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 .0السلطة الفلسطينية ترفض "االبتزاز" األمريكي وتلوح بتجميد العالقات إذا أغلقت مكتب المنظمة

نشرت الحياة الجديدة ،رام هللا ،2017/11/18 ،من رام هللا ،ونقالً عن وكالة وفا ،أن أمين سر اللجنةة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال ،مساء السبت ،تلقينا رسالة خطيةة مةن وزار

الخارجية األمرييية ،تفيد بننم ل يستطيووا تمديد فت ميتب منظمة التحرير الفلسطينية فةي واطةنطن
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نظ اًر لقيامنا باالنضمام للمحيمة الجنائية الدولية والطلةب مةن الجنائيةة الدوليةة أن تحيةئ جةرائ الحةر
اإلسرائيلية من االستيطان واألسرى وفرض الحقائق على األرض والودوان اإلسرائيلي على قطاع غز

إلى المجلس القضائي لفت تحقيق قضائي .وتابع عريقات ،وعليه رددنا على اإلدار األمرييية برسالة
خطيةةة أيضةةا قلنةةا فيمةةا :فةةي حةةال قامةةت بةةاغالق ميتةةب منظمةةة التحريةةر سةةنولق ات ةةاالتنا مةةع اإلدار

األمرييية بيئ أطيالما لحين إعاد فةت الميتةب ،هةذا فةي الوقةت الةذي تقةوم فيةه حيومةة نتنيةاهو بمةدم
البيوت فةي جبةئ البابةا وفةي األغةوار وتمةدد بمةدم البيةوت فةي كفةر عقةب ،تحافةن هةذا الحيومةة ونواقةب

نحن ،هذا أمر مرفوض جملة وتف يالً ويؤدي إلى تقويض عملية السالم.

ومةةن جمتةةه ،قةةال األمةةين الوةةام لجبمةةة النضةةال الشةةوبي الفلسةةطيني عضةةو اللجنةةة التنفيذيةةة لمنظمةةة

التحريةةر الفلسةةطينية د .أحمةةد مجةةدالني ،إن اإلدار األمريييةةة تن ةةاع بشةةيئ غيةةر مسةةبوق للمطالةةب

اإلسرائيلية ،دون إدراك لخطور المواقف التي تتخذها على الوضع السياسي للمنطقة .وأطار مجدالني
إلى القرار األمرييةي خطةو اسةتف اززية وت ةويد سياسةي خطيةر مةن قبةئ إدار ت ارمةب وينةدرج فةي إاةار
سياسة االبتزاز السياسي ،غير المقبولة على القياد الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية والمغتةريين الفلسةطيني ريةاض المةالحي أن القيةاد لةن تقبةئ أي ابتةزاز أو ضةغو ،
س ةواء فيمةةا يتولةةق بميتةةب بوحةةة منظمةةة التحريةةر الفلسةةطينية فةةي واطةةنطن أو بالمفاوضةةات .وأوض ة

المةةالحي ف ةي حةةديإل إلعاعةةة صةةوت فلسةةطين  ،يةةوم السةةبت ،أن نظي ةرا األمرييةةي رييةةس تيلرسةةون ،ل ة

يوقع حتى اآلن على المذكر الدورية ،التي ت ةدر كةئ  6أطةمر ،ويسةم بموجبمةا إبقةاء ميتةب البوحةة

الفلسةةطينية فةةي واطةةنطن مفتوحةاً ،بةةالرغ مةةن انتمةةاء مةةد المةةذكر السةةابقة قبةةئ يةةومين .وقةةال :إن عةةدم
التوقيع على المذكر قد ييون جةزءاً مةن إجةراءات أمريييةة تمةدإ إلةى الضةغى علةى القيةاد أو إحةدا

إرياك فيما يت ئ بالوديد من الملفات السياسية.

كم ةةا عب ةةرت الرئاس ةةة الفلس ةةطينية ع ةةن اس ةةتغرابما الش ةةديد م ةةن اإلجة ةراء األمريي ةةي ،خاص ةةة وأن لق ةةاءات
الرئيس محمود عباس ،مع الرئيس األمرييةي دونالةد ت ارمةب ،تميةزت بتفةاه كامةئ حةول خطةوات تممةد

إليجاد أجواء تسم باستئناإ عملية السالم .وقال نبيئ أبو ردينة ،النااق الرسمي باس الرئاسة ،إن
الجان ةةب الفلس ةةطيني لة ة يتل ةةق أي ةةة أفح ةةار رغة ة مض ةةي أط ةةمر اويل ةةة ،ولق ةةاءات متو ةةدد م ةةع الجان ةةب

األمريي ةةي ،مم ةةا يفق ةةد اإلدار األمرييي ةةة أهليتم ةةا للقي ةةام ب ةةدور الوس ةةيى ،وانس ةةحابما م ةةن ممامم ةةا كراعي ةةة
للوملية السياسية ،وعلة مةن أجةئ تحقيةق السةالم الةذي وعةد الةرئيس ت ارمةب بالومةئ مةن أجةئ الوصةول

إليه  .وأكد أن هذا اإلجراء يمحئ خطو غير مسبوقة في تاريخ الوالقات األمرييية  -الفلسطينية.
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وأضاإ المركز الفلسطيني لإلعالم ،2017/11/18 ،من رام هللا ،أن مستشار رئيس السلطة للوالقةات

الدوليةةة والشةةؤون الخارجيةةة نبيةةئ طةةوإل قةةال :إن السةةلطة لةةن تقبةةئ بةةني ابت ةزاز مةةن اإلدار األمريييةةة
لةةدفوما نحةةو التفةةاوض مةةع االحةةتالل علةةى أسةةاس غيةةر واض ة  .وأكةةد طةةوإل ،فةةي ت ةريحات خاصةةة

لة المركز الفلسطيني لإلعالم  ،أن السلطة ال تمتل أي مولومةات حةول قةرار أمرييةي تجةاا السةلطة أو
منظمة التحرير ،مبيناً أن هدإ السلطة واض فيما تتوجه إليه برفضما أي حلول غير منطقية .وقال

طوإل :ما نريدا هو عملية تؤدي إلى انسحا
وإقامة دولة فلسطينية على حدود . 1967

االحةتالل اإلسةرائيلي مةن الضةفة الغرييةة وقطةاع غةز،

 .1فتح معبر رفح لثالثة أيام تحت إشراف السلطة الفلسطينية للمرة األولى منذ  10سنوات

نشةةرت الحيـــاة ،لنـــدن ،2017/11/19 ،نق ةالً ع ةةن م ارس ةةلما ف ةةي غةةز فتح ةةي ص ةةبا  ،وم ةةن الق ةةاهر ،أن
السلطات الم رية فتحت موبر رف الحدودي مةع قطةاع غةز صةبا أمةس فةي كةال االتجةاهين لحالةةة
أيام ،لتميين مئات الفلسطينيين من الحاالت اإلنسانية من مغادر القطاع أو الوةود إليةه ،فيمةا منوةت

الشةةراة الفلسةةطينية ال ةةحافيين وممحلةةي وسةةائئ اإلعةةالم مةةن التغطيةةة ،قبةةئ أن تت ارجةةع وتسةةم لم ة

لدقائق مودود  .وطةمدت محافظةة طةمال سةيناء اسةتنفا اًر امنيةاً لتةنمين عبةور الفلسةطينيين الوةالقين إلةى
غز واستقبال الوافدين منما وغالبيتم مسافرون للوالج أو للدراسة.
وت ة فةةت الموبةةر أمةةس للمةةر األولةةى تحةةت مسةةؤولية هيئةةة الموةةابر والحةةدود فةةي السةةلطة الفلسةةطينية

وحيومة التوافق الواني منذ سنة  .2007ومنذ سةاعات ال ةبا انتشةر للمةر األولةى منةذ توقيةع اتفةاق

القةةاهر  ،2017ضةةبا وعناصةةر أمةةن تةةابوين للسةةلطة الفلسةةطينية ،مةةن بيةةنم قةوات مةةن حةةرس الرئاسةةة
بلبةةاس مةةدني ،داخةةئ الموبةةر وخارجةةه .وعملةةت طةةراة الجةوازات علةةى فحةةز وخةةت جةوازات أكحةةر مةةن

 500مغادر ،من بينم حملة جوازات سفر م رية ،ومرضى وغيره  ،وصلوا على متن  10حةافالت.
وعملةةت الشةةراة وق ةوات األمةةن التابوةةة للحيومةةة السةةابقة ،التةةي طةةيلتما حمةةاس ،علةةى تنظةةي الومةةئ

وركو الحافالت وحفظ النظام ،نظ اًر إلى عدم قدر السلطة الفلسطينية وهيئةة الموةابر علةى تنظيممةا،

خش ةةية انف ةةالت األم ةةور وخروجم ةةا ع ةةن الس ةةيطر  .وكش ةةفت م ةةادر فلس ةةطينية ف ةةي الحيوم ةةة الس ةةابقة
لة الحيا النقا

عن أن عل جاء ةمر اتفاق توصئ إليةه رئةيس االسةتخبارات الوامةة الفلسةطينية اللةواء

ماجد فرج مع رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار.

وسمحت هيئة الموابر للمغادرين بالسفر بناء على كشوإ أعدتما منذ أطمر عد وزار الداخلية في القطاع.
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وتفقد وزراء الومئ منمون أبو طمال واألطغال الوامة واإلسيان مفيد الحساينة والم أر هيفاء األغا سير
الومئ في الموبر المغلق في طيئ متواصئ منذ أكحر من ةالةة أطمر ،ضمن عملية إغالق طبه تامة

منذ أكحر من أريع سةنوات .وقةال الحسةاينة إن تسةل الحيومةة الومةئ فةي الموبةر بةاكور عمةئ حيومةة
الوفاق باطراإ األجمز األمنية على الموبر  ،مورياً عن طةيرا لججمةز األمنيةة التابوةة لحركةة حمةاس
الذين نسقوا األمن خارج الموبر .واعتبر الحساينة أن المشمد اليوم على موبر رف سيؤدي إلى وحد
حقيقية فلسطينية  .ودعا الحسانية الف ائئ ،التي ستتوجه غداً اإلةنين إلى القاهر إلجراء جولة جديد
من الحوار الواني ،إلى الومئ على إنماء كئ الملفات الوالقة .

وأضافت الشرق األوسط ،لنـدن ،2017/11/19 ،مةن غةز ،أن إيةاد البةزم ،النةااق باسة وزار الداخليةة
في قطاع غز  ،قال إنه منذ مساء أمس بةذلت األجمةز األمنيةة واةواق وزار الداخليةة واألمةن الةواني

في غز جمودا كبير من أجئ أن يومئ الموبر بنفضئ صور  ،ويجري عل بالتنسيق مع إدار الموابر
والحدود ،وما نتطلع له أن ييون اليوم هو بداية مرحلة جديد من عمئ موبةر رفة علةى أسةاس الفةت
الدائ  ،وإنماء موانا طوبنا في قطاع غز ،ونقدم في سبيئ عل كئ ما نستطيوه .

