اإلثنين 2017/11/13

4462

هنية :سنحفظ مشروع المقاومة ولن
نتراجع عنه أو نساوم عليه

 ...ص 4

عباس في افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني :أطفالنا هم األكثر تأث ار من االحتالل
نتنياهو يحذر من شن هجمات انتقامية ردا على تفجير نفق
مالدينوف :البيانات "المتهورة" من غزة قد تتسبب بتصعيد خطير
االحتالل يعتقل عناصر بالشرطة الفلسطينية بالقدس
المكسيك تبلغ "إسرائيل" توقفها عن التصويت لصالح الفلسطينيين

السلطة:
 .2عباس في افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني :أطفالنا هم األكثر تأث ار من االحتالل
 .3عباس يطلع أبو الغيط على محاوالت "إعادة إطالق" المفاوضات مع "إسرائيل"
 .4منظمة التحرير الفلسطينية ترفض تقليص خدمات األونروا
 .5الحكومة تشرع في حصر موظفي السلطة في غزة استعدادا لعملية "دمج" الو ازرات مع موظفي حماس
 .6االحتالل يعتقل عناصر بالشرطة الفلسطينية بالقدس
 .7وزارة الخارجية :الصمت على االستيطان يقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية
 .8وزارة التربية تخصص  5.667مليون دوالر لدعم البحث العلمي

5
5
6
7
7
8
8

المقاومة:
 .9الحية :الملف األمني خط أحمر ألنه مشروع وطني وليس مشروعا حاميا لالحتالل بالتنسيق األمني
 .10اشتية :نريد من اجتماع الفصائل بالقاهرة اتفاقا سياسيا يجمع الكل الفلسطيني
 .11بدران :حريصون على تطبيق المصالحة لمواجهة المخاطر الصهيونية
 .12حماس :تهديدات االحتالل تعكس هلعه وارباكه والمقاومة جاهزة لحماية شعبنا
" .13الجهاد" :الحساب مع االحتالل لن يقفل إال بالرد
 .14حماس ترفض تصريحات مالدينوف بحق المقاومة
" .15الديمقراطية" ردا على تصريحات مالدينوف :كان األولى إدانة جرائم االحتالل اإلسرائيلي
 .16نقاشات ساخنة بين الفصائل بشأن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني خالل ندوة في إسطنبول
" .17الديمقراطية" :تصريحات عباس ال توفر مناخات إيجابية وال تشعر المواطن بثمار المصالحة
 .18عباس زكي" :إسرائيل" تقف وراء اغتيال عرفات
 .19قيادي في فتح :عرفات سمم عن طريق طبيب أسنان
 .20أبو العردات :لن نتدخل بالشأن اللبناني ونحن مع اإلجماع في قضية الحريري
 .21االحتالل يقتحم جنين ويعتقل القيادي بـ"الجهاد" طارق قعدان
 .22االحتالل يحكم بالسجن مدى الحياة على "قناص الخليل" وشقيقه

9
10
10
11
11
12
12
13
14
14
15
15
16
16

الكيان اإلسرائيلي:
 .23نتنياهو يحذر من شن هجمات انتقامية ردا على تفجير نفق
 .24ليبرمان :هناك محاوالت مستمرة في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات
 .25إردان يسعى الحتجاز األسرى بخيام ويرفض توسيع الزنازين
 .26غباي يرفض إخالء المستوطنات ويصف القائمة المشتركة" بـ"المعادية إلسرائيل"
 .27غباي" :إسرائيل" ال تستطيع أن تكون جزءا من أدوات السعودية بالحرب ضد "حزب هللا"
 .28آيزنكوت يجتمع س ار بقائد القوات األمريكية في أوروبا
 .29يدلين :حماس اتخذت ق ار ار استراتيجيا وستعمل على ردع "الجهاد"
" .30الليكود" يطالب بإخضاع الضفة الغربية للقانون اإلسرائيلي

17
17
17
18
18
19
19
20

التاريخ :اإلثنين 2017/11/13

العدد4462 :

ص

2

.31
.32
.33
.34

20
21
21
22

الشرطة اإلسرائيلية :توفّر األدلة الكافية إلدانة نتنياهو في ملفات فساد
رئيس اتحاد أرباب الصناعة بـ"إسرائيل" :سنضاعف التجارة مع إسبانيا بغضون خمس سنوات
"إسرائيل" تتعهد بمواصلة ضرباتها العسكرية في سورية
الجيش اإلسرائيلي يبدأ مناورات واسعة على حدود غزة

األرض ،الشعب:
 .35المستوطنون اليهود يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى بحراسة مشددة
 .36الخليل 35 :ألف مستوطن يهودي يقتحمون المسجد اإلبراهيمي ومحيطه
 .37االحتالل يقرر تهجير  300فلسطيني من شمال غور األردن
 .38هيئة شؤون األسرى :االحتالل يسجن  22أسيرة في الدامون بظروف اعتقالية سيئة
 .39البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة تصعد ألعلى مستوى منذ  14عاما ونصف
 .40التفكجي :االحتالل يحاول تكرار نموذج حصار غزة في الضفة الغربية
 .41عالقون بغزة يطالبون الحكومة بفتح معبر رفح
 .42مستوطنون يجرفون أراضي زراعية فلسطينية في نابلس

22
22
23
23
24
24
25
25

األردن:
 .43نائب أردني :غياب اإلرادة الحقيقية لكشف مالبسات قتل عرفات

26

عربي ،إسالمي:
 .44الكويت تؤكد لعباس دعمها المصالحة الفلسطينية
 .45وزيرة كويتية" :إسرائيل" تعمد إلى تحطيم الواقع النفسي للطفل الفلسطيني
 .46قطر الخيرية تنفذ مشروعا لتوفير مياه الشرب لفقراء غزة
 .47العب جودو إسرائيلي يستفز المغاربة بعرض صورة له أمام الفتة بطولة العالم في مراكش

26
27
27
27

دولي:

 .48مالدينوف :البيانات "المتهورة" من غزة قد تتسبب بتصعيد خطير
 .49وزيرة بريطانية تؤكد موقف حزب العمال الداعم لحل الدولتين
 .50المكسيك تبلغ "إسرائيل" توقفها عن التصويت لصالح الفلسطينيين

28
28
29

حوارات ومقاالت:
 .51شراكة ال إقصاء ...مصطفى الصواف
الندية إلى التمكين ...ماجد عزام
 .52المصالحة الفلسطينية من ّ
 .53تحدي تدمير نفق اإلرهاب والتوتر بين حفظ الردع ومنع التصعيد ...كوبي ميخائيل وعومر دوستري
" .54إسرائيل" ليست على عجل للقيام بالعمل القذر لمصلحة السعودية ...عاموس هرئيل

29
31
34
37

التاريخ :اإلثنين 2017/11/13

العدد4462 :

ص

3

كاريكاتير:

39

***

 .1هنية :سنحفظ مشروع المقاومة ولن نتراجع عنه أو نساوم عليه

ذكرر موقع حركـة حمـاس ،غـزة ،2017/11/12 ،أن رئريس المكترا السياسري لةركرا ةمراس يسرماعيل
هنيررا ،قررال ين الةركررا سررتناقف رري ة روار الارراهر الاررادم ذليرراق تنفيررذ اتفررا الارراهر عررام 2011م ،ولررن
توقع على اتفاقاق جديد  .وقال هنيا خالل لااء "ةماس والطلبا" الذي نظمر مجلرس طرالا الجام را

اإلسررالميا ظ ررر يروم األةررد ،نةررن قرردمنا اتفاقرراق كثيررر رري السرراب ابتررداء مررن اتفاقيررا  ،2005ثررم مكررا
 ،2007وصرن اء  ،2009والارراهر  ،2011والشرراط  ،2014وبيررروق  ،2017ومررا نريرردن اون هررو كيررف
ننفررذ هررذن اقتفاقرراق .وشرردد علررى أن هنررات ملفرراق يتوجررا ترتيب ررا ،ول ررا أولويررا رري الةرواراق المابلررا،
وتتمث ررل رري يدار ش رراون ة ررز وال ررفا ،وه ررذن م ررن وظيف ررا الس ررلطا الفلس ررطينيا وماسس ررات ا بم ررا ي ررا

الةكوما ،تم يدا إلجراء اقنتخاباق .أما الملف الثراني ،يتمثرل و ر ةرديي هنيرا ري اإلطرار الايرادي
النرراظم لش ر بنا رري الررداخل والخررارم ،والمتمثررل رري منظمررا التةريررر الفلسررطينيا ،بينمررا يتمثررل الملررف

الثالي ي اقتفا على برنامج وطني سياسي مشترت.

وبين هنيا أن المرةلا األولى لتطبي اتفا المصالةا تم ال مرل ب را مرن ةمراس برالتزام كامرل وب مرل

ذاترري ،كتسررليم الم ررابر ،وةررل اللجنررا اإلداريررا ،وقبررول قرردوم الةكومررا يلررى ةررز ،وقبولنررا بالمشرراركا رري
ةوار شامل خالل هذا الش ر بالااهر .

وأشررار هنيررا يلررى أن ر مررن خررالل قراءتنررا للمش ر د الفلسررطيني والص ر يوني واإلقليمرري والرردولي باش رراف
اإلدار األمريكيا ال بديل أمامنا سوى الذهاا للمصالةا الفلسطينيا لتصبح ري را شررعيا و ررور

وطنيا.

وأكر ررد أن ةمر رراس ت ر رري جير رردا وجر ررود مخطر ررط ر رري المنطار ررا إلعر رراد تفكيك ر ررا ب ر رردف ينجر ررا المشر رررو
الص ر يوني ،و رري الماابررل اقسررتراتيجيا الترري نمشرري علي ررا هرري اسررتراتيجيا الوةررد الوطنيررا لةمايررا

الا رريا الفلسررطينيا .وبررين هنيررا أن ال رردف مررن هررذا المخطررط هررو تسررويا الصر ار ال ربرري "اإلسررائيلي"
بما يخدم التفو اقستراتيجي لل دو واباائ الذ ار الاويا المتادما للاو الغربيا ي المنطاا.

وأ ا ق وكالة الرأي الفلسطينية ،لإلعالم ،2017/11/12 ،من ةز  ،أن هنيا قال خالل اللااء ،ين
اقستراتيجيا التي نسير علي ا ب د الوةد الوطنيا هي اقستمرار ي ةفظ وبناء مشرو المااوما وق

تراجع عن مشرو المااوما وق مساوما علي ".
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 .2عباس في افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني :أطفالنا هم األكثر تأث ار من
االحتالل

الكويق :قال رئيس السلطا الفلسطينيا مةمود عباس ي كلمت خالل ا تتا الماتمر الدولي ةول
م انا الطفل الفلسطيني ،ي ال اصما الكويتيا الكويق ،اليوم األةد ،بتنظيم من جام ا الدول

ال ربيا ،ين يجراءاق اقةتالل اإلسرائيلي الام يا لم تستثن أي ئا عمريا من ئاق الش ا

الفلسطيني ،خاصا األطفال الذين يت ر ون قنت ات وا ح وصارخ لةاو اإلنسان.

وأ اف أن يسرائيل الاو الاائما باقةتالل تخر بنود اقتفاقياق الدوليا ،التي تنص وتاكد رعايا

وةمايا األطفال ،خاصا اتفاقيا الطفل ل ام  ،1989وأن ا تةق سجونا ومةاكم خاصا باألطفال عام
 ،2009يةاكم ي ا األطفال.

وأشار يلى أن السلطا التشري يا ي يسرائيل أقرق ي نو مبر  2015قانونا يسمح لاواق اقةتالل
باعتاال ومةاكما األطفال ممن هم دون سن اقثني عشر عاما ،وو

م ي اقعتاال اإلداري لمد

ستا أش ر ،مع استمرار اعتاال م ةتى وصول م السن الاانونيا لتنفيذ الةكم الصادر بةا م بالكامل،

ما تخلف تلت اقعتااقق من تأثيراق سلبيا نفسيا وجسديا على أطفالنا.

وشدد عباس على أن "دعم برامج التنميا التي ناوم ب ا سيساعد على خل

واقع أ

ل للطفل

والطفولا ي لسطين ،يلى جانا دعم األونروا ،التي تاوم ب مل ينساني نبيل يلى ةين ييجاد ةل
ون ايا عادلا لا يا الالجئين الفلسطينيين ،الذين يشكلون أكثر من نصف الش ا الفلسطيني البالغ

ت دادن اليوم قرابا ثالثا عشر مليون ينسان".

وةيا عباس الة ور وتادم بالشكر والتادير للكويق "الشاياا أمي ار وةكوما وش با على است ا ا هذا
الماتمر ورعايت " ،مثمنا ج ود األمانا ال اما لجام ا الدول ال ربيا ل ادن ،ماكدا على ياين بخروم
المشاركين والباةثين ي هذا الماتمر بأ

ل النتائج والتوصياق لتةاي أهدا المرجو .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/12 ،

 .3عباس يطلع أبو الغيط على محاوالت "إعادة إطالق" المفاوضات مع "إسرائيل"
الااهر  :سوسن أبو ةسين  -الكويق :أطلع الرئيس الفلسطيني مةمود عباس (أبو مازن) ،األمين
ال ام لجام ا الدول ال ربيا ،أةمد أبو الغيط ،أمس ،على «ذخر نتائج اقتصاقق الجاريا مع
األطراف الدوليا الفاعلا ،وعلى رأس ا الوقياق المتةد  ،ب دف يعاد يطال

المفاو اق بين

الجانبين الفلسطينيين واإلسرائيليين».
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وقال الوزير المفوض مةمود عفيفي ،المتةدي الرسمي باسم األمين ال ام للجام ا ال ربيا ،ين أبو
مازن أكد «استمرار التزام الجانا الفلسطيني بالتوا ااق الساب التوصل يلي ا برعايا دوليا ي مراةل

ساباا ،مع التأكيد على الر ض ي ذاق الوقق ألي تفريط من أي نو ي الةاو المشروعا للش ا
الفلسطيني ،وعلى رأس ا ةا ي يقاما دولت المستالا وعاصمت ا الادس الشرقيا».

وأو ح عفيفي ،أن «أبو الغيط ،أكد بدورن على مةوريا ال مل على تةاي وةد الصف الفلسطيني

خالل هذن المرةلا الدقياا التي تستلزم تكاتف ج ود كا ا الفلسطينيين لد ع الطرف اإلسرائيلي لل ود

مر أخرى يلى طاولا المفاو اق ،وعدم يعطائ الفرصا لالستمرار ي سياسات التي ت و قيام

الدولا الفلسطينيا المستالا».

الشرق األوسط ،لندن2017/11/13 ،

 .4منظمة التحرير الفلسطينية ترفض تقليص خدمات األونروا
ةز ر «الادس ال ربي» :قال الدكتور زكريا األةا ،ع و اللجنا التنفيذيا لمنظما التةرير الفلسطينيا،
ورئيس دائر شاون الالجئين ،ين اجتماعاق اللجنا اقستشاريا لوكالا «األونروا» التي تنطل اليوم
ي ال اصما األردنيا عمان ،ت اد ي ظل استمرار ال جز المالي ي الميزانيا اقعتياديا ل ذن

المنظما الدوليا ،الذي وصل يلى  77مليون دوقر .وأكد األةا الذي يرأس الو د الفلسطيني ل ذن

اقجتماعاق ،أن هذا األمر «يشكل تةديا جديا ألع اء اللجنا اقستشاريا ولألونروا وللدول ال ربيا
الم يفا لالجئين».

