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 44 ليكس فيشمانأ... ين سيناء ودمشق والقاهرةاإلرهاب ب  64.
 

 46 :كاريكاتير
*** 

 
 وزاراتالا أي مسؤولية على نولم يعد لبغزة اللجان اإلدارية  لناتنازالت وحل ناقدمحماس:  .1

هامها يوم األحد، إنها سهلت تسلم الحكومة الفلسطينية لمقالت حركة "حماس"، : مؤمن غراب - غزة
 في قطاع غزة، تنفيذا التفاق المصالحة الذي وقعته مع حركة "فتح" بالقاهرة، الشهر الماضي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم، ردا على تصريح عضو اللجنة المركزية 
( حتى %5لحركة "فتح" حسين الشيخ، أمس، بأن "نسبة تمكين الحكومة في غزة لم تتجاوز )

 ظة".اللح
وأضاف قاسم، لألناضول، إن "المصالحة الفلسطينية قرار استراتيجي، وستواصله حماس حتى النهاية 

 دون العودة لمربع االنقسام".
وأشار إلى أن حركته قدَّمت التنازالت وحلَّت اللجنة التي كانت تدير شؤون المؤسسات الحكومية في 

 رات بالقطاع.غزة ولم يعد لها أي مسؤولية بالمطلق على الوزا
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وأكد أن "حماس" تعاملت بأريحية كاملة في تسليم الحكومة للوزارات بالقطاع، داعيا إلى ضرورة 
 االلتزام بما تّم التوافق عليه، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية.
 26/11/2017، وكالة األناضول لألنباء

 
 سالح لقرار تنظيميالاحتكام نرفض و  ...%5عدى الـ الشيخ: تمكين الحكومة في غزة ال يتحسين  .2

عضوو اللجنوة المركزيوة الفلسوطينية، وزيور الشوؤون المدنيوة  ،أشرف الهوور: شوكك حسوين الشويخ -غزة 
لحركووة فووتح، فووي إمكانيووة إنجوواز ملووك "تموويكن الحكومووة" بشووك، كاموو، فووي قطوواع غووزة، حسووب الموعوود 

نووه المق وو،، لكنووه قووال إن هووذا الموعوود "لوويس مقدسووا  ديسووم ر / المحوودد، وهووو األول موون كووانون األول "، وا 
في اإلمكان من أج، طوي صوفحة االنقسوام، أن يوتم تمديودر لشوهر أو شوهرين. وأكود وجوود إعاقوة تمنوع 

وأكوود الشوويخ أن هنوواك فيفووات فووي وجهووات النظوور مووع  ".وماليووا   إنجوواز عمليووة تمكووين الحكومووة "أمنيووا  
بمجوورد وصووول  أنجووزتإلووى أن حموواس، تؤكوود أن العمليووة  النظوور حموواس، حووول "ملووك التمكووين"، الفتووا  

 الوزراء إلى مقورات الحكوموة فوي غوزة، ومتابعوة عملهوم، لكنوه قوال إن ذلوك ال يعنوي "تمكوين الحكوموة".
فقوو . وأشووار إلووى  %5وأكوود الشوويخ أن مووا جووري موون عمليووات تمكووين للحكومووة فووي غووزة ال يتعوودي الووو 

 فاق عليه،  فصوص ملك "التمكين"،"نكث" حماس، الكثير مما جري االت
إلووى أن حديثووه هووذا ال يهوودف إلووى "توووتير أو  ،فووي تصووريحات لووو"القدس العربووي" ،وأشووار حسووين الشوويخ

تعكيوور" أجووواء المصووالحة، وقووال "الهوودف هووو إظهووار العقبووات التووي تحووول دون إنجوواز المرحلووة األولووى 
واتهووم قيووادات موون حموواس، سوومى  أكتوووبر الماضووي". 12موون ملووك المصووالحة الشووام،، حسووب اتفوواق 

 تعجيزية للمصالحة".و أحمد بحر،  وضع "شروط جديدة  .صيح ال ردوي، ود .منهم د
وأكوود ، ورفووا الشوويخ احتكووام "سوويح المقاومووة" لقوورار تنظيمووي، كونووه يضوورب حالووة "التوووازن الوودافلي"

موا أشويع حوول  ة، نافيوا  وقضوية وطنيوة شوامل وطنيوا   على ضورورة أن يكوون "قورار الحورب والسويم" قورارا  
 مفططات لو"سحب السيح".

وبفصوص  ند "دمو  المووظفين"، وهوو أحود ال نوود الوواردة فوي ملوك "تمكوين الحكوموة" قوال الشويخ إنوه 
" بكو، المووظفين الوجوودين فوي غوزة ، على أن "نسلم مرحليا  12/10/2017جري االتفاق في القاهرة يوم 

إلوووى أن االتفووواق يشوووم، عوووودة كووو، "المووووظفين  ملفووواتهم، مشووويرا   وووو"حكم األمووور الواقوووع" لحوووين ال وووت فوووي 
 الشرعيين" الذين كانوا على رأس عملهم ق ، سيطرة حماس، لكنه قال إن الحركة رفضت ذلك.

واشوووتكى الشووويخ كوووذلك مووون اسوووتمرار سووويطرة حمووواس علوووى الكثيووور مووون الممتلكوووات التوووي تعوووود ملكيتهوووا 
 سية في قطاع غزة. لقيادات من فتح، وكذلك مقار الحركة الرئي

 27/11/2017 ،القدس العربي، لندن
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سرائيلية إلفشال... و فاصلة القادمة: األيام البرغوثيمصطفى  .3  حوار القاهرة ضغوط أمريكية وا 
قوووال أموووين عوووام المبوووادرة الوطنيوووة مصوووطفى ال رغووووثي إن األيوووام العشووورة المق لوووة سوووتكون فاصووولة فوووي 

وأوضوووح  هوووا سوووتقرر الكثيووور مووون األشوووياء، وفوووق قولوووه.موضووووع المصوووالحة الوطنيوووة وعلوووى ضووووء نتائج
تحوودث فوويل هووذر  أنفووي حديثووه ل رنووام  الواحوودة علووى أثيوور "رايووووة"، إن أهووم فطوووة يجووب  ،ال رغوووثي

 األيام هي رفع اإلجراءات التي أقرتها السلطة في قطاع غزة.
سورائيلية مورسوت وبفصوص اجتمواع الفصوائ، فوي القواهرة أشوار ال رغووثي إلوى أن ضوغوط أمريكيوة وا  

صوووحيح علووووى تلووووك الضووووغوط،  أن مجوووورد انعقوووواد االجتمووواع هووووو بحوووود ذاتووووه ردّ  ورأيإلفشوووال انعقووووادر، 
وبفصووووص موووا رشوووح عووون  وووروز فيفوووات فووويل االجتمووواع، قوووال  و"فطووووة فوووي االتجوووار الصوووحيح".

 هنالك تقارب". أيضا  ال رغوثي إن "هناك فجوات وفيفات لكن 
 26/11/2017 اإلعالمية،شبكة راية موقع 

 
 م بالسالم القائم على قرارات الشرعية الدوليةالتز ويؤكد اال ستقبل وزيرة خارجية اإلكوادور ي عباس .4

، بمقوور الرئاسووة 26/11/2017 محمووود عبوواس، األحوود السوولطة الفلسووطينية اسووتق ، رئوويس :وفووا –رام هللا 
زام الجانووب الفلسووطيني  تحقيووق التوو عبوواسوأكوود  فووي رام هللا، وزيوورة فارجيووة اإلكوووادور ماريووا اسوو ينوزا.

 إلقاموة الدولوة الفلسوطينية. السويم القوائم علوى قورارات الشورعية الدوليوة ومبوادرة السويم العربيوة، وصووال  
الشوووعب الفلسوووطيني فوووي تقريووور المصوووير ونيووو، الحريوووة  الداعموووة لحوووقّ  اإلكووووادورمواقوووك  عبووواس وثمووون

 نائية لما فيه مصلحة الشع ين الصديقين.حرص على تعزيز العيقات الثال واالستقيل، مؤكدا  
 26/11/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 المالكي: نرفض االبتزاز بشأن البعثة بواشنطن .5

 توزازات ا رفضوها أي شوروط أو محوددات أو ،26/11/2017 األحود ،جددت السلطة الوطنية الفلسطينية
 كية واشنطن.على عم، مكتب ممثلية منظمة التحرير في العاصمة األمري

وقال وزير الفارجيوة الفلسوطيني ريواا الموالكي إنوه ال يمكون الق وول بوأن يكوون عمو، مكتوب المنظموة 
فيل مؤتمر صحفي عقدر موع  ،وأضاف عام، تهديد أو ا تزاز للقيادة الفلسطينية  ين الحين واآلفر.

لكو، القووانين التوي صواغها أن األزمة األفيرة تستدعي مراجعة الجانوب األمريكوي  ،نظيرته اإلكوادورية
 بشأن محددات عم، مكتب بعثة فلسطين في واشنطن. 1987 سنةرس منذ جالكون

 26/11/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 استئناف المفاوضات د": الصمت على االستيطان يضرب مصداقية جهو الفلسطينية"الخارجية  .6
الصمت علوى التوسوع االسوتيطاني فوي أراضوي إن  الفلسطينية قالت وزارة الفارجية والمغتربين :رام هللا

دولوووة فلسوووطين يضووورب مصوووداقية الجهوووود الم ذولوووة السوووتئناف المفاوضوووات  وووين الجوووان ين الفلسوووطيني 
، أن تفلوي المجتموع الودولي عون 26/11/2017 في  يوان صوحفي، األحود ،ورأت الفارجية واإلسرائيلي.

توسوع اسوتيطاني، وعودم احتراموه للقورارات التوي  تحم، مسؤولياته القانونية واألفيقيوة تجوار موا يوتم مون
 .مع مفططاته االستيطانية مع االحتيل وتناغما   تواطئا   دّ عأصدرها  هذا الشأن، ي  

 26/11/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قريع: تصاعد اقتحامات األقصى لن يقود إال لمزيد من التطرف والعنف وعدم االستقرار .7
حووذر عضووو اللجنووة التنفيذيووة لمنظمووة التحريوور الفلسووطينية، رئوويس دائوورة شووؤون القوودس، أحموود  :قوودسال

قريوووع، مووون مفووواطر وتوووداعيات قيوووام مجموعوووات مووون قطعوووان المسوووتوطنين المتطووورفين باقتحوووام باحوووات 
تصووعيد  إطووارالمبووارك موون بوواب المغاربووة، بحمايووة شوورطة االحووتيل اإلسوورائيلي، فووي  األقصووىالمسووجد 
 المدينة المقدسة فاصة المسجد األقصى المبارك. وغير مق ول من ق ، حكومة االحتيل بحقّ  فطير

فوووي تصوووريح صوووحفي اليووووم األحووود، مووون تسوووارع وتيووورة االسوووتيطان  ،حوووذر رئووويس دائووورة شوووؤون القووودسو 
 وتوسيعه وال ناء في الضفة الغربية وفي مدينة القدس على وجه التحديد.

لعليوووا اإلسووورائيلية،  أصووودار أوامووور لحكوموووة االحوووتيل وجمعيوووة "العووواد" واسوووتهجن قيوووام المحكموووة اكموووا  
االسووتيطانية،  توووفير أراا لسووكان  لوودة سوولوان جنوووبي مدينووة القوودس، مقا وو، إغوويق المنوواطق األثريووة 

 داف، الحديقة المسماة "مدينة داود".
 ستقرار في المنطقة. لمزيد من التطرف والعنك وعدم اال إاللن يقود  هذر اإلجراءات وأشار إلى أن

 26/11/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  
 يمثل فلسطين باجتماع وزراء دفاع دول التحالف اإلسالمي في الرياض "األمن الوطني"قائد  .8

محمود عباس، شارك قائد قووات األمون الووطني اللوواء  الفلسطينيةة سلطلا تكليك من رئيس  :الرياا
اإلرهواب الوذي  دفان في االجتماع األول لمجلس وزراء دفاع دول التحالك اإلسيمي ضدّ نضال أ و 
 ، في العاصمة السعودية الرياا.26/11/2017 انعقد، األحد

وقال أ وو دفوان فوي كلموة ألقاهوا فويل االجتمواع، إن تشوكي، التحوالك اإلسويمي العسوكري يمثو، درع 
ادتهوووا فوووي الووودفاع عووون أمنهوووا المشوووترك واسوووتقيل دولهوووا األموووة اإلسووويمية وسووويفها الوووذي يع ووور عووون إر 
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وقووووف األموووة إلوووى جانوووب السوووعودية فوووي كووو، موووا تتفوووذر مووون تووودا ير لحمايوووة أمنهوووا  وسووويادتها، مؤكووودا  
 من االلتزام باألمن الجماعي المشترك. واستقرارها، انطيقا  

 26/11/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 منظمة التحرير يلتقي قيادة حزب التجمع الديمقراطي في الناصرة وفد قيادي من .9
التقى وفود قيوادي مون منظموة التحريور الفلسوطينية  رئاسوة عضوو اللجنوة التنفيذيوة، أموين عوام  :الناصرة
وجوري  النضال الشع ي، أحمد مجدالني، قيوادة حوزب التجموع الووطني الوديمقراطي فوي الناصورة. ةج ه

 تي استجدت في المنطقة العربية، وما آلت إليه جهود المصالحة الفلسطينية.بحث آفر التطورات ال
 26/11/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 خمس اتفاقيات توقعان واإلكوادور ةالفلسطيني السلطة .11

ة الوطنيوة رام هللا: وقع الجانبان الفلسطيني واإلكوادوري فمس اتفاقيوات هوي موذكرة تفواهم  وين الحكومو
الدفاع المدني، واتفاقيوة  –سكرتارية إدارة المفاطر، ووزارة الدافلية الفلسطينية  –لجمهورية اإلكوادور 

حوووول السوووماح لعائلوووة الموظوووك الد لوماسوووي والقنصووولي والفنوووي واإلداري الم تعوووث فوووي سوووفارة أو بعثوووة 
تقنوي، واتفاقيوة تعواون فوي المجوال د لوماسية أو قنصلية من ممارسة أعموال ربحيوة، واتفاقيوة التعواون ال

الزراعووي، واتفاقيووة تعوواون لمكافحووة اإلتجووار غيوور المشووروع بالممتلكووات الثقافيووة. وأقوور الجانبووان بأهميووة 
توقيوووع هوووذر االتفاقيوووات ومتابعوووة تنفيوووذها وتط يقهوووا فاصوووة التعووواون الفنوووي ألنهوووا سوووتفتح المجوووال أموووام 

 التعاون في مفتلك المجاالت. 
 27/11/2017 ،لندنالقدس العربي، 

 
 وفتح والحكومة والسلطة لم تنفذ شيئا   حديديأبو زهري: التزام حماس بالمصالحة  .11

أكد القيادي في حركة حماس الدكتور سامي أ وو زهوري، أن مسويرة : يحيى اليعقوبي -غزة  إسطن ول،
، وذلوووك المصووالحة الفلسوووطينية  ووودأت وال مجوووال للتراجوووع للفلوووك ألي طووورف مووون األطوووراف الفلسوووطينية

 من الشهر الجاري. 21بالرغم مما وصفه موقك حركة فتح "السل ي" فيل حوار القاهرة في 
وأشووار أ ووو زهووري إلووى أن حموواس ق لووت التوقيووع علووى ال يووان الووذي أعقووب حوووار القوواهرة مسوواء األربعوواء 
 الماضوووي رغوووم أنوووه جووواء دون الحووود األدنوووى، حتوووى ال ت عطوووي الفرصوووة إلغووويق البووواب وتعطيووو، مسووويرة

وقووال أ ووو زهووري وهووو عضووو مكتووب العيقووات العربيووة واإلسوويمية فووي حركووة حموواس فووي  المصووالحة.
حوار فاص مع صحيفة "فلسطين"، أمس: "إنه لم يعد ممكنا ألي طرف التهرب مون المصوالحة فهوي 
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استحقاق واجب لصالح شع نا"، مضيف ا أن فتح والحكومة والسلطة حتى اللحظة لم تنفذ أي شيء مون 
 .اقات اتفاق المصالحةاستحق

وأكد أن حماس التزمت بك، ما هو مطلوب منها "بشوك، حديودي" ضومن اتفواق المصوالحة الموقوع فوي 
أكتوووبر/ تشوورين أول الماضووي، داعيووا فووتح إلووى االلتووزام باالتفوواق الموقووع  ووين الحووركتين بحووذافيرر،  12

معوا ر والوووزارات والسولطات فووي باعتبوار أن الحكومووة الفلسوطينية عمليووا بموجوب االتفوواق تسولمت كوو، ال
 غزة، في حين هناك أمورا تتعلق بالحكومة لم يتم االلتزام  ها.

وبهووذا اإلطووار، نبووه إلووى أن تشووكيلة اللجنووة اإلداريووة المسووؤولة عوون دموو  الموووظفين يفتوورا أن تكووون 
 مشَكلة  ين غزة والضفة وليس الضفة فق ،  نص اتفاق أكتوبر، وهو ما لم يتم حتى اللحظة.

