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 العالقات بيننا وبين الدول العربية المعتدلة تتطوركشف تفاصيل  أستطيعنتنياهو: ال  .1

رئيس حكومة االحتالل ، أن مد وتدنضال مح ، عن13/11/2017، العربي الجديد، لندننشرت 
، أنه أجرى، نهاية إلثنيناإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كشف في خطاب له أمام "الكنيست"، مساء ا

برئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي. وأضاف نتنياهو أنه ياا األسبوع الماضي، اتصاالا هاتف
 بحث مع السيسي قضايا تتعلق بـ"أمن البلدين".

رر نتنياهو، أمام "الكنيست"، الحديث عن تقدم متواصل في العالقات بين إسرائيل ودول عربية في وك
المنطقة، قال إنه ال يستطيع اإلفصاح عنه ألسباب مفهومة، مدعياا أن مكانة إسرائيل الدولية في 

ا إلى أن "تحسن دائم"، وأن الدول األجنبية "تصطف في رتل لتعزيز عالقاتها مع إسرائيل"، مشيرا 
، تضاعف في السنوات األخيرة  ا إلى  20التبادل التجاري مع اليابان، مثالا مرة. وأشار نتنياهو أيضا

 تحسن العالقات مع الصين، وتلقيه دعوة لزيارة الهند.
وزعم نتنياهو، في سجاله مع المعارضة اإلسرائيلية، أن ما أسماه بـ"الفرص السياسية السانحة" هي 

الحكومة وتعزيزها لقوة إسرائيل االقتصادية، إلى جانب قوتها العسكرية، وهو ما  فرص من نتاج عمل
 أوجد، بحسب زعم نتنياهو، "القوة السياسية" إلسرائيل على المستوى العالمي. 

في حالة  إن إسرائيلنتنياهو قال  ، أن)د ب ا(عن ، 13/11/2017، رأي اليوم، لندنوجاء في 
سي، مؤكدا أنه ال يستطيع كشف المزيد من التفاصيل حول العالقات من النهوض وليس العزل السيا

واعتبر أن هذا التقارب مفيدا في إحالل السالم، ”. بيننا وبين الدول العربية المعتدلة“التي تتطور 
 بحسب هيئة البث اإلسرائيلي.
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ن تسّلم مع وحول إيران، قال نتنياهو، في خطاب القاه في الكنيست مساء االثنين، إن إسرائيل ل
ن نظام طهران كان سيحصل منذ فترة على قدرات نووية لوال نشاطات إسرائيل  تموضعها في سوريا وا 

  إلحباط ذلك.
 

 األمن عملنا في غزة غير مجد   دونالحمد هللا: من  .2
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا إن المعيار األساسي لعمل : كفاح زبون - رام هللا

نجاح توصيات اللجان الثالث التي شكلناها لمراجعة القضايا العالقة، حكومة ال وفاق في قطاع غزة، وا 
من دون تسلم المهام األمنية كاملة، سيبقى عملنا منقوصاا، »مشروط بحل قضية األمن، وأضاف: 

 «.بل وغير مجٍد أيضاا 
لية والتسامح وحقوق اإلنسان، في وتابع الحمد هللا، خالل كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر العدالة االنتقا

إن التمكين الشامل للحكومة سيعطي عملنا الزخم والقوة، وسيمكننا من »جامعة النجاح الوطنية: 
حداث تغيير ملموس في حياته  «.استكمال إعمار غزة، ونجدة شعبنا فيها، وا 

المجاالت، بما يفضي وأكد الحمد هللا أن حكومته عاقدة العزم على تجسيد المصالحة والوحدة في كل 
حالل االستقرار،  إلى سلطة واحدة بقانون واحد وسالح شرعي واحد، وبسط القانون والنظام العام وا 
كمدخل إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية، وا عادة التوازن للنظام السياسي، وبناء الوطن على 

 أسس من الشرعية، وفي ظل التعددية الثقافية والسياسية.
ال أحد فوق القانون، وألحكامه »الحمد هللا على أن بسط األمن غير قابل للنقاش، وقال:  وشدد

ذا كانت هناك أخطاء سنقوم  يخضع الجميع، وهذا الموضوع غير قابل للجدال أو التساؤل، وا 
 «.بمعالجتها
يجاد السبل لتجاوز االنقسام وتبعاته، هي الوسيلة ل»واستطرد:  بسط العدالة إن المصالحة الوطنية، وا 

واإلنصاف، وتكريس السلم والتسامح المجتمعي، وصون هويتنا الوطنية، فهي ليست شعاراا سياسياا، 
بل عمل متواصل لتفكيك العقبات، والوفاء لتضحيات أهلنا في غزة، وتفويت الفرصة على إسرائيل 

ضعاف قضيتنا  «.لالستثمار في االنفصال، وا 
 14/11/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 عباس في الخالفات حول المصالحة تدعمالسعودية ": القدس العربي" .3

نقلت مصادر إسرائيلية عن مصدر فلسطيني رفيع، القول إن رئيس «: القدس العربي» –رام هللا 
محمود عباس حظي بدعم سعودي كامل لمواقفه في كل ما يتعلق باتفاق  ةالفلسطينيالسلطة 
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صدر فإن السعودية تدعم موقف عباس الذي يطالب المصالحة بين فتح وحماس. وحسب الم
 بإخضاع كل األسلحة في القطاع والضفة للسلطة الفلسطينية. 

وحسب المصدر الفلسطيني فإن عباس الذي زار السعودية، في األسبوع الماضي، وسيزور عمان 
ينية بأداء اليوم، يحاول تجنيد دعم عربي لموقفه، ومساعدة اقتصادية سخية تسمح للحكومة الفلسط

 إلىالحاجة »مهامها في القطاع وتحسين األوضاع اإلنسانية بشكل ملموس. وقال المصدر إن 
تنسيق المواقف أمام السعودية حيوية جدا، ألن مثل هذا التنسيق يعني التنسيق مع غالبية دول 

 «.الخليج العربي، التي يمكنها توفير شبكة أمان اقتصادي للسلطة
 14/11/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 األشقر: األمن والموظفين من ثوابت ملف المصالحةالنائب إسماعيل  .4

قال النائب إسماعيل األشقر رئيس لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي أن ملف : غزة
الموظفين الشرعيين بشقيهم المدني والعسكري الذين عينتهم الحكومة بغزة، والملف األمني من 

 تتمسك فيها حركة حماس في ملف المصالحة.الثوابت التي 
وأكد النائب األشقر خالل جولة تفقدية لإلدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية على حقوق 
الموظفين في الشق المدني والعسكري، وأن أمانهم الوظيفي من الثوابت والمسلمات في ملف 

 المصالحة.
جميع أجهزة وزارة الداخلية التي تحمل العقيدة األمنية السليمة وثمن دور وجهد العمليات المركزية و 

الداعمة لحقوق شعبنا وحامية لممتلكاته، ومساندة للمقاومة الفلسطينية، وقال " أنتم الشرعيون 
 أصحاب السالح الشرعي، والميدان أثبت كفاءتكم في السلم والحرب".

بأجهزتها األمنية الثقة، وهو مساند لها في وشدد على أن المجلس التشريعي منح وزارة الداخلية 
 عملها ومهامها، وتابع" لن نفرط في األمن".

 13/11/2017، فلسطين أون الين
 

 تأهيل شبكات توزيع الكهرباء في قطاع غزة إلعادةسلطة الطاقة: نعد خطة  .5
شبكات  أهيلإلعادة تأعلن رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أن "العمل جار على إعداد خطة : رام هللا

توزيع الكهرباء في قطاع غزة، سيتم عرضها فور االنتهاء منها على مجلس الوزراء إلقرارها ومن ثم 
 تأمين التمويل الالزم لتمويلها من الجهات المانحة."
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وقال ملحم إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم االثنين إن العجز في الطاقة الكهربائية 
والعمل جار حاليا لتأمين الكهرباء في القطاع لثماني ساعات  %68يصل إلى الالزمة لقطاع غزة 

 يوميا بالحد األدنى، مشيرا إلى أن عودة عمل الكهرباء بنسبة مئة في المئة سيستغرق سنوات.
وحول الخطة التي تعمل عليها سلطة الطاقة بخصوص الكهرباء في غزة، قال ملحم إنها تنقسم 

وتمتد لنهاية العام وتقوم على تأهيل شبكات الكهرباء بما يضمن عودتها لقسمين: األولى طارئة 
بدال من العجز الحالي  %30خطة قصيرة المدى تقوم على خفض العجز لـ  -بكامل طاقتها، والثانية

 .%68البالغ 
 13/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بات صارمة على دولة االحتاللبفرض عقو  الدوليعشراوي تطالب المجتمع  .6

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، التصعيد المتعّمد : رام هللا
ومواصلتها هدم المساكن وتهجير السكان قسرا  إسرائيلوالمجحف بحق الشعب الفلسطيني من قبل 

ها وسرقة األراضي والموارد، وطالبت المجتمع وبناء مشاريع إسرائيلية استيطانية وتوسيع القائم من
 الدولي بفرض عقوبات صارمة على دولة االحتالل.

وقالت في بيان صحفي، اليوم االثنين، "إن دولة االحتالل بسياساتها واستراتيجياتها االستعمارية 
هاكاتها اإلحاللية تعمل على ترسيخ بقائها في أراضي دولة فلسطين وتعزيز استمرار جرائمها وانت

الصارخة للقانون الدولي واالتفاقيات األممية، وتثبيت استخفافها الصريح بالمجتمع الدولي وقراراته، 
 ".2334بما في ذلك، قرار مجلس األمن الدولي 

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة وملموسة عبر الشروع في فرض عقوبات 
ديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتها على استمرارها في صارمة على دولة االحتالل وتق

ارتكاب جرائم الحرب بحق شعبنا وأرضنا قبل أن تنهي مشروعها االستعماري في كامل فلسطين 
 التاريخية.

 13/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يف في تل السكن األثري في قطاع غزةالسياحة: سنحاسب المتسببين عن أعمال التجر وزيرة  .7
قالت وزيرة السياحة واآلثار روال  معايعة إن كل أعمال التجريف والتخريب في تل  :وفا -بيت لحم

 السكن األثري في قطاع غزة غير شرعي وسيتم مالحقة المتسببين به من خالل القضاء الفلسطيني.
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ستمرار عمليات التدمير والتخريب في موقع تل وأشارت في بيان صحفي، مساء اليوم االثنين، إلى ا
السكن من قبل جهات خارجة عن القانون رغم كل الجهود لوقف هذه األعمال والحفاظ على الموقع؛ 

 الذي يعد أحد أهم المواقع األثرية في فلسطين.
اظ على وأوضحت أن هذه األعمال ال تمت للشعب الفلسطيني وتاريخه وتقاليده وأعرافه المتمثلة بالحف

التاريخ الفلسطيني والمواقع التاريخية واألثرية التي تحتضنها فلسطين على مر العصور، ويعتبر من 
يمارسها أداة من أدوات االحتالل لطمس الرواية الفلسطينية أمام زيف رواية االحتالل اإلسرائيلية 

 ين.بأحقيته في أرض فلسطين، عبر تدمير المواقع األثرية والتاريخية في فلسط
 13/11/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 القدس عاصمة لدولة فلسطين كاملة السيادة بدونالسفير زملط: ال تسوية  .8

قال رئيس المفوضية العاّمة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الواليات المتحدة، حسام  :وفا -واشنطن
قامة زملط، إن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة في  نهاء االحتالل وا  تقرير المصير وا 

دولة فلسطين كاملة السيادة وتحقيق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني منها حل قضية الالجئين 
 حال عادال حسب قرارات الشرعية الدولية.

وحدد السفير زملط، خالل كلمة ألقاها في مهرجان القدس الذي نظمته الجالية الفلسطينية في 
ميركية واشنطن، القدس كخط أحمر أمام أّي مساع لتسوية سياسية للصراع العربي العاصمة األ

اإلسرائيلي، قائال: "ال تسوية بدون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ونقّدر دعم أشقائنا 
وأصدقائنا في العالم ونسعى للتنسيق مع الجميع ولكن كلمة الفصل هي للشعب الفلسطيني وقيادته 

 عية."الشر 
 13/11/2017، الحياة الجديدة، رام هللا 

 
 الذاتي وتبادل األراضي مصدر جدل الحكمألغاز "صفقة القرن":  .9

تقول مصادر سياسية مصرية إن ما يثار بشأن وجود تصور واضح لصفقة القرن، أو ما : القاهرة
د تفاصيل نهائية يعرف بخطة ترامب للسالم في الشرق األوسط، أمر غير دقيق، موضحة أنه ال توج

خاصة بتصورات حل القضية الفلسطينية بعد. وأوضحت المصادر نفسها أن المشاورات واللقاءات 
التي يجريها مسؤولو ذلك الملف في إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب ال تزال مستمرة للوصول 

 إلى صياغة نهائية.  
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أن مسألة إعالن إقامة دولة فلسطينية ما  وكشفت المصادر، التي تحدثت مع "العربي الجديد"، عن
زالت محل جدل بين فريق ترامب، وعدد من الزعماء الذين التقوا بهم في اإلقليم. ووفقاا للمصادر فإن 
"الرؤية األميركية التي تتبنى وجهة النظر اإلسرائيلية إلى حد بعيد، ترى عدم إقامة دولة فلسطينية، 

لفلسطينيين. في المقابل يرى بعض زعماء المنطقة ضرورة وأن يقتصر األمر على حكم ذاتي ل
االتفاق على صياغة تضمن وجود دولة للفلسطينيين ولو على مدى زمني أبعد من الذي سيتم فيه 

 تطبيق تلك الصفقة، حتى يسهل تسويقها لدى الشارع العربي".
بين األطراف المشتركة  وتؤكد المصادر أن من بين النقاط األخرى التي ال تزال محل جدل واستماع

في تلك الصفقة أو الخطة، هي مسألة تبادل األراضي، التي من المقرر، في حال تطبيقها، أن يكون 
كلٌّ من األردن ومصر والفلسطينيين، المعنيين بها في المقام األول. وتشدد المصادر على أن ذلك 

قف المصري بشأنه بـ"غير القوي"، البند يلقى رفضاا أردنياا كبيراا، في حين وصفت المصادر المو 
 ملّمحة إلى أن الجانب المصري قد يقبل به خالل مرحلة من مراحل التفاوض بشأن تلك الخطة.

وبحسب المصادر فإن "الرئيس المصري يرغب في إتمام تلك الصفقة ليؤكد أهميته لإلدارة األميركية 
صالحة الفلسطينية الداخلية بين فتح في المنطقة، خصوصاا بعد نجاح القاهرة في سرعة إتمام الم

سنوات من الصراع بينهما". وتشير المصادر إلى أن "هذا السعي من جانب  10وحماس، بعد نحو 
السيسي يجعله يدفع في اتجاه إتمام الخطوات األّولّية لهذه الخطة ليسجل دوره فيها، من دون أن 

 حق من عدمه.يكون لديه اهتمام كبير بتنفيذ باقي خطواتها في وقت ال
في المقابل، ترغب إدارة ترامب في التوصل لصيغة مكتملة". يأتي هذا فيما تقول مصادر فلسطينية 
إن الجانب المصري أكد، خالل مشاورات المصالحة الداخلية بين فتح وحماس، التي استضافتها 

ة، وبالتبعية باقي القاهرة الشهر الماضي، على إقامة منطقة اقتصادية يستفيد منها أهالي قطاع غز 
الفلسطينيين. وتوضح المصادر أن الحديث بشأن تلك المنطقة من العوامل التي ساعدت على 

 تجاوب كبير من جانب حركة "حماس".  
وحول مسألة سالح المقاومة الذي تتمسك السلطة الفلسطينية برئاسة عباس على ضرورة تسليمه 

لى إتمام المصالحة، تقول المصادر، التي تحدثت مع وتوحيد السالح الفلسطيني، ومدى تأثير ذلك ع
"العربي الجديد" إنه يوجد "رهان مصري أميركي إسرائيلي على تمرير المصالحة بهذه الصيغة التي 
تمت بها، بمنح مزيد من التسهيالت لقطاع غزة من فتح لمعبر رفح، وتسهيل الحركة على باقي 

قا مداد القطاع بالكهرباء، وا  مة المنطقة االقتصادية، وذلك في ظل حالة التضييق المعابر، وا 
والحصار التي كان يعانيها القطاع". وبحسب المخطط يفترض أن يتم "كل هذا من دون التطرق 
لملف سالح المقاومة مع التأكيد على أنه حق مشروع، ثم يتم استدراج الفصائل المسلحة في وقت 



 
 
 
 

 

 10 ص             4463 العدد:             11/14/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

ار مرة أخرى، للضغط عليها للتخلي عن السالح الحق، يكون فيه من الصعب العودة لنقطة الحص
 أو وضعه تحت كيان أو سياق مستأنس يضمن االستجابة للمخاوف اإلسرائيلية".

