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 الحكومة والمنظمة قبل إنهاء االنقالبفي ال شراكة وفتح ترد:  بتشكيل حكومة وحدةحماس تتمسك  .1
ي يرأسها تمّسكت حركة حماس بإسقاط حكومة التوافق الفلسطينية الحالية الت: كفاح زبون - رام هللا

وقال موسى أبو مرزوق، عضو  رامي الحمد هللا، مجددة مطالبتها بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ماس، إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية قوية، بحسب ما تم االتفاق حالمكتب السياسي ل

جب أن . وأكد أن مهمة هذه الحكومة ي2017عليه خالل اجتماع بيروت في يناير )كانون الثاني( 
، في إشارة إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية 2011تكون تطبيق المهام المتفق عليها في اتفاق 

حكومة الدكتور رامي الحمد هللا ال تصلح ألن تكون هي الحكومة المعتمدة »وتشريعية. وأضاف: 
 «.لتطبيق اتفاقية المصالحة، كونها جزءًا أساسيًا من المشكلة؛ بل هي التي صنعتها

اء الهجوم على حكومة الحمد هللا بعد يوم من إعالنه أنه جاهز وحكومته لكل ما يتم االتفاق عليه وج
 ، بما في ذلك التحضير لالنتخابات الرئاسية والتشريعية. «حماس»و« فتح»في القاهرة، بين حركتي 

صرار  الحركة  على إزاحة حكومة الحمد هللا، كما غّرد أبو مرزوق، كان شرطًا وضعته« حماس»وا 
في نقاشاتها أمام المصريين، إلى جانب إصرارها على رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة من 

 قبل السلطة، واعتماد موظفيها.
األخيرة في العاصمة  قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق األوسط"، إن اختراقًا لم يحدث في المباحثاتو 

اس وافقت على تمكين الحكومة بما في ذلك وأكدت المصادر أن حم حول ملف المصالحة. المصرية
فيما يخص قوى األمن وال يمس ذلك بأي حال  2011الملفات الصعبة لكن على أن يعتمد اتفاق 
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بسالح الفصائل ويكون التمكين للحكومة الحالية مسقوفًا بتاريخ محدد يصار بعده إلى تشكيل حكومة 
ة، يكون تم االتفاق أثناء ذلك على إعادة تفعيل وحدة تكون مهمتها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعي

جراء انتخابات لها كذلك. وبحسب المصادر فان حركة فتح ترفض تسلم قطاع غزة  منظمة التحرير وا 
مع وجود شروط وتريد تمكينًا كاماًل للحكومة الحالية بدون أن يرتبط ذلك بإجراءات الرئيس على 

غزة فستكون هي المسؤولة عن القطاع وعن توفير كل غزة، باعتبار أن الحكومة إذا ما تسلمت 
الخدمات له، كما ترفض تشكيل حكومة وحدة في هذا الوقت، وتريد إبعاد منظمة التحرير عن 

 االنقسام.
إن إنهاء كل مظاهر ، قال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتحو 

مضيفا: "ال شراكة  هي المدخل الحقيقي للمصالحة.  2007االنقالب الذي قامت به حماس عام 
 في اطر منظمة التحرير الفلسطينية قبل زوال كل مظاهر االنقالب". أووطنيه في حكومة وحده 

عام وصيغ تبادل األوراق باتت ممجوجة ومضيعة للوقت  11وأردف "حوار الطرشان الذي يتم منذ
ة. المطلوب قرار جدي وتوفر إرادة حقيقية عند وتكرس االنقسام وتقتل فرص المصالحة الحقيقي

حماس في إنهاء انقالبها وتسليم الصالحيات والمسؤوليات لحكومة الوفاق الوطني التي شكلت باتفاق 
 معهم وبمباركة الكل الفلسطيني".

 27/11/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 واإلسالمية والدول العربية "إسرائيل"فلسطيني لبحث تنامي العالقات بين  سعي .2
الســلطة الفلســطينية تعمــل  ، أنرام هللاو تــل أبيــب ، مــن 28/11/2018 ،الشــرق األوســط، لنــدننشــرت 

على عقد اجتمـاع طـارل لجامعـة الـدول العربيـة ومـؤتمر للـدول السـالمية لبحـث مسـألة "التطبيـع" مـع 
رتس السـرائيلية: . وقال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لصحيفة هآ"إسرائيل"

"إن القيادة تراقب تطورات العالقات الدبلوماسية السرائيلية، التي تتناقض مع قـرارات الجامعـة العربيـة 
والقمة السالمية". وأشار إلى أن القمة العربيـة األخيـرة فـي السـعودية أكـدت علـى أنـه لـن يكـون هنـاك 

فلسـطينية، وتعهـدت الـدول العربيـة بالعمـل بهـذه متفـق عليـه مـع القيـادة ال دون حـلّ  "إسرائيل"اتفاق مع 
الروح. وردًا على سؤال حـول مـا إذا كانـت القيـادة الفلسـطينية قـد بـدأت اتصـاالت لعقـد اجتمـاع طـارل 

التركيز األساسي للجهد اآلن على  إجراء اتصاالت أولية، لكنه تمّ  لوزراء الخارجية العرب، قال إنه تمّ 
 لداخلية.تعزيز المصالحة الفلسطينية ا

وقالت مصادر لــ"الشرق األوسـط"، إن الـرئيس عبـاس نـاقز مـع زعمـاء عـرب "عـدم جـواز قلـب مبـادرة 
قامــة الدولــة يســبقان التطبيــع مــع إســرائيل"،  الســالم العربيــة مــن اليــاء إلــى األلــف، بمعنــى أن الســالم وا 
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و أو مـن ينـوب عنــه، مضـيفة أنـه "منـع أي إسـاءة أو هجــوم" علـى الـدول العربيـة التـي اســتقبلت نتنيـاه
 باعتبار أن ذلك ال يدخل مباشرة في خانة التطبيع.

وأكــد شــعث أن زيــارة نتنيــاهو إلــى ســلطنة عامــان والزيــارات المســتقبلية المحتملــة لــدول أخــرى ال تعنــي 
 إقامة عالقات دبلوماسية كاملة، لكنها تعني أن "هذه بداية عملية مقلقة يجب وقفها".

سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه ال توجد دولة عربية واحـدة موافقـة  وقال صائب عريقات، أمين
ن الحديث عن تطبيع مع   مجرد "هلوسات إسرائيلية"."إسرائيل "على ما ياعرف بـ"صفقة القرن"، وا 

أمـا مصـطفى البرغـوثي، عضـو اللجنـة التنفيذيــة لمنظمـة التحريـر، فقـال: "إن علـى الحكومـات العربيــة 
 ية معاقبة إسرائيل وعدم منحها جائزة".والسالم
عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة  ،محمـد اشـتية. د، أن رام هللا، مـن 28/11/2018 ،الحياة، لنـدنوأضافت 

. وقـال: "هـذه الزيـارات والعالقـات تجـري "إسرائيلـ"بأنهـا "هـدايا مجانيـة" لـ التطبيعيـة وصف الزيـارات ،فتح
تمــــر عبــــر الكنيســــت  األمريكــــيالبيــــت األبــــيض  إلــــىالطريــــق مــــن دون أي ثمــــن، فــــالبعض يعتقــــد بــــأن 

نـوع مـن العالقـة  أي إقامـةعـدم  والسـالميةالسرائيلي". وأضاف: "نحـن نتوقـع مـن جميـع الـدول العربيـة 
وقـــال إن القيـــادة  العربيـــة المحتلـــة". األراضـــيمـــع إســـرائيل قبـــل إنهـــاء احتاللهـــا القـــدس وفلســـطين وبقيـــة 

االلتــزام التــام بمبــادرة الســالم العربيــة التــي تــنص  والســالميةالــدول العربيــة  الفلســطينية ســتطالب مختلــف
قامةاالحتالل  إنهاءقبل  "إسرائيل"عالقات مع  أي إقامةعلى عدم   الدول الفلسطينية. وا 

 
 : إدارة ترامب تفصل صفقة القرن على مقاس نتنياهو وترهنها بموافقته"الخارجية الفلسطينية" .3

أكــدت وزارة الخارجيــة والميتــربين الفلســطينية، أن تحركــات ترامــب وفريقــه بشــأن  الت:الوكــا - رام هللا
الصـــراع الســـرائيلي الفلســـطيني تاعمـــق مـــن الفجـــوة بـــين المجتمـــع الـــدولي والدارة األمريكيـــة، وتســـبب 

ب للواليـــات المتحـــدة بســـبب القـــرارات والسياســـات المانحـــازة لالحـــتالل واالنقـــال متصـــاعداً  دوليـــاً  إحراجـــاً 
 األمريكي على الشرعية الدولية ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها.

ـــة" ـــردد المالفـــت  ،وقالـــت "الخارجي ـــك األزمـــة الماركبـــة والت ـــان صـــادر عنهـــا أمـــس، "إن ســـمات تل فـــي بي
والخضــوع األمريكــي الفاضــح لمطالــب نتنيــاهو وغيــره مــن المتطــرفين أصــبحت واضــحة: بدايــة، يعلــن 

ياصـرح  للنشـر، ثـمّ  المتصهينين من إدارة ترامب أن صفقة القرن جـاهزة تمامـاً غرينبالت وبقية عصابة 
ترامــب نفســه أنــه قــرر تأجيــل العــالن عنهــا عــدة أشــهر بنــاء علــى طلــب ماباشــر مــن نتنيــاهو، ليــأتي 
تصريح فريدمان ليقول إن العالن عنها سيتم عندما تكون هناك فرصة كبيرة لتقبلها. ومهما يكن من 

صــريحات، فــإن القــرارات التــي اتخــذتها إدارة ترامــب المعاديــة للشــعب الفلســطيني وحقوقــه، أمــر هــذه الت
أفرغــت )خطــة الســالم( األمريكيــة مــن أي مضــمون حقيقــي قابــل للتطبيــق بموافقــة الطــرفين، واســتبدلته 
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بسياســة المــالءات وقــرارات فــرض األمــر الواقــع بقــوة االحــتالل ومــن جانــب واحــد، وهــذا يجعلنــا نؤكــد 
لـن تمـر ولـن تـرى  -إن وجـدت بهـذا الطـرح والتوجهـات المعلنـة-أن ما تاسـمى بــ)صفقة القـرن(  دداً مج

وأشـــارت وزارة الخارجيـــة فـــي بيانهـــا إلـــى أنـــه "مـــن الواضـــح أن إدارة الـــرئيس األمريكـــي دونالـــد  النـــور".
 القرن(".ترامب تواجه أزمة حقيقية مركبة سواء في كيفية االنتهاء من صياغة ما تاسمى بـ)صفقة 
 28/11/2018 ،الغد، عّمان

 
 الدولة الواحدة تستهجن تصريحات رئيس التشيك حول حلّ  "الخارجية الفلسطينية" .4

الخارجيــــة والميتــــربين الفلســــطينية، تصــــريحات الــــرئيس  وزارة ألناضــــول: اســــتهجنتوكالــــة ا – رام هللا
ووصفت الخارجية، في بيان  ولتين.الد الدولة الواحدة، وانتقاده لحلّ  التشيكي ميلوز زيمان، حول حلّ 

لها، مساء الثالثاء، تلك التصـريحات بأنهـا "تليـق بعنصـرية إسـرائيل وانعزاليتهـا عـن القـانون والجمـاع 
واعتبــرت الخارجيــة الفلســطينية أن زيمــان ينــاقض نفســه حــين أبــرق قبــل أســبوع إلــى الــرئيس  الــدوليين".

عــالن الدولــة الفلســطينية الفلســطيني محمــود عبــاس، لتهنئتــه بالــذكرى الثال ثــين لعــالن االســتقالل، وا 
 ."القدس الشرقية"على حدود الرابع من يونيو/ حزيران وعاصمتها 

ورفضت الخارجيـة الفلسـطينية "تنمـيط الـرئيس التشـيكي لمـدن وكيانـات فلسـطينية بالرهـاب، وكـذا مـن 
 وبي بالحديث على منبره".دعاهم )بالرهابيين الفلسطينيين( الذين يسمح لهم البرلمان األور 

 27/11/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 اشتية: االنتقال من السلطة للدولة وتجسيدها أصبح ضرورة ملحة .5
ــــال د. محمــــد اشــــتية ــــس االقتصــــادي  ،رام هللا: ق ــــيس المجل ــــتح ورئ ــــة لحركــــة ف ــــة المركزي عضــــو اللجن

االنتقـال مـن السـلطة إلـى الدولـة  إن، 26/11/2018يـوم الثنـين الفلسطيني للتنمية والعمار )بكدار(، 
 المعطيــات السياســية واالقتصــادية إقليميــاً  وتجســيدها علــى أرض الواقــع أصــبح ضــرورة ملحــة فــي ظــلّ 

خــالل لقــاء جمعــه مــع وفــد المعهــد العربــي للتخطــيط فــي الكويــت، قــرارات  ،. واســتعرض اشــتيةودوليــاً 
كاك التدريجي من عالقـة التبعيـة الكولونيوليـة المجلس المركزي األخيرة والجهد المبذول في إطار االنف

علــى أهميــة دراسـة  ليــات تجســيد الدولــة  التـي فرضــها واقــع االحـتالل علــى الشــعب الفلســطيني، مشـدداً 
 الفلسطينية على مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية والدارية واألمنية.

 27/11/2018 ،األيام، رام هللا
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نهاء االحتالل هو التضامن الحقيقي مع شعبناالذ : تنفيالحكومة الفلسطينية .6  قرارات الدولية وا 
 خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام هللا يوم الثالثـاءالفلسطيني، رحب مجلس الوزراء  :رام هللا

، بتعاظم الدعم والتأييد الدولي لشعبنا، وكفاحـه المشـروع مـن أجـل نيـل حريتـه واسـتقالله 27/11/2018
 29مصـيره، لمناســبة قـرب اليــوم العـالمي للتضــامن مـع الشــعب الفلسـطيني الــذي يصـادف يــوم وتقريـر 

وأكد المجلس أن تضامن هيئة األمـم المتحـدة الحقيقـي مـع شـعبنا  نوفمبر من كل عام.تشرين الثاني/ 
العدالـة في هذا اليوم الذي أقرته قبل واحد وأربعين عامًا، هو بإنهاء االحتالل السرائيلي، وأن تحقيـق 

ال يتم إاّل بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، حتى ينعم شعبنا كباقي 
 شعوب العالم، بالحرية واالستقالل والعيز الكريم على أرض وطنه.

 .وزير القدس عدنان الحسيني واعتقال محافظ القدس عدنان غيث قرار االحتالل بحقّ  المجلس دانو 
رب المجلس عـن تمنياتـه بنجـاح جولـة الحـوار الـوطني فـي القـاهرة ضـمن الجهـود المبذولـة لتحقيـق وأع

عـــادة الوحـــدة للـــوطن، مؤكـــداً  جاهزيـــة الحكومـــة الســـتالم كافـــة المهـــام فـــي قطـــاع غـــزة،  المصـــالحة، وا 
نجازها بشكل شامل وكام  ل.ومجددًا شكره للدور المصري الهام والتاريخي لضمان إتمام المصالحة وا 

 .وعلى صعيٍد منفصل، صادق على مشروع قانون المؤسسة الوطنية للتمكين االقتصادي
 27/11/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رفض مشروعًا أمريكيًا يندد بحماس في األمم المتحدةتبعثة فلسطين لدى األمم المتحدة  .7

جهودها الدبلوماسية بهدف الحصول على أوسع تأييـد كثّفت الدارة األمريكية : علي بردى - نيويورك
ممكن في الجمعية العامـة لممـم المتحـدة لمشـروع قـرار ينـدد بحركـة حمـاس بسـبب إطالقهـا الصـواريخ 
مــــن غــــزة فــــي اتجــــاه إســــرائيل و"تحــــريض" الفلســــطينيين علــــى العنــــف، فــــي خطــــوة رفضــــتها الســــلطة 

إذ إنها "تتجاهل األسباب الجذرية للنزاع" وتهـدف إلـى  الفلسطينية ألنها "خارج أي سياق" و"استفزازية"،
 "إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها" كدولة تحتل أراضي الفلسطينيين.