وأو ح أن دائر شاون الالجئين ي منظما التةرير الفلسطينيا ،ستاكد على موقف ا ال ار ض لسياسا

التاليصاق ي الخدماق المادما لالجئين الفلسطينيين التي تنت ج ا «األونروا» ي يطار سياست ا
ي يدار أزمت ا الماليا ،وأن ا ستاكد أي ا على أن الم الجا الف ليا لألزما الماليا التي ت اني من ا

الم يزانيا اقعتياديا ل ذن المنظما تتم من خالل البةي عن موارد تمويل جديد أو تأمين مصدر

تمويل مستدام ثابق وكاف قابل للتنبا ،يلى جانا ةي الدول المانةا على الو اء بالتزامات ا الماليا،

ور ع ساف تبرعات م بما يتناسا مع ارتفا أعداد الالجئين وازدياد اةتياجات م.

القدس العربي ،لندن2017/11/13 ،
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 .5الحكومة تشرع في حصر موظفي السلطة في غزة استعدادا لعملية "دمج" الو ازرات مع موظفي
حماس

ةز ر «الادس ال ربي» :امتثاق لارار ةكوما الو ا

الوطني األخير ،الذي صدر يوم الثالثاء

الما ي ،شرعق و ازراق الةكوما المختلفا ي قطا ةز  ،ب ملياق ةصر موظفي السلطا ،الذين

كانوا على رأس عمل م قبل سيطر ةماس على الاطا منتصف يونيو /ةزيران عام  .2007ونشر
ال ديد من الو ازراق ومن بين ا الصةا والماليا والثاا ا والنال والمواصالق واققتصاد الوطني وال مل

وادار الم ابر ،يعالناق ةددق خالل ا األوقاق المةدد ل مليا التسجيل لموظفي السلطا ي كا ا
مناط قطا ةز  ،التي بدأق يوم أمس األةد ،وتنت ي يوم  22من الش ر الجاري .وشملق يعالناق
الو ازراق وال يئاق الةكوميا التي بدأق عمليا الةصر ،الطلا من الموظفين الة ور شخصيا يلى

مكان وجود لجنا الةصر ،ةامال البطاقا الشخصيا ،وأعلنق أن هذن اإلجراءاق ق تأخذ بأي
توكيالق أو ة ور شخص باإلنابا.

وتشمل ال مليا الموظفين التاب ين للسلطا الفلسطينيا ،الذين كانوا على رأس عمل م قبل تاريخ 14

يونيو/ةزيران  ،2007وهو اليوم الذي سيطرق ي ةركا ةماس على قطا ةز  ،بالكامل ،وتالن
توقف هاقء الموظفين عن ال مل.

القدس العربي ،لندن2017/11/13 ،

 .6االحتالل يعتقل عناصر بالشرطة الفلسطينية بالقدس
مير ق صاد  -واةي الادس :أكدق مصادر لسطينيا أن قو كبير من الشرطا اإلسرائيليا
اقتةمق منزل ال ايد بالشرطا الفلسطينيا ةسين الكسواني ي منطاا بيق ةنينا شمال مدينا الادس،

وقامق بتفتيش ومصادر مةتويات  ،كما اعتالق زوجت وطفلي .

وكانق سلطاق اقةتالل اإلسرائيلي اعتالق قبل يومين مدير شرطا
الفلسطينيا ال ايد علي الايمري ،وةااق م

الادس المةتلا.

واةي الادس ي السلطا

ةول أنشطا أج زت األمنيا ي المناط المةيطا ي

وقالق المتةدث ا باسم الشرطا اإلسرائيليا لوبا السمري ي بيان ين تم اعتاال "مشتب ين مادسيين"،
وان اقعتااقق تمق على خلفيا ال لو

الادس.
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وات م بيان شرطا اقةتالل الم تالين بالنشاط ي أج ز األمن التاب ا للسلطا الفلسطينيا داخل
منطاا الادس ،ووصف ذلت باقنت ات "الصارخ" لنصوص اقتفاقياق الموق ا بين يسرائيل والسلطا

الفلسطينيا.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/12 ،

 .7وزارة الخارجية :الصمت على االستيطان يقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية
رام هللا :أدانق الخارجيا الفلسطينيا اقجتياةاق اقستيطانيا التوس يا التي تستبيح ما تباى من
األرض الفلسطينيا ،م بر عن استغراب ا الشديد من صمق الدول التي تدعي الةرص على ةل

الدولتين ،وت لن صبا مساء أن ا تبذل الج ود إلعاد يطال عمليا السالم ،خاصا وأن الةكوما
اإلسرائيليا وأذرع ا المختلفا تاوم يومياً بترجما دعواق رض (السياد ) يلى يجراءاق ميدانيا كأمر
واقع مفروض باو اقةتالل.

وتساءلق الوزار «عن أي عمليا سالم ومفاو اق يتةدثون ي ظل التص يد اقستيطاني المتواصل

الذي تكثف خالل ال ام األخير» ،ماكد أن المجتمع الدولي يتةمل المساوليا الكاملا عن تو ير

الغطاء ومنح اليمين الةاكم ي يسرائيل المزيد من الوقق إلن اء مشروع اقستيطاني ،وةسم ق ايا
الةل الن ائي التفاو يا من جانا واةد ،مما أدى يلى تشجيع أركان اليمين واليمين المتطرف يلى

يعالء صوت م بالدعو ال لنيا لفرض السياد اإلسرائيليا على المناط المصنفا (م).

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/12 ،

 .8وزارة التربية تخصص  5.667مليون دوالر لدعم البحث العلمي
رام هللا :وقّع وزير التربيا والت ليم ال الي ،رئيس مجلس البةي ال لمي صبري صيدم ،يوم األةد،
اتفاقياق مع راساء الجام اق ال اما والةكوميا؛ َخصصق الوزار بموجب ا مبلغ  20مليون شيكل

(نةو  5.667مليون دوقر)؛ لدعم البةي ال لمي ي هذن الجام اق؛ من ا خمسا ماليين و 100ألف
شيكل ( نةو  28,336دوقر) لجام اق قطا ةز.

وأكد صيدم أن تخصيص ما يزيد عن  20مليون شيكل لدعم البةي ال لمي ي هذن الجام اق،

يبرهن على مةوريا البةي ال لمي ي عام الت ليم ال الي الذي سيش د عديد البرامج التي تست دف

الن وض بالواقع الت ليمي و من من جياق وا ةا.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/12 ،
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 .9الحية :الملف األمني خط أحمر ألنه مشروع وطني وليس مشروعا حاميا لالحتالل بالتنسيق األمني
ةررز – طررالل النبي ر  :أكررد خليررل الةيررا ع ررو المكتررا السياسرري لةركررا ةمرراس،

رررور ال مررل و ر

الشرراكا السياسرريا بررين الكررل الفلسررطيني ،رري ال ررفا الغربيررا وقطررا ةررز ،وأن يشر ر ب ررا كررل مرواطن
لسطيني ،مطالبا ةكوما الو ا بر ع ال اوباق عن ةز .

ودعا الةيرا  -ري كلمتر خرالل لاراء ةرواري يروم األةرد ،ب نروان "ةمراس والطرالا" بمشراركا يسرماعيل
هنيررا رئرريس المكتررا السياسرري لرر"ةماس" وطلبررا الجام رراق رري قطررا ةررز  -الشررباا والكررل الفلسررطيني

يلى

رور تةصين المصالةا الفلسطينيا ،قائالً" :اةذروا أن يفلرق أةرد مرن المصرالةا ،والمصرالةا

قطار يةتام يلى تةصين ،وةصنوها باةت ان ا".
وأشار يلى

رور يقاما م رجان كبير قنطالقا ةركا ةماس ي ال فا الغربيا.

وقررال الةيررا :ين الملررف األمنرري خررط أةمررر؛ "ألن ر مشرررو وطنرري ،يةررا ظ علررى أمررن الم رواطن و ار ررع

لمشرو التةرير؛ وليس مشروعا ةاميا لالةتالل بالتنسي األمني" ،مشي اًر يلى أن الفصائل وق ق ي

اتفاقير ررا الا ر راهر  2011علر ررى أن "التنسر رري األمنر رري جريمر ررا ،وخيانر ررا عظمر ررى يةاسر ررا علي ر ررا الار ررانون
الفلسطيني".

وجدد موقف ةماس ال ار ض لالعتراف بالكيان الص يوني ،باولر " :ةمراس لرن ت تررف باسررائيل سرواء

دخلنا المنظما أم لم ندخل ا".

وطالررا الايررادي الفلسررطيني ،ةكومررا الو ررا بر ررع ال اوبرراق عررن ةررز  ،رري يشررار يلررى ال اوبرراق الترري
ر ررت ا الس ررلطا رري أبري ررل /نيس رران الما رري ،والمت لا ررا بتاليص رراق الك رب رراء وال رردواء وال ررالم رري

الخارم ،والخصم من الرواتا واإلةالا للتااعد بشكل ةير قانوني.

وقال" :يذا أبو مازن مف مست جل اةنا مست جلين والشر ا لر ةر  ،ومرن ينتمري ل رذا الشر ا يبةري

عررن كيفيررا ر ررع الظلررم عن ر  ،ونربررأ بررأبي مررازن وةي ررن أن يبارري ةررز علررى هررذا الةررال ،ألن ررا ةا ررنا

المشرو الوطني وق يجوز أن ت اقا".

وةررول رد المااومررا علررى اعتررداءاق اقةررتالل المتكرررر وذخرهررا اسررت داف نف ر س ررايا الارردس؛ أو ررح

الةيررا أن المااومررا ليسررق مااومررا طارئررا ترررد دون هرردف وق رايررا ،مشرري ار يلررى ينجرراز ةركت ر ملررف

اةتيال الاائد مازن ا اء .وقال" :نةن كان لنا رد أمني قبرل أن يكرون هنرات رد عسركري علرى اةتيرال
مررازن ا رراء ،وةاننررا وةر الج رراد رري الرررد مةفرروظ ،و رراتور الةسرراا مررع اقةررتالل لررم تنت ر  ،وانت رراء

اقةتالل هو األساس".

وةررول ملررف المختطفررين األرب ررا رري مصررر ،قررال الةيررا" :سنصرربر علررى يخواننررا رري مصررر ،وهرراقء

األرب ا الفلسطينيون هم أمانا ي عن مصر دولا وش باً وقياد  ،وق نمل أن نطلرا الايراد المصرريا
التاريخ :اإلثنين 2017/11/13
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أن ت يرردهم لش ر ب م الفلسررطيني" .وأ رراف " :رري كررل زياراتنررا السرراباا لمصررر طرةنررا هررذا المو ررو ،
والج ررا األمني ررا الت رري نتواص ررل م ررا قال ررق ين ررم ل رريس ل رردي م م لوم رراق" ،متمنير راً أن يفص ررةوا ع ررن
الم لوماق "ونةن ق نتنازل عن م".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/12 ،

 .11اشتية :نريد من اجتماع الفصائل بالقاهرة اتفاقا سياسيا يجمع الكل الفلسطيني
يسررطنبول :قررال ع ررو اللجنررا المركزيررا لةركررا ررتح مةمررد اشررتيا ،ين الايرراد تسررير و ر الثوابررق الترري
نصر علي ا.
أرساها الرئيس الرمز ياسر عر اق ،وعلى رأس ا الوةد الوطنيا التي ّ
جاء ذلت خالل كلما ألااها يوم األةد ،ي ةفل جائز الش يد ياسر عر اق لإلبردا األكراديمي للطلبرا
الجام يين الفلسطينيين ي تركيا ،برعايا ماسسا شاائ الن مان الثاا يا ،وبة ور جمع مرن قيراداق
صائل ال مل الوطني.

وشرردد اشررتيا علررى أن المصررالةا ق رج ررا ي ررا وأن ررا متطلررا رئيسرري لمواج ررا اقسررتةااقاق الاادمررا،

مشرري ار يلررى وجرروا خررروم اجتمررا الفصررائل رري  21نررو مبر الجرراري رري الارراهر باتفررا سياسرري يجمررع
الكل الفلسطيني ،ليشكل مرتك از للذهاا يلى ماتمر المجلس الوطني واستكمال مراةل المصالةا.

وأو ح بأن المصالةا ق تتم ارط بتسرلم الةكومرا م ام را بغرز  ،برل هري اتفاقيرا شراملا لكرل المنراةي
التنظيميا والاانونيا واإلداريا واألمنيا ،م يفا أن التدرم ي تنفيذ مراةل المصالةا مفيد وي رزز بنراء

الثاررا بررين الطررر ين .وقررال ،ين ال ررئيس مةمررود عبرراس ي مررل علررى ةشررد الرردعم ال ربرري ماليررا وم نويررا
إلنجررا المصررالةا بكامررل مفاصررل ا قسررتكمال وةررد الرروطن والشر ا ،ثررم الررذهاا يلررى مجلررس وطنرري
لسطيني ي م الكل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/12 ،

 .11بدران :حريصون على تطبيق المصالحة لمواجهة المخاطر الصهيونية
يسررطنبول :أكررد ع ررو المكتررا السياسرري لةركررا المااومررا اإلسررالميا "ةمرراس" ةسررام برردران ،ةرررص
ةركتر ر عل ررى تطبير ر المص ررالةا الفلس ررطينيا وتةاير ر الوة ررد الوطني ررا ب ررين أبن رراء الشر ر ا الفلس ررطيني

لمواج ا المخاطر الص يونيا

د الا يا الفلسطينيا.

جاءق كلما الايادي بدران خرالل ةفرل أقامتر ماسسرا شراائ الن مران الثاا يرا أمرس السربق ري تركيرا
تةرق عنروان "توزيررع جرائز الشر يد ياسررر عر راق لإلبرردا األكراديمي" وبة رور السررفير الفلسرطيني رري

تركيا د .ائد مصطفى والايادي ي تح مةمد اشتي  .وقال بدران " :ي الذكرى ال  13لرةيرل الررئيس
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ياسر عر اق ناكد بأن اقةتالل الص يوني هو من اةتال ؛ ولرم يكترف بةصرارن؛ ألن اقةرتالل أدرت
أن الراةل أبو عمار لن يوا

على تصفيا الا يا الفلسطينيا م ما كان الثمن" .وأ اف" :علينرا أن

نت امررل مررع هررذا المةتررل بأن ر عرردو يجررا مااومت ر بكررل األسرراليا" .وأشررار يلررى أن ر "رةررم اقختال رراق
السياس رريا الت رري كان ررق م ررع الر ررئيس ال ارة ررل ياس ررر عر رراق "أب ررو عم ررار"؛ يق أن لر ر مكان ررا كبي ررر ب ررين

الفلسطينيين ،ولم يكن تةاوياً ةسا؛ وانما كان قائداً لكل الفلسطينيين".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/12 ،

 .12حماس :تهديدات االحتالل تعكس هلعه وارباكه والمقاومة جاهزة لحماية شعبنا
ةز  :أكدق ةركرا ةمراس ،يروم األةرد ،أن ت ديرداق اقةرتالل اإلسررائيلي للمااومرا ت كرس ةالرا ال لرع
واإلربات لدى الكيان اإلسرائيلي.