 13/11/2017العربي الجديد، لندن، 

 

 االشتراطاتلغة التوقف عن وتطالب السلطة ب غزة األمنية أجهزةبالمساس حماس ترفض  .11
قطــاع غــزة إشــارات جديــدة أعلنــت فيهــا رفضــها لتلــك  أرســلت حركــة حمــاس فــي أشــرف الهــور: -غــزة 

لحكومة التوافـق، « التمكين األمني»التصريحات القادمة من الضفة الغربية، التي تكررت مؤخرا حول 
دون االستناد إلى أجهزة األمن القائمة في القطـاع، وأعلنـت دعمهـا لهـذه األجهـزة التـي شـكلتها الحركـة 

رر فيــه رئــيس الحكومــة مطالبــه بتســلم حكومتــه ملــف األمــن كــامال، عامــا، فــي الوقــت الــذي كــ 11قبــل 
علـى غـرار بـاقي الـوزارات المدنيـة األخـرى، وهـو مــا يضـع شـكوكا كثيـرة حـول إمكانيـة فـتح معبـر رفــح 

 أمام حركة المسافرين يوم غد األربعاء، حسب الموعد المحدد.
كـذلك ردت حمـاس  ئمـة فـي غـزة،وفي تعبير من حركة حماس عن رفضها المساس بأجهزة األمـن القا

علـــى لســـان القيـــادي فيهـــا ســـامي أبـــو زهـــري، علـــى تصـــريحات الحمـــد هللا الجديـــدة، حيـــث دعـــاه إلـــى 
التوقـف عـن لغـة االشـتراطات أو اختـراع بنـود جديـدة «و« احترام بنود اتفاق المصـالحة بـدون انتقائيـة»

نهاء حالة التلكؤ في رفع عقوبات غزة  «خارجة عن االتفاق، وا 
 14/11/2017لقدس العربي، لندن، ا

 

 حماس متوجهة إلى القاهرة بكل جدية إلتمام المصالحة: سويسرياوفدا  هلاستقبخالل اهنية  .11
اسـتقبل رئــيس المكتــب السياسـي لحركــة حمــاس إسـماعيل هنيــة، بمكتبــه اإلثنـين وفــدا سويســريا برئاســة 

 السيد روالند مبعوث الحكومة السويسرية للشرق األوسط.
لوفـــد السويســـري كـــذلك الســيد جوليـــان الســـفير السويســـري لــدى الســـلطة الفلســـطينية وعـــددا مـــن وضــم ا

 العاملين في السفارة.
وجــرى خــالل اللقــاء بحــث معمــق لتطــورات المصــالحة الفلســطينية والتوافقــات األخيــرة التــي تمــت فــي 

 بر بشكل كامل.القاهرة وما تبعها من خطوات تسلم الحكومة لمهامها في قطاع غزة وتسلم المعا
نجاحهــا بمــا يحقــق  وأكــد هنيــة أن حركــة حمــاس متوجهــة إلــى القــاهرة بكــل الجديــة إلتمــام المصــالحة وا 

 بملفاته المختلفة. 2011التطبيق األمين التفاق عام 
 



 
 
 
 

 

 11 ص             4463 العدد:             11/14/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

ـــة الســـابقة فـــي محاولـــة تحقيـــق تقاربـــات وخاصـــة فـــي ملـــف  وأشـــاد هنيـــة بـــدور سويســـرا خـــالل المرحل
 السويسري في دعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة.الموظفين، مرحباا بالدور 

 13/11/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 
 ملفات خمسةحوار القاهرة حدد بثالثة أيام للبحث في "الحياة":  .12

قال مسؤولون فلسطينيون إن حوار الفصائل في القاهرة في الحادي والعشرين : محمد يونس -رام هللا 
أيام، يتم خاللها بحث خمسة ملفات هـي الشـراكة فـي منظمـة التحريـر،  من الشهر الجاري حدد بثالثة

جراء انتخابات عامة، وبحث ملفي   والمصالحة المجتمعية. األمنوتشكيل حكومة وحدة وطنية، وا 
وقال مسـؤولون فـي الفصـائل إن الـدعوة المصـرية التـي وجهـت لهـم حـددت الحـوار بثالثـة أيـام، يجـري 

 الخمسة والتوافق عليها.خاللها البحث في الملفات 
اقـف الطـرفين مـا زالـت كبيـرة، وأن التوصـل و وأكد مسؤولون في حركتي حمـاس وفـتح أن الفجـوة بـين م

 إلى توافق حول هذه القضايا يتطلب عدة جوالت حوار، وقبل ذلك إرادة فعلية إلنهاء االنقسام.
 أزمــةنـاك إرث طويـل، وهنـاك هنـاك فجـوة كبيـرة، وه«: »الحيــاة»وقـال مسـؤول كبيـر فـي حركـة فـتح لــ 

 «.ثقة، لذلك لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق في ثالثة أيام
مصــر لــن تســمح لهــذه الجولــة مــن الحــوار بــان تفشــل،  أنمــن الواضــح »ورأى مســؤول فــي حمــاس أن 

ــذلك ســيقدم الجانــب المصــري اقتراحــات حــل وســط فــي مختلــف القضــايا المــرجح أننــا »وأضــاف: «. ل
اتفــاق عــام، لكــن هــذا ســتترتب عليــه الحاجــة إلــى المزيــد مــن الحــوارات لالتفــاق علــى سنتوصــل إلــى 

وأشـــار المســؤولون فـــي الحــركتين إلـــى أن المرحلـــة األولــى مـــن المصــالحة، وهـــي تمكـــين  «.التفاصــيل
 الحكومة، لم تحقق تقدماا كبيراا.

فعلية جديـدة فـي غـزة،  خطوة أيلغاية اآلن لم تقدم السلطة الفلسطينية «: »حماس»وقال مسؤول في 
نحـن قـدمنا المعـابر والمؤسســات الحكوميـة لكـن لغايـة اآلن لــم »وأضــاف: «. ومـا زلـت متـرددة وبطيئـة

وأشـار المسـؤول إلـى وجـود خـالف  «.يتم إنهاء اإلجراءات العقابية وهو أمر يثيـر الكثيـر مـن الشـكوك
منيـة فـي غـزة مـن جديـد، ونحـن السلطة تريد أن تبنـي األجهـزة األ: »وأضافجوهري في ملف األمن. 

الـــذي يـــنص علـــى بقـــاء األجهـــزة الحاليـــة لمـــدة عـــام، يـــتم خاللـــه  2011متمســـكون باتفـــاق القـــاهرة عـــام 
وقـال إن هنـاك حاجـة لالتفـاق علـى  «.عنصر من أجهـزة األمـن القديمـة التابعـة للسـلطة 3000إضافة 

 .في غزة مراعاة للوضع الخاص للقطاع األمن ألجهزةعقيدة مختلفة 
 14/11/2017الحياة، لندن، 
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 : استمرار عقوبات غزة ال يخدم المصالحة"الشعبية" .13
ــــت ــــب السياســــي للجبهــــة الشــــعبية، أن اســــتمرار : خــــاص-الرســــالة ن ــــاح مهنــــا عضــــو المكت ــــر رب اعتب

 اإلجراءات العقابية ضد قطاع غزة ال يخدم المصالحة.
العقوبــات رغــم توقيــع اتفــاق المصــالحة،  وقــال مهنــا، فــي تصــريح لـــ "الرســالة نــت"، االثنــين، إن إبقــاء

والتلكؤ في إصدار أمر رسمي بالتراجع عنها، يعطي طابعاا سلبياا، ويوّفر أجواء سيئة أمام إتمام باقي 
 ملفات الوحدة.

وأضـاف: "توقيــع اتفـاق القــاهرة األخيـر مــّر عليـه شــهر تقريبـاا، لكــن حتـى اللحظــة المصـالحة لــم تصــل 
 تي ينتظرها أبناء شعبنا، وخاصة قطاع غزة المحاصر".إلى المرحلة المطلوبة ال

وحّذر مهنا من "تهديدات كبيرة" تسعى إلى إفساد المصـالحة، وتعطيـل حالـة التوافـق الفلسـطيني، التـي 
تــتم بجهــد مصــري، واصــفا بــأن الجميــع بــات فــي موقــف محــرج للغايــة أمــام الشــعب، "لــذلك يجــب بــذل 

صدار قرار عاجل برفـع ا زالـة العقوبـات حتـى يشـعر المـواطن جهود أكبر، وا  لحصـار وفـتح المعـابر، وا 
 بالتقدم في المصالحة".

 13/11/2017الرسالة، فلسطين، 
 
 فتح: المطلوب من الفصائل إسناد اتفاق المصالحة .14

قالت حركة فتح إن التوافق الفلسطيني مطلوب من أجـل االسـتمرار بـدفع عجلـة المصـالحة علـى  :غزة
 الخلف. إلىير المسموح ألي فصيل التراجع خطوة واحدة ، مشددة انه من غاألرض

كــان الجميــع  إذاوقــال ماجــد الفتيــاني أمــين ســر المجلــس الثــوري لحركــة فــتح لمراســلة "معــا" فــي غــزة: "
ُيْؤِمن بالشراكة الوطنية الحقيقية ونظام سياسي فلسطيني بقانون وسلطة وسالح واحد، سنصل بسهولة 

 ملف المصالحة".إلنجاز االتفاق والتقدم في 
بناء نظـام سياسـي بشـراكة  أماموشدد انه ال يمكن لفلسطيني واحد من أي فصيل أن يقف حجر عثرة 

 سياسية حقيقية تعزز دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
 13/11/2017وكالة معا اإلخبارية، 

 
 الدرجة القصوى إلىاالستنفار رفعت درجات  "سرايا القدس"الحياة": " .15

، نــار القــرار والرغبــة فــي «بــين نــارين»واقعــة « الجهــاد اإلســالمي»تبــدو حركــة : فتحــي صــّباح -غــزة 
ـــل  ـــام لمقت ـــاا وناشـــطاا مـــن ذراعهـــا العســـكرية  12االنتق ـــذراع « كتائـــب القســـام»و« ســـرايا القـــدس»قيادي ال
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نهايتها المنتظـرة بإنهـاء  إلىحة الوليدة ، ونار عدم الرد كي تمضي المصال«حماس»العسكرية لحركة 
 االنقسام تماماا وشطبه من القاموس الفلسطيني.

نفســها « تســّوق»فــي الحلــق وهــم يــرون إســرائيل « غصــة»ويشــعر قــادة الحركــة وكوادرهــا وعناصــرها بـــ 
 من الصمت وعدم الرد، على األقل في الوقت الحاضر.« ال تجد مفراا »منتصرة على الحركة، التي 

« سـرايا القـدس ترصـد بدقـة»أن فرقـاا ومجموعـات مـن « الحيـاة»شفت مصادر محليـة موثـوق بهـا لــ وك
، مستخدمة مناظير مقربة، وآالت تصوير لطبيعة الحركة في «غالف غزة»تحركات المستوطنين في 

 الشوارع، التي ُيرى بعضها خالياا من السيارات والمارة بالعين المجردة.
رفعــت درجـــات »أن ســرايا القـــدس « الحيـــاة«لـــ« الجهــاد»موثـــوق بهــا فـــي  كمــا كشــفت مصـــادر قياديــة

، تزامنـــاا مــع بـــدء قــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي منــاورات عســـكرية فـــي «الدرجــة القصـــوى إلـــىاالســتنفار 
 محيط القطاع أول من أمس، وتستمر حتى غد األربعاء.

 14/11/2017الحياة، لندن، 
 

 غطاء لعدوان محتمل ضد غزة مالدينوف تصريحات: "لجان المقاومة" .16
نددت لجان المقاومة في فلسطين، يوم االثنين، بتصريحات المنسق الخاص لعملية التسـوية فـي : غزة

الشــرق األوســط نيكــوالي مالدينــوف التــي قــال فيهــا إن البيانــات "المتهــورة" مــن غــزة قــد تســبب بتصــعيد 
 خطير، فيما تجاهل التهديدات اإلسرائيلية تجاه غزة.

بيان صادر عن لجان المقاومة، أن تصـريحات ميالدينـوف "تسـاوق مـع الدعايـة اإلسـرائيلية ضـد  وعدّ 
 قطاع غزة، وتشكل غطاء لعدوان محتمل" على قطاع غزة.

وتـــابع البيـــان: "يتغافـــل مالدينـــوف عـــن االعتـــداءات اإلســـرائيلية المتواصـــلة ضـــد الشـــعب الفلســـطيني، 
دفاعاا مشروعاا عن النفس في وجـه االحـتالل البغـيض وفقـاا  ويتناسى شرعية مقاومة شعبنا التي تعتبر

وشدد على أن ميالدينـوف بهـذا الموقـف "يجـدد االنحيـاز اآلثـم للمؤسسـات  للقوانين واألعراف الدولية".
الدوليــة لصــالح االحــتالل بمــا يتنــافى مــع المبــادي التــي قامــت عليهــا تلــك المؤسســات، وفــي مقــدمتها 

 الحتالل، وتأييد دفاع الشعوب عن نفسها وأحقيتها في االستقالل الوطني".العدل والمساواة، ورفض ا
 13/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في الضفة" الجهاد"قياديي حركة  كبارالجيش اإلسرائيلي يعتقل أحد  .17

أعلن الجيش اإلسرائيلي أمـس، أنـه اعتقـل أحـد كبـار قيـاديي حركـة الجهـاد : أ ف ب -القدس المحتلة 
 اإلسالمي في الضفة الغربية المحتلة فيما يتزايد التوتر بعد تفجير أحد أنفاق الحركة في غزة.
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 14وجـــاء اعتقالــــه فــــي إطــــار حملــــة مــــداهمات فـــي مختلــــف أنحــــاء الضــــفة الغربيــــة أدت إلــــى اعتقــــال 
 فلسطينياا، بحسب ما أفاد مصدر أمني فلسطيني.

ثنـين قياديـاا كبيـراا مـن بلـدة عرابـة قـرب جنـين شـمال اإل -اعتقل ليل األحـد»وأعلن الجيش في بيان أنه 
 47وأكــد مصــدر فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي أن أحــد قادتــه طــارق قعــدان ) «.الضــفة الغربيــة المحتلــة

داهمــت خاللهــا منزلــه »عامــاا( اعتقــل ضــمن حملــة اعتقــاالت، مشــيراا إلــى أن قــوات األمــن اإلســرائيلية 
ج وأب لخمســـة أبنـــاء وســـبق أن أمضـــى ســـنوات فـــي الســـجون وطـــارق قعـــدان متـــزو  «.وقامـــت بتفتيشـــه

اإلسرائيلية بسبب اتهامه من الجـيش اإلسـرائيلي بأنـه أحـد قيـادات حركـة الجهـاد البـارزين فـي محافظـة 
 وتعتبر محافظة جنين أحد معاقل حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية المحتلة. جنين.

