباس قد التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبيل توجهه للرياض، فثمة احتمال 
ول احتواء "حماس" من خالل المبادرة باتخاذ أن يكون المصريون والسعوديون قد نصحوه بأن يحا

إجراءات تفضي إلى تحسين األوضاع االقتصادية والمعيشية في قطاع غزة بشكل فوري، حتى يتم 
إيصال الغزيين إلى قناعة بأن هناك الكثير سيخسرونه في حال رفضت "حماس" التخلي عن قوتها 
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هذه القوة؛ فاستخدام العصا في التعامل مع  العسكرية، أو على األقل وقف جهودها الهادفة لتعزيز
"حماس"، بعد اتفاق المصالحة، كما يفعل عباس حالًيا، قد يدفعها لخلط األوراق وقلب الطاولة على 
الجميع، من خالل المبادرة بشن مواجهة ضد إسرائيل تزيد األمور تعقيًدا بما ال يخدم الرؤية 

كه الجانب المصري الذي يبدي تحفظا على سلوك عباس ية للمنطقة. وهذا ما يدر مريكالسعودية األ
 األخير تجاه غزة.

ي ال يستهدف بحال من األحوال سلوك حكومة اليمين مريكلكن من الواضح أن الحراك السعودي األ
المتطرف في تل أبيب، التي ال تواصل االستيطان والتهويد فحسب؛ بل وتعلن أنها لن توافق على 

 دة.تفكيك ولو مستوطنة واح
 7/11/2017، العربي الجديد، لندن

 
 غزة ومعابرها في زيارة السعودية .55

 أحمد جميل عزم د.
هل هناك سبب خاص أدى إلى أن يرافق مدير عام اإلدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له في زيارته يوم االثنين إلى المملكة العربية 
السعودية،  كما ذكر اإلعالم الفلسطينيم، أم أّن األمر من دون دالالت سياسية كبيرة؟ والسؤال ذاته 
ينطبق على هذه الزيارة المفاجئة، في توقيت ذي خصوصية سواء بالنسبة لألوضاع في المملكة، بعد 

بترتيبات متفق  موجة االعتقاالت التي حدثت فيها أو التفاق المصالحة في غزة، وهل تتعلق الزيارة
عليها دولّيًا لقطاع غزة؟ وهل يمكن أن يكون األمر بهذه األهمية ليجري التباحث فيه على مستوى 

 عاٍل جدًا، خاصة مع مؤشرات عدم وجود اتفاق سالم في األفق؟
بحسب تقارير إخبارية تقررت زيارة الرئيس الفلسطيني عقب اتصال هاتفي مع العاهل السعودي 

ن عبدالعزيز، من شرم الشيخ يوم األحد، حيث التقى عباس بالرئيس المصري الملك سلمان ب
عبدالفتاح السيسي. والزيارة الفلسطينية إلى السعودية تلي زيارة مفاجئة أخرى شهدتها السعودية، 

ي المكلف بعملية السالم مريكية، بعد حدوثها، وقام بها الثالثي األمريكَكشفتها صحيفة "بوليتكو" األ
ائيلية الفلسطينية، نهاية الشهر الفائت، وشملت جارد كوشنير، جيسون غرينبالت، ودانا َبِول، اإلسر 

ي ستيفن منوشين السعودية، بالتزامن مع زيارة "الثالثي". مريكوبشكل منفصل زار وزير الخزانة األ
. أما غرينبالت وفيما عاد كوشنير للواليات المتحدة، فإّن منوشين واصل طريقه في زيارة لإلسرائيليين

 فذهب بحسب الصحيفة، وصحف إسرائيلية إلى عمان والقاهرة ورام هللا والقدس. 
 هل يمكن الربط بين كل هذه التحركات وما يحدث في قطاع غزة؟ والزيارة إلى السعودية؟
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هل يمكن ربطها بجهود التوصل لحل سياسي للموضوع الفلسطيني اإلسرائيلي، أم أّن األدق الربط 
ية ترى أّن التوصل لحل سياسي سريع للمسألة الفلسطينية، عبر أمريكنباء المتزايدة عن سياسة مع األ

حل مع اإلسرائيليين غير ممكن، وبالتالي يجري التركيز كثيرًا على ترتيبات اقتصادية ومعيشية 
 وحياتية فلسطينية، ليس إال؟

