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قادرون على قلب .. مس وسينتقل إلى الضفة لمقارعة االحتاللسالح المقاومة لن يُ  :الحية .1
 ون بالمصالحةملتزم اننالطاولة لك

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحافي،  أشرف الهور: -غزة 
إن الحالة اإلعالمية "ال تطمئن"، وكان بذلك يشير إلى الخالفات التي ظهرت خالل اليومين 
ة الماضيين في تصريحات إعالمية وتحديدا بعد انتهاء جلسة الحوار األخير. وشدد على ضرور 

انتهاء هذه الحالة، منتقدا بذلك تصريحات صحافية لقيادات كبيرة من فتح، قال إنها "وضعت شروطا 
 .جديدة" إلتمام المصالحة، تخالف ما جرى التوصل إليه في اتفاق تطبيق المصالحة األخيرة

ت عما وقال الحية "إن هناك أطرافا تريد االنقالب على المصالحة". وأشار إلى أن حركة فتح تراجع
أكتوبر/تشرين األول، الفتا إلى أن حوار القاهرة الذي انتهى األربعاء  12جرى االتفاق عليه يوم 

الماضي، على مدار يومين، كان مخصصا لبحث كل ملفات المصالحة األخرى، وهي تشكيل 
تح حكومة وحدة ومنظمة التحرير واالنتخابات، بناء على الدعوة المصرية الموجهة للفصائل، وأن ف

 "كان لها رأي آخر"، يقوم على أساس "تمكين الحكومة" فقط.
ورفض ما يوجه لحركته من قبل قيادات فتح من اتهامات، تتعلق بإعاقتها عملية "التمكين"، وقال إن 
كل الوزراء يقومون بعملهم كامال في غزة، كذلك انتقد استمرار "العقوبات" المفروضة من قبل السلطة 

ة، وقال إن هذا األمر كان موقف كل الفصائل التي شاركت في مباحثات القاهرة الفلسطينية على غز 
 األخير، متهما حركة فتح بربط رفع هذه العقوبات بـ "تمكين الحكومة".
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واتهم حكومة الوفاق بأنها "أسيرة" لمواقف حركة فتح، وأن ذلك هو ما يعيق عملها في القطاع، ومن 
ة بأن تكون الحكومة أحد المشاركين في حوارات المصالحة، من أجل تجاوز هذا الملف، طالب الحي

 خالل حضور رئيس الوزراء االجتماعات التي ترعاها مصر.
وقال إن أحد عوامل الخروج من هذه الحالة الفلسطينية، يكون من خالل إجراء االنتخابات، داعيا 

ات القاهرة األخيرة، للبدء في الرئيس محمود عباس، وفق ما جاء في بيان الفصائل الذي تال اجتماع
أي بمشاورات إلتمام هذه العملية، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماس مستعدة لخوض االنتخابات 

 وقت.
إلى ذلك أكد الحية رغم كل ما شهدته الساعات الماضية، على استمرار حركته في طريق 

فلسطيني"، وأنها "غير المصالحة، لكنه أضاف أن حماس ذهبت إلى المصالحة "من أجل الشعب ال
نادمة" على هذه الخطوة، مشددا كذلك على أن قرار المصالحة لدى حماس "لم يكن من مصدر 

 ضعف".
وحدد ثالثة ملفات قال إنها تعد "ملفات حمراء" ال تقبل الحديث، وهي ملفات "سالح المقاومة" 

"خط أحمر ال ، الحكومة العاشرة و"الموظفين" و"األمن". وأشار إلى أن الموظفين الذين تم تعيينهم من
نقبل تجاوزه بأي حال من األحوال"، مشددا على ضرورة اجتماع اللجنة اإلدارية والقانونية التي 

 شكلت لحل مشكلتهم وفق اتفاق القاهرة، بكامل أعضائها من الضفة وغزة، إلنجاز الملف.
في الملف في غزة، على قاعدة  وبشأن الملف األمني، قال إن حماس مصممة على بقاء ما تم إنجازه

 والشراكة الوطنية.  2011اتفاق القاهرة 
قادرون على قلب الطاولة ولكن نحن ملتزمون بالمصالحة". "وفيما يشكل تهديدا مباشرا قال الحية: 

وأضاف "نطالب فتح بعدم االستجابة للضغوط واإلجراءات الصهيونية واألمريكية واإلغراءات 
 تتذرعوا بالملف األمني، نحن جاهزون لتطبيق ملف األمن بالكامل، ولنعمل على المالية". وتابع: "ال

وضع آليات للتطبيق وفق اتفاق أكتوبر الماضي، وليأتي وفد أمني من الضفة وليلتقي بوفد أمني في 
 غزة".

وحين تطرق لملف "سالح المقاومة"، طالب كل األطراف بـ "الكف عن الحديث بشأنه"، مضيفا 
لمقاومة ال يقبل القسمة وال الحديث عنه بأي حال من األحوال، وكل الخطوط الحمراء تحته. "سالح ا

هذا السالح لن يمس وسينتقل إلى الضفة الغربية لمقارعة االحتالل"، وأضاف "نحن من حقنا مقاومة 
 االحتالل حتى ينتهي، إما أن نحرر فلسطين أو نفنى معه".

"، قال الحية إن هذا القرار "يعطى لقيادة فلسطينية موحدة"، وحين تحدث عن قرار "السلم والحرب
 مشددا على ضرورة "إعادة بناء منظمة التحرير للتمكن من ذلك".
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إلى ذلك رحب القيادي البارز في حركة حماس بالوفد المصري األمني المختص في ملف "مراقبة" 
ه في حوار القاهرة األخير. وطالب عمل الحكومة وتسملها مهامها في غزة، وفق ما جرى االتفاق علي

مصر باإلعالن عن الطرف المعّطل للمصالحة، داعيًا كل األصوات والمسؤولين والفصائل لـ "العودة 
إلى طريق الجادة ونبشر الناس بالوحدة". وأضاف "أوجه رسالة إلى األخوة في حركة فتح لن نقبل أن 

 تي كانت خالل اليومين الماضيين ال نريدها".تسحبونا إلى المربع األول والحالة اإلعالمية ال
 28/11/2017القدس العربي، لندن، 

 
 إنهاء االنقسام ويشدد على ضرورةحتالل الإنهاء ايطالب ب عمرو: يونس عباسنيابة عن  .2

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رئيس جامعـة القـدس المفتوحـة، أ.د. يـونس عمـرو،  :بروكسل
محمود عبـاس، خـالل المـؤتمر الـذي نظمـه رئـيس  يةفلسطينالة السلطعن رئيس  في كلمة ألقاها نيابة

، تحــت 27/11/2017 وأعضــاء لجنــة العالقــات مــع فلســطين فــي البرلمــان األوروبــي ببروكســل، االثنــين
عنوان: "خمسون عامًا على االحتالل اإلسرائيلي"، إنه حان الوقت إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض 

حان الوقت إلنهاء احتالل دولـة فلسـطين الـذي يشـكل وصـمة عـار  هوأضاف عمرو أن دولة فلسطين.
على عـاتق األمـم المتحـدة والرباعيـة واالتحـاد األوروبـي مسـؤولية ، وقال إنه في جبين المجتمع الدولي

ال يمكـن للمجتمـع الـدولي مواصـلة ، مشـددًا علـى أنـه إنهاء االحتالل وتمكين شـعبنا مـن تقريـر مصـيره
إنهاء االحتالل سيسهم بشـكل فاعـل ، وأشار إلى أن ة الكيل بمكيالين والتعاطي بمعايير مزدوجةسياس

 .في محاربة ظاهرة اإلرهاب المتفشية في منطقتنا والعالم
الـذي شـدد فيـه علـى فـي األمـم المتحـدة  عبـاسعلى صعيد الوضع الداخلي، أكد عمرو على خطاب و 

ـــاء  الســـعي الفلســـطيني ـــةلبن ـــى االســـتمرار فـــي إلنهـــاء االنقســـام يســـعالو  ،مؤسســـات الدول ـــة ، وعل عملي
حكومــة مــن تــولي العمــل علــى تــذليل العقبــات التــي قــد تعتــرض تمكــين علــى الالمصــالحة الوطنيــة، و 

مهامهــا واالضــطالع بمســؤولياتها فــي قطــاع غــزة، كمــا هــو الحــال فــي الضــفة الغربيــة، وصــواًل لســلطة 
 واحدة وقانون واحد وسالح شرعي واحد.

 27/11/2017 ،كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و  
 

 تخلي المجتمع الدولي بلغ حّد التواطؤ: الجديد "درب إسرائيل" منتقدةالفلسطينية"  الخارجية" .3
عــن بــالت اســتغرابها مــن حالــة الصــمت  مجــدداً  الفلســطينية أعربــت وزارة الخارجيــة والمغتــربين :رام هللا

التصعيد االسـتيطاني التهويـدي  إزاءع القرار في عديد من الدول الكبرى، التي تسيطر على دوائر صن
 لهـا واعتبـرت الـوزارة فـي بيـان المتسارع وغير المسبوق، والذي بات يشمل الثقافة، والرياضـة، وغيرهـا.
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 ، أن تخلــي المجتمــع الــدولي عــن مســؤولياته تجــاه الحالــة فــي فلســطين بلــت حــدّ 27/11/2017 االثنــين
 علني والتساوق مع انتهاكات االحتالل الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.التواطؤ ال
إلــــى مصــــادقة الحكومــــة اإلســــرائيلية علــــى مبــــادرة تقــــدمت بهــــا وزارة الســــياحة بشــــأن  الــــوزارة وتطرقــــت

، علــى أن يمــر المســار "درب إســرائيل"ل لتحديــد مســار جديــد لمــا يســمى بـــ كمليــون شــي 10تخصــيص 
 بما فيها شرقي القدس والجوالن. 1967سنة  العربية والفلسطينية المحتلة األراضيد في الجدي

 27/11/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 في القطاع مقياس الجدية في تطبيق اتفاق القاهرة الحكومةالحمد هللا: تمكين  .4
 تأكيده أن تمكـين الحكومـة جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا: وكاالتوال"الخليج"،  - غزة

وقـال: "كلمـا أسـرعنا  في قطاع غزة، وتسليمها للمهام كافة هو معيار الجدية في تطبيق اتفاق القـاهرة.
في إنجاز وحل ملفات المصالحة، تمكنا أكثر مـن الوفـاء بالتزاماتنـا فـي النهـوض بغـزة وتعزيـز جبهتنـا 

عـن الـرئيس محمـود  خـالل مشـاركته ممـثالً  ،لحمـد هللاودعـا ا. الداخلية للتصـدي لالحـتالل اإلسـرائيلي"
عبـــاس فـــي االحتفـــال بيـــوم العيـــد الـــوطني اليابـــاني، "المجتمـــع الـــدولي للوقـــوف عنـــد مســـؤولياته ورفـــع 

نقاذها من الكارثة اإلنسانية".  الحصار عن قطاع غزة وا 
 28/11/2017 ،الخليج، الشارقة

  
 ولكن األجواء كانت إيجابية ...يحقق ما نريدمصطفى البرغوثي: حوار الفصائل بالقاهرة لم  .5

قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنيـة الفلسـطينية، مصـطفى البرغـوثي، : نادية سعد الدين -ان عمّ 
إن اجتمــاع الفصــائل فــي القــاهرة حــول المصــالحة، "لــم يحقــق النتــائج التــي نريــد، ولكــن األجــواء كانــت 

ي، لـ"الغد"، إن "الفصائل قـررت عقـد اجتماعهـا المقبـل فـي األول وأضاف البرغوث إيجابية بشكل عام".
ونـوه إلـى أن "مـا لـم  من شهر شـباط ففبرايـرا المقبـل، حيـث سـيتم فيـه بحـث مسـألة تشـكيل الحكومـة".

يتحقق في جلسات الحوار يتمثل في عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وطنية، كمـا لـم يـتم 
لتـــوفير األجـــواء  ق قطـــاع غـــزة، والتـــي نطالـــب باإلســـراع فـــي إزالتهـــا فـــوراً رفـــع اإلجـــراءات المتخـــذة بحـــ

ــــة للمضــــي فــــي خطــــوات المصــــالحة". البرغــــوثي إلــــى أن "الفصــــائل والقــــوى  وأشــــار المشــــجعة والرحب
ـــاء، أكـــدت مجتمعـــة رفضـــها لكـــل المشـــاريع  السياســـية الفلســـطينية، األربعـــة عشـــر التـــي حضـــرت اللق

 د المؤقتة، مما يعطى مغزاه المعتبر". التصفوية والحكم الذاتي والحدو 
 28/11/2017 ،الغد، عّمان
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 يشيد بمواقف جنوب أفريقيا الداعمة للقضية الفلسطينية عباس: الحفيدلدى استقباله مانديال  .6

ــــيس  :رام هللا ــــا الداعمــــة للقضــــية  يةفلســــطينالة الســــلطأشــــاد رئ ــــاس بمواقــــف جنــــوب أفريقي محمــــود عب
وشـــدد، لـــدى اســـتقباله  علـــى الصـــعد كافـــة، خاصـــة فـــي المحافـــل الدوليـــة.الفلســـطينية فـــي المجـــاالت و 

، بمقــــر الرئاســــة فــــي رام هللا، عضــــو البرلمــــان الجنــــوب أفريقــــي، وحفيــــد الــــزعيم 27/11/2017 االثنــــين
ال مانــديال، علــى متانــة العالقــة التاريخيــة التــي تــربط الشــعبين يالتــاريخي الراحــل نلســون مانــديال، مانــد

 ادتين الفلسطينية والجنوب أفريقية.الصديقين، والقي
 27/11/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مجدالني: على بريطانيا تغيير سياستها تجاه دولة فلسطين .7

ـــر الفلســـطينية :رام هللا ـــة لمنظمـــة التحري ـــة التنفيذي ـــب عضـــو اللجن األمـــين العـــام لجبهـــة النضـــال  ،طال
دالني، بريطانيـا بتغييـر سياسـتها تجـاه دولـة فلسـطين وأن تتبنـى سياسـة أحمـد مجـ ،الشـعبي الفلسـطيني

خالل  ،مجدالني وتساءل واضحة تجاه القضية الفلسطينية، خصوصا وأنها المسؤولة عن وعد بلفور.
رام هللا، القنصــل السياســي للقنصــلية البريطانيــة لــدى دولــة فلســطين بــ، 27/11/2017 اســتقباله االثنــين
أن بريطانيـا  كيف يتم االعتراف بدولة االحتالل وعدم االعتراف بدولة فلسـطين، علمـاً جاك فتزجيرالد، 

 النظر بسياستها تجاه دولة فلسطين. إعادةالدولتين، وهذا الموقف غير متوازن، وعليها  مع حلّ 
 27/11/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وترفض تحريف المنهاج "األونروا"ق العاملين في تصر على حقو الفلسطينية التربيةوزارة  .8

ــيم العــالي صــبري صــيدم، اإلثنــين :رام هللا ، وفــدًا مــن اتحــاد 27/11/2017 اســتقبل وزيــر التربيــة والتعل
بالضــفة الغربيــة، بهــدف بحــث عــدة قضــايا مهمــة تخــص التعلــيم،  األونــرواالعــاملين العــرب فــي وكالــة 

خــالل  ،وأكــد صــيدم والتأكيــد علــى حقــوقهم وأمــنهم الــوظيفي.وخاصــًة موضــوع المعلمــين فــي الوكالــة 
وجدد التأكيد علـى رفـض الـوزارة  اللقاء، أهمية تكريس الجهود المتاحة من أجل دعم القطاع التعليمي.