 14/11/2017الحياة، لندن، 
 
 رات لفتح إحياء لذكرى عرفاتمسيلبنان:  .18

لرحيل الرئيس الفلسـطيني ياسـر عرفـات  13في بيروت والمناطق، الذكرى الـ« فتح»أحيت قيادة حركة 
 بمسيرات.« أبو عمار»

في مخيم برج البراجنة، انطلقت مسيرة من أمام جامع الفرقان باتجاه المقبـرة، وألقـى أمـين سـر فصـائل 
الــرئيس أبــو عمــار بــذل حياتــه »د ســمير أبــو عفــش كلمـة قــال فيهــا: منظمـة التحريــر وحركــة فــتح العميــ

 «.االستمرار على نفس الدرب»، معاهداا «بين الكفاح المسلح والسياسة
ان حركة فتح جزء من حالـة المقاومـة »ناصر األسعد، أكد فيها « فتح»وفي مخيم شاتيال، ألقى كلمة 

لمنظمة التحرير من الوضع الـداخلي اللبنـاني  الموقف الحيادي»، مشدداا على «ضد العدو الصهيوني
 «.وعدم التدخل مع فريق ضد فريق آخر

اإلعالمـــي فـــي فـــتح أبـــو باســـل شـــهاب  المســـؤولوفـــي البـــرج الشـــمالي، تحـــدث فـــي المســـيرة كـــل مـــن 
 ومسؤول الفصائل في المخيم أحمد خضر مؤكدين االستمرار حتى تحرير فلسطين.

فتح في صور العميـد توفيـق عبـدهللا، وهنـأ الشـعب الفلسـطيني وفي البص، تحدث في المسيرة مسؤول 
 «.مع لبنان رئاسة وحكومة وشعباا  األخوةالحرص على عالقة »بالتوافق على المصالحة. وأكد 

 وفي مسيرة الرشيدية، تحدث كل من محمد دراز وأبو نبيل رجب عن مزايا الراحل عرفات. 
 14/11/2017المستقبل، بيروت، 
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 من أجل تشكيل ائتالف ال يترأسه الليكود "لبيدلـ" نائباً  كونأأن على استعداد  : أناغباي .91
في اجتماع لشبيبة حزب "العمل" اإلسرائيلي في جامعة بئر السبع، قال رئيس الحزب : هاشم حمدان

آفي غباي، مساء اإلثنين، إنه على استعداد للموافقة على المحل الثاني في قائمة "يش عتيد"، برئاسة 
 ائير لبيد.ي

وقال غباي إنه إذا حصل حزب "يش عتيد" على مقاعد أكثر من "المعسكر الصهيوني"، فإنه على 
 استعداد ليكون نائبا للبيد من أجل تشكيل ائتالف ال يترأسه الليكود.

وأضاف أنه سيبذل جهده كي يحتل المكان األول، ولكن في حال عدم انتخابه، فإنه على استعداد 
 الثاني في القائمة، وذلك بهدف التغيير، وأن التغيير هو األهم. على حد قوله.لقبول المحل 

 13/11/2017، 48عرب   
 
 على تطبيق "القضاء العبري" األولىالكنيست يصادق بالقراءة  .02

صادق الكنيست، يوم اإلثنين، بالقراءة األولى على اقتراح القانون على تطبيق : هاشم حمدان
يحكم القضاة بموجب أسس "القضاء العبري" في القضايا التي ال حكم فيها  "القضاء العبري"، بحيث

عضو كنيست،  36صوت إلى جانب اقتراح القانون  في التشريع القائم أو في السوابق القضائية.
 عضوا. 30مقابل معارضة 

 13/11/2017، 48عرب   
 
 ضرائبمن ال ن خصم مخصصات األسرى وأسر الشهداءوالكنيست يبحث مشروع قان .09

« البرلمان»فادي أبو سعدي: ناقشت لجنة الشؤون الخارجية واألمن في الكنيست  –رام هللا 
اإلسرائيلي االستعدادات للتصويت في القراءة األولى على مشروع قانون يطالب اسرائيل باقتطاع مبلغ 

وامتيازات  من أموال الضرائب التي تحولها السلطة الفلسطينية، يساوي ما تدفعه السلطة كرواتب
لألسرى المعتقلين في سجون االحتالل، والمخصصات التي تدفعها ألسر الشهداء والجرحى، وتقدر 

مليون دوالر سنويا. وقد بادر الى هذا القانون عضو الكنيست العزار شتيرن عن حزب  300 بحوالي
الكنيست آفي نواب آخرين، بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية واألمن عضو  10يوجد مستقبل مع 

السابق يعقوب بيري من حزب يوجد « الشاباك»ديختر من الليكود، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية 
 مستقبل. 

 14/11/2017القدس العربي، لندن، 
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 "تبادل السكان"رفضها لمشروع أكدت  والهيئات األوروبية األحزابجميع "القائمة المشتركة":  .00
لشخصيات والهيئات األوروبية التي التقى بها وفد القائمة العربية الناصرة: أّكدت جميع األحزاب وا

المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي الذي زار مقر االتحاد األوروبي في بروكسل في األيام األخيرة، 
الذي تطرحه جهات إسرائيلية.  هذا ما أكدته القائمة « تبادل السكان»رفضها القاطع لمشروع 
دها من بروكسل وباريس أمس. وأّكد رئيس لجنة العالقات الدولية النائب المشتركة بعد عودة وف

ان الوفد شدد على رفض األقلية الفلسطينية في إسرائيل ورفض كل  "القدس العربي"يوسف جبارين لـ
قياداتها السياسية واالجتماعية لمقترح االعتراف بضم الكتل االستيطانية والقدس الى إسرائيل مقابل 

المثلث إلى الجانب الفلسطيني. ويوضح جبارين أن المسؤولين األوروبيين ردوا بالقول ضم منطقة 
، وأّكدوا بأنه من المهم أنهم سمعوا الموقف «سمعوا به»بأّن الموضوع لم يطرح رسميًّا عليهم، لكّنهم 

 مباشرة من أصحاب الشأن وعلى أنهم سيقومون بإرسال تقارير إلى حكوماتهم عن الموضوع.  كما
، خاصة في ظل «تبادل السكان»أوضح مسؤولون كبار في االتحاد األوروبي أنهم يعارضون مشروع 

 المعارضة القاطعة والواضحة له من قبل المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل.
 14/11/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"م تعهدها الكيميائّية بحيفا سُيحدث كارثًة ل للمنشآتضرب حزب هللا  :نومسؤول .02

ُكشف النقاب أمس األحد عن أّن تقريراا إسرائيلياا رسمياا، تّم تقديمه للجنة  زهير أندراوس: - الناصرة
ُمراقبة الدولة العبرّية البرلمانّية حول الخطر الذي يتهدد خليج حيفا، إذا قام حزب هللا بقصف مصانع 

زب حسن نصر هللا، الذي شّدّد على أّن حزب هللا يمتلك األمونيا، كما هّدّد مؤخراا األمين الّعام للح
 ، إذا قصف المكان.”قنبلةا نووّيةا “

وبحسب القناة الثانية في التلفزيون العبرّي فإّن التقرير يؤّكد على أّن عدد القتلى في حال إخراج 
ر لبيد، إّن هذا ألف ُمواطن. وقال رئيس اللجنة، النائب يائي 17التهديد إلى حّيز التنفيذ سيصل إلى 

العدد من القتلى الُمتوّقع يفوق عدد القتلى الذين قضوا في حروب إسرائيل كّلها منذ إقامتها في العام 
1948. 

ا حاورت خالله ثالثة من كبار مسؤولي الصناعات العسكرّية اإلسرائيلّية  وبثت القناة تقريراا خاصًّ
آت النفطّية في منطقٍة واحدٍة من خليج حيفا، كما )رفائيل( سابقاا، حيث حّذروا من أْن تركيز المنش

ستراتيجياا لحزب هللا، التي ُيخّطط لضربها، اأقّرت الحكومة اإلسرائيلّية، سيجعل من المنطقة هدفاا 
 ُمشّدّدين في الوقت عينه، على أّن ضرب المنطقة سيؤّدي إلى كارثٍة لم تعهدها إسرائيل منذ إقامتها.
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 يملك الصواريخ الدقيقة إلصابة المنطقة، وفي هذه الثالثة على أّن حزب هللا عالوةا على ذلك، شّددّ 
 200الحالة، أضافوا، سيسقط عدداا كبيراا من القتلى والجرحى، باإلضافة إلى أّن سكان مدينة حيفا، 

ألف، وسّكان منطقة )الكرايوت( المتاخمة سيضطرون إلى الهروب من المكان. وفي معرض رّدهم 
قال الثالثة إّن صّناع القرار في تل أبيب ما زالوا أسرى النظرية التي أكل الدهر عليها  على سؤالٍ 

وشرب، والتي تؤّكد على أّن العرب ما زالوا متخّلفين، الفتين في الوقت عينه، إلى أّن حزب هللا يملك 
دهم، لو كان العقول واألدمغة التي بإمكانها إحداث أضراٍر جسيمٍة جداا، بحسب تعبيرهم. وقال أح

ا لنا بنشر كّل ما نعرفه، لكان الجمهور اإلسرائيلّي انتفض من خطورة المعطيات التي نملكها،  مسموحا
 بحسب تعبيره. وأشار التلفزيون إلى أّن وزارة األمن والجيش رفضا التعقيب على ما ورد في النبأ.

 13/11/2017، رأي اليوم، لندن  
 
 اسيين فرنسيين للقاء مروان البرغوثيسي بدخولترفض السماح  "إسرائيل" .02

أعلنت السلطات اإلسرائيلية أمس انها ستمنع دخول مسؤولين فرنسيين : )أ ف ب( -القدس المحتلة 
 إلى اراضيها يريدون زيارة القيادي الفلسطيني األسير في السجون اإلسرائيلية مروان البرغوثي.

في بيان "لن نسمح بدخول من يدعو إلى مقاطعة  وقال وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد اردان
دولة إسرائيل، خصوصا في ضوء طلبهم مقابلة من يحرض ويدعم اإلرهاب ومهندس القتل مروان 
البرغوثي". وأعلن مسؤولون يساريون فرنسيون بينهم أربعة نواب في بيان أنهم سيذهبون قريبا إلى 

ي حركة فتح المسجون مروان البرغوثي. وتبنى وزير إسرائيل واألراضي الفلسطينية للقاء القيادي ف
الداخلية اإلسرائيلي ارييه درعي توصية وزير األمن بمنع دخول المسؤولين الفرنسيين إلى إسرائيل. 
وقال" لن نسمح لهم بدخول إسرائيل بسبب انشطتهم الداعية إلى تعزيز المقاطعة ضد إسرائيل، وسيتم 

 .رفضهم لدى وصولهم إلى إسرائيل"
 14/11/2017، الغد، عّمان

 
ميلتشين تكشف: نتنياهو طلب السيجار وسارة طلبت  األعمالالمساعدة الشخصية لرجل  .02

 الشمبانيا
أدلت المساعدة الشخصية لرجل األعمال أرنون ميلتشين، هداس كالين، بشهادتها عدة : هاشم حمدان

سرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته مرات لدى الشرطة حول الطريقة التي دأب فيها رئيس الحكومة اإل
واعتبرت النيابة العامة والشرطة شهادة كالين على  سارة، على طلب الهدايا من الملياردير ميلتشين.
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أنها مهمة، حيث أنها تصف منهجية وكيفية عمل نتنياهو وزوجته في هذا الملف، الذي يطلق عليه 
 ".1000"الملف 

كانت ترسل لها بواسطة البريد اإللكتروني أو تتصل بها، وتبلغها  وقالت كالين في شهادتها إن "سارة
وأضافت أن األمر لم يتوقف عند  بأن المشروب، أي الشمبانيا، قد نفدت، وكانت تطلب المزيد".

نما إلى السيجار، بحيث كان هناك رمز لكل واحد منهما، مشيرة إلى أن ذلك استمر  الشمبانيا، وا 
  لسنوات.

 13/11/2017، 48عرب   
 
 يرفع حالة التأهب وينشر "القبة الحديدية" بأنحاء البالد الجيشوسائل إعالم إسرائيلية:  .02

قالت وسائل إعالم إسرائيلية، مساء االثنين، إن الجيش اإلسرائيلي، رفع من : سعيد عموري - القدس
ريخ، في حالة التأهب في صفوف قواته، ونشر منظومة "القبة الحديدة" الخاصة باعتراض الصوا

 أنحاء البالد، تحسبا ألي تصعيد محتمل مع قطاع غزة.
وقالت القناة الثانية اإلسرائيلية )غير حكومية( نقال عن مصادر عسكرية رفيعة لم تسمها، إن "الجيش 

 اإلسرائيلي نشر بطاريات القبة الحديدّية في جميع أنحاء البالد، وخاصة في منطقة الوسط".
م اتخاذ خطوات إضافية لرفع حالة التأهب على حدود غزة، بعد ورود وأضافت المصادر أّنه "ت

إنذارات دقيقة عن نّية حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية الرّد على مهاجمة الجيش لنفق يتبع لها 
على حدود غزة، نهاية الشهر الماضي". من جانبها، أكدت القناة اإلسرائيلية العاشرة )غير حكومية( 

اليوم، خطوات إضافية ورفع من حالة التأهب في صفوفه بكافة أنحاء البالد، بسبب  أن الجيش اتخذ
 وجود إنذارات دقيقة ومعلومات استخبارية عن نوايا حركة "الجهاد" بالرد.

 13/11/2017، ، أنقرةلألنباءوكالة االناضول 
 
 مئات المواطنين من شمال القدس لتهجيرمخطط إسرائيلي "سّري"  .27

ناة "كان" العبرية، الليلة الماضية، أن "إسرائيل" تعكف على تنفيذ مخطط سري لتنفيذ ذكرت ق: القدس
 أكبر عملية هدم ستطال بنايات سكنية في منطقة كفر عقب شمال القدس.

وأوضحت القناة، أن المخطط الذي يشرف عليه رئيس بلدية القدس العبرية، اليميني "نير براخات"، 
 ية في منطقة كفر عقب التي تقع خارج الجدار.يهدف إلى هدم ستة أبراج سكن

ولفتت القناة إلى أن هذه العملية ستتسبب في إخالء المئات من الفلسطينيين من منازلهم، الفتة إلى 
 أن تلك األبراج تمثل "حارة" كاملة لفلسطينيين يحملون الهوية الزرقاء.
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لية" بشأن المخّطط الذي قد يوّلد أحداث وقالت القناة إن هناك جدال في األوساط السياسية "اإلسرائي
 عنف، مشيرةا إلى أن بلدية القدس تدعي أن األبراج بنيت بدون ترخيص.