 .1مسؤول بوزارة االقتصاد الفلسطينية :السلطة ترفض إدخال مواد اإلعمار والبضائع عبر معبر رفح
غةةز  :كشةةف مةةدير عةةام التخطةةيى والسياسةةات بةةوزار االقت ةةاد الفلسةةطينية أسةةامة نوفةةئ ،أن السةةلطة
منوت ،يوم السبت ،آالإ األانان من مواد اإلعمار واألسمنت واألخشا

والبوايات مةن الةدخول إلةى

قطاع غز عبر موبر رف البري .وأوض نوفئ ،في ت ري ٍ خاص لة المركز الفلسةطيني لإلعةالم أن
السلطة تتحجج بنن هذا المواد غير مسمو بادخالما عبر موبر رف ؛ نظ اًر لودم توفر جاهزية الموبةر

لفحةز هةذا المةواد ،وهةو نفةاا جملة ًة وتف ةيالً .وأكةةد نوفةئ بةالقول إن :هةةذا المةواد كةان تةةدخئ منةذ مةةا
يقةار ةمةةاني سةةنوات عبةةر موبةر رفة بشةةيئ مسةةاعدات إنسةانية للجانةةب الفلسةةطيني دون أن تفحةةز؛
لحونمةةا بضةةاعة مسةةتورد مةةن الخةةارج  .وأكةةد نوفةةئ أن هةةذا المةواد ممنةةوع دخولمةةا عبةةر موبةةر كةةرم أبةةو

سال من الجانب اإلسرائيلي ،مبيناً أن حجة السلطة غير صحيحة.
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/18 ،
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 .1موقع أمد :تشكيل لجنة يرأسها فرج للتحقيق مع محمود الهباش
أمد /رام هللا :كشف م در مطلع ل ة أمد عن تشييئ لجنة يرأسما رئيس جماز المخةابرات الفلسةطينية،
اللواء ماجد فرج ،طيلما الرئيس الفلسطيني محمةود عبةاس مةؤخ اًر ،للتحقيةق مةع رئةيس مجلةس القضةاء

الش ةةرعي محم ةةود المب ةةا  .وي ةةين الم ةةدر أن المب ةةا

تمي ةةن م ةةن تمري ةةب مب ةةال كبي ةةر إل ةةى البرتغ ةةال

لالستحمار فيما والح ول على الجنسية البرتغالية.

وأوض الم در أن التفاصيئ الحاملة للتحقيق ستُنشر على اإلعالم خالل أيام.
أمد لإلعالم2017/11/18 ،

 .5السفير الفلسطيني في الدوحة :قطر داعم رئيسي لتطوير التنمية في فلسطين
يحيى عسير :قال منير غنام ،السفير الفلسطيني فةي الدوحةة ،إن قطةر كانةت ومةا تةزال داعمةاً رئيسةياً
للشوب الفلسطيني وتقةوم بيةئ مةا تسةتطيوه مةن أجةئ تطةوير التنميةة فةي فلسةطين وإعةاد اإلعمةار لمةا

دمرتةةه الحةةرو اإلس ةرائيلية علةةى فلسةةطين وم ةؤازر الشةةوب الفلسةةطيني فةةي مواجمةةة الم ةةاعب التةةي
يتوةةرض لمةةا بسةةبب اإلج ةراءات التوسةةفية التةةي يقةةوم بمةةا الوةةدو المحتةةئ وهةةذا دور يقةةدر لقطةةر وجةةدير

بالشير واالحترام.

الشرق ،الدوحة2017/11/18 ،

 .6الحكومة الفلسطينية :انتخاب فلسطين عضواً في "تنفيذية وارسو" انتصار للدبلوماسية
وكالةةة واس :أكةةدت الحيومةةة الفلسةةطينية أن انتخةةا

دولةةة فلسةةطين ممحلةةة عةةن منطقةةة آسةةيا والباسةةفي

فةةي عضةةوية اللجنةةة التنفيذيةةة آلليةةة وارسةةو الدوليةةة لجضةرار والخسةةائر الناتجةةة عةةن تغيةةر المنةةا  ،هةةو

انت ةةار جديةةد للدبلوماسةةية الفلسةةطينية .وقةةال النةةااق باسة الحيومةةة اةةارق رطةةماوي ،فةةي ت ةري لةةه
يوم السبت :إن مشاركة فلسطين وانتخابما في هذا اللجنة التي توتبر اللجنة التوجيمية على المستوى
الدولي والتي تضخ الخطى التوجيميةة فيمةا يخةز األضةرار والخسةائر الناجمةة عةن تغيةر المنةا  ،هةو

دليئ على كفاء دولة فلسطين وأاقمما الممنية ،مؤكداً التزام فلسطين باتفاقية باريس للمنا .

عكاظ ،جدة2017/11/18 ،
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 .7قيادة حماس تلتقي ماجد فرج ويؤكدان ضرورة إنجاح الحوار الوطني بالقاهرة

أفادت حركة حماس بنن لقاء ممماً جرى يوم الجموة ( )11/17بين قياد حركة حماس وماجد فرج
مدير جماز المخابرات الفلسطينية بميتب الحركة في غز .
وعكر م در مسؤول بالحركة ،في ت ري

صحفي مساء السبت ،أنه جرى خالل اللقاء بحإل

التطورات التي تمر بما القضية الفلسطينية والوضع الوريي واإلقليمي والدع الذي تلقاا الم الحة

الفلسطينية من الدول الوريية .وقال إن الطرفين أكدا على ضرور المضي قدماً نحو الحوار الواني
في القاهر بالرعاية الم رية الحريمة ،وضرور االلتزام بتطبيق بنود اتفاق 2011/5/4م ،وعل

ٍ
تميين للحيومة وتسلي ٍ للموابر.
استحماالً للخطوات التي تمت في غز من

من جانبه ،ةمن السيد ماجد فرج قيام األجمز األمنية في غز بواجبما على أكمئ وجه في إدار عملية

السفر في موبر رف

وحفظ األمن والنظام .وأكد الطرفان على أن سال

المقاومة حق للشوب

الفلسطيني االما ل تق الدولة الفلسطينية المستقلة ،وعند عل سييون هذا السال هو سال الجيش
الواني الفلسطيني التابع للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتما القدس .وطددا على ضرور إنجا

الرعاية الم رية والومئ مع كئ ف ائئ الومئ الواني إلنجا الحوار والخروج بنتائج توود بالخير

على الشوب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

موقع حركة حماس ،غزة2017/11/18 ،

 .8غزة :الفصائل تدعو لمناقشة ملفات منظمة التحرير والمجلس الوطني
غز  :أصدرت ف ائئ فلسطينية وانية وإسالمية بيانا يوم السبت ،أكدت فيه ضرور إنجا

الم الحة بما يخدم الم لحة الوانية الوليا للشوب الفلسطيني .وأكدت كئ من حركة الجماد
اإلسالمي ،والجبمة الشوبية لتحرير فلسطين ،والجبمة الديمقرااية واالئع حر التحرير الشوبية في

بيانما على ترحيبما باتفاق الم الحة بين حركتي فت وحماس ،مرحبة بالدعو الموجمة من م ر
لوقد دور للحوار الواني الفلسطيني في  21من الشمر الجاري ،مؤكد ضرور إنجا هذا الدور

لخدمة القضية الفلسطينية.

وحول الحوار المرتقب ،اقترحت الف ائئ أن يتضمن التنكيد على مضمون االتفاقات السابقة لدورات

الحوار الواني الفلسطيني ،وااللتزام بما ،خاص ًة اتفاق القاهر آعار  ،2005ووةيقة الوفاق الواني في
غز  ،2006واتفاق القاهر  2011و.2013
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كما أفاد بضرور أن يتضمن الحوار مراجوة أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية ،بما في عل إعاد
تشييئ المجلس الواني الفلسطيني باالنتخابات وفق نظام التمحيئ النسبي ،وعقدا خارج األراضي

المحتلة بما يقتضي دعو اللجنة التحضيرية التي اجتموت في بيروت في كانون الحاني /يناير 2017

الستئناإ أعمالما .وطدد على أهمية وةيقة الوفاق الواني للوام  2006التي تشيئ أساس البرنامج

الواني الفلسطيني ،والرؤية الوانية في مواجمة استحقاقات المرحلة القادمة ،إضافة للترحيب
باالتفاق األخير ،والتنكيد على ضرور اإلسراع في موالجة القضايا المجتموية والحياتية للمواانين

بغز .

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/18 ،

 .9فتح :محاوالت "إسرائيل" فرض رؤيتها السياسية واألمنية ستبوء بالفشل الحتمي
رام هللا :أكدت حركة فت أن السالم الحقيقي الدائ يبدأ من فلسطين من خالل إنماء االحتالل

اإلسرائيلي الحامئ ألراض فلسطين وعلى رأسما القدس المحتلة ،وأنه مخطن من يظن أن سالما يمين

أن يتحقق من خالل تجاوز حقوق الشوب الفلسطيني أو من خالل البحإل عن صي مائوه من

طننما تجميئ االحتالل واستم اررا بطرق مختلفة .وقال المتحد

باس الحركة عضو مجلسما الحوري

اسامة القواسمي ،في بيان له :لن نقبئ بنقئ من حقوقنا التي كفلما القانون الدولي والق اررات الدولية
عات ال لة بقضيتنا ،وأن محاوالت إسرائيئ فرض رؤيتما السياسية واألمنية على طوبنا وقيادتنا

ستبوء بالفشئ الحتمي ممما عظمت الضغواات وممما اال الزمن .

وأعر عن ةقته بنن الور سيقفون إلى جانبنا في رفض المؤامر اإلسرائيلية التي تسوى من وراءها

إلى تنفيذ المبادر الوريية بالمقلو  ،وتجاوز حقوق طوبنا الراسخة والحابتة .وأضاإ سنتوااى بشيئ

إيجابي مع آية اروحات محترمة وإيجابية ومنسجمة مع القانون الدولي ،ونسوى إلنجا أي جمد

دولي من طننه تطبيق ق اررات الشرعية الدولية ،موضحاً أن المشيلة ل تحن في يوم من األيام عند
الشوب الفلسطيني وقيادته ،بئ كانت وما زالت عن حيومة االحتالل اإلسرائيلية الرافضة للقانون

الدولي.
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" .01الشعبية" :التهديد األمريكي بإغالق مكتب منظمة التحرير ُيجابه بتوحيد الموقف الفلسطيني
غز  :قالت الجبمة الشوبية لتحرير فلسطين إن تمديد اإلدار األمرييية باغالق ميتب بوحة منظمة
التحرير الفلسطينية في واطنطن ُيجابه بتوحيد الموقف الفلسطيني ضد هذا السياسة وعبر اإلسراع في
إنجاز الم الحة .وأوض بيان للجبمة السبت أن التمديد األمرييي تنكيد على سياسة ةابتة وموادية
االما اعتمدتما اإلدارات األمرييية المتواقبة ضد طوبنا وحقوقه الوانية ،كما أنما توبير عن الدع

المطلق والمتواصئ لالحتالل .وأضافت الجبمة أن المطلو

لمواجمة هذا السياسة األمرييية ييمن

في عدم الرضو للضغواات التي تمارسما واطنطن على القياد الفلسطينية ،والقطع مع األوهام

والرهانات على أي ٍ
دور محايد لما تجاا ال راع الفلسطيني والوريي اإلسرائيلي.