ؤونا محدودة مثل المعابر والظروف هناك مؤشرات أن اللقاءات ذات المستوى العالي هذه، تعالج ش
ي مريكالمعيشية بدياًل عن حل سياسي شامل. ومن هذه المؤشرات، أّنه بالترافق مع زيارة الرئيس األ

دونالد ترامب إلى فلسطين، الربيع الفائت، أعلن عن تمديد العمل في المعابر الحدودية بين فلسطين 
لجهة الفلسطينيةم لتصبح على مدار الساعة، واألردن  جسر الملك حسين ومعبر الكرامة من ا

واستمر هذا التمديد طوال أشهر الصيف ليتوقف مؤخرًا، مع احتمال استئنافه الصيف المقبل، قضايا 
 صغيرة، إذن، تعالج فعال في لقاءات كبيرة.

ومؤشر آخر على التركيز على االقتصاد والمعابر والحركة، اللقاءات التي جرت مؤخرًا بين رئيس 
الوزراء الفلسطيني رامي الحمدهللا ووزير المالية اإلسرائيلية موشيه كحلون، قبل أيام، مع أنباء أّن 

ي،  تم لقاء آخر شبيه قبل أشهرم، وحضر اللقاء األخير مسؤولون أمريكاللقاء حصل بضغط 
، والحركة فلسطينيون، منهم مدير المخابرات العامة ماجد فرج، وناقش اللقاء أمورا منها معابر غزة

بين الضفة والقطاع، واالستثمار، والبناء في مناطق  جم في الضفة التي يمنع االحتالل الفلسطينيين 
 من البناء فيها.

أّما المؤشر الثالث على أن زيارة السعودية مرتبطة بتصورات متداولة للحياة اليومية يشارك في 
لقاء، والمؤشر الرابع هو الحديث عن استئناف يون فهو مشاركة مهنا سالفة الذكر بالمريكتطويرها األ

، التي تتطلب حضورًا أوروبيًا وتنسيقًا مع اإلسرائيليين عن بعد، رغم 2005اتفاقية معبر رفح للعام 
 مطالب فلسطينية من فصائل معارضة، بعدم العودة لها وجعل المعبر فلسطينيا مصريًا خالصًا. 

تصادي ماهر الطباع، في تقرير نشرته وكالة أنباء "معًا"، كما أشار الخبير االق 2005إن اتفاقية 
تتضمن ترتيبات للمعابر األخرى، ولممر آمن بين الضفة والقطاع، وبدء العمل ببناء ميناء ومطار، 
ذ يتساءل الطباع هل سيشمل إعادة تفعيل االتفاقية كل ذلك؟ فإن السؤال أو الفرضية التي يوجد ما  وا 

حثه بين الرياض، والقاهرة، وعّمان، ورام هللا، وواشنطن، ومع اإلسرائيليين، يدعمها، أّن ما يجري ب
يتضمن خطوات من هذا النوع، فيما الحل السياسي مؤّجل أو يسير في مسار آخر مواٍز دون ربط 
بينهما بالضرورة، مع وضع كل هذا في أطر إقليمية أوسع، من نوع منع التغلغل اإليراني في 

 إلرهاب، خصوصًا في سيناء.   القطاع، ومحاربة ا
 8/11/2017، الغد، عّمان
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 العرب بعد قرن على وعد بلفور والدروس المستفادة .56
 حسن نافعة 

بيكو،  -أطلت منذ أيام الذكرى السنوية لحدثين تحكما في مصير المنطقة العربية: اتفاقية سايكس
، "الهالل الخصيب"ما في منطقة التي تّم بموجبها اتفاق بريطانيا وفرنسا على تقسيم النفوذ بينه

والنكبة التي حّولت الفلسطينيين إلى شعب من الالجئين. وألن النكبة الفلسطينية لم تكن حدثًا 
نما تعد إحدى نتائج اتفاقية سايكس بيكو، فإن فهم ما حصل ويحصل للعالم  -منفصاًل قائمًا بذاته وا 
لثالثة ملفات بريطانية، مترابطة عضويًا،  العربي منذ بدايات القرن الماضي يتطلب قراءة جديدة