أي تعديل على المناهج الوطنية المدرسية، مؤكدًا للوفـد أن الـوزارة لـن تسـمح بالمسـاس بهـذه المنـاهج، 
هـــا ومـــن خـــالل طواقمهـــا ســـتتابع هـــذه القضـــايا مـــع الجهـــات المختصـــة فـــي وكالـــة إلـــى أنالنظـــر الفتـــًا 

 الغوث، مؤكدًا أن الفارق واضح بين اإلثراء الهادف إلغناء المادة واستبدال أية مواد تدريسية. 
 27/11/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ستخدامها في عمليات "االبتزاز اإللكتروني"الهواتف المستعملة ال تشترياعتقال "شبكة" غزة:  .9
ن معلومـات حـول "شـبكة محترفــة"، عــ، الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة غـزة: كشـف جهـاز المباحـث العامــة

تقوم على شراء أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، خاصـة تلـك التـي تكـون مملوكـة لفتيـات، لتكـون 
بـــأن أفرادهـــا عملـــوا علـــى إعـــادة  تدافـــوأعناصـــرها، بدايـــة عمليـــة "االبتـــزاز"، بعـــد إلقـــاء القـــبض علـــى 

ـــك األجهـــزة، خاصـــة الصـــور الملتقطـــة لهـــن، الســـتغاللها فـــي  ـــى تل ـــة عل اســـترجاع المعلومـــات المخزن
وأعلــن  "عمليــات مســاومة" مقابــل مبــالت ماليــة تفــوق ثمــن ذلــك الهــاتف المحمــول المســتخدم بأضــعاف.

"خارجــــة عـــن القــــانون"، تتمثــــل فــــي "االبتــــزاز  جهـــاز المباحــــث أن هــــذه الشــــبكة متهمـــة بتنفيــــذ أعمــــال
 اإللكتروني والتلصص على المواطنين".

 28/11/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 بنزع سالح المقاومة المطالبةفتح تنفي  .11
نفت حركة فتح أن تكون طرحت نزع سالح المقاومة خالل جلسات الحوار الفلسطيني، وذلك بعد 

وقال الناطق باسم فتح للجزيرة اليوم  ح المقاومة خط أحمر.تحذير حركة حماس من أن مسألة سال
االثنين إن سالح المقاومة فعال خط أحمر، وأضاف أسامة القواسمي أن حركته لم تطرح أبدا 
موضوع نزعه على طاولة الحوار، مؤكدا أن فتح حركة مقاومة وتعرف قيمة ذلك السالح، على حد 

 تعبيره.
سمع عن نزع سالح المقاومة إال في وسائل اإلعالم من قادة حماس. وأوضح القواسمي أن فتح لم ت

وأضاف أن ما تريد فتح أن تبحثه مع حماس هو موضوع األمن، مشددا على أن الحكومة 
الفلسطينية لن تستطيع أن تعمل وتنفذ مشاريعها وخططها األمنية في قطاع غزة إذا كانت بال ذراع 

 أمنية.
 27/11/2017نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 المعابر وحماس متعاونة في المصالحة استلمتاشتيه: الحكومة  .11

خالفًا للتصريحات التي ساقها كاًل من عزام األحمد وحسين الشيخ أعضاء اللجنة المركزية : رام هللا
لحركة فتح خالل اليومين الماضيين، أكد زميلهما، محمد اشتيه عضو مركزية فتح، أن حكومة 

وقال اشتيه، إخواننا في حركة  ت المعابر في قطاع غزة على أكمل وجه.الوفاق الوطني استلم
 حماس متعاونين على أكمل وجه في كل ما يتعلق بمفاصل المصالحة في قطاع غزة.
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وتعد هذه التصريحات ردًا واضحًا من حركة فتح ذاتها على األحمد والشيخ، بان األمور في غزة 
هل األمور وفق التفهمات التي جرى التوصل لها برعاية تسير على قدم وساق، وأن حركة حماس تس

 .2015مصرية في القاهرة منتصف 
 27/11/2017ن، الي أونفلسطين 

 
 : نتائج فشل المصالحة ستكون وخيمة وقاسية"الشعبية" .11

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر أن المصالحة خيار استراتيجي لشعبنا : غزة
 فشلها ستكون لها نتائج وخيمة لن يستطيع أحد تحملها.الفلسطيني و 

وأوضح مزهر في لقاء مع قناة األقصى الفضائية، أن البيان الختامي للقاء الفصائل في القاهرة كان 
بدياًل للفشل ولم يصل لتطلعات شعبنا، مشددًا أنه ال يجب ربط تمكين الحكومة باإلجراءات العقابية 

 تتحمل مسؤوليتها تجاه القطاع. ضد قطاع غزة وعلى السلطة
وبين أن الحكومة لم تتحدث عن مشاكل في التمكين والتسليم خالل زيارته للقطاع، مطالبًا "الوفد 

 المصري بالوقوف امام اإلشكاليات والتحدث بصراحة من هو الطرف المعيق للمصالحة".
ائية مع حماس، الفتًا إلى أن وأشار مزهر إلى أن فتح تفضل وطالبت بأن تكون لقاءات المصالحة ثن

"حماس تتحدث بصوت عالي بأنه يجب مشاركة الكل الوطني في حوارات المصالحة والمطلوب من 
 الفصائل بالوقوف والقول من يعطل المصالحة والحديث عمن يتلذذ بأآلم شعبنا في غزة".

 27/11/2017، فلسطين أون الين
 

 عن الضفة يقتضي ممارسة عقيدة أمنية مختلفة لغزةأجهزة أمن السلطة  عودةحال قيادي بحماس:  .11
قال مسؤول رفيع في "حماس" لـ "الحياة"، إن "واقع غزة مختلف عن واقع : محمد يونس -رام هللا 

الضفة الغربية، فقطاع غزة خال من االحتالل، وتسود فيه تشكيالت عسكرية كبيرة هي بمثابة جيش 
إلى القطاع، فإن األمر يقتضي ممارسة عقيدة أمنية صغير، وفي حال عودة أجهزة أمن السلطة 

مختلفة". وأضاف أن "أجهزة أمن السلطة في الضفة تتعاون مع أجهزة األمن اإلسرائيلية بصورة يومية 
في كل حادثة وفي كل شأن، وهذا ال يمكنه أن يحدث في غزة، ألن التعاون، والحال هذه، سيكون 

 د الجهاد اإلسالمي وغيرها من القوى المسلحة".ضد حركة حماس وكتائبها المسلحة، وض
ولفت إلى أن "الواقع األمني والسياسي لقطاع غزة مختلف عن الواقع األمني والسياسي في الضفة 

 الغربية التي ما زالت تخضع لالحتالل".
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ال فإن غزة ستعود إلى الفوضى األمنية من جديد.  وأضاف أن "األمر يحتاج إلى توافق كامل، وا 
 ى سبيل المثال، إذا جاءت قوة أمنية لتعتقل شخصًا من كتائب القسام، فما الذي سيحدث"؟فعل

لكن الحكومة تقول إن بقاء أجهزة األمن القديمة المؤلفة من أعضاء وضباط وكوادر من حركة 
 "حماس" يعني أن حركة "حماس" ستواصل حكم غزة من داخل الحكومة، وبتمويل من الحكومة.

 28/11/2017 الحياة، لندن،
 

 الستئناف عمل لجنة المصالحة المجتمعية األجواءطالب بتهيئة يمهنا  .11
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ورئيس لجنة المصالحة المجتمعية رباح مهنا، : غزة

لتهيئة األجواء الستئناف اللجنة عملها بعد أن أعيد تفعيلها خالل اجتماع الفصائل الفلسطينية األخير 
وقال مهنا في تصريحات لـ "قدس برس": "إن حالة التوتر اإلعالمي السائدة  ي القاهرة قبل أسبوع.ف

منذ يومين جعلتنا ال نستطيع البدء في الدعوة لعقد اجتماع لجنة المصالحة المجتمعية لكون عمل 
  هذه اللجنة يحتاج لهدوء واستقرار".

األخيرة إلى أنه يستعد خالل اليومين القادمين  وأشار عضو وفد الجبهة الشعبية الجتماع القاهرة
 لدعوة اللجنة لالجتماع من أجل استئناف عملها بعد أن أعيد تفعيلها.

 140خالل الفترة الماضية وجبر الضرر عن  إنجازهوأكد على أن اللجنة ستبنى على عمل ما تم 
الضحايا هي من أموال الشعب عائلة من ضحايا االنقسام، مشيرا إلى أن األموال التي دفعت لعوائل 

 الفلسطيني أي كان مصدرها.
 27/11/2017قدس برس، 

 
 طويل المدى تجريبيا   تطلق صاروخا   حماس :مصادر إسرائيلية .11

ذكرت مصادر إسرائيلية، يوم االثنين، أن حركة "حماس" أطلقت من  :"القدس" دوت كوم -رام هللا
ولم تذكر تلك المصادر أي  واحل القطاع.قطاع غزة صاروخا تجريبيا طويل المدى باتجاه س

 القطاع أبلغوا ظهرا عن سماعهم دوي انفجار دون أن تتضح معالمه. أهاليتفاصيل، إال أن بعض 
 وتحلق طائرات االستطالع اإلسرائيلية بكثافة كبيرة في أجواء القطاع منذ صباح االثنين.
 27/11/2017القدس، القدس، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 12 ص             4477 العدد:             11/28/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 حماسحركة ل 30.. شعار االنطالقة الـ .خيارناالمقاومة قرارنا والوحدة  .11
تحت عنوان "المقاومة قرارنا.. والوحدة خيارنا"، اختارت حركة "حماس" أن تحيي مهرجان : غزة

انطالقتها الثالثين، في رسالة مزدوجة حول توجهاتها نحو المصالحة الوطنية والتمسك بخيار 
 المقاومة.

مل الجماهيري بحركة "حماس"، في تصريٍح صحفيٍّ وصل وقال أشرف أبو زايد، مسؤول جهاز الع
"المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، االثنين: إّن الشعار يعبر عن مضمون هذه المرحلة 

 الحساسة في تاريخ القضية الفلسطينية ومسيرة الحركة.
للحركة الذي ستقيمه  وأكد أبو زايد أن هذا الشعار سيكون العنوان الرئيس لمهرجان االنطالقة الثالثين

 م في ساحة الكتيبة الخضراء بمدينة غزة.14/12/2017الحركة ظهر يوم الخميس الموافق 
 27/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وزيرة إسرائيلية: ال يمكن إقامة دولة فلسطينية إال في سيناء .11

المساواة االجتماعية وزيرة  ، أنمؤمن الكامل عن، 28/11/2017القدس العربي، لندن، ذكرت 
اإلسرائيلية، جيال جملئيل، قالت إن "أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء"، حسب 

وأشارت جملئيل في حوار لمجلة "السيادة" األسبوع  ما أفادت القناة العبرية الثانية، أمس اإلثنين.
 يناء"الماضي، إلى أنه "ال يمكن إقامة دولة فلسطينية إال في س

جملئيل قالت إن إقامة الدولة الفلسطينية في ، أن محمد وتد، عن 28/11/2017، 48عرب ونشرت 
شبه جزيرة سيناء، وليس في األراضي الفلسطينية المحتلة، مدعية أن القضية الفلسطينية ليست 

  مشكلة إسرائيل فقط إنما مشكلة العرب كذلك ويجب عليهم أن يساعدوا في حلها.
لنهوض بمكانة المرأة ولدفع المساواة بين الجنسين إلى األمام الذي بادرت إليه حكومة امر وخالل مؤت

مصر بالتعاون مع االتحاد األوروبي قدمت جملئيل تعازي إسرائيل للشعب المصري على الهجوم 
 المسلح والتفجير الذي وقع يوم الجمعة الماضي واستهدف مسجد الروضة بسيناء.

 
 "إسرائيل"دول إسالمية وعربية ال تقيم عالقات مع ل سفيرا   12ت سرية مع : أجري حوارادانون .11

لدى األمم المتحدة، بأن لديه نشاطات  "إسرائيل"وكاالت: صرح داني دانون، مندوب ال -نيويورك 
دولة إسالمية وعربية ممن ال تقيم عالقات دبلوماسية مع  12ذات طابع حواري مع نظراء له من 

دانون، في حوار صحفي أجرته معه صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائيلية، إن وقال  ."إسرائيل"
"بعض هؤالء السفراء كانوا يتنقلون من مكان آلخر بمجرد مشاهدتهم لي في أروقة األمم المتحدة، أما 



 
 
 
 

 

 13 ص             4477 العدد:             11/28/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

كما زعم الدبلوماسي اإلسرائيلي أن  اليوم فيصافحوني ويتبادلون العناق معي"، على حد زعمه.
 السفراء، يتعاونون معه من وراء الكواليس، ويعرضون عليه مبادرات مشتركة"."بعض هؤالء 

وتابع دانون قائال: "رغم أنهم ال يصوتون لصالحنا في األمم المتحدة، إال أنه بإمكاننا القول إننا نقيم 
 من الدول اإلسالمية، ومن بينها دول عربية". 12معهم عالقات عادية، الحديث يدور عن 

مندوب إسرائيل في األمم المتحدة، لـ"يديعوت أحرنوت" اسم أي من الدول اإلسالمية ولم يذكر 
والعربية التي زعم نسج عالقات سريه مع سفرائها في أروقة مبنى األمم المتحدة في نيويورك، مشيرا 

 إلى أن العقبة التي تقف أمامه هي "إخراج هذه اللقاءات من الغرف المغلقة إلى العلن".
 27/11/2017، م، لندنرأي اليو 

 
 نتنياهو يوقع عريضة موجهة لريفلين تطالب بالعفو للجندي القاتل .11

وقع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اإلثنين، على رسالة موجهة إلى : هاشم حمدان
تل، اليئور الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، تطالبه بإعادة النظر مجددا في منح العفو للجندي القا

أزاريا، الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف بدم بارد في الخليل، بينما كان األخير مصابا على 
ووقع نتنياهو على الرسالة التي بادر إليها عضو  األرض، وال يقوى على الحراك والدفاع عن نفسه.