 13/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 بلدية االحتالل تخطر بهدم منازل ومنشآت تجارية بالعيساوية .28

ل في القدس، ترافقها قوات معززة شرطة االحتالل، اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتال: محمد وتد
اليوم االثنين، بلدة العيساوية وسط القدس، وشرعت بإلصاق إخطارات هدٍم إدارية جديدة لمنشآت 

 تجارية لعدد من منازل المواطنين بحجة البناء دون تراخيص.
بهم فيها بمراجعة ووزعت طواقم البلدية وزعت كذلك إخطارات وبالغات لعدد من المواطنين تطال

البلدية بخصوص منازلهم، كما وأقدمت طواقم تابعة للبلدية على تصوير عدة منشآت تجارية 
زالة "كونتينر" بالقرية.  وصيدلية وفحص ملفاتها، كما علقت أمرا بإخالء وا 

وهدمت بلدية االحتالل بالقدس العديد من منازل المواطنين في العيساوية بحجة عدم التراخيص، 
على معظم أراضيها وشيد عليها آالف الوحدات  1967اا أن االحتالل استولى منذ العام علم

 االستيطانية ومستشفى هداسا ومباني الجامعة العبرية، وغيرها.
 13/11/2017، 48عرب 

 
 ادعيس: لن نتخلى عن أي موظف في وزارة األوقاف .29

م التخلي عن أي موظف من موظفي قال وزير األوقاف والشئون الدينية يوسف ادعيس، "لن يت: غزة
وزارة األوقاف، خاصة أنهم يشكلون الركيزة األساسية في عمل الوزارة"، داعياا إلى ضرورة العمل 

 بمهنية عالية؛ "حتى يحصل كل موظف على حقه دون نقصان".
ديرية وجاء ذلك خالل جولته التفقدية التي أجراها صباح اليوم الثالثاء للمدرسة الشرعية للبنات وم

أوقاف خان يونس واإلدارة العامة للزكاة، حيث رافقه فيها كل من وكالء الوزارة في غزة حسن 
الصيفي، ومدير عام الشئون المالية بالضفة الغربية محمود النيرب، وعدد من المدراء العامون 

 ومدراء الدوائر والمديريات.
كبيرة في االرتقاء بالمستوى المطلوب وأكد ادعيس أن ما شاهده من انجازات ُيمثل دفعة نوعية و 

ا لتبادل الخبرات العلمية والمهنية بين الضفة وغزة  لوزارة األوقاف، منوهاا إلى أنه يسعى بالمضي قدما
 لتحقيق أهداف الوزارة.
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 وأكد على أن وزارته لن تدخر جهداا في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة.
  13/11/2017، الفلسطينية لإلعالم وكالة الرأي

 
رادة وطنية"علماء فلسطين" .31  : المصالحة واجب شرعي وا 

ورشة عمل بعنوان: )المصالحة  13/11/2017عقدت رابطة علماء فلسطين يوم االثنين : الرأي-غزة
رادة وطنية (.  واجب شرعي وا 

األعلى للقضاء الشرعي، وشارك في الورشة لفيف من العلماء من رابطة علماء فلسطين، والمجلس 
وكلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية، وجماعة التبليغ والدعوة، وجمعية ابن باز، ودار اإلفتاء 

 الفلسطينية، وحركة الجهاد اإلسالمي.
وقد تحدث المشاركون في عدة كلمات منفصلة خالل الورشة تصب في اتجاه الوحدة الوطنية، ولْم 

 ة.الشتات، وجمع الكلم
جاء ونتج عن اللقاء العلمائي بيان ختامي قام ألقاه مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين، 

إن علماء فلسطين يؤكدون على أهمية المصالحة بين جميع األطياف الفلسطينية، وذلك  فيه:
 لتتشابك األيدي ويعمل الجميع بروح الفريق خدمة لتحقيق األهداف السامية المنشودة ".

أن علماء فلسطين يؤكدون على دعمهم للمصالحة الوطنية الشاملة الُمنهية لجميع الخالفات  وأكد
ليتفرغ الجميع لخدمة الوطن والشعب والحفاظ على القضية، وأكدوا على ضرورة أن تكون المصالحة 

مها بروح الشراكة وتحت قاعدة ال غالب وال مغلوب، ويجب أن يتم تنفيذ االتفاقيات الموقعة واحترا
وعدم التعذر بأي عذر للتراجع أو التلكؤ أو التباطؤ فهذا مضيعة للوقت والجهد وخاصة اتفاقية عام 

 م.2011
كما أكدوا على ضرورة أن تكون المصالحة على قاعدة خدمة المواطن وتوفير المستلزمات اإلنسانية 

 وليس العقاب.وعدم معاقبته فأهلنا في غزة وفلسطين كلها يستحقون التقدير والمكافأة 
وفي نهاية البيان أكد العلماء على أن يجب أن يكون من أهم أهداف المصالحة تعزيز القيم الوطنية 
واألخالق اإلسالمية والقواعد الدينية وعلى رأسها المقدسات اإلسالمية وترّسخ االنتماء الديني العام 

 الذي ينعم به مجتمعنا الفلسطيني المسلم وهلل الحمد والمنة.
 13/11/2017، كالة الرأي الفلسطينية لإلعالمو 
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 التي تتعرض لها "الهجمة الظالمة""البطريركية األرثوذكسية" تستنكر  .31
أصدرت بطريركية القدس للروم األرثوذكس، االثنين، بيانا توضيحيا، ردا على ما وصفتها  :القدس

ى رأسها جمعيات استيطانية بـ"الهجمة الظالمة التي تتعرض لها، من قبل مصادر إسرائيلية وعل
 المقدسة وخاصةا مدينة القدس". األراضيزعزعة الوجود المسيحي في  إلىتهدف 

وقالت البطريركية في بيانها، إنه "في ظل هذه الهجمة تطل علينا مجموعة نّصبت نفسها عدواا 
ام أنصاف للبطريركية وتطابقت أهدافها الخاصة مع أهداف الجمعيات االستيطانية، تقوم باستخد

الحقائق والوثائق المزورة، وتتستر وراء خطاب تحريضي ُمغّلف بثوب وطني زائف لتخدع وتستقطب 
 وأبنائها األرثوذكسيةشخصيات بريئة من إثمها، تم الزِّج بها في حملة تحريض خطيرة ضد الكنيسة 
والظلم في مشهد  ورئاستها المتمثلة بغبطة البطريرك ثيوفلوس الثالث، وفتحت المجال لبث الفتنة

 ترفضه الديانات السماوية والقانون".
وقالت بطريركية القدس إن "األطر االرثوذكسية الرسمية التمثيلية واضحة لكل مطلع في الشؤون 
المسيحية، وأن ما سمي تضليالا "المؤتمر الوطني العربي األرثوذكسي" في بيت لحم بداية الشهر 

عدواا لألرثوذكسيين ومن تم تضليله، حيث لم يشارك في ما الماضي ال يمثل سوى من نّصب نفسه 
 األردن أووكالء الكنائس المنتخبين في فلسطين  أومن ممثلي الطوائف الرسميين  أيسمي "مؤتمرا" 

هؤالء الذين ال يتمتعون باي صفة رسمية ممن نظموا  أنيتصور  أنالداخل، وال يمكن ألي عاقل  أو
الف أرثوذكسي في  400ندق قصر جاسر في بيت لحم يمثلون الـ"المؤتمر" وحضروه في قاعة ف

 المقدسة". األراضي
 13/11/2017، الدستور، عّمان

 
 مرًا بالهدمأالقدس المحتلة: االحتالل يجبر مواطنًا على هدم محله ويسلم آخر  .32

الرحيم  أجبرت بلدية االحتالل، مساء يوم االثنين، الحاج أمين عبد :دياال جويحان -القدس المحتلة
العباسي )عبيسات( على هدم محله التجاري بيده، الكائن في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب 

المبارك، بحجة البناء دون ترخيص، كما سلمت بلدية االحتالل المواطن إياد حامد أبو  األقصى
 صبيح قراراا بهدم إداري لمنزله.

 13/11/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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 تروج للجريمة بضواحي القدس "لإسرائي" .33
ترصد إحصاءات رسمية فلسطينية أكثر من عشرين ألف حالة تعاط : ضواحي القدس-ميرفت صادق

دمان على المخدرات في منطقة القدس المحتلة، وتتلقى جميعها مخصصات إعالة من االحتالل  وا 
تعامل مع المدمن اإلسرائيلي، وتقطع هذه المخصصات في حال قرر المدمن التعافي بعكس ال

 اإلسرائيلي، مما يفاقم ظاهرة التعاطي والترويج لهذه السموم.
دوالر للمتزوج أثناء  1500دوالر للعزب و 700ويمنح االحتالل مخصصات شهرية تتراوح بين  

إدمانه، بينما يعرف مروجو المخدرات باألسماء وبنقاط البيع العلنية في بعض مناطق كمخيم شعفاط 
 ام وأبو ديس وغيرها من ضواحي مدينة القدس، دون رادع إسرائيلي.وعناتا والر 

ويقول مدير مركز المقدسي لإلرشاد عصام جويحان )يعمل في مكافحة اإلدمان بالرام شمال القدس( 
إن تجار المخدرات والمتورطين بالجريمة من حملة الهوية اإلسرائيلية في المدينة والمناطق المحتلة 

الضواحي بيئة خصبة لنشاطهم بسبب عدم السماح لألمن الفلسطيني بالعمل  يجدون في 1948عام 
 الحر، مقابل حماية يوفرها االحتالل اإلسرائيلي للمجرمين. 

ويشير جويحان إلى اعتقال االحتالل اإلسرائيلي العشرات من عناصر الشرطة الفلسطينية على خلفية 
 القدس ورام هللا تحديدا. نشاطهم في مكافحة الجريمة بالمناطق الواقعة بين

كما يعطل االحتالل اإلسرائيلي المحاوالت المجتمعية لمالحقة مروجي المخدرات من األهالي، وفي 
تجارب محلية لتشكيل لجان مكافحة المخدرات تعرض هؤالء لالعتقال والسجن بذريعة "أخذ القانون 

 باليد".
ي إنه ال يوجد للسلطة أداة تنفيذية في القدس، من جهته، قال الوكيل بوزارة شؤون القدس حمدي الرجب

 وكل خطوة تقوم بها بإذن من اإلسرائيليين، "وهذا يعيق أي تحرك طاري لمالحقة المجرمين".
وقال الرجبي للجزيرة نت إن ضواحي القدس القريبة من الجدار الفاصل والحواجز اإلسرائيلية تحولت 

أو المدانين بجرائم بسبب ضعف قدرة األمن الفلسطيني إلى مرتع للهاربين من القانون الفلسطيني 
 على العمل هناك، بدون أن يقوم االحتالل بمحاسبتهم.

وأقر الرجبي بعدم قدرة السلطة الفلسطينية على القيام بواجبها في مناطق تحولت إلى عشوائيات 
 انتشرت فيها الجريمة وفوضى السالح والبناء غير القانوني.

 13/11/2017، حةالجزيرة نت، الدو 
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 أسيرة فلسطينية من لقاء أبنائهن 22سلطات السجون اإلسرائيلية تمنع  .34
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، بأن األسيرات  تل أبيب:

مارسات في السجن يعانين ظروفاا اعتقالية سيئة ومؤلمة، في ظل استمرار اإلجراءات االستفزازية والم
 التعسفية التي تتخذها إدارة السجون.

إن »بتكليف من الهيئة: « الدامون»وقالت المحامية حنان الخطيب، التي زارت األسيرات في سجن 
إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية تحظر تواصل األسيرات مع العالم الخارجي، وتحرمهن من زيارات 

األمني، والعقاب بالعزل االنفرادي، إضافة إلى أساليب  ذويهن، وال سيما األبناء، تحت ذريعة الرفض
 «.القمع والتنكيل التي تنتهجها بحقهن، كسياسة التفتيش المستفزة على أيدي المجندات

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى شتم األسيرات بألفاظ بذيئة، ومعاناتهن من رحلة العذاب جراء 
، فضالا عن االستهتار الطبي المتعمد بحق «البوسطة» عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم عبر

أسيرة على  22المريضات منهن، واالكتظاظ في غرف السجن، حيث تتوزع األسيرات البالغ عددهن 
 أسيرة في غرفة واحدة وخمس في الغرفة الثانية. 17غرفتين، 

 14/11/2017، لندن، الشرق األوسط
 
 ثالثة آالف من تجار قطاع غزة ممنوعون من السفر .35

أكد رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق أهمية الجهود التي تبذلها  حامد جاد:
 من والى قطاع غزة. األعمالالهيئة على صعيد تذليل العقبات التي تواجه حركة تنقل التجار ورجال 

يزيد على ثالثة آالف تاجر ورجل أعمال من قطاع غزة ما  وأوضح الزق في حديث لـ"االيام" أن ما
قبل أكثر من عامين بسحب تصاريح السفر  اإلسرائيليقام الجانب  أنزالوا ممنوعين من السفر منذ 

 تاجر. 800أن عدد التجار المسموح لهم بالسفر حالياا يقدر بنحو  إلىالممنوحة لهم الفتاا 
اك حتى اآلن أي معلومات مؤكدة بشأن موعد فتح معبر رفح انه ليس هن إلىذلك أشار الزق  إلى

ما صدر أول أمس، من تصريحات لوزير الشؤون المدنية حسين  إلىمكتفياا في هذا السياق باإلشارة 
الشيخ الذي أكد فيها أن هناك التزاماا من الجانب المصري بفتح معبر رفح حال توفرت الظروف 

 مصري والفلسطيني.األمنية المالئمة لدى الطرفين ال
 14/11/2017، األيام، رام هللا
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 فلسطينيا 18المستوطنون يعربدون بالضفة واالحتالل يعتقل  .36
فلسطينيا في مناطق مختلفة  18اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، : محمد وتد

يتم توظيفها لدعم المقاومة، وقال بالضفة الغربية المحتلة، فيما تم مصادرة مبالغ مالية بذريعة أنه 
 الجيش إن المعتقلين مطلوبون ألجهزة االحتالل األمنية.

واقتحمت قوات االحتالل مدن وقرى فلسطينية ونفذت حملة دهم وتفتيش للمنازل بدوافع أمنية، حيث 
األمنية تم مصادرة مبالغ مالية بذريعة أنها توظف لدعم المقاومة، إذ تم تحويل المعتقلين لألجهزة 

 لالحتالل للتحقيق معهم بشبهات مقاومة االحتالل وتنفيذ عمليات ضد المستوطنين.
إلى ذلك، يواصل جيش االحتالل محاصرة البلدات الفلسطينية، حيث نصبت قواته بوابة حديدية 

 جديدة، في سهل الرأس األحمر أحد سهول البقيعة جنوب طوباس.
وباس معتز بشارات، بأن قوات االحتالل نصبت، بوابة وأفاد مسؤول ملف األغوار في محافظة ط

جديدة تفصل أراضي المواطنين في سهل البقيعة واألغوار الشمالية، الفتا إلى أن هذا األمر سيؤدي 
كما وجرفت قوات االحتالل طريقا زراعية، وشقت أخرى، ما أدى  إلى صعوبة التنقل بين المنطقتين.
 المنطقة ذاتها.إلى إتالف أجزاء من خط مياه في 

 14/11/2017، 48عرب 
 
 "التعليم في فلسطينصدور كتاب " .37

تأليف « التعليم في فلسطين»صدر عن دار العامرية للنشر والتوزيع بعمان، كتاب : الرأي –عمان 
 د.إخليف يوسف الطراونة والدكتورة مريم أحمد أبو الريش.
صفحة من القطع  418زراء الفلسطيني في يقع الكتاب الذي قدم له د. رامي الحمد اهللا رئيس الو 

ويتألف الكتاب الموسوم من ثالثة فصول يتناول الفصل األول تاريخ التعليم في فلسطين  المتوسط.
)العصر العثماني، البريطاني، األردني، االحتالل اإلسرائيلي، السلطة الوطنية الفلسطينية(، ويتناول 

نية والتحديات المعاصرة، كما يتناول الفصل الثالث إصالح الفصل الثاني السياسة التعليمية الفلسطي
 التعليم بين الواقع وضغط الخارج.

 14/11/2017، الرأي، عّمان
 
 طالما لم يتم حل قضايا التحكيم "إسرائيل"باستيراد الغاز من  للشركاتتصريًح ال مصر:  .38

لــن يصــدر تصــريحاا للشــركات قــال وزيــر البتــرول المصــري، طــارق المــال، يــوم اإلثنــين، إنــه : القــاهرة
 باستيراد الغاز من إسرائيل طالما لم يتم حل قضايا التحكيم.
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وحــددت وزارة البتــرول المصــرية، فــي وقــت ســابق، ثالثــة شــروط للســماح للشــركات األجنبيــة باســتيراد 
الغــاز مــن الخــارج، وتتضــمن تلــك الشــروط الحصــول علــى موافقــة الدولــة، وأن يحقــق االســتيراد ميــزة 

ة مضافة لالقتصاد، ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكـيم التـي أقامتهـا بعـض الشـركات ضـد وقيم
 الحكومة المصرية.