قليمية متنوعة مستغلة  عكست األهداف والمصالح التي سعت بريطانيا إلى تحقيقها مع قوى عالمية وا 
 ظروف ومالبسات اندالع الحرب العالمية األولى، والوسائل واآلليات التي استخدمتها لتحقيقها:

ة العربية البازغة. وألن هذه الحركة، التي بدأت في ملف سياسة بريطانيا تجاه الحركة القومي -1
نهاية القرن التاسع عشر، استهدفت فصل العالم العربي عن اإلمبراطورية العثمانية والعمل على 
تحقيق طموح الشعوب العربية في االستقالل والوحدة، كان طبيعيًا أن تسعى بريطانيا إلى استمالتها 

بإرباك تركيا وفتح جبهات عسكرية جديدة في مواجهتها. وعكست  إلى جانبها أثناء الحرب، أمالً 
بين الشريف  1916كانون الثاني  ينايرم  30وحتى  1915تموز  يوليوم  14المراسالت المتبادلة من 

حسين بن علي والسير آرثر هنري مكماهون، المندوب السامي البريطاني في القاهرة، الطريقة التي 
هذا الملف. ومن المعروف أن هذه المراسالت بدأت بمجرد نجاح الشريف  تعاملت بها بريطانيا مع

حسين، الذي كان يسعى إلى تأسيس دولة عربية كبرى برئاسته في المشرق العربي، في عقد اتفاق 
مع القوى القومية في سورية لمساعدته في إشعال ثورة عربية ضد الحكم التركي، وهو الهدف ذاته 

نيا إلى تحقيقه. وتضمنت أولى رسائل الشريف حسين إلى مكماهون الذي كانت تسعى بريطا
مقترحات محددة في شأن حدود الدولة العربية التي يطمح إلى تأسيسها، مطالبًا بريطانيا بالموافقة 
على تنصيب خليفة عربي للمسلمين. ورّد عليه مكماهون مؤكدًا موافقة بريطانيا على أن يكون 

ب إرجاء البحث في مسألة الحدود المقترحة للدولة، بحجة أنه موضوع سابق الخليفة عربيًا، لكنه طل
ألوانه، ما ترك انطباعًا سيئًا لدى الشريف حسين حاولت الرسائل التالية إزالته. واختتمت هذه 

، ضّمنها موافقة بريطانيا على مطالب 1916آذار  مارسم  10المراسالت برسالة من مكماهون في 
موافقة األخير على استبعاد محمية عدن ومرسين وجنوب العراق وحمص، مع  الشريف حسين، بعد

 احتفاظه بالحق في المطالبة بها بعد انتهاء الحرب.
 1897ملف السياسة البريطانية تجاه الحركة الصهيونية التي تأسست في مؤتمر بازل عام  -2

قليمية واستهدفت إقامة دولة يهودية في فلسطين. وتعكس أوراق هذا الملف  حصيلة تفاعالت دولية وا 
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تعهدت بموجبه تقديم الدعم الالزم للجهود  "وعد"ومحلية بريطانية، انتهت بإقدام بريطانيا على إصدار 
نوفمبر  -تشرين الثاني  2 وعد بلفور الصادر في  "وطن قومي لليهود في فلسطين"الرامية إلى إقامة 

 م.1917
ى األوروبية المتحالفة مع بريطانيا في الحرب، بخاصة فرنسا ملف السياسة البريطانية تجاه القو  -3

بيكو حصيلة ما توّصلت إليه المفاوضات بين بريطانيا وفرنسا  -وروسيا. وعكست اتفاقية سايكس
وروسيا. وأفصحت هذه االتفاقية عن سياسة بريطانيا التي استهدفت تحقيق حد أدنى من التماسك في 

قة الهالل الخصيب، بين فرنسا التي حصلت على سورية ولبنان ومنطقة جبهة الحلفاء. تّم تقسيم منط
الموصل في العراق، وبريطانيا التي امتدت منطقة سيطرتها من الطرف الجنوبي لبالد الشام مرورًا 
ببغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سورية. وتم االتفاق 

اته على وضع فلسطين تحت إدارة دولية يتم تحديدها بالتشاور الحقًا بين بريطانيا وفرنسا في الوقت ذ
 وروسيا.