و كنيست آخرين من عض 51الكنيست السابق، شارون غال، الذي يرافق عائلة أزاريا، إلى جانب 
 االئتالف الحكومي، والوزراء موشي كحلون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت وأريه درعي.

 27/11/2017، 48عرب 
 

 الكنيست يصادق على "قانون التوصيات" بالقراءة األولى .11
صادق الكنيست مساء اإلثنين، بالقراءة األولى على "قانون التوصيات"، الذي يمنع : هاشم حمدان

الشرطة من تقديم توصيات مع انتهاء التحقيق، والذي يسري بإثر رجعي على التحقيقات مع رئيس 
 37عضو كنيست، مقابل معارضة  46صّوت إلى جانب اقتراح القانون  الحكومة بنيامين نتنياهو.

لعاد إردان، والمسؤول عن الشرطة، عن جعضوا، مع اإلشارة إلى تغيب وزير األمن الداخلي، 
يشار إلى أن عضو الكنيست دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود"، هو الذي بادر إلى اقتراح  يت.التصو 

 القانون الذي صادقت عليه لجنة الداخلية التابعة للكنيست، والتي يترأسها أمسالم نفسه.
 27/11/2017، 48عرب 
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 عيساوي فريج في لجنة الخارجية واألمنالنائب تعيين  .11
الكنيست عيساوي فريج، من كتلة "ميرتس"، يوم اإلثنين، عضوا في لجنة  عين عضو: هاشم حمدان

الخارجية واألمن التابعة للكنيست، خلفا لرئيسة الكتلة، زهافا غلؤون، التي استقالت مؤخرا من 
ويأتي تعيين فريج بعد سنوات طويلة لم يكن فيها أي عربي في اللجنة التي تعنى بشؤون  الكنيست.

، لجملة من األسباب بينها رفض الكتل الصهيونية لعضوية العرب فيها، إضافة إلى الخارجية واألمن
 رفض الغالبية الساحقة من النواب العرب لعضوية هذه اللجنة بسبب طبيعة دورها.
 27/11/2017، 48عرب 

 
 حيز الخدمة "القبة الحديدية البحرية"خول د يعلن الجيش اإلسرائيلي .11

والبحرية اإلسرائيليان، مساء اإلثنين، عن تحول منظومة "القبة  أعلن سالح الجو: هاشم حمدان
الحديدية البحرية" إلى عمالنية، بعد سلسلة من تجارب االعتراض الناجحة التي أجريت في عرض 

ونقل موقع صحيفة "يديعوت  البحر، استغرقت نحو عام ونصف العام من اإلعداد والفحص.
ي سالح الجو والبحرية قولهم إن االعتراضات كانت كاملة، أحرونوت" اإللكتروني عن ضباط كبار ف

 سواء في عملية اإلطالق المنفردة أو في إطالق صليات من الصواريخ خالل التجارب.
وأضافت أن هدف "القبة الحديدية البحرية" هو حماية المياه االقتصادية إلسرائيل، مع التشديد على 

يخ باتجاهها من قبل حركة حماس خالل الحرب في منصات التنقيب عن الغاز التي أطلق صوار 
وعلم أن بطاريات القبة الحديدية منصوبة على مهبط المروحيات في سفينة الصواريخ  .2014العام 

كما جاء أن "القبة الحديدية البحرية" مرتبطة بالكاشوف فالرادارا البحري "أدير" الموجود  ".5"ساعر 
ف على الشاطئ، وبذلك تستكمل كل من المنظومتين األخرى. على السفينة، وكذلك بمنظومات الكش

 ويقوم بتفعيل القبة الحديدة "كتيبة القبة الحديدية" التي أقيمت في أيلول/ سبتمبر.
 27/11/2017، 48عرب 

 
 تجري انتخابات داخليةلجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ا .11

ري للهيئات القطرية القيادية للجبهة أظهرت نتائج انتخابات مجلس الجبهة القط: قاسم بكري
الديمقراطية للسالم والمساواة ألربع سنوات مقبلة مؤشرين واضحين، األول استمرار التأثير الكبير 
لرئيس الجبهة السابق ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، والمؤشر اآلخر ما أظهرته نتائج انتخاب 

 .%16د األعضاء اليهود في السكرتارية بنسبة حوالي أعضاء سكرتارية الجبهة وهو ارتفاع نسبي بعد
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النتائج أن النائب السابق د. عفو إغبارية تمكن من الفوز برئاسة مجلس الجبهة على النائبة  أظهرتو 
من عدد أصوات أعضاء مجلس الجبهة  %43مقابل  %57سليمان بحصوله على نسبة  -عايدة توما

 صادر في الجبهة.عضو، حسب م 800القطري والذي يربو على 
 27/11/2017، 48عرب 

 
 اإلسرائيليون منقسمون بين أربعة تصورات للصراع ويجمعهم القلق على مستقبل دولتهم"مدار":  .11

واستكمال احتالل فلسطين  1967في ظل الذكرى الخمسين الحتالل  وديع عواودة: - الناصرة 
ب أي حسم للصراع. يظهر ذلك في يتواصل الجدل في إسرائيل حول مستقبلها فيما تمضي هي بتجن

سرائيلية تولى ترجمتها وقراءتها المركز اإل "دفار ريشون"مقابالت مع جهات إسرائيلية أجرتها صحيفة 
الفلسطيني للشؤون اإلسرائيلية "مدار" وهي تشمل أربعة خيارات حول مستقبل الصراع يختلف وينقسم 

 هم.حولها اإلسرائيليون لكن قلقا على مستقبلها يجمع
 

 دولتان للشعبين :الخيار األول
صحيفة "دفار ريشون"، أن توقيع أوسلو جعل الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة خيارا قائما  ذكرت

لكن سرعان ما تبين أن الواقع "أشد تعقيدا وأكثر إشكالية عما كان يبدو ظاهريا": ففي ظل الحكم 
اإلرهابية" التي "ترفض أي اعتراف بدولة إسرائيل الذاتي الفلسطيني الجزئي "تعززت قوة التنظيمات 

وتعارض أي تسوية تاريخية معها". كما أن "فشل القيادتين"، اإلسرائيلية والفلسطينية، في التوصل 
إلى تسوية سياسية أدى إلى "تراجع حل الدولتين وانحسار التأييد له باعتباره حال ممكنا ومتاحا". ومع 

خل إسرائيل يعتبرونه "ليس حال عادال فحسب، بل الوحيد الذي يسمح ذلك بقي مؤيدو هذا الحل دا
 ببقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية"، أيضا، ويجّنبها "خطر فقدان األغلبية اليهودية". 

 
 وسيادة إسرائيلية على الضفة الغربية دولة واحدة :الخيار الثاني

ة "التهديد األكبر واألخطر" ـ دولة واحدة بين النهر ما يعتبره مؤيدو "حل الدولتين" في إسرائيل بمثاب
والبحر ـ يشكل، في المقابل، غاية تطلع قطاع غير قليل من اليمين اإلسرائيلي يدعو إلى بسط 
السيادة اإلسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية. من أبرز المعبرين عن رؤية هذا القطاع وطموحه، 

رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، وزعيم حزب "البيت اليهودي"، وزير  وزير الدفاع األسبق موشيه آرنس،
 التربية والتعليم نفتالي بينيت.
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 اإلبقاء على الوضع القائم :الخيار الثالث
ثمة من يعتقد بأنه رغم اإلشكالية الكبيرة والتعقيد الشديد اللذين ينطوي عليهما الوضع القائم في 

شكل "الخيار األفضل، أو األقل سوءًا، بالنسبة إلسرائيل وهي اليوم الضفة الغربية، إال أنه ال يزال ي
بقيادة بنيامين نتنياهو تتبنى هذه الخيار فعليا. والجنرال احتياط يعقوب عميدرور، الرئيس السابق 

يقول إن "الفجوة بين ما يريده اإلسرائيليون وما يريده الفلسطينيون في ، لـ"مجلس األمن القومي"
ن أكبر وأعمق من أن يتم تجسيرها والتوصل إلى تسوية سياسية". ويوضح: "وضعت الوضع الراه

جميع االدعاءات المؤيدة والمعارضة للخيارين السابقين ـ دولة واحدة أو دولتين ـ وتوصلت إلى 
االستنتاج بأن الحل األفضل هو إدارة الوضع القائم بصورة صحيحة. في هذه اللحظة، ليس هنالك 

أي من الطرفين لتقديم جميع هذه التنازالت. ولذا، يجب إبقاء الخيارين مفتوحين، فربما استعداد لدى 
 يستطيع أبناؤنا، أو أحفادنا، التوصل إلى اتفاقية بعد خمسين عاما.

 
 وطن واحد لشعبين :الخيار الرابع

ن "التفكير خارج إلى جانب الخيارات الثالثة السابقة، التي تعتبرها الصحيفة "تقليدية"، ثمة من يحاولو 
الصندوق"، كما تصفهم الصحيفة، فيطرحون خيارا رابعا يتلخص في: دولة واحدة مكونة من 

، 2002مجموعات مختلفة تتمتع بحكم ذاتي ومكانة متساوية. وظهر هذا الخيار "غير التقليدي" في 
طي حين تبلورت مجموعة ضمت الشاعر إليعاز كوهين، المستوِطن في "كفار عتصيون"، ومو 

حرب الغفرانا،  1973ف أشكنازي، قائد الحملة االحتجاجية التي أعقبت حرب تشرين/ أكتوبر
والبروفسور إستر ألكسندر والدكتور حاييم آسا، وأقام هؤالء حركة فكرية أطلقوا عليها اسم "عدالة" 

مل وضعت نصب عينيها نموذج "كونفدراليات ثالث تعيش ضمن حدود أرض إسرائيل االنتدابية، تش
، 2003األردن، إسرائيل وفلسطين". وقد خاضت هذه الحركة االنتخابات للكنيست اإلسرائيلي في عام 

 صوتا، وما لبثت أن تفككت واختفت في إثر ذلك. 1181 لكنها لم تحصل سوى على
 28/11/2017القدس العربي، لندن، 

 
 تورطيناألراضي: وثيقة لـ"العربي الجديد" تكشف الم وتسريبقضية ثيوفيلوس  .11

تتوسع رقعة االحتجاج على شبهات تورط بطريرك المدينة المقدسة : محمد الفضيالت -ان عمّ 
وسائر أعمال األردن وفلسطين للروم األرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، في تسريب األراضي الوقفية، 

حصلت  عبر البيع أو التأجير طويل األمد لصالح االحتالل اإلسرائيلي، بينما تكشف وثيقة خاصة،
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"العربي الجديد" على نسخة منها، عن تورط مناهضين للبطريرك بعملية تسريب أرض وقفية، عبر 
 بيعها بشكل مخالف للقانون.

، صفقة باع 2012عبلين، في العام  -وبحسب الوثيقة، أبرم المجلس الملي األرثوذكسي الوطني 
في عبلين، القطعة رقم  بموجبها "الحقوق الخاصة بالوقف المقدس للطائفة األرثوذكسية

"، وهي الصفقة التي تدرس الدائرة القانونية في البطريركية إبطالها، حسب مصادر في 023244478
البطريركية. وفيما تبين الوثيقة أن الصفقة التي تمت بإجماع المجلس الملي، بيعت خاللها قطعة 

ارها تسريبًا لألرض الوقفية األرض لصالح شخصية عربية، إال أن البطريركية تنظر إليها باعتب
لمخالفتها القانون الذي يلزم موافقة المجمع المقدس والبطريرك على عملية البيع. وتوقعت المصادر 
أن تكون األرض سجلت باسم المجلس الملي من قبل البطريرك المعزول إيرينيوس األول، وبشكل 

 العودة للمجمع المقدس والبطريرك.مخالف سّهل للمجلس الملي الحقًا بيعها بشكل منفرد من دون 
 28/11/2017، العربي الجديد، لندن

 
 "النقب وتنكل بأسرى "ريمون" فيقّوات القمع تقتحم قسما   .11

رام هللا: نكلت وحدات قمع االحتالل، اإلثنين، باألسرى في معتقل "ريمون"، واقتحمت قسمًا في 
مع خاصة تابعة لقوات االحتالل وذكرت رسالة تسربت من معتقل ريمون أن وحدات ق النقب.

اقتحمت عدة أقسام في خطوة عدوانية إلرغام األسرى على العد واعتدت بالضرب المبرح عليهم، ما 
العيادات لتلقي العالج، وعرف من  إلىإصابة عدد منهم برضوض، وتم نقل عدد منهم  إلىأدى 

وناشد األسرى في جنين. جنوب  األسرى الذين تم التنكيل بهم األسير فراس خليلية من بلدة جبع
والحقوقية التدخل لوضع حد لسياسة االحتالل ووحدات القمع التي تنكل  اإلنسانيةرسالتهم المؤسسات 

 األسيرة.بالحركة 
في سجن  22في السياق، أفاد نادي األسير بأن قّوات قمع األسرى "درور" و"كيتر" اقتحمت القسم 

 .لتفتيش، وأحدثت خرابًا في مقتنيات األسرى وأغراضهم الشخصية"النقب"، الليلة الماضية، بذريعة ا
 27/11/2017، األيام، رام هللا

 
 يقتحمون باحات األقصى  مستوطنا   97القدس:  .11

أّمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، صباح اإلثنين، الحماية لعشرات المستوطنين : القدس المحتلة
وقالت مصادر في دائرة األوقاف اإلسالمية لـ"قدس  ى.اليهود خالل اقتحامهم لباحات المسجد األقص
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يهوديًا من فئة الطالب  40مستوطنًا، بينهم  97برس"، إن المسجد األقصى شهد صباح اليوم اقتحام 
 والمرشدين.

وفتحت شرطة االحتالل "باب المغاربة" عند الساعة السابعة من صباح اليوم فالخامسة بتوقيت 
لخاصة باالنتشار في باحات المسجد األقصى، خاصة عند المصّلى غرينتشا، وسمحت للقوات ا
واقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود األقصى على شكل  الِقْبلي، لحماية المستوطنين.

"دفعات"، بحماية العناصر اإلسرائيلية التي رافقتهم خالل اقتحامهم حتى خروجهم من "باب السلسلة"، 
 لمستوطنين وبعض طقوسهم التلمودية.الذي شهد من الخارج صلوات ل

 27/11/2017، قدس برس
 

 بزعم قرب منازلهم من أنفاق حفرتها حماس اإلسرائيلية تهدد غزيين المخابراتاتصاالت من  .11
أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس، ما رواه مواطنون من مدينة غزة في األيام الماضية،  تل أبيب:

وا بهم وحذروهم من أنهم يقطنون في مناطق تمكنت حركة عن أن ضباطًا في االستخبارات اتصل
وأشار المسؤول إلى أن  حماس من حفر أنفاق تحتها، وهددوا بقصف هذه األنفاق لتدميرها.

