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 42 :ااريكاتير

*** 
 

 كمسبيل ضمان استمراريتها بالحفي  الفلسطينية بعض األنظمة باتت ال تمانع التضحية بالقضية: مشعل .1
تهتمنام العر ني حذر الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل منن تراعنا اا: الدوحة

بالقضية الفلسطينية إلى مستوى غينر مسنبول لدرعنة أع بعنن اة بمنة باتنا ا تمنا ا حني التضنحية 
 بالقضية حي سبيل ضماع استمراريتها بالحكم.

وقال مشعل حي علسة  قاش  بمها مركز الجزيرة للدراسنا  حني العاةنمة القطرينة الدوحنة إع بالعنر  
 لضعف والتشرذم والخالف واستباحة القوى الخارعية لهمب.يعيشوع اآلع أسوأ مراحلهم من ا

وتطرل مشعل إلى بةفقة القرعب )مشروع للسالم بين العر  والكياع(، وقال إع بتهناك مؤشنرا  علنى 
أ هننا ةنننفقة باةسننناس مننن إ تنننا  أ بمنننة عر ينننة تهنندحها إرضننناذ أميركنننا والكينناع لضنننماع تهنننذ  اة بمنننة 

ه حنني بلنندا ها مننن تجنناوجا  حنني مجننال حقننول ا  سنناع، و ع مواةننلة الحكننم ولغننن النبننر عمننا تقترحنن
 الوايا  المتحدة تلقفا الصفقة وتعيد إ تاعها وتغليفها وعرضها كمشروع أميركي للسالمب.

ورغننم اسننتبعاد   جنناق الصننفقة حأ ننه بننين أ هننا تهنندف إلننى إبقنناذ القنندس ببلنندتها القديمننة مننا ااحننتالل، 
وطينهم حني البلنداع التني يعيشنوع حيهنا، كمنا أ هنا لنن تطالنب بأجالنة واستبعاد عودة الالعئين و التنالي تن

، وأع أقصى ما يمكن أع يحصل عليه 1967المغتصبا  أو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 
 الفلسطينيوع حي الضفة الغر ية تهو حكم ذاتي موسا.
أساسنية منؤةرة، تهني ا قليمني  أر عنة عوامنل مشنعلو جاذ الوضا الذي تمر به القضية الفلسطينية حدد 

والدولي والصهيو ي والمحلي، حأقليميا أوضح أع القضنية الفلسنطينية التني كا نا تعتبنر قضنية العنر  
 المركزية تراععا حي ظل تفجر اةجما  بالمنطقة حتى أع البعن ا يما ا حي التضحية بها.

ا إلنى محنور مقاومنة وخخنر معتندل حنأع الكنل كناع  وقال إ ه حي السابق عندما كاع العالم العر ي مقسنما
يبرر موقفه لدعم القضنية الفلسنطينية و يجناد حنل ةجمتهنا، وكا نا حمناس تتعامنل حينهنا منا الطنرحين 

وأشنننار إلنننى أع بعنننن اة بمنننة العر ينننة الحالينننة تبنننرر محار تهنننا لنننبعن اةحنننزا   بمنننا يخننندم القضنننية.
العالقة بتنبيم الدولة ا سالمية، لتخر   ولبعن الجماعا  بأ ها تحار  ا رتها  أو تلصق بها تهمة

 أمام العالم والغر  بشكل خاص من حر  ا تهاك حقول ا  ساع.
 23/11/2017فلسطين أون الين، 
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إبعاد حماس عن إيران وتهدئة مع  عباسمن  تالسعودية طلب: "الجديدمسؤول فلسطيني لـ"العربي  .2
 "إسرائيل"

رحيا المستوى لنبالعر ي الجديدب، أّع ولي العهند السنعودي  أكد مسؤول حلسطيني: خاص العر ي الجديد
محمنند بننن سننلماع أبلنن  الننرئيس الفلسننطيني محمننود عبنناس، الننذي التقننا  أخيننراا حنني الريننا ، اسننتعداد 

 المملكة لتحمل العبذ المادي للمصالحة الفلسطينية، غير أ ه وضا شروطاا لذلك.
سننننتعداد السننننعودية لنننندحا اسننننتحقاقا  المصنننننالحة وقننننال المسننننؤول الفلسننننطيني إّع بننننن سننننلماع أبنننندى ا

الفلسننننطينية الماليننننة، مننننا إعطنننناذ مصننننر الجا ننننب السياسنننني والتنفيننننذي لهننننا، مقابننننل دخننننول الفصننننائل 
، وضنماع تحييند غنزة عنن بإسنرائيلبالفلسطينية، خصوةاا حركنة حمناس، حني تهدئنة طويلنة اةمند منا 

المسنؤول الفلسنطيني، النذي اشنترم عندم ذكنر  وأضناف الصراع الدائر حي المنطقة العر ية وا سالمية.
العمنل علنى إبعناد حمناس عنن إينراع وبحنز  هب، وأ هنا  عبناساسمه، أّع السنعودية طلبنا أيضناا منن 

مسننتعدة للمشننناركة حنني أي عهننند يسننناعد حنني تهنننذا اةمنننر. وذكننر المسنننؤول أّع عبننناس أبلنن  ولننني العهننند 
تعاد عنن إينراع وبحنز  هب، وأّع كنل منا يسنتطيا السعودي أ ه ا يملك القدرة على إقناع حماس بااب

حعلنننه اآلع تهنننو إبعننناد التننندّخال  ا يرا ينننة عننننن المشنننهد الفلسنننطيني قننندر المسنننتطاع. وطلنننب الننننرئيس 
الفلسننطيني مننن ولنني العهنند السننعودي استضنناحة قننادة حمنناس حنني المملكننة والطلننب منننهم مباشننرة تهننذ  

 ن حي الوقا الحالي، وا حي الوقا القريب.الطلبا ، لكن بن سلماع أبلغه أّع ذلك غير ممك
 24/11/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 ريعريقات ينفي صحة األنباء التي تحدثت عن رفض عباس الرد على كوشن .3

، 23/11/2017  فننى أمننين سننر منبمننة التحريننر الفلسننطينية، ةننائب عريقننا ، مسنناذ الخمننيس :رام ه
لسنننلطة محمنننود عبننناس رحنننن النننرد علنننى اتصنننال تهننناتفي منننن منننا تناقلتنننه وسنننائل ا عنننالم بنننأع رئنننيس ا
وأضناف عريقنا  حني بيناع ةنحفي مقتضنب، إع بالنرئيس  مستشار الرئيس اةمريكني عاريند كوشننير.
 عباس لديه تقدير عال للسيد كوشنيرب.

أع عبننناس رحنننن اسنننتقبال مكالمنننة تهاتفينننة منننن  الخمنننيسوكا نننا ةنننحيفة بتهنننبرتسب العبرينننة قننند ذكنننر  
ر، أحالنه عبناس إلنى ممانل السنلطة الفلسنطينية يو نداا منن تلقني مكالمنة كوشنن ر عناذ.اة ينومر، يكوشن

 حي واشنطن، وحقاا لما ذكر  تلفزيوع الميادين اللبنا ي.
 23/11/2017وكالة قدس برس، 
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 استمر غلق مكتب المنظمة إذاقيادي في "منظمة التحرير": سنقطع عالقتنا بواشنطن  .4
لتنفيذيننننة لمنبمننننة التحريننننر الفلسننننطينية محمننننود إسننننماعيل: بإع السننننلطة قننننال عضننننو اللجنننننة ا :القنننناتهرة

الفلسطينية ستقطا العالقا  ما أمريكا لو استمر غلقها لمكتب المنبمة حي واشنطن، ولن تهتم بقطا 
 لو حدث وسيكتفي الفلسطينيوع بأكل الخبز والزيا والزعترب. اةمريكيةالمعو ة 

لنى السنلطة وغلنق مكتنب المنبمنة تهندحها تمرينر بةنفقة القننرعب، ع اةمريكينةوعمنا إذا كا نا الضنغوم 
القنناتهرة: با  رضنن   حننيحنني حنندي  مننا بقنندس بننرسب، علننى تهننامل حننوارا  المصننالحة  إسننماعيلقننال 

أو إسنننرائيل، حنننال عنننند ا  أمريكننناأو  حنننار   أمريكننناضنننغوم، ولنننم  طلنننب المعجنننزا  منننن  أوةي تهديننند 
 المتحدةب. اةممأقرتها ..  حن  طالب بحقول .دبابا  وا طائرا 

 23/11/2017وكالة قدس برس، 
 

 على القضية خالد: ديبلوماسيتنا بطيئة في أوروبا وخلط األوراق من دول عربية يؤثر سلبا  تيسير  .5
إع  ،عضو اللجنة التنفيذينة لمنبمنة التحرينر الفلسنطينية ،حادي أبو سعدى: قال تيسير خالد -رام ه 

علق بأغالل مكتنب منبمنة التحرينر حني واشننطن، تهنو مؤشنر علنى طبيعنة الموقف اةمريكي حي ما يت
السياسة اةمريكية والمشروع السياسي ماار الحدي  والمسنمى بةنفقة القنرعب، وتهنو مؤشنر أ هنا ةنفقة 

 أع ةفقة القرع تهذ  ا تتعدى كو ها بحكمناا  ،حي تصريح لنبالقدس العر يب ،وأكد وتهمية وخدعة كبيرة.
 ا أقل.ب ا أكار و ذاتياا 

وعبر خالد عن أسفه حي حديانه عنن الديبلوماسنية الفلسنطينية بنالقول بليسنف ديبلوماسنيتنا بطيئنة حني 
بمواقنننف  إعل االعالقنننة منننا دول ااتحننناد اةورو ننني و عنننن الننندول الصنننديقة للشنننعب الفلسنننطينيب. وقننن
اةولوينا  منا بنين بعن الدول العر ية المؤةرة تاقل علنى الديبلوماسنية الفلسنطينية بسنبب عملينة خلن  

وقنال إع بمصنندر قوتننا حني وحنندتنا الوطنينة الداخلينة ودحاعنننا  القضنية الفلسنطينية والعالقنة مننا إينراعب.
عننن حقوقنننا الطبيعيننة ومصننالحنا، وكننذلك حنني وحنندة موقفنننا العر نني تجننا  قضننايا ا، حنننحن  فتقنند النندعم 

 الداخلية، وتهو ما أةر سلباا عليناب.العر ي رغم علمنا با شغال الكاير من الدول بمواعهة التحديا  
 24/11/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 في الدفاع عن القضية الفلسطينية األردن ن دور ملكالزعنون يثمّ   .6

 أمنساع ن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنوع لدى لقائه حي مكتبه بعّمنةمّ  :بترا - اععمّ 
ه الاا ي حي الدحاع عن  دور الملك عبد اةرد ي ةعياعالخميس وحداا من لجنة حلسطين حي مجلس ا
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وأةننننى الزعننننوع علنننى الننندور النننذي تقنننوم بنننه اللجننننة والجهنننود النننذي تبنننذلها خدمنننة  القضنننية الفلسنننطينية.
 للقضية الفلسطينية وةبناذ الشعب الفلسطيني على مختلف المستويا .

 24/11/2017 ،الغد، عّمان
 

 المتواصل للقضية الفلسطينية ردنياأل ن الدعم هللا يثمّ   الحمد .7
منس الخمنيس حني أرامي الحمند ه ةنباق  .بح  رئيس الوجراذ الفلسطيني د: حمداع الحا  - اععمّ 

يوسننف الشننوار ة والوحنند المراحننق لننه، سننبل تعزيننز التعنناوع  .اع الكبننرى دعّمنن أمننينمكتبننه بننرام ه، مننا 
 من حي  تبادل الخبرا  حي كاحة المجاا .المشترك بين اةردع وحلسطين على ةعيد البلديا  

دعنننم اةردع المتواةنننل  وعننندد الحمننند ه تأكيننند  علنننى عمنننق العالقنننا  التاريخينننة بنننين البلننندين، مامنننناا 
 ننننه يسننننهم حنننني ةننننمود وةبننننا  أبننننناذ الشننننعب أعلننننى  للقضننننية الفلسننننطينية والشننننعب الفلسننننطيني مشنننندداا 
 الفلسطيني حي وعه ا تهاكا  ااحتالل المستمرة.

 24/11/2017 ،لدستور، عّمانا
 

 مع حماس إالفريح أبو مدين: عباس يريد حكما  مطلقا  بغزة واألمن ال يصلح  سابقالوزير ال .8
قنننال وجينننر العننندل السنننابق والسياسننني المعنننروف حنننريح أبنننو مننندين، إّع برئنننيس السنننلطة : محمنننود تهنينننة

ة ا يشاركه حيه أحند، وأع يكنوع حي غز  مطلقاا  الفلسطينية محمود عباس أعلنها ةراحة أ ه يريد حكماا 
أّع الحكنم المطلنق  ،حي تصريح خاص بننبالرسالة  ناب ،وذكر أبو مدين ةاحب القرار حي كل شيذب.

السنابقة، والتني عنين  11 الوقائا التي حندةا خنالل اةعنوام النن بدوع شراكة ا يصلح حي غزة حي ظلّ 
وأكنّد أع النذي يصنلح  كتي حماس والجهناد.العسكرية لحر  اةعنحةحيها خاف الموظفين وتطور  حيها 

باتا على دراية وعلم  حي الوقا الراتهن تهي حماس، موضحاا أع اةعهزة العاملة حالياا  اةمنمساك  
وذكننر أع  ب، وحننق قولننه.ليننه مجنندداا إتننام بأوضنناع القطنناع، بوتهننناك حلتنناع سننابق تخشننى الننناس العننودة 

 حالة من الشراكة بين مكو ا  الشعب حي غزة. إلى تدر  للوةول إلىمعالجة الملف اةمني يحتا  
ا بحمناس  ا يكنوع مرتبطناا أوحول دعوة عباس تسليم القضاذ حي غنزة، قنال إع ملنف القضناذ ينبغني 

 59وتهنناك  ،قاضني 90 أع القضاذ يحتا  لنن إلى ب، مشيراا يكوع مستقالا  أع، بحالقضاذ يجب عباسوا ب
 .2007 أحداثقاضي ممن علسوا حي بيوتهم بعد 

و شأع العقو ا  المفروضة على غنزة، أعنا : بعبناس قنال إ نه لنن يرحعهنا وسنيبقيها إلنى حنين تمكيننه 
الكامل حي غزة، وأ ه لن يدحا أي شيذ لقناعته بأع تهذ  العقو ا  تهي التي دحعا حمناس للمصنالحة 

 وتهذا تقدير خاطئ منهب.
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التوةنل لمصنالحة  إخفناللرئيسني وراذ ، مؤكنداا أع السنبب اورعح أع تننجح مصنر حني رحعهنا تندريجياا 
 تهو عدم توحر النوايا.

وأكّد أع يحيى السنوار رئيس حماس حي غنزة بقائند وطنني ولنو عناش منا ياسنر عرحنا  لتحنالف معنهب 
 السلطة الفلسطينية. أوليها وا يوعد لديه طموق سياسي حي حكم القطاع إيريد المصالحة ويسعى 

أع تجري اا تخابا   حي غيا  البر امج الوطني الشامل، مستبعداا ورأى أع المعضلة اةساسية تتمال 
 الفلسطينية.

 23/11/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 فتح لثالثة أيام في كال االتجاهينحسين الشيخ: القاهرة أبلغتنا أن معبر رفح سي   .9
 لننه بينناع رحننح: قننال حسننين الشنني ، رئننيس الهيئننة العامننة للشننؤوع المد يننة حنني السننلطة الفلسننطينية، حنني

إع بالجا ننب المصننري أبلغنننا بفننتح معبننر رحننح بعنند غنند السننبا واةحنند وااةنننين المقبننل، حنني كننال  ،أمننس
 ااتجاتهينب.

 24/11/2017 ،الشرق األوسط، لندن
  

 اإلسرائيليةنتهااات اال طالب االتحاد األوروبي باتخاذ خطوات فاعلة ورادعة لوقف عشراوي ت .11
التحرينننننر  عضنننننو اللجننننننة التنفيذينننننة لمنبمنننننة ،ا حنننننناع عشنننننراوي حنننننادي أبنننننو سنننننعدى: التقننننن -رام ه 

ممانننل ااتحننناد اةورو ننني ووكالنننة اةو نننروا لننندى حلسنننطين رالنننف طنننّراف حننني مقنننر منبمنننة  الفلسنننطينية،
عند خرقناا حاضنحاا لعملينة السنالم ومبندأ منبمنة ي  الالتحرير. واعتبر  أع القرار اةمريكي بأغالل مكتب 

حاضننننحة مننننن دورتهننننا كننننراع  زيننننه للعمليننننة السياسننننية بننننين الفلسننننطينيين النننندولتين، وينننننال بصننننورة  حننننلّ 
  وا سرائيليين.

