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 44 :كاريكاتير
*** 

 
 وزير إسرائيلي: نقيم عالقاتنا مع دول عربية معتدلة منها السعودية .1

اإلسرائيلي يوفال شتاينتس أن تل أبيب تقيم عالقات مع دول كشف وزير الطاقة : رويترزو  الجزيرة
عربية إسالمية "معتدلة" بما فيها السعودية، تساعد إسرائيل على كبح جماح إيران وما سماه التمدد 
الشيعي في المنطقة، بينما قال وكيل وزارة الدفاع اإلماراتية عبد هللا الهاشمي إن إسرائيل واإلمارات ال 

 ا خطرا على األخرى.تشكل إحداهم
في حديث إلذاعة جيش االحتالل إن  -وهو عضو بالمجلس الوزاري المصغر-وقال شتاينتس 

سالمية، لكن الطرف اآلخر هو  إسرائيل ال تخجل من الكشف عن هذه العالقات مع دول عربية وا 
ن إسرائيل تحترم رغبة هذه الدول في اإلبقاء على العالقات سر   ية.الذي يخجل من ذلك، وا 

أظهرت في السنوات األخيرة قدرا كبيرا من  -رغم أنها ليست نظاما ديمقراطيا-وأضاف أن السعودية 
والتحريض عليه، وتعمل مع إسرائيل ضد التمدد والعدوانية اإليرانية في  اإلرهاباالعتدال في مكافحة 

 المنطقة.
وزراء اللبناني سعد الحريري لم وتابع الوزير اإلسرائيلي أن تطورات األوضاع عقب استقالة رئيس ال

تسبب خطرا على إسرائيل بشكل يصل إلى مستوى التدهور األمني على الجبهة الشمالية، وأن القرار 
بشن عملية عسكرية أو حرب استباقية يعود لقيادة البالد، وال عالقة له بأي تعاون مع الدول العربية 

 "المعتدلة".
فاع اإلماراتية عبد هللا الهاشمي إن االعتقاد بأن امتالك بالده وفي سياق متصل، قال وكيل وزارة الد

يشكل خطرا على إسرائيل، "أمر ال يتسم بأي منطق". وأضاف  35ية من طراز أف أمريكمقاتالت 
 أن إسرائيل واإلمارات ال تشكل إحداهما أي خطر على األخرى.
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ة قد صرح قبل أيام في اإلمارات بأن يمريكوكان ستيفن ويلسون نائب رئيس أركان القوات الجوية األ
" لدول شريكة تطلب هذه الطائرات، مشيرا إلى 35بالده تجري محادثات لبيع مقاتالت من طراز "أف

 أن من بينها دولة اإلمارات.
سرائيل،  67وأضاف المسؤول العسكري اإلماراتي أنه بعد حرب  توقف النزاع العسكري بين العرب وا 

يريد العودة إلى الحرب"، مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك حل للصراع بين  و"ال أعتقد أن هناك من
 الفلسطينيين واإلسرائيليين فسيكون من خالل المفاوضات".

وصرح الهاشمي بأن بالده لن تخوض حربا ضد إسرائيل ألن األخيرة واإلمارات حلفاء للواليات 
 ين، ولن تسمح بأن يحارب بعضنا بعضا".المتحدة، مضيفا أن "واشنطن بمثابة الشقيق األكبر للطرف

 20/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : لم نتسلم عمل الوزارات في غزة بشكل فاعلالفلسطينيةحكومة ال .2

بعــد اجتمــاع طــارا فــي رام هللا  أمــس فــي بيــان لهــا الفلســطينية، قالــت الحكومــة: كفــاح زبــون - رام هللا
ها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها، استنادًا إلى القانون األساسي "إنه ال يمكن ل ،برئاسة رامي الحمد هللا

والقوانين ذات العالقة النافذة الصادرة أصواًل عـن رئـيس دولـة فلسـطين إال بتمكينهـا مـن بسـط سـيادتها 
 وواليتها القانونية في كافة المجاالت األمنية والمدنية".

ئر الحكوميـة بشـكل فاعـل، نتيجـة القضـايا الخالفيـة "لم يتم تسـلم الـوزارات والـدوا أنهوأضافت الحكومة 
المتعلقـة بـالموظفين بحجـة االنتظـار إلـى حـين انتهـاء اللجنـة القانونيـة اإلداريـة مـن إنجـاز أعمالهـا فــي 
معالجــة القضــايا المدنيــة واإلداريــة الناجمــة عــن االنقســام كمــا هــو مقــرر فــي موعــد أقصــاه األول مــن 

الحكومـــة عـــدم تمكينهـــا كجهـــة وحيـــدة مـــن جبايـــة وتحصـــيل الرســـوم وانتقـــدت  ".2018شـــباط  /فبرايـــر
والضرائب وبدل الخدمات في قطاع غزة، وعدم تسلمها صالحيات سلطة األراضي. كما انتقـدت عـدم 

 تسليمها المهام الرئيسية لسلطة جودة البيئة.
 20/11/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 االعتبار للمجلسبالقاهرة إلعادة  المتحاورين"التشريعي" يدعو  .3

ولية للمجلـــس وذلـــك ؤ عقـــد المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني اليـــوم جلســـة تنـــاول فيهـــا الـــدور والمســـ :غــزة
الجلسة التي عقدت بمقر التشريعي فـي  ، خاللوناقش النواب بحضور نواب عن كتلتي فتح وحماس.

ر بضـــرورة إعـــادة االعتبـــار التقريـــر المقـــدم مـــن اللجنتـــين القانونيـــة والرقابـــة، ونـــادى التقريـــ ،مدينــة غـــزة
ودعا التقرير ممثلـي الفصـائل الـذين سـيعقدون جولـة حـوارات فصـائلية بالقـاهرة فـي  للسلطة التشريعية.
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من الشهر الجاري لضرورة المطالبة بفتح مقر التشريعي في الضفة أمام النـواب لممارسـة أعمـالهم  21
 البرلمانية والتشريعية والرقابية.

ر فــي مســتهل الجلســة "أن شــعبنا بــات فــي أمــس الحاجــة إلــى اســتئناف جلســات بــدوره، أكــد أحمــد بحــ
المجلــس فــي غــزة والضــفة علــى أرضــية أن المجلــس التشــريعي هــو حجــر الزاويــة فــي النظــام السياســي 

أليـــة مصـــالحة فلســـطينية، بـــدورهم طالـــب النـــواب الســـلطة فـــي رام هللا  اإلجبـــاريالفلســـطيني، والممـــر 
 للقانون األساسي". ا عن التشريعي ليمارس األدوار المناطة به وفقاً بسرعة رفع يدها وهيمنته

 19/11/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لمكتب منظمة التحرير واشنطنالوطني الفلسطيني يرفض عدم تجديد المجلس  .4
يـة بشـأن أكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه الشـديد لموقـف اإلدارة األمريك: كمال زكارنة -ان عم  

إياهـــا للتراجـــع عـــن هـــذه  عـــدم التجديـــد لعمـــل مكتـــب منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية فـــي واشـــنطن، داعيـــاً 
وقال المجلـس فـي تصـريح صـحفي صـدر عـن رئيسـه  الخطوة التي ُتعدُّ مكافأًة لالستيطان اإلسرائيلي.

ويــرى فيهــا أنــه يــرفض المحــاوالت األمريكيــة للضــغط علــى الجانــب الفلســطيني،  أمــسســليم الزعنــون 
ـــاء عمليـــة الســـالم. وأكـــد  ابتـــزازًا مرفوضـــًا، يتعـــارض مـــع دورهـــا المفتـــرض كوســـيط وكـــراع لجهـــود إحي
الشـعب  المجلس أنه ال يجوز الربط بين عـدم التجديـد لعمـل مكتـب منظمـة التحريـر الفلسـطينية، وحـق  

لحـرب اإلسـرائيلية مـن الفلسطيني في االنضمام للمحكمة الجنائية الدوليـة، والطلـب منهـا إحالـة جـرائم ا
االستيطان واألسرى وفرض الحقـائق علـى األرض والعـدوان اإلسـرائيلي علـى قطـاع غـزة إلـى المجلـس 

 الفلسطينية المحتلة. األراضيفي  اإلسرائيليةالقضائي لفتح تحقيق قضائي بجميع الجرائم 
 20/11/2017 ،الدستور، عّمان

 
 رفضها لقرار التمديد لمكتب منظمة التحريرن الفلسطينية تطالب واشطن بالتراجع عالحكومة  .5

عن رفضها لقرار  ،رام هللا: أعربت الحكومة الفلسطينية خالل جلستها الطارئة في مدينة رام هللا، أمس
وزارة الخارجية األمريكية عدم التمديـد لمكتـب تمثيـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي واشـنطن، وأكـدت 

 شـــعبال حكومـــة اإلســـرائيلية علـــى المضـــي قـــدمًا فـــي ممارســـاتها ضـــد  أن هـــذا القـــرار يمثـــل تشـــجيعًا لل
ودعت اإلدارة األمريكية إلى التراجع عن قرارها إذا ما أرادت أن ينظـر إليهـا علـى  األعزل. الفلسطيني

أنهـــا راعيـــة نزيهـــة لعمليـــة الســـالم، مشـــددة علـــى أنـــه كـــان األولـــى بهـــا أن تقـــوم برفـــع مســـتوى التمثيـــل 
يـــات المتحـــدة األمريكيـــة، وأن تلــــزم إســـرائيل بوقـــف تصـــعيدها االســـتيطاني غيــــر الفلســـطيني فـــي الوال
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المســــبوق فــــي األراضــــي الفلســــطينية المحتلــــة، ومصــــادرة األراضــــي. وأكــــدت علــــى أن توجــــه القيــــادة 
 الفلسطينية إلى المنظمات الدولية حق وطني وقانوني لحماية وصون حقوقنا الشرعية.
 20/11/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 بإغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن متهورة وغير محسوبة العواقب التهديدات :زملط .6

رئـيس المفوضـية العامـة لمنظمـة التحريـر فـي واشـنطن،  ،فادي أبو سعدى: قال حسام زملط -رام هللا 
ن  ـــر فـــي واشـــنطن متهـــورة وغيـــر محســـوبة العواقـــب، وا  ـــكغالق مكتـــب منظمـــة التحري إن "التهديـــدات ب

سر األكبر هي الواليـات المتحـدة ودورهـا فـي رعايـة تحقيـق السـالم فـي الشـرق األوسـط". وأكـد فـي الخا
خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لجمعية األراضي المقدسة في نيوجيرسي أن "فلسـطين سـترد بالمثـل 

هـذا التصـعيد التئـام القيـادة الفلسـطينية خـالل أسـبوع لبحـث  حسب األعراف الدبلوماسية الدولية، معلنـاً 
 الخطير وسبل التعامل معه". 

 20/11/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 لحقوق الفلسطينيةلالموقف األمريكي "متطابق" مع الموقف اإلسرائيلي في التنكر  :الخضري .7
إن إغـالق مكاتـب منظمـة  ،غزة: قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصـار

فـــي تصـــريح  الخضـــري، وأكـــد "يكشـــف حجـــم االســـتهداف للقضـــية الفلســـطينية". التحريـــر فـــي واشـــنطن
" مـــع الموقـــف اإلســـرائيلي فـــي التنكـــر لكافـــة الحقـــوق صـــحفي، أن الموقـــف األمريكـــي "متطـــابق تمامـــاً 

 الفلسطينية المشروعة.
 20/11/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 بين الضفة والقطاع القضائية السلطةتوحيد جهود ل .8

، إلـى 19/11/2017األحـد  النائب العام في السلطة الفلسطينية المستشار أحمـد بـراك، يـوموصل  :غزة
وذكـر بيـان صـادر عـن النيابـة العامـة  .2016 سـنةقطاع غزة ألول مرة منذ تعيينه فـي منصـبه مطلـع 

في غـزة أن بـراك اجتمـع مـع المستشـار ضـياء الـدين المـدهون النائـب العـام فـي غـزة بحضـور كـل مـن 
ار عبـــد الـــرؤوف الحلبـــي رئــيس المجلـــس األعلـــى للقضـــاء فــي غـــزة، ومستشـــار الـــرئيس كمـــال المستشــ

وحســـب البيــان: "تنــاقش المجتمعـــون حــول  ليـــات  الشــرافي، والقيــادي فـــي حركــة حمــاس غـــازي حمــد.
 توحيد السلطة القضائية ودعم استقالليتها واالرتقاء بالكادر القضائي". 

 19/11/2017 ،فلسطين أون الين
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 اتعمر تسابق الزمن في عملية تهويد القدس وتوسيع المست "لإسرائي": قريع .9
رئــيس دائــرة شــؤون و عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية،  حــذ ر أحمــد قريــع، :القــدس
مــن تــداعيات ومخــاطر اســتمرار حكومــة االحــتالل اإلســرائيلي بتصــعيد هجمتهــا االســتيطانية  ،القــدس
 ونهب أراضيهم وهدم منازلهم في الضفة الغربية، خاصة مدينة القدس. طينيينالفلسالمواطنين  بحق  

، قيـــام ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي بتســـليم 19/11/2017 واســـتهجن قريـــع، فـــي بيـــان صـــحفي األحـــد
المــواطنين البــدو فــي منطقــة جبــل البابــا قــرب العيزريــة شــرقي القــدس أوامــر بــكخالء بيــوتهم، ومغــادرة 

للمشــروع اإلســـرائيلي لضـــم  يشــون فيهـــا منـــذ نحــو خمســـة عقـــود، قبيــل هـــدمها تمهيـــداً المنطقــة التـــي يع
وقال إن قرار االحتالل يهدف إلى استكمال مخططات تهويد  وفروعها للقدس. أدوميمة معاليه عمر مست

المدينـــة المقدســـة لـــربط الكتـــل االســـتيطانية الكبـــرى فـــي محـــيط القـــدس، وعـــزل المدينـــة عـــن امتـــدادها 
 .2020مال الضفة الغربية وجنوبها في مدة أقصاها عام الجغرافي ش

 19/11/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مالحقته في رفح خاللسالح المقتل فلسطيني متهم بتهريب  .01
، قتـــل أمـــس، أســـلحةأعلنـــت وزارة الداخليـــة فـــي قطـــاع غـــزة أن فلســـطينيًا تتهمـــه بتهريـــب  :(.ب.ف.)أ

 نية خالل محاولة اعتقاله في رفح في جنوب قطاع غزة.برصاص عناصر أم
 20/11/2017 ،المستقبل، بيروت

 
 وتحدد ستة ملفات رئيسية للحوار رئيسًا لوفدها إلى القاهرة العاروريحماس تسّمي  .11

أعلنــت حركــة حمــاس أن نائــب رئــيس المكتــب السياســي للحركــة الشــيت صــالح العــاروري ســيترأس وفــد 
 قاهرة.الحركة إلى حوارات ال

وأفاد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم األحد، أن الوفد يضـم أيضـا أعضـاء 
المكتــب السياســي األي يحيــى الســنوار، والــدكتور خليــل الحيــة، واألي حســام بــدران، والــدكتور صــالح 

ئلية حــددت فيهــا وبــين برهــوم أن قيــادة الحركــة أجــرت سلســلة مــن اللقــاءات الداخليــة والفصــا البردويــل.
رؤيتهـــــا إلنجـــــاح ملفـــــات الحـــــوار بنـــــاًء علـــــى اتفاقيـــــة الوفـــــاق الـــــوطني الموقعـــــة فـــــي القـــــاهرة بتـــــاريت 