وقال المتةدي باسم الةركا وزي برهوم ،ي تصريح مات ا عبر صرفةت علرى موقرع " يسربوت"" :

ت ديداق ما يسمى منس ةكوما اقةتالل يوذف مردخراي للمااومرا ت كرس ةالرا ال لرع واإلربرات لردى
الكيان الص يوني من رد ل المااوما على جريما است داف المااومين الفلسطينيين".

وأ اف برهوم أن المااوما الباسلا سرتباى دومراً علرى أهبرا اقسرت داد والج وزيرا التامرا للايرام بواجب را
ي ةمايا ش بنا والد ا عن وكسر هيبا اقةتالل وم ادقت .

وهدد ما يسمى بمنس أعمال الةكوما اإلسرائيليا ي المناط المةتلرا ،يروذف مردخراي ،مسراء أمرس

السرربق ،ةركررا الج رراد اإلسررالمي برررد عنيررف رري ةررال تنفيررذها أي هجرروم
ةدود قطا ةز .

ررد أهررداف يسررائيليا علررى

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/11/12 ،

" .13الجهاد" :الحساب مع االحتالل لن يقفل إال بالرد
ةز  :قال الايادي ي ةركا الج اد اإلسالمي خالد البطف مساء يوم األةد ين "ال دو اإلسررائيلي قترل
لنا  12مجاهداً والةساا م

لن يافل يق بالرد".

وةذر البطف ي تصريةاق لانا "الميادين" الف ائيا مساء يوم األةد اقةتالل اإلسرائيلي من مغبا

ةتميا".
الت رض لةيا الااد  ،مشي ار يلى أن "الرد عندها سيكون
ً

ولفررق يلررى أن "اقةررتالل عنرردما يغتررال أبناءنررا ي رررف أن ةركررا الج رراد لررن تاررف مكتو ررا األيرردي ،وان

سرايا الادس هي المكلفا بالرد وصاةبا الارار الفصل ي ذلت".
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وأطلر

ررابط يسررائيلي كبيررر الليلررا الما رريا ت ديررداق يلررى ةركترري الج رراد اإلسررالمي وةمرراس وذلررت

علررى خلفيررا مررا قررال ين ر س ر ى الج رراد لتنفيررذ عمليررا ردا علررى اسررت داف نف ر لس ررايا الارردس قبررل نةررو

أسبوعين.

فلسطين أون الين2017/11/12 ،

 .14حماس ترفض تصريحات مالدينوف بحق المقاومة
جمال ةيي – ةز  :ر ق ةركا ةماس تصرريةاق المنسر الخراص لألمرم المتةرد ل مليرا التسرويا

ي الشر األوسط "نيكوقي مالدينوف" التري وصرف خالل را المااومرا الفلسرطينيا برر"المت ور " ،وأكردق

أن علي توجي انتاادن لالةتالل اإلسرائيلي الذي تسبا ي ةالا التوتر.

وقال المتةدي باسم "ةماس" ةازم قاسم" :كنا نأمرل مرن السريد مالدينروف ،أن يوجر انتارادن لالةرتالل
اإلسرائيلي الذي تسبا ي ةالا التوتر".

وأ اف قاسم لصةيفا " لسطين"" :اقةتالل اإلسرائيلي هو من بدأ بجولرا التصر يد ةرين هراجم "نفر

الةريا " شر خانيونس ،وت مد باعت ار قتل من بداخل  ،ور ض استمرار أعمال البةري عرن جثرامين
الش داء" .وأكد ة الفصائل الفلسطينيا بالرد على جرائم اقةتالل و

ما نص علي الاانون الردولي

والشرائع السماويا ،ق تًا يلى أن "يجا أن يتوج ال غط الدولي على اقةتالل الذي يواصل ةصار
ةز ويرتكا جرائم بة أهالي الاطا ".
من جانا ذخر ،قرال النراط باسرم ةمراس" :ين ت ديرداق نتنيراهو

رد قطرا ةرز ليسرق جديرد علرى

شر بنا ،ولررن تخيررف أهررالي الاطررا ألن ررم يسر ون لنيررل ةرريت م ويمارسررون ةا ررم الطبي رري رري مااومررا

اقةررتالل" .وعررد قاسررم أن تلررت الت ديررداق تررأتي رري مةاولررا لت رررا رئرريس وزراء اقةررتالل مررن أزماتر

الداخليا المت لاا ي ق ايا ساد ،م يفًا" :الت ديداق اإلسرائيليا ق تكسر ش بنا ومااومت ".
فلسطين أون الين2017/11/12 ،

" .15الديمقراطية" ردا على تصريحات مالدينوف :كان األولى إدانة جرائم االحتالل اإلسرائيلي
ر ق الجب ا الديماراطيا لتةرير لسطين تصريةاق المنس الخاص لألمم المتةد ل مليا التسرويا
رري الشررر األوس رط "نيكرروقي مالدينرروف" الترري وصررف خالل ررا المااومررا الفلسررطينيا ب رر"المت ور" ،وأكررد

ع ررو المكتررا السياسرري للجب ررا ،طررالل أبررو ظريفررا أن ر "كرران األولررى علررى "مالدينرروف" يدانررا ج ررائم

اقةتالل اإلسرائيلي .وقال أبو ظريفا لصةيفا " لسطين"" :كنا نأمل أن يكون موقف مالدينروف ةيرر
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ذلت ويدين اإلرهاا اإلسرائيلي األعمى بة أبناء ش بنا ويردين جريمرا قصرف النفر األخيرر ،ويردرت
أن رد المااوما بالبياناق وةيرها ة مكفول بموجا ق ارراق الشرعيا الدوليا".

وعررن ت ديررداق نتنيرراهو ،أكررد أن ررا تررأتي لمةاولررا خلررط األو ار بالمنطاررا وقطررع الطري ر أمررام الج ررود

المبذولرا للاراء الفصرائل ري الارراهر ري  21نرو مبر الجراري ،ولتوصرريل رسرالا للفلسرطينيين برأن سررال
المااوما يشكل خط ار على أمن ويجا بةث  ،وطمأنا مستوطني ةالف ةز .

ار على التمست بةانا برالرد علرى جررائم اقةرتالل" ،ماك ًردا
وأ اف" :الت ديداق اإلسرائيليا تزيدنا يصرًا
أن قوى المااوما تختار الوقق والزمان والمكان المناسا للرد على الجرائم اإلسرائيليا.
فلسطين أون الين2017/11/12 ،

 .16نقاشات ساخنة بين الفصائل بشأن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني خالل ندوة في إسطنبول
يسررطنبول  -خليررل مبررروت :ش ر دق يسررطنبول التركيررا نااشررا سرراخنا خررالل اليررومين الما رريين بشررأن
تصر ررور الفصر ررائل الفلسر ررطينيا للواقر ررع السياسر رري ببلر رردهم ،ومسر ررتابل ال القر ررا بر ررين المكونر رراق السياسر رريا
بفلسررطين ،وذلررت رري نرردو نظم ررا مركررز "رايررا" للتنميررا السياسرريا علررى مرردار اليررومين الما رريين رري
مدينا يسطنبول ب نوان "تطوير وتف يل النظام السياسي الفلسطيني ..المةدداق والفرص والتةدياق".

وتوترق أجواء المنتدى ي يسطنبول عاا مداخالق ات مق رئيس السلطا الفلسرطينيا مةمرود عبراس

بالدكتاتوريا واةتكار السلطاق وتةييد الماسساق.

ورد ع و اللجنا المركزيا لةركا تح مةمد اشرتيا علرى ذلرت بالتأكيرد علرى أن عبراس اسرتند ري كرل

المراةل لمرج ياق متف علي ا ي النظام الفلسطيني.

أما ةركا ةماس ،وعلى لسان ع و مكتب ا السياسي موسى أبرو مررزو  ،االرق ين ا تارار المشررو

الوطني الفلسطيني لنظام سياسي جامع لكا ا الفصائل أثّر بشكل سلبي على الا يا الفلسطينيا.

من ج ت طالا الايادي ي الجب ا الشر بيا لتةريرر لسرطين أبرو أةمرد رااد باعتبرار منظمرا التةريرر
عنوان ررا للنظ ررام السياس رري ب رردق ع ررن الس ررلطا ،باعتب ررار المنظم ررا مظل ررا جام ررا لكا ررا أطي رراف الشر ر ا

الفلسطيني.

ر رري ةرررين دعر ررا األمر ررين ال ر ررام للمبر ررادر الوطنير ررا الفلسر ررطينيا مص ررطفى البرةر رروثي يلر ررى اقتفرررا علر ررى

اسررتراتيجيا موةررد لتفكيررت أوسررلو والررتخلص مررن سياسررات ا ،ودعررم صررمود الشر ا الفلسررطيني ،وايجرراد
ذليا لم الجا تمويل األةزاا السياسيا ةتى ق تكون عر ا للتدخالق الخارجيا.

وأمررا األمررين ال ررام لةررزا الش ر ا الفلسررطيني بسررام الصررالةي أشررار يلررى ةاجررا الفلسررطينيين إلعرراد

صياةا م مون النظام السياسي بةيي يكون نظاما ت دديا يةترم الةرياق.
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الايادي ري ةركرا الج راد اإلسرالمي مةمرد ال نردي دعرا مرن جانبر يلرى بنراء اسرتراتيجيا وطنيرا ت رزز
صررمود الش ر ا الفلسررطيني مررن خررالل تف يررل منظمررا التةريررر علررى نظررام سياسرري متف ر علير وطنيررا،

واعاد اقعتبار ل ا.

بدورن ،أوصى مدير مركز رايرا للتنميرا السياسريا أةمرد عطاونرا باقتفرا المسرب علرى جردول أعمرال

جلساق المصالةا الوطنيا بما يراعي األولوياق ويسمح بنااف كا ا الا ايا الرئيسيا.

الجزيرة نت الدوحة2017/11/12 ،

" .17الديمقراطية" :تصريحات عباس ال توفر مناخات إيجابية وال تشعر المواطن بثمار المصالحة
ةز  -نور الدين صرالح :أكرد ع رو المكترا السياسري للجب را الديماراطيرا طرالل أبرو ظريفرا ،ر ر

قستمرار "اإلجراءاق ال اابيا" التي تفر ر ا السرلطا الفلسرطينيا علرى قطرا ةرز  ،عرا ءدا يبااءهرا "ةيرر

مبرر" .وقال أبو ظريفا ي تصريح لصةيفا " لسطين" ،أمس" :كنا نأمل باةياء ذكرى رةيرل الررئيس
ياسر عر اق ،أن يجري اتخاذ خطواق جاد بر ع ال اوباق عن قطا ةز".

وذكر أبو ظريفا ،أن يبااء ال اوباق يخالف مرا كران يص ّرر بر "عبراس" مرن ربرط ين ائ را بةرل اللجنرا
اإلداريا التي ش ّكلت ا ةركا ةماس سابااً ،مشي اًر يلى أن الةكوما استلمق م ام ا ي الاطا بما ي ا

الم ررابر .وأ رراف" :يذا كان ررق المس ررألا مرتبط ررا باعتب رراراق أخ رررى كاس ررتالم الةكوم ررا للمل ررف األمن رري
للمااي ا ب ذا الطرياا.

وسال المااوما ،ذا ي ني أن اإلجراءاق لن تُر ع عن ةز " ،مجدداً ر
وعد ع و المكتا السياسي للديماراطيا ،تصريةاق عباس خالل م رجان يةياء ذكرى "أبو عمرار"،
ّ
بأن ا "ق تو ر مناخاق ييجابيا وق تُمكن المواطن من الش ور بثمار المصالةا ،وق تس م ي تخفيرف
م انا الش ا الفلسطيني ي ةز ،ول ا مدلوقق سلبيا على كا ا مناةي الةيا ".

فلسطين أون الين2017/11/12 ،

 .18عباس زكي" :إسرائيل" تقف وراء اغتيال عرفات
ةررز  -نبيررل سررنونو :قررال ع ررو اللجنررا المركزيررا لةركررا ررتح عبرراس زكرري" :ين يس ررائيل تاررف وراء

"اةتيال" الرئيس الراةل ياسر عر اق" ،م يفًا" :لكن األدواق ،وكيفيا الوصول يلي  ،وأدا التنفيرذ هري
مسائل قيد المتاب ا" ،ودعا يلى يعاد اقعتبار لمنظما التةرير الفلسطينيا.
وب ررين زك رري رري تصر رريةاق خاص ررا بص ررةيفا " لس ررطين" أم ررس أن الوث ررائ والتصر رريةاق ،وم ررا ار ر ر

استش اد عر اق ي  11تشرين الثاني (نو مبر) 2004م تثبق أن اقةتالل وراء رةيل .
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وتابع" :هذا مو و لن نتخلى عن  ،ألن الو اء ل ر راق أن نبارى نترابع هرذا المو رو  ،ليشرفي ةليلنرا
كشف ال مالء الذين قاموا ب ذا الدور الشائن".

ماكدا أن كيان اقةتالل "قتل" عمليا التسويا،
ي السيا قال زكي" :هذا ال دو ق يف م لغا الةوار"،
ً
ويملي سياساق على ال را واوخرين للتطبيع.

ودعررا يلررى "انتاررال لسررطيني علررى و ر اسررتراتيجيا ،ومبررادج جديررد  ،يجررا أن تصررا صررياةاق قابلررا

لمواج ررا التةرردياق الكبرررى" .وبر ّرين أن اقةررتالل اإلسررائيلي يظررن أن الجولررا لر وأن ال رررا استسررلموا،
مستدركا" :لكن يجا أن نرد الصا صاعين".
وأن الفلسطينيين كادوا ينت ون،
ً
رائال" :ق يمكررن لر ر 400مليررون عربرري أن
وتةرردي زكرري عررن "تخر لّرل عربرري" عررن الا رريا الفلسررطينيا ،قر ً
يةكم م ستا ماليين يسرائيلي".

فلسطين أون الين2017/11/12 ،

 .19قيادي في فتح :عرفات سمم عن طريق طبيب أسنان
رام هللا :قررال ع ررو المجلررس الثرروري لةركررا " ررتح" عرردلي صرراد يرروم األةررد ين ر روى بشرراهدت ةررول
اةتيال الزعيم الراةل ياسر عر اق ،ماكدا أن التةاي توصل يلرى الةلارا األخيرر التري يسرتةيل قبل را

ةسم األمر .وكشف صاد خالل برنامج "وراء الةدي" على

ائيا "الغد" اإلخباريا أن كا ا خيوط

التةاير تشررير يلررى أن عر رراق ُسررمم عررن طرير طبيررا أسررنان ،وعنرردما تررم التاصرري عررن هررذا الطبيررا
ُوجررد ماترروق رري شررات واناطررع الةبررل هنررا .وشرردد علررى أنر يجررا أن يفررتح التةاير مرةلررا جديررد ربمررا
تكون عصيا على الج ا المةااا ،ورأى أن الج ا التي تةا ةير قادر على متاب ا هذا األمر ألنر

يةتررام يلررى ة ررور الطرررف اإلسررائيلي وأن يررتم التةاير م ر  ،خاصررا أنر ب ررد ماتررل طبيررا األسررنان

ظ رق خيوط جديد ممتد تجان اإلسرائيليين.