ودعننا عشننراوي ااتحنناد اةورو نني للتنندخل الفننوري، حاةننة إيننا  علننى اتخنناذ خطننوا  عاعلننة واسننتباقية 
للحد من الخروقا  ا سنرائيلية المتواةنلة والمسنتمرة يوميناا للقنا وع الندولي والشنرعية الدولينة. وطالبنا 
دول ااتحاد اةورو ي باتخاذ خطنوا  حاعلنة ورادعنة، لوقنف ا تهاكنا  ااحنتالل العسنكري ا سنرائيلي 

 . 1967وممارساته، وااعتراف العاعل بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 
 24/11/2017 ،القدس العربي، لندن
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 عباس يستقبل مدير المخابرات الروسية .11
، بمقننر 23/11/2017 محمننود عبنناس، مسنناذ الخمننيس السننلطة الفلسننطينية ساسننتقبل رئنني :وحننا -رام ه

الرئاسنننة حننني رام ه، مننندير المخنننابرا  الروسنننية سنننيرغي  ارشنننكين، بحضنننور رئنننيس عهننناج المخنننابرا  
 العامة اللواذ ماعد حر .الفلسطينية 

 23/11/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الهباش تستهدف "أخبار كاذبةبنشر " "بوهةمشيتهم "مواقع  ديوان قاضي قضاة فلسطين .12
كاذبة وتلفيقا  مزورة تستهدف قاضي قضناة  أخباراا  تداولا بعن المواقا المشبوتهة مؤخراا  :وحا وكالة

 حلسطين، مستشار الرئيس للشؤوع الدينية والعالقا  ا سالمية الشي  محمود الهباش.
يننه: إع كنل تهننذ  اةكاذينب، وكننل تهننذا وعقنب مكتننب قاضني القضنناة علنى ذلننك حني بينناع ةننحفي قنال ح

التزوير المتعمد والمشبو ، الذي ا يمنا إلنى الحقيقنة بصنلة، لنن يفنا حني عضند الهبناش، ولنن يمنعنه 
من مواةلة الصدع بكلمة الحق حي وعه أعنداذ حلسنطين، وحني وعنه كنل المتنبمرين النذين ارتضنوا أع 

  البيناع بكنل ا عالمينين الشنرحاذ إلنى  بنذ وأتهنا يكو وا أدوا  رخيصة حي أيدي أعداذ الندين والنوطن.
 تهذ  اةكاذيب وحضح من يقفوع وراذ ترويجها، مضيفا: بوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوعب.

 23/11/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 حماس سيتلقون رواتبهم مطلع الشهر القادم موظفو: فلسطيني مصدر .13
م الخميس، أع موظفي غزة الذين عينتهم حكومة حماس ذكر مصدر حلسطيني مطلا، اليو : غزة

 ديسمبر القادم.كا وع اةول/ السابقة حي القطاع سيتلقوع رواتبهم مطلا شهر 
وأوضح المصدر الذي حضل عدم الكشف عن تهويته أع موظفي حماس سيتلقوع رواتبهم مطلا 

 الشهر القادم ولكن ليس عبر حكومة التواحق الوطني.
أ ه لم تتضح بعد قيمة الراتب التي ستصرف لموظفي حماس حي غزة مشيراا إلى و حسب المصدر ح

 أع ذلك مرتب  بعملية الجباية التي تقوم بها حكومة التواحق الوطني.
 23/11/2017، وكالة سما اإلخبارية

 
 قيادة تلّبي طموحات الشعب وأال تتنازل نريده هوما و الحكومة ببالمشاركة  متمسكينالبردويل: غير  .14

عضو المكتب السياسي حي حركة بحماسب، ، حواراا ل24/11/2017موقع العربي الجديد، لندن،  شر 
 .أيمن المصري ، حي  حاور  ةالق البردويل
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عندما بندأ ا ااسنتعداد للمجنيذ إلنى القناتهرة لمناقشنة الملفنا  المتفنق عليهنا، حوعئننا أع وقال البردويل ب
الملفا  وأع  ناقل حقن  ملنف تمكنين الحكومنة، وذلنك علنى  السلطة ترسل إلينا من يطلب تأعيل كاحة

الرغم من أع الحكومة استلما المؤسسا ، حلماذا تؤعل باقي الملفا ؟ تهم يقولوع إع عليهم ضغوطاا 
وا يستطيعوع مواعهة الضغوم اةميركية وا سرائيلية، ويريندوع التأعينل، ولنن يتقنّدموا خطنوة إا بعند 

اك خلن  بنين المراحنل، وحركنة بحنتحب والسنلطة الفلسنطينية تهني السنبب حني تمكنين الحكومنة. أةنبح تهنن
اا أ ننه أكنند إةننرار حركتننه علننى  .بتهننذا الخلنن ، علمنناا بننأع السننلطة قالننا إ نننا سنننلتزم بننالخطوا  كاملننة

 ااستمرار حي المصالحة. 
تهل بالبردويل  علق أع تهناك ضغوطاا أميركية و سرائيلية عليهما حماس حتح والسلطة أبلغا إعوعن قوله 

من الممكن أ ه إذا ضغ  عليك عدوك تتخلى عن شعبك؟ كالمهم غير مقنا، و ابا من حالنة حز ينة 
وحئويننة وحننب اسننتئاار بالسننلطة، حنننبحتحب والعقليننة السننلطوية ا ترينند شننراكة حنني السننلطة، ترينند حقنن  أع 

 بتبل تهي التي تقود كل شيذ.
غيننر الرئاسننة، حننالجميا شنناتهد أع الحركننة حنناج  حنني  بحمنناسب ا تفكننر حنني ملننف الرئاسننة واو ننين أع 

 60ا تخابا   زيهة وحصنلا علنى أكبنر عندد منن اةةنوا ، وتهني ا تخابنا  حناج  عبرتهنا بحمناسب بنن
حي المائة من مقاعد المجلس التشريعي، وشّكلا الحكومة، وما ذلك تناجلنا عنهنا لننبحتحب التني كا نا 

 .تمال اةقلية
، أوضنح إع التعامنل منا حكومنة حلسنطينية تشنارك حيهنا بحمناسب هاة رحضالوايا  المتحدوعن اعالع 

إذا كنناع تهننذا الننرحن اةميركنني يجعننل القضننية بحمنناس قنند تضننحي بننأي شننيذ إا الننوطن والمقاومننة. 
 ب.الفلسطينية على طاولة ااحترام ويعيد الحق للشعب الفلسطيني، سنتناجل عن كل المناةب

حي الحكومة على ا طالل، حما  تمسنك بنه تهنو أع يكنوع تهنناك   حن غير متمسكين بالمشاركةوختم ب
احتننرام  رادة الشننعب الفلسننطيني، وأع تكننوع تهننناك قيننادة تلّبنني طموحننا  الشننعب وأا تتننناجل، مننا دوع 

 .بذلك ا تهمنا المناةب الفردية، حالوطني لدينا م قّدم على الحز ي
، أع محمد  بيل حلميرة عن مراسلها ، من القاته24/11/2017الشرق األوسط، لندن، وعاذ حي 

بعدم اا فراد بتشكيل حكومة من أعضاذ حركته حال تحقيقها اةغلبية حي ةالق البردويل تعهد 
الشرل »وقال حي حوار ما  اا تخابا  التشريعية المتفق على إعرائها قبل  هاية العام المقبل.

ركته ضمن وحد من حماس حي مفاوضا  أ عري داخل مقر إقامته بالقاتهرة على تهامل مشا« اةوس 
المصالحة الموسعة التي ترعاتها مصر: إع مشاركته الحركة حي منبمة التحرير الفلسطينية ا يعني 

، مشدداا على «حي المائة من أر  حلسطين 78أضاع »القبول ببر امجها الحالي، الذي وةفه بأ ه 
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ا ت نكر « حماس»ح البردويل أع وأوض «.حماس بصياغة بر امج و ناذ عديد للمنبمة»تمسك 
 اللبنا ي، راحضاا الكشف عن تفاةيلها الدقيقة.« حز  ه»العسكرية ما « عالقة المقاومة»

ا تطمننح كايننراا حنني المناحسننة علننى منصننب الننرئيس، لكنهننا سننتمارس حقهننا كننامالا حنني وأكنند أع حمنناس 
ة ديمقراطينة  زيهنة، رغنم قندرتنا علنى دعم الشخصية الوطنية القنادرة علنى أع تقنود تهنذ  السنفينة بطريقن

 الفوج، أو تحقيقه لشخصيا  محترمة و زيهة.
اتفقنا على أع تكوع تهناك شراكة وطنية  2006حي عام وعن موضوع سالق المقاومة، قال البردويل ب

حنني قننرار السننلم والحننر ، بمعنننى أ نننا  ؤكنند علننى أع المقاومننة تهنني حننق للشننعب الفلسننطيني، لكننن تهننذ  
 يقنننوم بهنننا حصنننيل دوع حصنننيل، بنننل  ؤكننند علنننى ترشنننيد المقاومنننة و خضننناعها لقنننرار وطنننني المقاومنننة ا

شامل، وحي الوقا  فسه إخضاع المفاوضا  والعملية السياسنية لقنرار وطنني مماةنل، حنال يجنوج ةبنو 
ماجع )الرئيس محمود عباس( أع ينفرد بالتفاو  ما ااحنتالل، رغنم أ نه لنم ولنن يلتنزم ويريند الهيمننة 

رار الحنر  كمنا تهنو الحنال بالنسنبة للمفاوضنا ، وتهنذ  مسنألة غينر مقبولنة، و التنالي يكنوع منن على قن
الصننعب عننداا إخضنناع اسننتخدام السننالق حنني المقاومننة لقننرار عمنناعي، إا إذا واحننق الننرئيس الفلسننطيني 

 على أع يكوع قرار الحر  والسلم بالشراكة... تهذا ما  ؤمن به.
 

 واضح شيءوالفصائل لم تتفق على  ..ليس كما كنا نتوقعه ونريده : ما جرى في القاهرة"الشعبية" .15
أكند عمينل مزتهنر، عضنو المكتنب السياسني للجبهنة الشنعبية، وعضنو وحند المصنالحة حني : الرسالة  ا

 القاتهرة، أع الفصائل لم تحقق أي تقدم بملفا  المصالحة التي عرى بحاها حي العاةمة المصرية.
منننا عنننرى حننني القننناتهرة لنننيس كمنننا كننننا  توقعنننه و ريننند   الرسالة  نننابوقنننال مزتهنننر، حننني تصنننريح خننناص لننننب

والفصننائل لننم تتفننق علننى شنني واضننح، وتهننناك حنندي  علننى عقنند لقنناذا  أخننرى لمناقشننة بنناقي الملفننا  
 .التي ا تزال عالقة

ولفننا الننى اع أع العقبننا  ا تننزال تعتننر  الطريننق واةمننور بحاعننة إلننى خطننوا  أكاننر عديننة وطننرل 
وذكر أع العقو نا  المفروضنة علنى قطناع غنزة بنناذا علنى  الحوار لتحقيق المصالحة.مختلفة للنقاش و 

ضوذ تطورا  ملف المصالحة ستبقى قائمة حي  لم  حصل علنى قنرار منن حركنةبحتحب بنذلك، متمنينا 
 اع ا تكوع تهناك ضغوطا  خارعية تعرقل المصالحة الفلسطينية.

 23/11/2017الرسالة، فلسطين، 
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 تجابة عباس للضغوط أفشل المصالحة وعليه الرحيل: اس"الجهاد" .16
أكننّد مماننل حركننة الجهنناد ا سننالمي حنني طهننراع  اةننر أبننو شننري ، أع : محمننود تهنيننة –الرسننالة  ننا 

موقنننف السنننلطة الفلسنننطينية ورئيسنننها محمنننود عبننناس تهنننو النننذي يعطنننل عهنننود المصنننالحة الفلسنننطينية، 
ةمريكينننة والضنننغوم التننني تمارسنننها علنننيهم وخاةنننة اسنننتجابتهم للمخططنننا  والمشننناريا الصنننهيو ية وا

وقننال أبننو شننري  حنني تصننريح خنناص بنننبالرسالة  نناب إّع بحمنناس وحصننائل  بعننن اةطننراف ا قليميننة.
المقاومننة عننادة حتننى النهايننة حنني اعننراذ المصننالحة، لرغبتهننا حنني توحينند الصننف امننام تهننذ  المخططننا ، 

 يتجه  حو احشال المصالحةب.ولكن الموقف ااخر ا يزال خاضعا ارادة تهذ  اةطراف و 
وأشنننار إلنننى أع جينننارة محمننننود عبننناس لنننبعن اةطنننراف ا قليميننننة بوتخيينننر  بنننين ااسنننتقالة او القبننننول 
بالمشننناريا الدولينننة الرامينننة لتصنننفية القضنننية، ععلتنننه يختنننار الاا ينننة علنننى حسنننا  المصنننالحة والموقنننف 

ل، حننأي اسننتقالل وقراراتهننا تتحننرك وأضنناف: بحننتح ترحننا شننعار القننرار الفلسننطيني المسننتق الفلسننطينيب.
بأرادة دول المنطقة والعالمب، مؤكدا أع عباس يتعامل با تقائية حي ملفا  المصالحة ويحاول تفعيل ما 

وذكنر أع اسنتجابة عبناس ارادة اةطنراف الدولينة وا قليمينة تهني سنبب احشنال  يجد  حي ةالحه حقن .
غوم ويعطنل تفعينل ملفنا  المصنالحة واعنراذ المصنالحة بحنالطرف ااخنر تهنو النذي يخضنا لتلنك الضن

اا تخابننا ، متابعننا: بوعلينننا أع  عطنني للفلسننطينيين حننق اختيننار قيننادة تعبننر عنننه وعننن ارادتننه، ا أع 
 تعبر عن إرادة الر اعية الدولية وا قليميةب.

 23/11/2017الرسالة، فلسطين، 
 

 عن التوافق والشرااة نفردة بعيدا  أو أي طرف اتخاذ أي قرارات م س من حق السلطةليأبو زهري:  .17
نا : إسطنبول أكد سامي أبو جتهري، الناطق باسم حركة بحماسب، أع تأعيل اا تخابا  الفلسنطينية عاما

 خخر ي لزم الجميا باحترام التواحق الوطني.
وقال أبو جتهري، عبر ةفحته على تنويتر، مسناذ ينوم الخمنيس: بلنيس منن حنق رئاسنة السنلطة أو أي 

 أي قرارا  منفردة حي القضايا السياسية أو غيرتها بعيدا عن التواحق والشراكةب. طرف اتخاذ
و صَّ البياع الختامي اعتماع الفصائل الفلسطينية حي القاتهرة، على دعوة لجنة اا تخابنا  المركزينة 

لمجلنس والجها  المعنينة   جناج أعمالهنا التحضنيرية كاحنةا  عنراذ اا تخابنا  الرئاسنية والتشنريعية وا
، وتخويل رئنيس السنلطة محمنود عبناس بتحديند موعند 2018الوطني المتزامنة حي موعد أقصا   هاية 

 اا تخابا  بعد التشاور ما القوى والفعاليا  الوطنية والسياسية.
 23/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يل لجنة إنقاذ وطنيعباس ينتقم من غزة وال بد من تشك: فتحفي  ""التيار اإلصالحيقيادي بـ .18
أكنننّد عبننند الحميننند المصنننري القينننادي حيمنننا يعنننرف بننننبالتيار ا ةنننالحي : محمنننود تهنينننة –الرسنننالة  نننا 

الننديمقراطيب حنني حركننة حننتح الننذي يتزعمننه محمنند دحننالع النائننب المفصننول مننن حركننة حننتح، أع رئننيس 
 غيرتها.السلطة الفلسطينية محمود عباس وحريقه ا يريدوع مصالحة ما حركة حماس أو 

وقال المصري حي تصريح خاص بنبالرسالة  اب إّع بعباس يتعامل با تقنام منا القطناع، ويريند تركيعنه 
 وسحب سالحه، ويسعى اخضاعه لفريقهب.

وذكر أع بالفصائل الفلسطينية ا تغينر شنيئا منن قناعنا  عبناس وسنلوكه علنى اةر ، وا يأبنه بنأي 
 شيذ مقابل تمرير سياساته اا تقاميةب.