2011/5/4. 
وأشار إلى أن االتفاقيـة تتمثـل فـي الملفـات التاليـة: )منظمـة التحريـر الفلسـطينية، واالنتخابـات العامـة، 

يل حكومــة الوحــدة الوطنيــة( ووضــع اآلليــات واألمــن، والمصــالحة المجتمعيــة، والحريــات العامــة، وتشــك
 والتوقيتات الالزمة لتطبيق ما تم التوقيع عليه.
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وشدد على موقف الحركة بضرورة تضافر كل الجهود من أجل إنجاح هذه الحوارات بالرعاية 
نهاء معاناة  المصرية وبما يحقق الشراكة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل وا 

 ا في الضفة وغزة على حٍد سواء.أهلن
 19/11/2017، غزة، حركة حماسموقع 

 
 مسارًا بدياًل لمقاومة االحتاللتعد ال  المصالحة ":الشعبية" .11

، مســؤول "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين"طالــب عضــو المكتــب السياســي لـــ : فتحــي صــب اح -غــزة 
افــق الــوطني الفلســطينية فــي القطــاع، فرعهــا فــي قطــاع غــزة جميــل مزهــر، بتســهيل تمكــين حكومــة التو 

طـــالق المعتقلـــين السياســــيين فـــورًا، ورفــــع الحصـــار عــــن  ورفـــع العقوبـــات المفروضــــة علـــى ســــكانه، وا 
فصــياًل إلــى القــاهرة للمشــاركة فــي جولــة  12ووفــود  "الشــعبية"القطــاع. وحــض مزهــر عشــية توجــه وفــد 

ة وطنية، من مهماتهـا إعـادة اإلعمـار، جديدة من الحوار الشامل في القاهرة، على تشكيل حكومة وحد
عادة بناء األجهزة األمنية.  والتحضير لالنتخابات، وا 

ســتقدم رؤيتهــا علــى مائــدة الحــوار الــوطني، الــذي سيســتمر علــى  "الشــعبية"، إن "الحيــاة"وقــال مزهــر لـــ 
ت، مـــدى يـــومي الثالثـــاء واألربعـــاء فـــي القـــاهرة، التـــي تتضـــمن ثالثـــة محـــاور أساســـية، هـــي المحـــددا

جملـة مـن المحـددات، مـن بينهـا  "الشـعبية"واألولويات، والنظام السياسي الفلسطيني. وأضاف أن لـدى 
ضمان إسهام المصالحة في تحقيق وحدة حول الثوابت والحقوق األصيلة لشعب فلسطين غير القابلة "

شـمل االلتـزام للتصرف، ورفع قـدرة الفلسـطينيين علـى مقاومـة االحـتالل بكـل الوسـائل المشـروعة، بمـا ي
التام برفع جاهزية المقاومـة وقـدرتها وتحصـينها سياسـيًا وجماهيريـًا، والعمـل علـى أن تكـون المصـالحة 
جزءًا من رؤيتنا لتشكيل جبهة وطنية عريضة تخوض تحت قيادتها الجماهير الفلسطينية المعركة مع 

سـارًا بـدياًل لمقاومـة االحـتالل ليسـت م"، مشـددًا علـى أن المصـالحة "االحـتالل وتنتـزع الحقـوق الوطنيـة
 ."بالوسائل كافة

الهدف مـن أي إجـراءات فـي الملـف األمنـي يهـدف إلـى حفـظ "وفي الملف األمني شدد مزهر على أن 
أمن المواطن الفلسطيني وضمان األمن العام في المناطق الواقعة تحـت سـيطرة السـلطة، والتـزام حفـظ 

نون مــن قبــل المنظومــة األمنيــة، وحــق المقاومــة فــي القيــام الحقــوق والحريــات العامــة والعمــل وفــق القــا
بواجبهــا دفاعــًا عــن الشــعب الفلســطيني، وبنــاء مؤسســة أمنيــة فاعلــة علــى أســس مهنيــة تضــمن قــدرتها 
على القيام بأدوارها والتزامها بسيادة القانون، وفق عقيدة أمنية وطنية تلتزم ثوابـت الشـعب الفلسـطيني، 

ان الصهيوني عدوًا للفلسطينيين، ووقف التنسيق األمني في شكل تام وقطعي وفي مقدمها اعتبار الكي
 .2015لعام  "وشامل مع العدو، تنفيذًا لقرارات المجلس المركزي للمنظمة
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وحــول المحــور الثالــث النظــام السياســي، اعتبــر مزهــر أن مــن أهــم األهــداف التــي يمكــن تحقيقهــا مــن 
يمكننا من مواصلة نضالنا ضد االحتالل، ويضمن التمثيل  بناء نظام سياسي فلسطيني موحد"الحوار 

 .الديموقراطي للشعب الفلسطيني في كل مناطق وجوده، وأهمها منظمة التحرير
 20/11/2017الحياة، لندن، 

 
 مهما فيما يتعلق بعملية المصالحة الكل الوطني إنجازاً  معالحية: حققنا  .11

مـــاس خليـــل الحيـــة "إن حكومـــة الوفـــاق الـــوطني قـــال عضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة ح: الـــرأي-غـــزة
تسلمت مهامها كاملة في قطاع غزة، والحوار الوطني الفصائلي الذي سـيبدأ بعـد غـد الثالثـاء بالقـاهرة 

وتـابع الحيـة خـالل لقـاء الصـالون الصـحفي، يـوم األحـد، "حققنـا مـع الكـل  سيبحث عدة ملفات هامـة".
لمصـــالحة الفلســـطينية، وحكومـــة الوفـــاق والجـــزء األول مـــن الـــوطني إنجـــازا مهمـــا فيمـــا يتعلـــق بعمليـــة ا
أنجزنـا وثيقـة وطنيـة  2009وأضـاف: "فـي حـوارات القـاهرة  تمكين حكومة الوفـاق الـوطني تـم بنجـاح".
وهــي كانــت األرضــية األساســية بعــد إعــالن القــاهرة  2006رائعــة اتكــأت علــى وثيقــة الوفــاق الــوطني 

2005." 
نقاشــه فــي الحــوار الــوطني بالقــاهرة بعــد يــومين ملــف منظمــة التحريــر وقــال الحيــة إن أول ملــف ســيتم 

 الفلسطينية، داعيا إلى إعادة بناء المنظمة عبر الشراكة واالنتخابات.
ودعا الحيـة إلـى تفعيـل اإلطـار القيـادي المتفـق عليـه لمتابعـة تفعيـل وتطـوير المنظمـة، متابعـا: "اتفقنـا 

وأردف: " يجـب أن يسـمح هـذا البيـت بـدخول  ة المصـالحة".على اإلطار القيادي الذي يدير كـل عمليـ
 جميع أبناءه إليه، مؤكدا أنه "ال يجوز إقصاء أحد وليكن صندوق االقتراع هو الباب".

ما يتطلب أمرين أولها  الوطني، وهووتابع: "نريد إعادة بناء مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس 
آلخـــر ســـرعة إنجـــاز القـــانون الـــذي يجـــب أن تجـــري عليـــه واألمـــر ا لالنتخابـــات،تحديـــد جـــدول زمنـــي 

 االنتخابات".
فـــي ســـياق أخـــر، طالـــب الحيـــة بتحديـــد موعـــد لالنتخابـــات العامـــة رئاســـية وتشـــريعية ومجلـــس وطنـــي، 

قــال: "نأمــل بتحديــد موعــد و  مضــيفا "كلمــا اســتعجلنا بالــذهاب لالنتخابــات يكــون األمــر مهــم وضــروي".
 أشهر". 6نتمنى أال يزيد الموعد عن لالنتخابات في حوار القاهرة و 

ـــل النســـبي الكامـــل، أمـــا  ـــى التمثي ـــم عل ـــال إن "االتفـــاق ت ـــوطني، ق ـــس ال ـــات المجل وفيمـــا يخـــص انتخاب
كمـا  على نظام الدوائر، وتم التوقيع على ذلك". % 25نسبي و % 75المجلس التشريعي اتفقنا على 

وتشـــكيل محكمـــة االنتخابـــات كمـــا نـــص  دعـــا الحيـــة إلـــى" تشـــكيل لجنـــة وطنيـــة للتجهيـــز لالنتخابـــات،
 االتفاق".
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ومضى قـائال: "نريـد اعتمـاد القـوانين بمـا يخـص االنتخابـات ونحـن وطنيـا اتفقنـا علـى قـانون انتخابـات 
المجلــس التشــريعي، ولكــن نريــد مــن المجلــس التشــريعي أن يصــدر قــانون يعدلــه كمــا جــرى بانتخابــات 

 50لـى نظـام الـدوائر، وعنـدما اتفقـت الفصـائل علـى ، حيث كانت االنتخابات للمجلس كلها ع 2006
وتـــابع: "المطلـــوب اليـــوم الـــذهاب  تمثيـــل نســـبي ذهبـــت للمجلـــس وعـــدلت القـــانون". % 50دوائـــر و %

دوائـر، كمـا أننـا نريـد الـذهاب إلـى الجهـات التـي  %25تمثيل نسـبي، و %75للمجلس لتعديل القانون 
 تعمد قانون انتخابات المجلس الوطني".

وفقــا التفـــاق  خـــاص،لحيــة أن الملـــف األمنــي منعــزل عـــن عمــل الحكومــة وهـــو يحظــى بمســار وأكــد ا
وأشار إلى "الملف األمنـي سـهل وميسـور وال يمكـن اللعـب  ، وذلك نظرا لحساسيته.2011القاهرة عام 

وتحــدثنا بالتفصــيل عــن مبــادا واضــحة  ،2011فيــه"، وحظــي باهتمــام كبيــر وعنايــة بالغــة منــذ عــام 
وقـال إن "هـذه  ي واألجهزة األمنية وأعدادها ومسمياتها، وبدأنا من عقيـدة األجهـزة األمنيـة.للعمل األمن
أشــخاص مهنيــين أمنيــين يــتم التوافــق  8مباشــرة بتشــكيل لجنــة أمنيــة مشــتركة مكونــة مــن  العمليــة تبــدأ

نيــة فــي وأوضــح أن مســؤولية هـذه اللجنــة إعـادة هيكلــة األجهـزة األم علـيهم ويصــدر الـرئيس قــرارا بهـم".
 خلفها اإلشراف العربي. المصرية، ومنالضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كبير وبالرعاية 

رجـل أمنـي  3000أردف أن هذه خطوة تشكيل اللجنة تسير جنبا إلى جنب حسـب االتفـاق بانضـمام و 
للجنـة وزاد: "عنـدما تنتهـي ا ممن طلب منهم الجلوس في البيوت تدريجيا إلى األجهزة األمنيـة القائمـة.

مــن هيكلــة األجهــزة األمينــة ضــمن رؤيــة متكاملــة وعلــى أســاس دمــل كــل العــاملين يبــدأ التطبيــق علــى 
 األرض بالطريقة المناسبة على قاعدة الحماية الوظيفية والشراكة".

واكد الحية أن الملف الرابع الذي سيبحث هو ملف المصالحة الوطنية المجتمعية ويرتبط بـه الحريـات 
 أن "أحد نتاج البلسم الشافي للمواطن الفلسطيني". العامة، موضحا

واتفاقيــة وفــي الملــف الخــامس قــال: " نريــد روح التوافــق والشــراكة تتجســد حتــى تــتم األمــور بسالســة، 
  شخص مسئوليتها اإلشراف على كل العمل. 16نصت تشكيل لجنة من  2011الوطني عام  الوفاق
 نتوجه مباشرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة". أو: "إما أن نذهب لتشكيل هذه اللجنة، فوأضا

 19/11/2017وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 

 "إسرائيلـ"ل يمريكاألنحياز اال حماس: عدم التجديد لمكتب منظمة التحرير بواشنطن يؤكد  .11
سطينية اعتبرت حركة حماس عدم تجديد الخارجية األمريكية اإلذن الدوري لمكتب منظمة التحرير الفل

حالتهـا بعـض  في واشنطن بالعمل، وربط ذلك بانضمام دولة فلسـطين إلـى محكمـة الجنايـات الدوليـة وا 
الملفات إلى المحكمة لمالحقة مجرمي الحرب الصهاينة، اعتبرت ذلـك تأكيـدا للمؤكـد مـن أن الواليـات 
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كنـــه يكفـــل لهـــم المتحـــدة طـــرف منحـــاز بالكامـــل لالحـــتالل ولـــيس وســـيطًا نزيهـــًا، بـــل وأكثـــر مـــن ذلـــك ف
أخضـــر  الحصـــانة مـــن المالحقـــة علـــى مـــا يرتكبونـــه مـــن جـــرائم بحـــق شـــعبنا  مـــا يشـــكل لهـــم ضـــوءً 

 باالستمرار في ذلك دون أي رادع.
ربـــط فـــتح المكتـــب بـــانخراط الفلســـطينيين فـــي مفاوضـــات غيـــر  اســـتنكرت الحركـــة فـــي بيـــان لهـــا،كمـــا 

كـل هـذه الضـغوط واالنحيـاز إلـى شـعبها القيادة الفلسطينية إلى رفـض  ودعتمشروطة مع االحتالل، 
نهاء االنقسام.  وتعزيز قدراته على الصمود وِفي مقدمتها تحقيق المصالحة والوحدة الفلسطينية وا 

 19/11/2017، غزة، حركة حماسموقع 
 

 "تحمل نفس خطورة بدايات صواريخ "القسام: تطور طائرات حماسيحذر من  إسرائيليكاتب  .11
الكاتــب اإلســرائيلي "شــلوموا الــدار"، مــن ازدراء إســرائيل طــائرات دون طيــار حــذر : وكــاالت - الناصــرة

 التي تصنعها حركة حماس، مشيرًا إلى أنها تحمل نفس خطورة بدايات صواريت "القسام".
ـــد  ـــدار فـــي مقـــال نشـــره فـــي موقـــع "المونيتـــور" األمريكـــي حـــول تقريـــر المراقـــب الخـــاص بتهدي ودعـــا أل

ئيل(، دولــة االحــتالل لالســتعداد جيــدًا للتطــورات التــي تشــهدها صــناعة الطــائرات الصــغيرة علــى )إســرا
وقال: "إن مهندسي حماس استطاعوا إنتاج طـائرات  هذه الطائرات على أيدي مهندسي حركة حماس.

للطلعــات الهجوميــة، وطــائرة  A1Bلطلعــات المراقبــة  طــائرة  A1Aدون طيــار بثالثــة نمــاذج: طــائرة 
C1A اري".ألغراض الهجوم االنتح 

وأضـاف ألــدار: "فــي الماضـي كانــت )إســرائيل( تمتلـك أحــدث الطــائرات وعنـدما قامــت حمــاس بتطــوير 
صاروي القسام األول كانت )إسرائيل( تنظر إليه على أنه صـاروي متخلـف ويمكـن التعامـل معـه، هـذا 

أجــل  الصــاروي المتخلــف اليــوم يشــكل ســالح ردع فعــاال ومــن أجلــه دفعــت الماليــين مــن الــدوالرات مــن
وتــابع: ")إســرائيل( اغتالـت أبــو الصــواريت نضـال فرحــات وعــدنان الغـول لكــن التطــوير  إيجـاد حــل لـه".

ظـــل مســـتمرًا ولـــم تســـتطع عبـــر االغتيـــاالت تغييـــر قواعـــد اللعـــب مـــع حمـــاس فـــي مـــا يخـــص موضـــوع 
فــي وأوضــح أن التقريــر الخــاص للمراقــب يحــذر مــن ازدراء القــدرات التكنولوجيــة للطــائرات  التطــوير".