ـــد « الشـــرق األوســـط»وعلمـــت  ـــة األميركيـــة الدائمـــة لـــدى المنظمـــة الدوليـــة نيكـــي هيلـــي تري أن المندوب
امـة قبــل توزيـع مشـروع القــرار فــي الجمعيـة الع 193الحصـول علـى موافقــة عـدد كبيـر مــن األعضـاء الــ

المقتـرح، سـعيًا إلـى تحقيـق إنجـاز دبلوماسـي كبيـر يسـجل باسـمها قبـل انتهـاء مهمتهـا مـع نهايـة الســنة 
وتـأتي هـذه الخطـوة األميركيـة فـي «. حمـاس»الحالية، علمًا بأنه لـم يسـبق للجمعيـة العامـة أن نـددت بــ

بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة لممـم الخاصة  16سياق جهود أخرى لتقليص عدد القرارات الـ
 المتحدة.
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، حصـــلت «مـــذكرة»وعـــوض توزيـــع مشـــروع القـــرار، ســـلمت البعثـــة األميركيـــة عـــددًا مـــن الـــدول نـــص 
كل عـام فـي الجمعيـة العامـة، هنـاك عـدد »على نسخة منها، تنص على أنه خالل « الشرق األوسط»

هــذه القــرارات المعاديــة لســرائيل تضــر »، مضــيفة أن «غيــر متناســب مــن القــرارات التــي تنتقــد إســرائيل
 «.بصدقية األمم المتحدة، وال تقربنا من هدف التوصل إلى سالم شامل، الذي نشترك فيه جميعاً 

في هـذا العـام، وبييـة إعـادة التـوازن إلـى األمـم المتحـدة، نـدرس اقتـراح قـرار مسـتقل ينـدد »وأفادت بأنه 
قــرارًا تنتقــد إســرائيل كــل عــام، ال يــأتي أي منهــا علــى ذكــر  20بــة مــن قرا»، ألنــه «بنشــاطات )حمــاس(

وأوضــحت أن «. فــي الواقــع، ال يوجــد قــرار مــن الجمعيــة العامــة يشــير إلــى )حمــاس(»، بــل «)حمــاس(
سيتضـــمن العناصـــر التاليـــة؛ إعـــادة تأكيـــد دعـــم الســـالم »مشـــروع القـــرار الـــذي تعتـــزم واشـــنطن توزيعـــه 

التنديــد بـــ)حماس( لطالقهــا »، بالضــافة إلـى «لســرائيليين والفلســطينيينالعـادل والــدائم والشــامل بـين ا
يطالـب »وكـذلك «. صواريخ متكررة على إسرائيل والتحريض على العنف، ما يعرض المدنيين للخطر

)حمــاس( بـــالكف عــن كـــل األعمــال االســـتفزازية والنشــاطات العنيفـــة، بمــا فـــي ذلــك اســـتخدام الوســـائل 
 «.الحارقة المحمولة جواً 

تحويل الموارد في غزة إلى بنية تحتية عسـكرية، بمـا فـي ذلـك األنفـاق، مـن »وتندد المذكرة األميركية بـ
أجل التسلل إلى إسرائيل، ومعدات إطالق الصواريخ علـى المنـاطق المدنيـة، فـي حـين يمكـن اسـتخدام 

شكال العنـف والترهيـب وقف كل أ»وتدعو إلى «. هذه الموارد لتلبية الحاجات الماسة للسكان المدنيين
أهميـة احتـرام حرمـة مبـاني األمـم »، مؤكدة على «الموجهة ضد العاملين في المجال الطبي والنساني

مزيد من انخـراط األمـين العـام )لممـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريز( »وتحض على «. المتحدة وحيادها
نيكـوالي مالدينـوف(، بالتعـاون مـع والمنسق الخاص لممم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط )

الشــركاء المعنيــين، مــن أجــل المســاعدة فــي الجهــود المبذولــة لتهدئــة الوضــع وتلبيــة الحاجــات الملحــة 
لمـــن يرغــب فـــي دعـــم مشـــروع « التقـــدير»وتعبـــر أخيـــرًا عــن «. للبنيــة التحتيـــة والنســـانية واالقتصــادية

فـي « ئية من شأنها تعطيل عملية التصويتالوقوف معنا في معارضة أي عمليات إجرا»القرار، وفي 
أي اقتراحـات لدخـال تعـديالت علـى نـص القـرار « ستأخذ فـي االعتبـار»الجمعية العامة، واعدة بأنها 

 الذي سيقترح.
بعثة فلسطين المراقبة لدى األمم المتحدة مـذكرة مضـادة إلـى  وردًا على هذه المذكرة األميركية، وّجهت

ا بــأن المســودة األمريكيــة تمثــل "امتــدادًا للمقــررات السياســية التــي تنتهجهــا الــدول األعضــاء أفــادت فيهــ
 /الشعب الفلسطيني، منذ اتخاذ قرارها فـي شـأن القـدس فـي كـانون األول الدارة األمريكية الحالية ضدّ 

، والتــــي تضــــر بقضـــية الســــالم وتفــــاقم الجمــــود السياســـي"، محــــذرة مــــن أن "التصــــويت 2017ديســـمبر 
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القـــرار ستصـــوره الواليـــات المتحـــدة برهانـــًا علـــى أن المقـــررات السياســـية هـــذه، التـــي  لمصـــلحة مشـــروع
 تتجاهل األسباب الجذرية للنزاع والجماع الدولي القديم، تحظى بالدعم الدولي".

 28/11/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 اعتقال محافظ القدس: ال نّية للسلطة بوقف التنسيق األمني .8
وسط تساؤالت عن احتماالت وقف أجهزة األمـن الفلسـطينية تنسـيقها : د محسنمحم -القدس المحتلة 

األمني مع االحتالل السرائيلي، يرى مراقبون في القدس المحتلة أن حملة االعتقـاالت الواسـعة، التـي 
بدأت فجر األحد الماضي، باعتقـال المحـافظ عـدنان غيـث، والـذي ياعـّد أعلـى سـلطة رسـمية فلسـطينية 

ـــ ـــرئيس محمـــود عبـــاس، تعـــّد واحـــدة مـــن أكبـــر حمـــالت االعتقـــال التـــي تنفـــذها ســـلطات كونـــه يمّث ل ال
ضباط وكوادر وعناصر أمنية فلسطينية تقطن في القدس. وتأتي تلك االعتقاالت على  االحتالل ضدّ 

مســّربي عقــارات  خلفيــة نشــاطات ألجهــزة األمــن الفلســطينية، ســواء المخــابرات أو األمــن الوقــائي، ضــدّ 
ين، مــع تســجيل ارتفــاع ملحــوظ فــي األسـابيع الماضــية، فــي عــدد العقــارات واألراضــي المســّربة المقدسـي

 لجمعيات االستيطان اليهودية الناشطة في البلدة القديمة من القدس.
وتقــول مصـــادر فــي حركـــة فــتح لــــ"العربي الجديــد"، ومنهـــا عضــو المجلـــس الثــوري للحركـــة حــاتم عبـــد 

د بدأت منذ تولي المحافظ الجديد مهام منصبه قبل شهرين خلفًا لوزير القادر، إن "هذه الحملة كانت ق
القــدس الحــالي عــدنان الحســيني، والــذي كــان يشــيل منصــب المحــافظ، تخللتهــا جملــة مــن الجــراءات 

المحافظ الشـاب الـذي يحظـى بشـعبية واسـعة فـي أوسـاط مـواطني المدينـة وأبنـاء الحركـة،  القاسية ضدّ 
الث مرات، وفرض عقوبات الحبس المنزلي، ومنعه من السفر للخارج، ومنعه تراوحت بين االعتقال ث

من دخول الضفة اليربية واالتصال بعدد من قيادات فتح وكوادرها األمنية في السلطة، بل منعه حتى 
 من االتصال والتواصل مع وزير القدس عدنان الحسيني".

لسماســــرة ومســــّربي العقــــارات واألراضــــي وأضــــاف عبــــد القــــادر: "االحــــتالل بــــدأ يفطــــن ألهميــــة ودور ا
 لمستوطنيه، وبالتالي هـو يبـادر فـي اآلونـة األخيـرة لجملـة مـن الجـراءات القمعيـة غيـر المسـبوقة ضـدّ 
ــذين  كــوادر فــتح والســلطة الفلســطينية، وبضــيط مــن جمعيــات االســتيطان ووزراء وأعضــاء كنيســت، ال

تهديدًا غيـر مسـبوق لمخططـات تهويـد القـدس  يرون في مكافحة السلطة الفلسطينية ألنشطة السماسرة
 القديمة وسلوان على وجه الخصوص".

وتـتهم ســلطات االحـتالل غيــث بمخالفـة البنــد الســابع ممـا يســمى بــ"اتفاق الوســط" بـين منظمــة التحريــر 
ودولة االحتالل، الذي يحظر على السلطة القيام بنشاطات أمنية في مناطق تخضع لسلطة االحـتالل 

ك القــدس، أو التحقيــق مــع فلســطينيين يحملــون بطاقــة الهويــة الســرائيلية، فــي إشــارة إلــى بمــا فــي ذلــ
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اعتقـــال أجهـــزة األمـــن الفلســـطينية أحـــد المتهمـــين بتســـريب العقـــارات. والتهمـــة نفســـها وّجهتهـــا ســـلطات 
 .26/11/2018 كادرًا من حركة فتح في القدس، اعتقلتهم فجر الثنين 32االحتالل لـ

د القــادر أن تجتــاح قــوات االحــتالل رام هللا لطــالق ســراح أحــد مســّربي العقــارات الــذي ولــم يســتبعد عبــ
 تزعم أنه معتقل لدى جهاز المخابرات الفلسطينية.

وفي ما يتعلق بالمطالبات الشعبية والفصائلية للسلطة الفلسطينية بوقف تنسيقها األمني مع االحتالل، 
منــــي مقــــّدس بالنســــبة للســــلطة، وبالتــــالي هــــو فــــوق أي قــــال عبــــد القــــادر: "لمســــف، هــــذا التنســــيق األ

اعتــراض، مــا شــّجع دولــة االحــتالل علــى القيــام بهــذه الحمــالت الواســعة مــن االعتقــاالت التــي طاولــت 
 كوادر أمنية في السلطة الفلسطينية، وأعطى إسرائيل الضوء األخضر للقيام بكل ما تريده".

لسياسي راسم عبيدات، في تيريدة له على صفحته على وفي هذا الطار، تساءل المحلل العالمي وا
فيسبوك: "هل تقدم السلطة بعد اعتقال محافظ القدس وكوادر حركة فتح في القدس علـى وقـف الموقع 

 التنسيق األمني؟".
 28/11/2018 ،العربي الجديد، لندن

 
 غزةبلطتها ال نثق بحماس واألسبوع المقبل ستجتمع لجنة لوضع خطوات تقوض س األحمد:عزام  .9

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة عزام  كمال خلف: -بيروت 
نحن ال نثق بحماس ومتأكدين بأن ليس لديها نية لنهاء االنقسام، فالبداية “األحمد، يوم الثالثاء، 

ء عبر تلفزيون وأضاف األحمد في لقا ”.بالنسبة لنا هو أن تستلم حكومة الوفاق كافة مسؤولياتها
وأكد  ”.لم نسمع من المصريين تسريبات الميادين بخصوص المصالحة“فلسطين، مساء يوم الثالثاء: 

سرائيل وأمريكا مصرة على اغالق باب المصالحة، والرئيس عباس رغم ذلك يبقي الباب  أن حماس وا 
ة الفلسطينية مصر حريصة على الحفاظ على المؤسسات الشرعي“وتابع األحمد:  مفتوح أمامها.

ووحدة التمثيل، مؤكدًا أنه ال توجد عقوبات على غزة. وبشأن تصريحات حماس، قال األحمد: 
أبو مرزوق “بعض التصريحات التي أطلقتها حركة حماس جاءت لتخريب المصالحة، مضيفًا: “

بدًا أنا وأكد األحمد أنه لم يعرض علي”. ساهم بشكل أساسي بتشكيل حكومة الدكتور رامي الحمد هللا
 في القاهرة ورقة مصرية.

: إن األسبوع المقبل ستجتمع لجنة لوضع خطوات تقوض األحمدوحول الجراءات القادمة، قال 
سلطة حماس وال تؤذي السكان، مشيرًا إلى أنه ال يوجد ورقة مصرية للمصالحة بالمطلق ولم يعرض 

فتح لنهاء االنقسام وهي مقتنعة  مصر ناقشتنا بورقة حركة“وأضاف:  عليها شيء من هذا القبيل.
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بها، وسنبحث األسبوع المقبل الجراءات التي تقوض سلطة حماس بيزة وال تؤذي شعبنا بيزة، وليس 
 ”.على طريقة إسرائيل بإدخال المال لحماس

سرائيل هددتنا  ونوه األحمد إلى أن إسرائيل سمحت بإدخال األموال عبر شنط، وبقبول حماس، وا 
لدينا شهداء في مسيرة العودة “وأردف:  بينا أن إسرائيل حريصة على استمرار االنقسام.الحتجاجنا، م

أكثر من حماس، واتمنى لو إيران صادقة بشأن دعم شهداء وجرحى العودة أن تتبنى شهداء الثورة 
 الفلسطينية كاملة، وهذا هدفه استمرار االنقسام وتستخدمه ورقة للمناورة.

 من وال استقرار وال حل سياسي إال بدولة فلسطينية والقدس عاصمتها األبدية.وأكد األحمد، أنه ال أ
 27/11/2018، لندن، راي اليوم

 
 حماس: تصريحات األحمد انقالب واضح على جهود مصر لتحقيق المصالحة .10

قالت حركة المقاومة السالمية "حماس" إن تصريحات عزام األحمد انقالب واضح على جهود : غزة
 ق المصالحة، وتحمل تهديدا صريحا ألهلنا في القطاع.مصر لتحقي

وأكد الناطق بلسان حماس فوزي برهوم في بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" الليلة أن 
لى جانب أسر شهداء وجرحى  تصريحات األحمد فيها إساءة لكل من يقف مع غزة المحاصرة، وا 

ذا الفريق المتنفذ في حركة فتح، كونه المتضرر مسيرات العودة وكسر الحصار، وتعكس سوء نوايا ه
نهاء حصار غزة.  األكبر من نجاح الجهود المصرية والوطنية لتحقيق وحدة شعبنا وا 

كما أكد أن حركته لن تلتفت إلى هذه األصوات النشاز، وستبقى على عهدها مع شعبنا لتحقيق 
نهاء معاناة أهلها، وستتعاط يجابية ومسؤولية وطنية وحدته، ومع غزة لكسر حصارها وا  ى بكل جدية وا 

نهاء حصار  مع كل الجهود المبذولة وفي مقدمتها الجهود المصرية لتحقيق  مال شعبنا في الوحدة وا 
 غزة.

 27/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ثمن الموقف اإليراني بتبني أسر شهداء وجرحى مسيرات العودةحماس ت .11
مة السالمية "حماس" فوزي برهوم المواقف اليرانية النبيلة تجاه ثمن الناطق باسم حركة المقاو 

 القضية الفلسطينية ودعم وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وقدر برهوم في تصريح صحفي، القرار اليراني الرائد والمسؤول بتبني أسر شهداء وجرحى مسيرات 

العربية والسالمية كافة باالستمرار في الوقوف إلى وطالب برهوم الدول  العودة وكسر الحصار.
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جانب شعبنا الفلسطيني ودعم مقاومته في مواجهة التحديات كافة وعلى رأسها المشاريع والمخططات 
 الصهيو أمريكية الهادفة إلى شطب حقوقه وتصفية قضيته.

 27/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حتالل بدياًل عن كسر الحصارحماد: لن نقبل بتحسينات مزاجية من اال .12
أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" فتحي حماد، عدم القبول بتحسينات مزاجية من : غزة

االحتالل بدياًل عن كسر الحصار، موضًحا أن التحسينات األخيرة التي شهدها قطاع غزة، تعّد بداية 
اء: إن مسيرات العودة عمل وقال عبر فضائية األقصى، مساء الثالث في طريق كسر الحصار.

تاريخي في النضال الفلسطيني، مضيًفا: "الحصار تحول من نقاط ضعف إلى قوة بكافة المجاالت ال 
وشدد على أن  المسيرات".بسيما في ظل ما حققته من وحدة للفصائل وخروج الشعب باآلالف 

تابًعا "كلما حاصرنا مسيرات كلها باءت بالفشل، مالمحاوالت ترهيب االحتالل للمشاركين في 
 االحتالل، زادت قوتنا".

وفي سياق متصل، قال حماد: إن ما حدث في خانيونس جنوب قطاع غزة نصر مركب للمقاومة 
 الفلسطينية على الصعيد االستخباراتي والسياسي والميداني.

