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 .1نتنياهو :عالقاتنا في العالم العربي تشهد ثورة حقيقية لم يسبق لها مثيل ...وطيران "العال"
سيحلق في أجواء ُعمان والسودان
تل أبيب ،الخرطوم :أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،أمس االثنين ،أن سلطنة عمان
وافقت على السماح لشركة الطيران المدني اإلسرائيلية "العال" ،بالمرور في أجواء السلطنة في طريقها

إلى دول آسيا.

وجاء هذا التصريح ،خالل محاضرة قدمها نتنياهو أمام مؤتمر السفراء اإلسرائيليين في الخارج ،وفيه
تحدث عن "آفاق التطورات الواسعة للدبلوماسية اإلسرائيلية" ،وركز فيها بشكل خاص على العالقات

مع العالم العربي .وقد رد نتنياهو في محاضرته على األصوات الصادرة عن المعارضة السياسية،
وعن معاهد األبحاث اإلسرائيلية التي تتهمه بإضاعة فرصة ذهبية إلقامة عالقات سالم مع العالم

العربي ،لقاء تسوية القضية الفلسطينية .وقال إن عالقات إسرائيل في العالم العربي تشهد ثورة حقيقية

لم يسبق لها مثيل.

وبدأ الحديث عن العالقة مع سلطنة عمان التي زارها في الشهر الماضي ،وقال إن السلطان قابوس،
خالل اللقاء التاريخي معه ،أبدى موافقته على مرور طائرات "العال" في أجواء سلطنة عمان.

وأضاف" :نحن اآلن نطير فوق مصر واألردن وتشاد ،وسنطير قريباً فوق السودان ،ونرجو أن نتمكن

من الطيران فوق السعودية".
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التحوالت في الخريطة الدبلوماسية اإلسرائيلية تحصل بفضل المزايا االستخباراتية
وقال نتنياهو إن
ّ
الخاصة بإسرائيل .وزاد" :نحن منعنا سقوط طائرات ،وأحبطنا عشرات العمليات الضخمة التي كانت
موجهة ضد عدد من الدول في العالم ،بفضل قدراتنا االستخباراتية .ال أحد يملك قدرات استخباراتية

شبيهة بتلك التي نملكها .بفضل هذه المعلومات أقمنا عالقات أيضاً في العالم العربي .إننا نحمي
أوروبا من جانبين :األول حين نحبط عشرات العمليات اإلرهابية ،والثاني عبر منع انهيار غربي

الشرق األوسط من خطر إيران".

ومضى يقول" :نحن نرى وحدة مصالح مع العالم العربي ،وهذا يفتح فرصاً جديدة .الزعماء العرب
الذين ألقاهم يقولون لي إنه حان الوقت ألن يخرج واحد في المائة منا عن االلتزام .نريد أن ننعم

بثمار التقدم ،وأال نرهن التطبيع مع إسرائيل لنزوات الفلسطينيين".

الشرق األوسط ،لندن2018/12/11 ،

حل الدولة الواحدة بشرط ...وعباس ال يعرف "التقاعد" وفترة رئاسته "كارثية"
 .2دحالن :أنا مع ّ
نشرررر موقر ررع روســــيا اليــــوم ،2018/12/10 ،أن محمر ررود دحر ررالن قر رردم رؤيتر رره الخاصر ررة لحر ر ّرل القضر ررية
الفلسررطينية ،عبررر ح روار أج رراه مررع زميلنررا سررالم مسررافر فرري برنررام قصررارى القررول علررى قنرراة "روسرريا

اليرروم" .وقررال دحررالن فرري حلقررة حملررت عنونررا" :الدولررة الفلسررطينية ..عقرراقير الحلررول" ،إنرره يؤيررد حر ّرل
الدولتين فلسطينية واسرائيلية ،لكن فري حرال لرم يوافرق اإلسررائيليون علرى ذلرك ،فلرن يكرون هنراك خيرار
آخررر إال حر ّرل الدولررة الواحرردة .وأكررد أنرره إذا رفضررت "إسررائيل" حر ّرل دولررة مسررتقلة للفلسررطينيين ،فررالطريق
هررو دولررة واح رردة وحقرروق متس رراوية وانتخابررات تفص ررل بررين مر رواطني هررذه الدول ررة ،موضررحاً أن الق رردس

سررتكون عاصررمة لهررذه الدولررة .وخاطررب القيررادي الفلسررطيني اإلس ررائيليين قررائالً" :إذا لررم تسررتطيعوا حر ّرل
القضية الفلسطينية مع هذا الجيل ،فإنكم لن تحلوها مع األجيال القادمة" ،حسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي ،دعا دحرالن الررئيس الفلسرطيني محمرود عبراس للمبرادرة إلرى

المص ررالحة م ررع حرك ررة حم رراس م ررن أج ررل التخفي ررف ع ررن س رركان قط ررا غر رزة .وحم ررل دح ررالن الر ررئيس
الفلسطيني و"إسرائيل" المسؤولية عن الحصار المفروض على القطا منذ سنوات.

وأضاف موقع "عربي  ،2018/12/11 ،"21من لنردن ،أن محمرد دحرالن هراجم ،خرالل مقابلرة مرع قنراة

"روسيا اليوم" ،الرئيس محمود عباس ،قائالً إن األخير ال يعرف معنى كلمة "تقاعد" .وقال دحالن إن
الفترة الرئاسية لمحمود عباس كانت "كارثية".

التاريخ :الثالثاء 2018/12/11
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 .3الرئاسة الفلسطينية :عباس سيتخذ ق اررات مصيرية حال تواصل االعتداءات اإلسرائيلية
رام هللا :قالررت الرئاسررة الفلسررطينية إن الررئيس محمررود عبرراس سرريجري سلسررلة مررن االتصرراالت العاجلررة
مع عدة جهرات عربيرة ودوليرة مرن أجرل تحمرل مسرؤولياتها تجراه التصرعيد اإلسررائيلي الخطيرر المتمثرل
بمواصلة االقتحامات للمدن الفلسطينية ،واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات.

وأضافت الرئاسة ،في بيان لها ،يوم االثنين  ،2018/12/10أنه سيتم اتخاذ ق اررات هامة ومصيرية في

حر ررال اسر ررتمرار هر ررذه االقتحامر ررات واالعتر ررداءات اإلس ر ررائيلية المتصر رراعدة ضر ر ّرد شر ررعبنا فر رري عر رردة مر رردن
فلسطينية ،والتي كان آخرها ما جرى يوم اإلثنين في رام هللا ،وخاصة اقتحامها لمقرات رسمية.
وعب رررت الرئاس ررة ع ررن رفض ررها وادانته ررا الش ررديدة الس ررتمرار االقتحام ررات ل ارض رري الفلس ررطينية ،والت رري
تجر رراوزت كر ررل الحر رردود بشر رركل ال يمكر ررن السر رركوت علير رره بعر ررد اآلن ،مشر رريرة إلر ررى أن هر ررذه االقتحامر ررات

المتواصلة تشكل خرقراً فاضرحاً لالتفاقرات الموقعرة كافرة ،وبنراء عليره فرإن القيرادة سرتقوم بتقيريم الوضرع
بشكل نهائي التخاذ اإلجراءات والق اررات الالزمة الضرورية التي تحمي وتخدم مصالح شعبنا.

وتحذر الرئاسة ،مرة أخرى ،سلطات االحتالل من خطورة ما تقوم به من استمرار هذه االعتداءات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/10 ،

 .4منظمة التحرير تطالب األمم المتحدة بتحمل المسؤولية تجاه انتهاكات االحتالل لحقوق اإلنسان
رام هللا :طالبت منظمة التحرير الفلسطينية ،األمم المتحدة بتحمل مسرؤولياتها فيمرا يتعلرق باالنتهاكرات
بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين عاماً.
المستمرة التي ترتكبها "إسرائيل" ّ
وقالررت دائرررة حقرروق اإلنسرران والمجتمررع المرردني ،فرري بيرران أصرردرته بمناسرربة الررذكرى السرربعين ل عررالن
العالمي لحقوق اإلنسان" :إن هذه الرذكرى العالميرة مناسربة لتنبيره وترذكير الضرمير اإلنسراني بالمبراد

اإلنسانية التي تضمنها هذا اإلعرالن العرالمي ،التري حظررت التعررض ل نسران كونره إنسرانا أو تهديرده

في حياته ومسركنه وحريرة تعبيرره أو اسرتالب أرضره ،وهري المبراد التري لرم تتررك إسررائيل واحردا منهرا
إال وانتهكته بشركل صرار .".وأكردت منظمرة التحريرر أنره رغرم مررور سربعين عامرا علرى هرذا اإلعرالن،
إال أن الش ررعب الفلس ررطيني "م ررا زال ي رررزح تح ررت ني ررر االح ررتالل" ،وأن إسر ررائيل "تم ررادت ف رري ع رردوانها
وتنكرها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
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" .5الخارجية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بعدم االكتفاء بإدانة "الجرائم اإلسرائيلية"
عم ران  -ناديررة سررعد الرردين :دانررت و ازرة الخارجيررة الفلسررطينية مررا اعتبرترره "انفالت راً إجرامي راً" مررن قبررل
ّ
منتقدة "اكتفاء المجتمع الدولي بتصدير بيانات
ضد الشعب الفلسطيني،
ّ
المستوطنين بحماية االحتالل ّ
ال ر ررفض واإلدانر ررة ،للتعبير ررر عر ررن مواقفر رره مر ررن الج ر ررائم التر رري ترتكبهر ررا سر ررلطات االحر ررتالل وميليشر رريات

المس ررتوطنين" .وقال ررت "الخارجي ررة الفلس ررطينية" إن "مجموع ررات كبير ررة م ررن المس ررتوطنين أق ر ّردمت ،تح ررت
حمايرة قروات االحررتالل ،علرى تنفيررذ عشررات االقتحامررات ،عبرر امتررداد الضررفة ال ربيرة مررن شررمالها إلررى
جنوبها ،شملت المسجد األقصى المبارك وقبر يوسف وحلحول والسمو والمسرجد اإلبراهيمري الشرريف

وشار الشهداء في الخليل وغيرها" .وأكدت الو ازرة أن "هذه االقتحامات المتكرررة تسرتدعي االنتبراه مرن

قب ررل المنظم ررات الحقوقي ررة الدولي ررة وال رردول الموقع ررة عل ررى اتفاقي ررات جني ررف" .وح ررذرت "الخارجي ررة" م ررن
"امتدادات المشرو االستيطاني ضمن ُمخطط إسرائيلي مدروس وممنه .

عمان2018/12/11 ،
الغدّ ،

 .6عريقات يدين اقتحام االحتالل للمدن ووكالة "وفا" ويدعو لتوفير الحماية الدولية العاجلة
أريحا :دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صرائب عريقرات ،مسراء يروم االثنرين
 ،2018/12/10بأشررد العبررارات اقتحررام ق روات االحررتالل ل ررام هللا والبي ررة ،واصررابة عش ررات الفلسررطينيين
جراء استنشاق ال از والضرب والرصاص المعدني الم لف بالمطاط.

واستنكر عريقات اقتحام مقر وكالة األنبراء والمعلومرات الفلسرطينية "وفرا" ،ومنرع المروظفين مرن م رادرة

الوكالررة ،واحتجررازهم فرري مكتررب التحريررر ،واختنرراقهم مررن ال رراز الكثيررف ،واسررتعراض كرراميرات المراقبررة
واتخاذهررا الوكالررة ثكنررة عسرركرية إلطررالق الرصرراص وقنابررل الصرروت وال رراز تجرراه الم رواطنين .وطالررب

قروات االحرتالل باالنسررحاب الفروري مررن المردن الفلسرطينية .وطالررب عريقرات المجتمررع الردولي بالترردخل
العاجل لمحاسبة سلطة االحتالل على جرائمها وخروقاتهرا المخالفرة للقرانون والشررعية الدوليرة ،وتروفير

الحماي ررة الدولي ررة العاجل ررة ألبن رراء ش ررعبنا ،داعي ررا االتح رراد ال رردولي للص ررحفيين والمؤسس ررات واالتح ررادات
اإلعالمي ررة العالمي ررة والعربي ررة إل ررى إدان ررة ه ررذا الج رررم الفاض ررح ،ومس رراءلة االح ررتالل عل ررى أعمال رره غي ررر

القانونية بحق الصحافة الفلسطينية .ودعا إسرائيل إلى استثمار الوقت في تحقيق حل عادل ودائم من
خالل إنهاء احتاللها بدالً من االستثمار بخروقاتها الممنهجة واحتاللها االستعماري غير الشرعي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/10 ،
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 .7الوزيرة روال معايعة :وزراء السياحة العرب يعتمدون ق اررات مهمه لصالح فلسطين
بيت لحم :أكردت وزيررة السرياحة واآلثرار الفلسرطينية روال معايعرة اعتمراد مجلرس وز ارء السرياحة العررب
عدداً من القر اررات المهمرة لصرالح فلسرطين ،التري كران مرن أهمهرا تشرجيع السرياحة العربيرة واإلسرالمية

إلى فلسطين ،باإلضافة لتشجيع االستثمار السياحي العربي في فلسطين ،وتطوير الصرناعة السرياحية
الفلسطينية وتسويقها في مختلف الدول العربية.

وجاءت هذه الق اررات المهمرة نتيجرة لورقرة عمرل قردمتها معايعرة إلرى المجلرس ،خرالل افتتاحهرا كرئيسرة

لل رردورة ال ر ر  20الجتماع ررات المجل ررس ال رروزاري العرب رري للس ررياحة ،والمنعق رردة باألكاديمي ررة العربي ررة للعل رروم
والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة اإلسكندرية المصرية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/10 ،

 .8ماهر صالح :المقاومة قادرة على إيالم المحتل وحماس األحرص على الوحدة
إسطنبول  -وكاالت :أكد رئيس حركة حماس في منطقة الخارج ،الدكتور ماهر صالح ،أن المقاومة
قادرة على إيالم العدو اإلسرائيلي "إيالماً شديداً" إذا شن حرباً جديدة على قطا غزة.

وبي ن أن حماس تمارس "أقصى ما تستطيع من ض وط" عليه إلنجاز صفقة تبادل أسرى جديدة،
ّ
مشي اًر في سياق آخر إلى أن الحركة بذلت جهداً كبي اًر مع الدول العربية واإلسالمية واألجنبية إلحباط
مشرو القرار األمريكي إلدانتها في األمم المتحدة.

عد صالح تهديدات قادة االحتالل "بعدوان إجرامي" على غزة "المقاومة خصوصاً والشعب
وبينما ّ
الفلسطيني عموماً" ،استبعد في الوقت ذاته رغبة االحتالل في شن حرب على غزة في الوقت الحالي

يهدد ما وصفها بر"مسيرة التطبيع المشؤومة" التي تسارعت خطواتها في
ألسباب عديدة ،منها أن ذلك ّ
أجواء ما تسمى "صفقة القرن".
وأضاف صالح خالل حوار مع صحيفة فلسطين ،أن االحتالل ينظر إلى "تهديد" الجبهة الشمالية،
على أنه األخطر واألقرب ،ولم يكمل استعداداته للحرب في موضوعي القبة الحديدية ،وتشييد الجدار

األرضي حول قطا غزة.

وتابع أن حكومة االحتالل ورئيسها بنيامين نتنياهو "يخشون من عواقب الدخول في حرب مع غزة ال

يضمنون نتيجتها قبل موعد االنتخابات القادمة ،بما قد يعود على مستقبلهم السياسي بالوبال والدمار".

غدار ،ال يحترم عهوداً وال مواثيق ،فال بد من دوام
غير أنه في الوقت ذاته نبه إلى أن "هذا العدو ّ
االستعداد وجدية اإلعداد".
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وعد تجربة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة ب زة "نموذجا رائعا للعمل المشترك في مواجهة
ّ
العدوان الصهيوني ،وهي سابقة يمكن أن يبنى عليها لمزيد من التنسيق والتعاون بين الفصائل".

يقر لها جفن ولن يهدأ لها بال،
وشدد صالح في سياق آخر على أن حركة حماس" :لن تتوقف ولن ّ
حتى تبيض سجون االحتالل من أسرانا األبطال" ،مضيفاً" :هذا عهد ووعد قطعناه على أنفسنا".
وأشار في سياق آخر ،إلى أن حماس بذلت جهوداً كبيرة مع الكثير من الدول العربية واإلسالمية
واألجنبية عبر رسائل واتصاالت رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ،وعبر مؤسسات الحركة

ومكا تبها المختصة إلحباط مشرو القرار األمريكي بإدانة حماس والمقاومة في الجمعية العامة ل مم

المتحدة ،ناسباً الفضل أيضاً لما وصفه "الدور الوطني" الذي مارسته السلطة وحركة فتح خصوصاً
جهود رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين في األمم المتحدة.