رحن المصري ادعاذا  عبناس بعندم امتالكنه أمنوال لصنرف رواتنب لمنوظفي غنزة، متسنائال: بكينف و 
 ؟ب.2007كاع يدحا الرواتب من قبل وكيف كا ا تصرف الميزا يا  على القطاع قبل احداث 

ورأى أع عباس يتعامل ما سكاع القطاع على أ هم من درعة ةا ية، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة 
استدراك أوضاع الناس حي غزة وعدم ارتها هم لمزا  عباس وسلوكه، بعندما ةبنا للجمينا ا قاذ وطني 

 ا ه يعادي أطياف الشعب كاحة.
 23/11/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 بغزة : تطبيق المصالحة يتوقف على تمكين حكومة الوفاق"القدس العربي"مسؤول فلسطيني لـ .19

شننارك حنني حننوارا  القنناتهرة، التنني اسننتمر  يننومين أشننرف الهننور: قننال مسننؤول حلسننطيني كبيننر  - غننزة
وا تهنننا مسننناذ أول أمنننس اةر عننناذ، إع أي تقننندم حننني تطبينننق المصنننالحة يتوقنننف علنننى تمكنننين حكومنننة 
الوحال منن إدارة النوجارا  عملينا ولنيس شنفويا، ومنن دوع تندخل منن أي طنرف. وأضناف منا معننا  أع 

مصننري اةمننني، الننذي سيصننل الننى قطنناع كننل شننيذ مؤعننل إلننى حننين التمكننين الننذي سيحسننمه الوحنند ال
 غزة حي غضوع اةيام القليلة المقبلة.

أعننواذ الحننوارا  بقولننه إ ننه لننم يحصننل أي ةننراعا  او خننالف « القنندس العر نني»ووةننف المسننؤول لننن 
داخل قاعة الحوارا ، و ع سالق المقاومنة لنم يطنرق ا منن قرينب او بعيند، ومنن يقنول غينر ذلنك إ منا 

علنى مسنتقبل المصنالحة، لخلنو « القلنق»لمصالحة. وعلى اةر  تواةلا حالنة يريد التخريب على ا
  هاذ اا قسام، وشموله حق  على ةي  أعد  بطريقة « مواعيد محددة»البياع الختامي للفصائل من 

 ، حاحبا على عدم ا هيار المصالحة.«دبلوماسية»
 24/11/2017القدس العربي، لندن، 
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 الرامي لمالحقة المجرمين اإلسرائيليينالعالول: مطلوب دعم الجهد  .21
شندد  ائنب رئنيس حركننة حنتح، محمنود العنالول علنى أتهميننة مسناتهمة اللجننة القا و ينة حنني  ا:وحن -رام ه

الحركننة حنني دعننم الجهنند الننوطني الرامنني لمالحقننة المجننرمين ا سننرائيليين الننذين اقترحننوا البلننم وا عننرام 
مسنناذ أمننس للجنننة القا و يننة لحركننة حننتح حنني مكتننب  ائننب وعنناذ ذلننك خننالل اعتمنناع عقنند  بحننق شننعبنا.

 رئيس الحركة و حضور مفو  التعبئة والتنبيم عمال المحيسن.
وأوضح العنالول أتهمينة قينام كنل متضنرر منن ااحنتالل برحنا القضنايا الالجمنة سنواذ للقضناذ و خاةنة 

 الدولي منه، مؤكدا أع القيادة الفلسطينية على ةوابا شعبنا.
عتمننناع عضنننو المجلنننس الانننوري لحركنننة حنننتح عبننند المننننعم حمنننداع، و مشننناركة د.محمننند وقننند حضنننر اا

شنناللد ، د. أحمنند أبننو ععفننر، د.باسننل منصننور، د.شننادي خاليلننه، منناجع حمننداع. و د. عمننال حسننين 
 امين سر لجنة اةكاديميين حي التعبئة والتنبيم.

 24/11/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ناشط من حماس بغزة بتهمة المشاركة في حفر األنفاق لاعتقايعلن  "الشاباك" .21
اعتقل عهاج اةمن العام ا سرائيلي بالشاباكب، ينوم الخمنيس،  اشنطاا منن حركنة حمناس حني  :تل أبيب

قطنناع غننزة، بتهمننة المشنناركة حنني حفننر اة فننال خننالل محاولتننه التسننلل للحنندود ا سننرائيلية حنني شننهر 
 سبتمبر/ أيلول الماضي.

عامنا منن سنكاع حني الشنجاعية وينشن  حني كتائنب  23اج، حأع المعتقل تهو أحمد عبيد و حسب الجه
، مندعيا أ نه اعتنرف خنالل التحقينق معنه بأ نه 2013القسام الجنناق العسنكري لحركنة حمناس مننذ عنام 

شارك حي حفر التدريبا  العسكرية الخاةة بمجاا  الصواري  المضادة للدبابا  والهندسة والقنص، 
 ي حفر اة فال الدحاعية حي منطقة سكنه.وأ ه عمل ح

وادعننى الشنناباك أع المعتقننل قنندم خننالل التحقيننق معننه معلومننا  كبيننرة عننن شننبكة اة فننال حنني منطقننة 
 وأشار إلى أ ه تم تقديم ائحة اتهام ضد  أمام المحكمة حي بئر السبا. سكنه التي كاع يعمل حيها.

 23/11/2017القدس، القدس، 
 

 خلية إللقائها عبوات بدائية بالقدس لا: اعتق"معاريف" .22
اعتقلا قوا  ااحتالل ا سرائيلي ما جعمنا أ نه بخلينةب مكو نة منن خمسنة أشنخاص، : القدس المحتلة

 ألقا عبوا  بدائية التصنيا بطريق النفق المؤدي للقدس المحتلة بأوقا  مختلفة اةسابيا اةخيرة.
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الجنيل ا سنرائيلي أ نه عنرى اعتقنال بالخلينةب حني وذكر  ةحيفة بمعاري ب مساذ الخميس،  قنالا عنن 
عنندة مننناطق، أحنندتهم حنني منطقننة بالنقننب المحتننل، والبقيننة بمخيمنني الدتهيشننة والعننزة ببيننا لحننم عنننو  

 ولم تورد الصحيفة تفاةيل أخرى. الضفة الغر ية المحتلة.
 23/11/2017، فلسطين أون الين

 
 ةو التموضع في سوريإليران بامتالك أسلحة نووية أ نسمحنتنياهو: لن  .23

قال تقرير للقناة ا سرائيلية العاشرة إع رئيس الحكومة ا سرائيلية بنيامين  تنياتهو تهدد حي اتصال 
تهاتفي ما الرئيس الفر سي إيما ويل ماكروع اةحد الماضي بأ ه بيدرس مهاعمة أتهداف إيرا ية حي 

 ل ذلكب.سورياب، موضحا أع ماكروع بحاول تهدئة  تنياتهو وةنيه عن حع
وذكر التقرير الصادر أمس اةر عاذ، أع  تنياتهو قال للرئيس الفر سي إع بالنشام ا يرا ي أةبح 
تهدحا  سرائيل، و ع إسرائيل ستتحرك عسكريا إذا اقتضا الضرورة اةمنية ذلك، إا أع ماكروع حذر 

  تنياتهو من اتخاذ خطوا  طائشةب.
ااةنين بعر  أةناذ ا عقاد علسة للحكومة ا سرائيلية، وكاع وأشار التقرير إلى أع المحادةة تهذ  بين 

ماكروع التقى حي قصر ا ليزيه رئيس الوجراذ اللبنا ي المستقيل سعد الحريري، و تنياتهو تهو أحد 
 الذين تحدث معهم الرئيس الفر سي حي محاولة بلتهدئة اةجمة المتصاعدةب حي لبناع.

محادةة بدأ ماكروع بعر  للوضا حي لبناع، قائال إع الحريري وتابا التقرير ا سرائيلي بخالل ال
سيعود إلى بيرو  ويقدم استقالته رسميا، حقال  تنياتهو ا يهمني من سيكوع رئيس الوجراذ حي لبناع 
أو ما الذي يحدث حي السياسة الداخلية تهناك، ما يقلقني تهو توطيد حز  ه بدعم من إيراع، ويجب 

لبناع أع تعمل من أعل منا حز  ه من الحصول على أسلحة أكار  على كاحة اةطراف حي
اب.  تقدما

  فوذ وأتهداف
على أع بالهدف يجب أع يكوع الحد من  فوذ إيراع،  -بحسب المصدر ا سرائيلي-وشدد  تنياتهو 

 وليس حق  حي لبناع، و  ما أيضا حي سورياب. 
ل حي ما يحدث بسوريا، ولكن بعد اا تصار وجعم  تنياتهو أع إسرائيل بحاولا حتى اآلع عدم التدخ

 على داعل، تغير الوضا، والقوا  الموالية  يراع قد حرضا سيطرتهاب.
و حسب التقرير، حأع الرئيس الفر سي حاول تهدئة  تنياتهو، قائال باتفق بخصوص تحجيم تأةير إيراع 

قرار حي لبناع والتصرف بحذر وحز  ه حي سوريا ولبناع، بيد أ ه يتعين علينا الحفاظ على ااست
 وعدم القيام بأعمال متطرحةب.
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وأضاف الرئيس الفر سي بمن المهم عدا الحفاظ على ااتفال النووي، وعلينا أع  دعم المعتدلين حي 
 إيراع، ا أع  صّعب مهمتهمب. 

احدة من كما أشار  بالقناة العاشرةب ا سرائيلية إلى أع المحادةة بين ماكروع و تنياتهو بكا ا و 
عشرا  المكالما  الهاتفية التي عر  اةسبوع الماضي بين قادة العالم وعلى مستوى المنطقةب بشأع 

 الوضا حي سوريا ولبناع.
 23/11/2017الجزيرة.نت، 

 

 فتح وحماس ذاهبة باتجاه سيء مصالحةليبرمان:  .24
  المصالحة الجارية بين وجير اةمن ا سرائيلي، أحيغدور ليبرماع، أع محادةا : رأىمجيد القضما ي

السلطة الفلسطينية حي رام ه وحركة بحماسب حي قطاع غزة، بتذتهب حي اتجا  سيذب، وأع من شأع 
 با فجارتها أع يشعل المنطقةب، على حد قوله.

وكاع ليبرماع بتوقاب الفشل لمساعي المصالحة الفلسطينية، وقال حي تصريحا  مطلا شهر تشرين 
 بسوف لن تتو  حي اتفالب.أكتو ر إ ها  اةول/

حي حدي  للقناة ا سرائيلية الاا ية،  شرته حي حينه على موقعها ا لكترو ي، أع الطرحين، رأى و 
بحماس وحتح، حق  سوف يلوماع بعضهما البعن على عدم التمكن من التوةل إلى اتفالب و بتهذ  

 ليسا المحاولة اةولىب.
خالل عولة قام بها حي البلدا  المحيطة بما يسمى  وعاذ  تصريحا  ليبرماع اليوم، الخميس،

 بغالف قطاع غزةب، 
و قلا وسائل إعالم إسرائيلية عنه قوله، خالل اعتماع حضر  أيضا قائد لواذ الجنو  حي الجيل 
ا سرائيلي، أيال جمير، إع باةوضاع حي قطاع غزة ما جالا متوترة على الرغم من مرور وقاب)على 

 ع بإسرائيل تستعد للرد على الهجومب.مجزرة النفق(، و 
 23/11/2017، 48عرب 

 

 مسؤول بمجلس األمن القومي اإلسرائيلي بتهمة الفساد بمحاامةتوصية  .25
أوةا الشرطة ا سرائيلية بتقديم ائحة اتهام ضد  ائب رئيس مجلس اةمن : مجيد القضما ي

د، ومتعلقة بدحا مصالح رعل أعمال القومي ا سرائيلي السابق، أحريئيل بار يوسف، حي قضايا حسا
ويذكر أع بار يوسف مشتبه حي قضية  ألما ي على ةلة بخطة الغاج الحكومية مقابل تلقيه الرشوة.

 ب، أيضا. 3000واةا ، بالملف غال
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وقالا وسائل إعالم إسرائيلية، مساذ يوم الخميس، إ ه تم استجوا  بار بوسف لدى الوحدة القطرية 
(، بالتعاوع ما تهيئة مكاححة غسيل 433الغل والخداع حي الشرطة )اتهف للتحقيق حي أعمال 

 اةموال وتمويل ا رتها ، و مراحقة من با دارة ااقتصاديةب لمكتب المدعي العام.
من عهة أخرى، وحي السيال، كشفا ةحيفة بيديعو  أحرو و ب حي عددتها الصادر، اليوم 

إلغاذ ةفقة الغواةا  ما إسرائيل بسبب شبها  الفساد، الخميس، النقا  عن أع ألما يا تتطلا إلى 
وذلك حي الوقا الذي أعلن قرار الشركة اةلما ية، بألغاذ التعاقد ما رعل اةعمال ميكي غا ور، 

ب، كما وتفحص الشركة 3000كوكيل للشركة حي إسرائيل، الذي تحول إلى شاتهد ملك بنبالقضية 
 ح لها حرعا حي البالد.اةلما ية بتينسكرو ب إمكا ية أع تفت

 23/11/2017، 48عرب 

 

 تؤجل التصويت على "قانون القومية" اإلسرائيلية بالحكومةخالفات  .26
أحاد  ا ذاعة الرسمية ا سرائيلية، أع رئيس اائتالف الحكومي، داحيد بيتاع، يجري : محمد وتد

يا على بقا وع القوميةب مفاوضا  متقدمة ما رؤساذ اةحزا  المشاركة حي الحكومة لتأعيل التصو 
 وعدم إدراعه بهذ  المرحلة على عدول أعمال الكنيسا للتصويا.

وحسب ا ذاعة، حأع بقا وع القوميةب، الذي يرس  رسميا وضا إسرائيل كدولة يهودية، وحي  يعتبر 
ا القا وع أحد أتهم الرموج لالئتالف الحكومي، سيتم إجالته عن عدول أعمال الكنيسا وتأعيل التصوي

 عليه.

 23/11/2017، 48عرب 

 

 الواليات المتحدة  حوتوبيلي من منصبها بعد مهاجمة يهود فصلنتنياهو يدرس  .27
ذكر  القناة العبرية الاا ية، مساذ اليوم الخميس، أع رئيس الوجراذ  -بالقدسب دو  كوم -رام ه

الوايا  اعمة يهود ا سرائيلي بنيامين  تنياتهو يدرس حصل تسيبي حوتو يلي من منصبها بعد مه
 .المتحدة

و حسب القناة، حأع  تنياتهو يبح  عن مصوغ قا و ي لفصل حوتو يلي من منصبها كنائبة وجير 
 الخارعية، وتهي الحقيبة التي يتواتها  تنياتهو بنفسه.

حوتو يلي من اليمنيين المتطرحين داخل حز  الليكود. وقد تهاعما ةباق اليوم يهود أميركا  عدوت
 م يعيشوع حي رحاتهية وا يرسلوع أبنائهم للحر  وا يعرحوع شعور الخطر بالصواري .وقالا أ ه
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و قلا القناة العبرية الاا ية عن حوتو يلي قولها أع تهناك حالة من التوتر بين يهود المتدينين وغير 
لعر  المتدينين بشأع الصالة عند حائ  البرال، وخالحا  تتعلق بسياسا  الحكومة ا سرائيلية ضد ا

 والفلسطينيين.
 23/11/2017القدس، القدس، 

 

 غلقتأ   سلوان عن أراض   في الفلسطينيين العليا اإلسرائيلية تقرر تعويض .28
أةدر  المحكمة العليا ا سرائيلية أمرا يلزم دولة ااحتالل وعمعية بإلعادب ااستيطا ية : تهاشم حمداع

سلواع، وذلك كشرم مقابل إغالل مساحا  مفتوحة لصالح السكاع الفلسطينيين حي  قديم أرا   تب
 أةرية حي ما يزعم أ ه بحديقة داوودب.

وكا ا عمعية إلعاد ااستيطا ية قد بدأ  قبل سنتين بأغالل مناطق بواسطة السياعا  والبوابا ، 
 .المناطقاةمر الذي حر  قيودا على أبناذ سلواع حي الدخول إلى تهذ  

 24/11/2017، 48عرب 

 

 يزيل القبة الحديدية من مناطق تل أبيب جيش االحتالل .29
ذكر  ةحيفة بيديعو  أحرو و ب العبرية، ةباق اليوم الخميس، أع الجيل ا سرائيلي : تل أبيب

أجال بطاريا  القبة الحديد من منطقة غوش داع التي تشمل تل أبيب وكاحة المناطق التي تقا ضمن 
  طاقها.

البطاريا  حي مناطق الجنو  المحاذية للقطاع  وأوضحا الصحيفة، أع الجيل أبقى على بعن
 تحسبا ةي طارئ.

