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 .1بيان القاهرة الختامي :انتخابات خالل  2018وتفعيل منظمة التحرير والمجلس التشريعي وممارسة
الحكومة لمسؤولياتها بغزة

القاهرة :أكد المجتمعون من وفد الفصائل الفلسطينية الذي اجتمع في القاهرة على مدار يوومين لبحو

آلية تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية علوى رورورة التنفيوذ األموين والودييق لكول بنوودف وفوق التوواري
المحددة فيه وصوال الرطالع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقوا للقوانون األساسوي واألنظموة

الفلسطينية المعمول بها في فلسطين .وأكود البيوان الختوامي لالجتمواع علوى أهميوة الوحودة الوطنيوة بموا

يعزز نرال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحريور أرروه وانجواز حقوه فوي مياموة دولتوه المسوتقلة

كاملووة السياسووة علووى كاموول األ اررووي الفلسووطينية المحتلووة عووام  67وعاصوومتها القوودسم وروومان حووق
العووودة لالجئووين أل ارروويهم وديووارهم التووي هجووروا منهووام وكووذلك توحيوود جهووود كافووة القووو لحدمووة أبنووا

شعبنا وتعزيز صمودف والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.

كما استعرض االجتماع محاور منها االنقسام وآليات معالجتها وهي:

اوال :منظمة التحرير الفلسطينيةم حي

أكد المجتمعون على ررورة اإلسراع بخطوات تطووير وتفعيول

المنظمة وفقا إلعالن القاهرة عام  2005ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة لالجتماع لتحقيق ذلك.
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ثانيا :الحكومةم التأكيد على ررورة ممارسة الحكومة لصالحياتها في غزة والقيام بمسؤولياتها وتنفيوذ
اتفاق 10/12م بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص ومنايشة تعزيز ورعها.

ثالثا :الحرياتم دعوة لجنة الحريات التي شوكلت وفوق اتفواق المصوالحة عوام  2011السوتئناف عملهوا

فو ار في غزة والرفة والتأكيد على رمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.

رابعــا :المصووالحة المجتمعيووةم دعوووة لجنووة المصووالحة المجتمعيووة السووتئناف عملهووا والعموول علووى تقووديم
التسهيالت والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية إلنجاز مهامها.

خامســا :االنتخابووات العامووةم دعوووة لجنووة االنتخابووات المركزيووة والجهووات المعنيووة إلنجوواز كافووة أعمالهووا
التحريرية إلج ار االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنوة فوي موعود أيصواف نهايوة

 2018وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد االنتخابات بعد التشاور مع كافة القو والفعاليات

الوطنية والسياسية.

سادســا :التأكيوود علووى سوويادة القووانون وحفووظ األموون واالسووتقرار بمووا يصووون أموون الوووطن والموواطن وفقووا
التفاق المصالحة عام  2011والمباشرة فو ار بتنفيذ ذلك وفق ما تم االتفاق عليه في .10/12

سابعا :المجلس التشريعيم يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشوريعي لتنفيوذ موا
تم االتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله االعتيادية.
واتف ووق المجتمع ووون عل ووى اس ووتئناف اجتماع وواتهم بداي ووة ش ووهر ش ووباط /فب اري وور المقب وول الس ووتكمال ور ووع

الخط ووات واآلليووات العمليووة إلنجوواز كافووة الملفووات بكوول مووا ورد أعووالف بالتنسوويق مووع القيووادة المص ورية
ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.

فلسطين أون الين2017/11/22 ،

 .2الرئاسة الفلسطينية ترفض احتفاظ "إسرائيل" بالسيادة في الضفة و"الخارجية" تؤكد غياب الشريك
رام هللا :يالت الرئاسة الفلسطينية من السالم الوذي تتطلوع مليوه يوائم علوى منهوا االحوتالل واياموة الدولوة
الفلسووطينية علووى حوودود ال اربووع موون حزيوران /يونيووو وعاصوومتها "القوودس لالشوريية "؛ مذ أكوود الطيوود عبوود

الوورحيمم أمووين عووام الرئاسووة الفلسووطينيةم اسووتعداد الفلسووطينيين لصوونع السووالم مووع "مس ورائيل"م ويووال منووه
مصلحة مسرائيليةم كما هو مصلحة فلسطينية.

وجا ت تصريحات عبد الرحيم رداً على الشروط اإلسرائيلية من أجل صنع سالم.

بوودورهام أصوودرت و ازرة الخارجيووة والمغت وربين الفلسووطينية بيان واً أمووسم يالووت فيووه من الشووروط المسووبقة
لرئيس الوز ار اإلسرائيلي بنيوامين نتنيواهو وأركوان ائتالفوه تشوكل عراييول مقصوودة علوى طريوق "صوفقة

الق وورن"م مر وويفة أن أرك ووان اليم ووين الح وواكم ف ووي "مسو ورائيل" يواص وولون مط ووالق مواي ووف سياس ووية معادي ووة
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للس ووالمم تنك وور عل ووى ش ووعبنا الفلس ووطيني حقوي ووه الوطني ووة العادل ووة والمش ووروعةم وف ووي مق وودمتهم بني ووامين
نتنيوواهو .كمووا أكوودت الخارجيووة أن شووروط "مسورائيل" المسووبقة واج ار اتهووا االسووتيطانية "دليوول يوواطع علووى
غياد شريك سالم جدي في مسرائيل".

الشرق األوسط ،لندن2017/11/23 ،

بحق الفلسطينيين
 .3عشراوي :االحتالل اإلسرائيلي يمارس "التطهير العرقي" ّ
غزة  -رائد الفي :اتهمت عرو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنوان عشوراوي االحوتالل اإلسورائيلي
بممارسووة "التطهيوور العريووي" بحووق الفلسووطينيين .ويالووت عشوراوي فووي تصوريحات صووحفيةم من "مسورائيل
تعمل على عزل القدس كلياً وفصلها عن محيطها الطبيعي الفلسطيني وتقطيع أوصال الرفة الغربية

بكاملها لتكوريس نهو تطهيور عريوي بحوق الفلسوطينيين" .وأوروحت أن "مسورائيل تريود السويطرة الكاملوة

على القدس وانهوا الوجوود الفلسوطيني فيهوا مسوتغلة الصومت الودولي م از ممارسواتها التوي تقووض حول
الدولتين وييام الدولة الفلسطينية المستقلة".

الخليج ،الشارقة2017/11/23 ،

 .4النائب محمد فرج الغول :تمكين الحكومة يبدأ دستوريا و"التشريعي" ممر إجباري للمصالحة
غو وزة :ي ووال رئ وويس اللجن ووة القانوني ووة ب ووالمجلس التشو وريعي الفلس ووطيني محم وود ف وور الغ ووول من تمك ووين أي

حكومووة "يبوودأ دسووتورياً بعررووها علووى البرلمووان لنيوول النقووة وتحصووينها موون المسووا لة باغتصوواد السوولطة
وعدم الشرعية وانتهاك القانون األساسي الفلسطيني لالدستور ".

وأراف الغوولم فوي لوو"يدس بورس"م من الدسوتور الفلسوطيني يونص صوراحة علوى هوذا األمور لال يجووز

ألي رئويس وز ار أو وزيور ممارسوة مهووام عملوه مال بعود حصووله علووى النقوة مون المجلوس التشوريعي ".
واعتبر أن "المجلس هو حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطينيم والممر اإلجباري ألية مصالحة

فلسطينية".

وكالة قدس برس2017/11/22 ،

 .5مركز أسرى فلسطين 11 :نائبا بسجون االحتالل عقب اإلفراج عن النائب عبد الرازق
رام هللا :انخفض عدد نواد المجلس التشريعي الفلسوطينيين المختطفوين لود

االحوتالل ليصول ملوى 11

نائباً بعد اإلف ار عن النائد عمر عبد الرازق .وأوروح مركوز أسور فلسوطين للد ارسواتم بوأن سولطات
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االحووتالل أفرجووت األربعووا  2017/11/22عوون النائوود عوون محافظووة سوولفيت عموور محمووود عبوود ال ورازق
لمطر ل54عاماً م وذلك بعد أن أمرى  4شهور في االعتقال اإلداري.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/11/22 ،

 .6تقرير :مكتب بعثة فلسطين في واشنطن في اإلغالق الفعلي والسلطة للتحرر من القيود القانونية
رام هللا  -محمد يونس :لم يصودر الورئيس األمريكوي الشوهادة الخاصوة بتمديود عمول بعنوة فلسوطين فوي
العاصمة األمريكية لستة أشهر أخر م األمر الذي يعني أن المكتد الوذي يسوميه الفلسوطينيون "سوفارة

فلسووطين" لووم يعوود لووه أي صووفة رسووميةم وبووات غيوور يعموول خووار القووانونم علووى رغووم معووالن السووفير د.

حسام زملط أن المكتد يواصل عمله كالمعتاد.

ويقول مسوؤولون فلسوطينيون من عمليوة مغوالق المكتود بودأت منوذ العوام الماروي بجهوود مسورائيلية فوي

الكونجرس األمريكويم عقود حصوول دولوة فلسوطين علوى عرووية محكموة الجنايوات الدوليوة .وصوادر

الكووونجرس العووام المارووي تش وريعاً يوونص علووى ويووف الوودعم المووالي للسوولطة الفلسووطينيةم وويووف عموول
مكتبها التمنيلي في واشنطنم في حال عودم تقوديم الورئيس شوهادة تفيود بوأن السولطة ال تالحوق مسورائيل

فووي المحكمووة الجنائيووة الدوليووةم مقرونووة بشووهادته التقليديووة الدوريووة الالزمووة لتمديوود عموول المكتوودم حووول
عدم ييام المنظمة بأعمال مرهابية.

وكانت الواليات المتحدة تعتبر منظمة التحرير منظمة مرهابيةم لكنها غيرت مويف ووها جزئياً ب و ووعد اتفواق

أوسولو عوام  1993وتويو و وويعه رسومياً فوي البيووت األبويض .واعتبوورت أن تمديود بقوا مكتوود بعنوة المنظمووة

فووي واشوونطن مرهووون بشووهادة ال ورئيس األمريكوويم م ورة كوول سووتة أشووهرم أن المنظمووة ال تمووارس عم والً
مرهابياًم وذلك وفو ووق أحكام يانون مكافحة اإلرهاد وآلية تعليقه من يبل الرئيس.

واعتمد الكونجرس األمريكيم عام 1994م يانون تسهيل السالم في الشرق األوسطم الذي أعطى الحق
للرئيس األمريكي بأن يعلق تنفيذ المنع الوارد فوي "يوانون مكافحوة اإلرهواد" لمودة سوتة أشوهرم مذا شوهد

بعدم ييام منظمة التحرير بأعمال مرهابيةم وشهد أيرا بالتزامها بما جا في رسالة االعتراف المتبادل

مع مسرائيلم والتزاماتها األخر م وأن التعليق يحقق المصالح الوطنية للواليات المتحدة .ونص القانون
على أن شهادة الرئيس يابلة للتمديد كل ستة أشهرم وهو ما جعل مكتد البعنة يائماً حتى اليوم.

ونص القانون على أن الورئيس األمريكوي ال يسوتطيع تعليوق "يوانون مكافحوة اإلرهواد" أكنور مون السونة

المشووار لهووا لسووتة أشووهر لم ورتين مال بتفووويض سوونوي موون الكووونجرس يووتم تروومينه عووادة فووي يووانون
االعتمادات المالية السنوي.
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وفتحووت منظمووة التحريوور مكتب واً لبعنتهووا فووي واشوونطن فووي حزي وران ليونيووو عووام 1994م بعوود أن يووررت
اإلدارة األمريكية اعتبار الممنلية بعنوة أجنبيوة تعمول فوي الواليوات المتحودةم وفوق أحكوام يوانون البعنوات
األجنبيووةم وليسووت بعنووة ديبلوماسوويةم وال تتمتووع بووأي امتيووازات أو حصوواناتم وهووي ممنوعووة موون ادعووا

تمنيل "دولة فلسطين" أو حتى استخدام اسوم فلسوطينم وفوق موا يقوول الودكتور ناصور القودوة الوذي كوان

حينئذ رئيسا لبعنة فلسطين في األمم المتحدةم وتولى الحقاً و ازرة الخارجية الفلسطينية.

ويشترط على العاملين في مكتد المنظمة في واشطنم ممن لديهم جنسيات أمريكيةم أن يسوجلوا لود

و ازرة العدلم وفق يانون العميل األجنبي لعام .1938

وأصدر الكونجرس األمريكي عام  2016يانون االعتمادات المالية الذي نص على ويف الدعم المالي
للسوولطة الفلسووطينية فووي حووال "اكتسوود الفلسووطينيون صووفة منوول الوودول األعرووا فووي األمووم المتحوودة أو

منظماتها المتخصصةم واذا ياموا بإطالق أو دعم أي عملية تحقيق رد مواطنين مسرائيليين من يبول
المحكمة الجنائية الدولية" .ونص القانون على "ررورة أن يشوهد الورئيس األمريكوي علوى عودم حودو

ما سبق كشرط مرافي لقيامه بتعليق أحكام "يانون مكافحة اإلرهاد".

ويووال د .ناصوور القوودوة من هووذا القووانون شووكل المفتوواب لعوودم تجديوود عموول بعنووة فلسووطين فووي الواليووات

المتحوودة .وأروواف" :بالنسووبة ملووى مووا حوود

أخيو اًرم لووم يقووم الورئيس بتقووديم منوول هووذف الشووهادة يبوول انتهووا

صالحية التعليق األخير الذي يام به بتاري 2017/5/18م وبالتالي فقد أصبحت أحكام يانون مكافحة

اإلره وواد س ووارية ف ووي 2017 /11/17م وه ووو م ووا يام ووت و ازرة الخارجي ووة األمريكي ووة ب ووإعالم مكت وود بعن ووة
فلسطين به".

وجووا فووي أحكووام يووانون االعتمووادات الماليووةم أنووه "بعوود موورور  90يوم واًم علووى األيوولم موون عوودم ييووام

الرئيس بتقديم الشهادةم يمكن للرئيسم بالرغم من ذلكم أن يشهد في حالة وجود عملية تفاورية ذات
معنى بين الفلسطينيين واإلسرائيليينم وأن يقوم بتعليق أحكام يانون مكافحوة اإلرهوادم ولكون مون دون

أن يتعد ذلك فترة العام".

ويال د .ناصر القدوة" :هذا يعني أنه يتم مغالق مكتد المنظمة أوالًم نم وبعد مرور أكنور مون تسوعين

يومواًم وفوي حالووة وجوود عمليووة تفاورويةم يمكوون للورئيس األمريكووي العوودة لممارسووة حقوه فووي تعليوق مووا

يسمى يانون مكافحة اإلرهاد".

وي ووال الق وودوة" :يتر ووح مم ووا س ووبق أن القو ورار ال ووذي اتخذت ووه اإلدارة ه ووو ع وودم تق ووديم الش ووهادة المطلوب ووةم

وبالتالي عدم اتخاذ يرار تعليق يانون مكافحوة اإلرهواد" .وأرواف" :مون غيور الواروح لنوا موا مذا كوان
ممكناً لإلدارة ميجاد مخر أو حيلة يانونية للخرو من الورع ولم تقم بذلك".
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ويررت السلطة الفلسطينية تعليق أي اتصواالت موع اإلدارة األمريكيوة فوي حوال مغوالق المكتود بصوورة
فعلية .ودعا مسؤولون فلسطينيون ملى تغيير يواعد عمل مكتد بعنة فلسطين بصورة تامةم والحصول
على مكانة بعنة ديبلوماسويةم شوأنها فوي ذلوك شوأن البعنوات الديبلوماسوية األخور م وعودم االرتهوان لموا

يسمى يانون "مكافحة اإلرهاد" األمريكي.

ويال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية" :آن األوان إلعادة تصحيح العالية موع الجانود
األمريكوي بصووورة كليوة" .وأروواف أن "المرحلوة المقبلووة حاسومة وفرصووة لتصوويد العاليووات الفلسووطينية

األمريكية".

وحووول يورار يطووع االتصوواالت مووع اإلدارة األمريكيووةم فووي حووال عوودم فووتح المكتوودم يووال أبووو ردينووة" :من

التوجهووات الفلسووطينية جووا ت رداً علووى بعووض اإلج و ار ات األمريكيووة غيوور المقبولووةم مؤكووداً أن الق ورار
الفلسطيني يواجه التحديات بموايف صلبة ووطنية".

ودعا أبو ردينة حركة "حماس" ملى التقاط هذف الموايف التي وصوفها بالشوجاعة مون أجول "العوودة ملوى

الشرعية وعدم السماب ألي جهة للعد في الساحة الفلسطينية".

وير د .ناصر القدوة أن الجاند الفلسطيني أخطأ في السابق بقبوله هذف المكانة لممنلية فلسطين في
واشنطن .ويال" :ولعل من األفرل مغالق الممنلية فوي كول األحووالم والودخول فوي مفاوروات لوروع

أساس مختلف لعمل الممنلية فيه الحد األدنى الالزم من الحماية واالحترام السياسي".

وكووان الكووونجرس األمريكوويم اعتموود عووام  1987يووانون "محاربووة اإلرهوواد" الووذي حوودد منظمووة التحريوور
الفلسطينية "منظمة مرهابية".

ونص القانون على منع ميامة مكتد للمنظموة أو أي مون مكوناتهوا علوى األ ارروي األمريكيوةم وتجوريم

استالم أي شي ذي ييمة من المنظمة أو صرف أموال للمنظمة في الواليات المتحدة.

وعقد صدور هذا القوانونم أغلقوت السولطات األمريكيوة مكتود منظموة التحريور الوذي كوان يعمول باسوم

"مكتوود اإلعووالم الفلسووطيني" فووي واشوونطنم وانتقوول كووادر المكتوود ملووى مقوور جامعووة الوودول العربيووة فووي
القوواهرة .وبعوود نحووو عووام افتشووتاح مركووز الشووؤون الفلسووطينية فووي واشوونطن بووذات الكووادر لكوون موون دون

السماب بعالية رسمية لهم مع المنظمةم ومن دون استالم أموال مباشرة منهوا .وواصول المكتود العمول
ملى عام .1994

ويال د .ناصور القودوة من بعنوة فلسوطين لود األموم المتحودة فوي نيويووركم عملوت علوى مقاوموة يوانون
"مكافحووة اإلرهوواد" ومنووع انطبايووه عليهووام وذلووك عبوور محكمووة العوودل الدوليووة التووي أصوودرت فتووو بهووذا

الخصوووصم وأمووام المحكمووة األمريكيووةم عبوور مجموعووة موون األصووديا األموريكيينم نووت عنهووا اسووتننا
البعنة باعتبارها مغطاة باتفايية المقر بين األمم المتحدة والواليات المتحدة.
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وأراف" :يالحظ أن يورار الورئيس تعليوق يوانون مكافحوة اإلرهواد ال يوؤنر فوي سوريان مفعوول القووانين
األخر المعادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ذات التأنيرات المختلفوة .ويالحوظ أيرواً أن هوذف القووانين
بقيووت يائمووة وفعالووة حتووى بعوود بدايووة عمليووة السووالم الفلسووطيني  -اإلسورائيلي وبعوود االعتوراف المتبووادل

واعالن المبادئم وهوي مسوتمرة حتوى اآلن بتأنيراتهوا المختلفوة بموا فوي ذلوك مونالً عودم حصوول أعروا

منظمووة التحريوور علووى تأشوويرات دخووول للواليووات المتحوودةم مال مذا يووام وزيوور الخارجيووة بتعليووق األحكووام

القانونيووة ذات الصوولةم علم واً بووأن اإلدارة يامووت فووي ويووت الحووق ومووع احتوودام المعركووة روود اإلرهوواد
الفعلي بإرافة زوجات أعرا المنظمة على يائمة المنع".

ومر ووى يق ووول" :ول ووم يكت ووف الك ووونجرس األمريك ووي وأعر وواؤف باتخ وواذ مواي ووف سياس ووية مؤي وودة إلسو ورائيل
ومعاديووة لمنظمووة التحريوور الفلسووطينيةم الممنوول الشوورعي الوحيوود للشووعد الفلسووطينيم بوول يووام باعتموواد

العديوود موون التشوريعات التووي شووكلت جووز اً هامواً موون القووانون األمريكوويم وشووكلت شووبكة يانونيووة معاديووة
للمنظمووة وللحقوووق الوطنيووة للشووعد الفلسووطينيم ولخدمووة مس ورائيل ومصووالحها بووالمعنى االسووتراتيجيم

ولك وون أيرو واً ب ووالمعنى التكتيك ووي ل وودعمها ف ووي معاركه ووا ر وود الش ووعد الفلس ووطيني ف ووي ك وول مرحل ووة م وون

المراحل".