االتصاالت "شملت عشرات المواطنين في غزة، الذين فوجئوا بها واستغربوا كيف تم الحصول على 
لمتصلون اإلسرائيليون أسماء من اتصلوا بهم وحددوا أرقام هواتفهم ومعرفة أماكن سكنهم". وذكر ا

مواقعهم الجغرافية بالضبط. وحذروهم من وجود أنفاق حول منازلهم المنفردة، أو المباني السكنية 
 العامة، والعمارات واألبراج.

وتوجه عدد من سكان غزة إلى مركز "عدالة" الحقوقي ليتدخل، فأوفد محاميًا إلى سلطات االحتالل 
سرائيلي، لتأكيد أن هذه االتصاالت تعتبر تصرفًا مناقضًا ألحكام القانون الدولي، حيث إنها "تهديد اإل

 بشن هجوم على هدف مدني في منطقة مكتظة بالسكان".
وقال المركز إن "كثيرًا من الغزيين يؤكدون أنه ال يوجد نفق في هذه المنطقة، على عكس االدعاءات 

 اإلسرائيلية".
اسم الجيش اإلسرائيلي أن االتصاالت "متوافقة مع القانون الدولي"، وأن "األنفاق تشكل وزعم ناطق ب

تهديدًا عسكريًا، ومن المشروع مهاجمتها وفقًا لقوانين الحرب". ورفض التعقيب على موعد هذا 
 القصف.

 28/11/2017، لندن، الشرق األوسط
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 كانيحبس منزلي لمقدسيين اتهما بالمشاركة في التعداد الس .11
قررت محكمة إسرائيلية في القدس اإلفراج بشروط عن ثالثة فلسطينيين من : هبة أصالن -القدس

المدينة شاركوا في تعداد السكان ضمن عملية ينفذها الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء وحولت 
ت إن ملف وقال محامي نادي األسير الفلسطيني مفيد الحاج، للجزيرة ن اثنين منهم للحبس المنزلي.

كل من المواطنين مصعب عباس وعصام الخطيب والفتاة أسيل حسونة، لم يغلق بل اشترطت عليهم 
 المحكمة المثول أمامها في أي وقت في حال اقتضت الحاجة.

وأوضح أن المحكمة اإلسرائيلية قررت تحويل المعتقلين أسيل حسونة ومصعب عباس إلى الحبس 
ا والتعهد بعدم المشاركة دوالراً  287شيكل فنحو  1000ة مالية بقيمة المنزلي لسبعة أيام، ودفع كفال

 يوما من تاريخ اإلفراج عن الثالثة. 60في أية أعمال لها عالقة بجهاز اإلحصاء الفلسطيني لمدة 
وأكد الحاج أن المحكمة قررت اإلفراج عن المعتقلين بسبب عدم تثبتها من عملهم في الجهاز 

فا أن المعتقلين كانوا متطوعين في مشروع نفذه برنامج األمم المتحدة المركزي لإلحصاء، مضي
 اإلنمائي وهذا األمر أيضا لم تتحقق منه المحكمة.

 27/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 خاصة بالصرف الصحي لغزة معداتاالحتالل يسمح بإدخال  .11
هدف تخفيف وتقليل كميات سمحت حكومة االحتالل، االثنين، بإدخال معدات إلى قطاع غزة ب: غزة

ونقلت صحيفة "يديعوت  مياه الصرف الصحي التي تتدفق من القطاع إلى المستوطنات المجاورة.
أحرنوت" العبرية على موقعها، أنه تقرر إدخال المعدات بعد اجتماع مع الفلسطينيين جرى منذ 

 أسبوعين.
ع ادة تأهيلها عبر خط كهرباء وأوضح المكتب أن هذه المعدات ستعمل على ربط محطات الضخ وا 

 إضافي من أجل الحد من كمية مياه الصرف الصحي المتدفقة لحدود شمال القطاع.
 27/11/2017، فلسطين أون الين

 
 "ج"ويستهدف مناطق  سيارات فلسطينية 8 ويصادركسا إاالحتالل يعزل بيت  .11

االثنين ، منشأة زراعية  مسأهدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، إبراهيم: كامل  -القدس المحتلة 
سيارات فلسطينية في قرية بيت إكسا شمال  8وصادرت  ومخزنا في بيت عينون شرق مدينة الخليل،

 غرب القدس المحتلة، في محاولة للتضييق على أهالي البلدة المحاصرة وتقييد حركتهم.
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طينية في الضفة منشأة فلس 23ألف و ، نحو2016يشار إلى أن سلطات االحتالل، هدمت خالل عام 
 منزاًل، وفق ما رصدته تقارير رسمية وحقوقية فلسطينية. 488الغربية والقدس؛ بينها 

قرى وبلدات شمال غرب القدس الجهات المختصة والمؤسسات اإلنسانية والحقوقية  أهاليوناشد 
 .في سجن معزول عن محيطهم والذين يعيشونالتدخل لوقف انتهاكات االحتالل اليومية بحقهم 

 10يذكر أن سلطات االحتالل استولت على معظم أراضي قرية بيت إكسا البالت مساحتها قرابة 
، وتمنع أيضًا تعبيد الشارع الرئيس الواصل للقرية تحت دونماً  360آالف دونم، ولم يبق منها سوى 

 حجج أمنية واهية.
ي المناطق فجا الخاضعة وتواصل سلطات االحتالل استهداف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ف

 للسيطرة الصهيونية الكاملة وفق اتفاقيات فأوسلوا.
 28/11/2017، الرأي، عّمان

 
 بالضفة والقدس فلسطينيا 23االحتالل يعتقل  .11

فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس  23اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اإلثنين، : محمد وتد
ت مقاومة جيش االحتالل، حيث تم اقتيادهم للتحقيق لدى المحتلتين، حيث نسبت لهم شبها

لقاء  4وبحسب بيان جيش االحتالل، فإن  المخابرات. اعتقلوا لالشتباه بمشاركتهم في مواجهات وا 
حجارة باتجاه قوات االحتالل والمستوطنين. واقتادت القوات المعتقلين إلى جهة مجهولة للتحقيق 

 معهم.
 27/11/2017، 48عرب 

 
 المواطنات الفلسطينيات ضدّ  "إسرائيلـ"إزاء التمييز المنهجي لقلق  .11

أعربت لجنة األمم المّتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء عن قلقها تجاه سياسات : قاسم بكري
التمييز المنهجّية التي تمارسها إسرائيل ضد المواطنات الفلسطينّيات، وذلك في بيان مراجعتها الدورّية 

 .21/11/2017ذي صدر يوم إلسرائيل، وال
جاء ذلك في بيان أصدره المركز القانوني لحماية حقوق األقلية العربية في إسرائيل، "عدالة"، 

 ".48اإلثنين، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 
وبحسب البيان "توصي اللجنة في بيانها تطبيق إجراءات خاّصة تهدف لرفع نسبة النساء العربيات 

ي إسرائيل، كما أعربت اللجنة عن قلقها تجاه التمدين القسرّي والتهجير الذي البدوّيات العامالت ف
 تمارسه إسرائيل بحق المجتمع البدوّي في النقب".
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وقال عدالة: "يصدر هذا البيان إثر المراجعة التي عقدتها اللجنة بصدد امتثال إسرائيل إلى وثيقة 
في مقّرها في جينيف. وكانت  31.10.2017القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة يوم 

الباحثة القانونّية سهير أسعد من مركز عدالة قد شاركت في هذه الجلسات ضمن وفد مجموعة العمل 
لرفع مكانة المرأة الفلسطينّية في إسرائيل، وقد استعرض الوفد معطيات تبّين حال التمييز الذي 

مناحي الحياة. وقد مثل من جهٍة أخرى وفدًا حكوميًا  تواجهه المرأة الفلسطينّية في إسرائيل في جميع
 إسرائيلّيًا أمام اللجنة التي تقوم بمراجعة دورّية لجميع الدول الموّقعة على الوثيقة.

 27/11/2017، 48عرب 
 

 محل لمواد البناء بانفجارجرحى  5قتلى و 3: يافا .11
ء انفجار وقع عند منتصف الليل بجراح متفاوتة، وذلك جرا 5أشخاص فيما أصيب  3قتل : محمد وتد

 داخل محل لبيع لمواد البناء في مدينة يافا.
مواطنين عرب، وترجح التحقيقات األولية أن القتلى من يافا  3وذكرت الشرطة أن ضحايا االنفجار 

 والطيبة وشاب فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.
بيافا وعلى ما يبدو بسبب انفجار بالون للغاز وحسب المعلومات األولية، فقد وقع االنفجار في عمارة 

بمحل لبيع مواد البناء، األمر الذي أدى إلى اشتعال النيران وانهيار العمارة، ما صعب على طواقم 
 لساعات. استمرتاإلنقاذ واإلطفاء عملية اإلخالء والبحث عن الجرحى والعالقين والتي 

جثث تحت األنقاض، وذلك نتيجة لالنفجار  3على وعثرت طواقم اإلنقاذ وبعد ساعات من االنفجار 
 الذي وقع بالمتجر المتواجد بشارع "يفيت" الرئيس بالمدينة.

جرحى من بين األنقاض وعملت الطواقم الطبية على تقديم اإلسعافات  5كما وانتشلت طواقم اإلنقاذ 
 الميدانية األولية ومن ثم نقلهم إلى المستشفيات بمركز البالد.

نفجار عن وقوع أضرار جسيمة في المباني المجاورة لمكان وقوع االنفجار، باإلضافة وأسفر اال
 الحتراق عدد من المركبات.

 28/11/2017، 48عرب 
 

 نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية تهدد باإلضراب المفتوح :رام هللا .11
طينية في الضفة الغربية وقطاع عم اإلضراب الشامل، اليوم اإلثنين، أغلب الجامعات الفلس: رام هللا

 غزة بقرار من مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية.
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وقال رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، سامح أبو عواد، إن خيار اإلضراب المفتوح سيكون 
ألخيرة حاضرًا بقوة في اجتماع مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية بعد نهاية الفرصة ا

دارة الجامعات. وأوضح أبو عواد في حديث لـ "قدس برس" اليوم،  التي تقدم لمجلس التعليم العالي وا 
أن مطالب الموظفين تتعلق بشؤون إدارية ومالية، متهمًا مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التربية 

د "حوار جدي" ورد على رسالة ونفى وجو  والتعليم في حكومة التوافق بالمماطلة والتخبط في قراراته.
 االتحاد فتتضمن المطالب والتلويح باإلضرابا، منذ قرابة شهرين.

 27/11/2017، قدس برس
 

 في الداخل المحتل تنعدم فيها المالجئ الفلسطينيةالمدن والقرى  .11
عبرية، نقاًل عن جهات في الجيش اإلسرائيلي، بأن المدن والقرى أفادت صحيفة "هآرتس" ال: الناصرة

وأوضحت الصحيفة العبرية،  ، تنعدم فيها المالجئ.48الفلسطينية في شمال فلسطين المحتلة عام 
كيلومترًا من الحدود الشمالية مع  40اإلثنين، أن ثلث المواطنين الذين يعيشون على مسافة مداها 

 منهم. %70المناسبة، في حين يشكل العرب  لبنان يفتقدون للحماية
من الجمهور الذي يعيش على مسافة تسعة كيلومترات من الحدود  %15وادعى جيش االحتالل، بأن 

 .%60ال يتمتع بالحماية الالئقة، وتصل نسبة العرب بين هؤالء إلى 
بوسائل األمن وأشارت إلى أن القرى والمدن الفلسطينية بالداخل المحتل تعاني من نقص شديد 

 واألمان، ودون أي جاهزية للحماية بحال نشبت أي حرب أو حتى بحال قوع كارثة طبيعية.
 2016دور ليبرمان، األسبوع الماضي، أنه حاول في حزيران/ يونيو جوزعم وزير حرب االحتالل، أفي

مليون دوالرا لحماية الجمهور على مدار عشر  430مليار شيكل ف 1.5دفع خطة لتخصيص 
 سنوات، إال أن الخطة عالقة بسبب معارضة وزارة المالية.

ونفت وزارة المالية في حكومة االحتالل، أي حديث عن تخصيص األموال التي يتحدث عنها 
 ليبرمان، مؤكدة أنه ال توجد خطة عملية لحماية بلدات الشمال لتحويل ميزانيات لها.

، تنبع ضمن أمور أخرى، من 48ى عرب وأوضحت هآرتس أن الجيش يعرف عن مشكلة الحماية لد
 فرضية قديمة للدولة العبرية تقول إن البلدات العربية لن تتعرض للضرر خالل هجوم صاروخي.

مواطنًا عربيًا، بعضهم نتيجة اإلصابة المباشرة  18ونوهت إلى أنه خالل حرب لبنان الثانية، قتل 
 %20إسرائيل وقتها رغم أن نسبتهم السكانية من القتلى المدنيين ب %50بالصواريخ، وقد شكلوا نحو 

 فقط.
 27/11/2017، قدس برس
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 المصالحة الفلسطينية لبحثوفد مصري في غزة  .11

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة الحتواء التوتر بين حركتي فتح وحماس اللتين تبادلتا  غزة:
 المبرمة بينهما في القاهرة.خالل األيام الماضية اتهامات بالسعي إلى عرقلة تفاهمات المصالحة 

وسيتابع الوفد الذي وصل عبر معبر بيت حانون، ويضم اللواء همام أبو زيد من المخابرات العامة 
والقنصل العام خالد سامي، إجراءات "تمكين" حكومة التوافق الوطني التي تشكو "فتح" من عرقلتها. 

نهم من القيام بمهامهم وفق ما تم االتفاق كما سيتأكد من تسلم الوزراء وزاراتهم بشكل كامل وتمكي
وعقد الوفد األمني المصري لقاءات منفصلة مع نائب رئيس حكومة التوافق زياد  عليه في القاهرة.

أبو عمر وقائد حركة حماس في القطاع يحيى السنوار لبحث النقطة نفسها، ومتابعتها لمنع أي 
 صر.عقبات في وجه الحكومة والمصالحة التي ترعاها م

 28/11/2017، لندن، الشرق األوسط
 

 "سيناء أفضل مكان للدولة الفلسطينية"إسرائيلية  وزيرةالقاهرة ترد على اعتبار  .11

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اإلثنين، أن بالده لن : حسين القباني - القاهرة
 تسمح بالتفريط في ذرة واحدة من تراب شبه جزيرة سيناء.