 23/11/2017القدس، القدس، 

 

 إيران والوضع في سورية يسببان تعديل الموازنة العسكرية اإلسرائيلية .31
لم تقنا الذرائا التي طرحها وجير اةمن ا سرائيلي، أحيغدور ليبرماع، : خمال شحادة -القدس المحتلة 
ل، الكاير من الجها  المسؤولة حي إسرائيل، لكن كبليوع شي 4.8المواج ة العسكرية بقيمة لتبرير رحا 

الدعم عاذ  من رئيس الحكومة، بنيامين  تا ياتهو الذي بذل عهوداا كبيراا للترويج ليخطار اةمنية 
حز  »المحدقة من عهة سورية ولبناع، واةبعاد المترتبة على الحضور ا يرا ي حي سورية ودعمه 

 «.ه
ةالةة متغيرا  رئيسية شهدتها المنطقة خالل السنة اةخيرة، تشكل بالنسبة لليبرلماع وقيادة الجيل 

 خطراا أمنياا أكبر على إسرائيل:
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 الوعود الروسي الضخم حي سورية، الذي يغير الوضا برمته حي الشمال. -
 وسورية.« حز  ه»وةول أسلحة دقيقة إلى  -
 الصواري  ا يرا ي. تطوير بر امج -

سنوا ، إا أع ليبرماع، كبقية  3المتغيرا  الاالةة تصّدر  أعندة السياسيين والعسكريين منذ  حو 
العسكريين والسياسيين الذين يستخدموع سياسة التخوي  ابتزاج المواج ا  العسكرية، خر  تهذ  السنة 

 بمطلب جيادتها.
م بتسريا خط  شراذ اةسلحة حي شكل كبير. ويفتر  ووحق ليبرماع، حأع الجيل ا سرائيلي ملز 

بهذ  اةموال ا ضاحية التي يطلبها أع تمول شراذ الذخائر الدقيقة للقوا  الجوية والقوا  البرية، 
وتصنيا المزيد من الصواري  ة بمة ااعترا ، السهم، العصا السحرية والقبة الحديد، وتحسين 

والى عا ب ذلك، يعتقد ليبرماع بأع تهناك حاعة الى تعزيز قدرا   سبل الحماية حي الجبهة الداخلية.
 سالق البر.

عندما اتفقنا حي الحكومة على عدم جيادة المواج ة العسكرية إا حي حال »وقال ليبرماع ةراحة: 
، لم تكن على حدود ا دولة معادية حي شكل واضح ة ه كاع يبدو أع سورية «تغيير عوتهري »حدوث 

ا يمكننا تجاتهل حقيقة أع إيراع تريد أع ينبر إليها على أ ها دولة مؤةرة ويوعد لها تتفكك، ولكن 
موطئ قدم عميق حي سورية.  حن  قوم بتقدير الواقا على الحدود الشمالية حي شكل مستمر 

 «.ومتكرر، وتهذا ينطوي على احتمال التصعيد، لكننا  فعل كل شيذ حتى ا  صل إلى حالة حر 
حي المئة من اةراضي  90ع، حي طرحه ليخطار، الى تقرير إسرائيلي يقول إع  حو ويستند ليبرما

المأتهولة حي سورية تخضا ليسد، والنبام يسيطر على معبم المواطنين السوريين. و هذا المعنى، 
 حقق الروس أتهداحهم حي سورية.
م يهزم ولم تتم تصفيته. أع التنبيم ل»وتقييم وضعيته، إذ يرى « داعل»ويتطرل التقرير الى تنبيم 

با ضاحة إلى ذلك، ووحق «. إ ما غّير شكله وا طلق ما الفكرة إلى أماكن مختلفة خار  سورية
 التقرير ا سرائيلي، حأع الجيوش العر ية تمّر، حالياا، حي سبال تسلح يقلق الجيل ا سرائيلي.

ا يوع على ميناذ أو مطار حي لن تقبل إسرائيل وضعاا يسيطر حيه ا ير »يضيف ليبرماع قائالا: 
«. سورية. وتهذ  أمور تم توضيحها ليميركيين والروس.  حن  تعامل بشفاحية أمامهم حي تهذ  القضية

 وحي رأيه، إع إسرائيل وةلا الى وضا تواعه حيه ةعو ة حي تلبية ااحتياعا  اةمنية.
 اليوم الذي يلي
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ئيل تهو امتالك إيراع ةاروخاا دقيق ا ةابة لدى وحق التقارير ا سرائيلية، إع أكار ما يقلق إسرا
، وتهو يهدد حي شكل مباشر حي إةننابة مراحق معينننة حي إسرائيل، من ضمنها قواعد «حز  ه»

 «.عسكرية، ومحطا  الكهر اذ، والموا ئ والمطارا 
تنتاعا  اةولية وتبح  اةعهزة اةمنية ا سرائيلية حي اليوم الذي يلي ا تهاذ الحر  حي سورية. ااس

تقول إع اةعهزة اةمنية تفتر  أع الحر  حي سورية قد ا تها. وعلى رغم أع السنوا  المقبلة 
ستشهد استمرار المعارك بين  بام بشار اةسد وعيو  المقاومة المحلية والتنبيما  ا رتهابية، إا 

من ضمن ما تهو غير »تضيف: ، تهكذا تقّيم اةعهزة اةمنية الوضا و «أع يد دمشق اليوم تهي العليا
واضح تهناك سؤال متعلق بتعامل اةمم المتحدة ما اةسد. و لى أي حد سينجح اةكراد حي تشديد 
قبضتهم على اةر ، من أعل تحسين مكا تهم حي المفاوضا  حول مستقبل سورية، حي وقا تقوم 

 «.صر؟حيه الوايا  المتحدة، وروسيا، و يراع، بمحاولة البهور بمبهر المنت
 ولم تخف اةعهزة اةمنية قلقها من  قطتين حاسمتين:

ترسي  إيراع حي سورية، ويقول أمنيوع إع طهراع تسعى بكل طاقتها من أعل تشديد قبضتها على  -
اةر  السورية، حي ظل تفاتهم مفاد  أ ها كلما حققا إ جاجا  حي الميداع، أةبح من الصعب 

 اقتالعها من اةر  ما بعد الحر .
المسألة الاا ية كامنة حي خلق تواةل عغراحي، ما بين إيراع مروراا بالعرال وسورية. ووحق  -

اةمنيين، حقد ظهر حي البداية أع ا يرا يين ملزموع، من أعل تحقيق تهذ  الغاية، بتوةيق العالقا  
بواسطة ما اةكراد لكي يتمكنوا من خلق محاور خمنة. وقد  جحوا حي السيطرة على تهذ  المحاور 

الميليشيا  الشيعية حي العرال، و جحوا بطريقة أذكى حي دحا الحكومة إلى ااعتراف بهذ  
مرتبطة حي شكل دسنتوري بالحكومة، وحق ما عاذ حي « قوة وطنية عراقية»الميليشيا  باعتبارتها 

ق من التقرير ا سرائيلي، الذي يحذر من أ ه با  يمكن إيراع إرسال شاحنا  على امتداد الطري
إيراع  حو سورية، من دوع أع يتم إجعاعها حي شكل استانائي، وتهذا، وحق إسرائيل، يمال تهديداا 

 استراتيجياا عديداا، وتهو تحد كبير  سرائيل ودول المنطقة.
وحي ذروة مناقشة تهذ  التقارير، أعلن مكتب  تا ياتهو تفاةيل محادةة تهاتفية أعراتها ما الرئيس 

ن،  اقل خاللها ااةناع الوضا حي سورية ومحاوا  ا يرا يين ترسي  وعودتهم الروسي حالديمير بوتي
حيها. وأعلن مكتب  تا ياتهو أع رئيس الحكومة تمسك خالل المحادةة بمبادئ اةمن ا سرائيلية 

 ومعارضته توطيد الوعود ا يرا ي حي سورية.
إع بوتين واةسد اتفقا على »حيه: وتضمن إعالع  تا ياتهو بياع الكرملين حول الملف السوري، وعاذ 

أع تركيز الجهود حي سورية يتغير من حملة عسكرية اعتااث ا رتها ، الى البح  عن حل 
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، مشيراا الى لقاذ بوتين ما الرئيس التركي رعب طيب اردوغاع والرئيس ا يرا ي حسن «سياسي
 روحا ي.

تما  تا ياتهو وليبرماع ما وجير المال وما ا عالع عن ااعتماع الاالةي لبح  الملف السوري، اع
موشيه كحلوع، الالااذ، للضغ  عليه لقبول مطلب جيادة المواج ة لكن ااعتماع، الذي استمر 
ساعا  طويلة، ا تهى من دوع التوةل الى اتفال حول مطلب ليبرماع، الذي يخرل ااتفال الذي 

لذي ينص على تخصيص مواج ة ةابتة تم التوةل اليه قبل عامين بين وجارتي المال واةمن، وا
 «.تغيير عوتهري »للجهاج اةمني لمدة خمس سنوا ، وا تتم إعادة حتح ااتفال إا إذا طرأ 

منذ »لكن ليبرماع يواةل حملة التهديد والتخوي  للحصول على مطلب جيادة المواج ة، مدعياا أ ه 
 «.والتكتم على قسم خخرتوقيا ااتفال طرأ تغيير درامي، يمكن الحدي  عن قسم منه 

حي شهر كا وع الاا ي المقبل، ستبدأ المداوا  حول المواج ة، وسيجرى الحسم حي مطلب جيادة 
المواج ة العسكرية من عا ب الحكومة، حهي التي تحدد مدى الخطر الذي ينبغي على الجيل 

تهل التغييرا  الجارية ااستعداد له. و التالي سيطالب المجلس اةمني المصغر با عابة عن سؤال: 
 حي الشرل اةوس  ةقيلة الوجع إلى تهذا الحد وت لزم بتخصيص مواج ة إضاحية؟

  24/11/2017الحياة، لندن، 

 

 اليمين المتطرف يطالب باستبدال زعيم آخر من الليكود بنتنياهو .31
ف تل أبيب: بعد أع كا ا قوى اليمين المتطرف حي إسرائيل تنادي بها حي الخفاذ، خر   دا

تهعتسني، أحد أبرج قادة اليمين، بدعوة علنية أمس، طالب حيها حز  الليكود اليميني الحاكم، 
باستبدال جعيم خخر حورا برئيس الوجراذ بنيامين  تنياتهو، واامتناع عن إعراذ ا تخابا  عامة 

 .1999و 1992للكنيسا، خوحا من أع يتم إسقام حكم اليمين مرة أخرى، مالما حصل حي سنة 
 عا الزعيم اليميني إلى عدم ااستهتار بجهود المعارضة الحالية حي غزو مواقا حي اليمين.ود

يزوداع تهذ  الحملة بكمية ا تنتهي من »وحي تهذا السيال، أوضح الزعيم اليميني أع  تنياتهو وجوعته 
طر الذي الذخائر. وتهكذا تتحول استراتيجية الخداع تهذ  إلى خطر حقيقي. أما السبب الاا ي حهو الخ

 تنياتهو ذاته، إذ ليس من الواضح حتى اليوم ما أحكار  ومعتقداته... على أي حال، يعّد يأتي من 
 تنياتهو إ سا ا يمارس بشكل دوري خرقا لوعود  ولبر امج الليكود السياسي. حقد قام بتجميد عمليا  
البناذ حي القدس وحي يهودا والسامرة )الضفة الغر ية(، وتهو يرحن تبني سياسة مساواة بين 

لمستوطنين و قية اليهود حي إسرائيل. كما حّو  على  فسه الفرةة الكبرى المتمالة حي الدحا قدما ا
برؤية الليكود حي بداية عهد ترمب، وتهو اآلع قد يخلص إخالةا تاما لهذا المخط  المجنوع الذي 
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سه بسبب يأتينا بين الفترة واةخرى من واشنطن. وتهناك من يّدعي، أع  تنياتهو، وتهو حي ذروة يأ
 «.التحقيقا  الممارسة ضد ، سيتجه يسارا على غرار ما حعله أرئيل شاروع 

ينبغي على  تنياتهو أع يذتهب قبل أع توعه له ائحة اتهام بالفساد.  تنياتهو »واختتم تهعتسني قائال: 
لديه ميل مزمن وغير قابل للشفاذ حي ععل اآلخرين يدحعوع حساباته عنه... إع ما يحدث ينبغي أع 

لزم الزوعين  تنياتهو بصنا معروف لنا ولهما، بحي  ينزاع عن المنّصة، ولو بشكل مؤقا على ي  
 «.اةقل

  24/11/2017الشرق األوسط، لندن، 

 

 من يقف خلف حساب "الموساد" في "تويتر"؟ .32
سّل  موقا إسرائيلي الضوذ على حسا  يحمل اسم بالموسادب حي موقا التواةل ااعتماعي بتويترب، 

يدعوع  -غير الموةق-ووحقا لموقا بالمصدرب، حأع القائمين على الحسا   ى بمتابعة اآلاف.ويحب
 أ هم يسمحوع لعمالذ الموساد بالقيام بنشاطا  سرية خاةة.

ألف متابا  24وتوقا الموقا أع يكوع الحسا  مدارا من قبل أشخاص حي إسرائيل، علما أ ه عما 
 حي  حو عام.

 Roseanneحدة حق ، وتهي المهّرعة اليهودية اةمريكية، روجاع بار )ويتابا الحسا  شخصية وا

Barr.) 
ويحمل أسلو  التغريدا  حي حسا  بالموسادب حسا حكاتهيا، بيد أ ها ا تخر  عن سيال الدحاع عن  

 و قل موقا بالمصدرب عن عهاج بالموسادب قوله إ ه ا يملك أي حسا  عبر بتويترب. إسرائيل.
 24/11/2017 ،21موقع عربي 

 

 والد أسير يقايض االحتالل بحريته مقابل عالج نجله .33
أسبوع عصيب عاشته عائلة دويكا  حي مدينة  ابلس شمال الضفة الغر ية ب: ةفابخاص  - ابلس 

عاماا( بصر  بسبب ا تهمال الطبي  30المحتلة منذ إبالغها بفقداع ابنها اةسير محمد ماجع دويكا  )
 سرائيلي.حي سجوع ااحتالل ا 

ولم يجد الشي  ماجع دويكا  رعل ا ةالق المعروف على مستوى  ابلس أغلى من حريته ليفتدي 
بها عيني ابنه اةسير محمد حعر  استبداله بنجله ليتمكن أبنه من الحصول على العال  المناسب 

 قبل حوا  اةواع.
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لجمعة بعد الصالة مباشرة حي ويعتزم الشي  دويكا  تنبيم وقفة تضامنية لعشيرة الدويكا  يوم ا
 ديواع العائلة بمنطقة بالطة البلد.

ويقول الرعل لمراسل بةفاب، إ ه سيعر  اعتقاله وعشرة من أقار ه كرتهائن  خرا   جله للعال  أو 
 دحا كفاا  مالية ليتمكنوا من عالعه ومنحه تصريحا لمراحقه إلى المستشفى.

 23/11/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 مشروع توثيقي للحفاظ على الهوية الفلسطينية :بصمة عائد .34
أطلق المشروع الوطني للحفاظ على عذور العائلة الفلسطينية ب تهوية ب، بر امجا بعنواع ب بصمة 
عائدب، عبارة عن سلسلة حلقا  مصورة تسل  الضوذ على أعمال قام بها الشعب الفلسطيني 

لفلسطينية، ا سيما حي مجال التوةيق للتراث والبلدا  والعائال  وساتهما حي الحفاظ على الهوية ا
 الفلسطينية.

ويحمل البر امج رسالة شكر لكل من يترك بصمة على طريق العودة، ورسالة لكل أبناذ الشعب 
 الفلسطيني أع بأمكاع الجميا أع يترك بصمته من خالل تهذا المشروع التوةيقي الجديد.

 22/11/2017، 21عربي
 

 طينيون يتظاهرون قبالة معبر رفح للمطالبة بفتحهفلس .35
رحح: تباتهر عشرا  الفلسطينيين أمس قبالة معبر رحح البري بين قطاع غزة ومصر للمطالبة بفتحه 

 حي ااتجاتهين بشكل دائم، حسبما أعلنا عنه وكالة اة باذ اةلما ية.
)أطالب بحقي حي السفر(،  ورحا المحتجوع العلمين الفلسطيني والمصري، واحتا  كتب عليها

 ساعة(. 24و)احتحوا معبر رحح 
وطالب متحدث باسم المتباتهرين حكومة الوحال الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجا  قطاع غزة، 
والعمل الفوري والعاعل والجاد على حتح معبر رحح حتى يتسنى للجميا السفر دوع قيد أو شرم، 

خالحا  السياسية حي ظل حاعة خاف العالقين من مشددا على وعو  تحييد معبر رحح عن ال
 الحاا  ا  سا ية للسفر حي وضا طبيعي.

 24/11/2017، لندن، الشرق األوسط
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 يبرر قتل مدنيين فلسطينيين خالل "عمليات حربية" اإلسرائيليالقضاء  .36
ينة بئر السبا، غزة: أعلن مركز حقوقي  اش  حي قطاع غزة، أع المحكمة المركزية ا سرائيلية حي مد

رد  الدعوى التي رحعها ضد قوا  ااحتالل ا سرائيلي بشأع قصفها منزا ةحد الفلسطينيين عام 
، ما تسبب حي قتل سيدة و ةابة خخرين من قاطني المنزل الواقا وس  قطاع غزة. ورحضا 2010

قيقة تدمير منزل وقتل بذلك ح الحادةة عاذ  حي إطار بعملية قتاليةب، مخالفةا  أعالدعوى على خلفية 
 و ةابة مد يين.