وأكد أن العالقات الدولية لحماس "واسعة ومتعددة المستويات ،وتخوض الحركة فيها معركة ضارية

وتمر فيها أمتنا بلحظة ضعف وساعة عسرة .وال
في هذه المرحلة التي يحكم فيها (ترمب ونتنياهو)ّ ،
تتوقف جهودنا لتطويرها وتحسينها إلى مستوى أفضل".
قدمت
وفي موضو منفصل لفت االنتباه إلى أن مسيرات العودة جهد شعبي متواصل ومتعاظم ،وقد ّ

صورة إبداعية لنضال الشعب الفلسطيني.

وشدد صالح على أن إيصال األموال من قطر إلى غزة لدفع رواتب الموظفين وتحسين ساعات

وصل الكهرباء وغيرها من مساعدات ومشاريع" ،ثمرة لمسيرات العودة وتضحيات المشاركين فيها،
وليست على حسابهم بل لحسابهم".

في جانب منفصل ،هاجم رئيس حركة حماس في منطقة الخارج ،التنسيق األمني القائم في الضفة

ال ربية بين أجهزة أمن السلطة وقوات االحتالل.

وعقّب صالح في معرض رده على سؤال "فلسطين" ،على عقوبات السلطة المفروضة ضد قطا
غزة منذ نيسان /أبريل من العام الماضي ،بالقول" :الظاهر أن السلطة في رام هللا قد حسمت أمرها
بإغالق األبواب في وجه المصالحة كما صرح بذلك (عضو اللجنة المركزية لفتح) عزام األحمد

مؤخ اًر ،والمضي قدماً في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد غزة دون اإلص اء لصوت العقل أو الضمير

يومياً بالتصريحات والمواقف".
أو حتى المصلحة العامة ،ويتعزز ذلك ّ
وذكر أن الموقف اإلقليمي والدولي "اتجه مؤخ اًر لتجاوز السلطة برام هللا ألجل تحسين أوضا الناس
حياتياً في غزة ،في حين تتجه السلطة ورئيسها (محمود عباس) لمز ٍيد من العزلة واالنكماش على
الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي" .وتابع" :يشهد المنصفون أن حماس قدمت الكثير وأعطت أعلى
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درجة من درجات المرونة ونكران الذات لالنتهاء من االنقسام الب يض ،لكن ل سف الطرف اآلخر
ال يريد مصالحة حقيقية ،وال يقبل شراكة وطنية".

وحول الموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية ،أكد أنه واضح في انحيازه لفلسطين وقدسها وأقصاها.
وحول الدور الذي تقوم به حماس خارج الوطن لدعم الفلسطينيين داخله ،اختصرها في عناوين أبرزها

العالقات السياسية الواسعة وطنياً وعربياً واسالمياً ودولياً ،والحراك القانوني والحقوقي "لقطع حبل
الناس عن االحتالل" ،فضالً عن الجهود والمؤسسات اإلعالمية العريقة في االختصاصات
والمجاالت كافة ،المتواصلة مع الجهات والوسائل والشخصيات اإلعالمية في العديد من الدول من

الشرق وال رب والشمال والجنوب ،وبل ات حية ومتعددة.

وأضاف أيضاً أن الحركة تمثل في الخارج جسر التواصل مع األمة العربية واإلسالمية ،لتوعيتها
بالقضية ،وتنسيق جهودها وتأطيرها ومأسستها ،وفي القلب منها الحركات اإلسالمية.

وأشار إلى أن حماس تعمل على تفعيل دور الفلسطينيين في خارج فلسطين ،وتربط األجيال المتعاقبة

بوطنهم وقضيتهم ،مضيفاً أننا "تجتهد في تأطير وتفعيل الخبرات العميقة والثرية والمتنوعة التي

راكمها الشعب الفلسطيني عبر معيشته في أقطار األرض ،واحتكاكه بتجارب الشعوب وحركاتها
التحررية والنضالية".

كذلك أفاد بأن الحركة تحمي حق العودة وتدافع عنه بالعمل المؤسسي والحقوقي والقانوني ،وتن مس

في العمل الشعبي واإلغاثي واإلنساني مع الفلسطينيين في المخيمات وفي المنافي لتخفف شيئاً من

آالمهم ،ولتحقق أقصى ما تستطيع من آمالهم بالتحرير والعودة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/12/10 ،

 .9أسامة حمدان يطالب فتح بجملة من اإلجابات حول موضوع المصالحة
غزة  -أشرف الهور :أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ،أن حركته أبدت موافقة على

الورقة المصرية التي قدمتها مصر ،وأنها "ننتظر رداً فتحاويا رسميا عليها" .وقال حمدان إن الورقة
تتضمن نقاطا للحوار حولها بصورة صريحة وواضحة .وأضاف "تركنا الورقة بعد الموافقة عليها في

عهدة األشقاء بمصر وهم من يتابعون مواقف األطراف األخرى" .وطالب فتح بأن تقدم جملة من

اإلجابات حول موضو المصالحة ،رغم إعالن عزام األحمد مسبقا عبر اإلعالم أنه لن يقبل أو
يوافق عليها ،مشي ار إلى أن مصر لن توقف مساعيها الرامية لر"تخفيف األوضا اإلنسانية في القطا

والمسار اآلخر المرتبط بالعدو "ففشل المصالحة ال يعني فشل المسار اآلخر" .وأشار إلى وجود

حرص مصري على "نجاح المصالحة" .وأكد أن إنجاح الجهد المصري في المصالحة "ال يتحقق
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بإرادة طرف واحد مهما كان كبيرا ،في وقت يوجد فيه طرف آخر ال يريد لهذا الجهد النجاح أو ال
يتجاوب بالصورة الكافية" ،ملقيا بذلك اللوم على حركة فتح.

القدس العربي ،لندن2018/12/10 ،

 .01فتح :حماس لم تلتقط الفرصة التاريخية بمعركة القيادة أمام األمم المتحدة وتواصل تمسكها باالنقسام
غزة  -أشرف الهور :تواصلت أمس الخالفات بين حركتي فتح وحماس حول تطبيق اتفاق

المصالحة ،واستمرار حالة االنقسام ،وذلك مع اقتراب وصول الوفد األمني المصري ،المكلف برعاية

الملف ،ضمن تحركات جديدة تريد من خاللها القاهرة التوصل إلى إيجاد مقاربات بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف ،إن حركة حماس "لم تلتقط حتى اللحظة الفرصة

التاريخية في معركة القيادة أمام األمم المتحدة وتواصل تمسكها باالنقسام" .واتهمها بعدم امتالكها
اإل اردة إلنهاء االنقسام ،مشددا على ضرورة أن تتنبه حماس لر "خطورة التحديات التي تواجه القيادة

في وقت يوضعُ فيه الكل الفلسطيني على مقصلة الذبح األمريكي بسبب رفض تمرير ما تسمى
صفقة القرن" .وقال المتحدث باسم فتح منتقدا موقف حماس من المصالحة ،إن الحركة ومنذ عشر

سنوات "يستهويها استمرار الحوارات دون وجود نية حقيقية إلنهاء االنقسام" .وأكد أن اللجنة الوطنية
العليا التي فوضها الرئيس والمجلس المركزي باتخاذ الق اررات المناسبة لر "إنهاء االنقالب" تواصل

عملها بهدف "استعادة الوحدة الوطنية المختطفة من قبل حماس".

القدس العربي ،لندن2018/12/10 ،

 .00فتح :تصريحات العمادي المتعلقة بمطار غزة تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني
وكاالت :أكدت حركة فتح ،أمس االثنين ،رفضها مقترح المندوب القطري في األراضي الفلسطينية،
محمد العمادي ،بإنشاء مطار في قطا غزة تحت إشراف قطري و"إسرائيلي" مشترك فيما تباهى
العمادي بثقة "إسرائيل" في بالده وتفضلها فيما يتعلق بالقطا  .وقال مسؤول اإلعالم في جهاز
التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب ،إن "تصريحات العمادي المتعلقة بالمطار ،تدخل في

الشأن الداخلي الفلسطيني ،ومرفوض بشكل كامل ،ومن الواضح أن األمور تذهب في اتجاه غير

سليم في التعامل مع القضية الفلسطينية" .وأضاف ،أن "قطر دولة عربية ال نتدخل في شؤونها
الداخلية ،وبالتالي هذا تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني ،وتعزيز لالنقسام الفلسطيني الداخلي،

ويساعد أيضاً على تنفيذ صفقة القرن ،والتي يقول أحد بنودها بعزل غزة عن الضفة ال ربية والقدس".
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وتابع الجاغوب "إذا كان العمادي يريد خدمة الشعب الفلسطيني ،فليعمل على فتح معبر بين الضفة
ال ربية وقطا غزة ،فيربط الشعب الفلسطيني ببعضه البعض ،وليس إنشاء مطار في غزة ،ليصبح

القطا بعيداً عن الجسم الفلسطيني بشكل كامل ،وبالتالي نرفض هذه التدخالت جملة وتفصيالً".

وأشار ،إلى أن طريقة مراقبة األموال في قطا غزة مسيئة للشعب الفلسطيني ،مثل طريقة توزيعها،

خاصةً أن في ذلك ما ُي ّبين حقيقة الدور األمني القطري ،وأنه ال عالقة له بالتدخل اإلنساني.
الخليج ،الشارقة2018/12/11 ،
" .02الجوقة العسكرية" للقسام توجه رسالة خالل مهرجان انطالقة حماس الـ 31
غزة :أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ،أن جوقتها العسكرية ،ستوجه خالل
مهرجان االنطالقة الر  31المقرر يوم األحد المقبل "رسالة مقاومة" ،من خالل مشاركتها في االحتفال.

ووضعت الكتائب صورة ألفراد "الجوقة الفنية" ،وهو يرتدون مالبسهم العسكرية ،ويمتشقون أسلحتهم
الرشاشة ،وقد لونوا وجوههم بألوان تمويهية إلخفاء معالمهم ،كما أفراد الوحدات القتالية ،وكتب أسفل

الصورة "ترقبوا رسالة المقاومة في مهرجان انطالقة حماس ."31

وسبق أن شاركت "الجوقة الفنية" لكتائب القسام في احتفاالت سابقة لحماس ،من بينها مهرجان

االنطالقة السابق ،وكذلك في احتقال ألحياء ذكرى استشهاد قائدها أحمد الجعبري.

القدس العربي ،لندن2018/12/10 ،

حد
" .03يديعوت" :عملية "عوفرا" تشكل تحدياً للجيش وجريئة ألبعد ّ
القدس المحتلة :قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية :إن عملية إطالق النار التي وقعت الليلة
الماضية قرب مستعمرة "عوفرا" شمالي رام هللا تشكل تحدياً كبي اًر للجيش اإلسرائيلي.

وبررت الصحيفة على لسان مراسلها العسكرية "يوآف زيتون" -وفق ترجمة صفا -أن المنفذين علموا
بوجود قوة من الجيش تحرس المستوطنين في الموقف المستهدف ،وعلى الرغم من ذلك فلم يتراجعوا
عن عمليتهم ،وأطلقوا عيارات نارية باتجاه المستوطنين بوجود الجيش ما أدى إلصابة  7مستوطنين

بجراح متفاوتة .وقال "زيتون" :إن المنفذين اتسموا بالجرأة والشجاعة في عمليتهم" ،فلم يردعهم وجود
الجنود في المكان عن تنفيذ عمليتهم" .وحول معرفة المنفذين المسبقة لوجود عدد من المستوطنين

بالمكان ،قال المراسل :إن من نفذ العملية "يعرف هدفه جيداً".

ونقل المراسل عن مصادر عسكرية قلقها من إمكانية أن تشكل عملية الليلة الماضية وعملية "بركان"

التي سبقتها إلهاماً لمنفذين فلسطينيين مفترضين لمحاولة محاكاة العمليتين ،وذلك بالنظر إلى الجرأة
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المتمثلة في العمليتين؛ فاألولى نفذت داخل تجمع استيطاني وخرج منفذها سالماً ،والثانية نفذت ضد
مجموعة من المستوطنين وهم محاطون بالجنود .وبين المراسل أن التقديرات تشير إلى أن خلية

محلية هي التي قامت بالعملية ،فيما لم َّ
يتبن أي فصيل فلسطيني المسؤولية عنها حتى اآلن.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/12/10 ،

 .04جيش االحتالل :تصاعد في العمليات بالضفة والمنفذون مصدر استلهام
قال ضباط كبار في "قيادة المركز" في جيش االحتالل اإلسرائيلي ،يوم اإلثنين ،إن "رغبة

الفلسطينيين في تنفيذ عمليات في الضفة ال ربية تتصاعد بشكل ملموس في الفترة األخيرة" ،كما
أشار إلى أن نجاح بعض العمليات يعتبر مصدر استلهام لتنفيذ عمليات أخرى.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" ،فإنه في النصف األول من العام الحالي ،2018 ،نفذت 7

عمليات إطالق نار في منطقة رام هللا ومحيط القدس المحتلة .ومنذ عملية "غوش عتسيون" جنوبي

بيت لحم في أيلول /سبتمبر ،التي قتل فيها مستوطن ،نفذت في الضفة  10عمليات أو محاوالت

تنفيذ عمليات .ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في قيادة المركز قوله إن "هناك ارتفاعا في مؤشر
اإلرهاب في الفترة األخيرة" ،وأضاف أن هناك ارتفاعا في عدد العمليات ،وفي عدد محاوالت حركة
حماس تنفيذ عمليات في الضفة .وبحسبه فإن "العمليات التي توجهها حركة حماس هي أكثر تعقيدا

من عمليات المنفذ الفرد" .وأضاف أنه في العمليات التي تنفذ بتوجيه من حركة حماس هناك بنى
تحتية وتخطيط مسبق ،األمر الذي يسهل إحباطها ،في حين أنه من الصعب الوصول إلى "المنفذ

الفرد" قبل تنفيذ العملية .كما جاء أن األجهزة األمنية لالحتالل "قلقة من النجاح المتصاعد ل رهاب
المنظم في تنفيذ عمليات ،ونقل ساحة النشاط من قطا غزة إلى الضفة ال ربية".

وبحسب الضابط نفسه فإنه يوجد لمنفذ العملية الذي ينجح في الفرار من المكان تأثير كبير على

األرض .ويضيف أن جزءا من العمليات التي نفذت بعد عملية "بركان" مستلهمة منها أو نفذت
كانتقام ،مثل طعن الجندي في تشرين األول /أكتوبر ،ردا على مقتل السيدة الفلسطينية عائشة رابي

( 47عاما) من قرية بيديا ،نتيجة رشق مركبتها بالحجارة قرب مستعمرة "تبوح".

وجاء في التقرير أيضا أن أجهزة األمن اإلسرائيلية عاينت محاوالت السلطة الفلسطينية لمنع حركة

حماس من محاولة إشعال األوضا في الضفة ال ربية .وأضاف التقرير ،أن السلطة الفلسطينية،

مثل الجيش اإلسرائيلي والشاباك ،تنفيذ عمليات اعتقال لعناصر حركة حماس الذين يعملون على

بناء بنية تحتية في الضفة ،كما تنشط ضد المنفذين األفراد على شبكات التواصل االجتماعي.

عرب 2018/12/11 ،48
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" .05الجهاد" :عملية "عوفرا" الجريئة والنوعية تحمل رسالة الوفاء للشعب الفلسطيني
عمان  -نادية سعد الدين :وصفت حركة الجهاد اإلسالمي عملية إطالق النار التي وقعت الليلة
ّ
الماضية قرب مستعمرة "عوفرا" شمالي رام هللا "بالجريئة والنوعية" ،حيث حملت رسالة الوفاء للشعب
الفلسطيني في ذكرى انتفاضة الحجارة وخاطبت العالم ،الذي ال يسمع سوى رواية وصوت االحتالل،

لتؤكد أن المقاومة المشروعة لن يوقفها انحياز قوى الشر مع االحتالل.