ويوال القودوة" :وفوي الحقيقوة فووإن مسورائيل أو ممنلوين لهوا كانوت دائمواً شوريكة فوي عمليوة معوداد ومنايشووة

وصووياغة هووذف القووانين" .وأروواف" :اإلدارات األمريكيووة المتعايبووة شوواركت الكووونجرس األمريكووي أحيانواً
فووي موايفووهم ولكنهووا فووي كوول األح ووال لووم تواجهووهم وعملووت روومن الحوودود واالسووتننا ات التووي ورووعها

الكونجرس".

الحياة ،لندن2017/11/23 ،

 .7األحمد :السالح الفلسطيني يجب أن يكون واحدا ونسعى لعدم مناقشة قضايا األمن باإلعالم
الق وواهرة :ي ووال مف وووض العالي ووات الوطني ووة ف ووي اللجن ووة المركزي ووة لحرك ووة ف ووتحم عو وزام األحم وودم من منه ووا
الخطوات المتعلقة بإنها االنقسام تنتهي باالنتخابات.

ويال األحمد في مؤتمر صحفي له فوي ختوام االجتمواع الموسوع للفصوائل الفلسوطينية برعايوة مصوريةم
من جدول أعمال االجتماعات كان معدا سلفا وهو مطالع اإلخوة من خار حركتي فتح وحمواس علوى

ما تم منجازف .وأراف :وتم خالل االجتماعوات أموس واليوومم اسوتعراض موا توم تنفيوذف ورورورة تمكوين
حكومة التوافق الوطني من بسط سلطتها وفق القانون الفلسطينيم واألنظمة المعموول بهوا فوي منواطق

السلطة الوطنية الفلسطينية بحي
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وأردف :مفهوم التمكين أن كل وزير يكون مسوؤوال عون و ازرتوه منول أيوة دولوة .وبوين منوه توم اسوتعراض
ررورة التمكين في اجتماعوات أموس واليوومم وأنوه توم االتفواق علوى م ازلوة كافوة العقبوات يبول األول مون
الشهر المقبلم كما تم التوافق على عدم ورع عقبات أمام عمل الحكومةم وتذليل أي عقبات خاصوة

المقصودة التي ظهرت مؤخرام وهنا نؤكد على ررورة وجود مرادة يوية إلزالة هذف العقبات.

ويووال :لوودينا يووانين نتبوواهى بهووا ولتعموول الحكومووة الفلسووطينية علووى أساسووها فووي الرووفة الغربيووة ويطوواع
غرةم مشي ار ملى أن المعابر جز من تمكين الحكوموة وبالوذات "كورم أبوو سوالم"م و"بيوت حوانون"م حيو

تم استالمهما رغم النوايص الموجودة وتم مزالة التواجد غير الشرعي عليهوام أموا معبور رفوح فلوه وروع

مختلفم حي

أن للجاند المصري ظروفه الخاصة وال نتدخل بها.

وتابع األحمد :هناك متطلبوات طوور اإلعوداد ومنهوا الشوق األمنوي وانتشوار حورس الورئيس فوي المعبورم
علما بأن المعدات الالزمة للعمل بدأت تصل المعبرم وبودأ أفوراد األمون بالوصوولم ونتمنوى بوأن يونجح

االجتموواع القووادم بووين حركتووي فووتح وحموواسم والووذي سوويجري برعايووة مص ورية فووي الق واهرة فووي األسووبوع
األول من شهر كان األول /ديسمبر المقبلم في تذليل العقبات المتراكمة منذ  11عاما.

وفيما يخص ملف األمنم يال األحمود :السوالب الفلسوطيني يجود أن يكوون واحودا بعيودا عون مسوميات

أخوور من وول "س ووالب المقاوم ووة أو غيره ووا"م ونح وون ن وودرك أن األم وون مس ووالة معق وودةم وم وون هن ووا لهو وا ب وواد

خوواصم وهووذف القرووية ال تنووايال فووي اإلعووالم .وأروواف :موون يتحوود

عوون أنووه يريوود م ازلووة العقبووات مورة

واحدة يصدف تأجي األمورم وما نشدد عليه أن القيادة حريصة على منها معاناة أهلنا في كل مناطق
تواجدف والكول حوريص علوى يطواع غوزةم حتوى نصول ملوى القروية األكبور وهوو منهوا االحوتاللم ونحون

جادون في منها االنقسامم الذي ينتهي كليا باالنتخابات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/22 ،

" .8القدس العربي" :ملفات تمكين الحكومة واألمن ودمج الموظفين كادت أن تنهي المصالحة لوال تدخل
مصر

غو وزة  -أش وورف اله ووور :أك وودت مص ووادر فلس ووطينية مطلع ووة ل و و "الق وودس العرب ووي"م أن "ت وودخالت مصو ورية

مباش ورة" حالووت دون "انهيووار" المباحنووات التووي استرووافتها القوواهرة خووالل اليووومين الماروويينم بهوودف
توصل الفصائل الفلسطينية ملى صيغ مقبولة ومتفق عليهام لتطبيق بنود اتفاق المصالحة المويع عام

2011م وذلك بسبد التباين الكبير في الموايف بين حركتي فوتح وحمواسم حيوال عودة ملفواتم أبرزهوا
م ووا أص ووبح يع وورف ب و و "تمك ووين الحكوم ووة"م مر ووافة مل ووى مل ووف األم وون وعملي ووة "دمو و الم وووظفين"م ورف ووع

"اإلج ار ات الحاسمة" عن غزة.
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وحسد المصادر فإن جلسات الحوارم خاصة في اليوم األولم شهدت "سوخونة كبيورة" بوين الحوركتينم
بسوبد التبواين الكبيور فوي الموايووفم خاصوة حوول تطبيوق بنوود مووا جور التوصول مليوه الشوهر المارووي
في القاهرةم حول خطط تطبيق أولى خطووات المصوالحةم والخاصوة بتمكوين حكوموة التوافوق مون مدارة

يطاع غزة بشكل كامل.

وخالل الجلسات ساند بعض الفصوائل الفصويلين الكبيورين فوي وجهوات النظورم موا جعول هنواك "حديوة"

خ ووالل منايش ووة مل ووف الحكوم ووةم وم ووا يش وومله م وون رف ووع "اإلجو و ار ات الحاس وومة" الت ووي اتخ ووذتها الس وولطة
الفلسووطينية تج وواف القطوواع يب وول عوودة أش ووهرم وهووو مطل وود شووددت حم وواس علووى ر وورورة تطبيقووه ف ووورام
يساندها بعض الفصائلم بعد معالنها تسليم مسؤولية غزة لحكومة التوافقم وهو أمر ردت عليه حركة

فووتحم موون خووالل اإلعووالن عوون عوودم اكتمووال عمليووة تسوولم الحكومووة كاموول مهامهووا فووي غوزةم وهووو شوورط
أساسووي لرفووع تلووك اإلج و ار اتم مشوويرة ملووى عوودم تسوولم "األموون" الووذي تؤكوود الحكومووة أنووه ركي وزة أساسووية

لبسط سيطرتها والقيام بكامل عملها.

وساندت تنظيمات منل الجهاد اإلسالمي مويف حماسم الوداعي لرفوع "اإلجو ار ات" التوي تشومل خصوم

جووز موون رواتوود الموووظفينم وتقلوويص كميووات الكهربووا م مذ دعووا رئوويس وفوود الجهوواد زيوواد نخالووةم ملووى
ررورة رفع هذف اإلج ار ات التي وصفها بو"العقوبات" فورا.

ووسط اخوتالف الطورفين حوول "اكتموال عمليوة التسوليم والتمكوين"م تودخل الفريوق المصوري المكلوف مون

يبل المخابرات العامةم بطرحه فكرة اليت يبول الطرفينم تشمل مرسال وفد من الجهاز ملى غزة يريبام
لالطالع بشكل مباشر على تفاصيل عملية "التمكوين" والتأكود مون تسولم الحكوموة مهامهوا كاملوةم وفوق
وجهة نظر حماسم أو أن هناك ما يمنع ذلكم حسد ما تؤكد حركة فتح.

القدس العربي ،لندن2017/11/23 ،

 .9البردويل :ال يجوز الربط بين تمكين الحكومة ورفع العقوبات عن غزة
عمان  -نادية سعد الدين :يال عرو المكتد السياسي لحركة "حماس" وعروو وفود الحركوة لحووارات
القاهرةم صالب البردويلم من "الفصائل أجمعت على أن اتفاق  2011يشكل مرجعية لكل االتفايياتم

وال يجوز التالعد به وال شطبه وال فتحه وهذا منجاز كبير جدا".
وأراف البردويلم في تصريح أمسم أنوه "توم الحودي

عون تطبيوق جميوع البنوود فوي اتفواق  12تشورين

األول لأكتوبر الماري ووافقت جميع الفصائل على تطبيق كل ما جا في االتفاق".
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وأشووار ملووى أنووه "فووي الويووت الووذي طالبووت حركووة "فووتح" بتمك وين الحكومووة فووي غ وزةم فقوود تحوودنت كوول
الفصائل عن رفع العقوبات العقابية عن القطاع فورام حي

العقوبات.

ال يجوز الربط بين تمكين الحكوموة ورفوع

ولفووت ملووى أن "المخووابرات المص ورية أخووذت علووى عاتقهووا ميجوواد ريابووة مص ورية علووى خط ووات تطبيووق

المصووالحة" .وتووابع "تووم التأكيوود خووالل االجتموواع علووى أن اللجنووة اإلداريووة الحكوميووة يجوود أن تكووون
مشتركةم وأن أعرا غزة هوم أعروا رسوميون فوي اللجنوة ويؤخوذ القورار بوالتوافق"م منوهوا ملوى "وروع

جداول ومواعيد لتطبيق ملفات  2011كلها".

الغد ،عمان2017/11/23 ،

 .11البردويل يعتذر عن تصريحاته حول البيان الختامي لحوار القاهرة
القوواهرة :أصوودرت فصووائل فلسووطينيةم بينهووا حركتووا حموواس وفووتحم بيانووا مشووتركا األربعووا بعوود محادنووات
فووي القوواهرة أعلنووت فيووه االتفوواق علووى مج و ار انتخابووات عامووة بنهايووة 2018م مال أن نووص البيووان تلقووى
هجومووا موون عرووو المكتوود السياسووي لحركووة حموواس صووالب البردويوولم وصووفه بعوود ديووائق موون معالنووه

“نتيجة باهتوة ال تلبوي طموحوات شوعبنا” "وغيور يابول للتطبيوق"م وفوي ويوت الحوق ت ارجوع البردويول عون
هذف التصريحات .وهاجم البردويل بيان القاهرةم ووصف البردويل الوذي شوارك فوي المحادنوات االتفواق
بأنووه غووامض وعبوور عوون يلقووه موون عوودم الووتمكن موون تحقيووق تقوودم بخصوووص يرووايا رئيسووية منوول رفووع

العقوبات التي فررتها السلطة الفلسطينية ورمان الفتح الكامل للمعبر الحدودي بين غزة ومصر.

ويوال البردويول “عملنوا بكول موا لوودينا مون يووة مون أجول أن نعوود ملوويكم بنتوائ عمليوة تحقوق موا تصووبون
مليه من رفوع للعقوبواتم وفوتح للمعوابرم والتقودم فوي مجواالت المصوالحةم لسسوف لوم نسوتطع أن نحقوق

ذلكم ولكن لم نقطع الطريق ولم نشأ أن نقطع الحبال”.

ويووال “من الل ووا ماجوود فوور موودير المخووابرات العامووة أبلووغ حركتووه بووأن هنوواك رووغوطات أمريكيووة علووى

السلطةم ويال لها“ :ال نستطيع أن نتقدم واال فقدنا الكنير من األشيا م وهناك حموالت أمريكيوة رودنا
وتهديدات مسرائيلية بقطع أموال المقاصة”.

وف ووي وي ووت الح ووق األربع ووا ت ارج ووع البردوي وول ع وون تصو وريحاتهم وي ووال ف ووي في ووديو مس ووجل “اعت ووذر ع وون

تصريحاتي التي كانت عاطفية وغير سياسية”.

التاريخ :الخميس 2017/11/23
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 .11فتح :تصريحات البردويل ما هي إال بروبغاندا تهدف للتهرب من استحقاقات المصالحة
القوواهرة :رد منيوور الجوواغود رئوويس المكتوود اإلعالمووي فووي مفورووية التعبئووة والتنظوويم لحركووة فووتح علووى
تصريحات عرو المكتد السياسوي لحركوة حمواس صوالب البردويول فوي بيوان جوا فيوه “ال أسواس لهوا

من الصحة وما هي مال بروبغاندا تهدف ملى التهرد من استحقايات المصالحة”.

وك ووان البردوي وول ي ووال من اللو ووا ماج وود ف وور م وودير المخ ووابرات العام ووة أبل ووغ حركو وة حم وواس ب ووأن هن وواك

رووغوطات أمريكيووة علووى السوولطةم ويووال لهووا“ :ال نسووتطيع أن نتقوودم واال فقوودنا الكنيوور موون األشوويا م
وهناك حمالت أمريكية ردنا وتهديدات مسرائيلية بقطع أموال المقاصة”.

وأراف بيان الجاغود “لم يصدر عن اللوا ماجد فر منل هذف األياويل التي يدعيها البردويل”.

القدس العربي ،لندن2017/11/23 ،

 .11مزهر :االستخبارات المصرية سترسل طواقم لمتابعة ومراقبة تطبيق اتفاق المصالحة على األرض
القاهرة  -محمد الشاذلي :يال عرو المكتد السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهور منوه جور االتفواق

خوالل حووارات القواهرة علوى التنفيوذ الكامول لبنوود االتفواق الوذي ويعتوه "فوتح" و"حمواس" فوي  12تشورين

األول لأكتوووبر المارووي برعايووة مص وريةم مشووي اًر ملووى أن االسووتخبارات المص ورية سترسوول ط ووايم موون
جهوواز االسووتخبارات لمتابعووة ومرايبووة تطبيووق االتفوواق علووى األرض حتووى بدايووة كووانون األول لديسوومبر

المقبل بما في ذلك معالن الطرف المعيق لالتفاق.

وأكد أن االستخبارات المصرية تدير الحوار بايتودار وحورص ومسوؤوليةم إلنجاحوه وتوذليل أي عقبوات.

وأورح أن الفصائل المشواركة اتفقوت علوى خطووات ميدانيوة لتعزيوز االتفواق بموا فيهوا اسوتمرار الووز ار

فووي اسووتالم مهموواتهم وو ازراتهووم فووي القطوواعم والقيووام بمسووؤولياتها للتخفيووف موون معانوواة أهووالي القطوواع
المعيشووية واإلنسووانية .وأشووار ملووى أن األوروواع المعيشووية والحياتيووة المتوودهورة فووي القطوواع أخووذت حيو اًز
طويالً من النقاالم وكان هنواك شوبه مجمواع فصوائلي علوى رورورة رفوع الحكوموة والورئيس اإلجو ار ات

العقابية المفرورة على القطاع.

الحياة ،لندن2017/11/23 ،

" .11الديمقراطية" تؤكد ضرورة تنفيذ المصالحة كافة وليس من خالل إغراقها باجتهادات وسقوف زمنية
عمان  -نادية سعد الدين :دعا نائد األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينم ورئيس وفودها
ملووى حووار الفصووائل الفلسووطينية فووي القوواهرةم فهوود سووليمانم ملووى حمايووة اتفوواق المصووالحة موون السوولبيين
الووذين يطلقووون تص وريحات تووز بووه فووي موايووف ذات طبيعووة مني ورة للحساسوويات السياسوويةم وفووي دهوواليز
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سياسية ال تخدم القرية الفلسطينية" .وأكد ررورة "تنفيذ بنود اتفاق المصالحة كافة ولويس مون خوالل
مغرايه باجتهادات وسقوف زمنية متراربة"م معتب ار أن "منجازف كامال ليس دليال على صمودفم النتفوا

تواصووله مووع الملفووات األخوور المهمووة؛ منوول معووادة بنووا النظووام السياسووي الفلسووطينيم وفووق انتخابووات

التمنيل النسبي والشراكة الوطنية" .ودعا ملى "اإلسراع في منجاز المصالحة المجتمعية في يطاع غوزةم

واطووالق الحريووات الديمقراطيووة فووي الرووفة وغوزةم ودعوووة لجنووة تفعيوول وتطوووير المنظمووةم للويوووف أمووام
ي اررات مصيرية إلعادة االعتبار للبرنام الوطني وتبنوي اسوتراتيجية نروالية بديلوة ألوسولو تجموع بوين

الكفاب في الميدانم وتدويل القرية والحقوق الوطنية الفلسطينية بما فيها محكمة الجنايات الدولية".

ولفت ملى أهمية مأسسوة الحووار الفلسوطيني وفوق ياعودة تشواركية وطنيوةم والتمييوز بوين توحيود األجهوزة
الوظيفية للسلطةم وبين تشكيالت المقاومة رد االحتالل في جبهة مقاومة وطنية متحدة تقودها غرفة

عمليات مشتركة ذات استراتيجية موحدة".

الغد ،عمان2017/11/23 ،

" .11الشعبية" تشدد على ضرورة إنهاء االنقسام ووقف اإلجراءات العقابية بحق قطاع غزة
عمان  -نادية سعد الدين :شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ررورة منها االنقسوامم عبور
رؤية وشوراكة وطنيوةم وحمايوة اتفواق المصوالحة بتووفير حارونة شوعبية لوهم وويوف اإلجو ار ات العقابيوة

التي أيدمت عليها حكومة الوفاق بحق يطواع غوزة .وأكودت أهميوة "االتفواق علوى برنوام وطنوي شيجسود
القواسم المشتركة التي تحافظ على الحقوق الوطنية للشعد الفلسطينيم واعادة تفعيول وبنوا مؤسسوات
منظمة التحرير وفق أسس ديمقراطية" .ولفتت ملى "عقد دورة جديدة لمجلوس وطنوي توحيودي بمشواركة

حركتي حماس والجهاد اإلسالميم وفق االنتخاد بنظوام التمنيول النسوبي الكامولم أو بوالتوافق الووطني
حينما يتعذر اإلج ار م وبما يرمن التمنيل المناسد للقو السياسية حسد أوزانها يدر االمكان".

كما دعت ملى "اعتماد االنتخابات بنظام التمنيل النسبي الكامل وانتظوام دوريتهوا كقاعودة ارسوخة تحكوم

مختلف مكونوات النظوام السياسوي الفلسوطينيم ليوتمكن الشوعد الفلسوطيني مون اختيوار ممنليوه ويياداتوه
بإرادة حرة".

الغد ،عمان2017/11/23 ،

 .11قيادي بـ"الشعبية" :إعادة تفعيل وبناء مؤسسات منظمة التحرير يجب أن يشكل أولوية قصوى
غ وزة  -أشوورف الهووور :دعووا نائوود األمووين العووام للجبهووة الشووعبية أبووو أحموود ف وؤادم لروورورة البنووا علووى
اتفاق المصالحةم وتعزيز اإلج ار ات التي تم تنفيذها حتوى اآلن بوإج ار ات مروافية "تنهوي كول مظواهر
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االنقسووام"م عبوور رؤيووة وطنيووة مسووؤولة بعيوودة عوون فوورض موايووف أو رؤ فريووق علووى اآلخوور .وطالوود
بحماية اتفاق المصوالحة مون خوالل "تووفير حارونة شوعبية"م وويوف "اإلجو ار ات العقابيوة" التوي أيودمت

عليها حكومة الوفاقم واالتفاق على برنام وطني يجسد "القواسم المشتركة".

وأكوود فووي تصوريح تلقووت "القوودس العربووي" نسووخة منووه أن معووادة تفعيوول وبنووا مؤسسووات منظمووة التحريوور
علووى أسووس ديمقراطيووة "يجوود أن يشووكل أولويووة يصووو " وطالوود بروورورة مواص ولة اجتماعووات اللجنووة

التحروويرية إلنجوواز كافووة الملفووات المعرورووة عليهووا وص ووالً لإلعووداد الجيوود لعقوود دورة جديوودة لمجلووس
وطني توحيدي .وطالد خالل لقا ات القاهرةم باعتماد االنتخابات بنظام التمنيل النسبي الكامل.

القدس العربي ،لندن2017/11/23 ،

" .11الشاباك" :الفلسطينيان المعتقالن شمال غزة خططا لعملية طعن
غ وزة :زعووم مويووع "مف وزاك" العبووريم مسووا يوووم األربعووا م وفق واً لتحقيووق رووباط الشوواباك اإلس ورائيليم أن
الفلسووطينيين االننووين الووذين تووم اعتقالهمووا يوووم األربعووا شوومال يطوواع غ وزة كانووا يخططووان لتنفيووذ عمليووة

طعن.