بيكو، باعتبارها الدليل األوضح على وقوع العالم العربي  -تتعامل األدبيات العربية مع اتفاقية سايكس
غير أن المتأمل  في براثن مؤامرة كبرى من جانب قوى االستعمار الغربي والصهيونية العالمية.

تفاصيل األوراق التي تحتوي عليها هذه الملفات الثالثة المشار إليها سرعان ما يكتشف أن بريطانيا 
لم يكن لها سوى هدف واحد، وهو كسب الحرب العالمية األولى والحصول على أكبر غنيمة ممكنة 

ئيس في النظام الدولي في ذلك من إرث اإلمبراطورية العثمانية. وألن بريطانيا شكلت مركز الثقل الر 
أن تمسك بأهم خيوط  1914الوقت، فقد كان من الطبيعي حين اندلعت الحرب العالمية األولى عام 

اللعبة وأن ترسم بنفسها شبكة التحالفات التي تمكنها أواًل من االنتصار في هذه الحرب ثم من توسيع 
قوتها العسكرية والسياسية واالقتصادية أن  حدود إمبراطوريتها االستعمارية إلى أوسع مدى تستطيع

تصل إليه. لذا راحت الديبلوماسية البريطانية تتحرك في االتجاهات كافة وتوزع مختلف أنواع الوعود 
واإلغراءات، بصرف النظر عما قد يكون بينها من تناقضات، من دون التزام من جانبها بأي نوع من 

د تعرقل مسيرتها نحو تحقيق األهداف التي سعت إليها. فالحرص القيود أو المعايير األخالقية التي ق
على تماسك تحالفها مع فرنسا دفعها إلى إبرام اتفاقية القتسام األراضي التابعة لإلمبراطورية العثمانية 
في المشرق العربي، والحرص على كسب وّد الحركة الصهيونية دفعها إلصدار تصريح تعّبر فيه 

على إقامة "ات هذه الحركة وتعدها بتقديم كل عون ممكن لمساعدة اليهود عن تعاطفها مع طموح
. والحرص على إرباك الصفوف الخلفية للقوات التركية في الجزيرة "وطن قومي لهم في فلسطين

العربية دفعها للتنسيق مع الشريف حسين المتحالف مع التيار العروبي البازغ، في جهوده الرامية 
األتراك في شبه الجزيرة العربية والمشرق العربي، مقابل وعد بالمساعدة على  إلشعال ثورة ضد حكم
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م. ولحل اإلشكالية الناجمة عن 1916مكماهون:  –إقامة دولة تحت قيادته  مراسالت حسين 
التناقض الظاهر في الوعود التي قطعتها على نفسها أثناء الحرب، راحت بريطانيا تتعامل مع الواقع 

ازين القوى الجديدة التي أفرزتها تلك الحرب. ففرنسا والحركة الصهيونية كانتا بعد كما أفرزته مو 
انتهاء الحرب وانهيار اإلمبراطورية العثمانية في وضع يسمح لهما بإجبار بريطانيا على تنفيذ ما 
تعهدت به. غير أن الوضع اختلف بالنسبة إلى الشريف حسين الذي بدا واضحًا أنه كان الضلع 

ف في مثلث التحالفات التي نسجت إبان الحرب. وألن الوعود التي قدمت له تناقضت في األضع
بعض جوانبها مع تلك التي قدمت لكل من فرنسا والحركة الصهيونية العالمية، فقد كان من الطبيعي 
أن يعاد تفسيرها لغير مصلحته، خصوصًا أن األسرة الهاشمية خرجت من الحرب ضعيفة، بل كانت 

ك خسارة دعائم سلطتها ونفوذها حتى داخل شبه الجزيرة العربية ذاتها. لذا لم يكن غريبًا أن على وش
 إلىتسفر رياح التغيير عن نتائج كارثية، سواء بالنسبة إلى مستقبل العالم العربي بعامة، أو بالنسبة 

 مستقبل فلسطين بخاصة. من أهم هذه النتائج:
طالق يد بريطانيا في فلسطين وشرق األردن والعراق. إطالق يد فرنسا في سورية ولبنان، -1  وا 
مع بريطانيا،  1922في صلب صك االنتداب الذي وقعته العصبة عام  "وعد بلفور"إدراج  -2

 بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين، ما أضفى عليه طابعًا دوليًا لم يكن يحظى به وقت صدوره.
كي تشرع في العمل على تحقيق حلمها بإقامة  "وعد بلفور"أما الحركة الصهيونية، فلم تنتظر صدور 

دولة لليهود في فلسطين. فالواقع أنها كانت قد بدأت فور انتهاء مؤتمرها التأسيسي في اتخاذ 
 إجراءات عملية على طريق تحقيق هذا الهدف، بالعمل على ثالثة محاور متوازية:

زراعة الحديثة، وتشجيعهم على الهجرة إلى تدريب أكبر عدد ممكن من اليهود على أساليب ال -1
فلسطين واالستيطان فيها، والعمل على تذليل كل ما قد يصادفونه من عقبات تحول دون استقرارهم 

 هناك.
تنمية الوعي القومي لدى اليهود المنتشرين في أنحاء العالم وتلقينهم أسس ومقومات الثقافة  -2

 طين عند اليهود باعتبارها وطنهم المفقود.اليهودية، لتعميق مشاعر االنتماء لفلس
استخدام الوسائل المتاحة، إلقناع القوى المهيمنة في النظام الدولي بأهمية وفوائد المشروع  -3

 الصهيوني.
، ثم في إقناع األطراف المشاركة في مؤتمر فرساي بضرورة "وعد بلفور"وبنجاحها في استصدار 

وطن "على فلسطين، تمتعت اإلجراءات الرامية لتأسيس  "ابصك االنتد"إدماج هذا الوعد في صلب 
لم تكن تتمتع بها من قبل. وهكذا أصبح  "شرعية دولية"بغطاء قانوني أضفى عليها  "قومي لليهود

للحركة الصهيونية ظهير دولي جاهز ومستعد لحماية مشروعها االستعماري االستيطاني في 
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معنوية ما يجعله قادرًا على تذليل العقبات التي تعترض فلسطين، ويملك من اإلمكانات المادية وال
 طريقه، بصرف النظر عن مدى ما يتمتع به من مشروعية قانونية أو إنسانية.

، يكاد المشروع الصهيوني ينتهي من تحقيق أكثر "بيكو -سايكس"اليوم، وبعد قرن من إبرام اتفاقية 
وشك على االنهيار تمامًا. فهل ما تعيشه المنطقة أهدافه جنوحًا. أما المشروع القومي العربي فقد أ

 حاليًا كان حقًا نتاج مؤامرة ضد العرب أم مؤامرة من العرب على أنفسهم؟
 8/11/2017، الحياة، لندن

 
 وهم الدولة الفلسطينية: أقصى ما سيتحقق حكم ذاتي موسع أو كيان يبقي القيود األمنية .57

 يوعز هندل
نتائج طيبة. فبعد سنة على انتخاب ترامب للرئاسة األمريكية، وفي يخرج الضغط من الناس أحيانا 

ظل التحقيقات والتورطات من نتنياهو وعائلته، بدأ يتحدث عما يريده أيديولوجيا. فرؤساء الوزراء 
يتحدثون أيديولوجيا في وضعين. األول هو قبل أن يكونوا في كرسي الحكم، والثاني بعد أن يتركوه. 

باب األفضل لتقييد والية رئيس الوزراء من أجل إعطائه زعما محدودا لتحقيق هذا هو أحد األس
 معتقداته أو لهجرها  في حالة أن يكون قد كذبم.

في لندن سئل نتنياهو عن إمكانية  "تشاتهوم هاوس"في يوم الجمعة الماضي في معهد البحوث 
مية في الشرق األوسط التي فشلت الدولة الفلسطينية. فأجاب بأننا رأينا الكثير من الدول اإلسال

وينبغي إعادة النظر في نموذج السيادة الحديثة عديمة الحدود  بمعنى ال حاجة لالستناد إلى حدود 
بعد اليومم. ولعله بدا للجالسين في الغرفة تملصا نموذجيا آخر من التقدم نحو الدولة  1967

 الفلسطينية، ولكن كانت هناك لحظة صفاء للحقيقة.
طاب بار إيالن الذي ُفرض عملًيا على نتنياهو من الرئيس أوباما، تكذب إسرائيل على نفسها منذ خ