غزة، "واآلن هذه تبدو سهلة االعتراض، ولكـن هـذا يشـكل تهديـًدا أمنيبـا كبيـًرا، ولتجنـب الفشـل األمنـي، 
 يجب أن نستعد لهذا الخطر اآلن وعلى الفور، قبل فوات األوان".

ولفت إلى أن الحافز لدى حماس لصناعة "طائرات بدون طيار" ألغراض عملياتية واستخباراتية زادت 
، مشيرًا إلى أن تقرير مراقب الدولة الخاص بموضوع الطائرات الصغيرة حذر 2014 بعد حرب عام

 من إخفاق أمني يشابه المعالجة الضعيفة التي قامت بها المنظومة األمنية بما يخص تهديد األنفاق.
 19/11/2017فلسطين أون الين، 
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 فلسطينيةجبهة التحرير الأحد أعضاء بعد اغتيال  "عين الحلوة" مخيمتوّتر في  .11
بيروت: ساد التوت ر أمس، مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، في أعقاب اغتيال 
الفلسطيني محمود حجير من قبل مقنع مجهول، ما أدى إلى مخاوف من عودة االغتيـاالت فـي وقـت 

 اعات فيما بينها.بذلت فيه القيادات الفلسطينية جهودًا الحتواء الوضع عبر إجراء اتصاالت واجتم
ينتمـي شخصًا مقن عًا أقدم على إطالق النـار علـى حجيـر الـذي "بأن  "الوكالة الوطنية لإلعالم"وأفادت 

جبهــة التحريـر الفلســطينية، عنـد مفــرق ســوق الخضـار داخــل المخـيم، مــا أدى إلـى إصــابته برأســه  إلـى
ى خلفيـة خالفـات سـابقة لـه مـع وتشير المعلومـات إلـى أن اغتيـال حجيـر جـاء علـ ."ومقتله على الفور

بالل بـدر، الـذي يقـود مجموعـة مـن العناصـر المتطرفـة فـي المخـيم، وشـقيقه كمـال الـذي كـان قـد سـل م 
نفسه إلى الجيش اللبناني ضمن تسوية أدت إلى تسليم المطلوبين في المخيم أنفسهم، في وقـت سـج ل 

 فيه خروج  خرين في ظروف غامضة.
ة الفلســطينية للقــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي منطقــة صــيدا، اغتيــال حجيــر، واســتنكرت القيــادة السياســي

لجنة التحقيق التابعة للقوة الفلسطينية المشتركة "وأعلنت أن  الذي عد ته اغتياال ألمن المخيم واستقراره.
وفـق نتـائل "، وشـددت علـى أنهـا سـتعمل "باشرت التحقيق من أجل الكشف عمن يقف وراء هذا العمل

 ."ق، على محاسبة الجناة واتخاذ اإلجراءات المناسبة بحقهمالتحقي
 20/11/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 إثر مرٍض عضالالذي ُتوفَي  مجاهديها"القسام" تنعى أحد  .11

 32توفي أحد أعضاء كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" رامـي فـؤاد اللـوح ): غزة
 ع غزة، اليوم األحد إثر مرٍض عضاٍل.عامًا( من دير البلح وسط قطا

"ليمضـي إلـى ربـه بعـد حيـاٍة مباركـٍة حافلـٍة بالعطـاء والجهـاد قائلـة: ونعت الكتائب في بيـان لهـا اللـوح، 
 والتضحية والرباط في سبيل هللا، نحسبه من الشهداء األبرار األطهار وال نزكي على هللا أحدًا".

 19/11/2017، فلسطين أون الين
 

 "1967ليست على حدود "ية لدولة فلسطينية أمريكحول خطة  "إسرائيل" جدٌل في .11
أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس، أن موقفه من خطة : أسعد تلحمي –الناصرة 

. "وفقًا للمصالح األمنية والوطنية إلسرائيل"ية لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين سيتحدد أمريك
اآلخذة "ية مريكصريح نتانياهو غداة ما نشرته القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي بأن الخطة األوجاء ت

، على أن يتم التفاوض الحقًا على 1967تتضمن إقامة دولة فلسطينية ليست في حدود  "في التبلور
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ية. مريكتبادل أراٍض. كما أفادت، اعتمادًا على مصادر إسرائيلية، أن القدس خارج الخطة األ
سيقترح على الفلسطينيين دولة ودعمًا ماليًا كبيرًا من "ي دونالد ترامب مريكوأضافت أن الرئيس األ

. وتابعت "المطالب األمنية إلسرائيل"، وفي المقابل فكن الخطة تستجيب لغالبية "الدول العربية السني ة
أو عرب، فيما قضية القدس لن المصادر أنه في المرحلة األولى لن تكون عمليات إخالء مستوطنين 

تكون مطروحة. وزادت أن خطة الرئيس ترامب ال تعتمد شيئًا من المبادرات السابقة التي أطلقها 
 أسالفه.

في البيت األبيض  "مصدر رفيع"اليمينية المؤيدة لنتانياهو، نقلت عن  "إسرائيل اليوم"لكن صحيفة 
 ."لالً مض"اعتباره تقرير القناة الثانية اإلسرائيلية 

 20/11/2017الحياة، لندن، 
 

 مليون شيكل لتعويض قتلى 62أسرى بدفع  ستةالسلطة و  تلزم"إسرائيل" ": يديعوت أحرونوت" .11
أصدرت محكمة االحتالل المركزية في القدس المحتلة، قبل أيام، قرارا يلزم ": الرأي" –القدس المحتلة 

عائالت  3مليون شيكل إلى ضحايا  62قيمة السلطة الفلسطينية وستة أسرى بدفع تعويضات مالية ب
والتي أسفرت عن  443يهودية قتلوا مع بدء االنتفاضة الثانية خالل عملية مسلحة على شارع رقم 

 إسرائيليين. 3مقتل 
وحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فكن الحديث يدور عن قرار قضائي تاريخي وتعويضات 

لى تنفذ عملية مسلحة ضد أهداف إسرائيلية، إذ قضت المحكمة عاما ع 16دراماتيكية التي أقرت بعد 
في  443بأن السلطة الفلسطينية وستة أسرى الذين يقفون وراء مقتل ثالثة إسرائيليين على الطريق 

 بداية االنتفاضة الثانية سوف يدفعون تعويضات مالية لعائالت الضحايا.
على  2001ربهم يسافرون في  ب /أغسطس وحسب كتاب دعوى التعويضات، فقد كان الضحايا وأقا

 عندما عادوا من رحلة في إيالت إلى منازلهم في مركز البالد. 443الطريق 
وزعمت أن السيارة التي كان الفلسطينيون الستة يقودونها اقتربت إلى السيارة اإلسرائيلية التي 

بن شالوم ويانيف بن  تعرضت إلى إطالق نار مما أدى إلى مقتل ثالثة إسرائيليين وهم، شارون
 شالوم ودورون سيفيري.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إفرات وشهار، بنات شارون ويانيف، كانتا في حينه 
بجيل الرضاعة، وعندما تعرضت السيارة إلى إطالق النار قامت شارون بحماية إفرات وشهار 

 لك الحين لدى شقيقة شارون ومالكها.بجسدها، ونتيجة لذلك تم إنقاذ حياتهم. وقد عاشت منذ ذ
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، قدم أقارب الضحايا للمحكمة دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة 2008وفي العام 
التحرير الفلسطينية واألسرى الستة المسجونين في البالد، وذلك بغرض الحصول على تعويضات 

 مليون شيكل.  559بقيمة 
 19/11/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 بؤرة استيطانية بالضفة 13للحكومة اإلسرائيلية يمهد لشرعنة  القضائيالمستشار  .12

بؤرة  13يمهد المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إلى شرعنة : محمد وتد
لقانونية استيطانية أقيمت على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، فالتوصية ا

التي قدمها وأقرت مصادرة األراضي الفلسطينية لألغراض العامة وشق الطرقات للمستوطنات، 
 ستسمح بترتيب البؤر االستيطانية.

وأشار مندلبليت في توصيته القانونية إلى النهل المتبع في البؤرة االستيطانية "حارشا"، التي منعها 
من سلطات االحتالل وشرعنتها، ولكن من خالل  غياب الطريق المنظم من الحصول على اعتراف

 معاينة خرائط اإلدارة المدنية، فكن الوضع في البؤر االستيطانية األخرى متشابه.
وجوهر التوصية القانونية التي قدمها مندلبليت هو التأكيد على أنه من الممكن مصادرة األراضي 

كان ذلك يخدم المستوطنين فقط. حيث الفلسطينية الخاصة من أجل إعداد وشق الطريق، حتى لو 
يدور الحديث عن تحديد سابقة والتي تتنافى مع الموقف التقليدي لدولة االحتالل تجاه األراضي 

 الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية.
وأشار المستشار القضائي بالتوصية إلى جزء قصير للطريق المؤدي إلى البؤرة االستيطانية "حارشا"، 

لمنازل في البؤرة االستيطانية بصورة غير مشروعة على "أراضي الدولة" التي تحيط بها إذ بنيت ا
 أراض فلسطينية خاصة يمر فوقها أيضا الطريق الذي يشقه المستوطنون.

بؤرة استيطانية أخرى غير "حاريشا"، بحيث أن  13ووفقا لخرائط اإلدارة المدنية، هناك ما ال يقل عن 
 للمستشار القضائي للحكومة ستسرع من شرعنة البؤر االستيطانية.وجهة النظر القانونية 

 19/11/2017، 48عرب 
 

 للمرة السادسة في قضايا فساد نتنياهوالتحقيق مع  .11
أعلنت وسائل اإلعالم العبرية أن شرطة االحتالل استجوبت اليوم األحد، رئيس : الداخل المحتل

 سة في قضيتي فساد.وزراء االحتالل "بنيامين نتنياهو" للمرة الساد
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وتشتبه الشرطة، بحسب ما نقلته "فرانس برس"، في أن نتنياهو تلقى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء 
 بينهم رجل األعمال والمنتل الهوليودي ارنون ميلخان.

وتقول تقارير عبرية أن ميلخان أرسل إلى صديقه القديم نتانياهو صناديق سيجار فاخرة وهدايا أخرى 
 عشرات  الف الدوالرات، وقد استمعت الشرطة الى المنتل في ايلول/سبتمبر.تساوي 

 إلىبأن نتانياهو سعى  أيضا، تشتبه الشرطة رشاوياالشتباه بأن هذه الهدايا تمثل  إلىوباإلضافة 
 عقد اتفاق سري مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت.

 19/11/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "إسرائيلإلى "دخول من الروبي من حركة المقاطعة منع وفد أو  .11
نائبا بالبرلمانات والعديد من  20اضطر وفد أوروبي من حركة المقاطعة والذي يضم : محمد وتد

رؤساء البلديات في أوروبا، إلغاء رحلته إلى البالد، وذلك بسبب إعالن السلطات اإلسرائيلية نيتها 
 جازه في مطار بن غوريون وطردهم من البالد.عدم المساح للوفد دخول البالد واحت

ومنع وزير الداخلية اإلسرائيلي، أريه درعي، سبعة برلمانيين أوروبيين من الدخول إلى البالد، وذلك 
 استنادا إلى القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل.

الد هم الذين توفرت معلومات بشأنهم تفيد وادعت سلطة السكان والهجرة أن الممنوعين من دخول الب
 أنهم يدعون لمقاطعة إسرائيل.

من البرلمانيين األوروبيين ورؤساء البلديات الذين كانوا  20وحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فكن 
ينوون القدوم إلى إسرائيل لدعم الفلسطينيين ومقابلة القيادي في حركة فتح األسير مروان البرغوثي 

تجز بسجون االحتالل اإلسرائيلي، حيث كان ما من المفروض أن تقلع، مساء السبت، الطائرة المح
التي يقلونها من فرنسا صوب مطار بن غوريون، إال أنهم نزلوا من الطائرة بعد النشر بأن السلطات 

 اإلسرائيلية ستقوم باعتقالهم ومنعهم من الدخول.
 19/11/2017، 48عرب 

 
 ياهو بتحالف يميني أقل تطرفاً نتن إسقاطاستطالع:  .11

أظهر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي حول االنتخابات للكنيست والذي أجراه، موقع : محمد وتد
"والال" أن رئيس كتلة "يش عتيد" يائير لبيد، بحال تحالف مع كتلة "كوالنو" برئاسة وزير المالية 

بق، غابي أشكنازي، سيتمكن من التغلب موشيه كحلون، ومع رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السا
 واإلطاحة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من منصبه.
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مقعدا  33وحسب االستطالع، الذي نشرت نتائجه، اليوم األحد، سيحصل تكتل برئاسة البيد على 
تبدل سيحصل عليها الليكود، ما يشير إلى أن البيد سيكون المرشح الرئيسي إلقامة كتلة تس 26مقابل 

مقعدا،  11مقعدا والقائمة المشتركة على  19نتنياهو، بينما "المعسكر الصهيوني" سيحصل على 
 مقاعد ولن ينجح بعبور نسبة الحسم. 3بينما حزب شاس سيحصل على 

ومن المتوقع، بحسب تقديرات االستطالع، أن يحقق حزب المركز الذي ينضم إليه البيد وكحلون 
وال في االنتخابات القادمة. ويظهر االستطالع أنه إذا جرت االنتخابات وأشكنازي أن يحدث ذلك تح

مقعدا بالكنيست ويتجاوز حزب الليكود الذي ال  33اليوم، فكن حزب المركز هذا سوف يفوز بـ 
 مقعدا. 26يحصل على أكثر من 

الكتل إلى  ومن أجل المقارنة، يظهر االستطالع أنه إذا أجريت االنتخابات اليوم دون أن تنضم هذه
 21حزب وقائمة مشتركة، فكن العدد اإلجمالي للمقاعد التي سيحصل عليها "يش عتيد" سيكون 

مقعدا  28مقاعد، فيما حزب الليكود سيحصل على إلى  7مقعدا، بينما حزب "كوالنو" سيحصل على 
 في الكنيست، وسيظل الحزب األكبر.

 19/11/2017، 48عرب 
 

 غالقهإلالدعوات من رغم باليمونة مفاعل د عملتمدد  "إسرائيل" .11
كشف النقاب أمس األحد، عن أن حكومة االحتالل تنوي تمديد عمل : برهوم جرايسي -الناصرة 

عاما، على الرغم من حاالت  80، بمعنى حين يكون عمره 2040مفاعل ديمونة النووي، حتى العام 
وعلى الرغم من دعوات خبراء  خلال، 1537 إلىالخلل الضخمة فيه، وبلغ عددها في تقرير أخير 

، قبل أن يتسبب بكارثة في المنطقة، لن تقتصر إغالقه إلىأمس،  وأيضابارزين، منذ سنوات طويلة، 
 على فلسطين وحدها.

وقد تكشف األمر، من خالل رد للوزير ياريف لفين، على استجواب لنائبة من كتلة "المعسكر 
عام، إال أن حكومة االحتالل لم تلتزم باألنظمة التي الصهيوني"، كانت قد قدمته قبل عام ونصف ال

يوما. كما أن الرد لم يكن شفهيا أمام الهيئة العامة للكنيست، بل وصل  21تلزمها بالرد في غضون 
 ، وتاريت الرسالة منذ شهرين، ما يؤكد على المماطلة في الرد.أيامالنائبة بالبريد قبل 

 20/11/2017، الغد، عّمان
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 العفو عن الجندي القاتل طلبيرفض ريفلين  .11
رفض الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم األحد، طلب العفو الذي تقدم : محمود مجادلة

 بع هيئة الدفاع عن الجندي قاتل الشهيد الشريف من الخليل، ليئور أزاريا.
التي ارتكبتها والظروف  وجاء رد ريفلين على طلب العفو أنه "بعد األخذ بعين االعتبار الجرائم

المحيطة بها، وواالطالع على كل ما جاء في طلبك، وجميع المواد التي عرضت علي، قررت رفض 
 الطلب".

