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 تقليص أموال السلطة الفلسطينية سيؤدي النهيارها: بيأورو أممي و تحذير  .1

األمم المتحدة واالتحاد ، أن كفاح زبون، عن رام هللا من، 6/11/2018، ، لندناألوسطالشرق  ذكرت
خططا إسرائيلية لخصم أي أموال من عوائد الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها  ارفضت، األوروبي

 طينية مقابل نسبة متفق عليها.إسرائيل عادة لصالح السلطة الفلس
وحذر مبعوث األمم المتحدة إلى الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف، ومسؤولون في االتحاد 
األوروبي، من خطر انهيار السلطة الفلسطينية، في حال طبقت إسرائيل خططا لخصم أموال من 

ست مؤخرا، أو خططا لخصم الذي أقره الكني« قانون خصم رواتب اإلرهابيين»المقاصة، مستندة إلى 
 أموال أخرى وتحويلها إلى قطاع غزة.

نقطة »وجاء في رسائل إلى القيادة السياسية اإلسرائيلية، أن تطبيق أي خصومات، سيؤدي إلى 
، وحتى تقويض المؤسسات الفلسطينية، بسبب الوضع االقتصادي المتردي في المناطق «انهيار

السلطة، يوازيه نية بعض الدول المانحة التوقف عن تقديم الفلسطينية في ظل العجز المالي لدى 
 المنح السارية لها.

وجاءت التحذيرات على خلفية توجه إسرائيلي لخصم قيمة األموال التي تدفعها السلطة لعائالت 
 ، وبدل أموال حجبتها السلطة عن قطاع غزة.«أسرى وشهداء»

مليون دوالر  180تحول إسرائيل للسلطة نحو  مليون دوالر شهريا، فيما 23ويدور الحديث عن نحو 
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية اإلسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى  شهريا.

 المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.
كامل المخصصات لقطاع  مع ذلك، هددت إسرائيل السلطة الفلسطينية بخصم آخر إذا لم تحول

 غزة.
أمين سر ، أن رام هللا من نقلت، 5/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكانت

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، قال إن الجانب اإلسرائيلي أبلغ السلطة الوطنية أنه 
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قتطاعها من المقاصة وأموال الضرائب في حال لم تقم بدفع كل مخصصات قطاع غزة، سيقوم با
 الفلسطينية وتحويلها إلى قطاع غزة.

وأضاف عريقات خالل ندوة سياسية بعنوان "عنصرية القوانين اإلسرائيلية" نظمها اليوم االثنين في رام 
هللا، مكتب تمثيل منظمة التعاون اإلسالمي والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم"، أن 

المساعدات األميركية عن السلطة الفلسطينية، والحديث عن مساعدات إنسانية لقطاع غزة،  قطع
 وغيرها من اإلجراءات هدفها الوحيد هو الضغط باتجاه فصل الضفة عن غزة.

وأشار إلى أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول استبدال حل الدولتين 
بنظامين، والتي تقوم على نظام الفصل العنصري "االبرتهايد"، من خالل سن  بتطبيق مبدأ الدولة

 القوانين العنصرية في الكنيست والتي كان آخرها ما يسمى بقانون القومية.
وأضاف عريقات، أن قيادة إسرائيل الحالية مصابة بالعمى السياسي وتتجه أكثر فأكثر إلى التحالف 

العالم، مدعومة بقرارات متطرفة تصدر عن اإلدارة األميركية بقيادة  مع القوى اليمينية المتطرفة في
دونالد ترمب والكونغرس األميركي، بهدف تفكيك االتحاد األوروبي وفرض وقائع جديدة في العالم 

 تخدم الفكر الصهيوني.
 ، يقوم على أساس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربيةإسرائيليا -وأوضح أن هناك مشروعا أميركيا

بما فيها القدس لضرب المشروع الوطني الفلسطيني على اعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسية لقانون 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام  إقامة إمكانيةالقومية العنصري وضرب 

1967. 
ت األمريكية وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية تواصل بذل الجهود لمواجهة المؤامرات والمخططا

اإلسرائيلية الهادفة إلى فصل الضفة عن غزة، بهدف االستفراد بالضفة الغربية والقدس، مشددا على 
أن هذه المؤامرة ستفشل ولن تمّر، ولن تكون هناك دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، وال دولة في 

 غزة.
 

 : ماكرون ال ينوي تكرار تجربة مؤتمر السالممجدالني .2
نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني أن تكون فرنسا قد : ح زبونكفا-رام هللا

طرحت أفكارًا رسمية على الجانب الفلسطيني بشأن الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم. وقال مجدالني: 
 «.ال توجد مبادرة فرنسية، وال توجد أفكار رسمية تم طرحها على الجانب الفلسطيني حتى اآلن»
اءت تصريحات مجدالني على خلفية تقارير حول نية فرنسا ملء الفراغ إذا تأخرت الواليات وج

 المتحدة في تقديم خطتها للسالم التي يرفضها الفلسطينيون.
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لكن مجدالني أكد أن زيارة المسؤول الفرنسي استهدفت بحث دعوة سيوجهها الرئيس الفرنسي 
لى عدد من دول العالم، لحضور مؤتمر دولي إيمانويل ماكرون، للجانبين الفلسطيني واإل سرائيلي وا 

نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي، بمناسبة مرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية األولى.  11في 
لألسف لم يحدث أي تقدم في الموقف الفرنسي بشأن االعتراف بالدولة الفلسطينية، أو »وأضاف: 

 «.مر دولي للسالمتقديم مبادرة جديدة لرعاية مؤت
الرئاسة الفرنسية السابقة خطت خطوة عملية باتجاه لعب دور في عملية السالم في الشرق »وتابع: 

عندما دعت إلى مؤتمر دولي عقد على مرحلتين في باريس، لكن من الواضح  2016األوسط عام 
لفة، ونحن ننتظر اتخاذه أن ماكرون ال يتطلع إلى تكرار التجربة السابقة، وهو ربما يفكر بطريقة مخت

 «.خطوات عملية بدعم فعلي لحل الدولتين، ودعم جهود إحالل السالم
وينسف حديث مجدالني تقريرا إسرائيليا حول نية باريس التدخل في العملية السياسية. وكان 

في »خالل جلسة ُعقدت خلف أبواب مغلقة: « الكنيست»دبلوماسي إسرائيلي كبير قال ألعضاء في 
الفلسطيني في الشهر  -م يقم الرئيس األميركي دونالد ترمب بطرح خطته للسالم اإلسرائيلي حال ل

 «.المقبل، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيطرح اقتراحا خاصا به
 6/11/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 سفير فلسطين بإثيوبيا: دول أفريقيا ترفض نقل سفاراتها إلى القدس .3

قال سفير فلسطين لدى إثيوبيا واالتحاد األفريقي نصري أبو جيش إن كافة : أبابا أديس-حسن رزاق
الدول األفريقية تمتنع لحد اآلن عن نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، وحتى الدول التي لديها سفارات 

 في تل أبيب.
يحا بشأن وأضاف أبو جيش في تصريح للجزيرة نت أن االتحاد األفريقي تبنى موقفا واضحا وصر 

نقل أميركا في مايو/أيار الماضي سفارتها إلى القدس، وهو ما يفسر عدم نقل أي دول أفريقية 
 سفارتها إلى المدينة المحتلة.

بمواقف االتحاد األفريقي  -وهو عميد السلك الدبلوماسي العربي في إثيوبيا-وأشاد سفير فلسطين 
وأضاف أن قرار الرئيس  ألفريقية الفلسطينية.وتضامنه مع الشعب الفلسطيني من منطلق العالقة ا

األميركي دونالد ترامب نقل سفارة بالده إلى المدينة المحتلة "انتهاك صارخ للقوانين الدولية المتعلقة 
 بالقدس"، واصفا القرار باألرعن والجاهل للواقع والتاريخ والجغرافيا.
وبيا، معتبرا أن ما جرى فيها خالل من جهة أخرى، تطرق السفير الفلسطيني إلى الوضع في إثي

صالح ديمقراطي حقيقي سيعود بمصالح كبيرة ليس على  األشهر الخمسة األخيرة "تغيير إيجابي وا 
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الشعب اإلثيوبي وحده، بل على شعوب جميع دول القرن األفريقي، وحتى الدول العربية القريبة من 
 أفريقيا".

 5/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بقانون إعدام األسرىتندد فلسطينية السلطة ال .4
دانت السلطة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين : ، أ ف ب«الحياة» -رام هللا 

دعوة علنية »أدينوا بقتل إسرائيليين، معتبرة أنه « إعدام أسرى فلسطينيين»نتانياهو على سّن قانون 
تستدعي تدخل المجتمع الدولي ومقاطعته للدولة « ةقوننة الجريم»ومحاولة لـ « لتنفيذ مذابح

 «.الفاشية»
عدام وتنفيذ »واعتبرت الحكومة الفلسطينية األمر  دعوة علنية إلى التحريض على ارتكاب جرائم قتل وا 

رئيس »وقال الناطق الرسمي باسمها يوسف المحمود أمس، إن «. مذابح، في حق الفلسطينيين
لون المسؤولية عن تبعات هذا القرار الرهيب، وما فيه من مخالفة حكومة االحتالل ومن معه يتحم

 «.سافرة ومعاداة للقوانين، والشرائع الدولية، واإلنسانية
نتانياهو وحكومته يريدون إلباس الجريمة لباسًا قانونيًا، إلبادة شعبنا العربي »وأكد المحمود أن 

ب خطورة ما تتعرض له حياة أبناء شعبنا، الفلسطيني؛ لذلك يتوجب على المجتمع الدولي أن يستوع
ضرورة أن يتحمل »وطالب بـ «. ومستقبل المنطقة برمتها، بسبب سياسات حكومة االحتالل الجنونية

 «.المجتمع الدولي مسؤولياته
طرد إسرائيل من »ودعا رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر األمم المتحدة إلى 

راطية، بصفتها دولة فصل عنصري، وتشّرع الجريمة والقتل والتطرف منظومة الدول الديموق
واالنتهاكات اإلجرامية ضد األسرى الفلسطينيين. وطالب أبو بكر، في بيان أمس، اتحاد البرلمان 

إعالن موقف من التشريعات العنصرية اإلسرائيلية ومقاطعة الكنيست وا عالنه برلمانًا »الدولي بـ 
 «.قوق اإلنسانعنصريًا ومعاديًا لح

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني إن إعطاء نتانياهو الضوء 
يستدعي من المجتمع الدولي التوقف فورًا عن التعامل مع حكومة »األخضر للدفع بسّن هذا القانون 

الذي يقر »ست اإلسرائيلي ودعا برلمانات العالم إلى مقاطعة الكني«. الفاشية في دولة االحتالل
 «.القوانين المخالفة للقانون الدولي واإلنساني

 6/11/2018، الحياة، لندن
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 بدال من االنتفاض بوجهها هاجماهير غزة ساندت"إسرائيل" فشلت بإسقاط حكم حماس.. : "هآرتس" .5

نين، أن كتب محلل الشؤون العربية، في صحيفة "هآرتس" العبرية، "تسفي برئيل" يوم االث: غزة
المشاركة الجماهيرية الواسعة بتظاهرات مسيرة العودة، حتى أخر جمعة لها، كانت بمثابة رسالة 

 مهمة إلسرائيل.
فشلت في  أنهاتدرك،  "إسرائيلت "وقال المحلل، إن النتائج المترتبة على هذه المشاركة الواسعة، جعل
 قوبات.خلق حالة تمرد جماهيري ضد حماس، بواسطة الحصار وفرض الع

وأضاف المحلل، إن الطريقة اإلسرائيلية المتبعة قديما مع حركة حماس بغزة، من حصار وفرض 
اعتمدت على نظام العقوبات الدائم  "إسرائيل"وكشف المحلل، أن  عقوبات، لم تعد تالئم الواقع.

سقاطلقطاع غزة، لتحريك السكان للتمرد على حركة حماس،   حكمها. وا 
لم تتخل عن طريقة العقوبات الدائمة، وبعد فشلها في الطريقة  "إسرائيل"، فإن وبحسب المحلل برئيل

 األولى، اعتمدت توجيه طريقة العقوبات الدائمة نحو التنظيم نفسه، وليس نحو السكان.
أهدافها في  "إسرائيل"ووفقا للمحلل الشؤون العربية بالصحيفة، فإن كلتا الطريقتين فشلتا، ولم تحقق 

أن الجمهور الغزاوي، الذي تم الرهان  إلىوأشار المحلل اإلسرائيلي،  حماس بقطاع غزة.حكم  إسقاط
عليه إلسقاط حكم حماس بغزة، أصبح هو القوة المركزية التي حركت المياه الراكدة، وهو الذي وقف 

 حكم حماس. إسقاطمباحثات التهدئة، بدال من  إلى "إسرائيل"خلف إيصال حماس و
رفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر بالقطاع، وخلق فرص  إلىه التهدئة، تهدف وتابع المحلل، هذ

وختم المحلل بالقول، أن الصراع لم يعد بين حماس وحدها  عمل جديدة لآلالف السكان بالقطاع.
 وجمهور كبير أثبت قوته في الميدان. "إسرائيل"بل بين  "إسرائيل"و

 5/11/2018فلسطين اون الين، 

 
 رض عقوبات أمريكية على إيرانحماس تدين ف .6

أدانت حركة حماس إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، مؤكدًة تضامنها ووقوفها إلى جانب 
لى جانب كل القوى الحية في مواجهة هذه الغطرسة الصهيوأمريكية.   إيران حكومة وشعًبا، وا 

ف إلى زعزعة األمن وقالت الحركة في تصريح صحفي اإلثنين، إن العقوبات األمريكية تهد
ضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات  واالستقرار في المنطقة، وا 

 األمريكية.
ونبهت أن المشاريع األمريكية تخدم وتعزز استقرار المشروع الصهيوني وأطماعه التوسعية على 

تحكم، والذي بدا واضًحا في حساب القضية الفلسطينية والعربية واإلسالمية من خالل العداء المس
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وأكدت حركة حماس أن هذه السياسة ستبوء بالفشل كما فشلت مثيالتها في  المرحلة األخيرة.

