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 .1مسؤول أمريكي :مكتب منظمة التحرير في واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث في السالم مع
"إسرائيل"

لاشنطن ( -أ ف ب) :صرح مسول في ل ازرة الخارجية األمريكية الجمعة ،أن مكتب منظمة التحرير
في لاشنطن سيبقى مفتلحا للبحث في السالم مع "إسرائيل" ،قبل أن يستأنف نشاطاته بالكامل.

ليأتي هذا التغيير بعد أسبلع على إعالن السلطات األمريكية عزمها على إغالق الممثلية الفلسطينية

بملجب قانلن يلزم القادة الفلسطينيين باالمتناع عن الدعلة إلى محاكمة إسرائيليين أمام القضاء

الدللي .لأثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددلا بقطع كل الجسلر مع إدارة الرئيس األمريكي
دلنالد ترامب إذا طبق ،ما يقضي على كل امل لدى لاشنطن بتحريك عملية السالم.

لقا مسول كبير في ل ازرة الخارجية األمريكية طالبا عدم كشف هليته الجمعة أن الفلسطينيين ُدعلا

إلى جعل نشاطات بعثتهم الدبللماسية تقتصر على عملية السالم إلى أن يتم تمديد استثناء من
القانلن.

لأضاف هذا المسول "نظ ار النتهاء استثناء من القيلد المفرلضة على نشاط منظمة التحرير
الفلسطينية في اللاليات المتحدة األسبلع الماضي ،نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بان
تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسالم قابل لالستمرار بين اإلسرائيليين لالفلسطينيين" .لتابع

المسول نفسه أن "القانلن ينص على أنه إذا رأى الرئيس بعد تسعين يلما أن الفلسطينيين ملتزملن
بمفالضات مباشرة لذات معنى مع إسرائيل ،فيمكن رفع القيلد عن منظمة التحرير لمكتبها في

لاشنطن".
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 .2أحمد بحر :تمكين الحكومة يحّققه إنهاء حصار غزة ووقف التنسيق األمني

غزة :قاا أحماد بحار ،النائاب األل لارئيس المجلاس التشاريعي الفلساطيني ،إن تمكاين حكلماة التلافاق
الاالطني فااي غ ازة يتحقااق ماان خااال رفااع الحصااار علااى القطاااع للقااف التنساايق األمنااي بااين الساالطة

الفلسااطينية لاالحااتال اإلس ارائيلي .لحااذر بحاار ،خااال خطبااة الجمعااة بمسااجد "المحطااة" شاارق مدينااة
غازة ،ماان المساااس بسااالح المقالمااة الفلسااطينيةا باعتباااري "السااالح الشاارعي السااترداد الحقاالق لتحرياار

األرض المحتلة" ،مشي ار إلى أن "الكفاح المسلح حق كفلته القلانين الدللية".

لأشار بحر إلى حالاة مان االنادفاع العرواي لاإلساالمي نحال التطبياع ماع االحاتال ا كجازء مان "صافقة

القرن" لتسلية الصراع العروي  -اإلسرائيلي.

وكالة قدس برس2017/11/24 ،

 .3الناطق باسم الشرطة في غزة :نرفض إعادة بناء األمن بغزة بلون واحد ولن نقبل اإلقصاء
غزة  -طال النبيه :عبر الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية بغزة أيمن البطنيجي عن رفضهم المطلق

إعااادة بناااء األجه ازة األمنيااة بغ ازة بلاالن لاحااد فق ا  ،مشااددا علااى أنهاام يرفضاالن أم شااكل ماان أشااكا

اإلقصاء لعناصر األمن في قطاع غزة البعيد عن التنسيق األمني ،كما قا  .لفي مقابلاة ماع "المركاز

الفلسطيني لإلعالم" ،قا البطنيجي :إن عملية دمج األجهزة األمنياة لعملهاا ،سايكلن مان اختصااص
لجااان أمنيااة ،سااتبحث ألضاااعها ،لماان ساايبقى لماان ساايأتي ،لماان ساايكلن المسااول  ،لالقضااية تحتااا

للق اات طلي اال .لأض ااح أن اتف اااق الق اااهرة  2011ن ااص عل ااى دم ااج  7أل  10آالف ما ان عناص اار األم اان
القدامى مع األجهزة األمنية القائمة.

لقااا الناااطق بلسااان الشاارطة" :األكثاار منطقيااة أن تبقااى األجه ازة األمنيااة ،لنتمنااى أن تاادمج األجه ازة

القديمااة ماان الساالطة مااع األجه ازة األمنيااة فااي غ ازة ،لالتااي لهااا باااع كبياار فااي الحفااا علااى منظلمااة

األم اان" ،مش ااي ار إل ااى أن الك اال ا ن يجم ااع عل ااى ض اارلرة بقائه ااا .لأض اااف" :حت ااى المصا اريلن لال اادل

المحيطااة تعاارف أن منظلمااة األماان فااي غ ازة األصاال أال تتغياار أل ُيسااتهان فيهااا أل نغااامر فيهااا لنباادأ
بتجهيز أجهزة أمنية جديدة تحتا لسنلات تتقن لتفهم العمل".
لفااي السااياق ذاتااه ،أكااد البطنيجااي أن األجه ازة األمنيااة بمااا فيهااا الشاارطة مسااتعدة للعماال لراغبااة فااي

التلاصل مع إدارة لرئاسة الشرطة في حكلمة اللفاق الالطني .لألضاح أناه حتاى اللحظاة ال يلجاد أم
تلاصل من الجهات الرسمية في رام هللا مع األجهزة األمنية بقطاع غزة.
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لأض اااف" :نح اان ملظف االن رئيس اانا أب اال م ااازن للزي اار داخليتن ااا ارم ااي الحم ااد هللا ،حس ااب االتف اااق ف ااي
الحكلمااةا الاذا كااان ماادير الشاارطة الفلسااطينية فااي الضاافة الغرويااة هاال الماادير فااي الضاافة لغ ازة فهاال
مديرناا لكن حتى اللحظة لألسف غير ملجلد ،لكنا ننتظر أن يأتي لنا ،لمستعدلن الستقباله".
لعاان بيااان اتفاااق القاااهرة ليلااة األروعاااء  ،2017/11/22قااا البطنيجااي" :لألسااف البيااان غااامض ،للاام
يتحدث عن األجهزة األمنية التي ذهبلا من أجل الحديث عنها".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/23 ،

ضد "اإلرهاب"
 .4عباس يدين هجوم سيناء ...ويؤكد الوقوف إلى جانب مصر في حربها ّ
غزة :أدان رئيس السالطة الفلساطينية محمالد عبااس ،الجمعاة " ،2017/11/24التفجيار اإلرهاابي" الاذم

اسااتهدف مسااجدا فااي قريااة الرلضااة القريبااة ماان مدينااة الع اريب فااي محافظااة شااما ساايناء ،لتساابب
باستش ااهاد الاص ااابة العشا ارات م اان الم اادنيين المصا اريين .لاس ااتنكر عب اااس بأش ااد العب ااارات ه ااذي الجا ارائم

اإلرهابيااة ،موكاادا لقاالف الشااعب الفلسااطيني لقيادتااه إلااى جانااب الشااقيقة الكباارى مصاار لقيادتهااا فااي

حروهم ضد اإلرهاب لضد كل من يحال المس باألمن القلمي المصرم .كما جاء في بيان الرئاسة.

القدس ،القدس2017/11/24 ،

 .5الناطق باسم "الداخلية" في غزة يدين "الهجوم اإلجرامي" على مسجد الروضة في سيناء
غازة :أداناات الناااطق باساام ل ازرة الداخليااة لاألماان الاالطني فااي قطاااع غازة إياااد الباازم "العماال اإلج ارمااي"
الذم استهدف مسجد الرلضة شما سايناء بمصار ،لأدى لساقلط عشارات الضاحايا .لقاا البازم ،فاي

يح مقتضا م
اب ،ياالم الجمعااة " :2017/11/24ناادين هااذا العماال اإلج ارمااي الااذم ال يماات لإلنسااانية
تص ار م

بصاالة لالخااار عاان كاال القاايم الدينيااة ،لالااذم يهاادف لزيااادة المعاناااة الاشاااعة الفلضااى فااي المنطقااة".
لأضاااف "نتاارحم علااى أرلاح األبرياااء الااذين قضالا فااي التفجياار اإلرهااابي الااذم اسااتهدف المصاالين فااي

مسجد الرلضة بسيناء".

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/11/24 ،

نكس األعالم وتلغي االحتفاالت بذكرى استشهاد عرفات
 .6سفارة فلسطين في القاهرة ت ّ
القاااهرة  -محمااد أباال خضااير ،صااالح جمعااة :أدان ساافير فلسااطين فااي القاااهرة ،دياااب اللاالح ،الجمعااة
 ،2017/11/24التفجير اإلرهابي الذم استهدف مسجدا شما سيناء .لأضاف في بياان صاحفي" :لقاد

تقرر بالتشالر مع إقليم حركة فتح بالقاهرة لموسسة الشهيد ياسر عرفاات إلغااء الحفال الاذم كاان مان
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المق اارر إقامت ااه مس اااء الي االم [الجمع ااة ف ااي ال ااذكرى ال ا ا  13الستش ااهاد ال اازعيم ياس اار عرف ااات ف ااي قاع ااة

م ااوتمرات األزه اار الشا اريف ،لتنك اايس األع ااالم ف االق مق ااار س اافارة دلل ااة فلس ااطين لمق اار إقام ااة الس اافير،
تضامنا مع الشقيقة مصر في مصابها الجلل".

القدس ،القدس2017/11/24 ،

حق فلسطيني
 .7جمال الخضري :اإلسراع ببناء مطار غزة ّ
(د.ب.أ) :أكاادت "اللجنااة الشااعبية الفلسااطينية لملاجهااة الحصااار" علااى قطاااع غ ازة ،أمااس ،أن اإلس اراع

فااي بناااء مطااار غ ازة الاادللي تمهياادا لتشااغيله "حااق فلسااطيني" .لقااا النائااب جمااا الخضاارم ،رئاايس

اللجنااة ،فااي بيااان بمناساابة الااذكرى الساانلية  19لتشااغيل مطااار غ ازة الااذم دمرتااه "إس ارائيل" الحقااا ،إنااه
"مطلاالب رويااة فلسااطينية لاضااحة خاصااة فااي أجالاء المصااالحة الداخليااة بالشاارلع فااي إعمااار المطااار

تمهيدا لتشغيله" .لشدد الخضرم على أن "تشغيل المطار لالميناء لفتح كافة المعابر ،بما فيها الممر
ا من الذم يرو قطااع غازة بالضافة الغروياة ،مان محاددات رفاع الحصاار اإلسارائيلي" .لقاا إن "فاتح
المطار سيسااعد بشاكل كبيار فاي تخفياف معانااة العاالقين مان المرضاى لالطاالب لأصاحاب اإلقاماات

لالتجااار لأصااحاب األعمااا  ،لساايفتح الباااب مشاارعا أمااام عااائالت غ ازة الملجاالدة فااي الاادل العرويااة
لاألجنبية لترغب في زيارة أهلها ،لالتي لم تتم منذ سنلات بسبب األلضاع الراهنة الاغالق المعابر".
الخليج ،الشارقة2017/11/25 ،

 .8الرئاسة الفلسطينية تنفي تشكيل لجنة تحقيق مع الهباش
لكالااة لفااا :نفاات رئاسااة الساالطة الفلسااطينية بعااد ظهاار أمااس ،صااحة مااا يااتم تداللااه ماان أخبااار حاال

ملضلع قاضي قضاة فلسطين ،مستشاار الارئيس للشاولن الدينياة لالعالقاات اإلساالمية الشايو محمالد
الهب اااب بش ااأن تش ااكيل لج ااان تحقي ااق عل ااى خلفي ااة االدع اااء بتحلي اال أما الا إل ااى الخ ااار  ،لاس ااتغال

صااالحياته .لأكاادت الرئاسااة ،فااي بيااان لهااا ،أن كاال هااذي األنباااء كاذبااة لمفبركااة ،لال أساااس لهااا ماان
الصحة ،داعية لسائل اإلعالم لالصحفيين إلى تلخي الدقة لالحذر عند تنال األمار ،لالحارص علاى

استقاء المعللمات من المصادر الرسمية المعرلفة.
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 .9البردويل :فتح مارست أقصى درجات التملص من التزاماتها السابقة وأظهرت تمسكها بشروطها
الحزبية

غزة ،القاهرة :أعرب عضل المكتب السياسي لحركة حماس صالح البردليل ،عن أسفه ألن حلارات
المصالحة التي استضافتها القاهرة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة بمقر المخابرات المصرية،
فشلت في إقناع حركة "فتح" بأن تتخلص من حزويتها الضيقة لمحددات التنسيق األمني لصالح

المصالحة اللطنية الشاملة .لاتهم البردليل في حديث خاص مع "قدس برس" ،يلم الجمعة من
لصفهم با "فريق السلطة في حركة فتح بالتنصل من كل التزاماتهم تجاي المصالحة لالهيمنة على

القرار الفلسطيني".

لقا " :لقد أصر فريق حركة فتح إلى حلارات المصالحة على أن يجعل عنلان جللة الحلار التي

استضافتها المخابرات المصرية هذا األسبلع ،كلمة غامضة هي تمكين الحكلمة في قطاع غزة".

لأضاف" :لمع أن كل األطراف الفلسطينية المشاركة في حلار القاهرة تشهد بأن التمكين للحكلمة قد

تم على األرض ،إال أن فريق فتح اخترع مصطلحا جديدا أسماي التمكين الكامل ،الذم هل في نهاية

المطاف ليس إال تسليم رقاب المقالمة لالشعب الفلسطيني إلى االحتال ".

لأشار البردليل إلى أن "ما زاد من تعقيد األملر ،أن فريق حركة فتح رو ما بين التمكين الكامل لما

بين الحاجات األساسية للشعب الفلسطيني في غزة مثل الكهرواء لالماء لالدلاء".

لقا " :لوهذا المنطق بدأ فريق السلطة في التنصل من كل ما التزملا به في اتفاق المصالحة الذم تم

التلقيع عليه يلم  12تشرين أل (أكتلور) الماضي في القاهرة".

للصف البردليل بيان القاهرة األخير الذم صدر في ختام يلمين من الحلار بين الفصائل

الفلسطينية بأنه "باهت لغير قابل للتطبيق" ،لقا " :الحقيقة أن حركة فتح مارست أقصى درجات

التملص من التزاماتها السابقة ،لأظهرت عقلية المتمسك بشرلطها الحزوية الضيقة لوبرنامجها الذم
يلتف حل سياسة التنسيق األمني".