الذي يجرى  وفيما يتعلق بالهرولة العربية للتطبيع مع االحتالل السرائيلي، علق حماد أن التطبيع
بين دول عربية واالحتالل "عار وسيلحق بمرتكبيه، ولن ينجح مطلقا"، مؤكًدا أن الشعوب العربية 

 والسالمية ال تقبل تطبيع األنظمة مع االحتالل.
 27/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دين لقاءات بعض القادة العرب مع قادة االحتاللحماس ت .13

ارات واللقاءات التي ياجريها بعض القادة والسياسيين من بعض الدول أدانت حركة "حماس" الزي
العربية والسالمية مع قيادات االحتالل السرائيلي لما لها من تداعيات خطيرة على شعبنا الفلسطيني 

واستنكر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي زيارة  وحقوقه وقضيته العادلة.
وأكد برهوم على  اد "إدريس ديبي" للكيان السرائيلي ولقاءه برأس الجرام "نتنياهو".رئيس جمهورية تش

موقف الحركة الرافض لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان، داعيا إلى وقف هذه السياسات الخطيرة 
سناده وتعزيز صموده على أرضه واالستمرار في سياسة  والعمل الجاد على دعم الشعب الفلسطيني وا 

 اطعة وعزل الكيان السرائيلي الذي يشكل الخطر األكبر على المنطقة بأسرها.مق
 27/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 هنية يكرم قيادة كتيبة خانيونس الشرقية على إنجازها في عملية "حد السيف" .14

ونس استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يوم األربعاء قيادة كتيبة خاني
الشرقية في كتائب الشهيد عز الدين القسام، مشيًدا بما تم تحقيقه من إنجاز سيظل مخلًدا في ذاكرة 

وكّرم هنية قيادة الكتيبة لما قامت به من عمل بطولي بالتصدي للقوة الخاصة التي تسللت  األجيال.
من تطورات مّثلت  شرق خانيونس، والتي أطلق عليها القسام اسم عملية "حد السيف"، وما أعقبها

نقطة تحول في مشروع المقاومة ضد االحتالل، وما بعثته من روح االنتصار في أوساط شعبنا 
وسلم قائد الكتيبة المجاهد أبو علي رئيس المكتب السياسي أحد المسدسات التي تم اغتنامها  وأمتنا.

 ركة.في العملية البطولية، وأهداه درع الكتائب وصورة الشهيد القائد نور ب
 27/11/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 : إنهاء العقوبات على غزة مدخل طبيعي للمصالحة"الجهادـ"قيادي ب .15

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد السالمي وليد القططي، أّن إنهاء العقوبات : غزة
لمصالحة المفروضة على قطاع غزة من جانب السلطة الفلسطينية، هو المدخل الطبيعي لتطبيق ا

واستنكر القططي في تصريح لموقع "فلسطين اليوم" المقرب من حركة الجهاد  على أرض الواقع.
السالمي، استمرار فرض هذه العقوبات، وقال: "هذه العقوبات غير مسموح بها على المستوى 

 الوطني واألخالقي والنساني، وال يمكن أن تكون طريقًا لنهاء الخالفات الفلسطينية".
ّكد أّنه ال يمكن إنهاء أي ملف من ملفات المصالحة دون إنهاء العقوبات التي تؤثر على معنويات وأ

الشعب الفلسطيني في صموده في مواجهة االحتالل، األمر الذي ال يقبله أي طرف فلسطيني ضد 
وأوضح أن الظروف الحالية مواتية للمصالحة، التي تأخرت كثيرًا، "خاصة بعد  أي طرف  خر.

نجاز الذي حققته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبعد المعاناة ألهل غزة في ظل االنقسام، ال
 والعقوبات والتوابع السلبية لالنقسام" كما قال.

 27/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 : ُنثّمن رفض الجماهير العربّية لزيارة ُمجِرم الحرب محمد بن سلمان"الشعبية" .16
أصدرت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، صباح يوم الثالثاء، بياًنا رسمًيا  زهير أندراوس: -الناصرة 

ثمّنت الجبهة الشعبّية “عممته على وسائل العالم، وتلّقت جريدة )رأي اليوم( ناسخًة منه، جاء فيه: 
ارة مجرم الحرب لتحرير فلسطين الموقف األصيل للجماهير العربّية وللنقابات واالتحادات الرافض لزي
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ولّي عهد مملكة  ل سعود محمد بن سلمان لبعض البلدان العربّية، ما يؤّكد وعيها لحقيقة الدور 
الوظيفّي والمؤامرات التي تقوم بها مشيخات الخليج بزعامة مملكة  ل سعود خدمة لمخططات التقسيم 

 بير البيان.، على حّد تع”والهيمنة اليربّية والحفاظ على أمن الكيان الصهيونيّ 
واعتبرت بأّن رفض جماهير شعبنا في تونس الزيارة المارتقبة لبن سلمان في السابع والعشرين من 
شهر تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري، ودعوتها للتظاهر قبالة قصر قرطاج الرئاسّي، وكذلك فعل 

برت على أّنه يؤّكد أّن شعب الجزائر، والموقف المسؤول لنقابة الصحافيين التونسّية والمصرّية، اعت
هناك حالة إجماع شعبّية رافضة لهذه الزمرة الفاسدة من القيادات العربّية، والتي باتت ممارساتها 

 ومؤامراتها مفضوحة ومكشوفة لجماهير أمتنا وقواها الثورية، على حّد قول البيان.
عربّية والنقابات واالتحادات إلى ودعت في ختام بيانها الجماهير العربّية واألحزاب والقوى الثورّية ال

فشال محاوالت التوغل الصهيونّية في  ضرورة مواجهة المؤامرة التي تتعّرض لها األّمة العربّية وا 
الجسم العربّي، وماحاَربة كّل أشكال التطبيع ورموزه، ودعم القضية الفلسطينّية على طريق تحقيق حلم 

 ادتها، كما جاء في البيان.أمتّنا في تحرير فلسطين وتحقيق وحدتها وسي
 27/11/2018، لندن، رأي اليوم

 
 إسرائيل" السور الواقي ألمن" دهايتمسك بجبال الضفة الغربية في أي تسوية ويع نتنياهو .17

تل أبيب: أعلن رئيس الوزراء السرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمسكه بجبال الضفة اليربية، في أي 
وسط. وقال إن هذه الجبال تعتبر الجدار الواقي لسرائيل. تسوية سياسية للصراع في الشرق األ

ورفض المطلب الفلسطيني بأن تكون هذه الجبال جزءًا من الدولة الفلسطينية العتيدة، علمًا بأنها تمتد 
أي محاولة لحرمان إسرائيل منها ستبقي دولتنا من دون القدرة على الدفاع »في قلب الضفة. وقال: 
 «.لقوى السالم المتطرف بتهديد الشرق األوسط بأسرهعن نفسها، وستسمح 

وكان نتنياهو يتكلم في حفلة أقيمت في الكنيست )البرلمان السرائيلي(، أمس الثالثاء، لتكريم الرئيس 
التشيكي، ميلوز زيمان، الذي يقوم منذ أربعة أيام بزيارة رسمية للدولة العبرية. وقد أجرى مقارنة بين 

حرب العالمية الثانية، وبين وضع إسرائيل، مذكرًا بأن الحلفاء وافقوا على وضع تشيخيا في ال
التضحية بتشيخيا على أمل إرضاء الزعيم النازي أدولف هتلر وكف شره عنهم وعن بالدهم؛ لكن 

 هتلر فسر هذه التضحية كنقطة ضعف، وانتهز أول فرصة للهجوم على جيرانه األوروبيين.
ه بكامل قوتنا تلك التهديدات التي يشكلها السالم المتطرف. إنه ليس مجرد إننا نواج»وقال نتنياهو: 

صراع محلي نخوضه ويخوضه جيراننا. فإسرائيل عبارة عن موقع أمامي للعالم الحر في المعركة، 
عامًا  80خالل هذه األيام تحيي التشيك ذكرى »وأضاف: «. لضمان الحرية والتنور في العالم برمته
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السوديت االستراتيجي من قبل ألمانيا النازية. وقد شكل ذلك الوسيلة التي لجأ إليها  على ضم إقليم
هتلر للسيطرة على تشيكوسلوفاكيا برمتها. فقد أرهب وعيد الطاغية بأنه في حال عدم تسليمه إقليم 
السوديت سيشن حربًا، الدول الحرة في أوروبا؛ حيث تبين أن كافة وعودها بالتكفل بأمان 

سلوفاكيا كانت مجرد حبر على ورق. إن زعماءها قد أبرموا )اتفاقية ميونيخ( سيئة السمعة، وقد تشيكو 
بذلوا كل شيء في سبيل إحالل الهدوء المؤقت، إال أن الهدوء لم يتم إحالله أبدًا؛ حيث أسفرت 

هورة من التي أطلق عليها ضمن تلك المقالة المش –سياسة المهادنة الكاذبة عن ترك تشيكوسلوفاكيا 
وحدها. وقد زاد سقوطها من  –صحيفة )التايمز( اللندنية: )دولة صييرة وغير مهمة في مكان بعيد( 

وتيرة دواليب  لة الحرب النازية. فوراء مزاعم حق تقرير المصير العائد إلى سكان السوديت، حققت 
 «.ا إلى قلب أوروباالنازية السيطرة على جبال السوديت بسهولة، مما مهد الطريق مفتوحًا أمامه

إننا نعرف هذا التاريخ جيدًا، ونعرفه عندما حدث بقدر ما نعرفه في سياق التوازي مع »وتابع: 
إسرائيل. فمحاولة حرماننا من الحائط الواقي المتمثل بجبال يهودا والسامرة في قلب موطننا التاريخي، 

يد الشرق األوسط بأسره. وفي حالتنا ستبقي دولتنا دون دفاع، وستسمح لقوى السالم المتطرف بتهد
أيضًا هناك من يريد شراء الهدوء، وحتى الهدوء المؤقت إذا واجد أصاًل، مقابل ثمن مهادنة أنظمة 
الطييان العدوانية، وفي المقام األول نظام الطييان اليراني. ولعلهم لم يستنبطوا الدروس التاريخية، 

بطناها جيدًا، مما دفعني إلى االعتراض بشدة على االتفاقية ولكننا قد استنبطناها بالتأكيد. واستن
النووية التي تم إبرامها مع إيران، والتي مهدت طريقها نحو حيازة ترسانة من األسلحة النووية، وزادت 

 «.الطين بلة بمنحها أموااًل طائلة لتمويل ممارساتها العدوانية في المنطقة
 28/11/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
عالنها بداية دا .18  2019نون: صفقة القرن اكتملت وا 

أعلن المندوب السرائيلي الدائم لدى األمم المتحدة السفير داني دانون أن خطة السالم : وكاالت
األميركية في الشرق األوسط المعروفة إعالميا بـ"صفقة القرن" باتت مكتملة اآلن، مشيرا إلى أن 

 ل دون تحديد الموعد بدقة.واشنطن ستكشف عنها أوائل العام المقب
وأضاف في تصريحات للصحفيين باألمم المتحدة في نيويورك أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ناقشت 
تفاصيل إطالق تلك الخطة بالفعل مع إسرائيل. ورفض توضيح ما إذا كانت الصفقة ستضمن حل 

 الدولتين الفلسطينية والسرائيلية.
 28/7/2018، ، الدوحةالجزيرة.نت
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 ديختر: سنعمل على هدم بيوت منفذي العمليات الذين لم يقتلوا إسرائيليين .19
قال  في ديختر رئيس لجنة األمن والخارجية في  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

الكنيست السرائيلي، إن لجنته ستعمل من أجل التأكيد على هدم بيوت منفذي العمليات الذي لم 
 ن.يقتلوا إسرائيليي

االثنين، بشكل ميلق حول توجيهات  ]األول[ جاءت أقوال ديختر خالل مناقشة خاصة جرت أمس
 الجهات القانونية بعدم إمكانية هدم منازل منفذي العمليات التي لم يقتل فيها إسرائيليين.

أن  وقال ديختر "ال يوجد مكان للتمييز بين هجوم انتهى بالموت وهجوم انتهى بالجرحى". مشيًرا إلى
نما أيًضا  اللجنة التي يترأسها ستتأكد من أن "هدم المنازل بهدف الردع ال يعتمد فقط على النتيجة، وا 

 على نية المنفذ وخصائص الهجوم الذي قام به".
وقال موتي يوغيف من البيت اليهودي خالل المناقشة "إن النظام القضائي الذي يؤخر هدم بيوت 

 نقاذ األرواح".الرهابيين يضر بالردع ويعوق إ

 27/11/2018القدس، القدس، 

 
 تغيير طريقة إدخال الدوالرات القطرية إلى غزةتقرر  "إسرائيل" .20

تل أبيب: بعد االنتقادات الشديدة والتعليقات الساخرة التي انتشرت حول العالم، قررت السلطات 
بحقائب يحملها مبعوث  السرائيلية تييير طريقة إدخال الدوالرات القطرية واالمتناع عن إدخالها

 الدوحة محمد العمادي.
مليون دوالر في حقائب سفر بسيارة العمادي بدا مهينًا  15وقال مصدر إسرائيلي مّطلع، إن إدخال 

ومذاًل، وأثار انتقادات شديدة في العالم كله، وجلب تعليقات ساخرة ورسومًا كاريكاتورية تهزأ من 
لفرقاء المسؤولين عن هذه العملية. ومع اقتراب موعد وسائر ا« حماس»إسرائيل ومن قطر ومن 

مليون دوالر أخرى، مطلع الشهر المقبل، تدرس إسرائيل مع قطر إدخال األموال بواسطة  15إدخال 
البنوك أو أي طريقة أخرى. وقال مسؤول إسرائيلي لوسائل إعالم عبرية إنه في حال إصرار الدوحة 

 ستطلب إدخالها عبر رفح وليس عبر معبر إسرائيلي. على إدخال األموال بالحقائب فإنها
دفعات  6تادفع على « حماس»مليون دوالر لدفع الرواتب لموظفي  90يذكر أن قطر تبرعت بمبلغ 

 شهرية.
  28/11/2018الشرق األوسط، لندن، 
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 يديعوت أحرونوت: األموال القطرية منعت انتشار أوبئة بغزة .21
قالت مصادر أمنية إسرائيلية، يوم الثالثاء، إن : ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

األموال التي حولتها قطر إلى قطاع غزة منعت انتشار األوبئة بعد أن تم تشييل محطات معالجة 
 الصرف الصحي.

وأوضحت المصادر في حديث لـ "يديعوت أحرونوت"، أّن المياه العادمة انخفض تدفقها لشواطئ 
 ي كان بعضها يصب في اتجاه المناطق السرائيلية.وأودية القطاع الت

ووفقا للصحيفة، فإن تلك المياه التي كانت تصل إسرائيل كادت أن تتسبب بانتشار أمراض مثل 
الكوليرا والتيفوئيد وغيرها. مشيرًة إلى أن تشييل محطات المعالجة منع وصول األوبئة من غزة إلى 

 إسرائيل.
 27/11/2018القدس، القدس، 

 
 نتنياهو إلى تشاد قريبًا لتطبيع العالقات .22

رام هللا: قالت إسرائيل أمس الثالثاء إنها ستستأنف العالقات مع تشاد بعد قطعها عام  -تل أبيب 
 وذلك بعدما قام الرئيس التشادي إدريس ديبي بزيارة مفاجئة للقدس األسبوع الحالي. 1972

إن رئيس الوزراء « رويترز»إسرائيل في بيان أوردته وبعد انتهاء الزيارة التي استمرت يومين، قالت 
ولم يذكر «. سيزور تشاد قريبًا وسيعلن مع الرئيس التشادي استئناف العالقات»بنيامين نتنياهو 

 البيان موعد هذه الزيارة.
ناقشا التهديدات »وقال مكتب رئيس الوزراء السرائيلي إن نتنياهو وديبي اجتمعا في القدس و

، وكذلك التعاون في الزراعة والطاقة الشمسية واألمن المائي والصحة. «محاربة الرهابالمشتركة و 
انتصارات »ووصف نتيناهو استئناف العالقات مع تشاد بأنه مثال يظهر قدرة إسرائيل على تحقيق 

 في أفريقيا والشرق األوسط، على الرغم من صراعها مع الفلسطينيين.« دبلوماسية
  28/11/2018ن، الشرق األوسط، لند

 

 مندلبليت يعين طاقما موازيا للتدقيق بملفات نتنياهو .23
شكل المستشار القضائي للحكومة السرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طاقم محامين سيعمل في موازاة 
طاقم محامي النيابة العامة الذي يرافق التحقيقات الجنائية التي تنفذها الشرطة ضد رئيس الحكومة، 

ياهو، من أجل التدقيق في الملفات في موازاة الطاقم الرئيسي الذي تقود المحامية ليئات بنيامين نتن
 بن  ري.  
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وذكر موقع صحيفة "غلوبس" االلكتروني يوم الثالثاء، أن رئيسة الطاقم الموازي هي المحامية عميت 
وردون، من مراري، نائبة المستشار القضائي للشؤون الجنائية، وفي عضويته المحامين ريعوت غ

دائرة االستشارة والتشريع والمحامي يونتان كرمر من الدائرة االقتصادية في النيابة العامة. واألخير 
 أعّد رسالة دكتوراه حول مخالفة خيانة األمانة، المشتبه بها نتنياهو بحسب توصيات الشرطة.