 الماضي القريب.
 5/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ": السلطة تتهرب من تنفيذ قرارات "المركزي"الشعبية" .7

بهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة أكد القيادي في الج نور الدين صالح:  - رام هللا، غزة
الغربية بدران جابر أن السلطة برام هللا لم ُتطبق أيًّا من القرارات التي اتخذتها في الدورة األخيرة 

وقال جابر خالل حديثه مع صحيفة  للمجلس المركزي االنفصالي، والدورات السابقة أيضًا.
لى تقيُّد السلطة بقرارات المجلس المركزي األخير "فلسطين": "لم نلمس حتى اآلن أي مؤشر إيجابي ع

والدورات الثالث السابقة أيضًا"، عادًا ذلك "شكاًل من أشكال التهرب من المسؤولية ومصادرة 
 لصالحيات هيئات القرار".

وتابع أن "السلطة ال تزال تنتهج سياسة التفرد والهيمنة ونزعة القدرة على إدارة الظهر في تنفيذ 
الناتجة عن جلسات المركزي والوطني وغيرها، ألن المزاجية هي التي تتحكم بهيئات  القرارات

 القرارات"، مستداًل بذلك عقد المركزي في غياب الفصائل الفلسطينية الوازنة.
في األثناء أكد جابر رفضه الُمطلق استمرار فرض السلطة إجراءاتها العقابية على قطاع غزة، منذ 

"غزة تستحق أن ُيقدم لها كل خير، ال أن ُتعاقب، خاصة أنها تحت النار وقال:  م.2017أبريل 
وصمدت وال تزال تقاوم"، مطالبًا السلطة، بضرورة رفع عقوباتها ومساندة غزة في موقفها الرافض 

 للمخططات التصفوية المطروحة.
 5/11/2018فلسطين اون الين، 

 
 مات لبناناستياء من دور فتح السلبي بمخي :فلسطين اون الين .8

كشفت مصادر مطلعة عن حالة استياء شعبية وفصائلية في  أحمد المصري: - غزة، بيروت
الساحتين الفلسطينية واللبنانية، من دور حركة فتح في االشتباكات المسلحة األخيرة داخل مخيم 

حتفاظ وأكدت المصادر التي رغبت في اال "المية ومية"، القريب من مدينة صيدا اللبنانية جنوًبا.
بهويتها لدواٍع خاصة لـ"فلسطين" أن دور فتح كان مماطاًل في إعادة الهدوء واالستقرار للمخيم، 

واندلعت عدة أيام  وااللتزام بمطالبات الفصائل والوساطات اللبنانية بوقف إطالق النار أكثر من مرة.
فيها العناصر  اشتباكات مسلحة بين حركة فتح وجماعة أنصار هللا داخل المخيم، استخدمت
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الفتحاوية أنواًعا متطورة من القذائف والصواريخ، محاولة تحقيق تقدم )انتصار( على تنظيم أنصار 
 هللا.

ووفًقا إلفادة المصادر إن إطالق عناصر فتح المسلحة بكثافة النار وصواريخ الكاتيوشا والـ)آر بي 
بر المواطنين اللبنانيين مجدًدا من جي(، حتى وصلت إلى بلدة "المية ومية" المجاورة للمخيم؛ أج

 شرق صيدا على الخروج من بيوتهم.
وفي أثناء ذلك اضطر الجيش اللبناني إلى تسيير دوريات في البلدة، وتمركزت وحدة منه في ساحة 
البلدة، لطمأنة األهالي، غير أنه رغم ذلك بقيت النيران تصل إلى منازل البلدة، وهو ما عطل 

 المدارس.
ي بلدة المية ومية المسيحيون أن الحرب عادت تطرق أبوابهم مرة جديدة، بسبب وشعر أهال

االشتباكات التي تقف وراءها حركة فتح، ودعوا الجيش اللبناني لسحب السالح من المخيم، ونظم 
حزب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر فعاليات أساء بعضها إلى مخيم "المية ومية"، 

لى ال وتوصلت اتصاالت بين قيادة حركة حماس وفصائل فلسطينية  وجود الفلسطيني في لبنان.وا 
أخرى وجهات لبنانية سياسية وأمنية عدة، بخصوص االشتباكات التي استمرت أسبوعين متقطعة في 

 المخيم، إلى وقف إطالق النار، وا عالن الهدنة بين الطرفين.
 5/11/2018فلسطين اون الين، 

 
 من فتح يزور بلدية المّية ومّية وفدٌ لبنان:  .9

زار وفد من قيادة حركة "فتح" برئاسة أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة "فتح" في ت: بيرو 
لبنان عضو المجلس الثوري فتحي أبو العردات، بلدية المية ومية في البلدة اللبنانية المجاورة لمخيم 

ين على االشتباكات الدموية التي وقعت في المخيم الالجئين الفلسطينيين. وتأتي الزيارة بعد أسبوع
هللا" وجرى العمل على إنهائها، علمًا أن البلدة المجاورة كانت تعرضت  أنصاربين حركتي "فتح" و"

ألضرار نتيجة هذه االشتباكات. وتحدثت الفاعليات فيها أمام زوارها عن "اعتداءات متعمدة طاولتها"، 
 ة فلسطينية بزيارة البلدة وطمأنتها.ووجهت عتبًا لعدم توجه أي جه

إقليم لبنان حسين  -وضم الوفد الفتحاوي: قائد األمن الوطني اللواء أبو عرب وأمين سر "فتح" 
فياض، وعضوي قيادة اإلقليم في "فتح" رياض أبو العينين ومحمود سعيد، والعميد ماهر شبايطة، 

 رتباط سعيد العسوس.وأمين سر شعبة المية ومية غالب الدنان، ومسؤول اال
وكان في استقبالهم رئيس البلدية رفعت بوسابا وأعضاء المجلس البلدي ووفد من المخاتير. واطلع 
الوفد على انعكاسات االشتباكات على البلدة وتم بحث سبل معالجتها واإلجراءات الكفيلة بتجاوزها 
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الدولة اللبنانية في تسليم كل  وشدد أبو العردات على "أهمية التعاون الكامل مع وعدم تكرارها.
مرتكبي الجرائم والمخلين باألمن استنادًا للوثيقة التي وقعتها الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية 

 الفلسطينية كافة".
 5/11/2018لندن، الحياة، 

 
 : أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحةرام هللا قوى .01

في رام هللا، على أهمية التمسك بإنهاء االنقسام  واإلسالميةأكدت قيادة القوى الوطنية : رام هللا
واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خالل ذلك، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في مواجهة 
و ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وعلى أن أي اتفاقات حول التهدئة أ

غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة على قاعدة تنفيذ االتفاقات الموقعة في القاهرة من كل 
 .2011والذي جاء على قاعدة اتفاق  2017الفصائل في عام 

وأكدت في بيان صادر عنها في ختام اجتماع لها اليوم االثنين، على أن قرار االحتالل بقطع أموال 
زة يأتي في سياق محاولة تكريس االنقسام وبيع الوهم بإمكانيات الوصول غ إلىالمقاصة وتحويلها 

وجزئية مؤقته، تشكل خطرا على القضية الوطنية وتفتح شهية أعداء شعبنا  إنسانيةحلول  إلى
 حلول جزئية على حساب القضايا الوطنية العامة. إلىإلمكانية ضرب المشروع الوطني والوصول 

 5/11/2018ت الفلسطينية، وفا، وكالة األنباء والمعلوما
 

 االحتالل يطلق النار على فلسطيني بحجة محاولة طعن جندي قرب الخليل .00
فتح جنود االحتالل النار على شاب فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن عند بوابة  :رام هللا

ضافت مصادر وأ مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
 الشاب أصيب بطلق ناري في رجله، دون وقوع إصابات في صفوف جنود االحتالل. أنإسرائيلية، 

 5/11/2018، لندن، القدس العربي
 

 يصادق على مشروع قانون "الوالء في الثقافة"اإلسرائيلي الكنيست  .02
ء في الثقافة"، الذي صادق الكنيست، مساء يوم اإلثنين، بالقراءة األولى على مشروع قانون "الوال

عضو  55صوت إلى جانب مشروع القانون و  بادرت إليه وزيرة الرياضة والثقافة، ميري ريغيف".
 عضوا. 44كنيست، مقابل معارضة 
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يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع الميزانيات عن هيئات ومؤسسات ترفض بنود الوالء 
 ، المشمولة في مشروع القانون.إلسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ورموزها

وكانت ريغيف قد بادرت إلى مشروع القانون بدعم من وزير المالية، موشي كحلون، ويخولها 
صالحية تقليص ميزانيات أو إلغائها تماما من مؤسسات ثقافية، إضافة إلى الصالحية القائمة لوزارة 

 المالي.
، سيتم تحويله إلى لجنة التربية والثقافة التابعة وبعد المصادقة على مشروع القانون بالقراءة األولى

 للكنيست، لمواصلة الدفع به إلقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب نص مشروع القانون، فإن إلغاء ميزانية مؤسسة سيكون "في حال رفض االعتراف بإسرائيل 

هاب، أو دعم الكفاح المسلح كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية والعنف واإلر 
 واإلرهاب، أو اعتبار يوم االستقالل كيوم حداد، أو تحقير العلم اإلسرائيلي ورموز الدولة".

 نّواب التجمع
قّرر نّواب التجمع الوطنّي الديمقراطّي في القائمة المشتركة، اليوم اإلثنين، المشاركة في التصويت 

ءة األولى، وذلك كخطوة استثنائّية في فترة تعليقهم العمل ضد قانون "الوالء في الثقافة" في القرا
البرلمانّي ومقاطعة جلسات الكنيست لمّدة شهر، والتي بدأت منذ بدء أعمال الدورة البرلمانّية الشتوّية 

 منتصف الشهر الفائت.
ة ضد وكان قد جاء قرار المقاطعة هذا كإحدى الخطوات التي تهدف إلى استمرار التعبئة الجماهيريّ 
لى استمرار التصعيد والتوّسع في الحراك والنضال السياسي المعارض للقانون.  قانون القومّية، وا 

وأكد التجمع، في بيان، أن القرار االستثنائّي للتصويت ضد قانون "الوالء في الثقافة"، هو بسبب 
 ون القومية.خطورة القانون الذي هو امتداد لقانون النكبة، وبسبب عالقته المباشرة مع قان

وأضاف البيان أن هذا القانون يهدف إلى تخويل ريغيف صالحية تجميد أو تحديد ميزانية الجمعّيات 
والمؤسسات الثقافّية التي تخالف بنود الوالء المنصوص عليها في هذا القانون، وبهذا يتم تحويل وزارة 

حرية اإلبداع وحرية التعبير عن  الثقافة إلى مؤسسة رقابة سياسية وعسكرّية وأمنّية، وهو ما سيمّس 
 الرأي عند المبدعين الفلسطينّيين والمبدعين التقدمّيين الرافضين للعنصرّية والظلم االحتالل.

وأكد البيان على أن القانون هو التطبيق الثقافي للبند األول من قانون القومّية، الخاص بالطابع 
الجديد كل من "يرفض وجود إسرائيل كدولة يهودّية  اليهودي للدولة، وتبًعا له يعاقب قانون الوالء

 وديمقراطّية".
 5/11/2018، 48عرب 
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 استثناء األسرى السياسيين من تعديل قانون يخفض مدة الحكم .03
صادق الكنيست، يوم اإلثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون يستثني األسرى السياسيين، 

جنائيين، بهدف تقليص الكثافة في السجون، استجابة لقرار المحكمة ويخفض محكومية السجناء ال
 العليا.

وعلم أن القانون الذي تمت المصادقة عليها يستثني األسرى السياسيين، سواء الذين تمت إدانتهم من 
 قبل محاكم عسكرية في الضفة الغربية أو من أدينوا بارتكاب "مخالفات أمنية".

ص بالسجناء الجنائيين، فإنه سيتم تقليص عدة شهور من مدة الحبس وبحسب تعديل القانون الخا
 لمجمل السجناء المحكومين حتى أربع سنوات.