وأ اف أن واشنطن استدعق ب ض ال باط الفلسطينيين الكبار ،من م من تو ان هللا ومرن م مرن يرزال

ةياً ،وطلبوا من عر اق أن يغادر يق أنر ر رض ،مشرددا علرى أن يدانرا "يسررائيل" ري هرذن الا ريا ق
يةتام يلى ذكاء أو تأويالق وهو أمر بدي ي.

فلسطين أون الين2017/11/12 ،

 .21أبو العردات :لن نتدخل بالشأن اللبناني ونحن مع اإلجماع في قضية الحريري
صرريدا  -أر ررق ن رريم :أكررد أمررين سررر قيرراد السرراةا اللبنانيررا رري ةركررا ررتح و صررائل منظمررا التةريررر،
تةرري ابررو ال رررداق ،يثررر لاائ ر رري مجرردليون النائررا ب يررا الةريررري ،ي ار ا ر و ررد مررن الفصررائل والارروى
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اإلسالميا و«أنصار هللا» بة ور قائد منطاا الجنوا اإلقليميا ي قوى األمن الداخلي ال ميد سمير
شةاد  ،عدم تدخل الفلسطينيين ي لبنان ي أي شأن داخلري لبنراني وأن رم ارط منةرازون يلرى األمرن

واقستارار والسلم األهلي.

وقررال أبررو ال رررداق :أبلغنررا النائررا الةريررري موقفنررا الثابررق أننررا ق نترردخل رري الشررأن الررداخلي اللبنرراني،

لكررن هنررات ق رريا هرري مةررط ت ررامن داخلرري لبنرراني وتشرركل يجماع راً وطني راً ونةررن ناررف خل رف هررذا

اإلجم ررا الم ّب ررر عنر ر رري ق رريا الر ررئيس سر ر د الةري ررري .ه ررذا مو ررو وطن رري لبن رراني عب ررر رئ رريس
الجم وريا ورئيس مجلس النواا والكتل وكذلت استم نا اون للنائا الةريري ،وق يسر نا يق أن نكرون
مع هذا الت امن وهذن الوةد الوطنيا اللبنانيا المتجليا ي دعم ق يا اليوم ق يا الرئيس الةريري.

المستقبل ،بيروت217/11/13 ،

 .21االحتالل يقتحم جنين ويعتقل القيادي بـ"الجهاد" طارق قعدان
جنررين :اقتةمررق قرواق اقةررتالل الصر يوني جررر اليرروم اقثنررين بلررد ع اربررا جنرروا مدينررا جنررين شررمال
ال ررفا الغربيررا واعتالررق الايررادي رري ةركررا الج رراد اإلسررالمي الشرريخ طررار ق رردان .وقالررق مصررادر
مةليررا لم ارسررلنا ين ال شرراق مررن جنررود اقةررتالل داهمروا البلررد  ،واقتةمروا منررزل الشرريخ ق رردان ،و تشررون

واعتالون ونالون يلى ج ا مج ولا.

وأشررارق يلررى أن ق رردان لررم يمررض سرروى أشر ر علررى خروجر مررن السررجن ،ةيرري أم ررى أكثررر مررن 15

عاما ي سجون اقةرتالل ةالبيت را ري اقعتارال اإلداري .وي تبرر ق ردان أةرد الايراداق البرارز لةركرا

الج اد اإلسالمي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/13 ،

 .22االحتالل يحكم بالسجن مدى الحياة على "قناص الخليل" وشقيقه
الخليرل :ةكمرق المةكمرا ال سرركريا اإلسررائيليا ري م تاررل عرو ر ،مسراء اليرروم األةرد ،بالسرجن المابررد
وة ارم را ماليررا قرردرها  60الررف شرريكل علررى الشرراياين األسرريرين نصررر اكرررم يصررل برردوي ( 35عامررا)،
واكرم البدوي (  25عاما ).من سكان مدينا الخليل.

وقال والد الم تالين لر"و ا" ،ين المةكما وطباا للمةامي وج ق لنجلي ت ما تنفيذ عملياق اطال نار
ي الفتر بين نو مبر عام  2015ويناير عام  2016أسفرق عن يصابا  4جنرود يسررائيليين ري منطارا

الخليل.
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 .32نتنياهو يحذر من شن هجمات انتقامية ردا على تفجير نفق
الادس المةتلا ( -أ ف ا) :ةذر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الفلسطينيين من
ش ن هجماق انتااميا ردا على تفجير نف ممتد من قطا ةز يلى الدولا ال بريا ي تشرين اقول

(اكتوبر) الما ي.

وقال نتنياهو ي ا تتا
ب جماق جديد

اجتما ألع اء ةكومت "ما يزال هنات اشخاص يل ون بمةاولا الايام

د يسرائيل" .وأ اف "سنرد باو على كل من يةاول اقعتداء علينا أو م اجمتنا

من أي موقع .وأعني أي أةد " صائل متمرد  ،منظماق ،أي أةد" ي يشار وا ةا يلى ةركا
الج اد اإلسالمي .وأكد نتنياهو "على كل ةال ،نةمل ةماس مساوليا أي هجوم

ةز أو ينظم ي ا".

دنا يصدر من

عمان2017/11/13 ،
الغدّ ،

 .32ليبرمان :هناك محاوالت مستمرة في الضفة الغربية لتنفيذ عمليات
ين مساولين ي الماسسا األمنيا اإلسرائيليا
برّيا ّ
د الدولا ال برّيا ب د تفجير النف بالارا من

الناصر  -زهير أندراوس :قالق صةيفا هآرتس ال
ل
برد
سيةاول الايام ّ
ي تادون ّ
أن الج اد اإلسالمي ُ
الرد أي ً ا ي ال فّا الغر ّبيا
أن المساولين ق يستب دون البتّا أن يكون ّ
كيسو يم قبل نةو أسبوعين ،و ّ
الخط األخ ر .ونالق الصةيفا عن وزير األمن أ يغدور ليبرمان
المةتلّا أو داخل ما ُيطل علي ّ
ُ
أن الماسسا األمنيا مست د لكل التطوراق ،ونةن ن يف
قول خالل ماابلا مع يذاعا جيف اقةتالل ّ
ي منطاا ص با مع الكثير من التوتر .مر أمام ةزا هللا ومر أمام ةماس ومر أمام “الج اد”.
تطرف قائالً :هنات مةاوقق مستمر ي ال فا الغربيا أي ً ا لتنفيذ عملياق” ،وو
الم ّ
وتابع الوزير ُ
الصةيفا يت ار كالم ليبرمان أي ً ا مع تاديراق قائد الجب ا الداخليا اللواء تامير يدعي ،الذي قال
عد ّأي لام خالل ماتمر ي قيساريا ّين ةتى اون لم يرد أةد ،أنا واث بأن سيكون هنات رد،
قبل ّ
بةسا ت بيرن.
رأي اليوم ،لندن2017/11/12 ،

 .32إردان يسعى الحتجاز األسرى بخيام ويرفض توسيع الزنازين
مةمد وتد :بادر وزير األمن الداخلي ،جل اد يردان ،يلى ماتر يستثني األسرى األمنيين من ةكم
صادر عن المةكما ال ليا ،والذي يا ي ب رور زياد المساةا الم يشيا للمساجين ولألسرى داخل

الم تاالق والزنازين .وطلا يردان من وزار الا اء يعفاء األسرى األمنيين من قرار المةكما ال ليا
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الاا ي ب رور زياد مساةا م يشا السجناء األسرى ةتى ذذار/مارس  ،2018بيد أن وزار الا اء
ر ق ذلت ،و ي اعااا ر ض الطلا تدرس وزار األمن الداخلي ،عد أمور من ا نال األسرى

األمنيين للخيام .الارار بشطا مبادر وتشريع يردان أتخذ بارار وتوصيا من المستشار الا ائي
للةكوما اإلسرائيليا ،أ يةاي مندلبليق ،يذ نظرق وزار الا اء ي الةكم ،وأقرق أن قرار ال ليا
ينطب على جميع السجناء ي السجون اإلسرائيليا ب من م األسرى األمنيين.

عرب 2017/11/12 ،48

 .32غباي يرفض إخالء المستوطنات ويصف "القائمة المشتركة" بـ"المعادية إلسرائيل"
مةمد وتد :قال رئيس ةزا "ال مل" ،ذ ي ةباي ي ةديث لإلذاعا ال اما اإلسرائيليا ،ين ي تاد أن
ق يجا يخالء المستوطناق ي أي تسويا مستابليا ،وأكد على

رور ال مل على ييجاد "ةل

يبداعي" ةفاظا على المستوطناق ،على ةد ت بيرن.

وأ اف ةباي أن "يذا كنا نتةدي يننا ي ع د السالم ،علينا أن نجد ةال خالقا ،والى جانا ذلت

نةن ن ي أن يخالء أي مستوطنا سيكون من المجمع اقستيطاني الذي هو أصال تةق السياد
اإلسرائيليا ،وعلي بالمرةلا الراهنا ق أرى

عن مفاقما المشكل".

رور للتوسع اقستيطانيا خارم الكتل من أجل اقمتنا

وةول الاائما المشتركا وال القا م ا قال ةباي "اعتاد أن ال را ي يس ارئيل يجا أن يكونوا جزءا

من السياسا اإلسرائيليا ،ويجا أن يكونوا جزءا من ال ملياق الةكوميا ون ج نظام الةكم ،علينا أن
ن تم ةاا ليصلوا ويتمركزوا ي هذن األماكن ،ولكن من خالل سياسيين ينشغلوا بةيا الناس ،وليس

من خالل قائما م اديا لدولا يسرائيل وقائما مشغولا بأبو مازن وةيرن".

عرب 2017/11/12 ،48

 .32غباي" :إسرائيل" ال تستطيع أن تكون جزءا من أدوات السعودية بالحرب ضد "حزب هللا"
شدد رئيس ةزا ال مل ذ ي ةباي ،ي ماابلا مع يذاعا «كان» ،على أن «يسرائيل ق
علي ةيدرّ :
تستطيع أن تكون جزءاً من أدواق الس وديا ي الةرا د ةزا هللا» .وهو ما يد ع الى التساال
يلى التةذير من ل ا دور األدا .

عما لدي من م لوماق تد
ّ
ِ
ولم يكتف ةباي باطال تةذير عام ،بل توةل ي شر ظروف يسرائيل واألثمان والنتائج .ولفق ي
هذا المجال مةذ اًر من أن «يسرائيل هي الموجود على ةدود لبنان وليس الس وديا» ،ي يشار الى

أن من سيد ع الثمن المباشر هم اقسرائيليون وليس النظام الس ودي .وأصبح األمر أكثر و وةاً
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عندما ارتاى ي توجي دعو مباشر الى «ةكوما يسرائيل للتصرف بةكما وةذر» .وتناول السيناريو
الذي سيترتا على أي خطأ يسرائيلي ي هذا اقتجان بالتةذير من «عدم الدخول ي ل با الدومينو،

ألننا ي ن ايا اقمر سنجد أنفسنا ي ةرا أخرى ي لبنان».

أما عن خلفيا الةذر الذي أبدان ةباي اد أجمل ي ال بار اوتيا« :وا ح أننا سننتصر ي ةرا

ك ذن ،ووا ح أن الةرا ستكون للجانا الثاني مالما جداً ،لكن هذن ةرا ق طائل من ا».

المستغرا ي كالم ةباي مةاولا الجمع بين تأكيدن أن يسرائيل ستنتصر ي الةرا ،و ي الوقق
نفس ستكون ق طائل من ا.

األخبار ،بيروت2017/11/13 ،

 .32آيزنكوت يجتمع س ار بقائد القوات األمريكية في أوروبا
مةمود مجادلا :عاد قائد أركان الجيف اإلسرائيلي ،الجنرال ةادي ذيزنكوق ،اجتماعا سريا ي
أوروبا مع قائد الاواق األمريكيا ي أوروبا ،ن ايا األسبو الما ي ،وو اا للتاارير ،ان المةادثاق

تركزق على التواجد ال سكري اإليراني ي سوريا ،كما كشفق الانا اإلسرائيليا اإلخباريا الثانيا،

مساء األةد.

وبةسا الانا الثانيا ،ان ذيزنكوق ،توج بطائرت يلى مدينا بروكسل ،البلجيكيا ،للااء قائد الاواق

علما بأن اقثنين كانا قد اجتم ا قبل أسبوعين
األمريكيا ي أوروبا وقائد ةلف شمال األطلسيً ،
اط.
وأشارق الانا الثانيا يلى أن عاد اجتما ثان بين ذيزنكوق وقائد الاواق األمريكيا ي أوروبا ،تفيد

بأن هنات تغيراق ي اقستراتيجياق أو الم لوماق اقستخباراتيا ،توجا ي أعااب ا عاد لااء جديد.

عرب 2017/11/12 ،48

 .32يدلين :حماس اتخذت ق ار ار استراتيجيا وستعمل على ردع "الجهاد"
مةمود مجادلا" :أشاد" مدير مركز أبةاي األمن الاومي اإلسرائيلي ورئيس المخابراق ال سكريا
(أمان) ،الجنرال عاموس يدلين ،بالسياساق التي تتب ا الةكوما اإلسرائيليا ،ي ما يت ل
بالتصريةاق الصادر عن السياسيين اإلسرائيليين ،ي أعااا تفجير الطيران الةربي اإلسرائيلي لنف

تابع لةركا الج اد اإلسالمي ي قطا ةز.

وقال يدلين ،ي ماابلا يذاعيا أجراها مساء األةد ،ين "ةماس اتخذق قرار استراتيجي وا ح أن م

ليسوا على است داد لةرا أخرى ،والج اد ق ت مل لصالح ةماس".
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وأ اف يدلين ،أن "أعتاد أن اإلجراءاق التي قامق ب ا يسرائيل ترتكز على م لوماق استخباراتيا
جيد  ،ةماس ةير م نيا بمواج ا مباشر مع يسرائيل ،وهي تةاول أن ترد الج اد من الرد ،وتنفيذ

أي عملياق

د يسرائيل".

عرب 2017/11/12 ،48

" .23الليكود" يطالب بإخضاع الضفة الغربية للقانون اإلسرائيلي
الناصر  :أطل أكثر من  800ع و ي اللجنا المركزيا لةزا "الليكود" اإلسرائيلي الةاكم ،دعو
يلى عاد ماتمر عام للةزا تتخلّل المصادقا على اقت ار تطبي

الاانون اإلسرائيلي على جميع

المستوطناق الواق ا ي ال فا الغربيا المةتلا .ومن المتوقع أن تطالا "مركزيا" الةزا الذي
يتزعم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،ببناء مجاني ي كا ا المستوطناق الي وديا الواق ا

خارم الخط األخ ر (الخط الفاصل بين األ ار ي المةتلا عام  1948وتلت التي اةتلق عام

 ،)1967بةسا ما نشرت شبكا "كان" اإلخباريا الةكوميا.