وكانت يوات االحتالل رصدت صباب األربعا فلسطينيين اننين يبلغان من العمر يرابة  16عاماً توم

اعتقالهما بعد مطالق النار عليهما أننا ييامهما بقص السلك الشائك شرق شمال يطاع غزة.

وياموت يووات االحوتالل بنقول الفلسوطيني المصواد ملوى مستشوفى بورزيالي فوي بئور السوبع فوي حوين توم

اعتقال االخر لد الشاباك.

فلسطين أون الين2017/11/22 ،

يحول مسؤول ملف القدس في حركة فتح إلى الحبس المنزلي
 .17االحتالل ّ
أفاد نادي األسير الفلسطيني بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي حولوت مسوؤول ملوف القودس فوي حركوة
فتحم حاتم عبد القادر ملى الحبس المنزلي حتى  27من الشهر الجاري.

وذلك بعد اإلف ار عنه من معتقل "المسكوبية" بكفالة مالية .كما تم تحويول الموواطن مصوطفى عرفوات

للحووبس المنزلووي .وكانووت سوولطات االحووتالل يوود شوونت حملووة اعتقوواالت واسووعة فووي القوودس يوووم أمووس

النالنوا طالوت ل 17مواطنووام مون بيوونهم المعوتقالن عبوود القوادر وعرفووات؛ وخمسوة موون كووادر الحركووةم
مرافة ملى عدد من المقدسيين .فيما أفرجت عن غالبية البايين.
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وجا ت االعتقاالت على خلفية اتهامات وجهتهوا سولطات االحوتالل للمعتقلوين بتنظويم فعاليوات خاصوة
بالحركووة والسوولطة الفلسووطينية داخوول مدينووة القوودسم وتووم تحويوول جميووع المعتقلووين ملووى م اركووز التحقيووق

التابعة لشرطة االحتالل في المدينة.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/22 ،

 .18نتنياهو :الرأي العام العربي هو العقبة أمام "إسرائيل" وليس القادة العرب
هاشم حمدان :يال رئيس الحكومة اإلسرائيليةم بنيامين نتنياهوم من الزعما العرد حولها ليسوا العقبة

أمام توسع عاليات مسرائيل من خالل السالمم وانما الرأي العام العربي.

جا ذلك في كلمته في الجلسة التي عقدت يوم أمسم النالنا م في الكنيستم بمناسبة مرور 40

عاما على زيارة الرئيس المصري أنور السادات ملى مسرائيل.

ويال نتنياهو من "العقبة الكبر أمام توسيع السالم ال تعود ملى يادة الدول حولنام وانما ملى الرأي

العام السائد في الشارع العربي".

وادعى نتنياهو أن "الشارع العربي تعرض خالل سنوات طويلة لغسل دماغ تمنل بعرض صورة

خاطئة ومنحازة لدولة مسرائيل .فحتى بعد مرور العشرات من السنوات وعلى غرار الطبقات

الجيولوجية يصعد جداً التحرر من تلك الصورة وعرض مسرائيل على حقيقتها" على حد تعبيرف.

وأراف أنه بدون اختراق الرأي العام العربي فإن السالم سيظل باردام ومع ذلك يال من "السالم البارد

أفرل من الحرد الساخنة".

وادعى نتنياهو أنه يشاهد بعض التغييرات وبوادر لهذا التغيير في الرأي العام العربيم مورحا أنه ال

يتكلم عن الزعما في الوطن العربي.

ويال "مننا نشاهد بعض التغيرات التي تط أر على الرأي العام في الشرق األوسطم وأعتقد بأن ذلك أمر
يجد دعمه ومواصلته على األرض ففي نهاية المطاف منه األمر الذي سيعكس على الداخل.

وحينما أتكلم عن السالم الذي يمر من الخار باتجاف الداخل فال أيصد المواريع أو حتى القدرة على

اغتنام عالياتنا الحالية مع الدول العربية بغرض اختراق الحاجز الفلسطينيم وانما أيصد الوعي
واشاعة الوعي عن كون مسرائيل مختلفةم وررورة تعديل وتكييف الرواية أي الرواية الفلسطينية كما
يطلقون عليها للصحة .والنظر بطريقة مغايرة وبعين موروعية ووايعية ملى مسرائيل الحقيقية"م

بحسد ادعائه.
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" .19إسرائيل" تزعم إحباط محاولة إدخال أطنان من المواد المتفجرة إلى قطاع غزة
هاشم حمدان :ادعت سلطة المعابر في و ازرة األمن اإلسرائيلية أن مختب ار كيميائيا جديدا أيامته في
معبر كرم أبو سالم تمكن للمرة األولى من الكشف عن "محاولة تهريد عدة أطنان من المواد

المتفجرة" كانت في طريقها ملى يطاع غزة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم األربعا م في مويعها اإللكترونيم جا أن شاحنة
وصلت معبر كرم أبو سالمم وهي محملة بزيوت محركاتم أنارت الشبهات في وسط عناصر األمن

على المعبر.

وأراف التقرير أنه أخذت عينات من هذف الزيوت ملى الفحص المخبريم حي

تبين أن الحدي

ليس عن زيوت محركاتم وانما عن "مادة خطيرة تستخدم لصناعة مواد متفجرة بكميات كبيرة جدا".
بحسد التقرير.

وكشفت سلطة المعابر في و ازرة األمن عن وجود هذا المختبر لفحص الموادم والذي أييم مؤخ ار على

معبر البرائعم وبدأ بالعمل في األسابيع األخيرة على فحص المواد الكيميائية التي تمر في المعبر.

ويعمل الخب ار في المختبرم الذي أييم رمن مشروع مشترك لسلطة المعابر في و ازرة األمنم

والشاباك ويسم المعابر في الشرطةم بواسطة أجهزة متطورةم وبسرعةم مختلف أنواع المواد الغا ازت

والسوائل والمساحيق والمعادنم ومواد أخر يبل دخولها ملى يطاع غزة.
وأشار التقرير ملى أن هدف المختبر هو البح

عن مواد "مشكالية"م يمنع دخولها ملى يطاع غزةم

وذلك بذريعة الخشية من وصولها ملى فصائل المقاومة الفلسطينية.

عرب 2017/11/22 ،48

 .11خطة أمنية إسرائيلية واسعة لحماية المستوطنات بالضفة
رام هللا :أنجزت و ازرة الجيال اإلسرائيليم خطة أمنية واسعة وشاملة لحماية كافة المستوطنات والطرق
االستيطانية في الرفة الغربية.

وحسد القناة العبرية السابعةم فإن الخطة تم منجازها بتعليمات من وزير الجيال أفيغدور ليبرمانم

مشيرةً ملى أن يائد الجيال في الرفة روني نوما ملى جاند رباط كبار أشرفوا على الخطة التي
ستكون مدتها التنفيذية  15عاما.
ويال ليبرمان أن هذف هي المرة األولى التي ترع فيها و ازرته خطة استراتيجية شاملة لسنوات عديدة.

مشي ار ملى أن الخطة ستعمل على تحسين الورع األمني بشكل كبير وتلبي جميع االحتياجات

األمنية الحالية والمستقبلية للمستوطنين.
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وأشار ملى أن الخطة تشمل تحسين الطرق والشوارع ومداخل ومخار المستوطنات والرفةم وانشا
أسوار ورفع مستو

تجهيز محطات النقلم وزيادة الرادارات والكاميرات وغيرها من الوسائل

التكنولوجية الحدينة .مشي ار ملى أن أي ميزانية مستقبلية للحكومة ستراعي أولويات تنفيذ هذف الخطة.

القدس ،القدس2017/11/22 ،

 .11مندبليت يعمل على ترخيص  1,048مبنى في أراض فلسطينية خاصة
هاشم حمدان :يعمل المستشار القرائي للحكومة اإلسرائيليةم أفيحاي مندلبليتم على مصادرة أراض

فلسطينية خاصةم وذلك بهدف ترخيص  1,048وحدة سكنيةم على األيلم في المستوطنات المقامة
على أراري الرفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مسرائيلي رفيع في هيئات منفاذ سلطة القانون أن مندلبليت يعتقد

أن المحكمة العليا سوف تلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطيني ليانون المصادرة/يانون
التسوية  .ولكنه يعتقد أنه نحو  %30من المباني في المستوطنات يمكن تسويتها بواسطة ينوات

أخر .

وبحسد مصادر أخر م فإن مندلبليت ورع هذف الخطة في أعقاد رغوط من وزيرة القرا م

أييليت شاكيد.

وتشتمل الخطة على االستيال على أراري فلسطينيينم كان االحتالل يد صنفها في ويت سابق
على أنها "أراري دولة"م وأييمت عليها مستوطنات .وكانت االلتماسات التي يدمت في السابق رد

ميامة منل هذف المباني يد أدت ملى مخالئهام ولكن مندلبليت يسعى اليوم الستخدام البند  5من األمر

العسكري بشأن ما يسمى "األمالك الحكومية في الرفة الغربية"م وذلك بهدف متاحة المجال أمام
االحتالل لالستيال على هذف األراري.

وأشارت الصحيفة ملى أنه من الناحية القرائيةم فإن هذف اإلج ار ات تختلف عن يانون المصادرةم

ولكنها تحقق نفس النتيجةم فالمستوطنات ستبقى مكانهام وأصحاد األراري لالفلسطينيون ال

يستطيعون الوصول مليهام وال يستطيعون االعتراض على االستيال عليهام ويحصلون على تعويض

من دولة االحتالل.

يذكر في هذا السياق أن مندلبليتم وردا على التماسات يدمت للمحكمة العليا من يبل فلسطينيين

ومنظمات حقوييةم رد يانون المصادرةم يد اعتبر القانون غير دستوري.
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يشار ملى أن تقديرات ما تسمى "اإلدارة المدنية" التابعة لالحتالل في الرفة الغربية تشير ملى أن
هناك  3455مبنى أييمت على أراض فلسطينية خاصةم بينها  1,048مبنى أييم على أراض فلسطينية
خاصة تم اعتبارها "أراري دولة" عن "طريق الخطأ"م وأزيل هذا التصنيف الحقا.

والى جاند ذلكم هناك  1285مبنى أييم على أراض فلسطينية خاصة بشكل وارحم والتي لم يسبق

أن اعتبرتها دولة االحتالل "أراري دولة"م وهناك مساع لتسويتها عن طريق يانون المصادرة .أما

بايي المباني فقد أييمت منذ أكنر من  20عامام وال تزال مكانتها غير وارحة.

وبحسد اآللية التي ينوي مندلبليت العمل بموجبهام فإنه يمكن ترخيص المباني التي أييمت على
أراض فلسطينية خاصة في الحاالت التي "يررتم عن طريق الخطأم الجهات ذات الصلة في اإلدارة
المدنية أنها أراري دولةم في حين أن يانون المصادرة يتيح مصادرة أي أرض فلسطينية خاصة

أييمت عليها مستوطنة".

عرب 2017/11/23 ،48

تجمعات فلسطينية
" .11بيتسيلم" :إسرائيل واثقة من قدرتها على تهجير ّ
رام هللا :يال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراري المحتلةم "بيتسيلم"م من مسرائيل
وانقة من يدرتها على تهجير تجمعات فلسطينيةم بحي

مج ار ات يرائية.

ال يهمها الحفاظ على مظهر يوهم باتباع

وأورد المركزم في تقرير لهم اليوم األربعا م أن سلطات االحتالل أبلغت الشهر الماري نالنة

تجمعات فلسطينية عزمها تهجيرهم عن منازلهم وأراريهمم بواسطة تعليق مخطارات على مفترق

الطريقم وفي شمالي منطقة األغوارم بلغت سكان التجمعين أم الجمال وعين الحلوة أن عليهم مخال

منازلهم خالل نمانية أيامم كما بلغت سكان تجمع جبل البابا أن عليهم مخال منازلهم خالل نمانية

أيام كذلك.

وأراف أن مسرائيل تعمل على تهجير تجمعات سكانية في مختلف أنحا الرفة منذ سنين طويلةم
واعتمدت في مساعيها السابقة بأوامر عسكرية خاصة في مجال التخطيط والبنا .

وبين أن سلطات االحتالل عنرت على آلية جديدةم تأمل من خاللها تخطي كنير من اإلج ار ات
وتسريع تهجير السكانم من خالل التشريع المؤيت الذي أطلقت عليه "أمر بخصوص ٍ
مبان غير

مرخصةم والذي أعد أساسا إلخال مستوطنين من بؤر استيطانية أييمت في أرجا الرفةم ولكنها لم
تستخدمه لهذف الغاية.
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وبين أن األمر يسمح للقائد العسكري بإعالن منطقة في الرفة الغربية "منطقة متاخمة"م وأن يأمر
استنادا ملى هذا األمر ويع "يائد منطقة المركز" أوامر
بإجال جميع الممتلكات الموجودة فيها .و ً
تهجير جديدة للتجمعات الفلسطينية.
القدس ،القدس2017/11/22 ،

 .11حزب الليكود يعزل بيغين من لجنة الداخلية في الكنيست
محمود مجادلة :شعزل عرو الكنيست عن حزد لالليكود م بيني بيغينم عن لجنة الداخلية في
الكنيستم اليوم األربعا م بعد مطالبته بأن يتم تطبيق "يانون التوصيات"م الذي يمنع الشرطة من
تقديم توص ية للنيابة العامة "مع أو رد" فتح مسار يرائي في نهاية التحقيقم على التحقيقات التي

ستبدأ فقط بعد مي اررف.

وكان بيغن يد يالم في ويت سابق خالل منايشة لجنة الشؤون الداخلية بالكنيستم "الصيغة

المعرورة علينا من يانون التوصيات ال تشير ملى تاري تفعيل القانونم وأيترب أنا نعتمد صيغة

على النحو التالي :سيطبق القانون على التحقيقات التي ستبدأ بعد مي اررف نشرف".

هذا وحل رئيس االئتالف عرو الكنيست دافيد بيتان لالليكود م مكان بيغين في لجنة الشؤون

علما بأن األخير كان يد أبعد في الماري عن لجنة الدستور لمعاررته
الداخلية في الكنيستم ً
"يانون التسوية" الذي يهدف مل ترخيص "البؤر االستيطانية غير القانونية" المقامة على أراري
الرفة الغربية والتي تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصةم وبحسد بيغين فإن سن "يانون التسوية"

يمس بالمشروع االستيطانيم ويسبد أر ار ار سياسية كبيرة إلسرائيل.

عرب 2017/11/22 ،48

 .11في "إسرائيل" :واحد من كل خمسة فتية فكر باالنتحار
هاشم حمدان :بينت معطيات جمعتها جمعية مسرائيليةم عررت في الكنيست يوم أمس النالنا م أن
واحدا من كل خمسة فتية يفكر جديا باالنتحارم كما بينت أنه في حين يرتفع عدد محاوالت االنتحار

باستمرار فإن ميزانية مكافحة هذف الظاهرة تنخفض.

وبحسد المعطيات التي جمعتها جمعية "من أجل الحياة"م التي تهتم بشؤون عائالت المنتحرينم فإن

واحدا من كل خمسة فتية فكر جديا باالنتحارم كما أن معدل عدد حاالت االنتحار يد ارتفع من 103

حاالت لكل  100ألف نسمة عام  2006ملى  110حاالت لكل  100ألف نسمة في العام .2016
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ورغم هذف المعطيات فإن ميزانية مكافحة هذف الظاهرة لم تتجاوز  18مليون شيكلم وتم تقليصها في
العام الماري بنسبة .%30

وتعتقد الجمعية أن األعداد الحقيقية أكبر بكنيرم حي

تشير تقديراتها ملى أن التقارير ال تشمل ما ال

يقل عن  %20من حاالت االنتحار أو محاوالت االنتحار.

وأظهرت المعطيات أن عدد محاوالت االنتحار في وسط الفتية دون جيل  14عاما يد ارتفعت بنسبة

 %40في السنوات من  2005وحتى .2015

وتبين أن أكنر من  %30من القاصرين الذين حاولوا االنتحار خالل العام  2015كانوا دون جيل 14

عامام بينهم  30طفال دون جيل  9أعوام.

عرب 2017/11/22 ،48

 .11النيابة العامة اإلسرائيلية تغلق  %92من ملفات التحرش الجنسي دون لوائح اتهام
هاشم حمدان :أظهرت معطيات النيابة العامة اإلسرائيلية أنها أغلقت  %92من ملفات التحرال
الجنسي التي عالجتها خالل العام الماري دون تقديم لوائح اتهام.

وكانت يد يدمت النيابة العامة هذف المعطيات لتنشر في التقرير السنوي التحاد مراكز مساعدة
رحايا االعتدا ات الجنسيةم والذي عرض اليومم األربعا م في اللجنة لتطوير مكانة المرأة والمساواة

الجندرية في الكنيست.

وأظهرت المعطياتم بشأن ملفات كانت المالحقة الجنسية هي بند المخالفة الرئيسيم أنه فقط في 26

ملف مالحقة جنسية تم تقديم لوائح اتهام من بين  350ملفا صدرت ي اررات بشأنها .وتبين أن نصف

الملفات يد أغلقت بسبد نقص األدلةم في حين أنه في  %20منها بسبد ظروف ال تبرر تقديم
الئحة اتهامم وفي  %16بسبد عدم وجود تهمة .ومع ذلك فقد يدمت لوائح اتهام بشأن المالحقة

الجنسية في  100ملف كان المالحقة الجنسية فيها بندا نانويا في مخالفة أكبر.

وأظهر التقرير معطى آخر مهمام وهو أن النيابة أغلقت  %84من ملفات المخالفات الجنسيةم التي
تشمل االغتصاد واالعتدا الجنسي والفعل الشائنم دون تقديم لوائح اتهام.

وبحسد المعطياتم فإن  %70من ملفات االعتدا ات الجنسية أغلقت بسبد نقص األدلة .وتعتبر
هذف النسبة عالية مقارنة مع مجمل الملفاتم حي

النيابة أغلقت  %60بسبد نقص األدلة.
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" .11إسرائيل" تترك لنفسها خيار التحرك لــ "هدم" المشروع الروسي  -اإليراني
الناصرة – أسعد تلحمي :أر

باحنان في "معهد أبحا

األمن القومي اإلسرائيلي" أنه حيال

التفاهمات األمريكية – الروسية حول األوراع في سورية التي ال تتناغم مع المصالح اإلسرائيليةم

"يقترد اليوم الذي سترطر فيه مسرائيل ألن تشمر عن ساعديها وتغمس يدها في األمور مذا رغبت
في لجم النفوذ والتمركز اإليرانيين في سورية" .وأرافا أن لد

مسرائيل يدرات على"هدم المشروع

بسند الرئيس بشار األسد".
الروسي– اإليراني في سورية والمساس َ
و أر الباحنان أودي ديكل وتسفي ماغين أنه يترتد على مسرائيل أن تشظهر عزيمة واص ار اًر في
مطالبتها بإبعاد القوات اإليرانية وميلشيات شيعية تتحرك تحت سيطرتها في الجوالن السوري ومنع

ميامة يواعد عسكرية ميرانية في سورية تعزز يوة الرئيس األسد والميلشيات الشيعية و "حزد هللا".

وأكدا أنهما يدركان أن ما يقوالنه يعني تصعيداً على الحدود الشمالية مع سورية ولبنان على السوا .

واعتبر الباحنان أن التفاهمات التي تمت األسبوع الماري بين الواليات المتحدة وروسيا بشأن ويف

النار وايامة مناطق خفض توتر جنود سورية هي النانية من نوعها في األشهر الستة األخيرة "التي
تتم خلف ظهر مسرائيل" .وأرافا أن التفاهمات يرت بالسماب بنشر يوات ميرانية وميلشيات تحت

سيطرة ميرانية في مد يريد من الحدود في الجوالن.

وأشار الباحنان في مقالهما ملى أن مسرائيل تعمدت أن ال تفصل "الخطوط الحم ار " كي يبقى أمامها

مجاالً من المرونة في التحرك العسكري "أي أن تقرر هي بنفسها متى يتم تجاوز هذف الخطوط وطبقاً
لتقديرها للتهديد الذي تشكله ميران عليها" .وختما" :وارح أنه ال الواليات المتحدةم وبالتأكيد ليس
روسيام ستقوم بالعمل باإلنابة عن مسرائيلم ويفترض أن الرئيس األمريكي دونالد ترامد سيمنح

مسرائيل الرو األخرر لتتحرك وفقاً لرؤيتها األمور وبأي يوة تختارم لكن هذا ال يعني أنه يؤمن
لها شبكة أمان في حال تورطتم ما يحتم على مسرائيل أن تكون متأهبة للتحرك ومستعدة للتصعيد

وأن تدرس انعكاسات تحركاتها".

