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 "إسرائيلـ"يعترف بالقدس عاصمة لس"ترامب : مسؤولون أميركيون  .1

يدرس الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل  :واشنطن أمل أبو السعود
طوة تنهي سياسة أمريكية استمرت عقودا وتهدد بزيادة التوترات في الشرق األوسط، لكنه من في خ

 المتوقع أن يؤجل تنفيذ وعده بنقل السفارة األمريكية إلى هناك.
وبعد شهور من المداوالت المكثفة في البيت األبيض، من المرجح أن يصدر ترامب إعالنا األسبوع 

وازن بين المطالب السياسية في الداخل والضغوط المتعلقة بقضية تأتي المقبل يسعى به إلى إحداث ت
 في قلب الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وهي وضع القدس.

وقال مسؤولون إن ترامب يدرس خطة يعلن بموجبها القدس عاصمة إلسرائيل، ليسلك بذلك نهجا 
هذه المسألة عبر مفاوضات  مخالفا لما التزم به أسالفه الذين طالما أصروا على ضرورة تحديد

 السالم.
ويرجح مسؤولون أن يسير ترامب على نهج أسالفه بتوقيع قرار يؤجل لمدة ستة أشهر تطبيق قانون 

 يقضي بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس. 1995يعود تاريخه إلى عام 
أن يصدر تعليمات  وقال أحد المسؤولين إن من ضمن الخيارات األخرى التي يدرسها ترامب

 لمساعديه بتطوير خطة طويلة األجل بشأن نقل السفارة، ليجعل نيته لتنفيذ ذلك واضحة.
غير أن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم حذروا من أن الخطة لم تكتمل بعد وأن ترامب 

لم ُيتخذ "الخميس  وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية األمريكية أمس قد يغير أجزاء منها.
 “.قرار بعد بشأن ذلك األمر

 1/12/2017، لألنباء رويترزوكالة 

 
 عنصر أمني سابق في األجهزة األمنية بغزة  3,000جاهزون لدمج : غزةفي وزارة الداخلية  .2

قال إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة: إن الوزارة شكلت لجنة أمنية : طالل النبيه –غزة 
ت خاللها تصورات لدمج األجهزة األمنية السابقة مع القائمة في غزة؛ مؤكدًا أن "الملف األمني وضع
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وأوضح البزم، في لقاء حواري عقده مركز جامعة بيرزيت  له اتفاق واضح، وجاهزون لتطبيقه".
ر عنص 3,000لدمج  2011بمدينة غزة، يوم الخميس، أن وزارة الداخلية جاهزة حسب اتفاق القاهرة 

سابق من الشرطة الفلسطينية والدفاع المدني واألمني الوطني في األجهزة األمنية القائمة في غزة 
سنوات يشهد له المواطنون  10وأشار إلى أن غزة تعيش استقراًرا أمنيًّا منذ  بالتركيبة الموجودة نفسها.

انت األسباب والمبررات أو الزائرون، وهو أمر لن تسمح الوزارة بتغييره أو التراجع فيه، مهما ك
 والظروف.

 12وأكد البزم أن وزارته انتظرت وال تزال وصول الوفد األمني من الضفة وفق اتفاق القاهرة في 
أكتوبر الماضي، وقال: "شكلنا لجنة أمنية لوضع تصورات لدمج األجهزة األمنية السابقة مع الحالية 

الوفد األمني من الضفة الغربية، وما زلنا ننتظر الموجودة في غزة، ووضعنا تصورات، وانتظرنا قدوم 
وأضاف "نحن جاهزون اآلن  حتى اللحظة، ولماذا لم يأِت ال نعرف، وال يوجد لدينا أي سبب لذلك".

وحول  لنجلس مع الوفد األمني، ونذلل كل العقبات من أجل الوصول إلى اتفاق في هذا االتجاه".
قوة أمنية من السلطة الفلسطينية تتابع العمل في داخل آلية عمل المعابر، أكد البزم أن هناك 

 المعابر، وهي تتحمل المسؤولية كاملة على أمن واستقرار المعابر.
 30/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المصالحة ولن نتخلى عن الموظفين بإنجازبحر: مستمرون  .3

حركة حماس مستمرة في انجاز  قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن: غزة
 المصالحة من أجل بناء استراتيجية وطنية لتحرير فلسطين. ولن تتخلى عن الموظفين.

وأشاد بحر خالل حفل تكريم لحافظات القران نظمته جمعية الشابات المسلمات بمدينة غزة، بمواقف 
كة حماس توصل الليل بالنهار الفصائل الفلسطينية المشرف الداعم للمصالحة، الفًتا إلى أن قيادة حر 

من اجل انجاز المصالحة وذليل جميع العقبات التي تقف أمامها، مؤكدا تمسك "حماس" باتفاقية 
 .2001القاهرة 

واستهجن بحر قرار حكومة الحمد هللا القاضي بعودة الموظفين المستنكفين بشكل عشوائي يهدف 
 لخلط األوراق وارباك ملف الموظفين.

 30/11/2017، ينفلسطين أون ال
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 الخضري يدعو الستراتيجية جديدة الستثمار حركات التضامن .4
دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، الستراتيجية جديدة : غزة

 الستثمار وتفعيل طاقات حركات التضامن الدولية والعربية مع الشعب الفلسطيني.
اليوم الخميس، أهمية استثمار وتطوير كل هذه الطاقات،  وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر

سواء شعبية أو برلمانية أو رسمية، وتفعيل الطاقات العربية واإلسالمية رغم ما تمر به من أزمات 
 لكن تبقى القضية الفلسطينية أواًل".

راك الشعبي وقال الخضري" إن التضامن مع شعبنا يشهد تطورًا وازديادًا كبيرًا سواء على صعيد الح
 والمؤسساتي والبرلماني، وكذلك على مواقع التواصل االجتماعي".

 30/11/2017، فلسطين أون الين
 

 حنان عشراوي تتحدث لـ"النهار" عن "االنعاش" األميركي لعملية السالم .5
عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" الدكتورة حنان عشراوي لـ"النهار"، "ما قالت 

، ]حول مبادرات إلحياء مسار المفاوضات برعاية أمريكية[ نسمعه تكهنات، تسريبات وتصريحات
لكن ال ترقى للقول أن ثمة عملية سالم مطروحة، بل مجرد كالم عن أن أميركا تثير مبادرة أو رؤية 
وع وتناقش مع كل األطراف من بينها الدول العربية بشأنها، من دون أن نرى حتى اللحظة أي مشر 

 متكامل وواضح".
"هي محاولة لجعل الجانب العربي يقبل أن  على لمبادرة األمريكية للسالم، بالقول علقت عشراوي و 

تصبح المبادرة العربية مقلوبة على رأسها، أي التطبيع مع العرب، ومن بعده حل القضية الفلسطينية 
إسرائيلية  -ية هذه المرة عربية وجعل العرب يدفعون تكاليف هذه العملية"، هل هذا يعني أن التسو 

إسرائيلية؟ عن ذلك أجابت "هكذا يبدو، ليس لدّي معلومات دقيقة، لكن  –وليس فقط فلسطينية 
بحسب ما يرشح فإن العرب سيكونون ضمن التسوية، من خالل التعاطي على أن العدو إيران وليس 

ئيل بما فيها مواجهة ما يسمى إسرائيل، وأن هناك مصالح عربية وخاصة خليجية مشتركة مع إسرا
بالخطر اإليراني. أنا ارى أن هذا االستقطاب ليس من صالح العملية السياسية، ال بل المنطقة 
بأكملها، إذ ال نرى أن إسرائيل حليف استراتيجي ألي أحد أو عنوان أمني واقتصادي، بل إن معظم 

الغطرسة اإلسرائيلية والمعاملة الخاصة  مشاكل المنطقة واإلقليم، بما فيه التطرف والعنف، ناتج عن
والمتميزة التي تلقاها، وعدم إخضاعها للمساءلة والمالحقة القضائية، فهي دولة مارقة تعيش فوق بل 

 خارج القانون".
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"محاوالت إليجاد حٍل اقتصادي من خالل تقديم  ترى عشراوي أن ما يدوُر خلف الكواليس هو
ع من المعاناة، مع تقديم الجوائز والحوافز إلسرائيل والقضايا خطوات اقتصادية لفلسطين لرفع نو 

اإليجابية لحِثها على المفاوضات، بما في ذلك مكاسب استراتيجية من الدول العربية حول عالقات 
اقتصادية أو فتح المجال الجوي لها، أي مكاسب إلسرائيل وضغوطات وابتزاز لفلسطين"، لكن هل 

العربية على حقوق الفلسطينيين؟ أجابت "من بعض الدول والقيادات  تخشى من مساومة بعض الدول
التي تريد االنتهاء من أزمة عالقة منذ سنوات تؤثر سلبًا على وضعها ومقدراتها والمنطقة، كون لديها 
قضايا أخرى، لكن أي إنهاء يجب أن يكون عن طريق حل عادل ومنصف للفلسطينيين وليس من 

إسرائيل، القضية الفلسطينية ال تزال قضية اختبار جدارة ووجدانية العالم  باب الخالص والتطبيع مع
 العربي وحقوق وضمير اإلنسانية وليس سلعة للتجارة فيها ".

 29/11/2017النهار، بيروت، 
 

 : االحتالل الصهيوني لفلسطين وصمة عار في جبين البشـريةبعّمان السفارة الفلسطينية .6
سفارة دولة فلسطين في عمان في بيان صدر عنها امس االول بمناسبة قالت : كمال زكارنة -عمان 

ذكرى التقسيم ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ان الذكرى السبعين لتقسيم فلسطين وفقا للقرار 
( الذي يعرف بقرار التقسيم والذي نص على تقسيم فلسطين بين دولتين يهودية وعربية 181)

ما يزال جاثما على  -االحتالل االسرائيلي  -ل على وجه الكرة االرضية فلسطينية، تأتي وآخر احتال
وتسبب بلجوء ونزوح اكثر من ستة  1967االرض الفلسطينية بعد ان استكمل احتاللها في العام 

ماليين فلسطيني هم اصحاب االرض الشرعيين الى شتى بقاع الدنيا ومسح ودمار مئات المدن 
وجاء في البيان ان االحتالل الصهيوني لفلسطين ارضا وشعبا يشكل  جود.والقرى الفلسطينية عن الو 

 وصمة عار في جبين البشرية جمعاء.
 1/12/2017الدستور، عّمان، 

 
 صرف جزء من رواتب موظفي حماس في غزة بعد تأخر طويل .7

 غزة: شرعت وزارة المالية في قطاع غزة، يوم أمس، بصرف دفعة من راتب موظفي القطاع، الذين
وبعد عملية تأخير طويلة شرعت وزارة المالية بصرف دفعة  عينوا بعد سيطرة حركة حماس على غزة.

لكل موظف من جميع الفئات، على خالف الفترة التي  دوالر( 286)نحو  شيكل 1,000مالية قدرها 
من  %50سبقت اتفاق المصالحة األخير بين فتح وحماس، حيث كانت الوزارة تصرف ما نسبته 

ألف موظف، ما بين من يعملون  40ويبلغ عدد هؤالء الموظفين نحو  ة رواتب هؤالء الموظفين.قيم
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في الوظيفة المدنية واألمنية، وقد عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 
2007. 

  1/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 ضية الفلسطينية بكل مكوناتهاحماس بل من اجتثاث كل الق تصفيةبدران: الخوف ليس من  .8
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في لقاء خاص  :خضير أبومحمد - القاهرة

تنــاقش القضــايا الوطنيــة العامــة  أنبـــ "القــدس": أن حركــة حمــاس منــذ البدايــة طالبــت وحرصــت علــى 
ضـايا ال تخـص حمـاس وفـتح جماعيًا بحضور ومشاركة كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني ألنها ق

نمــافقــط  تخــص كــل أبنــاء الشــعب الفلســطيني وبالتــالي مــن حــق وواجــب قــادة هــذه الفصــائل والنخــب  وا 
بحضور الكل  األخيرجرى اللقاء  األساسوالمستقلين الحضور والمشاركة في كل اللقاءات وعلى هذا 

 الفلسطيني في القاهرة.
اللقــاءات التــي جــرت فــي القــاهرة  إنة "القــدس" وقــال بــدران فــي لقــاء حصــري وشــامل وخــاص بصــحيف

 كانت مهمة جدًا وفي الوقت المناسب وفي مرحلة حساسة للقضية الفلسطينية.
الفصــائل الفلســطينية المشــاركة ليســت صــاحبة قــرار فــي هــذه القضــية الن هنــاك ســلطة  أنوأكـد بــدران 

واضــح بإلغــاء كــل اإلجــراءات يكــون هنــاك نــص  أنالغالبيــة كانــت تريــد  إنوحكومــة فلســطينية. وقــال 
العقابيـة التــي اتخــذتها الســلطة ضــد قطــاع غــزة ولكــن لـم يــتم التوافــق علــى هــذه القضــية المهمــة فــذهبنا 

 مرونة وبغير ذلك كان سيؤدي إللغاء كل الفقرة من البيان الختامي. أكثرنص  إلى
بنا باللجنـة الفصـائلية لنبـين "نحن طال حماس لديها قرار بتسليم الحكومة القطاع، وقال: أنواكد بدران 

 وصدق توجهنا، فال نصرح بشيء ونفعل عكسه". أنفسناصدق قرارنا وتصميمنا وألننا واثقون من 
واجابة على سؤال حول البرنامج التـوافقي بـين فـتح وحمـاس لمواجهـة التحـديات التـي تواجههـا القضـية 

لــى اي حــد برنــامج حمــاس قريــب مــن "ســؤال مهــم ا فــي ظــل الظــروف العربيــة واإلقليميــة، قــال بــدران:
برنامج منظمة التحرير في الفترة االخيرة، نحـن لـدينا برنـامج توافقنـا عليـه وهـي" وثيقـة الوفـاق الـوطني 

وفيهــا برنــامج سياســي عــام الكــل وقــع عليــه ثــم صــدرت الوثيقــة  األســرى "والتــي هــي منبثقــة عــن وثيقــة 
 حد ما من هذا التوافق. إلىة السياسية لحركة حماس قبل عدة شهور والتي هي قريب

ــــى القضــــية  إن:"  وأضــــاف ــــي تفاصــــيل الموقــــف السياســــي فــــي ظــــل الهجــــوم الحاصــــل عل البحــــث ف
الفلسطينية، ومن الخوف الحقيقي من عملية تصفية شاملة ليس لحركـة حمـاس والمقاومـة كمـا يحـاول 

ولـيس جديـدًا علينـا البعض ان يروج بل للجميع فنحن كحركة حماس نتعـرض للهجـوم والمالحقـة دائـم 
كـل القضـية الفلسـطينية بكـل مكوناتهـا بمـا فيـه  اجتثـاثهـو  اآلنما نتعرض له االن، ولكن الذي يـراد 
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"مؤكـدًا ان كـل المؤشـرات تقـول ان الكـل  الفريق الذي يتبنـي خيـار التسـوية والمفاوضـات فـتح والسـلطة
هرهـــا وكـــل القيـــادات وقـــت مضـــى وتســـتهدف اصـــل القضـــية وجو  أيالفلســـطيني مســـتهدف اكثـــر مـــن 