فلسطين أون الين2017/11/18 ،

 .00الرشق :مؤتمر مقاومة التطبيع بالكويت خطوة مهمة لعزل االحتالل
الدوحة :عد عزت الرطق ،عضو الميتب السياسي لحركة حماس ،مؤتمر مقاومة التطبيع في
الخليج ،الذي انوقد في دولة الحويت ،خطو مممة في اريق عزل االحتالل وفضحه ،ووصفه أنه
رسالة قوية لحئ المطبوين والحالمين بتلميع صور الحيان الغاصب ودمجه في أوااننا الوريية

واإلسالمية .وأطار الرطق في ت ري ٍ له مساء يوم السبت ،إلى أن انوقاد المؤتمر جاء في الوقت

الذي اعتقد فيه قاد االحتالل َّ
أن الظروإ اإلقليمية مواتية لتحقيق اختراقات خليجية ،مشدداً على أنه
األمة الرافض ألي تطبيع مشين مع
يشيئ صفوة لم (قاد االحتالل) ،ويضع أمامم حقيقة نبض َّ

قتلة األافال.

وقالَّ :
إن مقااوة االحتالل ومحاصرته ،والوقوإ سداً منيواً ضد محاوالت التطبيع موه ،فريضة

طرعية ،ومسؤولية وانية ،وواجب إنساني ،يقع على عاتق األمة الوريية واإلسالمية أفراداً وحيومات
ومؤسسات وكئ أحرار الوال  .وأضاإ نحمن ونقدر عالياً استضافة الحويت الشقيقة ألول مؤتمر

خليجي لمقااوة االحتالل  ،عادا أنه موقف يوبر عن دعمما األصيئ ،أمي اًر وحيومة وطوباً ،للشوب

الفلسطيني ونضاله المشروع .
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 .01حسن يوسف يطالب بحراك جاد إلنجاز مصالحة حقيقية على األرض
الضفة الغريية :قال القيادي في حركة حماس ،بالضفة الغريية المحتلة حسن يوسف إن األنظار كلما

سيجرى في القاهر في الة  21من الشمر الحالي ،مطالباً الحئ الفلسطيني
تتجه نحو الحوار الذي ُ
بحراك جاد وعملي على األرض ،لم الحة وانية فلسطينية حقيقية .ودعا يوسف في ت ري

صحفي وصئ فلسطين أون الين السبت الجميع بال استحناء إلى ضرور تندية استحقاقات

الم الحة ،وعدم التنخر إلنجاز ملفما ،مؤكداً أن الم الحة ليست م لحة لف يئ ،بئ لحئ

فلسطيني .ووجه يوسف حديحه للسلطة الفلسطينية ،مطالباً إياها بضرور رفع الوقويات عن غز

وإغالق ملف االعتقاالت السياسية نمائياً ،وفقاً لما تقتضيه م لحة الشوب الفلسطيني .وحذر من أن
أي تنخر في إنجاز الملفات الوالقة؛ ستجوئ الفلسطيني في موضع القلق من هدم كئ الجمود التي

بنيت لطي ملف االنقسام.

فلسطين أون الين2017/11/18 ،

 .01فتح وحماس :ملف المصالحة االجتماعية نتعامل معه كملف أساسي حسب اتفاقية القاهرة 2011

غز  :قال النااق باس حركة حماس فوزي برهوم ،إن حركته توتبر ملف الم الحة المجتموية من
أه أولوياتما منذ بداية االنقسام عام  .2007وأضاإ برهوم لة ة البيان  :نومئ منذ وقت اويئ من

أجئ ترمي البيت الفلسطيني الداخلي وإعاد النسيج االجتماعي ،ونجبر ما ح ئ به من كسر ونومئ
على تميين النسيج لبناء الوحد الوانية ،من خالل النائب محمد دحالن برعاية م رية ،حيإل

استطونا تسوية أوضاع  40عائلة فلسطينية فقدت أبناءها نتيجة االنقسام .
بدورا ،قال مسؤول لجنة التحافئ والنائب عن حركة فت

ماجد أبو طمالة ،إن ملف الم الحة

االجتماعية نتوامئ موه كملف أساسي حسب ما ت االتفاق عليه في اتفاقية القاهر عام  ،2011من

أجئ إنماء الشر االجتماعي الموجود في قطاع غز ،ونرى مدى االرتيا

بين األسر والوائالت

بفضئ جمد دولة اإلمارات كدولة عريية طقيقة أسممت بشيئ كبير في دع هذا الملف.

ويضيف أبو طمالة المقر من النائب دحالن في مقابلة مع البيان  :هناك عراقيئ تواجه اللجنة

الوانية خاصة ويوض الوائالت لديما تحفظ على الم الحة نتيجة الضغى عليما من قبئ السلطة
الفلسطينية في رام هللا بوقف رواتبم في حال أقدموا على الموافقة على الم الحة المجتموية .

البيان ،دبي2017/11/19 ،
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 .01ليبرمان يدعو الرؤساء العرب لزيارة القدس
محمد وتد :وجه وزير األمن اإلسرائيلي ،أفيجدرو ليبرمان ،دعو لرؤساء الدول الوريية إلى زيار

القدس المحتلة ،مطالبا إياه السير على خطى الرئيس الم ري الراحئ محمد أنور السادات الذي
زار القدس عقب التوقيع على اتفاق كامب ديفيد بين تئ أبيب والقاهر .

واستذكر ليبرمان زيار السادات للقدس قبئ  40عاما عبر تغريد له على حسابه على فيسبوك ،قائال:

بود  40عاما من الزيار التاريخية للسادات إلسرائيئ ،أدعو زعماء المنطقة إلى متابوة نمج والسير

على خطى الرئيس الم ري والقدوم إلى القدس وفت صفحة جديد ليس فقى في عالقات إسرائيئ
مع الوال الوريي بئ في المنطقة باسرها .

وأضاإ :الشرق األوسى يحتاج أكحر من أي وقت مضى إلى ائتالإ من الدول الموتدلة ضد

إيران .

عرب 2017/11/18 ،48

" .05معاريف" :نتنياهو سيطرح نفسه كزعيم وسطي وليس يميني

القدس  -الوكاالت :نقلت صحيفة ماكور ريشون المقرية من حيومة بنيامين نتنياهو واالئتالإ
اليميني الحاك عموماً ،عن م ادر في الحيومة اإلسرائيلية قولما :إنه يتوقع أن تحون مبادر ترامب
مريحة إلسرائيئ لحن لن يت ارحما قريباً.

من جمته ،أطار بن كسبيت المحلئ السياسي في صحيفة مواريف إلى أن رئيس الحيومة
اإلسرائيلية يمر بفتر تقلبات في مزاجه ،وأنه يظمر هادئا أحياناً ومتوت اًر وغاضباً أحياناً أخرى ،ويؤجئ
اجتماعات هامة حتى للحيومة األمنية الم غر ،وعل بسبب التحقيقات الجنائية التي يخضع لما.

رغ عل  ،يرى نتنياهو ،بحسب كسبيت ،أن حبئ اإلنقاع حاليا يتمحئ بمبادر ترامب و قانون
التوصيات (منع الشراة من التوصية بتقدي الئحة اتمام ضدا) ،لحي يتمين من التوجه إلى

انتخابات عامة مبير على خلفية سياسية .بيبي يريد اآلن إجراء انتخابات خالل الوام  ،2018من

أجئ أن يسبق توصية المستشار القضائي للحيومة بتقدي الئحة اتمام ضدا بمخالفات الرطو  ،في

أسوأ األحوال ،أو االحتيال وخيانة األمانة في الحالة األقئ سوءاً  .وأوض كسبيت أن نتنياهو قال
لوزرائه ،األسبوع الماضي :إنه ال يستطيع رفض المبادر األميركية في حال ارحما ترامب .لحن

باميان نتنياهو القيام بخدع سياسية .ووفقاً لحسبيت ،فان نتنياهو سي ور نفسه كزعي توصئ إلى

قرار تاريخي إلنماء ال راع اإلسرائيلي – الفلسطيني  .وفي هذا الحالة ،يضيف هذا المحلئ ،فان
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نتنياهو سيطر ن فسه كزعي وسطي وليس يمينيا ،على أمئ بنن يسقطه نفتالي بينيت بنسرع وقت
ويذهب الجميع إلى انتخابات مبير .

األيام ،رام هللا2017/11/18 ،

 .06أوري أرئيل :لن نبقى في حكومة تعترف بدولة فلسطينية مهما كانت الشروط لذلك
كشفت القنا المتلفز الحانية الليلة عن مبادئ خطة السالم التي يومئ الرئيس األمرييي دونالد ترامب

على بلورتما .وقالت م ادر مطلوة في أورطلي القدس للقنا إن ترامب سيقتر إقامة دولة فلسطينية

ولحن ليس على حدود  67فضال عن انه سيطر تبادل منااق بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني.
ويحسب القنا الحانية فان قوات جيش الدفاع ستظئ مرابطة على ضفاإ نمر األردن.

وعقب الوزير أوري أرئيئ رئيس كتلة االتحاد الواني على خطة ترامب بالقول إن االتحاد لن يبقى
في حيومة توترإ بدولة فلسطينية ممما كانت الشرو لذل .

هيئة البث اإلسرائيلي مكان – إسرائيل2017/11/18 ،

 .07االحتالل ينهي مشروعاً لربط مستعم ارت بالقدس

أكدت وسائئ إعالم إسرائيلية أن سلطات االحتالل أنمت مشروع ريى مستومرات تجمع غو
عت يون المقامة على أراضي المواانين الفلسطينيين جنو

المحتلة.

القدس وييت لح  ،بمدينة القدس

ونقئ موقع مؤسسة القدس الدولية عن طبية كان اإلخبارية الوبرية الحيومية أن حيومة االحتالل

أنمت جزءا من مخطى توسيع حدود مدينة القدس بض مستوم ارت الضفة إليما.

وأوضحت الشبية الوبرية أن الحيومة اإلسرائيلية تبني ممرات أسفئ األرض تريى هذا المستوانات
بمدينة القدس ،مبينة أن المدإ المولن من هذا الممرات هو القضاء على االختناقات المرورية في

الشوارع ،لحن المدإ الخفي هو ريى المستوم ارت بالقدس من أجئ ضمما عمليا على األرض.

وأضافت أن المسؤولين اإلسرائيليين ال يخفون نيتم من وراء هذا المشاريع ،وهي ض مستوم ارت

مواليه أدومي طرقي القدس المحتلة وغو

عت يون جنويا والمستوم ارت القريبة من القدس ،إلى

حدود المدينة .وأكدت أن ت ريحات الحيومة اإلسرائيلية ومسؤوليما بشنن تجميد المشاريع
االستيطانية غير صحيحة ،مشير إلى أن األمور على أرض الواقع مختلفة والمنطقة تتغير ل ال

االستيطان ومشاريع الض التي ستغير وجه القدس.
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وعكرت وسائئ إعالم عبرية أن رئيس حيومة االحتالل بنيامين نتنياهو يدع خطة لف ئ أحياء
ويلدات فلسطينية وإخراجما من حدود بلدية القدس ،مما يوني ارد ما ال يقئ عن  150ألف فلسطيني

من حدود نفوع بلدية القدس بمدإ تقليز عدد الفلسطينيين الذين يويشون في القدس المحتلة
والمحافظة على أغلبية يمودية.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/18 ،

 .08المكتب الوطني للدفاع عن األرض :ثالثة مخططات تهجير على جدول حكومة االحتالل
رام هللا :أفاد تقرير أسبوعي للميتب الواني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،أنه ت الحشف
مؤخ اًر عن ةالةة مخططات تمجير وتطمير عرقي على جدول أعمال حيومة االحتالل.