ورد على حديث رئيس الوزراء رامي الحمد هللا بأن القدرات األمنية غير متوفرة ومطال ته بالتمكين في 
غووزة، متهمووا الحموود هللا بأنووه المسووؤول عوون التعطيوو، فووي الشووق األمنووي، ألن  نووود اتفوواق أكتوووبر توونص 

مود هللا يورفا حتوى على إرسال وفد أمني من الضوفة لغوزة للتوافوق علوى الترتيبوات األمنيوة، إال أن الح
: "إن فووتح وأداتهووا الحكوميووة تتعاموو، مووع االتفوواق بمووا يحقووق وأضوواف أ ووو زهووري  اللحظووة ارسووال الوفوود.

 .مصالحها
وبشأن تصريحات بعا قيادات فتح عن مسألة "التمكين"، أكد أن حماس قامت بك، ما هوو مطلووب 

الحكوموة ولويس بحمواس، إذ يفتورا منها، فوي تسوليم الحكوموة لمهامهوا كافوة، والفطووة التاليوة تتعلوق ب
أن فوووتح والسووولطة لوووم ترفعوووا وأكووود  أن ترسووو، وفووودا أمنيوووا لوضوووع ترتيبوووات أمنيوووة وفوووق اتفووواق المصوووالحة.

العقوبووات عووون غوووزة بعوود،  ووو، يوووتم اسوووتفدام تلووك العقوبوووات بمنطوووق اال توووزاز ألهوو، غوووزة وفووورا أجنووودة 
وهوذا موا تترجموه  المصوالحة، "بك، أسوك هودف فوتح السويطرة علوى غوزة ولويس تحقيوقوأضاف  عليهم.

 تصريحات وسلوك فتح حتى اآلن".
 27/11/2017فلسطين أون الين، 

 
 بغزةوأن الحكومة الموازية ما زالت قائمة  وجود عراقيل أمام الحكومة علىاألحمد: الفصائل أجمعت  .12

ئ، فووي قووال عضووو اللجنووة المركزيووة لحركووة فووتح عووزام األحموود إن "كوو، الفصووا: متابعووة صووفا -رام هللا 
اجتماع القاهرة أجمعت على أن الحكومة أمامها عراقي، في التمكين، وأن الحكومة الموازية قائمة فوي 

وشدد األحمد في لقاء متلفز مع فضائية فلسطين مساء األحد، على أن "الحكومة لم تتمكن في  غزة".
يعنووي أن هنوواك وذكوور أن "وضووع اتفوواق إنهوواء االنقسووام وفووق زموون محوودد وحسووب سووقوف زمنيووة  غووزة".

جديووة لوودي السوولطة وحركووة فووتح بالمصووالحة"، الفت ووا إلووى أن "قضووايا االنقسووام واألمووور المعقوودة ال تحوو، 
  يوم وليلة".
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ولفت إلى أن "تمكين الحكومة ليس بحاجة ألكثر من ربع ساعة"، وقال: "إذا كان هناك صدق ورغبة 
رادة والتوووزام، فعلوووى حمووواس أن تقووورر وتقوووول للحكوموووة المو  ازيوووة روحووووا )غوووادروا( علوووى  يووووتكم انتهوووى وا 

 دوركم"، على حد قوله.
ديسم ر المق ،، سيبحث تقييم مسألة تمكين الحكومة،  1وأوضح األحمد أن اجتماع حماس وفتح في 

ففي حال كانت األمور وفوق االتفواق سونتباحث بوالفطوة اليحقوة، لعرضوها علوى الفصوائ، الحقوا لت ودأ 
 .لن ننتق، لمربع جديد ق ، تمكين الحكومة وقال م.جميع محاور عقبات االنقسا

 26/11/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 برفع العقوبات عن غزة فورا  " تنفي تصريحات األحمد وتطالب الديمقراطية"و "الشعبيةو" "الجهاد" .13
موواع القوواهرة قووال عضووو اللجنووة المركزيووة لحركووة فووتح عووزام األحموود إن "كوو، الفصووائ، فووي اجت: رام هللا

 أجمعت على أن الحكومة أمامها عراقي، في التمكين، وأن الحكومة الموازية قائمة في غزة".
فيمووا نفووت حركووة الجهوواد اإلسوويمي والج هتووين الشووع ية والديمقراطيووة فووورا  تصووريحات األحموود، وطال ووت 

 حركة فتح والسلطة الفلسطينية  رفع العقوبات عن غزة فورا .
ت حركة الجهاد اإلسويمي ردا  علوى تصوريحات األحمود: "حمواس قودمت كو، موا لوديها فمن جان ها، قال

 للمصالحة والكرة اآلن بملعب فتح والسلطة ويجب أال تفلقا م ررات".
وأكووودت الحركووووة فووووي تصووووريحات صوووحفية أن هنوووواك "عمليووووة ا تووووزاز لقطووواع غووووزة موووون فوووويل اسووووتمرار 

 ناة شع نا".اإلجراءات العقا ية ضدر، وال يمكن أن نرهن معا
فيموووا نفوووى ربووواح مهنوووا القيوووادي فوووي الج هوووة الشوووع ية تصوووريحات عوووزام األحمووود حوووول إجمووواع الفصوووائ، 
بالقواهرة علوى وجوود إشوكاليات  تسولم الحكوموة لمهامهوا بغوزة، وقوال: "كيموه غيور صوحيح وغيور دقيووق 

 وهذا مماطلة وحماس قدمت مرونة عالية".
 من المماطلة وهذا ضرر بالمصلحة الوطنية".وأضاف "فتح ومحمود عباس يريدان المزيد 

"تصووريحات عووزام األحموود تتعوواكس مووع الحقيقووة ومووع إجموواع الكوو،  هووذا وقالووت الج هووة الديمقراطيووة إن
 الوطني وتتناقا مع ما ورد في اتفاق القاهرة، ونسأله من يعط، قدوم وفد األجهزة األمنية لغزة؟".

عوووودم اسوووتيم الحكومووووة لمهامهووووا بغووووزة، ورّد مسووووؤول  وأضوووافت: "وفوووود فووووتح طوووورح بالقووواهرة أمثلووووة علووووى
 على هذر األمثلة". االتكاءالمفا رات المصرية عليه أنه تم حّلها، وبالتالي على فتح عدم 

 26/11/2017، فلسطين أون الين
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 يا  العالول: تمكين الحكومة في غزة حتى اآلن شكلي وليس جوهر  .14
لعالول يوم األحد، إن موا توم بشوأن تمكوين حكوموة الوفواق قال نائب رئيس حركة فتح محمود ا :رام هللا

 من إدارة قطاع غزة حتى اآلن "شكلي وليس جوهري".
واعت ر العالول في تصريحات إلذاعة )صوت فلسطين( الرسمية، أن هناك "فلي" فيما يتعلق بالفطوة 

 ا في قطاع غزة.األولى لتحقيق المصالحة المتمثلة  تمكين الحكومة من استيم كام، صيحياته
وأضاف "نحن نريد وحدة وطنية حقيقية وال نريد وحدة وطنية شكلية، واإلجراءات التي تمت في قطاع 

 غزة بشأن تمكين الحكومة حتى اآلن هي فطوات شكلية وليست جوهرية".
م قال العالول إن اجتماع اللجنة المركزية "سج، أن الفطوات األولى لل رنام  الذي رسم للمصالحة لو 

دارة  يتم إنجازها حتى اآلن، وهو ما له عيقوة بوالفطوة األولوى المتعلقوة  تمكوين الحكوموة مون العمو، وا 
 الحياة في غزة بما فيها المسألة المرتبطة بالمعا ر وغيرها".

وأضوواف العووالول "موون أجوو، ذلووك قررنووا فوويل األيووام الماضووية بووأن علينووا إنهوواء الفطوووات أو المراحوو، 
 لة، وحينما ننهي المرحلة األولى ننتق، إلى المرحلة التالية".مرحلة تتلوها مرح

وأكد العالول، أن الحركة "ستحاول مرة أفري وست ذل جهدا جديدا من أج، تمكين الحكومة في قطواع 
 غزة، وحين نتمكن من ذلك ننتق، إلى الفطوات األفري" فيما يتعلق  بقية ملفات المصالحة.

 26/11/2017القدس، القدس، 
 

 : مطلوب تكييف لغة حماس مع متطلبات المصالحةتحف .15
قووال المتحوودث باسووم حركووة "فووتح" جمووال نووزال إنووه بووات مطلوبووا موون حركووة "حموواس" تكييووك :  روكسوو،

 لغتها مع متطلبات المصالحة.
وأضوواف نووزال، فووي  يووان صووحفي، يوووم األحوود، أن حركووة "فووتح" توورفا ثيثيووة اإلسوواءات التووي وجهتهووا 

من ال ردوي، والعبادسة وأ و زهري فيل أسو وع واحود لقوادة مون حركوة "فوتح"،  "حماس" على لسان ك،
تعقيبا منها على  يانات رقمية فالصة جاءت على لسان قادة فتحاويين، منهم عضو اللجنة المركزيوة 

وبووين أن معطيووات الوووزير الشوويخ كمووا ع وور عنهووا السوو ت فووي تلفزيووون  للحركووة الوووزير حسووين الشوويخ.
ئق موضوووعية قائمووة، وتفووص تبوواطؤ "حموواس" فووي تسووهي، عمليووة تسووليم الحكومووة فلسووطين هووي حقووا

سلطاتها امتثاال لم دأ التمكين، وهي أقوال مستندة على حقوائق موضووعية قا لوة ليسوتدعاء  نواء علوى 
 الطابع العلني لتركيبة ميزانية الحكومة الفلسطينية.

ر اليئقووة، بووات مطلوبووا أن تماثوو، حموواس وتووابع: "نظوورا لتواصوو، التحووريا والتصووريحات المسوويئة وغيوو
بعد طول انتظار فطا ها اإلعيمي ولغتها مع األفيقيات الحميدة لشعب فلسوطين، سويما فوي مرحلوة 
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الصوولح ومووا يتطلووب تحقيقووه موون منوواي إيجووا ي لوون يت وورع  رذيلووة إفسووادر سوووي المتربصووين بالمصووالحة 
افيت غيووور ال نووواءة، وهوووي تعووواين الحقوووائق وأكووود أن "فوووتح" ستواصووو، تجاهووو، هوووذر المووود والمتضووررين".

وموودي ميءمتهووا للصوولح، منتقوودا سووعي حموواس ليحتفووام بالضوورائب  ينمووا تطالووب بالمعاشووات سوواعية 
 .2007إلقصاء موظفي ما ق ، 

 26/11/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 حسين الشيخ ويصفها بالوقحة تصريحاتيهاجم  يحيى موسى .16
يحيوى موسوى، تصوريحات عضوو اللجنوة المركزيوة « حمواس»اجم القيوادي فوي كفواح زبوون هو - رام هللا

تصووريحات حركووة فووتح األفيوورة عبووارة عوون »وقووال إن «. الوقحووة»حسووين الشوويخ، ووصووفها  ووو« فووتح»لووو
فطاب استعيء وعنصرية واستففاف  جماهير شع نا الفلسطيني التي أصبح يوري  وضووح مون يعيوق 

يل مطالباتووه بمناقشووة سوويح المقاومووة يصووبح ناطقووا  باسووم الشوويخ موون فوو»وأضوواف أن «. المصووالحة
المطلوووب هووو القضوواء علووى المقاومووة وسوويحها، وحجووة »ورأي أن  «.المطالووب األميركيووة واإلسوورائيلية

التمكين واهية، والجميع يعلم أنه تم تمكين الحكومة، لكنهم يريدون وضع شروط جديدة. نحن لون نعود 
 «.أصبحت  ين المجموع الوطني من جهة، وفتح من جهةطرفا  في االنقسام، والقضية 

 27/11/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 هالل: يجب إقالة حكومة الحمد هللا كونها أحد ركائز االنقسام أبو .17
أكد األمين العام لحركة األحرار الفلسطينية، فالد أ و هيل، على ضرورة إقالة الحكومة  رئاسة : غزة

وتشكي، حكومة وحدة وطنية أو إنقاذ وطني  تكريسه،ا أحد ركائز االنقسام وأداة رامي الحمد هللا؛ كونه
 قادرة على إنهاء معاناة شع نا.

وذكر أ و هيل، فيل مؤتمر صحفي عقودر بمقور األحورار، الفطووات المتتاليوة عقوب تشوكي، حكوموة 
ومراقبوووة أدائهوووا،  جديووودة، أولهوووا: عقووود المجلوووس التشوووريعي ليقووووم  ووودورر فوووي المصوووادقة علوووى الحكوموووة

 وثانيها: الوقك الفوري للعقوبات بحق أهالي قطاع غزة وموظفي السلطة.
طويق عجلوة اإلعموار وتووفير احتياجوات أهلهوا  وشدد أ و هيل على ضرورة رفع الحصار عون غوزة وا 
مووون الكهربووواء والووودواء والموازنوووات، وفوووتح المعوووا ر بشوووك، ط يعوووي أموووام حركوووة أ نووواء شوووع نا، وااللتوووزام 

القرارات الوطنية  وقك التنسيق األمني مع االحتيل، واالنحياز إلى إرادة شع نا في  ناء أجهزة أمنية ب
 ذات عقيدة وطنية تكون فادمة لشع نا وحامية لظهر مقاومته.

 26/11/2017فلسطين أون الين، 
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 جرغون يدعو لرفع الظلم والضيم عن غزة .18
راطية لتحريور فلسوطين زيواد جرغوون، إلوى "رفوع الظلوم دعا عضو المكتب السياسي للج هة الديمق: غزة

والضيم" عن قطاع غزة  رفع العقوبات واإلجراءات الجائرة، وفك الحصار وفتح المعا ر، وحو، قضوايا 
 القطاع. إعمارالكهرباء والميار والصحة واالستشفاء، واستئناف إعادة 

تشو، قطواع غوزة مون األضورار  وأطيق  رنوام  طووارن تنمووي ين، وطالب جرغون في تصوريح صوحفي
التووي لحقووت بووه علووى موودي أكثوور موون عشوور سوونوات موون االنقسووام، وفاصووة إيجوواد حوو، لمشووكلة البطالووة 

 المتعاظمة في صفوف الشباب.
وحول تمكين حكومة التوافق في قطاع غزة، أوضح جرغون أن تمكين الحكوموة ال يكوون بمعوزل عون 

لدافليوووة، بموووا يضووومن إعوووادة تووورميم وتطووووير النظوووام تعميوووق آليوووات المصوووالحة نحوووو اسوووتعادة الوحووودة ا
السياسي الفلسطيني على قاعودة الشوراكة الوطنيوة الضومانة الحقيقيوة للوحودة الوطنيوة وتمكوين الحكوموة 

 وقطع الطريق عن أي مشاريع انقسامية.
 26/11/2017فلسطين أون الين، 

 
 ضة: مبررات السلطة حول تعاطيها مع ملف المصالحة مرفو خضر عدنان .19

ع ووور القيوووادي فوووي حركوووة الجهووواد اإلسووويمي فضووور عووودنان، عووون رفضوووه : يحيوووى اليعقووووبي - رام هللا
لم وووررات السووولطة حوووول تعاطيهوووا موووع ملوووك المصوووالحة الوطنيوووة وفطواتهوووا، مؤكووودا أنوووه ال يجووووز رهووون 

 قضايا شع نا بالضغوطات اإلسرائيلية واألمريكية.
وغزة يستحق أن يلمس ثمار هذر المصالحة،  رفع  وقال عدنان لصحيفة "فلسطين": "شع نا في الضفة

 الحصار والعقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع، أو التفريق في الفدمات  ين الضفة وغزة".
وأشووار إلووى أن تلكووؤ السوولطة  تط يووق فطوووات المصووالحة، واشووتراطها  تمكووين الحكومووة، "بووات يعطووي 

 ت، وأصبح عائقا أمام تحقيقها".مدلوال سل يا إلتمام المصالحة ورفع العقوبا
تاحوة المجوال  طويق الحريوات وا  وطالب السلطة باتفاذ إجراءات عملية يشعر  ها شع نا الفلسوطيني، وا 

أكتوبر/ تشورين أول  12للعم، التنظيمي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه ومنذ اتفاق المصالحة في 
 لضفة.لم يلمس أي تغيير في ملك االعتقاالت السياسية با

 26/11/2017فلسطين أون الين، 
 
 
 



 
 
 
 

 

 14 ص             4476 العدد:             11/27/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 فتح: لوبي داخل السلطة إلفشال المصالحة عبر التلكؤ بتنفيذ خطواتهاب ""التيار اإلصالحيقيادي بـ .21
التيار اإلصيحي، إن هناك "لوبيا مون قوادة فوتح  -قال قيادي في حركة "فتح": يحيى اليعقوبي -غزة 

وطنيووة، فيمووا أكوود قيووادي فووي حركووة الجهوواد اإلسوويمي، والسوولطة" تسووعى إلفشووال فطوووات المصووالحة ال
بأنووه ال يجوووز ربوو  مصووير وقضووايا شووع نا الفلسووطيني بالضووغوطات اإلسوورائيلية واألمريكيووة. وأوضووح 
القيادي في "التيار اإلصيحي" ع د الحميد المصري، لصحيفة "فلسطين" أن "هناك لووبي مون قيوادات 

سوو ب عوودم الوودفع باتجووار تحقيووق فطوووات ملموسووة علووى  السوولطة يعموو، ضوود المصووالحة .. وهووذا يفسوور
 األرا".