أعضاء،  9عضوا مقابل معارضة  53ومن المتوقع أن يصبح القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 
 ئي.سجين جنا 700كانون األول/ديسمبر، ما يعني إطالق سراح نحو  20ساري المفعول في 

ورغم أن القانون يأتي بهدف تخفيف الكثافة في السجون، إال أن استثناء األسرى السياسيين في 
األقسام األمنية يبقي الوضع على ما هو عليه، أو يجعله أكثر سوءا بسبب االزدحام الشديد في هذه 

 ب لم يتم تطبيقها.األقسام، حيث أن التعديل يلغي هذه اإلمكانية التي كانت قائمة، رغم أنه في الغال
 3أسبوعا بدال من  12يشار إلى أنه بحسب التعديل، فإن مدة عام في السجن سيتم تقليصها بـ

أسابيع، وتقلص ثالثة أعوام سجن بمدة  5أسبوعا بدال من  20أسابيع. وسيتم تقليص عامي سجن بـ
 أسابيع. 10 أسبوعا، بدال من 30سنوت سجن بـ 4أسابيع، وتقلص مدة  7أسبوعا بدال من  21

وخالل المداوالت بشأن تعديل القانون، قال وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان، إن موقف وزارة 
القضاء، في البداية، كان يشير إلى أنه من الصعب الفصل في التشريع بين األسرى السياسيين وبين 

 هذا الفصل. بحسبه.السجناء الجنائيين، ولكن في نهاية المطاف، بحسبه، فإن الكنيست اعترفت ب
 5/11/2018، 48عرب 

 
 على أسير وهو مكبل اليدين اعتدىجندي إسرائيلي  الئحة اتهام ضدّ  .04

العسكري اإلسرائيلي، يوم االثنين، الئحة اتهام ضد جندي  االدعاءقدم  :ترجمة خاصة -رام هللا
دين ومغمى إسرائيلي اعتدى على احد االسرى في موقع عسكري بالضفة الغربية وهو مكبل الي

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن الحادثة وقعت في شهر مايو/ آيار الماضي، وتم  العينين.
الكشف عنه بعد تحقيق من الشرطة العسكرية. مشيرًة إلى أنه تم تقديم الئحة االتهام أمامه في 

 محكمة يافا العسكرية.
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ن تبين أنه اعتدى بالركل والضرب على وأشار إلى أن الجندي وجهت له تهمة إساءة المعاملة بعد أ
 المعتقل بينما وهو مكبل وكانت عيناه مغماة، ما تسبب في نزيف الدماء منه.

 5/11/2018القدس، القدس، 
 

 الضحايا شبان عرب: عقوبات مخففة على جرائم عنصرية .05
شبان  اكتفت المحكمة المركزية في بئر السبع، يوم اإلثنين، بفرض عقوبات مخففة على مجموعة

 يهود ارتكبوا جرائم طعن واعتداء على شبان عرب على خلفية عنصرية.
وتبين أن المحكمة فرضت عقوبة السجن مدة خمس سنوات ونصف على المتهم المركزي في 

عاما( من مدينة بئر السبع، في حين اكتفت بفرض عقوبة العمل  20المتهم راز عميتسور )، القضية
 ثالثة آخرين، دون إدانتهم. لساعات في خدمة الجمهور على

وجاء أن المتهم الرئيسي في القضية قد أدين بطعن شبان عرب واالعتداء عليهم بقضبان حديدية 
ومطرقة في ظروف خطيرة، واكتفت المحكمة، في أعقاب صفقة بفرض عقوبة تعتبر مخففة عليه 

شبان عرب أربع وصلت إلى السجن الفعلي مدة خمس سنوات ونصف، رغم أنه اعترف بمهاجمة 
أبريل من العام الماضي  فبراير ونيسان/ مرات على خلفية عنصرية، في الفترة الواقعة بين شباط/

2017. 
 5/11/2018، 48عرب 

  
 : يمكن التوصل التفاق بشأن غزة دون عودة الجنودإسرائيليوزير  .06

ينتس، يوم االثنين، أنه قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتا -ترجمة "القدس" دوت كوم -رام هللا
 يمكن التوصل التفاق بشأن الوضع في قطاع غزة دون عودة الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدن.

العبرية، "يجب أن ال يكون األمن القومي أسيرا لهذا الشيء"،  103وأضاف في مقابلة مع إذاعة 
حل قضية السجناء والجثث مشيرا إلى أن إسرائيل توصلت سابقا التفاقيات مع مصر وسوريا بدون 

 التي كانت بحوزتهم.
وتابع "في النهاية سننجح في إعادتهم إلى إسرائيل، ولذلك يجب أن ال يعرقل ذلك أي تسوية في 

 غزة".
 5/11/2018القدس، القدس، 
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 ةتعلن مواصلة التنسيق مع الجيش الروسي في سوري "إسرائيل" .07
، إليكس بن تسوي، استمرار اتصاالت «اإلسرائيلية»خارجية أعلن نائب مدير دائرة أوراسيا في وزارة ال

الروسية في سوريا « 20-إيل»، على الرغم من حادث تحطم طائرة «اإلسرائيلي»الجيشين الروسي و
تأمل بأن تؤخذ مصالحها بعين االعتبار في التسوية « إسرائيل»، زاعمًا أن «إسرائيلية»بسبب غارة 

 «.روسيا اليوم»ل المبعوث األممي الجديد إليها، وفق ما ذكر موقع السياسية بسوريا خالل فترة عم
والجيش « اإلسرائيلي»تستمر االتصاالت بين الجيش »وقال بن تسوي للصحفيين مساء السبت: 

بعد وقوع الحادث مع »بين الجانبين في سوريا. وأضاف: « الروسي، ولدينا آلية لمنع الصدامات
أغارت على « إسرائيلية»روسية بسبب تخفي مقاتالت « 20-إيل» الطائرة )إسقاط طائرة استطالع

الالذقية خلفها(، استمر العمل مع روسيا. ال يمكننا أن نقول إننا تجاوزنا وتجاهلنا ذلك الحادث. لكن 
 «. عالقتنا أكبر تطورًا من أن يقطع مثل هذا )الحادث( اجتماعاتنا

 6/11/2018الخليج، الشارقة، 
 

 على إيران  إعادة فرض العقوبات تمتدح "إسرائيل" .08
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بعد دخول العقوبات األمريكية الجديدة « إسرائيل»شكرت : )وكاالت(

وقال رئيس الوزراء  «.يوم تاريخي»على إيران حيز التنفيذ أمس االثنين، معتبرًا أن ما يحصل هو 
اليوم هو يوم تاريخي، إنه اليوم »ليكود أمس االثنين بنيامين نتنياهو أمام نواب حزبه ال« اإلسرائيلي»

الذي فرضت فيه الواليات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب عقوبات شديدة جدًا على إيران، عقوبات هي 
الموجة الثانية من »وأضاف أن «. األقسى التي تفرض على إيران منذ بدء الجهود لوقف عدوانها

روضة على نظام المقاصة المصرفي الذي يستخدمه النظام العقوبات، وخصوصًا العقوبات المف
 «.اإليراني، ستوجه ضربة قاسية للنظام اإليراني اإلرهابي، إضافة إلى أنها ستخنق اإلرهاب اإليراني

قرار الرئيس ترامب الجريء هو »وكان وزير الحرب أفيغدور ليبرمان قال في وقت سابق أمس، إن 
وقال إن إعادة فرض العقوبات األمريكية على «. ظره الشرق األوسطالتغيير الجوهري الذي كان ينت

 ألنشطة إيران في المنطقة.« حاسمة»قطاعي النفط والمال اإليرانيين، يوّجه ضربة 
 6/11/2018الخليج، الشارقة، 

 

 صفقة بين نتنياهو وزعماء اليمين المتطرف تعيد قانون إعدام الفلسطينيين .09
، أبرم «تعديل قانون اإلعدام»رور أكثر من سنة على تجميد البحث في رام هللا: بعد م -تل أبيب 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صفقة مع حليفيه في الحكومة، رئيس حزب المستوطنين 
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وزير األمن أفيغدور « إسرائيل بيتنا»)البيت اليهودي(، وزير التعليم نفتالي بنيت، ورئيس حزب 
موجبها على تحريك القانون مجددا، مقابل تأييدهم للقانون الذي يتم إعداده لضمان ليبرمان، يوافق ب

 رئاسته للحكومة أيضا، بعد االنتخابات المقبلة.
وقد أعطى نتنياهو تعليماته لمساعديه أن يدفعوا بالتقدم في المراحل المقبلة لسن القانون، الذي يتيح 

 يين.إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيل
المعروف أن هذا القانون طرح بمبادرة الوزير بنيت، مع أن زميله ليبرمان، رّكز عليه وجعله 

أعوام. وفي السنة األخيرة، ثارت معركة شخصية  3موضوعا أساسيا خالل حملته االنتخابّية قبل 
 شرسة بين الوزيرين بمناسبة ومن غير مناسبة. 

الئتالف الحاكم، خرج ليبرمان بهجوم على بنيت ادعى فيه وقبل االجتماع الذي عقده رؤساء أحزاب ا
أنه يعرقل قانون اإلعدام المذكور. وردا على ذلك دخل بنيت إلى مكتب نتنياهو وطالبه بدفع القانون. 

، فوافق، مع أنه يعارض «قانون ساعر»فاشترط نتنياهو عليه أن يسانده في قانون آخر، يدعى 
 في المبدأ.« قانون ساعر»
هذا، هو مشروع يطرحه رجال نتنياهو على الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، لتعديل « نون ساعرقا»و

 قانون رئيس الحكومة.
بإلزام رئيس الدولة بأن يكلف رئيس أكبر كتلة في الكنيست بتشكيل الحكومة  "قانون ساعر" ويقضي

رؤوبين رفلين، عدم في كل الظروف. وسبب طرحه هو خوف نتنياهو من أن يقرر رئيس الدولة، 
 تكليف نتنياهو بهذه المهمة حتى لو فاز في االنتخابات المقبلة. 

وسبب هذا الخوف هو تسرب معلومات من مكتب نتنياهو، تقول إن رفلين تآمر مع شخصية كبيرة 
تحظى بالشعبية في الليكود، هو غدعون ساعر، هدفها تكليفه تشكيل الحكومة بدال من نتنياهو، في 

 يه الئحة اتهام بقضايا الفساد ضده.حال توج
ومع أن رفلين وساعر فندا وجود مؤامرة كهذه، فإن نتنياهو ال يصدق. ويشعر أن ساعر يستعد 
للعودة إلى الحلبة السياسية وأن لديه شعبية قوية في الليكود ستجعله مقبوال لديهم، خصوصا أن 

بتشكيل الحكومة في حال توجيه الئحة اتهام  حزبين في االئتالف أكدا أنهما لن يؤيدا تكليف نتنياهو
 ضده. وقد اختار نتنياهو السعي لتجنيد نفتالي بنيت لهذه المهمة.

وبناء عليه، تقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست، قريبًا، مداوالتها األولّية للتحضير لمشروع 
 قانون للتصويت عليه بالقراءة األولى. 

  6/11/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 هذه أهم األسئلة اإلسرائيلية حول مستقبل حماس في غزة: كاتب إسرائيلي .21
وقع نيوز ون، إن مقال أريئيل بوخنيك، الكاتب اإلسرائيلي في مقاله ب: عدنان أبو عامر -21عربي

"الفجوات القائمة بين شعور المستوطنين اإلسرائيليين بالضغط األمني من تهديد حماس، وبين 
السياسية التي تتحرك وفقها الحكومة اإلسرائيلية، تلقي بظاللها السلبية على مدى نجاح االعتبارات 

الجيش في استيعاب هذا التهديد، أو تقليص آثاره األمنية والعسكرية من جانب حماس على طول 
 الحدود مع غزة".

الجيش القوى "، أن "اإلسرائيليين يتساءلون: كيف يصبر 21وأضاف في المقال، الذي ترجمته "عربي
الذكي على استمرار حماس في ممارسة عملياتها الحدودية، وتسجل نقاط على الدولة، وتظهر 
حريصة على المصالح الفلسطينية، وتستطيع القيام على أقدامها بعد كل ضربة تتلقاها، وتنجح بإثارة 

على إنهاء معاناتهم  المظاهرات على الحدود، فيما يوجه المستوطنون اتهاماتهم للحكومة لعدم قدرتها
 بعدم ذهابها لعملية عسكرية واسعة".