الحياة ،لندن2017/11/23 ،

 .17االحتالل يسعى إلقامة منطقة عازلة على الحدود مع لبنان
جنود لبنان – وكاالت :يالت مصادر عبريةم من جرافات تابعة لجيال االحتالل اإلسرائيليم ايتلعت
في األيام األخيرةم عشرات األشجار على الحدود مع لبنان بهدف ميامة منطقة عازلة.

وذكرت المصادر أن الجرافات أيدمت على تجريف أشجار البلوط بجاند السيا األمني بالقرد من

الخط األزرق.
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وأشارت ملى أن الجيال يسعى إليامة منطقة عازلة لتحصين الحدود خشية من أي هجمات.

فلسطين أون الين2017/11/22 ،

 .18وفاة مستوطنة متأثرة بجراحها بعملية تفجيرية في عام 2011

القدس المحتلة :أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيليم وفاة مستوطنة متأنرةً بجراحها الخطيرة التي
أصيبت بها بعملية تفجيرية ويعت في مدينة القدس المحتلة عام .2011
وأورحت القناة السابعة العبرية أن "أوداليا أسولين" توفيت صباب اليوم متأنرة بجراب أصيبت بها

خالل تفجير ويع يرد "مباني األمة" بالقدس المحتلة في  23مارس  .2011ويالت القناة من العملية

ائيليا بجراب متفاوتة.
تسببت حينها بمقتل أجنبية واصابة  68مسر ً
وذكرت أن منفذ عملية هو األسير "حسين علي حسن القواسمي"م مذ ترك عبوة ناسفة في محطة

الحافالت القريبة من "مباني األمة" وانفجرت الحقًا.
واألسير القواسمي من عناصر حركة المقاومة اإلسالمية لحماس في مدينة الخليل معتقل منذ 9

عاما.
أغسطس 2011م وحكمت عليه محكمة "عوفر" اإلسرائيلية بالسجن المؤبد باإلرافة ملى ً 60

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/11/22 ،

 .19وثائق مزيفة يعدها االحتالل دليال ألحقيته بفلسطين
القدس المحتلة :كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أن الغالبية العظمى من الونائق
والمخطوطات التي كانت تعتبرها "مسرائيل" دليل تاريخي على أحقية اليهود بفلسطين والتي تعرف
بو"ونائق البحر الميت" هي ونائق مزيفة.

وأشار التقرير ملى أن تلك الونائق التي بيعت في الواليات المتحدة األمريكيةم كانت مبنية على

معلومات مزيفةم دون اإلشارة ملى الجهة التي تقف خلف التزييف.

وأور حت الصحيفةم أن هذا الكشف ينسف المسوغات الدينية والتاريخية التي تزعمها الصهيونية
العالمية في تسويغ مشروعها االحتاللي .وبين التقرير أن الكنير من تلك المخطوطات رمت أج از
من التوراة والتلمود المعتمدان لد اليهود حاليا.

وترم مخطوطات البحر الميت ما يزيد على  850يطعة مخطوطة بعرها مما سمي الحقا "الكتاد

المقدس" وبعرها من كتد لم تكن معروفة أو كانت مجهولة المصدر.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/11/22 ،
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 .11الكنيست اإلسرائيلي يقر قانونا لمقاضاة الجهات الداعية لمقاطعة "إسرائيل"
عروا
ر ة التمهيدية وبأغلبية 60
القدس المحتلة :صادق الكنيست اإلسرائيليم يوم األربعا م بالق ا
ً
ومعاررة  40آخرين على مشروع يانون شيخول المحكمة اإلسرائيلية بفرض تعويرات تبلغ  100ألف
شيكل دون منبات ررر رد كل من يدعو لمقاطعة "مسرائيل" .ووفق صحيفة معاريف العبرية فإن

التعويرات يد تصل ملى  500ألف شيكل.

من جهتهام أيدت الحكومة مشروع القانون المذكور وعقد وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي "جلعاد

أردان" بقوله" :وأخي اًر ستكون بيدنا آلية مهمة لنرد بقوة على المنظمات التي تكرف مسرائيل وتسعى
إلبادتنا".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/11/22 ،

 .11وزيرة إسرائيلية تستعين بشركة دولية بسبب تقدم منتخب فلسطين بترتيب "الفيفا" على منتخبها
تل أبيد :أوعزت وزيرة الريارة اإلسرائيلية "ميري ريغيف"م يوم النالنا م االستعانة بشركة
االستشارات الدولية "تفن" لتقديم استشارتها وتوصياتها من أجل النهوض بالريارة اإلسرائيليةم

خاصة بعد أن صنف ترتيد منتخد مسرائيل ألول مرة في تاريخه ل 98م وهو أدنى من منتخد الكرة

الفلسطينيم الذي يتبوأ المركز ل 82على سلم تصنيف االتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"م والمقرر أن
يعلن عنه بشكل رسمي يوم الخميسم وفق ما نشرته وسائل معالم مسرائيلية مختلفة.

ويالت ريغيف :من كرة القدم تعتبر الريارة األكنر شعبية في مسرائيل والعالمم وتستطيع أن تكون
مصدر فخر وطني لإلسرائيليينم ورغم أنها تحظى بدعم وموازنة أعلى من أية ريارة أخر م مال

أنها ال تزال منذ  47عاما غير يادرة على التأهل للمونديال".

وأرافت وزيرة الريارة اإلسرائيلية" :من الفشل الذريعم الذي مني به المنتخد اإلسرائيلي في تصنيف

“الفيفا” شيلزم وبشكل فوري القيام بفحص معمق لسسباد التي تقف و ار هذا الفشل”م مشيرةً ملى أنها
لن تستطيع أن تغمض عينيها أكنر عن هذف النتائ م ومؤكدةً ملى أن الشركة الدولية التي استأجرتها
ستكون مستقلة وستشقدم توصياتها لعال كرة القدم في مسرائيل والوصول ملى منجازات دولية حي
ستقدم توصياتها منتصف العام المقبل".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/11/22 ،
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 .32بكيرات :انتقال إدارة "الحدائق التوراتية" سيسرع تهويد القدس
القدس المحتلة :أكد رئيس مؤسسة األيصى للعلوم والت ار

ناجح بكيراتم أن انتقال مدارة ما يسمى

بو"الحدائق التوراتية" ملى القطاع الخاص عبر جمعية ملعاد االستيطانية سيزيد من الهجمة على

المسجد األيصى ومدينة القدس.

ونوف بكيرات ملى أن حدينه يأتي على اعتبار أن ذلك القطاع هو الذي يتولى االستنمار وجمع

األموال من الخار لصالح االستيطان في القدسم مشدداً أن الحكومة اليمنية اإلسرائيلية تحقق
برنامجها التهويدي للقدس بهذف الخطوة.
ويال" :األمر ال يتعد

كونه نوعاً من تقاسم األدوارم والتغول والتوحال الذي سيؤدي لكارنة حول

األيصىم وبخاصة أنه يطاع أساسي داخل الحكومة اإلسرائيلية اليمنية التي تؤمن بقتل المقدسين

وترحيلهم عن المسجد األيصى فرالً عن هدمه".

ولفت ملى أن االحتالل يزحف بالحدائق التوراتية على بعد  3كيلومترات وليس فقط بمحاذاة المسجد

األيصىم األمر الذي يعني تهديدف لمناطق سكنية بكاملها كمنطقة البستان التي يقطنها  180عائلة.

ونوف ملى أنه بحجة الحدائق التوراتية تم خسارة محيط كبير جداً من المسجد األيصىم الذي يعتبر
منطقة حركة أساسية ألهلنا في بيت المقدسم األمر الذي ترتد عليه تأذي حركة المصلون وكذلك

ترحيل عائالت مقدسية بأكملها كعائلة أم كامل والكردم على حد يوله.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/11/22 ،

 .33االحتالل يهدم سبع منازل لفلسطينيين بالقدس والضفة المحتلتين
القدس المحتلة :هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيليم يوم األربعا م سبعة منازل لفلسطينيين في
القدس والرفة الغربية المحتلتينم بذريعة عدم الترخيص.

وذكر محمد جمال أبو خرير صاحد أحد منزلين هدمهما االحتالل بشعفاط أنه تفاجأ بتطويق

يوات االحتالل حي السهلم وشروع جرافات بلدية االحتالل بالقدس بهدمهمام دون سابق منذار.

وأشار ملى أن البنا يعود لوالدف الذي بنى الشقتين يبل نحو شهرينم من أجل السكن فيها وشقيقه

مبينا أنه لم يتسلم أي مخالفة بنا أو منذار هدم.
رائدم وتبلغ مساحتهما  300متر مربعم ً
وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2017/11/22 ،
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 .34معتقل فلسطيني يؤكد رواية منظمة "يكسرون الصمت" أمام النيابة اإلسرائيلية
رام هللا :في تطور ينبت رواية المتحد

باسم حركة "يكسرون الصمت" حول تنكيل جنود االحتالل

بالفلسطينيينم ويفند أكاذيد النيابة اإلسرائيليةم يؤكد الشاد الفلسطيني فيصل النتشةم الذي ظهر في

الشريط الذي عررته حركة "يكسرون الصمت"م تعرره لالعتدا من يبل الجنود مسرائيليينم خالل
الحاد

الذي تحد

عنه الناطق بلسان الحركة دين يسسخاروف.

ويال النتشة لشبكة األخبار اإلسرائيلية منه الشخص الذي يظهر في الشريط الذي نشر يوم اإلننين
الماريم ويظهر فيه دين يسسخاروف وهو يقودف في أحد شوارع الخليل وهو مقيد اليدين وعلى

وجهه آنار كدمات وارحة .ويال النتشة" :في ذلك اليوم رشقت الحجارةم ووصل الجنود أمسكوا بي

من الخلف .وبدأ جندي بالصراخ :تويف تويف .ويام الجنود برربيم بأيديهم وأرجلهم .لقد هاجمني
عشرة جنود أنا ومن كانوا معي".

القدس العربي ،لندن2017/11/23 ،

 .35الجاليات الفلسطينية تقود حملة للضغط على واشنطن للتراجع عن قرار عدم التمديد لمكتب
المنظمة

رام هللا :وجهت الجاليات الفلسطينية في الواليات المتحدة وعدة مؤسسات فلسطينية رسالة ملى وزير
الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون للتعبير عن رفرها للقرارم وتحنه للتراجع عنهم وجا في الرسالة

" نشعر بقلق عميق م از يرار فرض ييود على بعنة منظمة التحرير في واشنطن العاصمة برفره
تمديد التنازل عن القيود القانونية التي يفررها الكونغرس".

ودعت الرسالة وزير الخارجية األمريكي ملى تمديد ترخيص عمل مكتد منظمة التحرير الفلسطينيةم

والسعي ملى بذل جهود سالم هادفة من خالل دفع مسرائيل ملى مظهار حسن النية بإنها توسعها
غير القانوني واألحادي الجاند للمستوطناتم ما يجعل من الممكن مج ار محادنات سالم متجددة.

وويع هذف الرسالة كل من :جيمس زغبيم رئيس المعهد العربي األمريكي وسامر خلف رئيس اللجنة

العربية األمريكية لمكافحة التمييزم وحنا حنانيا رئيس االتحاد األمريكي لرام هللا -فلسطين وأمير

درويال رئيس تحالف المنظمات األمريكية الفلسطينيةم وجمعية بيتين الواليات المتحدةم وشكري طه
رئيس جمعية دير دبوان الخيرية وغسان ترزي رئيس التحالف المسيحي الفلسطيني من أجل السالم
ونيل عابد المدير التنفيذي لمركز المجتمع العربي األمريكي في فلوريدام ورانيا مصطفى المدير

التنفيذي لمركز المجتمع الفلسطينيم وعبد النبي موسى رئيس صندوق بيت لقيا الخيرية.

القدس العربي ،لندن2017/11/23 ،
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 .36شركة كهرباء غزة :أكثر من مليار دوالر ديون الشركة على المشتركين في القطاع
غزة  -رامي رمانة :يالت شركة توزيع كهربا محافظات يطاع غزةم من حجم الديون المتراكمة على
المشتركينم تجاوزت مليار دوالر.

وأورح مدير العاليات العامة في الشركةم محمد نابت لصحيفة "فلسطين"م أن الديون المستحقة
للشركة على مشتركيها تجاوزت سقف  4ماليين شيكلم أي أكنر من مليار و 140مليون دوالر منذ

بداية عملها سنة .1998

وأشار ملى أن الديون يفزت خالل السنوات العشرة األخيرة التي فررت فيها سلطات االحتالل

حصارها على القطاع وما تزال.

فلسطين أون الين2017/11/22 ،

 .33االحتالل اإلسرائيلي يمهد لهدم حي سكني بضواحي القدس
ايتحمت يوات االحتالل اإلسرائيلي برفقة خب ار متفجراتم فجر يوم األربعا حي المطار في حي

كفر عقد القريد من الحاجز العسكري في يلنديا شمال القدس المحتلةم وداهمت مبان مهددة بالهدم

بحجة عدم الترخيصم وبذريعة القرد من الجدار العازل.

وأفاد مسؤول منطقة يلنديا وكفر عقد في محافظة القدس زكريا فيالة أن سلطات االحتالل بدأت

بإيامة خيام و ار الجدار المقابل للحيم واخال من تبقى من العائالت من منازلهم.

من جهته حذر محافظ ووزير شؤون القدس عدنان الحسينيم من مغبة ممارسات واج ار ات بلدية
االحتالل بالقدسم فيما يخص يرار هدم ست بنايات سكنية في بلدة كفر عقد شمال القدس المحتلة.

ويال الحسيني في بيان صحفي "يبدو أن المحاوالت القانونية وصلت ملى طريق مسدود وهناك

ترتيبات لهدم البيوت" .وأشار ملى أن مج ار ات وممارسات االحتالل المتمنلة في تنفيذ عملية الهدمم
ستؤدي ملى تشريد أكنر من  150عائلة مقدسيةم متطريا ملى اآلنار السلبية التي يد تنت عن عمليات
التفجير للشقق والمباني السكنية المجاورة.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/11/22 ،

 .33جيش االحتال ل يستولي على مجوهرات وأموال في رام هللا
رام هللا " -األنارول" :استولت يوة من جيال االحتالل اإلسرائيليم صباب يوم األربعا م على مصاغ
ذهبي وأموال من محل لبيع المجوهراتم في مدينة رام هللا وسط الرفة الغربيةم بحسد مالكي

المحل.
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ويال هاني عزم أحد مالكي محل "عز للمجوهرات" وسط رام هللام من يوة عسكرية مسرائيلية داهمت
المحل واستولت على مصاغ ذهبي وأموالم تقدر بمئات اآلالف من الدوالرات.

ونفى "عز" معرفته بسبد ايتحام المحل الذي يعمل منذ العام 1983م بحسد مفادته.

األيام ،رام هللا2017/11/22 ،

 .33فلسطينية تؤسس مصنعا للصابون انطالقا من مطبخها
أريحا  -ييس أبو سمرة :من مطب متوارع في بيتها الصغير في بلدة عصيرة الشماليةم القريبة من
مدينة نابلس لشمال م انطلقت الفلسطينية مخالص صوالحة ل 46عاما لتشيد مصنعا خاصا

لصناعة الصابون في المنطقة الصناعية في مدينة أريحام شريي الرفة الغربية المحتلة.

"صوالحة" الحاصلة على شهادة متوسطة في "طد األسنان"م عملت لنحو  16عاما في تخصصهام

نم افتتحت أول مزرعة لفطر مشروم في الرفة الغربية.

ومنذ عام  2002بدأت بصناعة الصابون من زيت الزيتون والمواد الطبيعية المتوافرة في فلسطين.

وبعد  15عاما من البح

العلميم والتجربةم واإلنتا م والتسويق المحليم تمكنت صوالحة من امتالك

مصنع "بيت الصابون الفلسطيني لصبا ".

وينت مصنع "صبا"  11صنفا من الصابونم وتحتوي كل يطعة على نسبة  %74من زيت الزيتون

باإلرافة ملى مواد أخر .

وتسعى صوالحة ملى دخول "السوق العالمية وأن يصبح منتجها ماركة عالمية".

وتريف" :حلمي بدأ يتحقق بالشراكة مع الحكومة اليابانيةم ويريبا ستسوق المنتجات في اليابانم

وآمل أن تصبح ماركة عالمية".

وكالة األناضول لألنباء2017/11/23 ،

 .11نتنياهو يشيد بالسيسي
الناصرة – وديع عواودة :يال بنيامين نتنياهو في الكنيست منه التقى للتو بالسفير المصري في
مسرائيلم حازم خيرت وفريقهم وبلغه التهاني من الرئيس المصري عبد الفتاب السيسيم وكذلك من

وزير الخارجية شكريم الفتا ملى أنه يام بتهنئته بالمقابل بمناسبة مرور  40عاما على زيارة السادات

للقدس المحتلة وتوييعه سالما انفراديا مع مسرائيل.

وشدد نتنياهو على أن السالم بين مسرائيل ومصر نابت .واعتبرف سالما استراتيجيا يصد في مصلحة
كال الدولتين .وتابع خالل احتفالية الكنيست بهذف المناسبة "مع ذلكم يؤسفني مشاهدة هذا العدد
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القليل من الوز ار وأعرا الكنيست الحاررين في منل هذا الحد

البالغ األهمية .وسيتوجد علينا

تصحيح هذا االنطباع في عيد اليوبيل الذي سيقام محيا ً لمرور خمسين عاماً على تلك الزيارة ولكني
أعتقد بأنه سيتسنى القيام بذلك يبل حلوله".
وأراف من السالم مع مصر شهد التقلبات ولكنه اجتاز كل المطبات في فترة حكم الرئيس مبارك

وبعدها .في السنوات القليلة المارية شهدت عالياتنا مع مصر تحت ييادة الرئيس المصري السيسي

وشهد ذلك السالم عنفواناً حي

أننا نقيم ينوات التواصل المفتوحة والحيوية ألمن مسرائيل وألمن

مصر .وأورح أن زيارته األخيرة لنيويورك التي التقى خاللها بالرئيس المصري عززت من تلك

العاليات ملى حد كبير .وأراف "مننا ملتزمون بتوسيع دائرة السالم لتشمل دوالً أخر فرالً عن

جيراننا الفلسطينيين وأعلم أن الرئيس ترامد وفريقه ملتزمون بهذا الهدف أيراً".

القدس العربي ،لندن2017/11/23 ،

 .11صورة السفير المصري مع الرئيس اإلسرائيلي تثير جدال على مواقع التواصل
القاهرة و "القدس العربي" :أنارت صورة نشرتها صفحة "مسرائيل تتكلم العربية"م تجمع الرئيس
اإلسرائيلي رؤوفين ريفلينم والسفير المصري لد

تل أبيدم حازم خيرتم وهما يتبادالن األحران

والترحيدم جدال واسعا على موايع التواصل االجتماعي.

وكانت صفحة "مسرائيل تتكلم العربية"م وهي صفحة رسمية تتبع الحكومة اإلسرائيليةم نشرت الصورة
أمسم مصحوبة بتعليق :السالم والتآخي سيظل بين مصر واسرائيل والصورة أبلغ تعليق.

القدس العربي ،لندن2017/11/23 ،

 .11عبد هللا الثاني :تناقص أعداد المسيحيين فـي القــدس أمـر مقلــق ومحــزن
عمان – بت ار :استقبل الملك عبد هللا النانيم في يصر بسمان أمس األربعا م وفد مجلس الكنائس

العالميم الذي يزور المملكة حاليا للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس المنعقد في عمان.

وأكد عبد هللام خالل اللقا م أن األردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية
والمسيحية في القدسم سيواصل جهودف للحفاظ على األماكن المقدسة والدفاع عن ممتلكات الكنائس

في جميع المحافل الدولية.

وشدد الملك على أن األردن رد أية محاوالت لمصادرة ممتلكات المسيحيين في القدس الشرييةم

مؤكدا أن المقدسات المسيحية تحظى بنفس االهتمام والرعاية التي نوليها للمقدسات اإلسالمية.
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وأكد الملك أن المسيحيين العرد هم جز ال يتج أز من المنطقةم وعنصر رئيس من هويتهام وحماية
حقويهم واجد على الجميعم مريفا أن تنايص أعداد المسيحيين في القدس أمر مقلق ومحزنم

فالقدس يجد أن تكون على الدوام رم از لسمل والسالمم وليس رم از للتفرية والتقسيم.