 الفلسطينية بما فيها تلك القيادات التي ضعف اثرها مؤخرًا".
وضع جيد، وتجاوزنا تلـك الفتـرة  إلى األخيرة األشهرواكد بدران ان العالقات مع مصر وصلت خالل 

  الصعبة والحساسة.
الل التـدخل فيـه هو قضية مصرية فلسـطينية فقـط، وال يحـق لالحـت" اما بالنسبة لمعبر رفح قال بدران:

لم يتم البحث فيها خـالل كـل اللقـاءات والجلسـات التـي عقـدت فـي  2005وبالتالي الحديث عن اتفاق 
ســنوات وبعــد ثــالث حـــروب وهــذه التضــحيات العــودة لتلــك االتفاقيــة التـــي  10القــاهرة، وال يعقــل بعــد 

 تعطي االحتالل الحق في الوجود على معبر رفح ما بيننا وبين مصر.
 30/11/2017القدس،  القدس،

 
 تدجن الوضع الفلسطيني لصالح االحتالل  مصالحةالبردويل: لن نذهب إلى  .9

أكــــد عضــــو المكتــــب السياســـي لحركــــة حمــــاس، صــــالح البردويـــل، تأجيــــل الجولــــة المقبلــــة مــــن : غـــزة
كـانون أول )ديسـمبر( المقبـل، بـدال  10مشاورات المصالحة مـع حركـة "فـتح" برعايـة مصـرية إلـى يـوم 

وأوضــح البردويــل فــي حــديث مــع "قــدس بــرس"، أن التأجيــل جــاء بنــاء علــى  مــن ذات الشــهر. 1مــن 
التطــورات الناجمــة عــن دعــوة حكومــة رامــي الحمــد هللا للمــوظفين القــدامى فــي قطــاع غــزة بــالعودة إلــى 

 وظائفهم دون تنسيق مع الموظفين في اإلدارات الحالية.
نمــا وقــال: "نحــن فــي حمــاس لــن نــذهب إلــى مصــالحة تــدج ن الوضــع الفلســطيني لصــالح االحــتالل، وا 

 هاجسنا هو الدفع بأن تكون المصالحة لصالح دعم تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه".
 30/11/2017قدس برس، 

 
 من يظن أن الطريق سالكة وممهدة أمام المصالحة فهو واهم جدا  ": الديمقراطية" .11

السياســـي للجبهـــة الديمقراطيـــة، إلـــى  أشـــار طـــالل أبـــو ظريفـــة عضـــو المكتـــب أشـــرف الهـــور: - غـــزة
 استمرار وجود خالفات تعترض طريق المصالحة.

مـن يظـن أن الطريـق »السنوار  يحيى وقال في تصريحات صحافية عقب اجتماع الفصائل في مكتب
وأوضـح أن االجتمـاع خـرج بمقتـرح إذا مـا شـق طريقـه «. سالكة وممهدة أمام المصالحة فهو واهم جداً 

، يتمثــل فــي التئــام اللجنــة اإلداريــة القانونيــة التــي «ملــف المــوظفين»مــدخاًل لمعالجــة يمكــن أن يشــكل 
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نهــاء ملــف المــوظفين قبــل شــهر فبرايــر  شــباط المقبــل  تشــكلت ولــم تلتــئم حتــى اآلن، لمباشــرة عملهــا وا 
 «.األمن الوظيفي لكل موظف»بحضور الراعي المصري، مع التأكيد على 

 1/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 منع حدوث أي انهيار في المصالحةلالسنوار جاء  مكتب الذي عقد في االجتماع": الشعبية" .11
 قــــال جميـــل مزهــــر عضــــو المكتــــب السياســـي للجبهــــة الشــــعبية، إن االجتمــــاع أشــــرف الهــــور: - غـــزة

«. منــع حـــدوث أي انهيـــار فـــي المصـــالحة»جـــاء لــــ  ،الســـنوار يحيـــى مكتــب الفصــائلي الـــذي عقـــد فـــي
صــائل اتخــذت مجموعــة مــن القــرارات المهمــة إلنهــاء االنقســام، تمثلــت باعتبــار اتفــاق وأوضــح أن الف

، المرجعية التي يعود إليها الجميع إلتمام المصالحة، وكذلك 2011المصالحة الموقع في القاهرة عام 
ل دعوة اللجنة اإلدارية والقانونية الخاصـة بـالموظفين لعقـد اجتمـاع لهـا، بحضـور الوفـد المصـري لتـذلي

عـن غـزة، وممارسـة دورهـا كـامال، « اإلجـراءات الحاسـمة»العقبات، إضافة إلى مطالب الحكومة برفع 
ــــات  ــــق بنــــود المصــــالحة وتــــذليل أي عقب ــــدور المصــــري فــــي تطبي وتشــــكيل لجنــــة فصــــائلية إلســــناد ال

 «.التراشق اإلعالمي»كذلك جرى التأكيد خالل اجتماع الفصائل على وقف  تعترضها.
 1/12/2017لندن، القدس العربي، 

 
 اللجنة اإلدارية في غزة ال تزال قائمة عزام األحمد: .12

قال عزام األحمد، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة "فتح"، مسـاء : أيسر العيس - رام هللا
 الخميس، إن اللجنة اإلدارية التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة "ال تزال قائمة".

تلفزيـوني عبــر قنـاة فضـائية محليــة، إن "هنـاك عراقيـل أمــام عمـل الحكومــة  وأضـاف األحمـد، فــي لقـاء
 الفلسطينية في غزة.. اللجنة اإلدارية التابعة لحماس ال تزال قائمة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشــار األحمــد، إلــى أن رئيســة ســلطة جــودة البيئــة عدالــة األتيــرة، لــم تــتمكن مــن اســتالم مهامهــا فــي 
 ن.القطاع حتى اآل

كما اعتبر أن تصريحات النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمـد بحـر، التـي وضـع 
فيهــا شــروطا لتمكــين الحكومــة مــن عملهــا، "دليــل علــى عــدم وجــود قــرار لــدى حمــاس بتســليم الحكومــة 

 لمهامها في غزة".
الح الفصائل في غزة، رغم من ناحية أخرى، قال القيادي في فتح، إن "هناك من يتعمد إثارة مسألة س

 أنه لم يطرح على طاولة حوارات المصالحة بالقاهرة".
 1/12/2017وكالة األناضول لألنباء، 
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 بعملية طعن في النقب المحتل إسرائيليمقتل جندي  .13

قتـــل أحـــد جنـــود االحـــتالل اإلســـرائيلي متـــأثرا بجراحـــه الخطيـــرة التـــي أصـــيب بهـــا بعـــد : النقـــب المحتـــل
 في النقب المحتل، مساء اليوم الخميس.” عراد“منطقة تعرضه للطعن في 

وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن طواقم اإلسعاف بـذلت جهـودا كبيـرة فـي محاولـة إنعـاش الجنـدي 
بعد توقف قلبه عن النبض، ليعلن بعـد وقـت قصـير عـن مقتلـه، مشـيرة إلـى ان قـوات االحـتالل تجـري 

 تحقيقا للوقوف على خلفية الحادث.
ت وســائل إعــالم إســرائيلية إلــى أن شــرطة االحــتالل تــرجح إقــدام أحــد الشــبان الفلســطينيين علــى وأشــار 

 تنفيذ الطعن على خلفية وطنية، وتجري تحقيقا موسعا في هذا االتجاه.
وبينت مصادر بجيش االحتالل أن المنفذ تمكن من االستيالء على سالح الجندي واالنسحاب بسـالم 

 قوات االحتالل عمليات تمشيط واسعة في محيط المنطقة بحثا عنه.من مكان العملية، وتجري 
جيش االستنفار في صفوف قواته بحثا عن منفـذ العمليـة، وسـط خشـية مـن إقدامـه علـى تنفيـذ الوأعلن 

 عملية ثانية بعد استيالئه على سالح الجندي الذي قتل في العملية قبل انسحابه من المكان.
 30/11/2017، فلسطين أون الين

 
 بغزةاالحتالل يقصف مواقعا للمقاومة  .14

 قصفت طائرات االحتالل اإلسرائيلي عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في أرجاء قطاع غزة.: غزة
وأعلـــن جـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي، الخمـــيس، عـــن ســـقوط مجموعـــة مـــن قـــذائف الهـــاون علـــى موقـــع 

 عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية.عسكري وأعمال هندسية له شمالي قطاع غزة، فيما أغار على 
قذيفـة هـاون  12-10وقال الناطق بلسان الجيش أفيخـاي أدرعـي فـي بيـان لـه إنـه "تـم إطـالق مـا بـين 

باتجـــاه الموقـــع العســـكري واألعمـــال الهندســـية فـــي منطقـــة شـــمال القطـــاع"، مشـــيًرا إلـــى وقـــف األعمـــال 
 الهندسية على الحدود مع القطاع.

مواقع رصد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة  4ة الجيش اإلسرائيلي وفي السياق، قصفت مدفعي
حمـــاس وســـرايا القـــدس الجنـــاح العســـكري لحركـــة الجهـــاد اإلســـالمي شـــرقي بلـــدة بيـــت حـــانون جنـــوب 

أهـداف 4وذكر الناطق بلسان الجيش اإلسرائيلي أن "دبابـات وطـائرات إسـرائيلية أغـارت علـى  القطاع.
 ركة حماس المسؤولية عما يجري في القطاع.في قطاع غزة"، محملة ح
الجيش اإلسرائيلي الجنـرال غـادي أيزنكـوت أجـرى تقـديًرا للموقـف تقـرر  أركانوأشار أدرعي أن "رئيس 

 بعدها العودة إلى الحياة الطبيعية في المجال المدني".
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ي قطــاع غــزة، وبعــدها بســاعات، أغــارت طــائرات حربيــة إســرائيلية مجــدًدا علــى عــدة مواقــع للمقاومــة فــ
 بمدينة غزة ووسط القطاع ومدينتي خان يونس ورفح.

 30/11/2017، فلسطين أون الين
 

 حماس تحّمل االحتالل مسؤولية العدوان على غزة .15
وقـال  حّملت حركة "حماس"، االحتالل الصهيوني، مسؤولية التصعيد والعدوان على قطاع غـزة.: غزة

ٍح عبــر صــفحته علــى "فيســبوك" مســاء اليــوم الخمــيس: النــاطق باســم "حمــاس"، حــازم قاســم، فــي تصــري
"القصــف اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة اليــوم هــو اســتمرار لعدوانــه علــى شــعبنا فــي كــل أمــاكن تواجــده". 
وأشــار إلــى أن العــدوان علــى غــزة جــاء بعــد ســاعات مــن جريمــة قتــل المــواطن محمــد عــودة برصــاص 

الحتالل هو من يتحمل وحده مسؤولية هذا التصعيد المستوطنين في الضفة الغربية، مشدًدا على أن ا
 وتداعياته.

وأكـــد أن عـــدوان االحـــتالل المتواصـــل لـــن يكســـر إرادة شـــعبنا، ولـــن يوقـــف ســـعيه النتـــزاع حريتـــه مـــن 
 وقال: إن المقاومة تمارس حقها بالدفاع عن شعبها في مواجهة عدوان االحتالل. االحتالل.

 30/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 محاولة منه لخلط األوراقبغزة : قصف االحتالل مواقع المقاومة "الجهاد" .16
في فلسطين داود شهاب، إن قطاع غـزة  اإلسالميقال مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد : غزة

يتعرض لعدوان إسرائيلي إلشغال الرأي العام وحرف األنظار عن جريمة المستوطنين اليوم فـي قصـرة 
وأوضح في تصريح صحفي تلقـت صـحيفة "فلسـطين" نسـخة عنـه أن قصـف االحـتالل  جنوب نابلس.

وشــدد علــى أن المقاومــة الفلســطينية لهــا كامــل الحــق فــي  مواقــع المقاومــة محاولــة منــه لخلــط األوراق.
وقـال: "المقاومــة لــن تقــف  الـدفاع والــرد علــى هـذا التصــعيد الخطيــر الــذي يتحمـل مســؤوليته االحــتالل.

 أمام هذا العدوان الذي يستهدف أرضنا". ياأليدمكتوفة 
 30/11/2017، فلسطين أون الين

 
 ال يمكن الصمت على جرائم االحتالل المتكررة": الديمقراطية" .17

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن االحتالل "اإلسـرائيلي" ُمصـرع علـى : طالل النبيه –غزة 
التي تبذل في إطار المصالحة الفلسطينية، مؤكدة أنه ال  خلط األوراق وقطع الطريق على كل الجهود

 يمكن الصمت على الجرائم المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.
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وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، طالل أبو ظريفة، في تصريٍح خاّصٍ مساء الخميس، لــ"المركز 
رات الشـرعية الدوليـة، وال يمكـن الفلسطيني لإلعالم": "الرد الفلسـطيني علـى العـدوان حـق مكفـول بـالقرا

 الصمت على هذه الجرائم المتكررة، ومطلوب من جميع األطراف الدولية واإلقليمية لجم االحتالل".
 30/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 كتائب المجاهدين: الوحدة السياسية والميدانية ضرورة لمواجهة العدو .18

باسـم كتائـب المجاهـدين الجنـاح العسـكري لحركـة المجاهـدين استنكر أبو أنس المتحدث الرسمي : غزة
 الفلسطينية استهداف "العدو الصهيوني" عددا من مواقع المقاومة في قطاع غزة.

العـدو بهـذا التصـعيد يهـدف لرفـع معنويـات جنـوده وشـعبه المهـزوم الـذي يعـيش فـي  أنوقال أبو أنـس 
 الحرية شرق خان يونس.حالة قلق وتوتر في انتظار الرد على استهداف نفق 

جـرائم العـدو ضـد أبنـاء شـعبنا، وأن المقاومـة دومـًا حاضـرة  علـىوأكد على حق شعبنا الثابت في الـرد 
لصــد أي عــدوان أو حماقــة قــد يرتكبهــا العــدو المجــرم، مضــيفًا أن العــدو اليــوم يعلــن مجــددًا عــن نيتــه 

 المبيتة للغدر بشعبنا المجاهد والنيل من مقاومته الباسلة.
 30/11/2017، فلسطين أون الين

 
 : جريمة قتل الشهيد عودة لن تمر دون حسابحماس .19

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن جريمة قتـل الشـهيد محمـد : الضفة المحتلة
 عودة على يد المستوطنين ظهر اليوم يجب أال تمر دون رد من مقاومينا في الضفة الغربية.