وأكدت الحركة ،في بيان صحفي ،استمرار المقاومة في كل ساحات الوطن ،داعية إلى "إعادة الوحدة

المحيقة بالقضية الفلسطينية" ،كما استحثت "الدول العربية واإلسالمية
الوطنية لمواجهة التحديات
ّ
النصرة للقضية الفلسطينية وللمقاومة".
والقوى الحية في األمة على تقديم الدعم و ّ

عمان2018/12/11 ،
الغدّ ،

" .06األحرار" وجبهة "النضال" تنوهان بعملية "عوفرا" البطولية
عمان  -نادية سعد الدين :اعتبرت حركة األحرار أن عملية إطالق النار التي وقعت الليلة الماضية
ّ
قرب مستعمرة "عوفرا" شمالي رام هللا تؤكد التمسك الفلسطيني بالمقاومة بوصفها خيا اًر استراتيجياً

ضد جرائم االحتالل المتوالية بحق الشعب
تعد ردًا طبيعياً
ّ
مضاداً لعدوان االحتالل ،مثلما ّ
الفلسطيني .وبالمثل؛ نوهت جبهة النضال ب زة إلى تجسيد العملية "لقناعات الشعب الفلسطيني

مقدرة بفشل محاوالت تجريمها أو االلتفاف
بالمقاومة ،بشتى أشكالها السيما المقاومة المسلحة منها"ّ ،
عليها أمام تج ّذر النه الوطني المقاومة في الوجدان الوطني الفلسطيني .وأكدت تمسك الشعب

دنس االحتالل وجرائمه.
الفلسطيني بالمقاومة طريقاً لتحرير األراضي الفلسطينية من ّ
عمان2018/12/11 ،
الغدّ ،
 .07االحتالل يوسع البحث عن منفذي عملية "عوفرا"

رام هللا :ما تزال قوات االحتالل تشدد إجراءاتها في محيط مستعمرة "عوفرا" شمال رام هللا ،ردا على
عملية إطالق النار .وحسب مصادر محلية فإن قوات االحتالل تجري حمالت تفتيش ودهم واسعة
النطاق في تلك المناطق ،بحثا عن منفذي الهجوم ،وذلك بعد أن أغلقت مدخل مدينة البيرة الشمالي،

وحاجزي عطارة وعين سينيا .واستولت قوات االحتالل على تسجيالت كاميرات مراقبة تعود لعدة
محالت تجارية في مدينة رام هللا ،من بينها منطقة "اإلرسال" حيث دارت هناك مواجهات .واعتقلت

خالل حمالت الدهم التي طالت رام هللا ،خمسة شبان من عدة قرى ،بينهم أسير محرر أفرج عنه قبل
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خمسة أيام ،بعد أن أمضى  12شه ار في سجون االحتالل ،كما طالت حملة االعتقال الصحافي
حسين شجاعية من بلدة دير جرير شرق المدينة ،وتخلل الحملة قيام مستوطنين برشق مركبات

المواطنين بالحجارة ،ومداهمة عدد من القرى شرق وشمال المدينة.

القدس العربي ،لندن2018/12/10 ،

 .08باحث إسرائيلي :هكذا أثر الربيع العربي على حماس بعد  8سنوات
عدنان أبو عامر :قال باحث إسرائيلي متخصص بالدراسات اإلسالمية إن "حركة حماس تحاول

التأقلم مع تقلبات الربيع العربي بعد مرور ثمانية أعوام على انطالقه في عدد من دول المنطقة،

صحيح أن الحركة ال تعترف بإسرائيل ،ولم تترك سالحها ،لكنها تشهد جملة تطورات واضحة ،فقد

تحولت من حركة معارضة شعارها فقط الكفاح المسلح ،إلى حركة تخوض صراعها بعدة أدوات منها

الراديكالية وأخرى البراغماتية؛ بحثا عن حلول سياسية".

وأوضح ألحنان ميلر ،بورقته البحثية التي نشرها منتدى التفكير اإلقليمي ،وترجمتها "عربي ،"21أن

"حماس تحيي هذه األيام ذكرى الربيع العربي الذي انطلق في ديسمبر  ،2010وترك على حماس
تأثيرات عميقة ،ألن هذا الربيع منح اإلخوان المسلمين فرصة التعبير عن آرائهم ومواقفهم ،وهي

الجماعة األم لحركة حماس ،وتمثل ذروة التأثر الحمساوي بهذه الثورات في م ادرتها للعاصمة
السورية ،وحصول القطيعة مع إيران التي وفرت الدعم المالي والعسكري للحركة".

وأكد ميلر ،الباحث في السياسة الفلسطينية في صندوق بيرل كتسنيلسون ،أن "حماس راقبت عن
كثب صعود اإلسالميين المتواصل منذ بدء الثورات ،بدءا بفوز حركة النهضة في تونس ،ثم انتصار
اإلخوان المسلمين في مصر في االنتخابات الرئاسية ،وصوال إلى تقدم حزب العدالة والتنمية في

الم رب ،وفي ليبيا حصل الحزب اإلسالمي على المكان الثاني ،وبات قادة حماس ضيوفا مرحبا بهم
في القاهرة وتونس والخرطوم".

وأشار إلى أنه "سرعان ما أصيبت توقعات حماس بانتكاسة غير متوقعة ،حين تمت اإلطاحة في
مصر بالرئيس اإلخواني محمد مرسي ،وفي تونس هزم حزب نداء تونس الليبرالي العلماني حزب

النهضة ،ما اعتبرته حماس نجاحا للثورات المضادة المناهضة للحركات اإلسالمية ،وتركت هذه

االنتكاسة التي مني بها اإلسالميون في المنطقة العربية آثارها السلبية على حماس".

وقال الباحث اإلسرائيلي إن "حماس أجرت ما يمكن وصفه حساب نفس داخلي ،بل خرجت انتقادات

علنية على أدائها خالل سنوات الربيع العربي ،ومن أجل استدراك ما تبقى من عالقاتها العربية،

أصدرت حماس وثيقتها السياسية الجديدة في مايو  ،2017فامتنعت عن اإلشارة لروابطها التاريخية
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مع اإلخوان المسلمين ،بعكس ما قرره الميثاق التأسيس الصادر عام  ،1988الذي أكد على هذه
العالقة سبع مرات" .وأوضح ميلر ،أن "حماس اجتهدت أن تسوق نفسها بالتزامن مع صدور هذه
الوثيقة بأنها حركة تحرر وطني ،وابتعدت عن المفردات المعادية للسامية ،والمصطلحات اإلسالمية

الواضحة" .وختم ورقته البحثية بالقول إن "وضعية حماس اليوم في  2018تشبه ما كانت عليه
منظمة التحرير الفلسطينية عقب حرب الخلي األولى  ،1991حينها عرفت إسرائيل كيف تست ل حالة
الضعف التي مرت به القيادة الفلسطينية ،واإلتيان بها لمفاوضات أوسلو ،ما يتوجب على إسرائيل
التفكير بجدية عن مجيء األوان لر"شراء البضاعة من حماس بثمن بخس قليل".

موقع "عربي 2018/12/11 ،"21

 .09حماس تدعو في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان لعزل االحتالل ومساندة نضال شعبنا
غزة :دعت حركة حماس لمقاطعة االحتالل اإلسرائيلي وعزله ومحاصرته على الصعيدين الدولي
واإلقليمي ،ومساندة نضال وكفاح الشعب الفلسطيني ،وحقوقه وأهدافه وآماله المشروعة في الحرية

والعودة واالستقالل .وقالت الحركة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان اإلثنين،
يأتي اليوم العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرته األمم المتحدة في العاشر من ديسمبر  ،1948وما زال

االحتالل اإلسرائيلي مستم ار في إرهابه وقتله وتطهيره العرقي بحق شعبنا ،مستندا إلى الدعم األمريكي

الالمحدود ومواقف اإلدارة األمريكية العنصرية المتطرفة.

ونبهت أن االحتالل ما زال يضرب بعرض الحائط كل المباد
حقوق اإلنسان السياسية والمدنية ويستمر في حصاره قطا

والقوانين الدولية التي تتحدث عن

غزة ،وقتله المتظاهرين السلميين

المطالبين بالحرية والعيش بكرامة وانهاء حصار قطا غزة .وتابعت حماس ،لهذا فإن األمم المتحدة
بمؤسساتها كافة ،وعلى رأسها الجمعية العامة ومجلس األمن ،أمام مساءلة حقيقية من قبل الشعب

الفلسطيني ،وكل أحرار العالم حول سياساتها وصمتها إزاء كل ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم

وانتهاكات يومية بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

فلسطين أون الين2018/12/10 ،

 .21الئحة اتهام لناشط في حماس تشمل التخطيط لعملية استشهادية
قدمت نيابة االحتالل اإلسرائيلي في الجنوب ،اليوم اإلثنين ،إلى المحكمة المركزية في بئر السبع

الئحة اتهام ضد من وصفته بر"ناشط في حركة حماس" ،طاهر مطر ( 23عاما) ،تنسب له  13تهمة

ضد "أمن الدولة" ،بضمنها التخطيط لتنفيذ "عملية انتحارية".
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وبحسب الئحة االتهام ،فإن مطر انضم إلى حركة حماس عام  ،2009وفي إطار نشاطه في الذ ار
العسكري للحركة ،مارس تدريبات عسكرية ،ودوريات حراسة مسلحة على طول حدود قطا غزة.

وخالل الحرب العدوانية على قطا غزة ،في صيف عام  ،2014عمل في حفر األنفاق التي تجاوزت

الحدود إلى إسرائيل ،كما شارك مع آخرين في حراسة مداخل األنفاق ،التي تشمل غرف تخزين
الوسائل القتالية وبضمنها العبوات الناسفة وبنادق كالشينكوف وصواريخ وغيرها.

وجاء في الئحة االتهام أيضا أنه في أيار/مايو من العام الحالي ،وفي إطار فعاليات مسيرات العودة

على حدود قطا غزة ،شارك مع آخرين في إشعال اإلطارات لحجب الرؤية عن قناصة االحتالل.

عرب 2018/12/10 ،48

 .20حكم إسرائيلي بالسجن عامين ونصف ألسيرة فلسطينية بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن
رام هللا – وكاالت :أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لالحتالل اإلسرائيلي ،يوم االثنين ،ق ار اًر
بسجن أسيرة فلسطينية لمدة  30شه اًر ،على خلفية اتهامها بمحاولة تنفيذ عملية ذات "طابع قومي".

وأفادت جمعية "نادي األسير الفلسطيني" في بيان لها ،بأن محكمة "عوفر" الواقعة جنوب غربي رام

بالسجن الفعلي لمدة  30شه اًر ،إضافة إلى
هللا ،حكمت على األسيرة إسراء سميح جابر ( 19عاماً)ّ ،
غرامة مالية بقيمة  2000شيكل (نحو  540دوال اًر أمريكياً) ،مع وقف تنفيذ لمدة خمس سنوات.

وأضافت الجمعية الحقوقية ،أن األسيرة جابر أُدينت بحيازتها أداة حادة (س ّكين) أثناء اعتقالها في الر
 11من شهر شباط /فبراير  ،2017إضافة إلى محاولة تنفيذ عملية طعن.
فلسطين اون الين2018/12/10 ،

 .22االحتالل يزعم إبطال عبوة ناسفة شرق نابلس
نابلس :زعم موقع "واال" العبري صباح يوم االثنين ( )12-10على موقعه اإللكتروني أن قوات جيش
االحتالل أبطلت مفعول عبوة ناسفة شرق نابلس.

وأضاف الموقع أن العبوة وضعت بجانب قبر النبي يوسف في نابلس قبل تدنيس المستوطنين له.

ولفت الموقع أن جنودا من جيش االحتالل تعاملوا مع العبوة ،وفككوها وأبطلوا مفعولها قبل انفجارها.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/12/10 ،
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 .23نتنياهو" :سنحاول الحصول على دعم قانوني لشرعنة المستعمرات
نشب خالف بين ناشطين في حزب الليكود ورئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،اليوم [أول أمس]
األحد ،خالل اجتما لكتلة الحزب بالكنيست طالبوه خاللها بشرعنة المزيد من البؤر االستيطانية في

الضفة ال ربية المحتلة وزيادة وتيرة البناء االستيطاني ،رداً على عملية إطالق النار قرب مستعمرة

"عوفرا" ،التي وقعت مساء األمس.

وقال نتنياهو رداً على ناشطي الليكود "لقد بنينا وبنينا وبنينا ونبني ..نقوم بذلك بحكمة وتصميم
عظيمين ،ما تعتقدون أنه سهل ،هو ببساطة أكثر تعقيداً ،لكننا نتحرك بذكاء للعثور على الطريق

المناسبة ،وعندها سنبني وسنحصل على دعم المحكمة ،إذا أمكننا ذلك فهذا ممتاز ،واال فسنرى..

ولكن في البداية أحاول أن أفوز بكل شيء".

وتابع "لديكم هنا رئيس حكومة واجه على مدار  12عاما اثنين من أصعب الرؤساء األميركيين ،نحن
اآلن ندير جهود في محاولة للحصول على الشرعية الدولية فيما يتعلق بالبناء االستيطاني".

وأضاف "نحن نواجه حملة قوية ضد المستوطنات التي قمنا ببنائها بالفعل ...ال توجد حكومة قادرة
على صد هذه الض وط والمناورة ضدها في مسألة تسوية المستوطنات".

هذا ودعت وزير القضاء اإلسرائيلية ،أيليت شاكيد ،نتنياهو إلى تسوية قانونية لمستعمرة "عوفرا" شرق

مدينة رام هللا .وعقبت شاكيد خالل مقابلة أجرتها مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي ،صباح اليوم ،على
عملية إطالق النار التي وقعت قرب المستعمرة الليلة الماضية" ،هناك أمران يجب القيام بهما..

ت يير وضيعة المستوطنة وقطع األموال عن المنفذين" .وأشارت إلى أن سكان المستعمرة ال يمكنهم

توسيع منازلهم فيها بسبب ذلك .وأضافت شاكيد أنه "ينب ي أن يعقد نتنياهو اجتماعات بشأن عوف ار
والشرو باتخاذ ق اررات بشأن األمر والبدء بتسويتها قانونيا".

عرب 2018/12/10 ،48

" .24إسرائيل" تتردد في منح اللجوء لرئيس أوكرانيا السابق
جمدت الحكومة اإلسرائيلية ق ار اًر مبدئياً باستقبال الرئيس األوكراني السابق ،فيكتور يانوكوفيتش ،لتلقي
العالج الطبي في أحد مستشفياتها ،وذلك إلى حين التشاور في األمر مع كل من كييف وموسكو.

ومعلوم أن يانوكوفيتش كان أصيب بجروح الشهر الماضي ،خالل ممارسته لعبة كرة المضرب

(التنس) ،في منفاه بروسيا ،حيث يقيم منذ ف ارره من أوكرانيا عام  ،2014واحتاج إلى عالج خاص

مشهورة فيه إسرائيل .وتوجهت موسكو إلى تل أبيب بطلب السماح له بتلقي العالج .فوافقت .ولكن
حكومة أوكرانيا تدخلت ،وأعلنت أنها ستطلب من السلطات اإلسرائيلية تسليمه لها ألنه مطلوب
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قضائياً لالشتباه بإصداره أوامر بقتل  125متظاه اًر خالل االحتجاجات المناهضة لنظامه ،التي
امتدت من نوفمبر (تشرين الثاني)  2013حتى ف ارره في فبراير (شباط) .2014

الشرق األوسط ،لندن2018/12/11 ،

المتدينين
 .25أزمة في حكومة نتنياهو مصدرها تيارات
ّ

هدد بسقوطها،
تل أبيب  -نظير مجلي :دخلت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية في أزمة جديدة ت ّ
ومصدرها هذه المرة حزب اليهود األشكناز المتدينين ،الذي هدد أحد قادته المؤثرين موشيه غفني،
رئيس قائمة "دي يل هتوراة" في تكتل "يهدوت هتوراة" ،باالستقالة من االئتالف إن لم يتم تمرير قانون

تجنيد الشبان المتدينين.

وتنطوي هذه األزمة على مصاعب كبيرة لدى نتنياهو ،ألن هناك خالفا داخليا محتدما في "يهدوت
هتوراة" حول الموضو  .وهذه القائمة مؤلفة من حزبين متحالفين ،هما "دي يل هتوراة" بقيادة غفني،

و"أغوداة يسرائيل" بقيادة نائب وزير الصحة ،يعقوب ليتسمان .وفي حين يؤيد غفني تمرير القانون،

يعارضه ليتسمان ويطالب بإجراء تعديالت جوهرية فيه .ويهدد هو اآلخر باالنسحاب من الحكومة
في حال تمرير القانون بصي ته الحالية.

ويبدو نتنياهو عاج از إزاء هذه المشكلة ،ألن نص القانون المقترح حاليا هو نص نهائي بالنسبة

للجيش وللكثير من أحزاب االئتالف اليميني .وموضو هذا القانون مطروح على طاولة محكمة

العدل العليا ،التي تمارس هي أيضا الض وط على نتنياهو ليحسم األمر.