عمان2017/11/23 ،
الدستورّ ،

" .11إسرائيل" تحتجز ناشطا أردنيا زار الضفة بوفد رسمي
السبيل  -مؤمنة معالي :يال "حبيد" نجل نائد األمين العام لجمعية الكشافة والمرشدات األردنية

"منذر الزميلي" من سلطات االحتالل اإلسرائيلي احتجزت والدف ظهر أمس النالنا أننا عودته

لسردن بعد مشاركته رمن وفد كشافة أردني رسمي مشارك في األسبوع الوطني الفلسطيني الذي
أييم لالحتفال بحصول الكشافة الفلسطينية على عروية المنظمة الكشفية العالمية.

وأراف "حبيد" لو"السبيل" من العائلة تواصلت مع الخارجية األردنية التي أوكلت لسفيرها في "تل

أبيد" متابعة توييف الزميلي.

وأورح أنه لم يعرف سبد توييف والدف الذي دخل األراري الفلسطينية بدعوة من يبل السلطة

الفلسطينية.

عمان2017/11/22 ،
السبيلّ ،

 .11وزير سعودي سابق يزور أكبر كنيس يهودي بباريس
يالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية من وزير العدل السعودي السابق محمد العيسى يام بزيارة
ألكبر كنيس يهودي في العاصمة الفرنسية باريس.

وأورحت أن الزيارة تمت بدعوة من الحاخام األكبر ليهود فرنسا حاييم كورسيي وحاخام كنيس

باريس الكبير موشي صباغم ووصفتها بالتاريخية .ويالت منها مؤشر جديد على دف العاليات بين

مسرائيل والسعودية .وأكدت الصحيفة اإلسرائيلية أن السفير السعودي في باريس محمد اإلنكاري رافق
العيسى خالل الزيارة .ونقلت الصحيفة عن صباغ يوله منه ال يستبعد أن توجه له دعوة لزيارة

السعوديةم خاصة وأنه شارك في مناسبات سابقة في السفارة السعودية في باريس بدعوة من السفير

اإلنكاري.

ويبل يومين يال العيسىم في حدي

خص به صحيفة معاريف اإلسرائيليةم من اإلرهاد باسم اإلسالم

غير مبرر أينما كانم بما في ذلك مسرائيل.
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وأورحت الصحيفة أن مراسلها في باريس حاورف على هامال مشاركته في مؤتمر باألكاديمية
الدبلوماسية العالمية في باريس.

وذكرت أن العيسى -الذي يرأس رابطة العالم اإلسالميم ووصفته بالمقرد من ولي العهد محمد بن

سلمان -يال ردا على سؤال لمراسلها عما مذا كان اإلرهاد الذي تنفذف مجموعات ومنظمات باسم
اإلسالم رد مسرائيل وأهداف يهوديةم وتربطه بالصراع الفلسطيني اإلسرائيليم يقع في مطار اإلرهاد

الذي تعارره بالدف ألنه يسي لإلسالم؛ رد العيسى بأن أي عمل عنف أو مرهاد يحاول تبرير
نفسه بواسطة الدين اإلسالمي مرفوض.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/23 ،

" .11التعاون اإلسالمي" تدعو المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها ضد
الفلسطينيين

الخرطوم/حسام بدوي :دعا األمين العام المساعد للشؤون اإلنسانية بمنظمة التعاون اإلسالميم هشام
يوسفم اليوم النالنا م المجتمع الدولي ملى الرغط على مسرائيلم لويف االنتهاكات التي تقوم بها

رد الفلسطينيين.

ويال يوسف خالل حدينه في المؤتمر اإلسالمي العاشر لوز ار النقافة بالعاصمة السودانية الخرطوم

من استمرار ممارسات االحتالل اإلسرائيلي "تشكل تحديا ساف ار أمام الدول اإلسالمية لحماية ممتلكاتها

من التخريد" .ومرى يائالً ":ارتفعت في اآلونة األخيرةم حدة التدمير للهوية اإلسالمية في العاصمة
القدس" .وطالد من المجتمع الدولي الرغط على مسرائيل "لويف االستيطان وتدمير الهوية

اإلسالمية وااللتزام بالق اررات األممية الصادر في هذا الصدد".

وكالة األناضول لألنباء2017/11/21 ،

 .11تكريم نواب مغاربة تصدوا لوزير جيش االحتالل السابق
الرباط – األنارول :يام االئتالف المغربي من أجل فلسطين ومناهرة التطبيعلمنظمة غير
حكومية بتكريم نواد مغاربة تصدوام لعمير بيرتزم وزير جيال االحتالل اإلسرائيلي السابق بالبرلمان

المغربيم أكتوبر/تشرين أول الماري.

ودعا المنظمون  -رمن فعاليات مهرجان خطابي نظمه االئتالف مسا األربعا في العاصمة

الرباط -م بمناسبة مرور مئة عام على مصدار "وعد بلفور" الحكومة واألحزاد السياسية المغربية ملى
"ررورة مصدار يانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع لمسرائيل ".
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ويال محمد الغفريم منسق عام االئتالفم على هامال الفعاليةم "على الحكومة المغربية تفعيل
القوانين التي تجرم التعامل مع الكيان اإلسرائيلي" .وأكد "وجود تجاوز صارخ لهالالحكومة من خالل

تنامي التجارة مع الكيان اإلسرائيليم واستقبال العديد من شركاتها رغم من وجود يوانين تمنع ذلك".

وطالد الغفري األحزاد السياسية المغربية بو"ررورة العمل بكل ما من شأنه مصدار يانون يجرم

التطبيع مع لمسرائيل ".

كما أكد في الويت ذاته "وجود دور تقوم به األحزاد السياسية المغربية في سبيل مناهرة التطبيعم

مستدركا "لكن ال يريى ملى المستو المطلود".
ً

فلسطين أون الين2017/11/23 ،

 .17خاشقجي :السعودية لن تستفيد شيئا من العالقة مع "إسرائيل"
الدوحة  -الشرق :أكد الكاتد الصحفي السعودي جمال خاشقجي أنه حان الويت ليعلن المسؤولون
السعوديون للعالم اإلسالمي مويفهم من القرية الفلسطينية في رو ما يقال عن صفقة القرن.

ويال في برنام "بال حدود" من الرياض لن تستفيد شيئا من العاليات مع مسرائيل والسعودية ال

تحتا ملى الدعم اإلسرائيلي.

مريفا أن اإلعالم السعودي يفترض به نفي ما يشاع عن العاليات مع مسرائيل والترفع بالخطاد

اإلعالمي السعودي عما هو فيه اآلن حفاظا على مكانة المملكة .ونوف في هذا الصدد بما جا في
خطاد حررة صاحد السمو الشي تميم بن حمد آل ناني عندما دعا ملى التسامي في الخطاد
اإلعالميم وأن هذا هو ما يبقى في التاري أما اإلسفاف فينساف الناس ألنه يسي وال يحد أحد أن

يتذكرف.

الشرق ،الدوحة2017/11/22 ،

 .18مصانع غزة تتلقى مساعدات مالية كويتية لتعويض خسائر الحرب األخيرة
غزة و "القدس العربي" :أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان مفيد الحساينةم عن وصول دفعة مالية
تبلغ نحو  1.7مليون دوالر أمريكيم من "المنحة الكويتية"م المخصصة ألصحاد المنشآت

الصناعية .ودعا الوزير الحساينة المترررين المدرجة أسماؤهم رمن الكشوفات التوجه ألحد بنوك

غزةم الستالم التعويرات المالية الخاصة بهم.
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ويدم وزير األشغال الشكر باسم الرئيس محمود عباسم ورئيس الوز ار الدكتور رامي الحمد هللام
لدولة الكويت وأميرها صباب األحمد الجابر الصبابم والصندوق الكويتي للتنمية والشعد الكويتي
على دعمهم ومساندتهم أبنا الشعد الفلسطيني.

وتأتي هذف المساعدات الجديدةم في سياق دعم خصصته الكويتم في مطار عملية معادة معمار

يطاع غزةم حي

يامت األسبوع الماريم بتوزيع أموال التعويرات الخاصة بالمزارعين.

القدس العربي ،لندن2017/11/23 ،

" .19الرياض أهم من القدس" هشتاج ينتشر على "تويتر" انتشار النار في الهشيم
القاهرة – "رأي اليوم" – محمود القيعي :منذ نحو عشرين عاما تسا ل الشاعر السوري الكبير نزار
يباني في السنة التي توفي فيها ل 1998لمتى يعلنون وفاة العرد؟ في يصيدة الفتة أحدنت دويا
هائال في األوساط النقافية العالميةم وهو التساؤل الذي رد عليه – ويا للمفارية – األديد

والدبلوماسي السعودي الراحل غازي القصيبي بقصيدة مؤنرة.

اليوم ربما صدرت شهادة أخر غير شهادة األديد السعودي الراحلم بانتشار "هاشتا " على "تويتر"

في المملكة العربية السعودية بعنوان "الرياض أهم من القدس"م بمشاركة النايد السعودي الشهير د.
عبد هللا الغذامي الذي شارك في الهاشتا بحسابه على "تويتر" يائال:

"هناك فلسطينيون يسيئون لبلدنام وفلسطينيون خانوا وباعوا فلسطين نماذ
القدس ليست للخونة والغدارين هي لنا يبلهم ومن فويهم".

تغريدة الغذامي أنارت من الجدل ما أنارته بين مؤيد لهم ونايم عليهم حي

يبيحةم وال شك ولكن
رد عليه أحد متابعيه-

بقسوة – يائال" :هناك فلسطينيون وعرد وأنظمة خائنة وأيراً سعوديين يسيئون لفلسطين وهناك

موايف مشرفة وترحيات جليلة! فلسطين بكل حدودها ليست للمساومة! وال ع از ألصحاد

األجندات العميلة الخائنة تحت مسمى التطبيع".

الهشتا الذي انتشر بقوة انتشار النار في الهشيم ينير من التساؤالت الكنيرم فهل هو نمرة للتقارد

السعودي مع مسرائيل في اآلونة األخيرة؟ وما القادم في الفترة القادمةم وهل الحت صفقة القرن في

األفق من جديد؟ أم هل ويعت الوايعة؟
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" .11ميدل إيست آي" تنشر تفاصيل صفقة القرن ودور الرياض فيها
لندن :نشر مويع "ميدل ميست آي" األربعا البريطاني ما يال منها تفاصيل حصل عليها حص ار
لمرمون خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامد بشأن عملية التسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

ويقول المويع في تقريرف الذي عنونه بو"خطة ترامد "التي ال خطة بعدها" منذار نهائي للفلسطينيين" -

وترجمته "عربي -"21من فريقا أمريكيا يرع "اللمسات األخيرة" على الخطة التي باتت تعرف باسم

"صفقة القرن".

وي نقل المويع عن دبلوماسي غربي تفاصيل الخطة مشترطا عدم الكشف عن هويته "ألنه غير مخول
بالحدي

حول هذف القرية لوسائل اإلعالم"م ويال منها ستشتمل على ما يلي:

 ميامة دولة فلسطينية تشتمل أراريها على يطاع غزة والمناطق "أ" و"د" وبعض أج از من منطقة" " في الرفة الغربية.

ستقوم الدول المانحة بتوفير عشرة مليارات دوالر إليامة الدولة التي ستشتمل بنيتها التحتية علىمطار ومينا في غزةم ومساكن ومشاريع زراعية ومناطق صناعية ومدن جديدة.

-تأجيل ورع مدينة القدس وموروع عودة الالجئين ملى مفاورات الحقة.

ستشمل المفاورات النهائية محادنات سالم ميليمية بين مسرائيل واأليطار العربية بقيادة المملكةالعربية السعودية.

ويلفت الدبلوماسي الغربي ملى أن جاريد كوشنرم مستشار ترامد الخاص ورئيس فريق عملية السالمم
زار السعودية مؤخ ار وأطلع ولي العهد األمير محمد بن سلمان على الخطة "وطلد من السعوديين
المساعدة في ميناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقبول الخطةم والتي سوف تقدم بشكل رسمي

في مطلع ."2018

ويقول الدبلوماسي الذي يصفه المويع بو"المقرد جدا من فريق الواليات المتحدة" من محمد بن سلمان

التقى بمحمود عباس في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الناني إلطالعه على المقتربم وطلد منه يبول

الخطة وبأن يكون ميجابياً في التعامل معها.

ويورح الدبلوماسي أن محمد بن سلمان "متحمس جدا للخطةم وهو حريص على رؤية صفقة سالم

تبرم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أوالًم نم بين مسرائيل واأليطار العربيةم كخطوة أولى لتشكيل

تحالف بين السعودية واسرائيل لمواجهة التهديد اإليراني".

ويال الدبلوماسي من محمد بن سلمان أخبر كوشنر بأنه "على استعداد الستنمار كميات كبيرة من

المال في الصفقةم وانه سيقدم للقيادة الفلسطينية الحوافز الررورية مقابل رد ميجابي".
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في المقابل ينقل المويع عن مسؤولين فلسطينيين يولهم من الرئيس محمود عباس التقى بمحمد بن
سلمان أننا زيارته األخيرة ملى الرياضم حي

عرض عليه "زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

ملى ما يقرد من نالنة أرعاف من  7.5ماليين ملى عشرين مليوناً في الشهر".

ويشير المويع نقال عن أحد مصادرف القول ملى ابن سلمان أخبر عباس أن "التهديد اإليراني لسيطار

العربية بالغ الخطورة"م وأكد له أن السعوديين في حاجة ماسة ملى دعم الواليات المتحدة واسرائيل

لمواجهة "الخطر الوجودي" الذي تشكله طهران.

كما نقل المصدر عن ولي العهد السعودي يوله" :لن يكون بإمكاننا رمان مسرائيل ملى جانبنا يبل

حل الص ارع الفلسطيني اإلسرائيلي".

وبحسد المويع فإن أحد المسؤولين الفلسطينيين يلفت ملى أن الرئيس عباس يعتقد "بأن الخطة يمكن

أن تكون مقبولة فقط فيما لو أريفت مليها عبارة "حدود  "1967ونحن على استعداد لمنح مسرائيل

الويت مذا كانوا على استعداد إلعطائنا أرض".

موقع "عربي 2017/11/22 ،"21

 .11رئيس وزراء هولندا األسبق" :إسرائيل" أخطر دولة في الشرق األوسط
أوترخت لهولندا  /عبد هللا آشيران :يال رئيس وز ار هولندا األسبق دريس فان أغتم من "مسرائيل
لمن ال يعرفم تمتلك مجموعة من القنابل النوويةم فهي دون شك أخطر دولة في منطقة الشرق

األوسط".

جا ذلك في كلمة ألقاها فان أغت خالل جلسة نقاشية حول القرية الفلسطينية و اإلسرائيليةم نظمتها

األربعا جمعية "الشباد االشتراكيين بمدينة أوترخت" لغير حكومية .

وأورح رئيس الوز ار األسبق أن "مسرائيل تبدو للرأي العام العالمي وكأنها تعيال تحت تهديد

مستمرم على اعتبار أنها مكان صغير بين عدد من الدول العربية" .وذكر أن "العالم بأسرف يغض
الطرف عن الحصار المفروض على يطاع غزة الفلسطينيم بما في ذلك هولندا أيرا".

ولفت فان أغت الذي اتجه للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بعد تركه السياسةم ملى أن "االهتمام

بالقرية الفلسطينية انخفض بشكل ملحوظ خالل السنوات القليلة المارية".

وعن أسباد هذا االنخفاض تابع يائال "هناك عدة عواملم لكن أهمها هو أن الناس بدأوا ينظرون

ملى األمر وكأنه شي طبيعيم ملى جاند تفكك منطقة الشرق األوسط".
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واستطرد فان أغت في النقطة ذاتها يائال "هذا ملى جاند حالة الجدل بين السنة والشيعةم وبين
المملكة العربية السعودية وايرانم وكذلك األزمة السورية الراهنةم وكلها أمور تسهم في نسيان القرية

الفلسطينية".

وياد فان أغت الحكومة الهولندية بين عامي  1977و 1982م وهو عرو في حزد االتحاد المسيحي

الديمقراطيم وله كتاد اسمه "انتفارة رد الظلمم ومأساة الشعد الفلسطيني".

وكالة األناضول لألنباء2017/11/23 ،

 .11وزارة الخارجية األمريكية :نريد بقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن مفتوحا
يالت و ازرة الخارجية األمريكيةم يوم النالنا م من الواليات المتحدة تريد أن تبقي منظمة التحرير
الفلسطينية مكتبها في واشنطن مفتوحاًم وانها تجري محادنات مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن
القريةم على الرغم من يرار أمريكي يد يفري ملى مغاليه.

وكان مسؤول في و ازرة الخارجيةم يد ذكر يوم السبتم أن يانوناً أجازف الكونغرسم يمنع الوزير ريكس
تيلرسون من تجديد ترخيص انتهى هذا الشهر لمكتد المنظمة "في رو تصريحات معينة أدلى بها

الزعما الفلسطينيونم بشأن المحكمة الجنائية الدولية".

في غرون ذلكم سارع مسؤولون أمريكيون للتأكيدم النالنا م أنهم سيحافظون على حوار مفتوب مع
القيادات الفلسطينيةم على الرغم من يرار مغالق مكتد منظمة التحرير في واشنطنم بحسد "فرانس

برس".

ويالت المتحدنة باسم الخارجية األمريكيةم هيذر نويرتم رداً على استفسارات الصحافيين المتعلقة

بإغالق المكتد "أعتقد أننا نود أن يكونوا يادرين على مبقا مكتبهم مفتوحاً .نحن على اتصال
بالفلسطينيينم وعلى حد علميم فإن المكاتد ال تزال مفتوحةم وتعمل حالياً .هناك بعض النقاشات

الجارية" .وأشارت ملى أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون يدرس الموروعم مريفةً "من وجهة نظرنام
فإن االتصاالت ليست مجمدة".

بدورفم يال مسؤول في و ازرة الخارجية األمريكية من عدم تجديد أوراق عمل المكتد مرتبط

بو"تصريحات معينة أدلى بها يادة فلسطينيون" في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

ويال مصدر دبلوماسيم اشترط عدم ذكر اسمهم لو"العربي الجديد" منه "في العادة يتم مخبار
الفلسطينيين بطلد تجديد فتح مكتد المنظمة في واشنطنم لكن هذف المرة لم يتم مخبارهم مال بعد

مرور الويتم مذ منه عادة وحسد العرف الدبلوماسيم مذا وجدت مشكلة يتم االتصال واإلخبار بوجود
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مشكلة وكيفية حلها والتعاون عليهام لكن األمريكيين لم يخبروا الفلسطينيين بأي شي وانتظروا لليوم
التالي".

وتابع" :هناك حوار ٍ
جار اآلن معهم منذ يوم السبتم وكل االحتماالت مفتوحة ربما يستمر مغالق

المكتدم وربما يستخدم ترامد صالحياته بإعادة فتحهم ننتظر لنعرف نتيجة المباحنات بين مكتد

المنظمة والخارجية األمريكية".

العربي الجديد ،لندن2017/11/22 ،

" .11وول ستريت" :التحقيق بدور كوشنر في منع إدانة االستيطان
لندن – "الحياة" :نقلت صحف مسرائيلية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" األمريكية أن مستشار

الرئيس األمريكي صهرف ا
جارد كوشنر لعدم يبل شهرين من تسلمه منصبه وتجاوباً مع توجهات
مسرائيلية رسميةم دو اًر كبي اًر في ميناع دول بوجود محباط مشروع يرار في مجلس األمن الدولي يدين
مشروعها االستيطاني في األراري المحتلة عام 1967م وذلك بعد أن أيقنت مسرائيل أن مدارة الرئيس

األمريكي حينذاك باراك أوباما ترفض استخدام حق النقض الفيتو إلحباط القرار .وأرافت أن المحقق

األمريكي الخاص الذي يحقق في شبهات تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة األمريكية في عام 2016

روبرت مولرم يحقق مع كوشنر في هذف المسألة.

كما ذكرت الصحيفة بأن الرئيسم المنتخد حينذاكم دونالد ترامد حاول الرغط على دول عربية في
مقدمها مصر وتحد

مع الرئيس عبد الفتاب السيسي فقرر األخير سحد مشروع القرارم لكن دوالً

أخر منل نيوزلندا وفنزويال والسنغال وماليزيا يدمت مشروع القرار فنال غالبية مطلقة .وأجر

كوشنر ا تصاالت مع زعما دول أخر حول الموروع ذاتهم لكن المحاوالت لم تنجح مذ صوتت 14

دولةم في  23كانون األول لديسمبر الماري ملى جاند القرار فيما امتنعت الواليات المتحدة عن
التصويت فاتخذ مجلس األمن ي ار اًر يعتبر المستوطنات في األراري الفلسطينية المحتلة غير شرعية.