وعكر التقرير الذي يرصد انتماكات االحتالل واالستيطان خالل األسبوع الماضي ،أن المخطى األول
يقضي بالمضي قدماً بالمخطى االستيطاني الموروإ بة  ،E1من خالل إخالء كافة السيان
الفلسطينيين البدو الذين يويشون في منطقة  E1والمنااق المحيطة بمستومر "مواليه أدومي " ،في

مسوى منما لتطبيق خطة استيطانية واسوة جداً تريى بين المستومر ومدينة القدس المحتلة.
أما المخطى الحاني ،فمو —وفق التقرير— مخطى سري يشرإ عليه رئيس بلدية القدس اليميني نير
بركات ،ويقضي بمدم حي سيني قريب من حاجز قلنديا في كفر عقب خارج جدار الف ئ

الون ري ،ويشمئ ستة مبان كئ واحد منما يض ستة اوابق ،باإلضافة إلى مسجد وسينفذ بحماية
الشراة وجيش االحتالل وجماز األمن الوام الشاباك خالل طمر بحجة البناء غير المرخز.

وعكر التقرير أن المخطى الحالإل ،هو أمر عسيري بوضع اليد على أراضي عين الحلو وأم الجمال
في وادي المال في األغوار الشمالية في الضفة الغريية المحتلة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/18 ،

 .09تقرير 2,500 :عائلة فلسطينية عادت إلى مخيم السبينة بريف دمشق
بيروت – (واس) :أكدت وكالة األونروا أن عدد الوائالت من الالجئين الفلسطينيين الذين عادوا إلى
مخي السبينة لالجئين الفلسطينيين بريف دمشق حتى اآلن يقدر بنحو  2,500عائلة .وأوضحت

الوكالة في تقرير لما نشر يوم السبت ،أنه من المتوقع أن توود ألف عائلة أخرى إلى المخي خالل

األطمر القادمة .وحول نشا

األونروا في مخي السبينة ،قالت الوكالة إنما افتتحت في

 2017/10/15اةنتين من مدارسما الستة في مخي السبينة ألول مر منذ كانون األول /ديسمبر ،2012
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حيإل عاد نحو  500االباً بود إغالق لمذا المدارس استمر أريع سنوات بسبب الق ف والح ار
الذي تورض له المخي من ِقبئ قوات النظام السوري.
عكاظ ،جدة2017/11/18 ،

 .11مسيرة في رام هللا للمطالبة باإلنجاز الفوري ال تفاق المصالحة

الوكاالت :االب المشاركون في مسير حاطد نظمت في رام هللا بانماء صفحة االنقسام بشيئ
نمائي ،وتحقيق الم الحة الوانية التي تويد توحيد النظام السياسي الفلسطيني ،لمواجمة مخططات

االحتالل وأهدافه المولنة ،بت فية القضية الوانية ومنع أي إميانية لقيام دولة مستقلة ،عات سياد

وعاصمتما القدس .وطمدت المسير التي انطلقت من ميدان المنار  ،برام هللا ،هتافات المئات من

المواانين الداعين إلنماء االنقسام فو اًر ،وإنجاز االتفاق على مختلف القضايا الوالقة ،واالب
المشاركون عبر مذكر قام علي عامر ،منسق وانيون إلنماء االنقسام بقراءتما ،بتشيئ حيومة
وحد وانية تستطيع النموض بمقدرات طوبنا ،والتوافق على انتخابات تشريوية ورئاسية وللمجلس

الواني ،حيحما أمين وفق سقف زمني محدد بمشاركة الجميع ،إلقرار استراتيجية وانية جديد ،
تمين طوبنا من مجابمة التحديات اإلقليمية والدولية.

الخليج ،الشارقة2017/11/19 ،

 .10عشرات الصحافيين يعتصمون أمام بوابة معبر رفح رفضاً لمنعهم من تغطية االفتتاح

غز  -فتحي صبا  :فتحت السلطات الم رية موبر رف الحدودي مع قطاع غز صبا أمس في
كال االتجاهين لحالةة أيام .ومع أن األمور سارت في طيئ جيد مع المسافرين ،إال أن األمر ل يين
كذل مع ال حافيين الراغبين في تغطية فت الموبر تحت مسؤولية السلطة للمر األولى منذ عشر

سنوات .ومنوت إدار الموبر وسائئ اإلعالم وال حافيين الفلسطينيين من تغطية فت

الموبر،

وسمحت فقى بالتغطية لة تلفزيون فلسطين  ،ووكالة وفا الرسميين .واستنحر صحافيون واعالميون
وحقوقيون ونشطاء قرار ادار الموبر منع ال حافيين من التغطية ،واعتبروا عل انتماكا وتقييداً لحرية

ال حافة .واعت

عشرات ال حافيين احتجاجاً أمام بوابة الموبر ،ونددوا بقرار المنع المستغر ،

بخاصة أن وزار الداخلية وهيئة الموابر في حيومة حماس السابقة كانتا تُتيحان لل حافيين ووسائئ
االعالم الدخول إلى الموبر ،وتومالت على تسميئ ممماتم ال حافية.
الحياة ،لندن2017/11/19 ،
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 .11وفد طبي فلسطيني  -أوروبي يجري سلسة عمليات نوعية بغزة

غز  :أجرى وفد ابي فلسطيني  -أورويي من تجمع األاباء الفلسطينيين في أورويا – فرع فرنسا
سلسلة عمليات جراحية نوعية للمرضى في قطاع غز  .وقال أحمد أبو ندي ،مدير ميتب غز لتجمع

األاباء الفلسطينيين في أورويا لة قدس برس يوم السبت ،إن الطبي ميون من ابيبين وهما :نزار

بدران ،استشاري جراحة المسال البولية ،ورؤوإ السلطي استشاري جراحة المسال البولية لجافال
وأجرى هذا الومليات في مشافي :الشفاء بغز  ،وناصر في خان جنو

قطاع غز  ،واألندونيسي

طمال قطاع غز ،وعل بالتنسيق مع جموية إغاةة أافال فلسطين . PCRF

قدس برس2017/11/18 ،

 .11محكمة النقض المصرية تلغي أحكاماً بسجن  14من اإلخوان مدانين بتهمة التخابر مع حماس

القاهر  :ألغت محيمة النقض الم رية أحياماً بسجن  14متمماً من عناصر جماعة اإلخوان

المسلمين  ،الم نفة إرهابية ،وقررت إعاد محاكمتم  .وقضت محيمة النقض بقبول الطون المقدم
من  14متمماً في أحدا

عنف طمدتما مدينة بنما طمال القاهر في تموز /يوليو  ،2013عقب عزل

الرئيس السابق محمد مرسي ،على حي بسجنم  10سنوات وقررت إعاد محاكمتم .
وكانت محيمة جنايات قضت بمواقبة المتممين بالسجن المشدد  10سنوات ،إلدانتم بنحدا

طغب

في بنما .وأسندت النيابة للمدانين تم االنضمام إلى جماعة اإلخوان واالطتراك في تجممر الغرض
منه ارتحا

جرائ االعتداء على األطخاص ،وتخريب الممتلحات الوامة والخاصة ،واستوراض القو

والتلوي بالونف .وأسندت النيابة الوامة إلى المتممين ارتحا

جرائ تنسيس وتولي قياد واالنضمام

إلى جماعة إرهابية ،تمدإ توطيئ أحيام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة
أعمالما ،والتخابر مع منظمة أجنبية ممحلة في حركة حماس الفلسطينية ،وتخريب منشآت الدولة،
والقتئ الومد مع سبق اإلصرار والترصد والشروع فيه.
الحياة ،لندن2017/11/19 ،

" .11التايمز" البريطانية :التحول العربي لـ"إسرائيل" يمهد لسالم أمريكي
عكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الواليات المتحد تومئ على وضع خطة نمائية ،تقضي

باحالل سالم دائ بين الفلسطينيين و إسرائيئ  ،في أعقا
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اإلسرائيلية بقياد السوودية .وأضافت ال حيفة أنه رغ الشيوك بشنن فرص نجاحما ،فان المحللين
ترمب اختار لطر خطته وقتا مناسبا للغاية ،إع تتقااع الم ال اإلسرائيلية
يرون أن الرئيس دونالد ا
والوريية بما يسم باعاد تشييئ الشرق األوسى.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/18 ،

يصوب البوصلة
 .15خليجيون يرفضون التطبيع ..مؤتمر بالكويت ّ
الحويت :نظمت حركة مقااوة إسرائيئ في الخليج (بي دي أس غولف) يوم الجموة الفائت ،مؤتم ار
في الحويت لمقاومة التطبيع في الخليج الوريي ،تحت رعاية رئيس مجلس األمة الحويتي مرزوق

الغان  .ويمدإ المؤتمر الذي طاركت فيه طخ يات خليجية وعريية وناططون في دع القضية
الفلسطينية إلى التوعية بمخاار التطبيع وتححيف حمالت مقااوة إسرائيئ بشيئ ممنمج .وقد أكد
المنسق اإلعالمي للمؤتمر خليئ بوهزاع ،أن المؤتمر ال ينتي بموزل عن تحركات على مستويات

رسمية في عد دول خليجية في اآلونة األخير  ،الستضافة وفود إسرائيلية أو التوامئ موما أو
الترويج للتطبيع مع إسرائيئ بحجة األنشطة الرياضية أو الحقافية أو األكاديمية ،حسب قوله.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/18 ،

 .16السعودية تصوت في األمم المتحدة لقرار سيادة الشعب الفلسطيني في األرض المحتلة
عياظ :أكدت السوودية أنما ست وت ل ال قرار السياد الدائمة للشوب الفلسطيني في األرض
الفلسطينية المحتلة بما فيما القدس الشرقية  ،وللسيان الور

في الجوالن السوري المحتئ على

موارده الطبيوية ،داعية الدول األعضاء في األم المتحد إلى االمتحال للقي والمبادئ اإلنسانية
والت ويت ل ال القرار الذي يدع عود الشوب الفلسطيني ألرضه المسلوية وإنماء مواناته التي

االت وتسببت بيوار إنسانية واضحة للجميع .جاء عل ضمن أعمال الدور الة  72للجموية الوامة
لجم المتحد  .حيإل أطار عضو وفد المملحة الدائ لدى األم المتحد  ،إلى أن القو اإلسرائيلية

اغت وتجبرت ،ومشاريع االستيطان وحرق األراضي الزراعية الممنمجة توسوت بشيئ سافر يتحدى

كئ المواةيق واألعراإ الدولية ،وآن األوان لمذا الت رفات أن تتوقف ،ولحقوق اإلنسان أن تحترم
وتقدر ،وأصب من الضروري قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتما القدس.

عكاظ ،جدة2017/11/19 ،
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" .17طلقات تحذيرية" من المدفعية اإلسرائيلية على موقع سوري بالجوالن

موقع سياي نيوز عريية :أالقت دبابة إسرائيلية ،السبت ،القات تحذيرية على موقع عسيري سوري،
في المنطقة منزوعة السال في هضبة الجوالن .وقالت متحدةة باس الجيش اإلسرائيلي إن الطلقات

جاءت بود أعمال بناء قام بما الجيش السوري تشيئ انتماكاً التفاق وقف إاالق النار .1974

عمان2017/11/19 ،
الغدّ ،

 .18البيت األبيض ينفي وجود خطة للتسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
محمد وتد :أفادت صحيفة يسرائيئ هيوم  ،اليوم األحد ،نقال عن م در رفيع في البيت األبيض ،أن
التقرير الذي نشرته القنا الحانية اإلسرائيلية ،مساء السبت ،حول خطة للرئيس دونالد ترامب ،لتسوية

سياسية بين السلطة الفلسطينية و إسرائيئ  ،تقرير مضلئ  .وحسب المزاع اإلسرائيلية ،فان خطة

ترامب ،كما يفم مسؤولون إسرائيليون كبار ،تقتضي بالمرحلة األولى ،إقامة دولة فلسطينية دون

إخالء المستوانات ،ومن ة يت التفاوض على تبادل األراضي والسيان ،دون أن تقوم الدولة ضمن
حدود الرابع من حزيران عام  ،1967إلى جانب عرض اقت ادي ،بحيإل أن الخطة ال توتمد على

أساس المبادرات التي قدمما الرؤساء ممن سبقوا في البيت األبيض.