لك في تصريحات متلفزة للوزير بإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، رًدا على سؤال بشأن جاء ذ
حديث وزيرة شؤون المساواة االجتماعية اإلسرائيلية، غيال غامليئيل عن أن سيناء أفضل مكان لدولة 

 الفلسطينيين.
أفضل مكان  وكانت تقارير محلية مصرية ذكرت اإلثنين إن غامليئيل قالت لقناة إسرائيلية إن

 مسلحينحملة عسكرية ضد  2013للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، التي تشهد منذ 
 يستهدفون الشرطة والجيش هناك، ومؤخًرا المدنيين.

وقال شكري: "نرفض أي تصريح من أي جهة أو أي تفكير بشأن االنتقاص من سيادة مصر على 
وأضاف أن بالده "لن تتنازل ألحد  صريين دفاعا عنها".أراضيها خاصة سيناء التي روت بدماء الم

 عن ذرة من تراب سيناء ولن تسمح ألحد بأن يعتدي عليها".
 مجيءوزير الخارجية المصرية استدعاء السفير اإلسرائيلي بالقاهرة ديفيد جوفرين، كاشفا عن  ىونف

 مجيءس هناك عالقة مباشرة بين وقال إنه لي على طلبه. السفير لمقر وزارة الخارجية بالقاهرة بناءً 
 السفير للوزارة وتصريحات الوزيرة اإلسرائيلية، دون توضيح سبب الزيارة.
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وكانت وزيرة شؤون المساواة االجتماعية اإلسرائيلية، غيال غامليئيل، شاركت في مؤتمر إقليمي، عقد 
ن لصفحة "إسرائيل بالعربية" بالقاهرة يوم اإلثنين، مشيدة بالعالقات المصرية اإلسرائيلية، بحسب بيا

 على موقع "فيسبوك" التابعة للخارجية اإلسرائيلية.
 27/11/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 إلطالق مفاوضات سالم جادة الجهودعبد هللا الثاني: تكثيف  .11

لسطينيين الملك عبد هللا الثاني أهمية التزام اإلدارة األمريكية بمساعي تحقيق السالم بين الف أكد :بترا
. الفتا إلى ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بينهما، واإلسرائيليين

الملك، خالل سلسلة  وأعرب تستند إلى حل الدولتين، ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ن، وتركزت على آليات تعزيز في واشنطن مع عدد من أركان اإلدارة األمريكية االثني أجراهالقاءات 

الشراكة االستراتيجية والتعاون بين األردن والواليات المتحدة، والتطورات اإلقليمية الراهنة، عن تقديره 
للدعم المستمر الذي تقدمه الواليات المتحدة للمملكة، لما له من أثر مهم في دعم جهود تحقيق 

 التنمية.
 28/11/2017، الغد، عّمان

 
 في فلسطين "العلوم اإلسالمية"فرع لـ فتحوافقة على الم: عّمان .11

مهمة الجامعة وفقا  أند. سلمان البدور  اإلسالميةاكد رئيس جامعة العلوم  :امان السائح - انعمّ 
المشرقة وقبول اآلخر، والسعي لنشر الوعي الديني  اإلسالمصورة  إلبرازلقانونها الخاص السعي 

 التي تعرج على كل تلك التفاصيل. اإلجبارية الوسطي من خالل متطلبات الجامعة
وكشف في حديثه عن موافقة مجلس التعليم العالي على فتح فرع للجامعة في فلسطين بالتعاون مع 

في تخصص الشريعة اإلسالمية، كما  والدكتوراهكلية الدعوة اإلسالمية/قلقيلية لمنح درجة الماجستير 
معهد الملك عبدهللا الثاني لتدريب وتأهيل  بإنشاءتي تتعلق تحدث عن مشاريع الجامعة المستقبلية ال

نشاء كلية الفقه المالكي،  موافقة مجلس األمناء  إلى إضافةاألئمة في مبنى الجامعة في اليادودة، وا 
 والماجستيرعلى استحداث برنامج مشترك مع معهد انسيم/الجزائر على مستوى البكالوريوس 

اإلسالمي، واعتماد مركز االستشارات والتدريب وخدمة المجتمع في في مجال التمويل  والدكتوراه
 دراسات تقييم األثر البيئي. إلجراءالجامعة من قبل وزارة البيئة 

 28/11/2017، ، عّمانالدستور
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 التهديدات الصهيونية لألردن لرفضه عودة طاقم السفارة يستنكر "العمل اإلسالمي: "عّمان .11
نكر حزب جبهة العمل اإلسالمي التهديدات الصهيونية لألردن بسبب است: حمدان الحاج -ان عمّ 

موقفه من رفض عودة العاملين للسفارة في عّمان قبل إجراء تحقيق رسمي لجريمة القتل التي قام بها 
االثنين عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن  أمسواعتبر الحزب في بيان صادر عنه  أمن السفارة.

 الدبلوماسية، مجدداً كد على إرهاب دولة االحتالل وعدم احترامها لألعراف التهديدات الصهيونية تؤ 
عادة النظر باتفاقية وادي عربة، وتحصين الجبهة الداخلية  التأكيد على ضرورة قطع هذه العالقات وا 

 لمواجهة هذه الضغوطات.
 28/11/2017، ، عّمانالدستور

 
 فا  لنا في المواجهة القادمةنصر هللا سيكون هد حسن: جيش االحتالل اإلسرائيلي .11

، حسن نصر هللا، هللا أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أن األمين العام لحزب: صالح النعامي
وقال المتحدث باسم جيش االحتالل، رونين منليس:  "سيكون هدفًا" إلسرائيل في أية مواجهة قادمة.

 عدو"، على حد تعبيره."قدراتنا االستخبارية والعملياتية ستؤثر بشكل مؤكد على ال
وخالل مشاركته، اإلثنين، في أسبوع الصحافة في "إيالت"، رأى منليس أن "الحرب القادمة ستكون 

 مغايرة بالنسبة للطرف الثاني، ستكون األمور بالنسبة له بالغة الصعوبة".
تعتمد على ونقل موقع صحيفة "معاريف" عنه قوله إن "المواجهة اإلعالمية خالل الحرب القادمة لن 

بيانات الناطق باسم الجيش"، الفتًا إلى أنها "ستعتمد أيضًا على استخدام المناشير في مواقع التواصل 
 وواتساب.. هذا التحدي كبير، نحن نستثمر جهودًا كبيرة فيه".

يذكر أن ثالثة من كبار قادة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية سابقًا حذروا أخيرًا، من "التداعيات 
 كارثية ألي مواجهة مع "حزب هللا"".ال

 27/11/2017، العربي الجديد، لندن
 

 ةو"داعش" قد تتالقى في سوري أبيبتقرير إسرائيلي: مصالح تل  .11
أفاد تقرير استخباري إسرائيلي، اإلثنين، بأن مصالح إسرائيل وتنظيم "داعش" : القدس/سعيد عموري

 ن، العدو المشترك للجانبين.بسبب إيرا ةاإلرهابي قد تتالقى مؤقتا في سوري
وقال التقرير الصادر عن مركز "مئير عميت" للمعلومات االستخباراتية فتابع لوزارة الخارجية 

 و"داعش" حليفين بطريقة ما. "إسرائيل"اإلسرائيليةا، إن مواجهة الوجود اإليراني في سوريا سيجعل 
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رائيلية على موقعها اإللكتروني، إلى أن وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة "جيروزليم بوست" اإلس
إسرائيل لم تعد تخشى "داعش"، بعد سقوط مشروع "الدولة اإلسالمية"، واآلن القلق الرئيسي في تل 

وقال التقرير إن "إيران والجماعات المسلحة التابعة  .ةأبيب يتمحور حول الوجود اإليراني في سوري
 ، وستعزز قدرات حزب هللا اللبناني لمواجهتها".ةلها ستحاول فتح جبهة ضد إسرائيل من سوري

يزيد من احتمال االحتكاك مع إسرائيل، ويمكن أن  ةوأوضح التقرير أن الوجود اإليراني في سوري
 يؤدي إلى تصعيد بين البلدين في توقيت غير مناسب لطهران.

 28/11/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

  اإلرهابالقضية الفلسطينية ومواجهة  إبرازفي  ماإلعالالجامعة العربية تؤكد أهمية  .11
القضية  إبرازفي  اإلعالميةأكدت جامعة الدول العربية، االثنين، أهمية تضافر الجهود : القاهرة

وقالت هيفاء أبو غزالة األمين  الفلسطينية، وكذلك مواجهة ظاهرة اإلرهاب والقضاء عليه بالمنطقة.
 90واالتصال، خالل افتتاح أعمال الدورة الـ  اإلعالمرئيس قطاع  العام المساعد بالجامعة العربية

من أهم البنود المدرجة على  إعالميا اإلرهابالعربي، إن "موضوع مكافحة  لإلعالمللجنة الدائمة 
 في هذه المواجهة". اإلعالمالعربي نظرا ألهمية دور  اإلعالمأجندة لجنة 

الخارجي  لإلعالم واإلعالمالعربي وكيل وزارة الثقافة  ملإلعالمن جهته أكد رئيس اللجنة الدائمة 
بالمملكة العربية السعودية عبد المحسن الياس أهمية تعزيز الجهود االعالمية لدعم القضية 

 ".2030وتحقيق "خطة التنمية المستدامة  اإلرهابالفلسطينية ومكافحة 
في مقدمة جدول األعمال فيما يحظى  وأشار إلى أن القضية الفلسطينية التي تحظى باألولوية تأتي

 بأهمية أيضا في سبيل مواجهته بكافة صوره. اإلرهابالعربي في التصدي لظاهرة  اإلعالمدور 
 27/11/2017، قدس برس

 
 الدولتين بالضرورة لن تشمل حلّ  ترامبدبلوماسي أمريكي: خطة  .11

وري سفير، في كتابة المقالة التي نقل المدير العام األسبق للخارجية اإلسرائيلية، أ :محمود مجادلة
نشرها موقع "المونيتور"، وهو رئيس طاقم المفاوضات اإلسرائيلي السابق التي أفضت إلى اتفاقيات 

، قوله إن "موظفي السفارة مع القنصل أبيبأوسلو، عن دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى في تل 
قتا طويال وجهدا كبيرا لتقريب الطرفين العام في القدس والمبعوث األمريكي غرينبالت، يكرسون و 

 والتوصل إلى اتفاق حول الخطوط العريضة للمخطط اإلقليمي".
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وأكد الديبلوماسي األمريكي أنه "يتم صياغة المخطط وفقا ألوامر مباشرة من الرئيس ترامب، بمشاركة 
 مستشار األمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر".

لمونيتور"، أن تعلن اإلدارة األمريكية عن مخططها اإلقليمي، خالل األسابيع ومن المنتظر، بحسب "ا
المقبلة، وستقود الواليات المتحدة مساعي التنسيق والتشاور مع مصر والسعودية واألردن والسلطة 
سرائيل، وفي هذا السياق العام من المفترض أيضا أن تجري مفاوضات بين إسرائيل  الفلسطينية وا 

 ين بقصد تحقيق السالم اإلقليمي.والفلسطيني
ورغم تقديرات سفير أن "هذه خطة طموحة وجريئة"، ولكن وفقا للدبلوماسي األمريكي، فإن "الخطة 

 ممكنة؛ وهي ال تفرض حل الدولتين، وال تنفي ذلك".
 27/11/2017، 48عرب 

 
 ألسوأ أنواع "الفصل العنصري" تتعرضحفيد مانديال: فلسطين  .11

و البرلمان في جنوب أفريقيا، مانديال مانديال، إن فلسطين تتعرض ألسوء أنواع قال عض: رام هللا
وأضاف حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديال في تصريحات صحفية له اإلثنين من  الفصل العنصري.

رام هللا، أن "األبرتهايد" قد يتعرض له أي شعب في العالم، ألنه شعب محاصر في أماكن ضيقة 
وتابع: "ما شاهدته من مستوطنات يذكرني  قادر على التنقل، والحركة بشكل سهل. ومحددة، وغير

بما تعرضنا له أيًضا في جنوب أفريقيا، ألننا كنا محاطين بعدد من المستوطنات، وال يسمح لنا 
 بالتنقل من مكان آلخر".

مر زيارته مدة أربعة ويزور حفيد الزعيم اإلفريقي مانديال، األراضي الفلسطينية للمرة األولى، وتست
أيام، وجاء تصريحاته خالل مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة التوافق الوطني، رامي الحمد 

 هللا.
 27/11/2017، فلسطين اون الين

 
 "إسرائيلـ"المغني البريطاني ووترز بسبب موقفه المناوئ ل حفالتمحطات ألمانية تقاطع  .11

البث التابعة لشبكة القناة األولى بالتلفزيون األلماني فايه فد ب أا: أعلنت العديد من محطات -برلين 
آر ديا اعتزامها عدم تقديم حفالت المغني البريطاني روجر ووترز النجم السابق لفرقة بينك فلويد، 

 التي سيقدمها في ألمانيا، وذلك على خلفية موقفه المناوئ إلسرائيل.
ه الخطوة تعتبر ردا من المحطة على اتهامات وذكرت محطة فآر بي بيا، اليوم االثنين، أن هذ

 معاداة السامية الموجهة إلى ووترز.
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وقالت المحطة إنها لن تقدم حفالت ووترز المزمع إقامتها يومي األول والثاني من حزيران/يونيو 
المقبل في برلين، مشيرة إلى أنها تبعث بذلك بإشارة ضد دعوات ووترز إلى فنانين آخرين لمقاطعة 

 ئيل.إسرا
اتخاذ موقف واضح هنا، يعد بمثابة إشارة ” من جانبها، قالت باتريتسيا شلزينجر، مديرة المحطة إن 

 ”.مهمة بالنسبة لمحطة فآر بي بيا وللطائفة اليهودية أيضا في برلين وبراندنبورج
 وفي سياق متصل، أعلنت أيضا كل من محطة فدبليو دي آرا، وفإن دي آرا التابعتين لشبكة فايه
آر ديا، اعتزامهما عدم تقديم حفالت ووترز الذي كان قد دعا مرارا إلى مقاطعة إسرائيل، ورفع في 

 حفالته بالونات على شكل خنزير تحمل نجمة داود.
تجدر اإلشارة إلى أن ووترز من أنصار حركة فالمقاطعة وسحب االستثمارات والعقوباتا المناوئة 

ة من أجل فرض عقوبات ومقاطعة ضد إسرائيل بسبب سياستها إلسرائيل، وتعمل هذه الحركة الدولي
 حيال الفلسطينيين.