ريح صــحفي لــه أن اعتــداءات المســتوطنين ازدادت فــي اآلونــة األخيــرة، وأن الــرد وأكــد بــدران فــي تصــ
 األمثل لوقف غطرستهم وعربدتهم هو بقوة سواعد المقاومين وسالحهم.

وأردف "من غير المقبول بعـد اليـوم مالحقـة المقاومـة فـي الضـفة فـي ظـل العجـز الرسـمي عـن حمايـة 
أن تحمـــي المقاومـــة وتـــدعمها، بـــدال مـــن أن تقمعهـــا  شـــعبنا مـــن انتهاكـــات االحـــتالل، وعلـــى الســـلطة

وأوضــح القيــادي فــي حمــاس أن االحــتالل سيواصــل انتهاكاتــه طالمــا لــيس هنــاك مــن يــرد  وتالحقهــا".
علـــى تلـــك االنتهاكـــات، داعيـــا المقاومـــة فـــي الضـــفة لاخـــذ بثـــأر الشـــهداء األطهـــار، والتأكيـــد للقاصـــي 

حتـى نحمـي أنفسـنا مـن االحـتالل، إلـى أن نـتخلص منـه والداني بأن مقاومة شعبنا مشـروعة وضـرورة 
 بالكامل.

 30/11/2017، فلسطين أون الين
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 جريمة القتل التي نفذتها مجموعة من المستوطنين في قرية قصرةفتح تعرب عن إدانتها الشديدة ل .21
استشــهد محمــود زعــل عــودة مــن بلــدة قصــرة جنــوب نــابلس، بعــد إصــابته  فــادي أبــو ســعدى: -رام هللا 

 رصاص مستوطنين هاجموا القرية وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر، بينما كان يعمل في أرضه. ب
، التـي نفـذتها مجموعـة «جريمـة القتـل اإلرهابيـة«عن إدانتها الشديدة لــ« فتح»من جهتها عبرت حركة 

مــن المســتوطنين فــي قريــة قصــرة، جنــوب محافظــة نــابلس، بحمايــة مــن جــيش االحــتالل اإلســرائيلي، 
 وأدت إلى استشهاد المزارع الفلسطيني األعزل محمود عودة، خالل دفاعه عن أرضه.

ـــان رســـمي إن  ـــت الحركـــة فـــي بي هـــذه الجريمـــة تعبـــر عـــن اإلرهـــاب الحقيقـــي، والوجـــه الواضـــح »وقال
لالحتالل االستعماري اإلسرائيلي الذي يعيث في األرض فسـادا ودمـارا وقـتال وتشـريدا، لشـعب يناضـل 

 «.ة واالستقالل وزوال االحتالل عن أرض دولته الفلسطينيةمن أجل الحري
لـى  نما ستتحول إلى وقـود لتكـريس الوحـدة الوطنيـة، وا  وأكدت أن دماء الشهيد عودة لن تذهب هدرا، وا 

 .تصعيد المقاومة الشعبية في وجه المحتل
 1/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
 الشهيد عودة المستوطنين قتلة السلطةتندد بتسليم  "الجهاد" .21

استشهد محمود زعـل عـودة مـن بلـدة قصـرة جنـوب نـابلس، بعـد إصـابته برصـاص مسـتوطنين هـاجموا 
 القرية وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر، بينما كان يعمل في أرضه. 

في بيان لها يوم الخميس، المواطن عودة، منددة فـي الوقـت ذاتـه بقيـام  اإلسالمينعت حركة الجهاد و 
 .اإلسرائيليةالسلطة بتسليم قتلته الذين احتجزهم األهالي لسلطات االحتالل أجهزة أمن 

وقالـــت الحركـــة: "إن تكـــرار الجـــرائم واســـتمرار العـــدوان بحـــق أهلنـــا وأبنـــاء شـــعبنا علـــى الحـــواجز وفـــي 
الحقــول الزراعيــة والمــدن والقــرى يســتدعي وقــف التنســيق األمنــي، والــرد علــى هــذه الجــرائم مــن خــالل 

نهج المقاومـة هـو القـادر علـى تـوفير الحمايـة الحقيقيـة لشـعبنا  إنوأضافت: " ائي والمقاوم".العمل الفد
ــــة إلرهــــابهم  ــــرت الحماي ــــذين ســــلحتهم حكومــــة االحــــتالل ووف ــــي مواجهــــة المســــتوطنين الغاصــــبين ال ف

 وعدوانهم".
 30/11/2017قدس برس، 

 
 ى الحدود مع غزّة ما زال متوترا  ليبرمان: فشل الُمصالحة الفلسطينّية سُيشعل المنطقة والوضع عل .22

التقـى وزيـر األمـن أفيغـدور ليبرمـان مسـاء أمـس رؤسـاء السـلطات المحلّيـة  زهيـر أنـدراوس: - الناصرة
اإلســرائيلّية فــي المنطقــة الُمّســماة غــالف غــزة، وذلــك للمــّرة األولــى منــذ حادثــة قصــف النفــق فــي قطــاع 
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(، YNETعلى اإلنترنيت )” ديعوت أحرونوتي“غزة، أواخر الشهر الماضي. وبحسب موقع صحيفة 
 حضر اللقاء قائد المنطقة الجنوبية الجنرال آيال زمير وقائد الجبهة الداخلّية الجنرال تامير يدعي.

وتطــّرق ليبرمــان خــالل اللقــاء إلــى التــوتر حــول قطــاع غــزة بعــد تفجيــر النفــق قــائاًل إّن الوضــع ال يــزال 
هاد اإلسالمي(، ولـذلك جهوزيـة الجـيش ال تـزال علـى حالهـا، علـى متوتًرا، ونحن مستعدون لرّدهم )الج

حـّد تعبيــره. كــذلك أفــادت القنــاة العاشــرة فــي التلفزيــون العبــرّي أّن ليبرمــان تطــرق أيًضــا إلــى المصــالحة 
وحماس، حيث قال: يبدو أّن المحادثات تسير باتجاه سّيء، وفشـل المحادثـات مـن ” فتح“بين حركتي 

 المنطقة. المتوقع أْن ُيشعل
 30/11/2017، رأي اليوم، لندن

 
 في غزة مجرد ورقة تين للتغطية على الهجمات عباسكاتس: وجود  .23

قــال وزيــر النقــل واالســتخبارات يســرائيل كــاتس، يــوم الخمــيس، أن الهجمــات التــي وقعــت علــى  :رام هللا
ي غـزة لـيس أكثـر حدود قطاع غزة تثبت أن وجود السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمـود عبـاس فـ

 من ورقة تين تغطي "حقيقة اإلرهاب في غزة".
ونقلت وسائل إعالم عبرية مختلفة عن كاتس قوله "سياسة إسرائيل بعدم التسامح مـع إطـالق القـذائف 

 من غزة ستستمر وكل عملية إطالق نار سيتم الرد عليها فورا".
رد ورقـة تغطـي الحقيقـة الخطيـرة وأضاف "الهجمات تثبـت أن وجـود أبـو مـازن فـي غـزة لـيس سـوى مجـ
 المتمثلة بوجود الجماعات اإلرهابية المسلحة وتهديد إسرائيل باستمرار".

وتابع "إن إسرائيل ستبقى تعتبر حماس طرفـا مسـؤوال عـن الهجمـات وستسـتخدم كامـل قوتهـا مـن أجـل 
 الدفاع عن نفسها".

 30/11/2017القدس، القدس، 
 

سبانيافرنسا أيمن عودة يطالب  .24  يةفلسطينالدولة الالعتراف ببا وا 
خـــالل زيـــارة ســـريعة  48دعـــا النائـــب أيمـــن عـــودة رئـــيس القائمـــة المشـــتركة داخـــل أراضـــي : الناصـــرة

إلسبانيا وفرنسا الدولتين لالعتراف بالدولة الفلسطينية. وأوضح بيان صـادر عـن مكتبـه أنـه التقـى فـي 
قضــية الفلســطينية. كمــا تحــدث فــي البرلمــان اســبانيا مــع أهــم وســائل اإلعــالم اإلســبانية للحــديث عــن ال

اإلسباني، والتقى عشرين عضوا مؤيًدا لحقوق الشعب الفلسطيني. داعًيا أعضاء البرلمان والرأي العـام 
 اإلسباني إلى االعتراف بدولة فلسطين.



 
 
 
 

 

 16 ص             4480 العدد:             12/1/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وفــي فرنســا التــي زارهــا مجــددا قــدم عــودة محاضــرة فــي مجلــس الشــيور، مشــددا علــى ضــرورة اعتــراف 
الدولة الفلسطينية.  وأمام مجلس الشيور الفرنسي اعتبر عودة نتنيـاهو رافًضـا كليًّـا أليـة صـيغة فرنسا ب

 للتسوية. 
 1/12/2017القدس العربي، لندن، 

 
عطاء الشعب الفلسطيني  تطبيق قراراتهاب المتحدةاألمم يطالب  الطيبي .25  تقرير المصيربحقه وا 

المتحــدة عــن التمييــز العنصــري ضــد أبنــاء الشــعب تحــدث النائــب أحمــد الطيبــي فــي األمــم  الناصــرة:
الفلسطيني في الداخل وسيل القوانين العنصرية، خاصة قانون القومية، وعن االحـتالل والقـدس وكافـة 
القضايا الهامة، وذلك بحضور نائب رئيس الجمعية العامـة لامـم المتحـدة، والسـفير فـوده سـبك رئـيس 

وســفير دولــة فلســطين الــدكتور ريــاض منصــور، والعشــرات  اللجنــة الخاصــة لــدعم الشــعب الفلســطيني،
 من سفراء وممثلي مختلف الدول.

نجتمــع هنــا فــي يــوم التضــامن مــع الشــعب الفلســطيني الــذي مــا زال يخضــع " الطيبــي فــي خطابــه قــال
لالحتالل ويناضل من أجل الحرية واالنعتاق من أطول االحتالالت، بل من االحتالل الوحيد الذي ما 

 «. ما حتى اليومزال قائ
آن األوان ألن يكـون لامـم المتحـدة دور أكثـر فاعليـة وتـأثير يعطـي للشـعب الفلسـطيني وأكد الطيبي، 

قامةحقه في الحرية وتقرير المصير أسوة بسائر شعوب  دولة فلسـطين المسـتقلة وكـبح جمـاح  العالم وا 
المواطنين العــرب كأقليــة فــي ســن تشــريعات عنصــرية وغيــر ديمقراطيــة واالعتــراف بــ إســرائيلحكومــة 
 «.قومية

 1/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 المقاطعة نشطاءضد  مشروع قانون  يقدمان"الليكود" و"كوالنو"  .26
قــدم أعضــاء كنيســت مــن كتلتــي "الليكــود" و"كوالنــو"، بيــنهم رئــيس االئــتالف الحكــومي، : هاشــم حمــدان

سـنوت،  7ون يدعو إلى فرض عقوبـة السـجن مـدة دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، هذ األسبوع، اقتراح قان
 على األقل، على الناشطين في الحركات التي تقاطع إسرائيل أو تقاطع منتجاتها.

ويدعو اقتراح القانون إلـى اسـتخدام بنـد فـي قـانون العقوبـات ضـد الناشـطين بشـأن األضـرار لــ"مصالح 
 أو مؤسسة". دولة إسرائيل، والعالقات بين إسرائيل وبين دولة أو منظمة

وبحسب اقتراح القانون، فإن التسبب بضرر لعالقات إسرائيل مع دول ومؤسسات أجنبيـة سـيؤدي إلـى 
ســنوات. أمــا األضــرار التــي تــنجم عــن ارتكــاب مخالفــة أخــرى فقــد تصــل  7عقوبــة ســجن تصــل إلــى 
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خـالل  سنوات، في حـين أن العقوبـة فـي حـال التسـبب بأضـرار مـن 10العقوبة عليها إلى السجن مدة 
 ارتكاب مخالفة خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد.

 30/11/2017، 48عرب 
 

 تدريبات تحاكي وقوع حرب بالجليل يجري  اإلسرائيليجيش ال .27
بــدأ ســالح الخــدمات الطبيــة، فــي جــيش االحــتالل، صــباح الخمــيس، بــأجراء تــدريبات : الــداخل المحتــل

 تحاكي وقوع حرب في المركز الطبي العسكري بالجليل.
وزعمــت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" العبريــة، أن التــدريبات تتضــمن محاكــاة وقــوع حــرب، والتــدرب 

 على التعامل مع اإلصابات، وهذه التدريبات خاصة بالخدمات الطبية بالجيش اإلسرائيلي.
ونقلـــت الصـــحيفة العبريـــة، عـــن النـــاطق باســـم الجـــيش اإلســـرائيلي قولـــه: "انـــه ســـيالح  حركـــة نشـــطة 

األليــات العســكرية بالمكــان، وطالــب مـــن الجمهــور عــدم التوجــه للمكــرز الطبــي العســـكري للمركبــات و 
 بالجليل اليوم".