واتهم المركز سلطا  ااحتالل بوضا عراقيل تحول دوع وةول الضحايا من الفلسطينيين إلى 
العدالة، احتا إلى أع سلطا  ااحتالل بتسعى عاتهدة  عراذ تعديال  إعرائية قضائية ومالية، 

ة، لتحقق لها أتهداحها حي تحصين مرتكبي وتواةل تعديل القوا ين بطريقة تخالف أبس  قواعد العدال
 ا تهاكا  عسيمة للقا وع الدوليب

 24/11/2017، لندن، القدس العربي
 

 لدى الفلسطينيين بعد حوار "مخيب" في القاهرة وغضبصدمة  .37
أةيب الفلسطينيوع، خصوةاا حي قطاع غزة، بصدمة حقيقية وغضب، من : حتحي ةّباق -غزة 

 حي حوار القاتهرة بين الفصائل المختلفة.عدم تحقيق أي  تيجة ت ذكر 
ةاذ واةر عاذ يتحاوروع حي مقر ساعة يومي الاال 20حصيالا، أكار من  13وأمضى ممالوع عن 

ااستخبارا  العامة المصرية بالقاتهرة، قبل أع يصدروا بيا اا من أر ا ةفحا ، وةفه كايروع بأ ه 
 بباتهاب و بغامنب.

ى البياع قائالا: بتمخن الجبل حأ جب حأرااب، وكتب الدكتور ماتهر عل من غزة حلسطيني وعلق مواطن
الطّباع على حسابه حي بحايسبوكب على خلفية سوداذ كلمة بةورةب حق  حي إشارة إلى حاعة 

 الفلسطينيين إلى ةورة حي وعه البلم والقهر والطغياع.
الخميس، أي كلمة  -ذ ولم يتضمن البياع الختامي الذي ةدر حي ساعة متقدمة من ليل اةر عا

حول القضايا التي تؤرل الفلسطينيين حي القطاع، بخاةة معبر رحح، والعقو ا  المفروضة من 
حكومة التواحق الوطني، والحسوم على الرواتب وغيرتها، حي حين ا تبر الفلسطينيوع أع تتقدم 

 المصالحة خطوا  إلى أمام، ا التراعا إلى وراذ.
 24/11/2017الحياة، لندن، 
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 ومخطط لتهويد عكا اللدهدم في  .38
منزا حي  30قرية عزوع قضاذ قلقيلية ووجعا إخطارا  على أكار من  أمساقتحما قوا  ااحتالل 

القرية، ووجعا منشورا  تهدد بفر  عقو ا  تعسفية بحق ساكينها، حيما ا دلعا مواعها  ما بين 
 بالحجارة.عنود ااحتالل والعديد من الشباع الذين رشقوا الجنود 

عيب  25وقال شهود عياع إع قوا  ااحتالل اقتحما قرية عزوع من محورتها الشمالي بأكار من 
 منزا، وسلما ساكنيها إخطارا  التهديد. 30عسكري، و اقلة عند، وداتهما أكار من 

 من  احية ةا ية أقدما عراحا  تابعة لبلدية اللد بحماية قوا  كبيرة من شرطة ااحتالل على تهدم
 بحجة عدم الترخيص.، 48منزل المواطن سليماع ج ارقة حي مدينة اللد داخل اراضي 

وقال عضو بلدية اللد، عبد الكريم ج ارقة، إع ببلدية اللد تشن تهجمة شرسة على المواطنين العر  
حي اآلو ة اةخيرة، وتستغل البلدية الفوضى القائمة حي المدينة من ضائقة سكنية وعنف و عرام 

 مبر ها ومخططاتهاب. لتمرر
ووعه عدد من الناشطين الوطنيين حي عكا القديمة، دعوة للصالة حي مسجد البر  حي المدينة 
والمشاركة حي اعتماع عاعل اليوم بعد ةالة الجمعة، وذلك تحا عنواع بعكا حي خطر: أ قذوا ما 

 تبقى منهاب.
بالوقوف والتصدي لعمليا  الهدم  ودعا الناشطوع أتهالي عكا والمواطنين العر  حي المنطقة إلى

 والطمس التي تقوم بها اآلليا  ا سرائيلية بحق أتهم معالم مدينة عكا، اليوم الجمعة.
وأكدوا أ ه بتأتي تهذ  الدعوة بعد تهدم سينما بستاع، أحد معالم عكا الحضارية والتاريخية، والبدذ 

هاب. وختم الناشطوع بالقول إع بعكا بتنفيذ مخط  تهويد عكا وطمس معالمها الحضارية وتهجير أتهل
 لن تبقى وحدتهاب.

 24/11/2017، الرأي، عّمان
 

 لمت للمستوطنينزعت بأمر عسكري وس  انت   يرفض التماس السترجاع أراض   االحتالل .39
رحضا المحكمة العليا، يوم أمس الخميس، التماسا تقدم به حلسطينيوع  :وكاا  - القدس المحتلة

زعا أراضيهم منهم بموعب أمر عسكري اعتبرتها بمنطقة عسكرية مغلقةب، وتم من منطقة اةغوار ا ت
  قلها احقا للمستوطنين الذين يعملوع اليوم على جراعتها بشجر النخيل.

وطالب الفلسطينيوع أةحا  اةراضي، حي االتماس، بالسماق لهم بالوةول إلى أراضيهم 
 وحالحتها.
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اولا المحكمة العليا إقناع الملتمسين بااكتفاذ بالتعوين وتبين أ ه خالل النبر حي االتماس ح
 وليس باةراضي. ولما رحضوا، رحضا المحكمة االتماس.

 24/11/2017الدستور، عّمان، 
 

 يقتحمون باحات األقصى مستوطنا   94": قدس برس" .41
يهودياا اقتحموا مستوطناا  94أحاد  دائرة اةوقاف ا سالمية حي القدس المحتلة، بأع : القدس المحتلة

باحا  المسجد اةقصى المبارك من عهة ببا  المغار ةب الخاضا لسيطرة ااحتالل ا سرائيلي منذ 
1967. 

مستوطناا اقتحموا اةقصى، بعد أع  44وقالا مصادر حي اةوقاف لن بقدس برسب يوم الخميس، إع 
هم حي مسارتهم حتى خروعهم من ببا  أّمنا لهم القوا  ا سرائيلية المدعجة بالسالق الباحا ، وراحقت

 السلسلةب.
ا خالل عولة ااقتحاما   50وأضاحا أع  مستوطناا من حئة الطال  اليهود، اقتحموا المسجد أيضا

 الصباحية الممتدة ما بين السابعة وحتى العاشرة والنصف بتوقيا القدس.
 23/11/2017، قدس برس

 
 في "سوسيا" فلسطينيا   مسكنا   20مصادقة إسرائيلية على هدم  :الخليل .41

تستعد السلطا  ا سرائيلية لتنفيذ سلسلة عمليا  تهدم حي قرية سوسيا الفلسطينية، عنو ي : الخليل
 الخليل، بحجة بتنبيمهاب، وحق ما كشفا عنه ةحيفة بتهبرتسب العبرية.

يرة من قرية وقالا الصحيفة إع المحكمة ا سرائيلية العليا تنبر حي بالمصادقة على تنبيم أعزاذ كب
سوسياب، وذلك بهدم بعن مساكنها التي تفتقر للتراخيص القا و ية، مشيرة إلى أع المستشار 

 القضائي للحكومة أحيحاي مندلبليا، يعتقد أ ه ا يوعد ما ا قا و ي يعيق تهذا اةمر.
ا المحكمة مسكنا حلسطينيا حي القرية، ولن تنتبر ب 15وأحاد  بأع الحكومة ا سرائيلية ستقوم بهدم 

 حي ملفها، بدعوى إقامتها بعد تقديم االتماس للمحكمة.
من عا به، اعتبر رئيس مجلس قروي سوسيا، عهاد  واععة، أع قرار الحكومة ا سرائيلية عاذ سلبياا 

 خيمة بزعم مخالفتها للقرار ااحتراجي بوقف البناذ. 20 -15بتأكيد  على تهدم 
 23/11/2017، قدس برس
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.. متفوقا  على "المنتخب : المنتخب الفلسطيني في أفضل مركز له تاريخيا  "فيفا"تصنيف  .42
 اإلسرائيلي"
حي التصنيف الشهري لالتحاد  82)أ ف  (: احتل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم المركز  –رام ه 

ول على الخميس، وتهو اةحضل له حي تاريخه، وأتاق له للمرة اةولى التف، يوم الدولي )حيفا( الصادر
 .ا سرائيليتصنيف المنتخب 

مركزا  16 ا سرائيليوتقدم المنتخب الفلسطيني مركزين عن تصنيفه السابق، بينما تراعا المنتخب 
 .98ليحتل المركز 

 24/11/2017، القدس العربي، لندن
 

 "إعالن إسطنبول" يؤكد دعمه إقامة الدولة الفلسطينية .43
ي ختام اعتماعا  الجمعية البرلما ية اآلسيوية مساذ أكد إعالع إسطنبول الصادر حإسطنبول: 

الخميس، حي مدينة إسطنبول التركية على حق الشعب الفلسطيني حي إقامة الدولة الفلسطينية 
وعّبر ا عالع عن إدا ته لكاحة  وعاةمتها القدس. 1967المستقلة على حدود الرابا من حزيراع عام 

ير القا و ية وعمليا  الهدم ضد المبا ي حي حلسطين، وأعر  النشاطا  ااستيطا ية ا سرائيلية غ
 عن إدا ته كذلك لكاحة اا تهاكا  التي تمارسها قوا  ااحتالل ا سرائيلي.

 23/11/2017، فلسطين أون الين
 

 خامنئي: نسعى للوصول لليوم الذي تحرر فيه فلسطين .44
ي اليوم الذي ستعود حيه حلسطين إلى قال المرشد اةعلى حي إيراع علي خامنئي يوم الخميس إ ه ح

الشعب الفلسطيني ستوعه ةفعة حقيقية إلى ااستكبار، مشددا على أ نا سنسعى للوةول إلى ذلك 
وأكد خامنئي حي تصريحا   قلتها وسائل إعالم إيرا ية يوم الخميس أع يوم عودة حلسطين إلى  اليوم.

للعالم ا سالمي ويوعه ضر ة حقيقة إلى  أتهلها وتحريرتها من براةن الصهاينة سيكوع يوم عيد
، ا سالميوشدد على أع القضية الفلسطينية تهي القضية اةولى حي العالم  ااستكبار العالمي.

مضيفاا أع بمفتاق التغلب على أعداذ ا سالم تهو القضية الفلسطينية ةع عبهة الكفر وااستكبار 
إلخالل بأمن دول المنطقة لذلك يجب مواعهة تهذ  والصهيو ية احتلا حلسطين وحولتها إلى قاعدة ل

 الغدة السرطا يةب.
 23/11/2017، فلسطين أون الين
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 يناقش أزمتي سد النهضة والمياه الفلسطينية العربيالمنتدى  .45
محمود أبو جيد، رئيس المجلس العر ي للميا ، أع المنتدى العر ي سيركز خالل  .القاتهرة: أكد د

اةحد المقبل، على مناقشة قضايا و زاعا  الميا  بالمنطقة العر ية، وعلى علساته، التي تبدأ يوم 
النزاعا  بين الدول المشتركة حي اةحوا  واة هار الدولية، كما تهو الحال بين مصر و ةيو يا بشأع 

 سد النهضة، إلى عا ب مناقشة أجمة الميا  العر ية تحا ااحتالل التي تعا يها حلسطين.
 24/11/2017ة، ، الشارقالخليج

 
 بسبب شبهات الفساد "إسرائيل"إلى إلغاء صفقة الغواصات مع  تتطلعألمانيا ": يديعوت" .46

كشننفا ةننحيفة بيننديعو  أحرو ننو ب حنني عننددتها الصننادر، يننوم الخمننيس، النقننا  عننن أع : محمنند وتنند
النذي ألما ينا تتطلنا إلنى إلغناذ ةنفقة الغواةنا  منا إسنرائيل بسنبب شنبها  الفسناد، وذلنك حني الوقنا 

أعلنننن قنننرار الشنننركة اةلما ينننة، بألغننناذ التعاقننند منننا رعنننل اةعمنننال ميكننني غنننا ور، كوكينننل للشنننركة حننني 
ب، كمننا وتفحننص الشننركة اةلما يننة بتينسننكرو ب 3000إسننرائيل، الننذي تحننول إلننى شنناتهد ملننك بنننبالقضية 

 إمكا ية أع تفتح لها حرعا حي البالد.
ل اةعمال ا سنرائيلي غنا ور، حصنل علنى عمولنة وتأتي تهذ  التطورا  حي الوقا الذي كشف أع رع

مليوع يورو، حيما يتهدد الخطر الصفقة على الرغم من مصادقة الحكومة اةلما ية قبل عدة  11بقيمة 
أسننابيا، علننى مننذكرة التفنناتهم بننين ألما يننا و سننرائيل حننول شننراذ اةخيننرة لنناالث غواةننا  أخننرى، وتهنني 

 .9و 8و 7دولفين 
مسننؤولين حنني بتنيسننكرو ب أعر ننوا عننن التشنناؤم والتشننكك حنني إتمننام الصننفقة وأضنناحا المصننادر أع ال
 . إسرائيلبسبب تقدم التحقيق حي 

 23/11/2017، 48عرب 
 

 يضغطون على ترامب للتصعيد مع قطر بسبب حماس أعضاء في مجلس الشيوخ األمريكي .47
ترامنب، داعنين إينا   باشر أعضاذ حي مجلس الشيوخ اةمريكي الضغ  على إدارة الرئيس دو الد :دبي

إلننى إطننالل مواقننف أكاننر حزمننا تجننا  قطننر، وذلننك علننى خلفيننة اتهننامهم للدوحننة بتننوحير النندعم لحركننة 
 حماس، حي تطور عديد على ةعيد الموقف حي واشنطن من التطورا  حي الخليج.

عنرى ووعه أعضاذ منن الحنز ين، الجمهنوري والنديمقراطي، رسنالة مشنتركة إلنى إدارة ترامنب ااةننين، و 
تسنننليمها إلنننى وجينننر الخزيننننة اةمريكننني، سنننتيفن منوشنننن، حيهنننا ا تقننناد  عال نننه الشنننهر المنصنننرم عنننن 

 التوةل إلى مذكرة تفاتهم ما قطر حي مجال مكاححة ا رتها .
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وعاذ حي الرسنالة المسنلمة إلنى النوجير: ب شنعر بقلنق عمينق حينال ا عنالع المشنترك النذي يتجننب أي 
وقعننوع علننى الرسننالة أع العاةننمة القطريننة، الدوحننة، باتننا: بمننالذا ذكننر لحركننة حمنناسب. وأضنناف الم

 للمسؤولين ا رتهابيين من حركة حماس.ب
 22/11/2017سي أن أن، 

 
 ةمب سّرب للروس تفاصيل عملية إسرائيلية بسوريامجلة "فانيتي فير": تر  .48

ملينننة سنننرية كشنننفا مجلنننة بحنننا يتي حينننرب أع النننرئيس اةميركننني دو الننند ترمنننب سنننّر  للنننروس تفاةنننيل ع
وقنننال تقرينننر المجلنننة إع ترمنننب خننناع اسنننتخباراته  لالسنننتخبارا  ا سنننرائيلية داخنننل اةراضننني السنننورية.

بفضح تفاةيل عملية الموسناد لنوجير الخارعينة الروسني سنيرغي احنروف وسنفير روسنيا حني واشننطن 
هداف وكا نننا العمليننننة متعلقننننة باسننننت سنننيرغي كيسننننلياك حنننني البيننننا اةبنننين حنننني مايو/أيننننار الماضنننني.

طنننائرتين إسنننرائيليتين خلينننة لتنبنننيم الدولنننة ا سنننالمية قنننر   هنننر الفنننرا  سنننعا للحصنننول علنننى سنننالق 
 متطور.

مننب لمعلومننا  اوي جننري المنندعي الخنناص اةميركنني حننول روسننيا رو ننر  مننولر تحقيقننا بشننأع إحشنناذ تر 
مقنننر كمنننا كشنننفا المجلنننة أع المخنننابرا  اةميركينننة شنننكا للموسننناد خنننالل اعتمننناع ب حساسنننة للنننروس.