وأضاإ الم در :بوسونا أن نقول إننا نجري حوا ار محم ار مع جميع األاراإ المونية ونوتمد نمجا
مختلفا عن النمج المستخدم في الماضي من أجئ إحالل سالم دائ  .وتابع موضحاً :نحن ال ننوي

تحديد ووضع مملة زمنية م طنوة على أي طيء ،وليس لدينا خطى فورية وراء استمرار

االت االت .وكما قلنا دائما ،فان مممتنا هي تسميئ الومئ من أجئ التوصئ إلى اتفاق مقبول على
الطرفين دون أي ضغواات أو فرض أي طرو على أي ارإ .

عرب 2017/11/19 ،84

 .19مسؤول أفريقي :الجنائية الدولية تغفل فلسطين والعراق
أديس أبابا  -محمد غالم :قال أمين أمانة الديمقرااية والحي الرطيد في االتحاد األفريقي صال

حماد إن المحيمة الجنائية الدولية وضوت أفريقيا في بؤر اهتمامما وأغفلت دوال وقضايا أخرى
كالقضية الفلسطينية وغزو الوراق وأفغانستان ومجازر إقلي أراكان في بورما (ميانمار).

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/18 ،
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لحل لألزمة الخليجية
 .11الخارجية القطرية :قطر ملتزمة بالتوصل ّ
الدوحة – قنا :أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ةاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
أن دولة قطر مازالت ملتزمة بالتوصئ لحئ في األزمة الخليجية ،مشي اًر إلى أن هذا االلتزام نابع من
إيمانما بنن هناك خطر وتمديد أكبر يحيى بالمنطقة ،أال وهو اإلرها  .وقال الشيخ محمد بن
عبدالرحمن آل ةاني ،في مقابلة أجراها مع طبية /إم إس إن بي سي /األمرييية ،إن الحملة الدعائية
التي دطنت ضد دولة قطر ،والتي تتم الدوحة بدع اإلرها

بدون أي حقائق أو أدلة على عل ،

هي حملة عارية من ال حة وال أساس لما  ..واصفاً ما يت ترويجه ضد قطر باإلطاعات الحاعبة.

وفيما يتولق بالوالقات القطرية األمرييية ،قال إن قطر االما كانت طريياً وحليفا قوياً للواليات

المتحد في ميافحة اإلرها  ،وأن قطر تستضيف ما بين  11إلى  12ألف جندي أمرييي في قاعد
/الوديد /الجوية األمرييية ،والتي تشن من خاللما الواليات المتحد ضريات عسيرية ضد تنظي

/داعش ./وعن موقف اإلدار األمرييية من الح ار ضد قطر ،قال إن قطر تتلقى دعماً كبي اًر على
جميع األصود من الواليات المتحد لوضع نماية لمذا الح ار.

الشرق ،الدوحة2017/11/18 ،

" .10االتصال الحكومي القطري" :ال نخشى الحصار ومستعدون للجلوس على طاولة الحوار

الدوحة  -الشرق :أكد الشيخ سيف بن أحمد آل ةاني مدير ميتب االت ال الحيومي خالل جلسة
استضافتما جاموة نورةويسترن في قطر على أهمية التواصئ القائ على المبادئ والشفافية واالنفتا
على المشمد اإلعالمي .وتوليًقا على الح ار المفروض على قطر والتزامما بالتواصئ مع الوال

الخارجي ،قال الشيخ سيف بن أحمد آل ةاني :إن الحوار المستمر في الداخئ والشرق األوسى والوال
يود أحد الدعائ المركزية الستراتيجية قطر في التواصئ.
وأكد أن ميتب االت ال الحيومي والو ازرات المختلفة تواصئ التفاعئ بيحافة مع وسائئ اإلعالم وقال
مجددا :ال نخشى الح ار ،ومستودون للجلوس على ااولة الحوار والنقا
سنقولما
ً
الشرق ،الدوحة2017/11/18 ،
سويا .
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 .11كلفة جرائم اإلنترنت  550مليار دوالر سنوياً

أبو ظبي  -طفيق األسدي :قدرت طركة ميافي خسائر جرائ اإلنترنت أو النشااات غير

ر سنوياً ،كما تُحشف يومياً نحو 300
الممارسة عبرها بما بين  375مليار دوالر و 550مليا اً
المشروعة ُ

عينة من البرمجيات الخبيحة .وقال خبراء خالل مشاركتم في مؤتمر األمن في قطاع الطاقة الذي
عقد في إاار مورض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديب ) في أبو ظبي ،إن قطاع الطاقة

اإلقليمي تخطى قطاع األعمال الم رفية والمالية في قائمة األهداإ التي يسوى مجرمو اإلنترنت
الى الوصول إليما في منطقة الشرق األوسى ،إال أن الشركات في القطاع تترك عاتما أكحر انفتاحاً

أمام هجمات ريما تحون ناجحة .

ول يستبود رئيس األمن كبير مسؤولي أمن المولومات السابق لدى بن إنحلت ار دون راندل ،أن تبل
كلفة المجمات اإللحترونية نحو  400مليار دوالر ،وهذا الرق ينمو بنسبة تتراو بين  10و 20في
المئة سنوياً  .واعتبر أن القرصنة والت يد االحتيالي والموية المزيفة ال تزال في مقدمة المشمد ،وال
يم إعا كانت الشركة تومئ في القطاع المالي أو في الطاقة أو خدمات الماء والحمرياء أو في

القطاع الحيومي أو غيرها ،إع إن هجمات اإلنترنت هي سواء ،لحن الوواقب ستحون متباينة
ومختلفة  .وطدد على أن احتمال الحشف عن هجمات اإلنترنت يبقى منخفضاً  ،موضحاً أن في

األطمر الستة األولى من السنة ،ت اإلبالغ في بريطانيا عن وقوع  350ألف هجوم إلحتروني ،فيما
تشير التقديرات إلى أن هذا الرق ال يشيئ سوى  40في المئة من الودد الحقيقي للمجمات .

الحياة ،لندن2017/11/19 ،

 .11لماذا مشروع "قانون القدس الكبرى"؟

رمزي بارود

جاء تنجيئ مشروع قةانون اةر أمةام الحنيسةت اإلسةرائيلي ويقضةي بضة مسةتوانات يموديةة رئيسةية
غير مشروعة في الضفة الغريية إلى بلديةة القةدس  ،نتيجةة لضةغى مةن وراء السةتار مارسةته الواليةات

المتحد  ،وريما االتحاد األورويي أيضاً .لحن مسنلة ما يسمى مشروع قانون القدس الحبرى ال تنتمةي
هنا.

تريةةد إس ةرائيئ أغلبيةةة سةةيانية يموديةةة مطلقةةة فةةي القةةدس ،بمةةا فةةي عل ة القةةدس الش ةرقية المحتلةةة التةةي
يوتبر ضمما غير مشروع .وهناك دع كاإ في الحنيست ويين الرأي الوةام اإلسةرائيلي لضةمان هةذا
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السيطر اليمودية ،لحةن التوازنةات السياسةية ،وريمةا الووائةق أيضةاً حساسةة جةداً؛ بحيةإل تمنةع إسةرائيئ

مةةن الح ةةول علةةى مةةا تريةةد ،حتةةى إعا كةةان هنةةاك إجمةةاع بةةين السياسةةيين اإلسةرائيليين اليمةةود والةرأي

الوام اإلسرائيلي على تغيير وضع المدينة ب ور دائمة.

وأحةةد الووامةةئ التةةي تنخةةذها الحيومةةة اإلسةرائيلية فةةي الحسةةبان هةةو دعة إدار الةرئيس دونالةةد ت ارمةةب.

ولحةةن إلةةى أي مةةدى سةةيذهب ت ارمةةب فةةي دع ة التجةةاوزات اإلس ةرائيلية  ،بينمةةا هةةو يواصةةئ دعوتةةه إلةةى
اتفةةاق نمةةائي  -توبيةرا الخةةاص عةةن إيجةةاد حةةئ لل ةراع النةةاج عةةن احةةتالل إسةرائيئ غيةةر المشةةروع

لفلسطين ؟

صحي أن إدار ترامب بةذلت غايةة جمةدها لتطمةين رئةيس الةوزراء اإلسةرائيلي بنيةامين نتنيةاهو بشةنن

مناصرتما المطلقة ل إسرائيئ  .والزيار التي قام بما ترامب إلى إسرائيئ فةي أواخةر مايو/أيةار ،كانةت

خطةةو كبةةرى فةةي هةةذا االتجةةاا؛ حيةةإل كةةررت اإلدار األمريييةةة مة ار اًر التزاممةةا بةةنمن ومسةةتقبئ إسةرائيئ .
عالو على علة  ،المجمةة األمريييةة  -اإلسةرائيلية المشةتركة ضةد األمة المتحةد ومؤسسةاتما  -محةئ

اليونيسيو ومفوضية األم المتحد السامية لحقوق اإلنسان  -تمدإ إلى نسف أي مبادرات دولية في
المستقبئ قد تنتقد االحتالل الوسيري اإلسرائيلي لفلسطين.

ولحةةن مةةن الجمةةة األخةةرى ،اسةةتخدم ت ارمةةب أقنيةةة خلفيةةة ب ةةور طةةبه متحتمةةة مةةن أجةةئ التةةرويج لخطتةه

الخاصة

السالم اإلقليمي  -وهي خطة ال تزال على كئ حال غير واضحة.

وإعا كان ةةت الوالي ةةات المتح ةةد ق ةةد ترك ةةت إسة ةرائيئ توم ةةئ م ةةن أج ةةئ تغيي ةةر الوق ةةائع عل ةةى األرض ف ةةي

األراضي الفلسطينية المحتلة ،ويناء جدران ،وتوسيع مستواناتما غيةر المشةروعة ،إال أن خطةة كبةرى

ص ةريحة لض ة منةةااق كبيةةر مةةن الضةةفة الغرييةةة سةةتحير عل ة النةةوع مةةن رد الفوةةئ الةةذي سيضةةع علةةى

األرج ة ة حة ةةداً للمسة ةةاعي السياسة ةةية إلدار ت ارمة ةةب فة ةةي الشة ةةرق األوسة ةةى ويوقة ةةد عالقاتمة ةةا مة ةةع مختلة ةةف
الحيومات الوريية .وهذا ما سيح ئ بالتنكيد فةي حةال عةرض مشةروع قةانون القةدس الحبةرى للنقةا

في الحنيست.

وحسةةب المولةةق اإلسةرائيلي طةةلومو إيلةةدر ،فةةان فحةةر توسةةيع حةةدود بلديةةة القةةدس مةةن أجةةئ زيةةاد عةةدد
سيان المدينة وضةمان أغلبيةتم اليموديةة كةان قةد ارحمةا فةي البدايةة عضةو اللييةود المتشةدد يسةرائيئ

كاتز في عام  .2007وقد ت تنجيئ تطبيق هذا الفحر خشية رد فوئ دولي قوي.