لتحدث البردليل عن "ضغلط على السلطة الفلسطينية لراء عدم اللصل التفاق لحل مشاكل المعبر

لالشعب في غزة ،بسبب تنكر السلطة لما تم التلافق عليه مسبقا لالهرلب من مناقشة تفاصيل
مشاكل القطاع" .لرأى أن هناك "نلايا مبيته لتخريب االتفاق" ،لكنه قا " :تحت ضغ

الفصائل

لالمخابرات المصرية كي ال يبدل أن اللقاء فشل ،لافقت فتح على هذي الصياغة الباهتة غير المحددة

التي جاءت في البيان الختامي لالتي هي مجرد كالم ليس له أم رصيد علي ارض اللاقع لاتفقنا ان

نلتقي في فبراير المقبل علي امل ان تكلن االملر تغيرت لنناقب االملر مرة اخرى".
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لتابع" :كل النقاط معلقة ..المعابر لالملظفين لغيرها ،لستظل المعابر مغلقة كما هي قبل تسلم
السلطة الفلسطينية لها رغم أننا سلمناها لهم ،لمفترض ان تدفع السلطة رلاتب الملظفين يلم 5

كانلن أل (ديسمبر) المقبل الاذا لم تدفع فمعني هذا انها نسفت االتفاق".

لحل رد فعل "حماس" لالفصائل المقالمة ،إذا استمر اللضع على هذا للم تجر أم حلل لمشاكل

غزة العالقة رغم تسليم "حماس" المعابر لالحكلمة في غزة للسلطة الفلسطينية ،لهل ستعلد "حماس"

للسيطرة على غزة مرة أخرم ليعلد اللضع الي ما كانت عليه؟.

قا " :ال لن يعلد كما كان ،للكن سنشكل تجمعا لطنيا من كل الفصائل لالمستقلين من اجل أن

يضعلا أنفسهم مكان المسوللية معنا لندير غزة لال نترك فراغا للكن ال نتأب شر كل هذي المرحلة".

لنفى البردليل لجلد أم تناقض في تصريحاته إزاء مخرجات حلار القاهرة األخير ،لقا " :عندما

تحدثت عن اللاقع المولم في قطاع غزة لعن تنصل حركة فتح من التزاماتها تجاي المصالحة ،لعن

أن العقلبات المفرلضة على قطاع غزة بعد حل اللجنة اإلدارية تضاعفت ،كنت ألصف اللاقع،
لعندما قلت بأن البيان الختامي لحلارات القاهرة ،تحدث عن الحد األدنى اللاجب اإلبقاء عليه ،كنت

أريد الحفا على شعرة معالية حتى ال نعلن فشل الحلارات ،للم أعتذر للم أتراجع عن أم تلصيف
قلته" ،على حد تعبيري.

قدس برس2017/11/24 ،

" .10يديعوت" :حماس تعمل بذكاء لتقوية أوضاعها في الضفة وتقليد تجربة غزة
القدس المحتلة – سما :نشرت صحيفة "يديعلت أحرلنلت" على ملقعها اإللكترلني ،تقري ار عن

حركة حماس في الضفة الغروية ،زعمت فيه إن حماس لتحت سلطة لسيادة القانلن الفلسطيني،
تعمل بذكاء لتحسين ألضاعها العسكرية في الضفة الغروية ،من أجل فرض سيطرتها هناك.

لجاء في تقرير الصحيفة العبرية ،أن األسرى المحررين من حركة حماس من الضفة الغروية ،هم من

يقلملن بإدارة هذي النشاطات ،لبشكل حر ،دلن خلف من االعتقا .

للفقا لتقرير الصحيفة العبرية ،فإن صالح العارلرم هل من يحال اعادة بناء قلاعد التنظيم بالضفة
الغروية من الخار  ،لذلك بعد عدم مقدرة حماس على مدار عشرة سنلات ،من اقامة أم نشاطات
اجتماعية ال سياسية ال عسكرية في الضفة الغروية ،بسبب التنسيق أالمني بين "الشاباك" لاألجهزة

األمنية الفلسطينية .لبحسب التقرير ،فإن العارلرم هل المسول عن هذي المهمة ،لهل الذم يشرف

على اعادة بناء الخاليا العسكرية للتنظيم بالضفة ،حيث أنه كان مسولال عن قيادة منطقة الضفة
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بحركة حماس ،لهل رجل صاحب روية استراتيجية بعيدة المدى ،لأدرك أنه يجب تغير سللك الحركة
بالضفة ،حتى يهيئ الحركة للسيطرة هناك .لذلك بدأ بلضع خطة للتركيز على الضفة من الخار .

لأفادت صحيفة "يديعلت" في تقريرها ،إن العارلرم هل من يقلم بتعيين المسوللين على حركة
حماس بالضفة من الخار  ،خصلصا باألردن للبنان لدل الخليج ،الذين هم في مأمن من

االعتقاالت السياسية ،لقادرلن على إدارة العمل التنظيمي بحرية في الضفة الغروية.

لقالت الصحيفة العبرية ،أن هذا العمل التنظيمي ،يشمل تجنيد األعضاء في الضفة ،لنقل لتهريب

األملا اليها ،عن طريق تبييضها أل عن طريق جسر الملك حسين.

لذكرت "يديعلت" في تقريرها ،أن القيادات التي يختارها العارلرم ،هم باألغلب من أهل الضفة ،أل

من األسرى المحررين سكان الضفة الغروية ،الذين أفر عنهم في ضفقة "شالي " ،لتحديدا

المتلاجدين خار الضفة حاليا ،ليطلب منهم إدارة العمل التنظيمي بالضفة ،لينسق معهم كيفية

تلصيل األملا للضفة لتلزيعها هناك .لهل بنفسه مطلع على كل ما يحدث هناك.

لأضافت ،أن العارلرم ال يكتفي بذلك ،ليعتمد على طريقة ذكية في إدارة سياسات لنشاطات حركة

حماس بالضفة الغروية ،عن طريق إقامة موسسات خيرية ،لنلادم شبابية ،لنشاطات اجتماعية،
غير محسلبة بشكل مباشر على الحركة ،لال يتم إدارة هذي الموسسات بلاسطة أشخاص محسلوين

على الحركة ،لوهذا يلسع التنظيم رقعة الدعم الجماهيرم له بين سكان الضفة.

لأشارت الصحيفة ،الى أن حركة حماس ال تكتفي بهذي النشاطات التي تزيد من تأييد الجماهير لها،

إنما تحال تقليد تجرية قطاع غزة ،لتعمل على نقل األملا لدعم عائالت منفذم العمليات ،لتكلين

خاليا عسكرية سرية ألجل تنفيذ العمليات بالضفة ،لهذي من األملر الخاضعة بشكل مباشر
لصالحيات لمسوللية صالح العارلرم ،على حد زعم الصحيفة.

وكالة سما اإلخبارية2017/11/24 ،

 .11مزهر :الحكومة أكدت استعدادها لصرف رواتب لموظفي غزة ابتداء من تشرين الثاني /نوفمبر
غزة  -أشرف الهلر :أكد جميل مزهر عضل المكتب السياسي للجبهة الشعبية ،الذم شارك في
حلارات القاهرة ،أن حكلمة اللفاق الفلسطينية ،أكدت استعدادها لصرف رلاتب لملظفي قطاع غزة،

ابتداء من شهر نلفمبر /تشرين الثاني لفق نص االتفاق بين حماس لفتح بالقاهرة أخيرا ،الفتا إلى
أن لقاءات المصالحة في القاهرة خال األيام الماضية شهدت تأكيدا آخر على ضرلرة قيام الحكلمة

بما عليها لفق االتفاق ،لخاصة بملف ملظفي غزة .لكن المسول الكبير في الجبهة الشعبية حذر

من أن أم "تلكو" من قبل الحكلمة بشكل عام لصرف رلاتب الملظفين بشكل خاص "قد يكلن
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سببا في تعطل عجلة المصالحة" ،لقد عبر عن أمله بأن ال يحدث ذلك .لأشار إلى أن اللفد

المصرم المتلقع لصلله إلى غزة ،سيضطلع بمهمة مراقبة تنفيذ بنلد اتفاق القاهرة ،لالبيان الختامي
الذم صدر يلم األروعاء الماضي ،حيث سيعلن اللفد عن الطرف الذم سيعطل تطبيق أم من تلك

البنلد.

القدس العربي ،لندن2017/11/25 ،

" .12الجهاد" تعرب عن عدم رضاها عن نتائج اجتماعات المصالحة األخيرة بالقاهرة
القاهرة :قا

القيادم في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطب إن رد المقالمة الفلسطينية على

القصف اإلسرائيلي الذم استهدف أحد أنفاقها في قطاع غزة ،نهاية الشهر الماضي ،هل "حق غير

قابل للنقاب أل التفري " .لأضاف البطب في تصريحات لا"قدس برس"" ،ال نناقب أحدا في حقنا
بالرد على قتل االحتال لا  12مقالما فلسطينية داخل النفق لال نتخلى عن هذا الحق ،للن يمر قتل

مقالمينا بدلن عقاب للصهاينة".

لفي سياق آخر ،أبدى البطب عدم رضاي عن النتائج التي انتهت اليها اجتماعات المصالحة

الفل سطينية األخيرة بالقاهرة يلمي الثالثاء لاألروعاء الماضيين ،معتب ار أنها "غير كافية لال تلبي
الطملحات الشعبية" .غير أنه رأى أن اجتماعات القاهرة "خطلة في االتجاي المطللب الستعادة
اللحدة اللطنية لاستعادة المصالحة بين فتح لحماس" ،حسب تقديري .لقا "نعيب حاليا مرحلة رأب

الصدع الداخلي لهذا سيأخذ لقت لذلك ما حدث هل خطلة باتجاي استعادة اللحدة".

قدس برس2017/11/24 ،

 .13هنية يهاتف المخابرات المصرية معزيا بضحايا جريمة مسجد الروضة

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،التعازم لالملاساة إلى مصر رئاسة
لحكلمة للشعبها العظيم في ضحايا الحادث اإلجرامي الذم استهدف مسجد الرلضة في منطقة بئر

العبد .لعبر رئيس الحركة خال اتصاله مع قيادة جهاز المخابرات المصرية ،مساء الجمعة ،عن
إدانته لهذي الجريمة التي هزت لجدان كل فلسطيني لعروي لمسلم باستهداف المصلين األبرياء في

يلم مبارك .لعبر هنية عن أمانيه بالشفاء العاجل للجرحى لأن تنعم مصر باألمن لاألمان
لاالستقرار.
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 .14حماس تدين جريمة استهداف مسجد الروضة في سيناء
أدانت حركة حماس التفجير اإلجرامي الذم استهدف المصلين في مسجد الرلضة بمنطقة بئر العبد
في سيناء لالذم ألدى بحياة العشرات من المصلين .لاعتبرت الحركة في بيان صحفي ،أن استهداف
م
لتحد صارخ لكل
المساجد لالمصلين لدلر العبادة تجالز لكل التشريعات السمالية لالقيم اإلنسانية
المسلمين في بقاع األرض لاستفزاز لمشاعرهم لاستهداف لعقيدة األمة ،لما تمثله هذي األماكن

الطاهرة من رمزية دينية لمكانة كبيرة لإلسالم لالمسلمين .لتقدمت الحركة بالتعزية الحارة من مصر

لشعبها لأسر الضحايا ،لتمنت الشفاء العاجل للجرحى لالمصابين .لدعت هللا عز لجل أن يحفظ

مصر لسائر بالد المسلمين من كل سلء ،لأن يقدر لها األمن لاألمان لالخير لاالستقرار.

موقع حركة حماس2017/11/24 ،

 .15فتح تؤكد وقوفها إلى جانب العزيزة مصر في محنتها ومعركتها في التصدي لإلرهاب
غزة :أدانت حركة فتح الهجلم اإلرهابي ،الذم استهدف مسجدا شما سيناء ،ملقعا عشرات الشهداء
لالجرحى ،في صفلف المصلين ،معبرة عن صدمتها لهذا العمل اإلجرامي ،معتبرة أن هذا العمل

الجبان ،يعبر جليا عن سلدالية لظالمية الفكر التكفيرم .لقالت "فتح" في بيان صحفي صادر عن
مفلضية اإلعالم لالثقافة لالتعبئة الفكرية ،يلم الجمعة ،ان هذا الهجلم االرهابي ،يهدف الى زعزعة

األمن لاالستقرار في شبه جزيرة سيناء ،لاستهدافا لمصر لمكانتها اإلقليمية لالدللية في التصدم

لإلرهاب لاالرهابيين ،لعبرت الحركة عن خالص تعازيها لجمهلرية مصر حكلمة لشعبا ،لألسر
الضحايا ،موكدة لقلف قيادتنا لشعبنا إلى جانب العزيزة مصر في محنتها لمعركتها في التصدم

لإلرهاب لالحد من انتشاري.

القدس ،القدس2017/11/24 ،

" .16الجهاد" تدين الهجوم اإلرهابي بمسجد الروضة في سيناء
غزة :أدانت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بشدة الهجلم الدامي الذم استهدف مسجد الرلضة
شما سيناء ،لأدى لسقلط عشرات الضحايا .لقالت" :إذ ندين بشدة هذا االعتداء اإلرهابي الغاشم
لالجبان ،فإننا نترحم على الضحايا البريئة من المصلين الشهداء ،كما نسأ هللا أن يعجل بشفاء

الجرحى لالمصابين".
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" .17الشعبية" و"الديمقراطية" تدينان التفجير اإلجرامي الذي استهدف مسجد الروضة في سيناء
غزة – سما :أدانت الجبهة الديمقراطية التفجير اإلجرامي الذم استهدف المصلين في مسجد الرلضة
بمنطقة بئر العبد في سيناء لالذم ألدى بحياة العشرات من المصلين .كما أصدرت الجبهة الشعبية

بيانا تدين فيه الهجلم لتوكد لقلفها إلى جانب مصر في محاروة اإلرهاب.

لأكدت الجبهة لقلفها إلى جانب مصر لشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل ،لفي ملاجهة خطر

اإلرهاب لمجلعاته التكفيرية التي تستهدف ا منين كما لحدة مصر لأراضها ،خدمة ألهداف

اإلمبريالية لالصهيلنية في اللطن العروي ،في عدم االستقرار الابقاء المنطقة مشتعلة طائفيا لمذهبيا.
لتقدمت الجبهتان بالتعازم الحارة ألسر لذلم الشهداء لالجرحى ،لعملم الشعب المصرم الشقيق،
لأكدت لقلفها لمساندتها لمعها كل الشعب الفلسطيني إلى جانبهم في مصابهم لمصابنا الجلل.

وكالة سما اإلخبارية2017/11/24 ،

 .18حماس تدين إدراج االتحاد العالمي لعلماء المسلمين على قائمة اإلرهاب
استنكرت حركة حماس إد ار االتحاد العالمي لعلماء المسلمين لالمجلس اإلسالمي األعلى لعلماء

آخرين ضمن قائمة اإلرهاب .لقالت الحركة في تصريح صحفي ،إن هوالء العلماء هم بمثابة منارات
لألمة لشامات على جبينها لصخرة في ملاجهة كل مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيلني.