 وتابع: "هذا اللوبي تجمعهم المصالح الفاصة إذ إن مصلحتهم الشفصية هي استمرار االنقسام".
وأشووار إلووى تصووريحات رئوويس السوولطة السووابقة والمقووربين منووه، "أنووه بمجوورد إلغوواء حركووة حموواس اللجنووة 

 17هوووالي القطووواع"، مسوووتدركا: "رغوووم أن حمووواس حلوووت اللجنوووة فوووي اإلداريووة سووويتم رفوووع العقوبوووات عووون أ 
 س تم ر/ أيلول الماضي بقيت السلطة تماط، وتتلكأ في اإلجراءات العقا ية".

وأكود المصوري أنووه ال يمكون الق وول بأيووة ت ريورات للهووروب مون اسوتحقاقات المصووالحة، قوائي: "إذا كووان 
 اء االنقسام، باعتبارها مطلبا شع يا ووطنيا".عباس يريد مصلحة الشعب فعليه أن يتجه نحو إنه

 26/11/2017فلسطين أون الين، 
 

 في واشنطن التحرير الفتياني: ال نربط مستقبلنا باشتراطات لفتح مكتب منظمة .21
مكتووووب ممثليووووة منظمووووة التحريوووور  أنأعلنووووت وزارة الفارجيووووة األمريكيووووة  فووووادي أ ووووو سووووعدي: –رام هللا 

 90، العم،، لكنه سيتم فرا قيود على تفعيله وسيعم، المكتب لمدة الفلسطينية في واشنطن سيواص
يومووووا أفووووري، وبعوووودها يمكوووون للوووورئيس دونالوووود ترامووووب ان يقوووورر تمديوووود العموووو، فيووووه بادعوووواء انووووه حيوووووي 

 والسلطة الفلسطينية.  إسرائي،للمفاوضات  ين 
أن « القوودس العربووي»لكوون ماجوود الفتيوواني أمووين سوور المجلووس الثوووري لحركووة فووتح اعت وور فووي تصووريح لووو 

القرار األمريكي ليس نزوال  عن الشجرة ألن ما أعلنت عنه اإلدارة األمريكية أن مكتب منظمة التحرير 
سناد والتروي  لعملية السيم، لكن هذر ليسوت مهموة  الفلسطينية يمكنه العم، لمدة تسعين يوم ا لدعم وا 

رارات الكوونغرس األمريكوي التوي صودرت مكتب المنظمة. ورأي أن المشكلة تتركز فوي جوهرهوا علوى قو
ووا إرها يووا. وقووال  1987منووذ عووام  حتووى اليوووم التووي مووا زالووت تعت وور منظمووة التحريوور الفلسووطينية تنظيم 

 «. نحن لم نعد نق ، ذلك، وعلى اإلدارة األمريكية أن تعيد النظر في ك، هذر القرارات واإلجراءات»
ق هووذا المكتووب فلتغلقووه، لكوون نحوون لوون نتعوواطى بشووروط إذا أرادت اإلدارة األمريكيووة أن تغلوو»وأضوواف 

تتفالك وتفتلك مع ك، ما جري فيل الفمس والعشورين سونة الماضوية مون انفوراط منظموة التحريور 
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جبوار الطورف  سونادها، وا  الفلسطينية في عملية سيم، قصرت اإلدارات األمريكية السابقة فوي دعمهوا وا 
ة عون كو، موا صودر عون الشورعية الدوليوة والقووانين الدوليوة. هذر الدولة الفارجو« إسرائي،»اآلفر وهو 

نحوون ال نوورب  مسووتق ، شووع نا باشووتراطات لفووتح مكتووب منظمووة التحريوور الفلسووطينية فووي واشوونطن علووى 
 «.اإلطيق

 27/11/2017، القدس العربي، لندن
 

 ي الجزائربنكية لقادتها ف حسابات "حزب هللا"السعودية حول فتح  "عكاظ"حماس تنفي صحة رواية  .22
نفى القيادي في حركة حماس سامي أ و زهري األفبار التي تحدثت عون فوتح : فاص سوا -الجزائر 

 تنظيم حزب هللا الل ناني حسابات  نكية لقادة حماس في الجزائر.
وقوووال أ وووو زهوووري فوووي تصوووريح لوكالوووة "سووووا" صوووباح يووووم األحووود، إن الشوووعب الفلسوووطيني يعتوووز بالووودور 

موا نشور عون فوتح حسوابات باسومي فوي بعوا  أنإال  الفلسوطينية،ي دعم القضية الجزائري التاريفي ف
 ال نوك الجزائرية هو كيم سفيك وال أساس له من الصحة".

هووي جووزء موون حملووة منظمووة يقووك فلفهووا بعووا المتصووهينين  األكاذيووبوأضوواف أ ووو زهووري أن "هووذر 
يوع موع االحوتيل وتصوفية القضوية المقاوموة  هودف التهيئوة للتط  علوىالعرب لفل  األوراق والتحريا 
 للفلسطينية". على حد تع يرر.

وكانت صحيفة عكوام السوعودية نشورت األحود، ف ورا قالوت فيهوا إن الحسوابات ال نكيوة الجديودة "فتحوت 
باسووم القيووادي سووامي أ ووو زهووري، الووذي انتقوو، موون اإلقامووة فووي قطوواع غووزة إلووى القوواهرة ق وو، أن ينتقوو، 

 الماضي".لإلقامة في الجزائر الشهر 
 26/11/2017وكالة سوا، 

 
 برام هللا إسرائيليإطالق نار تجاه موقع عسكري  .23

تعووورا موقووووع عسووووكري إسوووورائيلي، الليلووووة، إلطوووويق نوووار موووون مركبووووة فلسووووطينية علووووى موووودف، : رام هللا
 مستوطنة "بساغوت" المحاذية لرام هللا وس  الضفة الغربية.

وا النار باتجار موقع عسكري على مدف، المستوطنة مون وذكرت القناة الثانية الع رية أن مسلحين فتح
مركبة مارة، والذوا بالفرار دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما عثر الجيش علوى فووارل للرصواص فوي 

 ومّشطت قوات معززة من الجيش المنطقة؛ بحثا  عن المهاجمين. المكان.
 26/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 نا  بزعم حيازته سكي الخليلقرب  سطينيا  فلاالحتالل يعتقل  .24
اعتقلووووت قوووووات االحووووتيل اإلسوووورائيلي، مسوووواء يوووووم األحوووود، فتووووى قوووورب الحوووورم : الوووورأي-الضووووفة المحتلووووة

 اإل راهيمي الشريك، وس  مدينة الفلي،.
وأكووودت مصوووادر محليوووة، أن قووووات االحوووتيل المتواجووودة فوووي محوووي  الحووورم اإل راهيموووي، اعتقلوووت الفتوووى 

 عاما"،  ذريعة حيازته سكينا، ونقلته إلى جهة غير معلومة. 17اجح الجم، "مصعب  هجت ن
 وزعم محواولتهم تنفيوذ عمليوات طعون  الفلسوطينيينيذكر أن قووات االحوتيل اعتقلوت العديود مون الشوبان 

 وكانت في أغلب األحيان تفتلق وجود سكاكين بحوزتهم لتقوية زعمها.
 26/11/2017 ،غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "إسرائيلـ": الحكومة برئاسة الليكود هي أفضل حكومة بالنسبة لنتنياهو .25

 أموووسقووودم يعقووووب ليتسووومان وزيووور الصوووحة اإلسووورائيلي وزعووويم حوووزب يهووودوت هتووووراة، : القووودس المحتلوووة
 األحد، استقالته من منصبه كوزير في الحكومة اإلسرائيلية.

الماضوووي جميوووع الوسووواطات التوووي تووودفلت  ينوووه وبوووين رئووويس الووووزراء  األسووو وع ورفوووا ليتسووومان فووويل
 «.تدنيس يوم الس ت»اإلسرائيلي  نيامين نتنياهو للوصول لحلول وس  بشأن ما يعرف  و 

انوه يرغوب  إلوىنتنيواهو الوذي يتوزعم حوزب الليكوود عون اسوفه لقورار ليتسومان، مشويرا  أعوربمن جانبوه، 
 فابات مبكرة.انت ألجراءفي تجنب الدعوة 

الحكومة الوطنيوة  رئاسوة الليكوود هوي أفضو، حكوموة »لحكومته  األس وعيوقال في مسته، االجتماع 
 «.أعتقد أن جميع أعضاء االئتيف معنيون باستمرار عملها» وأضاف «.بالنسبة لدولة إسرائي،

 27/11/2017، الرأي، عم ان
 

 إلى كتف لو عملت جميع الدول ضده كتفا   سيتم دحر اإلرهاب بشكل أسرع: السيسينتنياهو يعزي  .26
استغ، رئويس حكوموة إسورائي،  نيوامين نتنيواهو مذبحوة العوريش لتكورار أقوالوه  وديع عواودة: -الناصرة 
بعد تقديمه التعزية لمصر، فيما تحدثت مصادر فيها عن تعاون سري  ين الجوان ين « اإلرهاب»حول 

إنه يتقدم باسم اإلسرائيليين بالتعازي إلى الرئيس ع د  في سيناء. وفي  يان مقتضب قال نتنياهو أمس
 الفتاح السيسي والشعب المصري وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاج، للجرحى.

سيتم دحر اإلرهاب بشوك، أسورع لوو »وفي محاولة الستغيل المذبحة دعائيا فتم نتنياهو  يانه بالقول 
 «.عملت جميع الدول ضدر كتفا إلى كتك

 27/11/2017العربي، لندن، القدس 
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 الحكومة بسبب "أزمة السبت" جلسةدرعي يقاطع  .27
وم يوقاطع وزير الدافلية وزعيم حزب "شاس"، أرييوه درعوي، جلسوة الحكوموة التوي عقودت : رامي حيدر

األحوود، بسوو ب قووانون العطلووة أيووام السوو ت، الووذي يموونح صوويحيات لوووزير الدافليووة  ووأغيق المصووالح 
وألول موورة، ألغووت الحكومووة جلسووة رؤسوواء كتوو، االئووتيف الحكووومي،  أيووام السوو ت. التجاريووة التووي تعموو،

 بس ب "ازمة الس ت" ومقاطعة درعي لجلسة الحكومة. 
 26/11/2017، 48عرب 

 
 نتنياهو بافتعال أزمة إلسقاط العمل والمخابرات وزيري بيتان وأمسالم يتهمان  .28

ي إسوورائي،، بعوود اسووتقالة أحوود الوووزراء ورفووا توو، أ يووب: فووي وقووت تشووتد األزمووة الدافليووة الحكوميووة فوو
الثوواني المشوواركة فووي اجتموواع الحكومووة األسوو وعي، فووري مقربووون موون رئوويس الوووزراء  نيووامين نتنيوواهو 

 يتهمون اثنين من وزرائه بافتعال أزمة مع المتدينين اليهود للدفع باتجار إسقاط الحكومة.
)ويقصد وزير العم، والرفار حايم كاتس ووزير « يينالكاتس»وقال رئيس كت، االئتيف ديفيد  يتان إن 

المواصيت والمفا رات يسرائي، كاتس(، لم ينتظورا حتوى يحو، نتنيواهو األزموة موع المتودينين، واسوتبقار 
إلى فرا أمر واقع على األرا، وأصدرا األوامر  تصحيح فطوط السكك الحديد يوم السو ت بشوك، 

عمليوة »قرب آفر من نتنياهو، إن ما فعير )كاتس وكاتس( هو وقال ديفيد أمسالم، وهو م استفزازي.
سقاطه  «.تفريب مقصودة في الحكومة هدفها التمرد على نتنياهو وا 

 27/11/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 بين الليكود الحاكم و"الحريديم" السبت" أزمة"انتهاء القناة الثانية:  .29
يف الحكوووووومي  وووووين حوووووزب "الليكوووووود" الحووووواكم انتهوووووت، مسووووواء األحووووود، أزموووووة االئوووووت: محموووووود مجادلوووووة

و"الحريديم"، فوي أعقواب اجتمواع  وين رئويس الحكوموة  نيوامين نتنيواهو ورؤسواء "الفصوائ، األرثوذكسوية 
المتطرفة"، توص، فيله الجانبان إلى ح، وس  فيما يتعلق بأزموة األعموال فوي سوكة الحديود فوي أيوام 

 الس ت.
ئيلية اإلفبارية الثانية، "على عدم إغيق المحال التجارية فوي تو، واتفق األطراف، بحسب القناة اإلسرا

أ يووب فوويل أيووام السوو ت، وأن حركووة القطووارات فوويل أيووام األسوو وع لوون تتووأثر". وتووم ت نووي اقتووراح وزيوور 
المواصيت بأن "يسمح لوزير العم، والرفاهيوة بوأن يأفوذ فوي عوين االعتبوار السويمة العاموة، والتقاليود 

، ورفاهيوة الموظوك، ودرجوة الضورر علوى الحيوز العوام"، فيموا يتعلوق بأعموال صويانة السوكة اإلسرائيلية
وكجزء من االتفاق، سيتم سن قانون يعطي نائب الوزير صويحيات إداريوة، حتوى  الحديد أيام الس ت.
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يتمكن وزير "يهدوت هتوراة" المستقي، حديث ا، يعقوب ليتسمان، مون االحتفوام بسولطات وزيور الصوحة، 
وفي هذا السياق، زعم نتنياهو أن "حكومة الليكود هي أفض، حكومة  .ةون أن يتحم، مسؤولية وزاريد

 لدولة إسرائي،... االئتيف قوي ومستقر وسنواص، العم، معا".
 26/11/2017، 48عرب 

 
 وكل من يغطي عليه أو يقويه يكون مثله فاسدا  ": نتنياهو فاسد حركة مكافحة الفساد" .31

التوووي تقووويم مظووواهرات أسووو وعية منوووذ مطلوووع السووونة تطالوووب « حركوووة مكافحوووة الفسووواد» تووو، أ يوووب: قوووررت
باسووتقالة نتنيوواهو بسوو ب تورطووه فووي ملفووات الفسوواد، أن توسووع مظاهراتهووا، لتقوويم ثوويث مظوواهرات كوو، 
أربعاء  ودءا  مون هوذا األسو وع أموام منوازل ثيثوة وزراء أساسويين، لمطوال تهم  وقوك الحلوك موع نتنيواهو 

ال يووت »السووعي إلسووقاطه. وسووتقام المظوواهرات بعوود غوودر أمووام  يوووت رئوويس حووزب المسووتوطنين الفاسوود، و 
وزيوور الماليووة موشوويه كحلووون، ورئوويس « كلنووا»وزيوور المعووارف نفتووالي  نيووت، ورئوويس حووزب « اليهووودي
   وزير الدفاع أفيغدور لي رمان.« يسرائي،  يتنا»حزب 

يحموو، رسووالة إلووى الجمهووور تقووول إن نتنيوواهو فاسوود »وقووال رئوويس الحركووة الووداد ينيووك إن هووذا التوسوويع 
 «.وك، من يغطي عليه أو يقويه بأي شك، من األشكال، يكون مثله فاسدا  

 27/11/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 أراضيهابحال سماحها إليران بإقامة قواعد  فيسورية  ضربباإلسرائيلي: نتنياهو هدد لفزيون الت .31
ر إفبواري أن رئويس الووزراء اإلسورائيلي  نيوامين نتنيواهو، هودد  توجيوه ذكور تقريو: )د ب ا( -ت، ا يوب 

  ضربات لسورية حال تم السماح إليران  أقامة قواعد على أراضيها.
 إسورائي،من أن  األسدمساء األحد، إن نتنياهو حذر الرئيس السوري بشار  وقال التلفزيون اإلسرائيلي،

، إذا مووا وافووق األسوود رسووميا علووى إقامووة وجووود عسووكري السووورية األهليووةسووتتدف، عسووكريا فووي الحوورب 
وقووال التليفزيووون أن نتنيوواهو نقوو، رسووالة  هووذا الفصوووص إلووى األسوود ع وور طوورف  إيرانووي فووي سووورية.