 27/11/2018، 48عرب 
  

 راية البيضاءساسة إسرائيليون: شعور خاطئ انتظار رفع حماس لل .24
قال ساسة إسرائيليون في مقال مشترك بصحيفة معاريف، إنه "طالما أن الحكومة : عدنان أبو عامر

السرائيلية ال تذهب نحو اجتراح حل سياسي مع الفلسطينيين، فإن الحدود مع قطاع غزة ستبقى 
 تنزف دمًا".

ام الجمهور خطة سياسية فإن وأوضحوا أنه في ظل أن "المستوى السياسي السرائيلي ال يقدم أم
مستوطني غالف غزة لن يفهموا لماذا تواصل الحكومة الحالية خذالنهم، واالستهتار بأمنهم، وسيبقون 

 يطالبون بحسم عسكري مع حماس، لكنهم لن يعثروا عليه". 
وأضاف عامي  يالون رئيس جهاز الشاباك األسبق، وغلعاد شير المفاوض السرائيلي السابق، 

" أن "استقالة وزير 21ي فتروشكا رجل األعمال السرائيلي، في المقال الذي ترجمته "عربيوأورن
الحرب أفييدور ليبرمان تعتبر وثيقة اتهام ضد السياسة األمنية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي 

ى اتفاق تمتنع عن الذهاب لمواجهة مفتوحة واسعة مع غزة، وفي الوقت ذاته تتلكأ في التوقيع عل
 وقف إطالق النار مع حماس".

وأوضحوا أن "ليبرمان ومعه وزير التعليم نفتالي بينيت أرادا إظهار نفسيهما على أنهما صاحبا الجناح 
الصقوري في المجلس الوزاري المصير للشؤون األمنية والسياسية، والداعيان األساسيان للدخول في 

دحرج التصعيد العسكري األخير مع غزة لم يكشف معركة واسعة مع حماس بهدف إخضاعها، لكن ت
نما كشف فشله الذريع في تقديم تصوره عن الحسم تجاه  فقط عن إخفاقات سياسة نتنياهو األمنية، وا 

 الفلسطينيين عموما، وعن غزة خصوصا".
وأشار الثالثة وهم زعماء حركة "أزرق أبيض" أن "مصطلح الحسم الذي يتينى به ليبرمان وبينيت لن 
يعثرا عليه لدى رئيس األركان وال في وثائق الجيز السرائيلي بالمفهوم العسكري للكلمة لسبب 
نما حركة شعبية أو  بسيط، أن العدو الذي يواجهنا اليوم ليس دولة نظامية مع جيز قائم بذاته، وا 

 منظمة مسلحة، وهي حماس، بحيث أنه لو اغتالت إسرائيل قادتها، فسيقوم  خرون".
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أنه "لو طلبت الحكومة السرائيلية إعادة احتالل قطاع غزة، فإن الجيز سيسطر عليه،  وأوضحوا
لكن أي إنسان لديه عقل في رأسه ال يحلم بهذا الواقع، ومع ذلك فإن مصطلح الحسم في هذه الحالة 

خاضت  2009-2008ليس عمليا من الناحية الواقعية، ألنه منذ عملية الرصاص المصبوب في غزة 
يل ثالثة مواجهات واسعة النطاق في غزة بهدف إخضاع الفلسطينيين في غزة، لكن أيًا منها لم إسرائ

 تحقق المراد المطلوب".
، التي قتل فيها أكثر من ألفي فلسطيني وأكثر من 2014وأكدوا أن "عملية الجرف الصامد في غزة 

ضاء وتبين كم أن ذلك غير سبعين إسرائيليا، أملت فيها إسرائيل برؤية حماس ترفع الراية البي
صحيح، وربما فهم أعضاء المجلس الوزاري هذه القناعة متأخرين حين سلموا بقرار وقف إطالق 

 النار الذي تبناه نتنياهو".
وأضاف المقال أنه "كلما تخوض إسرائيل مواجهات من أجل هدف واضح وهو إخضاع حماس، فإن 

تم إخضاعهم، والنتيجة الطبيعية لعدم قدرة إسرائيل أعداءنا سوف يسجلون انتصارات طالما أنه لم ي
على إخضاع حماس هو الفشل والخفاق، ولعل المظاهرات االحتفالية لسكان القطاع عقب انتهاء 
التصعيد، وما قابله من إشعال مستوطني اليالف لطارات السيارات بصورة احتجاجية، تعطي 

 بوضوح هذه النتيجة القائمة على األرض".
 28/11/2018، "21"عربي موقع 

 

 معهد إسرائيلي: إنجاز تهدئة مع حماس بغزة سيحسن العالقة بتركيا .25
قال نمرود غوردين، الكاتب السرائيلي في صحيفة معاريف، إن "التقدم بجهود : عدنان أبو عامر

سرائيل ستمنح األخيرة فرصة لتحسين عالقاتها مع تركيا، مع العلم أن  التهدئة في غزة بين حماس وا 
الفجوات األيديولوجية وفقدان الثقة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس رجب طيب أردوغان 
ليس متوقعا أن تختفي قريبا، لكن العوائد اليجابية من عالقاتهما الطيبة كفيلة بأن تخفف من حدة 

 التوتر الناشب بينهما".
ارجية لسرائيل، في المقال الذي ترجمته وأضاف غوردن، وهو رئيس مركز ميتافيم للعالقات الخ

"، أن "موجة التصعيد األخيرة في غزة أعادت من جديد طرح موضوع األزمة القائمة بين 21"عربي
أنقرة وتل أبيب، ال سيما تبادل التيريدات المتوترة بين المتحدث باسم أردوغان وبين الناطق باسم 

خالفات في اآلراء، وتباين في المواقف، بل إلى مستوى الخارجية السرائيلية، ما أشار ليس فقط إلى 
 سلبي جدا من الحوار الثنائي". 
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وأكد أن "نصف عام مر على شبه القطيعة التي تحياها الدولتان، بعد أن أعيد سفراؤهما إلى بالدهما 
بسبب أحداث المسيرات الشعبية الفلسطينية على حدود غزة، وحتى اليوم لم نشهد تحسنا في 

قات، ولكن في ذروة التوتر السياسي والدبلوماسي بين البلدين فإنهما لم يذهبا بعيدا في إعالن العال
 تخفيض رسمي للعالقات، ما يشير ليبة داخلية لديهما بإيجاد حل سياسي لمزمة الناشبة".

 28/11/2018، "21موقع "عربي 
 

 أهم التحديات التي تواجه القيادة الجديدة لجيش االحتالل .26
قال رون بن يشاي الخبير العسكري السرائيلي في صحيفة يديعوت أحرونوت إن : ن أبو عامرعدنا

"اكتمال تعيين القيادة الجديدة للجيز السرائيلي مع الجنرال أفيف كوخافي رئيسا لهيئة أركانه، ونائبه 
 الجنرال  يال زامير، يطرح أمامهما جملة من التحديات األمنية والقضايا الحساسة". 

" أن وصول "االثنين لقيادة المؤسسة العسكرية سيجعلهما في دور 21وأضاف في مقال ترجمته "عربي
يكمل كل منهما اآلخر، فزامير السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة والقائد األسبق للمنطقة 

ة بأن تعيينه الجنوبية، جاء تفضيل بنيامين نتنياهو له ليكون نائبا لقائد الجيز لتطلق عليه األلسن
 جاء العتبارات سياسية بحتة، وليست مهنية وعسكرية".

وأشار إلى أن "بعض االعتراضات على تعيين زامير، ألنه تولى مهمة الجنرال لمرة واحدة فقط في 
المنطقة الجنوبية، ولم يتنقل في هذه الرتبة العسكرية الرفيعة في قيادات ميدانية عملياتية أخرى، ولم 

 أخرى في هيئة رئاسة األركان قبل أن يقفز فجأة ليصبح نائب رئيس األركان".يستلم مهام 
وأوضح أنه "من خالل عمل زامير سكرتيرا عسكريا لرئيس الوزراء استطاع أن يبقى بعيدا عن أي 
استقطابات داخل الحكومة، ولم يورد اسمه في أي قضية أو مشكلة، مما تورط به نتنياهو، وهذه 

ن يبقى هذا السكرتير العسكري اللصيق برئيس الحكومة بمنأى عن تأثره بهذه مهمة ليست سهلة أ
 المشكلة أو تلك".

وقال إن "قيادة زامير في المنطقة الجنوبية جلبت عليه الشادة بجهوده من قبل باقي الجنراالت، ألنه 
ة دخوله في أصر على ابتكار طريقة ما لمواجهة أنفاق حماس في غزة، كما أنه أعد الجيز لمكاني

عملية عسكرية كبيرة في القطاع، ونجح في منع قطاع غزة من االنفجار رغم األزمة النسانية 
 الخانقة التي ما زالت تعصف بسكانه".

أريئيل زييلر الكاتب السرائيلي في صحيفة مكور ريشون قال إن "من المهام األساسية التي تنتظر 
االنتباه للقوى البشرية داخل الجيز، كما أنه سيكون معنيا زامير هي تقصير مدة الخدمة العسكرية، و 
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باالنتباه إلى الشكاليات والثيرات التي يعانيها الجيز، وفحص مدى جاهزيته ألي حرب، وهو ما 
 تتحدث عنه تقارير عسكرية من داخل الجيز في اآلونة األخيرة". 

الل سياسة المعركة بين الحروب " أن "كوخافي قام بذلك من خ21وأضاف في تقرير ترجمته "عربي
والمواجهات غير المتناظرة، في حين أن زامير سيكون حريصا على أن يوفر للجيز البنية التنظيمية 

 الالزمة للتصدي لكل أنواع المواجهات المتوقعة".
وختم بالقول إنه "في حال لم تندلع حرب وشيكة في المنطقة مع إسرائيل، فإن زامير ستكون أمامه 

جد حساسة والزمة وهي إعداد الخطة السنوية القادمة التي ستعقب خطة غدعون، وهي مهمة  مهمة
 ليست أقل من تقوية القدرات، وطرق القتال، والبقاء في ساحة المعركة".

 28/11/2018، "21موقع "عربي 

 
 جيش االحتالل يشّكل لجنة الستخالص العبر من عملية خانيونس .27

أعلن الجيز السرائيلي، يوم الثالثاء، تشكيل لجنة : ترجمة خاصة - "القدس" دوت كوم -رام هللا 
عسكرية ستعمل على استخالص الدروس والعبر من العملية التي جرت في خانيونس مؤخًرا وأدت 

صابة  خر. وبحسب الناطق باسم الجيز، فإن رئيس األركان غادي  يزنكوت عين  لمقتل ضابط وا 
وأشار إلى أنه سيتم  جنة لدراسات التحديات والخروج بتوصيات كاملة.اللواء نيتسان ألون لقيادة الل

 عرض النتائج في األسابيع المقبلة على رئيس األركان ورئيس شعبة االستخبارات.
 27/11/2018القدس، القدس، 

 
 مناورات إسرائيلية بغالف غزة والضفة .28

رائيلي، اليوم الثالثاء، عن بدء أعلن ناطق عسكري إس :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
 مناورات عسكرية مفاجئة بعد ظهر اليوم في منطقة غالف غزة وبعض مستوطنات الضفة اليربية.
وحسب الناطق، فإن المناورات التي ستبدأ في غالف غزة ستشمل حوف عسقالن، وستتضمن 

ي مستوطنتي اريئيل ومعاليه فيما ستبدأ مناورات ف المنطقة البحرية المقابلة لموقع زيكيم العسكري.
وأشار إلى أنه سيسمع انفجارات وحركة كبيرة  أدوميم في الضفة اليربية ضمن مخطط معد مسبًقا.

 لقوات الجيز في المناطق التي ستشهد مناورات.
 27/11/2018القدس، القدس، 
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 جهاز جديد لتحديد أماكن الجنود االسرائيليين باألنفاق وغيرها .29
ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم : ترجمة خاصة -س" دوت كوم"القد -رام هللا

شركات  10الثالثاء، أن إدارة تطوير األسلحة التابعة لوزارة الجيز اعتمدت مناقصة بعد منافسة بين 
 إسرائيلية وأجنبية لتحديد أماكن الجنود باألنفاق وغيرها.

بالوصول إلى الجنود داخل األنفاق ومساعدتهم على وبحسب الموقع، فإن الجهاز الجديد سيسمح 
 الذي يمكن أن يتعرض لتعطيل من قبل جهات معادية. GPSالتنقل بدال من جهاز 

وسيتيح الجهاز الجديد تحديد فوري لموقع كل جندي يقاتل في المنطقة الحضرية ويساعده على 
 االنتقال إلى الهدف.

 27/11/2018القدس، القدس، 
 

 تحمون باحات األقصى بحراسة االحتاللمستوطنون يق .30
اقتحم مستوطنون وطالب من معاهد يهودية، صباح أمس الثالثاء  :وكاالت –فلسطين المحتلة 

الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وقال مدير عام  -باحات المسجد األقصى المبارك 
قدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل )بترا( العامة وشؤون المسجد األقصى بال السالميةدائرة األوقاف 

في رام هللا ان االقتحامات نفذت من جهة باب المياربة، بحراسة مشددة من شرطة وقوات االحتالل 
السرائيلي الخاصة. ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في أرجاء ساحات المسجد األقصى 

ة من اليضب واليليان بين المصلين والمرابطين قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة وسط حال
 الذين تصدوا لهذه االقتحامات بالهتافات التكبيرية.

وشن جيز االحتالل فجر أمس، حملة دهم وتفتيز في مناطق مختلفة بالضفة اليربية اعتقل خاللها 
فلسطينيا، في الوقت الذي اندلعت مواجهات بين شبان وجنود االحتالل، فيما تم ضبط أسلحة  18

 من مواطنين. الشواكلووسائل قتالية ومصادرة عشرات  الف 
 28/11/2018، الدستور، عّمان

 
 دونًما من أوقاف كنيسة الالتين في األغوار 267االحتالل يستولي على  .31

دونًما من أراضي قريتي بردلة  267الل السرائيلي، اليوم الثالثاء، على استولت قوات االحت: رام هللا
وتياسير في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، تعود ملكيتها للكنيسة الالتينية في القدس، ضمن 
سياسة "وضع اليد" التي يتخذها االحتالل حجة البتالع المزيد من األراضي الفلسطينية لتوسيع 

 لف للقوانين الدولية.استيطانه المخا
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ونددت الهيئة السالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان وصلت نسخة عنه لـ"وفا" 
بمصادرة سلطات االحتالل لمئات الدونمات من األراضي الوقفية التابعة لكنسية الالتين في منطقة 

الالتين الوقفية، وتحويلها واعتبرت الهيئة قرار مصادرة أراضي كنيسة  األغوار ألغراض عسكرية.
لمعسكر للجيز انتهاك صارخ للقانون الدولي النساني، الذي يحدد المبادل التي تطبق خالل 

 الحرب واالحتالل.
في المنطقة، وبالقرب من معسكر سابق لقوات  159وتقع األراضي المصادرة في حوض رقم 

 دمات داخله وفي محيطه.االحتالل، عملت مؤخًرا على إعادة بناءه وتزويده بيرف وخ
ويشّكل هذا القرار خطًرا حقيقًيا على عدد من العائالت الفلسطينية التي تسكن في المنطقة، حيث 
تخشى هذه العائالت أن يكون هذا القرار االحتاللي مقدمة لترحيلها من بيوتها تحت حجج أمنية 

 واهية تهدف إلى السيطرة على مزيد من األراضي لصالح االستيطان.
 27/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نشطاء يطلقون حملة تضامن مع األسيرة "إسراء الجعابيص" .32

أطلق نشطاء وميردون فلسطينيون وأردنيون حملة على مواقع التواصل : خالد أبو عامر-غزة
، نظرا لتدهور حالتها االجتماعي للتضامن مع األسيرة القابعة في سجون االحتالل إسراء الجعابيص

 سنوات على اعتقالها. 3الصحية بعد 
من تشرين األول/  11عاما( من قرية جبل المكبر في مدينة القدس في  32بدأت معاناة إسراء )

، حينما ألصق جنود االحتالل التهمة إليها بمحاولة قتل شرطي إسرائيلي عندما كانت 2015أكتوبر 
 ة من مدينة أريحا.في طريقها إلى مدينة القدس قادم

مترا من حاجز الشرطة انفجرت أسطوانة غاز كانت تقلها إسراء بسيارتها بفعل إطالق  50على بعد 
من جسدها، ومع  %50جنود االحتالل النار عليها ما أدى إلى تشوهها بحروق التهمت أكثر من 

ون بعد أن حكم عليها وتقبع إسراء في سجن الدام االنفجار تالشت أصابع إسراء بفعل هذه الحروق.
عاما، وسط معاناة صحية وجسدية ونفسية تعيشها إسراء بين غرف  11االحتالل بالسجن لمدة 

" إن "ظروف االعتقال التي تعاني منها إسراء 21رلى الجعابيص شقيقة إسراء تقول لـ"عربي السجن.
نود االحتالل تنذر بدخولها مرحلة الخطر، حيث تتعرض لمضايقات مستمرة واستفزازية من ج

ومصلحة السجون تشمل التعذيب النفسي والترهيب بالصوت العالي، والتفتيز المستمر، والضرب 
 والشتم بألفاظ بذيئة".