لأكدت حماس على ضرلرة أن تستعيد األمة لحدتها لقلتها للضع حد لخالفاتها الالغاء كل هذي
لدلر العلماء في
التصنيفات الجائرة بحق أهل العلم لالعلماء .لشددت الحركة على أهمية لحدة األمة َ
غرس مفاهيم األخالق في نفلس الشعلب لحضها على التمسك بالمبادئ لالقيم لاألخالق لالتضحية

من أجل الذلد عن حياضها في ملاجهة األعداء لكل أشكا االستعمار.

موقع حركة حماس2017/11/24 ،

 .19أزمة ائتالفية تعصف بحكومة نتنياهو بسبب خالفات مع اليمين المتشدد
تل أبيب :انفجرت أزمة ائتالفية بحكلمة إسرائيل اليمينية ،أمس الجمعة ،تمثلت بإعالن لزير
الصحة ،يعقلب ليتسمان ،استقالته احتجاجا على إصدار تصريح عمل في تصليح قطارات يلم

السبت .لقا ليتسمان إنه التقى رئيس اللزراء بنيامين نتنياهل ،في ديلانه في القدس الغروية لأبلغه

استقالته من منصبه ،ألنه ليس مستعدا للجللس في حكلمة ال تحترم حرمة يلم السبت ،الذم يعتبري
المتدينلن اليهلد المتزمتلن يلم عطلة إجبارية ال يجلز فيها لليهلدم القيام بأم عمل غير

اضطرارم.
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لقا رئيس كتل االئتالف ،ديفيد بيتان ،إن األزمة هذي المرة جدية لقد تودم فعال إلى انفجار
الحكلمة" ،للكن نحن ال نخاف من هذي الحركات الاذا احتجنا فسنتلجه إلى انتخابات مبكرة ،لكلنا
ثقة بأن نتنياهل سلف يركب الحكلمة القادمة أيضا".
لكانت هذي األزمة قد بدأت تغلي منذ عدة شهلر ،إذ طلب لزير الملاصالت السماح لمصلحة
القطارات بإجراء أعما التصليح الكبيرة في أيام السبت ،حتى ال تضطر إلى إجرائها في أيام الدلام
لتتسبب في أزمات ازدحام .لعلل طلبه بالقل إن تصليح األعطا في أيام الدلام يضر بعشرات

أللف الجنلد الذين يعلدلن من العطلة ألداء مهامهم في خدمة األمن .لكن الحزوين الدينيين
المتزمتين" ،يهدلت هتلراي" ل"شاس" ،المشاركين في االئتالف الحكلمي رفضا هذا الملقف لهددا

باالنسحاب من االئتالف الاسقاط الحكلمة في حا تنفيذي .لعلللا ملقفهما بأن "العمل يلم السبت

يغضب هللا ،لهذا أخطر من الخلف على الجنلد من االزدحام".

لحال لزير الملاصالت ،يسرائيل كاتس ،تسلية األزمة بجلب عما عرب إلجراء التصليحات ،ففي

هذي الحالة ال يخرق اليهلد حرمة السبت .لكنهم رفضلا .لقد أعلن لزير العمل لالرفاي ،حاييم كاتس،

لهل أيضا من الليكلد ،صباح أمس ،أنه أعطى اإلذن باستئناف العمل في تصليح القطارات السبت
(اليلم) ،لقا إنه "بعد دراسة معمقة ،أذنت بإجراء األعما األساسية ،لضمان سالمة حركة السكك
الحديدية" .لأضاف أن "القرار جاء بعد األخذ بعين االعتبار مشاعر المتدينين من جهة لالحفا على

رلتين مستخدمي القطار يلم األحد من جهة أخرى".

لقد أعلن حزب الليكلد ،أمس ،أنه يحال التلصل إلى حل لس مع ليتسمان ،بحيث يستقيل اللزير

من الحكلمة ،على أن يستمر حزوه ضمن االئتالف .لأبدى ليتسمان استعدادا لمثل هذي اإلمكانية
بشرط أن تكلن موقتة ،ليتم الحقا منع العمل أيام السبت .لهكذا ،بقيت القضية متفجرة.

لمن جهة نتنياهل ،فقد باشر مساعدلي بث إشاعات تقل إنه ال يخاف االنتخابات المبكرة في حا

تفاقم األزمة .لقد فهمت األحزاب الدينية من هذا أنه يفتعل هذي األزمة بالذات لكي يبكر ملعد

االنتخابات .لقا أحد النلاب البرلمانيين من حزب ديني" :أخشى ما أخشاي أن يكلن نتنياهل يسعى
لتقديم ملعد االنتخابات ،باعتبار أن هذي أفضل لسيلة تجعله يتهرب من استمرار التحقيقات في

قضايا الفساد المتلرط فيها".
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 .20حزب ليبرمان يضغط على االئتالف لدفع عقوبة اإلعدام بحق منفذي العمليات
لالكساندر فللبرايت :ادى مشرع في حزب (إسرائيل بيتنا) يلم الخميس رئيس االئتالف دافيد بيتان
لدفع تشريع لتطبيق عقلبة اإلعدام على منفذم الهجمات .لفي الرسالة ،قا عضل الكنيست رلورت

الياتلف أن التشريع – الذم دفعه أحد شرلط االتفاق االئتالفي للحزب – عالقا لدى اللجنة الل ازرية
للتشريع منذ ألاخر شهر اكتلور ،عندما تم احياء المشرلع .لوينما فشل المشرلع المقترح تجنيد دعم
كاف في الماضي ،قد عبر رئيس اللزراء بنيامين نتنياهل عن دعمه لإلجراء.

موقع صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"2017/11/23 ،

 .21حوتوفلي تعتذر عن اإلساءة لليهود األمريكيين :اليهود في الشتات هم عائلتي
قدمت نائبة لزير الخارجية تسيبي حلتلفلي ،اعتذا ار يلم الخميس بعد اإلساءة لليهلد األمريكيين بعد

أن قالت خال مقابلة إنهم يجدلن صعلبة في فهم الشرق األلس ألنهم يعيشلن حياة مريحة ،لال
يقلملن بتأدية الخدمة العسكرية لال يعرفلن ما معنى الحياة في ظل هجمات مستمرة .لقالت في

مقابلة مع شبكة "حداشلت" اإلخبارية (القناة  2سابقا) مساء يلم الخميس ،لس تقارير تحدثت عن
أن رئيس اللزراء يفكر في إقالتها بسبب أقلالها" .إذا شعر أحد باإلساءة من كلماتي فأنا آسفة

للغاية" .في مقابلة أخرى ،مع القناة األللى ،قالت "اعتذر من أعماق قلبي إذا شعر أحد باإلساءة من

كلماتي" .لقالت إنها تشعر بعالقة عائلية لقلية مع اليهلد في الشتات ،لمثل جميع العائالت هناك
أحيانا خالفات لجداالت.

لخال مقابلة مع  i24 Newsيلم األروعاء ،قالت حلتلفلي" ،المسألة األخرى هي عدم فهم اللضع

المعقد في المنطقة .أشخاص ال يقلملن بإرسا أبنائهم للمحاروة من أجل الدللة – لمعظم اليهلد ال

يلجلد أبناء يخدملن في الجيب ،أل يذهبلن إلى المارينز ،أل يذهبلن إلى أفغانستان ،أل إلى العراق.

معظمهم يعيشلن حياة مريحة للغاية .فهم ال يشعرلن ما هل الشعلر بأن تتعرض لهجلم بالصلاريو،
لأعتقد أن جزءا من ذلك هل في اللاقع أن تجرب ما تتعامل معه إسرائيل بشكل يلمي".

موقع صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"2017/11/23 ،

 .22وزير إسرائيلي يؤيد وصف محمد بن سلمان لخامنئي بهتلر
لكاالت :أعلن لزير االتصاالت اإلسرائيلي أيلب ق ار تأييدي لصف محمد بن سلمان للمرشد اإليراني

علي خامنئي بأنه "هتلر الجديد" الذم غ از الشرق األلس  .لأضاف اللزير اإلسرائيلي في تغريدة له
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أنه يجب على العالم أن يتحد بسرعة للقف ما لصفه بالهلللكلست الجديد الذم بدأ في سلرية" ،للن
نعرف أبدا أين سيتلقف إذا لم نتصرف على الفلر لبعزم" ،على حد تعبيري.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/24 ،

 .23جنرال إسرائيلي سابق :سليماني ال بد أن يكون هدفا للتصفية من قبل "إسرائيل" وأذرعها األمنية
غزة  -أحمد صقر :كشف جن ار سابق في جيب االحتال اإلسرائيلي ،أن قائد فيلق القدس في

الحرس الثلرم اإليراني الجن ار قاسم سليماني ،هل هدف لتصفية إسرائيلية.

لقا للاء بالجيب اإلسرائيلي سابقا ،الجن ار غيرشلن هكلهين ،إن "الجن ار قاسم سليماني ال بد أن

يكلن هدفا للتصفية من قبل إسرائيل لأذرعها األمنية" ،منلها إلى أنه "عندما نفصل رأس الهرم فإن
الكل ينبس ليسعد" ،لفق ما صرح به لقناة " "i24اإلسرائيلية .لأضاف الجن ار اإلسرائيلي" :قد يكلن

سليماني هدفا للتصفية اإلسرائيلية ،نعم هل قد يكلن ،الاسرائيل سبق لنفذت عمليات كهذي ،فنحن
نعرف كيف ننفذها ،للكن السوا  ،هل هذا هل األفضل إلسرائيل؟" .لرأم غيرشلن ،أنه "من األفضل
إلسرائيل لللجيب روما ،االحتفا بالعدل الذم تعرفه من أن يأتي رأس جديد للهرم" ،ملضحا بلغة

التهديد ،أن "المنطق اإليراني ا ن نفد ،الايران على شفا مرحلة جديدة ،ليجب عليهم ا ن أن يفكرلا
من جديد بطريقة عملهم" .لردا على سوا حل قدرة "إسرائيل" على التعايب مع تلاجد قلات مدعلمة

من إيران ،الان لم تكن إيرانية بحتة على حدلدها الشمالية ،ألضح أن "إسرائيل تستطيع أن تتعايب
مع تلاجد حزب هللا الايران على الحدلد السلرية ،ألنها سبق لتعايشت مع  12كتيبة سلرية".

موقع "عربي 2017/11/24 ،"21

" .24يديعوت" :الجبهة الشمالية سيكون تهديدها على الجبهة الداخلية أخطر بكثير بعد سنتين أو
ثالث

كشفت القناة العاشرة في التلفزيلن اإلسرائيلي أن نتنياهل ألضح للرئيس الفرنسي إيمانليل ماكرلن أنه
"يدرس مهاجمة أهداف إيرانية في سلرية" .لأشار إلى أن "إسرائيل ستعمل عسكريا إذا دعت حاجاتها

األمنية إلى القيام بذلك" .في المقابل ،ذكرت القناة اإلسرائيلية أن ماكرلن حذر نتنياهل من "القيام
بخطلات متهلرة".

لبالنسبة إلى المخالف التي تهيمن على لعي صانع القرار في تل أبيب ،فقد أجملها معلق الشولن

األمنية في ملقع "يديعلت أحرلنلت" ،رلن بن يشام ،بالقل إن "التقدير السائد في الموسسة األمنية
أن اإليرانيين لشركاءهم ،حزب هللا لسلرية ،باتلا قادرين على التسبب بخسائر لأضرار للجبهة
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الداخلية لالعسكرية ،أكبر مما كان يمكن أن يسببلي قبل سنلات" .لأضاف أنه "بعد سنتين أل ثالث،

سيكلن التهديد على الجبهة الداخلية أخطر بكثير" .لرأى بن يشام أن السبب األساسي لذلك ،ليس

ان أن تسقطها على إسرائيل ،بل الفعالية القاتلة لهذي النيران التي
زيادة كمية الصلاريو التي يمكن إير َ
ستتساق علينا ليس فق من لبنان الانما أيضا من سلرية .لرأى معلق الشولن األمنية أن "هذي
الخسائر لاألضرار التي ستلحق بالجبهة الداخلية المدنية لالعسكرية قد تتضاعف إلى مئات المرات".

لأعاد بن يشام هذا التطلر في الخسائر إلى ما اعتبري "التحل في الدقة" التي يسعى اإليرانيلن إلى
إدخالها على جميع عناصر النيران التي ستستهدف في أم ملاجهة عسكرية شاملة األهداف النلعية

في إسرائيل ،لالتسبب بلقلع أعداد كبيرة جدا من الخسائر لاألضرار االستراتيجية العسكرية بمئات
أضعاف ما تسببه آالف الصلاريو غير الدقيقة .لالتطلر الثاني الذم رفع مستلى الخطلرة في تل
أبيب ،أن الساحة السلرية انضمت إلى الجبهة الشمالية ضد إسرائيل ،األمر الذم يعني أيضا أن
جهلد الجيب الهجلمية ستنقسم إلى قسمين ،بدال من أن تتركز على الساحة اللبنانية .للفت بن
يشام أيضا إلى أن اللجلد الرلسي سيقيد نشاطات سالح الجل اإلسرائيلي.

األخبار ،بيروت2017/11/25 ،

 .25دراسة إسرائيلية :واضع مشروع قرار تقسيم فلسطين كان متحي از للصهيونية
تل أبيب :كشفت دراسة أكاديمية في إحدى الجامعات اإلسرائيلية فصلال من مذكرات الدبللماسي
السليدم ،بال ملهان ،الذم لضع الخريطة التي شكلت أساس قرار تقسيم فلسطين ،قبل  70عاما،

تبين أنه كان متعاطفا لمتحي از بشكل لاضح مع الصهيلنية ،لأن ملقفه العدائي للعرب أثر على

مضملن مقترحاته .لقد أعد هذي الدراسة الدكتلر إلعاد بن درلر ،من قسم دراسات الشرق األلس

في جامعة بار إيالن في رمات غان (قرب تل أبيب) ،لقا فيها إنه تمكن من العثلر ألل مرة على

مذكرات ملهان ،ممثل السليد في لجنة "يلنيسكل ب" ،التي شكلتها الجمعية العامة التابعة لهيئة األمم
المتحدة لدراسة المسألة الفلسطينية ،لطرح مقترحات لحل مشكلة فلسطين ،لمهدت الخريطة التي
أعدها إلقامة إسرائيل .لمع أن الخريطة التي أعدها ملهان ،بحد ذاتها ،تكشف مدى انحيازي لليهلد،

إذ منح األقلية اليهلدية الصغيرة جدا نحل  58في المائة من مجمل مساحة فلسطين التاريخية ،التي
تتضمن معظم مناطق الساحل ،باإلضافة إلى المساحات الشاسعة لصح ارء النقب ،التي قطنتها
العشائر العروية البدلية ،أكدت مذكرات ملهان هذي أنه حرص على حماية المصالح الصهيلنية

خال عمل اللجنة.
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لكشفت المذكرات أن ملهان اعتاد على تسمية أرض فلسطين با"األرض المقدسة" ،لهل التعبير الذم
استخدمته الصهيلنية في أدبياتها لفي خطابها السياسي.