 ثالث.
 26/11/2017، رأي اليوم، لندن
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 الجيش اإلسرائيلي يبدأ تدريبات عسكرية على حدود غزة وسيناء .32
أمس )األحد(، تدريبات عسكرية جنووب إسورائي،، علوى حودود قطواع  ت، أ يب:  دأ الجيش اإلسرائيلي،

غزة وسيناء المصرية، وسيستمر حتى الفميس القادم. وأكد النواطق  لسوان الجويش أن توقيوت التمورين 
دد مسبقا ، قائي :   ".إنه ال عيقة لذلك بالتطورات األفيرة في المنطقة"ح 

 27/11/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 يشغلن دبابات  اإلسرائيليجيش المجندات في يديعوت:  .33
كشوووفت صوووحيفة "يوووديعوت أحرونووووت" يووووم األحووود، أنوووه فوووي األسووو وع القوووادم سوووينتهي  :القووودس المحتلوووة

المسوووار األول الفووواص بالمقووواتيت فوووي سووويح المووودّرعات، وللمووورة األولوووى ستشوووغ، المقووواتيت ثووويث 
 .دبابات في الحدود الجنوبية من إسرائي،

انه في شهر آب الماضي،  دأ جيش االحتيل  تدريب مقاتيت  اإلنترنتوذكر موقع "المصدر" على 
سيح المدّرعات لتشغي، دبابات، رغم االنتقادات الكثيرة التي وجهها مسؤولو الجيش الذين شككوا فوي 

ن القتووووالي وبوووودأ مسووووار التوووودريب بعوووود أن أكملووووت الجنووووديات توووودري ه األهميووووة العسووووكرية لهووووذر الفطوووووة.
األساسي في إطار كتيبة مفتلطة تضومنت جنوودا وجنوديات. وضومن التودريب، و زعوت المقواتيت إلوى 
طووواقم عموو،، يعموو، كوو، منهووا  رئاسووة مقاتوو، لديووه ف وورة فووي العموو، كقائوود دبابووات. وأوضووح أحوود كبووار 

لمودّرعات، ضباط الجيش أن تدريب الجنديات كان مفتلفا إلى حد ما عن التدريب العادي في سويح ا
ألنه من المتوقع أن يفدمن في حدود مناطق يسود فيها السويم فوي جنووب إسورائي، وأن يشوكلن جوزءا 

 من منظومة الدفاع الحدودية.
 26/11/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 في القدس يهوديا   متدينا   35الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .34

مواجهوات  وين قووات  إثورمتظاهرا األحد في القدس  35فت أنها أوق اإلسرائيليةأعلنت الشرطة  :القدس
 ومئات المتظاهرين من اليهود المتشددين احتجاجا على الفدمة العسكرية اإللزامية. األمن

وأشووارت الشوورطة فووي  يووان إلووى أنووه "تووم توقيووك عشوورات األشووفاص الووذين أعوواقوا حركووة السووير، فيمووا 
 ".األمناستفدم بعضهم العنك ضد قوات 

لغوواء إ، فووي أيلول/سوو تم ر الماضووي إسوورائي،المحكمووة العليووا، وهووي أعلووى سوولطة قضووائية فووي  وقووررت
 الذي كان يتمتع به طيب المدارس الدينية اليهودية من الفدمة العسكرية. اإلعفاء

 26/11/2017القدس، القدس، 
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 انتخابات مقبلة أياستطالع: "الليكود" و"هناك مستقبل" سيتعادالن في  .35
أظهوور اسووتطيع جديوود للوورأي نشوورته القنوواة الع ريووة العاشوورة مسوواء األحوود، أن حزبووي  :ترجمووة - رام هللا

 "الليكود" و"هناك مستق ،" سيتساويان في عدد المقاعد بالكنيست في أي انتفابات مق لة ستجري.
مقعوودا لكوو، منهمووا فيمووا  24وبحسووب االسووتطيع، فووأن حزبووي "الليكووود" و"هنوواك مسووتق ،" سيحصوودان 

مقعدا، ليصبح الفارق  ين يائير ل يد زعيم حوزب  17حصة حزب المعسكر الصهيوني إلى  ستنففا
 مقاعد. 7هناك مستق ، وآفي غاباي زعيم المعسكر الصهيوني الجديد بعد فوزر  نتائ  حزب العم، 

للقائموووة المشووتركة، وتسوووعة  11مقعوودا، و 12ووفقووا ليسووتطيع، فوووأن حووزب ال يووت اليهوووودي سيحصوود 
ب كلنووا، وسووبعة لكوو، موون يهوودوت هتوووراة وميوورتس، وفمسووة لحووزب إسوورائي،  يتنووا، وأربعووة مقاعوود لحووز 

 لحزب شاس.
 26/11/2017القدس، القدس، 

 
 مشروع قانون إسرائيلي يحظر نشر معلومات عن القتلى والجرحى في العمليات الفلسطينية .36

حوود، مشووروع قووانون يحظوور علووى ناقشووت اللجنووة الوزاريووة لشووؤون التشووريع اإلسوورائيلية، يوووم األ :رام هللا
وسوووووائ، اإلعووووويم الع ريوووووة نشووووور أي تفاصوووووي، عووووون القتلوووووى والجرحوووووى الوووووذين يسوووووقطون فوووووي العمليوووووات 

 الفلسطينية، ق ، إفطار أسرهم من ق ، الجهات المفتصة بشك، رسمي.
وتم تأجي، التصويت على مشروع القانون لألس وع المق ، بعد نقاش طوي، جري بشأن المشروع الذي 

 به أعضاء من حزب ال يت اليهودي. تقدم
 26/11/2017القدس، القدس، 

 
 بناء مسار سياحي يعبر الضفة الغربية والجوالن وافق علىت "إسرائيل" .37

على تموي،  ناء مسار سياحي يمكن ع وورر سويرا  األحدوافقت حكومة االحتيل  :)أ ف ب( -القدس 
بحسوووب موووا اعلووون وزيووور السوووياحة فوووي  علوووى االقووودام ويمووور بالضوووفة الغربيوووة المحتلوووة وهضوووبة الجووووالن،

ساسويا" أ نيوامين نتنيواهو بوالقرار الوذي اعت ورر " اإلسورائيليورحب رئويس الووزراء  الحكومة ياريك ليفين.
"المسوار الجديود سويع ر مدينوة القودس القديموة )شومال الضوفة الغربيوة(  إنوقوال ليفوين  لتعزيز السياحة.

 حافلة بالتاريخ اليهودي". وأماكن
افقة الحكومة على التمويو،، سويتعين علوى لجنوة مؤلفوة مون عودد مون الووزراء تقوديم المقترحوات وبعد مو 

 مييين يورو(. 2.4مييين دوالر،  2.8مييين شيك، ) 10للمشروع الذي ت لغ ميزانيته 
 26/11/2017القدس، القدس، 
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 أشهر أربعة قبل إغالقه خالل في المسجد األقصى وتخريب عبث: القدس ألوقاف تقرير .38
أكد التحقيق الذي أجرته دائرة األوقاف اإلسيمية في القدس الشرقية المحتلة ونشرته أمس، أن 

عاثوا فرابا  فيه، »أشهر؛  3عناصر شرطة االحتيل اإلسرائيلي الذين اقتحموا المسجد األقصى ق ، 
 «.وع ثوا بغرفة األذان، وصادروا بعا محتوياتها، وحطموا الرفام، وفربوا السجاد

وقالت الدائرة في  يان، أمس، إن نتائ  الفحص التي توصلت إليها لجانها المكلفة متابعة االنتهاكات 
دلت »يوليو )تموز( الماضي:  27حتى  14اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى فيل فترة إغيقه من 

األقصى على وجود ع ث وتفريب من ق ، االحتيل اإلسرائيلي في معظم مصليات ومرافق المسجد 
 «.فيل تلك الفترة
التقرير النهائي أكد تحطيم معظم أقفال الغرف والفزائن المغلقة في المسجد األقصى »وأضافت أن 

والع ث بمحتوياتها، وفتح أجهزة الحاسوب، ومحاولة الدفول إلى أنظمتها واالستفادة من المعلومات 
 «.الموجودة فيها

لفت»وأشارت إلى أن  أكدت أن جميع الموجودات لم ي فقد منها أي شيء؛ سواء   جميع اللجان التي ك 
كانت مفطوطات أو مقتنيات أو سجيت أو ملفات، حيث لم يتم تسجي، أي نقصان منها رغم 
بعثرتها والع ث  ها. ولكن سلطات االحتيل وأجهزتها العسكرية والتقنية قامت  زرع  راغي حديدية 

المشرفة، ويعتقد أن هذر ال راغي الحديدية عبارة عن أجهزة في أجزاء متعددة في جدران قبة الصفرة 
 «.رصد وتصوير

 26/11/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 االحتالل يقتحم شعفاط ويوزع إخطارات هدم في العيسوية .39
ط وس  اقتحمت قوات االحتيل اإلسرائيلي، ظهر اليوم األحد، مفيم شعفاا": وف" –القدس المحتلة 

القدس المحتلة، من الحاجز العسكري القريب من مدف، المفيم، وداهمت الشارع الرئيسي وس  حالة 
 من التوتر سادت المنطقة.

كما اقتحمت قوات االحتيل  لدة العيسوية وس  القدس المحتلة، وشرعت  توزيع إفطارات هدمر 
 لمزرعة وعدة منشآت لمواطنين بحجة ال ناء دون ترفيص.

 26/11/2017هللا،  رام الجديدة، ةالحيا
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 : يجب تشكيل مجلس وطني جديد بنظام االنتخابات الحرةالقاسم أنيس .41
شدد رئيس المؤتمر الشع ي لفلسطينيي الفاري د. أنيس القاسم، على : يحيى اليعقوبي -ان/ غزة عمّ 

جميع الفلسطينيين ضرورة إعادة  ناء المجلس الوطني وتشكيله على أسس إجراء انتفابات حرة تشم، 
 في داف، فلسطين وفارجها.

وقال القاسم لصحيفة "فلسطين": "يجب إشراك فلسطينيي الفاري في إعادة تشكي، المجلس الوطني؛ 
التي أعطى االحتيل أوامرر  1993ألن لهم الحق في فلسطين"، مشير ا إلى أن اتفاقية )أوسلو( عام 

نظمة التحرير "عرجاء مشوهة" ال تمث، ك، الشعب فيلها بالتفلص من فلسطينيي الفاري جع، م
 الفلسطيني.

كما شدد على ضرورة إعادة النظر في المنظمة كما صاغها اآلباء األوائ، )المؤسسون( كونها 
منظمة لك، الفلسطينيين بالداف، والفاري، وقال: "يجب االنتهاء من مقولة الفصائ، التي كانت 

 فهذر الفصائ، انتهى سيحها وأ رزها حركة فتح".تستمد شرعيتها من الكفاح المسلح، 
وبين القاسم أن الفصائ، التي كانت تستمد شرعيتها الثورية في وجودها بالمنظمة، اليوم وبعد تفليها 

حسب -عن السيح والكفاح يجب أن تستند إلى الشرعية الدستورية، موضحا أن الشرعية الدستورية 
ن الميثاق الوطني الفلسطيني لم ينص على الفصائلية والتنظيمية، تتم باالنتفاب؛ أل -ميثاق المنظمة

نما نص "على انتفابات حيثما يكون ذلك ممكن ا".  وا 
ودعا إلى إجراء االنتفابات للمجلس الوطني على أسس فردية حتى يستطيع الشعب إفراز قيادات 

الظروف  أوسلو(، ولم يع  جديدة  تطلعات جديدة، ألن هناك جيي فلسطينيا كامي نشأ بعد اتفاق )
السابقة، واصف ا في السياق ذاته، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأنها مجموعة من الموظفين غير 

 المستقلين بآرائهم ينفذون أوامر رئيس السلطة محمود عباس.
 26/11/2017الين،  أون  فلسطين

 
 غزة وتخوف من انهيار المصالحةقطاع إحباط في  .41

ة من اإلحباط الك ير والقلق في أوساط سكان قطاع غزة عقب الفيف المتجدد  ين تسود حال غزة:
حول تمكين الحكومة الفلسطينية في القطاع، وهو الفيف الذي أعاد « حماس»و« فتح»حركتي 

 لألذهان الفش، المتكرر للفصيلين في تجاوز عقبة االنقسام.
جذري يفلصهم من مشاك، حياتية متفاقمة أكثر من غيرهم إلى ح،  الفلسطينيون في غزةويتطلع 

 ويسمح لهم بحرية الحركة كذلك. 
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وتحّول الغضب في قطاع غزة إلى فرصة للتندر والسفرية ع ر شبكات التواص، االجتماعي، وكذلك 
في األحاديث الجان ية وس  تساؤالت عن مصير المصالحة ومعها غزة القابعة تحت وطأة الحصار 

 والفيفات السياسية.
« ثورة التمكين»أطلق مستفدمون فلسطينيون على مواقع التواص، االجتماعي هاشتاغات مث، و 
 «.حماس»و« فتح»، في إشارة تهكمية إلى واقع الحال في ظ، حالة الجدل  ين «أنقذوا التمكين»و

وفي السياق، نظم ناشطون شبان وقفة في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، إلطيق وثيقة تحم، 
ضرورة تجاوز سنوات االنقسام ومعالجة آثارر، وأن تكون »، أكدت «نداء الشباب للمصالحة»اسم 

«. الوحدة الوطنية في إطار الشراكة وا عادة  ناء المؤسسات الفلسطينية وتشكي، حكومة وحدة وطنية
 «.ضرورة رفع العقوبات عن غزة وتمكين الحكومة»وشددت على 

 27/11/2017، لندن، الشرق األوسط
 

 !صدمة في الشارع الفلسطيني عقب دراسة عن تعاطي المخدرات .42
صعقت نتائ  دراسة أعدها المعهد الوطني للصحة العامة في رام هللا، :  ديعة زيدان  -رام هللا 

بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في فلسطين، ومكتب األمم المتحدة المعني 
لكورية للتعاون الدولي، المجتمَع الفلسطيني، بعدما تضّمنت أرقاما  بالمفدرات والجريمة، والوكالة ا
شفص يتعاطون المفدرات في  26500: الضفة الغربية وقطاع غزةفطيرة عن تعاطي المفدرات في 

ح وب »و « الحشيش»، أي ع ر َحقن مفدرات أكثر فطورة من األراضي الفلسطينيةشك، فطر في 
في الضفة الغربية في شك، رئيسي الحشيش  16453يتعاطى  ، فيما«الماريوانا»و « الهلوسة

 شفصا  في شك، رئيسي الترامادول والليريكا. 10047والماريوانا الصناعية. وفي غزة، يتعاطى 
 %81يتعاطون المفدرات بالحقن،  26500شفصا  من أص،  1118ومما ظهر في الدراسة أن هناك 

 سنة. 18في المئة منهم  دأوا بالتعاطي تحت سن الو
 27/11/2017لندن،  الحياة،

 
 اإلسعافبالرصاص ويعتقله من داخل مركبة  الخليل: االحتالل يصيب شابا   .43

أصيب شاب، ظهر يوم األحد،  رصاص قوات االحتيل اإلسرائيلي، جراء المواجهات التي : الفلي،
 اندلعت في مفيم العروب شمال الفلي،، بالضفة الغربية.

"وفا"، إن قوات االحتيل المتمركزة على مفرق "عصيون" شماال اعتقلت الشاب وقالت مصادر أمنية لو
الهيل األحمر  إسعافعاما(، من داف، مركبة  20المصاب أحمد محمد ع د هللا ا و ريا )
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بالرصاص الحي بالقدم، في  إصا تهالفلسطيني، أثناء نقله إلحدي مستشفيات  يت لحم، بعد 
 مواجهات اندلعت في مفيم العروب.

قوات االحتيل اقتحمت المفيم من عدة محاور، وأطلقت الرصاص المعدني،  أنوأضافت المصادر، 
وعشرات قنا ، الغاز والصوت نحو المواطنين، ما أدي إلى إصابة العشرات بحاالت افتناق، 

 المتواجدة في المفيم. اإلسعافنيا، من ق ، طواقم والرصاص المعدني، تم عيي بعضهم ميدا
 26/11/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 "لجنة الحريات" ُتطالب بتنفيذ عاجل لقرارات حوارات القاهرة: رام هللا .44

نين اعت رت "لجنة الحريات" في الضفة الغربية المحتلة، أن ضمان الحريات العامة للمواط: رام هللا
الفلسطينيين وحمايتها يعّد عامي  مهم ا في توفير أجواء تضمن تقدم جهود تحقيق المصالحة والوحدة 

نهاء االنقسام.  الوطنية وا 
وأكدت اللجنة في  يان لها يوم األحد، على ضرورة التنفيذ السريع لقرارات حوارات القاهرة إلتمام 

لحريات أمر ضروري بمعزل عن أي فيفات المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن تط يق وضمان ا
 سياسية أو اجتماعية.

ونوهت لرفضها سياسة وعوائق "المسح األمني" التي توضع أمام حصول المواطنين على وثيقة سفر، 
 داعية إلى وقك كافة االستدعاءات ألسباب سياسية.

، وضمان حرية وطال ت  ألغاء حظر توزيع بعا الصحك المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة
 العم، الصحفي، وااللتزام  تط يق قرارات القضاء الفلسطيني المتعلقة باالعتقاالت السياسية.