مع تعديالت حدودية  1967وتكذب على العالم. ال يوجد رئيس وزراء يؤمن بالعودة إلى خطوط 
طفيفة. لن يكون هذا حتى لو فقط بسبب القيود المعروفة للقدس. وال يوجد زعيم فلسطيني يوافق على 
االكتفاء بدولة تقوم على أقل من هذا. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يوافق عليها كل من يعنى 

 بالمجال. ومن هنا يبقى األمر خاضعا للتفسيرات.
في السنوات األخيرة عندما يتحدث الممثلون اإلسرائيليون عن دولة فلسطينية فإنهم يقصدون حكما 

بًيا  وسياسيام، ولكن إلسرائيل قدرة وصول أمنية. وهم ذاتيا موسعا يسيطر فيه الفلسطينيون حز 
يقصدون المعابر الخاضعة للرقابة، وباختصار شيء ما يشبه جًدا ما يوجد اليوم. الفارق الوحيد بين 
اليمين واليسار في هذا السياق هو في حجم األرض موضع الحديث. عندما يتحدث الفلسطينيون عن 
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ي عقولهم إسرائيل، وعندما تعنى األسرة الدولية بالدولتين للشعبين دولة فلسطينية فإنهم يتخيلون ف
فإنها ترى الخط األخضر. هذه الفجوات هي مصدر الجدال مع األسرة الدُّولية. وأحيانا هي المصدر 
لسوء فهم دولة إسرائيل. السؤال الفوري الذي يسأل من جهتهم هو كيف يجسر بين التصريحات 

 ؟1967يدون دولتين للشعبين فكيف يبنون خلف خطوط واألفعال: إذا كانوا ير 
قبل سنة عندما انتخب ترامب رئيسا كانت فرصة لمرة واحدة لبسط رؤية إسرائيلية مختلفة عن خطاب 
قناع األمريكيين بنموذج سيادة آخر يختلف عمى جرى الحديث حوله منذ اتفاقات أوسلو  بار إيالن، وا 

اختارت إسرائيل أن تتلفظ بشيء ما غير واضح، وردا على  في عدد ال يحصى من المحادثات. وقد
ذلك ظل مبعوثون ومبادرة سالم خفية لترامب ال أحد يعرف حقا ما هي. االستراتيجية اإلسرائيلية منذ 
عقد كانت الكذب، والمناورة إلى أن يمر الغضب. عمليا، الغضب لم يمر والكذبة لم تقدمنا إلى أي 

 مكان.
واحد من رؤساء األحزاب في المعارضة الذي روى لي عن حملة سلبية  قبل سنتين جلست مع

خططت ضد نتنياهو. في أحد االستطالعات فحصوا إمكانية أنهم إذا كانوا عرضوه ككاذب في 
المجال السياسي فهل سيجدي هذا في تهريب األصوات. السياسة بشعة من كل الجوانب. والنتائج 

كذب من أجل بالد إسرائيل. أما اليسار فاعتقد أنه يكذب وال يقصد كانت مفاجئة: اليمين اعتقد أنه ي
 التقدم في المجال السياسي. الكل اتفق ولم يتفاجأ.

ما هو صحيح في العالقات الداخلية إشكالي عند االنشغال بالعالقات الخارجية. وبالتالي فإن 
زمن طويل جدا في الغرف الحديث في لندن بالذات مشّوق ألنه أخرج من نتنياهو ما يقوله منذ 

المغلقة: الحقيقة عن النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني. ال يمكن الوصول إلى حل مطلق واستقالل 
فلسطيني على نمط إسرائيل. هذا لن يحصل ألنه خطير جدا وال يهم كم خطاب بار إيالن سيطلق 

، كيان أو حتى على الطرفين. ما يوجد هو في واقع األمر حكم ذاتي موسع، دولة منقوصة
فلسطينية، إذا كانوا يريدون أن يسمونها كذلك. طالما كان واضحا أن األساس لهذا هو  إمبراطورية

مناطق السلطة القائمة، الفصل السياسي عن إسرائيل والحفاظ على القيود األمنية. سيادة من نوع 
 آخر. كان ينبغي لنا أن نقول هذا منذ زمن بعيد.

 7/11/2017يديعوت ـ 
 8/11/2017لقدس العربي، لندن، ا
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