وذكرق الشبكا ،أن رئيس اللجنا

يتسبا ذلت بر
المركزيا لر "الليكود" ةاييم كاتس ي ارض عاد الماتمر ي الوقق الراهن ،خشيا أن ّ
"ةرم سياسي" لنتنياهو.
ويشار يلى أن قرار اللجنا المركزيا لر "الليكود" ملزم لجميع ممثلي الةزا ي "الكنيسق" والةكوما.

قدس برس2017/11/12 ،

 .23الشرطة اإلسرائيلية :توفّر األدلة الكافية إلدانة نتنياهو في ملفات فساد
الناصر  :تادر ج اق ي شرطا يسرائيل ان قد تو رق لدي ا قاعد أدلا كا يا على تلاي رئيس
ةكومت ا بنيامين نتنياهو رشاوي على شكل هدايا ي الملف الم روف بر ملف  .1000وت تاد الانا
اإلسرائيليا ال اشر أن من المتوقع استجواا نتنياهو ،أي ا ،ي ملف الغواصاق األلمانيا.

وياف ي وسط الشب اق المت لاا بملف الرشاوى ،ةسا صةيفا «هآرتس» ،رجال أعمال ،من بين م
ارنون ميلتشين ،قاموا بشراء هدايا بشكل من جي ،لنتنياهو وعايلت  ،بتكلفا مئاق اقف الدوقراق.

وةسا تارير الانا ال اشر  ،ان على الرةم من موقف الشرطا ،يق أن النيابا تظ ر عزما أقل ي

هذا الشأن .ونشرق الانا ال اشر  ،أي ا ،ان هنات خال اق بين الشرطا والنيابا ي مو و الملف
.1000

التاريخ :اإلثنين 2017/11/13

القدس العربي ،لندن2017/11/13 ،

العدد4462 :

ص

20

 .23رئيس اتحاد أرباب الصناعة بـ"إسرائيل" :سنضاعف التجارة مع إسبانيا بغضون خمس سنوات
يدي وق  -مامون – ايتمار ذيخنر :صر رئيس اتةاد ارباا الصناعا ( ي اسرائيل) شرةا باروف،
الذي يترأس و دا تجاريا ي ار

رئيس الدولا روبين ريفلين ي زيارت الرسميا إلسبانيا بان "اقنت اف

اققتصادي إلسبانيا وخروج ا من األزما التي علاق ي ا ي السنواق األخير يخلاان رصا
اقتصاديا واس ا للت اون مع شركاق اسرائيليا .وسيكون ممكنا م اعفا ةجم التجار بين اسبانيا

واسرائيل ي ة ون خمس سنواق".

وبلغ ي النصف األول من ال ام  ،2017ةجم التجار بين يسرائيل واسبانيا نةو  1,25مليار دوقر –
ارتفا طفيف بنةو  4ي المئا قياسا لةجم

ي الفتر الموازيا من ال ام  .2016وتالص التصدير

بر  4ي المئا وبلغ نةو  430مليون دوقر .وبالماابل سجل اقستيراد ارتفاعا بنةو  9ي المئا الى
نةو  820مليون دوقر .اما ر التصدير المركزي اقسرائيلي الى اسبانيا

و الكيميائياق ومكرراق

و

النفط ( 28ي المئا من اجمالي التصدير) .اما ر اقستيراد المركزي اقسباني إلسرائيل

السياراق ( 17ي المئا من اجمالي اقستيراد) واوقق والم داق الك ربائيا ( 17ي المئا).

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/12 ،

" .22إسرائيل" تتعهد بمواصلة ضرباتها العسكرية في سورية
الادس المةتلا – رويترز :أشارق يسرائيل أمس يلى أن ا ستباي على

ربات ا ال سكريا عبر الةدود

مع سوريا ،لمنع أي انت اكاق من جانا قواق متةالفا مع ييران ةتى مع مةاولا الوقياق المتةد
وروسيا تثبيق وقف إلطال النار ي المنطاا.

وقال مساول بوزار الخارجيا األمريكيا ين روسيا وا اق على «ال مل مع النظام السوري على يب اد

قواق مدعوما من ييران ،يلى مسا ا مةدد » من ه با الجوقن التي اةتلت ا يسرائيل ي ةرا عام

 .1967ولم يتةدي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ي تصريةاق بث ا التلفزيون أمس ،ي
بدايا اقجتما األسبوعي لمجلس الوزراء ،عن الترتيباق األمريكيا الروسيا الجديد ي سوريا.

وأبدى وزير الت اون اإلقليمي تساةي هنجبي تشكك تجان اقتفا  ،قائالً للصةا يين ين «ق يةا

مطلا يسرائيل الذي ق لبس ي بأق تةدي تطوراق تأتي باواق ةزا هللا أو ييران يلى منطاا

الةدود اإلسرائيليا السوريا ي الشمال» .وقال هنجبي« :هنات تف م بأن يسرائيل ةددق خطوطاً

ةم اًر وأن ا ستتمست ب ا بشد ».
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 .22الجيش اإلسرائيلي يبدأ مناورات واسعة على حدود غزة
الادس :بدأ الجيف اإلسرائيلي ،صبا األةد ،تدريباق ومناوراق عسكريا واس ا ،ستستمر ةتى يوم
األرب اء المابل ،ي ةالف مستوطناق ةز (جنوا).

ونالق وسائل يعالم يسرائيليا ،من بين ا موقع صةيفا "يدي وق أةرنوق" والانا ال بريا الساب ا ،عن
متةدي بلسان الجيف اإلسرائيلي ،لم تسم  ،قول ين هذن التدريباق تأتي ي يطار "تج يز مسب ل ا

للوقوف على است داداق الجنود ألي ةالا تأها".

وقال المتةدي ين ةركا نشطا "ستالةظ خالل التدريا لاواق الجيف عند الطري

ومستوطناق بتيف وأوريم (جنوا)".

 232ونتيفوق

وكالة األناضول لألنباء2017/11/12 ،

 .22المستوطنون اليهود يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى بحراسة مشددة
الادس المةتلا :استأنفق مجموعاق من المستوطنين المتطر ين ،يوم األةد ،اقتةامات ا اقستف اززيا
للمسجد األقصى المبارت ،من باا المغاربا ،بةراسا م زز ومشدد من قواق اقةتالل اإلسرائيلي.

وينفذ المستوطنون جوقق مشبوها ي المسجد المبارت ،وسط مةاوقق إلقاما طاوس تلموديا

صامتا ،خاصا ي منطاا باا الرةما،

مكان األقصى.

ال عن اقستما يلى شروةاق ةول أسطور ال يكل
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/12 ،

 .22الخليل 35 :ألف مستوطن يهودي يقتحمون المسجد اإلبراهيمي ومحيطه
أمنق ،يوم السبق ،اقتةام  35ألف مستوطن
الخليل :قال جيف اقةتالل اإلسرائيلي ين قوات ّ
للمسجد اإلبراهيمي ي مدينا الخليل.
وأشار بيان صادر عن جيف اقةتالل ،يلى أن عدد من قاموا بأداء طاوس تلموديا ي باةاق
المسجد اإلبراهيمي ،و ي منطاا "الةي الي ودي" ي الخليل ،بلغ مستوى قياسيا ماارنا باققتةاماق

الم تاد على مدار السنواق الما يا.

من جانب  ،اعتبر مدير المسجد اإلبراهيمي ةفظي أبو سنينا ،أن تكثيف اقتةاماق المستوطنين
للمسجد ،هو "ت لّد صارلخ على ةريا ال باد وعلى هذا المكان المادس للمسلمين".
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وقال أبو سنينا ي ةديي لر "قدس برس"" ،اقةتالل يةاول الب ي برسائل من خالل استجالا أعداد
كبير من المستوطنين ققتةام المسجد اإلبراهيمي؛ مفادها بأن صاةا السلطا والسيطر على

المكان".

قدس برس2017/11/12 ،

 .22االحتالل يقرر تهجير  300فلسطيني من شمال غور األردن
الناصر  -برهوم جرايسي :ص دق يسرائيل سياست ا ال دوانيا تجان الش ا الفلسطيني أمس،
وأصدرق أوامر استبداديا ،تا ي باخالء قريتين من سكان ما ي شمال ةور األردن ،ي المنطاا

المةتلا جنوا مدينا بيسان ،وي يف ي ما  300شخص ،وي تمدون على تربيا المواشي.

وتبلغ مساةا الاريتين  550دونما ،يربون ةوالي  4ذقف من األةنام و 200ناقا و 600بار.

األ ار ي هي بملكيا لسطينيا خاصا وملكيا الكنيسا الالتينيا.

وي يف قرابا  50عائلا ي هاتين الاريتين ،بظروف ص با للغايا ،يذ يةرم م اقةتالل من البنى
التةتيا األساسيا لةيات م اليوميا ،من خطوط ميان منتظما وشبكا ك رباء ،ويا ون تةق الت ديد

الدائم كال ديد من قرى الغور ،لخطر اإلخالء.

عمان2017/11/13 ،
الغدّ ،

 .22هيئة شؤون األسرى :االحتالل يسجن  22أسيرة في الدامون بظروف اعتقالية سيئة
أ ادق مةاميا هيئا شاون األسرى والمةررين ةنان الخطيا ،التي زارق سجن الدامون ،يوم األةد،

بأن األسيراق ي السجن ي انين ظروًا اعتااليا سيئا ومالما ،ي ظل استمرار اإلجراءاق
اقستف اززيا والممارساق الت سفيا التي تتخذها يدار السجون بةا ن.
وأو ةق الخطيا ،ةسا بيان صةفي لل يئا ،يوم األةد ،أن قواق اقةتالل تةظر تواصل

األسيراق مع ال الم الخارجي ،وتواصل ةرمان ن من زياراق ذوي ن ،ق سيما األبناء ،تةق ذري ا

الر ض األمني ،وال ااا بال زل اقنفرادي ،ي ا ا يلى أساليا الامع والتنكيل التي تنت ج ا بةا ن،

كسياسا التفتيف المستفز على أيدى المجنداق ،وشتم ن بألفاظ بذيئا ،وم انات ن من رةلا ال ذاا
جراء عملياق النال المتكرر يلى المةاكم عبر «البوسطا»،

ًال عن اقست تار الطبي المت مد

بة المري اق من ن ،واقكتظاظ ي الغرف ،ةيي تتوز األسيراق البالغ عددهن  22أسير على

ةر تين 17 ،أسير ي ةر ا واةد .
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 .22البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة تصعد ألعلى مستوى منذ  14عاما ونصف
رام هللا  -مةمد خبيصا :ص دق نسبا البطالا ي السو الفلسطينيا ،يلى  %29.2خالل الربع
الثالي من  2017وهي أعلى نسبا مسجلا خالل  14عاما ونصف.

وقال الج از المركزي لإلةصاء الفلسطيني (ةكومي) لألنا ول ،يوم األةد ،ين نسبا البطالا

سجلق  %29.2ي الربع الثالي من عام  ،2017وهي أعلى نسبا منذ الربع األول من عام ،2003

البالغا ةين ا .%30.3

ويبلغ يجمالي الاوى ال املا ي أ ار ي السلطا الفلسطينيا (تشمل كال من ال فا الغربيا وقطا

ةز ) ،مليوناً و 413ألف رد أعمارهم و  15عاما ،بواقع  890.2ألف رد ي ال فا الغربيا،

و 522.9ألفا ي ةز.

وكالة األناضول لألنباء2017/11/12 ،

 .23التفكجي :االحتالل يحاول تكرار نموذج حصار غزة في الضفة الغربية
الادس المةتلا /ةز  -يةيى الي اوبي :قال مدير دائر الخرائط ي ماسسا بيق الشر خليل
التفكجي ،ين اقةتالل اإلسرائيلي يةاول تكرار نموذم ةصار ةز بشكل أوسع ي ال فا الغربيا

ولكن بطرياا أكثر تطو اًر ،من خالل الت يي على الفلسطينيين باجراءاق واعتداءاق مختلفا ،من ا

من م من التنال أو استخدام أ ار ي م لد

م لل جر يلى الخارم.

وأو ح التفكجي ي ماابلا مع صةيفا " لسطين" ،أن واقع ال فا عبار عن تجم اق لسطينيا

يةاصرها اقةتالل من كا ا الج اق ،ويسمح التواصل بين ا اط من خالل شبكا طر المواصالق

التي تاط ا مئاق الةواجز اإلسرائيليا الثابتا والطيار ،بينما تاوم سلطاق اقةتالل ببناء مستوطناق
ذاق تواصل جغ ار ي .وأو ح أن اقةتالل اإلسرائيلي ةسم رايت لالستيطان بال فا بشكل كامل،
مشي ار يلى يعالن رئيس ةكوما اقةتالل بنيامين نتنياهو قبل أيام أن ق يمكن أن تسيطر السلطا

على ةور األردن ،م لنا دعم ةكومت لزياد أعداد المستوطنين ي .

وبخصوص واقع اقستيطان بالادس ،بين التفكجي أن اقةتالل استش ر الخطر الديمغ ار ي

الفلسطيني ،ذها بواسطا اولا السياسيا واإلعالميا باتجان التخلص من األةياء الفلسطينيا بالادس
المةتلا و م الكتل اقستيطانيا الكبرى يلي ا ،لتةاي ثالثا أهداف استراتيجيا.

وأو ح أن ال دف األول ،هو التغيير الديمغ ار ي لصالح اقةتالل بأن يصبح عدد الفلسطينيين

بالادس  %12يما تصبح نسبا اإلسرائيليين .%88
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أما عن ال دف الثاني ،و

التفكجي ،و صل شمال ال فا عن جنوب ا لمنع أي شكل من أشكال

التواصل الجغ ار ي ومنع قيام أي دولا لسطينيا ذاق سياد .

يما يت ل بال دف الثالي ،بأن ق تكون الادس المةتلا عام  1967تةق سيطر السلطا –كما قال

التفكجي.

فلسطين أون الين2017/11/12 ،

 .23عالقون بغزة يطالبون الحكومة بفتح معبر رفح
ةز  :طالا عشراق ال الاين ي قطا ةز من طالا ومر ى وأصةاا يقاماق ةكوما التوا ،
يوم األةد ،تح م بر ر ح دون "تأخير أو تسويف".

واةتشد هاقء بوقفا اةتجاجيا أمام مار هيئا الشاون المدنيا بمدينا ةز  ،وسط ش اراق تطالا

اقلتزام بفتح الم بر وان اء م انات م ،وال غط على السلطاق المصريا لفتح الم بر و

المةدد.

الموعد

ومن المارر تح الم بر ،يوم األرب اء ،بةسا هيئا الم ابر والةدود التاب ا للةكوما؛ وذلت ب د أن

رسميا من يدار الم ابر ي ةز مطلع الش ر الجاري.
تسلّمت
ً
وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) ،غزة2017/11/12 ،
 .23مستوطنون يجرفون أراضي زراعية فلسطينية في نابلس
نابلس :قامق مجموعا من المستوطنين ،األةد ،بأعمال تجريف أل ار ي الفلسطينيين ي قريا

"عصير الابليا" ق اء نابلس.