الشرق األوسط ،لندن2018/12/11 ،

ٍ
الشمالية
سيلقي بتبعاته على الجبهة
انتصار
 .26تل أبيب :الجولة األخيرة أسفرت عن
ٍ
ّ
كاسح لحماس ُ
القتالية األخيرة في قطا غزة
إن الجولة
الناصرة  -زهير أندراوس :قال
خبير عسكر ٌّ
ي إسر ٌّ
ائيلي ّ
ّ
ُ
ٍ
ٍ
جبهات أخرى
السلبية في
كاسح لحركة حماس ،وسيكون لها الكثير من التبعات
انتصار
أسفرت عن
ٍ
ّ
ٍ
انتصار في هذه الجولة العسكرّية
مختلفة ،فقد ظهر واضحاً ّأنه في أقل من  24ساعة سجلّت حماس
اً
حد تعبيره .
القصيرة ،ويمكن وصفه بالنصر االستعر
اضي ،من خالل سرد هذه النقاط ،على ّ
ّ
األمنية
المختّص بالشؤون
ّ
وأضاف عمير ربابورت رئيس تحرير موقع (ُ ،)ISRAELDEFENSE
ٍ
ٍ
أبعاد
عدة
والعسكرّية في
ي الذي سجلّته حماس أخذ ّ
تحليل نشره على الموقع ّ
إن االنتصار العسكر ّ
عمليات عسكرية ِ
ٍ
ٍ
قاد ِ
مة في غزةْ ،أو أماكن
ومجاالت ،سيكون لها تأثيرها المستقبلي ،سواء على
ّ
ّ
حد تعبيره.
أخرى في المنطقة ،على ّ
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األمنية والعسكرّية في تل أبيب ،بدأ حديثه
المدللّين لدى المنظومة
ّ
ربابورت ،الذي ُيعتبر من األبناء ُ
حول محاور انتصار حماس بما اعتبرها أخذ الحركة زمام المبادرة الذي بدأته منذ ثمانية أشهر من
أما
خالل المسيرات الشعبية ،والبالونات الحارقة ،واطالق القذائف الصاروخية بين حين وآخرّ ،
المرة ،أ ّكد راببورت.
إسرائيل ،قال في الوقت عينه ،من جهتها فكانت تلجأ دائماً للتهدئة ،وكذلك هذه ّ
ٍ
االطال في
أمني ٍة واسعة
ّ
وتابع ربابورت مقاله ،الذي اعتمد بطبيعة الحال على مصادر عسكرّية و ّ

التكنولوجية بين حماس واسرائيل هائلةً وكبيرةً ،لكن قذائف
إن الفجوات
كيان االحتالل ،تابع قائالً ّ
ّ
الحديدية)
(القبة
تحدي منظومة
حماس
البدائية أثبتت في جولة القتال األخيرة ّأنها قادرة على ّ
ّ
ّ
ّ
شير في الوقت ذاته إلى ّأنه كجزٍء من دروس الجوالت العسكرّية السابقة ،فقد رّكزت
تطورةُ ،م اً
الم ّ
ُ
خاصةً مدينة عسقالن (أشكلون) ،ونجحت في
السكنية،
ائيلية
ّ
ّ
حماس صواريخها في المناطق اإلسر ّ
اختراق المنظومات الدفاعية اإلسرائيلية عدة مر ٍ
ات ،بحسب تعبيره.
ّ ّ
ّ
ار لمعركة الوعي التي تخوضها إسرائيل مع حماس ،فقد ظهرت الحركة في جولة
وأضاف ّأنه استمر اً
بأنها مجموعة من
القتال األخيرة ّأنها على غير الصورة
النمطية التي تقوم إسرائيل بترويجها ّ
ّ
ٍ
ٍ
ومؤهل ،يتلقّى تعليماته من مستواه السياسي ،وظهرت
در ٍب
جيش
اإلرهابيين ،بل نحن أمام
ٍ
نظامي ُم ّ
ّ
ّ
حماس متحكمةً في مستوى النيران ،كما قالت المصادر في تل أبيب للموقع اإلسرائيلي
ّ
الختامية
ي اإلسرائيلي إلى ما أسماها بالصورة
ّ
عالوةً على ما جاء أعالهّ ،
تطرق الخبير العسكر ّ
ّ
للجولة العسكرّية اإلسرائيلية قبالة حماس ،حيث نجحت الحركة في تجيير هذه الصورة لصالحها،

االحتجاجية
المظاهرات
اء من خالل المشاهد
االحتفالية في قطا ّ
ّ
ّ
غزة عقب انتهاء القتال ،مقابل ُ
سو ً
تشدد أفيجدور ليبرمان.
الم ّ
اإلسر ّ
ائيليةْ ،أو من خالل خطاب االستقالة لوزير األمن ُ

القتالية األخيرة ،شطب ما تبقّى
أن االنتصار الذي حققته حماس في الجولة
ورأى الخبير راببورت ّ
ّ
أن إسرائيل هي المردوعة ،وليس الحركة ،ولذلك
من الرد اإلسر
ائيلي ،وأثبتت هذه المعركة القصيرة ّ
ّ
نما الجبهة الشمالية
ّ
فإن هذه الصورة السيئة ،ستُلقي بظاللها السلبية ليس على إسرائيل فحسب ،وا ّ
أيضاً ،بحسب تعبيره.
رأي اليوم2018/12/10 ،

 .27الكنيست يصادق على قانون يمنع اإلفراج المبكر عن األسرى الفلسطينيين
ترجمة خاصة :صادق الكنيست اإلسرائيلي ،الليلة الماضية ،بالقراءة األولى على مشرو قانون يمنع
تقصير مدة اعتقال األسرى واإلفراج المبكر عنهم .وبحسب القناة العبرية السابعة ،فإن القانون الذي

قدمه عوديد فورير من حزب إسرائيل بيتنا ،صوت لصالحه  57من أعضاء الكنيست ورفضه .17
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وينص القانون على منع اإلفراج المبكر والمشروط عن األسرى الفلسطينيين ،كما يمنع تخفيض ثلث
المحكومية عنهم.

القدس ،القدس2018/12/10 ،

 .28ضابط إسرائيلي كبير :نحقق إنجازات باهرة في التعامل مع أنفاق حزب هللا
رام هللا :قال الكولونيل اإلسرائيلي يانيف افيتان من "اللواء التكنولوجي" التابع لفرقة "الجليل" في
الجيش اإلسرائيلي ،إنه تم تحقيق إنجازات باهرة في التعامل مع األنفاق التي قام حزب هللا بحفرها.
ونقلت هيئة البث العامة في إسرائيل عن افيتان خالل حديثه لعدد من المراسلين العسكريين ،أن

العملية المستمرة في الشمال ال زالت في مراحلها األولى.

وادعى أن الجيش تمكن من تحقيق التفوق العسكري على من وصفهم بر"أعدائه" في هذا الشأن .وع از

مختبر تكنولوجياً لتطوير
هذه اإلنجازات إلى عمل وحدة خاصة ُش ّكلت قبل أربعة أعوام ،وتضم
اً
تقنيات لكشف أنفاق .وأضاف أفيتان "إن قدرات أف ارد المختبر وأساليب عمله طورت بناء على الخبرة
التي اكتسبتها وحدات مماثلة في الجيش تعمل على كشف األنفاق على الحدود مع قطا غزة" .كما

كشف الضابط النقاب عن أنه تم ضمن هذه األساليب نشر مجسات على امتداد الحدود بعضها ثابتة

واألخرى متنقلة لمساعدة القوات على كشف األنفاق.

القدس ،القدس2018/12/10 ،

 .29تقرير :مفاجآت "إسرائيل" السيئة في التصويت على مشروع إدانة حماس
عربي - 21عدنان أبو عامر :ما زالت الصحافة اإلسرائيلية منش لة بفشل حصول مشرو القرار
األمريكي على أغلبية في األمم المتحدة إلدانة حركة حماس ،مما اعتبرته إسرائيل إنجا از للحركة ،رغم

العدد الكبير من األصوات التي وقفت بجانب مشرو القرار األمريكي اإلسرائيلي.

فقد قال إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت ،إن "التصويت كشف عن
مفاجآت غير سارة إلسرائيل يتطلب منها إعادة النظر في عالقاتها الدولية واتصاالتها الدبلوماسية،
ألن دولة مثل غواتيماال نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس ،كانت أحد الدول التي دعمت مطلب

الحصول على ثلثي األصوات في األمم المتحدة ،مما أدى لفشل التصويت إلدانة حماس" .وأضاف
في تقرير ترجمته "عربي "21أن "تشاد ،الدولة اإلسالمية التي زار رئيسها مؤخ ار إسرائيل ،وكذلك
اليابان واألرجنتين دعموا فكرة الحصول على الثلثين ،بجانب السعودية وعمان ،مما تسبب بخسارة

إسرائيل والواليات المتحدة لهذه الجولة من التصويت في المنظمة الدولية ،رغم بعض اإلنجازات".
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وأوضح أن "مشرو القرار األمريكي إلدانة حماس بسبب إطالق قذائفها الصاروخية وبالوناتها
الحارقة وأنفاقها ،حصل على تأييد أغلبية كبيرة وصلت  87دولة ،مقابل  57عارضته ،و 33امتنعت
عن التصويت ،مما اعتبر تمرينا دبلوماسيا للفلسطينيين بدعم من إيران وتركيا ،رغم أن تصويتا

استباقيا داخليا في المنظمة الدولية حصل ،كشف أن المطلوب هو الحصول على ثلثي األصوات

لتمرير مشرو قرار اإلدانة".

وأشار إلى أن "التصويت التجريبي الذي حصل توفرت فيه أغلبية  74دولة مع مشرو القرار ،مقابل

 72عارضته ،فيما امتنعت  ،26وكان يكفي انتقال دولة واحدة من التأييد للمعارضة ليسقط مشرو

القرار ،لكن في مرحلة التصويت الجدي تبين أن  4دول صديقة جدا إلسرائيل والواليات المتحدة،
صوتت بجانب حصوله على ثلثي األصوات ،مما أدى إلفشال الجهد األمريكي اإلسرائيلي وهي:

غواتيماال ،األرجنتين ،اليابان ،وجزر البهاما".

وكشف أن "نيكي هيللي المبعوثة األمريكية باألمم المتحدة التي كان التصويت آخر عملية دبلوماسية

تقوم بها ،اتصلت على سفير غواتيماال ،الدولة القريبة جدا من واشنطن ،واستجابت لطلبها بنقل

سفارتها من تل أبيب إلى القدس ،وصرخت عليه ،لكن السفير اعتذر أمامها ،وطلب من القائم
بأعماله إرسال رسالة لسكرتارية المنظمة الدولية لتعديل التصويت ،لكن قوانين األمم المتحدة ال تقبل

ذلك ،ألن التصويت مر وانتهى".

وأكد أن "هيلي كشفت أن الرئيس دونالد ترامب اتصل بها غاضبا ،وسألها :كيف حدث ذلك؟ على

من يجب وقف التمويل والمساعدات المالية؟".

وأوضح آيخنر أن "مفاجآت أخرى واجهتها إسرائيل في التصويت من خالل بعض الدول الصديقة

لها ،غادرت القاعة قبيل حصول التصويت مثل سفير دولة توغو األفريقية ،ولم يشارك في
التصويت ،مما أحدث خيبة أمل إسرائيلية".

وأشار إلى أن "من المفاجآت األخرى إلسرائيل اإليجابية هذه المرة ،أن من الدول الر 87التي صوتت

بتأييد إدانة حماس ،كانت جميع دول االتحاد األوربي الر ،27بمن فيهم السويد ذات السياسة المعادية

إلسرائيل ،وكذلك الدول الر 18من أمريكا الالتينية والكاريبية ،بجانب سويس ار الدولة المحايدة دائما".

واستدرك أن "مندوب تشاد التي زار إسرائيل رئيسها غاب عن التصويت ،ويا للمفارقة ،فإن التصويت

الحقيقي شهد تأييد غواتيماال واألرجنتين واليابان وجزر البهاما ،لكن خيبة أمل إسرائيلية ،متوقعة،
جاءت من عمان والسعودية ومصر واألردن والبحرين ودولة اإلمارات التي عارضت المشرو ،
وجاءت المفاجأة األكثر سوءا إلسرائيل من أذربيجان القريبة جدا منها ،وتشتري منها أسلحة بمئات

ماليين الدوالرات ،صوتت ضد المشرو ".
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شلومو شامير الكاتب اإلسرائيلي في معاريف قال ،إن "نتائ التصويت باألمم المتحدة حمل خيبات
أمل كبيرة إلسرائيل ،صحيح أنها ليست فشال ،لكن اعتبار نتائجها إنجا از إسرائيليا مبال ة حمقاء،

ولذلك يمكن التوافق على مصطلح يبتعد عن االنتصار والفشل ،باعتباره صورة مهينة من سوء

التقدير المخجل ،ألن إسرائيل توقعت من التصويت الحصول على مظاهرة من الدعم والتأييد العالمي

في ساحة معادية جدا لها كاألمم المتحدة".

وأضاف في مقاله الذي ترجمته "عربي "21أنه "يجب على سفير إسرائيل في األمم المتحدة داني
دانون أن يظهر مزيدا من الخجل واإلهانة ،فقد تحولت إسرائيل عنص ار حاض ار في غالبية الق اررات
األحادية التي تتخذها المنظمة الدولية ضدها ،وبات األمر عرفا تقليديا ،فقط ما قام به السفير ،هو

مهاجمة األجواء المعادية إلسرائيل في المنظمة الدولية" .وأوضح شامير ،خبير الشؤون الدبلوماسية،
أنه "رغم الخطاب المتحمس إلسرائيل الذي قدمته نيكي هيللي ،لكنه لم ي ير سياسة المنظمة الدولية
تجاه إسرائيل ،ولم تزعز البنية التحتية المعادية لها ،ورسمت حملة التصفيق الحار التي تلت إعالن

نتائ التصويت بالفشل صورة إسرائيل في المنظمة الدولية".

وأشار إلى أن "إسرائيل تعتبر نتائ التصويت تحمل عدة دالالت ،أوالها أن الدول العربية التي
يباهي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتقاربه منها ،صوتت بصورة مشتركة ضد القرار األمريكي،

ولذلك فإن مزاعمه عن دول أخرى ستتقارب معنا مبالغ فيها ،وقد تبدو مخادعة ،حتى روسيا التي ما

فتئ نتنياهو يزورها بين حين وآخر للتعبير عن صداقتها ،صوتت دون تردد ضد القرار ،وأحبطته".

موقع "عربي 2018/12/10 ،"21

 .31استطالع :اإلسرائيليون يمارسون العنصرية تجاه فلسطينيي الداخل
تلوح به فزاعة
الناصرة :منذ سنوات ترفع إسرائيل لواء الالسامية ،تتباكى على اليهود في العالمّ ،
فترمي كل من ينتقد انتهاكاتها بها ،لكنها بذاتها تتعامل بر"السامية وعنصرية مع المواطنين العرب
الفلسطينيين فيها" .هذا ما تكشف عنه القناة اإلسرائيلية العاشرة بنشرها استطال رأي واسع يعكس

التطرف القومي ومشاعر العداء والكراهية لكل ما هو غير يهودي.

وقال المبادر لالستطال الجريء الصحافي البارز في القناة العاشرة يارون لندن ،إنه استلهم الفكرة

من شبكة "سي إن إن" التي نشرت قبل أسبوعين استطالعا حول استشراء الالسامية في أوروبا
وأثارت نتائجه ضجة واسعة دفعت رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو للتحذير من أن الالسامية

ترفع رأسها البشع مجددا في أوروبا بعد  70سنة من المحرقة.
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وأوضح لندن أمس أن استطال " سي إن إن" دفعه لفحص تعامل إسرائيل مع "األقلية الفلسطينية
داخلها" .وتابع" :قمنا بنقل األسئلة ذاتها التي وردت في االستطال حول اليهود في أوروبا فجاءت

النتائ لتكشف أن اإلسرائيليين مصابون بمفاهيم عنصرية".

وفي االستطال الذي تم تكليف مؤسسة أبحاث مرموقة إلنجازه (مركز غوتمان لدراسات الرأي العام
ومعهد إسرائيل للديموقراطية) تبين أن اليهود العلمانيين يبدون مواقف متسامحة أكثر حيال اآلخر

المختلف ،بينما اليهود األرثوذوكس (الحريديم) هو األكثر تشددا وتطرفا.

وكانت فكرة استطال الرأي الذي أجرته "سي إن إن" حول الالسامية في أوروبا تفترض أن من يذكر

الالسامية ونتائجها يميل بشكل عام لعنصرية أقل ممن ال يذكرها.