 28/11/2017، القدس العربي، لندن
 

 مع فلسطين على المستوى الشعبي والرسمي العالقاتبتطوير  التزامها تؤكد اليابان .11
ة بتطوير أكد السفير الياباني لدى فلسطين "تاكيشي اوكوبو" أن اليابان ستستمر وملتزم: وكاالت

وأضاف اوكوبو أن العالقات الفلسطينية  العالقات مع فلسطين على المستوى الشعبي والرسمي.
اليابانية، هي عالقات قوية ومتينة، مؤكدا أن اليابان تدعم السلطة نحو إقامة دولتهم المستقرة 

 والمزدهرة.
 28/11/2017الخليج، الشارقة، 

 
 يؤثر على تسديد التزاماتها الماليةالفلسطينية لطة للس األمريكيةخبير: تراجع المساعدات  .11

أكد خبير اقتصادي فلسطيني بأن تراجع المساعدات األمريكية للسلطة الفلسطينية تأتي على : رام هللا
 في هذا الشأن. األمريكيةالرغم من عدم وجود إعالن رسمي من قبل اإلدارة 

ائل موسى، خالل حديث مع "قدس برس"، بأن وأوضح أستاذ االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، ن
مليار دوالر أمريكي،  2العجز المالي غير الممَول الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية، يصل إلى 

-وأضاف بأن جزء كبير من نفقات السلطة  والتي عادة ما يتم تمويلها من المساعدات الخارجية.
المساعدات، مشددا على أن تراجعها ينعكس على يعتمد على هذه  -والتي غالبيتها تعتبر تشغيلية
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وبّين الخبير االقتصادي بأن السلطة ال تمتلك أي بديل  قدرة السلطة على تسديد التزاماتها المالية.
 لهذا التراجع في دفع المنح، سوى البحث عن جهات مانحة أخرى.

مر من قبل جهات دولية وأردف موسى "السلطة ستجد نفسها أمام معضلة صعبة بسبب التراجع المست
 ومنها الواليات المتحدة في دفع مساعداتها، خاصة أنها لن تعمل على تصحيح هيكلها المالي". 

وكان تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية الفلسطينية مؤخرا، قد كشف أن الواليات 
 ط/ فبراير الماضي.المتحدة لم تقدم دوالرا واحدا للموازنة الفلسطينية منذ شبا

وبحسب البيانات التي نشرتها الوزارة، فإن الواليات المتحدة قدمت دعما خالل أول شهرين من العام 
 مليون شيكل. 265,6الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 

مليون  300 - 250وحتى قبل عدة سنوات، كان متوسط الدعم األمريكي للموازنة الفلسطينية، يبلت 
كنه بدأ بالتراجع مع توجه الرئيس محمود عباس لألمم المتحدة والحصول على دوالر أمريكي، ل

 عضوية بصفة مراقب، وما تبعه من انضمام للمنظمات الدولية.
مليون شيكل، وصفر دوالر في  292,3نحو  2016وبلت الدعم األمريكي للميزانية الفلسطينية في 

 .2013ل في مليار شيك 1,258، و2014مليون شيكل في  380، و2015
 27/11/2017، قدس برس

 
 "األربعاء األسود"قضية  فيكويتيا   67سجن  .11

شخصًا، بينهم عدد  67قضت محكمة االستئناف الكويتية أمس بحبس : رويترز، أ ف ب -الكويت 
من رموز المعارضة، خصوصًا مسلم البراك، إضافة إلى نواب حاليين وسابقين وعشرات المواطنين 

فالبرلمانا، « اقتحام مجلس األمة»سنة وسبع سنوات في القضية المعروفة إعالميًا بـ لمدد تتراوح بين 
، قائاًل أن «األربعاء األسود»والتي وصفها أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح بـ 

 «.االعتداء على رجال األمن لن يمر من دون محاسبة»
، حين اقتحم نواب «الربيع العربي»، بدايات 2011را وتعود وقائع القضية إلى تشرين الثاني فنوفمب

في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس األمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجًا على أدائه في ظل 
سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح 

 «.الفساد»الذي اتهموه بـ 
ى رغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة، وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفًا وعل

جراء انتخابات نيابية لمرات عدة، إال أن القضية ظلت متداولة في أروقة المحاكم حتى برأت  له وا 
 .2013محكمة الدرجة األولى هؤالء النواب والناشطين في كانون األول فديسمبرا 
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ر أحكام محكمة االستئناف نهائية وواجبة النفاذ، لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع وتعتب
 األمر إلى محكمة التمييز وهي أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي.

وتحدثت أنباء عن أن المحكمة قضت بحبس النائبين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، 
 واحدة للنائب محمد المطير.خمس سنوات لكل منهما، وسنة 

كما شمل الحكم الذي لم تنقله كاماًل وكالة األنباء الرسمية الكويتية فكوناا، حبس النائب السابق 
مسلم البراك سبع سنوات، وهو كان أنهى في نيسان فأبريلا الماضي فترة عقوبة تنفيذًا لحكم صدر 

 اإلساءة إلى الذات األميرية.بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته ب 2015عام 
كما شمل الحكم أيضًا النواب السابقين مبارك الوعالن وسالم النمالن وفيصل المسلم وخالد 

 الطاحوس، خمس سنوات لكل منهم، وثالث سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.
د موظفين صدرت األحكام بعد إدانة المتهمين باستعمال القوة والعنف ض« كونا»وطبقًا لوكالة 

عموميين، هم حرس المجلس، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة واإلتالف، 
 واالشتراك في تجمع داخل مجلس األمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس.

هانة  كما شملت التهم أيضًا التجمهر والتعدي على رجال شرطة والدعوة إلى التظاهر وتنظيمه وا 
 يض رجال الشرطة على التمرد.الشرطة وتحر 

فرانس »وقال المحامي يوسف الحربش الذي يدافع عن تسعة متهمين، بينهم جمعان الحربش لوكالة 
لوقف »محكمة التمييز  إلى، لكنه أشار إلى أنه سيتقدم بطلب «واجب النفاذ»أن الحكم « برس
 «.تنفيذه

 28/11/2017، لندن، الحياة
 

 واإلنترنت سوقها الرحب عملة افتراضية... "بيتكوين" .11
منحاها التصاعدي على رغم تحذيرات « بيتكوين»تواصل العملة االفتراضية : حسن يحيى -بيروت 

آالف دوالر  10الخبراء من سقوط مفاجئ لقيمتها، إذ سجلت أمس مستوى مرتفعًا قياسيًا اقترب من 
 للوحدة الواحدة.

األيام األربعة الماضية، وهي مرشحة ألن ترتفع في المئة في  20وزادت قيمة هذه العملة أكثر من 
، أكبر مشغل لبورصات المشتقات في العالم، «سي أم إي»أكثر، خصوصًا بعدما قررت مجموعة 

 نهاية السنة، من دون أن تحدد موعدًا دقيقًا لهذا الطرح.« بيتكوين»طرح العقود اآلجلة لـ 
، التحذير من التداول بهذه العملة والعمالت وتحاول المصارف المركزية وأدوات الرقابة المالية

المشابهة، خصوصًا أنها خاضعة فقط لقوانين العرض والطلب، من دون أي قدرة لهذه المؤسسات 
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الرقابية على التدخل لحمايتها ودعمها كما تفعل مع العمالت الرسمية المعتمدة. وُيدّعم مناهضو هذه 
جئ الذي يصيب العملة االفتراضية كل فترة. وعلى سبيل العملة حججهم باإلشارة إلى الهبوط المفا

في العاشر من الشهر الجاري على نحو مفاجئ، لتخسر أكثر من « بيتكوين»المثال، انخفضت قيمة 
دوالرًا، بعدما كانت سّجلت مستوى قياسيًا قبلها بيومين عند  6718ألف دوالر من قيمتها، لتسجل 

 دوالرًا. 7888
أيضًا اإلداراُت المالية واألمنية بسبب ارتباطها بعمليات غير قانونية على شبكة  وتهاجم هذه العملةَ 

اإلنترنت، خصوصًا أن من المستحيل تقفي أثرها ومعرفة هوية حاملها. وتدعم هذا الرأي الهجمات 
وضرب مئات آالف الحواسيب حول « وانا كراي»اإللكترونية األخيرة التي شغلت العالم تحت اسم 

مطالبة بفدية ُتدفع بالبيتكوين حصرًا لفك تشفير هذه الحواسيب. كما أن البيتكوين ُتعتبر أداة العالم 
فعالة لتهريب األموال، خصوصًا في البلدان التي تشهد تشديدًا على حركة رؤوس األموال، كالصين 

 والهند مثااًل.
عام « ساتوشي ناكاموتو»م وحتى اليوم، ال يعرف أحد هوية مبتكر هذه العملة، إذ نشر مستخدم باس

فالبلوك تشاينا وهي « سلسلة الكتل»نصًا يتضمن مقترحًا إلنشاء عملة رقمية تعتمد على  2008
 0.001بسعر  2009شبكة من البيانات المترابطة، ليبدأ التداول بها فعليًا وفي نطاق ضيق جدًا عام 

فالس بعض المصارف، وفي مقدم ، وتدخل «ليمان براذرز»ها دوالر. وأدت األزمة العالمية وا 
المصارف المركزية حول العالم لدعم األسواق المالية المنهارة، إلى دعم هذه العملة باعتبارها مالذًا 

 دوالر. 1.1، لتسجل 2011آمنًا. وتخطت البيتكوين عتبة الدوالر الواحد في شباط ففبرايرا 
 1000إذ وصل سعر التداول بها إلى  وشهدت خالل السنة الحالية أعلى نسبة ارتفاع في تاريخها،

دوالر في بداية السنة، ليزيد اليوم أكثر من تسعة أضعاف. ومن المرجح استمرار هذا االرتفاع، 
خصوصًا أنها خاضعة أساسًا لقوانين العرض والطلب، ما يعني أن ارتفاع األسعار قد يدعم الطلب 

 لميًا من البيتكوين.عليها فترتفع قيمتها مجددًا في ظل العرض المحدود عا
ويمكن الحصول على هذه العملة من خالل األسواق المخصصة للتداول بها، والتي أصبحت منتشرة 
في دول عدة، كما ُيمكن تعدينها واالحتفاظ بها في المحافظ االفتراضية. وُيعنى بعملية التعدين توثيق 

طلب حواسيب قوية متصلة بشبكة عمليات تبادل العملة الرقمية من خالل عمليات حسابية ضخمة تت
ُعملة تشفيرية، منها ما ال يقل عن  60ُيذكر أن بيتكوين ليست فريدة، إذ تتوافر حاليًا نحو  اإلنترنت.

عمالت يمكن وصفها بأنها رئيسة، اعتماًدا على عدد الُمستخدمين وبنية كل شبكة، إضافة إلى  6
 يها أو إبدالها بعمالت أخرى.األماكن التي يمكن شراء هذه العمالت التشفيرية ف

 28/11/2017الحياة، لندن، 
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 الفلسطينية المصالحةالشرط األول لنجاح  .11

 د. فايز أبو شمالة
لو صارح الفلسطينيون بعضهم البعض، وتحدثوا مع أنفسهم بصدق، ألدركوا أن ال مصالحة 

التنسيق األمني  ع، ألنالجميفلسطينية مع استمرار التنسيق األمني، هذه حقيقة يجب أن يعترف بها 
والمصالحة الفلسطينية ضدان ال يجتمعان، إذ كيف تتعاون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مع 

ذلك في غزة مع  الفلسطينية بعدالمخابرات اإلسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية، لتتعاون السلطة 
 المقاومة الفلسطينية ضد المخابرات اإلسرائيلية؟

ه في محادثات القاهرة لم يعط حتى اآلن إال المياه اآلسنة، إذ لم يرفع حصارًا، ولم يخفف خض الميا
عقوبات، وقد اصطدمت المصالحة بالرفض اإلسرائيلي، وبشروط نتانياهو حين قال للسيد عباس، 
ما التعامل مع حركة حماس، وعليك أن تختار! وقد حسم السيد  إما التعامل معي أنا إسرائيل، وا 

س أمره منذ زمٍن، واختار المفاوضات طريقًا وحيدًا، واختار التنسيق األمني المقدس ثابتًا، تتغير عبا
 دونه كل الثوابت الوطنية.

تلك حقائق ال يتنكر لها إال جاحد بالواقع، ولندقق بملف الحريات على سبيل المثال، إذ كيف يمكن 
ن إغالق الطريق في وجه اقتحامات لهذا الملف أن يتحرك، وأن يفتح في الضفة الغربية دو 

اإلسرائيليين للمدن والقرى والمخيمات، ودون توقف رجال المخابرات اإلسرائيلية عن تقديم قوائم 
بأسماء المقاومين المطلوب اعتقالهم، ودون توقف التدخالت اإلسرائيلية في المناهج الفلسطينية، 

م، والفضائيات والصحف والمجالت والمواقع ودون توقف االعتداءات اإلسرائيلية على حرية اإلعال
 اإللكترونية التي يعبر فيها الفلسطينيون عن مواقفهم وتطلعاتهم السياسية.