وذ َكر كاتد المقال في "وول ستريت جورنال" براندون كارتر أن مجلس األمن أصدر القرار بعد أيامم
مع امتناع الواليات المتحدة عن استخدام الفيتو ردف .ويالت "وول ستريت جورنال" من مسرائيل كانت
يد اتصلت بعدد من كبار المسؤولين في فريق ترامد االنتقاليم بمن فيهم كوشنر والمخطط

االستراتيجي الرئيسي السابق في البيت األبيض ستيفين بانونم سعياً الى تجند تمرير القرار الدولي
المندد باالستيطان وأن تحقيق مولر يوجه أسئلة في شأن هذف االتصاالت.

الحياة ،لندن2017/11/23 ،

التاريخ :الخميس 2017/11/23

العدد4472 :

ص

38

 .11نيويورك :يهود أرثوذوكس يحتجون رفضا للخدمة اإللزامية في الجيش اإلسرائيلي
نيويورك  -بتول يوروك :شهدت مدينة نيويورك األمريكيةم األربعا م ويفة احتجاجية نظمها عدد من
اليهود األرنوذوكسم للتنديد بالتجنيد اإلجباري الذي يطبقه الجيال اإلسرائيلي.

وبحسد مراسل األنارولم احتشدت مجموعة من اليهود األرنوذوكس أمام الممنلية الدائمة إلسرائيل

في منظمة األمم المتحدةم للتعبير عن رفرهم إلجبار جيشها الشباد على التجنيد.

ورفع المحتجون الفتات خالل الويفة مكتوبا عليها عبارات منددة بإسرائيلم من يبيل "لن نخدم دولة

ال نعترف بها"م و"اليهود يدينون وحشية مسرائيل".

وكالة األناضول لألنباء2017/11/23 ،

 .11نامور البلجيكية تحيي الذكرى الـ 50لالحتالل اإلسرائيلي لأل راضي الفلسطينية
بروكسل :عبد هللا مصطفى :بهدف محيا الذكر الخمسين لالحتالل اإلسرائيلي لسرض الفلسطينية
في الرفة الغربية ويطاع غزةم شاركت عدد من الجمعيات الترامنية مع الشعد الفلسطيني وبدعم

من مؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمالم في تنظيم مهرجان السينما الفلسطينية في مدينة
نامور البلجيكيةم الوايعة جنود شريي بروكسل.

بدأ المهرجان مسا النالنا الماري في دار السينما Caméoم بفيلم "واجد" للمخرجة الفلسطينية أن
ماري جاسر والذي تم تصويرف مؤخ ار في مدينة الناصرة وكان له حرور في عدد من المهرجانات

السينمائية الدولية.

وعلق على الفيلمم الدبلوماسي في بعنة فلسطين في بروكسل حسان البلعاوي وانظريد فيرالينم رئيس

جمعية الترامن مع فلسطين في مدينة نامور .ويال البلعاوي في تصريحات لو"الشرق األوسط" أمسم

من الحرور كان جيدا للغاية وحسد المتويعم وخصوصا من جاند الجمهور البلجيكيم وشكل
الحد

فرصة للتعريف بالوايع الذي يعيال فيه الشعد الفلسطينيم كما أشار ملى أن حرور ما يزيد

عن  150شخصا من البلجيكيين ملى جاند أشخاص من جنسيات أخر يعكس مد
بالشأن الفلسطيني.
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 .56المؤبد لـ "جزار البلقان"
الهاي  -أ دم رويترزم أ ف د :أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الهاي حكماً بالسجن المؤبد

على القائد العسكري السابق لصرد البوسنة راتكو مالديتالم بعدما دانته بارتكاد جرائم مبادة
صنافت رمن "األبشع التي عرفها الجنس البشري".
جماعية وجرائم حرد ورد اإلنسانيةم ش
واعتبر نجل مالديتال القرار "خاطئاً" وسيعريل "الحياة الطبيعية في المنطقة"م متهماً المحكمة بو

"التحيز" مذ لم تدرس ملفات "جرائم" ارتكبها مسلمو البوسنة .لكن مفورية األمم المتحدة السامية

لحقوق اإلنسان رأت في الحكم "انتصا اًر مهماً للعدالة"م و "منذا اًر لمرتكبي جرائم مشابهة" بأنهم

سيحاسبون"م فيما دعت صربيا ملى "طي صفحة الماري" و "التطلع نحو المستقبل".
" ش

وويفت نسا فقدن أزواجاً وأبنا وأياردم وهن يبكين في الساحة أمام المحكمة حي شعررت صور
 300رجل يتلتهم يوات مالديتال المعروف بو "جزار البلقان" .لكن رئيسة جمعية أمهات سريبرينيتشا
أعربت عن "ررا جزئي"م مذ أشارت ملى أن الحكم أكنر يسوة من ذاك الصادر على الزعيم السياسي
لصرد البوسنة رادوفان كاراجيتالم ويرى بسجنه  40سنةم مستدركة أن القراة "لم يدينوا

لمالديتال باإلبادة في ير كنيرة".

وكانت حرد البوسنة ل 1995 -1992أدت ملى نزوب  2.2مليون فرد وأويعت أكنر من مئة ألف

يتيلم بينهم  8آالف رجل وشاد في سريبرينيتشام في ما اعتشبر أسوأ مجزرة تشهدها أوروبا منذ
الحرد العالمية النانية.

كما اتشهم مالديتال بقيادة حملة "تطهير عريي" في جز من البوسنةم إليامة دولة "صربيا الكبر "م
ولوحق لدورف في حصار ساراييفو الذي دام  44شه اًرم ويشتل خالله  10آالف شخصم معظمهم

مدنيونم والحتجاز مئتي جندي ومرايد تابعين لسمم المتحدة عام  .1995واعتشقل مالديتال عام
ونقل ملى الهاي.
 2011في منزل واحد من أفراد عائلته في صربيام ش
ولد وصوله ياعة المحكمةم رفع مالديتال مبهامه مبتسماً للمصورينم نم رفض الويوف عند دخول

القراةم وحيا عائلتهم ال سيما نجله داركو .وأشخر مالديتال ل 74سنة من ياعة المحكمة يبل ديائق
من النطق بالحكمم بعدما صاب" :كل هذف أكاذيدم كلكم كاذبونم لست بخير" .وكان القاري رفض

طلباً يدمه الدفاع لتجميد الجلسةم نتيجة "ارتفاع رغط الدم" لد المتهم.

ويرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقةم بإدانة مالديتال في  10من 11

اتهاماً شو اجهت اليهم بينها ارتكاد مبادة في سريبرينيتشا وجرائم حرد ورد اإلنسانية وبحصار
سراييفوم لكنه شب ارئ من تهمة اإلبادة في  6ير .
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ويال القاري ألفونس أوري لد

تالوته الحكم" :تحكم المحكمة على مالديتال بالسجن المؤبد

الرتكابه هذف الجرائمم والتي تشصنف رمن أبشع الجرائم التي عرفها الجنس البشريم وترمنت مبادة
جماعية واإلبادة بوصفها جريمة في حق اإلنسانية" .وأراف" :كنيرون من الرجال والصبية تعرروا

ورربوا أننا انتظار معدامهم" .واعتبر أن
لسباد واهانة وتهديد وأشراغموا على ترديد أغان صربية ش

الظروف المخففة التي أشار Yليها الدفاعم وبينها تراجع القدرة العقلية لموكلهم "بال وزن" في الحكم.

أما المدعي العام للمحكمة سير براميرتزم فاعتبر أن الحكم "يبرر" يرار مجلس األمن عام 1993

لتأسيس المحكمة لمحاسبة مرتكبي الجرائم خالل حرد البلقان .وأراف أن الحكم يشكل "منجا اًز مهماً

في تاري المحكمة وبالنسبة ملى القرا الدوليم فمالديتال كان أول من وجهت مليه هذف الهيئة
اتهاماًم وهو آخر َمن دانته".
لكن مالديتال أكد أنه ليس مذنباً في كل االتهاماتم وأعلن فريق الدفاع عنه أنه سيستأنف الحكمم

مرجحاً "نجاحه" .واعتبر محامو مالديتال أن صرد البوسنة كانوا "رحايا" الستفتا شنظم عام 1992م
وأنهم خاروا الحرد "دفاعاً عن النفس" .وأكدوا أن مالديتال غادر سريبرينيتشا يبل ويت وجيز من
صادم" لد معرفته بما حد .
بد المسلحين الصرد معدام المسلمينم مشيرين ملى أنه " ش
وبعد مدانتها مالديتالم ويبله كاراجيتال والرئيس الصربي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتالم تغلق
المحكمة أبوابها نهاية العامم بعدما دانت  161شخصاًم بينهم  83بجرائم حرد في البلقان.

وحض رئيس الوز ار البوسني دنيس زفيزديتال "الذين ال يزالون يدعون ملى انقسامات ونزاعات
جديدة"م الى "ي ار ة الحكم بعناية في حال لم يكونوا مستعدين لمواجهة ماريهم".

ودعا الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتال مواطنيه ملى "التطلع نحو المستقبل" والى التفكير في "أوالدنا

والسالم واالستقرار في المنطقة" .ويالت رئيسة الوز ار الصربية آنا برنابيتال" :علينا التطلع ملى

المستقبلم بعدما ساد استقرار بالدنا أخي اًر .علينا طي صفحة الماري".

ووصف مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد الحسينم مالديتال بو "رمز

للشر"م معتب اًر أن الحكم "نصر مهم للعدالة وانذار لمرتكبي جرائم مشابهةم بأنهم لن يفلتوا من العدالةم
سيحاسبون جميعاً".
أياً يكن نفوذهم ومهما طال الزمن .ش
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" .53الحياة" :االستخبارات المصرية تضبط "شبكة تخابر" لمصلحة تركيا
القاهرة :كشفت السلطات المصرية أمسم أن جهاز االستخبارات العامة أويف عناصر في "شبكة
تخابر" تعمل لمصلحة تركيام من رمن أهدافهام وفق بيان صادر عن مكتد النائد العام المستشار
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نبيل صادقم التخطيط الستيال جماعة "اإلخوان المسلمين"م المصنفة مرهابيةم على السلطةم
بمعاونة من عناصر أمنية واستخباراتية تركيةم وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات عدائية داخل البالد.

وأويفت السلطات  29متهماًم فيما بقية العناصر فارة داخل مصر وخارجها.
وتمنل هذف القرية أحد

حلقات التصعيد بين القاهرة وأنقرة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي

في تموز ليوليو من عام 2013م واطاحة جماعة اإلخوان من الحكم بعد تظاهرات شعبية عارمة
أيدها الجيال .ودأد الرئيس التركي رجد طيد أردوغان على وصف "نورة  30يونيو" بو "االنقالد

الحكم الجديد في مصر .وتؤوي تركيا أبرز ييادات جماعة اإلخوان
العسكري"م وطالما هاجم ش
و"الجماعة اإلسالمية" وأسما بارزة في جماعة "الجهاد"م وكلها شخصيات شمالحقة يرائياً في
مصر .وتبادل البلدان طرد السف ار في تشرين الناني لنوفمبر من عام .2013

وأمر النائد العام المصري المستشار نبيل صادق بحبس  29متهماً لمدة  15يوماً احتياطياً على ذمة
التحقيقات التي تجر بمعرفة نيابة أمن الدولة العليام التهامهم وآخرين فارين داخل البالد وخارجهام

بو "التخابر مع دولة تركيا"م بقصد اإلررار بالمصالح القومية للبالدم واالنرمام ملى "جماعة

مرهابية"م وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيصم وغسل األموال المتحصلة من تلك الجريمةم
واإلتجار في العملة بغير ترخيص.

وأورح بيان لمكتد النائد العام أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ريا الدين
المحامي العام األول للنيابة باشرت تحقيقات في ما رصدته وكشفت عنه تحريات "االستخبارات

العامة" من اتفاق عناصر تابعة لو "أجهزة األمن واالستخبارات التركية" مع عناصر من تنظيم

اإلخوان الدوليم على ورع مخطط يهدف ملى "استيال جماعة اإلخوان على السلطة في مصر"

عن طريق مرباك األنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية مسقاطها.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتآمرين اتخذوا لتحقيق أغرارهم محورينم األول يقوم على تمرير

المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم في تركيا تمكنهم من مرايبة وتسجيل
تلك المكالمات لرصد األوراع السلبية واإليجابية داخل البالد وآ ار فئات المجتمع المختلفة فيها

وجمع المعلومات عن موايفهم من تلك األوراعم وذلك باالستعانة بالعديد من أعرا تنظيم اإلخوان
وآخرين مأجورين داخل البالد وخارجهام وهم يعلمون أغراض هذا المخطط.

وتبين من التحقيقات أن المحور الناني تمنل في محور معالمي يقوم على منشا كيانات ومنابر

معالمية تب

من الخار تعمد ملى توظيف كل ما يصل مليها من معلومات وبياناتم الصطناع

أخبار واشاعات كاذبة لتأليد الرأي العام رد مؤسسات الدولة .وتوصلت تحريات االستخبارات

العامة ملى أن األموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعةم تستخدم في
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تأسيس تلك الكيانات اإلعالميةم كما رصدت التحريات "تسريد معلومات" من خالل التنصت على
المكالمات الممررة ملى جهات "االستخبارات التركية" الستغاللها في "تجنيد" عناصر داخل البالد

الرتكاد "أعمال عدائية" بها.

وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادنات تليفونية ولقا ات ومراسالت على

مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من هذا المخطط والمشاركين فيهم كما أماطت اللنام عن
شركات عديدة استش ا
خد َمت ستا اًر لغسل األموال المتحصلة من تمرير المكالمات التلفونيةم تمهيداً
إلمداد جماعة اإلخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها رد الدولة المصرية .وتبين من عملية
التسجيل المأذون بها من النيابةم وجود عناصر التجريم لسفعال التي أتاها المتآمرونم وفق ما

وصفته القوانين العقابية المصريةم فبات لزاماً على أجهزة التحقيق المصرية ورع حد لتلك األنشطة

المؤنمة يانوناً.

ويامت نيابة أمن الدولة العليا بربط المتهمين وتفتيال مساكنهم والعديد من المقار التي اتخذوها

لممارسة أنشطتهم المؤنمةم وتم ربط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدوليةم وأجهزة مرسال
واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو التي تستخدم في توصيل تلك األجهزة بشبكة

المعلومات الدولية بسرعات فائقةم وأعداد من أجهزة الحاسد اآللي مشغل عليها برام تستخدم في
المرايبة والتحكم في تلك األجهزة عن بعدم وأجهزة تجسس منها آالت تصوير وتسجيل صغيرة

ومتناهية الصغر.

وأكدت نيابة أمن الدولة العليا أنها توالي تحقيقاتها في القرية وستش ا
صدر بيانات متتابعة عما يستجد
من ويائع ويتفق ومصلحة التحقيقات .وشددت على أن "موجبات األمن القومي المصري توجد عدم
الخوض بالتفسير والتحليل لويائع تلك القرية وتحقيقاتها" وطلبت من الجميع االمتناع عن ذلكم

منعاً للمساس "بالمصلحة العليا للدولة المصرية".

وأيدت محكمة جنايات القاهرة يرار النائد العام بمنع  16من المتهمين في يرية التخابر مع تركيام
من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم كافة والتحفظ عليهام التهامهم باإلررار بالمصالح القومية

لل بالد واالنرمام ملى جماعة مرهابيةم وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص وغسل األموال
المتحصلة من تلك الجريمةم واالتجار في العملة بغير ترخيص.
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 .53توقع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج  %156خالل خمس سنوات
أبو ظبيم دبي :يتيح يطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
ممكانات كبيرة تصل ملى  920مليار دوالرم مسجالً نمواً يدرف  %156خالل السنوات الخمسة المقبلةم

وموف اًر  22مليون وظيفةم وذلك وفقاً لدراسة جديدة أجرتها "مينا ريسيرتال بارتنرز" ل MRPم شركة

البحو

الرائدة في المنطقة .ويد تم مصدار الدراسة أمسم أننا احتفال ممارة الشارية بنجاحات

الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والمحلية خالل مهرجان الشارية لريادة األعمال.

وتشكل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي  % 34فقط من يطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والذي يقدر بنحو  360مليار دوالرم أي ما يعادل  %26من
مجمالي النات المحليم مال أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأكبر اإلمكانات بالنسبة

للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستو اإليليميم مذ نما هذا القطاع من ياعدة منخفرة نسبياً.

ويقدر يطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربيةم والذي يعتبر منشطاً وداعماً لريادة
ش
األعمال وفقاً لو "مينا ريسيرتال بارتنرز"م بنحو تريليون دوالر سنوياً .وتبلغ حصة القطاع من النات
المحلي في الدول النامية نحو .%50

وأكد الرئيس التن ووفيذي لشركة "مينا ريسيرت ووال بارت وونرز" أنت وووني حبويقةم أن معظم هذا النم ووو "يأتي من
أبرز المناطق الجغرافية منل المملكة العربية السع ووودية ودولة اإلمارات العربية ال وومتحدة والتي تعطي
األولوية الكبر للووشركات الصووغيرة والمتوسطة من خالل مطاليها يوانين وسياسات ومبادرات جديدة

بهدف زيادة حصة تلك الشركات من االيتصاد الوطني.

فعلى سبيل المنالم في رؤية السعودية 2030م حددت المملكة هدفاً لرفع حصة الشركات الصغيرة
والمتوسطة من مجمالي النات المحلي من معدله الحالي عند  %20ملى  .%35كما حددت دولة

اإلمارات العربية المتحدة في رؤيتها  2021هدفاً لرفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من

مجمالي النات المحلي غير النفطي من معدله الحالي البالغ  %60ملى ."%70

وأورح أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المنشط األول لتأمين الوظائف في منطقة دول

مجلس التعاون الخليجي.
ويقدر حجم التوظيف لد

الشركات الصغيرة والمتوسطة حالياً بحوالى  17مليون موظف مع ممكان

النمو ملى  22مليوناً خالل خمس سنواتم أي بزيادة يدرها  %30أو ما يعادل  %55من مجمالي

السكان المنخرطين في سوق العمل".

وفي منطقة تتميز بكتلة سكانية شابة سريعة النموم فإن يطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر

شريكاً أساساً للحكومات في المنطقة في استيعاد العدد الكبير من الشباد الذين سيدخلون ملى سوق
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العمل خالل العقد المقبل .كما عدد سكان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بمعدل مرتفع
يبلغ  %2.9ويشكل الشباد منهم  %73من العدد اإلجمالي .ويمكن مقارنة منل هذف األريام بمعدالت

النمو العالمية البالغة  %1.3ومعدالت تقل عن  %50بالنسبة للشباد.

وأراف حبيقة أن "منل هذف التويعات المستقبلية اإليجابية للشركات الصغيرة والمتوسط ولريادة
األعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعكس حماسة المستنمرين من القطاع الخاص

ويطاع الشركات لزيادة استنماراتهم في هذا القطاع .ويد استنمرت شركات رأس المال المغامر نحو
مليار دوالر في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة خالل السنوات الخمسة المارية.

وعلى رغم أن منل هذف األريام تظل متدنيةم مال أنها نمت سريعاً خالل السنوات األخيرة مدفوعة
بقصص نجاب في يطاعات منل يطاع التكنولوجيا .هذف المبادرات تعوض الفجوة الكبيرة التي
أوجدتها المصارف وأسواق المال المحلية في مخفايها في تأمين تمويل كاف للشركات الصغيرة

والمتوسطة".

وتمنح المصارف حالياً  %2فقط من يرورها للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس

التعاون الخليجيم مقارنة بو %13في بقية المنطقة العربيةم وتفوق ذلك بمعدالت أكبر في بلدان أخر
ممانلة.

وتظل أسواق المالم وباألخص مبادرات الطرب األولي لسسهمم مغلقة أمام الشركات ألنه لم يتم جمع

أموال كبيرة من أسواق األسهم خالل السنوات المارية .ويد تبنت الحكومات اإليليمية مبادرات عدة
في السنوات األخيرة إلنشا النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعه.