طيق سراح المعتقلين على فلفية سياسية  ودعت "لجنة الحريات" إلى منع االعتقال السياسي وا 
ت والجمعيات التي تم فصائلية، ومنع أي اعتقال "إال وفق اإلجراءات القانونية"، وا عادة فتح المؤسسا

 إغيقها أو تغيير هيئاتها على فلفية االنقسام.
 26/11/2017، قدس برس

 
 بسبب منشورات "فيسبوك" فلسطينيا   280اعتقلت " إسرائيل"تقرير:  .45

 280أفادت معطيات حقوقية فلسطينية رسمية، بأن سلطات االحتيل اإلسرائيلي اعتقلت نحو : رام هللا
، بس ب 2015ول/ أكتوبر األنذ اندالع "انتفاضة القدس" في األول من تشرين مواطن ا فلسطيني ا م

 منشوراتهم على مواقع التواص، االجتماعي.
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وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسري والمحررين، ع د الناصر فروانة، إن 
واص، االجتماعي فيل سلطات االحتيل صعّدت من استهدافها واعتقاالتها لنشطاء مواقع الت

نساء وأطفال  شملتوأوضح فروانة في  يان له يوم األحد، أن االعتقاالت  انتفاضة القدس.
 وصحفيين وكّتاب، قاموا  نشر مشاركات أو اإلعجاب  ها.

 26/11/2017، قدس برس
 

 على العنف ضد النساء ن في غزة احتجاجا  ر  مئات الفلسطينيات يتظاه   .46
المئات من الفلسطينيات في غزة يوم األحد تزامنا مع إطيق األمم المتحدة تظاهر : )د ب أ(-غزة 

من الشهر المق ، الذي يوافق اليوم  10للحملة العالمية لمناهضة العنك ضد المرأة والتي تستمر حتى 
 العالمي لحقوق اإلنسان.

دي المجهول وطال ت المشاركات في التظاهرة  دعوة من شبكة المنظمات األهلية في ساحة الجن
 وس  غزة،  وقك العنك ضد النساء في المجتمع الفلسطيني وتمكينهن من ني، حقوقهن كاملة.

يوم لمناهضة  16حملة “وجرت التظاهرة تحت شعار )مشاركتي ت ني وطن( وتفللها إطيق فعاليات 
 .”العنك ضد المرأة

 26/11/2017رأي اليوم، لندن،   
 

 حقها االحتاللصورتك بالقدس أحلى.. مبادرة يال .47
كريات" و"بسطة تصوير" مبادرة للتصوير مع معالم القدس، ذأطلق ناشطون مقدسيون في مشروعْي "
 وأطلقوا وسم "صورتك_مع_القدس_أحلى".

وتنظم ضمن المبادرة فعاليات عامة للتصوير كان آفرها فعالية بمنطقة باب العامود في الجدار 
  ر المشاركين فيها من الفلسطينيين على تغيير مكانهم.الغربي للقدس، لكن االحتيل منعها وأج

كريات على التصوير الميداني في القدس ضمن مبادرات شبا ية للتنق، والتعرف ذويعم، مشروع 
على معالم المدينة. أما "بسطة تصوير" فعبارة عن أستوديو متنق، من مجموعة شباب مقدسي تعم، 

 مناسبات المفتلفة.على التصوير في القدس للمواطنين في ال
 26/11/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 صحيفة فرنسية: تواصل منتظم بين السيسي ونتنياهو ضمن تنسيق سري في سيناء .48
من  ين الردود التي عّ رت عن تضامنها مع مصر، إثر االعتداء اإلرها ي : باريس و محمد المزديوي 

أشفاص، لفتت  305سيناء، وأّدي إلى مقت،  الذي ضرب، يوم الجمعة الماضي، مسجد  ئر الع د في
انتبار صحيفة لوجورنال دي ديمانش الفرنسية تغريدة على تويتر لوزير المواصيت واالستفبارات 
اإلسرائيلي، يسرائي، كاتس، كتب فيها "إسرائي، تتكاتك مع مصر، وقد حان أوان تشكي، ج هة 

 إقليمية لمكافحة اإلرهاب".
الصادر اليوم األحد أن هذر التغريدة ال يمكن أفذها بمأفذ الهزل.  وتري الصحيفة في عددها

فو"القاهرة وت، أ يب تتعاونان، بشك، وثيق، في سيناء، التي يقضمها الجناح المصري في تنظيم 
 داعش والية سيناء".  

قيع وتضيك الصحيفة الفرنسية أنه إذا كان هذا التعاون  ين عسكريين وأجهزة أمنية موجودا  منذ تو 
، فقد تعّزز منذ وصول الرئيس المصري ع د الفتاح السيسي 1979معاهدة السيم  يت ال لدين؛ سنة 

 .2014إلى السلطة سنة 
وتنق، الصحيفة الفرنسية عن دافيد فالفا، الباحث في معهد االستشراف واألمن في أوروبا، قوله: "إن 

و، كما تفع، الجيوش فيما  ينها، في الرئيس السيسي يتواص،، بشك، منتظم، مع  نيامين نتنياه
معظم األحيان. وحين كان السيسي على رأس االستفبارات العسكرية تعّرف على الرئيس الحالي 
لهيئة األركان اإلسرائيلي، غادي إيزنكوت، الذي كان حينها مكّلفا   أدارة العمليات داف، تساهال. 

 اآلفر".ويعرف أحدهما اآلفر معرفة جيدة كما يقّدر أحدهما 
ويكشك دافيد فالفا في هذا الصدد أن إسرائي، تقّدم لمصر معلومات تقنية، فاصة ما يتعلق  تحديد 

 مواقع فييا منظمة والية سيناء.
َور ساتااليت وصورا  8200وفي هذا الصدد تنق، وحدة  ، المكلفة بالمعلومة اإللكترومغناطيسية، ص 

نّفذت إسرائي، ضربات عدة من أراضيها  واسطة  2014نذ جمعتها طائرات درون الشبحية القتالية. وم
 طائرات بي طيار قتالية مستهدفة فييا تنش  على حدودها.

 26/11/2017، العربي الجديد، لندن
 

 يعلون: مصر واألردن تعلمان على من تعتمدان في مواجهة اإلرهاب وفي قضايا أمنية .49
ئي،  نيامين نتنياهو مذبحة العريش لتكرار أقواله وديع عواودة: استغ، رئيس حكومة إسرا –الناصرة 
بعد تقديمه التعزية لمصر، فيما تحدثت مصادر فيها عن تعاون سري  ين الجان ين « اإلرهاب»حول 
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في سيناء. وفي  يان مقتضب قال نتنياهو أمس إنه يتقدم باسم اإلسرائيليين بالتعازي إلى الرئيس ع د 
 أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاج، للجرحى.الفتاح السيسي والشعب المصري و 

سيتم دحر اإلرهاب بشك، أسرع لو »وفي محاولة الستغيل المذبحة دعائيا فتم نتنياهو  يانه بالقول 
 «.عملت جميع الدول ضدر كتفا إلى كتك

وقال وزير األمن السا ق موشيه يعلون إلذاعة جيش االحتيل إن إسرائي، تقدم لمصر مساعدات 
عة، منوها أن مصر واألردن تعلمان على من تعتمدان في مواجهة اإلرهاب وفي قضايا أمنية، متنو 

وقال إنه يجب عدم الكشك عينية « لحساسية األمر.»موضحا أنه يكتفي  ذلك دون تقديم تفاصي، 
عن مساعدات إسرائي، إلى مصر. ومع ذلك كشك يعلون أن تفعي، مصر لقوات معينة في سيناء 

في ك، شهر يتم تقدير الحاالت الشاذة بالمقارنة مع الملحق »ادقة إسرائي،. وتابع يحتاي لمص
العسكري في اتفاق كامب ديفيد حول سيناء والجانب المصري يعرف كيك يتوجه لنا ويحص، على 

 «.مصادقة مسبقة ق ، ك، عملية عسكرية
 27/11/2017، العربي، لندنالقدس 

 
 رائيلي ويجب التعامل معه بأقصى قدر من الوطنيةحسن نافعة: سالح المقاومة هدف إس .51

 ينما تتسرب األفبار تباع ا عن "ط فة التسوية" التي لم يعلن ال يت األ يا : ن ي، سنونو -غزة 
رسمي ا عنها بعد، يهاجم قادة االحتيل سيح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ال سيما مع 

، الملك األمني، وهو ما يدفع أستاذ العلوم السياسية في مساعي تحقيق المصالحة الوطنية بما يشم
جامعة القاهرة د. حسن نافعة، إلى تأكيد أن سيح المقاومة "هدف إسرائيلي، وال يجب أن يكون 

 هدفا فلسطينيا".
ويسود اعتقاد على نطاق واسع، بأن السلطة تسعى إلى تط يق سياسة التنسيق األمني المعروفة في 

على قطاع غزة، فصوصا مع الدعوات المتكررة لمسؤوليها ومنهم رئيسها محمود الضفة الغربية 
عباس، إلى "سيح واحد". ورغم تسلم الحكومة معا ر القطاع  داية الشهر الجاري، فأن رئيسها رامي 
الحمد هللا رب  عملها بالملك األمني استباقا الجتماع الفصائ، الذي انعقد في القاهرة الثيثاء 

والذي حم، توجها فتحاويا للتركيز على "تمكين" الحكومة،  دال من ملفات أساسية كمنظمة  الماضي،
 التحرير وحكومة الوحدة الوطنية وما شابه، بحسب مسؤولين فلسطينيين حضروا االجتماعات.

ويقول نافعة لصحيفة "فلسطين": "سيح المقاومة هدف إسرائيلي وال يجب أن يكون هدفا فلسطينيا، 
على )حركة المقاومة اإلسيمية( حماس أن تساعد السلطة الفلسطينية في االطمئنان إلى أن ولكن 

 هذا السيح لن يستفدم مرة أفري لتحقيق أهداف سياسية دافلية".
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ويضيك: "يجب التعام، مع هذا الملك بأقصى قدر ممكن من الوطنية ورفع شأن المصلحة الوطنية 
 ، وفصوصا مصالح الفصائ، الفلسطينية".الفلسطينية العليا فوق ك، اعتبار

 26/11/2017، فلسطين أون الين
 

 "عم ان الجديدة"في مشروع  "إسرائيليين"لـ أراض   األردن ينفي بيع أي    .51

والمساحة األردنية عدم  يع الحكومة ألية  األراضيأكد مسؤول ك ير في دائرة : رداد القيب –عمان 
 أطلقته، الذي “عمان الجديدة“في  أوروبيينع ر وسطاء يهود ” إسرائيليين“ إلىتعود للفزينة  أراا

وال ” إسرائيليين “ال لو  ال يع،مؤكدا   نفس الوقت عدم تحقق  الحالي،تشرين الثاني  5الحكومة في 
 “.أردنيين“وال ” أوروبيين“

عتزام ما يتم تداوله حول ا ”: رأي اليوم“، الذي فض، عدم  يان هويته لو األردنيونفى المسؤول 
، ع ر األردنفي ” عمان الجديدة“راار في منطقة مشروع أيمينية متطرفة، شراء  إسرائيليةمنظمات 
 أن إلىمنوها  ،“ إشاعة“ مجرد هو ،اإلسرائيلية الجنسية يحملون  84 عرب أو أوروبيين، يهودوسطاء 
 .أراضيهابشراء عقارات في  لإلسرائيليينال تسمح  األردنيةالسلطات 

 األردنيةمملوك بالكام، لفزينة الحكومة  حولها،وما ” عمان الجديدة “ارا مشروع  إن وقال:
وال ”  إلسرائيليين“وال  ألردنيين يوعات فيل الفترة ال  أيةانه لم تسج،  إلىمشيرا  بالكام،،

 “.ألوروبيين“
أرا مملوكة ويقع المشروع على الطريق الدولّية التي ترب  األردن بالسعودية والعراق، ويقام على 

 الحكومة.بالكام، للدولة، ومحاطة أيضا  بأراار تملكها فزينة 
 26/11/2017، ، لندنرأي اليوم

 
 "ناقل البحرين"حول  رسميا   إسرائيليا   األردن يطلب ردا   .52

كشفت مصادر رسمية عن إرسال وزير الميار والري حازم الناصر كتاب إلى  :إيمان الفارس -عمان 
يتضمن "الطلب منه ردا رسميا  فصوص عزمه االستمرارية والشراكة مع الجانب الجانب اإلسرائيلي 

 الميت( من عدمه". -األردني بالمضي  تنفيذ المرحلة األولى من مشروع ناق، البحرين )األحمر
وقالت المصادر، التي طل ت عدم نشر اسمها لو"الغد"، إن مفاد الرسالة التي بعثها الجانب األردني 

يذ أهم وأك ر مشاريع الميار على المستوي االستراتيجي للمملكة، "يتضمن دعوة الجانب المعني  تنف
 اإلسرائيلي بضرورة الرد رسميا ق ، نهاية العام الحالي".
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وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر حكومية أفري  و"وجود اتصاالت حاليا  ين الجان ين األردني 
جراءات المتفق عليها حول تنفيذ المرحلة األولى من واإلسرائيلي، تتعلق  أمكانية المضي ضمن اإل

سرائي، وفلسطين، لكنها سرية".  المشروع  ين األردن وا 
وفي ظ، التطورات الراهنة، والتصريحات الرسمية، اتضح تمسك األردن للمضي  تنفيذ المشروع، 

د دراساته والمساعدة والذي اجتهد في األعوام الماضية بالتواص، مع المجتمع الدولي، للمساهمة  أعدا
ن نفذ المشروع على نحو منفرد.   تمويله، حتى وا 

جاء ذلك على فلفية متابعة ضغ  إسرائي، بالو"التلكؤ أو التلويح باالنسحاب"، من هذا المشروع، 
مقا ، الموافقة على إعادة فتح السفارة اإلسرائيلية بعّمان، وس  اشتراط أردني بضرورة محاكمة قات، 

 عينات شيين. اإلسرائيلية، واست دال السفيرة األفيري حادث السفارة األردنيين ف
، أورد معلومات مؤفرا  فصوص "إبيل سلطات االحتيل اإلفباري  اإلسرائيلي" 24وكان موقع "

اإلسرائيلي لألردن  تجميدها للمشروع إلى أن يعاد فتح سفارتها المغلقة وعودة د لوماسييها، لكن 
مسك بموقفه بعدم إعادة فتح السفارة، حتى يحاكم حارسها الذي قت،" أردنيين األردن رفا ذلك، وت

 أثنين.  
 27/11/2017، الغد، عم ان

 
 "إسرائيل"الممثل اللبناني عيتاني يعترف بالتخابر مع  .53

قال جهاز أمن الدولة الل ناني إن الممث، المسرحي زياد عيتاني اعترف أثناء التحقيق معه  جرم 
 ام، مع إسرائي،، بعد إلقاء القبا عليه يوم الجمعة في العاصمة  يروت.التفا ر والتع

ووفق  يان أصدرته مديرية أمن الدولة، اعترف عيتاني  أعطاء اإلسرائيليين تقارير بشأن ردود فع، 
 الشارع الل ناني بعد التطورات السياسية فيل األس وعين الماضيين.

ع قوله إن عيتاني اعترف باالتصال بضابطة إسرائيلية ونقلت وكالة األناضول عن مصدر أمني رفي
في دولة أجن ية كانت قد طل ت منه معلومات تتعلق بالتفطي  الغتيال وزير الدافلية الل ناني نهاد 

 ق ع د الرحيم مراد. المشنوق والوزير السا
التي كان من وأشار المصدر إلى أن عيتاني اعترف  وجود تحوييت مالية من الضابطة اإلسرائيلية 

 المفترا أن تلتقيه في ل نان بعد أن تدف،  جواز سفر أجن ي.
وقالت مصادر مقربة من عائلة عيتاني إن قوة من جهاز األمن العام دهمت منزله في العاصمة 

  يروت صباح الجمعة، واقتادته هو وزوجته إلى مقر مركز الجهاز للتحقيق معهما.
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سي أ ي عاصي أن قضية عيتاني هزت الوس  الفني والثقافي في ونقلت مراسلة الجزيرة في  يروت إل
ل نان، نظرا لكونه ممثي مسرحيا معروفا على المستوي الوطني، وينحدر من  يئة اشتهرت بالعداء 

 إلسرائي،.
 26/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 لالجئينا يطالب بحق اللبنانية بمنح الجنسية ألبنائها.. ويستثنيوزير خارجية لبنان  .54

طالب وزير الفارجية الل ناني، ج ران باسي،، بمنح أ ناء المواطنات الل نانيات، حق الحصول على 
 واستثنى باسي، من دعوته هذر "الدول التي تشك، فطرا على التوطين". الجنسية.