وأوضح بوخنيك، الضابط السابق في جهاز االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية "أمان"، أن "السؤال 
تجاه قطاع غزة قد تبدو معقدة من الناحية  استراتيجيةيبقى ماثال: هل إسرائيل مطالبة بتصميم 

 إشكاليات أمام صانع القرار، ال بد له من التعامل معها".العملياتية، ألنها تضع جملة 
وطرح الكاتب "جملة أسئلة مفصلية منها: هل استمرار حكم حماس في غزة: ذخر أم عبء، وهل 
يجب النظر لغزة كيانا سياسيا أم واقعا مؤقتا، وهل هناك خطط ميدانية إلعادة السلطة الفلسطينية 

 .لغزة على عاتق الجيش اإلسرائيلي"
وأشار إلى أن "حماس تدير صراعها مع إسرائيل عبر شد الحبل، بخوض معركة الوعي، والمبادرة 
بالتحرش بها، فال يبقى أمام األخيرة سوى الخروج لعملية عسكرية، وقد تبدو بالنسبة لحماس رهان 

بإطالق  آمن، فهي تعتمد على قدرتها العسكرية إلحداث شلل كامل في الجبهة الداخلية اإلسرائيلية
قذائفها وصواريخها بكميات نوعية، وفي المقابل تثق أن المجتمع الدولي سيقف بجانب الفلسطينيين؛ 

 بسبب استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة".
رون برايمان، الباحث اإلسرائيلي، قال في موقع نيوز ون اإلخباري إن "الحكومة اإلسرائيلية تتعامل 

اتجاه إضعاف سلطة حماس في غزة، وليس إسقاطها كليا، ألنه سيكون بكثير من الحذر والمسؤولية ب
سلوكا غير عقالني أن تضحي إسرائيل بجنودها على مذبح تسليم غزة لمحمود عباس بدال من 

 حماس".
وأضاف برايمان، وهو رئيس نادي البروفيسورات للحصانة السياسية واالقتصادية إلسرائيل، في مقاله 

"، أن "الرؤية اإلسرائيلية تقول إن حماس الضعيفة في غزة ستكون أفضل 21الذي ترجمته "عربي
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إلسرائيل من عباس قوي، يدفع باتجاه حل الدولتين، وعلى هذا األساس ينبغي العمل والتصرف على 
 األرض".

شاي كوهين، الكاتب اإلسرائيلي في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال إن "الوضع األمني على حدود 
عالم المراهنات والقمار، كما هي مراهنات مباريات كرة القدم، أو التي تشهدها  قطاع غزة دخل

الكازينوهات، حيث تدور عملية القمار والرهان على مبدأي: إما الدخول في تهدئة مع حماس، هذه 
 الحركة المعادية، أو الذهاب لعملية عسكرية".

لية المراهنة هذه، فإن مستوطني " أنه "في حال لم تنجح عم21وأوضح في مقال ترجمته "عربي
 الغالف سيدفعون ثمن هذا الفشل دماء وخوفا، تشمل سقوط قتلى ومصابين واختطاف مستوطنين".

وأضاف كوهين، وهو من مستوطني غالف غزة، أن "الغريب أن الحكومة اإلسرائيلية تقامر بحياة 
والفشل، مع أن التهدئة المستوطنين من خالل الدخول في مفاوضات مع حماس، قابلة للنجاح 

الناجحة لحماس التي ستستغلها عاجال أم آجال إلعالن مطالبها، وفي  االستراتيجيةالموعودة هي 
 حال لم تتم االستجابة لها تعود إلى استنزاف المستوطنين من جديد".

الهدوء، وختم بالقول إنه "ال مشكلة لدينا في التهدئة مع حماس، بالعكس فإنها قد تمنحنا سنوات من 
لكن يجب التوصل إليها حين تكون حماس متعبة، ضعيفة، محطمة، ودامية، ال يعقل أن تخضع 
إسرائيل على ركبتيها أمام هذه البالونات الحارقة، وهي الدولة األقوى في المنطقة، ولديها الغواصات 

 ، واألقمار الصناعية".35النووية وطائرات اإلف
 6/11/2018، "21موقع "عربي 

 
 .. تراجع حدة مسيرات "العودة" وسط تقدم جهود التهدئةغزة .20

سرائيل، اليوم اإلثنين، تراجًعا ملحوًظا في : غزة/ محمد ماجد شهدت الحدود البحرية بين قطاع غزة وا 
حدة مسيرات "العودة"، في ظل استمرار وتقدم الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة شاملة في 

 القطاع. 
لمئات من الفلسطينيين نحو الحدود البحرية شمالي القطاع، للمشاركة وعصر اإلثنين، توافد ا

 ؛ التي تنطلق ضمن فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار". 15بفعاليات المسيرة البحرية الـ
وخالل الفترة الماضية، كان المتظاهرون يلقون القنابل الصوتّية باتجاه القوات اإلسرائيلية، ويطلقون 

كما كانوا يحاولون اقتحام  طائرات الورقية الحارقة نحو األراضي الزراعية اإلسرائيلية.البالونات وال
 الحدود، ويقومون بقص األسالك الشائكة التي تضعها إسرائيل، إاّل أّن تلك المشاهد اختفت اليوم. 
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 وخالل مظاهرات اليوم، لم ُيشعل الفلسطينيون إطارات المركبات المطاطية، وابتعدت القوارب
 متر.  500المشاركة في التظاهرة عن الحدود البحرية مع إسرائيل لنحو 

لكن قوات الجيش اإلسرائيلي أطلقت بشكل مكثف قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي 
 والمطاطي )كرات معدنية مغلفة بالمطاط( باتجاه المتظاهرين. 

وطنية لكسر الحصار" )غير حكومية(، إن وقال أدهم أبو سلمية، الناطق اإلعالمي باسم "الهيئة ال
 "مسيرات العودة هدفها رفع الحصار عن غزة وعودة الالجئين".

واعتبر أبو سلمية، في تصريح لألناضول، أن "ارتفاع وتيرة هذه المسيرات أو انخفاضها يرتبط 
". كما رأى بالحراك السياسي الذي تقوده مصر وقطر واألمم المتحدة )لتحقيق التهدئة ورفع الحصار(

أن "المسيرات تتأثر بمدى قدرة الحراك اإلقليمي والدولي الجاري على تحقيق متطلبات شعبنا". 
وأوضح أن "الحراك السياسي العربي والدولي يهدف لتخفيف الحصار، والشعب الفلسطيني في غزة 

  بدأ يلحظ تحسينات في ظروف المعيشة، وأهمها تحسن ساعات وصول التيار الكهربائي".
من جانبه، قال طالل أبو ظريفة، عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار )تتألف من 
سرائيل بوساطة مصرية تسير  الفصائل الفلسطينية(، إن "مباحثات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وا 

 بشكل جيد".
التخفيف من أدواتها،  وأضاف أبو ظريفة، لألناضول: "المسيرات مستمرة على حدود غزة لكن بوتيرة

مثل التقليل من البالونات الحارقة، ووقف إشعال إطارات السيارات، ووقف المساس بالسياج األمني 
الفاصل". ولفت إلى أن تلك الخطوات تأتي في سياق عدم إعطاء إسرائيل ذريعة إلفشال الجهود 

 المصرية في الوصول التفاق تهدئة. 
 5/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 أسرى محررين من جنين 5االحتالل يعتقل  .22

وذكرت  أسرى محررين من جنين. 5اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، : جنين
مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات االحتالل اعتقلت األسرين المحررين فرج عمر الصانوري، ويحيي 

 البيادر بمدينة جنين، وتفتيشهما.نجم، عقب دهم منزلي ذويهما في حيي السكة و 
كما اعتقلت تلك القوات األسيرين المحررين عماد الدين جمال أبو الهيجا من مخيم جنين، ومحمد 

ومن بلدة السيلة الحارثية، اعتقلت قوات  جمال مسعود من بلدة برطعة، عقب دهم منزلي ذويهما.
 مة منزل ذويه، وتفتيشه.االحتالل المحرر عاصم عبد الرحمن ابو الخير، بعد مداه

 5/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ال سند قانونيًا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين”: القدس العربي”قانونيون لـ .23

دان نادي األسير الفلسطيني قرار رئيس الحكومة اإلسرائيلّية بنيامين ”: القدس العربي“ -رام هللا
وقال رئيس نادي  قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.نتنياهو، الدفع بسن 
هذا اإلجراء يؤكد على أن إسرائيل ماضية وبخطى “إن ” القدس العربي”األسير قدورة فارس لـ

 ”.متسارعة نحو الدولة الفاشية بكل ما تحمله الكلمة من معنى
ن يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل وكان نتنياهو أعطى الضوء األخضر للدفع بسن قانو 

 إسرائيليين.
هذا يدل على حالة العمى واالرتباك الذي تعيشه إسرائيل، وهي ال تعرف كيف “وأضاف فارس أن 

توقف نضال الشعب الفلسطيني، وهي تعتقد أنه بمزيد من القهر وبمزيد من الوحشية يمكن أن يحققوا 
أن هذا القرار محكوم باعتبارات ائتالفية داخل حكومة االحتالل، واعتبر  ”.مبتغاهم، وهذا لن يكون

خاصة في ظل دخول ” الوزير بينت“على حساب ” ليبرمان“مشيرا إلى أن نتنياهو يغازل شريكيه 
 إسرائيل أجواء االنتخابات مع الحديث عن إمكانية تقديم موعد هذه االنتخابات.

معة القدس، د. محمد شاللدة، قرار نتنياهو بأنه يمثل من جهته اعتبر أستاذ القانون الدولي في جا
وقال شاللدة  انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.

عقوبة اإلعدام من الناحية القانونية ال تنطبق على من يقاوم “إن ” القدس العربي”في حديث لـ
أضفى  1977في العالم وفقا للقانون الدولي، والبروتوكول األول لعام  االحتالل من حركات التحرير

وبناء على ذلك “وأضاف أنه  ”.تعريفا خاصا لحركات التحرر ومنها منظمة التحرير الفلسطينية
يترتب على أي من المعتقلين المقاومين أن يعامل كأسير حرب ال يقدم إلى محاكمة وال تنطبق عليه 
عقوبة اإلعدام، إال إذا خالف مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني بارتكابه جرائم حرب أو جرائم 

بق على المقاوم الفلسطيني، وهي انتهاك جسيم إبادة جماعية أو جرائم ضد اإلنسانية، وهو ما ال ينط
 ”.لحقوق اإلنسان ولكافة المواثيق واالتفاقيات الدولية إلنه ال سند قانونيًا لها

 5/11/2018، القدس العربي، لندن

 
 مصابون بمسيرات العودة.. بينهم "أيقونة" المقاومة الفلسطينية .24

برصاص  -قونة المقاومة الشعبية الفلسطينيةبينهم من اعتُبر أي-أصيب عشرون فلسطينيا : وكاالت
االحتالل اإلسرائيلي شمالي قطاع غزة، أثناء مشاركتهم في مسيرة مطالبة برفع الحصار عن القطاع، 

 .15وبالتزامن مع المسيرة البحرية الـ
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وذكرت مصادر فلسطينية أن ثمانية متظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي والبقية بالرصاص 
عن وقوع إصابات باالختناق والشظايا خالل مواجهات على أطراف بلدة بيت المطاطي، فضال 

 الهيا الحدودية شمال القطاع.
عاما( الذي اشتهر بصورة التقطها له مصور وكالة  22ومن بين المصابين عائد أبو عمرو )

األناضول قبل نحو ثالثة أسابيع، وحظيت بمشاركة واسعة عربيا ودوليا عبر وسائل التواصل 
 االجتماعي، والوسائل اإلعالمية التي أطلقت عليه "أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية".

وكان الدافع األساسي وراء انتشار الصورة التي ظهر فيها أبو عمرو وهو يحمل العلم الفلسطيني بيد 
ي فرديناند والمقالع باليد األخرى؛ تشابهها الشديد مع لوحة "الحرية تقودها الناس" للرسام الفرنس

تخليدًا لثورة يوليو/تموز الفرنسية المندلعة في العام  1830فيكتور أوجين دوالكروا، التي رسمها عام 
 نفسه.

وكان المئات من الفلسطينيين قد توافدوا عصر االثنين إلى الحدود البحرية شمالي القطاع، للمشاركة 
 يات مسيرات العودة وكسر الحصار.التي تنطلق ضمن فعال 15في فعاليات المسيرة البحرية الـ

 -التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية-من جهتها، أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة 
 على استمرار المسيرات والتمسك بها "كأداة كفاحية بطابعها الجماهيري السلمي".

 5/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الشهر الماضي اإلبراهيميوقتا في  50األقصى ومنع األذان انتهاكا بحق  30ادعيس: أكثر من  .25
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن المسجد األقصى المبارك : رام هللا

وقتا منع االحتالل رفع  50ألكثر من  اإلبراهيميانتهاكا واقتحاما، والمسجد  30تعرض ألكثر من 
 الماضي. ألولااألذان فيه، خالل شهر تشرين 

في األقصى والبلدة القديمة يأتي في  التصعيد الخطيروأضاف ادعيس في بيان، اليوم االثنين، أن 
إطار خطط وسياسات موضوعة من جانب الحكومة اإلسرائيلية وأذرعها المختلفة لتهويد المسجد 

والمستوطنين، األقصى، والبلدة القديمة ومحيطها وبصورة كاملة من خالل السياسات الحكومية، 
 والجمعيات، والمنظمات اليهودية المتطرفة.