الشرق األوسط ،لندن2017/11/25 ،

 .26االحتالل يفتح نيرانه باتجاه مناطق التماس شرق خان يونس
خان يلنس  -محمد الجمل :فتحت قلات االحتال نيران أسلحتها الرشاشة باتجاي مناطق متفرقة
شرقي محافظتي رفح لخان يلنس ،صباح اليلم ،في اللقت الذم نفذت فيه عدد من آليات االحتال

العسكرية تحركات في محي

الماضية.

مناطق التماس شرقي محافظة خان يلنس ،خال

الساعات الا 48

لقا شهلد عيان إن معظم التحركات تركزت ما بين معبرم "صلفاي لكيسلفيم.
لفتح جنلد االحتال

النار من األسلحة المتلسطة لالثقيلة تجاي البساتين لاألراضي القريبة من

المعبرين ،خاصة في محي بلدات خزاعة لعبسان لالق اررة ،لكذلك الشلكة ،كما أطلقلا قنابل إنارة في
الهلاء خال ساعات الليل .لألضحت المصادر ذاتها أن إطالق النار ألحق أضرار متفالتة في عدد

من الغرف الزراعية ،دلن أن يسفر عن لقلع إصابات في صفلف الملاطنين ،لكنه خلف حالة من

الخلف لالهلع في صفلف سكان البلدات المذكلرة ،لأجبر عددا من صيادم الطيلر المهاجرة على
مغادرة المنطقة.

األيام ،رام هللا2017/11/24 ،

 .27المؤسسات األرثوذكسية بمحافظة بيت لحم تقرر مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس في االحتفاالت
الدينية

حسن عبد الجلاد :قررت الجمعيات لالموسسات العروية األرثلذكسية لالقلى اللطنية في مدن بيت
لحم لويت جاال لويت ساحلر ،أمس ،مقاطعة البطريرك ثيلفيللس الثالث أل من ينلب عنه خال

االحتفا بعيد مار نيقلال شفيع بيت جاال ،لعيد كنيسة ا باء لاألجداد في بيت ساحلر ،لفي عيد

الميالد المجيد ،لذلك ردا على عمليات بيع لتسريب أراضي اللقف العروي األرثلذكسي للشركات
اإلسرائيلية لاالستيطانية.
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وتخوف من تأثيراته على معبر رفح
رفض فلسطيني لتفجير سيناء
ٌ .28
ّ
غزة  -محملد أبل علاد :أبدى ُسكان قطاع غزة تضامنهم لتعاطفهم الكامل مع مصر بعد الهجلم
الدامي الذم لقع داخل مسجد الرلضة في مدينة العريب بسيناء ،لخلف مئات القتلى لالجرحى من
المصلين بينهم عدد من األطفا .

لتابع السكان باهتمام األخبار اللاردة من العريب بعد الهجلم اإلرهابي الكبير ،لس

حالة من

السخ لالغضب تجاي الهجمات اإلرهابية المتكررة لالتي تقع من فترة إلى أخرى متخلفين من تأثير

ذلك على فتح معبر رفح ،مبدين تعاطفهم الكامل مع الشعب المصرم الذم لقع عدد كبير منه
ضحايا تلك الهجمات إلى جانب عناصر األمن لالجيب في شما شبه جزيرة سيناء.

القدس ،القدس2017/11/24 ،

 .29المستوطنون يحرثون أراضي الفلسطينيين باألغوار الشمالية

األغلار" -لفا" :يلاصل مستلطنلن من عدة تجمعات استيطانية ،باألغلار الشمالية ،حراثة أراضي
الفلسطينيين في منطقة السليدة .لقا الناش

الحقلقي عارف دراغمة ،إن المستلطنين يلاصللن

حراثة أراض يقدر مساحتها بمئات الدلنمات ،تعلد ملكتيها للفلسطينيين.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/11/24 ،

 .30نصف سكان شرقي القدس يعملون لدى اليهود بأجر منخفض وساعات عمل طويلة

ُنشرت في مدينة القدس ،أمس (الجمعة) ،دراسة جديدة تبين أن نصف القلى العاملة في شرقي
القدس المحتلة يعمللن لدى أصحاب مصالح يهلدية ،لأن اليهلد يفضللنهم على العما لالملظفين
اليهلد ألنهم "يعمللن بأجر منخفض للساعات أطل من نظرائهم اإلسرائيليين".

لأعدت الدراسة في "معهد القدس للبحلث السياسية" ،تحت عنلان "من لراء السقف الزجاجي" ،ليتم

فيها تلثيق عالقات العمل المشتركة بين اإلسرائيليين لالفلسطينيين.

لتقل الدراسة إنه على الرغم من أن فلسطينيي شرقي القدس ،لم يتخللا عن لطنيتهم الفلسطينية،
فإن اندماجهم في المجتمع اإلسرائيلي يزداد .فهنالك المزيد من خريجي الثانلية لفقا للمنها التعليمي
اإلسرائيلي ،لالمزيد ممن يختارلن الدراسة في جامعات إسرائيل ،لالمزيد من حاالت الزلا ألبناء
لونات شرقي القدس مع العرب في إسرائيل (فلسطينيي  )48لأقل مع عرب الضفة ،لالمزيد من
"التلجه إلى الغرب" لاللجلد المتعاظم في مجاالت االستهالك لالترفيه في المناطق اليهلدية.

الشرق األوسط ،لندن2017/11/25 ،
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 .31الهدم يهدد  138عائلة فلسطينية بالتشريد شمالي القدس المحتلة
كفر عقب (شما القدس)  -قيس أبل سمرة :تسعي البلدية اإلسرائيلية في القدس المحتلة ،إلى هدم

ست بنايات فلسطينية ،في بلدة كفر عقب إلى الشما من المدينة ،بحجة البناء بدلن ترخيص،
لوزعم شق شارع في المنطقة .لتضم البنايات  138شقة سكنية ،لمسجدا.

بدلري قا منير زغير ،رئيس لجنة أهالي القدس في األحياء الشمالية ،لمراسل لكالة "األناضل " ،إن
البلدية اإلسرائيلية تسعى لطرد  138عائلة فلسطينية ،تسكن في أروعة بنايات سكينة في الشارع بزعم

فتح شارع عام يخدم السكان .لأضاف ":السكان يعيشلن حالة من الذعر ،في أم لقت قد يفقدلن

مساكنهم ،ليفقدلن حلمهم بامتالك شقة سكنية".

بدلري حذر محافظ للزير شولن القدس عدنان الحسيني (يتبع للسلطة الفلسطينية) ،في بيان صحفي
تلقت لكالة األناضل  ،نسخة منه موخرا ،من تنفيذ قرار بلدية القدس بهدم البنايات.

وكالة األناضول لألنباء2017/11/24 ،

" .32أوتشا" :االحتالل اإلسرائيلي هدم  119منزال في شرقي القدس منذ بداية العام الجاري

قا مكتب تنسيق الشولن اإلنسانية التابع لألمم المتحدة (ألتشا) في تقرير أخير أرسلت نسخة منه
للكالة األناضل  ،إن السلطات اإلسرائيلية هدمت  119منزال في شرقي القدس ،منذ بداية العام

الجارم ما أدى إلى تهجير  211فلسطينيا .لأضاف إن البلدية هدمت  190منزال في شرقي القدس
خال العام  2016ما أدى إلى تهجير  254فلسطينيا.

وكالة األناضول لألنباء2017/11/24 ،

 .33االحتالل يقمع مسيرة كفر قدوم األسبوعية

قلقيلية :قمعت قلات االحتال  ،يلم الجمعة ،مسيرة بلدة كفر قدلم األسبلعية السلمية ،شرق قلقيلية،
المناهضة لالستيطان لالمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ  14عاما لصالح المستلطنين.

لأفاد منسق المقالمة الشعبية في كفر قدلم مراد شتيلم ،بأن جنلد االحتال اقتحملا البلدة بعد
انطالق المسيرة لهاجملا المشاركين فيها باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط لنصبلا كمائن في ملاقع

مختلفة ،دلن لقلع إصابات أل اعتقاالت.

لكانت المسيرة انطلقت بعد صالة الجمعة مباشرة ،بمشاركة لاسعة من أهالي البلدة لعدد من

المتضامنين األجانب لنشطاء إسرائيليين.
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 .34إرجاء فتح معبر رفح بعد هجوم سيناء
الجزيرة ،رليترز :أرجأت مصر فتح معبر رفاح الحادلدم ماع قطااع غازة لادلاع أمنياة بعاد هجالم علاى
مسجد في محافظة شما سيناء أمس الجمعة ألدى بحياة  235شخصا الاصابة  109آخرين .لذكارت

لكالة أنبااء الشارق األلسا المصارية الرسامية نقاال عان السافارة الفلساطينية فاي القااهرة قللهاا إناه كاان
من المقرر فتح معبر رفح ثالثة أيام اعتبا ار من اليلم السابت لحتاى االثناين  27نلفمبر/تشارين الثااني
الحالي أمام حركة الفلسطينيين في االتجاهين.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/25 ،

 .35القناة العبرية العاشرة :مصر ستطلب من "إسرائيل" إدخال قوات إضافية لسيناء
رام هللا :ذكاارت القناااة العبريااة العاشارة ،مساااء الجمعااة  ،2017/11/24أن مصاار سااتطلب ماان "إسارائيل"
إدخا قلات إضاافية إلاى شابه جزيارة سايناء لتشاديد الحارب ضاد تنظايم "داعاب" .لبحساب القنااة ،فاإن
مصر ستطلب إدخا قلات خاصة لآليات عسكرية جديادة مان أجال شان هجماات ألساع ضاد التنظايم

الااذم يشااتبه بمسااولليته خلااف هجاالم الياالم .مشاايرة إلااى أن الهجاالم الااذم لقااع الياالم ساايودم لعالقااات
أمنية أكبر بين مصر ل"إسرائيل".

القدس ،القدس2017/11/24 ،

 .36محكمة االحتالل تمدد اعتقال أردني لثمانية أيام
رام هللا :قا محامي نادم األساير الفلساطيني ارئاد محامياد إن محكماة االحاتال فاي بياتح تكفاا ماددت
اعتقا األردني منذر سعد الدين عبد السالم الزميلاي لثمانياة أياام ،بذريعاة اساتكما التحقياق .لألضاح

أن محكمااة االحااتال فرضاات علااى المعتقاال منااع اللقاااء بمحاميااه ،مشااي ار إلااى أنهااا لجهاات لااه تهمااة

المشاركة في "نشاط ضد أمن المنطقة".

القدس العربي ،لندن2017/11/25 ،

 .37توقيف المسرحي اللبناني زياد عيتاني بتهمة "التخابر مع إسرائيل"
بيرلت :ألقف جهاز أمن الدللة اللبنااني الممثال المسارحي زيااد عيتااني بشابهة التعامال ماع "إسارائيل"
منذ  3سنلات .لألقف عيتاني أل من أمس ،بعد مراقبته من جهاز أمن الدللة إثر خرلجه ثم علدته
إلى منزله الكائن في عاين الرماناة .لذكارت مصاادر أمنياة ملاكباة للتحقيقاات األللياة الجارياة مان قبال

أمن الدللة بناء إلاى إشاارة مان النياباة العاماة التمييزياة ،أن عيتااني اعتارف بأناه "كاان يتلاصال مناذ 3
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طلب منه أخي ار مراقبة شديدة لحركة اللزير [الداخلية نهاد المشنلق من خال
سنلات مع إسرائيليين ل ُ

رصد كل تنقالته ،لأُلعز إليه أن يقيم عالقة مع أحد اإلعالميين المحيطين بالمشنلق كي يتمكن مان

طلااب منااه كااذلك مراقبااة
التاردد علااى ل ازرة الداخليااة لرصااد حركاات المشاانلق" .للفتاات إلااى أن عيتااني " ُ

اللزير السابق [عبد الرحيم مراد".

لأضافت هذي المصادر لا"الحياة" أن عيتاني لوناء على اعترافاته كان على "تلاصل ماع فتااة كاان مان

المقرر أن تحضر إلى لبنان في الثاني من كانلن األل المقبل لقام بحجاز غرفاة لهاا فاي أحاد فناادق
جبل لبنان" .لأشارت هذي المصادر إلى أن الفتاة التي أعطى اسمها تبين أنهاا تاأتي للمارة األللاى إلاى

لبنان ،لمن غير المعرلف ما إذا كانت جاءت سابقا تحت أسماء أخرى" .لشددت المصادر على أنه
"تب ااين حت ااى ا ن أن ال عالق ااة ب ااين عيت اااني لو ااين ملق االفين بش اابهة التعام اال م ااع إسا ارائيل تتلاص اال

التحقيقات معهم".

الحياة ،لندن2017/11/25 ،

تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية إلطالق نار قرب الحدود اللبنانية
ّ .38
الناصرة :قا ملقع  0404اإلخبارم العبرم ،إن عيا ار ناريا أُطلاق مان مصادر داخال الحادلد اللبنانياة،
ظه اار الجمع ااة  ،2017/11/24أص اااب مركب ااة تابع ااة للش اارطة اإلسا ارائيلية ف ااي منطق ااة المطل ااة ش ااما

األ ارض ااي الفلس ااطينية المحتل ااة ع ااام  ،1948المحاذي ااة للح اادلد م ااع لبن ااان .لألض ااح أن أضا ا ار ار لحق اات
بالمركبااة اإلس ارائيلية ،دلن أن يااودم الحااادث إلااى لقاالع إصااابات بش ارية .لفااي أعقاااب ذلااك ،لصاالت
تعزي ازات عسااكرية إس ارائيلية إلااى منطقااة المطلااة ،فيمااا أعلاان الجاايب اإلس ارائيلي أنااه فااتح تحقيقااا فااي

الحادث لمعرفة ما إذا كان إطالق النار قد كان متعمدا أم عن طريق الخطأ.

وكالة قدس برس2017/11/24 ،

 .39قائد الحرس الثوري :أي حرب في الشرق األوسط ستنتهي بمحو "إسرائيل"

هدد قائد الحرس الثلرم اإليراني يلم الخميس أن أم حرب مستقبلية في المنطقة سلف تنتهي

بالقضاء على "إسرائيل" .لقا إن "إسرائيل" قد "شهدت قسم من جبهة المقالمة خال حرلب استمرت

 33يلما ل 22يلما" –بإشارة حرب لبنان الثانية عام  2006بين حزب هللا الاسرائيل ،لحرب عام 2008

بين حماس الاسرائيل– "لاليلم ،بعد تشكيل جبهة المقالمة الكبرى ،تم اثبات هذا االدعاء" .لأضاف

لفقا لترجمة لكالة أنباء فارس أن "مصير جبهة المقالمة مرتب

مع بعضه البعض لان تعرض

الكيان الصهيلني ألم جهة من جبهة المقالمة فان باقي عناصر الجبهة ستنبرم لدعمها ضد
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االحتال اإلسرائيلي" .لرفض جعفرم ايضا خال الموتمر الصحفي نزع اسلحة تنظيم حزب هللا
اللبناني ،كما تطالب السعلدية في االيام االخيرة .لقا جعفرم "يجب تسليح حزب هللا لقتا عدل
األمة اللبنانية لهل إسرائيل .بطبيعة الحا يجب أن يمتلكلا أفضل األسلحة لحماية أمن لبنان .هذي

مسألة غير قابلة للتفالض".