ولحن الفحر ل تمت ،بئ تحولت إلى حركة انض إليما السياسيون من جميع االتجاهةات اإليديولوجيةة

خوف ةاً مةةن أن تخسةةر إس ةرائيئ فةةي المسةةتقبئ الحةةر السةةيانية فةةي القةةدس ،كمةةا فةةي بقيةةة فلسةةطين

التاريخية.
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وفةةي  ،2016انطلقةةت حملةةة انقةةذوا القةةدس اليموديةةة  ،التةةي سةةرعان مةةا دعممةةا سياسةةيون وأكةةاديميون
و إس ةرائيليون نافةةذون وحةةده جميو ةاً خةةوفم مةةن أن يسةةتيقظوا يوم ةاً ليجةةدوا فلسةةطينياً رئيسةةياً لبلديةةة

القدس .

وهيذا ،عندما ار مشروع قةانون القةدس الحبةرى فةي وقةت سةابق مةن الوةام الحةالي ،بةدا علة بمحابةة
التطور الطبيوي لتيار إسرائيلي كان في حالة صوود على مدى سنين.

ويقتة ةةر مشة ةةروع القة ةةانون توسة ةةيع حة ةةدود بلدية ةةة القة ةةدس ؛ بحية ةةإل تشة ةةمئ المسة ةةتوانات اليمودية ةةة غية ةةر
المشةةروعة الرئيسةةية فةةي الضةةفة الغرييةةة ،بمةةا فيمةةا مواليةةه أدومةةي وغةةو

عت ةةيون وتوابوممةةا .عةةالو

على علة  ،يسةوى رعةا مشةروع القةانون إلةى إسةيان  150ألةف مسةتوان يمةودي فةي القةدس واعتبةاره

مؤهلين كناخبين ،ما سيرج ابواً كفة الميزان ل ال رعا مشروع القانون .وفي نفس الوقت ،سةوإ
ينةةزل مشةةروع القةةانون فةةي حةةال إقة اررا مرتبةةة  100ألةةف فلسةةطيني سةةيجدون أنفسةةم فةةي وضةةع سياسةةي

مبم .

الخليج ،الشارقة 2017/11/19

" .11صفقة القرن" وإنهاء االحتالل أوالً!

مرزوق الحلبي

الفرقةاء اإلقليميةون والةدوليون علةى خاراةة الم ةال فةي
ُقلنا إن الحةر فةي سةورية سةتنتمي يةوم يتفةق ُ
الفرقةةاء -األصةةدقاء -األعةةداء .وهةةو مةةا
هةةذا الُقطةةر .أي ،علةةى صةةيغة تقاسة للم ةةال تُرضةةي هةؤالء ُ
تتض ة موالمةةه فةةي اآلونةةة األخيةةر  :االتفةةاق علةةى منةةااق خفةةض التةةوتر ،االتفةةاق علةةى حج ة وكيفيةةة

التواجد التُركي في طمال الُقطر والتواجد الروسي واإليراني واألميركي واإلسةرائيلي حتةى آخةر القائمةة.
وما يح ئ في سورية يبدو أنه سيح ئ ب ور أطمئ في اإلقلي إعا ُكتب للمبةادر األميركيةة الدوليةة
المسما صفقة القرن النور والنجا .

وعلى رغ عدم اتضا موالمما ،فاننا نفترض بناء على تجةار سةابقة فةي الوةال أن تفاهمةات بحجة

صفة أكيد إللحاق األعى والضرر بمجموعات ُمستضوفة ال تقةع موقةع االنسةجام
صفقة إقليمية هي و ْ
والتطابق مع م ال ُعليا لجاراإ القوية.
إن انقشةةاع داعةةش كواصةةفة عنفيةةة أو كغبةةار حةةر كشةةف حقةةائق ال ةراعات فةةي اإلقلةةي  .ف ةاعا كةةان

األميركيون دعمةوا أكةراد سةورية لةرد مةن الةزمن ،فةان م ةال تركيةا تقضةي بضةريم وسةحب البسةا

من تحت إنجازاتم كاقلي وسيان وحالة انتظام وطةبه سةياد  .وإعا كانةت تركيةا تبجحةت سةابقاً بةدعمما
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غيةةر المشةةرو للموارضةةة السةةورية فةةان اسةةتقرارها عسةةيرياً فةةي طةةمال سةةورية ك ةرادع عس ةيري لجك ةراد

ُينسةةيما تمامةاً وعودهةةا للموارضةةة .وإسةرائيئ الرابحةةة األكبةةر مةةن األزمةةة السةةورية غيةةر مونيةةة فةةي نمايةةة
األمر إال باستتبا األمن على خى وقف إاالق النار من  1974فةي الجةوالن المحتةئ وتمتومةا بم ازيةا
الجوالن المحتئ كجغرافيا وموارد .أما روسيا التي تنسق كئ حضورها في سورية مع اإلسرائيليين ،فةال
يونيما سوى تمدئة األمور لتحبيت تواجدها الفولي على األرض السورية وفي أطيال عد .

أم ةةا الفلس ةةطينيون المنتظ ةةرون حة ةالً ه ةةو عل ةةى األق ةةئ إنم ةةاء االح ةةتالل اإلسة ةرائيلي ف ةةي الض ةةفة الغريي ةةة
وح ةةار قط ةةاع غ ةةز  ،فيج ةةدون أنفسةةم اآلن أم ةةام ُلوب ةةة الحب ةةار -اط ةةبه بمةةا ح ةةئ ف ةةي س ةةنتي النحب ةةة

 -1948-1947وهولمةةا وأحياممةةا .وقةةد كشةةفت م ةةادر الرئاسةةة الفلسةةطينية عةةن ضةةغو هائلةةة علةةى

الةرئيس أبةةو مةةازن ليقبةةئ ب ة صةةفقة القةةرن التةةي تقضةةي بتسةةوية المسةةنلة الفلسةةطينية ،ولةةيس عبةةر الحةةئ
المتة ةةداول ( دولتة ةةان لشة ةةوبين ) وإنمة ةةا وفة ةةق القبة ةةول بالسة ةةياد اإلس ة ةرائيلية مة ةةن البحة ةةر للنمة ةةر ويالسة ةةياد

الفلسةةطينية الجزئيةةة فةةي منةةااق فلسةةطينية يةةت تحديةةدها .وفةةي هةةذا اإلاةةار ،يةةت تةةداول خيةةارات الدولةةة
الديموقراايةةة الواحةةد مةةن البحةةر إلةةى النمةةر ،مةةع ترتيبةةات خاصةةة لضةةمان حي ة عاتةةي متطةةور وفوةةال
للفلسطينيين ضمن هذا الدولة.

وق ةةد أط ةةار رئ ةةيس الحيوم ةةة اإلسة ةرائيلية أخية ة اًر مة ةرتين عل ةةى األق ةةئ ،بقول ةةه إن هن ةةاك حلة ةوالً بديل ةةة لح ةةئ
الدولتين .وأطار مراقبون إسرائيليون صراحة إلى احتماالت الحةئ القةائ علةى ف ْدرلةة السةياد والوالقةات
بين الشوبين في المساحة ما بين البحر والنمر.

ممم ةةا يي ةةن م ةةن أم ةةر الحل ةةول الوملي ةةة والترتيب ةةات الت ةةي تقتض ةةيما ض ةةمن ص ةةفقة الق ةةرن ،ف ةةان الجان ةةب

الفلسةةطيني هةةو األضةةوف فةةي الموادلةةة ولةةيس قياسةاً باسةرائيئ الرسةةمية بةةئ قبالةةة ال ةةفقة فةةي مسةةتوى
موازين القوى ومح التما .ومةع هةذا سةييون علةيم أن يتفةاعلوا مةع صةفقة بمةذا الحجة وهةذا التةنةير.
وياعتقة ةةادي أن لة ةةديم مة ةةا يقولونة ةةه ويفولونة ةةه بخاصة ةةة أن علة ةةى ااولة ةةة الرئاسة ةةة الححية ةةر مة ةةن التقة ةةارير

االس ةةتراتيجية الت ةةي رس ةةمت مس ةةبقاً بني ةةدي ناط ةةطين وناط ةةطات فلس ةةطينيين س ةةيناريوات ممين ةةة لل ة ةراع
والحةةئ .ومةةن هةةذا السةةيناريوات الةةذها

فةةي خيةةار الدولةةة الواحةةد مةةع الشةةوب اليمةةودي ومةةع ترتيبةةات

خاصة بالفلسطينيين لجمة حي عاتي ةقافةي  -سياسةي بمةا يشةمئ الفلسةطينيين مةن مةوااني إسةرائيئ.
ويدأت األوسا الفلسطينية تتداول الخيارات المطروحة التي تتجاوز خيار الدولتين ،اسةتناداً إلةى جمةد
تفحيةةري قامةةت بةةه أوسةةا فلسةةطينية عةةد فةةي السةةنوات األخيةةر  ،خاصةةة بوةةد االنتفاضةةة الحانيةةة وانسةةداد

األفق السياسي على مسار أوسلو.
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ومن مورفة قريبة ببوض هذا االجتمادات أسةجئ أهميةة الرجةوع إليمةا فةي هةذا المرحلةة واسةتحمارها فةي
المقبلةة .ومممةا ييةن الخيةار الفلسةطيني الموتمةد ،علةى القيةاد أن تؤكةد إنمةاء
بناء خطة عمئ للمرحلة ُ
حالة االحتالل أوالً .وهذا يوني إلغاء نظام التحي اإلسرائيلي بالزمان والميان الفلسطينيين وما عليمما
مةةن بشةةر .ينبغةةي أن ييةةون هةةذا طةةرااً للةةدخول فةةي مفاوضةةات حةةول أطةةيال مغةةاير للتسةةوية ضةةمن
صةةفقة القةةرن  .فةةي تسةةوية تقةةوم علةةى حية عاتةةي كامةةئ أو علةةى فيدراليةةة أو تبةةادل منةةااق أو مواانةةة
كاملة ومساوا أو سواا -على القياد أن تطةر مطلةب إنمةاء االحةتالل وأطةياله أوالً .هنةاك حاجةة إلةى
تحريةةر الفلسةةطيني مةةن سةةطو االحةةتالل وح ةواجزا ومةةا ُتلحقةةه مةةن عل يةةومي وانتمةةاك لح ارمةةة اإلنسةةان

وحقوقةةه .محةةئ هةةذا التطةةور ُيميةةن أن ييةةون فاتحةةة لمفاوضةةات حةةول خيةةارات بديلةةة عةةن حةةئ الةةدولتين
تُفضي بالضرور إلى تحرير الفلسطيني في طيئ كامئ.
الحياة ،لندن 2017/11/19

دبر لفلسطين..؟!
 .15ما الذي ُي َّ

عالء الدين أبو زينة

سة ةواء ك ةةان علة ة باآللي ةةات الذاتي ةةة أو بترتي ةةب ُم َّبي ةةت ُمحية ة  ،اجتمو ةةت ك ةةئ المتناقض ةةات م ةةؤخ اًر ض ةةد
الفلسطينيين ومع الحيةان ال ةميوني .أوالً ،تة تحويةئ االتجاهةات فةي المنطقةة بحيةإل خةرج الحيةان مةن