 28/11/2018، "21موقع "عربي 
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 شهرًا  18"إسرائيل" تحكم بسجن قبطان "سفينة الحرية"  .33

حتالل السرائيلي، أصدرت ذكرت مصادر حقوقية أن محكمة بئر السبع التابعة لسلطات اال: غزة
 شهًرا. 18اليوم الثالثاء، قراًرا بـ "سجن" قبطان سفينة الحرية األولى، سهيل العامودي، مدة 

وأوضح مدير جمعية "واعد" لمسرى والمحررين، عبد هللا قنديل، لـ "قدس برس" اليوم، أن سلطات 
حرية لـ "إسرائيل" وتقديم خدمات غير عاًما( بـ "اجتياز" الحدود الب 56االحتالل تتهم العامودي )

 قانونية والعمل لصالح حركة "حماس".
وأضاف قنديل، أن محكمة االحتالل في بئر السبع اتهمت القبطان الفلسطيني بأنه قّدم "خدمات" 

لصالح الحركة من أجل  2016و 2015لحركة حماس مقابل أموال، وأنه قام بشراء قاربين بين عامي 
 البحر، لدى محاولتهما كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. السفر عبرهما في

وأشار الحقوقي قنديل، إلى أن العامودي يعاني من عدة أمراض؛ منها ضيط الدم والسكري ورفة في 
 القلب، والنقرس، الفًتا النظر إلى أن االحتالل يرفض إرسال الدواء لمسير.

 27/11/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في لبنان ة: تضييق كبير على فلسطينيي سوري"مجموعة العمل" .34
وصف مسؤول قسم الدراسات في "مجموعة العمل من أجل  موفدنا إلى إسطنبول/ محمد القوقا:

فلسطينيي سوريا"، إبراهيم العلي، ظروف الالجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان بأنها 
ما وصفه بـ"التضييق الكبير" من السلطات اللبنانية على دخولهم إلى صعبة جًدا، مبدًيا أسفه على 

 البالد.
جراءات اتخذتها  وأورد العلي خالل حديثه إلى موفد صحيفة "فلسطين" إلى إسطنبول، رزمة قرارات وا 
السلطات اللبنانية لتقييد عمل وتحرك الفلسطينيين السوريين في لبنان، أثرت في مجموعها سلًبا على 

 عهم.أوضا
وبحسب إحصائية صادرة عن وكالة غوث وتشييل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، يبلغ عدد 

بين  2011ألًفا، نزحوا هرًبا من الحرب الدائرة منذ  31الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان 
 قوات النظام والمعارضة في سوريا.

يعاملون معاملة السائحين ال الالجئين، فلو أراد أحدهم وأفاد العلي أن الفلسطينيين السوريين إلى اآلن 
دوالًرا  17ألف ليرة لبنانية ) 25الدخول من سوريا إلى لبنان عليه دفع ثمن تأشيرة دخول بحدود 

 أمريكيًّا(.



 
 
 
 

 

 26 ص             4798 العدد:             11/28/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

وأضاف أنه ال يحق للفلسطيني القادم من سوريا القامة في لبنان أكثر من أسبوعين، وبمقتضى ذلك 
لمدة مخالفا ومالحقا قانونيا، وبالتالي هذا الوضع جعل من الفلسطينيين السوريين يصبح بعد هذه ا

النازحين إلى لبنان بمجملهم مخالفين ويرزحون تحت نير القانون اللبناني، وهذا يعني قابلية ترحيلهم 
 في أي وقت تحت مسمى "القامة المخالفة".

الداخلية اللبنانية بإغالق المحالت والمتاجر  وتابع أن الفترة األخيرة شهدت تطبيق قرار صادر عن
التي يعمل فيها السوريون أو من في حكمهم من الفلسطينيين السوريين، في مناطق وضواحي صيدا 

 وصور والبقاع، وأن هذا األمر سيسري نحو بقية المدن.
لى كل من يثبت دوالرا أمريكيا( ع 660وبين أيًضا أن القرار يشمل فرض غرامة مليون ليرة لبنانية )

 أنه يعمل لديه موظف فلسطيني أو سوري.
وذكر العلي أن الالجئين القاطنين في منطقة البقاع اللبناني ونظًرا ألنها باردة جًدا يحتاجون خالل 
فصل الشتاء إلى "تكاليف عالية جدا" لتوفير المحروقات، مع الشارة في المقابل إلى أن لبنان "ال 

 المقيم في لبنان بأي فرص عمل".يسمح لالجئ الفلسطيني 
وأكد أن )األونروا( تقوم بدور "ال يرتقي إلى المستوى المطلوب وال إلى الكارثة التي يحياها الفلسطيني 

 السوري في لبنان".
وبشأن ما صدر من دعوات من مسؤولين في النظام السوري لعودة الالجئين الفلسطينيين إلى مخيم 

 أكد العلي أنها "لم ترتِق إلى مستوى التطبيق". اليرموك قرب العاصمة دمشق،
وبين أن هناك قرارا رسميا صدر عن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، يقضي بإعادة 
عادة إعماره، لكن العلي نبه إلى أن هذا األمر يتطلب أواًل إعادة البنى  سكان اليرموك إلى مخيمهم وا 

 ئين.التحتية للمخيم وتنظيم عودة الالج
 27/11/2018، فلسطين أون الين

 
 أسير محرر يدعو القيادات الفلسطينية لعدم نسيان أسرى ما قبل أوسلو .35

عاما في األسر السرائيلي، دعا  30وديع عواودة: غداة الفراج عنه بعد ” القدس العربي“الناصرة: 
سيان األسرى القدامى األسير الفلسطيني سمير سرساوي القيادات الفلسطينية لعدم تكرار خطيئة ن

 المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو في أي صفقة تبادل محتملة.
بقضاء حيفا في  أبطنجاء ذلك خالل استقبال سرساوي جمهور المهنئين داخل بيت عائلته في بلدة 

، التي احتفلت بالفراج عنه بعد قضائه ثالثة عقود كاملة خلف القضبان بعد مشاركته في 48أراضي 
 ”.فتح“ة فدائية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية ضمن خلية فلسطينية تابعة لحركة عملي
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عاما بتهمة إلقاء  30وحكم عليه بالسجن لمدة  24.11.1988عاما( قد اعتقل منذ  53وكان سرساوي )
صابة  خرين.  قنبلة في أحد شوارع حيفا، بالضافة إلى زرع عبوات ناسفة أدت إلى مقتل إسرائيلي وا 

رساوي على شهادة الثانوية العامة داخل السجن، ثم على شهادة البكالوريا في العلوم وحصل س
االجتماعية، وكان والده قد توفي وهو داخل السجن، ولم تسمح له سلطات االحتالل بإلقاء نظرة 

 الوداع األخيرة عليه.
لطويل، ومن وأوضح سرساوي أنه ترك السجن بشعور مختلط وقال إنه فرح بالفالت من األسر ا
اعتقلوا من  26جهة أخرى حزين على بقاء  الف من زمالئه في السجون السرائيلية المعتمة منهم 

، وتم استثناؤهم عدة مرات في صفقات 48منهم من أراضي  12، 1993قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 
 لتصميم حيال ذلك.التبادل، داعيا لعدم التخلي عنهم مجددا مطالبا المفاوض الفلسطيني باليقظة وا

 27/11/2018، القدس العربي، لندن
 

 يوماً  15هيئة األسرى: األسير محمود عطا هللا يواصل إضرابه عن الطعام منذ  .36
أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم الثالثاء، بأن األسير محمود : رام هللا

يوما ضد سياسة العزل المتواصلة بحقه منذ  15عطا هللا يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 
 أكثر من خمسة أشهر، وهو يقبع حاليا في سجن عسقالن.

وأضافت الهيئة، أن األسير عطا هللا بدأ أمس االمتناع عن تناول الماء، وهو بوضع صحي  خذ 
 بالتدهور بسبب معاناته من جرثومة بالمعدة، ومن  الم بالمفاصل وهزال عام بالجسم. 

 17إلى أن األسير عطا هللا من مدينة نابلس، يعاني من أوضاع اعتقاليه صعبة، وأمضى  ولفتت
عاًما لياية اآلن داخل سجون االحتالل، وتم نقله مؤخرا بين العديد من أقسام العزل في السجون 

 كعزل "هداريم" و"جلبوع" ومؤخرا عسقالن.
 27/11/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 محاربة تسريب العقارات وراء اعتقال عناصر فتح بالقدس .37

ترّجح مصادر مقدسية أن تكون جهود السلطة الفلسطينية في محاربة مسربي العقارات لالحتالل، 
سببا في حملة االعتقاالت التي تمت فجر أمس في أحياء المدينة المحتلة وبلداتها، وتخللها تفتيز 

 وعبث ومصادرة أموال.
من الكوادر والقيادات في حركة التحرير الوطني  32محكمة االحتالل في القدس اعتقال ومددت 

 الفلسطيني )فتح( واألجهزة األمنية الفلسطينية بعد ساعات من اعتقالهم.
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ومن المعتقلين الذين مثلوا أمام المحكمة أمس، محافظ القدس عدنان غيث الذي يعتقل للمرة الثالثة 
 في غضون شهر.

إن معلومات استخباراتية قد  -في حديثه للجزيرة-حامي المعتقلين الفلسطينيين محمد محمود ويقول م
تكون وراء االعتقال وتمديده، بهدف ردع المقدسيين ومنع أي فعاليات اجتماعية تتعلق بتوعيتهم من 

 خطورة تهريب المنازل لالحتالل.
نيي القدس متهمة بتسريب عقارات وتقول مراسلة الجزيرة نجوان سمري إن قلة قليلة من فلسطي

لالحتالل، لكن شخصا واحدا منهم يكفي ليضر بقضية عادلة وبشعب قدم األغلى ليبقى في أرضه 
 ويحميها.

 27/11/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الزعبي يدعو المهندسين األردنيين لعدم العمل في مشاريع نقل الغاز الصهيوني .38
المهندسين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي المهندسين ناشد نقيب  :محمد الكيالي -عمان

والمهندسات بعدم االستجابة للشركات المطبعة والمتورطة في العمل على نقل الياز الصهيوني إلى 
 األردن.

وأكد في تصريح صحفي الثالثاء، أن التطبيع مع االحتالل مرفوض جملة وتفصيال وبكافة أشكاله  
لتجارية والسياسية واالقتصادية والثقافية مع االحتالل، وليس انتهاء باالتفاقيات ابتداء بالعالقات ا

المبرمة معه كاتفاقية الياز الصهيوني المسروق من فلسطين، لما لذلك من خطورة بالية على األمن 
 الوطني األردني وتهديد للسيادة األردنية.

نيين المنسجم مع موقف كافة النقابات وشدد المهندس الزعبي على موقف نقابة المهندسين األرد
المهنية والشارع األردني الرافض للتطبيع مع االحتالل، الذي ييتصب أرض فلسطين وينتهك حرمة 

 .والنسانمقدسات األمة ويقتل ويروع أبناء فلسطين الحبيبة ويستمر في جرائمه ضد األرض 
مع االحتالل تعمل في مجال الياز ويأتي تصريح نقيب المهندسين بعد نشر شركة أردنية مطبعة 

إعالنا تطلب فيه مهندسين ومهندسات للعمل في مشاريعها في نقل الياز الصهيوني، مؤكدا أن 
 النقابة ستعمل بكل إمكانياتها ضد التطبيع بكافة أشكاله.

 27/11/2018، الغد، عّمان
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 المنطقة وتزايد العنف فيها المسؤولة المباشرة عن عدم استقرار "إسرائيل"عيان: رئيس مجلس األ .39
لم يكن ألسوأ التوقعات المتشائمة أن تتخيل »فيصل الفايز، انه  األعيانقال رئيس مجلس إسطنبول: 

، وتشويه القيم السامية لمديان السماوية، األعمى والرهابالشريرة والحروب الطائفية،  األعمال أن
تسود وتسيطر كما هو حالها  أنتنا والعالم، وغيرها من اآلفات غير المسبوقة التي حلت في منطق

 «.اآلن
 األردن أن أمس إسطنبولفي  أعمالهاوأشار الفايز في جلسة افتتاح قمة البوسفور التي بدأت 

اليوم  إسرائيل، وباتت السرائيليوالمنطقة بأسرها، تعاني من فشل كافة الجهود لحل الصراع العربي 
 .رار المنطقة وتزايد العنف فيهاهي المسؤولة المباشرة عن عدم استق

 28/11/2018، ، عّمانالدستور
 

 غزةفي إيران تتبنى عوائل شهداء وجرحى مسيرات العودة  .40
أعلنت ، الجمهورية اليرانية، أن طهران، من 27/11/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالمذكرت 

مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار  مساء اليوم الثالثاء تبنيها الكامل لكافة عوائل شهداء وجرحى
وقالت طهران في البيان الختامي لمؤتمر الوحدة السالمية إنها ستتبنى عوائل شهداء  في قطاع غزة.

ولم يشر البيان الختامي الذي شاركت فيه فصائل  وجرحى مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بيزة.
اس، إلى طبيعة التبني والدعم الذي ستقدمه لهذه فلسطينية من ضمنها حركتي الجهاد السالمي وحم

إال أن حسين منصور عضو الهيئة التنسيقية في مسيرات العودة وكسر الحصار أكد أن  العوائل.
التبني سيكون مالًيا وعالجًيا، وسيجري تقديم كل ما يستطيعون في هذا االتجاه، مبينا أن التبني لكافة 

وتابع قائاًل: "تبني إيران لشهداء  إلى أحزاب وتنظيمات سياسية.شهداء وجرحى المسيرات دون النظر 
مسيرات العودة والجرحى خطوة مهمة في دعم صمود الشعب، ودعم المقاومة بهذا الشكل وبأشكال 
أخرى"، داعًيا العالم العربي، إلى االقتداء بهذه الخطوة التي وصفها بالمهمة والمميزة، في دعم 

 موده ودعم استمرارية المقاومة.الشعب الفلسطيني ودعم ص
األمين العام لـ"المجمع العالمي للتقريب ، أن خاص ،27/11/2018، وكالة القدس لألنباءوأضافت 

"، المرجع الشيخ محسن األراکي، أعلن عن تبني "الجمهورية السالمية في السالميةبين المذاهب 
 إيران" لعوائل شهداء مسيرات العودة في قطاع غزة.

رئيس "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وفك الحصار"، خالد البطز، قد تقّدم باقتراح بهذا الشأن  وكان
، الذي أنهى أعماله أمس في العاصمة طهران، تحت 32إلى مؤتمر الوحدة السالمية في دورته الـ 

 عنوان: "القدس محور وحدة األمة".
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يرانية على احتضانها للمؤتمر، معتبرًا إياه "خطوة بدوره، وّجه البطز الشكر للجمهورية السالمية ال
زالة العقبات من طريقها"، مؤكدًا على أنه "ال سبيل أمام األمة إاّل الوحدة".  إيجابية الستعادة الوحدة وا 

وفي تصريح خاص لـ"وكالة القدس لمنباء"، شكر البطز، باسمه وباسم "الهيئة الوطنية لمسيرات 
لشيخ محسن األراكي، وجميع الشخصيات والمشاركين في المؤتمر من العودة وكسر الحصار"، ا

وقال: " مل من كل األشقاء العرب أن يحذوا حذو هذا  جميع الدول على احتضانهم لمسيرات العودة.
 المؤتمر في دعم مسيرات العودة وكسر الحصار".