ومن ضمن األحكام حصول شـركة إسـرائيلية علـى حكـم تعـويض ضـد مصـر نتيجـة وقـف ضـخ الغـاز 
رة فــي مــن مصــر إلــى إســرائيل بموجــب العقــد الموقــع بــين الطــرفين، نتيجــة العمليــات اإلرهابيــة المتكــر 

 .2011سيناء منذ عام 
 13/11/2017، لندن، العربي الجديد

 
 عودة بعثتها لألردن بقناة البحر الميت تشترط" تبتز األردن: إسرائيل" .39

تحــاول الحكومــة اإلســرائيلية ممارســات الضــغوطات علــى المملكــة األردنيــة الهاشــمية التــي : محمــد وتــد
حتــى يــتم محاكمــة حــارس الســفارة الــذي قتــل مــواطنين تــرفض عــودة البعثــة الدبلوماســية للســفارة بعمــان 

وفي مسعى من تـل أبيـب البتـزاز عمـان، أبلغـت المؤسسـة اإلسـرائيلية الجانـب األردنـي  أردنيين اثنين.
أشـهر  3قرارها تجميد مشروع "قناة البحر الميت"، إلى حين إعادة فتح سفارتها في عمـان المغلقـة منـذ 

 ين إليها.وعودة الدبلوماسيين اإلسرائيلي
وال يرغـــب مســـؤولو وزارة الخارجيـــة وأعضـــاء مجلـــس األمـــن القـــومي فـــي مكتـــب رئـــيس الحكومـــة فـــي 
المضي قدما في مشروع " قناة البحر الميت"، طالما استمرت األزمة مـع األردن وطالمـا أن األردنيـين 

القنــاة العاشــرة ال يسـمحون للســفير اإلســرائيلي ومــوظفي الســفارة بــالعودة إلـى عمــان، بحســب مــا أفــادت 
 اإلسرائيلية.

وأوضحت القناة، أن الحكومة اإلسرائيلية تسعى من خالل هذه الخطوة التي وصفت باالبتزاز والتهديد 
 االقتصادي الضغط على األردن، لعدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة.

 13/11/2017، 48عرب   
 
 أداء واجباتها لالجئين الفلسطينيينب لالستمرار الصفدي يدعو المجتمع الدولي لدعم األونروا .41

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ضرورة استمرار المجتمع الدولي  :)بترا( - عمان
في دعم وكالـة األونـروا وتـوفير االحتياجـات الماليـة الالزمـة لهـا لالسـتمرار فـي أداء واجباتهـا لالجئـين 

 عمل الوكالة األخرى.الفلسطينيين في المملكة وجميع مناطق 
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وشــدد الصــفدي خــالل لقائــه المفــوض العــام للوكالــة بييــر كراينبــول علــى ضــرورة التغلــب علــى مشــكلة 
العجز السنوي المتكرر في موازنة "األونروا"، وبما يمكنها من االستمرار في تقديم خدماتها بفعالية في 

وكالـــة وصــــالحياتها بموجــــب قــــرار مجـــاالت التعلــــيم والصــــحة واإلغاثــــة، وبمـــا يتوافــــق مــــع تفــــويض ال
تأسيسها من قبل األمم المتحدة الذي يتضمن مواصلة تقديم المساعدة لالجئين الفلسـطينيين إلـى حـين 

ولفــت إلــى أهميــة اجتمــاع اللجنــة االستشــارية لألونــروا الــذي ينعقــد فــي  التوصــل لحــل عــادل لقضــيتهم.
إلـــى للـــدول العربيـــة الُمضـــيفة لالجئـــين  منطقـــة البحـــر الميـــت والـــذي يضـــم الـــدول المانحـــة باإلضـــافة

الفلسطينيين، معربا عن أمله في أن يخرج االجتماع بنتائج هامـة تسـهم فـي تغطيـة العجـز فـي موازنـة 
مليون دوالر، في وقت شدد على ضرورة تطوير آليـة عمـل تضـمن  77الوكالة لهذا العام، والذي يبلغ 

 حالا دائماا لمشكلة العجز التي تتكرر سنويا.
 13/11/2017الغد، عمان، 

 
لغاء "إسرائيل"الصلح مع .. وثيقة عن الخارجية السعودية"األخبار":  .41  حق العودة وتدويل القدس وا 

من مصادر خاصة على وثيقة سرية صادرة عن وزارة الخارجية السـعودية، « األخبار»حصلت : لندن
ي العهد محمد بن سلمان. وفيها هي عبارة عن رسالة موجهة من وزير الخارجية عادل الجبير إلى ول

ســرائيل، اســتناداا إلــى مــا  خالصــة مباحثــات وتوصــيات حــول مشــروع إقامــة عالقــات بــين الســعودية وا 
 أسماه اتفاق الشراكة االستراتيجية مع الواليات المتحدة.

الوثيقــة التــي ُيكشــف النقــاب عنهــا للمــرة األولــى، تثبــت كــل مــا ســّرب ويجــري التــداول فيــه منــذ زيــارة 
الــرئيس دونالــد ترامــب إلــى الســعودية فــي أيــار الماضــي، حــول انطــالق مســاع أميركيــة لتوقيــع معاهــدة 
سرائيل. وما تلى ذلك، أيضاا، من معلومات عن تبادل زيارات بين الرياض وتل  صلح بين السعودية وا 

 الكيان الصهيوني. إلىأبيب، وأهمها زيارة ولي العهد السعودي 
زالت التـــي تنـــوي الريـــاض تقـــديمها فـــي ســـياق تصـــفية القضـــية الفلســـطينية، الوثيقـــة تكشـــف حجـــم التنـــا

 وهاجسها الحصول في المقابل على عناصر قوة ضد إيران والمقاومة وعلى رأسها حزب هللا.
 14/11/2017األخبار، بيروت، 

 
 : السعودية بقيادة ولي العهد تسير نحو المجهولإسرائيليمعهد أبحاث  .42

اث إسرائيلي متخصـص بالشـؤون األمنيـة، إن التطـورات األخيـرة الحاصـلة فـي قال معهد أبح: الناصرة
السعودية على الصعيد الداخلي واإلقليمي تشير إلى أن المملكة تتجه نحو المجهول بقيادة ولي العهـد 

  الشاب.
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جاء ذلك في دراسة بحثية وضعها رئيس معهد أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي في جامعة تل أبيب، 
موس يدلين، والذي شغل منصب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسـرائيلية األسـبق، والباحـث عا

ــدكتور يوئيــل غوجانســكي، وعمــل فــي الســابق كمركــز للموضــوع اإليرانــي فــي "مجلــس  فــي المعهــد، ال
 ؟لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية األمن القومي" التابع

الســعودية، وأبرزهــا إقــدام ولــي بالثنــين، األحــداث الحاصــلة استعرضــت الدراســة التــي تــم نشــرها يــوم او 
بـــزعم محاربـــة أربعـــة وزراء وعشـــرات المســـؤولين، "أميـــرا و  11العهـــد، محمـــد بـــن ســـلمان، علـــى اعتقـــال 

 الفساد".
 13/11/2017قدس برس، 

 
 يدين حرمان الطفل الفلسطيني من التعليم والصحة والحماية "إعالن الكويت" .43

ـــل اســـتنكر إعـــ: )د.ب.أ( ـــدولي حـــول معانـــاة الطف ـــام أعمـــال المـــؤتمر ال الن الكويـــت، الصـــادر فـــي خت
أمـــس االثنـــين، أعمـــال العنـــف كافـــة المرتكبـــة مـــن قبـــل « اإلســـرائيلي»الفلســـطيني فـــي ظـــل االحـــتالل 

 ، القوة القائمة باالحتالل بحق األطفال الفلسطينيين.«إسرائيل»
صـــابة اآلالف مـــنهم نتيجـــة العمليـــات وأشـــار اإلعـــالن إلـــى استشـــهاد مئـــات األطفـــال الفلســـطين يين وا 

العســكرية فــي منــاطق تتســم بكثافــة ســكانية عاليــة، ويوجــد فيهــا عــدد كبيــر مــن األطفــال، واالعتقــاالت 
ــيم  نكــار حقهــم فــي العــيش بكرامــة، وحرمــانهم مــن التمتــع بحقــوقهم ومنهــا الحــق فــي التعل التعســفية، وا 

 والصحة والحماية.
، القوة القائمة باالحتالل، االعتراف بواجباتهـا ومسـؤولياتها «إسرائيل»ندين رفض »وأضاف اإلعالن: 

، 1949بتطبيـق اتفاقيــات حقــوق اإلنســان، بمــا فيهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 
فـــالت المســـؤولين عـــن ارتكـــاب هـــذه االنتهاكـــات مـــن  متســـببة بانتهاكـــات جســـيمة لحقـــوق األطفـــال، وا 

 «.العقاب
المسـؤولية عـن االنتهاكـات كافـة التـي ترتكبهـا بحـق األطفـال الفلسـطينيين، « إسرائيل»اإلعالن  وحّمل

والمســؤولية عــن سياســتها العنصــرية واالنتهاكــات التــي ترتكبهــا، وبــاألخص العنــف الممــارس مــن قبــل 
 قوات االحتالل والمستوطنين.

 14/11/2017الخليج، الشارقة، 
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 سطين تحضر بقوة في العروض والجوائز والتحكيممهرجان قرطاج السينمائي: فل .44
شـّكل الحضــور الفلسـطيني فــي الــدورة الثامنـة والعشــرين لمهرجـان قرطــاج الســينمائي،  يوسـف الشــايب:

والــــذي أســــدل الســــتار علــــى فعالياتــــه، مســــاء أول مــــن أمــــس، عالمــــة فارقــــة علــــى مســــتوى الجــــوائز، 
 والعروض، وحتى لجنة التحكيم.

فـــاز فـــيلم "غـــزة بعيـــونهن" للمخرجـــة مـــي عـــودة وريهـــام غزالـــي بجـــائزة "التانيـــت  فعلـــى مســـتوى الجـــوائز
البرونزي" عن فئة األفالم الوثائقية القصيرة، فيما حصل فيلم "مطاردة األشباح" للمخـرج رائـد أنضـوني 

 على تنويه خاص من لجنة التحكيم.
ي فـي أحـدث أفالمـه الوثائقيـة وفي فيلم "مطـاردة األشـباح"، أعـاد أنضـوني بنـاء مركـز احتجـاز فلسـطين

"اصطياد أشباح"، هو الذي كان نفسه ُمعتقالا في مركز تحقيق المسكوبية بالقدس عندما كان في سن 
 الثامنة عشرة، حيث يعتبر الفيلم محاولة لعالج مشكالت الماضي في نفوس األسرى المحررين.

ة، بينهـا فـيلم "خـارج اإلطـار" أو "ثـورة وشاركت فلسـطين فـي هـذه الـدورة بثالثـة أفـالم بالمسـابقة الرسـمي
حتى النصر" للمخرج مهند يعقوبي، ويتعاطى مع الثورة الفلسطينية في بيروت بشكل مغاير وتجريبـي 
باالتكـــاء علـــى المـــواد األرشـــيفية، وبعضـــها نـــادر، و"العبـــث" فيهـــا بشـــكل مـــدروس، إن جـــاز التعبيـــر، 

 ، و"غزة بعيونهن" لمي عودة وريهام غزالي.إضافة إلى فيلمي "مطاردة األشباح" لرائد أنضوني
 14/11/2017األيام، رام هللا، 

 
 زمنية مصطنعة لموعد تقديم أفكار تحريك عملية السالم جداولغرينبالت لـ"األيام": ال  .22

عبد الرؤوف أرناؤوط: قال مبعوث الرئيس األميركي لالتفاقات الدولية جيسون غرينبالت  -القدس 
ة لن تضع جداول زمنية مصطنعة لموعد تقديمها خطة إلعادة تحريك المفاوضات إن اإلدارة األميركي

 اإلسرائيلية. -الفلسطينية 
وقال غرينبالت رداا على سؤال لـ "األيام" عبر البريد اإللكتروني عن موعد تقديم الخطة األميركية 

تعامل مع اإلسرائيليين لتحريك المفاوضات المجمدة: "لقد أمضينا الكثير من الوقت في االستماع وال
والفلسطينيين والزعماء اإلقليميين الرئيسيين على مدى األشهر القليلة الماضية للمساعدة في التوصل 

 إلى اتفاق سالم دائم".
وأضاف غرينبالت: "إننا لن نضع جدوالا زمنياا مصطنعاا لتطوير أو عرض أي أفكار محددة، ولن 

، وليس إمالء، اتفاق سالم دائم لتحسين حياة اإلسرائيليين نفرض أي صفقة أبداا، هدفنا هو تسهيل
 والفلسطينيين واألمن عبر المنطقة".

 14/11/2017األيام، رام هللا، 
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 إلى فلسطين سبب مشاكل الشرق األوسط اليهوداألمير تشارلز: هجرة  .22

اعمة إلسرائيل يتعرض األمير تشارلز ولي عهد بريطانيا إلى حملة انتقادات من اللوبيات الد لندن:
أن هجرة اليهود "، أكد فيها 1986لرسالة لألمير يعود تاريخها لعام ” دايلي ميل“بعد نشر صحيفة 

 ”.األوروبيين إلى فلسطين تسببت في االضطرابات التي عرفتها منطقة الشرق األوسط
ة مع زوجته وفي الرسالة، التي بعثها لصديقه الباحث لورنس فان دير بوست بعد زيارة إلى السعودي

حث واشنطن على التصدي للوبي “في ذلك الحين األميرة ديانا، شّدد األمير تشارلز على ضرورة 
العرب واليهود هما شعبان ساميان أساساا وأن قدوم اليهود األجانب وخاصة " ، وكتب أن:”اليهودي

 ”.شرق األوسطمن بولندا( تسبب في أكبر المشاكل، التي تعرفها منطقة ال )وبالذاتمن أوروبا 
 13/11/2017القدس العربي، لندن، 

 
 في استكمال دمج موظفي غزة للمساعدةسويسرا: مستعدون  .24

قالت سويسرا إنها على استعداد لمساعدة مصر واألطراف الفلسطينية على استكمال إدماج  غزة:
لطريق موظفي القطاع العام، وذلك انسجاماا مع الجهود السابقة التي بذلتها بشأن "خارطة ا

 السويسرية" المتعلقة بالموظفين في غزة.
، أن استعادة سيطرة حكومة الوفاق الفلسطينية على غزة من اإلثنين واعتبرت في بيان رسمي لها يوم

شأنها رفع الحصار، مع معالجة المخاوف األمنية إلسرائيل"، كما أن من شأن ذلك أن يفضي إلى 
استقرارها وازدهارها وهو أمر بالغ األهمية لتحقيق حل فتح المزيد من الدعم الدولي لنمو غزة و 

 الدولتين.
وأكدت سويسرا مواصلتها العمل مع مصر واالطراف الفلسطينية والجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية 

 لدعم الجهود الرامية إلى الوحدة الفلسطينية.
مة االنسانية في قطاع غزة، دعت سويسرا السلطة الفلسطينية للتحرك بسرعة للتخفيف من حدة األز و 

وال سيما أزمة الكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والبيئة، خاصة بعد االنتقال السلس 
ورحبت باالتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصر الذي  للسيطرة على المعابر لحكومة الوفاق.

 نية المسؤوليات الكاملة في غزة".أكتوبر و"الذي يفتح الطريق أمام تولي السلطة الفلسطي 12عقد في 
 13/11/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 "إسرائيلـ"منسقها في الشرق األوسط ل انحيازاألمم المتحدة تنفي  .24
نفت األمم المتحدة، يوم اإلثنين، ما أوردته حركة المقاومة اإلسالمية : محمد طارق - نيويورك

ي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط "نيكوالي "حماس" بشأن انحياز المنسق األمم
 ميالدينوف"، إلسرائيل. 