الحياة ،لندن2017/11/23 ،

" .19صفقة القرن" األمريكية
مروان المعشر
يكنر الحدي

هذف األيام عن جهود واتصاالت أمريكية حنينة للوصول ملى ما وصفته بعض

التسريبات األمريكية بصفقة القرن بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليم ما يد يوحي للبعض بأنها
صفقة ستحوز على ررا الجانبين وتسفر عن حل معقول للنزاع العربي اإلسرائيلي .ويذهد البعض

من الجاند العربي لمدب الجهود األمريكية واإليحا بأن اإلدارة األمريكية جادة ومصممة على ميجاد

حل يحوز على ررا الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

باعتقادي أن هذف تمنيات بعيدة عن الوايع تماما .فنحن نتعامل مع مدارة ال تملك الحد األدنى من

المعرفة والخبرة حول القرية الفلسطينيةم مرافة ملى مويفها العلني والمتشدد في دعم الجاند
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اإلسرائيلي وعدم يدرتها حتى على التعبير عن مي تعاطف منساني مع الفلسطينيين .مرافة لذلكم
فإن جميع أركان هذف اإلدارة المعنيينم ابتدا من الرئيس األمريكي ترامد ملى صهر الرئيس جارد

كوشنر ملى سفير أمريكا في مسرائيل دافيد فريدمانم ملى ممنلة الواليات المتحدة في األمم المتحدة
نيكي هيلي وغيرهم الكنير مغالون في دعمهم إلسرائيلم وكيف لمن يغلق مكاتد منظمة التحرير

الفلسطينية في واشنطن االدعا بأن لديه "صفقة القرن"؟ واذا ما أخذنا بعين االعتبار بأن القرية
الرئيسية لهذف اإلدارة في المنطقة هي ميرانم فمن الصعد التصور أن عمال جادا ومقنعا يجري

العمل عليه لحل القرية بما يحقق الحد األدنى من الطموب الفلسطيني.

ورغم المعلومات القليلة حول هذف الصفقةم فما يد رشح حتى اآلن يشير ملى أن الجاند األمريكي يد

عرض على الفلسطينيين مما حكما ذاتيا ال يترمن القدس الشريية أو غور األردن أو األراري
المقامة عليها المستوطناتم أو كونفدرالية مع األردن لسراري المشار مليها أعالفم وكال الحلين

صد في مصلحة مسرائيل فقط دون أن ينهي االحتالل اإلسرائيلي كامال أو يرجع القدس أو يحقق
َي ْ
حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على ترابهم الوطني .كما أن الكونفدرالية ال تتحقق مال بين دولتينم
وبعد استشارة كل من الشعبين الفلسطيني واألردنيم وليست لحل القرية على حساد كل من

الشعبين.

بالطبعم تقل صفقة القرن هذف الكنير الكنير عما يدم للجاند الفلسطيني في طابا منال .واذا صحت
هذف الترشيحاتم فيبدو أن الجاند األمريكي يعول على التقارد الحاصل اليوم بين بعض الدول

العربية واسرائيل رد ميران لتمرير منل هكذا صفقةم وهو يظهر جهال فارحا بطبيعة الشعد
الفلسطيني والشعود العربيةم مذ ال يمكن مقايرة مواجهة ميران بالتخلي عن الحق الفلسطيني أو

القدس منال.

أتمنى أن تكون كل هذف الترشيحات غير صحيحةم وأن يخر علينا أحد من الحكومة أو الجاند

الفلسطيني ليطمئننا أن هذا الكالم ٍ
عار عن الصحة .غني عن القول منه ليس من مصلحتنا الدخول
بأي شكل من األشكال بمنل هذف الصفقةم أو االشتباك اإليجابي مع مسرائيل في موروع كالغاز
منالم وهي التي تهدد اليوم بويف التعاون بخصوص يناة البحرين حتى نوافق على معادة السفيرة

اإلسرائيلية .وها هي األ يام تنبت صعوبة مبقا أي نوع من الدف مع دولة ال ترمر لنا الخير ال

من يريد وال من بعيد.

لقد فشل جيلنا في حل القريةم ولنعترف بذلكم برغم الكنير من الجهود المرنية والصادية لفعل
ذلك .للجيل الجديد مقاربة مختلفة ليست معنية بشكل الحل بقدر ما هي معنية بالتركيز على الحقوق

المدنية والسياسية ورفع كلفة االحتالل من خالل حمالت منل  .BDSفلنقف و ار هذف الجهود ولندع
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مسرائيل تغرق في مستنقع مصرارها على أخذ كل شي م ألن العامل الديمغرافي بات يهددها بخسارة
كل شي م بعد أن تجاوز عدد الفلسطينيين داخل المناطق التي تسيطر عليها مسرائيل منيله من

مواطنيها اليهود.

مسرائيل تشنق نفسها بنفسهام فال يرمي لها أحد طَ ْوق نجاة.

عمان2017/11/22 ،
الغدّ ،

 .11إيران عدوا و"إسرائيل" حليفا!!
ماجد أبو دياك

يريد البعض أن يقنعنا بأن عدونا في المنطقة هو ميران وليس مسرائيلم ويستغل بعض ممارسات

ميران في سوريا والعراق واليمن ليؤكد على نظريته القائمة على الخداع والتزوير؛ من أجل شيطنة
ميرانم باستغالل الصراع الذي يادته طهران ومعها حزد هللا في سوريا رد المسلمين السنةم وغيرها

الكنير من الشواهد.

هذا بالربط ما أرادته بعض الدول العربية من خالل تصنيف حزد هللا كإرهابي وادانة دور ميران في

المنطقةم من خالل البيان الختامي الجتماع وز ار خارجية الدول العربية االستننائي األخير في

القاهرة.

ورغم أن ميران ويعت في أخطا بتدخلها في المنطقة بمليشياتها الكنيرةم مال أن الحقيقة في ما يجري

تكمن في محاولة تبرئة مسرائيل من احتاللها لسرض الفلسطينية وممارساتها اإلرهابية رد الشعد
الفلسطيني .ويقود هذا التوجه كل من السعودية واإلماراتم تحت حجة أنه ال عدا مع مسرائيل منذ

العام 1967م كما صرب بذلك وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتيةم أنور يرياال.
التوريث واعادة صياغة المنطقة
ويعود أصل التوجه السعودي لتطبيع العاليات مع مسرائيل ملى يرية توري

الحكم من الملك سلمان

البنه محمدم واستعداد األخير لتقديم النمن المطلود في سبيل ذلكم بما في ذلك االستعداد لتطبيع

العاليات مع مسرائيل؛ كمدخل لتوطيد العاليات مع الواليات المتحدة التي يطلد منها الموافقة على

التوري .

كم ا يشكل التطبيع فرصة إلعادة صياغة المنطقةم في رو تصفير الصراعات فيهام والتحشيد رد

ميرانم بمساعدة الواليات المتحدةم إلنها تواجدها لميران على الحد الجنوبي للسعودية؛ بمساعدتها

الحونيين الذين عجز نظام الملك سلمان عن منها وجودهم من خالل الحشد العربي ردف.
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ويد يدم الملك سلمان أيرا النمن المالي الذي طالد به الرئيس األمريكي دونالد ترامدم من خالل
ر السعودية مئات المليارات من الدوالرات في االيتصاد األمريكيم والسماب للشركات األمريكية

لالستنمار في السعودية!

وبالنسبة للكيان الصهيونيم فإنه يريد استغالل الفرصة التاريخية إلنها

الصراع اإلسرائيلي

الفلسطيني؛ بتقديم أيل نمن ممكنم والحصول على تنازالت لم يكن يحلم بها في يرايا القدس

والالجئينم وعقد تحالف مع العرد لمواجهة ميران التي بات ير أنها تشكل خط ار وجوديا عليهم

فرال عن التهديد النووي والتسليحيم وتشديد مويف اإلدارة األمريكية من النظام اإليرانيم واعادة

النظر في االتفايية النووية معه.

وتريد مسرائيل ترخيم وتكبير خطر ميران؛ لدفع الدول العربية للجو مليها والى أمريكا لمواجهة هذا

الخطر المتوهمم بما يؤدي لدفعهم لتقديم تنازالت كبيرة في الصراع.

ولكن مسرائيل ال تستطيع أن تسوق نفسها في المنطقة عبر السعوديةم وربما مصرم وحدهام فهي
تريد اتفايات مع الدول المحيطة بهام وال تستطيع أن تنالها في كل من سوريا والعراق بسبد النفوذ

اإليراني فيهما.

كما ال يزال ينظر إلسرائيل في المنطقة كقوة محتلة بنظر معظم العرد والمسلمينم وال تستطيع

السعوديةم مهما أ وتيت من يوةم تسويق مسرائيل تحت حجة مواجهة الخطر اإليرانيم حتى لو كان
هذا حلما يديما بالنسبة للعدو؛ يترمن الحصول على تنازالت جديدة من العردم عبر ميجاد عدو

مشترك للطرفين وهو ميران.
مقاربات مختلفة
وتسعى الدول العربية التي تعتبر نفسها معتدلة؛ ملى دعم عملية منها الصراع في المنطقةم ألنها
تعلم أن استم اررف يشكل خط ار عليهام مذ يد يغذي ذلك نورات جديدة في المنطقة؛ تؤنر على األنظمة

الحاكمة فيهام ويد يعيد كرة الربيع العربي عام .2011

غير أن ذلك ارتبط بمقاربات مختلفة بين دول ما يسمى "الرباعية العربية" .ففي الويت الذي تبدو فيه
عن

السعودية واإلمارات مستعجلتين لذلكم ال يشاركهما األردن نفس الحماس .مذ يدور الحدي

عملية تسوية يد يطلقها الرئيس األمريكي دونالد ترامدم وحازت على موافقة الرياضم وتترمن

التنازل عن حق العودة الفلسطينيم مقابل ورع القدس تحت السيادة الدولية.
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وعبر األردن عن تخوفه من ترييع حق الالجئين في العودة لديارهم؛ ما سينعكس سلبا على
االستقرار في األردن الذي يشكل الفلسطينيون  65في المئة من سكانهم حسد تصريحات مسؤول

أردني رفيع لم يفصح عن هويته؛ لمويع ميدل ميست آي.

وحسد المويعم فإن التسوية في القدس يد تؤدي ملى خسارة عمان تأنيرها من خالل اإلشراف الديني

على المقدسات في القدسم وهي التي رمنتها اتفايية وادي عربة عام .1994

كما شيقلق الديوان الملكي في عمان ذلك الرغط الذي يمارس على األردن لالنرمام ملى الحملة
المعادية إليرانم وما يمكن أن يترتد من عوايد وخيمة على ما يعتبرونه سياسات سعودية "خريا ".
وفي القاهرةم رفض الرئيس المصري عبد الفتاب السيسي التصعيد رد ميران وحزد هللام و أر أن

ذلك ال يخدم استقرار المنطقةم وذلك في الويت الذي اتخذت فيه الرياض مويفا تصعيديا رد ميران

والحزدم بعد مطالق الحونيين صاروخا بعيد المد تجاف الرياض.

وتنبع التخوفات المصرية من أن التصعيد في المنطقة سينالها نصيد منهم فرال عن محاولة ابتزاز
الرياض ماليا لالستمرار معها في سياساتها بالمنطقة.

ونارت تكهنات بعد استدعا ابن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس ملى الرياضم منر التوييع

على المصالحة مع حماس برعاية مصرية .مال أن المؤكد أنه مورست رغوط على عباس في
الرياض؛ للموافقة على خطة أمريكية مرتقبة تتجاوز القدس والمستوطنات والالجئينم وتسهل عملية
التطبيع العربي مع مسرائيلم وهو ما ير فيه عباس مرعافا للمويف الفلسطيني .وتخسر السلطة

بذلك عامل الرغط على مسرائيل التي تعودت على التملص من التزاماتها.

وتملك السعودية واإلمارات أدوات للرغط على السلطةم فرال عن الرغط األمريكي .فهناك غريم
عباسم وهو محمد دحالن الذي يمكن أن تستدعيه اإلمارات للتلويح للرئيس الفلسطيني بالبديل

القادم؛ مذا لم يرر للمطالد السعودية واإلماراتية.
معوقات وحلول

ورغم ك ل ذلكم لم تر خطة ترمد النور حتى اآلنم كما أن العديد من الدول العربية ال تشارك
الرباعية العربية موايفها من الصراعم فرال عن الدور القطري الوايع تحت الحصارم والذي يدفعه

نحو ميران دفعا.

وال زالت المنطقة تزخر بعوامل المعاررة بالرفض الشعبي للتطبيعم ويد يكون لها دور في مفشالهم

مع استمرار الممارسات اإلسرائيلية القمعية رد الفلسطينيينم وتواصل محاوالت تهويد القدسم والتي

ستواجه بانتفارات وهبات فلسطينية تؤج الجماهير العربية.
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ويد يؤدي التطبيع الرسمي المتسارع ملى ردود فعل شعبية تشكل رافعة الستعادة روب النورات العربيةم
لتمس هذف المرة الدول التي ناهرت النوراتم وعملت على مسقاطها منذ .2011

وتستطيع طهران تجاوز محاوالت شيطنتهام ويطع الطريق على الدول العربية الساعية للتطبيع؛ من

خالل استكمال سحد مليشياتها من سوريام وتهدئة الصراع في اليمنم ومحاولة الوصول ملى تسويات

مع الدول العربية تعيد مسرائيل ملى مربع العداوة مع العرد ..فهل تفعل ميران ذلك؟ وهل ستستجيد
الدول العربية المعنية لهذف الخطوة؟ أسئلة كبيرة برسم اإلجابة.

موقع "عربي 2017/11/22 ،"21

 .11لماذا يضيعون فرصة غزة؟
أن تمري أشهر على مصالحة فلسطينية بوساطة مصريةم وال يحد

د .أحمد جميل عزم

فرق في حياة المواطنين في

يطاع غزةم فإن هذا مرر ال بالمشروع الوطني الفلسطيني وحسدم بل بالفصائل التي أبرمت
االتفاقم وأن ال يتحسن حتى فتح معبر رفحم فهذا يعني أنه لم يتغير شي سو المسؤول عن

الكارنة في يطاع غزة .واذا كان يد جر تحميل حركة "حماس" مسؤولية التعنر في يطاع غزة

طويالًم ويررت ييادة الحركة التخلص من أعبا الحكم هناكم فإن "فتح" تغامر في أن توصف بأنها

فشلت بما فشلت به "حماس".

لقد كان متويعاً أن يشهد منتصف هذا الشهر " 15تشرين الناني لنوفمبر " بداية تفكك اإلغالق في
يطاع غزةم بفتح معبر رفحم ولكن ما حد

هو فتح محدود كالذي كان يحد

في فترات متفاوتة

متفرية في الماريم أننا حكم "حماس"م واألهم من عدم فتح المعبرم أنه ال يوجد توريح سوا من
يبل السلطة الفلسطينيةم أو مصرم بشأن األسباد التي تؤدي الستمرار اإلغالق .فربما كان

الجمهور سيتفهم المويف نسبياً لو كان بين يديه خريطة طريق لمتى وكيف سيتغير ورعهم سوا
بالنسبة للمعابر أو سو ذلك.

من المفهوم أن تطالد الحكومة الفلسطينية بالتمكين التام لمقاليد تسيير األمور في غزةم حتى تقوم

بواجباتهام ولكن هذا يحتا لتصور وخطة عمل وارحتين.

مذا نجحت الحكومة الفلسطينية الحاليةم بإدارة األمور وتحسين الورع في يطاع غزةم فسيعطي هذا

دافعا كبيرام لتطوير مسيرة العمل المشتركم بين حركتي "فتح" و"حماس" وبايي الفصائلم وبينما

سيكون نجاب تام لحركة "فتح" على الصعيد الداخلي باعتبارها َم ْن ساعد على تحسين األوراعم
سيكون نجاحاً مهماً لحركة "حماس" على الصعيد اإليليميم باعتبارها يادرة على أن تكون جز ا من
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نظام سياسي موحدم ويادرة على طرب حلول لمجموعة مهمة من التحديات واألسئلة التي تواجه
الفلسطينيينم من رمنها العالية بين سالب المقاومة وبنا الدولة أو السلطة.

والنجاب في غزةم والخرو من مأزيها الحاليم عدا أهميته لتمتين صمود الغزيين وبقائهم في وطنهمم
وعدا أهميته اإلنسانيةم سيقدم رسالة للعالم أن الفلسطينيين لديهم القدرة على بنا وطن مستقلم وبنا

دولةم وسيصبح الحدي

متى سيتكرر نجاب غزة في الرفة الغربيةم أما الفشل فسيمنح اإلسرائيليين

ورية ليزعموا أن أي انسحاد من الرفة الغربية سيؤدي لفشل وتخبط كالذي يحد

في غزةم خاصةً

أن األطراف المعنيةم وخصوصاً السلطة الفلسطينية ومصرم ال تقدمان أسباباً وارحة لتعنر ملفات
منل معبر رفحم وال يتم منال الحدي

عن عراييل مسرائيلية أو سو ذلك.

ربما يكون صحيحاً أن عدم تحقيق انف ار جزئي في أزمة ما هو أمر مقبول وسليم من أجل أال يؤدي
هذا االنف ار الجزئي لتخفيف الرغط الذي يؤدي لالنف ار الكبير أو الكليم ولكن هذا صحيح شريطة

أن ال يستمر طويالم فمن المفهوم اشتراط التمكين الكامل للحكومةم وترتيد ملفات أمنيةم يبل
االنف ار الكاملم ولكن استمرار الورع لويت طويل يعتبر أم اًر مدم اًر.

بعد حالة التفاؤل التي عاشها الفلسطينيونم وخصوصاً أهالي غزةم في األسابيع الفائتةم بدأ يتشكل

شعور أن أي تغيير فعلي ملموس في وايع الحياة أمر لن يكون يريباًم وهذا ال يؤدي إلحباط

مجتمعيم والى شعور بأن سائر األطراف الفلسطينيةم تفشل في تحقيق شي يخفف الرغط عنهام
ويوجه الرغط على الجاند اإلسرائيليم وحسدم بل ويقوي احتماالت تعنر المسار الحاليم وانتصار

األصوات التي ال تريد المصالحة في الجانبينم وباحتمال تفجر مجمل عملية المصالحة.

مذا لم يعقد لقا ات القاهرة الراهنة تغير فعلي في مسار الحياة اليومية في غزةم ولم ا
يجر ورع خطة

طريق معلنة لتطبيع الورع في يطاع غزةم فإن ذلك سيعد نكسة وارحة .فيمكن لخريطة مصالب

النظام السياسيم من انتخابات ومجلس وطني فلسطينيم أن تتأخر يليالًم ولكن معالجة الورع
المعيشي يد ينذر بعوايد تجعل الحدي

عن مصالب النظام السياسي مجرد ترف.

عمان2017/11/23 ،
الغدّ ،

 .11اللجوء الفلسطيني في لبنان :واقع العيش وارادة التقدم
خالد غزال

في عام 2016م أصدرت "لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني" كتابها بعنوان "اللجو الفلسطيني في
لبنان :كلفة األخوة في زمن الصراعات" .استكملت اللجنة هذا العام مصدار الجز الناني بعنوان:

"اللجو الفلسطيني في لبنان :وايع العيال وارادة التقدم" .ويد سعت في الجز ين ملى اعتماد
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المعلومات والمعطيات الدييقة حول وايع اللجو الفلسطيني بديالً من اللغة األيديولوجية التي سادت

طويالً من مختلف الرفاف في التعاطي مع هذا الوايع .يتركز الجز الناني على العناوين الحيوية
في يرايا ومشاكل عيال الالجئين الفلسطينيين في لبنان .صدر الكتاد عن "دار سائر المشرق" في

بيروت في آد لأغسطس .2017

مذا كان الجز األول من تقرير اللجنة تطرق ملى اإلطار السياسي العام لنشو القرية الفلسطينية

ويرية الالجئين بفعل سيطرة المشروع الصهيوني على أرض فلسطينم فإن الجز الناني يتناول
الحالة المعيشية لالجئين الفلسطينيين على الصعد االجتماعية والمعيشية والصحية والتعليمية والمهنية

وغيرها .ال يفصل تقرير اللجنة الوايع الفلسطيني عن السياق اللبناني واإليليمي العامم فالرغوط على
البلدان العربية والمريفة لالجئين تطاول في حيز كبير منها الوجود الفلسطيني .يترافق ذلك مع

اإلصرار اإلسرائيلي على رفض االعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينيةم بل تعطيل سبل الوصول ملى

حلول عادلة ترمن توفير الحد األدنى من الحقوق المعترف بها دولياً.