 .واإلبراهيمي األقصىالماضي بحق  األولانتهاكا واعتداء سجلت خالل تشرين  90وتابع: أكثر من 
 اإلبراهيميالماضي منع رفع األذان في المسجد  األولوأشار التقرير إلى أن االحتالل خالل تشرين 

الخليل في الحديقة الخارجية  إعمارع جبهة حجرية وضعتها لجنة وقتا، وقام مستوطنون بنز  50
ومقتنيات المسجد قام مستوطنون بتركيب  وأركانتدخلهم بشؤون  إطارللمسجد اإلبراهيمي، وفي 
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الحرم اإلبراهيمي  ورقصاتهم قربوأدى مستوطنون عربداتهم  إنارات لثريات في مصلى اليوسفية،
 ال تجاريا.واعتدوا على مواطنين وحطموا مح

 5/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 دونما في األغوار الشمالية 356االحتالل يستولي على  .26
دونما من أراضي المواطنين بالقرب من خلة  356استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي على : األغوار

 "مكحول" في األغوار الشمالية.
ف دراغمة، لـ"وفا"، بأن أحد الرعاة وجد اإلخطار اليوم أثناء رعيه مواشيه وأفاد الناشط الحقوقي عار 

في المنطقة، الفتا إلى أن االحتالل وضع اإلخطار قبل أيام عند أحد األعمدة الكهربائية المغذية 
وأضاف أن األراضي واقعة في أربعة أحواض مرقمة كاآلتي:  للمعسكرات االحتاللية في المنطقة.

 .226، و221و، 224، و223
 5/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دونمًا من أراضي اللبن الغربي 155سلطات االحتالل تصادر  .27

دونما من أراضي قرية اللبن الغربي بمحافظة رام  155استولت سلطات االحتالل، اليوم االثنين، على 
سمحان إن سلطات االحتالل وزعت قرارا باالستيالء  وقالت رئيسة المجلس القروي عائشة هللا والبيرة.

دونما من منطقة المسوادية،  12دونما من خلة العصفورة، و 141على دونمين من خلة الشامية، و
 بهدف شق طريق التفافي لمستوطنة "بيت أريه" المقامة على أراضي اللبن الغربي.

تية، لتقديمها لهيئة مقاومة الجدار ودعت األهالي المستهدفة أراضيهم بتجهيز أوراقهم الثبو 
 واالستيطان، والجهات المختصة، لوقف تنفيذ القرار.

 5/11/2018، األيام، رام هللا
 

 نقابات العمال تطالب بتعديل قانون الضمان االجتماعي .28
دعا االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بضرورة تعديل قانون الضمان االجتماعي بما : الرأي –غزة 
 حقوق العمال ويعزز مفاهيم العدالة االجتماعية. يحفظ

وطالب االتحاد العام في بيان له اليوم االثنين، بضرورة تطبيق قانون الضمان االجتماعي، ولكن  
ليس بصيغته الحالية إنما بالصيغة التي تضمن وتحفظ حقوق العمال وتدعم صمودهم وتحقق 

ة االستجابة لمطالب النقابات العمالية والمؤسسات كما ودعا حكومة الحمد هللا إلى ضرور  آمالهم.
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المجتمعية بتعديل بنود ومواد القانون وسد الثغرات التي تعزز من الضمان المستقبلي للحقوق 
 العمالية.

 5/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 اس للمصالحةالوفد المصري يطالب بوقف المسير البحري... وينقل شروط عب": العربي الجديد" .29

حمل الوفد األمني المصري التابع لجهاز المخابرات ": العربي الجديد"غزة ــ ضياء خليل، القاهرة ــ 
العامة، العائد إلى قطاع غزة أمس اإلثنين، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، للقاء قيادة حركة 

مع حركة فتح، مجموعة من حماس واستكمال مشاورات التهدئة مع االحتالل والمصالحة الداخلية 
المطالب والرسائل من القاهرة ورئاسة السلطة الفلسطينية بعد اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح 

 السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في شرم الشيخ.
وكشفت مصادر مصرية أن الوفد الذي يقوده مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة 

مد عبد الخالق، لّخص ما دار في لقاء السيسي وعباس، للحصول على ردود واضحة اللواء أح
وُملزمة بشأنه من حركة حماس، في حين أّكدت مصادر فصائلية لـ"العربي الجديد"، أّن عبد الخالق، 
"طلب رسميًا من حركة حماس والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وقف المسير 

والمسير البري المساند له على الحدود الشمالية لقطاع غزة الذي يجري يوم اإلثنين من كل البحري، 
أسبوع". وذكرت المصادر أّن "عبد الخالق طلب قبل أسبوعين من حماس والفصائل وقف التحركات 

في  الجماهيرية قبالة قاعدة زيكيم العسكرية اإلسرائيلية شمال القطاع، وهو ما لم تستجب له الفصائل
حينه، رغم أنها أّخرت في ذلك الوقت اإلعالن عن انطالق المسير قبل أن تعود إلعالن إطالقه 

 رسميًا".
وأضافت المصادر أّن "سلطات االحتالل اإلسرائيلي تشعر بخطر كبير وقلق، نتيجة الحراك البحري 

المتظاهرين كثيرًا،  والجماهيري قبالة قاعدة زيكيم العسكرية، خصوصا أن هناك مستوطنة ال تبعد عن
 وتخشى سلطات االحتالل من تطورات غير محسوبة في المنطقة".

في المقابل، أوضحت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد" أن أبو مازن قدم مجموعة من المطالب 
للسيسي الستكمال المصالحة مع "حماس"، متعلقة بضرورة تسلُّم حكومة الوفاق المهام الشرطية 

قطاع، مع السيطرة الكاملة على موارد تحصيل الجباية والضرائب، وكذلك السيطرة واألمنية في ال
الكاملة على المعابر"، الفتة إلى أن أبو مازن أبدى في المقابل مرونة في ملف سالح المقاومة، 
وبالتحديد سالح كتائب القسام الذراع العسكرية لـ"حماس"، مشيرة إلى أن عباس وافق على أن يتم 

 ذا الملف إلى مرحلة الحقة تكون فيها درجات التوافق أعلى من الوقت الراهن".تأجيل ه
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كما كشفت المصادر عن تطرُّق الحديث بين السيسي وعباس في شرم الشيخ يوم السبت الماضي، 
إلى ما سّماه رئيس السلطة، "ممارسات متعلقة بمحمد دحالن" )المسؤول األمني المطرود من حركة 

دولة اإلمارات ويحظى بدعم مصري(، مطالبًا إياه بضرورة لعب القاهرة دورًا في الحّد فتح والمقيم في 
 من تلك الممارسات التي من شأنها تأزيم المشهد أكثر في غزة، بحسب تعبير المصادر.

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن عباس أكد للسيسي أنه لن ُيْقِدم على فرض عقوبات جديدة ضد 
ود المصرية فرصًة للنجاح. واستطردت المصادر أنه من المقرر أن يعرض الوفد غزة، لمنح الجه

األمني المصري في غزة مطالب عباس على قيادة حماس، ويحصل على رد من جانبهم، مرجحة 
 إحداث تقدم خالل الفترة المقبلة في مسار العملية التفاوضية. 

المصري قطاع غزة خالل شهر، كان من بينها  وهذه هي المرة الخامسة التي يزور فيها الوفد األمني
قيادة نائب رئيس المخابرات المصري اللواء أيمن بديع الوفَد خالل واحدة من تلك الزيارات، في وقت 
تعمل القاهرة مع قيادة الحركة على ترتيب زيارة لرئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى 

ت مقررة في وقت سابق وتم إلغاؤها ألسباب تتعلق بعدم تجاوب القطاع خالل الفترة المقبلة، وهي كان
 الرئيس الفلسطيني مع التحركات المصرية.

 6/11/2018، ، لندنالجديدالعربي 
 

 قنصل مصر لدى فلسطين: نحافظ على غزة والتهدئة ال تغني عن المصالحة .31
ائيل( في قطاع غزة قال قنصل مصر لدى فلسطين مصطفى الشحات، إن "التهدئة )مع إسر : القاهرة

ال تحل محل المصالحة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن بالده تحافظ على القطاع "باعتباره جزءا ال يتجزأ 
 من الكل الفلسطيني".

جاء ذلك، في تصريحات للشحات مساء اإلثنين، عقب استقباله من قبل عضو اللجنة التنفيذية 
مدينة رام هللا، بحسب وكالة األنباء المصرية  لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بمقر المنظمة في

 وشدد الشحات على أن ترتيب البيت الفلسطيني أولوية لدى مصر. الرسمية.
وأشار إلى أن مصر تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على قطاع غزة "باعتباره جزءا ال يتجزأ من الكل 

نما قضية  سياسية وقانونية. الفلسطيني"، وأن قضيته ليست إنسانية أو اقتصادية وا 
نهاء ملف  من جهتها، أكدت عشراوي على "الدور المصري في السعي لتحقيق الوحدة الداخلية وا 

 االنقسام، ودعمها للقضية الفلسطينية )..( والتزامها بمتطلبات السالم"، وفق الوكالة.

 5/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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  "زائفة" لبنانفي أماكن آهلة ي فعن وجود صواريخ  "إسرائيل"عون: ادعاءات  .30
قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم اإلثنين، إن االدعاءات اإلسرائيلية : وسيم سيف الدين-بيروت

 حول وجود صواريخ في أماكن آهلة "زائفة" وتتزامن مع استمرار انتهاكات تل أبيب للسيادة اللبنانية.
رض مع الوفد البريطاني األوضاع العامة في البالد وأشار بيان للرئاسة اللبنانية أن عون استع

والمنطقة والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للجيش اللبناني السيما لجهة بناء أبراج المراقبة على 
 الحدود وتجهيز أفواج الحدود البرية وأعداد دوريات تدريبية للضباط من كافة االختصاصات.

 5/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 تواصل دفاعها عن السعودية في قضية خاشقجي "إسرائيل" .32

واصلت إسرائيل الدفاع عن السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث دعا : وكاالت
 مسؤول إسرائيلي إدارة ترامب إلى عدم التفريط في الرياض مهما كانت الظروف.

دما تعرف اإلدارة األميركية كل الحقائق وقال السفير اإلسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر إنه عن
بشأن مقتل خاشقجي، فإن عليها أن تدين الحادث، لكن ينبغي في الوقت نفسه أال تفّرط في 

 مصالحها مع الرياض.
تركيا وقطر اللتين قال إنهما تمارسان ضغوطا لتخريب العالقة  -في حوار تلفزيوني-وانتقد ديرمر 

اإلسرائيلي لدى واشنطن انتقادات لقناة الجزيرة وتغطيتها لمقتل مع السعودية، كما وّجه السفير 
وأضاف ديرمر أن "السعودية بلد ال تتقاسم معه الواليات المتحدة القيم، بل المصالح"،  خاشقجي.

 موضحا أنه "مع السعودية هناك مصالح كثيرة، لكن مع إيران ليست هناك مصالح أو قيم مشتركة".
 5/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 48 الـ السعودية تضع شروطا تعجيزية أمام حجاج ومعتمري .33

أعلنت السلطات السعودية أنها تشترط استقبال الحجاج والمعتمرين من : / محمد محسن وتد48عرب 
فقط إذا كان بحوزتهم جواز أردني ثابت، حيث رفضت الرياض استقبال وفد عن لجنة  48فلسطينيي 

حجة أنهم من حملة الجواز األردني المؤقت، وهو اإلجراء المعمول به منذ الحج والعمرة من البالد ب
 عقود.

وامتنعت السعودية في العام الجاري خالل موسم الحج األخير عن استقبال الحجاج والمعتمرين من 
حملة الجواز األردني المؤقت بحجة عدم وجود رقم وطني أردني، حيث كان هذا اإلجراء يشمل 

 ، بيد أن تدخل السلطات األردنية منع تنفيذه في موسم الحج األخير.48ينيي الحجاج من فلسط
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وتواصلت المشكلة بعد موسم الحج األخير وفي موسم العمرة والتسجيل لعمرات الخريف، وذلك لعدم 
وجود رقم وطني على الجوازات، حيث من المفروض أن تطلق أولى رحالت العمرة بتاريخ 

16/12/2018. 
": "بداية، ما 48جنة المراقبة في جمعية الحج والعمرة، الشيخ هاشم عبد الرحمن لـ"عرب وقال رئيس ل

أعرفه من مدير لجنة الحج، مصطفي عازم، أن موضوع الجواز األردني الثابت والرقم الوطني أثير 
في موسم الحج األخير، لكن لضيق الوقت لم يتم التعامل مع الموضوع، وكنا نعتقد أن طرح 

 لربما كان عن طريق الخطأ، حيث عاد الناس من الحج، وبدأ التسجيل لعمرات الربيع". الموضوع
وأضاف عبد الرحمن: "شرعت مع رئيس لجنة التنسيق لشؤون الحج والعمرة، سليم شالعطة، 
وأعضاء في اللجنة بإجراء الترتيبات والتنسيق مع الجانب األردني للسفر إلى السعودية لتفقد المساكن 

الخريف، حيث تم استصدار جوازات أردنية مؤقتة لوفد اللجنة كما هو متبع إلى اآلن، لكن  لعمرات
المفاجئ أن السلطات السعودية رفضت دخول وفد لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 

 إلى أراضيها بالجوازات األردنية المؤقتة". 48
سؤال واالستفسار حيال الموقف الجديد للسلطات وتابع المراقب في اللجنة: "عندها باشرنا بال

السعودية التي كان ردها أنها تشترط الحج والعمرة لمن يحمل جواز أردني ثابت وصاحب رقم وطني، 
من رحالت العمرة والحج مستقبال، وكل فلسطيني بالقدس أو  48ما يعني أنه سيتم استثناء عرب 

 ز أردني ثابت".الضفة الغربية أو قطاع غزة ليس بحوزته جوا
، عبر وصاية أردنية على 48وأوضح عبد الرحمن أنه يتم تسفير قوافل الحج والعمرة، من فلسطيني 

بين  1978الحجيج ومنحهم جوازات سفر أردنية مؤقتة، وذلك بموجب االتفاق المبرم في العام 
 الحكومة اإلسرائيلية والملك األردني الراحل حسين بن طالل.