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة "استيفان دوغريك"، في 
 وقال دوغريك "ال يمكن أن يكون السيد ميالدينوف منحازاا". تصريحات للصحفيين بنيويورك.

عدد الشكاوى التي نتلقاها من إسرائيل.. ال يمكن أبداا أن يكون منحازاا"، دون وتابع "لو أظهر لكم 
جاء ذلك في معرض رد دوغريك على أسئلة الصحفيين بشأن رفض حركة  مزيٍد من التفاصيل.

"حماس" في وقت سابق اليوم، تصريحات حّمل فيها "ميالدينوف" الفصائل الفلسطينية المسؤولية عن 
 ع الجانب اإلسرائيلي.أي تصعيد متوقع م

 13/11/2017لألنباء، وكالة االناضول 
 
 مليون دوالر 77حوالي ب مالي عجزفي  تسببتقصير المانحين األونروا:  .21

" لألونروا ستشاريةاللجنة االمصادر مطلعة لـ"الغد"، إن اجتماع " : أكدتنادية سعد الدين -عمان 
يأتي على وقع مطلب "األونروا"  ،مر يومينالذي بدأ أعماله أمس في منطقة البحر الميت ويست

لمجتمع المانحين "تقديم الدعم المالي الالزم للوكالة، حتى تستطيع تلبية االحتياجات األساسية 
 لالجئين، الذين يشكل األطفال حوالي نصفهم، ويعتمدون على مساعداتها".

ت لم تكن على المستوى المطلوب، وقالت إن الوكالة "تعاني من عجز في الميزانية العادية إزاء تبرعا
وضعف استجابة الدول المانحة لنداءاتها المتكررة بالدعم"، مبينة أنها تعمل على فتح منافذة أخرى 

 للدعم، ولكن "استجابة بعض تلك المنافذ، ومنها عربية، لم تكن بالمستوى المطلوب".
ون دوالر إلدارة عملياتها في المناطق ملي 700تبلغ  2017وأضافت أن "ميزانية الوكالة العادية للعام 

الخمس )األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة(، ولكن الوكالة عانت من عجز مالي 
 مليون دوالر". 77مليون دوالر، انخفض مؤخراا إلى حوالي  115كبير بحوالي 

 13/11/2017، الغد، عّمان
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 في طريقه لفلسطينالمتضامن السويدي "الدرا" يصل سلوفاكيا  .22
وصل الشاب السويدي "بنجامين الدرا"، المتضامن مع عدالة القضية الفلسطينية إلى : وكاالت

وكان الدرا قد انطلق في رحلته سيرا على األقدام من عاصمة السويد  العاصمة السلوفاكية براتسالفا.
 ستوكهولم، مع بداية شهر آب/اغسطس الماضي متجهاا إلى فلسطين.

عاما(، أن هدفه من هذا المسير الطويل، هو لفت انتباه العالم بأن هنالك شعبا  25درا )وأكد ال
 فلسطينيا يقوم االحتالل اإلسرائيلي بظلمه من خالل ممارسات غير إنسانية.

 وأكد تضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بسالم وأمان على أرض دولته فلسطين.
لسطين لدى سلوفاكيا عطا هللا قبيعة الشاب الدرا. وأشاد عطا هللا بعزيمة الدرا واستقبل سفير دولة ف

 وتضامنه.
 13/11/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ال تريد التوصل إلى حل لألزمة الحصارأمير قطر: دول  .51

هدرت قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثالثاء، إن الدوحة تعرضت لحصار جائر أ 
لمجلس الشورى  46جاء ذلك خالل كلمة الشيخ تميم في افتتاح الدورة الـ خالله كل القيم واألعراف.

 القطري.
 وأضاف أمير قطر: "اتبعنا سياسة ضبط النفس واالعتدال بالرد والتسامي فوق المهاترات واالسفاف".

 الحصار".وبين أن "عالقاتنا مع الدول الكبرى أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل 
وأكد الشيخ تميم أن "افتراءات تمويل اإلرهاب لم تنطوي على المجتمع الدولي. وسجل دولة قطر 

وشدد على أننا "ال نخشى مقاطعة تلك الدول لنا، فنحن بألف  لمكافحة االرهاب معروف وموثق".
 خير بدونها".

 14/11/2017السبيل، عّمان، 

 

 يجي اإليراني بالحوارلحل الخالف الخل يدعووزير خارجية قطر  .52
دعا وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لحل خالفات الدول الخليجية مع إيران 

 بالحوار، مشيرا إلى التصعيد الراهن بين الرياض وطهران.
وقال الوزير القطري في مقابلة مع قناة تي آر تي التركية الحكومية الناطقة بالعربية أجريت في قطر 

تلك الحلول ينبغي أن تتم وفق مبادي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي  إن
 دولة.
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وأكد آل ثاني أن موقف دولة قطر ثابت لم يتغير قبل األزمة وبعدها؛ المشاكل بين دول الخليج 
يران يجب أن تحل بالحوار وليس عبر المنصات اإلعالمية، مؤكدا أن هذا الموقف م بدئي ألن وا 

 دول الخليج دول جوار إليران وليست بعيدة عنها، وهناك مصالح مشتركة معها.
وشدد وزير خارجية قطر على أن المنطقة ال تحتمل أزمات جديدة، بعد خلق األزمة الخليجية من ال 

. وشدد الوزير على أن اتخاذ اإلقليميشيء، في ظل وجود أزمات مستمرة، معتبرا ذلك عبثا باألمن 
 لوك تصعيدي بين إيران والسعودية يخلق أزمة جديدة يضر بالمنطقة على المدى القصير والبعيد.س

وبخصوص األزمة الخليجية قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن إعادة بناء الثقة بين أعضاء 
مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى وقت، ويجب أن يتم ذلك وفق معايير واضحة وشفافة يلتزم بها 

 جميع أعضاء المجلس.
 13/11/2017الجزيرة.نت، 

 
 نجاح اجتماع القاهرة طريقالرزمة الشاملة  .53

 هاني المصري
عشية اجتماع القاهرة الذي سيعقد بعد أسبوع بالتمام والكمال للبحث في القضايا التي تضمنها اتفاق 

ققت حتى اآلن، إال أن ، ورغم اآلمال اإليجابية الناجمة عن سلسلة من الخطوات التي تح2011أيار 
المخاوف من الفشل تتزايد جراء عدم رفع اإلجراءات العقابية، وعدم معرفة موعد رفعها، وبسبب أن 
تمكين السلطة من الحكم في قطاع غزة ال يتم عبر حكومة جديدة تعبر عن الوحدة، وغير محدد 

وبجرها والتزاماتها المترتبة  تحقيقه ال وفق معايير أو سقف زمني، وسيأخذ شكل عودة السلطة بعجرها
عن اتفاق أوسلو إلى قطاع غزة، من دون التوقف عند أن الوضع في القطاع رغم استمرار وقوعه 
تحت االحتالل يختلف بعد إعادة تنظيم وانتشار القوات المحتلة، ما سمح بحرية الحركة فيه وبإنشاء 

 أجنحة عسكرية للفصائل.
لم يأخذ بالحسبان ضرورة تغيير السلطة وشكلها وطبيعتها كما أن تمكين السلطة في القطاع 

ووظائفها والتزاماتها من سلطة حكم ذاتي مؤقت كان من المفترض وفق اتفاق أوسلو أن ينتهي في 
، عبر التوصل إلى اتفاق نهائي كانت القيادة الفلسطينية تأمل منه أن يتضمن إنهاء 1999أيار 

قامة الدولة إلى سلطة  أخرى، مع تغييرات تنسجم مع حصول دولة فلسطين على االحتالل وا 
االعتراف األممي بها كعضو مراقب، بحيث تصبح وظيفة السلطة الجديدة المساعدة على إنهاء 
االحتالل وتجسيد الدولة المستقلة. وهذا ظهر من خالل استمرار الحكومة كما هي رغم المالحظات 

إلى بقائها كما هي حتى إجراء االنتخابات التي ال ُيعرف  الجدية حول مدى كونها وفاقية، والنية تتجه
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إلى استعداد  وهي بحاجةمتى يمكن إجراؤها حتى لو اتفق على موعدها، ألن هناك خشية منها، 
لتقبل نتائجها المجهولة، أو السعي لجعل نتائجها مضمونة عبر توافق فلسطيني ومناخ مناسب 

 ي.وضوء أخضر أميركي إسرائيلي ودولي وعرب
االحتالل وتجسيد الدولة أصعب بكثير بعد مرور أكثر من أربعة وعشرين  هدف إنهاءبات تحقيق 

عاماا على توقيع اتفاق أسلو، وظفتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة في تعميق االحتالل، وتوسيع 
ستكمال االستيطان، وتقطيع األوصال والحصار واالنقسام، وتهميش القضية الفلسطينية، وحث وا

 الخطى لتصفيتها.
يشعر الفلسطينيون أن المصالحة الجاري تنفيذها شكلية وأقرب إلى عملية مصالحة من دون 
مصالحة، إذ إنها تتجنب القضايا األساسية )السياسة واألمن والسالح والشراكة(، ما يعني أنها 

ا على بقاء ستنتهي في أحسن األحوال إلى أن تتخلص "حماس" من عبء الحكومة، مع حرصه
موظفيها المدنيين واألمنيين من دون أن تتحمس للمشاركة في الحكومة القادمة مشاركة حقيقية لعدم 
قبولها بشروط اللجنة الرباعية التي يضعها الرئيس شرطاا لمشاركتها، وألنها تفضل أن يتحمل الرئيس 

ن يرفع حتى إذا تحققت و"فتح" المسؤوليات الثقيلة حتى يدفعا ثمن الفشل وحدهما، فالحصار ل
المصالحة، بل في أحسن األحوال سيخفف، ومعبر رفح لن يفتح إال وفق القرار المصري الذي يرتبط 
ارتباطاا وثيقاا باألمن في سيناء. كما أن توحيد المؤسسات وصرف رواتب الموظفين يتطلب توفير 

لى ورشة ضخمة إلعادة توحيد موارد مالية إضافية ال توجد ضمانات لتوفيرها، فضالا عن الحاجة إ
زالة آثار االنقسام اإلدارية والقانونية واالجتماعية والثقافية  المؤسسات المدنية واألمنية والقضائية، وا 
التي أوجدت مصالح ألفراد وجماعات من مصلحتها بقاء االنقسام، ومراكز قانونية سيكون التعامل 

ة ال يمكن أن تتوفر من دون أن تكون المصالحة جدية معها صعباا للغاية إذا لم تتوفر إرادة فوالذي
 وليست شكلية.

يكفي في هذا السياق أن أشير إلى مشكلة توزيع بعض أراضي الدولة، وكيف سيتم التعامل معها بعد 
لى نوع من االزدواجية التي  أن استغلها الحاصلون عليها لبناء بيوت أو مشاريع للعمل أو غيرها، وا 

سالح السلطة وأجهزتها األمنية الملتزمة بااللتزامات السياسية واالقتصادية  بدأت تظهر ما بين
واألمنية، بما فيها التنسيق األمني والتعهد بوقف المقاومة ومالحقتها، وبين سالح الفصائل، األمر 
دارته إلى واقع أن السلطة ستسيطر على ما  الذي سيؤدي إذا لم يتم االتفاق على ضبطه وتنظيمه وا 

األرض والمقاومة ستسيطر على ما تحتها، وهذه وصفة مضمونة لصدام سيأتي عاجالا أم فوق 
.  آجالا
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إضافة إلى ما سبق، هناك خشية لدى الرئيس و"فتح" من أن تكون المصالحة الجارية تستهدف 
تمرير ما تسمى "صفقة القرن"، وأن عدم التعاطي اإليجابي معها سيطرح بدائل أخرى، مثل العودة 

، إذ يحل محل "فتح" تحالف مدالنقسام وتحوله إلى انفصال، ودويلة غزة مقابل تهدئة طويلة األإلى ا
بين "حماس" وتيار دحالن ومن يرضى أن ينضم له من الفصائل والمؤسسات األخرى. كما أن هناك 
ا إذا لم تبتعد  ذا لم تروض، خصوصا خشية لدى "حماس" من أن تستهدف المصالحة ترويضها، وا 

ران وحزب هللا، وتعترف بإسرائيل وتوقف الحصول على السالح وتطويره وعن بناء األنفاق، قد عن إي
 يؤدي إلى ضربها ونزع سالحها باالستعانة بقوات مصرية أو عربية أو غيرهما.

عرضت ما سبق ليس ألبرهن أن المصالحة مستحيلة، بل ألبين حجم المشكالت والعقبات التي 
 جاوز كلياا المصالحة الشكلية لتحويلها إلى وحدة حقيقية شاملة.تتطلب مقاربة مختلفة تت

إن المقاربة الوحيدة التي يمكن أن تُنجَز الوحدَة التي تحتاج إليها القضية والشعب هي االتفاق على 
ا "فتح"  رزمة شاملة نعرف منذ البداية إلى أين ستنتهي، وماذا سيقدم كل فصيل، وخصوصا

ما سيعطي الرئيس من سلطاته وصالحياته التي تضخمت كثيراا في ظل و"حماس"، وماذا سيأخذ، و 
 االنقسام، إذ باتت مختلف السلطات في يٍد واحدة؟

تحتاج مقاربة الرزمة الواحدة أوالا إلى رؤية شاملة تتمحور على كيفية مواجهة التحديات والمخاطر 
ا الضم المتدرج والضم الزا حف لالستيطان، وتوظيف الفرص التي تهدد القضية الفلسطينية، خصوصا

المتاحة، وثانياا إلى إرادة قوية لدفع األثمان الغالية، فللوحدة أعداء داخليون وخارجيون، ولن يسمحوا 
بتحقيقها بسهولة، وثالثاا إلى خطط عمل تنطلق من األمر الواقع ليس من أجل الخضوع له والتكيف 

سرع عنه، وال من األحالم والينبغيات والشعارات معه، وال من أجل التهور والمغامرة بالقفز المت
نما من خالل التعامل معه )أشدد وأكرر التعامل معه( من أجل تغييره بالتدريج.  الكبيرة، وا 

 
 يمكن أن تتضمن الرزمة الشاملة ما يأتي:

إعادة االعتبار للمشروع الوطني والقضية الفلسطينية من خالل التأكيد على أن فلسطين تمر  -
حلة تحرر وطني، وأن تأسيس السلطة يطرح مهمات بناء ديمقراطي في سياق التحرر الوطني بمر 

وتتطلب تغيير وظيفتها، والتأكيد على برنامج العودة وتقرير المصير والحرّية واالستقالل والمساواة، 
 وعلى الرواية والحقوق الطبيعية والتاريخية.

محورها العمل على تغيير موازين القوى من خالل سياسية ونضالية  استراتيجيةوهذا يفترض وضع 
مقاومة ذكية ال تسقط أي شكل، ولكنها تستخدم الشكل أو األشكال المناسبة في الوقت المناسب؛ 
نما  حتى تسمح بتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وحقوقه، فال حل وطنياا في ظل الظروف القائمة، وا 



 
 
 
 

 

 35 ص             4463 العدد:             11/14/2017 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

أرض فلسطين، وتوفير مقومات الصمود، وتقليل المخاطر إبقاء القضية حية، والتواجد البشري على 
حباط المخططات المعادية للقضية.  والخسائر، والحفاظ على ما تبقى من مكاسب، وا 

إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية توافقية ومشاركة سياسية كاملة،  -
 لتضم مختلف ألوان الطيف التي تؤمن بالمشاركة.