وفي تغريدة على حسابه ع ر "تويتر"، قال باسي،: "العنك ضد المرأة ليس جسديا فق ،  ، يكون 
فطر بسلب الحقوق، لمساواة المرأة والرج، بحق إعطاء الجنسية لألوالد، ما عدا الدول التي تشك، أ

 فطر التوطين".
وحذر ج ران باسي، في عدة مناسبات من توطين اليجئين  ل نان، معت را ذلك يشك، فطرا على 

 الهوية الل نانية.
 27/11/2017، 21موقع عربي 

 
 "إسرائيل"ودية ال تأبه للفلسطينيين وتتوق لعالقات مع : السعنتنياهومستشار سابق ل .55

قال مستشار سا ق لرئيس الوزراء اإلسرائيلي  نيامين نتنياهو إن السعودية ال تبالي بالفلسطينيين ما 
 دام  أمكانها عقد صفقة مع إسرائي، ضد إيران.

مستشارا لنتنياهو  ونقلت صحيفة التلغراف ال ريطانية عن يعقوب ناغ،، الذي استقال من منصبه
لشؤون األمن القومي في وقت سا ق من هذا العام، أن السعودية تتوق إلقامة عيقات د لوماسية مع 
إسرائي، لدرجة أنها على استعداد للموافقة على أي اتفاق فلسطيني إسرائيلي حتى لو لم يكن مرضيا 

 للفلسطينيين.
د يوم على أن العيقات اإلسرائيلية السعودية وتأتي تصريحات ناغ، في فضم مؤشرات تزداد يوما بع
 تشهد دفئا في وقت يحتد فيه التوتر  ين الرياا وطهران.

وقال المستشار السا ق إن القيادة السعودية الحالية في ظ، قيادة ولي العهد األمير محمد  ن سلمان 
غطاء سياسي من أج، تبحث عن أي نوع من اتفاقات السيم اإلسرائيلية الفلسطينية لكي يكون لها 

 المضي في الفطوات المق لة وتط يع العيقات مع إسرائي،.
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ونوهت الصحيفة إلى أن القادة السعوديين ظلوا يحجمون عن إقامة "سيم رسمي" مع إسرائي، فوفا 
 من ردة فع، عنيفة من شع هم ومن العالم العربي "الذي يعت ر على نطاق واسع إسرائي، عدوا".

إلى أن هذر النظرية تثير االحتمال بأن السعودية قد تحاول إرغام الفلسطينيين  وفلصت الصحيفة
على ق ول أي اتفاق حتى لو لم يكن مواتيا لهم وذلك عندما يضع الرئيس األميركي دونالد ترمب 

 مقترحاته بشأن السيم التي يتوقع الفرال من صياغتها مطلع العام المق ،.
 26/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ستصبح محطة السياحة األولى للسعوديين "إسرائيل"كاتب سعودي:  .56

، وعقد اتفاق سيم معها، مرّوجا  في ”إسرائي،“دعا كاتب سعودّي إلى التط يع صراحة  مع : الدوحة
 لهم األولىستصبح المحطة السياحية  أنها، مؤكدا  ”إسرائي،“ إلىسياحة السعوديين  إلىالوقت نفسه 
 حسب مزاعمه.

، انه أتوقع“تغريدة  أثارت جدال  وردود أفعالر واسعة عليها، حيث قال:  وكتب حمزة  ن محمد السالم
 األولىستصبح المحطة السياحية  أنها، وتسهلت الفيزا والدفول والفروي، إسرائي،عقد سيم مع  إذا

ا. وجمعت  ين روح بيد هللا فلقة وتطور  أجم،من -إسرائي،يقصد -فهي “وتابع زاعما : ”. للسعوديين
، انحرقت ورقة اللعب إسرائي،جمال الشرق والغرب والحضارات القديمة والحديثة. ومتى تسالمنا مع 

 ”. ها، فالحكومة لن تق ، بالتحريا عليها
والقت التغريدة المثيرة ردودا  غاضبة من جانب عدد ك يرر من المغردين، الذين اعت روا أن الموقك 

ن طّبعت معها الحكومات العربية وفي مقدمتها  من إسرائي، أنها دولة احتيل وستبقى كذلك حتى وا 
 السعودية.

 26/11/2017، الدوحة ،الشرق 
 

ر المقاومة الفلسطينية كـ"إرهابية" في الرياض "التحالف اإلسالمي"مؤتمر  .57  ُيصو 
نعقد في الم” التحالك اإلسيمي لمحاربة اإلرهاب“أثار الفيديو االفتتاحي الذي عرضه مؤتمر 

العاصمة السعودية الرياا حملة إدانة رفا فلسطينية وعربية واسعة على مواقع التواص، 
 االجتماعي.

الفيديو المعروا احتوي مشاهد لمقاومين فلسطينيين فيل تصديهم القتحام جيش االحتيل لمدينة 
إلى  41سيمي الوالذي تسعى دول التحالك اإل” اإلرهاب“، مدعين أنها جزء من 2001 يت لحم عام 
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محاربته واجتثاثه من جذورر، وذلك في إشارة منهم إلى أن مقاومة االحتيل اإلسرائيلي على األراضي 
 ”.اإلرهاب“الفلسطينية المحتلة يعد جزء من هذا 

وأدان ناشطون فلسطينيون وعرب تصوير المقاومة الفلسطينّية في مواجهتها ليحتيل اإلسرائيلي 
، مطال ين المجتمعين في المؤتمر باالعتذار للمقاومة الفلسطينية والشعب ”إرهاب“على أّنها 

 الفلسطيني الذي قدم آالف الشهداء في معارك الدفاع عن فلسطين والقدس المحتلة.
التي تتهم المشاركون ” المقاومة_مش_إرهاب“#ونشر النشطاء آالف التعليقات والتغريدات ع ر وسم 

 الذي يزعمون.” اإلرهاب“مقاومة الفلسطينية ومحاولة صبغها بصبغة في المؤتمر بالتآمر على ال
أولى ”: “تويتر“من جهته قال الناش  الحقوقي رامي ع در في تغريدة له ع ر حسابه على موقع 

عرا فيديو افتتاحي يظهر مشاهد ” اإلرهابلمحاربة  اإلسيميدفاع التحالك “بشائر اجتماع وزراء 
نية  ينها مشاهد تصدي مقاومين القتحام  يت لحم من طرف مستعمرة جيلو متعددة للمقاومة الفلسطي

 2002عام 
هذر صورة من مقطع الفيديو الذي عرا في الجلسة االفتتاحية “وقال الصحفي تامر المسحال، 

تقريبا  2001الصورة من العام … الجتماع مجلس وزراء التحالك اإلسيمي لمحاربة اإلرهاب
المقامة على أراضي جنوب ” جيلو“يشتبكون مع جيش االحتيل في مستوطنة لمقاومين فلسطينيين 

 ”.القدس المحتلة
 26/11/2017، السبيل، عم ان

 
 ال بد من تحقيق الوحدة الفلسطينية: وزيرة الخارجية لجمهورية اإلكوادور .58

ماريا فيمنديا  وزيرة الفارجية والحراك البشري لجمهورية اإلكوادورقالت «: القدس العربي» –رام هللا 
هذر الزيارة هي األولى من نوعها لمسؤول إكوادوري ، إن اس ينوزا في مقر الوزارة في مدينة رام هللا

ية العيقة وعمقها التي تمتد إلى عقود فلت، وأنها اطلعت  نفسها على جزء من فعلى الرغم من تاري
صرارر على الحياة والنهوا معاناة الفلسطينيين في أرضهم، وأ دت إعجا ها بالشعب الفلسطين ي وا 

والسياحي التي يقوم  ها على الرغم من  واالقتصاديبمستق ، أ نائه، وعملية ال ناء المؤسسي 
 المفاطر التي تواجهه في كافة مناحي حياته. 

تحقيق التش يك المباشر  ين القطاعات  إلىعلى ضرورة االستمرار في الجهود الثنائية الرامية  وأكدت
الفاصة لل لدين، معتقدة أن مث، هذا التش يك سيعود بالنفع على الجميع من فيل اتباع العامة و 

 رام  اقتصادية وسياحية فلسطينية واالستفادة من وجود مث، هذر المرافق السياحية في فلسطين، 
وأعربت عن امتنانها فيما إذا قام مسؤولون إكوادوريون مهتمون بالشأن السياحي  زيارة فلسطين، 
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مكانيات سياحية، و  التي ستمكنهم من االطيع عن كثب على ما تمتلكه فلسطين من مقومات وا 
 وقدرات تقنية أفري مث، الزراعة والطب وقطاع اإلنشاءات.

وقالت إن الدور الداعم لفلسطين الذي تقوم به بيدها إنما يأتي من قناعتها بضرورة تمكين الشعب 
الدولة وتقرير المصير على ترابه الوطني على حدود الرابع من الفلسطيني من ممارسة حقوقه  أقامة 

، وعاصمتها القدس الشرقية، فاصة وأن السيم ال يحدث من طرف واحد، في 1967/ حزيران يونيو
  ّد من وجود طرفين راغ ين  أنهاء تراجيديا االحتيل واالنتقال إلى مسيرة ال ناء والتقدم واالزدهار دون 

واستيطان، مضيفة أنه ال  د من تحقيق الوحدة الفلسطينية ع ر جهود مصر معوقات وجدران 
 للمصالحة كي يفري الفلسطينيون موحدين في مواجهة تحديات مستق لية تنتظرهم.
 27/11/2017، لندن، القدس العربي

 
 وسياسيا   يتعهد بمحاربة اإلرهاب عسكريا   "التحالف اإلسالمي"الرياض:  .59

"التحالك اإلسيمي العسكري لمحاربة اإلرهاب" أول اجتماعاته في عقد  :)ا ف ب( -الرياا
الرياا أمس بعد نحو عامين من إعين المملكة السعودية تأسيسه، متعهدا محاربة "االرهاب" 

 2015عسكريا وسياسيا حتى "يفتفي تماما من وجه األرا".وولد التحالك في كانون األول/ديسم ر 
ي االمير محمد  ن سلمان الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع بمبادرة من ولي العهد السعود

 ونائب رئيس الحكومة.
وقال االمير الشاب أمام وزراء دفاع ومسؤولين عسكريين يمثلون الدول االعضاء في التحالك 
"االرهاب في السنوات الماضية كان يعم، في جميع دولنا، وأغلب هذر المنظمات تعم، في عدة دول 

وأضاف ولي العهد "اليوم  يكون هناك تنسيق قوي وجيد ومميز  ين الدول االسيمية".من دون ان 
دولة اسيمية إشارة قوية جدا  40هذا الشيء انتهى  وجود هذا التحالك".وتابع "اليوم ترس، أكثر من 

بأنها سوف تعم، معا وسوف تنسق بشك، وثيق جدا لدعم جهود بعضها البعا سواء الجهود 
 الجانب المالي أو الجانب االستفباراتي أو السياسي". العسكرية او

وأوضح االمين العام للتحالك الفريق ع د االله الصالح )سعودي( ان احدي الدول قد تقترح مبادرة 
 مشترك، ويحق للدول االفري ان تق ، المشاركة أو أن تمتنع عن ذلك. أمنىللقيام بعم، عسكري او 

األمير محمد "اليوم  دأت ميحقة االرهاب ونؤكد اننا سوف نبقى  دأكوفي كلمته أمام المجتمعين، 
 وراءر حتى يفتفي تماما من وجه االرا".

 27/11/2017الغد، عم ان، 
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 قوا المليارات للقضاء على اإلخوان بمصرخاشقجي: أنف   .61
ن انتقد الكاتب واإلعيمي السعودي جمال فاشقجي إنفاق المليارات للقضاء على جماعة اإلفوا

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر "صرفوا المليارات ضد  المسلمين والديمقراطية في مصر.
 اإلفوان ونحروا الديمقراطية بمصر ليقضوا عليهم".

وأضاف الكاتب السعودي الذي يعيش في الفاري "يحار ب مركز الرياا لي، نهار لتشويههم 
قلي، تيار مقرب منهم يفوز بانتفابات اتحاد طلبة )اإلفوان( وفي ك، فرصة انتفا ية يفوزون. ق ، 

 الكويت".
وكان فاشقي قد قال في مقال له بمجلة "دير ش يغي،" األلمانية ق ، أس وع إن "المناي السائد اآلن 
في السعودية تعكسه حملة أطلقت على اإلنترنت لمطالبة المواطنين بالتجسس على بعضهم البعا، 

 في قائمة سوداء".ووضع المعارضين والناقدين 
وذكر الكاتب في مقاله أن هذر "األساليب الوضيعة تظهر أن الس ب في عدم ظهور أي صوت 
بالسعودية، إال أصوات المسبحين بحمد ولي العهد محمد  ن سلمان، هو أنه ال أحد بالمملكة اآلن 

 يجرؤ على التعليق".
ر/أيلول الماضي قال إن العديد من وفي مقال آفر له بصحيفة واشنطن  وست األميركية في س تم 

المثقفين السعوديين، بمن فيهم هو نفسه، افتاروا المنفى االفتياري مع احتمال تعرضهم ليعتقال إذا 
 عادوا لبيدهم.

ولفت إلى أن ما يثير االستغراب هو النقد الذي يوجهه مسؤولون سعوديون لإلسيميين، في الوقت 
ك، تيارات اإلسيم السياسي" إلى حد أنها تصك نفسها في "أعلى الذي تمث، فيه المملكة "األم ل

 قوانينها أي الدستور" بالدولة اإلسيمية.
 26/11/2017الجزيرة.نت، 

 
عادة تشكيل المنطقة .61  جريمة سيناء وا 

 مؤمن بسيسو
تحم، الجريمة المروعة بحق المصلين اآلمنين في سيناء دالالت فطيرة، تفضي إلى حقيقة المفط  

رائيلي/األميركي الذي يستهدف إعادة تشكي، المشهد السياسي في المنطقة العربية، وتنذر اإلس
بانعكاسات فطيرة على الدولة المصرية سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأفري سل ية على واقع العيقة مع 

 قطاع غزة.
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 مخطط إسرائيلي/أميركي
جردة، أو يعتقد أن سفك دماء المصلين في يفطئ من ينظر إلى جريمة سيناء من الزاوية الظاهرة الم

مسجد الروضة بالعريش يمكن حصرر في إطار فيف عقائدي وفكري  ين تنظيم الدولة اإلسيمية 
)والية سيناء( والجماعة الصوفية بمصر؛ فاألمر أبعد وأعمق من ذلك بكثير، ويرتب  ارتباطا وثيقا 

 العربية حاليا.بمجريات األحداث المتيحقة التي تعصك بالمنطقة 
الذي أقّا مضاجع مصر وأشع، النار بمنطقة سيناء على -ال يفتلك اثنان في أن تنظيم الدولة 

يشك، قوة عسكرية شديدة الفطورة، وعميقة التأثير في واقع وجغرافية  -مدار السنوات الماضية
 المنطقة، ويجد الجيش المصري صعوبة واضحة في حسمها والتعام، معها.

فتراقات االستفبارية اإلقليمية والدولية لهذا التنظيم، وتوظيفه لفدمة األجندات اإلقليمية إال أن اال
والدولية المعروفة، تجعله أكثر فطورة وتصبغ أعماله وسلوكياته بصبغة سياسية، ال يمكن إففاؤها 

 أو تجاهلها بأي حال من األحوال.
شدد الديني والتطرف الفكري الجموح، ويحاول يتألك تنظيم الدولة في سيناء من عناصر تنزع نحو الت

دائما تعزيز قوتها بعناصر م ضافة من بقية مناطق الق طر المصري، وأفري واردة من قطاع غزة، 
من أولئك المضللين الذين تشوهت في عقولهم أهداف ومقاصد الدين، وتوهموا أن الطريق إلى الجنة 

 ر ع ر  وابة القت، وسفك الدماء بي هوادة.والفيص من ربقة األوضاع المتردية لألمة يم
لكن هؤالء السذي ال يدركون أن أصابع فارجية ف يثة ذات مرامر حاقدة تلعب بقيادتهم وتحركها وفق 
أهدافها السود،  ، إن الوقائع واألحداث أث تت أن الكثير من هذر القيادات ترتب  ارتباطا مباشرا 

 فبارات اإلسرائيلية واألميركية.باالستفبارات الدولية، وفصوصا االست
ال يمكن وضعها إال في فانة التطورات العاصفة  -التي هزت سيناء والدولة المصرية-إن الجريمة 

رساء وقائع جيوسياسية جديدة تغّير وجه  التي تستهدف إعادة تشكي، المشهد السياسي في المنطقة، وا 
 ميركي.المنطقة  رمتها وتلقي  ها في الحضن اإلسرائيلي/األ

وذلك في إطار مفط  مرسوم تجلت فيوطه ومعالمه بشك، سافر مؤفرا، وظهرت إرهاصاته 
بصفاقة غريبة حافظت على استتارها سابقا، لكنها اليوم تط،  رأسها على رؤوس األشهاد دون 

 مواربة.
كيب وضع هذا المفط   إيران وحزب هللا وحركة حماس في مقدمة أولوياته، إذ إن إعادة تفكيك وتر 

المشهد السياسي في المنطقة ال تستقيم إال  أزالة ك، العقبات المنتصبة في الطريق، والتي تهدد 
 مسار تطويع المنطقة لإلرادة اإلسرائيلية واألميركية.
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لذا، لم يكن غريبا أن تستيقظ المنطقة ذات صباح على تجليات تطهير سياسي وديني داف، 
الظاهر في هذا المفط ، وشهد العالم أجمع مشاهد اعتقال  السعودية التي تلعب دور رأس الحربة

العديد من األمراء والمسؤولين السعوديين الذين يشّكلون مراكز القوة والثق، السياسي واالقتصادي 
 داف، المملكة ومصادرة ملياراتهم.