منب، وقالنا إع ا سنرائيليين تتعلنق ابالسي.خي.أيب من سطوة الرئيس الروسي حالديمير بوتين على تر 
منننب وروسنننيا منننن أع يمننننرر النننروس المعلومنننا  إلنننى حلفننننائهم امخننناوحهم منننن العالقنننا  بنننين حريننننق تر 

تتواةننل وقالننا مراسننلة الجزيننرة حنني واشنننطن وعنند وقفنني إع مننا كشننفته المجلننة يننأتي بينمننا  ا يننرا يين.
 مب حول عالقتهم بروسيا.االتحقيقا  التي تحي  بعدد من مساعدي تر 

وأشار  المراسلة إلى أع المدعي الخاص مولر ر ما ي وّسا  طال تحقيقاته بالتواةل ما مسؤولين حي 
 مب.االمخابرا  اةميركية للسؤال حول تهذ  القضية، وما وةفوتها بسطوة بوتين على تر 

 24/11/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 كنائس القدس وأمالاهاعلى  للحفاظيؤكد دعمه  العالميمجلس الكنائس  .49
أعلنننا اللجنننة التنفيذيننة لمجلننس الكنننائس العننالمي عننن موقفهننا الننداعم للحفنناظ : رتهننام حنناخوري  -عمنناع 

 .إسرائيليةالمقدسة خصوةا حي القدس المحتلة وما تتعر  له من ا تهاكا   اةراضيعلى كنائس 
خنالل اعتمنناع اللجنننة الختنامي حنني عمناع، والننذي عقنند بندعوة مننن بطرينرك المدينننة المقدسننة عناذ ذلننك 

 البطريرك كيريوس كيريوس ةيوحيلوس الاال . واةردعوسائر اعمال حلسطين 
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اللجننة عننددا منن التوةننيا  اتهمهنا الموقننف النداعم للحفنناظ علنى كنننائس اةراضني المقدسننة،  وأةندر 
كمنا أعر نا اللجننة عنن شنكرتها للجهنود التني بنذلها ومناجال يبنذلها  ،وحي القدس على الوعه الخصنوص

  البطريرك ةيوحيلوس الاال  للدحاع عن الكنائس وامالكها واوقاحها حي القدس.
وحريننة  وأوقاحهننا بأمالكهننااللجنننة التنفيذيننة تضننامنها ودعمهننا للجهننود الراميننة باحتفنناظ الكنننائس  وأكنند 

ذلننك منطقننة بننا  الخليننل، مننن أعننل بقنناذ الوعننود المسننيحي حنني ادارتهننا وخاةننة حنني القنندس، بمننا حنني 
عن قلقها البال  إجاذ سنن القنا وع النذي يجنري مناقشنته حني الكنيسنا والنذي وأعر ا  .المنطقة مستقبال

من شأ ه أع يمنح إسنرائيل سنلطة تجناوج حقنول المالنك / الملكينة الكنسنية و التنالي تسنتطيا اسنتمالك 
 .ودعا اللجنة التنفيذية إلى سحب تهذا القا وع  وع الرعوع للكنائس.كنسية من د أراضي، واوقاف

 24/11/2017الرأي، عمان، 
 

 الفلسطينية البديلة واألجندة الفصائلاجتماع  .51
 د. محمد السعيد إدريس
اعتماع الفصائل الفلسطينية بالقاتهرة الذي بندأ أعمالنه ينوم الاالةناذ الماضني لمناقشنة اتفنال المصنالحة 

ة الوحدة الوطنية واا تخابا  و الذا  ا تخابا  المجلس الوطني، على  حو ما أوضح وتشكيل حكوم
خليل الحيَّة عضنو المكتنب السياسني لحركنة بحمناسب، تطنور مهنم وخطنوة شنديدة ا يجابينة، والملفنا  
التي أعلن أ ها تحبى بأولوية البح  تهي حعالا ملفا  شديدة اةتهمية للتأسيس لعمل وطنني حلسنطيني 

قنني، وةننلا حيننه اةوضنناع سننواذ كا ننا حلسننطينية أو عر يننة إلننى بمننا تهننو أسننوأ مننن الحضننينب، حقي
للدرعنننننة التننننني عنننننّرأ  النننننبعن علنننننى التطننننناول، لنننننيس حقننننن  علنننننى الحقنننننول المشنننننروعة التننننني يناضنننننل 
الفلسطينيوع من أعلها على مدى سبعة عقود مضنا، ولكنن وةنل التطناول مندا  إلنى مسنتوى بإ كنار 

 ب بالمطلق.وعود شيذ اسمه حلسطين
مناقشنا  الفصنائل ا تحندث حني حنراغ، تهنناك ملفنا  أخنرى، ا  قنول أكانر أتهمينة منن الملفنا  المعلنن 
عنهنننا، ولكنننن تهننني ملفنننا  ا تقنننل أتهمينننة، بعضنننها يخنننص الشنننأع الفلسنننطيني، و عضنننها اآلخنننر يتعلنننق 

، والنذي يسنير بموقف الوايا  المتحدة الحقيقي من القضية الفلسطينية المتطابق ما موقنف بإسنرائيلب
حني اتجنا  تصنفية القضنية الفلسنطينية، ووضنا  هاينة لخينار بحنل الندولتينب، وعنر الفلسنطينيين للبحنن  
حي بالخيارا  البديلنةب التني ظنل قنادة ااحنتالل يطرحو هنا بنين الحنين واآلخنر، و النذا  خينار بالنوطن 

 البديلب.
ع حننني ظنننل ضنننغوم علنننى القينننادة سنننؤال  تصنننالح منننن أعنننل مننناذا.. وكينننف؟ يعتبنننر سنننؤااا محوريننناا اآل

الفلسنننطينية للقبنننول   بالصنننيغة اةمريكينننة للتسنننويةب، حننني الوقنننا النننذي تعاقنننب حينننه ا دارة اةمريكينننة 
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السلطة الفلسطينية وتهددتها بأغالل مكتب بعاة منبمة التحرير حي واشنطن، بحجنة أع بالفلسنطينيين 
 ا المحكمة الجنائية الدولية إلى مقاضاة بإسرائيلب.ا تهكوا قا و اا أمريكياا يقضي بأغالل البعاة إذا دعو 

يحدث تهذا حي الوقا الذي يعلن حيه بنيامين  تنياتهو أع بموقفه من أي خطة أمريكية لتسنوية الصنراع 
بين بإسرائيلب والفلسطينيين سيتحدد وحقاا للمصالح الوطنينة واةمنينة ا سنرائيليةب. عناذ ذلنك تعليقناا منن 

 شنننرته القنننناة الاا ينننة للتلفزينننوع با سنننرائيليب بنننأع بالخطنننة اةمريكينننة اآلخنننذة حننني   تنيننناتهو رداا علنننى منننا
، علننى أع يننتم احقنناا التفنناو  علننى تبننادل 1967التبلننور، تتضننمن دولننة حلسننطينية ليسننا حنني حنندود 

 أرا ب، كما تتضمن أع بالقدس خار  الخطة اةمريكيةب.
ة خينار بحنل الندولتينب علنى أر  الواقنا، ومنا واضح أع  تنياتهو يعمل حي ااتجنا  اآلخنر، أي تصنفي

 تقوم به بإسرائيلب أ هى عملياا أي شبه لوعود حل اسمه بحل الدولتينب.
حالتقرير الذي  شر  مؤخراا بمركز ا حصاذ الفلسطينيب كشف أع ااحنتالل يسنيطر اآلع، منن الناحينة 

تبقى للفلسنطينيين سنوى أقنل منن من أر  حلسطين التاريخية، ولم يعد ي %85الفعلية، على أكار من 
منن تلننك اةر . وتأكينداا لهننذ  البيا ننا  منا تقننوم بنه سننلطا  ااحننتالل، دوع كلنل أو ملننل، مننن  15%

توسننيا حنني مخطنن  تهوينند مدينننة القنندس قبننل أي تعننام  مننا المقتننرق اةمريكنني المننبهم الننذي يحمننل اسننم 
ن السننيطر  ة با سننرائيليةب علننى الجننزذ اةكبننر بةننفقة القننرعب، أي خلننق أمننر واقننا بخصننوص القنندس يننؤمّ 

من أراضي الضفة الغر ية المحتلة عبر إدخالها ضمن حدود بالقدس الكبرىب واعتبار تهذ  القدس التي 
 تكاد تبتلا، وحقاا لهذا المخط ، معبم أراضي الضفة الغر ية.

تخنص أيضناا ا عراذا  التعسفية ا تخص حق  القدس وأر  الضفة الغر ية والقطاع وسنكا هما، بنل 
ةع المشروع با سرائيليب ا يقتصر حق  على التوسا ااستيطا ي  1948سكاع حلسطين المحتلة عام 

، بل يمتد إلى تنفيذ مخطن  حنر  بإسنرائيلب دولنة يهودينة، وتهنذا 1967والتهويد ليراضي المحتلة عام 
ئيليةب، ةع الهندف تهنو اةمر يخص عر  حلسطين المقيمين داخنل الكيناع ويتمتعنوع بالجنسنية با سنرا

 حر  اللجوذ عليهم قسرياا والخرو  من بإسرائيلب أو القبول بالعيل كمواطنين من الدرعة الاا ية.
مانل تهنذا الواقننا، يؤكند منا سننبق أع أعلننه وجينر الخارعيننة اةمريكني السنابق حنني خخنر عواتنه بالمنطقننة 

، ةع السالم معنا  تقنديم تنناجا .. حهنل عندما قال بليس ةمة حي بإسرائيلب مسؤول واحد يريد السالمب
يمكن اعتماعا  الفصائل حي القاتهرة أع تقفز على تهذا الواقا اةليم وتشغل  فسها بالبح  حي تقاسم 
سلطة أو ا تخابا  دوع أع تجيب عما تهو أةعب من اةسئلة التي لم يعد من الممكن تجاتهلها، من 

، وأي غايننة لتأسننيس  بننام سياسنني دوع تحدينند الغايننة  ننوع: ا تخابننا  أيننن؟ إذا كا ننا اةر  تصننادر
 منه، تهل تهو تحرير الوطن المحتل أم تداول السلطة على أر  غير معلومة المالمح؟
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مننن الضننروري أخننذ تهننذا كلننه حنني ااعتبننار، وعننندتها سيكتشننف تهننؤاذ القننادة كننم أضنناعوا مننن الحقننول 
ذا كلننه وتنندبر  يمكننن أع يحنندد معننالم بصننراعاتهم، وكننم تهنني تحنندياتهم حنني واقننا راحننن لهننم. الننوعي بهنن

 اةعندة الفلسطينية البديلة.
 24/11/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 "صفقة القرن" بين زعماء طائشين .51

 حسام شاكر
 ترجمة خاصة عن "ميدل إيست مونيتور"

تبنندو بالصننفقةب سننراا كبيننراا إلننى درعننة أّع تهننناك مننن يراتهننا واتهسمنناا لننن ينننهن مننن اةسنناس، بينمننا يؤكنند 
خروع أّع ترتيباتها  ضجا بالفعل وأّع خروعها إلى السطح با  مسألة وقا، بما سيفر  ا صياعاا خ

 عر ياا واسعاا للمفهوم ا سرائيلي ااستعالئي للتسوية السياسية لقضية حلسطين. 
يبقى أي قلق من مشروعا  غامضة كهذ  مبرراا، حكيف إع كاع راعي المشروع الجديد المفتر  تهنو 

رامب تحديداا، الذي يتباتهى بأ ه وحد  الذي يستطيا حل المعضال  المستعصية، وتهذا علنى الرئيس ت
طريقتننه الخاةننة حنني حمننل الهننراوا  الغليبننة و رغننام الحلفنناذ والشننركاذ، قبننل اةتبنناع الخننائفين، علننى 

 الرضوخ؟
ومسننتقبل ينندرك البيننا اةبننين عيننداا أّع جعمنناذ العننالم العر نني مصننابوع اآلع بننالهلا علننى مصننائرتهم 

حكمهنننم، وتنننتملكهم الخشنننية منننن شنننعو هم ومنننن مناحسنننيهم حننني الجنننوار. يخنننو  بعنننن القنننابعين حننني 
قصورتهم الفخمة حفلة طيل حاحلة بمفاعب  مذتهلة علنى منرأى منن العنالم، وا يتنرددوع حني التضنحية 

عننناذ بنننالحقول الفلسنننطينية حننني سنننبيل ضنننماع الرعاينننة السياسنننية اةمريكينننة لهنننم. تننندحا تهنننذ  الحالنننة الهو 
بعضننهم إلننى ا زاقننا  مارقننة مننن أي منطننق اسننتراتيجي عقال نني، حهننم ا يكترةننوع باةةمنناع الباتهبننة 
المدحوعنننة حننني سنننبيل تنننوحير الغطننناذ السياسننني الخنننارعي لحكمهنننم السنننلطوي النننذي ا يسنننتند إلنننى إرادة 
ر شنننعبيةا بنننل يعتمننند علنننى السنننطوة اةمنينننة وتسنننويق الوعنننود وكسنننب الغطننناذ منننن الننندول الغر ينننةا عبننن

التسابق إلى خدمة مصالحها وعقد ةفقا  سخية ا طائل من ورائها سوى استمالة واشنطن وعواةم 
 أورو ية.

حنني المحصننلةا سننتكرّ س بةننفقة القننرعب بننين الجننا بين ا سننرائيلي والعر نني، إع  هضننا بالفعننل، حالننةا 
سترضننناذ إخضننناع الشنننعو  لسنننطوة أ بمنننة حكنننم مسنننتبدة. حالحننناكم المعنننزول حننني قصنننر  ينننراتهن علنننى ا

العواةم الغر ية عنه بالتعاوع اةعمى ما الجا ب ا سرائيلي، ما التعهد بخو  بإةالحا  عريئنةب 
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حي المجال الديني تضمن تقديسه شخصياا حي الداخل والسكو  عنه حي الغر ، ما مواةلة الحدي  
 المكاف عن بمكاححة ا رتها  والتطرفب طمعاا حي الحصول على إشادا  غر ية.

اعئنناا بالتننالي أع يتقننار  الحكننام المسننتبدوع مننا حكومننة  تنينناتهو اليمينيننة المتطرحننة بمعننزل عننن لننيس مف
شننعو هم التنني ا يستشننيرتها أحنند بشننأع تهننذ  التوعهننا  أو مننا قنند يترتننب عليهننا مننن اتفاقننا  وخطننوا ، 
حهذ  الشعو  ينبغي إخضاعها لخيارا  مفروضة عليهنا منن قصنور الحكنم المحاطنة بحراسنة مشنددة، 

ا الشننعب الفلسننطيني حسننيقا تجاتهننل حقوقننه وقضننيته المركزيننة حنني المنطقننة مننا التعميننة علننى ذلننك أمنن
بننأطالل مسننار تفاوضنني شننكلي ورسننم اابتسنناما  المتفائلننة خننالل حفلننة عدينندة مننن المصنناححا  بننين 

 المفاوضين.
خننالل أر عننة للقلننق مننا يبننرر  أيضنناا ةّع الصننفقا  السننابقة بننين أطننراف عر يننة والحكومننا  ا سننرائيلية 

عقود لم تحقق العدالة بل ساعد  عملياا على استدامة ااحتالل وترسي  وعود ، ما مواةنلة حرمناع 
الشعب الفلسطيني من حقوقه اةساسية وضماع الهيمننة ا سنرائيلية العسنكرية والسياسنية وااقتصنادية 

 عليه.
بمتهنا اا ندحاع إلنى تهنذ  المتاتهنة لتمرير بةفقةب كهذ  يجب كبا إرادة الشعو  العر ية التي قنرر  أ 

الجديدة. ينبغي بالتالي منا الشعو  من التعبير عن مجرد الشك حني التوعهنا  المعتمندة، ومنا يجنري 
على اةر  يعزج ذلنك، حالعنالم العر ني يشنهد موعنة اسنتبدادية وقمعينة ةناعدة تصناحبها ردة واسنعة 

شنبكا  التني تحققنا حني سننوا  مضننا. عنن مكتسنبا  اا فتناق ا عالمني وحرينا  التواةنل عبنر ال
تباشننر السننلطا  الحالمننة بنننبةفقة القننرعب الهيمنننة المباشننرة علننى وسننائل ا عننالم الخاةننة، مننا حننر  
مضننامينها المحننددة حنني مواقننا التواةننل ااعتمنناعي مننن خننالل قننوا ين مشننددة لننردع كننل مننن يخننالف 

لكترو يننةب  غننرال الشننبكا  بمحتويننا  الروايننة الرسننمية ولننو بننالتلميح، با ضنناحة إلننى تجنينند بعيننوش إ
دعائية مكافة على مدار الساعة لصالح الحاكم و بامه كي يبدو أّع الشعو  راغبة تماماا بكل ما يتم 

 حرضه عليها.
تؤكد ا شارا  المتضاحرة إلى بةفقة القرعب، سواذ كا ا الصفقة حقيقة أو وتهماا، أّع لعبنة التالعبنا  

حننني تهنننذ  المنطقنننة الملتهبنننة، بمعنننزل عنننن المصنننارحة والشنننفاحية واحتنننرام الغامضنننة بالمصنننائر تتواةنننل 
القا وع الدولي والحقنول والحرينا  اةساسنية. والنتيجنة حني أحضنل حااتهنا لنن تكنوع سنالماا بنل تغذينة 

 اةجما  القائمة وتفجير اةوضاع المتفاقمة تحا السطح أيضاا.
لسطينية الضعيفة  رغامها علنى كنتم خامهنا وعندم ولن تنعقد ةفقة كهذ  إا بالضغ  على القيادة الف