موقع صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"2017/11/24 ،

 .40ليزيكو الفرنسية :اتصاالت فعلية بين السعودية و"إسرائيل"
تشاطر الرياض تل أبيب نفس القلق بشأن طملح إيران للهيمنة على المنطقة ،غير أن معالم التقارب
الدبللماسي بين البلدين ال ت از غير لاضحة ،حسب صحيفة ليزيكل الفرنسية .لالحظت الصحيفة في

بداية تقريرها عن الملضلع أن الطرف اإلسرائيلي أكثر تحمسا لترليجا لهذا التقارب من الطرف

السعلدم .للفتت ليزيكل إلى أن الحديث عن هذي العالقة التي رل لها زعيم حزب هللا اللبناني حسن
نصر هللا لنفاها لزير الخارجية السعلدم عاد الجبير أخذ زخما لاضحا بين اإلسرائيليين منذ صباح

 15نلفمبر/تشرين الثاني الحالي ،أم منذ أن اكتشف اإلسرائيليلن المقابلة التي أجراها ملقع إيالف
السعلدم اإلخبارم مع رئيس أركان الجيب اإلسرائيلي غادم إيزنكلت .لقالت إن المثير في األمر
كذلك هل قيام رئيس أركان الجيب اإلسرائيلي بإجراء مقابلة مع لسائل إعالم أجنبية هي األللى له

منذ تعيينه في فبراير/شباط  .2015لأضافت أن ما زاد الطينة بلة هل قل إيزنكلت في تلك المقابلة
إن إسرائيل مستعدة من أجل احتلاء إيران "التهديد األكبر لالحقيقي للمنطقة" أن "تتباد المعللمات

مع الدل العروية المعتدلة ،بما فيها السعلدية التي لدينا مصالح مشتركة كثيرة معها".

لهناك موشرات تد على اتصاالت فعلية بين البلدين ،ليضرب العضل السابق في المجلس اللطني
األمني اإلسرائيلي إران لرمان مثال على ذلك قائال "االتصاالت التي تتم بين لكاالت استخبارات

البلدين لانتها المملكة العروية السعلدية سياسة ضب النفس خال األزمة األخيرة في الحرم القدسي

هما مثالن على ذلك".

لتختم الصحيفة بأن إسرائيل تسعى فعال لتقارب دبللماسي يتجالز مجرد التعالن التكتيكي مع
السعلديين ،لكن دل الخليج ال ت از ترو التطبيع مع تل أبيب بالتقدم في الملف الفلسطيني.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/24 ،
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 .41مجلة نيوزويك األمريكية :السعوديين يحصلون من "إسرائيل" على معظم ما يريدون
اهتمت مجلة نيلزليك األمريكية بالعالقات السعلدية اإلسرائيلية ،لأشارت إلى دفء هذي العالقات
لقالت إن هناك المزيد من األدلة على أن الرياض تتلدد لتل أبيب ،مشيرة إلى زيارة مسوللين

سعلديين سابقين ألكبر كنيس يهلدم في باريس .لنشرت المجلة مقاال للكاتب إيليلت أبرامز ألضح
فيه أن هذين المسوللين هما لزير العد السعلدم السابق محمد عبد الكريم العيسى للزير التعليم

السعلدم السابق السفير لدى باريس خالد بن محمد العنقرم ،لأضافت أنه ما كان لهذين المسوللين
السعلديين القيام بهذي الخطلة للال أنهما حصال على ملافقة رسمية من بلدهما .لأشار إلى أن

السعلديين يحصللن من إسرائيل على معظم ما يريدلن ،لذلك عبر القنلات العسكرية لاالستخبارية،
لأنهم ال يخاطرلن بالقيام بخطلات علنية تجلب لهم مزيدا من االنتقاد ،لكنهم سيفعللن بعض

األشياء.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/11/24 ،

 .42الكويت :جمعية الثقافة االجتماعية تنظم فعالية في ذكرى مرور مئة عام على وعد بلفور

طالب المشاركلن في فعالية ذكرى مرلر مئة عام على لعد بلفلر المشولم التي نظمتها جمعية

الثقافة االجتماعية في الكليت ،مساء أل من أمس ،بحضلر عدد من الشخصيات ،حكلمات

لشعلب الدل العروية لاإلسالمية بشحذ هممها لملاجهة العدل الصهيلني ،موكدين ان منطقة الشرق

األلس لن تنعم بسالم في ظل بقاء "دللة إسرائيل".

لرأى أمين عام التحالف اإلسالمي اللطني الشيو حسن المعتلق "عندما نتحدث عن لعد بلفلر
نتحددث عن مئة عام من التآمر على هذي األمة ألجل تمزيقها الاضعافها من خال لجلد العدل

الصهيلني في المنطقة لتتمكن قلى االستكبار لاليهمنة على السيطرة على ألضاعنا لالتحكم بمقدراتنا
لمنعنا من التلحد بأن نكلن أمة قلية قادرة على بناء نفسها لالنهضة في مختلف شولنها" .لوين أن

"اهمية لجلد دللة للعدل الصهيلني بالنسبة لقلى الهيمنة ليس ألجل دعم أتباع الدين اليهلدم ،الانما

ألجل االستفادة من الصهيلنية لما تمتلكه من عقيدة عدائية ضد المجتمعات اإلنسانية الاضعاف

األمة اإلسالمية".
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 .43كيري بتسجيل مسرب" :إسرائيل" ال تريد سالما مع الفلسطينيين

قا لزير الخارجية األمريكي السابق جلن كيرم إن الحكلمة اإلسرائيلية ال تقلم بدلرها المطللب من
أجل "تعزيز السالم مع الفلسطينيين" .لأشاد كيرم ،في تسجيل حصلت عليه القناة العاشرة

اإلسرائيلية ،با"التزام الفلسطينيين بالحل السلمي مع إسرائيل بعد عقلد من الصراع المستمر" بحسب
تقرير لمجلة "نيلزليك".

لنقلت المجلة في تقرير ترجمته "عروي "21عن القناة أن التسجيالت تعلد لمشاركة كيرم في موتمر

سياسي العام الماضي في دبي بحضلر نخبة من السياسيين األكثر نفلذا في الشرق األلس .

لأضاف كيرم" :قام الفلسطينيلن بعمل غير عادم في البقاء ملتزمين بعدم االنجرار للعنف عندما
لقعت االنتفاضة عام  2005للم يمارسلا العنف في الضفة الغروية" .لتابع" :هذا ما يجهله العامة في
إسرائيل ألنه ليس ملضلعا للنقاب" ،متسائال" :لماذا؟ ..ألن غالبية الحكلمة في تل أبيب قالت إنها

ليست مع دللة فلسطينية".

لتشير مجلة "نيلزليك" إلى أنه من غير اللاضح ما إذا كان كيرم يعلم بلجلد تسجيل لحديثه أم ال،
لكنها قالت إن حديثه يتلافق مع العديد من تصريحاته السابقة بشأن الصراع بين الفلسطينيين

الاسرائيل.

للجه كيرم إبان لجلدي على رأس الخارجية األمريكية في كانلن أل  /ديسمبر  2016انتقادات

للحكلمة اإلسرائيلية للصفها بأنها "غير منتجة في محادثات السالم األخيرة".

لقالت المجلة إن خطاب كيرم حمل إدانات لرئيس اللزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهل لكثير من

أعضاء الكلنغرس بما فيهم جلن ماكين لتشاك شلمر.

ليرى كيرم أن "الحرب باتت لشيكة ما لم تبدأ إسرائيل بعملية مصالحة جادة لملتزمة".

عربي2017/11/24 ،21

 .44غوتيريش يحذر من التدهور إلى مواجهات بين "إسرائيل" و"حزب هللا"
هاشم حمدان :حذر األمين العام لألمم المتحدة ،أنطلنيل غلتيريب ،في تقرير نشري الليلة الفائتة ،من
أن تباد التهديدات بين إسرائيل لحزب هللا قد تودم إلى حصل ملاجهات عسكرية ،لفي اللقت

نفسه يحذر من استمرار تصاعد لتيرة انتهاكات المجا الجلم اللبناني من قبل الطيران اإلسرائيلي،
لخاصة الطائرات المسيرة .لقا غلتيريب إن "األسلحة الملجلدة لدى حزب هللا ،لتباد التهديدات
بينه لوين إسرائيل تزيد من احتماالت التقديرات الخاطئة لالتدهلر نحل الملاجهات".
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لفي التقرير الذم قدم إلى مجلس األمن الدللي ،دعا غلتيريب الطرفين إلى إبداء ضب النفس في
كل لحظة معطاة ،لتجنب التصريحات المستفزة.

عرب 2017/11/25 ،48

 .45االتحاد األوروبي يدعو "إسرائيل" إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين
رليترز :دعا االتحاد األلرلوي أمس ،السلطات اإلسرائيلية إلى لقف هدم المناز لالممتلكات
الفلسطينية مع تزايد ق اررات الهدم لاإلخالء بحق الفلسطينيين من أراضيهم .لقالت بعثات دل االتحاد

األلرلوي في القدس لرام هللا ،في بيان لها ،إن االتحاد "يدعل السلطات اإلسرائيلية إلى لقف هدم

البيلت لالممتلكات الفلسطينية ،نظ ار إلى كلن هذي السلطات قلة احتال عليها التزامات لفق القانلن
الدللي اإلنساني" .لدعت بعثات االتحاد األلرلوي في بيانها "السلطات اإلسرائيلية إلى لقف سياسة

بناء لتلسيع المستلطنات لتخصيص أراضي لالستخدام اإلسرائيلي الحصرم ،لحرمان الفلسطينيين

حقهم في النمل لالتطلر".

الحياة ،لندن2017/11/25 ،

 .46بلدية فرنسية تمنح البرغوثي مواطنة الشرف
قرر رئيس بلدية "سان مارتا فالجالج" كللد سيرويد" لأعضاء المجلس البلدم في جنلب فرنسا منح

ملاطنة الشرف للمناضل د .مرلان البرغلثي لسيكلن االحتفا يلم السبت في مبنى البلدية.

ليذكر أن أكثر من  30مدينة فرنسية كانت قد أهدت ملاطنة الشرف للبرغلثي خال السنلات

الماضية.

وكالة معا اإلخبارية2017/11/24 ،

 .47بارونة بريطانية تعتذر للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور
الناصرة – لديع علالدة :قالت عضل مجلس الللردات البريطاني ،البارلنة جيني تلنغ ،إنها ال
تستطيع تقديم االعتذار نيابة عن الحكلمة البريطانية للشعب الفلسطيني بسبب لعد بلفلر ألنها ال

تمثلها ،فيما أكد باحث أن الفعاليات السياسية اإلنكليزية تجمع على عدم إدانة هذا اللعد المشولم.

لقالت في كلمة عبر الفيديل كلنفرنس استضافتها مدينة الناصرة داخل أراضي  48إنها في المقابل
تستطيع االعتذار عن نفسها ،لعن جميع أفراد عائلتها ،لعن المئات لا الف من أبناء المملكة

المتحدة الذين يويدلن القضية الفلسطينية .لتابعت "نعم إننا نعتذر عن لعد بلفلر".
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لانتقدت تلنغ ،في ندلة دللية نظمها مركز "سنديان للبحلث لالحلار لالثقافة" حل مرلر قرن على

لعد بلفلر ل 70عاما على قرار التقسيم ،احتفا الحكلمة البريطانية بالذكرى المئلية لللعد ،لبالدلر

الذم لعبته بريطانيا "في إقامة إسرائيل الذم اعتبرته مهينا "ليس ألنني ال أعترف بلجلد إسرائيل بل

لما فيه من تجاهل لكل ما جرى للشعب الفلسطيني على مدى مئة عام".

القدس العربي ،لندن2017/11/25 ،

 .48اتحاد كتاب روسيا يمنح شاع ار فلسطينيا وسام وعضوية اال تحاد
ملسكل :قلد رئيس اتحاد كتاب رلسيا في ملسكل لنائب رئيس التجمع الدللي التحادات الكتاب
الشاعر فالديمير بليارينلف الشاعر الفلسطيني عبد هللا عيسى لسام االتحاد ،لتسليمه بطاقة
عضليته الكاملة ،بعد أن تم تكريمه بالحصل على لسام تشيخلف لإلبداع .2017

جاء ذلك في ختام فعاليات مهرجان "الخريف التشيخلفي" الدللي في  28تشرين ثاني الماضي ،في

مدينة يالطا في جمهلرية القرم.

لوهذا يكلن الشاعر الفلسطيني عبد هللا عيسى أل شاعر عروي لأل شاعر غير رلسي يحصل

على عضلية كاملة التحاد كتاب رلسيا.

وكالة معا اإلخبارية2017/11/24 ،

 .49أربعون مليون "مستعبد" في العالم
باريس  -أ ف ب :كشافت د ارساة أجرتهاا منظماة العمال الدللياة ،لمنظماة الهجارة العالمياة ،لمجملعاة

«لاك فرم فالنديشن» للدفاع عن حقلق اإلنساان ،أن أكثار مان  40مليالن شاخص فاي العاالم ،روعهام
من األطفا  ،باتلا ضحايا العبلدية حاليا.

لألضااحت الد ارسااة أن حالالى  25ملياالن شااخص هاام عمااا قساريلن ،يعماال روعهاام لاادى أفاراد (الروااع)
لفي مصانع للرب لحقل  .لأعطت مثاال علاى احتجااز  600صاياد مناذ سانلات علاى ماتن سافن فاي

المياي اإلندلنيسية.

لأشارت إلى أن أكثر من نصف هاوالء «غاارقلن فاي ديالن ،لقاد يكلنالن علاى صالة بجالديهام ألنهام

مدمنلن علاى المخادرات ،ليحصاللن علاى أجالر متدنياة ،ليتعرضالن لسالء معاملاة جسادية ،أل ألنهام
بعيدلن جدا من منازلهم».
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لأفااادت الد ارسااة بأنااه «ب ااين العمااا القس اريين ،يض ااطر ح الالى خمسااة مالي ااين شااخص إلااى ممارس ااة
البغاااء ،كمااا يعااد أكثاار ماان أروعااة ماليااين ضااحايا العماال الااذم تفرضااه بلاادانهم (العماال االل ازمااي فااي

السجن ،لاإلفراط في الخدمة العسكرية االلزامية)».

لتشكل النساء لالبنات نسبة  71في المئة من ضحايا العبلدية ،أم حلالى  29مليالن شاخص .للاحاد

من كل أروع ضحايا في العبلدية الحديثة ،طفل ،أم حلالى  10ماليين فرد.