وأو ح رئيس مجلس قروي عصير الابليا ،ةا ظ صالح ،أن مجموعا من المستوطنين بدأق،

صبا األةد ،وباستخدام ج ار ا "ب ملياق تجريف بأ ار ي المواطنين الزراعيا ي منطاا جبل سلمان"
ي الاريا.

وأ اف رئيس المجلس ،ي تصريةاق لر "قدس برس" ،أن عملياق التجريف "تتم بأراض يمنع
اقةتالل أصةاب ا من الوصول يلي ا ،بةجا وقوع ا بالارا من عدد من البار اقستيطانيا التاب ا

لمستوطنا يتس ار" المااما على أ ار ي الفلسطينيين ي الاريا.

وأشار يلى أن "عملياق التجريف المستمر تتم على مسا ا قريبا من م سكر تابع لجيف اقةتالل،

دون أن يكون هنات تدخل من قبل لوقف اعتداء المستوطنين".
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 .43نائب أردني :غياب اإلرادة الحقيقية لكشف مالبسات قتل عرفات
عمان /ةز  -نبيل سنونو" :كل الدقئل تشير يلى ال دو الص يوني"؛ ب ذا يجزم ع و مجلس
ّ
النواا األردني المتخصص ي الاانون السياسي منصور مراد ،بشأن استش اد الرئيس ياسر عر اق

"ةيابا لإلراد الةايايا" لكشف مالبساق
ي  11نو مبر/تشرين الثاني  ،2004لكن ي تاد أن هنات
ً
هذن الجريما.
وياول مراد ي ةديي مع صةيفا " لسطين" ،ين الزمن يمثل عامال م ما ي كشف هذن الجريما،

م يفا" :لم يش ر أي عربي بأن لجنا التةاي المشكلا ( ي ق يا رةيل عر اق) سوف تصل يلى

نتيجا" .وشدد على وجود قرار "سياسي دولي بالتغطيا على هذن الجريما النكراء (قتل عر اق)"،
م تادا أن ذلت سي رقل الوصول يلى نتيجا ي التةاي .

ويو ح أن أصابع اقت ام موج ا "لل دو الص يوني" وليس ذلت ةسا ،بل ين كل الدقئل تشير
يلى
مر

لو األخير ي جريما قتل عر اق .وي يف أن قواق اقةتالل ةاصرق عر اق قبيل

 ،ومن ت من السفر خارم لسطين لة ور ماتمر قما ان اد ي بيروق ،وتم منع خطابات

مشير يلى
ًا
والةد من وصول ا للشار ال ربي .وياكد مراد على أن "كل الدقئل تشير يلى قتل "،
"تالعا ي مسألا قتل عر اق".
فلسطين أون الين2017/11/12 ،

 .44الكويت تؤكد لعباس دعمها المصالحة الفلسطينية
وكالا األنا ول,الجزير  :ةادر الرئيس الفلسطيني مةمود عباس الكويق ب د أن بةي مع أميرها
الشيخ صبا األةمد الجابر الصبا ال القاق الثنائيا وسبل دعم ا ي مختلف المجاقق ،كما أكد

الصبا دعم المصالةا بين الفصائل الفلسطينيا.

وقال علي ج ار الصبا نائا وزير شاون الديوان األميري ي تصريح صةفي ين المباةثاق التي

أجريق ي قصر بيان بمةا ظا ةولي (جنوا ال اصما) تناولق دعم وةد الصف ومسير ال مل
ال ربي المشترت.

وأ اد مدير مكتا الجزير ي الكويق س د الس يدي بأن عباس أطلع أمير الكويق على مسار
المصالةا بين الفصائل الفلسطينيا واتفا

الااهر الذي ي دف يلى وةد الصف الفلسطيني ي

مواج ا يجراءاق اقةتالل.
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 .45وزيرة كويتية" :إسرائيل" تعمد إلى تحطيم الواقع النفسي للطفل الفلسطيني
الكويق /مةمد عبدالغفار :قالق وزير الشاون اقجتماعيا وال مل الكويتيا هند الصبيح ،اليوم األةد،
ين "سلطاق اقةتالل اإلسرائيلي ت مد يلى تةطيم الواقع النفسي والوجداني للطفل الفلسطيني ،من

خالل ممارساق ت سفيا ت دف يلى ييجاد واقع طفولا وةيا متدنيا.

جاء ذلت ي كلما ل ا خالل ماتمر "م انا الطفل الفلسطيني ي ظل انت اكاق يسرائيل ،الاو الاائما
باقةتالل ،قتفاقيا ةاو الطفل" ،الذي تست يف الكويق ،على مدار يومين بمشاركا عربيا واس ا

ور ي ا المستوى .وأو ةق الوزير الكويتيا ،أن الصور والمشاهد واألدلا كثير على م انا الطفل
ا الجميع لنصر
الفلسطيني وما يت رض ل من ا ط اد .وأعربق الصبيح ،عن األمل ي أن "ي ُ ّ
الطفل الفلسطيني ،ونتطلع من خالل هذا الماتمر للةصول على نتائج ليا وواق يا تن كس على
واق

للا اء على م انات ".

وكالة األناضول لألنباء2017/11/12 ،

 .46قطر الخيرية تنفذ مشروعا لتوفير مياه الشرب لفقراء غزة
الدوةا ر الرايا :بدأ مكتا قطر الخيريا ي قطا ةز بتنفيذ مشرو لتو ير ميان الشرا للفاراء ي

قطا ةز ةيي من المارر أن يستفيد من أكثر من  3,950أسر اير بتكلفا  216,000لاير.

وقال مدير مكتا قطر الخيريا ي قطا ةز الم ندس مةمد أبو ةلوا ين هذا المشرو يساعد

األسر الفاير على تلبيا اةتياجات ا من الميان الصةيا المةال والتي ق تستطيع ةالبيا هذن األسر
تو يرها على

وء عدم تو ر مصادر دخل ل ا ،ماكداً أن المشرو سيخفف من ةجم الةاجا،

وسيساعد ي تال ي األمراض الناجما عن تلوي الميان.

ونون أبو ةلوا يلى أن المشرو يستغر تنفيذن ةوالي تس ا أش ر ،مشي اًر يلى أن مشاريع الميان ي

قطا ةز ت تبر من أولوياق قطر الخيريا؛ مبيناً مدى ةاجا الاطا يلى ذلت ي ظل ما ي اني من
ةصار ومن ةروا دمرق كل شبكاق الميان التي لم تكن كا يا ي األصل.

الراية ،الدوحة2017/11/13 ،

 .47العب جودو إسرائيلي يستفز المغاربة بعرض صورة له أمام الفتة بطولة العالم في مراكش

الرباط ر «الادس ال ربي» :ظ ر قعا ريا ا الجودو اإلسرائيلي ،أوري ساسون ،ي صور أمام
ق تا بطولا ال الم المفتوةا للجودو ،ي مدينا مراكف ،يتةدى ي ا المغاربا ،وذلت ب د السما ل

بالمشاركا ي المنا سا المااما ي المغرا.
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ويسكن أوري ساسون ي يةدى المستوطناق الص يونيا المةيطا بمدينا الادس المةتلا ،وكان
مجندا ي الجيف اإلسرائيلي برتبا نايا.

وأعلن اقتةاد المغربي للجودو ي وقق ساب عن ر

السما للريا ي اإلسرائيلي بالمشاركا ي

البطولا المااما ي المغرا ،يق أن اقتةاد الدولي لل با تدخل لي لن أةايا «أوري ساسون»
بالمنا سا على اللاا ،ما أثار ة با كبي ار لدى المغاربا الذين خرجوا لي بروا عن عدم ر اهم عن

الارار عبر « يسبوت» أو ي وقفاق اةتجاجيا ي مراكف.

القدس العربي ،لندن2017/11/13 ،

 .48مالدينوف :البيانات "المتهورة" من غزة قد تتسبب بتصعيد خطير
الادس المةتلا :ةذر المنس

الخاص لألمم المتةد ل مليا التسويا ي الشر األوسط "نيكوقي

مالدينوف" مساء اليوم األةد من أن البياناق التي وصف ا بر"المت ور " للفصائل الفلسطينيا ي قطا
ةز قد تتسبا ي تص يد خطير.

وقال مالدينوف ي تغريد نشرها على "تويتر" مساء اليوم األةد ين "التصر اق والبياناق المت ور

للمسلةين ي ةز قد تتسبا ي تص يد خطير" .وأ اف " لاد شر الفلسطينيون ي مسار لةل
األزما اإلنسانيا ي الاطا وإلعاد السلطاق الشرعيا وعلي م ّأق يلتفتوا للمتطر ين" ،على ةد قول .

وكانق الفصائل الفلسطينيا ةذرق ي وقق ساب اليوم اقةتالل اإلسرائيلي من مغبا أي تص يد
د قاد المااوما الفلسطينيا ،أو قطا ةز .

فلسطين أون الين2017/11/12 ،

 .49وزيرة بريطانية تؤكد موقف حزب العمال الداعم لحل الدولتين
رام هللا :أكدق وزير خارجيا ةكوما الظل البريطانيا ايميلي ثورنبري ،على موقف ةزا ال مال
البريطاني الداعم لةل الدولتين وقيام دولا لسطينيا يلى جانا يسرائيل ،وتةاي

السالم الدائم

والشامل ي المنطاا.

جاء ذلت خالل لااء ع و اللجنا المركزيا لةركا تح ،مفوض ال القاق الدوليا ي الةركا روةي
تو  ،ي مكتب برم هللا اليوم األةد ،مع الوزير البريطانيا.

وشددق الوزير ثورنبري على

رور وقف يسرائيل لجميع األنشطا اقستيطانيا واقلتزام بمتطلباق

السالم ،مشير يلى أهميا أن تكون مواقف بالدها تجان يسرائيل مبنيا على أساس التزام األخير بخيار
ةل الدولتين.
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بدورن ،أكد تو

رور اعتذار بريطانيا من الش ا الفلسطيني عن وعد بلفور المشاوم ،الذي ألة

نتائج كارثيا بالش ا الفلسطيني ،واقعتراف السريع بدولا لسطين.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/12 ،

 .51المكسيك تبلغ "إسرائيل" توقفها عن التصويت لصالح الفلسطينيين
تل أبيا :اتصل وزير الخارجيا المكسيكي ،لويس يدجراي كاسو ،بسفير يسرائيل لدى المكسيت،
يونتان بيلد ،وأبلغ أن المكسيت قررق تغيير نمط تصويت ا ي كل يجراءاق التصويق الاريبا

المت لاا بالمو و اإلسرائيلي  -الفلسطيني ،وستتةول من التصويق األوتوماتيكي لصالح
الفلسطينيين يلى اقمتنا عن التصويق أو التصويق لصالح يسرائيل.

وقال ناط بلسان الخارجيا اإلسرائيليا ين هذا الارار بالغ األهميا ،واسرائيل تس ى لدى دول أخرى
ي أميركا الالتينيا وةيرها قتخاذ قرار مشاب  .وع از الناط

الةثيثا والدعم األميركي».

هذا التغيير يلى «الج ود اإلسرائيليا

الشرق األوسط ،لندن2017/11/13 ،

 .51شراكة ال إقصاء
لماذا الدكتور رامي الةمد هللا يخشى المصالةا؟ ساال يلو باأل

مصطفى الصواف

ب د تصريةاق الةمد هلل التوتيريا

ي األيام الاليلا الما يا ،نةن ندرت أن الةمد هللا ق يملت من أمرن شيئا ،وليس صاةا قرار ،وأن

أدا تنفيذيا و

رايا ترسم ل ق يمكن الةياد عن ا ،والمتابع للتصريةاق الصادر عن ب ض

قياداق من ةركا تح ةول ملف المصالةا والمصطلةاق الف فا ا التي تتةدي عن التمكين

والتمكين الكامل واألمن والتي يما ب د يرددها الةمد هلل عبر وسائل اإلعالم ،يدرت أن الةمد هلل

مجرد بو يردد ما ترددن ب ض قياداق تح ،وأنا أقول ب

ا ،ألن ليس كل قياداق ةركا تح تخشى

المصالةا.

ومن هنا نسأل رامي الةمد هلل وهو الدكتور واألستاذ الجام ي قبل أن يكون رئيسا للوزراء ،ما
مف ومت للمصالةا؟ هل المصالةا ال ود يلى أسباا اقناسام والخالف؟ هل المصالةا ت ني

اإلقصاء والتفرد؟ هل المصالةا ت ني الشراكا السياسيا؟ ،أليسق المصالةا طري

للوةد وتةمل

المسئوليا المشتركا بين الكل الفلسطيني؟ هل المصالةا ت ني أن تباى رئيسا للوزراء ب يدا عن
التوا

الوطني؟ ،وناول أي ل لرامي الةمد هللا أليس هنات اتفا
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زمنيا للملفاق المختلفا سواء الموظفين واألمن ،لماذا اون كثر ةديثت عن األمن؟ ،وهو ملف شكلق
ل لجنا مشتركا ستناقف المو و من كل جوانب برعايا مصريا ،أق يكفي كل التجاوزاق التي
ارتكبق ي م بر ر ح عند تسلم  ،ألسق من طالا نظمي م نا باستالم الم ابر على بياض ،وق

تريد أن ترى أيءا من الموظفين الادامى والذين أداروا الم بر على مدى عشر سنواق؟ أم أن نظمي

م نا اتخذ الارار بنفس و

ت ليماق خارم نطا الةكوما؟.

ما ة دي عند استالم الم ابر مخالف لما تم اقتفا

علي  ،ورةم ذلت وتق ةركا ةماس عليت

الفرصا ،وطالبق ال املين ي الم ابر بالمغادر دون أي مشاكل ،ةتى أن األج ز التي كانق ت مل
ي م بر ر ح ر تم استالم ا وال مل علي ا ،و ي م بر كرم أبو سالم ةادر الموظفون كا ا الم بر

قبل وصول م نا يلي  ،وباي المسئول عن ليسلم م نا المفاتيح ،وقبل تسليم المفاتيح شر المسئول

الساب عن الم بر النظام الذي ي مل ب الم بر والتطوراق التكنولوجيا ي  ،والتادم الكبير الذي علي

الم بر ،األمر الذي أب ر م نا وطلا من المسئول البااء أسبوعا أو أسبوعين لتدريا الموظفين
الجدد الذين اناط وا عشر أعوام عن الدنيا ولكن رد علي قائال :لدي أوامر بالتسليم والمغادر .

أليس اقتفا يا دكتور رامي الةمد هلل مع بااء الموظفين ةتى تنت ي اللجنا أم الت امل م م بطرياا

تنا ي اقتفا

و ي ا قلا أدا؛ الةليم تغا ل عن ا ةتى تمر المصالةا على خير؛ ولكن يبدو أن

األمر لم ير لت وبدأق بالتةرت وو ع ال صي بالدواليا ،وخل مشاكل من خالل الةديي عن
األمن ،وهل يا دكتور الم بر يةتام يلى األمن؟ ولماذا لم تست ن باألمن الساب والذي ينص اقتفا

على أن ق يغادر؟ ،أم أن المسألا اط للت طيل والمراوةا والتلكا ي تنفيذ بنود المصالةا؟ ،وهل
هنات من أةد من ت بتو ير األمن؟ ،ألسق مسئوق عن الداخليا ،والداخليا ي ةز هي جزء من
مسئوليتت ،لماذا لم تطلا من م أمنا للم ابر؟ أم أنت ق ت ترف ب م ،وق تريد اقست انا ب م وهم

أصةاا الخبر ال مليا والطويلا والذين لدي م الادر المدنيا واألمنيا على تشغيل الم بر على خير ما

يرام.