ة الواحدة في دعم جهادهم وأضاف: "أهلنا في فلسطين كانوا وما يزالون يعولون على األمة السالمي
 الذي يخوضونه نيابة عن األمة، إلى أن تأتي بقواتها لتحّرر المسجد األقصى المبارك". 

 
 باق إلى قيام الساعة "إسرائيل"السودان: عداؤنا مع  .41

، عن زيارة مرتقبة «السرائيلية»قطع وزير العالم السوداني بشارة جمعة الشك باليقين بشأن المزاعم 
باق إلى قيام « إسرائيل»زراء االحتالل بنيامين نتنياهو إلى الخرطوم، قائاًل إن العداء مع لرئيس و 

العداء بين »الساعة. وفي حديثه أمام مؤتمر حول مكافحة المخدرات عقد بالخرطوم، قال جمعة إن 
 «. فكريًا ودينيًا مستمر إلى أن تقوم الساعة« إسرائيل«السودان و

عبد الرحمن الخضر وجود « المؤتمر الوطني الحاكم»طاع السياسي لحزب من جهته، نفى رئيس الق
 ، وقال إن حزبه لم يناقز األمر في أي من مستوياته.«إسرائيل»أي توجه للتطبيع مع 

 28/11/2018، الخليج، الشارقة
 

 "إسرائيل"قادة سودانيون: عاصمة الالءات الثالثة لن تطبع مع  .42
ولون حكوميون وقياديون في المعارضة السودانية، على رفض فتح اتفق مسؤ : الخرطوم / حسام بدوي

 أي قنوات اتصال وتحاور بين إسرائيل والخرطوم المعروفة باسم "عاصمة الالءات الثالثة".
ونقلت هيئة البث السرائيلية )رسمية( األحد الماضي، عن مصادر سياسية إسرائيلية )لم تكشف عن 

 تعمل على بناء عالقات مع السودان".هويتها(، أن "طواقم إسرائيلية 
وأطلق ذلك التصريح موجة من الرفض الرسمي والشعبي في السودان المعروف بموقفه المعلن 

كما يوجد بين السودانيين التزام شعبي تجاه فلسطين، إذ يعتبرون  الرافض للتطبيع مع دولة االحتالل.
 ولها.أن القضية الفلسطينية قضية مركزية ال يمكن النقاز ح

األمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، أكبر األحزاب المشاركة في الحكومة، األمين عبد الرازق، 
قال إن "أشخاصا قدموا خالل مؤتمر الحوار الوطني مقترحا لفتح قنوات اتصال مع الحكومة 
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قراره بخصوص عالقات البالد الخارجية". زق في تصريح وتابع عبد الرا السرائيلية، وذلك لمناقشته وا 
بالمائة من جميع القوى  95لمناضول: "بالفعل نوقز ذلك المقترح، وتم إسقاطه بنسبة فاقت 

وأضاف عبد الرازق أن "الحكومة لم تناقز  السياسية، وخرجت توصية برفض جميع أشكال التطبيع".
 ذلك الموضوع، أو يتم تجديد طرحه من جانب أي طرف".

الحكومة الحالية شرعيتها، فإحدى أهم التوصيات المتعلقة بعالقات  وأوضح أن هذا الموضوع "يافقد
 ".إسرائيلالبالد الخارجية تقضي بانفتاح السودان على جميع دول العالم عدا 

وشدد على أن الحكومة" ملتزمة بهذه التوصية، ونوابنا )ممثلو حزب المؤتمر الشعبي في البرلمان( لم 
 ة في هذا الجانب".يخطرونا بأي تحركات علنية أو خفي

فيما رجح القيادي بالحزب الناصري )عضو في تحالف قوى الجماع المعارض( ساطع الحاج، أن 
"ما نقل عبر وسائل العالم العبرية قد يكون لجس نبض الجماهير السودانية ومدى تقبلها لعالقة 

كجزء من الشعب وأردف الحاج في تصريح لمناضول: "نحن  مستقبلية بين تل أبيب والخرطوم".
 السوداني لن نسمح مطلقا بتمرير أي سياسات تصب في مصلحة ذلك الجانب، ونعتبره خطا أحمر".

ونوه أن جميع القوى السياسية المعارضة "تعي ذلك، وتعمل على الحماية منه، فلدى إسرائيل أطماع 
 لسطين(".استعمارية، وتبذل جهودا لتفكيك دول المنطقة لتحيد عن قضيتها األساسية )ف

تسعى إلى تطبيع العالقات، فذلك يعني أنها بعيدة كل البعد عن أشواق  ةومضى قائال: "أي جه
وشدد على أن الحزب الناصري "سيفتح المجال لكل الخيارات  المنطقة وجماهيرها وتطلعاتهم".

 لمقاومة أي محاولة لتمرير الخطط الساعية إلى ذلك".
كة "الصالح اآلن" )إسالمية معارضة( حسن عثمان رزق، من جهته، رأى عضو البرلمان عن حر 

 هدفه التشويز واستيالل الظروف التي تمر بها البالد". السرائيليةأن "ما نقلته وسائل العالم 
وأوضح في تصريح لمناضول: "نحن كنواب في البرلمان سنعمل على التقصي عن تلك التصريحات 

 يد الطريق لعالقات دبلوماسية، هذا غير مقبول".واالدعاءات، وعن بداية اتصاالت لتمه
وتابع بقوله: "ال علم لنا بأن هنالك اتصاالت سرية بين الحكومة السودانية مع أي جهة أخرى حول 

واعتبر أن إسرائيل تهدف من هذه التصريحات إلى "أحداث تشويز داخلي، خاصة  ذات األمر".
 قتصادي".والبالد تشهد فترة حرجة وحالة من الضعف اال

وحذر رزق من "إمكانية ربط قرار الواليات المتحدة األمريكية إزالة اسم السودان من قائمة الدول 
وأضاف: "قد يكون هدفها هو الضيط فقط، وهذا  الراعية لإلرهاب بفتح قنوات اتصال مع تل أبيب".

 في حد ذاته خط أحمر، ولن نفاوض فيه".
 28/11/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 والفلسطينيين "إسرائيل"إيران تؤكد أنها ستقف في وجه خطة ترامب للسالم بين  .43
طهران: أعلن رئيس البرلمان اليراني علي الريجاني الثالثاء إن إيران مصممة على الوقوف في وجه 
الخطة التي يتوقع أن يطرحها الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين، 

 ما نقلت عنه وكالة )اسنا( الطالبية شبه الرسمية. بحسب
بين اسرائيل، العدو اللدود ليران، ” مؤامرة“هي ” صفقة القرن“وفي طهران قال الريجاني أن 

وصرح في مؤتمر سنوي حول الوحدة  والواليات المتحدة لتحقيق هيمنة اسرائيل في الشرق األوسط.
 ”.يلي، ولن نسمح لهذه الخطة بأن تتحقق في المنطقةسنقف في وجه النظام السرائ“السالمية 
إذا كان االمريكيون يفرضون عقوبات على إيران اليوم ويضيطون عليها، فإن السبب في “وأضاف 

 ، بحسب الوكالة.”ذلك هو أن إيران تقف ضد إسرائيل
في إشارة ” طقةلتحقيق هدفهم فإنهم يحاولون إرساء ترتيبات سياسية جديدة في المن“وتابع الريجاني 

أشار الريجاني  إسرائيلوفي تحذيره للدول من التطبيع مع  .السرائيليةإلى االستراتيجية األمريكية 
يجب أن تعلم الدول في المنطقة بأنها لن تستفيد مطلقا من السماح “وقال  إلى السعودية والمارات.

الناس في أي بلد من بلدان “ وأضاف ”.بنيامين نتانياهو( بدخول أراضيها السرائيليلـ)رئيس الوزراء 
 ”.المنطقة يعتبرون إسرائيل ورما سرطانيا ويكرهونها

 27/11/2018، القدس العربي، لندن

 
 إلغاء مشاركة باحثين إسرائيليين في مؤتمر أكاديمي بجنوب أفريقيا: هآرتس .44

جة جهود حركات القدس: أليى مؤتمر أكاديمي في جنوب أفريقيا، مشاركة باحثين إسرائيليين نتي
 ، بحسب إعالم عبري.”قانون القومية“المقاطعة، وفضحها 
على موقعها اللكتروني، الثالثاء، أن السبب الذي عرضه ناشطو ” هآرتس“وذكرت صحيفة 

 ”.قانون القومية“المقاطعة للياء المشاركة السرائيلية هو 
ال يمكن “من المشاركة بالمؤتمر، ألنه وقال الناشطون أيًضا إنهم دعوا إلى منع باحثين إسرائيليين 

أن يناقشوا المصالحة والتعاطف والصفح، في الوقت الذي تهاجم فيه إسرائيل قطاع غزة وتحتل 
، وفق ”الضفة اليربية، وتقتل وتعذب ناشطين فلسطينيين، وتتجاهل حقوق من سلبتهم أراضيهم

، ”صدمات تاريخية قومية“ضوع ومن المقرر أن يعقد المؤتمر، الذي يناقز مو  المصدر ذاته.
االعتراف “األسبوع المقبل، في جامعة ستيلينبوز التي تعد من أقدم جامعات البالد، تحت عنوان 

 ”.والتعويض والمصالحة
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، فإن منظمات المقاطعة الفلسطينية وأخرى من جنوب أفريقيا بعثت رسالة، الخميس ”هآرتس“وحسب 
ستيلينبوز، تتضمن طلبا مفصال بإلياء مشاركة الباحثين الماضي، إلى منظمي المؤتمر في جامعة 

(” SAJFPيهود من جنوب أفريقيا من أجل فلسطين الحرة )“ووّقع الرسالة أيضا تنظيم  السرائيليين.
وكان من المفترض أن يشارك في المؤتمر  )ضمن حركات المقاطعة العالمية(، وفق الصحيفة.

، والجامعة العبرية في القدس، وتم إلياء ”تل أبيب”و” بعبئر الس“باحثون أكاديميون من جامعتي 
 مشاركتهم، وفق الصحيفة التي لم توضح عدد هؤالء الباحثين.

 28/11/2018، القدس العربي، لندن
 

 ميالدينوف: نعمل لمنع حرب ويجب العودة للمفاوضات .45
ممي لعملية السالم قال نيكوالي ميالدينوف المبعوث األ :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -غزة 

في الشرق األوسط، اليوم الثالثاء، إنه يعمل إلى جانب أطراف عدة لمنع اندالع حرب جديدة على 
وأوضح ميالدينوف خالل مؤتمر حركة نساء يصنعن السالم السرائيلية اليسارية، أن  جبهة غزة.

سرائيل والفلسطينيين من  أجل منع "إراقة الدماء". هناك اتصاالت دائمة بين األمم المتحدة ومصر وا 
وأضاف "من غير المقبول أن يكون أي شخص تحت تهديد إرهاب الصواريخ والقنابل.. يجب أن ال 
نسمح لآلباء بدفن أطفالهم ومشاهدتهم وهم يصابون بالرصاص أو الصواريخ". مشدًدا على ضرورة 

باتجاه عودة الفلسطينيين  وشدد على ضرورة الضيط إنجاح المحاوالت الرامية لتجّنب سفك الدماء.
 والسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.

 27/11/2018، القدس، القدس
 

 مليون دوالر 6.4تطلقان اتفاقية متعددة السنوات بقيمة  بريطانياان: "األونروا" و عمّ  .46
أطلقت اليوم الثالثاء وكالة )األونروا( وحكومة المملكة المتحدة، من خالل دائرة التنمية : عمان

( اتفاقية دعم خدمات الطوارل المقدمة لالجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمين DFIDالدولية )
 مليون دوالر أمريكي. 6.4بقيمة إجمالية قدرها  2021و 2018في األردن خالل الفترة بين 

ت الغاثية وستامكِّن هذه االتفاقية على مدار سنواتها الثالث "األونروا" في األردن من توفير الخدما
الطارئة لالجئي فلسطين القادمين من سورية والمقيمين في األردن، بما في ذلك توفير المواد اليذائية 

كذلك توفير جميع المساعدة النقدية غير المشروطة لهذه  وتشمل االتفاقيةوغير اليذائية والمسكن، 
 الفئة من الجئي فلسطين.

 27/11/2018، فا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 
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 موجة التطبيع الحالية.. دالالت مقامرة خطيرة .47
 ساري عرابي
موجة التطبيع األخيرة تحمل داللة واضحة الظهور على هشاشة المرتكزات التي تستند إليها األنظمة 
 العربية الماطّبعة، وغلبة المارتكز الخارجي على عناصر القّوة الذاتية، سواء في بنية تلك األنظمة، أم
من جهة الشرعية الشعبية. والحال هذه، فإّن هذه األنظمة تستبطن إدراكا عميقا ألزمتها الوجودية، 
بيد أّنها تبحث عن الحلول في المكان الخاطئ، ذلك ألّنها ببساطة أعجز من أن تتبنى التوّجهات 

 الصحيحة.
سلطة الفلسطينية، ترّكزت حينما انفجرت موجة التطبيع األولى بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وتأسيس ال

تلك الموجة في بالد عربية بعيدة عن المجال الجيرافي للصراع، وبعضها يمتلك مقّدرات اقتصادية 
تحول دون التفسير االقتصادي للهرولة نحو "إسرائيل"، لينكشف بذلك هشاشة النظام العربي كّله، 

، حتى لو ظهرت في بعض فهو مؤسس بالنحو الذي يجعله مرتبطا بعناصر السناد الخارجي
األنظمة تعابير أكثر اقترابا من هموم األّمة، لكنها ال يمكنها في الطار الحاكم للمنظومة العربية؛ 
إال أن تبقى في موقع وظيفي يؤهلها لنيل الحماية من القوى الكبرى، وهو ما يطرح السؤال، ال حول 

ما في ذلك المعنى والقيمة من وجود سياسات بعض تلك األنظمة فحسب، بل عن البنية كّلها، ب
 بعض الدول!

ورغم ما هو حاصل من تيّيرات عميقة في المشهد الدولي، واالنزياحات في مراكز القّوة، واالنقسامات 
بين النخب والتيارات الحاكمة في الدول األساسية في النظام الدولي، فإّن التكّيف مع ذلك في النظام 

ن االرتكاز على المعطيات الخارجية، التي ال تزيده إال ضعفا. فمظاهر العربي، يتّجه نحو المزيد م
المبادرة، والخروج من السياسات المحافظة لدى بعض الدول الخليجية المؤّثرة مثال، تدور حول 

 محورين:
األول: المزيد من الحرب على تيار السالم السياسي ومالحقته حيثما كان، بمعنى العمل الدؤوب 

التيار المنبثق عن عمق المجتمعات العربية. والمّس الجذري بعمق المجتمعات العربية  على اجتثاث
لن يفضي إال إلى مزيد من الفوضى والضعف والهشاشة، كما هو حاصل فعال في غالب المجال 
العربي، وال سيما في دوله الكبرى والمؤّثرة تاريخّيا، بينما تبدو مآالت الدول التي تتصدر لقيادة 

هد العربي من هذه البوابة تحديدا؛ قاتمة، فقد وضعت نفسها في مقامرة تفوق حجمها المش
من مقّومات أكبر من الوفرة المالية، أو الرخاوة  االستراتيجيةاالستراتيجي، وما تتطلبه الفاعلية 

المكان االستراتيجية التي تتلبس المنطقة والعالم، فالرخاوة تنذر دائما بالتحوالت والمفاجآت، وتترك 
 قائما لمزيد من الفاعلين.
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الثاني: متآلف مع المحور األول، فاالنسالخ عن الذات، أو العجز عن تدعيمها واالستناد إليها، 
سيكون بديله بالضرورة الفرار إلى العوامل الخارجية. ومع مالحظة تلك األنظمة للتحوالت سالفة 

ة سيكون في "إسرائيل"، والتي هي، وللمفارقة التاريخية، الذكر في المنطقة والعالم، فإّن بديلها هذه المرّ 
ليست في أحسن أحوالها، بخالف ما قد توهم به الظواهر. وألّن سياسات تلك األنظمة على النقيض 
مما يمكن أن تعّبر عنه تطلعات سياسات جديدة كما هو الحاصل في تركيا، أو سياسات متمردة 

ن، فإّن التحالف الطبيعي سيكون مع "إسرائيل"، خاصة وأن تلك على النظام الدولي كما هو حال إيرا
 األنظمة في األساس ذات دور وظيفي، ينفي أي تطلعات قومية أو عروبية أو تحررية لها.