الموادلةةة اإلقليميةةة باعتبةةارا التمديةةد األخطةةر لجمةةن القةةومي الوريةةي ،ل ةةال صةةوود التنةةاقض الطةةائفي

وال ةراع الةةداخئ-عريي/إسةةالمي .بةةئ إن الموةةادالت الجديةةد جولةةت الحيةةان حليف ةاً يسةةتنجد بةةه النظةةام
الوريي المنزوم في هذا الموادلة الجديد  .ول يود الور النافذون يجدون حرجاً في التحد علناً عةن
مبررات هذا التحالف .وةانياً ،عملت مختلةف االنشةغاالت بالموةارك الورييةة الداخليةة والخارجيةة ،علةى

إبواد فلسطين من عناوين األخبار الرئيسية ودفوما إلى أسفئ ،بويداً عن الوين والقلب.
ك ةةئ علة ة أه ةةدى جم ةةد تطبي ةةع دول ةةة الحي ةةان ف ةةي المنطق ةةة عل ةةى حس ةةا

فلس ةةطين والفلس ةةطينيين دفو ةةة

أسةةطورية .وحقةةق الحيةةان مةةن أزمةةات النظةةام الوريةةي الداخليةةة والخارجيةةة ريحةاً صةةافياً .فةةالى جانةةب أنةةه

أدهى من أن يخوض حروياً نيابة عن الور –كما رد أصواته على محاولة توريطةه مةؤخ اًر ،فةان كةئ
أاراإ المنطقة ،من عر وغيره  ،يخوضون الموارك التي يستفيد منمةا الحيةان ونيابةة عنةه ،بةالححير
من الحماس والدم -بالحرو الطائفية والتدمير المائئ َّ
للمقدرات الوريية واإلسالمية.
التطور الوحيد اإليجابي علةى الجانةب الفلسةطيني ،هةو النسةخة األحةد
ريما كان
ُّ

مةن الم ةالحة بةين

فةةت وحمةةاس .ولحةةن ،باإلضةةافة إلةةى أن س ةوابق الم ةةالحات التةةي ل ة تحةةن مشةةجوة ،فةةان فحةةر إتاحةةة
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الم الحة أساساً ،والوجمات الواضحة لورابيما ،تحير سؤاالً ممماً :هئ أدركت فةت وحمةاس حقةاً حجة
المةةنزق الةةذي يواجةةه مشةةروع التحةةرر الةةواني الفلسةةطيني ،فضةةمتا القةةوى لمقاومةةة الضةةغى الوحشةةي ،أم

سيفرض على الجميةع ،و َّ
أنه أريد ضممما لضمان َّ
أن أي توقيةع
أن أي حئ ُيفرض على الفلسطينيين ُ
فلسطيني على طيء سيت بم ادقة الف يئ ةقيئ الوزن على األرض ،حماس؟
اآلن ،أصةةب الفلسةةطينيون مجة َّةردين مةةن آخةةر الةةدع الوريةةي األصةةيئ ،وأصةةبحت رغبةةة الةةتخلز مةةن
وجة ِةردوا -مةةن
عةةبء القضةةية بةةني ةمةةن يدفوةةه الفلسةةطينيون واضةةحة تمام ةاً .كمةةا تجة َّةرد الفلسةةطينيون – ُ

عناصةةر قةةوتم الذاتيةةة بةةنكحر مةةن اريقةةة .وأخي ة اًر ،أصةةبحت فلسةةطين وأهلمةةا فةةي عمةةد دونالةةد ت ارمةةب
فقى ،صاحب المواقف الموروفة .وهوِ ،
عمد بملف فلسطين ح رياً ل ةمرا ،جاريةد كوطةنر ،اليمةودي
الموادي جينياً للفلسةطينيين والمنتمةي قلبةاً وقالبةاً لمشةروع الحيةان .وتة تحييةد األمة المتحةد وأي طةيء
حميد فولته أو قد تفوله لفلسطين .وحتةى الةدعوات إلةى نقةئ ملةف حةئ المسةنلة الفلسةطينية إلةى أورويةا

بسبب عدم نزاهة وجديَّة أميركا ،خفتت في ضوء أزمات االتحاد األورويي الداخلية واإلرها
وأصب قدر فلسطين في ِيد الحي الذي هو خ مما الواض واألكيد.

الوالمي.

اآلن ،ينتظر الجميع ما يرتبه كوطنر لفلسطين .وكما يؤطر السياق المةذكور القةات  ،ف َّ
ةان مةن ال ةوب

ُّ
المنةةذر مةةا كتبةةه الخبيةةر فةةي طةةؤون
توقةةع أي خيةةر للفلسةةطينيين مةةن ت ارمةةب وكوطةةنر .ومةةن المؤطةرات ُ
الحيانِ ،بن كاسةبيت ،فةي موقةع المونيتةور قبةئ أيةام ،مةن أن الةرئيس الفلسةطيني محمةود عبةاس تلقةى
رسالة من كوطنر ،حول ترتيبات موينة للحئ ،وتتوقع الواليات المتحةد مةن الةزعي الفلسةطيني أن يةرد

عليما (مبادر كوطنر /ترامب) بشيئ إيجابي ،و توتقد الم ادر الدبلوماسةية المشةاركة فةي الومليةة أن

المبادر األميركية لن ترى النور إلى إعا وافق نتنياهو عليما  ،حسب كاسبيت.

واألغلةةب أن ييةةون الموةةروض طةةيئاً غيةةر عملةةي .وغالب ةاً ،سةةوإ ُيقطةةع ال ةرابى بةةين فلسةةطين وموظ ة
أهلما ،الالجئين.
ماعا يفوئ الفلسطينيون إعا جاؤوه بما ال يطاق؟ الممر الوحيد هو أن ال ي ِ
وقووا علةى طةيء ال يفةي
ُ
ُ
بحاجاتم األساسية .وإعا لزم األمر ،أن ال يتواجد أحةد مةن الفلسةطينيين فةي موقةف توقيةع طةماد وفةا
المش ةةروع ال ةةواني الفلسة ةةطيني نياب ةةة ع ةةن الفلسة ةةطينيين .فف ةةي النماي ةةة ،ل ة ة ي ةةذهب االح ةةتالل وموانةةةا

الفلسطينيين منذ قرون ،ولن ييون في اإلميان أسوأ مما كان -إال التوقيع على التسلي .

عمان 2017/11/19
الغدّ ،

التاريخ :األحد 2017/11/19

العدد4468 :

ص

25

 .16الالجئون الفلسطينيون :ملف أردني بامتياز

عريب الرنتاوي

مباطةةر  ،وم ةةن دون ل ةةف أو دوران ،ك ةةئ م ةةن دخ ةةئ عمليةةة مدري ةةد – أوس ةةلو– وادي عري ةةة ،وم ةةا س ةةبقما
وتبومةةا ومةةن عمليةةات ومحةةاوالت ،كةةان يةةدرك أت ة اإلدراك ،أن أيةةة تسةةوية تفاوضةةية بةةين الفلسةةطينيين

(والور ) وإسرائيئ ،ل تحن تحتمئ حالً لقضية الالجئين وفقاً لق اررات الشةرعية الدوليةة ،وأبرزهةا القةرار

 194القاضي بوودتم والتوةويض علةيم  ...مةن قةال بخةالإ ،أقلةه أمةام الحةاميرات والةرأي الوةام ،كةان
يبغي عر الرماد في الويون ،بانتظار تفسيرات جائر لمنطوق القرار األممي وروحه.
من فحر الوود الرمزية لبضوة عشرات ألوإ الالجئين ،وغالباً من با

جمع طمئ الوائالت  ،إلةى

فحر الوود للدولة الفلسطينية وليس إلةى الةديار التةي ُطةردوا منمةا  ،مةرو اًر بموةايير كلينتةون فةي ورقتةه
ال ورقتةةه الش ةةمير ،والت ةةي والت ةةي قام ةةت عل ةةى التةةواين والتمجي ةةر إل ةةى ا ةةرإ ةال ةةإل والتو ةةويض م ةةع

السما بممارسة بوض اقوس الوود الرمزية  ...وصوالً إلى مبادر السالم الوريية في بيروت.

األفحار التوافقية كتل التي تمخضت عنما مفاوضات اابا وكامب ديفيد ،والتي ل تستحمئ ول تقر

ب ةةورتما النمائي ةةة ...المب ةةادرات غي ةةر الرس ةةمية الت ةةي حمل ةةت أس ةةماء طخ ةةيات فلس ةةطينية وإسة ةرائيلية

محسةةوية علةةى موسةةيري السةةالم لةةدى الجةةانبين ،ل ة يخةةرج أحسةةنما وأوضةةحما فةةي هةةذا المجةةال ،عةةن
السقف الذي رسمه الرئيس األمرييي األسبق ،بيئ كلينتون في أعقا

فشئ مفاوضات جنيف.

اليوم ،توود مشيلة الالجئةين الفلسةطينيين لتحتةئ صةدار االهتمامةات اإلقليميةة والفلسةطينية ،مةع تةواتر
التسريبات حول مشروع دونالد ت ارمةب الةذي يضةع حروفةه األخيةرا ،صةمرا جةارد كوطةنير ،ويالتنسةيق

الل يق مع عواص عريية نافذ . ،

اليةةوم ،ويوةةد سلسةةلة التح ةوالت التةةي اةرأت علةةى األوضةةاع الداخليةةة لةةبوض الةةدول المضةةيفة لالجئةةين،
باتةةت قضةةية اللجةةوء الفلسةةطيني قضةةية أردنيةةة بامتيةةاز ...فلسةةطينيو لبنةةان وقو ةوا ضةةحية توةةذر إحقةةاق

حق الوود وتنامي القلةق اللبنةاني مةن مشةروع التةواين ،فحةان التمجيةر خيةا اًر مفروضةا علةى الشةوب

الفلسطيني في لبنةان ،الةذي لة يبةق منةه سةوى  180 – 160ألفةاً فقةى ،وهة الةذين بلغةت أعةداده علةى
كشةةوإ األونةةروا حةوالي  600ألةةف ،وهة الةةذين كةةان يتوةةين أن يبلغةوا ضةةفاإ المليةةون ،لةةو أنمة وجةةدوا
بيئةةة غيةةر اةةارد لم ة  ،أسةةو ببقيةةة التجموةةات الفلسةةطينية وموةةدالت ال ةوالد والتحةةاةر خةةالل السةةبوين

عاماً التي اعقبت النحبة.

فلسطينيو سوريا ،واجموا نحبة جديد بود نحبتم القديمة ،مخيمةاتم باتةت حطامةاً ،وتوزعةوا علةى أريةع
أرجاء الحر األرضةية ،طةننم فةي علة طةنن فلسةطينيي الوةراق ،الةذين لة يبةق مةنم سةوى حفنةة قليلةة،
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بود أن توزعوا على التشيلي والبيةرو ويقيةة أصةقاع الوةال  ...ال نةدري كة تبقةى مةن فلسةطينيي سةوريا،
لحن المؤكد أن م ائره ال تختلف كحي اًر عن م ائر أطقائم في لبنان ،فالحر فولت بم مةا فولتةه
بنطقائم السوريين ،والجماعات اإلرهابية نجحت في السيطر على عاصمة الشتات الفلسطيني :مخي

اليرموك ،وتحويله أة اًر بود عين.