وا ح أن الةمد هلل من الفري الذي ق يريد مصالةا ،وأن من المستفيدين من اقناسام ،ويخشى من

المصالةا على منصب كرئيس للوزراء ،وناول للدكتور رامي :المرةلا يجا أن تتجاوز كر
اإلقصاء ،وأن ت تمد على مبدأ الشراكا ق ال يمنا التي ثبق شل ا ،والتي أوردتنا طري

والتشرذم.

وناكد للسيد رئيس الوزراء أن تصريةاتت وتصر اتت أعادق الناس يلى مرةلا الال

اقناسام

والخوف من

َك ُّل هذا يجا أن
يبااء اقناسام ،األمر الذي ي ني يبااء الم انا والظلم والةرمان واق ا على ةز  ،أ ُ
يدوم من أجل كرسي أو مصلةا خاصا ،المرةلا ق تةتمل يا دكتور رامي هذن الم اتراق
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والتصريةاق التوتيريا ،الش ا يريد أن يلمس المصالةا بيدي  ،ويراها ب يني  ،أم أن هذا األمر
مستةيل ب ر ت؟

عمان2017/11/12 ،
السبيلّ ،

الندية إلى التمكين
 .52المصالحة الفلسطينية من ّ

ماجد عزام

مرق عمليا المصالةا الفلسطينيا ،منذ توقيع اتفاقيت ا أو وثيات ا المركزيا ،ي الااهر ي مايو /أيار
ّ
النديا والةديي عن الشراكا عند صياةا الورقا ،ثم توقي ا رسمياً
 2011ب د مراةل ،تراوةق بين ّ
ي ما ب د ،يلى ش ور قياد ةركا المااوما الفلسطينيا (ةماس) ،ي الداخل تةديداً ،بالنشو والاو

مع اندق الثوراق ال ربيا ،وانتظار ساوط السلطا والرئيس مةمود عباس ،وةركا تح ،ي مااربا

بدق أقرا يلى ذهنيا ن ايا التاريخ .ثم تبدل الةال ،مع شرو عباس ي الةديي عن التمكين
والشرعيا ،وتسليم وتسلّم ،يثر تم ّكن الثوراق الم اد والفلول ي ال الم ال ربي ،وبااء "ةماس" وةيد
تاريباً ي مواج ا التةوقق اإلقليميا ال اصفا ،ب دما وتق الفرصا لتغيير الواقع ،زمن ص ود

الثوراق.

بدأق عمليا المصالةا نظرياً مع ةواراق الااهر ي مارس /ذذار ال ام  2005التي أثمرق ما باق
ي رف باعالن الااهر الذي ت من ثالثا بنود رئيسيا :الت دئا مع يسرائيل ،اقنتخاباق التشري يا
والرئاسيا ،يعاد بناء منظما التةرير الفلسطينيا أو يصالة ا ،وهو البند الوةيد الذي لم يتم تنفيذن،
يما تم تطبي

الشرطين األوليين ،ةير أن ال مليا أخذق شكل ا الةالي ،والمت ارف علي  ،مع

ةواراق  ،2009التي استمرق سنا تاريباً ،وأثمرق عن وثياا الااهر ي أكتوبر /تشرين األول من
ال ام نفس  ،ور ق "ةماس" بداياً التوقيع علي ا ،وبينما أيدت ا قياد الخارم بةذر ،نتيجا الشت ي
ةياديا الوساطا المصريا ،تةفظق علي ا قياد الداخل ال سكريا تةديداً ،والتي باتق اون ي سد

مان

السلطا والاياد والارار ،كون ا خشيق من ادان سيطرت ا األمنيا والف ليا ،ول دم التأكد من

مصير الموظفين ،على الرةم من أن م كانوا ذق ا قليلا قبل أن يصل عددهم اون يلى أرب ين ألفا

تاريباً.

وثياا الااهر التي تم توقي ا كما هي تاريباً مع ملة

شكلي وةير جوهري ب د اندق

الثور،

وساوط نظام ةسني مبارت ،ت منق ثالثا بنود أساسيا ،تت ل باصال منظما التةرير وتطويرها،

وتشكيل ةكوما توا

وطني ،تشرف على يجراء اقنتخاباق ،أو الةزما اقنتخابيا الكاملا ،ب د ستا

ش ور ،واعاد بناء األج ز األمنيا و
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عربيا باياد الااهر  ،على أن يتم ي الفتر اقنتااليا التي تسب اقنتخاباق دمج ثالثا ذقف عنصر
من األج ز التاب ا لرام هللا ،ثم ثالثا ذقف ذخرين ،ب د تر وجيز  ،بالمنظوما األمنيا الةمساويا ي

ةز  ،والتي كانق ت م ذنذات ب

ا ذقف اط ،ولم تكن قد ت خمق يلى عشرين ألفا ،كما هي

اون مع لجنا يداريا قانونيا ،ترتبط بةكوما التوا

الم اد ذنذات.

لةل مشكلا الموظفين ةير المست صيا أو

النديا ةا رً يذن ي الةواراق التم يديا ،خصوصا مع الثاا التي اكتسبت ا "ةماس" يثر
كانق ّ
الصمود ي ةرا ةز األولى ،وقياد الةركا امتلكق الاو واقستاالليا لر ض التوقيع على الوثياا
عند صياةت ا ي أكتوبر /تشرين األول  ،2009و اط ب د الثور تم التوقيع علي ا ،وب دما زال الشت
بةياديا النظام المصري ،ومع اعتااد قياد الداخل أن األجواء اإلقليميا باتق لصالة ا ،يما يت ل

بآلياق تنفيذ الوثياا.

النديا ةا ر عامين ب د ذلت ،وكان يجري الةديي عن كيفيا التنفيذ مع ة ور مصطلةاق
ظلق ّ
الشراكا والتوا  ،وةياا مصطلةاق الشرعيا والتمكين والتسليم والتسلّم أو ذهنيا الغالا والمغلوا،
وةدثق الناطا الفارقا والمفصليا ي هذن المرةلا ي براير /شباط  2012مع التوصل يلى يعالن

نص صراةا على التنفيذ الدقي
الدوةا الذي ّ
تراس الرئيس عباس ل ا.

واألمين لوثياا الااهر  ،وةل مشكلا الةكوما عبر

ر ق قياد "ةماس" ي الداخل اإلعالن ،وةتى تجرأق على رئيس المكتا السياسي الساب  ،خالد

مش ل ،وات مت بالتفرد ،وعدم مشاورت ا ،والةاياا أن ا كانق تف ّكر ذنذات بذهنيا ن ايا التاريخ،
والش ور أن " تح" ستنت ي ،وأن السلطا والمنظما ستساطان ثمر نا جا بين أيدي ا ،من دون
الةاجا يلى أي تنازل.
وا

الرئيس مةمود عباس على الصياةا األولى للوثياا ،ألن اعتاد أن ا جاءق لصالة  ،و ى الةد

األدنى ست يد ةز يلى السلطا ،ولو بشكل تدريجي وهادج ،وألن ما كان ي وارد م ار ا نظام
وعراا الوثياا .وب د الثور
ةسني مبارت ،ورجل
الاوي الجنرال عمر سليمان ،راعى الةوار ّ
ّ
المصريا ،م أبو مازن أن الزمن تغير ،وكان ةريصا على ج ل الوثياا أم اًر واق اً ،ي ا ا طب اً
ي األمم المتةد من أجل

يل ى اقستفاد من ا ،ومن مش د المصالةا ككل ،لتاويا موقف وصراع
ر ع مكانا لسطين يلى ل
دولا كاملا ال ويا ،يما عرف باستةاا سبتمبر /أيلول .2011

تأكد عباس ،ي يعالن الدوةا  ،2012أن المستجداق تسير لصالح "ةماس" ،ومن مصلةت التوج

يلى المصالةا ،قبل أن تسوء األمور أكثر .وهذا لألسف ما لم تف م قياد "ةماس" ال سكريا
والسياسيا ي الداخل ،على الرةم من اند ا قياد الخارم ،و م ا أن مشروعيا الةركا اإلقليميا
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والدوليا ،ةتى ب د الثوراق ،تمر ةص اًر بالمصالةا والشراكا الف ليا ي مختلف الماسساق

الفلسطينيا.

عموماً؛ انت ق النديا عملياً بفشل اتفا الدوةا أو ي شال  .ومع وقو اقناالا ي مصر ،وتم ّكن
الثوراق الم اد والفلول ي ال الم ال ربي ،بدا كأن موازين الاوى مالق لصالح عباس مر أخرى.

وهنا ،وخصوصا مع اشتداد الةصار المزدوم اإلسرائيلي المصري ،ثم المثلي اإلس ارئيلي المصري
السلطوي

د "ةماس" ي ةز  ،تبدلق المصطلةاق والمفاهيم ،وعاد الةديي عن التمكين والتسليم

والتسلّم وعود ةز يلى الشرعيا مر أخرى .وا ا ا يلى موازين الاوى المختلا ،تبدو وثياا المصالةا
ل
بةاجا يلى تةديي ،أو
كأن ا تاادمق الً .صةيح أن الزمن لم ي ف عن ا تماماً ،يق أن ا باتق
تغليا الرو  ،والماصد على الشكل والنص ،وهو ما يجري اون ،ولكن بشكل أةادي ،وو
م الرئيس عباس وةركا تح وتفسيرهما.

يراد

لألسف ،أ اعق قياد "ةماس" ال سكريا والسياسيا رصا ذهبيا للذهاا يلى المصالةا من موقع
ندي .واون ،ان كل المناوراق والةيل السياسيا واإلعالميا من الااهر يلى ط ران (وربما دمش
ّ
أي اً) لن تجدي نف اً .الةركا بةاجا ماسا للمصالةا ،والتخلص من عاء السلطا الثايل ي ةز،
ب دما أرهاق ،وةتى ان ارق ،مدنياً وادارياً ،تةق وطأ الةصار الثالثي

دها ،وهذا لن يتم يق

بشروط عباس .ولن تستطيع الااهر المستلبا أمنياً مساعد قياد ةماس (قياد يةيى السنوار –

صالح ال اروري) أو ينااذها من مأزق ا وورطت ا ،خصوصا مع مجا ار عباس الشكليا ل ا ،واص اررن
ب ناد ،من ج ا أخرى ،على تنفيذ كل شروط على أرض الواقع.

أسوأ من ذلت كل أن عمليا المصالةا بذهنيا التمكين والغالا والمغلوا ،كما هي اون ،ستادي،
ي أةسن األةوال ،و ي ةال نجاة ا ،يلى يعاد ت ويم الطباا السياسيا الفلسطينيا الاديما الم ترئا

والمترهلا ،والتي يمكن تسميت ا الفلول الجدد ،ب دما تم ت ييع رصا الذهاا يلى مصالةا نديا

وتشاركيا ،واصال ديموقراطي جدي ونزي للطباا السياسيا والبيق الوطني الفلسطيني بشكل عام،

الةد األدنى و ع عربا اإلصال والتغيير على السكا السياسيا والديموقراطيا الصةيةا .أما
أو ي ّ
ي أسوأ األةوال ،و ي ةال ت ثر السيرور الةاليا ،سيتم الذهاا يلى الخطا ا ،أي خيار مةمد
وتماساً مع الثوراق الم اد التي يستغل ا
دةالن ،خيار الفلول الجدد بصفت م األكثر تماهياً
ّ
خصم م عباس ،إلقصائ م وتةجيم م .كما لفرض راان وتصورات على قياد "ةماس" الةاليا التي
هي أكثر انسجاماً سياسياً و كرياً مع الفلول الجدد ،كما أن الصفاا م م أقل ييالماً على المستويين،

الةزبي والمصلةي ال ي  ،مع أن ا أكثر كارثيا على المستوى الوطني ال ام.

العربي الجديد ،لندن2017/11/13 ،
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 .53تحدي تدمير نفق اإلرهاب والتوتر بين حفظ الردع ومنع التصعيد
كوبي ميخائيل وعومر دوستري
ي  30تشرين األول دمر الجيف اإلسرائيلي نفاا هجوميا ةفرن الج اد اإلسالمي يلى داخل األ ار ي

اإلسرائيليا من قطا ةز  .وكانق هذن هي ال مليا األكثر أهميا التي ياوم ب ا الجيف اإلسرائيلي ي
الاطا منذ ةملا «الجرف الصامد» ي صيف  ،2014وان كان بسبا النتيجا المصاد ا للسب ا
المخربين الذين قتلوا ،بمن ي م المساولين ي الج اد اإلسالمي والنشطاء من وةد ةماس الخاصا.
عدد الاتلى ،مستواهم ،ومجرد ال جوم على النف الذي وصفت ةماس وةيرها من مةا ل اإلرهاا ي

ةز بأن ا «بنيا تةتيا استراتيجيا» من شأن كل هذا أن يخل

غطا للرد من جانا الج اد

اإلسالمي واثار المصاعا لةماس ي لجم الرد أو من  .وبالف ل ،ب د ال جوم هددق هذن المةا ل
بالرد « ي الزمن والمكان المناسبين» .وذلت برةم ةياا سبا كون النف ال جومي اجتاز الةدود

يلى األ ار ي السياديا إلسرائيل.

برةم المبرر للرد ،ي نظر الج اد اإلسالمي وةماس ،م اول أن تف ل قياد ةماس استي اا

الةدي ومنع التص يد .ي الخلفيا تبدو وا ةا مساعي ةماس لد ع اتفا المصالةا بين ا وبين
السلطا الفلسطينيا يلى األمام وهي منصتا جدا لمصر التي تاود المسير  .وقد نالق الااهر لاياد

ةماس منذ اون رسائل ق لبس ي ا بشأن اللجم الواجا .ف ال عن المخاطر التي ي تراجع خطو

المصالةا يلى الوراء ،ان من شأن التص يد أن يدهور الواقع اإلنساني الص ا ي الاطا  ،ومن
شأن ةماس أن تجد نفس ا أمام ناد جماهيري قاس وتآكل ي مكانت ا بين سكان الاطا  .ي ا ا يلى

ذلت ،م اول اق تراض بأن الرد اإلسرائيلي ،الذي تثبق منذ ةملا الجرف الصامد ،هو مثابا قجم

ذخر .وعلي  ،اذا كان رد ،ان يمكن اق تراض بأن يكون مةدودا ،مثابا ر ع عتا ،وسياوم ب

الج اد اإلسالمي أو صيل ذخر وليس ةماس ،مثابا رسالا إلسرائيل بأن ليس للةكم ي ةز

مصلةا ي جولا قتاليا.