ويتساءل لندن في هذا السياق" :اليهود الذين يطالبون العالم بتذكر المحرقة ماذا يعرفون هم بأنفسهم

عن مجازر ارتكبت بحق شعوب أخرى؟ ُسئل اليهود في إسرائيل في استطال القناة العاشرة ماذا وكم
تعرف عن مذبحة األرمن؟ وتبين أن  %70من اإلسرائيليين لم يعرفوا شيئا عن مذبحة األرمن أو
عرفوا عنها ما هو ضئيل جدا.

وردا على سؤال مماثل حول إبادة الشعب في رواندا جاءت النتائ مطابقة ،وقد ارتفع حجم جهل
اإلسرائيليين بالتطرق للسؤال عن المجازر في كمبوديا ،حيث قال  %80منهم إنهم لم يسمعوا بها أو

عندهم فكرة ضئيلة جدا عنها .كما قال  %10من اإلسرائيليين إنهم يعرفون القليل عن المحرقة.

الموجه ل وروبيين حول معرفتهم وموقفهم حيال تأثير اليهود على األعمال
ومقابل سؤال "سي إن إن" ّ
ووسائل االتصال ،قال  %37من اإلسرائيليون ردا على سؤال استطال القناة العاشرة إن حقيقة أن
نصف الصيادلة في إسرائيل فلسطينيون تقلقه.

كما قال  %40منهم إنهم قلقون من ارتفا نسبة األطباء والممرضين الفلسطينيين في المستشفيات

اإلسرائيلية .كما قال  %15من اإلسرائيليين إنهم قلقون من وجود العبين عرب في منتخب إسرائيل

لكرة القدم ،وعبر  %27عن قلقهم من ترأس القاضي العربي جورج ق ار لطاقم قضاة محاكم ،وأدان
رئيس إسرائيل األسبق موشيه قصاب بالتحرش واالغتصاب قبل سنوات.

واستذكر يارون لندن أن إظهار مالمح الهوية اليهودية كالمالبس الخاصة باليهود أو اعتمار قبعة
دينية يهودية أو قالدة تحمل شعا ار يهوديا أو التحدث بل ة مختلفة عن ل ة األكثرية تقلق األوروبيين

وتؤج الالسامية وفق استطال " سي إن إن" ،فماذا وضع العنصرية في إسرائيل من هذه الناحية؟

حسب استطال القناة العاشرة فإن  %43من اإلسرائيليين قالوا إن محادثة بالعربية في مكان عام
تزعجهم أو تزعجهم جدا .ويستذكر استطال القناة العاشرة أن معارضة الزواج المختلط هو أمر
شائع ومنتشر حيث تسود أجواء عنصرية والالسامية.
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ويكشف أن  %51م ن اليهود في إسرائيل يعتبرون أن عالقات اجتماعية وثيقة بين أبنائهم وبين
نظرائهم من العرب تزعجهم ،ويعارض  %76منهم صداقة بين ابنهم وبين بنت عربية ،فيما ترتفع

النسبة إلى  %80حينما سئلوا عن موقفهم من صداقة بنتهم اليهودية مع شاب عربي.

ويرى نصف اليهود بأن إقامة عربي في حيهّم مصدر إلزعاجهم ويعارضون تأجير شقة له .ويقول
استطال العاشرة إن االعتقاد بتفوق اليهود على غيرهم بسبب مزايا موروثة هو مؤشر على
العنصرية .وعلى خلفية ذلك تم توجيه السؤال" :هل تعتقد أن الفكرة التالية صحيحة أو غير

صحيحة :معظم اليهود أفضل من معظم األغيار ألنهم ولدوا يهودا؟" ،عن ذلك قال  %12من اليهود

إن الفكرة صحيحة جدا وقال  %11إنها فكرة صحيحة ،فيما قال  %25منهم إنهم مترددون حيالها،
ورفضها بالكامل  %43فقط.

ويرى  %41من المواطنين اليهود أن اليهود يستحقون امتيازات أكثر من المواطنين العرب

الفلسطينيين وقال  %42منهم إنه ينب ي تفضيل اليهود على العرب في العمل ،وقال  %54منهم إنهم
يفضلون الفصل بين اليهود وبين العرب من أجل صيانة الهوية اليهودية.

ويخلص القائمون على استطال القناة العاشرة للقول بعد قراءة نتائجه إنه من الصعب تحديد ما إذا

كان ارتدا اليهود في إسرائيل من اآلخر المقيم بجوارهم مشابه الرتدا وتحفظ األوروبيين من اليهود.
وتابعت" :الظروف غير متطابقة ولكن يرجح أنه من منطلق رؤية الفلسطينيين في إسرائيل ورؤية

اليهود في العالم فإن األسباب ليست مهمة واألهم هو شعور أولئك الذين ينتمون لمجموعة اآلخر".

القدس ،لندن2018/12/10 ،

 .30ضمن طقوس "الحانوكاة" :المستوطنون يضعون "تمائم" بسور األقصى
أدى مستوطنون صلواتهم عند السور الشرقي للمسجد األقصى المبارك "من مقبرة باب الرحمة
اإلسالمية" ،تزامناً مع اقتحام العشرات المسجد ،في آخر أيام عيد "األنوار /الحانوكاة اليهودي".

وأوضح فراس الدبس مسؤول العالقات العامة واإلعالم ،أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا مقبرة
باب الرحمة اإلسالمية المالصقة لسور المسجد األقصى من الجهة الشرقية ،وأدوا صلواتهم

الم لق ،كما وضعوا أوراقاً "تمائم" بين ثقوب حجارة
وطقوسهم التلمودية الخاصة باتجاه باب الرحمة ُ
السور ،وعادة ما تتضمن هذه األوراق صلوات أو أمنيات لهم.
وأفاد الدبس أن  127مستوطناً اقتحموا األقصى خالل فترة االقتحامات الصباحية ،عبر باب الم اربة
بحراسة من شرطة االحتالل .وأضاف أن المستوطنين صعدوا من انتهاكاتهم ل قصى.

الخليج ،الشارقة2018/12/11 ،
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 .32غزة 19 :إصابة في قمع االحتالل للمسير البحري الـ 19
عرب  48ووكاالت :أصيب  19فلسطينيا بإصابات متفاوتة في شمالي قطا

غزة ،مساء اليوم

اإلثنين ،في قمع قوات االحتالل للمسير البحري الر  19الذي ينظم أسبوعيا مساء كل يوم إثنين.

وكان قد انطلق المسير البحري لكسر الحصار ،الذي شارك فيه  20قاربا ،بالتزامن بمشاركة اآلالف

من أبناء قطا غزة في مظاهرة قرب السياج الحدودي الفاصل .وعلم أن  19متظاه ار قد أصيبوا،

بينهم  11أصيبوا بالرصاص الحي ،والباقي نتيجة إطالق ال از.

وبحسب و ازرة الصحة الفلسطينية في قطا غزة ،فإن اعتداءات قوات االحتالل على المتظاهرين

السلميين أسفرت عن استشهاد أكثر من  220فلسطينيا ،واصابة أكثر من  22ألفاً بجراح متفاوتة.

عرب 2018/12/10 ،48

 .33االحتالل يقتحم مقر "وفا" واصابة موظفيها باالختناق ويصادر تسجيالت فيديو لكاميرات المراقبة
رام هللا :اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مبنى وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في حي
المصايف بمدينة رام هللا عصر اليوم االثنين ،ومنعت الصحفيين والعاملين داخله من م ادرته.

وقبيل االقتحام ،استهدفت قوات االحتالل مصوري الوكالة بقنابل ال از المسيل للدمو وقنابل

الصوت ما أسفر عن إصابة الموظفين بحاالت اختناق.

ودققت قوات االحتالل في هويات الموظفين المتواجدين في مكاتبهم ومنعتهم من م ادرتها،

واحتجزتهم في مكتب التحرير .واعتدت على الزميلين المصور معن ياسين ومصورة الوكالة شروق

زيد بالدفع واأللفاظ النابية ،ثم هددت بخلع أبواب غرفة الحواسيب التي يتواجد بها جهاز ()DVR

ا لخاص بتسجيالت كاميرات المراقبة ،ما اضطر الموظفين لفتح الباب ،حيث عمدت قوات االحتالل
إلى مراقبة األحداث الدائرة عبر هذا الكاميرات واالستيالء على تسجيالت فيديو للفترة الممتدة منذ

مساء أمس األحد ،ول اية مساء يوم اإلثنين.

وتمركز جنود االحتالل على شرفات الوكالة واستهدفوا الشبان خالل المواجهات بالرصاص الحي

والمطاطي وقنابل ال از .واستهدفت قوات االحتالل الموظفين داخل مبنى الوكالة بقنابل ال از
المسيل للدمو  ،ومنعت مصوري الوكالة من ممارسة عملهم ،بعد اقتحام مكتبي التصوير والتحرير

ومقر اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية.
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 .34مواجهات في رام هللا بين الجيش اإلسرائيلي وشبان فلسطينيين
رام هللا -كفاح زبون :اندلعت مواجهات عنيفة في رام هللا بين الجيش اإلسرائيلي ومتظاهرين حاولوا
منع القوات اإلسرائيلية من التقدم في مناطق مختلفة من المدينة بعد اقتحامها ب رض السيطرة على
تسجيالت كاميرات خاصة بالمؤسسات والمتاجر بحثا عن منفذي عملية إطالق النار على إسرائيليين

قرب المدينة .واشتبك شبان غاضبون مع قوات االحتالل التي اقتحمت المدينة عند المدخل الشمالي
وفي حي اإلرسال حيث مقار الرئاسة والسلطة وفي حي المصايف ،ما أدى إلى إصابات.

وعمل الجيش اإلسرائيلي في قلب رام هللا لساعات طويلة ،تمكن خاللها من السيطرة على تسجيالت

لكاميرات مراقبة منتشرة في الشوار وخاصة بالمؤسسات والمنازل والمحالت التجارية .كما استولى

الجيش على تسجيالت تابعة لوكالة األنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ومؤسسات أخرى ومحالت
تجارية في شار اإلرسال وقريتي أبوقش وسردا شماال.

وتريد إسرائيل من خاللها الحصول على التسجيالت ،تعقب سيارة فلسطينية أطلقت منها النيران على

مستوطنين قرب رام هللا ،فأصيب  .7بينهم إصابة واحدة خطيرة.

الشرق األوسط ،لندن2018/12/11 ،

 .35إصابة ثالثة شبان بالرصاص الحي واعتقال أربعة أشقاء في طوباس
طوباس :أصيب ،فجر اليوم الثالثاء ،ثالثة شبان بالرصاص الحي ،خالل مواجهات اندلعت بين شبان
وقوات االحتالل ،في مدينة طوباس ،كما اعتقلت تلك القوات أربعة أشقاء .وأفادت مصادر محلية

وطبية ،بأن االحتالل أصاب ثالثة شبان بالرصاص الحي باألطراف ،وصفت إصاباتهم بين البسيطة

والمتوسطةُ ،نقلوا على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العالج .وأضافت المصادر أن االحتالل اعتقل
األشقاء أحمد ،ومحمود ،ومحمد ،ويعقوب رضوان دراغمة ،بعد دهم منزل ذويهم في المدينة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/11 ،

 .36تسجيل للجيش اإلسرائيلي يدعي أنه أصوات حفريات حزب هللا
نشر الجيش اإلسرائيلي ،مساء يوم اإلثنين ،تسجيال ادعى أنه يحتوي على أصوات أعمال حفر قام
بها حزب هللا .وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها في السنوات األخيرة بداعي البحث عن أنفاق

حزب هللا على الحدود الشمالية مع لبنان .واعتبر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الشبكة ،أن
نشر الشريط الصوتي يأتي "على خلفية الحملة اإلعالمية والحرب النفسية لحزب هللا في األيام

األخيرة ضد الجيش اإلسرائيلي عن طريق التصوير عن كثب للنشاط العسكري اإلس ارئيلي".
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وبحسب التقرير الذي نشره الموقع ،فإن ما أسمته "المختبر الشمالي للكشف عن األنفاق" عمل س ار
حتى ما قبل نحو أسبو  .وبعد أن توقف حزب هللا عن الحفر ،مع بدء العملية العسكرية التي أطلق

عليها "در شمالي" ،فإن المهندسين والفيزيائيين في المختبر الموجود في كتيبة "أوغدات هجليل"
يواصلون تحليل المعطيات التي تم اكتشافها .إلى ذلك ،يقول الجيش اإلسرائيلي إنه تم الكشف ،حتى

اليوم  ،عن نفقين يجتازان الحدود ،أحدهما قرب المطلة .ويدرس الجيش هذه األنفاق حاليا ،قبل أن
يقرر كيف سيدمرها ،وما إذا كان تدميرها يقتضي دخول األراضي اللبنانية.

عرب 2018/12/10 ،48

عوفر" ويحيي الشعب الفلسطيني المقاوم
 .37حزب هللا يشيد بعملية " ا
أصدر "حزب هللا" لبنان بيانا بشأن عملية إطالق النار قرب مستعمرة عوف ار في الضفة ال ربية ،أشاد

فيه بالهجوم باعتباره "رسالة لكل المستوطنين بأنه ال أمان لكم فوق أرضنا".

وفيما يلي نص البيان :يحيي حزب هللا الشعب الفلسطيني المقاوم وعزيمته الراسخة في مواجهة

االحتالل اإلسرائيلي بكل أشكاله العسكرية واالستيطانية ،ويشيد بالعملية التي نفذها مجاهدون

فلسطينيون على مفترق مستعمرة عوفر .ويعتبر أن هذه العملية وسواها هي تأكيد إضافي على تصميم
الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه واستعادة كل شبر محتل منها ،وهي رسالة لكل المستوطنين بأنه
ال أمان لكم فوق أرضنا ،وأن بيوتنا وحقولنا التي اغتصبتموها ستبقى فلسطينية إلى األبد.

ويبارك حزب هللا روح الثورة والعنفوان المتأصلة لدى هذا الشعب العظيم والتي ستوصله في نهاية

المطاف إلى تحرير أرضه واستعادة مقدساته .وقد أسفرت عملية "عوفرا" شرق مدينة رام هللا ،عن

إصابة  11مستوطنا بينهم حالة خطيرة.

قناة العالم2018/12/10 ،

 .38الجامعة العربية تحذر البرازيل من نقل سفارتها للقدس
رويترز :أبل ت الجامعة العربية الرئيس الب ارزيلي المنتخب جايير بولسونارو بأن نقل سفارة بالده في
إسرائيل إلى القدس المحتلة سيمثل انتكاسة للعالقات مع الدول العربية.

وجاء في رسالة بعث بها األمين العام للجامعة إلى الخارجية الب ارزيلية أن "نقل السفارة إلى القدس

سيمثل انتهاكا للقانون الدولي وق اررات مجلس األمن" .ومع اعتراف الجامعة بأن نقل السفارة قرار
سيادي ألي دولة ،فإنها نبهت إلى أن "وضع إسرائيل غير طبيعي بالنظر إلى أنها بلد يحتل

األراضي الفلسطينية بالقوة بما في ذلك القدس الشرقية".
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وذكر دبلوماسي عربي ،طلب عدم الكشف عن هويته ،أن من المتوقع أن يلتقي سفراء عرب في
العاصمة ب ارزيليا غدا الثالثاء لبحث خطة بولسونارو الخاصة بقرار نقل السفارة إلى القدس
واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل .وأضاف "العالم العربي لديه احترام كبير للب ارزيل ،وال نريد أن

نحافظ على العالقات فحسب وانما نحسنها وننوعها .لكن نية نقل السفارة إلى القدس قد تضر بها".

الجزيرة نت ،الدوحة2018/12/11 ،

 .39العمادي يكشف لـ"سوا" :طلبنا من "إسرائيل" بناء مطار في غزة بإشراف أمني قطري
غزة  -سوا  -حوار  -حكمت يوسف :استكماالً للجزء األول من الحوار الحصري والخاص لوكالة

سوا اإلخبارية مع السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة  ،كشف
أن ":دولة قطر طلبت من الجانب اإلسرائيلي بناء مطار في غزة يعمل مبدئياً تحت إشراف الدوحة ،
بحيث تقلع الطائرات وتذهب للدوحة ومنها إلى أي بقعة في العالم ومن الدوحة تأتي إلى غزة ويتم

اإلشراف عليه أمنياً من قطر  ،ولكن لم يحصل شيء حتى اللحظة  ،وسوف نكرر المطالبة بذلك".