ما سبق من غطرسة إسرائيلية ميدانية يجب أن يشكل حافزًا للفلسطينيين لطلب المصالحة على وجه 
ال الضرائب، والمصالحة السرعة، فالمصالحة هي الرد العملي على التجبر اإلسرائيلي بأمو 

الفلسطينية هي المقبرة التي يدفن فيها الصلف اإلسرائيلية، فالمصالحة رجاء فلسطيني، ال سبيل إلى 
تحقيقه دون حراك تنظيمي وجماهيري يطالب قيادة السلطة الفلسطينية بتطبيق قرار المجلس المركزي 

 ق األمني فورًا.، والقاضي بوقف التنسي6/3/2015الفلسطيني الصادر بتاريخ 
ليرتفع الصوت الفلسطيني عاليًا، مطالبًا بوقف التنسيق ألمني، وذلك كي تسند المصالحة الفلسطينية 
ظهرها على القرار السياسي الفلسطيني المستقل، والقائم على مواجهة االحتالل، هذه المواجهة 

الذي يشكل اآلن  مة نفسهالمقاو تستدعي كل أشكال المقاومة بما في ذلك سالح المقاومة، سالح 
 نقطة افتراق واختالف، سيكون نقطة ارتكاز المصالحة ووئام التنظيمات.
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قد يقول البعض: يا ويلنا، ستقطع الرواتب، وينفرط عقد السلطة مع توقف التحويالت المالية، وستقوم 
 إسرائيل بالتضييق على سكان الضفة وحصارهم كما يحاصر سكان قطاع غزة؟

بعض أن إسرائيل حريصة على الهدوء في الضفة الغربية حرصها على سالمة حياة ونسي هذا ال
المستوطنين، ونسوا أن إسرائيل تعمدت زيادة عدد العمال في إسرائيل في فترة انتفاضة القدس، حتى 
ال يتسع الغضب الشعبي، ونسوا أولئك أن إسرائيل معينة بحالة السكون القائمة حاليًا، بعيدًا عن 

الشعبي الفلسطيني الذي سيجر على إسرائيل اختالاًل أمنيًا تخشاه، وحراكًا دوليًا ال تتمناه، الغضب 
وضغطًا سياسيًا، وتحواًل في مزاج الشارع العربي الذي استكان عن مواجهة دعاة التطبيع تجاوبًا مع 

 استكانة الضفة الغربية، التي أدمنت الجمود السياسي، وعشقت االنتظار.
ذا كانت  المصالحة الفلسطينية أمنية لكل فلسطيني يعشق الوطن، فإن الطريق السوي لنجاح وا 

 المصالحة هو وقف التنسيق األمني، التزامًا بقرار المجلس المركزي.
 27/11/2017، رأي اليوم، لندن

 
 ننعى وحدتنا الوطنية الفلسطينية! .11

 د. فايز رشيد
ملة غير الوضوح، فإن قيادة شعب اليزال بكل الصراحة، حيث لم يعد من متسع لنوع من أي مجا

يعيش مرحلة التحرر الوطني، إن لم تقولب نفسها في أشكال نضالية جديدة وفقا لما هو مطلوب من 
ن لم تدرك ذلك  -أشكال للمواجهة فهي بذلك تسير بنفسها وبشعبها  نحو الهاوية. نقول  -حتى وا 
ة في القاهرة مخيبة لآلمال ولطموح شعبنا وأمتنا هذا بعد أن جاءت نتائج حوارات الفصائل الفلسطيني

لألسف لم تسفر هذه االجتماعات إال عن بيان عام  وأصدقاء قضيتنا على الصعيد العالمي.
غامض، ما كان يستوجب كل هذا السفر والساعات الطويلة من النقاش بين ثالثة عشر فصياًل 

صرية في صياغته بعد إصرار منها كما تفيد الم« المخابرات العامة»فلسطينيًا. بيان شكلي أسهمت 
 الذي الح منذ الساعات األولى لبدء الجلسات.« لتجّنب إعالن الفشل»بذلك مصادر فلسطينية 

لن نغوص في تفاصيل ما جرى في القاهرة، فقد أصبح واضحًا لكل مواطن عربي مهتم ومؤمن بأن 
ية من المحيط إلى الخليج. ما نود التأكيد القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للجماهير العرب

عليه هو أن مخططات جادة تجري على قدم وساق لتصفية القضية الفلسطينية سواء اصطلح على 
، وكلها عناوين لمضمون واحد «خطة ترامب»أو « التسوية اإلقليمية»أو « صفقة القرن»تسميتها ب 
صائلنا عاجزة عن إتمام الشرط األول ومع ذلك فإن ف« تصفية القضية الفلسطينية»عنوانه هو
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وهو الوحدة  لتحصيل حقوقنا الوطنية ولتحرير متر مربع واحد من أرضنا الفلسطينية الخالدة،
 الوطنية.

واضح لتصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية: ال دولة ثانية ستقام بين النهر « إسرائيلي»نحن أمام موقف 
بالشكل الذي  %120دت وتائره في األعوام األخيرة بنسبة ، واستيطان زا«إسرائيل»والبحر غير دولة 

يصبح فيه من االستحالة بمكان إقامة أي دولة فلسطينية على ما يتبقى من أراض للفلسطينيين، وال 
حديث عن القدس وال المستوطنات، وال عودة لالجئين الفلسطينيين وال حقوقهم، باستثناء الحديث عما 

فيه في مناطقهم مع توطين الالجئين الفلسطينيين في « سينعمون»ذي يسمى الرخاء االقتصادي ال
البلدان التي يعيشون فيها. أما ما يتبقى من أراض فلسطينية في الضفة الغربية فتدخل في اتحاد 
كونفدرالي مع األردن. وبعض األحزاب األكثر تطرفًا في الكيان الصهيوني أعلنت أن بإمكان 

أرض »في األردن، باعتبار أنه جرى اقتطاعه فوفقا لنتنياهوا من  الفلسطينيين إقامة دولتهم
أما غزة المثقلة بكثافة السكان فبإمكان الفلسطينيين إقامة كيان سياسي لهم يظل «« !. إسرائيل»

 محاصرًا بالطبع من قبل قوات االحتالل الصهيوني.
ضات العقيمة التي لم تزد العدو عامًا من المفاو  22وأمام  -األمريكي -أمام هذا التصور الصهيوني 

الصهيوني إال تعنتا وشراسة في رفض الحقوق الفلسطينية وفرض مزيد من االشتراطات على 
، يصبح التمسك بالمفاوضات «إسرائيل»دولة « يهودية»الفلسطينيين والعرب بضرورة اعترافهم ب

عقد الهدنة الطويلة األمد مع كاستراتيجية وحيدة للبعض في الصراع جريمة كبرى، تمامًا كما جريمة 
دولة االحتالل الصهيوني. دّلونا باهلل عليكم على مطلق حركة تحرر وطني ناضلت ضد محتلي 

 أرضها ومغتصبي إرادتها دون كفاح مسلح واعتمادًا على المفاوضات فقط؟ 
دو في ظل هذا التصور الصهيوني أال يصبح الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد إلرغام هذا الع

العنصري الفاشي على االعتراف بحقوق شعبنا؟ كل فلسطين ما زالت محتلة إما احتالاًل مباشرًا أو 
بالحصار مثلما هو جار في قطاع غزة! فعلى ماذا نختلف ولماذا ال نصل إلى تجاوز االنقسام 

 وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية؟
ية النفق لتجاوزه. أعوام ال تعد وال تحصى من عشر سنوات من االنقسام الفلسطيني، وال ضوء في نها

المفاوضات العبثية مع هذا العدو وال حياة لمن تنادي، ونتمسك بالمفاوضات والتهدئة! أليس ذلك 
 عيبًا وعارًا؟ 

لهذا ننعى إليكم وحدتنا الوطنية الفلسطينية. للعلم، تمثل النصوص التوراتية والوثائق اليهودية، 
ديني الصهيوني في مراحل مختلفة من التاريخ نموذجًا فريدًا للدوغمائية ومجمل نتاج الفكر ال

، لم يكف الحاخامات اليهود عن تغذية تلك األساطير القبلية المؤسسة بحيث‘العنفيةاإلرهابية 



 
 
 
 

 

 35 ص             4477 العدد:             11/28/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

وبالتالي أصبح العنف والقتل اليهودي لألغيار فغير  للسياسة الصهيونية باستمرار حتى هذه اللحظة،
سبة إلى المتدينين اليهود ذا مضمون عنصري استعالئي مقدس. بالمقابل يقول المبدع اليهودا بالن

بعد أن « اإلخوة األعداء»في رائعته « ياناروس»كازانتزاكيس عن المقاومة، وعلى لسان الراهب 
وصل إلى نتيجة  فشلت كل دعواته إلى اإلخاء والمحبة والسالم وفي إخراج المحتلين من اليونان،

أيتها الفضيلة تسّلحي.. أيها المسيح تسّلح.. إني سأعلن اإلنجيل الجديد في كل »تقول:  مضمونها
 «.مكان إنجيل السالح

 28/11/2017الخليج، الشارقة، 
 

 "المصالحة الفلسطينية": حقائق تغّيبها التطورات .11
 سعيد الحاج

ين؛ من باب أنها لم شكلت مخرجات اجتماع القاهرة األخير بين الفصائل الفلسطينية صدمة للكثير 
تقدم شيئًا ملموسًا أو إيجابيًا، إن كان على صعيد خطوات ملزمة ومجدولة زمنيًا في سياق 
"المصالحة"، أو على صعيد رفع "العقوبات" على قطاع غزة، إذ كان البيان الختامي أقرب لدعوات 

 ورغبات النشطاء والمراقبين منه إلى قرارات الساسة والمسؤولين.
نت النتائج متوقعة إلى حد بعيد، وفق المعطيات والمؤشرات السائدة قبل االجتماع وخالله، ولئن كا

على األقل على مستوى الحاجة لمساحة زمنية أطول لتبلور مسار حقيقي للمصالحة؛ في حال 
ك توفرت اإلرادة التي تبدو غائبة تمامًا لدى وفد السلطة الفلسطينية، إال أن األهم من كل ذلك أن هنا

حقائق مرتبطة بالقضية الفلسطينية، ووضع السلطة والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، يراد لها 
 أن تغيب أو ُتغّيب في جلبة اللقاءات والتصريحات لتفرض واقعًا مختلفًا.

أواًل، ثمة حديث ممجوج عن "الشرعية" الفلسطينية التي تريد السلطة/ فتح إعادة حماس لها، وتريد 
تجديد شرعيتها وتبرئة صفحتها فوصفحة أوسلو والمفاوضاتا من خالل صك براءة تقدمه لها إعادة 

عملية "المصالحة" الدائرة. في ذلك قفز مقصود عن حقيقة انتهاء شرعية كافة المؤسسات الفلسطينية 
من رئاسة السلطة إلى المجلس التشريعي، فضاًل عن مؤسسات منظمة التحرير المترهلة والهرمة 

إن  -ير الممثلة للشعب، أي مجمل النظام السياسي الفلسطيني الذي يفترض لعملية المصالحة وغ
 أن تعيد صياغته وتقويته وتطويره. -تمت كما يجب 

إن تصوير حماس كحركة آبقة أو منقلبة تعود اليوم لحضن الشرعية الرسمية الفلسطينية؛ يجانب 
الشارع الفلسطيني، وهي من فازت بغالبية األصوات في الحقيقة، فهي ما زالت قوة سياسية معتبرة في 

آخر انتخابات جرت في أراضي السلطة، وهي تنازلت وتتنازل طواعية عن حقها في تشكيل الحكومة 
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فألسباب تناولناها في مقاالت سابقةا لمحاولة رأب الصدع في المشهد الداخلي الفلسطيني، وهي 
 دحالن، وفق اعترافات حركة فتح نفسها.التي تعرضت لعملية انقالب قادها محمد 

باعتباره  -المشكلة أنه في مشهد الشرعيات المتآكلة أمامنا؛ يبدو األقل شرعية، وهو محمود عباس 
متحكمًا في باقي  -فردًا وباعتباره أول المنتهية صالحية مناصبهم دون تجديد المجلس التشريعي له 

التشريعي الفلسطيني؛ الذي يفترض أن يبقى يعمل المؤسسات والشرعيات، وفي مقدمتها المجلس 
 لحين تشكيل المجلس اآلتي عبر بوابة االنتخابات القادمة.

ثانيًا، ويتبع ذلك، ويتعلق به الحديث عن "حكومة التوافق" الوطني التي يقودها د. رامي الحمد هللا، 
تم االتفاق، ثم التغييرات  والتي تشير تركيبتها وعدم حصولها على ثقة التشريعي، كما يفترض وكما

التي أجريت عليها؛ إلى أنها أبعد ما تكون عن هذه التسمية، واألصوب أنها حكومة الرئيس عباس، 
 ابتداًء ونهاية وقرارًا وسياسات.

ثالثًا، تحاول حركة فتح/ السلطة تحويل المسار الحالي إلى سقف جديد ومستقل لعملية التفاوض 
أن تخصص لقاءات القاهرة لوضع جدول زمني  -والمتفق عليه  -رض والمصالحة، بينما كان يفت

وعملي لتطبيق االتفاقات السابقة بين الطرفين، وبين الكل الفلسطيني، في تشابه سيئ ومقيت لمسار 
"اإلسرائيلية" التي تغير مرجعيتها وسقفها، وتتنصل مما اتفق عليه في كل  -المفاوضات الفلسطينية 
 .جولة من المفاوضات

رابعًا، تمثل تصريحات بعض قيادات المنظمة والسلطة وحركة فتح؛ قفزًا معيبًا عن الواقع الفلسطيني، 
وسردية حالمة وطوباوية عن الدولة والسيادة ووحدانية السالح، بحيث يشعر المتابع لوهلة أننا نتكلم 

يث عن ضرورة عن نيوزلندا أو السويد، وليس عن أرض مغتصبة وشعب تحت االحتالل. إن الحد
ضبط سالح المقاومة وجمعه تحت سقف السلطة، التي تنفذ سياسات أمنية أقل ما يمكن أن توصف 
به أنها متعارضة مع المصلحة الفلسطينية وخادمة لمصالح االحتالل، يعني أن السلطة/ فتح تريد أن 

ليم بشرط الرباعية تسحب حماس لمربع أوسلو، واالعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ "العنف"، أي التس
 لم تعد الرباعية نفسها تشترطها على حماس. -وللمفارقة  -الدولية التي 

إن المطلوب من المصالحة الفلسطينية كان، وال زال، توحيد الصف الفلسطيني، وحل النزاعات البينية 
دولية للتركيز على مواجهة االحتالل، وليس العكس. وكل من يظن أن سوء األوضاع اإلقليمية وال

واألزمة التي تمر بها حركات المقاومة، وفي مقدمتها حماس والجهاد، يعني أن ثمة فرصة سانحة 
لتجريم المقاومة وتحييد و/ أو نزع سالحها؛ واهم وجاهل بتاريخ الشعب الفلسطيني ومعدنه األصيل؛ 

 ى سالح مقاومته.والذي قد يئن من الحصار واأللم لكنه ال يساوم على حقوقه وثوابت قضيته، وال عل
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خامسًا، تستغل السلطة/ فتح مسار المصالحة، والتصريحات المتفائلة والوردية التي سبقته ورافقته، 
لتضع نفسها على كف المساواة مع حماس فوباقي الفصائلا في المسؤولية عن االنقسام والخروج 

ولي األذرع، إذ أن حماس، منه على حد سواء. وهذه أيضًا مغالطة ُيعمل على فرضها باألمر الواقع 
وبشهادة الجميع بمن فيهم قيادات من فتح والسلطة، قد أبدت مرونة كبيرة، وخاضت خطوات تسليم 
الحكم في غزة "على أكمل وجه"، وفق كالم عضو اللجنة المركزية لفتح د. محمد اشتية مؤخرًا، وبما 

رارات اتفاق القاهرة واالتفاقات السابقة أغضب أحيانًا كوادرها وحاضنتها الشعبية، بينما تحيل معظم ق
والمحادثات الحالية؛ إلى خطوات مطلوبة من طرف السلطة/ فتح، إن كان على مستوى الرئاسة أو 
الحكومة، وهو ما لم يتم حتى اآلن، فضاًل عن العقوبات المستمرة على قطاع غزة كورقة ضغط على 

 حماس في موقف مستغرب ومشين.
قية تحتم على مختلف األطراف، من فصائل وتيارات وهيئات وأشخاص، متابعة إن المسؤولية األخال

ومراقبة عملية الحوار و"المصالحة"، وتحديد مسؤولية التأخير والتعطيل والبطء بشكل دقيق، بعيدًا 
عن المجامالت الدبلوماسية، ومحاوالت اللعب على وتر الحياد أو استغالل المسار الكتساب شرعية 

 صوابية رأي.أو إثبات 
مرة أخرى، المصالحة الوطنية الحقيقية مصلحة لنا جميعًا، وندرك أنها طريق صعبة، وقد تكون 

ذات العالقة،  األطرافطويلة نوعًا ما، لكن األمر يحتاج إلى إرادة وشفافية وصراحة ومسؤولية من 
بين والمتابعين، أماًل في أن ومتابعة ورقابة ونقدًا وتصويبًا منا نحن الشعب الفلسطيني ومجاميع المراق

تصل المصالحة فعاًل إلى محطتها األخيرة المرجوة: توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة مشروع 
 االحتالل الصهيوني، أو وضع النقاط على الحروف وتحديد من ال يريد و/ أو ال يقدر على ذلك.