المجتمع هذا فضي عن اعتقال العديد من العلماء والدعاة الصادقين ذوي القدرة على التأثير في 
السعودي والعربي، وتصنيك االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضمن المنظمات اإلرها ية، في 
محاولة لوضع السعودية تحت دوائر الهيمنة والحكم المطلق لولي العهد محمد  ن سلمان وأجندته 

 المتساوقة مع المفط  اإلسرائيلي/األميركي في المنطقة.
سع ضد إيران وحزب هللا، وتدف، مباشر في الشأن الل ناني تزامن ذلك مع تحريا سعودي وا

الدافلي ع ر تأليب رئيس الحكومة الل نانية سعد الحريري ضد حزب هللا، والعم، على حشرر في 
 مربع العزلة السياسية على الساحة الل نانية.

بطاء في ذات الوقت؛ أسهمت ضغوط محمد  ن سلمان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إ
مسيرة المصالحة الفلسطينية، وفرا اشتراطات جديدة على حماس إلتمام المصالحة وتولي مسؤولية 
إدارة شؤون أهالي قطاع غزة، الذين يكا دون معاناة ك ري ويعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية 

 بالغة التردي والسوء.
 -لسعودية وبعا دول الفلي الذي تدور في فلكه ا-وهكذا حقق المفط  اإلسرائيلي/األميركي 

بالقوة اإلسرائيلية الغاشمة -فطوة بالغة األهمية باتجار الهدف المرسوم، وتم وضع الحرب على ل نان 
على قائمة االنتظار، ولم يت ق سوي استكمال تهيئة ال يئة اإلقليمية والدولية  -والتموي، السعودي

 لمعانقة ساعة الصفر التي  دت أقرب من أي وقت مضى.
لكن الموقك المصري الرسمي المعارا للحرب على ل نان أزع  اإلسرائيليين واألميركيين 
والسعوديين كثيرا، وتس ب في تأفير ميقات الحرب، فكان ال  د من عم، ما لتحييد مصر عن أي 
تأثير في مسار المفط  المرسوم، فكانت جريمة سيناء التي فاقت بشاعتها ك، وصك إلشغال 

الدافلية وتركها تلعق جراحها النازفة، فيما يمضي مفط  الحرب والفتنة دون مصر  همومها 
 عقبات.
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 مصر واالنعكاسات المحتملة
على  -وما قد يتبعه من أعمال وتفجيرات أفري -ال تتوقك االنعكاسات المحتملة لتفجير سيناء 

أبعاد سياسية تشم، رأس  الدولة المصرية في بعدها األمني البحت،  ، إن األمر قد يتعدي ذلك إلى
 النظام.

إلى  يئة عربية رسمية فانعة  -ومن لك لفهما من الدول العربية-وتحتاي إسرائي، واإلدارة األميركية 
تنسجم تماما مع مفططاتهما، وتعينهما على إتمام تنفيذ رؤيتهما الفاصة  أعادة تشكي، المشهد العام 

 في المنطقة.
كية أن الرئيس المصري ع د الفتاح السيسي يتشارك معهما في العديد تدرك إسرائي، واإلدارة األمير 

من التوجهات والمواقك والسياسات، إال أن موقفه الرافا للحرب على ل نان ي نذر بالتشويش على 
 الجهد اإلسرائيلي/األميركي الذي يشك، ضرب حزب هللا في ل نان مدفله األهم ومتيزمته األساسية.

على ممارسة  -فيل الفترة القريبة القادمة-اإلسرائيلي واألميركي سينصب من هنا فأن الجهد 
الضغوط الثقيلة على السيسي والنظام المصري، وقد تأفذ تلك الضغوط أشكاال مفتلفة من  ينها 

لضرب  -وجماعات أفري -الضغوط األمنية التي يتم من فيلها توظيك تنظيم الدولة في سيناء 
 فلي المصري.األمن واالستقرار الدا

هذا إضافة إلى ممارسة ضغوط سياسية وفرا عقوبات اقتصادية تصب جميعها في فانة اإلطاحة 
 بالسيسي، واست داله بأحمد شفيق الذي يجري إعدادر حاليا لتولي مقاليد الحكم في مصر الحقا.

ي ي دو في جّد فطير، فال لدوزر اإلسرائيلي/األميرك -فيل المرحلة القادمة-إن ما ينتظر مصر 
أشد حاالته جموحا هذر األيام، وهو على أتم االستعداد لتجاوز ك، المحددات والفطوط الحمر التي 

 سادت طيلة المرحلة الماضية، دون أي كابح قيمي أو ضاب  سياسي.
 

 غزة واالنعكاسات المحتملة
فضي عن الرؤية  ت دو عيقة قطاع غزة بما يجري في سيناء وثيقة للغاية بحكم العام، الجغرافي،

 ستراتيجيا  في حربه مع الدولة المصرية.التنظيم الدولة الذي يعت ر قطاع غزة ظهيرا  االستراتيجية
في مرحلة ما ق ، إغيق األنفاق الحدودية  ين مصر وقطاع غزة؛ تمكن تنظيم الدولة من تهريب 

ة ذات الفكر المنحرف إلى العديد من عناصرر ع ر األنفاق، واستقطاب العديد من العناصر الغزيّ 
 صفوفه في سيناء.
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إال أن إغيق األنفاق وتشديد القبضة األمنية من طرف وزارة الدافلية التابعة لحماس على المنطقة 
الحدودية، والتعاون األمني المشترك  ين أجهزة األمن في القطاع والسلطات المصرية، أحب  رؤية 

 معادية يجب استهدافها. ومفططات التنظيم ودفعه إلعين حماس جهة
ولم تكن العملية االنتحارية التي فّجر فيلها أحد عناصر التنظيم نفسه في مجموعة من رجال األمن 
التابعين لحماس، على المنطقة الحدودية  ين مصر والقطاع في أغسطس/آب الماضي لدي محاولته 

صابة  آفرين؛ إال تع يرا جليا عن حجم التسل، إلى سيناء، وأدت إلى استشهاد أحد عناصر األمن وا 
 العداء  ين تنظيم الدولة وحماس، ومؤشرا مهما على ما يمكن أن ت لغه العيقة  ينهما من تعقيدات.

وبين فترة وأفري، تتمكن أجهزة أمن حماس من ضب  عناصر ومجموعات تحم، فكر وبصمات 
لقطاع، وتبقي أعينها مفتوحة التنظيم، وتحب  مفططاتها في ضرب حالة األمن واالستقرار داف، ا
 تماما على العناصر المش وهة في إطار جهد أمني وقائي واضح للعيان.

وقد ساعدت المساحة الجغرافية الضيقة لقطاع غزة، وقلة العناصر المنتسبة إلى التنظيم داف، 
لى حد ك ير، القطاع، والحزم والصرامة األمنية في التعام، معها؛ في إضعاف تأثير وفعالية التنظيم إ

 وتقلي، المفاطر والتحديات المرتبطة به إلى مستويات قياسية.
األثر المباشر ليضطرابات الدائرة في سيناء يصّب في الوعاء الغّزي بشك، واضح،  ومع ذلك؛ فأن

ع ر اضطرار السلطات المصرية إلغيق مع ر رفح ال ري  ين مصر وقطاع غزة، مما يتس ب في 
يقاع األذي بآالف المرضى والطلبة وأصحاب المصالح  رفع وتيرة المعاناة ألهالي القطاع وا 

 واالحتياجات، الذين ينتظرون فتح المع ر بفارل الص ر.
 استراتيجيةوال ي دو أن هناك أحدا قادرا على تجاوز هذر المعضلة على المدي المنظور، أو طرح 

هبة في سيناء، مما يعني أن استمرار عم،  ديلة قادرة على النأي بمع ر رفح عن كرة النار الملت
التدهور األمني بسيناء، أو تنفيذ عمليات ضد الجيش المصري فيها  ين الفينة واألفري؛ كفي،  أدامة 

 أزمة مع ر رفح، واالكتفاء بفتحه فترات زمنية قصيرة تفضع أساسا ليعتبارات الميدانية.
لى أن تكون مواقفها منسجمة مع قيم ومصالح وأفيرا؛ فأن الدولة المصرية في أشد الحاجة اليوم إ

األمة، ورّص  نيانها الدافلي سياسيا واجتماعيا، وتطويق ك، مساحات الفيف في المجتمع 
 السياسي المصري على قاعدة التصالح لمواجهة األفطار الفارجية.

شيد الطاقات هذا فضي عن تسريع وتيرة المصالحة الفلسطينية  ين حركتْي فتح وحماس، ومحاولة تح
 والجهود العربية لمواجهة المفط  اإلسرائيلي/األميركي وآثارر المدمرة على المنطقة.

 26/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 صفقة القرن ومهالك التسوية التصفوية .62
 ماجد الشيخ
كيك تمهد إسرائي، لما صارت تسّمى "صفقة القرن"، وترسي وقائع مستمرة وجديدة على األرا؟ 

ذا تسحب الصيحيات المدنية من السلطة الفلسطينية؟ ولماذا تعارا حكومة االئتيف اليميني ولما
المتطّرف فيها عودة الفلسطينيين عن انقسامهم السياسي والجغرافي، والعودة إلى التصالح واستعادة 

وقك تقدم نظامهم السياسي وحدته الوطنية؟ على مث، هذر األسئلة وأفري غيرها، واإلجابة عليها، يت
الحركة السياسية في المنطقة أو جمودها، فيما يفص محاوالت التقدم على ج هة الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي، بالوصول إلى تسويةر ممكنةر ترضي الجان ين، من دون إجحافر في حق الطرف  -
فتيال الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وهو الفاسر في ك، األحوال، نظرا إلى ميزان قوي يزداد ا

لمصلحة العدو، وتحالفاته المتجّددة التي باتت أكثر انحيازا واصطفافا إلى جانبه، وبأشكال معلنةر من 
 الوقاحة والصفاقة الترام ية؟ 

ليس في مقدور نيات التسوية الممكنة، أو غير الممكنة، في الواقع، وفق ما يطلق اليوم على حراك 
ن تشتغ، لمصلحة الطرف الفلسطيني، في ظ، وضع عربي "صفقة القرن" ذات الصفات الترام ية، أ

، وال يجلب إلى  لدان هذر المنطقة سوي الفراب. في ظ، أنماط من التط يع  قليمي أكثر من متردّر وا 
والتقارب والتعاون مع الطرف اإلسرائيلي استجابة  لمطالب أميركية، باتت في وقاحتها أكثر تطلبا 

مية العربية، دونما حياء أو فج،، وكأن إسرائي، هي التي  دأت واستهدافا إلفضاع األنظمة الرس
تستجيب للمطالب الفلسطينية أو العربية، مع أن واقع الحال يؤشر إلى أن العكس هو الذي يحص، 

 اآلن، أكثر من أي وقت سا ق.
 وبالتوازي مع اإلجراءات األميركية  أغيق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بطلب

اإلسرائيلي  -إسرائيلي، بات أكثر إلحاحا في اآلونة األفيرة، نظرا لتساوق قوي اليمين األميركي 
وانسجامهما السياسي، في تمهيد واضح لل دء  تنفيذ تسوية "صفقة القرن"، بالتوازي مع ذلك،  دأت 

سحب مزيدر من إسرائي، تنفيذ ما يفصها من سياسة تط يق ما تريد، لتعرية السلطة الفلسطينية ع ر 
الصيحيات الحيوية منها، وتقليص دورها إلى ما هو أق، من الحكم الذاتي، وهو الصفة السياسية 

 والقانونية للسلطة، بموجب اتفاقات أوسلو. 
وفي هذا السياق، باشرت سلطات االحتيل أفيرا إغيق ثمانية مكاتب فدمات إعيمية في قلب 

الفلسطينية، ما يؤشر إلى عودة الشك، القديم من االحتيل المدن الفلسطينية الفاضعة للسلطة 
اإلسرائيلي الذي كان سائدا  ق ، إقامة السلطة، وكان يفرا سيطرته الكاملة على حياة الفلسطينيين 
وشؤونهم. كما أوقفت السلطات اإلسرائيلية، في الشهرين األفيرين، تصاريح ممنوحة لضباط األمن 
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من مساحة الضفة الغربية،  %60المدن والقري في المنطقة ي، التي تشك، الفلسطينيين، للتحرك  ين 
 وهي المنطقة التي تفضع للوالية األمنية اإلسرائيلية، بموجب اتفاقية أوسلو. 

ويأتي هذا كله على فلفية التحل، من اتفاقات أوسلو، والمضي بعيدا في اتجاهات العودة إلى الحكم 
م ما يشبه "حكومة ظ،" في الضفة الغربية، في مقر الجيش العسكري، علما أن إسرائي، تقي

اإلسرائيلي في مستوطنة " يت إي،" التي ال تبعد أكثر من كيلومتر من مقر الرئاسة الفلسطينية في 
رام هللا، في حين أن هذر "الحكومة" تحتفظ بصيحياتر عديدة تفص شؤون الفلسطينيين األمنية 

عديدا من هذر الصيحيات بصورة تدريجية، على حساب دور  والمدنية، وقد باتت أفيرا تسلب
 السلطة الفلسطينية ومكانتها. 

ولينتقاص من صيحيات السلطة، عادت سلطة االحتيل، ع ر "حكومة الظ،" التي يقودها جنراٌل 
في الجيش اإلسرائيلي يحم، صفة "منسق شؤون المناطق"، إلى صيحيات واسعة تتعلق بالحياة 

والحركة الدافلية والفارجية للمواطنين، ومنها إغيق مؤسسات في قلب مناطق السلطة، من  اليومية،
مطابع ومحال تجارية ومكاتب إعيمية، ومحطات إذاعة وتلفزيون وغيرها، وتعتق، صحافيين ومعلقين 

 على وسائ، التواص، االجتماعي. 
واالستيطان وغيرها من وهكذا تمضي إسرائي، ع ر مزيد من مفططات )ومشاريع( التهويد 

اإلجراءات، للعم، على فرا ح، تصفوي، تحت مسمى تسوية "صفقة القرن"، ولو على حساب تلك 
المفاوضات الموعودة، بعد فش، مسلسلها الطوي، فيل أكثر من عقدين، عملت نتائجها منذ "أوسلو" 

 . وحتى اللحظة على حصر دور السلطة في شيء أقرب ما يكون إلى سلطات  لدية
وعلى المنوال نفسه، تغزل حكومة نتنياهو، وبغطاء أميركي ترام ي، لإلبقاء على سقك التسوية مع 
الفلسطينيين منففضا جدا، في ظ، انشغالهما بالموضوع اإليراني على حساب القضية الفلسطينية؛ 

ع ير نائب حتى ولو اضطر اإلسرائيليون إلى اعتياد العيش من دون تسويةر مع الفلسطينيين، بحسب ت
وزير الفارجية اإلسرائيلية، تسي ي حوتوبيلي، التي كشفت أن حكومتها وضعت شروطا  مستحيلة 
للتسوية السياسية مع الفلسطينيين، "ال يمكن ألي قائد فلسطيني أن يق لها". هذر الشروط الليكودية 

التجمع االستيطاني التي س ق وحددتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، وحازت إجماع معظم قوي 
الصهيوني وتياراته وأحزابه، تعود اليوم لتتكّرر، بصيغة جديدة وبتأييد من إدارة ترامب التي لن يكون 
في مقدورها رفضها، نظرا النسجامها شبه الكام، مع حكومة االئتيف اليميني المتطّرف، وهي 

الفلسطيني، وهي لن تكون نتيجة  تواص، مناوراتها وا تزازها، لتجسيد صفقة عقارية على حساب الحق
مفاوضاتر بقدر ما قد تكون جّراء إميءات تستجيب بالكام، لشروط الجانب اإلسرائيلي التي فّصلتها 
حوتوبيلي تحت عنوان "ثيثة مبادن أساسية"، جري إبيل واشنطن  ها، "وقلنا لها  وضوح إنه ال 
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لمنطقة ما  ين البحر المتوس  ونهر األردن يمكننا التنازل عنها، وهي رفا وجود أي سيادة على ا
سوي السيادة اإلسرائيلية، ورفا أي إفيء ألي مستوطنة، واإلبقاء على القدس موحدة وعاصمة 
وحيدة إلسرائي،"، أما الشرط الرابع المسق  أساسا من حسابات إسرائي، وداعميها فهو رفا عودة 

 اليجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية. 
صلة، ي دو أن مزيدا من إشهار الطيق  ين أنظمة التط يع الرسمية مع القضية الفلسطينية في المح

لن يقود الفلسطينيين إال إلى التهلكة التفاوضية، ومن ثم إلى مهالك التسوية التصفوية التي بات 
اسمها اليوم "صفقة القرن". أما الوضع الوطني الفلسطيني، وعلى الرغم من فطوات المصالحة، 
فلدي قيادات السلطة والفصائ،، على افتيفها، ومنظمة التحرير، أوهام عديدة قاتلة إزاء "دور 
أميركي مفيد"، تقوم تسويته الموعودة على مزيد من ا تزاز الطرف الفلسطيني، ومقايضته بما ال يملك 

مصيرر من حقوق، تفص شعبا بأكمله، وال يحق لنفبةر، مهما عي شأنها، أن تنوب عنه، لتقرر 
 ومصير قضيته الوطنية. 