وقال السفير العمادي إن" :الجانب اإلسرائيلي وافق على منحنا مطار بالمنطقة اإلسرائيلية (أف

دوف) ورفضنا فو اًر هذا العرض " .وأوضح أن هدف قطر من ذلك هو إيجاد وسيلة لتنقل المواطنين
بكل سهولة مثل أي دولة في العالم لديها مطار وميناء ومنافذ برية" .وتابع" :الجانب اإلسرائيلي كان

متخوفاً أمنياً ،ولكننا قلنا لهم ،أمنياً ممكن أن نحلها من خالل طائرات تذهب للدوحة وتعود منها إلى
غزة فقط ،وتحت إشراف أمني قطري على ذلك" .وكشف أن الرد اإلسرائيلي على هذا الطلب بأنه:

درس وماطلوا ،وعرضوا علينا العمل في (أف دوف) ورفضنا هذا العرض" .وبين أن الهدف من
َ
"سُي َ
ذلك كله مساعدة االقتصاد في غزة .وقال السفير القطري" :طلبنا من الجانب اإلسرائيلي حل مشكلة

ِ
للمساعدات لمكان
الكهرباء والميناء والمطار ،ذلك أن توفير ذلك سيحول غزة من مكان ُم ْستَقبل ُ
منت وهذه فكرتي لخلق اقتصاد حر في قطا غزة" .وأشار العمادي أن فلسطين تتمتع بقوى بشرية
مدربة وتعمل بشكل مهني ومضبوط .وأشار أن فكرة المطار ممكن أن تطبق ولكنها بحاجه إلى
حكومة وهي غير موجودة في غزة وهذه أكبر مشكلة ،فال بد من وجود حكومة تطالب بهذه األمور.

وكالة سوا2018/12/10 ،

 .41اإلذاعة اإلسرائيلية "كان" :دولة خليجية طلبت طائرات بدون طيار إسرائيلية
صالح النعامي :كشف موقع قناة التلفزة الرسمية اإلسرائيلية "كان" ،يوم اإلثنين ،أن دولة خليجية
قدمت أخي ار طلبا إلسرائيل لشراء طائرات بدون طيار ،ذات قدرات هجومية ،من إنتاجها.
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وبحسب القناة ،فقد طلبت الدولة ،التي فرضت الرقابة العسكرية تعتيما على اسمها ،الحصول على
طائرة من طراز "زيك" ،مشيرة إلى أن السلطات المختصة في تل أبيب رفضت الطلب بعد دراسته.
ولفتت إلى أن الدولة الخليجية توجهت بعد رفض إسرائيل طلبها ،إلى الصين واشترت منها طائرات

ذات مواصفات مشابهة.

وقد رفضت و ازرة الحرب اإلسرائيلية التطرق للخبر الذي أوردته القناة ،بزعم أن الو ازرة ترفض من
حيث المبدأ التعليق على كل ما له عالقة بالصفقات العسكرية.

العربي الجديد ،لندن2018/12/10 ،

 .40نيويورك تايمز :محمد بن سلمان استغل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي للحصول على دعم كوشنر
واشنطن  -سعيد عريقات :نشرت صحيفة نيويورك تايمز السبت 8 ،كانون األول  2018تقري ار تحت
عنوان "كيف حصل السعوديون على صديق في البيت األبيض" تقول فيه أن كبار المسئولين

األمريكيين كانوا قلقين منذ األشهر األولى إلدارة ترامب ،كون أن جاريد كوشنر ،صهر الرئيس

ومستشاره لسالم الشرق األوسط" ،يجري محادثات خاصة غير رسمية مع األمير محمد بن سلمان"
نائب ولي العهد السعودي ،واالبن المفضل للعاهل السعودي الملك سلمان.

وتقول الصحيفة أن منبع قلق هؤالء هو أنه "بالنظر إلى افتقار كوشنر إلى الخبرة السياسية ،فإن

التبادالت الخاصة قد تجعله عرضة للتالعب السعودي ،كما يقول ثالثة مسؤولين أمريكيين سابقين".

وتشير الصحيفة إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أقام عمدا صداقة شخصية مع صهر

ومستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،مست ال اهتمام األخير بالن از اإلسرائيلي الفلسطيني

ومتعهدا باستثمار مئات مليارات الدوالرات في الواليات المتحدة ،من أجل الحصول على دعم كوشنر
السياسي ونفوذ البيت األبيض".

وتنسب نيويورك تايمز هذا االستخالص إلى عدد من مسؤولين رفيعي المستوى السابقين في البيت

األبيض والى مصادر أمريكية وسعودية أخرى ،التي تشمل محادثات غير رسمية عبر تطبيق
"واتساب" استمرت بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي ،الذي القى إدانات
واسعة ،تثير قلق مسؤولين في و ازرة الخارجية والبنتاغون ،الذين يخشون انه يتم التالعب بكوشنر.

وتقول الصحيفة "يعتبر كوشنر من أشد المدافعين عن الرياض في البيت األبيض في أعقاب قتل

خاشقجي في  2تشرين األول  2018الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ،والذي
استنتجت وكاالت االستخبارات األمريكية أن ولي العهد محمد بذاته طلبه" بحسب ادعاء الصحيفة.

القدس ،القدس2018/12/10 ،
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 .42غرينبالت يستنكر عملية "عوفرا"
رام هللا  -كفاح زبون :استنكر المبعوث األميركي للسالم في الشرق األوسط جيسون غرينبالت عملية

إطالق النار في وقت متأخر ليل األحد على مستوطنون قرب مسرتعمرة عروف ار شرمالي رام هللا ،واصرفاً
إياهررا برر"البشعة" .وفرري ت ريرردة علررى "تررويتر" تسرراءل" :هررل سيشررجب رئرريس السررلطة الفلسررطينية محمررود

عباس هذه المرة هذا االعتداء أم ال؟".

الشرق األوسط ،لندن2018/12/11 ،

 .43مسؤول أوروبي :ال نقبل اعتبار انتقاد "إسرائيل" بأنه معاداة للسامية
وكالة األناضول :قال النائب األول لرئيس المفوضية األوروبية ،فرانس تيمرمانس ،إنه ال يقبل اعتبار
ٍ
انتقاد لممارسات الحكومة اإلسرائيلية ،معراداة للسرامية .وأكرد تيمرمرانس ،فري مرؤتمر صرحفي عقرده
أي
بحل الدولتين بين "إسرائيل" وفلسطين ،مؤكداً
في المفوضية األوروبية ببروكسل ،على ضرورة االلتزام ّ
رق
عدم شرعية المستعمرات المبنية علرى األ ارضري الفلسرطينية .ولفرت تيمرمرانس النظرر إلرى أن مرن ح ّ
الجميع ،انتقاد ممارسات الحكومة اإلسرائيلية ،دون وصف تلك االنتقادات بأنها معاداة للسامية.

القدس العربي ،لندن2018/12/10 ،

 .44االتحاد األوروبي يقدم  12.6مليون يورو لدفع المخصصات االجتماعية لألسر الفلسطينية
بروكسل :دفع االتحاد األوروبي وفنلنردا واسربانيا مبلرغ  12.6مليرون يرورو للسرلطة الفلسرطينية ،كإسرهام
في دفع المخصصات االجتماعية ل سر الفقيرة في الضفة ال ربية وقطا غزة.

المقَ َّد َمة ،حسرب بيران صرحفي لالتحراد ،يروم االثنرين  ،2018/12/10كالترالي 10 :مليرون
وهذه الدفعات ُ
ي ررورو م ررن االتح رراد األوروب رري و  1.6ملي ررون ي ررورو م ررن فنلن رردا ،وملي ررون ي ررورو م ررن إس رربانيا ،س ررت طي
سكن في قطا غزة.
المخصصات االجتماعية لنحو  62ألف أسرة %80 ،منها تَ ُ
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2018/12/10 ،
 .45المفوض العام لـ"األونروا" :سنواجه العام القادم تحدياً لتجديد تفويض الوكالة لثالث سنوات

رام هللا  -حسن جبر :قال بيير كرينيبول المفوض العام لوكالة "األونروا" إن "األونروا" ستواجه خالل
شهر أيلول لسنة  2019تحدياً كبي اًر يتمثل في تجديد التفويض لها لمدة ثالث سنوات .وشدد كرينيبول
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على ضرورة االستعداد والعمل منذ اآلن عبر جهد سياسي كبير يجب أن تبذله السلطة الفلسطينية
ومنظمة التحرير لضمان تجديد التفويض لر"األونروا".

جاء ذلك خالل لقاء كرينيبول مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات

ولجان أولياء األمور للبحث معهم في األزمة المالية التي تواجه "األونروا".

وقال خالد السراج رئيس اللجنة الشعبية لالجئين في مخيم النصيرات إن كرينيبول أكد للمجتمعين أن

"األونروا" ستحاول قدر اإلمكان دم موظفي الطوار في ميزانية العام القادم رافضا إعطاء أي وعود
الستيعابهم جميعا .ونقل السراج عن كرينيبول قوله إن "األونروا" ستواجه أزمة مالية جديدة مع بداية
العام القادم حيث تواصل أميركا رفضها دفعها أي مبالغ مالية للموازنة.

وقال السراج في حديث لر"األيام" إن برام الصحة والتعليم وتوفير المواد ال ذائية ستكون كما وعد

كرينيبول ضمن أولويات العام  ،2019منوها إلى أن المبالغ المطلوبة لدفع اإليجارات واعادة إعمار

المنازل التي دمرت خالل عدوان  2014غير متوفرة اآلن وهي خارج الموازنة العامة مؤكداً العمل
على حل هذه المشاكل إذا توفرت مبالغ مالية من جهات متعددة.

ونصح كرينيبول أصحاب البيوت المهدمة بعدم االعتصام في مدارس "األونروا" كما يهددون ألن

ذلك سيسبب ضر ار كبي اًر للتالميذ في المخيمات.

وكان المفوض بدأ أمس زيارة إلى قطا غزة تستمر يومين سيطلع خاللها على الخدمات التي تقدمها
"األونروا" لالجئين الفلسطينيين إلى جانب محاولة حل قضية الموظفين المتضررين من التقليصات

التي تمت على خدمات "األونروا".

األيام ،رام هللا2018/12/11 ،

مضادة للدبابات
 .46الهند ستتخلّى عن شراء صواريخ إسرائيلية
ّ
لندن :تخطط الهنرد إلل راء صرفقة قيمتهرا  500مليرون دوالر لشرراء صرواريخ "سربايك" المضرادة للردبابات مرن
شررركة األسررلحة اإلس ررائيلية "رفائيررل" .وكشررفت صررحيفة "ذا مرراركر" اإلس ررائيلية إن مسررؤولين فرري الحكومررة

الهندية طلبوا أن تخضع صواريخ "سبايك" الختبرارات جديردة العرام المقبرل .وأضرافت أن نظرام األشرعة دون
الحمر رراء ف رري الس ررالح فش ررل ف رري تحم ررل درج ررات الحر ر اررة المرتفع ررة ف رري الجر روالت الس ررابقة م ررن االختب ررارات.
وبالت ررالي ،ش ررعرت قي ررادة الج رريش الهن رردي ب ررالقلق إزاء أداء الصر رواريخ ف رري الظ ررروف الص ررحراوية الس رراخنة.

وأوضررحت الصررحيفة أن المسررؤولين اإلس ررائيليين فسررروا التحفظررات الهنديررة بأنهررا عالمررة علررى أن نيررودلهي
تبحث عن مخرج من الصفقة التي ُينظر إليها على أنها محطة رئيسية في العالقات بين البلدين.
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وكرران مسررؤول حكررومي هنرردي قررال لموقررع "مرراي نيشررن إنررديان" اإلخبرراري إن المؤسسررة األمنيررة كانررت
تخطط للتراجع عن الصفقة مع "رفائيل" لصالح تطوير الصواريخ محليا.

الشرق األ وسط أونالين ،لندن2018/12/10 ،

 .47بالرغم من الضغوطات اإلسرائيلية :فرنسا تمنح "بتسيليم" جائزة حقوق اإلنسان
منحررت و ازرة القضرراء الفرنسررية ،يرروم اإلثنررين  ،2018/12/10المرردير العررام لمنظمررة "بتسرريليم" ،حجرراي

إلعرراد ،جررائزة الجمهوريررة الفرنسررية لحقرروق اإلنسرران ،بررالرغم مررن الض ر وطات الترري مارسررتها الحكومررة

ضد منح الجائزة.
اإلسرائيلية ومنظمات اليمين ّ
وشرركر إلعرراد المجلررس الفرنسرري المستشررار لحقرروق اإلنسرران ،وقررال إن "االحررتالل نفسرره هررو عنررف دولررة
منظمة ومتواصل ،ويؤدي إلى النهب والقتل والقمع" .وأضراف أن "كرل أجهرزة الدولرة تشرارك فري ذلرك:

الرروزراء والقضرراة والضررباط والمخططررين وأعضرراء الكنيسررت والمرروظفين .ومررن يقررود مقاومررة هررذا الواقررع
المجحررف هررم منظمررات حقرروق اإلنسرران ألننررا نعررارض بشرركل مطلررق العنررف والمررس بررالمواطنين" .علررى

حد قوله .وعن الض وطات التي مورست على متخذي القرار في فرنسا ،في األيام األخيرة ،قال إلعراد
ّ
إن "رد الفعل الهستيري من جانب الجهات الحكومية اإلسرائيلية ،في محاولة لمنرع تقرديم هرذه الجرائزة،
هو أفضل مثال على الواقع الذي ننشط فيه :دعاية وأكاذيب ومحاوالت تهديرد مرن قبرل الحكومرة التري

تؤمن أنه باإلسكات والطمس أنه يمكن مواصلة المس بالمواطنين".

إلررى ذلررك ،قالررت السررفارة الفرنسررية إن وزي ررة الثقافررة لررم تررتمكن مررن المشرراركة فرري حفررل تقررديم الجررائزة

ألسباب غير معروفة.

عرب 2018/12/10 ،48

 .48كولومبيا :القبض على  14إسرائيلياً وكولومبيين اثنين بعصابة الستغالل األطفال جنسياً

بوغوتا ( -د ب أ) :ذكرت وسائل إعالم كولومبية ،االثنين  ،2018/12/10إن الشرطة فككرت عصرابة

إجراميررة إسررائيلية كولومبيررة اسررت لت مررا ال يقررل عررن  70تلميررذة بعررد أن قامررت بتقررديمهن لسررائحين مررن

أجل ممارسة الجنس معهن.

ويعتقد أن الشبكة تتألف من  14إسرائيليا وكولومبيين اثنين أحدهما ضابط شرطة محلي.

القدس العربي ،لندن2018/12/11 ،
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حل المجلس التشريعي قفزة إلى الجحيم
ّ .49

هاني المصري

ال جديد في إعالن حل المجلس التشريعي سوى أنه جاء على لسان الرئيس محمود عباس في كلمته

في مؤتمر "تعزيز دور القطا الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد" ،مكر اًر قوله السابق بأن
"على حركة حماس أن تسلم الحكومة كافة الصالحيات إلدارة قطا غزة ،أو أن تتسلمه وتتحمل

كافة مصاريفه" .وأضاف" :سنحل المجلس التشريعي بالطريقة القانونية ،وهذا سيأتي قريباً" ،من دون
أن يوضح ما الطريقة القانونية .فالقانون األساسي الذي يشكل المرجعية القانونية للسلطة الوطنية،

بما فيها المجلس التشريعي ،ال يجيز حل "التشريعي" ،إذ تشير المادة ( )47من القانون األساسي
المعدل إلى أنه "تنتهي مدة والية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب

اليمين الدستورية".

ما سبق يعني أن "الطريقة القانونية" لن تكون مستندة إلى القانون األساسي ،وربما قد يتم اللجوء إلى

المحكمة الدستورية التي طعن في دستوريتها ،واألخص في تشكيلتها ،مختلف المؤسسات القانونية
والحقوقية .يكفي أنها محكمة دستورية في ظل عدم وجود دستور ،وأن رئيسها كتب مقاالً قبل تعيينه،

واعتُبر المسوغ األكبر لتعيينه ،يقول فيه "إن ال شيء قانونياً إال الرئيس ،ال المجلس التشريعي وال
حتى القانون األساسي".
هناك احتمال أن يستخدم الرئيس عباس المجلس المركزي لحل المجلس التشريعي بحجة أنه منشئ

السلطة ،وخصوصاً أن "المركزي" حظي بتفويض (غير قانوني ألنه لم يعرض على اللجنة القانونية
ولم يطبق اإلجراءات المطلوبة في حالة إحداث أي ت يير على النظام األساسي) من المجلس

الوطني في اجتماعه األخير ،إذ فوضه بكل صالحياته بقرار هبط من فوق ،وهذا ال يجوز أصالً،

فالوكيل ال يوكل ،وحتى األصيل يفوض صالحياته أو جزءاً منها لفترة مؤقتة وألسباب معللة.