حقيقة اإلجراءات والمطالب الجديد من قبل السعودية، يقول عبد الرحمن: " توجهنا وفور التيقن من 
بخطابات رسمية إلى الديوان الملكي والحكومة األردنية ووزارة األوقاف الذين شرعوا بالتواصل مع 
الرياض عبر السفارة السعودية في عمان لمعالجة القضية، كما قمنا بالتوجه إلى العديد من النواب 

بقاء ف ي القائمة المشتركة ورئيس لجنة المتابعة العليا وأيضا السلطة الفلسطينية لحل اإلشكال وا 
 ".1978الوضع كما أتفق عليه في العام 

وأكد عبد الرحمن أن األمر بحاجة إلى تحرك رسمي على كل المستويات والتدخل لدى السعودية، 
أمس األحد، كما تمت مناقشة الملف في وزارتي الفتا إلى أن القضية أثيرت في البرلمان األردني، 

الداخلية واألوقاف في األردن التي انتدبت وفدا على الرياض من أجل التباحث ومناقشة الملف 
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تحت الرعاية والوصاية  48والتوصل إلى تفاهمات لإلبقاء على الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي 
 األردنية.

 5/11/2018، 48عرب 

 
 بشن هجوم إلكتروني فاشل "رائيلإس"إيران تتهم  .34

 لكتروني فاشل على أنظمة اتصاالتها.إأ ف ب: اتهمت إيران إسرائيل االثنين بشن هجوم  -طهران
إن إسرائيل التي ” تويتر“وقال وزير االتصاالت اإليراني محمد جواد آذري جهرمي على صفحته في 

ما فيها استخدام فيروس )ستاكس نت( ب اإللكترونيةتاريخ طويل في اللجوء إلى الهجمات “لديها 
 ”.حاولت من جديد ضرب البنى التحتية لالتصاالت في إيران

، الذي ”ستاكس نت“ويعتقد أن اسرائيل والواليات المتحدة هما الجهتان اللتان تقفان وراء فيروس 
 وتسبب بأضرار في منشآت نووية بإيران. 2010اكُتِشف عام 

مضيفا ” خالل تحليها بالوعي واليقظة أحبطت هذه المحاوالت فرقا فنية ومن“وقال جهرمي إن 
 ”.سنتابع هذا العمل العدائي لدى األوساط الدولية“

بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة االتصاالت حميد فتاحي أن الفرق الفنية أحبطت عدة محاوالت 
 ن.الختراق أنظمة االتصاالت في الجمهورية اإلسالمية في وقت مبكر االثني
 5/11/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 أذربيجان: االحتالل األرميني يقربنا من معاناة الشعب الفلسطيني .35

أكد وزير الخارجية األذري إلمار محمدياروف "أن االحتالل األرميني : باكو / روهصار رحيموف
 لفلسطيني".ألجزاء من أذربيجان وتهجير شعبها، يقربنا من مدى المعاناة التي يكابدها الشعب ا

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها باجتماع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع سفراء فلسطين 
وقال محمدياروف: "إن الشعب األذري وقف في  دولة آسيوية، في العاصمة األذرية باكو. 27في 

لالحتالل أصعب األوقات مع الشعب الفلسطيني. نحن نتفهم معاناتكم ألن أراضينا تعرضت 
وأكد محمدياروف على دعم بالده لكفاح  األرميني. وشهدنا عدم تطبيق قرارات مجلس األمن الدولي".

وأكد أن أذربيجان تقف إلى  الشعب الفلسطيني في تحقيق السالم واالستقرار والتنمية المستدامة.
 جانب حل الدولتين ومع دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

لتي ألقاها المالكي خالل االجتماع، أكد أن عقد هذا االجتماع في أذربيجان، بسبب وفي الكلمة ا
التعسفية لجنود االحتالل  اإلجراءاتصعوبة عقد مثل هذه االجتماعات في فلسطين نتيجة 
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ماليين دوالر لمختلف المؤسسات  5وذكر المالكي بتقديم أذربيجان دعما ماليا بقيمة  اإلسرائيلي.
 فلسطينية، مثنيا على موقف أذربيجان الرسمي في دعم فلسطين بشأن قضية القدس.والصناديق ال

 5/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 غرينبالت: خطة إسرائيلية لسكة حديد تصل األردن والسعودية والخليج  .36

يات القدس/ سعيد عموري/ األناضول: ذكرت هيئة البث اإلسرائيلي )رسمية(، مساء اإلثنين، أن الوال
 ”.السالم اإلقليمي“المتحدة األمريكية تتبنى، وللمرة األولى رسمًيا، خطة إلنشاء خط سكة حديد 

وبلور هذه الخطة كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصالت في حكومته، 
دية وبقية دول وتنص الخطة على مد خط سكة حديد تربط إسرائيل واألردن بالسعو  يسرائيل كاتس.

 الخليج )اإلمارات، البحرين، سلطنة عمان، قطر والكويت(.

وأضافت أن تبني واشنطن لتلك المبادرة جاء عقب اتصاالت مستمرة حولها، خالل العامين 
 الماضيين، بين إسرائيل واإلدارة األمريكية وجهات عربية في المنطقة.

ون غرينبالت، لهذه الخطة، في تغريدة له وتطرق مبعوث الرئيس األمريكي للشرق األوسط، جيس
كاتس سيقدم خطة لبناء سكة حديد تربط بين إسرائيل واألردن “وقال غرينبالت:  ”.تويتر“على موقع 

 ”.دعونا نواصل الحوار، هذه الجهود تدعم جهودنا“وأضاف:  ”.والسعودية وباقي دول الخليج
 5/11/2018، ، لندناليومرأي 

 
 وتأييد فلسطين يزداد بين الشباب الواليات المتحدةقضية حزبية في  إلىتتحول  "إسرائيل" .37

تشهد االنتخابات النصفية األميركية هذا العام مشاركة : سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن
عاما(،  28عدد غير معهود من الليبراليين التقدميين، من أمثال أليكزاندرا كورتيز من نيويورك )

لهان عمر من والية مينيسوتا ، وعمار نجار والفلسطينية األ صل رشيدة طليب من والية ميشيغان، وا 
)الفلسطيني األصل( من والية كاليفورنيا، وعشرات آخرين من الذي يركزون على الحقوق المدنية 
والمساواة وحقوق المرأة واإلنسان واألقليات كأولويات انتخابية لهم مما يجعلهم بشكل تلقائي يؤيدون 

 الفلسطينيين في الحرية والعدالة والمساواة. حق
وبهذا الخصوص أشارت الباحثة في معهد بروكينغز تامارا كوفمان ويتس )كما السفير األميركي 
السابق في إسرائيل دانيال شابيرو( في نقاش في بداية العام الحالي إلى أن "بعض األميركيين بدأوا 

 ي من منظور حقوق اإلنسان".ينظرون إلى الصراع اإلسرائيلي الفلسطين
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بدورها تقول الباحثة زينة آغا في تصريح لمطبوعة الشبكة )الفلسطينية( أنه "في السنوات واألشهر 
األخيرة أصبح الدعم إلسرائيل قضية حزبية مع العديد من الليبراليين الذين ال يتساءلون فقط عن 

ولكن أيضا ضرورة  المحتلتين،بية والقدس اإلسرائيليين وممارساتهم في غزة المحاصرة والضفة الغر 
مساءلة الدعم األعمى إلسرائيل نفسها، خاصة وان إسرائيل وضعت كل بيضاتها في سلة واحدة وهي 

 سلة اليمين المتطرف التي تتدهور باستمرار".
 5/11/2018، القدس، القدس

 
 : إلغاء مباراة فريق إسرائيلي في كاتالونيا"بي دي أس"بسبب  .38

اراة المنتخب اإلسرائيلي للنساء في كرة الماء في مدينة مولينس في كاتالونيا، وذلك في ألغيت مب
وجاء أن الفريق اإلسرائيلي كان  (.BDSأعقاب استجابة المنتخب اإلسباني لمطلب حركة المقاطعة )

ي من المفترض أن يلعب، يوم غد الثالثاء، مع المنتخب اإلسباني، ضمن تصفيات البطولة الدولية ف
وبسبب إلغاء  مدينة مولينس، إال أن قيادة المنتخب اإلسباني استجابت لمطلب حركة المقاطعة.

المباراة فقد أعلن عن نقلها من مدينة مولينس، بيد أنه لم يتضح مكان وزمان المباراة الجديدان، كما 
كما جاء  .أنه ليس من الواضح أيضا ما إذا كانت ستجري المباراة أساسا، بحسب صحيفة "هآرتس"

أن قادة الفريق اإلسرائيلي، الذي وصلت إلى إسبانيا بعد هزيمته في اليونان، لم يبلغوا بعد بإيجاد 
 مكان بديل للمباراة.

 5/11/2018، 48 عرب
 

 في المحافل الدولية "إسرائيل"غانا تعتزم دعم  .39
وتشوي، سبل تعزيز بحث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة خارجية غانا شيرلي ب

ورحب نتنياهو، بحسب بيان صادر عن  عالقات التعاون بين البلدين خاصة المجال االقتصادي.
ديوان رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بإعالن الوزيرة بوتشوي عن وقوف بالدها إلى جانب إسرائيل في 

مجاالت التعاون االقتصادي وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا  المحافل الدولية والتصويت لصالحها.
 بين الحكومات وقطاع األعمال، فضال عن السعي لتعزيز التعاون بين البلدين في مجاالت أخرى.

 ووجه نتنياهو، عبر الوزيرة بوتشوي، الدعوة إلى رئيس غانا نانا أكوفو لزيارة إسرائيل.
 5/11/2018، األيام، رام هللا
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 مليون دوالر 60ئيلي بـنجوم "هوليوود" يدعمون الجيش اإلسرا .41
" )أصدقاء جيش الدفاع Friends of the Israel Defense Forcesأقامت منظمة ": 21عربي -لندن

 اإلسرائيلي(، احتفالية ضمت نجوما من "هوليوود" قبل أيام.
مليون  60وبحسب وسائل إعالم، فإن االحتفالية التي جاءت لدوافع "خيرية"، جمعت خاللها نحو 

 ب لدعم الجيش اإلسرائيلي.دوالر، تذه
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن االحتفالية، التي جرت بوالية كاليفورنيا األمريكية، تم من خاللها 

 .1981جمع أكبر مبلغ خالل يوم واحد، منذ تأسيس الجمعية في 
شخص، على  1200االحتفالية التي باتت تقام بشكل سنوي في الواليات المتحدة، حضرها نحو 

ومن بين أبرز النجوم الذين  عاما(. 74رأسهم رجل األعمال األمريكي اليهودي حاييم صبان )
 حضروا االحتفالية؛ جيرارد باتلر، وديفيد فوستر، وأشتون كوتشر، وفاريل وليامز، وأسماء أخرى.

 6/11/2018، "21موقع "عربي 

 

 أربع خطايا سياسية للسلطة الفلسطينية ال يطهرها النكران .40
 ايز أبو شمالةد. ف

أربعة خطايا سياسية مثبتة على أرض الواقع، ويتلمس شرها كل فلسطيني، ومع ذلك تصر قيادة 
 السلطة على تجاهلها، ويصر الناطقون باسم السلطة وحركة فتح على إنكارها:

الخطيئة األولى ـ ينكر رجال السلطة وناطقوها وجود أي عقوبات على أهل غزة، ويؤكدون أن ال 
مجلس وطني رام هللا،  عشية انعقادت على شعبنا، إنما هنالك عجز مالي، حتى أن عباس قال عقوبا

ال عقوبات على أهلنا في غزة، وأعطيت أوامري بصرف رواتب الموظفين كاملة يوم غد، وكان يوم 
 غد الجمعة، وحتى يومنا هذا لم تصرف رواتب الموظفين كاملة.

م حركة فتح على التأكيد أن ال عقوبات مفروضة على أهل وحتى يومنا هذا يواصل الناطقون باس
 غزة، رغم أن أهل غزة يعانون اآلمرين من العقوبات، ويبكون منها جوعًا وركودًا.