 30/11/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ألنه يعترف باحتالل القدس الدولي هوائيةالدراجات ال سباق تهدد بإلغاء "إسرائيل" .28

الحكومــة اإلســرائيلية قــد تلغــي ســباق الــدراجات قالــت صــحف إســرائيلية يــوم الخمــيس، إن : محمــد وتــد
الهوائيـة الــدولي "جيـر ودي إيطاليــا"، الــذي سـيجري فــي الــبالد بعـد ســتة أشــهر، وسـيكون أحــد مســاراته 
في القدس. وسبب إلغاء السباق هو أن منظمي السـباق امتنعـوا عـن تمريـر مسـاره فـي القـدس الشـرقية 

 ئيلية بأنه "تقسيم للقدس".المحتلة، وهو ما اعتبرته الحكومة اإلسرا
ــاة الـــ "يوتيــوب" الرســمية للســباق، أن الســباق ســيمر بالقــدس حيــث  أعلــن علــى الموقــع اإللكترونــي وقن

الغربية وليس بالقدس الشرقية المحتلة، وأثار هذا التعريـف غضـب وزيـر السـياحة يـاريف ليفـين ووزيـر 
 السباق والتعاون معه. الثقافة والرياضة ميري ريغيف، اللذان هددا بسحب تمويل 

وقاال في بيان مشترك أن "القدس عاصمة موحدة إلسرائيل ال يوجد غرب أو شرق، هناك قدس واحدة 
وموحـــــدة، فمـــــا نشـــــرته اإلدارة المشـــــرفة والمنظمـــــة للســـــباق بمثابـــــة انتهاكـــــا للتفاهمـــــات مـــــع الحكومـــــة 

 كة بالسباق".اإلسرائيلية، وفي حال لم يتغير اإلعالن، فإن الحكومة لن تكون شري
 30/11/2017، 48عرب 
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 برصاص المستوطنين وهو يدافع عن أرضه فلسطينيد مواطن ااستشه .29
استشهد مواطن متأثرًا بإصابته برصاص مستوطن خالل عمله في أرضه شرق  "األيام"، وكاالت:

قرية قصرة، جنوب مدينة نابلس، أمس، في حين نفذت جماعات من المستوطنين عدة اعتداءات ضد 
 المواطنين وأراضيهم في عدة مناطق في شمال الضفة.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية: إن مستوطنين من البؤرة 
االستيطانية "ياش كود" اقتحموا أراضي المزارعين في قرية قصرة، وهاجموا المواطن محمود أحمد 

قة راس الخيل شرق القرية، وأطلقوا عليه عامًا( خالل عمله في أرضه بمنط 48زعل عودة )
الرصاص ما أدى إلى إصابته برصاصة بصدره، ما أدى إلى استشهاده بعد وقت قصير متأثرًا 

 بجروحه.
كما أصيب المواطن فايز فتحي حسن برصاص المستوطنين في قدمه، فيما احتجز االحتالل نجل 

 الشهيد في معسكر حوارة العسكري.
في قصرة أن أهالي البلدة هرعوا إلى منطقة راس الخيل بعد توجيه نداء وذكرت مصادر محلية 

استغاثة عبر سماعات المساجد، واندلعت مواجهات عنيفة بينهم وبين المستوطنين وقوات االحتالل 
مستوطنًا  15التي حضرت لحمايتهم، أسفرت عن إصابة مواطن آخر. واحتجز أهالي قصرة نحو 

 تم إطالقهم.داخل أحد الكهوف قبل أن ي
 1/12/2017هللا،  رام األيام،

 
 المساجد لمواجهة اعتداءات المستوطنينبودعوات  ست إلىفي بلدة قصرة  اإلصاباتارتفاع عدد  .31

عضو بلدية قصرة عماد جميل ومصادر طبية مساء اليوم الخميس، بارتفاع عدد  : أفادنابلس
ثنان ا ست؛ إلىية قوات االحتالل، جراء هجوم المستوطنين على بلدة قصرة تحت حما اإلصابات

منهم بالرصاص الحي، وآخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومثلهما باالعتداء بالضرب 
عشرات حاالت االختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما أقدم عشرات المستوطنين على  إلى إضافة

 مر الفلسطيني.تكسير عدة مركبات للمواطنين وسيارة إسعاف تابعة للهالل األح
ومع تواصل االعتداء، دعا أئمة المساجد عبر مكبرات الصوت أهالي البلدة للتوجه للمنطقة الشرقية 

 لحماية المواطنين من اعتداءات الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين.
ذلك أكدت بلدية قصرة أن سيتم إقامة صالة الجمعة يوم غد في منطقة رأس الخيل التي استشهد  إلى
 المواطن محمود زعل عودة صباح اليوم برصاص مستوطن.فيها 

 30/11/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 عائلة مقدسية مسلمة تحتفظ بمفتاح كنيسة القيامة .31

يتجه الفلسطيني المسلم أديب جودة كل ليلة إلى أحد أقدس المواقع المسيحية في العالم، : رويترز
 ية في المنطقة القديمة بمدينة القدس، حامال المفتاح العتيق لكنيسة القيامة.سالكا األزقة الحجر 

عاما( إنه منذ قرون تم االتفاق على ائتمان عائلته التي تعد من أبرز عائالت  53ويقول جودة )
 القدس على مفتاح الكنيسة.

غالقها، حيث يتولى وائتمنت عائلة مسلمة أخرى، هي عائلة نسيبة، على مهمة فتح أبواب الكنيسة وا  
 أفرادها القيام بالمهمة إلى اليوم.

ويقول بعض الباحثين إن القائد صالح الدين األيوبي الذي استرد القدس من أيدي الصليبيين عام 
هو الذي منح العائلتين هذه الوصاية من أجل تأكيد سلطة المسلمين في المدينة، غير أن  1187

، ويعرض عشرات القرارات السلطانية التي 16ما قبل القرن  جودة يقول إن الوثائق ال ترجع إلى
 أصدرها العثمانيون بمنح الوصاية على المفتاح ألسرته.

ويوضح جودة أن المفتاح عمره نحو ثمانمئة عام، وأن نسخة أخرى يحتف  بها من المفتاح انكسرت 
 بعد استخدامها على مدار القرون.

 30/11/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 

 بيع أرٍض بالقدس لرجال أعمال إسرائيليينكشف عن ال .32
"كيريوس  األرثوذكسيأميط اللثام عن صفقة بيع وتسريب جديدة قام بها البطريرك : القدس المحتلة

دونمات لرجال أعمال إسرائيليين يحملون  10ثيوفلوس" الثالث قبل أربع سنوات، والتي تضمنت بيع 
 الجنسية األمريكية.
سرائيلية كشفت في تقرير لها أن رجال األعمال اإلسرائيليين الذين اشتروا األرض صحيفة هآرتس اإل

يسعون إلقامة مبان سكنية وفندق عليها، وهو ما نفته البطركية مدعية أنها األمر يدور حول تأجير 
ليسمح للمستثمرين اإلسرائيليين البناء على األرض  2013عاما، وقد تم تجديده عام  99قديم لمدة 

 ابل إقامتهم مبنيين للبطركية.مق
تسريب أراض في حي الثوري صفقة جديدة تضاف للصفقات التي قام بها "ثيوفلوس"، متجاهال 

 القيمة الدينية للمكان للديانتين اإلسالمية والمسيحية.
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فيما يطلق عليه المسلمون اسم حي الثوري نسبة إلى شهاب الدين أبو العباس المشهور بأبي ثور، 
ان أحد المجاهدين المشاركين في فتح بيت المقدس مع صالح الدين، وما زال ضريحه والذي ك

 موجود في الحي حتى اآلن.
وحسبما كشفت صحيفة هآرتس فإن األراضي التي سربها "ثيوفلوس" بحي الثوري، تم بيعها مقابل 

والمصادقة على سبعة مليون ونصف دوالر، إضافة لمليونين تم دفعهم مباشرة إثر اإلتمام المبدئي 
 الصفقة.

 30/11/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 فلسطينية إلقامة محطة مياه عادمة االحتالل يستولي على أراضٍ  .33
يعمل االحتالل اإلسرائيلي على وضع اليد على أراض فلسطينية بملكية خاصة ُبغية إقامة محطة 

 ة.للمياه العادمة للمستوطنات بالضفة الغربية المحتل
وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن سلطات االحتالل تخطط إلقامة منشأة لتنقية مياه الصرف الصحي 
للبؤرة االستيطانية "عوفرا"، والتي بنيت بشكل غير قانوني، دون تصاريح، ومع العلم بأنها بنيت على 

 أراض فلسطينية خاصة.
ية بتطوير ترتيب المنشأة ومصادرة وأكد مصدر أمني للصحيفة أنه من المتوقع أن تقوم اإلدارة المدن

 األراضي بعد موافقة ومصادقة القيادة السياسية التي تم قبولها مؤخرا.
 30/11/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 في الخليل بشتى الطرق « مسافر يطا»إسرائيلية لتهجير أهالي  مساعٍ تقرير:  .34

طا منذ عدة سنوات لحمالت إسرائيلية متصاعدة فادي أبو سعدى: تتعرض قرية مسافر ي - رام هللا 
وتهجيرهم واالستيالء على المواقع االستراتيجية لصالح االستيطان اليهودي  السكان في محاولة لطرد

 في المنطقة، خاصة أنها محاطة بالمستوطنات اليهودية من كافة الجهات. 
سات الحيوانات، وكذلك وتالحق سلطات االحتالل السكان هناك عن طريق هدم خيامهم وبرك

مصادرة كل ما يتم التبرع به سواء من الفلسطينيين أو من دول االتحاد األوروبي. والجديد في 
قضيتهم أن قوات االحتالل قامت أمس بإغالق كافة الطرق المؤدية إلى القرية في محاولة لمنع 

على المساعدات أو إيصال السيارات من الوصول إليها، وبالتالي التضييق عليهم أكثر في الحصول 
 أغراضهم بسهولة إلى أماكن سكناهم. 



 
 
 
 

 

 21 ص             4480 العدد:             12/1/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وصعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي من إجراءاتها ضد السكان في منطقة مسافر يطا، وذلك بعد 
 إسرائيليةمناطق عسكرية  إلىتوالي قرارات الهدم والتهديد بترحيلهم من مناطق سكناهم لتحويلها 

 من المستوطنات.  مغلقة تمهيدًا لبناء المزيد
ويعاني السكان في منطقة المسافر من مضايقات جنود االحتالل سواء من خالل عمليات االعتقال 
ومصادرة الجرارات الزراعية والحصاد لمزروعاتهم. وسبق ذلك طرد سكان منطقة جنبا وترحيلهم في 

 تحت ذريعة أن المنطقة العسكرية مغلقة.  2000عام 
نسمة. وجميع السكان الذي  1800 نحوالمتوفرة  اإلحصاءاتيطا حسب وبلغ عدد سكان مسافر 

يعيشون في المنطقة هم مزارعون ومربون للثروة الحيوانية، إذ يقدر عدد األغنام الموجودة في 
 رأس من األغنام، وتخلو المنطقة من شبكة المياه والمواصالت والكهرباء.  14000 بحواليالمنطقة 

االحتالل هو تهجير كافة البدو الفلسطينيين وتجميعهم في نقطة واحدة  في غضون ذلك وألن مخطط
ثالث قرى  اإلسرائيليينفقد داهم عشرات الجنود « 1ئي »لتنفيذ المخطط االستيطاني األضخم 

جمال، في  وأمإجالء سكانها وهدمها وهي مجمع الرعاة في عين الحلوة  إسرائيلفلسطينية تنوي 
 . أريحاالبدو في خان األحمر، على جانب شارع القدس ـ شمال غور األردن، ومجمع 

 1/12/2017القدس العربي، لندن، 
 

 شاملة لمصر في حربها ضد اإلرهاب بمساعداتتوصيات إسرائيلية  .35
طالب "مركز أبحاث األمن القومي" في إسرائيل بتقديم حزمة مساعدات أمنية : صالح النعامي

ينه من تحقيق إنجازات في مواجهة التهديد، الذي يمّثله تنظيم واقتصادية كبيرة للنظام المصري، لتمك
"والية سيناء". وشّدد المركز في دراسة أعّدها لهذا الخصوص ونشرها على موقعه اإللكتروني، أمس 
الخميس، على أن كل الدول المشاركة في الحملة الدولية على "اإلرهاب السلفي الجهادي"، بحسب 

ساعدات واسعة وعاجلة لمصر لتوفير بيئة تساعدها على حسم هذه توصيفه، مطالبة بتقديم م
 المواجهة.

وسخرت الدراسة، التي أعّدها البرفسور يورام شفايتسر، والدكتور عوفر فنتور، من نمط المساعدات 
التي تقدمها الواليات المتحدة لمصر، مشيرة إلى أن "الرئيس دونالد ترامب يكتفي بنشر التغريدات 

 على تويتر للتعبير عن دعمه للنظام المصري في حربه على )داعش( في سيناء".على حسابه 
وحّثت الدراسة نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على عدم إبداء أية حساسية وقبول 
المساعدات الخارجية، مشددة على أن "إسرائيل مستعدة لتجاوز حّد المساعدات الحالي، الذي تقدمه 

 في سيناء". لمصر في حربها
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واعتبرت الدراسة أّن منطقة شمال سيناء باتت تعّد المنطقة التي يتوّجب أن تدور فيها المواجهة 
العالمية ضد تنظيم "داعش"، ال سيما بعد هزيمته في العراق وسورية، منوهًة بأّن قادة ونشطاء 

 التنظيم معنيون بنقل المواجهة إلى أمكنة أخرى، وضمنها مصر.
 1/12/2017، يد، لندنالعربي الجد

 
 لحل عادل للقضية الفلسطينية يصعد التطرف التوصلعبدهللا الثاني: عدم  .36

هللا الثاني، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في قصر الحسينية  عقد الملك عبد  :عمان ــ بترا
ت على امس، مباحثات ركزت على عالقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأخر المستجدا

 الساحتين اإلقليمية والدولية.
وتطرقت المباحثات أيضا إلى جهود تحريك عملية السالم، إذ أكد الملك ضرورة تكثيف الجهود 
الرامية إلى إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الدولتين، 

لة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من ومبادرة السالم العربية، وبما يقود إلى إقامة الدو 
 ، وعاصمتها القدس الشرقية.1967حزيران 

وفي اإلطار ذاته، حذر الملك من أن عدم التوصل إلى حل عادل ودائم سيبقي المنطقة عرضة 
 لمزيد من التوتر وتصاعد حدة التطرف والعنف.

 1/12/2017، الدستور، عّمان
 

 اإلسرائيلية قبل محاكمة قاتل األردنيين للسفارة: ال فتح أردني مصدر .37
أن األردن لن يسمح إلسرائيل بإعادة فتح  تأكيدهنقلت وكالة "رويترز" عن مصدر رسمي  :عمان

سفارتها في عمان حتى تتخذ إجراءات قانونية ضد الحارس اإلسرائيلي الذي قتل اثنين من المواطنين 
 األردنيين.

ن دبلوماسي إسرائيلي قوله، إن حكومته تنوي استبدال سفيرتها ، عأمسوكانت وكالة "رويترز" نقلت 
في األردن، على ضوء رفض المملكة عودتها، بعد جريمة قتل مواطنين أردنيين، على يد حارس 

 السفارة زيف مويال.
عمان "ونحن نبحث عن بدل"،  إلىوقال الدبلوماسي اإلسرائيلي، إن السفير عنات شالين لن تعود 

هاء القضية مع المملكة األردنية. وقال، "إن األردنيين ال يريدون عودة شالين، وهذا في محاول إلن
يشكل عائقا أمام تصحيح العالقات" بين الجانبين. وقد رفض الناطق بلسان الخارجية اإلسرائيلية 

 التعقيب على الخبر.
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يلية، للتهرب من الشروط وأكد األردن مرارا في األشهر األخيرة، على رفضه محاوالت االبتزاز اإلسرائ
خالءالتي فرضها، منذ ارتكاب الجريمة،   السفارة في عمان.  وا 

"موقفنا في موضوع السفارة ثابت  أنفي تصريحات سابقة  أكدوكان وزير اإلعالم د. محمد المومني 
قاتل كما هو، فنحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل إن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم ال

للمحاكمة"، مضيفا أن "هذه مطالبنا، ولن يكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا 
 األمر".