يمكن الضافة هنا، أن "إسرائيل" في هذا الوقت من التاريخ، بالية النفوذ على الدارة األمريكية 
األنظمة للتحالف مع بنيامين نتنياهو لتعبيد الطريق إلى إدارة الحالية، وهو ما يدفع بعض تلك 

ترامب. بيد أّن هذا ليس مؤشرا ثابتا للقّوة، إذا أخذ بعين االعتبار أن هذا اصطفاف إسرائيلي داخل 
االنقسامات التي تضرب النخبة األمريكية الحاكمة، بل وحتى النخبة المهيمنة على النظام العالمي 

تحالف مع بنيامين نتنياهو مقامرة مكلفة جّدا في حال كانت الخسارة حليف أصحابها كّله، فيبقى ال
 في النهاية.

والحال هذه، فإّن المنظومة العربية بصورتها هذه، هي خطر على مصالح العرب كّلهم، ال على 
 القضية الفلسطينية فحسب، والتي ظّلت تستخدمها منذ فجر هذه القضية، في حساباتها البينية،
ولتعزيز مواقعها في العالم، على حساب الفلسطينيين، في تجرد مطلق من الحساس األخالقي الذي 
ذا بها توّظف تلك القضية لحسابات بالية  ينبيي أن يحّملها المسؤولية عن القضية الفلسطينية، وا 

 األنانية ال تكاد في جوهرها تتجاوز مصلحة نظام، أو فرد على رأس النظام.
منظومة العربية حذرة في صراعاتها البينية، على ما بينها من تناقضات، إذ إّنها تحاول صحيح أن ال

دائما، بل تتفق على إغالق مجاالت التييير بالفعل الجماهيري، ومن خارج أدواتها التقليدية، وتلتقي 
الهيمنة، وهو  في ذلك مع الرؤية الدولية المهيمنة التي تمنع بدورها التييير غير المحكوم ألدواتها في

ما يفّسر اصطفاف العالم كله في موقع الثورة المضادة في مواجهة الثورات العربية، وتوزيع األدوار 
الحتوائها وضبطها والسيطرة عليها، إال أن إمكانيات السيطرة تراجعت، لتتعاظم بذلك مخاطر 

ال مفتوحا على مزيد من األنظمة العربية على بعضها، وعلى المصالح العربّية كّلها، ويبقى المج
 االحتماالت.

يعني ذلك بجالء كامل، التداخل التام بين القضية الفلسطينية، والمشكالت العربية المتعددة، والطار 
العام البنيوي المتمثل في المنظومة العربية كلها. فالحاصل أن هذه األنظمة خطرة حتى على 

قّوة خارجية، في حين تقّوض كل عناصر القّوة الشعوب التي تحكمها، فهي أنظمة مرهونة لعناصر 
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الداخلية المستدامة، وتؤدي أدوارا وظيفية في هذه السياق على حساب الشعوب التي تحكمها، وعلى 
 حساب شعوب عربية أخرى، وبالضرورة على حساب القضية الفلسطينية.
بية، من التداخل الحتمي بين طالما أّن األمر كذلك، فإّن ما أغفلته الموجة األولى من الثورات العر 

القضايا الداخلية الذاتية بكل وحدة سياسية عربية، وبين قضية التحرر من الهيمنة الخارجية التي 
تمّثل "إسرائيل" تجليها األوضح.. ينبيي أن يكون الهادي والمرشد في السعي للتييير، فبوابة التييير 

 تتسع اآلن وال تضيق.
 27/11/2018، "21موقع "عربي 

 
 السعودّية تكافئ السلطة الفلسطينّية مالّيًا عقب تضامنها معها .48

 عدنان أبو عامر 
تعاني السلطة الفلسطينّية منذ بداية العام الجاري من أزمة مالّية متزايدة، في ظّل تدّني مستوى الدعم 

ة، األمر الذي الخارجّي لموازنتها والتوّقعات المستقبلّية بتراجعه نتيجة األوضاع السياسّية الراهن
سيساهم في عدم قدرتها على أداء واجباتها وتحقيق التزاماتها االقتصادّية والمالّية واالجتماعّية على 

 900مليار شيكل، بما يعادل  2.6، 2018كّل األصعدة، وقد بلغ العجز المالّي في موازنتها لعام 
 مليون دوالر.

 200، حين قطعت واشنطن 2018أغسطس  تعيز السلطة الفلسطينية أزمة مالية متصاعدة منذ
مليون دوالر، تمول مشاريع في األراضي الفلسطينية وتساهم برواتب موظفي السلطة، عقب العالن 

، مما 2018، ونقلها لسفارتها للقدس في مايو 2017األمريكي للقدس عاصمة لسرائيل في ديسمبر 
طالت رواتب موظفيها، وتخفيض ميزانيات دفع السلطة الفلسطينية للبدء بإجراءات تقشفية شديدة 

العديد من القطاعات الحكومية، بعد انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية بنسبة 
70%. 

تشرين الثاني/نوفمبر تحويل  11فجأة، أعلن السفير السعودّي في الجامعة العربّية أسامة نقلي في 
فلسطينّية، وهو قيمة مساهمات المملكة الشهرّية عن أشهر مليون دوالر للسلطة ال 60مبلغ قدره 

، وأكد أن المملكة ستستمر دومًا 2018 ب/أغسطس، أيلول/سبتمبر، وتشرين األّول/أكتوبر من عام 
 بدعم القضية الفلسطينية على مختلف الصعد السياسية واالقتصادية والنسانية.

السلطة الفلسطينية على دعمها للسعودية في  صحيح أن السفير السعودي لم يأت على ذكر مكافأة
أشهر يطرح تساؤالت عّدة،  3قضية خاشقجي، لكن استئناف السعودّية دعمها للفلسطينّيين المتأّخر 

دون تفسير سعودي لسبب التأخير بصرف هذا الدعم للفلسطينيين، مما يفسح المجال لربط وصول 
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ّي للسلطة الفلسطينّية المتضامن مع المملكة في هذا الدعم في هذا الوقت بالذات بالموقف الرسم
قضّية مقتل الصحافّي السعودّي جمال خاشقجي في تشرين األّول/أكتوبر داخل القنصلّية السعودّية 

 بإسطنبول.
تشرين الثاني/نوفمبر  15لقد سبق استئناف الدعم السعودّي للسلطة، أن ثّمنت الرئاسة الفلسطينّية في 

تشرين األّول/أكتوبر،  20قضّية جمال خاشقجي وثقتها بالقضاء السعودّي. وفي  إجراءات المملكة في
تشرين األّول/أكتوبر، أصدر  14أعلنت السلطة تبّنيها رواية الرياض في قضّية خاشقجي. وفي 

 الرئيس الفلسطينّي محمود عّباس بيانًا أّكد أّن فلسطين ستبقى بجانب المملكة.
رة الخارجّية برام هللا، أخفي هوّيته، في حديث لـ"المونيتور": "إّن موقف وقال مسؤول فلسطينّي في وزا

السعودّية من دعم القضّية الفلسطينّية أحد ثوابتها الرئيسّية، لعّل أهّمها التزام المملكة منذ سنوات 
لصّحة طويلة بدعم موازنة السلطة الفلسطينّية نقدا ومباشرة، أو مساهماتها الكبيرة في إسناد قطاعات ا

نشاء صناديق مالّية لدعم  والتعليم والسكان، والعفاءات الجمركّية عن المنتجات الفلسطينّية، وا 
 الفلسطينّيين".

توترا واضحًا عقب طلب ولي العهد  2017شهدت العالقات السعودية الفلسطينية في نوفمبر 
الرؤية األمريكية للسالم السعودي األمير محمد بن سلمان من الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعم 

مع إسرائيل، مما أسفر عن فتور في عالقات رام هللا مع الرياض، وتسبب بتوقف الدعم السعودي 
 عن الفلسطينيين عدة أشهر.

دعم موقف الفلسطينيين من  2018لكن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أعلن في يوليو 
ولي العهد محمد بن سلمان الذي حاول فرض رؤيته مستقبل الصراع مع إسرائيل، بعكس موقف ابنه 

 على الرئيس عباس.
نوفمبر أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز خالل خطابه أمام مجلس الشورى السعودي أن  19وفي 

القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا األولى، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه 
 المشروعة.

فلسطينّية بدعمها للسعودّية في قضّية خاشقجي، تحّدت الشارع الفلسطينّي الذي والاّلفت أّن السلطة ال
عارض المملكة، سواء بالعرائض الصحافّية المطالبة بكشف قتلة خاشقجي أم بمواقف الكتّاب 
الفلسطينّيين المنزعجة من سلوك السعودّية في هذه القضّية، وجاءت المظاهر الفلسطينّية األخيرة 

تشرين الثاني/نوفمبر، حين أّدى المصّلون في المسجد األقصى  16وقف السعودّية في المناهضة لم
 الصالة عن روح خاشقجي.



 
 
 
 

 

 38 ص             4798 العدد:             11/28/2018 األربعاء التاريخ:  

                                    

من جهته، قال مدير دائرة البحوث في "المركز الفلسطينّي ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجّية 
ي أّنها مرتاحة لموقف السلطة مسارات" خليل شاهين في حديث لـ"المونيتور": "إّن دعم السعودّية يعن–

الفلسطينّية في قضّية خاشقجي، حيث اتّبعت السلطة سياسة تقوم على عدم إزعاج المملكة، األمر 
الذي جعلها تحظى بهذا الدعم المالّي، رغم أن هذا الدعم لم يكن قد وعدت به السطة الفلسطينية من 

تشهد حالة من االصطفاف القليمّي، وترى السعودية قبل قضية خاشقجي. تدرك السلطة أّن المنطقة 
أّن وقوفها بجانب السعودّية سيعود عليها بالسناد المالّي والتأييد السياسّي، ولم يعد سّرًا أن الرئيس 
عّباس مطمئن إلى موقف الملك السعودّي سلمان بن عبد العزيز برفضه لصفقة القرن األميركّية، 

 ات ال يريدونها".وعدم إجباره الفلسطينّيين على سياس
وأعلنت السعودّية في أّيار/مايو عبر تصريح للديوان الملكّي أّن مساعداتها النسانّية والتنموّية للشعب 

مليار دوالر، لكّن استئناف دعمها للسلطة الفلسطينّية  6بليت  2018و 2000الفلسطينّي بين عامّي 
 مالحظات: 3قبل أّيام يطرح 

الرياض دعمها لرام هللا من دون تنسيق مع واشنطن، ألّنها ال تمتلك األولى، صعوبة أن تستأنف 
الجرأة الكافية لتحّدي إدارة الرئيس األميركّي دونالد ترامب، في ظّل التوّتر بينهما بسبب قضّية 

 خاشقجي، ما يعني أن الرياض حصلت على مباركة واشنطن الستئناف دعمها للسلطة الفلسطينية.
استئناف الدعم السعودّي للسلطة الفلسطينّية مع الدعم القطرّي ليّزة في تشرين  الثانية، إّن تزامن
مليون دوالر، يكشف التنافس القليمّي بين السعودية وقطر على زيادة نفوذهما  150األّول/أكتوبر بـ

 في األراضي الفلسطينّية.
ما أرادت التيطية على عالقاتها مع الثالثة، إّن السعودّية بهذا الدعم المالّي للسلطة الفلسطينّية، ربّ 

 إسرائيل، ووقف أّي اعتراض فلسطينّي عليها.
وقال أستاذ االقتصاد بجامعة "النجاح" الوطنية في نابلس نائل موسى لـ"المونيتور": "إّن الدعم المالّي 

ّفة اليربّية، السعودّي األخير للسلطة الفلسطينّية يأتي لتثبيت بقائها وتمكينها من إدارة مهامها في الض
ألّن المصلحة األميركّية والسرائيلّية تقضي بعدم انهيار أوضاع األراضي الفلسطينّية. ولذلك، فهي 
مساعدات سعودّية موّقتة دون أن تقول السعودية ذلك، لكنها تهدف إلى عدم انفجار الظروف 

للسلطة الفلسطينّية. كما أّن المعيشّية في الضّفة اليربّية بعد التراجع المتسارع في الدعم الدولّي 
الفلسطينّية في أدنى مستوياتها، وتقتصر على صادرات فلسطينّية  -العالقات التجارّية السعودّية 

 بسيطة للمملكة كاألجبان وزيت الزيتون".
مليون دوالر، عقب دعم كبير قّدمته قطر إلى قطاع غّزة  60أتى الدعم السعودّي للسلطة المقّدر بـ

مليون دوالر، كمساعدات إنسانّية  150األّول/أكتوبر، حيث تسيطر "حماس"، بقيمة  تشرين 10بـ
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، األمر الذي 2006عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة النسانّية في قطاع غّزة المحاصر منذ عام 
يكشف نوايا السعودّية بعدم احتكار قطر المساعدات المالّية للفلسطينيين والعمل على مزاحمتها في 

، وبدأت 2017ا الدور، خصوصًا في ضوء األزمة المتصاعدة بينهما منذ يونيو/حزيران من عام هذ
 .2017المقاطعة الخليجية لقطر منذ يونيو 
تشرين األّول/أكتوبر لدعمها غّزة، صمتت إزاء دعم السعودّية  10وفيما شكرت "حماس" قطر في 

 خ االنفصال الفلسطينّي.للسلطة. أّما "فتح" فوصفت دعم قطر ليّزة بأّنه يرسّ 
وقال رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالّية في المجلس التشريعّي عن حماس جمال نّصار خالل 
حديث لـ"المونيتور": "إّن المساعدات المالّية السعودّية للسلطة الفلسطينّية ال تكفي لسنادها في أزمتها 

دعمًا كافيًا مع تزايد مصاريف السلطة، األمر الذي الخانقة، فهي فقط تساعد موّقتًا، لكّنها ال تقّدم 
يجعلها مساعدات ذات بعد إعالمّي دعائّي، وليست ذات مردود حقيقّي لنعاز السلطة الفلسطينّية 

 مالّيًا".
وأخيرًا، تتزامن األزمة المالّية الخانقة للسلطة الفلسطينّية مع تراجع كبير في الدعم الدولّي، األمر 

تمّسك بأّي دعم يأتي من الخارج، ولعّل السعودّية تعتبر هدفًا مفّضاًل للسلطة لإلبقاء الذي يجعلها ت
 على دعمها المالّي، ولو كان متقّطعًا.

كما أّن مخاوف السلطة الفلسطينّية من اقتراب إعالن صفقة القرن األميركّية تجعلها قريبة من 
ان ذلك من خالل إعالن مواقف سياسّية داعمة السعودّية، التي تراجع دعمها لهذه الصفقة، حّتى لو ك

للمملكة في قضّية خاشقجي تتعارض مع الرأي العام الفلسطينّي وتحصل مقابلها على دعم مالّي 
 سعودّي هي في حاجة إليه.

 27/11/2018المونيتور، 
 

 فرص نتنياهو التاريخية يتداع .49
 د. محمد السعيد إدريس

مة اليمينية السرائيلية سيجد نفسه مضطرًا للتراجع عن رهانه يبدو أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكو 
دونالد ترامب تخلق لسرائيل به  األمريكيمضى عليه عام تقريبًا عندما اعتبر أن إدارة الرئيس  الذي

في أرضه ووطنه. كان نتنياهو معذورًا في تسرع حساباته،  الفلسطينيعلى أنقاض كل حقوق الشعب 
ارين صادمين تجاوزا ما كان يحلم به على مدى سنوات ثمان قضاها في صدام فقد فاجأه ترامب بقر 
 السابق باراك أوباما. األمريكيحولها مع الرئيس 
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هو  الثانيالقرار األول هو االعتراف بالقدس عاصمة كاملة وموحدة وأبدية لدولة إسرائيل، والقرار 
صدار ما يمكن وصفه  2015في يوليو الموقع مع إيران  النوويمن االتفاق  األمريكياالنسحاب  وا 

في التاريخ هدفها إسقاط النظام الحاكم في طهران، أو على األقل ترويض هذا « أشد عقوبات»بأنه 
جباره على الرضوخ لكل مطالب ترامب وحلفائه:  «  خر بديل نوويالتوقيع على اتفاق »النظام وا 

 هيتبقى إسرائيل  كيية في يوم من األيام، يؤمِّن كل مخاوف إسرائيل من امتالك إيران قدرات نوو 
 في الشرق األوسط. النوويوحدها الدولة التي تحتكر امتالك السالح 

هذان القراران أفقدا نتنياهو صوابه وجعاله يصول ويجول في جموحه وتطرفه وانتهى به المطاف إلى 
الكاملة على كل أرض الذى يهدف إلى فرض السيطرة اليهودية « قانون القومية»إصدار ما يسمى 

الذى له وحده الحق في تقرير المصير، ما يعنى  اليهوديفلسطين، وجعلها ملكية حصرية للشعب 
أمام أحد خيارين: إما القبول بحكم  الفلسطينيالتصفية الكاملة للقضية الفلسطينية ووضع الشعب 

السياسية في مساحة محدودة  مدنى داخل دولة إسرائيلية كأقلية معدومة الهوية ومعدومة الحقوق ذاتي
ما الدخول في  من األرض تقبل بها إسرائيل ال تتجاوز المنطقتين )أ و ب( من اتفاق أوسلو، وا 

 أراضيمن  %60كونفيدرالية مع األردن شرط أن تتحول المنطقة )جـ( في اتفاق أوسلو والبالية نحو 
 الضفة إلى السيادة السرائيلية ويتم تهويدها كاماًل.