لتعتباار آساايا لمنطقااة المحااي الهااادىء المنطقااة هااي األللااى علااى صااعيد عاادد الضااحايا ،س الاء كااان

لالساتغال الجنساي ( 73فاي المئاة) أم للزيجاات القسارية ( 55فاي المئاة) .لكان الزيجاات القسارية أكثاار
انتشا ار في أفريقيا ( 4.8لكل ألف شخص) ،في حين أن النسبة العالمية هي  2.1في األلف.

لأكدت الدراسة لجلد صالت لاضحة بين الهجرات لاالتجار بالبشر .لاعترف ثالثاة أروااع المهااجرين

الاذين شااملهم فاي  2017اسااتطالع منظماة الهجارة العالمياة ،حاال طرياق ألرلبااا مان ليبيااا ،باأنهم كااانلا
ضحايا تجالزات مماثلة لالتجار بالبشر.

الحياة ،لندن2017/11/25 ،

 .50الطلبات الخليجية تقفز بمبيعات السالح األمريكية

الجزيرة  +لكاالت :منذ تلليه منصبه في يناير/كانلن الثاني الماضاي ،لعاد الارئيس األمريكاي دلنالاد
ترمب بزيادة اللظائف في مختلف القطاعات ،لخاصة في مصانع السالح.

للاام تمااض أسااابيع حتااى قفاازت مبيعااات األساالحة األمريكيااة بمليااارات الاادلالرات بحكاام الصاافقات التااي

أبرمتها إدارة ترمب مع دل الخليج.

اائر دقيقاة التلجياه
لبحسب بيانات تصدير األسلحة ،أكدت رليترز أن السعلدية لافقت على شاراء ذخ َ
من اللاليات المتحدة بقيمة سبعة مليارات دلالر.

لذكارت المصااادر أن الشاركتين اللتااين لقاع االختيااار عليهماا همااا "رايثيالن" ل"بلينااغ" ،للكنهماا امتنعتااا
عن التعليق على مبيعات األسلحة.

لأشااارت اللكالااة إلااى أن الكاالنغرس قااد يعلااق هااذي الصاافقة نظ ا ار إلسااهام أساالحة أمريكيااة الصاانع فااي
سقلط قتلى مدنيين خال الحرب التي تقلدها السعلدية في اليمن.

لهذي الصفقة جزء من االتفاق األلسع الذم أبارم خاال زياارة ترماب للريااض فاي مايل/أياار الماضاي،
حيث بلغت قيمة مجملع ما ستشتريه السعلدية من أسلحة  110مليارات دلالر.

لقااد أثااارت هااذي المبيعااات جاادال داخاال الكاالنغرس بساابب سااقلط ضااحايا ماادنيين فااي غااارات التحااالف

العروي باليمن.
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تعطيل الصفقات

لبحسب القانلن األمريكي ،بإمكان الكلنغرس تعطيال أم صافقة ساالح ،لهال ماا لعاد باه رئايس لجناة

الشولن الخارجية في المجلس بلب كلركر.

لك ااان ك االركر ق ااد تعه ااد ف ااي لق اات س ااابق بتعطي اال أم ص اافقة للس ااعلدية لاإلم ااارات م ااا دام اات األزم ااة

الخليجية مستمرة.

لقااد أصاابحت مبيعااات األساالحة للسااعلدية لغيرهااا ماان أعضاااء مجلااس التعااالن الخليجااي قضااية مثي ارة

للجد داخل الكلنغرس الذم يملك القرار النهائي في إقرار هذي الصفقات.

لقبل عام بالتحديد ،ألقفت إدارة الرئيس السابق باراك ألباما مبيعات أسلحة للسعلدية بأكثر من مليار

دلالر ،لكن الملقف تغير جذريا مع لصل ترمب إلى البيت األبيض.

أما الخارجية األمريكية فلعدت بأن تضاع فاي االعتباار قضاايا مثال حقالق اإلنساان لالتالازن اإلقليماي

لدى بحثها هذي الصفقات.

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/11/24 ،

 .51عن عقدة المصالحة بين فتح وحماس
ماجد كيالي
انتهى االجتماع الفلسطيني الذم عقدته الفصائل لشخصيات مستقلة (القااهرة ،)11/22 ،لالمخصاص

للمضي في اتفاق المصالحة بين "فاتح" ل "حمااس" ،لتلحياد الكياان الفلساطيني ،كأناه لام يكان ،أل أناه

انتهى إلى مجرد بيان تضمن كالما عملميا عان "ملاجهاة األخطاار التاي تلاجاه القضاية الفلساطينية"،
لهي كثيرة طبعا ،ل "التمسك بالثلابت" ،مع التشديد على "أهمية اللحدة اللطنياة" ،لالنضاا "مان أجال
تحرياار األرض لالعاالدة لاالسااتقال لتقرياار المصااير" ،إضااافة إلااى تشااكيل لجااان لتحديااد اجتماعااات
لبحث القضايا العالقاة .لكانات الحركتاان الفلساطينيتان الرئيسايتان تلصالتا إلاى اتفااق مصاالحة بينهماا

( ،)10/12يفتاارض أن ينه ااي انقساااما عميق ااا دام عشا ارة أع الام ،اس ااتنزف طاقااة الفلس ااطينيين لأض ااعف
مكانتهم في ملاجهة السياسات اإلسرائيلية ،لهذا لم يتحقق بعد ،علاى النحال المطلالب ،لال حتاى علاى

نحاال يرضااي كاال لاحاادة ماان الحااركتين ،مااا يثياار الخشااية ماان فشاال هااذا االتفاااق كمااا حصاال لسلساالة

االتفاقات السابقة (مكة لالدلحة لصنعاء لالشاطئ لالقاهرة).

هكذا ،لم يستطع المجتمعلن في القاهرة التلصل إلى ق اررات حاسامة حياا القضاايا المطرلحاة ،إذ إن
"فتح" غير مستعدة بعد لمناقشة ملضلع تفعيل أل إعادة بناء منظمة التحرير ،لال ملضلع التقرير في

تنظ اايم انتخاب ااات رئاس ااية لتشا اريعية للس االطة ،قب اال الب اات بتمك ااين حكلم ااة "اللف اااق ال االطني" م اان تس االم
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الل ازرات في غزة ،لاألهم قبل "حماس" بما تعتبري "فاتح" قا ار ار لاحادا لساالحا لاحادا ،ماع ماا يعنياه مان
حل أجهزتها األمنية في غزة ،أل إعادة هيكلتها لدمجها ضمن أجهزة السلطة.

في المقابل ،فا "حماس" التي تنطلق من كلنها الند لحركة "فتح" ،بحكام فلزهاا بغالبياة مقاعاد "المجلاس
التش اريعي" فااي انتخابااات  ،2006تعتباار ماان حقهااا أخااذ الحصااة التااي تناسااب حجمهااا فااي إدارة الشااأن
الفلسااطيني ،لهااذا يش اامل الساالطة لالمنظم ااة ،لأنااه ال يمك اان أن تساالم ك اال شاايء ب ااال مقاباال مناس ااب،
لضمن ذلك ،بالطبع ،حفاظها على أجهزتها األمنية ،لعادم تساليم الساالح ،باعتبااري ساالحا للمقالماة،

فيما اللضع الفلسطيني ما از في إطار التحرر اللطني لملاجهة االحتال .

المشكلة أن الطرفين يعتبران نفسيهما حركتي تحرر لطناي ،لهماا فاي الحقيقاة يتصارفان كسالطة ،إزاء
شااعبهما ،الازاء الفصااائل ،الازاء بعضااهما ،إن فااي مااا يتعلااق باحتكااار الم الارد ،أل بالسااالح ،أل بتقرياار
خيارات الفلسطينيين ،لهذا في ظل غياب اإلطارات الشرعية ،سلاء المنبثقة من المنظمة أل السلطة.

فااإذا تجالزنااا عقبااة اسااتيعاب الا ا 40ألفااا ماان الماالظفين الااذين عينااتهم "حماااس" فااي األجه ازة اإلداريااة
لاألمنيااة ،لاادى أخااذها الساالطة فااي غ ازة ( ،)2007فالعقاادة األساسااية التااي تثياار الشاابهات حاال سااالمة

المصااالحة لاللحاادة ،تتمثاال بالااذات فااي مسااألة إبقائهااا السااالح فااي ياادها الابقائهااا علااى القالات الخاصااة

بها.

لتوكاد جملاة التصاريحات الصااادرة عان قيااديي "حماااس" أن هاذي المساألة بمثابااة خا أحمار ،ال يمكاان

النزل عنه ،فالسالح هل للمقالمة لال يمكن التفري فيه ،فيما القيادة الفلسطينية ،لهي قياادة المنظماة
لالسلطة ل "فتح" ،تصر على لحدانية السالح لاألجهازة األمنياة ،لأناه ال يمكان المصاالحة أن تاتم مان

دلن ذلااك .لالالفاات أن القيااادة الفلسااطينية تستشااهد فااي هااذا بعاادم السااماح لحركااة "حماااس" فااي غ ازة
بتكرار تجروة "حزب هللا" في لبنان ،حيث يهيمن على الدللة لالمجتمع اللبنانيين ،لعلاى خياار الحارب
لالسلم ،من دلن أن يكلن في السلطة ،لحتى من دلن لجلد مقالمة بعد تلقفها منذ .2006

لقد يمكننا أن ننتقد كثي ار خيارات القيادة الفلسطينية ،لطريقة إدارتها اللضع الفلسطيني ،لكن ما يلفت
االنتباي ،ليستلجب النقاد أيضاا ،طريقاة "حمااس" فاي إدارتهاا غازة ،أحادياا الاقصاائيا ،لعادم اساتطاعتها
تقديم نملذ للسلطة في غزة غير سلطة "فتح" فاي الضافة ،ناهياك باضاطراب رويتهاا لمكاناة غازة فاي

العملياة اللطنياة ،لتحميلهاا مهماة مقالماة إسارائيل ،أل تحريار الضافة ،علاى رغام خضالع مليالنين ماان

الفلسااطينيين فيهااا للحصااار لاالنقطاااع عاان العااالم الخااارجي ،ناهيااك بتعرضااها لااثالث حاارلب ماادمرة

( 2008ل 2011ل .)2014ثاام إن أزمااة العماال الفلسااطيني ال يمكاان التعاااطي معهااا كأزمااة انقسااام فق ا ،
عل ااى رغ اام خطلرت ااه ،إذ تتعل ااق أساس ااا بتأك اال لُفا الات الوبن ااى اللطني ااة (المنظم ااة لالس االطة لالفص ااائل)،
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الاخفاق الخيارات المعتمدة ،سلاء المتعلقة بالمقالمة أل بالمفالضة ،لوتغير البيئة العروية المحيطة ،ما
يجعل الفلسطينيين مكشلفين إزاء السياسات اإلسرائيلية أكثر من أم لقت مضى.
هك ااذا ،فاس ااتعادة اللح اادة أم اار ب ااالغ األهمي ااة ،إذ يخف ااف م اان معان اااة فلس ااطينيي غا ازة ،لك اان اس ااتنهاض
اللضع الفلسطيني يحتاا إلاى متطلباات كثيارة ،بينهاا إعاادة بنااء الكياناات اللطنياة (المنظماة لالسالطة

لالفصائل لالمنظمات الشعبية) على أسس جديدة ،لتعزيز مكانتها ،لكذلك تلليد روى سياسية تتأسس
علااى نقااد التجروااة الماضااية ،بمااا لهااا لمااا عليهااا ،لعلااى الملازنااة بااين اإلمكانااات لالطملحااات ،لوااين
المرحلي لالمستقبلي ،لاللاقعي لالمبدئي ،إذ لم يعد ينفع الكالم عن خياار الدللاة فاي الضافة لالقطااع،

لخيار المفالضات ،بعد تجروة روع قرن على ألسلل ( )1993بل ينبغي قل شايء جدياد لمغااير يفياد
الفلسااطينيين لحقاالقهم بااالململس .لفااي اإلطااار ذاتااه ،بااات ماان األهميااة بمكااان إعااادة تعيااين التلازنااات
بين الفلسطينيين ،للتخلص من نظام الكلتا ،لمن الفصائل التي لم تعد لها مكانة لال دلر ،لذلك عبر

االنتخابات كلنها الشكل اللحيد الستكشاف ذلك.

لالخالصااة أن تركيااز جهاالد الفلسااطينيين علااى بناااء مجتمعاااتهم ،لتنميااة م الاردهم ،لتعزيااز كياناااتهم،

أفضاال مااا يمكاان فعلااه لأنساابه فااي هااذي المرحلااة الصااعبة ،لفااي ظاال هااذي المتغي ارات العاصاافة كلهااا،
لالخراب الدللتي لالمجتمعي في المشرق العروي.

الحياة ،لندن2017/11/25 ،

 .52خطة ترامب :الطاقم األمريكي يحاول انتزاع أوراق النجاح لضمان التوصل إلى اتفاق شامل
شاول أريئيلي لنمرلد نلفيك
يص ااعب تق اادير درج ااة تص ااميم الا ارئيس ت ارم ااب عل ااى تنفي ااذ نيت ااه إط ااالق مب ااادرة سياس ااية لح اال النا ازاع

اإلسرائيلي – الفلسطيني – العروي .كما أنه من الصعب جادا التقادير هال بامكاان االدارة األمريكياة –
التي تتصف بظاهرة "البلابة الدائرية" المتعلقة بتغيير الطاقم في المستليات العليا ،حيث إن ترامب لام
ينه بعد استكما التعيينات االساسية في مجا الخارجية لاالمن ،لبكلمات أقل حدة ،ت ارماب ال يمتااز

بسللك لاضح في مجا السياسة الخارجية – ادارة المفالضات المعقدة المرتقبة ،لاالستمرار في تنفياذ
االتفاق ،اذا ما تم التلصل اليه.

مع ذلك ،يكرس مستشار الرئيس لشولن المفالضات الدللية ،جيسلن غارينبالت ،الاذم يسااعدي طااقم
صغير لكنه خبير لمجرب ،معظم جهلدي لبللرة خطة استنادا الاى درلس الماضاي التاي تلصال اليهاا

ماان خااال عش ارات اللقاااءات مااع كاال األط اراف ،لمااع خب اراء فااي المنطقااة لخارجهااا .صااهر ال ارئيس
لمستشاااري ،جااارد كلشاانر ،المسااول عاان الملضاالع ،ساااهم ايضااا بجهااد ال بااأس بااه ،لخاصااة فااي كاال
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لقت تقدر فيه لاشنطن أنه من المهام أن تباين لالطاراف أن غارينبالت يتحادث حقاا باسام الارئيس .إن
حضلر كلشنر من شأنه أن يرسل هذي الرسالة.

لرغم اقلا الرئيس إنه من ناحيته فان أم صايغة – دللاة لاحادة أل دللتاان – مقبللاة علياه بشارط أن
يتفق عليها الطرفاان ،لرغام أن سافيري فاي الابالد ،ديفياد فريادمان ،لايس مان المويادين المتحمساين لحال

الدللتين ،فعليا ،هذا الخيار يقف في مركز الخطة ا خذة في التبللر.