 30/11/2017، عّمانالغد، 
 

 العثيمين: األمن اإلقليمي لن يتحقق بدون حل القضية الفلسطينية .38
ن، الخميس، إن قال األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، يوسف بن أحمد العثيمي: إسطنبول

"القضية الفلسطينية تشكل التحدي األكبر في المنطقة، وبدون حلها ال يمكن الحديث عن توازنات 
 إقليمية ونظام إقليمي جديد يحقق األمن والسلم واالستقرار".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالدورة الثالثة لمؤتمر حوارات البحر األبيض المتوسط التي انطلقت مساء 
 ديسمبر  كانون األول المقبل. 2ي روما، وتستمر حتى اليوم ف

 30/11/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 مع أبناء الشعب الفلسطيني وتضامنهاالسعودية تجدد دعمها  .39
أكدت السعودية، مجددا دعمها الراسخ وتضامنها الكامل مع جميع أبناء الشعب الفلسطيني  جنيف:

ر القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير. ودعت إلى في نضاله التاريخي لنيل حقوقه غي
أن تكون القضية الفلسطينية واستحقاقاتها القانونية والسياسية واإلنسانية في مقدمة اهتمامات المجتمع 

 الدولي.
 37جاء ذلك في كلمة السعودية أمام الجمعية العامة لامم المتحدة، أول من أمس، حول البند 

التي ألقتها منال حسن رضوان، المنسقة « مسألة فلسطين» 38، والبند «لشرق األوسطالحالة في ا»
السياسية في الوفد السعودي الدائم لدى األمم المتحدة، حيث نددت وبشدة بجميع الحمالت 

 اإلسرائيلية المتالحقة على األرض الفلسطينية المحتلة.
ل مسؤولية أعمالها الشائنة بقتلها الفلسطينيين وحملت إسرائيل وحدها بصفتها القوة القائمة باالحتال

األبرياء، وتوغلها االستيطاني، وسرقة األرض الفلسطينية، وتدمير اآلالف من المنازل والمباني 
والبنى التحتية، وجميع األضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني على مدى أكثر من 
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الحتالل وعشرة أعوام من الحصار الجائر، وبينت أنها كلها عاما من النكبة، ونصف قرن من ا 70
انتهاكات جسيمة ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، ال تسقط بالتقادم، ولن 
سرائيل بسلوكها العدواني المستمر تضرب بعرض الحائط جميع مناشدات  تنساها ذاكرة األجيال، وا 

 نتهاكاتها الجسيمة والتزامها بالقرارات الدولية واحترامها للقانون.ومطالبات المجتمع الدولي بوقف ا
وأكدت السعودية، الهوية اإلسالمية والعربية والفلسطينية للقدس المحتلة، وعلى أن القدس الشرقية 

، ويبقى ضمها من جانب 1967جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
غير قانوني وغير معترف به ومدانا من المجتمع الدولي، وندين بأشد  -االحتالل قوة  -إسرائيل 

العبارات االنتهاكات المستمرة على المسجد األقصى والمصلين على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
لزام إسرائيل باحترام حقوق حرية العبادة والحفاظ على  وطالبت بوقف هذه االنتهاكات المتكررة وا 

 ة المصلين واألماكن المقدسة.حرم
 1/12/2017، لندن، األوسطالشرق 

 
 "إسرائيل"م التطبيع مع قانون يجرّ   ناشطون مغاربة يدعون إلى سنّ   .41

شارك العشرات من الناشطين المغاربة، مساء األربعاء، في وقفة بالرباط، : الرباط  محمد الطاهري 
ي، دعوا خاللها سلطات بالدهم إلى سن قانون إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطين

 يجرم التطبيع مع إسرائيل.
وبحسب مراسل األناضول، فإن الوقفة دعا إليها "االئتالف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة 
التطبيع" )غير حكومي("، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يحتفل به في 

 ان من كل عام.نوفمبر تشرين ث 29
وهتف المشاركون في الوقفة بشعارات تدين "الغطرسة الصهيونية"، وتحيي "صمود الشعب الفلسطيني 

ونادى المتضامنون الحكومة والبرلمان  أمام االحتالل الصهيوني المدعوم من اإلمبريالية العالمية".
دانوا "محاوالت االختراق وأ المغربي، بضرورة سن قانون "يجرم" كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

 التطبيعي" المتواصلة للمجمتع والهيئات المغربية.
وفي تصريح لاناضول، قال عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد واإلصالح )الذراع الدعوية 
لحزب العدالة والتنمية المغربي(، وعضو االئتالف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، إن 

وأضاف:  ءت لنقدم التحية "للصمود الفلسطيني اتجاه االحتالل الصهيوني الغاصب".وقفة اليوم جا
 "نحن هنا اليوم لنعلن رفضنا لهذا االحتالل الذي جثم على فلسطين لعقود".
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وأكد تضامن الشعب المغربي المستمر والمتواصل مع فلسطين والشعب الفلسطيني وتأييده للمقاومة، 
 لقدس، وفي كافة أرض فلسطين.وصمود المقدسيين على أرض ا

التعبئة من أجل رفض التطبيع وكل ما يمكن أن  إلىودعا كافة القوى الوطنية والشعبية المغربية 
 يخدش تضامن الشعب المغربي التاريخي مع القضية الفلسطينية.

 30/11/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 أسطول المساعدات إلى غزةفي قضية  "إسرائيل" مالحقةترفض  "الجنائية الدولية" .41
قررت المحكمة الجنائية الدولية عدم محاكمة إسرائيل في الغارة على أسطول مساعدات : أ ف ب

نوفمبر تشرين  30، كما أعلنت المدعية العامة، الخميس 2010كان متجهًا إلى غزة في أيار مايو 
 الثاني، مؤكدة قرارًا سابقًا يقضي بإغالق التحقيق األولّي.

ت فاتو بن سودة في بيان: "بعد دراسة معّمقة ودقيقة لجميع العناصر ذات الصلة، قررت أخيرًا وقال
أن أؤكد قراري السابق بشأن الحالة المتعلقة بالسفن التي ترفع أعالم جزر القمر واليونان وكمبوديا 

 وا غالق هذا التحقيق األولّي"، وهي خطوة تسبق القيام بأي تحقيق.
 30/11/2017ربي، بوست ع هافينجتون

 
 مليارات دوالر سنويا ثالثالتجاري بين فلسطين والصين نحو  التبادلسفير فلسطين لدى الصين:  .42

أكد سفير فلسطين لدى دولة الصين الشعبية  :أيهم ابوغوش وهاني بياتنة -الحياة الجديدة -بكين 
االحتالل اإلسرائيلي فريز مهداوي أن صوت إسرائيل لدى الصين بات قويا، مشيرا إلى أن دولة 

 اختراق في الساحة الصينية عبر ثالثة مسارات احدها السياحة. إحداثتمكنت من 
وقال مهداوي خالل لقائه وفدا إعالميا فلسطينيا يمثل مؤسسات اإلعالم الرسمي إن صوت إسرائيل 

الذي خصص  في الصين اليوم أصبح قويا، نتيجة ثالثة مسارات، األول يتعلق باإلعالم اإلسرائيلي
كادرا إعالميا يتقن اللغة الصينية لمخاطبة الشعب الصيني، والثاني عن طريق دراسات البحث 

عالقات وطيدة مع نظيرتها الصينية وابتعثت مؤخرا طالبا لتعلم  أقامتوالجامعات اإلسرائيلية التي 
لي يزورون الصين ألف سائح إسرائي 87منوهاإلى نحو  اللغة الصينية، والثالث عن طريق السياحة،

 سنويا.
وأكد مهداوي خالل لقائه الوفد اإلعالمي أن اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية حول واردات فلسطين 

 أنمليون دوالر سنويا ليست دقيقة بالمرة، كون  400 - 300من الصين والتي تقدرها بنحو 
مة الفواتير التي يقدمها اإلحصاءات تعتمد فقط على ضريبة المقاصة والتي بدورها تحدد بموجب قي
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التجار الفلسطينيون لوزارة المالية الفلسطينية، بينما الحقيقة تشير إلى أن حجم الواردات الفلسطينية 
 من الصين قد تصل إلى ثالثة مليارات دوالر سنويا.

وكشف مهداوي النقاب عن تشكيل لجنة ثالثية فلسطينية إسرائيلية صينية بهدف إحالة أية عراقيل 
رائيلية تعترض المشاريع الممولة صينيا في فلسطين، قائال إن هذه اللجنة تمكنت من حل إس

 اإلشكاليات المتعلقة بإقامة محطة بني نعيم للطاقة الشمسية.
ونوه إلى أن إسرائيل كانت تعترض على تنفيذ المشروع لمشكلة فنية تتعلق بالكهرباء، إذ اعتبرت 

هذه المحطة ستشغل على خط يغذى أساسا بالكهرباء من إسرائيل، إسرائيل إن الطاقة التي ستنتجها 
وبالتالي طالبت بإجابات حول هذه المشكلة الفنية، مشيرا إلى أنه جرى حل هذه اإلشكالية بين 
الفنيين دون أن يعطي مزيدا من التوضيحات، وان المحطة أصبحت جاهزة بالفعل والتي سينشأ 

 لخاليا الشمسية.بموجبها مصنع في فلسطين لتصنيع ا
 1/12/2017، ، رام هللاالجديدةالحياة 

 
 بوقف التوسع االستيطاني نتنياهونواب أمريكيون يطالبون  .43

طالب عشرة من كبار ممثلي الحزب الديمقراطي المعارض في الواليات المتحدة، رئيس : وكاالت
خليل وتجمعات بدوية بعدم تنفيذ أمر هدم قرية سوسيا بمنطقة ال« اإلسرائيلي»حكومة االحتالل 

فلسطينية في منطقة األغوار وجاء في رسالة مفتوحة، وجهها هؤالء القادة إلى نتنياهو إن تشريد 
تجمعات سكانية بأكملها من أماكن سكناها هو خطوة لضرب حل الدولتين، ونحن نحث حكومتكم 

  على التراجع عن نهج هدم القرى الفلسطينية.
بدال من تفريغ هذه التجمعات فإننا نشجع حكومتكم على إعادة »لتهم وقال أعضاء الكونغرس في رسا

النظر في سياستها واتخاذ خطوات لمنح السكان هناك حقوقهم في البناء في الوقت الذي يسمح فيه 
 بتوسيع دراماتيكي لالستيطان في المنطقة )ج(.

 1/12/2017، الشارقةالخليج، 
 

 ونروااأل  مليون دوالر لدعم 1.25الهند تقدم  .44
مليون  1.25أعلن ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين أنيش راجين، عن تقديم دعم بقيمة : رام هللا

 دوالر أميركي، لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا".



 
 
 
 

 

 27 ص             4480 العدد:             12/1/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وأشاد راجين بالعمل المميز الذي تقدمه وكالة الغوث في الضفة وقطاع غزة والمناطق األخرى، 
وأشار إلى أن هذه المساهمة  دعم الحكومة الهندية لنشاطات "األونروا" في المنطقة. مؤكدا استمرار

 من الحكومة الهندية تقدم هذا العام في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
 30/11/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 احقة خمسة قرارات تتعلق بفلسطينبأغلبية س تعتمدالجمعية العامة لألمم المتحدة  .45

اعتمدت الجمعية العامة لامم المتحدة صباح اليوم الجمعة، وبأغلبية ساحقة، خمسة قرارات : نيويورك
 تتعلق بفلسطين وهي كالتالي:

القدس" )تحت  -القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية")تحت بند قضية فلسطين(
القرار المعنون "البرنامج اإلعالمي الخاص الذي تضطلع به إدارة -األوسط(بند الحالة في الشرق 

القرار المعنون -شؤون اإلعالم باألمانة العامة بشأن قضية فلسطين" ) تحت بند قضية فلسطين(
"اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".)تحت بند قضية 

 ."شعبة حقوق الفلسطينيين باألمانة العامة" ) تحت بند قضية فلسطين( القرار المعنون -فلسطين(
وقد ركزت الجمعية العامة في قراراتها على إدانة االستيطان اإلسرائيلي غير القانوني وتهديد إسرائيل 

في هذا العمل غير القانوني أن تقع تحت طائلة المساءلة وهذه لغة تصعيدية  استمرارهافي حال 
األوروبي جميعها صوتت لصالح  االتحادلجمعية العامة في هذا الشأن. يشار إلى أن دول تستعملها ا

 هذه القرارات.
 30/11/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 الكويت تدعو قطر إلى قمة مجلس التعاون الخليجي المرتقبة األسبوع المقبل .46

كانون االول، وفق ما  6و 5خليجي المرتقبة في سّلمت قطر لحضور قمة دول مجلس التعاون ال
وقالت الوكالة ان  أفادت وكالة االنباء الكويتية الرسمية، وذلك رغم األزمة غير المسبوقة في الخليج.

السفير الكويتي في الدوحة حفي  العجمي سلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "رسالة 
خ صباح األحمد الجابر الصباح تتضمن دعوة "للمشاركة في خطية من اخيه" امير الكويت الشي

وأضافت  للمجلس األعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" المقررة في الكويت. 38الدورة 
"سلم الرسالة سفير دولة الكويت لدى قطر حفي  العجمي خالل استقبال الشيخ تميم له اليوم 

 الخميس".
 30/11/2017النهار، بيروت، 
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 الدولة الفلسطينية سرابالجري وراء  .47

 محسن صالحد. 
بعد -يبدو أن أكثر الفلسطينيين حماسًا لمشروع التسوية السلمية على أساس حل الدولتين بات يدرك 

بالشكل -أن األمر صار في مهب الريح. وأن مشروع التسوية  -نحو ربع قرن على اتفاق أوسلو
لت الخط السائد في منظمة التحرير الفلسطينية من لم يكن أكثر من فخٍّ  -الذي تّم به أو مصيدة حوَّ

بيئتها الثورية المفترضة إلى منظومة مصالح، تدير كيانًا وظيفيًا اسمه "السلطة الفلسطينية"، على 
 أمل الوصول "يومًا ما" إلى ُحُلم الدولة الفلسطينية.