الصراخ مما يجري حرضه عليها وعلى المنطقة. ومن الواضح أّع الضغوم قد بندأ ، كمنا يتضنح حني 
 التوعه اةمريكي  غالل مكتب منبمة التحرير الفلسطينية حي الوايا  المتحدة.
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رامنننه علنننى النننورل بنننين قنننادة متغطرسنننين لكنننن حننني النهاينننةا منننن النننوتهم ااحتنننرا  بنننأّع مشنننروعاا ينننتم إب
وطائشين مال ترامب و تنياتهو و عن الزعماذ العر ، ولو تم وةفه بنبةفقة القرعبا سينجح حقاا حي 
تحقيق ما عجنز عننه قنرع كامنل منن المشنروعا  والصنفقا  التني تجناوج  حقنائق عوتهرينة قائمنة حني 

 رر ا ذعاع، اسمه الشعب الفلسطيني.المنطقة، أولها أّع تهناك شعباا حياا يحمل قضيته ولم يق
 23/11/2017 ،"21موقع "عربي 

 
 على حماس تصنيف نفسها إرهابية .52

 وائل قنديل
حي اللحبة التي يتجّول حيها ةحاحي ةنهيو ي، منن الرينا  إلنى المديننة المننورة، بندعوة رسنمية، أو 

عودية، وتوابعهننا مننن علننى اةقننل دعننوة شخصننية بمواحقننة رسننمية، تتسننا قننوائم ا رتهننا  الخاةننة بالسنن
عنننر  التطبينننا، لتشنننمل ااتحننناد العنننالمي لعلمننناذ المسنننلمين، وحنننز  ه، أحننند العنننناوين اةساسنننية حننني 

 مشروع مقاومة ااحتالل ا سرائيلي.
تهذا يعني، ببساطة، أع تل أبيب لم تعد العاةمة الوحيدة للقرار السياسي ا سنرائيلي، وأ ننا دخلننا حني 

الكاملة على القرار الرسمي العر ي، بحي  با  السبال اآلع على من يفوج  عصر الهيمنة الصهيو ية
بخدمة إسرائيل أكار، ويبهر تفا ياا حي النضال من أعل مشروعها، من النيل إلنى الفنرا ، بعند منرور 

 أر عين عاماا على تدشين أ ور السادا  مشروع التبعية الشاملة.
ع المسننألة بالنسننبة للعواةننم المندحعننة حنني طريننق المتنناق مننن معلومننا  تخننص ةننفقة القننرع يكشننف أ

التطبيا والتطويا تتجاوج كو ها ا تهاجية سياسية، تتوّخى تأمين عروش، وضماع ةعود إلى السلطة، 
إلننى حالننة  مننن اا نندما  التننام، واا سننحال الكامننل، مننا الفكننرة ا سننرائيلية، حتننى بننا  الوعننداع واحننداا، 

ا تقلنننا بالعننندوى منننن  بنننام عبننند الفتننناق السيسننني إلنننى شنننركائه منننن  واللسننناع أيضننناا، وتهننني الحالنننة التننني
اة بمننة العر يننة التنني أخننذ  علننى عاتقهننا محار ننة كننل أشننكال مقاومننة ااحننتالل، ومناتهضننة الطغينناع 

 الذي يحكم الشعو  بالحديد والنار.
لمنواطن ي فرم تهؤاذ حني اسنتخدام القتنل والقمنا وا رتهنا  السنلطوي ضند الشنعو ، لكني يحرقنوا داخنل ا

العر ننني كنننل يقنننين بحتمينننة المقاومنننة و مكا يتهنننا وعننندواتها، وةنننواا إلنننى لحبنننة ااستسنننالم التنننام وتنزينننل 
اةعالم، تلك اللحبة التي يسعوع إليها مننذ بأوسنلوب اللعيننة، وكمنا عبنر عنهنا حني ذلنك الوقنا شناعر 

 حلسطين، محمود درويل، حين ةرخ بصو  ذبيح:
 من سينزل أعالمنا:  حن أم تهم؟

 ومن سوف يتلو علينا معاتهدة الصلح يا ملك ااحتضار؟
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 ، من سينزع أسماذ امعد سلفاا  شيذكل 
 عن تهويتنا: أ تم أم تهم؟

علننى أع تهننذا لننم يتحقننق، و بتننا للمقاومننة العر يننة سنننابل، وطرحننا يقيننناا متجننّدداا بالمقاومننة، بوةننفها 
ل محمنود دروينل  فسنه بلنم  عند قنادرين ضرورة وعودية، سالحاا للبقاذ على قيد الحياة، ة نا، وكما قا

 على اليأس أكار مما يئسناب.
تهم يسرعوع الخطى  حنو اعتاناث كنل معنالم المقاومنة، لنيس بننزع سنالحها حقن ، و  منا بنأحرال بنذورتها 
المطمورة داخل الوعداع العر ي، بدحا المواطن دحعاا إلى الكفنر بأمكا ينة التغيينر والتحرينر. ولنذلك كنل 

مننننة مطلننننو  طمسننننها، وتسننننميتها إرتهابنننناا، مننننن أةننننغر طفننننل  يتهّجننننى أبجديننننة الحجننننر عننننناوين المقاو 
الفلسننطيني، إلننى أةننغر شننا  يغننني للحريننة وللاننورة علننى عنندراع بالسوشننيال مينندياب، مننروراا بحننز  ه 

 وحركة حماس، وكل من ا ترضى عنه إسرائيل.
م بشنننار اةسننند ضننند الشنننعب مجنننّدداا، يمكننننك أع تقنننول منننا تشننناذ حننني حنننز  ه، منننن عهنننة دعمنننه عنننرائ

السنننوري.. منننن حقنننك أع تطالنننب بمحاكمتنننه ومحاسنننبته علنننى تهنننذ  الجنننرائم، وأع تصنننب لعناتنننك علنننى 
 الخائضين حي الدماذ السورية، والمتخندقين حي طائفية شريرة.

غير أع تهذا كله ا يجب أع يكوع تجاتهالا لحقائق تاريخية ومرتكزا  اسنتراتيجية أخنرى، حني مقندمتها 
ه رةننيداا كبيننراا حنني بنننك مقاومننة ااحننتالل الصننهيو ي، وأ ننه حنني حتننرا  المننوا  الرسنننمي أع لحننز  

العر ي كاع  بن حيناة وعالمنة ةنمود ومقاومنة، وأ نه، منا حركنا  المقاومنة الفلسنطينية، دحعنا ةمنناا، 
 يابننة عننن كننل مننواطن عر نني يحننتفس بننالفطرة السننليمة، ويتشننب  بننالحق حنني حلننم اا تصننار والتحريننر، 

 عي عوتهر الحكاية من دوع تشويل أو تشويه.وي
وليس معنى أ ك ترحن توّرم حز  ه حي قتل الاورة السنورية، أع تصنطف منا الالئحنة ا سنرائيلية، 
وتطلننب إعدامننه، بوةننفه حركننة مقاومننة، سننابقاا واحقنناا، خصوةنناا عننندما يصنندر تهننذا التصنننيف مننن 

ميركيننة والصنهيو ية التنني تسننب  رعاينة شنناملة لمننن بعنر  إسننرائيل الرسننميينب، واسنتجابة لإلمننالذا  اة
 يرتكبوع عرائم بحق المواطن العر ي، ا تقل حباعةا عن عرائم  بام اةسد، مدعوماا من حز  ه.

من تهنا، يبقى غريباا وةادماا أع ي نحني أحند بالالئمنة علنى حركنة المقاومنة الفلسنطينية )حمناس( حنين 
اومنة اللبنا ينة علنى مندار عقنود مضنا حركنة إرتهابينة، ةع الشناتهد تبدي مما عتها اعتبار طليعة المق

أ ه حني اللحبنة التني تقبنل حيهنا بحمناسب تسنمية حنز  ه إرتهابناا، حأ هنا تصنّنف  فسنها، تهني اةخنرى، 
حركننة إرتهابيننة، وتمنننح المبننّرر لعننر  التطبيننا، لكنني يعتبننروا مشننروعها للمقاومننة إرتهابنناا، حنني ظننل تهننذ  

ر اعي اةعندة ا سرائيلية الذي يخو ،  يابنة عنن تنل أبينب، حر ناا وضنيعةا ضند اللوةة التي أةابا 
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كننل مشنناريا المما عننة، ورحننن النندخول حنني الحبيننرة الصننهيو ية، ومقاومننة السننقوم حنني أوحننال ةننفقة 
 القرع. 

 24/11/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 فساد نتنياهو.. متى االنفجار؟! .53
 أسعد عبد الرحمن

تحقيقننا  بسلسننلة قضننايا حسنناد مننا رئننيس الحكومننة ا سننرائيلية بنيننامين  تنينناتهو، حينن  تتسننارع وتيننرة ال
اسننتجو ته الشنننرطة ا سننرائيلية سنننا مننرا  حتنننى اآلع، وذلننك حننني ظننل اتسننناع دائننرة التحقينننق وظهنننور 
سلسنننلة طويلنننة منننن الشنننهادا  وااسنننتجوابا . وةع الخننننال بننندأ يضنننيق علنننى  تنيننناتهو، يبنننرج السنننؤال 

 دي ذلك إلى ا تهائه سياسياا؟التالي: تهل سيؤ 
لقنند كاننر  التسنناؤا  والتكهنننا  عننن مسننتقبل  تنينناتهو السياسنني ومنندى اسننتمراريته حنني منصننب رئننيس 
الحكومة، حهو يتعر  ةخطنار حقيقينة أسنقطا شخصنيا  إسنرائيلية قيادينة منن قبنل. والطنرق السنائد 

تعر  له  تنيناتهو قسنماع: اةول، بيند حي اةدبيا  السياسية وا عالمية ا سرائيلية أع الخطر الذي ي
المستشنننار القضنننائي للحكومنننة بأحيخننناي منننندلبلياب، حبقنننرار مننننه يجبنننر  تنيننناتهو علنننى ااسنننتقالة ور منننا 
اابتعاد عن عالم السياسة.. والاا ي، ةدى قضايا الفساد وتأةيراتها المباشرة وغير المباشرة، وتهذ  بيد 

الاابننا أع إسنننرائيل رغننم كننل شنننيذ تملننك عا بننناا واسننعاا منننن ا عننالم والننرأي العنننام وقننوى المعارضنننة، ح
 الشفاحية حي التعامل ما قضايا الفساد.

ةحيح أع سلسلة تحقيقا  الشرطة ا سنرائيلية حني قضنايا الفسناد ضنّيقا الخننال علنى  تنيناتهو وعندد 
. مننن مسنناعديه، لكننن حننرص توةننيتها بتقننديم ائحننة اتهننام ضنند  بشننبه الفسنناد، مننا جالننا غيننر واضننحة
ولطالما سارع ) تنياتهو( لإلعالع عبر حسابه الشخصي بموقا بتويترب، بأع التحقيقا  لنن تسنفر عنن 
شيذ، ة ه لنم يرتكنب بعرمنااب، حين  دأ  علنى القنول: بلنن يكنوع تهنناك شنيذ، ة نه ا يوعند شنيذب. 

أدلننة كاحيننة لكننن القننناة العاشننرة ا سننرائيلية  قلننا عننن مصننادر قريبننة مننن التحقيننق، أ ننه بلنندى المحققننين 
لتقديم ائحة اتهام ضد  تنياتهو بتهم الرشوة وااحتيال وخرل الاقةب، وأ نه يفتنر  أع يتقنرر حني ضنوذ 
التحقيقا  بعما إذا كا ا الشرطة ستوةي بتقنديم ائحنة اتهنام ضند  تنيناتهو أم ا، ومنن غينر المؤكند 

، ذلننك أع القننا وع ا يلنننزم حتننى اآلع مننا إذا كنناع المستشننار القننا و ي للحكومننة سننيقدم الالئحننة ضنند ب
 تنينناتهو بااسننتقالة مننن منصننبه حننال تقننديم ائحننة اتهننام ضنند ، إذ ببأمكا ننه البقنناذ حنني منصننبه والنندحاع 

 عن  فسه حتى ةدور قرار المحكمةب.
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و المقابننل، أظهننر اسننتطالع عديننند للننرأي العننام أعرتنننه شننركة اةخبننار التابعنننة لقننناة التلفننزة ا سنننرائيلية 
منننن ا سنننرائيليين  %53بمعهننند ميننندغامب المتخصنننص حننني شنننؤوع ااسنننتطالعا  أع ب الاا ينننة بوسننناطة

يعتقدوع أ ه يتعّين على  تنياتهو أع يعتزل الحياة السياسنية منا ا تهناذ وايتنه الحالينة، حني حنين أعنر  
منهم عن اعتقادتهم بأ ه بأمكا ه مواةلة الحكم لواية أخرىب. وذكر  شركة اةخبار أع الهدف  38%

ستطالع تهو برةد المزا  السياسي العام حي إسرائيل حي ظل أعواذ ملفا  الفساد التي تالحق من اا
رئنننيس الحكومنننة وكنننذلك حننني مناسنننبة احتتننناق الننندورة الشنننتوية للكنيسنننا )البرلمننناع( ا سنننرائيلي وموعنننة 
 مشنناريا القننوا ين ذا  الصننلة بملفننا   تنينناتهو، ماننل بالقننا وع الفر سننيب الننذي ينننص علننى منننح رؤسنناذ
الحكومننة حصننا ة مننن المالحقننة القا و يننة خننالل حتننرة وايننتهم، وبقننا وع التوةننيا ب الننذي يحبننر علننى 

 %63محققني الشننرطة تقننديم توةنياتهم إلننى النيابننة العامنة بتقننديم لننوائح اتهنام. وأظهننر ااسننتطالع أع 
 %27عنر  من ا سرائيليين لديهم موقف سلبي من بالقا وع الفر سيب ويعارضوع تشنريعه، حني حنين أ 

وحي السيال ذاته، يتواةل الهجوم الحناد منن كبنار السياسنيين ا سنرائيليين  منهم عن تأييدتهم للقا وع.
ضننند  تنيننناتهو. حقننند حنننذر وجينننر الجنننيل ا سنننرائيلي السنننابق موشنننيه يعنننالوع منننن احتمنننال تنفينننذ اغتينننال 

فضننيل بحفنننة مننن سياسنني حنني كننل لحبننة، كمننا اتهننم رئننيس الحكومننة وأعوا ننه بننالمس بالديمقراطيننة، وت
اةموال على المصالح اةمنية للدولةب. وتهاعم يعالوع رئنيس الحكومنة وقنال: بإ نه كناع يجنب علينه أع 
يستقيلب، مضيفاا أع بكل عاقل يدرك أع تهناك مشكلة خطيرة تهدد أسس الديمقراطينة حني إسنرائيل وأع 

الحكومنننة ووجينننر اةمنننن  منننن يفشنننل حننني اختبنننار  باحنننة اليننند علينننه أع يننندحا النننامنب. كمنننا تهننناعم رئنننيس
ا سنننرائيلي اةسنننبق إيهنننود بننناراك خلفنننه رئنننيس النننوجراذ الحنننالي، وقنننال: بإع  تنيننناتهو، حننني طريقنننه إلنننى 
السقوم، مستعد ةع يحرل الدولة. وتهذ  مالحقة حقيرة وخطيرة للمؤسسا . وعندما يهدد القا وع بيبي 

ا سننرائيلي رؤوحننين رحلننين الننذي كنناع ) تنينناتهو(، حننأع بيبنني يهنندد القننا وعب. كننذلك عنناذ موقننف الننرئيس 
واضنحاا، حني احتتنناق الندورة الشنتوية للكنيسننا، خن  الصندام بينننه و نين  تنيناتهو، حينن  حنذر رحلنين مننن 
الهجننننوم علننننى عهنننناج القضنننناذ، وعلننننى وسننننائل ا عننننالم، معتبننننرا أع بتهننننذين الجهنننناجين مننننن المقومننننا  

 ى ا عالم والقضاذب.اةساسية للديمقراطيةب، وحذر من بسطوة الجهاج السياسي عل
حنني مقننال بعنننواع بلمنناذا اسننتقالة  تنينناتهو اآلع؟ب، كتننب بداع مرغلينناب يقننول: بالتحقيقننا  ضنند بنيننامين 
 تنياتهو حاليا حي وعاذ يغلي، طنجرة ساخنة علنى شنفا اا فجنار. حني أسناس تهنذ  التحقيقنا  خلنل حني 

 تنيناتهو توجعنا حني أغلبهنا بنين  سلوك  تنياتهو. سلوك أعو . والنتيجنة تهني أع خلينة النحنل حني مكتنب
قننالين ومتهمنننين وشنننهود ملكينننين. إع الشنننكوك ا ينفصنننل أحننندتها عنننن اآلخنننر. والطريقنننة تهننني: الاقنننب  م 

 مسؤول عن الفساد والسرقة أكار من الفأرب. 
 24/11/2017 ،االتحاد، أبو ظبي
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 "خطوط حمراء" إسرائيلية في مواجهة معاقل إيرانية .54
 ديكل وتسفي مغين أودي

منناطق تهدئنة  و قامةطالل النار إاةسبوع الماضي ةفقة بين الوايا  المتحدة وروسيا لوقف عقد  
)تخفين مستوى التصعيد( حي عنو  سورية. وتتضنمن التفاتهمنا  بنين القنوتين العبمينين إذ نا بنشنر 
، قنوا  إيرا ينة وميليشننيا  تحنا سنيطرة إيرا يننة، حني المجنال القريننب منن الحندود حنني مرتفعنا  الجننواع

لن تسمح بتواعد إيرا ني حينه. كا نا تهنذ  تهني المنرة الاا ينة حني  صنف السننة  أ هاوالتي أعلنا إسرائيل 
 التي تعقد حيها القوتاع العبمياع ةفقة حول مستقبل عنو  سورية من وراذ ظهر إسرائيل. اةخيرة

حيتننام منؤخرا، المحي  الهنادئ، النذي ا عقند حني  –حي تهامل قمة منتدى التعاوع ااقتصادي اآلسيوي 
، بشنأع ترتينب منطقنة اةردعأعلنا الوايا  المتحدة وروسنيا عنن توةنلهما إلنى تفاتهمنا  إلنى عا نب 

، منننا خينننار للتمديننند. وأوضنننح مسنننؤول أميركننني أع أشنننهرتهدئنننة حننني عننننو  سنننورية علنننى مننندى سنننتة 
حدود ما إسنرائيل القوا  ا يرا ية، قوا  حز  ه والميلشيا  الشيعية عن ال إبعادالتفاتهما  تتضمن 

حنني مرتفعننا  الجننواع إلننى مسنناحة مننزارع شننبعة )حنني سننفوق عبننل الشنني  مننداخل دمشننق( حتننى عشننرين 
علننى الخريطننة لمنطقننة  إشننارةكمننا تتضننمن التفاتهمننا   كيلننو متننرا )مركننز وعنننو  مرتفعننا  الجننواع(.