أح ااد التح ااديات الت ااي يح ااال غا ارينبالت التغل ااب عليه ااا ه اال مس ااتلى التش ااكك ف ااي ألس اااط الش ااعبين،
اإلس ارائيلي لالفلس ااطيني ،لف ااي المح ااي العروااي ذم الص االة بش ااأن نج اااح مهمتااه .ف ااي محالل ااة لتمهي ااد
االرض ،فقااد اسااتثمر جهاالدا القناااع كاال المشاااركين باتخاااذ خط الات تمهيديااة ماان اجاال أن تااودم الااى

تغيير األجلاء ،بحيث تتغلب على الشكلك ،لوهذا تمكن من إطالق العملية في ظرلف أفضل.

الس ااتغرابه ،لج ااد اس ااتعدادا ال ب ااأس ب ااه له ااذا ف ااي ام اااكن أق اال تلقع ااا ،لعل ااى أرس ااها الس ااعلدية لاتح اااد
االمااارات ،لكاان اسااتعدادهما الحااداث تغيياار فااي االجالاء بخطالات تثباات للجمهاالر اإلسارائيلي مساااهمة

العملية في السياق االقليمي ،تم كبحها بسبب عدم الثقة العميق بنتنياهل .فهم يخشلن من عدم القياام
ب تنفيذ لعلدي بالرد على بادرات حسن النية من قبلهم بخطلات من جانبه تجسد التزامه بحل الادللتين.
علااى خلفيااة ذلااك فااان طلااب اللاليااات المتحاادة "ساالفة" ماان الجانااب العروااي للجااه باالسااتعداد ل ا "تعاماال

مت ازامن بالمثاال" .أل حسااب أق الا نتنياااهل :اذا أعط الا ساايأخذلن الاذا لاام يعط الا لاان يأخ اذلا .يباادل أن
الخاالف ماان الظهاالر بمظهاار المخاادلعين لاايس ظاااهرة إس ارائيلية خالصااة :تجروااة الماضااي تعلمهاام أن
نتنياااهل يمكاان أن يتااركهم ايضااا كااي ياادفعلا الحساااب امااام ال ارأم العااام العروااي ،لأمااام دل لمنظمااات

الرفض العروي.

فااي تصاالر االدارة ،هااذا الجهااد لاايس ماان شااأنه فقا أن يحاال المشااكلة المحليااة ،باال التمكااين ماان خلااق
اطار اقليمي من خالله سيتم التعبير بصلرة ناجعة أكثر عن إجمالي المصالح المشتركة بين إسرائيل

لالرواعي ااة العروي ااة (الس ااعلدية ،مص اار ،األردن ،لدلل ااة اإلم ااارات) لذل ااك ام ااام تهدي ااد ايا اران الملم االس
لالنضااا المتلاصاال ضااد حركااات لمنظمااات االسااالم السياسااي الجهااادم العنيااف ،حيااث إن كلشاانر

لغا ارينبالت لفري اادمان يعرف االن أن التق اادم ف ااي الس ااياق الفلس ااطيني يش ااكل محكم ااة ديني ااة لتأهي اال دم ااج
إسرائيل تدريجيا في النظام االقليمي.

في هذي المرحلاة يتباين أن الطااقم األمريكاي ماا از يحتاا الاى لقات اضاافي النهااء مبادأين اساسايين

في برنامجه :االل  ،التأكد من أنه في زمن اطالق "خطة ترامب" يكلن في جعبتهم التزامات لاضاحة
من جانب الالعبين الثالثة األلائل – إسرائيل لم.ت.ف لالرواعياة العروياة – للقياام بخطالات لاصادار
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تص اريحات ماان قباال كاال لاحااد ماانهم ،تمثاال الت ازامهم بالعمليااة لتقلااص عاادم الثقااة بدرجااة تماانح فرصااة
للمفالضات عند بدئها.

الثاني ،تلسيع اطار المفالضات بحيث تجرم في ثالث قنلات متلازية:
إسرائيل – م.ت.ف :مفالضات على كل الملاضيع االساسية في االتفاق الدائم لحل دللتين لشعبين.

إسرائيل – الرواعية العروية :التحدث عن تحفظات إسرائيل علاى صايغة مباادرة الساالم العروياة ،لعلاى
ملاضيع اقليمية مشتركة.

ال اادل المانح ااة – م.ت.ف :محادث ااات ح اال "الس ااالم االقتص ااادم" لانش اااء البني ااة التحتي ااة التنظيمي ااة
لاالقتصادية لدللة فلسطينية.

فاي السااياق االل  ،كمااا يتباين ،يريااد األمريكياالن اللصاال الاى عشااية اطااالق الخطاة عناادما يكاالن فااي
جيبهم ثالث "أمانات" ،تنفذ تدريجيا للكان بصالرة متلازياة (منشالر ثالثاي) غاداة اجتمااع لجناة تحرياك
العملية .مركبات "الرزم المختلفة" ما زالت قيد النقاب ،لكن هناك اسباب لالفتراض أن اسهام إسارائيل
يتلقع أن يشمل تجديد االلتزام بحل الدللتين .الملافقة ،حتى للل بشارلط ،علاى مباادرة الساالم العروياة

كأسا اااس للعمليا ااة ،االمتنا اااع عا اان إعاقا ااة عمليا ااة المصا ااالحة الداخليا ااة الفلسا ااطينية ،تقييا ااد البنا اااء فا ااي

المسااتلطنات بحيااث يكاالن فااي حاادلد المناااطق المبنيااة فق ا  :البناااء بشااكل عماالدم نعاام ،أخااذ مناااطق
اخاارى ال .لنقاال مساااحة صااغيرة رمزيااة ماان مناااطق
عن الضم ال يعبر عن سياسة أن مناطق

بحيااث تصاابح مناااطق ب (إلثبااات أن الحااديث

غير خاضعة للمفالضات).

فااي الرزمااة الفلسااطينية مطلاالب ماان م.ت.ف االمتناااع عاان القيااام بخط الات فااي الساااحة الدلليااة ضااد
إسا ارائيل ،لتعمي ااق التنس اايق األمن ااي ،لع ااال ملض االع التحا اريض ،لدف ااع عملي ااة المص ااالحة الداخلي ااة

الفلس ااطينية لالعم اال ،بمس اااعدة ال اادل المانح ااة ،عل ااى تحس ااين الحك اام لالشا افافية ف ااي ميزاني ااة الس االطة
الفلس ااطينية" .رزم ااة" اس ااهام الرواعي ااة العروي ااة (المتعلق ااة اساس ااا بالس ااعلدية لدلل ااة االم ااارات ،كم ااا ه اال

معرلف ،رغم أنه يبدل أن هناك دلال اخرى ستفحص االستجابة) أماام إسارائيل تشامل خطالات تطبياع
أللي ااة لمنه ااا الس ااماح بم اارلر الط ااائرات اإلسا ارائيلية ف ااي س ااماء ها اذي ال اادل  ،الف ااتح المتب اااد لخط االط

االتصااا  ،تشااجيع لقاااءات تجاريااة الاعطاااء تأشاايرات لرجااا اعمااا ماان اجاال زيااارات متبادلااة ،تشااجيع
تغطيااة صااحافية متبادلااة ،لذلااك يشاامل فااتح لسااائل االعااالم العرويااة أمااام شخصاايات إسارائيلية إلجاراء

مقابالت معها ،لاعطاء االمكانية للساائل اعاالم إسارائيلية للعمال فاي هاذي الادل  .المتلقاع هال أن هاذي
الدل ستأخذ على مسولليتها االلتزام بمنح م.ت.ف الدعم المالي لالسياسي.

لفيمااا يتعلااق بجاالهر المفالضااات نفسااها يباادل أن طاااقم غ ارينبالت مااا از يعماال علااى اعااداد المعااايير

الدارة المفالض ااات .تلج ااد ل اادى الط اااقم لث ااائق النقاش ااات الس ااابقة ،لكنا اه مت ااردد بخص االص المس ااائل
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االساسااية التااي تعتباار غياار سااهلة تمامااا .هااذا الطاااقم المهنااي ساايعرض علااى ال ارئيس صاايغا تقاال إن
منطق العملية لاالتفاق الذم سينشاأ عنهاا ،اذا حادث ذلاك ،ليسات بالضارلرة هاي المتغيارات االساساية

التااي علااى اساسااها ساايتخذ الارئيس القارار بشااأنها :الحاجااة الااى الملازناة بااين حاجااات الارئيس الداخليااة
(منهااا الخاالف ماان اغضاااب القاعاادة االفنغلسااتية) لوااين تلقعااات اصاادقائه فااي الرياااضا بااين صااعلبة
الضااغ علااى نتنياااهل علااى ضاالء الاادرع السياسااية الجمهلريااة لوااين "قاالة الضااعيف" – الخاالف ماان أن

يودم الضغ الى انهيار م.ت.ف لما شابه.

هكااذا فااان عماال طاااقم لاشاانطن يثياار االنطباااع بشااكل خاااص ،لهاال مميااز بجلدتااه فااي االدارة الحاليااة.
لعمل الطااقم سايقدم بعاد بضاعة اشاهر للارئيس الاذم يصاعب تلقاع خطلاتاه .عنادها سيتضاح اذا كاان

مص اامما عل ااى المض ااي ف ااي الطري ااق أل يك االن تحمس ااه ق ااد فت اار ،فيبتع ااد ع اان ه ااذا االم اار ليبقين ااا م ااع

المعضالت المعرلفة :عدم لجلد مخلص من الخار  ،لكيف سيدافعلن عان المشارلع الصاهيلني فاي
لجه تلجهات الضم التي تشير الى نهايته.

اذا اختار تللي المهمة ،لهل يعرف حجم الجهلد المطللبة لتحريك العملياة ،لالجهالد المطللباة لادفعها

ك اال اللق اات ،عن اادها س اايتم اختب ااار زعم اااء الالعب ااين الثالث ااة المركا ازيين ف ااي ال اادراما المتلقعا اة – دل

الرواعية العروية لالشعب الفلسطيني لالشعب اإلسرائيلي .للكن مهما كان اسهام ا خرين فاي النجااح،

حتى لل جزئيا ،فاننا نحن اإلسارائيليين ال نساتطيع االكتفااء بالصاالة مان اجال نجااح العملياة ،سايكلن
علين ااا التأك ااد إذا ك ااان زعيمن ااا مالئم ااا للمهم ااة أم ال ،لالتأك ااد م اان أن الديمقراطي ااة اإلسا ارائيلية س ااتقلم

باستبداله.

عن "هآرتس"

األيام ،رام هللا2017/11/24 ،

 .53الرقص المخجل في مالعب الصهيونية
برهلم جرايسي

تزايدت فاي ا لناة األخيارة ،تصاريحات لخطاباات صاادرة عان إعالمياين لسياسايين عارب ،مان العدياد

ماان الاادل العرويااة فااي القااارتين ،يتبناالن فيهااا رلايااات الصااهيلنية ،ليصاال الحااد إلااى درجااة نفااي لجاالد
شااعب فلسااطينيا كمااا يباادل لتبرياار تقاااروهم أل نيااتهم التقاارب إلس ارائيلا فااي لاحاادة ماان أشاارس م ارحاال

العنصا ارية الص ااهيلنية ،لكيانه ااا .لف ااي لق اات ب ااات في ااه إسا ارائيليلن يش ااككلن ،ف ااي أن يمت ااد المش اارلع
الصهيلني ألجيا أبعد.
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لماان أساابلع خاار ،تنتشاار أشاارطة فااي شاابكات التلاصاال ،تعاارض مااا يقلللنااه ه اوالء .لسااجل أحاادهم
"ذرلة" ،بقللااه إنااه فااي العااام  1948لاام يكاان هناااك شااعب فلسااطيني للاام تكاان دللااة فلسااطينية ،باال إنهاام

(الفلسطينيلن) ،عبارة عن شتات تجمعلا من عدة دل عروياة .لهال يصار علاى ذلاك ،ال بال لجاأ إلاى
آية مبتلرة من القرآن الكريم ،ليعزز رلايته الصهيلنية.

لماان المااذهل أن نصاال إلااى لضااع ،يسااتلجب منااا أن نثباات باللغااة العرويااة ،لجلدنااا كشااعب أصاايل

متج ااذر ،ف ااي لطن ااه .فأن ااا الفلس ااطيني ،أع اارف ج اادم الفلس ااطيني العاش اار ،م اان أي اان انتق اال م اان ش ااما

فلسااطين ،إلااى قريااة كفركنااا ،مسااق رأس العائلااة اللاسااعة ،لماان ثاام انتشااار أبناوهااا فااي رواالع فلسااطين

الرحبة .لغيرم ،يعرفلن أجدادهم الفلسطينيين ،بعدد أكبر ،مما في حالتي.

لتنتشر هذي التصاريحات ،فاي ذكارى مارلر  100عاام علاى تصاريح لزيار الخارجياة البريطااني بلفالر،

ال ااذم لع ااد الحرك ااة الص ااهيلنية بإقام ااة لط اان لليه االد ،معتبا ا ار إي اااهم "ش ااعبا" ،فيم ااا تعام اال م ااع الش ااعب

الفلسااطيني صاااحب الاالطن ،علااى أنهاام مجملعااة أديااان لطلائااف ،ال يسااتحقلن حقلقااا قلميااة ،باال لهاام

حقلق دينية مدنية .يلمها كان الشعب الفلسطيني يشكل  %93من السكان في فلسطين العامرة ،بينما

المهاجرلن أبناء الديانة اليهلدية ،شكللا في ذلك الحين .%7

از  ،أن فلساطين هاي "لطان مان دلن شاعب ،لشاعب مان دلن لطان".
لكان شاعار الصاهيلنية ،لماا ي ا

لقاااللا فااي حينااه ،كمااا قااا كثياارلن الحقااا ،لماان بياانهم غللاادا مئياار ،إنااه "ال يلجااد شااعب فلسااطيني".
لحينما يئست لاست نفساها باالقل " ،الكباار سايملتلن لالصاغار سينسالن" ،إال أن مئيار باتات مقبالرة،

لالش ااعب المس ااتهدف ،ض اااعف نفس ااه من ااذ ذل ااك الح ااين لأكث اار .لم اان المفارق ااة ،أيض ااا ،أن االح ااتال

البريطاااني لفلسااطين ،تعاماال معهااا باساامها ،الااذم ال يعتاارف بااه ذلااك اإلعالمااي العروااي ،لأمثالااه الااذين

يتكاثرلن.

ثم يطل آخار ،يغرياه منبار إعالماي أجنباي ،لينباذ اإلرهااب فاي كال مكاان" ،لفاي إسارائيل أيضاا" ،دلن
تأتأة ،أل أن يرمب له جفان ،علاى األقال خجاال .شاعب ُيقتال يلمياا علاى ماذابح االحاتال اإلسارائيلي،
ُيقتل بالملت البطيء ،بالجلع ،بالحصار ،بحرمانه الحق في الحياة الطبيعية ،لينعته باإلرهاب.