اإلسرائيلية بالعرب ق ، الفلسطينيين أوال، ومن ثم  -هكذا تؤكد سياسات االستفراد األميركية 
بالفلسطينيين مع العرب، على أن سياسة الصفقات الترام ية لن تقود إال إلى تسويةر مجحفة،  ينها 

لى أرا فلسطين وجود غير شرعي، وبين الحقوق الفلسطينية سنوات ضوئية، ووجود إسرائي، ع
سيبقى كذلك، حتى تعود فلسطين، لتحت، مكانها الط يعي بقوة التاريخ، وط يعة الجغرافيا وعمقها 

 الديموغرافي الذي لم يفّيب يوما وجودا وطنيا وهوية مت لورة لشعب من الشعوب.
 27/11/2017، العربي الجديد، لندن

 
 نتنياهو يتالعب بالرياض لكسب الوقت .63

 نضال محمد وتد
رغم الفيا الهائ، من التقارير التي نشرت في اآلونة األفيرة عن فط  ولي العهد السعودي، محمد 
 ن سلمان، وهرولة المملكة العربية السعودية، كما تظهر في كثير من الفطوات والتصريحات 

ك قناعة تامة في إسرائي، المعلنة،  ، وحتى اللقاءات العلنية مع ممثلين رسميين إلسرائي،، إال أن هنا
بأن ك، هذا لن يفيد السعودية لجهة تتويجها من أفضع إسرائي، في نهاية المطاف لجهة ق ول 
المواقك العربية، أو لنق، الحد األدنى المشترك من مواقك العرب لتسوية الصراع اإلسرائيلي 

قامة دولة فلسطينية في حدود العام   .67الفلسطيني إلنهاء االحتيل وا 
والواقع أنه ال حاجة للذهاب بعيدا في هذا السياق، إذ يكفي مثي تعليق ديوان نتنياهو على تقارير 
إعيمية إسرائيلية بشأن تفاصي، مبادرة ترامب المزمع طرحها قريبا. فقد اكتفى ديوان نتنياهو بالرد 
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من المبادرة وفقا لميءمتها على التفاصي، التي أوردها تقرير للقناة الثانية بأن نتنياهو سيحدد موقفه 
للمصالح واالحتياجات األمنية إلسرائي،. وهو تصريح جاء بالرغم من تقارير وأنباء سبقتها عن 
ضغوط سعودية مورست أفيرا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدفعه إلى الق ول بمبادرة 

 ترامب حال طرحها وعدم رفا المبادرة.
للتط يع الذي يرفق باشتراطات الق ول بح، الدولتين، واالعتماد على فمقا ، ك، التروي  السعودي 

المبادرة العربية، لم تلق السعودية من نتنياهو، بعد جهود مصرية وأردنية وسعودية حثيثة لدفعه 
لتغيير تشكيلة حكومته الحالية بحكومة تعتمد على حزب العم،، سوي صفعة مدوية عندما اتجه في 

شهر نفسه إلى ضم أفيغدور لي رمان لحكومته، لتكريس مواقك اليمين وائتيف نهاية المطاف في ال
اليمين،  دال من التقدم نحو توسيع ائتيفه الحكومي بحزب العم، كعام، استقرار لحكومته وائتيفه 
يجاد مركز دعم له في االئتيف ليسد عن قوة  عند طرح مبادرة سلمية تقوم على ح، الدولتين، وا 

ودي المعارا لح، الدولتين والداعي لضم ك، مناطق سي لدولة االحتيل واإلعين عن ال يت اليه
نهاية ح، الدولتين. لكنه رمى للسعودية بعظمة هزيلة عندما أعلن ولي رمان في مؤتمرهما المشترك، 
أوافر أيار/ مايو، أن المبادرة السعودية تنطوي على بعا النقاط اإليجا ية ال غير وأنه ينبغي 

 فال تعدييت عليها.إد
والواقع أن نتنياهو يعتمد في هذا الموقك عمليا على عقيدة إسرائيلية ال تري بالفلي  العربي ودوله 
سوي مصدر مالي هائ، وظيفته القصوي في أي ح، مستق لي للنزاع هي توفير المال اليزم لدفع 

ول  تكاليك مشروع مارشال فليجي التعويضات ليجئين، ول ناء الكيان الفلسطيني، أي تتكف، هذر الد
إلعادة إعمار الضفة والقطاع، على غرار مشروع مارشال األميركي إلعادة إعمار أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية، وهو طرح كان شمعون  يريز قد روي له في سنوات االنتفاضة األولى ولم يتوقك 

للدم   ين العق، اليهودي والمال  يومها عن طرحه بمنطق استعيئي استعماري عنصري، يدعو
الفليجي، دون منح الطرف الفليجي ما حصلت عليه الواليات المتحدة من تأثير وسيطرة على 

 السياسة األوروبية لعقود طويلة مقا ، تنفيذ مشروع مارشال.
ويمكن عمليا إجمال وتعرية مصطلح المصالح السعودية الهائلة التي تظن السعودية أنها ستحص، 

يها مقا ، "إحيل السيم"، والقول إن ك، ما تتوقع السعودية الحصول عليه، وضمن ذلك ما قد عل
حصلت عليه من استعادة جزيرتي تيران وصنافير، ال يتعدي في الواقع كونه ترجمة لعقدة النقص 

ح الح، والشعور بالدونية تجار إسرائي،، وأن إسرائي، ولوبيها اليهودي هما اللذان يملكان ليس مفاتي
نما مفاتيح حياة أي نظام عربي يريد البقاء.  وا 
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ولع، هذا ما يفسر عمليا ليس فق  الهرولة السعودية نحو التط يع مع إسرائي،، بحجة السعي لح، 
نهاء االحتيل، ليس مجرد قول ممجوي وشعار وار فحسب،  ، ي رر  النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي وا 

ارير والتقديرات اإلسرائيلية الدافلية التي تنشر في الصحك أيضا التغاضي عن اإلشارات والتق
ومراكز األبحاث بأن حكومة نتنياهو لن تقدم في نهاية المطاف وعند ساعة الحقيقة الثمن المطلوب 
منها، وهو الق ول بم دأ ح، الدولتين، إذ يري كثيرون في إسرائي، ممن يتابعون سياسات ومواقك 

يف الحالي وبتأثير حزب ال يت اليهودي الراعي ليستيطان الصهيوني نتنياهو، أن تمسكه باالئت
الديني، ورقة وسيح يمكنان نتنياهو من التهرب من االستحقاقات التي تترتب على التط يع 
المعروا عليه عربيا، بحجة أنه يواجه مصاعب في ائتيفه الحاكم. ومع أن هذا االدعاء ليس 

الدول، وفاصة أنه كان بمقدور نتنياهو تغيير ائتيفه الحاكم وضم  مق وال في حالة المفاوضات  ين
حزب العم، وأوساط من اليسار للحكومة لموازنة رفا أحزاب اليمين األفري، إال أنه أصر على 
عدم القيام  ذلك، بانتظار حلول ساعة الحقيقة كي تفلصه هذر األحزاب من االلتزام بالق ول بمبادرة 

ط الحكومة وهو ما رجحه في هذا السياق أحد المراق ين المتابعين لمسيرة نتنياهو ترامب، وتقوم  أسقا
 السياسية، المعلق  ن كاس يت، في معاريك، وسبقه إليه األس وع الماضي تسفي  رئي، في هآرتس.

يعني هذا كله أن نتنياهو يستفيد حاليا من حالة الرفاء السياسي التي توفرها له السعودية وما يسميه 
تنياهو بمحور الدول المعتدلة، ليقدم أمام النافب اإلسرائيلي حالة وردية لعيقات إسرائي، اإلقليمية، ن

 ديي عن الصورة القاتمة التي تلوح  ها المعارضة اإلسرائيلية، التي تدعو لح، على أساس دولتين 
 ألسباب تتعلق أساسا بالفوف على الطابع اليهودي للدولة.

نياهو يراكم االستفادة من "الكرم العربي" مع ما يرافقه من أحاديث عن تقاطع فيصة القول إن نت
المصالح  ين دولة االحتيل ومحور الدول السنية، بما يفدم تعزيز بقاء حكومته أوال، ومواصلة 
تكريس االستيطان وفرا الوقائع، لكن دون أن يلزمه هذا الكرم  رد الجمي، بالق ول ال بالمبادرة 

وال حتى بمبادرة ترامب، وهو يعرف أنه في حال محاولة فرا تسوية عليه، فأن الطريق  السعودية
للهروب من هذر المحاولة ستكون سهلة جدا، يكفي إعين الق ول بح، الدولتين كي ينسحب حزب 
ال يت اليهودي من االئتيف الحكومي وتسق  حكومة نتنياهو لتدف، إسرائي، دوامة انتفابات جديدة، 

جدولها الزمني مع ما يتبعها من مشاورات لتشكي، حكومة قادمة إلى إزاحة المبادرة سواء كانت يكفي 
 أميركية أم سعودية عن جدول األعمال، وال دء من نقطة الصفر من جديد.

تبقى نقطة أفيرة ال  د من اإلشارة إليها، هي أنه بالرغم من تصريحات نتنياهو والقادة اإلسرائيليين 
ن الدائمة بشأ ن توقهم للسيم وعيقات تط يعية، فأن من الواضح أنه في ظ، توفر هذا الوضع وا 
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بشك، عملي وغير رسمي مجانا دون مقا ،، فما الذي يدفع دولة االحتيل إلى الدفول في دوامة 
 جدل وفيفات دافلية فق  لتحوي، التط يع دي فاكتو )أي على أرا الواقع( إلى تط يع  روتوكولي؟

 25/11/2017، لجديد، لندنالعربي ا
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 ليكس فيشمانأ

ك، شيء عالق. لقد أث تت نهاية األس وع األفير أنه في الزمن القريب المق ، ال يتوقع أي تحول 
دراماتيكي في الشرق األوس . فالروس لم يوقفوا بعد االضطراب الدافلي في سوريا. والمصريون لم 

د في السيطرة على داعش في سيناء، وفي محادثات القاهرة ت ين أنه ال يوجد أي مؤشر ينجحوا بع
حقيقي على المصالحة  ين الفلسطينيين وأنفسهم. كله تيعب على الرأي العام، أماني، عناوين 
رئيسة ال تصمد ووثائق عليلة كتلك التي صدرت عن مؤتمر القمة في سوشي حول سوريا وقمة 

 ينية في القاهرة.الفصائ، الفلسط
 وأعلنواالشرق األوس  يواص، المراوحة في المكان، وباألساس يواص، النزف. فبعد أن فسروا داعش 

انهيار الدولة اإلسيمية في سوريا والعراق، أغرق رجالها في نهاية األس وع شمال سيناء  دماء أكثر 
تي تلقاها داعش في سيناء، مواطن مصري. منذ أسا يع طوال ونحن نسمع أن الضربات ال 300من 

واالتفاقات  ين مصر وحماس أضعفت قوة التنظيم في شبه الجزيرة وقلصت عدد مقاتليه إلى 
النصك. وتنسم المصريون فيرا من العم، الذي قاموا به في السنة األفيرة مع القبائ، ال دوية في 

أماكن عم، لل دو في مصر  سيناء، الذي تضمن استثمارات في ال نى التحتية وفي السياحة وتوفير
 ذاتها وفي مدن القناة.
بأن إزالة تهديد داعش سيناء ي دو في األفق. وت ين في نهاية األس وع أن  اإلحساسلقد أعطت مصر 

هذا كان فطأ بصريا، وان المصريين لم يغيروا حقا سّلم األولويات القومية لديهم ولم ينفذوا حقا 
 حي  النائية في سيناء.معالجة جذرية في إهمال  لدات الم

ومن دون تجنيد حقيقي للسكان في سيناء، فأن الجيش المصري الثاني سيبقى يراوح في المكان، 
وينزف هناك سنوات طوال أفري. تماما مث، الجيش السوري، الجيش الروسي وحلفائهما و األتراك 

لعصيان المدني، حركات واإليرانيون و سيواصلون المراوحة في سوريا في محاولة إلطفاء حرائق ا
 الجهاد واألكراد.

كان هناك في وسائ، اإلعيم الروسية َمن وصك مؤتمر القمة الذي نظمه  وتين في سوشي األس وع 
 «.قمة يالطا الثانية»في سوريا و اردوغان وروحاني و كو « االنتصار»الماضي مع شريكيه في 
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تشرتش،، روزفيلت وستالين أوروبا  ينهم. هنا جري في تلك القمة، بعد الحرب العالمية الثانية، اقتسم 
الحديث عن تقسيم سوريا. وليعش الفرق الصغير. نتائ  القمة في سوشي تتلفص في وثيقة عديمة 

انتفابات ديمقراطية وشفافة في »المعنى، مليئة باالدعاءات، تعلن أن الثيثة زعماء يأملون أن تكون 
ولوا لنا إن شيئ ا جوهريا لم يفري من هناك. وحسب مصادر و ليق« سوريا  رعاية األمم المتحدة

روسية، كان هناك عدم توافقات أكثر مما كان توافقات. في المستق ، القريب ستعقد لقاءات أفري 
 ين وزراء الفارجية ورؤساء األركان، الذين سيحاولون وضع فطة متفق عليها تفدم مصالح 

فط  له هذا األس وع  ين مندوبي القبائ، السوريين الذين كان األطراف الثيثة. كما أن اللقاء الذي 
بالتوازي، يواص، الروس الحفر  يفترا أن يتصالحوا مع نظام األسد تأج، إلى نهاية كانون األول.

في ك، مكان في الشرق األوس  حيث يمكنهم أن يغرسوا َقَدم ا أفري. في نهاية األس وع زار السلطة 
إسرائي، رئيس االستفبارات الفارجية الروسي و سيرجيه نريشكين. زيارة نادرة. الفلسطينية ونظيرر في 

 ما الذي يبحث عنه هنا؟ أين يحفر الروس في النزاع اإلسرائيلي و الفلسطيني؟
تنظيما  11ومن مؤتمر القمة في القاهرة أيضا فرجت تصريحات فارغة من المضمون. مؤتمر  ين 

ها على ما ي دو المفا رات المصرية. لم يوقع أي تنظيم هذر فلسطينيا بحث في ورقة موقك وضعت
الورقة، وهي على أية حال ال تلزم أحدا. وكان يفترا بالمؤتمر أن يعطي دفعة عملية لمسيرة 
المصالحة، التي الكرزة في قشدتها هي فتح حقيقي دائم لمع ر رفح. هذا لم يحص،. تماما مثلما هي 

تق، حقا إلى السلطة في رام هللا. وحتى ال يان الذي صدر هناك صيحيات الحكومة في غزة لم تن
ال يساوي كثيرا إذ أن أبا مازن يمكنه أن يؤجلها  2018عن إجراء انتفابات في السلطة حتى نهاية 

إذا من يفاف هنا من السيم والسكينة  رعاية روسية و إيرانية في سوريا و يمكنه أن يهدأ.  كما يشاء.
توجد مصالح متضاربة لن « النصر»يا، األمريكيون لن يغادروا بعد، وبين شركاء ال تسوية في سور 

 ستندلع مرة أفري. األهليةتسمح  تسوية تؤدي إلى استقرار سلطوي، والحرب 
 وحتى َمن قلق م ن اتفاق المصالحة الفلسطيني يمكنه أن يتنفس الصعداء.

ط الفلسطينيين في غزة، ينبغي إلسرائي، بس ب تيعبات الزعماء السياسيين وفلق وهم ح، في أوسا
اآلن أن تستعد إلمكانية نشوب العنك، ال سيما من القطاع، في ضوء اإلحباط وسقوط توقعات 
السكان. وفي سيناء، مثلما في سيناء: مثلما فافوا هنا بعد أن فقد السيطرة اإلقليمية التي كانت له 

ة إجرامية تعم، أساسا ضد المدنيين في ك، في العراق وفي سوريا، سيصبح داعش منظمة إرها ي
 مكان ينجح فيها في زرع الفييا وتث يت نفسه.

 26/11/2017 ،يديعوت
 27/11/2017، العربي، لندنالقدس 
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