فطالما كانت العقوبات خارج إطار القانون، وهي عمل فاسق فاسد، تنكرونه، وتتهربون منه، فلماذا 
التي ال تمت بصلة إلى العمل الوطني، أو  ال تضغطون باتجاه الصواب، ووقف هذه المهزلة

 اإلنساني، وهو عمل مشين، يحاسب عليه القانون، فيما لو عدنا يومًا إلى القانون.
الخطيئة الثانية: ينكر رجال السلطة وناطقوها وجود تعاون أمني بين األجهزة األمنية اإلسرائيلية 

ذي يجري هو تعاون تفرضه الحياة اليومية والفلسطينية، ينكرون ذلك، ويتذرعون بالضرورة، وأن ال
بين المحتل والقابع تحت االحتالل، ونسوا هؤالء أن شعبنا يعرف أن هنالك تنسيق عسكري قائم بين 
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قوى األمن والجيش اإلسرائيلي في مناطق االحتكاك، وهنالك تنسيق جنائي يتعلق بالجرائم 
ء والوقود وما شابه، وهنالك تنسيق أمني يقوم والمجرمين، وهنالك تنسيق مدني يختص بالغذاء والدوا

 على تسليم رجال المقاومة واعتقالهم، ومحاربة البندقية الفلسطينية.
هذا التنسيق األمني القائم والمعمول به وفق اتفاقية أوسلو، والذي طالب المجلس المركزي بالتوبة 

وجودة، ولهم الحق في ذلك،  عنه عدة مرات، ال يعترف به المتحدثون باسم حركة فتح، وينكرون
فاألمر مخجل، ومخٍز، ويكرهونه، ويحتقرونه، وال يجرؤون أمام شعبهم وعناصرهم االعتراف بأنهم 

 يتعاونون أمنيًا مع المخابرات اإلسرائيلية.
على الناطقين باسم حركة فتح محاربة التعاون األمني عالنية، بعد أن يدينوا هذه الخطيئة، والتوبة 

 مرة من إنكار وجود هذا العار الذي يرفضه كل وطني حر شريف.أشرف ألف 
الخطيئة الثالثة: ينكر المتحدثون باسم السلطة وحركة فتح انهم تخلوا عن المقاومة، ويصرون في 
أحاديثهم بأنهم أول الرصاص، وأنهم قابضون على جمر المقاومة!! فكيف يصدق شعبنا ذلك، 

المقاومين؟ وكيف نصدق ذلك، ولم نسمع عن أي عملية مقاومة والتعاون األمني قائم على اعتقال 
شارات على  تحت رعاية السلطة منذ صار عباس رئيسا؟ وكيف يصدق شعبنا ذلك، وهنالك دالئك وا 

 تفتيش حقائب الطالب بحثًا عن السكاكين التي قد تكون مقاومة لالحتالل؟
سم حركة فتح اعترافهم بإسرائيل، ويدعون أن الخطيئة الرابعة: االعتراف بإسرائيل، ينكر الناطقون با

الذي اعترف بإسرائيل هي المنظمة، والذي يعترف بإسرائيل هي السلطة، أما هم أبناء حركة فتح، 
 فمن العيب أن يعترفوا بإسرائيل، وأدبيات التنظيم وثقافتهم ال تعترف بإسرائيل.

، هذا االعترافطني، وعليه يجب نبذ هذا كالم جميل، فاالعتراف بإسرائيل خروج عن اإلجماع الو 
وعدم االكتفاء بتحميل المسؤولية للمنظمة التي تشكل حركة فتح عمودها الفقري، وعليه فأن تعليق 

ما غير معترف.  االعتراف ال يكفي، ففي القانون الدولي إما معترف وا 
لوطنية، وال يلملم الصف، الجرائم السابقة ال يفيد القضية الفلسطينية بشيء، وال يعزز الوحدة ا إنكار

الذي يفيد فلسطين هو االعتراف بالخطأ، واجتنابه، والسير في طريق الكرامة القائم على نبذ التعاون 
األمني، وتقديس المقاومة، وعدم االعتراف بإسرائيل، وتجريم العقوبات على غزة، وقتها ينتهي 

 الوطني المشترك. االنقسام، ويصير الوئام سيدًا يفرض نفسه على ساحة العمل
 4/11/2018، رأي اليوم، لندن
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 هدوء مقابل تخفيف الحصار .42
 هاني المصري
بدأت معادلة "هدوء مقابل تخفيف الحصار" بالتحقق، بعد أن بلعتها السلطة كما يظهر من نتائج لقاء 
، الرئيسين المصري والفلسطيني، بعد أن حاولت جاهدة منعها من خالل اتخاذ إجراءات عقابية

والتهديد باتخاذ إجراءات أشد، وهذا تطّور قد يسمح بتهدئة األجواء الداخلية واستئناف الجهود إلنجاز 
وذلك يتوقف على كيفية تعامل طرفي  –وهذا األكثر احتمااًل  –الوحدة، وقد يزيد الوضع تفاقًما 

 االنقسام.
من داخل حركة فتح يعود تراجع السلطة إلى رفض فلسطيني واسع للعقوبات على غزة، حتى 

لى دعم مصري قطري إسرائيلي أوروبي دولي لهذه المعادلة، لدرجة أن قطر أعطت  والمنظمة، وا 
األموال ثمًنا للوقود عن طريق األمم المتحدة بعد أن رفضت السلطة القيام بذلك، وهي بصدد تقديم 

 ا لمدة ستة أشهر.مليون دوالر شهريً  15األموال لتسديد رواتب موظفي سلطة قطاع غزة بواقع 
، حين بدأت 2017تراجع السلطة ال يعني بالضرورة تغييًرا جوهرًيا في سياستها المتبعة منذ نيسان 

نما قد يكون ما  بالعقوبات، واعتماد معادلة "إما تشيل حماس كل شيء أو تشيل السلطة كل شيء"، وا 
ة العقوبات بالتدريج بعد تعذر حدث تراجع تكتيكي مؤقت سرعان ما ينتهي لتعود السلطة إلى مواصل

 تطبيقها بالجملة، أو تراجع ينبئ باعتماد مسار جديد أكثر انفتاًحا على الجهود لتحقيق الوحدة.
في هذ السياق، ال يجب المبالغة بدالالت موافقة إسرائيل على التهدئة من دون اإلصرار على 

صول عليه وتطويره، وهدم األنفاق، شروطها القديمة )االعتراف، وسحب سالح المقاومة، ووقف الح
وتبادل األسرى(، بالقول إنه يعود إلى قوة المقاومة وصواريخها أساًسا، وهذا يلعب دوًرا ولكنه ليس 
أساًسا، بل يعود إلى أنه ال يوجد بديل عن حركة حماس في قطاع غزة إلى اآلن سوى الفوضى، 

 سعي لتطويعها.فالسلطة غير جاهزة، لذلك األفضل احتواء "حماس" وال
ما يشجع على اعتماد سياسة االحتواء أن "حماس" أصبحت أكثر عملية، بدليل استعدادها  للتهدئة 
الطويلة لسنوات عدة والدعوة إلى المسيرات السلمية و"الحل اإلنساني"، وأن األولوية لدى إسرائيل 

خطة فصل الضفة عن القطاع  جبهة إيران وحزب هللا، واستمرار االنقسام الفلسطيني وتعميقه إلنجاح
وفي خلفيتها "صفقة ترامب" التي يمكن أن يكون القطاع في مركزها، وحرص إسرائيل على عدم 
التشويش على التقدم في مسيرة التطبيع مع الدول العربية التي ستتضرر من حرب دموية إسرائيلية 

رب لن تكون نزهة سهلة على القطاع تؤدي إلى توحد فلسطيني عربي عالمي ضد العدوان، وهي ح
بسبب ما تملكه قوى المقاومة، بل ستتكبد فيها إسرائيل خسائر ال تريدها، وخصوًصا وهي تقترب من 

 االنتخابات اإلسرائيلية.
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بعاد شبح  ال يستطيع أي منصف رفض أي تهدئة أو هدنة حتى لو حققت تخفيف الحصار فقط، وا 
االنهيار واالنفجار الذي ستصل حممه إلى تهديد الحرب والعدوان عن قطاع غزة، وتجنيبه أخطار 

األمن واالستقرار وأطراف متعددة، ولكن ال يستطيع أي منصف كذلك أال يرى أن أي اتفاق بين 
طرف فلسطيني مختلف عن العنوان الموحد الذي تمثله المنظمة والدولة الفلسطينية المعترف بها 

كريس "حماس" كالعب معترف به ممثاًل لقطاع غزة أممًيا؛ يعّمق االنقسام الفلسطيني من خالل ت
 ويسير به بقوة نحو االنفصال.

ال يعني ذلك، كما يقفز البعض بسرعة، أن هذا مقدمة لالعتراف بـ"حماس" ممثاًل للفلسطينيين، أو 
للضفة والقطاع، فهي ستبقى عدوة إلسرائيل ما دامت ترفع شعار تحرير فلسطين وتعتمد خيار 

يعني ذلك تكريس االنقسام عبر كسر وحدانية تمثيل المنظمة للفلسطينيين، ووحدانية المقاومة، بل 
تمثيل السلطة/الدولة للضفة والقطاع، وهذا هدف مقصود إسرائيلًيا بدأ منذ تشجيع "حماس" عند 
نما وّظفت  ضعافها، وهذا ال يعني أبًدا أن إسرائيل أنشأت "حماس"، وا  تأسيسها لتنافس المنظمة وا 

سرائيل. فإسرائيل وجوده ا غير المرغوب فيه لتحقيق أهدافها، بدليل العداء المستمر بين "حماس" وا 
بقاءه بحاجة إليها.  توّظف الخالف واالنقسام لصالحها، وتوظف كل طرف ضد اآلخر وا 

واستمر سعي إسرائيل لتقسيم الفلسطينيين وشرذمتهم من خالل خطة "فك االرتباط" عن قطاع غزة 
، التي نفذت من دون تنسيق مع السلطة، وكان من أهدافها إحداث االنقسام واالقتتال، 2005في العام 

 ومن ال يصدق ليرجع إلى ما قاله أرئيل شارون لشباب الليكود الرافضين للخطة.
حل اللغز الذي يطرحه هذا المقال أن التهدئة ملّحة رغم أنها تكرس االنقسام )ألنه ال يوجد شيء 

" ال عالقة له بالسياسة(، يكون بأن البحث يجب أن يبدأ من: لماذا وصلنا إلى ما اسمه "حل إنساني
 نحن فيه بحيث أصبحت التهدئة ملحة، وليس التوقف عنده معزواًل عن جذوره وسياقه؟

وصلنا إلى هذا الوضع ألن طرفي االنقسام اللذين يتحكمان بالمشهد الداخلي الفلسطيني غّلبا 
ردية والفصائلية على المصلحة الوطنية، ولم يبذال كل ما يمكن من جهود، ولم مصالحهما الفئوية والف

يقدما كل ما يمكن من "تنازالت" للتوصل إلى وحدة على أساس برنامج القواسم المشتركة والشراكة 
الكاملة وليس المحاصصة الفصائلية، إضافة إلى عدم تبلور قطب ثالث قادر على كسر االستقطاب 

يج  اد التوازن المطلوب والمفقود.الثنائي وا 
االنقسام والرئيس مسؤولون ألظهر بأنني اتخذ موقًفا حيادًيا، بل لقناعتي العميقة  إن طرفيال أقول 

بذلك، فالرئيس يطرح شروًطا تعجيزية إلنهاء االنقسام تكّرس سيطرته االنفرادية التي تعمقت جراء 
تح تسير وراءه رغم أنها ليست مقتنعة أو من االنقسام وغياب المؤسسات بصورة غير مسبوقة، وف

دون قناعة عميقة على األقل. أما "حماس" فتتعامل مع الوحدة كخيار من الخيارات وبقدر ما تحقق 
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لها المزيد من المكاسب الُمضافة إلى سيطرتها االنفرادية على القطاع. لو تعاملت "حماس" مع 
أبدت االستعداد قواًل وعمال للتخلي عن سيطرتها الوحدة كضرورة وطنية ووضعتها كخيار وحيد، و 

التفرد، وأن  تكون شريكة كاملة  -االنفرادية على القطاع، مقابل أن تكف "فتح" والرئيس عن الهيمنة
 بالنظام السياسي بمختلف مكوناته، الختلف األمر، وأصبح تحقيق الوحدة أسهل بكثير.

كرست سيطرتها على القطاع إال أن هذا ال يغير وعلى الرغم من مكسب "حماس" من التهدئة التي 
أنها ستبقى عدوة إلسرائيل، وأن التهدئة بمنزلة فخ لها، فهي تحاول من خاللها أن تجعلها تحت 
رحمة أعدائها، وخطوة على طريق إنهاء الحصار، واالستعداد للمواجهة القادمة. في حين تهدف 

عداد لشّن عدوان آخر في وقت مناسب إذا لم تحقق إسرائيل إلى احتواء "حماس" وترويضها، واالست
 ما تريد.