ذكرت في مقاالت سابقة أن قرار إنشاء السلطة من المجلس المركزي مشكوك في قانونيته ،ألنه لم

يكن مفوضاً بذلك من المجلس الوطني ،ولوجود إمكانية لعقد المجلس الوطني للبحث في هذا األمر،
إال أن ذلك لم يحصل لوجود خشية حينذاك من أال يقر "الوطني" اتفاق أوسلو ،وبالتالي إنشاء

السلطة بالكيفية والقيود المجحفة التي كبلتها ،أو يقره بأغلبية بسيطة تضعف من شرعيتها.

إن موضوعاً بحجم وخطورة اتفاق أوسلو كان من الضرورة أن يعرض على المجلس الوطني بوصفه
أعلى مرجعية في منظمة التحرير إلق ارره ،أو رفضه ،أو تعديله ،ولكن هذا لم يحدث.

يمكن اللجوء إلى تخريجة ،وهي أن المجلس انتهت مدة واليته ،وأنه عملياً ال ينعقد وال يقوم بمهامه،

فهو بحكم المنحل .ولكن هذه الحيثية تنطبق على الرئيس أيضاً ألن فترته الرئاسية انتهت ،والمجلس
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المركزي أنشأ السلطة ككل ،وال يستطيع أن يحل جزءاً منها (المجلس التشريعي) ويبقي أجزاء أخرى

(الرئيس والحكومة بو ازراتها وأجهزتها األمنية).

يبقى شيء واحد يمكن استخدامه كتبرير لحل "التشريعي" ،وهو أن مبررات إنشاء السلطة انتهت ،ألن

اتفاق أوسلو لم يعد قائماً والحكومات اإلسرائيلية تجاوزته كلياً لجهة االلتزامات اإلسرائيلية ،وأبقت
على االلتزامات الفلسطينية (االعتراف والتنسيق األمني والتبعية االقتصادية) ،وكذلك المجلس

الوطني وقبله وبعده "المركزي" قر ار إعادة النظر في العالقة مع االحتالل وبروتوكول باريس
االقتصادي ووقف التنسيق األمني وتعليق االعتراف بإسرائيل.

كما أن دولة فلسطين حصلت على االعتراف األممي بها كعضو مراقب ،وبات من الضروري تحويل

السلطة إلى دولة ،إذ ينطبق األمر على واقع الحال الذي يشير إلى أن الدولة تحت االحتالل.

في هذه الحالة ،فإن التخلي عن التزامات السلطة تجاه االحتالل يعني أننا سنكون أمام حل السلطة
أو ت يير شكلها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها ،أو تحويلها إلى دولة ،وهذا إن حصل نكون أمام

مقاربة جديدة مختلفة كلياً ،وهي بحاجة إلى توفر قناعة عميقة ونية حقيقية إلحداث الت يير .ولو
توفرت لكانت هناك إمكانية حقيقية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة ،فمن يريد التخلي عن التزامات

السلطة حقاً وفعالً سيكون مستعداً للمواجهة مع االحتالل ،وهذا يعني أنه سيحتاج إلى الوحدة وسيجد

في هذه الحالة طريقاً لتحقيقها .أما استخدام تحول السلطة للدولة باتجاه واحد ،وهو حل المجلس

التشريعي ،فهذا أمر ال يمكن تمريره على أحد.

هل سينفذ الرئيس تهديده بحلس المجلس التشريعي ،أم سيبقى األمر كما هو عليه منذ سنوات

تهديدات من دون تنفيذ ،وذلك كسباً للوقت وإلش ال الناس بعيداً عن القضايا التي من المفترض أن
ينش لوا بها؟

ال يجب أن نسقط احتمال التنفيذ هذه المرة ،ال سيما بعد إعالن الرئيس عن تنفيذه قريباً ،ألن عدم
التنفيذ يمس بما تبقى من مصداقية للسلطة ،مع أنه صعب لوجود معارضة قوية داخلية وخارجية له،

ويسر من
حتى من داخل حركة فتح ،ألن اإلقدام على حل المجلس التشريعي سيفاقم التدهور،
ّ
تحقيق هدف االحتالل في استمرار االنقسام وتحوله إلى انفصال ،بما يحقق أحد أهداف "صفقة
ترامب" بفصل الضفة ال ربية عن قطا غزة ،وهو سيؤدي إلى ردود أفعال مقابلة من سلطة األمر

الواقع في قطا غزة ،ستستدعي ردوداً أخرى  ...وهكذا دوليك.

فمن المحتمل أن تدعو كتلة "حماس" في المجلس التشريعي ومن يوافق معها من نواب كتلة النائب

محمد دحالن رداً على حله إلى عقد اجتما للمجلس واإلعالن عن سحب الشرعية عن الرئيس
مستخدمة ثلثي األعضاء الذين يمكن أن يوافقوا على هذا الموضو  ،وهذا يعني قطع شعرة معاوية
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التي ال تزال تربط ما بين طرفي االنقسام ،بحيث يترسخ واقع وجود سلطتين وقيادتين كل واحدة منها
تدعي الشرعية وتسحبها عن األخرى ،وكل واحدة ستجد نفسها بحاجة إلى االحتالل لالستقواء على

األخرى .ولعل تهديد االحتالل باقتطا

جزء من أموال المقاصة وتحويلها إلى قطا

غزة مجرد

نموذج لما يمكن أن يجري.

وكذلك يمكن أن تتخذ السلطة إجراءات عقابية أخرى لتقويض سلطة "حماس" ،كما أعلن عزام األحمد

في مقابلة تلفزيونية.

الخالصة من كل ما تقدم
إن ما هو قائم في السلطة والمنظمة غير قانوني ،أو على األقل مطعون في قانونيته ،بما في ذلك

الرئيس والمجلس التشريعي ،والشواهد على ذلك عديدة ،فيكفي أن كل السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية تجمعت في يد شخص واحد ،وكل المؤسسات غائبة أو م يبة ،كما أن بدعة التفويض أو

تشكيل اللجان العليا لتحل محل المؤسسات القائمة أكبر دليل على ذلك ،ولكن هذا ال يعني عدم

إيجاد تخريجة قانونية لحل المجلس ،فالسحيجة جاهزون وبانتظار اإلشارة.

إن حل المجلس التشريعي أشبه باالنتحار ،أو مثل الذي يطلق الرصاص على قدميه ،فالمجلس

غائب أصالً بحكم االنقسام ،و"الضرب في الميت حرام" ،وتفعيله متعذر ألن الرئيس ال يريد أن يقيد

يديه ويسهّل طريق سيطرة "حماس" على السلطة ،ومن ثم المنظمة.
لمن يقول إن الحل هو االنتخابات فو اًر ،فنقول له إن المدخل الوحيد إلجراء االنتخابات على كل
المستويات هو إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة بما يوحد المؤسسات .فاالنتخابات حتى تكون حرة

ونزيهة وتحترم نتائجها لن تحدث في الشروط الراهنة ،ولن تكون حرة ونزيهة إال إذا جاءت بعد توحيد
المؤسسات واالتفاق على برنام القواسم المشتركة وأسس الشراكة ،وليس المحاصصة الفصائلية.

أما االنتخابات من دون وحدة المؤسسات ،وفي ظل االستقطاب الثنائي الحاد واالحتقان والشيطنة

المتبادلة ،وسيطرة كل فريق على السلطة وأجهزتها ومصادر الحكم في منطقة سيطرته ،فلن تحدث،

وان حدثت ستكون قفزة إلى الجحيم .ومن يقول إن ذلك مستحيل فعليه أن ينسجم مع نفسه ،ويعترف
بأن انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها ال تقل استحالة.

واذا سلمنا جدالً وجرت االنتخابات في الظروف الراهنة وخسرت "فتح" أو "حماس" ،فهل ستسلم

األخرى بالنتائ ! ال طبعاً ،ألن كل منهما تتحكم بكل شيء ،واذا فازت "حماس" وسلمت "فتح" ،فهل
سيسمح االحتالل لحماس أن تحكم في الضفة! فذلك من المشكوك به.
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إن مجلساً غير منتخب ال يمكن أن يحل مجلساً منتخباً ،خصوصاً أن المجلس الوطني أكل عليه
وغّيب منذ فترة طويلة .وهناك تساؤالت عن مدى شرعيته وتمثيله ،ال سيما في
الدهر وشرب وغاب ُ
ظل اإلقصاء الواسع من جهة ،والمقاطعة الواسعة لدورته األخيرة من جهة أخرى.
هناك حاجة قصوى إلعادة بناء كل المؤسسات في المنظمة والسلطة وتجديدها واصالحها وت ييرها،
ال سيما بعد وصولنا إلى الكارثة التي نعيشها ،وفي ظل فقدانها لجميع مصادر الشرعية ،وهي:

شرعية الوفاق الوطني المبني على التمسك باألهداف والحقوق الوطنية التي تعكس قبول الشعب

والمستندة إلى شرعية المقاومة؛ وشرعية االحتكام إلى الشعب عبر صناديق االقت ار ؛ وشرعية اإلنجاز

الذي ال يستطيع أحد أن يدعي حقاً أنه حققه.

إن الرؤية الشاملة العميقة لما حدث ويحدث حالياً ،وما يمكن أن يحدث الحقاً ،واالستعداد لمواجهة
التحديات والمخاطر وتوظيف الفرص المتاحة؛ المستندة إلى عدالة القضية وتفوقها األخالقي،

واستعداد الشعب الفلسطيني لمواصلة الكفاح لتجسيدها مهما طال الزمن وغلت التضحيات ،والمنبثق
عنها استراتيجية أو استراتيجيات قادرة على تحقيقها ،وتوفير اإلرادة المستعدة لدفع األثمان المطلوبة؛

هي السياق الذي يجب توفيره حتى يعاد بناء المؤسسات الوطنية الجامعة التي يتحمل المسؤولية

عنها الجميع ،ومن دون ذلك سنبقى نسير في طريق الضيا وتآكل وانهيار الشرعيات والمؤسسات،

ونشوء الفراغ الذي ستم ه الفوضى التي ستقود إلى المزيد من الضيا .

الدراسات االستراتيجية2018/12/11 ،
السياسات و ّ
المركز الفلسطيني ألبحاث ّ

 .51للفلسطينيين وطن ال بقايا وطن
ماجد الشيخ
يبدو أن "صفقة القرن" باتت تعاني موتا سريريا ،بعد تأجيل اإلعالن عن بنودها مرات ،حتى يمكن

القول إن فرص متابعتها واإلعالن عنها باتت ضئيلة ،بعد فقدان اإلدارة الترامبية شجاعة اإلعالن
عمن يعيق التوصل حقيقة إلى أنها "التسوية الموعودة" ،في ٍ
وقت ال يريد اإلسرائيليون سوى وأدها،

طالما هي ال تحقق لهم كامل أهدافهم التهويدية والتوراتية ،وسلب الفلسطينيين كامل حقوقهم في
ٍ
وطنهم التاريخي؛ بل وسلبهم حتى ما تبقى لهم من بقايا أر ٍ
وممتلكات وهوية وطنية تتوزعها
اض
ال ايات واألهواء والمصالح األنانية والنرجسية لسلطة وسالطين "أمر واقع" ،ما برح يض ط أكثر
على خناق شعب بأكمله ،ال سيما في السنوات التي سجلت اتفاقيات أوسلو بدء نهاية المشرو

وتتفشى في واقع الفلسطينيين في كل أماكن
الوطني الفلسطيني ،وما زالت آثارها المدمرة تهيمن،
ّ
وجودهم ،ليس بفعل التآمر األميركي – اإلسرائيلي والتواطؤ اإلقليمي التطبيعي الذي بات يلعب على
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المكشوف ،بل بفعل التفتت واالنقسام السياسي والج رافي ،والتهاون والتعاون "القيادي" ،وتنسيقه مع
االحتالل فك ار وواقعا في أكبر عملية تز ٍ
ييف للوعي الذي بات يحصر المسألة الفلسطينية في
ٍ
منعرجات ال وطنية ،يحاولون اليوم من خاللها استكمال تبديل الوطني باالقتصادي ،واختيار البدائل
األكثر طواعيةً ومطواعيةً لالحتالل وحماته ال ربيين .جديد االستنتاجات اإلعالمية تقول إن خطة
صفقة القرن لن ترى النور قريبا ،بدعوى أن مؤشرات كثيرة تحول دون تنفيذها في الوقت الراهن.

وذلك استنادا إلى تصريحات للسفير األميركي في إسرائيل ،ديفيد فريدمان ،الذي استبعد إعالن اإلدارة
األميركية الخطة ،نظ ار إلى أن احتمال قبولها وتنفيذه لم يصل إلى القناعة بإمكانية اإلعالن عنها،

األمر الذي يعني أنه يمكن االعتراف بتأبين الصفقة واعالن موتها.

هذا "التقبير" أو "التأبين" ،وهما تعبيران استنتجهما المحلل السياسي اإلسرائيلي ،شلومو شامير ،إزاء
الخطة التي طال انتظارها ،من دون ٍ
أمل يرتجى منها ،نظ ار إلى أن الطاقم األميركي المنوط به
بلورتها ليس مؤهال للمهمة التي أوكلت إليه من رئيس ليس مؤهال هو اآلخر لمهمة على هذا

المستوى ،فالجميع في الجانب األميركي – الترامبي يفتقرون للخبرة السياسية ،وليس لديهم الدراية
الكافية بمجريات الص ار العربي – اإلسرائيلي ،والتعقيدات اإلقليمية التي تحيط به .في وقت بدا
ويبدو فيه االئتالف الحكومي اإلسرائيلي ،ورئيسه نتنياهو ،واليمين المتطرف بشكل عام ،أكثر

هشاشةً ،وفي أسوأ حاالت الفشل ،وانكشاف مسألة الرد في مواجهة المقاومة الفلسطينية ،من جهة.
ومن جهة أخرى في مواجهة توصيات الشرطة اإلسرائيلية في الثاني من ديسمبر /كانون األول باتهام

رئيس الوزراء البالغ  69عاما بالرشوة واالحتيال .وهذه المرة الثالثة التي توصي فيها الشرطة بتوجيه
االتهامات لنتنياهو الذي يتولى المنصب فترة رابعة ،وينفي ارتكاب أي مخالفات .بينما الوضع

اإلقليمي وأبرز القوى المؤثرة فيه تعاني معضالت لن يكون من السهل الخروج منها ،حتى بمساعدة

المتطرف في العالم .لهذه األسباب
ترامب ،وأركان إدارته ،وبعض حلفائه من شعبويي اليمين
ّ
مجتمعة ،لن ترى الصفقة النور؛ ال اآلن وال في المستقبل المنظور أو المتوسط.
أما المقال االستفزازي الذي كتبه جيسون غرينبالت ،ونشرته صحيفة القدس المقدسية (11/ 30

 ،)2018/فقد لخص وضع الصفقة ،بحرفه اتجاه المطالب األميركية من اإلسرائيليين ،محوال إياها

باتجاه الفلسطينيين ،مرّك از على ما هو اقتصادي ،متجاهال ما هو سياسي /وطني للفلسطينيين،
محمال القيادة الفلسطينية المسؤولية عن الفشل في الوصول إلى "حل سياسي محتمل".

لكنه من جانب آخر يعكس موقف نتنياهو وائتالفه اليميني ،في شأن "السالم االقتصادي" ،حين يعود

إلى القول إ نه "قد حان الوقت لبناء االقتصاد الفلسطيني ومنح الفلسطينيين الفرص التي يستحقونها"؛
لكنه لم يقل أين يمكن تحقيق هذه الفرص؟ واقتصاد من من الفلسطينيين هو المعني باألمر (البناء)؟
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في فضاء االحتالل أم في فضاءات أخرى ،بعيدا عن سيادة الفلسطينيين وامتالكهم قرارهم السيادي
في وطن لهم (فلسطين) أم بقايا من بقايا فلسطين التاريخية .وهنا نقع على عقدة التسوية منذ بدأ
ٍ
ٍ
تصفوية يحاولها اليوم أميركيو ترامب من دون جدوى ،على ما
تسوية
الحديث عنها ،وصوال إلى
يستخلص غرينبالت بين سطور مقاله الموارب كثيرا .على الرغم من استنتاجه الصحيح في نهاية

فقرة من فقراته ،التي أنهاها بالقول "إننا ندرك أن الفلسطينيين ليسوا مهتمين بالسالم االقتصادي
وحده" ،فالمهتمون بمثل هذا السالم أقلية من نخب سلطوية ،لم تعد تهتم أو تلتفت لواقع شعبها في

كل أماكن وجوده ،قاطعة كل صلة لها بواقع الفلسطينيين الفعلي هنا وهناك وهنالك ،وحتى في

الجليل والمثلث والنقب وفي الشتات.