الاسرائيل المأزلمة ،تتلقف أمثاا هاوالء بحفاالة ،أكثار مان حفالتهاا باإدارة دلنالاد ت ارماب ،اللاقعاة تحات

سيطرة اليمين الصهيلني االستيطاني .لتعرضها في لسائل إعالمها ،لتقارعنا نحن الشاعب المنكالب،
بما يقل هوالء ،رغم أنهم مهما تكاثرلا ،سيبقلن نف ار هامشيا معزلال.

للكاان قااد يصاااب ه اوالء "بالصاادمة" ،حينمااا يعرفاالن أن األبحاااث لالمقاااالت اإلس ارائيلية ،التااي باتاات

تشااكك فااي إطالااة أم اد الكيااان الصااهيلني بحلتااه الحاليااة ،تتكاااثر .لقااد باارز ماان بااين ه اوالء بنيااامين

نتني اااهل ،ذات ااه ،حينم ااا ق ااا ف ااي ن اادلة عق اادت ف ااي مق ااري الرس اامي ،قب اال أق اال م اان ش ااهرين" ،إن مملك ااة
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الحشااملنئيم (اليهلديااة) اسااتمرت  80عامااا ،لأنااا أريااد أن تحتفاال إس ارائيل بعامهااا الا ا  ،"100لكااان شاابه
إجماااع علااى تفسااير هااذا القاال  ،بعاادم قناعااة نتنياااهل باسااتمرار الكيااان ،بصاالرته الحاليااة ألمااد أبعااد.
لالقصد عندهم ،هل التقلبات الديمغرافياة اليهلدياة الجذرياة ،التاي تازداد فيهاا نسابة المتادينين المتازمتين

"الحريديم".

لاألمر "الصادم" ا خر لهوالء العرب ،هل تعدد األبحاث األكاديمية اإلسرائيلية ،التي توكد عدم لجلد

آثار حقيقية في فلسطين التاريخية ،تساند رلايات التلراة .لأبحاث أخرى ،تقل إن كل مملكة يهلدياة،
لرد ذكرها في التلراة ،لم تكن سلى مدينة صغيرة.

قااد يكاالن ه اوالء يمهاادلن ،أل يبااررلن مساابقا ،تقااروهم إلس ارائيل ،فيسااعلن إلقناااع أنفسااهم ،إمااا بشااطب
القضية الفلسطينية من أساسها ،أل تجريم الشعب المقالم .لهاذا ياأتي فاي ظال أحادياث إعالمياة ،عان

مشاارلع أمريكااي جديااد" ،لح اال الص اراع"ا لكمااا يب اادل ،ساايكلن أقاال حتااى م اان الدللااة الممساالخة الت ااي
يعرضا ااها نتنيا اااهل .للكا اان الحقيقا ااة التا ااي يعرفها ااا الصا ااهاينة ،فا ااي الكيا ااان اإلس ا ارائيلي ،لأللئا ااك الا ااذين

يحاصرلن الموسساة الحاكماة األمريكياة ،هال أن أم حال ،ال ينصاف ذلاك الطفال الجاالس علاى عتباة
بيته في مخيم "عين الحللة" ،ال أمل له .نقطة.

عمان2017/11/25 ،
الغدّ ،

 .54قليل من التواضع وفهم للتاريخ يا جنرال
علي الصالح

التلاض ااع مه اام ج اادا لمطل االب ،ف ااي ح ااا الف اارد أل ف ااي ح ااا المجملع ااة ،أل حت ااى ف ااي ح ااا ال اادل .

فالتلاضع من شايم الكباار لاألقليااء ليعكاس ثقاة باالنفس .لهاذا باالطبع ال ينطباق علاى دللاة اإلماارات

العرويااة المتحاادة ،فالتلاضااع لاايس ماان خصااالها فااي ظاال الحاااكم الفعلااي الحااالي ،مااع أن هااذا البلااد فااي

عهااد اللالااد الموسااس الشاايو ازيااد باان ساالطان آ نهيااان ،كااان التلاضااع أحااد أقاالى خصاااله إلااى جانااب

ملقفه العرلوي.

لالدافع إلى هذي المقدمة هي المقابلة المصلرة التي أجرتها اللكالة األمريكياة "ديفانس أناد ايرلسابيس"،
مع لكيل ل ازرة الدفاع اإلماراتية المسااعد الطياار الاركن الجنا ار عبادهللا محماد الهاشامي ،علاى هاامب

معرض دبي للطيران ،لموتمر قادة األسلحة الجلية في اإلمارات ،التي خلت من أم تلاضع.

اس ااتمعت للمقابل ااة الت ااي لفت اات انتب اااهي ،بع اادما ذك اارت بع ااض اللك اااالت أن المس اااعد الطي ااار ال ااركن

الجن ار  ،قاا إن االماارات الاسارائيل مثال االخالة ،لهال فاي الحقيقاة لام يضاعها فاي هاذا الساياق ،لكاان
فاي هاذا القال بعاض مان التجناي علاى الجنا ار الطياار ،رغام أناه لقاع فاي مطباات أعماق ،لهال يحلال
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االستراتيجية الجلية العساكرية لدللاة اإلماارات العروياة "العظماى" ،ليبارر التادخل العساكرم فاي الايمن،
ليستبعد الحل العسكرم ماع إسارائيل لال يارى حاال معهاا إال عبار طاللاة المفالضاات ،ليوكاد علاى أن

السالح االمريكي الذم ستمتلكه اإلمارات لن يشكل تهديادا إلسارائيل .لعبار عان إعجاباه لحباه الشاديد
لسيدي نائب رئيس دللة االمارات محمد بن زايد إلى حد القال إناه يعبادي ،لهال فاي عبادتاه حار فليعباد

من يشاء ،رغم أننا بالتأكيد ال نشاطري هذي العبادة.

استمعت بإمعان للمقابلة ،للل لم أستمع إليه بالصلت للم أري بالصلرة لخلته أحد كبار الجناراالت فاي

إحاادى الاادل العظمااى مثاال اللاليااات اللاليااات المتحاادة أل بريطانيااا لغيرهمااا ،فقااد كااان يتحاادث اللغااة
االنكليزية بطالقة ،أل لظننته لهال يتحادث عان االساتراتيجية العساكرية السايما الجلياة باعتبااري جناراال

جليا ،لدللة االمارات "العظمى" ،الجن ار اإلنكليزم بيرنارد لل مالنتغمرم نفساه ذا التااريو الطليال فاي
االنتصااارات الكبي ارة فااي الح اروين العااالميتين االللااى لالثانيااة ،التااي اختتمهااا باالنتصااار علااى الجن ا ار

األلماااني أي ارفين رلماال الااذم يلقااب بثعلااب الصااحراء؟ فااي معركااة العلمااين فااي مصاار خااال الحاارب
العالمية الثانية.

أجرياات المقابلااة مااع الجن ا ار الهاشاامي ،بمناساابة انعقاااد مااوتمر قااادة األساالحة الجليااة فااي اإلمااارات،

لطبعااا يجااب أن تكاالن دللااة االمااارات فااي لسا أم معمعااة دلليااة لتثباات لجلدهااا .،ليجااب أن تتفاالق
على أم دللة اخرى باطل مبنى لألسع "مل " ،إلى حد أنها بنت نسخة عان متحاف اللالفر الفرنساي
لاستعارلا منه بعض مقتنياته.

لتحدث الجن ار الهاشامي عان دلر اإلماارات "فاي العاالم" السايما ساالح الجال اإلمااراتي فقاا "ساالحنا

الجلم يشارك في عمليات حفظ السالم منذ سبعينيات القرن الماضي (االماارات منحات اساتقاللها فاي
عاام  .)1971كناا دلماا ملجاالدين ماع االمام المتحاادة فاي كال مكااان كاان فياه هناااك حاجاة .لفاي بلاادان

مثل ليبيا لالعراق لسلريا .نحن ملجلدلن مع المجملعة الدللية لنحال المساعدة لأن نكالن شاركاء.
عناادما نتحاادث عاان الاايمن فااان اللضااع مختلااف ،فااالخطر جاااء الينااا ،أرغمنااا علااى التاادخل فااي الاايمن

دفاعا عن شقيقتنا الكبرى السعلدية ،للجلب الرخاء لالسالم للايمن الاذم هال جازء مان مجلاس التعاالن
الخليجي .لنحن ننظر إلى لدللة اليمن كشقيقة .لكان المخط أن تصبح عضلا في مجلس التعالن.
لعن اادما ح ااال الحلثي االن لاإليراني االن الت اادخل لج اادنا أنفس اانا مض ااطرين للت اادخل لل اادفاع ع اان ح اادلدنا

االستراتيجية".

لحقيقااة االماار أن االمااارات لاام تكاان معنيااة بالشااقيقة الكباارى أل الاادفاع عنهااا للاام يكاان يهمهااا الاايمن أل
شااعبه الااذم تشااارك فااي قتلااه بااا الف ج اراء القصااف اللحشااي ،لماان لاام يماات ماان اليمنيااين بالقصااف
يماالت ماان االم اراض المتفشااية ،أل ماان الجاالع الااذم يطااا ا ن الس الاد االعظاام إن لاام يكاان مجماال
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الشعب .للجدت اإلمارات في ما يسمى التحالف الذم تقلدي السعلدية ضالتها للضع اليد على خلايج
عدن .لهال الخلايج الاذم تعتباري امتادادا طبيعياا "ألمنهاا القالمي" .بالمناسابة فاإن  %58مان اإلمااراتيين

هاام ماان أصاال آساايلية (جناالب لشاارق) ل %23ماان أصاال ايرانيااة ل %19فقا محلياالن .لهااي التااي
قادت الهجلم البرمائي على عدن في عام .2015

الجن ار اإلماراتي لم ير في فلسطين ما يستحق التدخل عسكريا ،ليقارر أن المشاكلة ال تحال إال عبار

طاللااة المفالضااات ،ليطماائن إس ارائيل بأنااه لاايس ثمااة مااا تخافااه ماان امااتالك دللااة االمااارات لطااائرات
أف 35االمريكية المتطلرة .ليقل المارشا الهاشمي في المقابلة "ال اعتقد أن حصل اإلماارات علاى

أف  35يشكل خط ار على إسرائيل ،إن من يفكر بذلك ال يفهم شيئا" لقد صدق في قلله هذا.

لبمااا يعكااس جهاال الجن ا ار بتاااريو الحاارلب فااي منطقتااه ،يضاايف "أنظاار إلااى المشااكلة بااين فلسااطين

الاسرائيل ،فانه منذ عام  1976لم تقع أم ملاجهات عسكرية بين العرب الاسرائيل ،لال اعتقد أن أيا منا
يريااد أن ياادخل فااي ملاجهااات عسااكرية .الاذا كااان هناااك حاال بااين العاارب /فلسااطين فانااه ساايكلن عباار

التفالض".

لهل بقلله هذا إنما يمعن في جهله بتاريو المنطقة ،فألال أن الحرب التي يتحدث عنهاا ليعتبرهاا آخار

الحاارلب لقعاات عااام  1973للاايس عااام  .1976لثانيااا ال يع ارف الجن ا ار أل رومااا أراد أن يتجاهاال أن

المنطقة شهدت حرلبا عديدة ،لقد ال تكلن بمستلى الحرلب التي قادها أل يطمح بقيادتها ،بعد حرب

 ،1973أل بما لم يدرس في األكاديميات العسكرية الغروية التي تخار منهاا .إن المنطقاة شاهدت حرواا
عااام  1982فااي لبنااان كمااا شااهدت حروااا ثانيااة فااي لبنااان أيضااا عااام  ،2006لتتبعهااا ثااالث حاارلب ضااد

قط اااع غا ازة أعا الام  2008ل 2012لأخيا ا ار  2014الت ااي اس ااتمرت 51يلم ااا لتص اابح أط اال الح اارلب ف ااي
المنطقة .للن نذكر الجن ار بعدد الشهداء لالجرحى لالدمار الذم ألحقته تلك الحرب.

ليتابع الجن ار "ال اعتقد (لنحن في هذي النقطاة نشااطري الارأم) أنناا نشاكل تهديادا إلسارائيل ،لال أعتقاد
أن إسرائيل تشكل تهديدا لإلمارات .لدينا خالفات حل تسالية قضاية ،لكان األمالر لان تصال إلاى حاد

خلض حرب ضد إسرائيل .نحن ندرك أننا كما نحن حلفاء لللاليات المتحدة ،نادرك أيضاا أن إسارائيل

حليف المريكا .لادينا أخ أكبار .لان نخالض معاارك ضاد بعضانا بينماا األخ االكبار يقال لناا ال تفعلالا
ذلك".

لقد ألصل الغرلر الجن ار الهاشمي ،إلى لضع اإلمارات علاى قادم المساالاة ماع إسارائيل فاي التحاالف

مااع اللاليااات المتحاادة ،لهاال مااا يعكااس جهااال فااي طبيعااة العالقااات بااين تاال ابيااب للاشاانطن .ليمعاان
الجن ار الهاشمي في غرلري لهل يبرر رغبة اإلمارات في امتالك طائرات أف  35باالقل "أف 35مهام

أن تك االن فا ااي اإلما ااارات ،أل مه اام أن تقتنيها ااا اإلما ااارات النها ااا حلي ااف اسا ااتراتيجي لللاليا ااات المتحا اادة.
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االمااارات لاان تحااارب أيااا ماان حلفاااء اللاليااات المتحاادة .إننااا ساانقاتل معااا لساانهزم العاادل نفسااه .ساانكلن
هناك لدعم االمريكيين ،كما حصل في افغانستان ،فالقلات األمريكية كانت تتقدم تحت الغطاء الجلم

الااذم ياالفري سااالح الجاال اإلماااراتي لكمااا قلاات نحاان لساانا اعااداء .اإلمااارات ال تريااد أن تكاالن صااديقا

لللاليات المتحدة بل نريد أن نكلن الصديق االفضل".

لاختااتم باارد الجنا ار علااى ساوا حاال إياران التااي لصاافها الصاحافي بااالقلة الكباارى فااي المنطقااة ،التااي
تحال أن تفرض أجندتها ،لالرسالة التي تبعث بها اإلمارات لللاليات المتحادة فاي هاذا الشاأن ،إذ قاا

بابتسامة عريضة "إن الرسالة التي ألجهها لللالياات المتحادة هاي االساتماع إلاى محماد بان ازياد عنادما

ياابلغهم بشاايء ،النااه هاال مرشاادنا لالحكمااة تخاار ماان هااذا الرجاال ،لنحاان نسااير علااى خطاااي ،باال فااي

الحقيقة نحن نعبدي" ،لال تعليق سلى رحم هللا امرئ عرف قدر نفسه.

القدس العربي ،لندن2017/11/25 ،

 .55كاريكاتير:

االتحاد ،أبو ظبي2017/11/25 ،
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