تغيير شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها لتناسب فشل وتجاوز إسرائيل التفاق أوسلو، وتماشياا مع  -
 حقيقة حصول دولة فلسطين على االعتراف األممي.

ا سياسياا يحفظ الحقوق واألهداف ويستطيع التعامل مع  - تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد برنامجا
 تغييره.الواقع باتجاه 

إلى انتخابات منتظمة ودورية على جميع المستويات والقطاعات، عامة ومحلية، حيثما االحتكام  -
أمكن ذلك، واالتفاق على معايير موضوعية واعتماد الوفاق الوطني في األماكن الذي يتعذر فيها 
إجراء االنتخابات، على أن تكون االنتخابات في إطار الوحدة وأداة من أدوات مقاومة االحتالل، 

الحكومات التي ستشكل أن تجسد الوحدة الوطنية في كل األحوال بغض النظر عن نتائج وعلى 
 االنتخابات، فما يتغير من سيختار رئيس الحكومة وكيف ستوزع الحقائب الوزارية دون إقصاء أحد.

حتى تزيد فرص النجاح في اجتماع القاهرة وال يكتفي بتحديد جدول أعمال وتشكيل لجان للبحث في 
يا المختلفة، ال بد من توسيع تمثيل المشاركين في الحوار ليضم كفاءات وطنية مستقلة، مع القضا

 تمثيل أوسع للنساء والشتات، وتمثيل الشباب المغيبين بصورة تتناسب مع حجمه ودوره وطاقاته.
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifد من دون مشاركة حقيقية ال توج

مصالحة، وال يمكن تحقيق النصر. والمشاركة تعني تحمل المسؤولية وتوزيع المكاسب من وعلى 
مختلف األطراف، وبهذا تكون لدينا قيادة واحدة ومؤسسة وطنية جامعة وبرنامج مشترك يحدد كيف 

 واحدة.نقاوم ومتى نفاوض عبر قرار واحد ومرجعية 
جداا ومتعاكس مع ما يجري على أرض الواقع، ولكنه في الختام إن ما يتضمنه هذا المقال طموح 

وفق اجتهادي المقاربة الضرورية للجمع ما بين المبادي والحقوق والمصالح من دون مغامرات وال 
تنازالت مجانية، وهي كفيلة إذا اعتمدت بتحقيق التقدم والنجاح واالنتصار، وعلى من يؤمن بها أن 

ا أن محاوالت تحقيق المصالحة وفق مقاربات أخرى قد فشلت ومعرضة  يسعى لتحقيقها، وخصوصا
 للفشل.

 14/11/2017االستراتيجية، المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات والّدراسات 
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 هل يمكن التعرف على تفاصيل صفقة القرن؟ .54
 فايز أبو شمالة د.
نوت عن صحيفة بعيداا عن نفي وزارة الخارجية األمريكية للخبر الذي نقتله صحيفة يديعوت أحرو 

نيويورك تايمز، والذي يتحدث عن استكمال صفقة القرن، والتي جاءت أفكارها من خارج الصندوق، 
ا، وتبدأ بالحل اإلقليمي، وتنتهي بتصفية القضية الفلسطينية، بعد  ولن تفرض على األطراف فرضا

 األخذ بعين االعتبار الواقع القائم من مستوطنات، وحدود آمنة.
سبق، ولمعرفة التفاصيل صفقة القرن من خالل أقوال الرئيس األمريكي ترامب، وهو يقدم بعيداا عما 

 نفسه للفوز باالنتخابات األمريكية قبل عام، حين قال بالحرف الواحد:
 

 عندما أكون الرئيس األمريكي:
ـ سينتهي التعامل مع اليهود مواطنين درجة ثانية من أول يوم عمل في الرئاسة، وأول شيء 1

سأعمله، سألتقي مع رئيس الوزراء نتانياهو فوراا، فأنا أعرفه منذ سنوات، وسوف نعمل معاا لدعم 
 وترسيخ السالم واالستقرار في إسرائيل، وفي المنطقة كلها.

 ـ وقد تم ذلك، ونفذ ترامب وعوده بلقاء نتنياهو، واالستجابة لكل اشتراطات إسرائيل حتى اآلن.
 أضاف ترامب: ووسط هتاف وتصفيق اليهود،

ـ هنالك أطفال يتم تعليمهم كراهية إسرائيل وكراهية اليهود، يجب أن يتوقف هذا، فعندما تعيش في 2
مجتمع يكون المحاربون بالسالح هم األبطال، سيكبر األطفال وهم يتمنون أن يكونوا محاربين 

سمح لهذا بأن يستمر، بالسالح، في المجتمع الفلسطيني األبطال هم من يقتلون اليهود، ونحن لن ن
فال يمكن أن يتحقق السالم عندما يعامل )اإلرهابيون( كشهداء، إن تمجيد اإلرهاب عائق كبير أمام 
السالم، ويجب أن تنتهي فوراا، ويجب أن تنتهي ثقافة الكراهية المتصاعدة من مناهج ومساجد 

ذا أردنا أن نحقق السالم، على الفلسطينيين أن يغي روا مناهجهم التعليمية، عليهم أن الفلسطينيين، وا 
 يتخلصوا من مناهج الكراهية، عليهم التخلص منها اآلن، فوراا.

ـ وقد تحقق قسم كبير من هذا الوعد األمريكي، إذ تم تعديل بعض المناهج، وتم إلغاء قصيدة محمود 
حقة درويش "أحن إلى خبز أمي، وقهوة أمي" وقد تم إلغاء وزارة شؤون األسرى، وتجري مال

 مخصصات األسرى والمحررين بالقطع والحرمان.
ـ وأضاف ترامب وسط هتاف وتصفيق اليهود: تأكدوا أنه ال يوجد توافق أخالقي بين الفلسطينيين 3

سرائيل ال تدفع أبناءها لطعن  واإلسرائيليين، فإسرائيل ال تسمي ميادين عامة بأسماء اإلرهابيين، وا 
 الفلسطينيين عشوائياا.
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 هدم النصب التذكاري الذي شيده الفلسطينيون وسط جنين للشهيد خالد نزال.ـ وقد تم 
ـ عندما أكون رئيس أمريكا، سوف ننقل السفارة اإلسرائيلية إلى العاصمة األبدية لدولة إسرائيل 4

القدس، وسوف نرسل رسالة واضحة، أن ليس هنالك ضوء نهار يفصل بين أمريكا وبين حلفائنا 
 ي دولة إسرائيل.األكثر اعتمادية ف

 ـ وقد تم تأجيل النقل لفترة محددة، واإلجراءات متواصلة لتطبيق الوعد في أقرب فرصة.
سرائيل 5 ـ وعلى الفلسطينيين أن يجلسوا على الطاولة وهم على علم بأن الرابط بين الواليات المتحدة وا 

اهزون لوقف اإلرهاب غير قابل للكسر، يجب أن يأتي الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات وهم ج
الذي يرتكب يومياا ضد إسرائيل. يجب أن يفعلوا ذلك وعليهم أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات وهم 
لى األبد متواجدة كدولة يهودية.  جاهزون لالعتراف بأن إسرائيل هي دولة يهودية. وأنها سوف تبقى وا 

 ليهود، بأن إسرائيل وجدت لتبقى.ـ لقد اعترف بذلك السيد عباس، وقال قبل أيام أمام تجمع من ا
ـ أنا أحب إسرائيل، أنا أحب إسرائيل، أنا كنت مع إسرائيل منذ زمن بعيد، وأنا استلمت أعظم 6

التقدير من إسرائيل، وأبي من قبلي يحب إسرائيل، وابنتي إيفانكا على وشك أن تنجب لنا طفالا 
.  يهودياا جميالا

 ـ وقد صار لترامب حفيد يهودي بالفعل.
بعد هذا الحديث األمريكي لم يبَق لكم أيها العرب الفلسطينيون إال أنفسكم ووحدتكم الوطنية، لم يبق 
لكم إال أمتكم العربية واإلسالمية تستنهضون عزيمتها للوقوف من خلفكم، لم يبَق لكم إال طريق 

ابت حسابات من الكرامة التي شقته لكم بندقية المقاومة، فقد خاب أمل من راهن على أمريكا، وخ
 ربط مصيره بمصير انتظار طاولة المفاوضات.

 13/11/2017، فلسطين أون الين
 
 في المفاضلة بين "إسرائيل" وحزب هللا! .55

 سعيد الحاج
قد يبدو العنوان غريبا للبعض، وسيبدو التطرق لهذا الموضوع بالتأكيد دخوال في "عش الدبابير" 

في هذه المواضيع الحساسة في ظل حالة االستقطاب بالنسبة للكثيرين، وهم على حق، فالخوض 
 حادة السقف؛ مغامرة، لكن أرجو أن تكون محسوبة.

ثمة نقاش ساخن يدور منذ أيام حول الموقف المفروض اتخاذه في حال نشبت مواجهة عسكرية بين 
بسيطة  إال باستثناءات -دولة االحتالل الصهيوني وحزب هللا في لبنان، وهو نقاش لم يكن موجودا 

 ، أي قبل تدخل الحزب لصالح النظام في سوريا.2006في  -ال يبنى عليها 
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اليوم، ثمة نبرة عالية ومنتشرة جدا؛ تقول إن الحزب قد أجرم في سوريا بما ال يترك أي مجال 
للتعاطف معه أو الوقوف بجانبه، حتى في حرب اعتداء صهيونية عليه في لبنان. وهي نبرة عابرة 

جهات السياسية، فليست مقتصرة على السوريين الذين اكتووا بنار الحزب، وال على تيار للدول والتو 
نما نجدها منتشرة بين شباب ومواطني عدة دول عربية، ومن مختلف التوجهات.  سياسي بعينه، وا 

التفكر والتفكير بها مليا.  -قبل غيره  -هذه هي الملحوظة األهم برأيي، والتي يجب على حزب هللا 
عنى؛ أنه فقد رصيده األخالقي ومصداقيته عند الكثيرين في عموم العالم العربي كحركة مقاومة بم

ضد االحتالل وساعية للحرية؛ بعد موقفه المعاكس تماما في سوريا. سيقول الحزب إنه كان مضطرا 
ت للتدخل في سوريا، وأن هناك مبالغات في تصوير هذا التدخل )وأنا ممن يرون أن هناك مبالغا

فعال في بعض التفاصيل(، لكن األمر ال يقاس بما فعله الحزب كميا على مستوى المعارك والقتلى 
والجرحى؛ بقدر ما يوضع في سياق مناصرته لنظام كان السبب األبرز واألكبر لمقتل أكثر من 

 مليون سوري، وتهجير نصف الشعب وتدمير سوريا، واستجالب التدخل الخارجي.
فكر في ذلك مليا، والتفكير أكثر في طريق العودة عن هذا المسار، ليس على يحتاج الحزب أن ي

نما على قاعدة المراجعة والتقييم  طريقة "خلصت في سوريا" وا عالن "االنسحاب بعد االنتصار"، وا 
واالعتذار، والتصحيح ما أمكن، فهو في النهاية حزب لبناني وجزء من البلد والمنطقة، وال يمكن له 

حسب حساب المصداقية والقاعدة الشعبية والحاضنة االجتماعية، مهما كانت السياسة إال أن ي
 والعسكرة طاغيتين على حساباته.

إذن، فتدخل حزب هللا في سوريا ليس مبررا، بل هو ُمدان وُمجرَّم، ولكن هل يعني ذلك أن نشجع 
قف على الحياد في معركة عدوانا صهيونيا )أو سعوديا كما يشاع( على الحزب، أو على األقل أن ن

 مفترضة مثل تلك من باب "اللهم اضرب الظالمين بالظالمين"، كما يردد البعض؟
ينبغي أوال اإلشارة إلى أن حربا وشيكة على الحزب في لبنان ليست أمرا مقطوعا به، بل ال أراها 

ن كانت هناك إشارات عديدة على ذلك، فقد يكون األ مر في نهايته مرجحة في المستقبل القريب، وا 
مجرد ضغط للحصول على تسوية بشروط أفضل، كما جاء في حديث الحريري مع تلفزيون 
المستقبل. لكنني هنا أناقش المنطلقات التي يجب أن تصوغ الموقف من هذه الحرب المفترضة، 
 سواء حصلت أم لم تحصل، فهذا احتمال سيبقى قائما، إن لم يكن اليوم فغدا، ولعل نقاش منطلقات

من مجرد إعالن موقف قد ال يقدم وال يؤخر في  -برأيي  -الموقف ومسوغاته ومحدداته أهم 
 المشهد.

في البداية، ليس هناك لوم على من لم يعد يرى في حزب هللا حركة مقاومة، بل باعتباره جزءا من 
الموقف من  منظومة القوة اإليرانية في المنطقة، والتي تتواجد في عدة دول عربية )بغض النظر عن
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القوة المواجهة لها: السعودية(، ال سيما من اإلخوة السوريين. لكن تجب اإلشارة إلى أن األمر ليس 
بهذا التبسيط وال حدية األبيض واألسود، بل هو في غاية التعقيد، ال سيما وأن الطرف اآلخر في 

 المعادلة هو الكيان الصهيوني.
 

 أراها مهمة في قراءة المشهد: -ال يكون مخال باختصار أرجو أ -أضع هنا بعض النقاط 
أوال، ال دور الحزب في مواجهة دولة االحتالل يبري ساحته في سوريا، وال تدخله فيها ينفي دوره في 
مواجهة "إسرائيل". كثير من الكيانات السياسية لها أكثر من وجه ودور ودائرة انتماء، وال ينفي 

هللا له وجهان: األول في مواجهة "إسرائيل" )وليس بالضرورة  بعُضها بعَضها اآلخر. وأرى أن حزب
بالشكل الذي نتصوره أو نريده نحن(، والثاني في إطار المشروع اإليراني الذي ال ينفي الحزب 

 انتماءه له وائتماره بأمره.
دث ثانيا، إن أي اعتداء صهيوني على الحزب هو في حقيقته على لبنان، وبالتالي فالموقف الذي نتح

عنه هو من اعتداء صهيوني على دولة عربية، وهو موقف ال يحتاج كثير تفكير وحسابات برأيي. 
وألن حزب هللا ال يقيم في الجبال وال الكهوف، بل هو جزء من الشعب اللبناني وله حاضنته الشعبية 

ن الفاتورة ومؤسساته القائمة، فأي عدوان عليه/ على لبنان سيكون له تكلفة بشرية باهظة، فضال ع
 العسكرية والسياسية واالقتصادية.