أخذ يداعب خيال نتنياهو خصوصًا بعد ما وجده من « الزمن التاريخي»نتنياهو التاريخية، أو فرصة 
، لكن نتنياهو وفي ذروة «العداء ليران»توافقات مع دول عربية لتطوير عالقات مشتركة على قاعدة 

مام في غزة ووجد نفسه أ« الهزيمة المكبوتة»نشوة تلمسه الحلم وجد نفسه مضطرًا لتجرع مرارة 
على االنكسارة التي واجهت الجيز  الضروريخيارات داخلية شديدة الصعوبة سواء إزاء الرد 

أمام المقاومة على أرض غزة أو إزاء االنقسام الشديد ليس فقط داخل الحكومة بل داخل  السرائيلي
وزير الحرب نفسه حول ذلك الرد وحول االئتالف الحكومى ومستقبله بعد استقالة  السرائيليالمجتمع 

على قبول قرار بالتهدئة مع « الكابينيت»أفيجدور ليبرمان اعتراضًا على قرار الحكومة المصيرة 
 في تحقيقه. الرئيسيقامت مصر بالدور « حماس»حركة 

( على 13/11/2018و11/11فرضته مواجهات األربعين ساعة التي حدثت في غزة ) الذيالموقف 
أمام أصعب سؤالين فرضتهما المقاومة الفلسطينية في غزة « لعجزا»رئيس الحكومة السرائيلية هو 

على نتنياهو أولهما: هل تلجأ إسرائيل إلى خيار الحرب الموسعة ضد قطاع غزة الستعادة ما فقدته 
أم تقبل بخيار الضربات المتقطعة، أم « انكسار قدرة الردع السرائيلية»إسرائيل في تلك المواجهة من 

 دئة؟ترضى بخيار الته
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جراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل أن يجد نفسه أمام واقع  وثانيهما: هل يقبل بخيار حل الحكومة وا 
انفراط الحكومة من خالل انسحابات متتالية لمحزاب والكتل المشاركة في االئتالف الحاكم، أم 

ا يمكن أن بكل ما يعنيه ذلك من ضعف، وم« الحد األدنى»سيكون في مقدوره أن يحكم بحكومة 
سيكلف مستقباًل برئاسة الحكومة الجديدة  الذييكّرسه من تجاوزات لفرصته في أن يكون الشخص 

على ضوء تطلعات منافسه داخل الليكود رفيقه جدعون ساعر الطامح إلى رئاسة الحكومة بدعم من 
 رؤوبين رفلين رئيس الدولة؟

ة ورفضه قرار الحرب الواسعة ضد غزة من حاول نتنياهو تسريب أسباب ميلوطة لقبوله قرار التهدئ
يحمل  الذيلطرح مشروعه للسالم  األمريكيهذه األسباب حرصه على عدم إفشال فرصة الرئيس 

ومنها حرصه على عدم تعكير األجواء الدبلوماسية الراهنة مع الدول العربية « صفقة القرن»اسم 
عمان. هو يخشى أن تؤدى أجواء مثل تلك  خصوصًا أنه يستعد لزيارة دولة خليجية ثانية بعد سلطنة

الحرب إلى تعكير صفو عالقاته مع حلفائه أو شركائه الجدد من العرب، ومنها خشيته من أن تؤدى 
، خصوصًا أنه «حماس»مثل تلك الحرب إلى تعرض قطاع غزة لكوارث أمنية إذا ما أسقطت سلطة 

«. ع إذا ما سيطرت عليه القوات السرائيليةليس هناك من هو على استعداد لدارة األمور في القطا»
والصمود أمام أجنحة تيار اليمين المتشدد وزعمائه « قرار التهدئة»لكن الحقيقة وراء قبول نتنياهو بـ 

وزير الدفاع ونفتالى بينيت وزير التعليم زعيم  "إسرائيل بيتنا"خاصة أفيجدور ليبرمان زعيم حزب 
 هيالمطالبين بقطع رأس قطاع غزة وا عادة احتالله  اليمينير وأغلبية الجمهو « البيت اليهودي»

 عن فرض هذا الخيار. العسكريالعجز 
الباهظ أيضًا  والمعنوي السياسيالباهظ لخيار اجتياح قطاع غزة ناهيك عن الثمن  العسكريالثمن 

صحيفة  ألى حرب جديدة على غزة كان الخلفية الحقيقية لرفض مثل هذا الخيار على نحو ما أكدته
لوف أوثيقة سرية كتبها قائد غرفة العمليات في الجبهة المركزية الجنرال  في« يديعوت احرونوت»

للجيز السرائيلي، وكشف فيه حجم المعارك بين الجنراالت وتآكل « اليسيل القذر»مندس نشر فيها 
ستشراء الفساد القيم العسكرية، والخوف من إبداء الرأي، ونظريات العمل الخاطئة ، فضاًل عن ا

خفاء األخطاء، وهى كلها أسباب فرضت على رئيس الحكومة وقيادة الجيز اليحاء بأن  رؤية »وا 
تقف خلف ترجيح رأى المعارضين لخيار اجتياح غزة، « واستجابة لمطالب إقليمية ودولية استراتيجية

ارات يتحول بفعل عوامل تؤكد تداعى فرصة نتنياهو التاريخية، فما اعتبره انتص التيلكنها الحقيقة 
ذاتية وموضوعية إلى انتكاسات وانكسارات وهذا ما لم يتعلمه نتنياهو من التاريخ ودروسه، ويبدو أنه 

 لن يتعلمه.
 27/11/2018، األهرام، القاهرة
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 تفشل بمواجهة المقاطعة الفلسطينية "إسرائيل" .50
 رمزي بارود

نوفمبر/تشرين الثاني، أظهرت بوضوح  12م العسكرية الفاشلة في قطاع غزة يو « إسرائيل»عملية 
 إخفاق تل أبيب في استخدام جيشها أداة من أجل انتزاع تنازالت سياسية من الفلسطينيين.

اآلن وقد أصبحت المقاومة الشعبية الفلسطينية حركة عالمية، من خالل التوسع المطرد والنجاح 
 باتت تقاتل في حربين مستميتين. « سرائيليةال»المتعاظم لحركة المقاطعة الفلسطينية، فإن الحكومة 

على غزة بإطالق سيل من القذائف على المناطق « السرائيلي»وقد رد الفلسطينيون على الهجوم 
 «. السرائيلي»، وكذلك بعملية دقيقة استهدفت حافلة للجيز «إسرائيل»الجنوبية في 

عن قطاع غزة المحاصر، « السرائيلي»ز وبينما كان الفلسطينيون يحتفلون بنجاحهم في إبعاد الجي
يهتز بقوة. فبعد يومين من الهجوم على غزة، استقال « إسرائيل»كان الوضع السياسي الداخلي في 

وزير الحرب أفييدور ليبرمان، احتجاجًا على ما اعتبره استسالم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمام 
 المقاومة الفلسطينية. 
في وضع متزعزع؛ إذ إن ردهم العسكري العنيف قوبل « السرائيليون»القادة وفي الواقع، أصبح 

أصبح أكثر « السرائيلية»بإدانة دولية، إضافة إلى أن الرد الفلسطيني على مثل هذه االعتداءات 
انتهازيين، صعدوا هجماتهم على حكومة نتنياهو، « إسرائيليين»جسارة وفاعلية. كما أن سياسيين 

 روه استسالمًا أمام الفلسطينيين. بسبب ما اعتب
في الماضي تسيطر عليه « إسرائيل»وبموازاة هذا القصور في ميدان القتال التقليدي، الذي كانت 

 كليًا، فإن حربها على حركة المقاطعة الفلسطينية هي بالتأكيد معركة خاسرة. 
بئة ضدها. فعلى الرغم لديها سجل سيئ في مواجهة مجتمع مدني فلسطيني في حالة تع« إسرائيل»و

استيرقا سنوات حتى « إسرائيل»من أن الفلسطينيين يخضعون الحتالل عسكري، فإن حكومة وجيز 
 . 1987تمكنا من وقف االنتفاضة الشعبية التي انطلقت عام 

تتمثل في حركة « انتفاضة عالمية»، أن تسحق «إسرائيل»واليوم، من المؤكد أنه من الصعب على 
تحظى بدعم متعاظم عبر العالم. ولنتذكر أن حكومة نتنياهو، خصصت العام  المقاطعة التي

 مليون دوالر من أجل مواجهة حملة المقاطعة التي يقودها المجتمع المدني الفلسطيني.  72الماضي 
، تعتمد على الواليات المتحدة لدعم حملتها ضد حركة المقاطعة. وفي الوقت ذاته، «إسرائيل»كما أن 
حديثًا حملة كبرى في أوروبا لمواجهة حركة المقاطعة. وفي أوائل نوفمبر/تشرين « رائيلإس»أطلقت 

وأنصارها األوروبيون مؤتمرًا استمر يومين في بروكسل بهدف وضع « إسرائيل»الثاني، نظمت 
استراتيجية لمواجهة حركة المقاطعة. وقد نظمت هذا المؤتمر بصورة مشتركة مع الرابطة اليهودية 
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)وهي منظمة « السرائيلية» -، وهيئة الشؤون العامة األوروبية «(إسرائيلية»بية )وهي منظمة األورو 
زئيف إيلكين، المعروف بتطرفه « السرائيلي»أوروبية(. وشارك في هذا المؤتمر نائب وزير الخارجية 

تعمد ، وقد «مكافحة العداء للسامية في أوروبا»اليميني. وتم تنظيم هذا المؤتمر تحت ستار 
 واحتاللها واستعمارها لمراضي الفلسطينية. « إسرائيل»المشاركون فيه الخلط بين العنصرية وانتقاد 

، أثبتت قدرتها على كسب تأييد ودعم سياسيين أمريكيين وأوروبيين لسياساتها «إسرائيل»ورغم أن 
ت من إضعاف حركة تمكن« إسرائيل»تجاه الفلسطينيين، إال أنه ليس هناك اليوم أي مؤشر على أن 

ضد حركة المقاطعة « إسرائيل»دع عنك إخمادها. بل على العكس، أثارت حملة  -المقاطعة 
غضب العديد من نشطاء ومنظمات المجتمع المدني والحقوق المدنية في أوروبا وأمريكا، الذين 

 للحد من حرية الكلمة والتعبير في البلدان اليربية. « إسرائيل»ينددون بمحاوالت 
نوفمبر/تشرين الثاني، انضمامها  9كمثال بارز على ذلك، أعلنت جامعة ليدز البريطانية العريقة في و 

 «. إسرائيل»إلى العديد من الجامعات عبر العالم التي تقاطع 
، التي فشلت دعايتها على مدى عقود في وقف التأييد «إسرائيل»وفي الواقع، التيار يتحول اليوم ضد 

ي العام العالمي لحرية وحقوق الشعب الفلسطيني. وهذا التحول أخذ يتعاظم اآلن المتعاظم بين الرأ
 حتى داخل الواليات المتحدة.

وأحد األسباب الرئيسية لنجاح حركة المقاطعة على مستوى عالمي هو أنها نموذج لمقاومة شعبية 
، إضافة إلى أنها ترتكز مدنية منضبطة، تقوم على الحوار، والنقاز العلني، واالختيارات الديمقراطية

 على القانون الدولي والقانون النساني.
 «زي نت»موقع 

 28/11/2018، الخليج، الشارقة
 

 محاولة لوقف التقارب بين إسرائيل والدول العربية .51
 جاكي خوري
السلطة الفلسطينية تعمل من أجل اجتماع للجامعة العربية بسبب التقارب بين إسرائيل والدول 

عت أيضًا إلى اجتماع طارل للجامعة العربية ومؤتمر الدول السالمية بسبب التقارب العربية. ود
سرائيل، على  بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، الذي يعتبر تطبيعًا للعالقات بين هذه الدول وا 

بأن خلفية تجديد العالقات بين إسرائيل وتشاد وزيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عمان، والنشر 
 إسرائيل تعمل على إقامة عالقات دبلوماسية مع السودان والبحرين.
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مستشار الرئيس الفلسطيني محمود ووزير الخارجية السابق في السلطة، نبيل شعث، قال للصحيفة 
بأنه في القيادة الفلسطينية يتابعون التطورات في العالقات الدبلوماسية لسرائيل. وحسب أقواله، فإن 

العربية مع إسرائيل يناقض التصريحات التي نشرتها الجامعة العربية أو قمة الدول  تقارب الدول
 السالمية والقرارات التي اتخذتها هاتان الهيئتان.

هناك عدد من القرارات والتصريحات العربية والسالمية التي تقول بصورة صريحة بأنه لن يكون »
الفلسطينية، على أساس مبادرة السالم العربية  أي تطبيع مع إسرائيل بدون التفاوض حول القضية

ما نشهده في األسابيع األخيرة، بدءًا بزيارة نتنياهو إلى »، قال شعث. «وقرارات المجتمع الدولي
عمان وزيارة رئيس تشاد لسرائيل واآلن يتحدثون عن السودان والبحرين وعن عالقات كهذه أو تلك 

، «لذلك هناك حاجة إلى توضيح الموقف العربي والسالمي مع السعودية ـ يثير عالمات استفهام.
 أضاف شعث.

حسب أقوال شعث، في ختام القمة العربية األخيرة في الظهران في السعودية التي عقدت في شهر 
نيسان/أبريل، نشر بيان ختامي يقول إنه لن يكون هناك اتفاق مع إسرائيل دون حل متفق عليه مع 

عهدت الدول العربية بالعمل بهذه الروح. وأشار شعث إلى أن زيارة نتنياهو القيادة الفلسطينية. وت
لعمان وزيارات أخرى محتملة للسودان والبحرين ال تعني إقامة عالقات دبلوماسية كاملة، لكنها تشير 

 «.األمر يتعلق ببداية عملية مقلقة يجب وقفها»إلى أن 
ول العربية يدل على فشل السياسة الخارجية ال يوافق شعث على أن التقارب بين إسرائيل والد

الفلسطينية، وقال إن هناك ضيطًا لإلدارة األمريكية على دول إفريقية ودول عربية من أجل التقارب 
 مع إسرائيل بهدف عزل السلطة الفلسطينية.

وعن سؤال إذا ما بدأت القيادة الفلسطينية في إجراء اتصاالت من أجل عقد مؤتمر طارل لوزراء 
الخارجية العرب، أجاب بأنه تم إجراء اتصاالت أولية، ولكن أساس الجهود يتركز في هذه المرحلة 

في إسرائيل وفي الواليات المتحدة أيضًا يستيلون »على محاولة إتمام مصالحة فلسطينية داخلية. 
 ، قال.«االنقسام الداخلي الفلسطيني من أجل التقارب مع الدول العربية والسالمية

حركة المقاطعة الفلسطينية أيضًا يعبرون عن القلق من التقارب بين إسرائيل والدول العربية، في 
ولكنهم يشيرون إلى أن مواقف األنظمة ال تعبر بالضرورة عن موقف الشعوب. رئيس المبادرة 

، مصطفى البرغوثي، قال للصحيفة بأن «م.ت.ف»الوطنية الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية في 
هذا يقتضي نشاطًا »كومات العربية والسالمية يجب أن تعاقب إسرائيل ال أن تعطيها جائزة. الح

سالمية فحسب، بل أيضًا مع دول  سياسيًا متشعبًا، ويجب وقف هذه الخطوات، ال مع دول عربية وا 
قال. مع  ،«كانت دائمًا تاريخيًا إلى جانب الفلسطينيين، مثل الهند والصين ودول في أمريكا الالتينية
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ذلك، قال البرغوثي إن التطورات األخيرة ال تبرهن على أن النضال الفلسطيني قد فشل. وحسب 
 زعمه فإن تأييد الموقف الفلسطيني في وعي شعوب المنطقة، وبشكل عام في أرجاء العالم، يتعزز.

 27/11/2018هآرتس 
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