الضفة الغربية في ورشة أشغال تصل الليل في الوقت نفسه، كان االحتالل اإلسرائيلي ُيثّبت أركانه ب
بالنهار لتهويد األرض واإلنسان، ولبناء حقائق على األرض تلغي عمليًا وتدمر كافة األسس 

 الضرورية إلنشاء دولة فلسطينية.
أن يقفوا  -وخصوصًا من يتبنون مسار التسوية-لقد آن األوان للمعنيين بالمشروع الوطني الفلسطيني 

قيقية للحالة الكارثية التي وصلت إليها الحالة الفلسطينية، وأن يسحبوا الغطاء على وقفة مراجعة ح
ضاعة ما تبقى من فلسطين.  األقل عن عملية "استغفالهم" أو استخدامهم غطاًء الستمرار االحتالل وا 

*** 
نيين أن الجري وراء "الجزرة" المسماة "دولة فلسطينية" لم يتوقف منذ عقود طويلة. فمن حق الفلسطي

ت في أن األطراف التي  تكون لهم دولتهم واستقاللهم وسيادتهم على أرضهم، ولكن المشكلة تَلَخصَّ
كانت َتِعُد الفلسطينيين بذلك أو ُتلوِّح لهم به، كانت تشترط عليهم "الهدوء والسكينة" واللجوء إلى 

 "الوسائل السلمية".
عم" أو "حقنة مورفين"؛ تمارس عبرها هذه القوى وذلك في الوقت الذي لم تكن فيه "الدولة" سوى "طُ 

عملية خداع لكسب الوقت في تشتيت االنتباه، وتضييع البوصلة الفلسطينية عن عمليات البناء 
نشاء  ومراكمة القوة وعن العمل المقاوم، وفي منع الثورات واالنتفاضات، وا هدار الحقوق الفلسطينية، وا 

 ألرض.الحقائق التي تخدم الصهاينة على ا
في أثناء الحرب العالمية -تاريخيًا، كان االستقالُل الذي لوَّح به البريطانيون للشريف حسين بن علي 

للمشرق العربي )وضمنه فلسطين(، األداَة التي اسُتخدمت لدفع العرب وقادتهم للتحالف مع  -األولى
 ا كغنائم باردة.البريطانيين ضد األتراك، والحتالل فلسطين وبالد الشام، والحصول عليه
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من الناحية -وصّك االنتداب الذي أعطى البريطانيين غطاء دوليًا الستعمار فلسطين، كان يعني 
أن تتم تهيئة الشعب الفلسطيني ومساعدته في نيل استقالله، لكن  -الرسمية وفق ميثاق عصبة األمم

 ية.ذلك كان عمليًا أداَة خداٍع لتهيئة فلسطين إلنشاء دولة يهودية صهيون
والدولة الفلسطينية المستقلة التي وعد البريطانيون بها الفلسطينيين خالل عشر سنوات في أعقاب 

(؛ جرى رمي 1939الثورة الفلسطينية الكبرى )في كتاب ماكدونالد األبيض الصادر في مايو أيار 
 .1945وثيقتها في سلة النفايات بعد تغيُّر الظروف سنة 

نوفمبر تشرين  29بتقسيم فلسطين في  181ي أقرها قرار األمم المتحدة رقم أما الدولة الفلسطينية الت
 ، والذي تمّر ذكراه السبعين هذه األيام؛ فهي قصة مأساة أخرى.1947الثاني 

من فلسطين،  %54فرغم كارثية القرار، والظلم الفاحش الذي تضمنه بإقرار دولة لليهود على نحو 
للشعب الفلسطيني حسب ميثاق األمم المتحدة نفسها؛ فإنه أعطى وعدم االكتراث بحق تقرير المصير 

من مساحة فلسطين التاريخية. ومع ذلك فإن األحداث أثبتت أنه كان  %45الفلسطينيين دولة على 
 مخططًا لهذه الدولة أالَّ تقوم!!

ني، ، والدعم الدولي الذي لقيه المشروع الصهيو 1948ودون الخوض في التفاصيل؛ فإن سياق حرب 
-وطريقة تعامل الدول العربية مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ذلك الوقت؛ أدت 

من الشعب الفلسطيني، وتوسع مساحة الدولة المقررة لليهود  %60إلى تشريد نحو  -باعتبار النتيجة
 .%77إلى 

زة ووضعتها بينما سيطر األردن على الضفة الغربية وضمها إليه، وسيطرت مصر على قطاع غ
تحت إدارتها؛ وُمنعت القيادة الفلسطينية الرسمية من ممارسة مهامها على األرض، رغم إعالنها 

، 1948االستقالل، وعقدها لمجلس وطني يمثل الشعب الفلسطيني مطلع أكتوبر تشرين األول 
 وتشكيلها لحكومة عموم فلسطين.

الفلسطينية على الخروج من قطاع غزة إلى ثم أكِره زعيم فلسطين الحاج أمين الحسيني والحكومة 
 القاهرة، لتجد القيادة نفسها في شقة بإحدى بنايات القاهرة دونما َحْوٍل أو َطْول.

صار الشغل الشاغل للفلسطينيين هو تحرير فلسطين؛ وأنِشئت منظمة التحرير الفلسطينية على هذا 
؛ طرحت القيادة 1967حرب  . وبعدما احتل الصهاينة باقي فلسطين في1964األساس سنة 
 10على لسان القائد في حركة فتح أبو إياد خالل مؤتمر صحفي ُعقد في  -الفلسطينية 

 فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة. -1968أكتوبر تشرين األول 
الذين جاؤوا -وهو ما يعني أن قيادة الحركة الوطنية قبلت ضمنًا المستعمرين والمستوطنين اليهود 

كجزء من "شعب فلسطين"، أو كمكّون أصيل من  -حتالل البريطاني وبعد إنشاء "إسرائيل"تحت اال
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مكونات هذه الدولة. وعلى أي حال، فإن حل الدولة الواحدة كان وال يزال مرفوضًا من الطرف 
 اإلسرائيلي، ألنه ُينهي عمليًا المشروع الصهيوني وفكرة الدولة اليهودية.

، وفي ضوء بيئة عربية أكثر مياًل لمسار التسوية السلمية، 1973ول وبعد حرب أكتوبر تشرين األ
 1974وأكثر انكفاًء على أوضاعها الُقطرية؛ تبنى المجلس الوطني الفلسطيني في يونيو حزيران 

برنامج النقاط العشر، الذي فتح المجال ألول مرة للتحرك السياسي الفلسطيني باعتباره إحدى أدوات 
 تح الباب إلمكانية تجزئة ومرحلة تحرير فلسطين."التحرير"، كما ف

وهو ما هيأ المجال للقيادة الفلسطينية لالنتقال إلى مشروع الدولتين، بالتناغم مع مسار النظام 
الرسمي العربي. وخالل أشهر حصدت القيادة الفلسطينية اعتراف الدول العربية بمنظمة التحرير 

 عب الفلسطيني، وحصلت على عضوية مراقب في األمم المتحدة.الفلسطينية ممثاًل شرعيًا وحيدًا للش
ومع تزايد الضغوط على منظمة التحرير وفصائل المقاومة على مدى سنوات، وخسارتها لنفوذها 
وقواعدها المسلحة في بلدان الطوق، ومع محاوالت إضعافها وتهميشها؛ وجدت المنظمة في 

رافعة سياسية، حيث عادت  -1987مبر كانون األول ديس 9التي اندلعت في -االنتفاضة المباركة 
 قضية فلسطين لتتصدر المشهد، ولتفرض نفسها فرضًا على األجندات العربية والعالمية.

سرائيليًا للحوار معه للدخول في مسار التسوية  وقد أرادت المنظمة أن تكون طرفًا مقبواًل أميركيًا وا 
تحاد السوفياتي تّم وضع برنامج وطني فلسطيني جديد في السلمية. وبناء على نصائح عربية ومن اال

، حيث اعترفت المنظمة ألول 1988نوفمبر تشرين الثاني  15-12المجلس الوطني التاسع عشر في 
الذي يتعامل مع قضية  242مرة بقرار األمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين، وبقرار مجلس األمن 

 فلسطين كقضية الجئين.
ن الشكل االحتفالي الذي تّمت به تغطية التنازل، وذلك بإعالن "استقالل فلسطين"؛ وبغض النظر ع

 فإن جوهر البرنامج كان مجرد اقتراب فلسطينٍي من مربع الشروط األميركية اإلسرائيلية.
من أرض فلسطين(، فتح  %23ومع ذلك، فإن قبول القيادة الفلسطينية بدولة منقوصة األرض )نحو 

في مفاوضات أدت إلى القبول بحكم ذاتي منقوص السيادة على جزء محدود من المجال للدخول 
 (.1993الضفة الغربية وقطاع غزة؛ من خالل ما ُعرف باتفاق أوسلو )عام 

 2000وفي أفضل أحوال هذا االتفاق وما نشأ عنه من ترتيبات؛ تولت السلطة الفلسطينية في سنة 
من مساحة فلسطين  %4.2مساحة الضفة والقطاع ) من %18المسؤولية األمنية واإلدارية عن 

من  % 5.1من مساحة الضفة والقطاع ) %22التاريخية(، وتولت المسؤولية اإلدارية فقط على 
 مساحة فلسطين التاريخية(.
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جاء اتفاق أوسلو في ظل بيئة عربية بائسة متشرذمة ناتجة عن حرب الخليج الثانية، حيث قاد 
(. وفي ظّل تراجع 1991 - 1990ًا دوليًا لمواجهة االجتياح العراقي للكويت )األميركان تحالفًا عربي

عربي عن دعم منظمة التحرير، وفي بيئة دولية شهدت انهيار االتحاد السوفياتي والمنظومة 
االشتراكية في شرقي أوروبا، وانتهاء مرحلة ثنائية القطبية وبدء مرحلة أحادية القطبية بقيادة الواليات 

 دة.المتح
رمى اتفاق أوسلو "السنارة" للقيادة الفلسطينية لتلتقط من جديد "ُطعم" الدولة الفلسطينية. ودون 

التي قد يؤدي حسمها إلى إنشاء دولة -الخوض في تفاصيل االتفاق؛ فإن قضايا الحل النهائي 
خمس جرى تأجيل البت فيها إلى مفاوضات الحقة، كان من المتوقع أن تنتهي خالل  -فلسطينية
 سنوات.

وألن الطرف الفلسطيني وافق على وقف المقاومة و"نبذ اإلرهاب"، وأالَّ يلجأ إال إلى الطرق السلمية، 
واعتمد على المفاوضات الثنائية مع الطرف اإلسرائيلي، دون مرجعية أو آلية دولية ملزمة 

نًا بـ"حسن نية" لإلسرائيليين؛ فإن الوصول إلى حلم الدولة الفلسطينية أصبح في جوهره مرته
 اإلسرائيليين، وبقوائم ال تنتهي من االشتراطات اإلسرائيلية للتأكد من "حسن السلوك" الفلسطيني.

في الوقت الذي أبقى فيه على -وبالطبع فإن "العدو اإلسرائيلي" ليس "جمعية خيرية"؛ ولذلك فإنه 
المعادلة التي يريدها، عبر "إدارة"  فرض -"جزرة" الدولة الفلسطينية ليستمر اللهاث الفلسطيني تجاهها

التسوية دونما أي سقف زمني، وبآلية ال منتهية من المفاوضات؛ ودون أن تكون للطرف الفلسطيني 
 أي أداة فاعلة للضغط عليه.

عامًا )وليس خمسة أعوام(  24وبالتالي لم تعد هنالك مواعيد واستحقاقات "مقدسة". وهكذا، مضت 
في األفق. وبينما كان الطرف اإلسرائيلي يستمتع باحتالل من مستوى "خمس دونما حلٍّ جاّد يلوح 

نجوم"، كان على الطرف الفلسطيني )قيادة المنظمة التي هي قيادة السلطة وقيادة فتح( أن يفي 
 بالتزاماته وصواًل إلى "حلم الدولة":

طينيين )بلدية، شرطة، ضرائب، فيتولى كافة المهام المرهقة و"القذرة" المتعلقة بإدارة السكان الفلس -
 خدمات... إلخ(.

ل فرصة إنشاء الدولة الفلسطينية، وينّسق أمنيًا  - ويتولى قمع كافة قوى المقاومة التي يرى أنها تعطِّ
 مع االحتالل.

ويوفر الغطاَء الذي يحتاجه االحتالل باّدعاء أن ثمة عملية تسوية سلمية قائمة، وأن القضية  -
 يقها للحل.الفلسطينية في طر 

 



 
 
 
 

 

 32 ص             4480 العدد:             12/1/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

وكان االحتالل اإلسرائيلي يقوم في المقابل بالقضاء عمليا  على حلم الدولة الفلسطينية وعلى حّل 
 الدولتين من خالل:

متابعة البرامج المكثفة للتهويد واالستيطان ومصادرة األراضي في الضفة الغربية، ليزيد عدد  -
 .2017ألف في سنة  800نحو  إلى 1993ألفًا سنة  280المستوطنين اليهود من نحو 

من أرض الضفة الغربية، ويعزل القدس، ويسيطر  %11إنشاء جدار عنصري عازل يصادر نحو  -
 على أهم مصادر المياه.

تقطيع أوصال الضفة الغربية بالمستوطنات والطرق االلتفافية، مع بقاء السيطرة اإلدارية واألمنية  -
تبقى من الضفة إلى "كانتونات" ومعازل للفلسطينيين؛ في  من الضفة؛ وتحويل ما %60الكاملة على 

 الوقت الذي واصل فيه حصاَر قطاع غزة.
إبقاء فجوة تفاوضية كبيرة دائمة، بحيث يكون أقصى ما يقدمه اإلسرائيلي ال يصل إلى الحد  -

ن األدنى الفلسطيني المقبول لدى قيادة المنظمة. حيث ما زالت الشروط اإلسرائيلية تتحدث ع
االعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة اإلسرائيلية، وعن رفض عودة الالجئين الفلسطينيين، وعن رفض 

 االنسحاب من شرقي القدس، وعن كيان فلسطيني منقوص السيادة وال يملك جيشًا... وغيرها.
*** 

يعدو كونه غطاًء وما يعنينا هنا، أن حّل الدولتين لم يعد قائمًا، وفق مسار التسوية الحالي الذي ال 
نهاًء لحلم "الدولة الفلسطينية" وفق تطلعات من أيدوا هذا المسار، وفي  لتهويد ما تبقى لفلسطين، وا 
ضوء الحقائق التي أنشأها اإلسرائيليون على األرض، وبناء على زيادة التطرف في منظومة المجتمع 

بتطويع الفلسطينيين للشروط  والقيادة السياسية اإلسرائيلية، وعلى أن واشنطن معنية أساساً 
 اإلسرائيلية.

على الطرف الفلسطيني ومن يؤيده في البيئة العربية والدولية أن يكفوا عن "خداع الذات"، وأن يتوقفوا 
عن أسلوب جري الضحية وراء "الجالد" إلرضائه أو لتقديم "الحلول" له، وكأن الضحية هي سبب 

 دة منظمة التحرير والسلطة أن:المشكلة وليس االحتالل. ولذلك؛ على قيا
 تصارح شعبها بالحقيقة، وتقوم بعملية مراجعة شاملة لكل مسار التسوية. -
 ترفع الغطاء عن مسار التسوية السلمية وتكشف قبح االحتالل. -
العودة إلى ترتيب البيت الفلسطيني وخصوصًا منظمة التحرير وفتحه للجميع، الستجماع عناصر  -

 ع الوطني في الداخل والخارج، واستئناف مشروع المقاومة والتحرير.القوة في المشرو 
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التوقف عن مالحقة قوى المقاومة المسلحة الفلسطينية، بل والتحالف معها، والتعامل معها كرصيد  -
وطني يخدم في مراكمة القوة وعناصر الضغط على االحتالل، واعتبار منجزات المقاومة في غزة 

 ورفض أي مساس بها.رافعة للعمل الوطني، 
السعي إلى إنهاء دور السلطة الفلسطينية كـ"سلطة وظيفية" تخدم أغراض االحتالل؛ فإما أن تكون  -

ما أن يتحمل االحتالل مسؤولياته في مواجهة مقاومة جهادية  السلطة في خدمة البرنامج الوطني، وا 
 ثورية فلسطينية.