من الم م لاياد ةماس أن تواصل الزخم اإليجابي الذي نشأ مع تةاي اتفا المصالةا مع السلطا

الفلسطينيا ،بف ائل من ناةيت ا .ودليل على ذلت يوجد ي تصريةاق زعيم ةماس ي ةز  ،يةيى
السنوار الذي هدد بأن «يكسر أ ال " من يةاول منع المصالةا .وبالف ل ،برةم التوتر ي أعااا
تدمير نف اإلرهاا ،ب د يوم من ال جوم ،نالق ةماس كما كان مخططا المساوليا عن م بري ايرز

وكرم سالم يلى السلطا الفلسطينيا ،بموجا اقتفا  .و ي  12تشرين الثاني تنال السيطر ي م بر

ر ح على الةدود المصريا يلى السلطا.
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الردع اإلسرائيلي
ق تزال ةماس ي عمليا يعاد البناء ال سكري (السريع نسبيا) والمدني (األبطأ) ب د األ رار التي
ي ةملا «الجرف الصامد» .وقد تسبا بالتأخير

لةاق بالمنظما نفس ا وبالبنى التةتيا ي الاطا

ي يعاد البناء المدني عاا الايود التي ر ت ا يسرائيل على يدخال المواد مت دد اقستخدام

قعتباراق أمنيا؛ وعدم التةويل الكامل ألموال التبرعاق التي وعد ب ا؛ واقستخدام الذي تجري

ةماس لب ض من الماد ارق واألموال المةولا ألهداف يعاد البناء المدني وتوجي ا يلى أةراض
الت اظم ال سكري وبناء األنفا ؛ وعاوباق السلطا الفلسطينيا التي لم تر ع بكامل ا ب د .لاد ب ي هذا

الغزي .وا ا ا يلى الدمار الواسع المتوقع
الواقع انتاادا ةادا د ةكم ةماس ي أوساط الجم ور ّ
ي قطا ةز ي ةالا جولا مواج ا أخرى مع يسرائيل ،ي ةماس يخا ون من وقف التةويالق
الماليا من الدول ال ربيا ومن «اليد الةر » التي ست طي ا إلسرائيل اإلدار األمريكيا ،التي ترى ي
ةماس مساولا عن ال دوان

د يسرائيل من أ ار ي الاطا  ،ي جولا المواج ا التاليا.

يبدو أن ه جما الجيف اإلسرائيلي على النف لم تغير ميزان اقعتباراق هذا ،الذي ةتى قبل وقوع ا،
وج خطى ةماس قتخاذ سياسا كبح الجما  .ومن ج ا أخرى ،ان اعتباراق الج اد اإلسالمي،

الذي ق يتةمل مساولياق سلطويا ي الاطا  ،مختلفا .الرد اإلسرائيلي تجاه أ

ف موازنا

بذات الذي ي مل على ةماس .ليس وا ةا يلى أي مدى سيكون ذا مغزى رد ةماس تجان الج اد
وكذا دا

لل مل وللرد أعلى .وعلي  ،من ةير المستب د أن الج اد اإلسالمي وربما ةماس أي ا،

ي ةالا المس بأنفاق ا ال جوميا ،سيف الن الرد ي ال فا الغربيا أو من ا .وذلت على رض أن

الرد اإلسرائيلي ،يذا كان ي مثل هذن الةالا ،سيكون ملجوما ومن بطا تجان قطا ةز .
توصيات للسياسة المتبعة
أ .عملياق عسكريا علنيا وسريا

د أنفا

ةماس ر قدر يسرائيليا مثبتا لل ثور على األنفا

وتدميرها تثير منط ال مل لدى ةماس والج اد اإلسالمي على ةد سواء ،بموجب األنفا ال جوميا
هي أدواق استراتيجيا وللوعي هي األولى ي الدرجا ،وق بد ي

وء النجاعا المت ائلا لمنظوما

الصواريخ بف ل منظوما «الابا الةديديا» .وا ح بالتالي أن يسرائيل ستواصل تدمير أنفا
اإلرهاا التي تجتاز يلى األ ار ي اإلسرائيليا ،يلى جانا استمرار بناء ال ائ

األر ي .وال جوم

األخير على النف اإلرهابي ،الذي ين م يلى تدمير األنفا من جانا الجيف اإلسرائيلي على ةدود

الاطا ب د ةملا «الجرف الصامد» ،هما رسالا وا ةا ورادعا ،بموجب ا يسرائيل لن تسمح بالمس
بسيادت ا وبمواطني ا ،وهي مست د ألن تخاطر ل ذا الغرض ةتى بفتح مواج ا عسكريا أوسع.
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يلى جانا ذلت ،من أجل استكمال مشرو ال ائ

التةق أر ي ،تةتام يسرائيل يلى الزمن

واقستارار .من هنا المصلةا اإلسرائيليا ي منع التص يد الذي يادي ي هذن المرةلا يلى مواج ا

عسكريا مع ةماس ،وعلي  ،صةيح من ناةيا يسرائيل التمييز بين األنفا التي تجتاز الةدود وتلت
التي ق تجتازها.

يذا كان نمط الرد على األنفا التي تجتاز الةدود يجا أن يكون مصمما وعلنيا ،في كل ما يت ل

باألنفا ال جوميا التي لم تجتز ب د الةدود يلى األ ار ي اإلسرائيليا ،سيكون من السليم مواصلا

ال مل

دها من خالل استخدام وسائل سريا مختلفا ،وةفظ الادر على النفي بالنسبا لمجرد

استخدام ا .يمكن إلسرائيل أن تمتنع عن ذلت اط يذا كان ي ةوزت ا تكنولوجيا مثبتا لل ثور على

مساراق الةفر .مثل هذن التكنولوجيا تسمح بمتاب ا متواصلا ومصداقا لةفر األنفا وتدميرها ي

اللةظا التي تجتاز ي ا الةدود.

ا .ي ةالا الرد بصواريخ من قطا ةز ر سواء كان هذا من ةماس أم من منظما يرهابيا أخرى ر
على يسرائيل أن تتمست بالسياسا الاائما التي تا ي بأن المساوليا عن كل يطال لصاروخ و/أو
هجوم ملاا على ةماس ،بصفت ا صاةبا السياد ي قطا ةز  ،وبالتالي ستكون م ار ا ا ال سكريا

هد ا للرد .وسيت ين على يسرائيل أن تواصل المناور بين الةاجا يلى رد عسكري
لت زيز الرد

واس ا أخرى.

د ةماس،

ومنع «تنايطاق» النار ،وتاليص اةتمال التص يد الذي يادي يلى جولا عسكريا

م .يمكانيا الت اون مع ةكوما الو ا الفلسطينيا ر سواء كان بالنسبا لسياسا م الجا أنفا اإلرهاا

بشأن تدميرها ،في سيا مسير المصالةا ،األمور أكثر ت ايدا من ناةيا ةكوما يسرائيل .ةدي

تدمير نف

اإلرهاا ياكد الةاجا يلى و ع سياسا تجان مسير المصالةا واستنفاد الفرص التي

د

تتية ا إلسرائيل لغرض تصميم واقع أو مةيط استراتيجي أكثر راةا .ين منط الكفا ال نيف

يسرائيل لدى ةماس ،الذي ق يزال ساري المف ول ،يتبع ي هذا الةين الس ي يلى اقنخراط ي
الساةا السياسيا الفلسطينيا وبناء الشرعيا ،مع التطلع يلى السيطر على الساةا الفلسطينيا ي

المستابل .وعلي  ،ان ةماس ق تزال تصر على عدم التنازل عن المنظوما ال سكريا التي أقامت ا.

د .ولكن ةتى وان كان اةتمال نجا مسير المصالةا ليس عاليا ،ان مجرد وجودها يمكن أن
يخدم عد مصالح استراتيجيا إلسرائيل ،ويسمح بمجال م ين لتصميم واقع أكثر راةا إلسرائيل

وللسكان ي قطا ةز على ةد سواء .مسير المصالةا ت زز أي ا السلطا الفلسطينيا ورئيس ا،
مةمود عباس ،وتثبق دعما قستراتيجيا الكفا الدبلوماسي والتدويل التي تنت ج ا السلطا (وتستدعي
ردا يسرائيليا أي ا) ،على ةساا استراتيجيا اإلرهاا .وعلي  ،لن يكون صةيةا من ناةيا يسرائيل
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الوصول يلى و ع ت رقل ي مسير المصالةا أو توقف بسبا نشاط ا ال سكري؛ من األ

ل ،من

زاويا نظر المصلةا اقستراتيجيا إلسرائيل ،ترت المساوليا عن وقف هذن المسير للفلسطينيين .من
هنا األهميا التي ي

مان التوازن الم اد الذي بين واجا الرد ال سكري وةفظ الرد واستخدام

اإلمكاناق لتةسين الواقع اقستراتيجي الذي ي مجرد وجود مسير المصالةا.
ل ذا السبا ،من الم م ال مل على الت اون مع ةكوما الو ا

الفلسطينيا ،التي تتمتع برعايا

مصريا ،وخاصا مع أج ز األمن الفلسطينيا التي سترابط ي الم ابر ،لغرض تمرير الالزم إلعمار

الاطا بةجوم ذاق مغزى .وبالتوازي ،ينبغي ال ود للتشديد على الطلا من ةماس ،والمسنود من

الرئيس عباس وال غط األمريكي والمصري ،لالعتراف بشروط الرباعيا .كما أن من الم م أي ا أن

يتم اإلبراز ةيال األسر ُّ
الدوليا ،وق سيما ةيال مصر والوقياق المتةد لطلا عباس خل «سلطا
واةد  ،قانون واةد ،سال واةد» واسنادن.

ذا الطلا يست دف خل

غط على ةماس لتفكيت

الذ ار ال سكريا للمنظما والتخلي عن سالة ا ،وان كان اةتمال أن تستجيا ةماس ل
للغايا.

يف

يلى جانا ذلت على يسرائيل أن تستغل الواقع الجديد الناش

ي الاطا لتوسيع وتثبيق الت اون مع

قواق األمن المصريا وأج ز األمن الفلسطينيا ي الم ابر

د مةاوقق نال الوسائل الاتاليا من

سيناء ومن يسرائيل وأ ار ي السلطا الفلسطينيا يلى ةز  ،و مان ال خ المنتظم والناجع يلى

المنطاا لمواد البناء ووسائل اإلعمار المدنيا األخرى.

نظرة عليا ـ 2017/11/12
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" .54إسرائيل" ليست على عجل للقيام بالعمل القذر لمصلحة السعودية
عاموس هرئيل

الزعيم األول الذي سيستغل اقدعاءاق بأن الس وديا تريد د ع يسرائيل لمواج ا عسكريا جديد ي
لبنان ،هو اي ا الاارج المواظا جدا على الصةا ا اإلسرائيليا واألجنبيا ،األمين ال ام لةزا هللا

ةسن نصر هللا .ي الخطاا الذي ألاان يوم الجم ا الما ي ي قنواق التلفز اللبنانيا ّادعى نصر
هللا أن الس وديا أعلنق الةرا على لبنان وةزا هللا ،وةذر يسرائيل من التدخل يما يجري ،كي ق
تد ع ثمنا باهظا.

لاد بدا نصر هللا للمشاهدين ي يسرائيل م غوطا ول جت متذمر  .وقلاا من خطواق يسرائيليا

مستابليا ق تتوا

مع ادعاءات المتبجةا الساباا ،وكأن المجتمع اإلسرائيلي هو ي الن ايا مثل
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«خيوط ال نكبوق» التي ستن ار تةق

غط ال را .يبدو أن األزما التي أثارت ا الس وديا ي

لبنان ،بامالء اقستاالا التي ر ت ا على رئيس الةكوما اللبناني ،س د الةريري ،جاءق ي وقق لم

يكن رئيس ةزا هللا مست دا ل .

ولكن ةسن نصر هللا ق يبدو أن الزعيم الوةيد الذي ةر هنا ي شيء كبير ،أكبر من مااس .

أي ا الماامر الس وديا وا ةا ،وليس هنات تأكيد أن الخط ال جومي الذي تتب

بنجا  ،برةم بياناق الدعم الةماسيا للرئيس تراما.

المملكا سينت ي

وزار الخارجيا األمريكيا ي يعالن رسمي ل ا ،كانق أقل ةماسا ،اإلعالن دعا يلى يعاد الةريري
يلى منصب وةذرق دول أجنبيا ر ييران ،والس وديا أي ا ر من التدخل ي شاون لبنان.

ي هذن األثناء نشرق صةيفا «واشنطن بوسق» تفاصيل موس ا ةول اقستاالا ،تبين ي ا أن
ي لااء صباةي أة ر يلي بصور

الةريري تم تةريك دميا للس وديا .يعالن استاالت كتا ل
مفاجئا عاد ي الاصر الملِ ِكي ،وب د ذلت تم نال يلى يلّال قرا ند «ريتس كارلتون» ي الرياض
(الذي يةتجز ي أي ا األمراء وكبار رجال األعمال ،م تالو التط ير من األسبو الما ي) ،وذلت

تةق رقابا ج از األمن ي المملكا.

يسرائيل ،باستثناء ال جوم ال لني على ييران قبل أسبو  ،لم تتطر لالستاالا .كما لم يرد أي شخص

رسمي على اقت اماق والتاديراق ،وكأن تم هنا ةياكا عمليا مشتركا س وديا يسرائيليا

د ةزا

هللا ي لبنان .ي الماابل ،لم يتم اتخاذ أيا خطو لزياد اقست داداق ي الشمال ،التي من شأن ا أن
تبرهن على أن الجيف اإلسرائيلي يست د ل مليا مبادر يلي ا.

ي هذن األثناء يبدو أن الس وديين هم ربما الم نيون بذلت ،ي ةين أن ق توجد إلسرائيل أيا

عولق على عملياق عسكريا
مصلةا مباشر من مواج ا عسكريا .ويجدر التذكير أن الس وديا ّ
يسرائيليا مرتين ي الساب ر األمل بأن تاوم يسرائيل بم اجما المنشآق النوويا اإليرانيا ،وب د ذلت
تدخل الجيف اإلسرائيلي

د نظام األسد ي الةرا األهليا ي سوريا ر و ي المرتين خاا أمل ا.

وةتى اون ،الخطواق الس وديا المتسارعا تزيد من التوتر ي الساةا ةير المستار أصال ،التي

توجد ي ا يسرائيل وةزا هللا ي مراق كثير على ب د خطأين متبادلين من اندق الةرا.

سلسلا خطواق الس وديا اجأق بدرجا م ينا ج از األمن اإلسرائيلي ،و اجأق بدرجا أكبر الوزراء
ي الكابنق ،الذين ق يتاب ون التفاصيل الدقياا للتطوراق اليوميا .ين عدم اقستارار ي المنطاا،

عدد الالعبين المشاركين ووتير األةداي تنش ص وبا مف وما بالنسبا للمةللين لتوقع عد خطواق
مابلا .ولكن ربما توجد هنا أي ا أسباا عمياا تت ل
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أ

لياق قومي ملزم لج از اقستخباراق والتركيز الكبير ي السنواق األخير على جمع الم لوماق

اقستخباريا ألةراض عملياتيا ،على ةساا اقهتمام المكرس لتةليل خطواق ب يد المدى.

هآرتس2017/11/12 ،
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 .55كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/11/12 ،
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