أي أّن "حماس" إذا لم تقدم المطلوب منها فستحارب ولو بعد حين، وال يعفيها "انتصارها" من التوقف 
أمام الضرر الذي لحق بها جراء ذلك، فهي تقدم نفسها كحركة مقاومة لتحرير فلسطين، وخاضت 

تضحيات الغالية لتحقيق هذا الهدف الذي يتقزم اآلن ليصبح الحفاظ المعارك وقدمت وقدم الشعب ال
 واستراتيجيةعلى السلطة في القطاع إلى أن يقضي هللا أمًرا كان مفعواًل من دون وضع رؤية شاملة 

 تشمل جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
من دون تقييم النتائج تدخل "حماس" في هدنة وراء أخرى، تتخللها حروب دامية  2003فمنذ العام 

لمعرفة أين أخطأنا وأين أصبنا وكيف نسير نحو المستقبل، ومن دون أن تطرح هي أو غيرها من 
الفصائل اإلستراتيجيَة الواقعيَة المناسبَة لمواجهة التحديات والمخاطر الجسيمة، خصوًصا بعد "صفقة 

واالستيطان، ومن دون أن توفر  ترامب" و"قانون القومية" العنصري ومواصلة تطبيق مشاريع الضم
 واستراتيجيةالمفاوضات إلى الكارثة التي نعيشها حالًيا،  استراتيجيةمتطلبات تنفيذها بعد وصول 

 المقاومة المسلحة األحادية إلى معادلة "المقاومة لخدمة السلطة وليس العكس".
غييًرا أو بداية تغيير، مع لعل اعتماد "حماس" وغيرها من الفصائل مسيرات العودة السلمية تعكس ت

أنها هي األخرى بحاجة إلى تقييم واستخالص الدروس والعبر. لقد استطاعت هذه المسيرات أن 
تحرك الجهود، ولكن مقابل ثمن باهظ جًدا ومن دون إنهاء الحصار )هدفها المباشر(، الهدف الذي 

في مجرى واحد ضمن يبدو أنه لن يتحقق من دون وضع كل طاقات وجهود الشعب الفلسطيني 
 موحدة وقيادة واحدة وأشكال نضال متفق عليها. واستراتيجيةمؤسسة وطنية جامعة 

نما أدعو إلى بلورة   استراتيجيةليس الحل مقاومة مفتوحة في القطاع وتحميله أكثر من طاقته، وا 
فتح" تنظيًما موحدة للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، فـ"حماس" ليست تنظيًما غزًيا، وال "

ضفاوًيا، وهذا يطرح أن الخروج من المأزق العام يتطلب وضع الجهود والمبادرات إلنهاء االنقسام في 



 
 
 
 

 

 35 ص             4781 العدد:             11/6/2018الثالثاء  التاريخ:  

                                    

سياق إعادة االعتبار للقضية والمشروع الوطني وللمنظمة بوصفها إطاًرا جامًعا لكل الفلسطينيين على 
 اختالف ألوانهم السياسية.

 6/11/2018االستراتيجية، والّدراسات  المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات
 

 الجميع يفتح "طريق" لحماس .43
 أحمد جميل عزم د.

هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا يهتم الجميع بالتوصل لتفاهمات وترتيبات في قطاع غزة، مع حركة 
"حماس" تحديدًا؟ األميركيون، واإلسرائيليون، ثم مصر، وطبعًا قطر وتركيا؟. ربما يكون الجواب 

سيط أّن الجميع يريد إدارة الصراع )أي منع التصعيد(. "حماس" تمتلك وتقوم بعمليات تصعيد، كما الب
يمكنها منع التصعيد وفرض التهدئة، بمعنى أّن استمرار سياسة "إدارة الصراع" واحتوائه، تحتاج 

ناء الجهاد إرضاء أو تهدئة أو تعاون "حماس". أّما "الحكومة الفلسطينية"، وباقي الفصائل )باستث
اإلسالمي(، فال تملك الكثير لفعله في القطاع، وحتى وقف الرواتب عن موظفي السلطة الفلسطينية 
في القطاع، ال يخلخل سياسة الحفاظ على األمر الواقع، أو سياسة االحتواء، المتفق عليها اآلن 

 إقليميًا ودوليًا في غزة. 
وزارة الخارجية األميركية، سياسة "االحتواء"، لمواجهة في أربعينيات القرن الفائت اقترح مسؤولون في 

االتحاد السوفياتي، وقامت هذه السياسة، على عدم الدخول بمواجهة شاملة أو سريعة مع السوفييت. 
تمت التوصية بشدة بعدم استفزاز الشيوعيين، حتى إعالميا، والتركيز بدال من ذلك على نجاح 

ش تحت الحكم الشيوعي بين واقعه البائس، وواقع من يعيش في النموذج الرأسمالي ليقارن من يعي
الغرب. هذا مع الضغط عسكريًا في أي مكان يحاول السوفييت التوسع فيه بقوة السالح، لكن دون 

 المبادرة للهجوم.
طبقت السياسة بشكل مشوه في الخمسينيات، فقد أصر من تولى هذه السياسة على الهجوم  

عسكري غير المبرر أحيانًا. لكن بشكل عام طبقت هذه السياسة؛ وترك اإلعالمي والتصعيد ال
الشيوعيون لالستنزاف الداخلي، مع تشجيع هذا االستنزاف بطرق مختلفة، وركز الرئيس األميركي 

(، على هذه السياسة بتركيزه اإلعالمي على وصف بالده بالمدينة 1989 - 1981دونالد ريغان )
مستمرة من الفشل وعدم الفعالية في االتحاد السوفياتي، وأدخل الشيوعيين المتأللئة، مع السخرية ال

في سباق تسلح، أدى الستنزافهم اقتصاديا، على حساب حاجات المواطنين الذاتية، وهذا أسهم في 
 النهاية باالنهيار. 
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اخل في غزة، فالمطلوب حصار "حماس" د يبدو أّن هذه السياسة مطبقة اآلن إسرائيليًا وأميركيا
القطاع، بل ومد يد المساعدة لها، ولكن بقدر محدود، لتبقى موارد الحياة موجودة، ولكن بالحد 
األدنى، أو أقل قلياًل، لتبقى "حماس" في مستنقع الوضع هناك، حتى لو حقق أفراد منها أو ظنوا 

 -رائيلياأنهم يحققون مكاسب، وطنية، أو حركية، أو شخصية. والنتيجة بعيدة المدى المرجوة إس
أميركيا، ليس انهيار "حماس" فقط، ونموذجها، بل أيضًا أن تنحصر الحركة وهمومها وأولوياتها في 
دارة الحياة فيه على حساب نشاط الحركة في أماكن أخرى. كما يتحقق هدف آخر هو  القطاع وا 

 انهيار الحركة الوطنية الفلسطينية، باستمرار االنقسام. 
ورشقات الصواريخ المتقطعة، تهدد "حماس" و"الجهاد" بتعطيل هذه بتصعيد مسيرات العودة، 

المعادلة، وتغريم االحتالل الثمن، ولكن النتيجة هي التفاوض على ثمن التهدئة، ليس إال، بمعنى أن 
الموافقة على إدخال األموال والسوالر القطريين، وربما مد مساحة صيد األسماك المسموحة، وزيادة 

معابر، هو رفع الثمن قلياًل في عملية التفاوض الجارية، بالسالح الحي حينًا، البضائع وفتح ال
 والجارية فعال على مائدة المفاوضات عبر وسطاء حينًا آخر. 

ذا  ال يجري تقديم شيء "للسلطة" في الضفة الغربية، فهي ال تفاوض ال بالسالح وال بالعنف المدني وا 
لدبلوماسية أيضًا، فحتى لو ذهبت لتلك المفاوضات سرًا أو كانت تعلن رفض المفاوضات التقليدية ا

علنًا، فال شيء يجبر اإلسرائيليين على دفع ثمن. ومسألة القرارات الدولية، والمحلية )قرارات 
المجلسين الوطني والمركزي(، كّلها أشبه بأرصدة مجمدة ال يتم صرفها بشيء على األرض )حتى 

 أي بضائع ما دام صاحب األرصدة متردد في استخدامها.  اآلن(، وبالتالي فلن يجري تقديم
مصر، معنية بالهدوء في سيناء بالدرجة األولى، لذلك تلتقي مصلحتها مع التهدئة في غزة، لئال 
ينتشر التهديد منها. قطر وتركيا حلفاء لحماس لذلك يستجيبون لمطالبها ببعض الدعم. وحتى لو لم 

سرائيل، بسبب معارضة قيادة منظمة التحرير يتم توقيع تهدئة رسمية بين الف صائل في غزة وا 
الفلسطينية، الممثل الشرعي، والوحيد، فهناك حلول جاهزة، من مثل الحديث عن "تثبيت تهدئة 

 "، التي وقعتها المنظمة أو السلطة. 2014
دارة الصراع  ما قد يرفع الثمن الذي يحصل عليه الفلسطينيون كثيرًا هو تخريب سياسة احتواء وا 

بالقيام بتغيير األمر الواقع، بتحقيق الوحدة أواًل، وثانيا، ربما البدء بصرف األرصدة )القرارات الدولية 
 والمحلية( المجمدة.

 6/11/2018، الغد، عّمان
 
 



 
 
 
 

 

 37 ص             4781 العدد:             11/6/2018الثالثاء  التاريخ:  

                                    

 رغم كل شيء ـ السعودية شريك .44
 ايال زيسر

ها الجميع. وفي تحولت السعودية دفعة واحدة من حليف موضع غزل إلى دولة منبوذة، يتنكر ل
إسرائيل أيضًا هناك من يدعون إلى االبقاء على مسافة عن السعودية كونها ال تفي بسلم القيم الذي 
يميز بين الدكتاتورية الظالمية والدولة الغربية المتنورة، وألنها تبينت ظاهرًا أيضًا كضعيفة وكسند 

 متهاون عند األزمة.
كبيرة، وال سيما في ضوء حقيقة أن من يبادر ويتصدر  في الهجمة على السعودية توجد ازدواجية

الهجمة على السعوديين هو الرئيس التركي أردوغان الذي صفى بجرة يد الديمقراطية والصحافة الحرة 
في بالده. وبالتالي فالحديث يدور عن نزوات وألعاب مكانة محببة جدًا على الرئيس التركي، ووفقًا 

 السياسة الخارجية لبالده. لها ال يتصرف بنجاح كبير في
كان يفترض بتركيا أن تكون دولة محبة للتقدم وأن « العالم السليم»هنا بالضبط تكمن المشكلة؛ ففي 

تقود المنطقة في مواجهة تحدياتها الكثيرة وتشكل حليفًا مصداقًا للواليات المتحدة، وليس أقل أهمية ـ 
. غير أن أردوغان اختار طريقًا أبعده عن دول عربية نقطة استناد لمنظومة إقليمية في مواجهة إيران

 ُسنية كمصر والسعودية، ودهورت عالقاتها مع إسرائيل إلى حد األزمة.
إن الفراغ الذي خلفته تركيا اضطرت السعودية ألن تمأله، إذ لم تخف من الوقوف في وجه اإليرانيين 

 مريكية لها ظهر المجن.وحلفائهم، حتى في اللحظات التي أدارت فيها اإلدارة األ
السعودية ليست دولة عديمة المشاكل، وهناك حق في االدعاء بانها أضعف مما تبدو للناظر من 
الخارج. ثمة مبالغة في محاولة وصف السعوديين، مثلما هو الحال بالنسبة لباقي دول الخليج، كقوى 

ويسمح لها بأن تقيم جبهة متينة  عظمى إقليمية كلية القدرة، ارتباط إسرائيل بها سيحل كل مشاكلها
 في مواجهة نظام آيات هللا، بل وربما التقدم في تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

ولكن مثل األردن في عصر الملك حسين، في السعودية الكثير من القوة. لعلهم في واشنطن أو في 
لح الغربية في المنطقة مثلما أوروبا يتأسفون من أن إيران ليست دولة المحور التي تعتمد عليه المصا

كان في عهد الشاه. ولكن إيران اليوم هي حليف روسيا، تخدم وتدفع إلى األمام بتطلعاتها إلى 
 التوسع في المنطقة، في الوقت الذي تخضع فيه تركيا لنزوات رئيس مضطرب ومتحفز.

و عدم االحترام لولي العهد مقابل هذا، فإن سلوك السعودية يبث استقرارًا وتواصاًل مع كل االحترام أ
ابن سلمان، والحديث يدور عن منظومة لم تترك قط لشخص وحيد أن يقودها وعرفت كيف توازن 

 نزوات حكامها.
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إن منظومة العالقات المتوثقة بين إسرائيل والسعودية يجب فحصها بعيون مفتوحة. ال ينبغي التأثر 
ظاهرًا، ولكن أال نستخف بمصادر قوتها أيضًا. أكثر مما ينبغي بالقوة التي تبثها هذه المملكة 

صحيح حتى هذه اللحظة، ليس إلسرائيل والواليات المتحدة شريك آخر في المنطقة، مصداق 
 ومستقر مثل السعودية.

المجرم »لقد أخطأ السعوديون إذ صفوا الصحافي على أرض تركيا، وكنتيجة لذلك أصبحوا اآلن 
ير أن الخبطات لم تجعل السعودية، مثلما هي أماكن أخرى في الذي يخبط به الجميع. غ« الدولي

العالم، جنة عدم للصحافة الحرة وحقوق اإلنسان. العكس هو الصحيح، فهي ستعزز قوى إقليمية 
مثل إيران، قتلة على رؤوس األشهاد ليس صحافيين ورجال معارضة فقط، بل ومؤخرًا نصف مليون 

وفة وواضحة. خيرًا تفعل إسرائيل إذا ما جندت نفوذها، وال سوري، وخططهم بالنسبة إلسرائيل معر 
سيما في الواليات المتحدة، كي تساعد في إيجاد حل لألزمة التي علقت فيها عالقات الغرب 

 والسعودية.
 5/11/2018إسرائيل اليوم 
 6/11/2018، القدس العربي، لندن
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