وأضاف أنه "بعد مراجعة جميع المواد المتعلق، تبين للرئيس أن هيئة المحكمة العسكرية أخذت بعين 
لتي أرفقت بطلب العفو، وبناء على ذلك االعتبار كل الظروف التي تزامنت مع ارتكاب الجريمة، وا

 تم إصدار حكم مخفف أخذا بهذه االعتبارات".
 4وتابع أنه "في أيلول/ سبتمبر الماضي، قرر رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي تقصير العقوبة مدة 

 أشهر، مراعاة منه للخدمة العسكرية التي قضيتها في منطقة عمليات".
أفيغدور ليبرمان، على رفض العفو، أنه "كان لدى ريفلين فرصة وعلق وزير األمن اإلسرائيلي، 

لوضع حد لهذه القضية التي هزت المجتمع اإلسرائيلي، بعيدا عن الثمن الشخصي الذي دفعه 
الجندي أسرته، اعتقدت وال أزال أعتقد أنه يى هذه الحالة الفريدة، كان من المناسب أيضا النظر، 

 لعامة".وأخذ بعين االعتبار المصلحة ا
في حين، انتقدت وزيرة الثقافة والرياضة قرار ريفلين، وادعت قائلة: "أتيحت للرئيس فرصة إرسال 
رسالة إلى الجنود بأنهم حتى لو أخطأوا، فستتم محاسبتهم على المستوى التأديبي، ولن يتم التخلي 

 عنهم. أزاريا ال يجب أن يبقى في السجن يوًما واحًدا إضافًيا".
 19/11/2017، 48عرب 

 
 برم صفقة لترحيل طالبي اللجوء األفارقة لروانداتُ  "إسرائيل" .11

قال مسؤولون إسرائيليون كبار في قضية "طالبي اللجوء" إن إسرائيل عقدت صفقة : محمود مجادلة
 الف دوالر لكل طالب لجوء أفريقي ُيرح ل إلى األراضي  5مع رواندا، تدفع إسرائيل بموجبها 

 القناة اإلسرائيلية اإلخبارية الثانية.الرواندية، بحسب 
وافق على استيعاب  ونقلت القناة الثانية عن مسؤول كبير، أن " الرئيس الرواندي بول كاغامي،

المزيد من طالبي اللجوء من إسرائيل ألنه يحتاج إلى أيدي عاملة، ولكنه، في المقابل، طلب 
 م".مساعدات مالية إسرائيلية لتمكين بالده من استيعابه
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وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أنه باإلضافة إلى ما ستدفعه الحكومة اإلسرائيلية للسلطات الرواندية 
 الف دوالر إلى أي طالب لجوء  3دوالر لكل طالب لجوء(، ستدفع إسرائيل حوالي  5000)مبلغ 

 يوافق على "المغادرة الطوعية" لرواندا.
دوالر على األقل. وهناك اليوم ما يقرب من  8000تبلغ وبهذا ستصل تكلفة طرد كل "طالب لجوء" س

ذا كانت إسرائيل تسعى لطردهم جميعا، فكن التكلفة قد  40 ألف طالب لجوء أفريقي في إسرائيل. وا 
 مليون دوالر. 300تصل إلى 

 19/11/2017، 48عرب 
 

 قاتل رابين يطالب بإعادة محاكمته .11
ة يغئال عمير، قاتل رئيس الوزراء اإلسرائيلي تل أبيب: أعلنت الريسا عمير طريمبوبلر، زوج

األسبق، إسحق رابين، أن زوجها ينوي طلب إعادة محاكمته، ألنه مقتنع اآلن بما ال يقبل الشك بأن 
الرصاصات التي أطلقها من مسدسه ليست هي التي قتلت رابين، وأن هناك طرفًا ثالثًا هو الذي 

 اغتال رابين.
دلياًل قاطعًا على أن  18هناك أكثر من "، أمس األحد، أن "وكفيسب"وكتبت على صفحتها في 

لم  1995نوفمبر )تشرين الثاني( من سنة  4الرصاصات التي أطلقها يغئال عمير على رابين، بتاريت 
أنا أقدم على هذه "، قائلة: "تتسبب بوفاته. لذلك ال بد من إعادة المحاكمة ومعرفة القاتل الحقيقي

ستتم إدارة الحملة اإلعالمية المرافقة للخطوة من قبل شركة "، وأضافت: "ال عميرالخطوة بموافقة يغئ
 ."سويسرية، ألننا ال نثق باإلعالم اإلسرائيلي المتحيز

لتمثيل عمير مع المحامي  1995وقال المحامي غابي شاحر، الذي عينته المحكمة المركزية في 
قدمه إلى المحكمة العليا، إنه سيكون جزءًا من  شموئيل فاليشمان، وواصل تمثيله في االلتماس الذي

 طاقم الدفاع الجديد الذي يجري تشكيله حاليًا، القتناعه بموقف عمير واعتباراته القانونية.
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في الشارع اإلسرائيلي. فكتب وزير التعليم رئيس حزب 

قاتل رئيس الحكومة يجب أن ينهي "أن  "تويتر"ه في المستوطنين المتطرف، نفتالي بينت، على حساب
قتل رئيس الحكومة يمكن أن "، مضيفًا: "حياته في السجن. في هذا الموضوع ال يوجد يمين ويسار

 ."يفكك دولتنا
بداًل من التعامل مع الفكرة الشريرة بكعادة "اليساري، زهافا غلؤون، أنه  "ميرتس"وكتبت رئيسة حزب 
صة للمطالبة بمحاكمة الحاخامات الذين شاركوا في إصدار الحكم بالمالحقة المحاكمة، هذه فر 
يغئال عمير قال خالل استجوابه في )الشاباك( أنه ". وكتبت غلؤون، أيضًا، أن "والشركاء في القتل
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من دون دعم الحاخامات ما كان سيقتل رابين. وهؤالء الحاخامات يواصلون التجوال بحرية 
 ."والتحريض
اثنان من القضاة الذين حكموا على يغئال عمير بالسجن المؤبد، بأن نية المطالبة بكعادة وقد رد 

لقد نظرت محكمتان في االدعاءات في القضية ونفتا كل "المحاكمة، غير واقعية. وقال أحدهما: 
 ."الشكوك. وأشارتا إلى أنه سيكون من الصعب جدًا الحصول على تصريح إلعادة المحاكمة

 20/11/2017، لندن، سطالشرق األو 
 

 تل أبيب تتقّدم بطلب رسمّي للُمشاركة ببطولة العالم في الشطرنج بالرياض الشهر القادم .11
ُكشف النقاب في تل أبيب اليوم األحد عن أن  منتخب  من زهير أندراوس: –” رأي اليوم“ –الناصرة 

مة السعودي ة الرياض، الشهر إسرائيل في الشطرنل سُيشارك في بطولة العالم التي سُتجرى في العاص
القادم. وقال ُمراسل الشؤون السياسي ة في صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرية، إيتمار  يخنر، إن  
الالعبين اإلسرائيليين سُيقد مون طلبات للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة السعودي ة، لعدم 

 وجود عالقات دبلوماسي ة بين البلدين.
ر في تل أبيب على أن  السعودي ة ُملزمة بحسب االتحاد العالمي  للشطرنل باستقبال وشد د ت المصاد

جميع الالعبين من جميع دول العالم، وفي حال رفضها ذلك، فكن  االتحاد الع ام قادٌر على إلغاء 
البطولة وُمصادرة الجوائز التي رصدتها الرياض للُمتنافسين الذين سيفوزون بالجوائز، على حد  

 بيرها.تع
 19/11/2017، لندن، رأي اليوم

 
 2014ألهالي الشهداء والجرحى تدعو عباس إلنهاء معاناة أهالي شهداء  الوطنيةاللجنة  .29

دعت اللجنة الوطنية ألهالي الشهداء والجرحى، رئيس السلطة محمود عباس : جمال غيث -غزة 
، وصرف 2014على قطاع غزة عام  وكافة المعنيين إلنهاء معاناة أهالي شهداء العدوان اإلسرائيلي

 رواتبهم ومخصصاتهم المالية.
وشدد األمين العام للجنة ماهر بدوي في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، على ضرورة تحييد أهالي 
الشهداء كافة الخالفات والتجاذبات السياسية وصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية التي لم يتلقوها 

 ي ظل تردي أوضاعهم االقتصادية.منذ لحظة استشهاد أبنائهم، ف
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ولفت بدوي إلى أن أهالي الشهداء مستمرون في اعتصامهم األسبوعي أمام مقر مؤسسة رعاية أسر 
الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة غزة، حتى صرف رواتبهم 

 ومخصصاتهم المالية، ومساواتهم بغيرهم من األهالي.
 20/11/2017، ينفلسطين أون ال

 
 الخليل يشمال يهودي يقتحمون حلحول مستوطن 300: الخليل .31

مستوطن يهودي متطرف تحت حماية مشددة من قوات االحتالل  300اقتحم ": بترا" –السبيل 
   لتأدية طقوس دينية تلمودية استفزازية.األحدبلدة حلحول شمال الخليل فجر اليوم  اإلسرائيلي

يطان في جنوب الضفة الغربية فايز الجبور في بيان له بأن قوات جيش مسؤول ملف االست وأفاد
قبر "النبي نتان" في داخل بلدة حلحول"،  إلىمستوطن متطرف  300االحتالل قامت بتأمين دخول 

مواجهات اندلعت خالل عملية االقتحام بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل دون وقوع  أنمؤكدا 
 .إصابات

 19/11/2017ّمان، السبيل، ع
 

 الغربية مواطنا من الضفة 21االحتالل يعتقل  .30
مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة  21اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، : رام هللا

 الغربية، كما اقتحمت محال للمجوهرات في مدينة رام هللا، ونهبت ما بداخله.
بأن قوات االحتالل اقتحمت وسط مدينة رام هللا فجرا، وفتشت  وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا"،

منازل، ومحال تجارية، واعتقلت المواطن نادر سابا، أعقبه مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن 
 .إصابات

 20/11/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 االحتالل ُيخطر بهدم ثالث منشآت جنوب الخليل .32
حتالل اإلسرائيلي، يوم األحد، بهدم منشتت فلسطينية  زراعية وسكنية، أخطرت سلطات اال: الخليل

 في منطقة "مسافر يطا" جنوبي مدينة الخليل.
وذكر منسق اللجنة الوطنية لمقاومة االستيطان في يطا، راتب الجبور، أن طواقم "اإلدارة المدنية" 

اليوم منطقة "شعب البطم" في )جهاز تابع للجيش اإلسرائيلي( ترافقه قوات عسكرية، دهمت ظهر 
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مسافر يطا، وسل مت المواطن إبراهيم الجبارين ثالثة إخطارات بهدم منزلين مسقوفين بـ "الزينكو" 
 وحظيرة لألغنام بحجة البناء دون ترخيص.

 19/11/2017، قدس برس
 

 يةعلى االحتالل إلدخال احتياجات المعتقلين واألغطية الشتو  بالضغط"مركز األسرى" يطالب  .33
غزة: طالب مركز األسرى للدراسات، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والصليب األحمر الدولي، بـ 
"الضغط" على سلطات االحتالل اإلسرائيلي للسماح بكدخال االحتياجات الالزمة من األدوية، والكتب 

الوضع  الدراسية، والقرطاسية، لألسرى في معتقل إسرائيل، فيما حذر نادي األسير من خطورة
 الصحي لخمسة أسرى مرضى، تمنع إدارة السجون تقديم العالج الالزم لهم.

وأكد المركز في تصريح صحافي على ضرورة إدخال مستلزمات صناعة التحف والهدايا، والقواميس 
اإللكترونية، واألدوات الرياضية، والمعدات الطبية الصغيرة، كأجهزة فحص وقياس السكر والضغط، 

 لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية.والنظارات، 
وأكد المركز أن سلطات االحتالل تحت ذريعة "األمن بهدف العقاب" تمنع إدخال االحتياجات التي 
كانت مسموحة سابقا، كالخضراوات والحلويات والمكسرات والزيت والتوابل، وتتهرب من السماح 

لحوم والفواكه، ومنتجات األلبان، وأنها تمارس على األسرى بشراء الحصص الالزمة لألسرى من ال
 "الكثير من التضييق الخارج عن االتفاقيات واألعراف والمواثيق والقرارات الدولية".

 20/11/2017، لندن، القدس العربي
 

 عشية يوم الطفل العالمي واقع األطفال الفلسطينيين ُيبيّ ن الفلسطيني اإلحصاءجهاز  .34
الفلسطيني، يوم األحد، بيان حول واقع األطفال الفلسطينيين عشية  اإلحصاءصدر جهاز أ: رام هللا

 من كل عام./ نوفمبر تشرين الثاني 20يوم الطفل العالمي الذي يصادف 
 كالتالي: اإلحصاءمركز جهاز  إحصاءاتوجاءت 
 السكان

الضفة الغربية طفل في  2,250,809بحوالي  2017سنة منتصف عام  18ر عدد األطفال أقل من د ِ قُ 
في فلسطين  األطفالأنثى، حيث تشكل نسبة  1,101,399ذكر و 1,149,410، منهم وقطاع غزة

في قطاع غزة. وقد بلغ عدد األطفال  %49.3في الضفة الغربية و %43من السكان، بواقع  45.6%
في قطاع غزة، فقد  أنثى، أما 633,334ذكرًا وبلغ عدد اإلناث  660,087الذكور في الضفة الغربية 

 .468,065في حين بلغ عدد اإلناث  489,323بلغ عدد الذكور 
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 اإلسرائيليةأطفال في غياهب المعتقالت 
ه ومنذ اندالع هبة القدس في شهر أنوالمحررين  األسرىالبيانات الصادرة عن هيئة شؤون  أشارت
 4,000ينيا من بينهم حوالي فلسط 15,000، اعتقلت سلطات االحتالل 2015عام  / أكتوبرأولتشرين 
 طفل رهن االعتقال. 300زال منهم نحو  ما(، اً عام 18قل من أطفال )

 
 األطفال الشهداء

طفال شهيدًا  35سجالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين، فقد ارتقى  إلىاستنادا 
وحتى نهاية شهر  2017الي طفال منذ بداية العام الح 14، وقد تم توثيق استشهاد 2016خالل عام 

 15- 13في الفئة العمرية  طفالأ 3من خالل فتح النار عليهم بشكل عشوائي، منهم  / أغسطس ب
 سنة. 17-16طفل في العمر  11سنة، و

 
 تهجير قسري لألطفال

 848فردًا منهم  1,852، حيث تسببت في تشريد 2016منشأة في العام  646مسكنًا و 418تم هدم 
طفل جراء هدم المنشتت. تركزت  4,300فرد منهم  8,000دم مساكنهم، وقد تضرر طفال جراء ه

من المساكن المهدومة  %39عمليات هدم المساكن في محافظة القدس التي كانت حصتها حوالي 
 منها. %17، ثم محافظة الخليل بواقع %19، تليها محافظة نابلس بواقع 2016عام 