سلطة الحالية ستقوم بإجراءات كهذه، نظرًا لطبيعة عقليتها وأخيرًا؛ لست متفائاًل بأن قيادة المنظمة وال
ستواجه هذا االستحقاق، أو سيفرضه عليها  -عاجاًل أم آجاًل، أحبت أم كرهت-وحساباتها، ولكنها 
 الشعب الفلسطيني.

 30/11/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الفلسطينّيون يؤّيدون حزب هللا بعد وصفه باإلرهاب .48
 عدنان أبو عامر

تشرين الثاني نوفمبر،  19ّتهم وزراء الخارجّية العرب خالل اجتماع للجامعة العربية في القاهرة في ا
حزب هللا اللبنانّي بالمسؤولّية عن دعم اإلرهاب، باألسلحة المتطّورة والصواريخ الباليستّية، وأّن لبنان 

 يخضع إلى سيطرته، ألّنه أكبر أذرع إيران العسكرية في المنطقة.
تشرين  20ل القرار صدمة كبيرة لدى الفلسطينّيين، وأصدرت الفصائل الفلسطينّية في شكّ 

 الثاني نوفمبر بيانات تدين القرار.
ورفض بيان حماس وصف الحزب باإلرهاب، وعّبرت الحركة عن تفاجئها من خلّو القرار العربّي من 

الشعب الفلسطينّي. أّما حركة الجهاد اإلشارة إلى "اإلرهاب اإلسرائيلّي" الذي يتعّرض إليه يومّيًا 
اإلسالمّي فأدانت في بيانها القرار، ألّنه يوّفر مظّلة لتأجيج الفتن والصراعات في المنطقة، واعتبرته 

 خدمة للعدّو الصهيونّي.
ووصفت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين القرار بالعدوانّي، وبأّنه يجّسد هيمنة السعودّية على 

ة العربّية. واعتبرت الجبهة الديمقراطّية لتحرير فلسطين أّن اّتهام الحزب باإلرهاب سياسات الجامع
 يخدم مصالح اإلدارة األميركّية، ويرتبط بضغوطها لتطبيع العالقات بين إسرائيل ودول عربّية.

المحّلل السياسّي الفلسطينّي ساري عرابي، الذي يكتب بعدة صحف ومواقع إخبارية عربية قال 
مونيتور" إّن "معارضة حماس القرار العربّي ضّد حزب هللا ينبع من مخاوفها البالغة، وتدفعها إلى لـ"ال

هذا الموقف عوامل أّولها معاناتها من عوز هائل يحول دون قدرتها على تسيير أمورها، وقد باتت 
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أّن اّتهام  تفتقر إلى الحلفاء والداعمين، ويتعّرض بعض أصدقائها إلى الحصار مثل قطر، وثانيها
الحزب باإلرهاب ال يبقي حماس معزولة عن هذا االّتهام، مّما قد يجعلها تنتظر دورها الجتثاثها 
بعده، وثالثها أّن القرار يتزامن مع جهد سعودّي لتطبيع العالقة مع إسرائيل، واعتبار إيران التهديد 

 ة".الحقيقّي لاّمة العربّية، واإلعداد إلنهاء القضّية الفلسطينيّ 
كان الفتًا أّن قادة حماس سارعوا إلى إبداء التضامن مع حزب هللا، فذكر عضو مكتبها السياسّي 

تشرين الثاني نوفمبر أّن الحزب ليس منّظمة  19موسى أبو مرزوق في تغريدته على تويتر في 
ن خليجّيون إرهابّية، محّذرًا من أّن كّل فصائل المقاومة ستمضي إلى المصير نفسه، وقد شّن مغّردو 

وسعودّيون في اليوم ذاته حملة انتقادات ضّد أبو مرزوق، مّتهمين الحزب بارتكاب جرائم في سوريا 
ولبنان، وواصفين إّياه بمنّظمة إرهابّية طائفّية، وقد دعوا حماس إلى عدم ربط نفسها به، ألّنه يضّرها 

 ويشّوهها.
تشرين الثاني نوفمبر، إّن الحركة ال  24وقال عضو المكتب السياسّي لحماس صالح البردويل في 

تنكر عالقتها العسكرّية بالحزب، رافضًا كشف تفاصيلها الدقيقة، وتخشى أن يأتي الدور عليها بعد 
 تمرير القرار ضّده.

وقال ممّثل حماس في لبنان علي بركة لـ"المونيتور": "حماس ترفض اّتهام الحزب باإلرهاب، ألّن ذلك 
ّو الصهيونّي، وعالقتنا بالحزب تقوم على استراتيجّية رّد العدوان اإلسرائيلّي، يصّب في خدمة العد

وأّكدنا معًا قدرتنا على توحيد الرؤية تجاه القضّية الفلسطينّية، كما أّن عالقة حماس اليوم مع إيران 
، وتقف إلى أكثر من ممتازة واستراتيجّية، فإيران داعمة للشعب الفلسطينّي في وجه العدّو اإلسرائيليّ 

ن اعتدت إسرائيل عليه،  جانب المقاومة، وحماس إلى جانب لبنان دولة وجيشًا وشعبًا ومقاومة، وا 
 فإّن المعركة واحدة، وال يمكننا القبول باستفراد لبنان أو المقاومة".

وقال عضو المكتب السياسّي للجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين كايد الغول لـ"المونيتور" إّن "وصف 
الحزب باإلرهابّي تساوق مع محاوالت اإلدارة األميركّية واالحتالل الصهيونّي لشيطنة قوى المقاومة 
التي تنتصر لقضايا شعوبها، وتعمل على تحرير أراضيها، وهذا القرار وصمة عار في السياسات 

 لدعم".الرسمّية العربّية التي كان عليها أن تنتصر لقوى المقاومة، وتوّفر لها كّل عوامل ا
كان الفتًا في زحمة صدور المواقف الفلسطينّية المنّددة بقرار الجامعة العربّية ضّد الحزب امتناع فتح 
عن إصدار موقف رسمّي مشابه، حيث التزمت الصمت، مع أّن السلطة الفلسطينّية وافقت على 

 القرار خالل مشاركتها في اجتماع وزراء الخارجّية العرب في القاهرة.
ؤول فلسطينّي مقّرب من الرئيس محمود عّباس، أخفى هويته، لـ"المونيتور" أّن "القيادة ذكر مس

الفلسطينّية تصطّف إلى جانب الدول العربّية الشقيقة في مواقفها التي تدين أّي تدّخالت خارجّية في 



 
 
 
 

 

 35 ص             4480 العدد:             12/1/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

، لكّن الساحة شؤونها الداخلّية، فصحيح أّن الفلسطينّيين ليسوا معنّيين بالدخول في سجاالت إقليمّية
 الفلسطينّية عانت بدورها من التدّخالت اإليرانّية".

تشرين  20خالل إدانته القرار العربّي ضّد حزب هللا، بدا الفتًا أن يعترف زعيمه حسن نصر هللا في 
الثاني نوفمبر بإرسال صواريخ كورنيت إلى غّزة، من دون تحديد متى تّم ذلك، فيما قال منّسق شؤون 

لفلسطينّية الجنرال اإلسرائيلّي يوآف مردخاي، في اليوم ذاته، إّن أّي معركة مستقبلّية بين المناطق ا
إسرائيل والمحور الشيعّي ستشهد وقوف حماس مع إيران وحلفائها، مما سيترك آثارا سلبية على 

 الفلسطينيين، حسب قوله.
لذي يكتب في عدد من الصحف قال الكاتب السياسي اللبنانّي المقّرب من حزب هللا قاسم قصير، ا

والمواقع اللبنانية، لـ"المونيتور" إّن "عالقة حماس مع الحزب تشهد في اآلونة األخيرة تطّورات 
إيجابّية، وقد شهدت األسابيع السابقة لقاءات بينهما لبحث آفاق جديدة للتعاون، وباتت لديهما رؤية 

لإلرهاب ألحدهما يشمل الجميع، وهذا مفهوم مشتركة تجاه أحداث المنطقة، ويعتبران أّن أّي وصف 
تجمع عليه الفصائل الفلسطينّية باستثناء السلطة الفلسطينّية، وفي ظّل رؤية حماس والحزب لجملة 
التحّديات اإلقليمّية من إسرائيل والواليات المّتحدة األميركّية، فقد يصل تعاونهما إلى توحيد جبهاتهما 

 عّرض أّي منهما إلى حرب إسرائيلّية".العسكرّية المشتركة في حال ت
تشرين الثاني نوفمبر، معلومات كشفتها صحيفة  26وقد نفى القيادّي في حماس سامي أبو زهري في 

، "الجزائر"في  "حماس"حسابات مصرفّية لقادة  "حزب هللا"عكاظ السعودّية في اليوم ذاته عن فتح 
ة لبعض المسئولين العرب المقربين من إسرائيل واعتبرت حماس هذه األخبار جزءًا من حملة منّظم

نهاء القضية الفلسطينية.  للتحريض على المقاومة، والتطبيع مع االحتالل، وا 
أخيرًا... يبدو واضحًا أّن القرارات العربّية ضّد حزب هللا، وتأييد الفلسطينّيين له، تشير إلى أّننا قد 

قليميّ  ة جديدة في المنطقة، سيكون في قلبها حماس وحزب نكون أمام إعادة تشكيل محاور سياسّية وا 
، حين كانت محاور المقاومة 2011هللا، مّما قد يعيدنا إلى مرحلة ما قبل الثورات العربّية في عام 

والممانعة بقيادة إيران مقابل محور االعتدال بزعامة السعودّية، مّما سيلقي بآثاره السلبّية على القضّية 
 ها محّل استقطاب جديد بين زعماء الدول المتنافسة في المنطقة.الفلسطينّية، ويجعل

 30/11/2017المونيتور، 
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 عن عبث "القيادة الفلسطينية" .49
 أسامة أبو ارشيد
كما كان متوقعا، عاد التراشق اإلعالمي بين حركتي فتح وحماس في ضوء تعثر مفاوضات 

ألخرى المسؤولية، أما الشعب الفلسطيني في المصالحة الوطنية في القاهرة. تحمل كل من الحركتين ا
قطاع غزة، والذي يناهز المليوني إنسان، ويقبع تحت حصار وحشي منذ أكثر من عقد، فال يملك إال 
أن يتابع تلك الّسوريالية بتشاؤٍم وقرٍف كبيرين. سبق أن كتبت من قبل، وأعيد هنا، أن السلطة 

رهائن أثقل عبئهم كاهل حركة حماس، القوة المسيطرة الفلسطينية تتعامل مع قاطني القطاع كأنهم 
في القطاع. ومن ثمَّ، فإن السلطة، وعمودها الفقري حركة فتح، تريدان َتْجريَع "حماس" الُسمَّ بهم، 
ن  حتى ولو عنى ذلك أن المدنيين في غزة سيتجّرعونه معها. ليس هذا دفاعا عن "حماس" هنا، وا 

وافقت "حماس" على التنازل عن إدارة قطاع غزة، ليس مرة واحدة، كان إدانة لحركة فتح والسلطة. 
، عندما تسلمت حكومة "الوفاق الوطني"، والتي في 2014، ثمَّ عام 2011بل مرات. فعلت ذلك عام 

حقيقتها حكومة "فتح"، إدارة القطاع، ثمَّ إنها فعلت ذلك مرة ثالثة الشهر الماضي )نوفمبر  تشرين 
م من ذلك، وفي كل مرة، لم ترفع العقوبات عن قطاع غزة، كما لم يرفع الثاني(. وعلى الرغ

الحصار، ذلك أن السلطة و"فتح" يتعامالن بمنطق الثأر من هزيمة "حماس" العسكرية لهما في قطاع 
. أما مصالح الشعب الفلسطيني، ومستقبل القضية الفلسطينية، فإنهما ال يبدوان 2007غزة عام 

 باتهما. حاضرين أبدا في مقار 
عندما َوقََّع الطرفان، "فتح" و"حماس"، اتفاق "المصالحة الوطنية"، برعاية مصرية، في الثاني عشر 
من أكتوبر  تشرين األول الماضي، َظنَّ كثيرون أن األمر مختلٌف عن المرات السابقة، فمصر هذه 

يق "المصالحة". صحيٌح المرة جاّدة، وثّمة إرادة عربية ودولية، بل وحتى ضوء أخضر أميركي لتحق
أنه توفر بعض غطاء عربّي ودولّي حينها للمضي في مفاوضات "المصالحة"، ولكن ما لم ينتبه له 
كثيرون، أو ما تعّمدوا إغفاله، أن ذلك الغطاء لم يعِن يوما عودة السلطة إلى قطاع غزة مع بقاء قوة 

سرائيل لن "حماس" العسكرية كما هي. ليس هذا ما تريده مصر وال اإلمار  ات وال حتى السعودية. وا 
تقبل بذلك أبدا. أما إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، فإنها راهنت على "مصالحة" تقصقص 
أجنحة حركة حماس، وتعّزز موقع السلطة، َتْمثيلّيًا َوُسْلَطِوّيًا، للدخول في مفاوضات "صفقة القرن" 

ت فلسطينية في المسار العبثي الذي تتبعه القيادة التي َسُتَصفي ما تبقى من بعض حقوق وثواب
 الرسمية الفلسطينية في المفاوضات. 