 27/11/2017، "21موقع "عربي 
 

 في غزة مهددون بالقصف المدنيوننفق تحت بيتكم: السكان  .11
 ينيف كوفوفيتش

قربه، من أن إسرائيل ستقوم « حماس»حّذر الجيش اإلسرائيلي سكان مبنى في غزة، تم حفر نفق لـ 
بالقصف هناك، لكن لم يتم تحديد الفترة الزمنية التي يجب عليهم اإلخالء فيها. منسق أعمال 

آب على صفحته على الفيس بوك بالعربية  ، اللواء يوآف مردخاي، أعلن في«المناطق»الحكومة في 
، تم حفرهما تحت مسجد وقرب مبنى سكني في بيت «حماس»أن الجيش اإلسرائيلي اكتشف نفقين لـ 

والمباني في محيطهما، وفي هذه  األنفاقالهيا. وقد حذر مردخاي من أن إسرائيل ستهاجم هذه 
 الحالة ستكون حياة المدنيين معرضة للخطر في المكان.
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حد سكان المبنى، محمد حمود حامد، اكتشف عن طريق ما كتبه اللواء مردخاي أنه في خطر. أ
وبعد يومين على النشر تلقى عدد من السكان مكالمات هاتفية من شخص قال إنه من االستخبارات 

 العسكرية اإلسرائيلية، وقام بتكرار التحذير.
أمام مردخاي وأمام المدعي العام العسكري، ، ادعى «عدالة»حامد، بوساطة المحامية منى حداد من 

العميد شارون افيك، بأن الجيش اإلسرائيلي يتصرف في هذه الحالة خالفا للقانون الدولي. في 
ال يمكن استخدامه أو اعتباره وسيلة لتحذير السكان المدنيين،  اإلنترنتالرسالة ادعى أن النشر على 

دف مدني في منطقة مكتظة وبذريعة كاذبة، دون وجود حيث إن الجيش اإلسرائيلي يهدد بمهاجمة ه
 معلومات عن هجوم مخطط له.
شخصًا،  21يتعلق بمبنى سكني يعيش فيه مع عائلته ويضم  األمروأضاف حامد في رسالته أن 

موكلي وأبناء عائلته يعيشون في رعب وقلق في ظل التهديد الدائم على حياتهم . »وأطفالبينهم نساء 
، كتبت المحامية «وكل أبناء عائلتهم أوالدهمأي لحظة مهاجمة وهدم بيتهم، وأن يقتل  من أن يتم في

نتيجة لهذا التهديد فان عددًا من أبناء العائلة تركوا البيت وانتقلوا للسكن مع أبناء عائلة »حداد. 
 سكن بديل وهم يعيشون تحت تهديد الهجوم. موكلي ال إيجادآخرين، وهناك آخرون ال يستطيعون 

 ، ادعت المحامية في رسالتها.«يعرف عن وجود النفق تحت بيته
هو فحص يهدف للتأكد  2009المتبع في الجيش اإلسرائيلي منذ العام « اطرق على السطح» إجراء

إذا كان هناك مدنيون غير متورطين في المكان الذي سيهاجم خالل فترة زمنية قصيرة. في هذه 
سرائيلي لم يحدد هدفا أو زمنا للهجوم أو زمنا يجب على السكان الحالة، تدعي حداد، أن الجيش اإل

 فيه مغادرة بيتهم.
القانون الدولي ينص على أنه يحظر على الجيش اإلسرائيلي التهديد بهجوم عسكري على المدنيين. 

المدنيين بهدف تمكينهم من الهرب وحماية أنفسهم من  إلىذلك، يسمح القانون بالتوجه  إلى إضافة
 ل تحديد زمان ومكان الهجوم.خال

في النيابة العسكرية يدعون أن الجيش اإلسرائيلي يعمل حسب القانون الدولي والقانون اإلسرائيلي. 
، جاء في الرد. «لم نجد أن مضمون ما نشر يشكل خرقا للقانون اإلسرائيلي أو القانون الدولي»
عسكرية، من خالل تعريض السكان  ضألغراتتناول المنشورات استخدام حماس للمباني السكنية »

تشكل هدفا عسكريا مشروعا يمكن  األنفاقللخطر المتعمد في قطاع غزة، في مثل هذا الوضع فإن 
 «.مهاجمته وفقا لقوانين الحرب

 «هآرتس»
 28/11/2017، األيام، رام هللا
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 الذي ُيشكل "التحالف" السري بينهما ماإسرائيل والسعودية:  .11

 جوناثان ماركوس
سرائيل في الصراع ضد نفوذ إيران المتنامي في المنطقة. يب دو أن هناك تحالفا فعليا بين السعودية وا 

وهذه عالقة متطورة وشديدة الحساسية في نفس الوقت، لكن في غالب األحيان هناك تلميح لما قد 
 يجري تحت السطح على مستوى هذه العالقة.

رال غادي إيزينكوت األسبوع الماضي في مقابلة مع لقد أعرب رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الجن
صحيفة "إيالف" السعودية ومقرها بريطانيا استعداد إسرائيل لتبادل المعلومات االستخباراتية مع 

 الجانب السعودي بهدف التصدي لنفوذ إيران.
نا في توافق وقال: "هناك مصالح مشتركة فبين إسرائيل والسعوديةا وفيما يتعلق بالمحور اإليراني فإن

 تام مع السعوديين."
وبعد أيام قليلة وفي حديث له عقب مؤتمر في باريس، قال وزير العدل السعودي السابق، محمد بن 
عبد الكريم العيسى لصحيفة معاريف اإلسرائيلية أن "اإلرهاب باسم اإلسالم غير مبرر أينما كان، بما 

 في ذلك في إسرائيل."
 لنيا نادرا من داخل العالم العربي للهجمات التي تستهدف إسرائيليين.كان هذا التصريح انتقادا ع

وفي اليوم التالي مباشرة، كشف مسؤول سابق بارز في الجيش اإلسرائيلي في تصريح له في لندن 
عن اجتماعين عقدهما مؤخرا مع أميرين سعوديين بارزين، وأنهما أكدا له "أنتم لستم أعداء لنا بعد 

 إلى إسرائيل. اآلن"، في إشارة
هذه اإلشارات ال ُترسل بالصدفة، إنها ُمنسقة بعناية وتهدف إلى تحذير إيران بوجود عالقة متطورة 
سرائيلا وكذلك تهيئة المجتمع السعودي بالنظر إلى احتمالية أن ُتصبح مثل هذه  فبين السعودية وا 

 العالقات أكثر وضوحا من أي وقت مضى.
، بالنظر إلى طبيعة ثقافتهم السياسية، في الحديث بشكل علني أكثر من ال يواجه اإلسرائيليون مشكلة

السعوديين عن هذه العالقة. نحن ال نعرف الكثير عن الواقع العملي لهذه العالقة أو محتواها 
 االستراتيجي، لكنها حقيقية وتشهد تطورا.
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 تهديد إيران
التي تمر منها المنطقةا". لقد أدى تدمير يمكن القول إن هذه العالقة هي "تحالف أملته الظروف ف

على يد تحالف تقوده الواليات المتحدة إلى اإلطاحة بحكم  2003نظام صدام حسين في العراق عام 
 عربي سني يمثل ثقال موازنا إليران الشيعية.

وليس ترتبط القيادة السياسية التي يهيمن عليها الشيعة في العراق الجديد بعالقات وثيقة مع طهران، 
من سبيل المصادقة أن تلعب الميليشيات العراقية الشيعية دورا نشطا في القتال الدائر في سوريا 

 دعما لحكومة الرئيس بشار األسد.
ساعد قرار إيران دعم الرئيس األسد في الحرب األهلية في سوريا باإلضافة إلى التدخل العسكري 

 الروسي في تحويل دفة الحرب لصالح دمشق.
هذه التطورات الباب أمام إمكانية وجود منطقة نفوذ شيعية تمتد على طول الطريق من وفتحت 

طهران إلى البحر لمتوسط، وهو األمر الذي يعتبره العديد من السنة تدخال أجنبيا فارسيا في قلب 
ولذا، فإن العداء بين إيران والسعودية هو عداء استراتيجي وديني في آن  الشرق األوسط العربي.

 حد.وا
حتى اآلن يبدو أن إيران وحلفاءها ووكالءها مثل جماعة حزب هللا الشيعية في لبنان هم الطرف 

 الفائز، ولذا فإن تعزيز العالقة بين إسرائيل والسعودية أمر منطقي لكل منهما.
سرائيل أنه ال يجب مطلقا السماح إليران بامتالك سالح نووي، وتشعر كل منهما  تؤكد السعودية وا 

 لق من بعض جوانب االتفاق الدولي الذي يُحد من أنشطة إيران النووية.بالق
وترى إسرائيل والسعودية جماعة حزب هللا الُمدربة والُمجهزة جيدا في لبنان على أنها مصدر لعدم 

 االستقرار في المنطقة.
 

 إدارة ترامب عامل مؤثر
هناك عوامل ُمهمة جدا ينبغي لكن هناك شيئا آخر يحُدث هنا، وليس فقط مشكلة صعود إيران: 

أخذها في االعتبار أيضا، أبرزها تأثير اإلدارة الجديدة للرئيس ترامب في الواليات المتحدة والمسار 
 األوسع للشرق األوسط في أعقاب الربيع العربي والحرب الُمروعة في سوريا.
سرائيل أي شكاوى من اإلدارة الجديدة في واشنطن. وقد  ألول وهلة ال يجب أن يكون لدى السعودية وا 

تقّبل الرئيس ترامب في زيارته إلسرائيل والسعودية رؤيتهما االستراتيجية، وهو أيضا لديه شكوك كبيرة 
 بشأن االتفاق النووي مع إيران.
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لقد أبرم ترامب اتفاقيات عديدة تخص مبيعات أسلحة لحلفاء واشنطن في منطقة الخليج شملت 
 ل.أسلحة أكثر تطورا من ذي قب

لكن التعاطف هو أمر مختلف تماما عن االستراتيجية العملية. وبالرغم من ترحيب حكومتي 
سرائيل بالكثير من تصريحات الرئيس األمريكي، فإنهما تدركان أن السياسة األمريكية في  السعودية وا 

 المنطقة ليس لها هدف واضح على ما يبدو.
حلفائها من الناحية العسكرية، ولعبت موسكو دورا تفوقت روسيا في سوريا على الواليات المتحدة و 

 أكثر تأثيرا في الصراع السوري.
وبالرغم من كل ما سبق، فإن الواليات المتحدة لم تطرح سياسة ذات مصداقية وُمتسقة الحتواء النفوذ 

 اإليراني.
ثر وال عجب في أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قرر أن بالده يجب أن تلعب دورا أك

 نشاطا فيما يتعلق بمصالحها.
وهناك منطق وراء تكيف إسرائيل والسعودية مع تراجع النفوذ األمريكي في المنطقة وعودة العبين 

 قدماء مثل روسيا.
 

 مخاوف إسرائيلية
وهناك شيء آخر أكثر أهمية، فقد شرع ولي العهد األمير محمد بن سلمان في استراتيجية مزدوجة 

 النفوذ اإليراني، وفي الوقت نفسه إعادة تشكيل وتحديث المملكة.في محاولة الحتواء 
تمثل إعادة تشكيل وتحديث المملكة من نواحي عديدة ردا على اضطرابات الربيع العربي والتهديد 

 الذي يشكله عنف المتشددين اإلسالميين.
كون لها مستقبل، ويبدو أن ولي العهد السعودي استقر رأيه على أنه يجب أن تتغير المنطقة حتى ي

 وأن التغيير يبدأ في الداخل. وقد يكون اإلصالح بنفس قدر أهمية احتواء إيران.
لقد أجري عدد من المقابالت الخاصة والتي توصلت إلى االعتقاد بأن هذا األمر، أي اإلصالح 
الداخلي في السعودية، هو شيء تؤمن به إسرائيل أيضا. ويقر اإلسرائيليون بأن التحركات 

 إلصالحية النشطة لمحمد بن سلمان تأتي معها مخاطر عديدة أيضا.ا
لكن اإلسرائيليين يتابعون بقلق شديد تطورات الحرب في سوريا وليس أقلها ما يرونه تعامال مع 
استخدام األسلحة الكيماوية على أنها أمر طبيعي، وهو ما قوبل برد محدود من المجتمع الدولي في 

 وسكو بالفعل حماية لحليفها السوري في مجلس األمن.الوقت الذي توفر فيه م



 
 
 
 

 

 42 ص             4477 العدد:             11/28/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

يرى اإلسرائيليون سوريا على أنها "مختبر" لما قد ُيصبح عليه مستقبل المنطقة، ومن هنا يأتي 
 استعدادهم للتأكيد على إيجابيات اإلجراءات التي يقوم بها بن سلمان.

سرائيل؟ هذا األمر يتوقف  والسؤال هنا: إلى أي مدى يمكن أن تتجه هذه الديناميكية بين السعودية وا 
 على الكثير من العوامل.

هل ستنجح المحاولة الجريئة لولي العهد السعودي لتغيير مسار المملكة؟ هل سيتخذ خطوات 
 ومحاوالت أكبر فيما يتعلق بجهود السعودية النتزاع النفوذ اإلقليمي؟

سرائيل أن تظهر إ لى العلن فال بد من حدوث تقدم على الجبهة إذا ما ُقدر للعالقة بين السعودية وا 
الفلسطينية. وأكد السعوديون منذ فترة طويلة أن ذلك يجب أن يستبق أي اعتراف علني من جانب 

 بإسرائيل.
وبدون تجديد عملية سالم حقيقية تُبشر بالفعل بقيام دولة فلسطينية، فإن "التحالف" السعودي 

 اإلسرائيلي يجب أن يظل في الخفاء.
 27/11/2017، ئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(هي
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