 
 عمالة األطفال
من إجمالي عدد  %3.9العاملين سواء بأجر أو بدون أجر في فلسطين حوالي  األطفالبلغت نسبة 

في الضفة الغربية  %5.3، وذلك بواقع 2016سنة خالل العام  17-10األطفال في الفئة العمرية 
 في قطاع غزة. %1.9و
 

 التسرب من المدارس بين الذكور أعلى منها بين اإلناث
مليون طالب  1.23في فلسطين حوالي  2016/2017اسي بلغ عدد طلبة المدارس في العام الدر 

ألف طالبًا وطالبة في  145مليون طالب وطالبة في المرحلة األساسية و 1.09وطالبة منهم حوالي 
المرحلة الثانوية. في حين بلغ عدد األطفال الملتحقين في رياض األطفال في الضفة الغربية فقط في 

 فاًل وطفلة.ألف ط 80نفس العام الدراسي حوالي 
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 %1.2حوالي  2015/2016وقد بلغت نسبة التسرب في مرحلة التعليم األساسي في العام الدراسي 
بين الذكور  %1.3بين اإلناث. وفي المرحلة الثانوية بلغت هذه النسبة  %0.7بين الذكور مقابل 

 بين اإلناث. %1.1مقابل 
 19/11/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 يقتحمون المسجد األقصى اليوم يهود ونمستوطن .35

 األقصىيوم االثنين، اقتحامهم باحات المسجد الجدد عشرات المستوطنين الصهاينة : القدس المحتلة
 المبارك من جهة باب المغاربة.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات االحتالل ووحداته الخاصة أم نت اقتحام المستوطنين الذي تم على 
 سجد المبارك صباح اليوم.شكل مجموعات للم

األمنية على بوابات المسجد وداخل باحاته ويتخذ  إجراءاتهأن االحتالل يشدد من  إلىوأشارت 
 أمنية بحق المصلين، لتأمين االقتحامات اليومية المتكررة. إجراءات

 20/11/2017، فلسطين أون الين
 

 يؤجلون اعتصامهم الثالث األونروامعلمو األردن:  .36
 إلىاعتصامها الثالث  األونروالجنة المتابعة لمجلس المعلمين في  : أجلتالد الخواجاخ -ان عم  

 عواد. أبوخر بعد وساطة من مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس ياسين   إشعار
لجنة المتابعة المكونة  إنورئيس لجنة المعلمين رياض زيغان  األردنوقال رئيس اتحاد العاملين في 

اعتصامهم الثالث  تأجيلوتقرر  الفلسطينيةمع مدير عام دائرة الشؤون  أمسمعلما اجتمعت  16من 
 .أمسوالذي كان مقررا 

الف معلم نفذوا في  البالغ عددهم خمسة  األردنفي  األونروا معلمي أن"الرأي" ـزيغان ل وأضاف
لحصتين لتحقيق  في المدارس والكلية الجامعية ومن ثم األولىالسابق اعتصاما خالل الحصة 

 مطالب تمس حياتهم اليومية واالجتماعية.
 20/11/2017الرأي، عّمان، 

 
 ردع المقاومةهدفه ين بتعويض المستوطنين يمختصان: إلزام االحتالل الفلسطين .37

قضت محكمة إسرائيلية بالقدس المحتلة، بكلزام السلطة وأربعة : جمال غيث -القدس المحتلة/ غزة 
ع تعويضات مالية لثالث عائالت من المستوطنين، ُقتل أبناؤهم في عملية أسرى فلسطينيين بدف
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قرب مدينة رام هللا، وتبنتها  نذاك كتائب شهداء األقصى، الجناح العسكري  2001إطالق نار عام 
 لحركة "فتح".

وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس، من بينها موقع صحيفة "معاريف" العبرية، أن القرار الذي 
ف عنه، تم اتخاذه في السابع عشر من الشهر الجاري، خالل الجلسة النهائية للحكم في قضية كش

 رفعتها عائالت القتلى المستوطنين.
الخبير ، الباحث المختص في شؤون األسرى، صالح عبد العاطي، مختصان رياض األشقرال ورأى

أربعة معتقلين فلسطينيين بدفع أن قرار محكمة االحتالل بكلزام السلطة الفلسطينية و ، القانوني
تعويضات مالية لثالث عائالت من المستوطنين اإلسرائيليين، مخالف للقانون الدولي وهدفه ردع 

 المقاومة.
 20/11/2017، فلسطين أون الين

 
 بدراسة مخطوطات البحر الميت كشف أثري يحقق تقدماً  .38

ة الغربية مؤخرا بموقع يعود تاريخه أوردت صحيفة إندبندنت أن هياكل عظمية ُعثر عليها في الضف
 عام، ربما توفر معلومات عمن قاموا بكتابة مخطوطات البحر الميت. 2000إلى حوالي 

 33القول إن تحليل  -التابع لهيئة اآلثار اإلسرائيلية-ونسبت إلى عالم اآلثار اإلسرائيلي يوسي نجار 
مع النظرية التي تقول إن ذلك المجتمع من الهياكل التي ُأخرجت حديثا من منطقة غمران، تنسجم 

 كان يضم طائفة دينية من الرجال فقط.
وكان ُيعتقد في الماضي أن مجتمعا من الرجال الذين "يعتزلون النساء" قد عاش هناك في نفس 
التاريت الذي ُوضعت فيه المخطوطات في الكهوف التي حفظتها حتى تم العثور عليها في 

 ماضي.األربعينيات من القرن ال
وكان ُيعتقد في السابق أن هؤالء الرجال هم الذين كتبوا أو حفظوا هذه المخطوطات، وهي عبارة عن 

 حوالي ألف مخطوطة، وهي أقدم نسخة تبقت من النصوص التوراتية.
أو في -وأكد الخبراء أن حوالي ثالثين من الهياكل التي استخرجت العام الماضي كانت تعود بالتأكيد 

 عاما، وربما أكبر. 50و 20ى ذكور تتراوح أعمارهم عند وفاتهم ما بين إل -الغالب
عام تقريبا، وفقا لنتائل اختبارات الكربون المشع، وهو تاريت  2200وُيعتقد أيضا أن عمر هذه الهياكل 

 مساو لتاريت تلك المخطوطات.
 19/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 سلطة الفلسطينية واإلدارة األمريكيةاستمرار االتصال بين ال أهميةمصر تؤكد  .11
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية استشراف كافة السبل لإلبقاء على قنوات  القاهرة:

االتصال مفتوحة بين السلطة الفلسطينية واإلدارة األمريكية، السيما خالل الفترة الحالية التي يتطلع 
وعملية السالم. جاء ذلك  "اإلسرائيلية"ات الفلسطينية فيها المجتمع الدولي إلى استئناف المفاوض

مع عريقات، وذلك لبحث التطور الخاص  أمسخالل اتصال هاتفي أجراه الوزير المصري مساء أول 
بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب المنظمة في واشنطن. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة 

ال الهاتفي على االستماع إلى تقييم الجانب الفلسطيني أحمد أبو زيد، إن شكري حرص خالل االتص
 لتفاصيل وخلفية القرار المشار إليه وتداعياته الُمحتملة.

 20/11/2017ة، الخليج، الشارق
 

 إسرائيلي بجروح إثر إطالق نار من سيناء جنديإصابة  .12
ق نار من األناضول: أصيب جندي إسرائيلي، فجر االثنين، بجروح جراء إطال -القدس المحتلة

 منطقة سيناء على الحدود مع مصر.
عن ناطق ” يديعوت أحرنوت“لصحيفة  اإللكترونيونقلت وسائل إعالم إسرائيلية من بينها الموقع 

عسكري إسرائيلي لم تسمه، أن الجندي أصيب بجروح ما بين طفيفة إلى متوسطة، ونقل على إثرها 
وأشار الناطق إلى أن الجيش فتح تحقيقا  نوب(.عبر مروحية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع )ج
 في الحادثة للوقوف على مزيد من التفاصيل بشأنها.

وذكر الناطق العسكري أن التقديرات تشير إلى أن الجندي أصيب جراء طلق ناري طائش خالل 
 )داعش(.” اإلسالميةالدولة “اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الجيش المصري وعناصر تنظيم 
 20/11/2017، دس العربي، لندنالق

 
 "اإلسالم المتطرف"معارضون مصريون يرفضون تصريحات نتنياهو حول التحالف مع مصر ضد  .11

القاهرة ـ مؤمن الكامل: عبر معارضون سياسيون مصريون عن غضبهم من تصريحات رئيس وزراء 
خندق واحد لمحاربة إسرائيل ومصر أصبحتا في "إسرائيل بنيامين نتنياهو، التي اعتبر فيها أن 

 ، واصفين دولة االحتالل بأنها ستظل العدو األول ومنبع التطرف."اإلسالم المتطرف
كفاحًا ضد اإلرهاب الذي يمارسه اإلسالم "وقال نتنياهو إن إسرائيل ومصر ودواًل أخرى تخوض 

رى مرور نحيي اليوم ذك". وأضاف في مستهل االجتماع األسبوعي لحكومته، أمس األحد: "المتطرف
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سرائيل،  40 عامًا على الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس وا 
 ."ومنذ ذلك الحين يصمد السالم مع مصر رغم التحديات

نائب رئيس حزب التحالف الشعبي االشتراكي المصري، إلهامي الميرغني، وصف تصريحات نتنياهو 
 في المنطقة. بأنها أصبحت متغيرا خطيرا

الحديث باألساس معني بأمن الكيان الصهيوني، الذي أصبح جزءا من أمن ": "القدس العربي"وقال لـ
المنطقة، فهناك دول عربية كثيرة من التي اتخذت موقفا معارضا لزيارة الرئيس الراحل أنور السادات 

، وهو متغير إسرائيلغيرت موقفها وأصبحت جزءا من المنظومة التي تديرها  1977للقدس عام 
 ."خطير ألمن المنطقة ككل

وحم ل الميرغني النظام الحالي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية هذا التحول، مشيرا 
وهو السبب في ذلك، ألن  "سياسة السالم الدافئ مع الصهاينة"إلى أن السيسي هو صاحب 

 مصالحهما مشتركة.
المصري، محمد البسيوني، فأعرب عن رفضه التام  "تيار الكرامة" أما عضو المكتب السياسي لحزب

الكيان الصهيوني سيظل هو العدو األول والرئيسي لمصر "لتصريحات نتنياهو، مشددا على أن 
 ."والعرب واإلنسانية كلها

العدو الصهيوني هو منبع التطرف، ولن نعترف به ونرفض كل اتفاقيات "إن  "القدس العربي"وقال لـ
الصراع مع الكيان صراع حدود ال وجود ولن نكون في "، الفتا إلى أن "االستسالم له أوتسوية معه ال

 ."خندق واحد مع العدو
سبب تلك التصريحات هو أن بعض الحكام العرب ومصر أصبحوا في حالة استسالم "وتابع: 

امتداد للزيارة وضعف مع الكيان الصهيوني دفعتهم لوضع يدهم في يد هذا العدو القاتل، وهو 
المشؤومة التي قام بها السادات للقدس، ونحن نرفض كل هذه االتفاقيات وأي خطوة للتقارب مع هذا 

 ."الكيان
 20/11/2017، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"التفاقية الغاز مع  أمام مجلس النواب رفضاً  احتجاجياعتصام  .11

بعد ظهر أمس اعتصاما  إسرائيلاقية الغاز مع نظمت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتف: عمان
احتجاجيا أمام مجلس النواب، عبرت فيه عن "الرفض الشعبي التفاقية الغاز مع العدو الصهيوني"، 

 منددة باستمرار العمل بهذه االتفاقية.
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تهديده ورفع المعتصمون اليافطات والشعارات المنددة باالتفاقية وبـ"التطبيع" االقتصادي مع إسرائيل، و 
 للمصالح األردنية.

ودعا المعتصمون النواب إلى "أخذ دورهم الرقابي والتشريعي ورفض التوقيع على االتفاقية مع 
إسرائيل"، مجددين مطالبة الحكومة برد االتفاقية "وعدم المضي في إجراءات استكمال الصفقة لما 

 لشعب األردني".تشكله من سابقة تطبيعية مرفوضة لفرض التطبيع االقتصادي على ا
والتقى المعتصمون خالل اعتصامهم بعدد من النواب، كان منهم النواب خالد رمضان وحازم المجالي 
ووضاح الحباشنة، معبرين للنواب عن الرفض الشعبي الواسع لالتفاقية مع إسرائيل، ودعوا النواب 

 ردنيين".للتصدي لالتفاقية "لما تشكله من خطر على األمن االقتصادي والوطني األ
 20/11/2017، الغد، عّمان

 
 طة فلسطين من مدارس األونروايإزالة صور القدس وخر  ينتقدون نائباً  22: عّمان .11

نائبا، الحكومة بضرورة الوقوف على حقيقة تجاوزات مدير وكالة غوث  22طالب : بترا -السبيل
زالة صور القدس وخريطة فلسطين وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" في األردن، والمتمثلة بـ"إ

 من المدارس ومخالفتهم مفهوم الحيادية".
وأوضحوا، في مذكرة وجهوها إلى رئيس الوزراء هاني الملقي اليوم األحد وتبناها النائب خليل عطية، 

مطالبتهم تلك جاءت إثر قيام مدير عمليات "األونروا" ديفيد روجر بجملة من التجاوزات منها  أن
 للهوية الفلسطينية، وعدم استجابة الوكالة لحقوق موظفيها في األردن"."اإلساءة 

وأكد النواب أن إدارة الوكالة "عملت على تقليص خدماتها بشكل ممنهل ضمن خطة مرسومة، كما 
قام قسم الحماية والرقابة والتفتيش فيها على إزالة خريطة فلسطين وصورة القدس عن الحائط، األمر 

 الكوادر التعليمية والطلبة وكل األردنيين". الذي  ثار حفيظة
 19/11/2017، السبيل، عّمان

 
 لـ"إسرائيل"أفضل حليف  السعودية: "هآرتس" .11

في مقال جديد لها، أن السعودية تعد  اإلسرائيلية،أكدت صحيفة "هترتس"  ":تايمز "إسالمالقدس 
 يهودية".حليف لكيان االحتالل، معتبرة أن السعودية حلم "الدولة ال أفضل

"السعودية...  ولفت محلل شؤون الشرق األوسط في الصحيفة العبرية في مقاله الذي حمل عنوان
نحن نحبك"، إلى أن ه "ليس لدى إسرائيل حليف أفضل من السعودية، فهي تحارب "حزب هللا"، بل 
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لى أن ه "ليس أطاحت برئيس الوزراء اللبناني ال ذي تعايش لمد ة عام في سالم مع الحزب"، مشيرًا إ
 ، تعمل بمثل هذا العناد ضد  إيران".أمريكاهناك دولة أخرى في العالم، بما في ذلك 

وأشار الكاتب إلى أن  "السعودية خرجت أيضًا للحرب في اليمن وليس من أجل اليمنيين، ال ذين يمكن 
حركة "حماس" من لهم بالنسبة لها الموت جوعًا، ولكن من أجل الحد  من النفوذ اإليراني، وتحذ ر 

تجديد العالقات مع طهران وتضغط على واشنطن للخروج من سباتها من أجل العمل ضد  التهديد 
 اإليراني"، منو هًا إلى أن  "إسرائيل ستكون سعيدة بضم ها إلى المحور السني".