األردن أكبر مضيف لالجئين ،وريما تحون مدنه الحبرى الحال  ،أكبر تجموات وحواضن للفلسطينيين
فةةي الوةةال  ،بمةةا فيمةةا مةةدن فلسةةطين عاتمةةا ....األردن مونةةي ال بحي ة الت ازمةةه بموجةةب مقةةررات مةةؤتمر

أريحا فحسب ،وال لحون موظ الالجئين علةى أرضةه هة مةن التابويةة األردنيةة ،بةئ وألنةه أيضةاً الدولةة
التي تحملت الوبء األكبر للجوء الفلسطيني ...األردن من موقوه هذا ،من حقه أن ييون في صدار
المؤتمرات والحوارات التي تتناول المسنلة ،ال أن تنتيه أخبةار ال ةفقات والتسةويات تسةريباً و تلميحةاً

من هذا الشقيق أو عاك ال ديق.

ال أحةد مةةن حقةةه أن يقةرر أو أن يوطةةي الضةةوء األخضةر ،أو يتومةةد بةةدع مبةادر تخةةز الفلسةةطينيين

أوالً ،وتخز األردن واألردنيةين فةي المقةام التةالي مباطةر  ،مةن دون التشةاور مةع رام هللا وعمةان ،ومةن
دون م ارعةةا أعمةةق الحقةةوق والم ةةال لمةةذين الطةرفين ،بةةئ ومةةن دون اإلصةةغاء بدقةةة ،لمطالةةب هةةذين
الفة ة ةريقين ...ه ة ةةي قض ة ةةيتنا أردني ة ةةين وفلس ة ةةطينيين ،وه ة ةةي ليس ة ةةت مطروح ة ةةة عل ة ةةى موائ ة ةةد المقايض ة ةةات
والمساومات ،وال هي طماد حسن سلوك يمين تقديمما ألي ارإ إقليمي أو دولي.

هي قضةيتنا ،أردنية ين وفلسةطينيين ،وييةدنا أن نقةول ال وأن نقةول نوة  ،ومةن واجةب اآلخةرين اإلصةغاء

لقولنا واحترام حقوقنا وم الحنا ،ولن ييون مقبوالً أبداً ،أن يقال لنا ما يتوين علينا فوله ،أو نقبئ بنن
نسقى سمواً في مومة ال راعات المحتدمة.

وإعا كن ةةا ،أردني ةةين وفلس ةةطينيين ،ق ةةد جنحن ةةا ،اواعية ةة أو ع ةةن قل ةةة حيل ةةة  ،لتغلي ةةب عالق ةةات األخ ةةو

والتضامن على الحسابات الوانية الخاصةة بنةا ،والتحقنةا بةنحالإ ومبةادرات ،لة نحةن مةن ممندسةيما،

فلةةيس مونةةى عل ة  ،أن يتمةةادى أي كةةان ،فةةي القفةةز مةةن فةةوق أعمةةق حقوقنةةا وم ةةالحنا ،فالمسةةنلة هنةةا
تتولةةق ب ةةمي أمننةةا وهويتنةةا وحقوقنةةا الوانيةةة وم ةةالحنا الوليةةا ،التةةي ال يميننةةا إدراجمةةا فةةي سةةوق

المزايدات والمناق ات ،وال نقبئ أن نمدرها أو نبددها في لوبة المجامالت.

عمان 2017/11/19
الدستورّ ،
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 .17الوعد المشؤوم ...وشجاعة االعتذار
علي هويدي
عبر وزير الخارجية السابق في الحيومة الومالية البريطانيةة جةاك سةترو عةن محطةة مممةة فةي تةاريخ
سياسةة بةةالدا ،فةةي مقابلةةة صةةحافية أجرتمةةا موةه مجلةةة نيوستيتسةةمان بتةةاريخ  ،2002/11/16وجةةاء فيمةةا

أن وعد بلفور والضمانات المتناقضة التي ُمنحت للفلسطينيين س اًر ،في الوقت عاته الذي أعطيت فيه
لإلسةرائيليين ،تشةيئ مةةر أخةرى حةدةاً مممةاً بالنسةبة لنةا ،لحنةه لةيس مشةرفاً كحية اًر  .مضةيفاً :لة نن ةةف
الفلسةةطينيين فةةي وعةةد بلفةةور  .وكتبةةت صةةحيفة السةةفير اللبنانيةةة فةةي اليةةوم عاتةةه  :2002/11/16أقةةرت

بريطانيا بذنب .ل توترإ ،ل توتذر .خطو متقدمة لحنما متنخر أكحر من ن ف قرن ،فقد أقر وزيةر

الخارجية البريطاني جاك سترو أخي اًر في حديإل أةار لغطاً كبي اًر فةي بريطانيةا ،بةنن غالبيةة المشةيالت
ِ
المشرإ .
التي تواني منما منطقة الشرق األوسى وآسيا ناجمة عن ماضينا االستوماري غير
ويوةد مةرور  100عةام علةةى الوعةد المشةؤوم والةةذي يوافةق فةي الحةةاني مةن تشةرين الحةةاني(نوفمبر) 2017

ومرور  15سنة على ت ريحات سترو ،ح لت متغيرات عالمية مممة منذ مطلع الوشرية الحانية من

القةةرن الحةةالي ،فلسةةطينياً وعرييةاً وإسةةالمياً ودوليةاً ،سةةييون لمةةا بوةةد انقشةةاع الغبةةار تةةنةيرات مباطةةر فةةي
إعةةاد رس ة خريطةةة المنطقةةة علةةى المسةةتوى الةةديموغرافي والجيوسياسةةي ،ال سةةيما علةةى مسةةتوى تقريةةر

الشوو م يرها وفقاً للماد األولى من الومد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بنن لجميةع

الشوو حق تقرير م يرها بنفسما ،وهي بمقتضى هذا الحق حر فةي تقريةر مركزهةا السياسةي ،وحةر
في السوي لتحقيق نمائما االقت ادي واالجتماعي والحقافي  .هذا ِ
يحت اإلقرار البريطاني بوةدم طةرعية
وعد بلفور ،وينن بريطانيا بانتدابما على فلسطين خالفت أسس ومبادئ القانون الدولي بممارسة دورها
وتميئة الشوب الفلسطيني الواقع تحت االنتدا

لحق تقريةر م ةيرا ،ويالتةالي المطلةو االعتةذار عةن

الظلة الةةذي سةببته وال تةزال للشةوب الفلسةةطيني ،والتوقةةف فةو اًر عةةن تقةدي كةةئ أطةيال الةةدع لالحةةتالل،
سياسة ةةياً وديبلوماسة ةةياً وعسة ةةيرياً واقت ة ةةادياً ،واالعتة ةةذار لة ةةيس فقة ةةى للفلسة ةةطينيين وإنمة ةةا كة ةةذل للوة ةةر
وللمسلمين ولإلنسانية جمواء.

ةور اإلعالم المفتو والجمد الذي يبةذل حةول الوةال وفةي أروقةة األمة المتحةد مةن منظمةات المجتمةع

المةةدني والقةةوى السياسةةية الفلسةةطينية وغيةةر الفلسةةطينية ،سةةاهما إلةةى حةةد كبيةةر بةةبطالن التفةةرد بالروايةةة
المزيفةةة التةةي ينسةةجما الحيةةان ال ةةميوني وحلفةةاؤا حةةول فلسةةطين ،متنةةاوالً التةةاريخ والجغرافيةةا والحضةةار

والحقافةةة والت ة ار واألد  ،فةةي محاولةةة لغسةةئ األدمغةةة بةةنن فلسةةطين كانةةت أرض ةاً بةةال طةةوب اسةةتحقما
طةةوب بةةال أرض ،أو أحقيةةة وعةةد بلفةةور باقامةةة واةةن قةةومي لليمةةود فةةي فلسةةطين .فةةي المقابةةئ ،تت ازيةةد
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المؤطةرات الةةى أن دولةةة االحةةتالل هةةي ،فةةي المةةدى االسةةتراتيجي ،إلةةى مزيةةد مةةن حالةةة الوزلةةة الدوليةةة،
وعلةةى اريةةق نةةزع الشةةرعية ،والشةواهد كحيةةر ،ويمةةذا المونةةى تستشةةور دول كحيةةر أن ال مسةةتقبئ للحيةةان
اإلس ارئيلي في منطقتنا الوريية ،وهو الشاع عن السياق الطبيوي للدول ،فمو على األقئ دولة مغت ِ بة
أرض الغير وتمارس التطمير الورقي بحق سيانما األصليين منذ نحو سبوة عقود واةردت  935ألةف

فلسةةطيني تحولةوا الجئةةين ،وتنتمة حقةةوق اإلنسةةان الفلسةةطيني جمةةا اًر نمةةا اًر ،مةةا ُيميةةن أن يوطةةي دفو ةاً
سياسياً للحيومة البريطانية للسير في خطى االعتذار ورد االعتبار واسةتواد الحقةوق التةي سةلبت مةن

الشوب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن.

م ةةا ق ةةام ب ةةه س ةةترو م ةةن إقة ةرار بال ةةذنب س ةةبقته خط ةةو متقدم ةةة قام ةةت بم ةةا الحيوم ةةة البريطاني ةةة كمحاول ةةة

للتخلز من الفحر االستوماري للدول ،ففي عام  1963اعتذرت من قبائئ الماو ماو بيينيا فةي أفريقيةا
على ما ارتحبته من مجازر ،وكان لتل القبائةئ حية عاتةي .وفةي طةبا (فب اريةر) مةن عةام  ،2013زار

رئة ةةيس الة ةةوزراء البريطة ةةاني السة ةةابق ديفية ةةد كة ةةامرون المنة ةةد واعتبة ةةر أن المجة ةةزر التة ةةي ارتحبمة ةةا الجنة ةةود

البريطةةانيون بةةالمنود إبةةان اسةةتومار بريطانيةةا للمنةةد فةةي عةةام  1919وصةةمة عةةار فةةي جبةةين بريطانيةةا .
صحي أن الرجئ لة يوتةذر لحنةه أقةر بالةذنب ،وهةذا مؤطةر ممة فةي السياسةة البريطانيةة ،بينمةا رئيسةة
وزراء بريطانيةةا تيرية از مةةاي تفةةاخر بةةدور بالدهةةا فةةي قيةةام إسةرائيئ  ،موجمةةة الةةدعو لنتانيةةاهو لحضةةور

إحياء الذكرى في محاولة بائسة إلرضاء الحيان اإلسرائيلي ،إع توتقد ماي بنن هذا سيسةاه فةي حةئ

مشيالتما داخئ حزيما ،المحافظين ،وقلقما من إااحتما.

ل ةةن توت ةةذر الحيوم ةةة البريطاني ةةة برض ةةاها ،ب ةةئ عن ةةدما ت ةةب كلف ةةة ع ةةدم االعت ةةذار أكب ةةر بيحي ةةر م ةةن

االعت ةةذار ،ل ةةذل ل ةةن تتوق ةةف الحم ةةالت الش ةةوبية والديبلوماس ةةية والقانوني ةةة والحقوقي ةةة والسياس ةةية الت ةةي
انطلقةت حةةول الوةال مطالبةةة الحيومةة البريطانيةةة باالعتةذار عةةن الوعةد المشةةؤوم ،فمةذا الحمةةالت غيةةر

متريطة برق يساوي مرور عدد سنوات الوعد ،على أهميته ،بئ باتت الحمالت تمحئ حالة من التغيير

المف لي في تاريخ اإلنسانية ،وهذا حتماً لن يتوقف.
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 .18كاريكاتير:

الخليج ،الشارقة2017/11/19 ،
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