ثالثا، إن إدانة تدخل الحزب في سوريا إلى جانب النظام وضد الشعب؛ تفرض الوقوف إلى جانبه 
وجانب الشعب اللبناني بنفس المنطق والمبدأ، وليس العكس. فموقفنا هو رفض التدخل األجنبي بكل 

بر من أن تخفى، فكيف إن كان هذا األجنبي هو الكيان أشكاله، ولعل نتائجه الكارثية في سوريا أك
 الصهيوني؟

رابعا، الكيان الصهيوني مشروع غربي استعماري إحاللي، وهو أكبر خطر على المنطقة برمتها. 
فالصراع معه صفري، وعالجه ال يكون إال بالبتر، بينما الحزب جزء من المنطقة وشعوبها. ورغم 

لن يكون إال بالتعايش وفرض االحترام المتبادل،  -نهاية المطاف في  -الخصومة معه، فإن الحل 
ولو أتى ذلك بعد حروب ومواجهات. فكثير من الحروب األهلية والمواجهات العسكرية الدامية تنتهي 
إلى تسويات تاريخية يقدم الجميع فيها تنازالت، ويبتعدون عن معادلة الصراع الصفري الذي ينهك 

 ا.الجميع وال ينصر أحد
خامسا، ال يدخل الكيان الصهيوني أي مواجهة عسكرية إال لحساباته الخاصة، وخدمة ألهداف 
يران، وبدائل األول في لبنان  مشروعه، وبالتالي فال عائد سيستفيد منه أي متضرر من الحزب وا 

 ليست بالضرورة أفضل منه.
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نبغي أال يغّيب الحسابات العملية سادسا، إن الموقف األخالقي الذي تتلبسه العاطفة أحيانا كثيرة؛ ي
والمنطقية لمآالت األمور. فالموضوع ليس مجرد مواجهة الحزب )ليس عقابه على تدخله في سوريا 
نما مشروع إقليمي كبير يجري التحضير له منذ فترة على قدم وساق، من ضمنه القضاء  بالتأكيد(، وا 

ن له تداعياته على كامل المنطقة وفي القلب على المقاومة الفلسطينية أيضا وتصفية القضية، كما أ
أسباب "مواجهة إيران" في لبنان تحديدا،  يمنها القضية السورية. ولعل من المفيد التفكير بعمق ف

وليس في سوريا أو العراق أو اليمن، وأسباب العقوبات األمريكية على الحزب تحديدا، ومحاوالت 
الفصائل المحسوبة على إيران. وأعتقد جازما أن السبب تصنيفه على قوائم اإلرهاب، دون غيره من 

 الحقيقي هو مصلحة "إسرائيل" وليس مواجهة إيران.
سابعا، يعلمنا القرآن أن نفرح النتصار أهل الكتاب )الروم( على عبدة النار )الفرس( باعتبارهم أقرب 

 يب" باٍغ؟لنا، فكيف يمكن أن يكون موقفنا محايدا تماما بين عدو صهيوني وبين "قر 
دم األشقاء السوريين وال ما حل  -حاشا  -في الختام، ال أكتب هذا الكالم ألنني فلسطيني ال يهمني 

ببلدهم وقضيتهم، وال ألنني أنظر من عدسة ضيقة ال ترى إال فلسطين وال تهتم للقضايا العربية 
نه لشيء مؤسف أن يضطر  واإلسالمية األخرى، فمن يتابع مقاالتي يعرف ما هي مواقفي وآرائي. وا 

المرء للتأكيد على مواقفه قبل قول رأيه؛ ليحاول التخفيف قدر اإلمكان من موجة التخوين والشتائم 
التي سيتعرض لها )ال يمكن منعها تماما كما يبدو لي(. لكنها في النهاية أمانة الكلمة، والشعور 

 المنطقة/ األمة.بالمسؤولية، والدعوة للتفكير مليا وعميقا فيما ُيخطط لهذه 
ليس مطلوبا من أحد الموقوف إلى جانب حزب هللا بالمعنى الحرفي المجّرد وكأننا في مباراة كرة قدم 

ورفض المشاريع  -إن حصل ال قدر هللا  -بين فريقين، بل الوقوف في مواجهة العدوان الصهيوني 
لة عربية من قبل الكيان المشبوهة من تطبيع وغيره، والوقوف أوال وأخيرا ضد العدوان على دو 

الصهيوني أو أي من حلفائه الجدد، ولعل ذلك مما ال ينبغي أن تدخل فيه الكثير من الحسابات 
 المعقدة.

 13/10/2017، "21موقع "عربي 
 
 والتوتر بين حفظ الردع ومنع التصعيد اإلرهابتحدي تدمير نفق  .56

 كوبي ميخائيل وعومر دوستري
اإلسرائيلي نفقا هجوميا حفره الجهاد اإلسالمي إلى داخل األراضي  تشرين األول دمر الجيش 30في 

أهمية التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي في  األكثراإلسرائيلية من قطاع غزة. وكانت هذه هي العملية 
، وان كان بسبب النتيجة المصادفة لسبعة 2014القطاع منذ حملة "الجرف الصامد" في صيف 
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ا، بمن فيهم المسؤولون في الجهاد اإلسالمي والنشطاء من وحدة حماس "المخربين" الذين قتلو 
الخاصة. عدد القتلى، مستواهم، ومجرد الهجوم على النفق الذي وصفته حماس وغيرها من محافل 
"اإلرهاب" في غزة بانها "بنية تحتية استراتيجية" من شأن كل هذا ان يخلق ضغطا للرد من جانب 

ثارةالجهاد اإلسالمي  المصاعب لحماس في لجم الرد أو منعه. وبالفعل، بعد الهجوم هددت هذه  وا 
المحافل بالرد "في الزمن والمكان المناسبين". رغم غياب سبب كون النفق الهجومي اجتاز الحدود 

 إلى األراضي السيادية إلسرائيل.
استيعاب رغم المبرر للرد، في نظر الجهاد اإلسالمي وحماس، معقول أن تفضل قيادة حماس 

الحدث ومنع التصعيد. في الخلفية تبدو واضحة مساعي حماس لدفع اتفاق المصالحة بينها وبين 
وهي منصتة جدا لمصر التي تقود المسيرة. وقد نقلت القاهرة لقيادة  األمامالسلطة الفلسطينية إلى 

في تراجع خطوة  حماس منذ اآلن رسائل ال لبس فيها بشأن اللجم الواجب. ففضال عن المخاطرة التي
المصالحة إلى الوراء، فإن من شأن التصعيد أن يدهور الواقع االنساني الصعب في القطاع، ومن 

إلى  إضافةشأن حماس أن تجد نفسها أمام نقد جماهيري قاس وتآكل في مكانتها بين سكان القطاع. 
لصامد، هو مثابة الجم ذلك، معقول االفتراض بان الردع اإلسرائيلي، الذي تثبت منذ حملة الجرف ا

آخر. وعليه، فاذا كان رد، فانه يمكن االفتراض بان يكون محدودا، مثابة رفع عتب، وسيقوم به 
الجهاد اإلسالمي أو فصيل آخر وليس حماس، مثابة رسالة إلسرائيل بان ليس للحكم في غزة 

 مصلحة في جولة قتالية.
لذي نشأ مع تحقيق اتفاق المصالحة مع السلطة ا اإليجابيمن المهم لقيادة حماس أن تواصل الزخم 

الفلسطينية، بفضائله من ناحيتها. ودليل على ذلك يوجد في تصريحات زعيم حماس في غزة، يحيى 
"يكسر أضالع " من يحاول منع المصالحة. وبالفعل، رغم التوتر في أعقاب  أنالسنوار الذي هدد 

ت حماس كما كان مخططا المسؤولية عن معبري تدمير نفق "اإلرهاب"، بعد يوم من الهجوم، نقل
تشرين الثاني تنقل السيطرة في  12ايرز وكرم سالم إلى السلطة الفلسطينية، بموجب االتفاق. وفي 

 معبر رفح على الحدود المصرية إلى السلطة.
 

 الردع اإلسرائيلي
التي  األضراربطأ( بعد ال تزال حماس في عملية إعادة البناء العسكري )السريع نسبيا( والمدني )اال

لحقت بالمنظمة نفسها وبالبنى التحتية في القطاع في حملة "الجرف الصامد". وقد تسبب بالتأخير 
المواد متعددة االستخدام  إدخالفي إعادة البناء المدني عقب القيود التي فرضتها إسرائيل على 

وعد بها؛ واالستخدام الذي تجريه  التبرعات التي ألموالالعتبارات أمنية؛ وعدم التحويل الكامل 
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 أغراضالبناء المدني وتوجيهها إلى  إعادة ألهدافالمحولة  واألموالحماس لبعض من المقدرات 
 أوساط. لقد بعث هذا الواقع انتقادا حادا ضد حكم حماس في األنفاقالتعاظم العسكري وبناء 

ضافةالجمهور الغزي.  مع  أخرىغزة في حالة جولة مواجهة  إلى الدمار الواسع المتوقع في قطاع وا 
إسرائيل، في حماس يخافون من وقف التحويالت المالية من الدول العربية ومن "اليد الحرة" التي 

 .األميركية اإلدارةستعطيها إلسرائيل 
يبدو أن هجمة الجيش اإلسرائيلي على النفق لم تغير ميزان االعتبارات هذا، الذي حتى قبل وقوعها، 

، فإن اعتبارات الجهاد اإلسالمي، أخرىحماس التخاذ سياسة كبح الجماح. ومن جهة وجه خطى 
مقارنة  أضعفالذي ال يتحمل مسؤوليات سلطوية في القطاع، مختلفة. فالردع اإلسرائيلي تجاهه 

بذاك الذي يعمل على حماس. ليس واضحا إلى أي مدى سيكون ذا مغزى ردع حماس تجاه الجهاد 
وللرد أعلى. وعليه، فمن غير المستبعد أن الجهاد اإلسالمي وربما حماس أيضا،  وكذا دافعه للعمل

 أنفي حالة المس بأنفاقها الهجومية، سيفضالن الرد في الضفة الغربية أو منها. وذلك على فرض 
 كان في مثل هذه الحالة، سيكون ملجوما ومنضبطا تجاه قطاع غزة. إذاالرد اإلسرائيلي، 

 
 المتبعةتوصيات للسياسة 

قدرة إسرائيلية مثبتة للعثور على األنفاق  –أ. عمليات عسكرية علنية وسرية ضد أنفاق حماس 
وتدميرها تثير منطق العمل لدى حماس والجهاد اإلسالمي على حد سواء، بموجبه األنفاق الهجومية 

ائلة لمنظومة في الدرجة، وال بد في ضوء النجاعة المتض األولىهي أدوات استراتيجية وللوعي هي 
إسرائيل ستواصل تدمير أنفاق اإلرهاب  أنالصواريخ بفضل منظومة "القبة الحديدية". واضح بالتالي 

على  األخير. والهجوم األرضيالتي تجتاز إلى األراضي اإلسرائيلية، إلى جانب استمرار بناء العائق 
حدود القطاع بعد  إلسرائيلي علىاالنفق "اإلرهابي"، الذي ينضم إلى تدمير األنفاق من جانب الجيش 

حملة "الجرف الصامد"، هما رسالة واضحة ورادعة، بموجبها إسرائيل لن تسمح بالمس بسيادتها 
 وبمواطنيها، وهي مستعدة الن تخاطر لهذا الغرض حتى بفتح مواجهة عسكرية أوسع.

لى الزمن إلى جانب ذلك، من أجل استكمال مشروع العائق التحت ارضي، تحتاج إسرائيل إ
واالستقرار. من هنا المصلحة اإلسرائيلية في منع التصعيد الذي يؤدي في هذه المرحلة إلى مواجهة 
عسكرية مع حماس، وعليه، فصحيح من ناحية إسرائيل التمييز بين األنفاق التي تجتاز الحدود وبين 

 تلك التي ال تجتازها.
يجب أن يكون مصمما وعلنيا، ففي كل ما يتعلق كان نمط الرد على األنفاق التي تجتاز الحدود  إذا

باألنفاق الهجومية التي لم تجتاز بعد الحدود إلى األراضي اإلسرائيلية، سيكون من السليم مواصلة 
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العمل ضدها من خالل استخدام وسائل سرية مختلفة، وحفظ القدرة على النفي بالنسبة لمجرد 
كان في حوزتها تكنولوجيا مثبتة للعثور على  إذافقط استخدامها. يمكن إلسرائيل أن تمتنع عن ذلك 

مسارات الحفر. مثل هذه التكنولوجيا تسمح بمتابعة متواصلة ومصداقة لحفر األنفاق وتدميرها في 
 اللحظة التي تجتاز فيها الحدود.

" إرهابيةسواء كان هذا من حماس أم من منظمة " –ب. في حالة الرد بناء صاروخية من قطاع غزة 
 إطالقعلى إسرائيل أن تتمسك بالسياسة القائمة التي تقضي ان المسؤولية عن كل  –رى اخ

لصاروخ و/أو هجوم ملقاة على حماس، بصفتها صاحبة السيادة في قطاع غزة، وبالتالي ستكون 
مرافقها العسكرية هدفا للرد. وسيتعين على إسرائيل أن تواصل المناورة بين الحاجة إلى رد عسكري 

س، لتعزيز الردع ومنع "تنقيطات" النار، وبين تقليص احتمال التصعيد الذي يؤدي إلى ضد حما
 جولة عسكرية واسعة اخرى.

 أنفاقسواء كان بالنسبة لسياسة معالجة  –التعاون مع حكومة الوفاق الفلسطينية  إمكانيةج. 
اكثر تعقيدا من  وراألم"اإلرهاب" توافق واسع بشأن واجب تدميرها، ففي سياق مسيرة المصالحة، 

ناحية حكومة إسرائيل. فحدث تدمير نفق "اإلرهاب" يؤكد الحاجة إلى وضع سياسة تجاه مسيرة 
 أكثرالمصالحة واستنفاد الفرص التي تتيحها إلسرائيل لغرض تصميم واقع أو محيط استراتيجي 

عول، يتبع في هذا راحة. ان منطق الكفاح العنيف ضد إسرائيل لدى حماس، الذي ال يزال ساري المف
الحين السعي إلى االنخراط في الساحة السياسية الفلسطينية وبناء الشرعية، مع التطلع إلى السيطرة 
على الساحة الفلسطينية في المستقبل. وعليه، فان حماس ال تزال تصر على عدم التنازل عن 

 .أقامتهاالمنظومة العسكرية التي 
يرة المصالحة ليس عاليا، فان مجرد وجودها يمكنه أن يخدم د. لكن حتى وان كان احتمال نجاح مس

راحة إلسرائيل وللسكان  أكثرعدة مصالح استراتيجية إلسرائيل، ويسمح بمجال معين لتصميم واقع 
السلطة الفلسطينية ورئيسها، محمود  أيضافي قطاع غزة على حد سواء. فمسيرة المصالحة تعزز 

كفاح الدبلوماسي والتدويل التي تنتهجها السلطة )وتستدعي ردا عباس، وتثبت دعما الستراتيجية ال
إسرائيليا أيضا(، على حساب استراتيجية "اإلرهاب". وعليه، فلن يكون صحيحا من ناحية إسرائيل 

، من األفضلالوصول إلى وضع تعرقل فيه مسيرة المصالحة أو توقف بسبب نشاطها العسكري؛ من 
ية إلسرائيل، ترك المسؤولية عن وقف هذه المسيرة للفلسطينيين. من زاوية نظر المصلحة االستراتيج

التي في ضمان التوازن المعقد الذي بين واجب الرد العسكري وحفظ الردع وبين استخدام  األهميةهنا 
 لتحسين الواقع االستراتيجي الذي في مجرد وجود مسيرة المصالحة. اإلمكانيات
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لتعاون مع حكومة الوفاق الفلسطينية، التي تتمتع برعاية لهذا السبب، من المهم العمل على ا
 إلعمارالفلسطينية التي سترابط في المعابر، لغرض تمرير الالزم  األمنمصرية، وبخاصة مع أجهزة 

القطاع بحجوم ذات مغزى. وبالتوازي، ينبغي العودة للتشديد على الطلب من حماس، والمسنود من 
أن  أيضاوالمصري، لالعتراف بشروط الرباعية. كما أن من المهم  األميركيالرئيس عباس والضغط 

الدولية، ال سيما حيال مصر والواليات المتحدة لطلب عباس خلق "سلطة  األسرةحيال  اإلبرازيتم 
سنادهواحدة، قانون واحد، سالح واحد"  . فهذا الطلب يستهدف خلق ضغط على حماس لتفكيك وا 

تستجيب حماس له ضعيف  أني عن سالحه، وان كان احتمال الذراع العسكري للمنظمة والتخل
 للغاية.

إلى جانب ذلك على إسرائيل أن تستغل الواقع الجديد الناشئ في القطاع لتوسيع وتثبيت التعاون مع 
الفلسطينية في المعابر ضد محاوالت نقل الوسائل القتالية من  األمن وأجهزةالمصرية  األمنقوات 

السلطة الفلسطينية إلى غزة، وضمان الضخ المنتظم والناجع إلى  أراضيو سيناء ومن إسرائيل 
 .األخرىالمدنية  اإلعمارالمنطقة لمواد البناء ووسائل 

 نظرة عليا
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