عودي تجاه وشد د المحل ل على أن  "السعودية هي حلم الدولة اليهودية"، مرك زًا على أن  "السلوك الس
إيران يحط م البديهية ال تي بنت عليها إسرائيل استراتيجيتها األمنية، بعدما كانت ترى أن  الدول العربية 

 تسعى إلى تدميرها هي. لكن ال ذي فعلته السعودية أن ها وضعت إيران كعدو نهائي".
 17/11/2017، تايمز موقع إسالم

 
 يجي مع االحتاللاختتام مؤتمر مقاومة التطبيع الخل: الكويت .11

اختتم مؤتمر مقاومة التطبيع في الخليل العربي أعماله بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الشعبية 
للتصدي لعملية التطبيع المتزايدة بين األنظمة العربية واالحتالل اإلسرائيلي، بما فيها دول مجلس 

 التعاون الخليجي.
بتطوير القوانين واألنظمة المحلية إلقصاء الشركات  -الذي عقد الجمعة بالكويت-وأوصى المؤتمر 

أس"، و"إتش بي"، و" لستوم"، وشركة هيونداي،  4األجنبية المتورطة في جرائم االحتالل مثل "جي
وشدد المشاركون، وبينهم شخصيات خليجية وعربية وناشطون في دعم القضية الفلسطينية،  وغيرها.

ما استثمارات الصناديق السيادية، من الشركات العالمية على سحب االستثمارات الخليجية، ال سي
 التي تعمل في األراضي المحتلة.

و ليات عمل عملية وفعالة  استراتيجيةوكان قد تخلل أعمال المؤتمر وْرَشتا عمل هدفتا إلى وضع 
اضي لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في الخليل العربي، ال سيما على المستوى الثقافي والري

 واألكاديمي.
وناقش المؤتمرون في عشر أوراق عمل توزعت على ثالث جلسات ومحاور، أشكال التطبيع ومعايير 

المقاطعة ومدى تأثيرها.  واستراتيجياتمناهضته ومخاطره، وتجارب المقاطعة الشعبية في الخليل، 
"بي دي أس" في  عمل حركات استراتيجياتكما تخللت أعمال المؤتمر وْرَشتا عمل نوقشت فيها 

 الخليل العربي للفترة المقبلة.
 19/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 "ال يوجد شيء اسمه فلسطين" "إسرائيل":كاتب كويتي يمّجد  .11
، حول القضية الفلسطينية. وقال  أدلى كاتب كويتي بتصريحات مثيرة في برنامل تلفزيوني محلي 

 لم يكن هناك شيء اسمه فلسطين. 1948الكاتب عبد هللا الهدلق، إنه قبل العام 
دولة مستقلة، وشرعية، ولقيت  إسرائيلوتابع في برنامل حواري على قناة "الراي" الكويتية، بأن 

تفوقت في مجاالت البحوث العلمية،  إسرائيلن إوأردف قائال  اعتراف جميع الدول المحبة للسالم.
 والدراسة، وغيرها.

، هي دول االستبداد، مثل كوريا الشمالية، علما أن كسرائيلبوأوضح أن الدول التي ال تعترف  
 .بكسرائيلالكويت أيضا ال تعترف 

ورد ناشطون على الهدلق بذكر أدلة على بطالن ما أورده، ومحذرين من مغبة التطبيع مع االحتالل 
 .اإلسرائيلي

 19/11/2017، "21موقع "عربي 
 

 في قرار إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يطالب واشنطن بإعادة النظر "الوزاري العربي" .11
ية، إلى إعادة النظر في قرارها الخاص مريكدعا مجلس وزراء الخارجية العرب اإلدارة األ: القاهرة

بكغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، والسماح باستمرار عمله بجميع مهامه المعتادة 
ية ودولة فلسطين، عبر كل القنوات الرسمية بما فيها هذا المكتب، يكمر لتعزيز التواصل بين اإلدارة األ

إسرائيلية جادة وهادفة لتحقيق السالم الدائم  –بما يؤدي إلى إطالق مفاوضات سالم فلسطينية 
 والعادل.

وأعاد مجلس الجامعة العربية التأكيد في بيان أصدره اليوم، في ختام اجتماعه الطارا الذي عقد 
ية إغالق مكتب منظمة التحرير مريكقرار اإلدارة األ"( بمقر الجامعة العربية، بشأن أمس )األحد

، على التزام "األوسطالشرق  فيالفلسطينية في واشنطن وتداعيات هذا األمر على عملية السالم 
الدول العربية بالسالم العادل والشامل في المنطقة، كخيار استراتيجي واستمرار االنخراط اإليجابي 
بكل الجهود الهادفة لتحقيق السالم الدائم والشامل، على أساس حل الدولتين ووفق مبادرة السالم 

 العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
 19/11/2017، ، لندنالشرق األوسط
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 ونروا المالية على التعليماأل الجامعة العربية تحذر من التأثير السلبي ألزمة  .11
رئيس قطاع فلسطين قال األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية : أبو حسينسوسن  -القاهرة

ما تقوم وكالة غوث وتشغيل الالجئين "واألراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، إن 
الفلسطينيين )األونروا( من دور مهم في خدمة الالجئين الفلسطينيين وما تقدمه من خدمات في 

 ."تها الخمس هو أمر جدير بالتقديرمناطق عمليا
دعم جامعة العربية للهيئة الدولية وحرصها على التعاون والتنسيق معها بما "وأعرب أبو علي، عن 

في ذلك دائرة التعليم لرفع مستوى الخدمات التعليمية، وتقديم أفضل خدمة تعليمية ألبناء الالجئين، 
تعليمية حديثة وعصرية كمًا ونوعًا تواكب العصر خصوصًا في ظل االحتياج المتزايد إلى عملية 

 سوريةواالزدياد السكاني و ثار ونتائل الكوارث سواء في غزة أو تلك التي لحقت بمخيمات اللجوء في 
 ."وانعكاساتها على مخيمات لبنان

 20/11/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 ضي المحتلةالرياض تدعو لدعم السيادة الفلسطينية باألر ا .11
أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستصوت لصالح قرار السيادة ": وام" -نيويورك -مم المتحدة األ

الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في 
متحدة إلى الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، داعية الدول األعضاء في األمم ال

االمتثال للقيم والمبادا اإلنسانية والتصويت لصالح القرار الذي يدعم عودة الشعب الفلسطيني 
نهاء معاناته التي طالت وتسببت بكوارث إنسانية واضحة للجميع.  ألرضه المسلوبة وا 

د للجمعية العامة، والتي ألقاها عضو وف 72جاء ذلك في كلمة السعودية ضمن أعمال الدورة الـ
 المملكة لدى األمم المتحدة عبد هللا الغنيم وبثتها وكالة األنباء السعودية أمس.

القوة اإلسرائيلية طغت وتجبرت، ومشاريع االستيطان وعمليات حرق األراضي الزراعية "وقال الغنيم 
أن الممنهجة، توسعت بشكل سافر يتحدى كل المواثيق واألعراف الدولية، و ن األوان لهذه التصرفات 

تتوقف، و ن األوان لحقوق اإلنسان أن تحترم وتقدر، وأصبح من الضروري قيام دولة فلسطينية 
 ."مستقلة عاصمتها القدس

من هنا ستصوت المملكة لهذا القرار تجسيدًا لموقفها الثابت واألصيل الداعم للشعب "وأضاف الغنيم 
ورغبة منها بالعيش في شرق أوسط  الفلسطيني والشعوب العربية شأنها شأن الدول المحبة للسالم
 ."تنعم فيه األجيال القادمة بواقع مستقر ومستقبل مليء باألمل

 20/11/2017، االتحاد، أبو ظبي
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 ح إلقالته بسبب حماسوزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو يلمّ   .12

بناء على  2006ألمح وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو إلى أنه أقيل من منصبه عام 
طلب من إدارة جورج دبليو بوش، على خلفية مطالبته بالحوار مع حركة المقاومة اإلسالمية 

 )حماس(، وفق موقع "ميدل إيست  ي" اإللكتروني.
وقال سترو السبت الماضي في مؤتمر عقد بلندن عن السياسات السعودية، إن إقالته كانت مرتبطة 

 حفيين بشكل غير رسمي في الرياض.بتصريحات أدلى بها أمام بعض الص
وذكر سترو في المؤتمر أنه ليس سعيدا بمقاطعة حماس، وأنه تحدث إلى بعض الصحفيين في 

عن ضرورة الحوار معها، وأضاف أن "البعض يقول إنني أقلت من  2006الرياض مطلع عام 
 منصبي" بسبب هذه التصريحات.

وفق -لوزراء السابق توني بلير، أقر الشهر الماضي وذكر الموقع اإللكتروني البريطاني أن رئيس ا
بأنه وقادة دوليين  خرين كانوا مخطئين في الرضوي للضغوط اإلسرائيلية من  -صحيفة ذي غادريان

، والتي أكد مراقبون دوليون 2006أجل فرض مقاطعة فورية على حماس بعد فوزها بانتخابات 
 نزاهتها.

 19/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : ابتزاز علني للفلسطينيين للقبول بـ"صفقة التسوية"واشنطنإغالق مكتب المنظمة في  .11
ي الجديد تجاهها، من بوابة إغالق مريكتضع السلطة الفلسطينية التصعيد األ: رام هللا ــ نائلة خليل

 90مكتب منظمة التحرير في واشنطن والشروط التي وضعتها إلعادة السماح بعمله ضمن مهلة 
، في سياق عملية ابتزاز واضحة تنخرط فيها أطراف عربية لقبول السلطة بما يسمى "الحل يوماً 

اإلقليمي" الذي يتم العمل على بلورة صيغته النهائية، والذي يهدف في نهاية المطاف إلى حلف واحد 
ية مريكيجمع دول عربية مع إسرائيل، وهو ما يثير تخوفات فلسطينية عدة ترجمت بمطالبة لإلدارة األ

 بكعادة النظر في خياراتها والتحذير من تداعيات هذه الخطوة.
ية التي قدمت مريكوعلى الرغم من تأكيد مسؤول دبلوماسي تحدث لـ"العربي الجديد" أن "الذريعة األ

مكتوبة تفيد أن سبب عدم التمديد لبقاء المكتب مفتوحًا يأتي بسبب خطاب الرئيس محمود عباس في 
في أيلول/ سبتمبر الماضي، الذي دعا فيه المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة ومالحقة األمم المتحدة 

يون، إن خطاب أبو مازن في األمم المتحدة دعا فيه مريكاالنتهاكات اإلسرائيلية وغيرها، حيث قال األ
فيع المستوى، المحكمة الجنائية لمتابعة ومالحقة االنتهاكات اإلسرائيلية"، إال أن مسؤواًل فلسطينيًا ر 
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اشترط عدم ذكر اسمه، قال لـ"العربي الجديد" إن "إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في 
 ي وعربي إلرغام الفلسطينيين على القبول بحل إقليمي".أمريكواشنطن مرتبط بابتزاز 

وبحسب المسؤول نفسه فكن "مفاد هذا الحل هو وجود حلف لدول عربية سنية ضد إيران، تكون 
إسرائيل حليفة به، ويكون العدو هو إيران، والمطلوب أن توافق القيادة الفلسطينية على حل القضية 
الفلسطينية ضمن هذا الحل اإلقليمي مقابل مساعدات مالية عربية كبيرة وتسهيالت اقتصادية 

نهاء االستيطان". 1967ية، لكن من دون إقامة دولة فلسطينية على حدود أمريكإسرائيلية  ووفقًا  وا 
للمسؤول نفسه "لقد أخبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الرئيس أبو مازن بهذا الحل 
اإلقليمي، وأن دواًل مثل اإلمارات ستكون السباقة في عمليات التطبيع ودعم الفلسطينيين ماليًا، مقابل 

 القبول بالحل اإلقليمي".
ت مع "العربي الجديد" فقد تم إبالغ مكتب وحسب المصادر الدبلوماسية الفلسطينية التي تحدث

المنظمة أن الرئيس، دونالد ترامب، لم يوقع على تمديد عمل المكتب في السادس عشر من نوفمبر/ 
 تشرين الثاني، "ما يعني أن هناك نية مبيتة لألمر".

ر وقال مصدر دبلوماسي، اشترط عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إنه "في العادة يتم إخبا
الفلسطينيين بطلب تجديد فتح مكتب المنظمة في واشنطن، لكن هذه المرة لم يتم إخبارهم إال بعد 
مرور الوقت، إذ إنه عادة وحسب العرف الدبلوماسي، إذا وجدت مشكلة يتم االتصال واإلخبار بوجود 

ء وانتظروا لليوم يين لم يخبروا الفلسطينيين بأي شيمريكمشكلة وكيفية حلها والتعاون عليها، لكن األ
 التالي".

وتابع: "هناك حوار جاٍر اآلن معهم منذ يوم السبت، وكل االحتماالت مفتوحة ربما يستمر إغالق 
المكتب، وربما يستخدم ترامب صالحياته بكعادة فتحه، ننتظر لنعرف نتيجة المباحثات بين مكتب 

 ية".مريكالمنظمة والخارجية األ
 20/11/201، ، لندنالجديد العربي

 
 تلتيكو مدريد!أمن نادي  %15تستحوذ على  إسرائيليةمجموعة  .11

مليون يورو مقابل  50ستستثمر  إسرائيليةد ب أ: أعلن اتلتيكو مدريد أن مجموعة  –برشلونة 
، التي يسيطر "كوانتم باسيفيك غروب"من النادي. وتوصلت مجموعة  %15االستحواذ على حصة 

 2014ان عوفر، إلى اتفاق مع وصيف دوري أبطال أوروبا عامي إيد اإلسرائيليعليها الملياردير 
 الذي األمراالستثمار سيساعد في انتشار عالمة أتلتيكو مدريد التجارية، "النادي إن  . وقال2016و
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سيحقق نتائل مفيدة للنادي في السنوات المقبلة، باإلضافة إلى المساعدة في الحفاظ على المستوى 
 ."التنافسي للفريق

 20/11/2017دس العربي، لندن، الق
 

ويمكننا االعتماد على شركائنا للدفاع عن للخيار العسكري  جيداً  : مستعدونوزير الخارجية القطري .11
 البالد

أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن  ل الثاني، أن قطر تعتمد على دعم الواليات 
الذي تقوده السعودية، مؤكدًا أن بالده  "المقاطعة رباعي"المتحدة من أجل حل  األزمة الحالية مع 
 مستعدة أيضًا للرد على أي إجراء عسكري.
ية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشج ع مريكاأل "بلومبرغ"وقال محمد  ل ثاني، في حوار مع وكالة 

سي، جميع األطراف على إنهاء النزاع، وعرضت استضافة محادثات في معسكر كامب ديفيد الرئا
مضيفًا أن قطر الوحيدة التي وافقت على الحوار. وفي السياق، أشار إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية 

ي ريكس تيلرسون األسبوع المقبل، بعد محادثاته هذا األسبوع مع رئيس لجنة العالقات مريكاأل
 الخارجية في مجلس الشيوي، بوب كوركر، وقادة  خرين في الكونغرس.