لكن، عندما أظهر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعض تمّنع في وجه معايير إطار الحلِّ 
سعودي، الذي تعكف عليه إدارة ترامب، كان االستدعاء السعودي له، قبل أيام، ليقول له وليُّ العهد ال
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محمد بن سلمان، كما أكدت مصادر كثيرة: "اقبل أو استقل"! ومنذ ذلك االستدعاء الذي يبدو أن 
موضوع "المصالحة" كان قد طرح خالله، تدهورت محادثات "المصالحة"، ونكصت "فتح" بكثيٍر من 

عليه،  تعهداتها فيها، فلم يفتتح معبر رفح مع مصر في منتصف الشهر الماضي، كما كان قد اتفق
على الرغم من طرد موظفي "حماس" منه َشرَّ طردة، ثمَّ عاد موضوع سالح المقاومة إلى الواجهة 
مجددا، وهو األمر الذي اتفق على تأجيل النقاش فيه. واآلن تعلن "حكومة الوفاق الوطني" أمرها 

ونية واإلدارية" مهامها، لقدامى الموظفين بالعودة إلى وزاراتهم من دون انتظار إتمام عمل "اللجنة القان
كما ينص على ذلك اتفاق "المصالحة" في أكتوبر  تشرين األول الماضي. وبالمناسبة، فإن الموظفين 

، بأمر 2007الذين دعتهم الحكومة إلى االلتحاق بوظائفهم مستنكفون عن العمل منذ يونيو  حزيران 
وهو ما اضطر "حماس" إلى تعيين كادر من السلطة، في حين بقوا يتلقون رواتبهم وهم في منازلهم، 

وظيفي جديد، من عشرات آالف الموظفين، ليسدوا النقص في المرافق الصحية والتعليمية واألمنية 
 والخدماتية.. إلخ، وهم الذين ال تعترف بهم السلطة اليوم. 
ني الماضي(، نوفمبر  تشرين الثا 22-21في جلسة المحادثات في القاهرة، يومي الثالثاء واألربعاء )

ظهرت نغمة جديدة، لم تكن محل نقاش من قبل. "التمكين الكلي" أو "التمكين الفعلي" للحكومة في 
قطاع غزة. ولكن ما الذي تعنيه هذه العبارة، خصوصا أن "حماس" قد سلمت المعابر والوزارات 

كانت جاهزة. بالنسبة  للحكومة، كما أنها ال تبدي ممانعًة بتسلم األخيرة ملف األمن الداخلي متى ما
للحكومة المدارة من "فتح"، فإن "التمكين الفعلي" َعبََّر عن نفسه بقرارها عودة الموظفين المستنكفين 
إلى وزاراتهم، من دون مراعاة الحقائق التي تشكلت على مدى عقد، وارتباط مصير آالف العائالت 

لجة النزقة لهذا الملف الخطير من اضطراب الغزية بتلك الحقائق، وما قد يؤدي إليه التعّجل والمعا
اجتماعي في القطاع. أما "التمكين الكلي" بالنسبة لوفد "فتح" المفاوض في القاهرة، فإنه يعني، حسب 
رئيس الوفد، عزام األحمد، أنه وعلى الرغم من أن موضوع سالح المقاومة لم يطرح في اجتماع 

ضع الملف على طاولة المحادثات، ولّمح إليه غير مرة(، القاهرة )تقول "حماس" إن وفد "فتح" أراد و 
إال أنه "وطالما )أن( السلطة الشرعية هي المسؤولة عن األمن في غزة والضفة فأي سالٍح غير ذلك 
غير مقبول". مضيفا: "ال يوجد شيء اسمه سالح مقاومة وسالح سلطة، هناك سالح فلسطيني واحد 

الكلي" في مقاربة "فتح" عند ذلك الحد، بل إن األحمد يقول إن موحد". وال يتوقف مفهوم "التمكين 
األمور األخرى ستظل معلقة، ولن ُتحل إلى حين "التمكين"، وسيطرة "حكومة الوفاق" على كامل 
قطاع غزة، مثل رواتب الموظفين المقّرر صرفها في شهر ديسمبر  كانون األول الجاري، وفتح معبر 

إال بعد التمكين في غزة". أليس هذا هو  12 5وقال: "ال رواتب في  رفح بانتظام، وكهرباء غزة.
 االبتزاز بعينه على حساب الشعب المنكوب المحاصر في قطاع غزة؟ 
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باختصار، مخطٌئ من يظن أن محادثات "المصالحة" في مقاربة حركة فتح والسلطة الفلسطينية 
حتى مصلحة فلسطين ضمن الثوابت  تهدف إلى مصلحة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، أو

في حّدها األدنى. حتى الحديث عن "سالح واحد"، لمصادرة سالح المقاومة يهمل حقيقة أن السلطة 
فشلت في المفاوضات، وأن المضغوط عليها لقبوله يعني نهاية القضية ضمن "الحل التاريخي" الذي 

مقال بالتحّيز، وليكن، فالموضوعية غير َيَتَوَهُمُه عباس. أعلم أن هناك من سيتهم كاتب هذا ال
الحيادية. وهذه نوع من التواطؤ، تأخذ مسافة واحدة من خصمين من دون النظر إلى المصيب 
والمخطئ فيهما. أما الموضوعية فتستلزم أخذ موقف مع المظلوم ضد الظالم. وال يأخذ هذا المقال 

طيني ضد قيادة رسمية غير شرعية وغير جانب "حماس" ضد "فتح"، بل يأخذ موقفا مع الشعب الفلس
مفّوضة تعبث بثوابتنا وتصفي قضيتنا. لربما آن األوان أن يتنادى الفلسطينيون الشرفاء والمؤثرون 
في الداخل الفلسطيني، وفي الخارج، ليكون لهم قول فصل في األمر، بما في ذلك إعالن "القيادة 

لفلسطيني، وذلك إن لم ترفع إجراءاتها العقابية عن الفلسطينية" الرسمية خارجًة عن الصف الوطني ا
ن لم تكّف عن مغامراتها الطائشة المخزية في التعاطي مع إسرائيل، سياسيا وأمنيا.  قطاع غزة، وا 

 1/11/2017، العربي الجديد، لندن
 

 المصالحة الفلسطينية والعودة إلى المربعات األولى .51
 نبيل عمرو

 التفاؤل بنجاح المصالحة واستعادة وحدة الوطن.كما كان متوقعًا، انخفض منسوب 
ومنذ اليوم األول الذي زّفت فيه البشرى من القاهرة، بدا جليًا أن العاطفة والرغبة أقوى بكثير من 

 الحلول العملية للقضايا التي تشّكل مادة االنقسام.
رام هللا، كان له ما االنفعال الشعبي في غزة الذي ترجم نفسه باستقبال حميم للسلطة القادمة من 

يبرره؛ ذلك أن المواطن الذي ضربه االنقسام في صميم حياته، وأجبره على شرب الماء المالح، كان 
مضخم بحكم الحاجة، وبدا المواطنون الغزيون كما لو أنهم « إيريز»يرى األمل القادم من وراء 

تي ألمت بهم على مدى عشر يحتفلون بمصالحة تمت، وبفعلها يودعون كل مظاهر البؤس والشقاء ال
 سنوات، تحملوا فيها ما ال طاقة ألي إنسان على وجه األرض في تحمله.

أّما على صعيد ما وراء الحاجزين، فقد احتفل العالم بعد أن صّدق البيانات التي تليت من القاهرة أن 
تعطل دام عقدًا االنقسام الفلسطيني قد انتهى، وأن التعامل مع جهة شرعية واحدة قد استؤنف بعد 

من الزمان، وهذا يسهل األمور على من يرغبون في التعامل مع الملف الفلسطيني، بما في ذلك 
 الواليات المتحدة األميركية.
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التفاؤل مرض إيجابي ينتقل بالعدوى، ولو راجعنا ما حدث في األيام األولى إلعالن النجاح في 
ا كذلك أن معظم دوائر صنع القرار في العالم تعاملت القاهرة، لوجدنا أن العالم كله تفاءل، ولوجدن

مع اإلنجاز كما لو أنه مقدمة لتسوية سياسية عنوانها األبرز صفقة القرن، وحين دعونا الناس إلى 
التريث في اعتبار ما تم على أنه إنجاز نهائي، بدا األمر لكثيرين أنه تشاؤم ال مبرر له، بل إنه 

 البياض. نقطة سوداء على قماشة ناصعة
في تقويمي األولي للحدث لمست جديدًا في المعالجة قامت به مصر، وهو دخولها إلى المعادلة 
بأعلى المستويات، وأقوى األوراق المؤثرة، غير أن هذا الدخول القوي لن يكون حاسمًا إال إذا قابلته 

مة التي أدامت االنقسام إرادة فلسطينية مشتركة ترتفع من خاللها كل األطراف فوق االعتبارات القدي
لمصلحة االعتبارات الجديدة التي تفرض الوحدة، وأهم هذه االعتبارات صفقة القرن، التي ستضع 
القضية الفلسطينية على مائدة التسوية أو التصفية... وأمر كهذا ال يستقيم معه النزاع الداخلي على 

الفتحاوي ووكيله الحمساوي، وال أي أمر دون ذلك، فالحكاية في أصلها ليست صالحيات الوزير 
حتى استرداد األراضي الحكومية التي صرفت كمرتبات، وال من يضع ختم الدخول على الجانب 

، فمثل هذه «إيريز»الفلسطيني من معبر رفح، وال من يستقبل أو يودع الداخلين والخارجين من نزازة 
انوية حين تبدأ صفقة القرن بالعمل، األمور التي يجري السجال عليها تحت عنوان التمكين، تظل ث

وُيسأل محمود عباس عن صالحياته وصدقية تمثيله لكل الفلسطينيين حين تدور العجلة السياسية 
 وتقام موائد المفاوضات.

لن يكون منطقيًا ولن تقبل األعذار التي تساق لتفسير وحدة إدارية ناقصة كبديل عن وحدة سياسية 
يفوت فرصة استغالل االنقسام لمواصلة تحايلها على أي بند تكمن فيه  متكاملة، فليست إسرائيل من

بعض مصلحة للفلسطينيين، وال أبالغ لو قلت إنه لو بقي الوضع الفلسطيني على حاله، وانهمكنا في 
الحوار حول االنقسام بدل إنهائه، أن يكون ذلك هو الباب الفلسطيني العريض لتهّرب األصدقاء 

 اء.واألعداء على السو 
لقد انشغلنا كثيرًا في حكايات التمكين األقرب إلى حكايات ألف ليلة وليلة، وابتعدنا كثيرًا عن الجذر 
الذي تنبت عليه ومنه كل آفات االنقسام، لهذا تعثرنا في الماضي، وها نحن نتعثر في الحاضر، وال 

 توسط إن لم أقل البعيد.أرى لو بقي المنهج هو المنهج ما ينهي االنقسام في الغد القريب أو الم
إن ما يجري اآلن من سجاالت بين من تعانقوا باألمس ويتالومون اليوم، ينذر بعودة األمور إلى 
المربعات األولى، وهذا أخطر ما في األمر، خصوصًا أن حروب اإلقليم تشرف على االنتهاء، ما 

 يقوي احتماالت فتح الملفات جميعًا بما فيها الملف الفلسطيني.
 1/11/2017، ، لندنشرق األوسطال
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 حان الوقت للتعديل… أخطأنا مع سوريا .51

 عميرام لفين
حتى قبل ثالث سنوات كان ال يزال ممكنا العمل على إزاحة بشار األسد عن الحكم، مع احتمال 
كبير أن تكون مثل هذه العملية مقصرة، بل وربما منهية للحرب في سوريا، منقذة حياة عشرات آالف 

مقلصة أزمة الالجئين الذين يغرقون العالم الغربي. مثل هذه المبادرة في ذاك الحين كانت الناس و 
بيقين عال ستمنع الواقع المتحقق في سوريا هذه األيام بتأثير من إيران. أما إسرائيل فقررت أال تفعل 

 شيئا، وأن تنظر من بعيد إلى الفظائع التي نفذت في سوريا. برأيي كان هذا خطأ.
زاحة األسد قد أغلقت، حاليا على  2017حتى نهاية  صحيح فإن نافذة الفرص للتدخل في سوريا وا 

األقل. واآلن علينا أن نركز أساس الجهود على الفعل الدبلوماسي مع رئيسي الواليات المتحدة 
ا وروسيا، ومن خاللهما إيضاح الخطوط الحمر إلسرائيل والمطالبة بإبعاد اإليرانيين وحزب هللا شرق
إلى طريق السويداء ـ دمشق ومن خارج هضبة الجوالن. اآلن، مطلوب من أصحاب القرار ومن 
ال، مثلما يحصل في هذه اللحظة فإن جهات أخرى هي  واضعي السياسة تفكير إبداعي ومبادرة ـ وا 

هذا  التي ستصمم الواقع اإلقليمي والواقع األمني والسياسي على حدودنا الشمالية. إذا لم نبادر، فإن
ما سيحصل. إمكانية أخرى، مثال، هي مبادرة إسرائيلية العتراف ُدولي بسيادتها في هضبة الجوالن 

 شرطا لكل تقدم في المسار الفلسطيني.
، 1995ثمة جهات تعتقد أن عدم الفعل وانعدام المبادرة هما خطة عمل. أنا أعارض هذا النهج. في 

القتال ضد حزب هللا وبعد عدم المصادقة على مخططاتي حين كنت قائد المنطقة الشمالية، في ذروة 
لتحقيق النصر على حزب هللا، توصلت إلى االستنتاج بأنه يجب إعداد خطة تنفيذية وسياسية 
للخروج من لبنان. وسمح لي رئيس األركان في حينه، الراحل امنون ليبكن شاحك بأن أعرض موقفي 

يئة األركان عارضت، مستندة إلى تقدير شعبة وخطتي على رئيس الوزراء اسحق رابين. كل ه
االستخبارات وشعبة التخطيط اللتين اعتقدتا بأن استمرار الوجود في منطقة الحزام األمني في جنوب 
لبنان هي أفضل الشرور وأنه ليس صحيحا الخروج من هذه المنطقة من دون اتفاق مع الرئيس 

. أعتقد أن من األصح الدفاع عن إسرائيل من السوري حاف  األسد. أما اآلن فأعتقد خالف ذلك
الحدود الدولية، وقدرت بأنه لن يكون ممكنا تحقيق اتفاق مع األسد. أما رأيي فلم يؤخذ به. وعلى 
عدم الفعل دفعنا خمس سنوات أخرى من الحرب القاسية والخسائر باألرواح، إلى أن تبنى رئيس 

 الجيش اإلسرائيلي من لبنان.الوزراء في حينه ايهود باراك توصيتي وأخرج 
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إن الجبهة الشمالية المتبلورة أمام ناظرينا هذه األيام تمثل تحديا أمنيا مركبا إلسرائيل. صحيح أن 
حزب هللا ضعف جدا في الحرب السورية، وقتل آالف من مقاتليه في المعارك وأصيب أالف آخرون 

وريا سيعود حزب هللا إلى الديار في لبنان وخرجوا من دائرة القتال، ولكن عندما تنتهي الحرب في س
بينما تعلم جنوده وقادته تجربة قتالية وتدربوا، ليعود ليهدد إسرائيل مع مخزون من عشرات آالف 
الصواريخ التي تستهدف المس بمواطنيها. هل ستختار إسرائيل هذه المرة أيضا عدم الفعل وتسمح 

من ناحيته للحرب المقبلة؟ هل سنسمح إليران ولاسد  لحزب هللا باالنتعاش واختيار الزمن المناسب
 بتصميم الواقع األمني على الحدود الشمالية؟

شيء واحد واضح منذ اآلن، آجال أم عاجال سيتعين علينا أن نرفع عن مواطني إسرائيل تهديد حزب 
ف أن هذا هللا. ال مفر من االستعداد بجذرية لهزيمة حزب هللا في هجوم قصير من عدة أيام. أعر 

ممكنا وأن الجيش اإلسرائيلي قادر على عمل ذلك: فاالستعداد، الجاهزية والتحضير الستخدام القوة 
هي أيضا الردع األفضل، وعليه فإنها أيضا األداة األنجع لتقليص احتمال الحرب. السؤال المطروح 

حتى اآلن ثبت أن شكل هو هل الحكومة الحالية قادرة على العمل بالمبادرة والشجاعة الالزمتين؟ 
 عملها هو إحداث الكثير من الضجيج والقليل من األفعال.

 30/11/2017يديعوت 
 1/11/2017، ، لندنالقدس العربي
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