يتعرض التقرير م لى األوراع االجتماعية في مخيمات الالجئينم فيشير ملى أن وايع الفلسطينيين ال

شيق أر بمعزل عن سياق تطور األوراع االيتصادية واالجتماعية في لبنان .فمنذ النكبة في عام 1948م
ومعها االنتشار الفلسطينيم ظلت السمة النابتة هي المعاناة من الفقر والحرمان وتدني مؤشرات

الت نمية .سعى الفلسطينيون في السنوات التالية وحتى اندالع الحرد األهلية ملى التركيز على التعليم
لتحسين أوراعهم وتسهيل ممكانية الهجرة ملى الخلي  .ولعد التعليم في المجتمع الفلسطيني

كرأسمال اجتماعيم دو اًر في حفاظ الفلسطيني على هويته الوطنية وعدم الذوبان في المجتمعات

المريفة .وشكلت الحرد اللبنانية منعطفاً في الوجود الفلسطيني في لبنان .زال الشعور

باالسترعاف والدونية ليحل محله محساس بالكرامة والقوة من خالل يتال العدو اإلسرائيليم والحقاً
من خالل العمل المسلح على األرض اللبنانية .في هذف الفترةم وحتى االنسحاد الفلسطيني في عام

1982م تم ر موارد مالية كبيرة في المجتمع الفلسطينيم وتراجعت أولوية الشأن المعيشي بمعناف
االيتصادي واالجتماعي اإلنتاجي لمصلحة أولوية الشأن السياسي والعسكري واألمني .بعد الخرو

الفلسطيني الكبيرم حصل تراجع في مستو المعيشةم وفي القدرة على التعامل مع متطلبات الحياة
التي ارتفعت أكالفها في شكل مطرد بعد الحرد.

في ما يتعلق بالخصائص السكانية العامةم فإن أكنر من نصف الالجئين يعيال في المخيماتم فيما
يتوزع البايون على المدن والبلدات اللبنانية .يعيال معظم سكان المخيمات أوراع سكن وصحة

وبيئة صعبة .فمعظم البيوت تعاني نقصاً في الصيانة وسو التهوية والرطوبة وتسرد الميافم فرالً
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عن مشكلة النفايات وصعوبة التخلص منهام وغياد شبكات الصرف الصحيم ونقص المياف
الصالحة للشردم وتقطع التزود بالكهربا .

وعندما نتناول وايع القو العاملة الفلسطينيةم تبرز أمامنا صورة عما يواجه العاملون من ظروف

اجتماعية وايتصادية صعبة ومعقدة .من هذف الظروف الصعبة ناجمةم في جز منهام عن آليات
االيتصاد اللبنانيم ولكنها في جز آخر وأساسي ناتجة من القيود التشريعية اللبنانيةم وبعض
الممارسات التي تحول دون وصول العاملين الفلسطينيين ملى فرص عمل الئقة .وفي حال حصول
الالجئ على فرصة عملم فإنه محروم من الحماية االجتماعية وخصوصاً من الرمان االجتماعيم
وتوييع عقد عمل مكتود ومصرب عنه وفق األصولم مرافة ملى األجر األيل مما يناله العامل
اللبناني .تجدر اإلشارة ملى أن حجم القوة العاملة الفلسطينية هي بحدود  90ألف عاملم من أصل

عدد الالجئين المقيمين في لبنان والذي يصل ملى  200ألف الجئ.
التزال يرية تملُّك الفلسطينيين منار جدل في لبنان .يبل عام 2001م كان يحق للفلسطينيين تملُّك
عقارات من دون ترخيص مسبق وبحدود معينة وفق يانون اكتساد غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية .لكن بعد الحملة التي سادت حول مسألة التوطين واتخاذها أبعاداً واسعة خالل الحرد

األهلية وبعدهام عمد المجلس النيابي ملى ميرار يوانين جديدة جردت الفلسطينيين من حقهم السابق
في اكتساد الملكية العقاريةم باعتبار أن هذا التملُّك يتعارض مع الدستور الذي بات ير في أي
تملك وسيلة باتجاف التوطين.

من المعروف تاريخياً االهتمام الذي يوليه الفلسطينيون بالتعليمم يراف البعض تعويراً عما لحق بهم
من مجحاف وخسائر وطنية ومادية ومعنوية بفعل االحتالل والتهجير من أررهم .في لبنانم تتولى

"األونروا" توفير خدمة التعليم لالجئين الفلسطينيين .ال تترمن البرام التعليمية التي يتابعها الطالد

الفلسطينيونم سوا في األونروا أم في المدارس الخاصة أي سياسة تربوية فلسطينية ذات توجُّه في
بعدها العام الوطني والنقافي العام .هذا الغياد يحرم الفلسطينيين من اكتساد نقافة ووعي يعززان

انتما هم لقريتهم الوطنيةم بوصفها يرية صراع ومواجهة تاريخية وحرارية ونقافية .فاألونروا

تعتمد مناه الدول المريفةم لكنها استطاعت أيراً منتا كتد مدرسية ومواد تعليمية مرافيةم تركز
على الت ار

الوطني الفلسطيني وعلى القيم والتقاليد الفلسطينية .في المقابلم يواجه التعليم والحصول

عليه بالنسبة ملى الفلسطينيين ظروفاً وأوراعاً صعبة يرتبط بعرها بمستو الخدمات التعليمية التي
تقدمها األونروام وبعرها اآلخر باألوراع األمنية داخل بعض المخيمات.

في االنتقال ملى األوراع الصحية في المخيمات والتجمعات الفلسطينيةم يشير التقرير ملى ما تعانيه

المخيمات والتجمعات الفلسطينية من مشكالت صحية مركبة ومتعددة األسباد .فهناك ٍ
تدن في
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المستو المعيشي ومعه مستو الدخلم وحال الحرمان والفقر السائدة في المخيمات وفي أوساط
الالجئين عموماًم وهو أمر يؤنر سلباً في األوراع الغذائية والصحية .مرافة ملى ذلكم هناك
المشكالت الصحية الناجمة عن بيئة السكن غير الصحية في المخيمات عموماًم والتي تعاني في
األصل من نقص الخدمات وتدهور نوعيتهام ومن االكتظاظ السكاني وورع السكن السي  .يراف

ملى كل ذلك المشكالت الناجمة عن سو الرعاية الصحية .فايم األمر سو اً في السنوات األخيرة
تقلص خدمات األونروا الناجمة عن نقص الدعم الذي كانت تقدمه بعض البلدانم وهو ما أصاد
خدمات األونروا وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني بمشكالت فايمت الورع الصحي في شكل

كبير.

نتيجة تشتت الشعد الفلسطيني بعد نكبة عام 1948م وما رافقه من تجزئة وحدته السياسية والقانونيةم

حاول الفلسطينيون عبر مجتمعات الشتات التي انتشرت في البلدان الموجودين فيهام ومنها لبنانم

ميجاد آليات وديناميات للتكيف مع الوايع الجديدم حفاظاً على بقائهم واستقرارهم .في هذا المجالم
لعد المجتمع األهليم المستند ملى األواصر العائلية التقليدية دو اًر أساسياً في الحفاظ على ييم

التعاون والتعارد والتماسك االجتماعي .كما ساهمت اللجان الشعبية والروابط الطالبية والنقابية
والجمعيات في تمتين اللحمة والتماسك.

يشكل تقرير لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المنشور في هذا الكتاد مرجعاً مهماً في اإلرا ة على

حال الالجئين الفلسطينيين في لبنانم خصوصاً أنه استند ملى الموروعية وانعدام التحيزم السلبي أم

اإليجابيم في ي ار ة الويائع ومترتباتها .وهو يسد نغرة مهمةم خصوصاً أن هذا الموروع اليزال مدار
تالعد أيديولوجي وفزاعة يجر استحرارها في الصراع السياسي اللبناني الداخلي في شكل دائم.

الحياة ،لندن2017/11/23 ،

 .11القضية الفلسطينية لم تعد أولوية عربية
يورام اتنغر

سجل مونق و ليس آمال وتويعات و هو القاعدة الموروعية الختيار شريك من أجل منشا عائلةم أو

مصلحة تجارية أو مبادرة سياسية .أيرا المبادرة إليامة دولة فلسطينية يجد فحصها على ياعدة
سجل مونقم منهجي وموروعيم ال على ياعدة ذاتية من التصريحات والسيناريوهات اإليجابية

والسلبية.

على سبيل المنالم في نالنينيات القرن السابق أيدت القيادة الفلسطينية الحزد النازي وشجعت التجند

للجيال النازي.
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في  2017فإن كتاد هتلر "كفاحي" هو األكنر مبيعا في مناطق السلطة الفلسطينيةم التي تظهر
تعاطفها مع النازيين من خالل جهاز التعليم على الكراهية والتحريضم والتي تعمل منذ عام 1993

كتعبير أصيل عن التصور والهدف االستراتيجي الفلسطيني.

بعد الحرد العالمية النانية ارتبطت القيادة الفلسطينية بالكتلة السوفييتيةم محمود عباس حصل على

شهادة الدكتوراة في موسكو لعن منكار الكارنة م وشجع منشا معسكرات مرهابية فلسطينية في لبنان
واليمن والسودان إلعداد مخربين مناوئين للغرد .الفلسطينيون هم من أوائل المؤيدين لنظام آيات هللا

في ميرانم وهم مقربون من النظام الفظيع في كوريا الشماليةم ويقيمون عاليات ونيقة مع األنظمة

المناوئة ألمريكا في كوبا وفنزويال.

السمعة الخيانية لياسر عرفات ومحمود عباس في الساحة الدولية تنبع من سجل نابت :في 1955

هربا من مصر بعد مشاركتهما في تآمر وارهاد اإلخوان المسلمين؛ وفي  1966هربا من سوريا
بسبد نشاطات مرهابية؛ وفي  1970أشعال حربا أهلية في األردن؛ وفي السبعينيات صبا الزيت على
نار الحرد األهلية في لبنان وحاوال مسقاط نظام الحكم في بيروت؛ وفي  1990شاركا في غزو صدام

حسين للكويت و التي فتحت أبوابها لهما في الخمسينيات و وبهذا تسببا في طرد نحو  300ألف

فلسطيني عند عودة حاكم الكويت ملى الحكم.

السجل الفلسطيني يورح معنى التحذير الذي همس به رئيس األركان ويائد المخابرات األردنية في

آذان نظرائهما اإلسرائيليين و خالل توييع اتفاق السالم في  1994و بعدم ميامة دولة فلسطينية كي ال
تؤدي ملى مسقاط النظام الهاشميم ورعرعة األنظمة المؤيدة للغرد في السعودية ودول النفط

العربيةم األردن سيتحول ملى دولة مرهادم وستحول الحدود األطول إلسرائيل واأليرد ملى القدس
ومطار ابن غوريون وشارع  6والسهل الساحلي ملى الحدود األكنر خطورة.

خالفا للطوفان اللفظي العربي المؤيد للفلسطينيينم هناك جفاف من العمل العربي تجاف الفلسطينيينم

الذي يعبر عن التعامل العربي الحقيقي مع الموروع الفلسطينيم ومكانته المنخفرة جدام وأحيانا
السلبيةم في سلم األولويات العربية.

حرود العرد مع مسرائيل لم تندلع بعد و أو من أجل و الفلسطينيين لمنالم مصر واألردن وسوريا لم

تفحص نقل غزة للفلسطينيينم أو الرفة الغربية أو الحمة السورية التي احتلتها في  1948م ليست

هناك أية مواجهة عسكرية بين مسرائيل والفلسطينيين أدت ملى تدخل عسكري عربي.

التعاون األمني واالستخباري غير المسبوق بين مسرائيل والسعودية ودول الخلي يعبر عن الفجوة بين

الكالم واألفعال العربية .وسلم أولويات الزعما العرد الذين يشعرون بحبل المشنقة اإليراني حول
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أعنايهمم يدلل على أن القرية الفلسطينية ليست لد الصراع مع مسرائيلم وليست جذر عدم
االستقرار في المنطقةم وليست بؤبؤ عين العرد.

هذا التعاون ينبع من صورة الردع اإلسرائيلية التي ستتالشى مذا يامت مسرائيل باالنسحاد ملى

القطاع الريق الذي يقع على شاطئ البحر األبيض الذي تسيطر عليه سلسلة الجبال في الرفة

الغربية و وتتحول من ذخر ملى عد استراتيجي على الواليات المتحدة.

من تأييد ميامة الدولة الفلسطينية لتمنح ياعدة بحرية لروسيا أو ميران؟ من خالل تجاهل السجل

العربي العملي نحو الفلسطينيين و يشبه تجنيد مشعل النار من أجل مطفا الحريق.

إسرائيل اليوم 2017/11/22

القدس العربي ،لندن2017/11/23 ،

 .11جبهة أخرى ضد "إسرائيل" في الشمال
رون بن يشاي
من وجود يوات ميرانية وميليشيات تعمل تحت وصايتها ليس بعيداً عن الحدود هو المسألة األيل

مزعاجاً بالنسبة ملى مسرائيل .طوال عشرات السنوات عشنا وواجهنا ورعاً على الحدود في هربة
الجوالن حي

كانت هناك خمس فرق عسكرية مسلحة بالدبابات والمدافع والصواري  .وأنبتنا في

حرد "يوم الغفران" أننا يادرون على مواجهة هذف القوة .من أيصى عدد يمكن لإليرانيين نشرف اليوم
على مسافة تراوب بين  5ملى  25كيلومت اًر من خط ويف مطالق النارم يساوي عدد فريتينم أي ستة

ألوية غير مزودة بالمدرعات .والمقصود أساساً ميليشيات مسلحة وليس جيشاً نظامياً يشكل تهديداً.

صحيح أن منل هذف الميليشيات لها القدرة على محاولة القيام بعمليات مرهابيةم والتسلل ملى أراري

مسرائيلم أو مطالق صواري ويذائفم لكن هذف عمليات يعرفها الجيال ويستطيع مواجهتها من دون
صعوبة كبيرةم وعند الررورة يستطيع أيراً دخول سورية ومهاجمة يواعد هذف الميليشياتم بمن في

ذلك "حزد هللا" .لقد فعل الجيال اإلسرائيلي ذلك بنجاب خالل حرد االستنزافم وليس هناك سبد
يمنعه من القيام بذلك اآلن على الرغم من الوجود الروسي في سورية.

من الروس ال يصرخون مال عندما يمسهم األمر مباشرة .والقيام بعملية رد الميليشيات التي تعمل
برعاية ميرانم مذا نفذت بطريقة محدودة كما يعرف الجيال اإلسرائيلي القيام بها وكما يسمح له بذلك

السالب الدييق والموجه الذي في حوزتهم لن تكون سبباً لصدام مع الروسم وال تشكل سبباً يدفعهم

ملى محاربتنا.
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لكن الروس بحاجة ملى اإليرانيين في سورية ألنهم ال يريدون مدخال جنودهم للقتال على األرض .هم
يفرلون أن يقصفوا من الجو في حين تشستخدم الميليشيات اإليرانية طعماً لمدافع المتمردين .هذا هو
السبد لوجود أغلبية أفراد الميليشيات وأفراد "حزد هللا" حالياً في منطقة مدلد في شمال سورية .هناك
يتمركز المتمردونم وفي مقابل ذلك هم في هربة الجوالن السوري بأعداد صغيرة نسبياً.

في الخالصةم الميليشيات التي تتحرك بالقرد من الحدود برعاية ميرانم بما في ذلك "حزد هللا"م ال

تشكل مشكلة استراتيجية إلسرائيلم بل مشكلة تكتيكية معروفة وممكن معالجتها .وبالمناسبة عناصر
"حزد هللا" موجودون منذ ويت على الحدود مع مسرائيل في هربة الجوالنم على مسافة تراوب بين 7

ملى  20كيلومت اًر .ويد أطلقوا عدة مرات صواري على هربة الجوالن وعلى سفوب جبل الشي  .وهذا
يعزز االدعا بأننا يادرون على مواجهة هذا التهديدم ونعرف كيف نفعل ذلك .ومع ذلكم هناك عدة

أسباد للتخوف.
ما يبع

على التخوف هو الشرعية التي يعطيها الروس للوجود االستراتيجي البعيد المد لإليرانيين

في سورية .لقد صرب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أمسم يائالً من دولة سوريا هي التي

دعت اإليرانيينم لذلك فإن وجودهم شرعي .يتنايض هذا الكالم مع روحية االتفاق الذي ويع يوم

الجمعة بين روسيا والواليات المتحدة واألردنم وفقاً له يجد على جميع القوات األجنبية االنسحاد
ذلكم ولذلك فهو ليس أم ًار ملزماً منل كل

من سورية .صحيح أنه لم شيذكر في االتفاق متى يحد
معالن نيات ال يشتمل على جدول زمنيم لكن ما ورد في االتفاق مهم ألنه يحول الوجود اإليراني
والميليشيات ملى وجود غير شرعي مع مرور الزمن .لكن هنا جا تصريح الفروف الذي حول هذا

الوجود ملى وجود شرعي.

معنى ذلكم أن ميران تستطيع أن تنشئ وجوداً استراتيجياً لقواتها يترمن طائرات وسفناً حربيةم وكل
ما يتطلبه األمر هو أن "تطلد منها الحكومة السورية ذلك" .وهذا سيسمح آليات هللا بإيامة مويع

عسكري على الساحل الشريي من البحر المتوسطم تماماً على حدود دولة مسرائيل .وعلى سبيل

المنالم فإن سفن سالب البحر والسفن التجارية التي تخر من مينا حيفا ستكون مهددة من جاند

صواري ميرانية تشطلق عليها من الساحل السوريم أو من سفن ميرانية ترسو في مرفأ طرطوسم أو
الالذيية أو في بيروت.
منال آخرم من الممكن أن تشارك بطاريات صواري أرض -جو ميرانية جديدة في مغالق أجوا

سورية ولبنان في وجه سالب الجو اإلسرائيلي .وكل هذا يهددنا أكنر بكنير من وجود مسلح يعمل
بالقرد من الحدود في هربة الجوالن .من وجوداً ميرانياً استراتيجياً في سوريةم عندما يترس م سيكون

من الصعد جداً تحييدف.
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عالوة على ذلكم فإن التهديد االستراتيجي الحقيقي هو رغبة مي ارن في فتح جبهة مع مسرائيل في
الشمالم باإلرافة ملى لبنان .وهي تريد عند الحاجة أن تكون يادرة على محاربة مسرائيل بواسطة
حزد هللا في لبنانم وبواسطة ميليشياتها ويواتها الجوية والبحرية في سورية.

تجدر اإلشارة ملى نقطتين ميجابيتين من وجهة النظر اإلسرائيلية .األولىم من وجود طائرات وسفن
ميرانية في سورية سيتيح للجيال اإلسرائيلي رربها وتدميرها بسهولة نسبية .لن تكون هناك حاجة

للطيران ملى ميران والتزود بالويود خالل الطيران في الجو للقيام بذلك .وهم سيكونون معررين
لإلصابة منل منشآت الجيال السوري على اختالفها.

نقطة ميجابية نانية :في كالمه باألمس أشار الفروف صراحة ملى أنه عندما تحد

عن شرعية

الوجود العسكري في سورية فهو يصد الوجود اإليراني فقط .ويال علناً من المقصود ليس الميليشيات

العاملة برعاية ميرانم منل "حزد هللا"م بل فقط أفراد الحرس النوري والجيال اإليراني.

في هذا السياقم يشار ملى أن اإليرانيين لن يكونوا متحمسين إلرسال أبنا شعبهم للموت والترحية
بهم من أجل النظام السوريم لذا هم بحاجة ملى حزد هللا والى الميليشيات العرايية واألفغانية التي

يرسلونها حالياً ملى سورية .ومن المعقول أن ميران لن ترسل عشرات اآلالف من رجالها ملى سوريةم

حتى لو اعتقد الروس أن هذا أمر مشروع.

في الخالصةم من وجوداً استراتيجياً ميرانياً في سورية يشمل يواعد صواري أرض -أرضم يد تحاول

ميران ميامتها هناكم يشكل تهديداً استراتيجياً على دولة مسرائيل .ويجد أن نحذر العالم منه .لقد
فعلت الحكومة الحالية والسابقة هذا بنجاب كبيرم ويجد أن نعلم أن هذف التحذيرات لها هدف آخر:

تهديد ميران وسورية من أنه مذا كان هناك وجود استراتيجي ميراني في سوريةم فإن مسرائيل سترطر

ملى شن حردم مما سيؤدي ملى خسارة روسيا وايران جميع األرصدة التي راكماها في الحرد

األهلية.

ومن المعقول افتراض أنهم يعرفون في موسكو وفي طهران أن حكومة مسرائيل والجيال اإلسرائيلي
يقيمان بنية تحتية دعائية إلمكان مهاجمة أرصدة استراتيجية إليران وسورية .وهم يعلمون أن مسرائيل

اعتادت تنفيذ تهديداتها .لذام فإنه على ما يبدوم سيدرس الروس واإليرانيون خطواتهم أكنر من مرة
يبل أن يقدموا عليها.

"يديعوت"2017/11/20 ،

األيام ،رام هللا2017/11/23 ،
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 .11كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/11/22 ،
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