بشأن احتمال قيام دول المقاطعة باتخاذ إجراء عسكري، قال الدبلوماسي القطري إنه وردًا على سؤال 
، ويمكنها االعتماد على "على الرغم من أن قطر تأمل أال يحدث ذلك، فكن بالده مستعدة جيداً "

لدينا ما "شركائها في الدفاع عن نفسها، ومنها فرنسا وتركيا وبريطانيا، والواليات المتحدة. وأضاف: 
ليست لدينا القدرة على "، موضحًا أنه "يكفي من األصدقاء من أجل منعهم من اتخاذ هذه الخطوات

 ."التنب ؤ بسلوك الدول المقاطعة، لذا علينا أن ُنبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة
إذا حدث أي عدوان على قطر، فستتأثر "ي في قطر، قال  ل ثاني: مريكوعن الوجود العسكري األ

. وأوضح أن المقاطعة تؤثر، بالفعل، على التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد "القوات هذه
القطرية الطائرات  "17سي "، وتعتبر طائرات النقل من طراز سوريةفي العراق و  "داعش"مقاتلي 

ي القطري ، مثل األردن وتركيا. ولفت الدبلوماس"التحالف"الرئيسية التي تقد م الدعم اللوجستي لشركاء 
إلى أنه نظرًا إلى أن الطائرات القطرية محرومة من التحليق فوق السعودية والبحرين واإلمارات، 

ذا كان هناك ظرف طارا فسوف تضطر الطائرات إلى "فـ ليس لدينا سوى طريق واحد، عبر إيران، وا 
 ."الهبوط في إيران

 20/11/2017األخبار، بيروت، 
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 حرب القرن أم صفقة القرن؟ .11
 فايز أبو شمالة د.

حرب القرن وصفقة القرن، فالحرب والصفقة في بالد العرب صنوان، فالحرب  الفصل بينال يمكن 
تفرض وقائع جديدة على األرض، تمهد لصفقة تنسجم مع هذه الوقائع، لذلك فالربط بين الحرب 

ية، بل يتعدى الربط والصفقة ال يمكن حصره بالمساحة الجغرافية المحددة بأطماع إسرائيل االستراتيج
 إلى تحديد األدوات التنفيذية لحرب القرن، بحيث تشمل بالد العرب التي تحتمي بمظلة صفقة القرن.

حرب القرن وصفقة القرن لهما هدف واحد، ويتمثل في إعادة صياغة منطقة الشرق بكاملها وفق 
يخية اليهودية، شرط أن يكون اإلرادة األمريكية، التي تسير وفق المخطط الذي رسمته الخرائط التار 
النتائل النهائية  عرب، لتصبالتنفيذ بأيد عربية، وبأموال عربية، وعلى األرض العربية، وضحايا 

 للدمار الشامل في خزينة المصالح االستراتيجية اإلسرائيلية.
وحتى اللحظة، فكل المؤشرات تؤكد على عدم وجود نية لدى إسرائيل ألن تكون الدرع الواقي 

آلخرين، وتخوض غمار حرب القرن نيابة عن أحد، فالجيش اإلسرائيلي ال يؤجر أوالده بالمال، هذه ل
حقيقة يجب أن يدركها القريب والبعيد، رغم أن تدمير القوى المعادية للوجود اإلسرائيلي في المنطقة، 

سرائيل القوية والتي يمثل حرب هللا رأس حربتها، يخدم أهداف إسرائيل، ويصب في صالحها، ولكن إ
والغنية حريصة على أال تمسك جمر المنطقة الملتهب بيديها، طالما هنالك ملقط أمريكي، يدس في 
نار الشرق حطب اآلخرين، لقد تعودت إسرائيل أن تحرك هؤالء اآلخرين، وأن تدفع لهم المال 

ودية من أن يدسوا وتكنولوجيا المعلومات، والمعلومات االستخبارية، فهذا أيسر على العقلية اليه
 أوالدهم األخيار في النار التي أوقدوها كي تأكل أوالد األغيار.

إنها الحقيقية التي يدركها أيزنكوت رئيس األركان اإلسرائيلي، الذي قال لموقع إيالف: نحن مستعدون 
ع ، وهذه هي الحقيقة التي يجهلها كثير من عرب التطبياألمرللمشاركة في المعلومات اذا اقتضى 

مع إسرائيل في هذا الزمان، حين يقفزون عن الوقائع التاريخية لقيمة الدم اليهودي عند أهله،  فهو 
أغلى لدى أصحابه من كل الدماء، والنفس اليهودية أقدس عند أصحابها من كل األنفس، واليهود لم 

كي يموتوا من أجل  يجمعوا األموال، ويكدسوا الثروات والخبرات والنفوذ السياسي واإلعالمي والدولي
اآلخرين، ومقابل حفنة مال ينقفونها على أفقر عمالئهم على مستوى العالم، أموال اليهود يجمعونها 
شعال الحريق،  لذلك كان تصريح جادي أيزنكوت،  على مر التاريت كي تنفعهم في لحظة الضيق، وا 

رده على كل  ما أشيع عن  رئيس األركان اإلسرائيلي لموقع إيالف السعودي، صريحًا وواضحًا في
 استعداد السعودية لتقديم المليارات إلى إسرائيل مقابل حربها على وجود حزب هللا في لبنان.
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لشن هجوم على حزب هللا في لبنان، أو  إسرائيلقال أيزنكوت لموقع إيالف: ال توجد نية لدى 
هناك تهديد استراتيجي أن إسرائيل لن تقبل أن يكون  أكدلخوض حرب مع هذه المنظمة، ولكنه 

 سنة. 11عليها، معربًا عن ارتياحه من الهدوء الذي يسود جانبي الحدود طيلة 
ارتياح للهدوء، وال نية إلسرائيل في الحرب، ولكنها ال تقبل التهديد االستراتيجي عليها، وهذا هو 

رب تقصف فيها مربط الفرس اإلسرائيلي الذي لن يتزحزح عن مكانه، فكسرائيل غير جاهزية ألي ح
حيفا وحاوياتها الكيماوية، ومفعالها النووي في ديمونة، ومواقعها في تل أبيب ومطاراتها وموانئها، 
إسرائيل غير مستعدة لحرب تخسر فيها هيبتها، وفي المقابل هي جاهزة ألن تعقد الصفقات، وجاهزة 

 لدولة.للتمويل، وتحريك جيوش اآلخرين بهدف منع التهديد االستراتيجي عن ا
وكي تظل إسرائيل في منأى عن فضائح المواجهة، وانكشاف ضعها، ستتحرك منظمة إيباك اليهودية 
في نيويورك، في اتجاه اإلدارة األمريكية لتأخذ دورها، مع الجيوش العربية واألموال عربية كي ترفع 

 التهديد االستراتيجي عن الوجود اإلسرائيلي، وكل ذلك تحت غطاء صفقة القرن.
ضمن الصورة المتداخلة بين صفقة القرن وحرب القرن، يمكن الجزم بصدق األخبار التي أفادت بأن 
المملكة السعودية قد طلبت من السيد محمود عباس، مواصلة مشوار المصالحة مع حماس، الذي 
ترضى عنه أمريكا، وال تعترض عليه إسرائيل، وترعاه مصر، وستموله السعودية، شرط أن يتكفل 

يد محمود عباس بحياد المقاومة في المرحلة المقبلة، وأن يحتويها، وأال يسمح بتحركها في أي الس
مواجهة قادمة، وأن يكتفي بطي سالحها في هذه المرحلة تحت بساط المساعدات المالية، والرواتب، 

 وفك الحصار، وتحسين أحوال السكان في قطاع غزة.
 19/11/2017، رأي اليوم، لندن

 
 تقارب السعودي اإلسرائيليحكاية ال .11

 عزام التـميمي
منذ أن وصل إلى رأس هرم السلطة، لم يتوقف ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان عن 
اإلتيان من األفعال واألقوال ما يفاجئ به الرأي العام محليا ودوليا، وربما يكون ذلك مقصودًا لذاته 

 في كثير من األوقات. 
ة التي أجراها موقع إيالف السعودي مع رئيس هيئة األركان في الجيش يمكن اعتبار المقابل

اإلسرائيلي جادي أيزينكوت، وهي األولى من نوعها في وسيلة إعالم عربية، مؤشرا  خر على 
التحوالت المثيرة التي ما فتئت تطرأ على التعامل السياسي للمملكة مع قضايا المنطقة خالل السنوات 

 األخيرة. 
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ليوم الذي نشر فيه موقع إيالف مقابلته مع العسكري الصهيوني، وهي المقابلة التي لقيت في نفس ا
صدى واسعًا في وسائل اإلعالم الصهيونية ليس أقلها التقرير الذي نشرته صحيفة هترتس، نقل موقع 
 ميدل إيست  ي عن مسؤول أردني لم يسمه قوله إن الديوان الملكي األردني يشعر بقلق شديد إزاء
االندفاع السعودي نحو السالم والتطبيع مع الكيان الصهيوني، نظرا ألن ذلك يأتي في تقدير 

 األردنيين على حساب بالدهم وعلى حساب الفلسطينيين.
إال أنه بات يخشى من رد  1994وعلى الرغم من أن األردن لديه معاهدة سالم مع إسرائيل منذ عام 

 معاهدة خاصة بهم تتضمن تنازاًل عن حق العودة الفلسطيني. الفعل الشعبي إذا ما وقع السعوديون 
على كل حال، ال ينبغي أن يفهم من ذلك أن التقارب السعودي اإلسرائيلي لم يبدأ إال بعد صعود 

 محمد بن سلمان إلى سدة الحكم في المملكة. 
دو في الظاهر فلقد شهدت السنوات الماضية اتصاالت ولقاءات عديدة قام بها أفراد سعوديون، يب

ن كان يستحيل عليهم أن يفعلوا ذلك دون إذن أو مباركة أو ضوء  -أنهم يتصرفون بشكل فردي  وا 
أخضر من أولي األمر في الرياض، للبحث عن فرص للتفاهم مع اإلسرائيليين ولبناء جسور التعاون 

 والتنسيق معهم.
ظهور عالنية مع مسؤولين ومن هذه الشخصيات اثنان لم يتحرجا في الشهور األخيرة عن ال

إسرائيليين سابقين أو حاليين اجتمعوا بهم داخل أو على هامش مؤتمرات ومنتديات دولية في أوروبا 
أو داخل الواليات المتحدة األمريكية، بل فام أحدهما بزيارة إلى فلسطين المحتلة التقيا خاللها بالعديد 

 من كبار المسؤولين الصهاينة.
س جهاز المخابرات السعودي السابق األمير تركي الفيصل، وأما الثاني فهو أما األول فهو رئي

 الضابط السابق أنور عشقي. 
، وهي 1981يعود تاريت االهتمام السعودي بفتح عالقات مع الكيان الصهيوني على األقل إلى سنة 

ينة فاس المغربية، السنة التي انعقد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر منها مؤتمر القمة العربية في مد
والذي تقدم فيه ولي العهد السعودي  نذاك األمير فهد بن عبد العزيز بمبادرة من ثمان نقاط إلحالل 
السالم في الشرق األوسط خالصتها اعتراف العرب بكسرائيل مقابل انسحابها من الضفة الغربية 

 وقطاع غزة.
مصر السادات معاهدة سالم في كامب دافيد  جاءت هذه المبادرة بعد أقل من ثالثة أعوام على توقيع

. إال أن مبادرة فهد بن عبد العزيز لم تر النور بسبب 1978مع الكيان الصهيوني، وتحديدًا في عام 
 إخفاقها في الحصول على دعم عدد كبير من الحكومات العربية األخرى  نذاك. 
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ذه المرة من الحصول على ما يشبه وبعد عشرين عامًا تقريبًا جدد السعوديون مسعاهم، وتمكنوا ه
اإلجماع العربي حينما تقدم ولي العهد السعودي  نذاك األمير عبد هللا بن عبد العزيز بمبادرته للقمة 

 ، فتبناها العرب وأصبحت تسمى المبادرة العربية للسالم.2002العربية المنعقدة في بيروت عام 
ربيا وتطبيعا شامال مقابل انسحابها إلى حدود الرابع من إال أن المبادرة التي منحت إسرائيل اعترافا ع

 ، لم تحظ بقبول اإلسرائيليين، أو على األقل ليس بدون الكثير من التحفظات. 1967حزيران/ يونيو 
وعودة إلى الحاضر، يمكن القول بأن االندفاع السعودي الحالي نحو تطبيع العالقات مع الصهاينة 

رصة سانحة قد ال تعوض فيما طرأ على المشهد السياسي في المنطقة ناجم عن رؤية سعودية ترى ف
 وفي العالم من تحوالت دراماتيكية. 

ومعهم دولة اإلمارات العربية -بادا ذي بدء، يشعر السعوديون بنشوة االنتصار بعد أن تمكنوا 
ثورة المضادة من إفشال مشاريع التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، حيث افترست ال -المتحدة

 التي خططوا لها ومولوها ثورات الربيع العربي فأجهضتها.
وهم يرون أن نجاحهم يتمثل في استعادة المنظومة القديمة وترسيخها، األمر الذي يمكنهم اآلن من 

 إحكام قبضتهم على السلطة ومن االستمرار في احتكار الثروة والقرار. 
وهو -ربي وانهيار ما كان يعرف بمعسكر المقاومة والممانعة ونتيجة للهزيمة التي لحقت بالربيع الع

وحزب هللا  سوريةتحالف شهد عصره الذهبي قبيل انطالق الربيع العربي وشمل كال من إيران و 
وحركة حماس وحركة الجهاد اإلسالمي وبعض الفصائل المنضوية ضمن إطار منظمة التحرير فيما 

م يزج بهم في أزمة شديدة غير مسبوقة وباتت فصائلهم وجد الفلسطينيون أنفسه -عدا حركة فتح
مقاومتهم، وعلى رأسها حماس، تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب محيط عربي معاد 

 للغاية وحصار خانق من كل االتجاهات. 
ثم جاء دونالد ترامب، والذي شكل وصوله إلى البيت األبيض منعطفا في السياسة األمريكية أذن 

 ء مرحلة جديدة ومقاربة مختلفة في التعامل مع قضايا الشرق األوسط.ببد
ويبدو أن أسلوب ترامب في ممارسة السياسية كما لو كانت سلسلة من الصفقات التجارية، ال محل 
للقيم والمبادا فيها وال حتى لمجرد ذر الرماد في العيون، راق لألنظمة الملكية الحاكمة في منطقة 

الذين يهيمنون على مقاليد األمور في مصر، الذين وأدوا للتو حركات التغيير التي الخليل وللعسكر 
كانت تتغنى بالديمقراطية وحقوق اإلنسان، ولم تعد أسماعهم تطيق مزيدًا من هذا اإلنشاد أيًا كان 

 مصدره. 
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ا للعهد وكانت أول صفقة تجارية تبرم مع إدارة ترامب هي الموافقة على تعيين محمد بن سلمان ولي
واإلقرار بأنه سيكون خليفة والده على عرش السعودية مقابل ما يقرب من نصف تريليون دوالر 

 تعهدت السعودية باستثمارها داخل الواليات المتحدة.
 وهي الصفقة التي مهدت الطريق أيضًا باتجاه تطبيع العالقات بين دول الخليل والكيان الصهيوني. 

كان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وأنها تمت واستحكمت في قمة وقد اشتهر أن عراب الصفقة 
الرياض التي ُدعي إليها زعماء خمسين دولة في أنحاء العالم اإلسالمي للقاء الرئيس األمريكي 

 الجديد الذي اختار أن تكون السعودية هي أول بلد يزوره بعد توليه الرئاسة.
أفراد عائلته بمن فيهم مستشاره لشؤون الشرق األوسط وكان برفقة الرئيس في رحلته تلك عدد من 

وزوج ابنته جاريد كوشنر، المعروف في األوساط األمريكية بعالقاته الخاصة والوطيدة بالكيان 
 الصهيوني تجاريًا وسياسيًا وعقائديًا أيضًا. 