  ا يرا يننة كيلننو متننرا ، بننين قننوا  الاننوار السننوريين و ننين القننوا 5حصننل مجننردة مننن السننالق بعننر  
وجيننننر ا عننننالم اةرد نننني، محمنننند المننننومني، أع المقنننناتلين غيننننر السننننوريين، بمننننن  وأوضننننحوحننننز  ه. 

، لنن يتمكننوا منن العمنل اةسند، تعمنل لنبنام بشنار أخنرى عناةر ميليشيا  إيرا ية وميليشنيا  شنيعية 
 الدولة. إخالذحي عنو  سورية وحي مرحلة احقة سيجبروع على 

حنني عمنناع حنني تمنننوج  أعرينناةننا  السننابقة بننين الوايننا  المتحنندة وروسننيا، والتنني خننالل عولننة المحاد
 60القوا  ا يرا ية وحروعها إلى مدى حتنى  إبعاد، عملا إسرائيل من خلف الكواليس، وطلبا 2017

كيلو مترا عن الحدود، وخلق منطقة حصل حتنى السنويداذ )عبنل الندروج( حني الشنرل و لنى دمشنق حني 
القننوا  ا يرا يننة  إبعنادجيب الطلننب ا سننرائيلي حني حينننه عزئيننا، وعنرى الحنندي  عننن الشنمال. وقنند اسنت

كيلننو متننرا عننن حنندود إسننرائيل. حنني عننولتي المحادةننا   جنند أع مسننألة ترسنني   30إلننى  20إلننى منندى 
قواعند برينة، بحرينة وعوينة إيرا ينة، و ننى تحتينة  إقامنةتواعد إيراع حي سورية بشكل عام، بما حني ذلنك 

 وتخزين الوسائل القتالية المتطورة، لم تحبى بااتهتمام.   تا 
أعننر  مسننؤولوع كبننار حنني إسننرائيل عننن اسننتيائهم مننن التقننارير حننول التفاتهمننا  بننين روسننيا والوايننا  
المتحدة حي مسألة عنو  سورية. وعلى حد قولهم، حأع ااتفال ةي  بخطنوم عامنة عندا وشندد علنى 

إلنى ذلنك، حنذر  و ضناحةإيرا ي حي سورية، دوع ةلة بمكا ه. أع إسرائيل تعار  كل تواعد عسكري 
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ااتفال يحسن بمدى ما التفاتهما  السابقة بين روسيا والواينا   أعمتحدةوع حي إسرائيل من أ ه رغم 
 ا ه ما يزال ا يستجيب للمصالح اةمنية ا سرائيلية حي سورية. إاالمتحدة، 

واةننل الحفنناظ علننى بالخطننوم الحمننراذب التنني وضننعتها. مننن تهنننا، حننأع إسننرائيل غيننر ملتزمننة بننه، وست
بقولنننه: بأوضنننحا ةةننندقائنا حننني واشننننطن وحننني  اةمنننرتهكنننذا أعمنننل رئنننيس النننوجراذ بنينننامين  تنيننناتهو 

. اةمنيننةموسننكو با نننا سنننعمل حنني سننورية، بمننا حنني ذلننك حنني عنننو  سننورية، وحقننا لفهمنننا واحتياعاتنننا 
 ةحيحا من التصلب والمسؤوليةب.ا سرائيلية تشكل خليطا  اةمنيةحالسياسة 

أما رد روسيا حلم يتأخر. حقد ةرق وجير الخارعية الروسي، سيرعيه احروف، أع ااتفنال ا يتضنمن 
وعدا روسنيا ا سنحا  إيرا ني أو لقنوا  مؤيندة  ينراع منن سنورية، واع تواعند إينراع حني سنورية شنرعي 

أتي التصننريح الروسنني لتهدئننة الحليفننة كو هننا اسننتدعيا مننن الحكننم الرسننمي والشننرعي حنني سننورية. وينن
ع روسننيا تهننتم بمصننالحها. وحنني  بننرة عامننة، حنني أسنناس السياسننة الروسننية، تهننناك أبنن وا يضنناقإيننراع 

متهالنننك، ولنننن يصنننمد دوع الننندعم العسنننكري منننن إينننراع، حنننز  ه والميليشنننيا   اةسننندالفهنننم أع حكنننم 
 الشيعية التي تحا قيادة إيرا ية.

، وكذا  يابة عن روسيا. من  احينة إينراع، حنأع اةسد يابة عن  اةر قذرب على حهذ  تقوم ببالعمل ال
، أو كل جعيم علوي يرةه، سيحكم حني سنورية حقن  وحصنريا اةسددورتها المستقبلي حي سورية واضح: 

بتعلق تام بها. حي مسألة تهوية الزعيم والمبنى السلطوي، حنأع اآلراذ تنقسنم بنين الحلفناذ. حنأيراع تقاتنل 
بقاذ اةسد حي الحكم، ما ا يمكنن قولنه بالنسنبة لروسنيا، التني كا نا مسنتعدة اع تخلينه منن كرسني  

بالنسبة لتصميم مبنى الحكنم، حتقندر موسنكو بنأع المبننى  أمامن  احيتها.  أحضلتوحر بديل  إذاالحكم 
وي خاضننا الفينندرالي حنني سننورية تهننو ذو احتماليننة تطبيننق أعلننى، بينمننا إيننراع معنيننة بحكننم مركننزي علنن

 ةمرتها.
حننني  أخنننرى أيضنننا ااتهتمنننام بتطنننوير العالقنننا  منننا دول  اةوسننن يوعنننه السياسنننة الروسنننية حننني الشنننرل 

المنطقة، وعلنى رأسنها تركينا، السنعودية، اةردع، مصنر، و سنرائيل. وعلنى  حنو غينر مفناعئ، لنم تكنن 
لقنننوا  ا يرا ينننة ا إخنننرا تهنننذ  الننندول مرتاحنننة منننن بيننناع وجينننر الخارعينننة الروسننني حنننول عننندم النينننة حننني 

والمدعومننة مننن إيننراع مننن سننورية. مننن تهنننا، حأ ننه مننن  احيننة موسننكو يننأتي تهننذا البينناع لخدمننة مصننلحة 
. يحتمنل أع تكنوع اةوسن الرغبة حي تهدئة المخاوف حي العواةنم المختلفنة حني الشنرل  أتهميتهاتفول 

سنورية لممارسنة الضنغ   روسيا معنية بوضا تحد أمام الواينا  المتحندة عبنر مسنألة مكا نة إينراع حني
 على عدول اةعمال حيما بينهم. أخرى على واشنطن حي مواضيا 

بخننالف روسننيا و يننراع، لننيس للوايننا  المتحنندة تحننا إدارة ترامننب اسننتراتيجية متبلننورة بالنسننبة للوضننا 
الحننالي حنني سننورية ومسننتقبل الدولننة. حالمهمننة اةسنناس حنني سننورية، كمننا حننددتها الننرئيس ترامننب، ماننل 
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ب. والمهمننة قريبنة مننن التحقنق، ولكننن ا يوعند قننرار ا سنالمية، تهنني تهزيمنة بالدولننة أو امناالننرئيس سنلفه 
باةراضنني المحننررة أو تسننليمها، مالمننا أيضننا حنني مسننألة متننى سننتخلي الوايننا   ا مسنناكحننول شننكل 
 اف عنودتهننا المتواعنندين حنني المننناطق التنني تحننرر . رغننم الفهننم حنني واشنننطن أع إيننراع تهننيخالمتحنندة 

عامنل أول حنني عندم ااسننتقرار حني المنطقننة، ا توعند خطننة أميركينة محننددة تجنا  التواعنند ا يرا ني حنني 
سورية. من الصعب أع  توقا الوايا  المتحدة تندخل حني مغنامرة عسنكرية باسنم الصنراع ضند التواعند 

 .وأحغا ستاعمن العرال  اةليمةا يرا ي حي سورية، حي ضوذ دروسها 
 أعا نه يلنوق  إاالحنر  ا ينزال طنويال وكنذا تحقينق ااسنتقرار حني سنورية،   هناذ الطرينق  أعةحيح 

. حقنند قنندما الوايننا  المتحنندة وروسننيا لهننا علننى طبننق مننن حضننة السننيطرة اةكبننرإيننراع تهنني المنتصننر 
منن اعنل تابينا  اآلعوالنفوذ حي سورية، وحني تهنذ  المرحلنة ا ترغبناع حني الصندام معهنا. وتعمنل تهني 

   تنا قواعد ومعسكرا  لفروعها، بنى تحتية  إقامةسورية للمدى الزمني البعيد من خالل معاقلها حي 
وتخنننزين الوسنننائل القتالينننة. بنننل و ننندأ  إينننراع منننؤخرا بتجنيننند منننواطنين سنننوريين، وا سنننيما شنننيعة، إلنننى 
 ميليشننيا عدينندة تبنيهننا، علننى  منن  حننز  ه. وتهننذ  القننوة كفيلننة بنناا خرام حنني قننوا  الجننيل السننوري 

وتهكذا يتشوش بقدر منا تماةلنه منا إينراع، بحين  تنتمكن منن  احيتهنا منن الحفناظ  اةسدالتابعة للرئيس 
القوا   إخالذعلى معقل شيعي مقاتل حي سورية وتطوير ، حتى حي سيناريو تسوية مستقبلية تتضمن 

ا عننن الدولننة. تهنندف خخننر  يننراع تهننو تحنندي إسننرائيل حنني تهضننبة الجننواع، بعينند أراضننيمننن  اةعنبيننة
 ، ومن خالل مبعوةين، وليس قوا  إيرا ية أةيلة.أراضيهامواقا النووي حي 

أمننا إسننرائيل، التنني حرةننا علننى بالجلننوس علننى الجنندارب وعنندم التنندخل حنني مننا يجننري حنني سننورية منننذ 
حين تبلور  حوتها تهديد حقيقي. والنتيجنة تهني غينا   فنوذ إسنرائيلي حني المعركنة  إا، حلم تعمل 2011

ى تصميم وعه سورية وترك الساحة لمصنيرتها لتعزينز النفنوذ ا يرا ني وترسنيخه حني سنورية. الحالية عل
وحق  عندما حهما إسنرائيل با هنا غفنا حني الحراسنة، طرحنا بخطنوم حمنراذب يسنتدعي اعتياجتهنا النرد 

 العسكري.
ة، بالخطوم الحمراذب ا تعبر حق  عن مدى مادي عغراحي عن الحندود، بنل عملنة منن الشنروم المادين

القدرا  العسكرية المتطورة والنوعية وشروم ترسي  التواعد ا يرا ي، وا سيما من خالل حروعهنا، حني 
عنو  سورية، مما يشكل تهديندا علنى إسنرائيل ويسنتدعي عمنال عسنكريا مضنادا. ولنم تفصنل إسنرائيل 

رد عسننكري. القنندرا  وحجننم القننوا ، عننوتهر وشنندة التهدينند ا يرا نني وحروعهننا والتنني سننتؤدي بهننا إلننى 
و التنننالي، حنننأع الغمنننو  حننني طنننرق بالخطنننوم الحمنننراذب، بننندوع تفصنننيل، يفتنننر  أع يسنننمح  سنننرائيل 

 بمرو ة معينة حي ردتها.
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، عنر  موقنف واضنح حنول منا تشنمله بالخطنوم الحمنراذب مناال اةولنى: إمكا يتناعإسرائيل توعد  أمام
معناتها  أعالقتالية حي كل أرعاذ سورية، إذ  ، التركيب والتخزين للوسائللإل تا البنى التحتية ا يرا ية 

تهو تهديد حقيقي على إسرائيل وتواعد إيرا ي حي سنورية سنيكوع منن الصنعب اقتالعنه احقناا الاا ينة، 
، أي اسنتخدام اةقنوالولنيس  اةحعنالتهي الحفاظ على الغمو  وتحديد بالخطوم الحمراذب منن خنالل 

 القوة العسكرية وحقا لتقدير التهديد.
تهننذا الوضننا ا تتعهنند إسننرائيل مسننبقا بعملهننا، وتخلننق مسننتوى عننال مننن عنندم اليقننين حنني الجا ننب حنني 

يشنننجا إينننراع علنننى محاولنننة احتسنننا  النننرد  أع، منننن شنننأع تهنننذا الغمنننو  أخنننرى ا يرا ننني. ومنننن عهنننة 
تصعيد سيكوع من  إمكا يةا سرائيلي من خالل اتخاذ خطوا  متدرعة ومتراكمة، معناتها مسيرة ذا  

 سيطرة على درعاتها.الصعب ال
واع تندس ينديها حني منا  أكمامهنايبدو أ نه يقتنر  الينوم النذي سنيتعين حينه علنى إسنرائيل أع تشنمر عنن 

يجننري حنني سننورية، إذا كا ننا ترغننب حنني ةنند النفننوذ والترسنن  ا يرا نني حنني تهننذ  الدولننة.  سننرائيل قننوة 
تلنوق  أع. عليهنا اةسندند  بنام كامنة لتدمير بالمشروعب الروسي وا يرا ي حني سنورية والمنس بشندة بسن

ا تصند جخنم التواعند ا يرا ني حني سنورية. إسنرائيل  أو اةمنورتبقيهنا لحالنة تعقند  أعبهذ  الورقة ولكن 
القوا  ا يرا ية والميليشيا  الشيعية الخاضعة لسيطرتها   بعادملزمة باع تبدي تصميما حي مطالبها 

يننة عسننكرية إيرا يننة حنني سننورية تنندعم بواسننطتها  بننام بنننى تحت إقامننةعننن تهضننبة الجننواع، وكننذا منننا 
 ، الميليشيا  الشيعية وحز  ه.اةسد

كامنة متصاعدة للتصعيد حي الساحة الشمالية، حي الجبهة  إمكا يةمن المهم أع  فهم باع المعنى تهو 
لن تقوما  يابة عن  الوايا  المتحدة و التأكيد روسيا أعالسورية وكذا حي ا تقالها إلى الجبهة اللبنا ية. 

اخضنننر  سننرائيل للعمنننل وحقنننا  يعطنني النننرئيس ترامننب ضنننوذا  أعإسننرائيل بالعمنننل. ةننحيح ا نننه معقنننول 
لفهمها حي كل شدة تختارتهنا، إا ا نه لنن يبسن  لهنا بالضنرورة شنبكة أمناع حني حالنة التنورم. و التنالي، 

 .أحعالها ةةار تكوع عاتهزة للعمل وااستعداد للتصعيد والتقدير السليم أعحأع عليها 
 24/11/2017 ،الغد، عّمان

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 42 ص             4473 العدد:             11/24/2017 جمعةال التاريخ: 

                                    

 ر:ااريكاتي .55
 

 

 
 23/11/2017فلسطين أون الين، 