ذرائع مفيدة  ما من شك في أن إيران والفصائل التي تعمل بالوكالة عنها وفرت لولي العهد السعودي
جدًا حتى ينطلق بأقصى سرعة ممكنة باتجاه إبرام صفقة سالم مع إسرائيل. فبعد أن منيت سياساته 

وفي العراق، وجدت المملكة العربية السعودية نفسها قد فقدت مساحات  سوريةبالفشل في اليمن وفي 
في التبجح بأنهم باتوا  واسعة من النفوذ لصالح اإليرانيين الذي لم يترددوا في أكثر من مناسبة

 والعراق واليمن. سوريةيحكمون عواصم أربع دول عربية: لبنان و 
زاء ما جرى من تطورات لم تعد المملكة العربية السعودية تجد حرجًا في أن تقول بأن رؤيتها إليران  وا 

اقبين بأن وحزب هللا تتطابق تمامًا مع الرؤية اإلسرائيلية. ولذلك يسود انطباع لدى كثير من المر 
العداوة المشتركة إليران، وهو البلد الذي يعتقد السعوديون واإلسرائيليون على حد سواء أنه يشكل 
أكبر مصدر للخطر عليهما، هي التي قربت النظامين في الرياض وتل أبيب من بعضهما البعض. 

عودي رفيع ولقد شاع مؤخرًا بأن األمير السعودي الذي زار الكيان الصهيوني على رأس وفد س
 المستوى لم يكن سوى ولي العهد محمد بن سلمان ذاته. 

إال أن العامل األهم على اإلطالق في االندفاع السعودي نحو نسل عالقات حميمية مع الكيان 
الصهيوني هو رغبة محمد بن سلمان المحمومة في أن يصبح ملك البالد وألن يحظى في ذلك 

 بمباركة سيد البيت األبيض.
بت األمير أنه على استعداد لفعل كل ما هو مطلوب ودفع أي ثمن مقابل تلبية هذه الحاجة ولقد أث

 الماسة لديه.
ولذلك يرجح عدد من المتابعين للشأن السعودي أن يكون لألمر عالقة مباشرة بسلسلة اإلجراءات 

من علماء  التي أمر بها األمير لقمع أي معارضة محلية محتملة. فمن خالل تغييب رموز المجتمع
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ومفكرين وأكاديميين ورجال أعمال وحتى أمراء من أبناء عمومته ومن كبار التجار ومالك كبريات 
المؤسسات اإلعالمية ومن خالل سحب البساط تمامًا من تحت أقدام حراس المؤسسة الدينية 

يحسب لها  التقليدية، يعتقد محمد بن سلمان بأن طريقه قد عبد تمامًا ولم يبق فيه عقبة تذكر أو
 حساب. 

جباره على إعالن استقالته من  كما ال يستبعد بتاتًا أن يكون لمهزلة احتجاز رئيس الوزراء اللبناني وا 
داخل العاصمة السعودية، الرياض، عالقة بذلك. يعتقد على نطاق واسع داخل الدوائر الغربية أن 

م إلى الظن بأن األزمة يمكن أن السعوديين سعوا إلشعال أزمة سياسية، انطالقًا من حسبة قادته
تتفاقم فتؤدي إلى مواجهة إسرائيلية إيرانية في لبنان، فيما سيكون، لو حصل، أول تعاون مهم، 

 وصاري، بين المملكة العربية السعودية والدولة العبرية.
لى ولذلك لم يتوان زعيم حزب هللا حسن نصر هللا عن التصريح في خطابه المتلفز بعد أيام قليلة ع

استقالة الحريري إن لدى جماعته معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة تفيد بأن السعودية أبدت 
االستعداد لتمويل الحرب اإلسرائيلية القادمة على حزب هللا ولو كلفت عشرات المليارات من 

 الدوالرات.  
ملت دعوة رئيس السلطة وال يفوتنا أن نذكر أن األحداث الدراماتيكية التي شهدتها األسابيع األخيرة ش

الفلسطينية محمود عباس بالحضور إلى الرياض، فلما جاءها قيل لها حسبما ورد في تسريبات 
صحفية إن عليه االختيار بين أن يتعاون مع مبادرة الرئيس ترامب لحل القضية الفلسطينية أو أن 

 يرحل.
شار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر ويعتقد أن هذا اإلجراء السعودي إنما ُقصد منه تقديم خدمة لمست

 الذي زار الرياض مؤخرًا بعد أن كلفه "عمه" بمهمة تعبيد الطريق أمام المبادرة. 
شاعت مؤخرًا توقعات أشارت إليها صحيفة ديلي ميل البريطانية بما يفيد أن األسبوع القادم سيشهد 

 له عن العرش.تتويل محمد بن سلمان ملكًا على البالد بعد أن يتنازل والده 
إذا صدقت هذه التوقعات فقد ال يطول المقام بالسعوديين بعد ذلك قبل أن يروا بأعينهم راية الكيان 

 الصهيوني ترفرف من على سطح إحدى البنايات في مدينة الرياض.
 18/11/2017، "21موقع "عربي 
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 مبادرة ترامب للسالم في الشرق األوسط ما تزال ُمعلَّقة .11
 ِبن كاسبيت

ي دونالد ترامب، ما يزال الضباب الذي مريكبعد أكثر من سنة من االنتصار االنتخابي للرئيس األ
يغلف مبادرته للسالم في الشرق األوسط بعيدًا عن التبدُّد. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فكن المستشار 

استكمال" تفاصيل الرفيع في البيت األبيض، جاريد كوشنر، قال قبل وقت ليس ببعيد إنه منهمك في "
الدقيقة األخيرة للمبادرة قبل إطالقها. وسوف يكون هذا مسألة أسابيع، كما قال. لكن الكثير من 

 األسابيع مر ت منذ ذلك الحين، وما تزال الخطة قيد االستكمال.
علمت "المونيتور" أن خطة ترامب وفريقه األصلية كانت إطالق المبادرة في كانون الثاني )يناير( 

، بعد سنة من تولي ترامب منصب الرئاسة. وكان من المفترض أن يحدث هذا في احتفال 2018
كبير في واشنطن بمشاركة إسرائيل )رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو( والفلسطينيين )الرئيس محمود 
عباس( بطبيعة الحال، باإلضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من السعودية، واإلمارات العربية 

دة، ومصر واألردن. وكان من المتوقع أن تشارك الدول العربية التي ليست لها عالقات المتح
االتحاد األوروبي، -دبلوماسية رسمية مع إسرائيل أيضًا، إلى جانب ممثلين رفيعين من "الرباعية" 

في  والمجتمع الدولي. لكن هذا الموعد النهائي المقرر -وروسيا، واألمم المتحدة والواليات المتحدة
كانون الثاني )يناير( يبدو غير واقعي. وتتجه النية على ما يبدو إلى تأجيل إطالق المبادرة حتى 

 .2018 ذار )مارس( 
يشكل النهل الذي تبناه كوشنر وجيسون غرينبالت  مبعوثا ترامب إلى الشرق األوسط، استمرارًا 

ي قد خطط إلطالق مبادرة سالم مباشرًا لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: كان السيس
إقليمية كبيرة في حال انضم زعيم المعكسر الصهيوني، إسحق هيرتزوغ، إلى حكومة نتنياهو. ومع 
ذلك، كان أفيغدور ليبرمان، وليس هيرتزوغ، هو الذي انتهى به المطاف باالنضمام إلى الحكومة في 

 ، كوزير للدفاع.2016أيار )مايو( 
بالسيسي، وقال إنه يقف خلف التزاماته، حتى ولو أن هيرتزوغ لم ينضم إلى وكان نتنياهو قد اتصل 

االئتالف. ومن باب التغيير، تابع نتنياهو ما كان قد وعد به. ففي مؤتمر صحفي عقد عندما انضم 
ليبرمان إلى الحكومة، أعاد رئيس الوزراء تأكيد التزامه بحل الدولتين. ثم تحدث كالهما بشيء من 

نما مع تحفظات، بطبيعة الحال.2002مبادرة السالم العربية للعام  التفضيل عن  ، وا 
كان هذان الشرطان هما أول شيء التزمت به الحكومة اإلسرائيلية قبل إحياء المفاوضات في سياق 
مبادرة السيسي. وكان من الشروط األخرى التي فشل نتنياهو في الوفاء بها إحداث تغييرات على 

 ع الفلسطينيين. وفي تلك األثناء، تم انتخاب ترامب وتغي ر ترتيب األوراق.األرض لتحسين أوضا
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ي، إبداء مؤشرات على مريكللبدء في المفاوضات، كان مطلوبًا من األطراف كافة، وفقًا للوسيط األ
حسن النية. وقد وعدت إسرائيل بكجراء تجميد جزئي "هادا" للبناء االستيطاني في الضفة الغربية، 

إجراءات يكون من شأنها إفادة الفلسطينيين. ووعدت السعودية واإلمارات بالمشاركة في وبتطبيق 
احتفال إطالق المبادرة، وبأن تقيم اتصااًل مباشرًا مع إسرائيل وتزودها بعدة "نافع"، مثل السماح 

 .للطيران المدني اإلسرائيلي بالسفر عبر المجال الجوي للسعودية ودول الخليل العربية األخرى
كان الشيء الوحيد الذي يعيق الصفقة هو "التغييرات الحقيقية على األرض" التي وعدت إسرائيل 
نما لم تقم بتنفيذها. وكان من المفترض أن تضم هذه التغييرات تحويل أجزاء معينة من  بكجرائها، وا 

طلقة( إلى المنطقة الضفة الغربية من المنطقة )ج( )الخاضعة للسلطة األمنية والمدنية اإلسرائيلية الم
)ب( )الخاضعة للسيطرة األمنية اإلسرائيلية والسلطة المدنية الفلسطينية( من أجل السماح 

 للفلسطينيين بالبناء وتطوير األراضي.
كان ُيفتَرض أن تقوم إسرائيل باتخاذ هذه الخطوة في تنسيق مباشر مع غرينبالت بواحدة من ثالث 

مها ليبرمان للحصول على موافقة مجلس الوزراء، والتي كان طرق: تطبيق "خطة قلندية" التي قد
ينبغي أن توسع الحدود البلدية للمدينة بشكل كبير للسماح للفلسطينيين بالتطوير والتوسيع  و"تبييض" 
العشرين ألف وحدة سكنية التي كان الفلسطينيون قد بنوها بشكل غير قانوني في المنطقة )ج(  أو 

ة في الضفة الغربية من المنطقة )ج( إلى المنطقة )ب(. وكانت هذه هي تغيير وضع مناطق معين
. 2005المنطقة التي أقامت فيها إسرائيل أربع مستوطنات كجزء من عملية فك االرتباط في العام 

مع الجنرال  2017وكان من المفترض أن يقوم غرينبالت نفسه بجولة في المنطقة في أيار )مايو( 
منسق األنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية، لكن تلك الجولة تأجلت يواف ميردخاي، رئيس 

 بعد أن تسرب خبر عنها إلى اإلعالم اإلسرائيلي.
حتى هذا الوقت، لم ينجح نتنياهو في تطبيق حتى ولو واحٍد من الخيارات المذكورة. وقد رفض 

ة إسرائيل، الموافقة على خطة مجلس الوزراء اإلسرائيلي الحالي، األكثر يمينية في كل تاريت دول
قلندية. كما يرفض الجناح األكثر يمينية في االئتالف أيضًا الموافقة على ترخيص البناء الفلسطيني 
غير القانوني في المنطقة )ج(. وفيما يتعلق بتحويل األراضي في شمال الضفة الغربية، أوقف 

ين بالعودة إلى المستوطنات التي تم إخالؤها، نتنياهو مؤخرًا تمرير قانون سعى إلى السماح لإلسرائيلي
وهو ما كان سيعني عمليًا نقض ذلك الجزء من فك االرتباط. ومع ذلك، فكن المسافة من تعطيل 

 القانون إلى تحويل األراضي للفلسطينيين تظل بعيدة كل البعد.
ة للرياض. ووفق تشرين الثاني )نوفمبر(، تم استدعاء عباس للقيام بزيارة عاجلة ومفاجئ 6يوم 

مصادر فلسطينية، فكنه عندما وصل هناك، تلقى عباس رسالة كان كوشنر قد سلمها إلى الرياض 
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ية قريبًا، وتتوقع الواليات المتحدة من مريكقبل بضعة أيام. وكان من المفترض أن تبدأ المبادرة األ
معينة ال يحبها في  الزعيم الفلسطيني أن يرد عليها بشكل إيجابي، حتى لو كانت هناك عناصر

الصفقة. وبالطريقة نفسها، يحاول كوشنر وغرينبالت التعلم من دروس أسالفهما الذين واجهوا رفضًا 
ية حازمة، مع لهجة تهديد مريكفلسطينيًا شبه أوتوماتيكي ألي شيء اقترحوه. وكانت الرسالة األ

يتم التعامل مع أي تعليق أو خفية. وقيل إنه ليس على الفلسطينيين رفض المبادرة بتهور. وسوف 
 تحفظ يكون لديهم خالل مسار المفاوضات.

ية لن ترى ضوء النهار إلى إذا مريكتعتقد المصادر الدبلوماسية المشاركة في العملية أن المبادرة األ
وافق نتنياهو عليها. وثمة عامل مهم  خر هو أن ترامب لم يصادق عليها بعد. وسوف يتم تقديمها 

الموافقة فقط عندما تنتهي. كما أن ترامب، بما هو ترامب، سيكون قادرًا على تغيير رأيه  إليه من أجل
 في الدقيقة األخيرة بحيث يتخلى عن "المغامرة" كلها بالكامل.

يظل موقف نتنياهو فيما يتعلق بالمبادرة حساسًا تمامًا. ويستطيع نتنياهو االستفادة منها إليقاف موجة 
التي تتراكم بسرعة كبيرة جدًا ضده. وربما يخلص إلى أن عملية دبلوماسية التحقيقات الجنائية 

رئيسية، بما فيها التوصل إلى حل إقليمي، يمكن أن تجعل المدعي العام، أفيخاي ماندليبلييت 
والشرطة يفلتون عنقه. ومع أن ذلك يظل أماًل يائسًا، فكنه ليس لدى نتنياهو أي أرانب أخرى يمكن 

 قبعته في الوقت الراهن.أن يخرجها من 
ما الذي ستتضمنه المبادرة؟ وفقًا لمصادر متعددة، فكنها ستتكون من إجراء مفاوضات إقليمية في 

سرائيليةأمريكفلسطينية بوساطة -ثالث قنوات: إسرائيلية إقليمية ودولية )إعادة تأهيل مخيمات -ية  وا 
ي. ومن الممكن أن تحدد المبادرة مبدأ الالجئين وتعبئة العالم من أجل التوصل إلى اتفاق إقليم

"السيادة" بطريقة تسمح لإلسرائيليين والفلسطينيين بتقاسم المناطق بطريقة خالقة. بل إن المبادرة ربما 
إسرائيلي -أردني-األردنية. وربما يكون إنشاء تكوين فلسطيني-تحيي فكرة الكونفدرالية الفلسطينية

 ممكنًا أيضًا.
نصر واحد: لن يحدث أي شيء حتى يجعله ترامب يحدث، وربما لن يحدث، بعد كل ذلك، يتبقى ع
 حتى في ذلك الحين.

*كاتب عمود في قسم "نبض إسرائيل" في "المونيتور". وهو أيضًا كاتب عمود بارز ومحلل سياسي 
للصحف اإلسرائيلية، ولديه برنامل إذاعي يومي وبرامل تلفزيونية منتظمة تتناول مواضيع السياسة 

 سرائيل.وا  
 13/11/2017 ،المونيتورموقع 

 20/11/2017، الغد، عّمان
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