نعم األمر كذلك ،ال يمكن أن يقوم سالم في هذه البالد من دون أن يحقق الفلسطينيون ،بوصفهم

شعبا موحدا ،ال كأشتات مفتتة وموزعة ومقسمة ،سالم استعادة وطنهم وأرضهم وممتلكاتهم ،وفق
ٍ
ٍ
ٍ
وطنية ،ال وفق تسوية عقارية ،كما يفهمها ترامب ،وينظّر لها اليوم مساعدوه
سياسية
تسوية
المنحازون للرواية التوراتية واإلنجيلية والصهيونية المسيحية.

المواربة الترامبية ،كما اإلسرائيلية ،تجلت في حديث غرينبالت عن االقتصاد الفلسطيني ،وكأنه
يتحدث عن اقتصاد سن افورة ،أو أي اقتصاد مشابه ،وهو يعرف جيدا أن اقتصادا لشعب تحت
االحتالل ال يمكن أن ينمو أو أن يكون طبيعيا كما في بلدان أخرى ،فعن أي "إمكانات غير

مست لة" ،وأية "ظروف اقتصادية مؤسفة" يتحدث غرينبالت ،حيث يعتقد "أن أسباب هذه المسألة

معقدة" ،فيعيدها إلى أن رغبة القيادة الفلسطينية في منع الفلسطينيين من الشعور باالرتياح عامل
رئيسي ،فهؤالء القادة يعتقدون أنه إذا شعر الفلسطينيون باالرتياح من الناحية االقتصادية ،فإنهم

سيفقدون االهتمام بالقضية (الوطنية) الفلسطينية".

يجانب غرينبالت الحقيقة التي ال يعرفها ،وان كان يعرف ،فهو ال يريد أن ي ضب اإلسرائيليين ،فهو
يضع اللوم على القيادة الفلسطينية في كل ما يعترض طريق "صفقة القرن" .وفي الوقت نفسه ،يضع

اللوم عليها إزاء ما يقبع تحته الشعب الفلسطيني من أعباء وآالم ومصاعب ،مستبعدا مسؤولية

شعب في ظاللها عبر العالم ،وهي
االحتالل عن كل المعاناة اإلنسانية والسياسية التي لم يعش
ٌ
المأساة المتواصلة منذ سبعين عاما ،ولم تجد من المجتمع الدولي من يسهم في إيجاد الحلول العادلة
لها وتطبيقها عمليا ،في ٍ
وقت يأتي من يتحدث عن صفقات ،وعن فرص اقتصادية ،وعن خطط
عقارية ،وعن حلول تصفوية؛ واألنكى أن هناك من يبحث عن "بدائل" يمكنها أن تسر من عملية

التصفية ،ب ض النظر عما يمكن أن يتحقق للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية .المهم أن تتحقق
التسوية أو التسويات الجزئية للقسم الذي يعيش في بقايا الوطن الفلسطيني ،أي في ما سيتبقى من
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الضفة ال ربية والقدس ،وهناك فقط يجري الحديث عن اقتصاد فلسطيني مجتزأ ،في وطن يجري
تجزئته وتفتيته بالجملة.

هذا ل سف ما يقاد إليه الشعب الفلسطيني ،بصفقة أو بدونها ،وبتواطؤات اتسعت وتتسع أطرافها

محليا (فلسطينيا) وعربيا واقليميا ،وشواهد "أوسلو" ومترتباتها وتداعياتها أكثر من أن تحصى ،على
أن ال تسوية في أفق الص ار  ،وال تسويات تبدو في أفق االنقسام السياسي والج رافي ،األمر الذي

جراء
يبقي الوضع الوطني الفلسطيني ّ
هشا ومف ّككا وباهتا ،بعد أن فقد كل عوامل قوته ومناعتهّ ،
شراكات ال مبدئية وهيمنة قوى المصالح األنانية وانحيازاتها النرجسية ،لما يضاد المشرو الوطني

الفلسطيني الذي قام من أجل وطن ،ال من أجل بقايا وطن.

العربي الجديد ،لندن2018/12/11 ،

 .50إدانة "حماس" أم تكريس دولتها؟
د .أحمد جميل عزم

يجد المستعرض لعناوين للصحف األميركية واإلسرائيلية األساسية ،بشأن القرار األميركي في
ٍ
كاف
الجمعية العامة ،حول حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ،والذي لم يحظ بعدد أصوات
ٍ
كاف" ،و"فشل" ،و"ضربة"
إلنجاحه ،أنها تتراوح بين اعتبار ما حدث "عدم الحصول على تأييد
للسياسة األميركية واإلسرائيلية .في المقابل ،يثير التصويت الخوف ،نتيجة تصويت أغلبية الدول

المصوتة ،لصالح إدانة "حماس" ،ولم يسقط القرار إال ألنه يحتاج أغلبية الثلثين ،ولكن السؤال األهم

ربما ،الذي لم يطرح حقاً ،وهو ربما أخطر ما في مشرو القرار ،هو هل يجوز ،أو ما معنى ،أن
يدان فريق فلسطيني؟ بمعنى لماذا لم تكن محاولة اإلدانة للفلسطينيين ككل؟ لممثلهم الشرعي

والوحيد؟ لماذا لم تستنفذ الفرصة للحديث عبر الممثل الشرعي؟ أخطر ما في القرار ّأنه أنكر الكيانية
لصالح تكريس التعامل العالمي ،مع "حماس" ككيان ،أو بحسب مصطلحات علم العالقات الدولية،
بصفتها "فواعل دولية" .هذا طبعاً ليس "حباً" أو تقبالً لحماس ،بل ألسباب سيلي ذكرها.

صوت للقرار ،في يوم  6ديسمبر (كانون أول) ،أي في الذكرى السنوية إلعالن الرئيس األميركي
لقد ّ
دونالد ترامب ،االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 87 ،دولة ،وعارضه  ،58وامتنع عن التصويت،
 .32وفيما وقفت منظمة التحرير الفلسطينية ،ضد المشرو  ،واعتبر ممثل فلسطين في األمم المتحدة،

اعتداء على الشعب الفلسطيني ،ووضعه في سياق ق اررات إدارة ترامب
رياض منصور ،مشرو القرار
ً
ضد الفلسطينيين ،اعتبر الممثل اإلسرائيلي ،في المنظمة الدولية ،داني دانون ،مجرد نقاش الجمعية

للقرار ،مكسباً.
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رغم أن القرار تضمن بنداً ،يدعم "المصالحة الداخلية الفلسطينية ،بما في ذلك دعم جهود الوساطة التي
جدية لتوحيد قطا غزة مع الضفة ال ربية
أن األمم المتحدة ،تدعم وجود ُ
"خطى ّ
تقوم بها مصر" ،و ّ
فإن في القرار مجموعة
تحت السلطة الفلسطينية ،وشددت على دور فاعل للسلطة في قطا غزة"ّ ،

أهداف سياسية ،بعضها يتحقق ب ض النظر عن نتيجة التصويت ،ويمكن اإلشارة ل هداف التالية.

أوال ،تم إهمال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،وللسلطة الفلسطينية التي انبثقت عنه ،أي
لمنظمة التحرير الفلسطينية ،التي هي العضو في الجمعية العامة ،فال يوجد عضو اسمه "السلطة
الفلسطينية" ،وال يوجد عضو اسمه "حماس" .لم يتم مشاورة المنظمة ،أو دولة فلسطين ،أو حتى الرئاسة

الفلسطينية ،في القرار ،وبالتالي القرار ،والمشرو  ،يضربان فكرة وحدانية التمثيل ،فهل من المعتاد إدانة

أن "حماس" سلطة األمر الواقع في غزة ،فهل أصبحت
أطراف داخلية في دولة ما؟ وحتى إذا قيل ّ
المشكلة مع هذه السلطة ،هي فقط ما تقوم به إزاء اإلسرائيليين؟ وهل أصبحت هذه طريقة إلبالغ العالم،

أن للفلسطينيين أكثر من عنوان ،هي "السلطة" و"حماس" ،مع ت ييب المنظمة ،ناهيك عن الدولة.

أن المشرو في مقدمته ،يثير موضو اإلرهاب ،في
ثانيا ،هناك ما قد يبدو تناقضا في القرار ،هو ّ
نو من التصنيف الضمني لحماس (وحركة الجهاد اإلسالمي) باإلرهاب ،وذلك عندما أشار المشرو
إلى خطر "أفعال اإلرهاب ،وكذلك كل أنوا االستفزاز ،والتحريض ،والتدمير" ،ثم طلب ودعم

إجراءات المصالحة في غزة ،فهل يعني هذا قبول المصالحة مع اإلرهاب ،كما ُيستدل من منطق
أن هذا النص عن المصالحة ،حتى وان دعا للتوحد تحت ظل السلطة ،هو
مشرو القرار؟ .الواقع ّ
أن
نو من االعتراف بالحكم القائم في غزة ،كأمر واقع ،وبحماس كجزء من الكينونة الفلسطينية ،مع ّ
األصل عدم اإلشارة ألي فصيل ،مهما كان.

إن ق ار ار يدين الفلسطينيين عموماً ،أو منظمة التحرير الفلسطينية ،أمر صعب لل اية ،ولكن ما
ثالثاّ ،
يجري هو تسويق فكرة إدانة الفلسطينيين ،عبر إدانة جزء منهم ،وتمهيداً ألن تصبح إدانة

الفلسطينيين مقبولة.

رابعا ،إن هذا القرار يتعامى ويسوق فكرة فك االرتباط بين حقيقة أن جزءا كبي ار من المتظاهرين في
غزة ،هم الجئون من األراضي التي تطلق الصواريخ والباللين الحارقة عليها .فال أحد يريد أن

يتذكر أن مشكلة الالجئين ،هي األساس ،قبل حتى احتالل الضفة وحصار غزة.

يتحمل االنقسام الفلسطيني ،مسؤولية أساسية ،في إتاحة الفرصة ،أمام مثل هكذا خطط أميركية

إسرائيلية ،لضرب تمثيل الفلسطينيين ووسمهم باإلرهاب وادانة مقاومتهم.
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 .52التطبيع كمكسب انتخابي لليمين اإلسرائيلي
صالح النعامي
تعد إسرائيل تكتفي بتوظيف عالقاتها ببعض أنظمة الحكم العربية لتحقيق مصالحها االستراتيجية
لم ُ
واألمنية ،وال سيما في ما يتعلّق بمواجهة إيران ،والتصدي للمخاطر التي تتهددها على الجبهات

أن استعداد هذه األنظمة لتطوير التطبيع مع دولة
إن دوائر الحكم في تل أبيب اكتشفت ّ
كلها؛ بل ّ
االحتالل ،يمكن است الله في تعزيز مكانة اليمين اإلسرائيلي وضمان بقائه في الحكم ،من خالل
توظيفه في محاصرة المعارضة التي تنتمي إلى "اليسار والوسط" ،وتفنيد خطابها ،والتدليل على

تهاوي مصداقيته .وتتباهى نخب اليمين الحاكم في تل أبيب بأنه على الرغم من المواقف المتشددة

التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو إزاء الص ار الفلسطيني اإلسرائيلي ،ورفضها تقديم أي "تنازالت"

يمكن أن تسمح فقط باستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ،واصرارها على مواصلة

فإن المزيد من أنظمة الحكم العربية تبدي اهتماماً بتطبيع عالقتها مع إسرائيل.
االستيطان والتهويدّ ،
ويتخذ وزراء ونواب اليمين في تل أبيب من استعداد أنظمة الحكم العربية للتطبيع مع إسرائيل،

مسوغاً للسخرية من الحج التي تسوقها بعض قوى اليسار والوسط اإلسرائيلي التي تنتقد نتنياهو

حل الص ار  .وفي
بسبب رفضه إبداء أي مرونة تسمح باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بهدف ّ
سعيه لدحض بعض الدعوات التي تطلق في تل أبيب لحل الص ار مع الفلسطينيين بوصف هذه

بأن حرص الدول العربية على التعاون
الخطوة مقدمة لتحسين مكانة إسرائيل اإلقليميةّ ،
يرد نتنياهو ّ
يدل على أن القضية الفلسطينية لم
السري في مجاالت أمنية واستخبارية واستعدادها للتطبيع العلنيّ ،
تعد ،في نظر قادة هذه الدول ،سبباً لعدم االستقرار في المنطقة.

مجرد است اللها في
والالفت ّ
أن اليمين الحاكم في إسرائيل انتقل ،في توظيفه لمظاهر التطبيع ،من ّ
السجال الداخلي ومواجهة معارضيه ،إلى تحويلها إلى "ذخر" انتخابي يمكن أن يسهم في منحه

أن نتنياهو
المزيد من المكاسب لصالحه .ولعل ما كشفت عنه قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية أخي اًر من ّ
يعمل على إقنا ولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،بنقل العالقة مع الرياض من طور السرية
إلى العلن قبل موعد إجراء االنتخابات التشريعية المقبلة ،التي من المفترض أن تجرى في

التحول في توظيف التطبيع.
نوفمبر/تشرين الثاني  ،2019يدل على هذا
ّ
فمن أجل تقليص تأثير قضايا الفساد التي تالحقه وعائلته ،ولدرء انعكاسات ما يوصف في تل أبيب

بأنه "إخفاق" في مواجهة المقاومة في قطا

غزة ولبنان ،على نتائ

االنتخابات المقبلة ،يراهن

نتنياهو على تأثير قرار دولة بحجم السعودية التطبيع العلني مع إسرائيل ،على أنماط تصويت

تفجر قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي،
الناخبين .وهذا ما جعل نتنياهو يست ّل أزمة ّ
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وحاجة بن سلمان الماسة إلى إسناد الرئيس األميركي دونالد ترامب ل فالت منها ،ليعمد إلى الطلب
من اإلدارة األميركية مساعدته في إقنا

السعوديين بالتطبيع العلني قبل حلول موعد االستحقاق

االنتخابي .ويستعين نتنياهو بخدمات األجهزة االستخبارية اإلسرائيلية ،ال سيما "الموساد" ورئيسه
يوسي كوهين ،الذي ينتمي إلى التيار الديني القومي ،للض ط على المستويات األمنية واالستخبارية

السعودية التي تدل كل المؤشرات على أنها تحافظ على عالقة وثيقة باالستخبارات اإلسرائيلية،

إلقنا بن سلمان باإلقدام على هذه الخطوة.

عبر عنها في
وقد
ّ
استمد نتنياهو وفريقه التشجيع من مظاهر سلوك بن سلمان وجملة المواقف التي ّ
لقائه األخير مع قادة الجماعات اإلنجيلية األميركية برئاسة األميركي اإلسرائيلي المتطرف جويل
قدم تصو اًر عن اللقاء في مقابالت مع وسائل إعالم إسرائيلية وأميركية ،يستشف منه
روزنبيرغ ،الذي ّ

أن ولي العهد السعودي حريص على تحسين العالقة مع إسرائيل.

وقد سبق لنتنياهو عام  2015أن وظّف عالقته الخاصة بنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
في محاولة توفير ظروف تسمح بضم "حزب العمل" المعارض لحكومته .فقد كشفت وسائل إعالم

أن الخطاب الذي ألقاه السيسي في أسيوط بتاريخ  17مايو/أيار  2015وأعلن فيه
إسرائيلية في حينهّ ،
تم بطلب من نتنياهو ،وذلك لتمكين زعيم "حزب العمل"،
عن "المبادرة المصرية" لحل الص ار ّ ،
أن االنضمام إلى حكومة نتنياهو
إسحاق هيرتزوغ ،من تفنيد دعاوى قادة الحزب الذين يرون ّ
يتعارض مع خط الحزب المنادي بتسوية الص ار .
أن لعب دور في التطبيع بات يوظّف من قبل الساسة اإلسرائيليين كمسوغ للمطالبة
ومن المفارقة ّ
بالتقدم في سلك الدولة .فعلى سبيل المثال ،يرى وزير االستخبارات والمواصالت ،يسرائيل كاتس ،أنه
ّ
األجدر بتولي و ازرة الخارجية في حال تخلى عنها نتنياهو ،بسبب دوره في تعزيز مكانة إسرائيل

اإلقليمية ،حيث يشير إلى الزيارة "الناجحة" التي قام بها إلى سلطنة عمان ،الشهر الماضي .وقد بات

أن استعداد األنظمة العربية للتطبيع قد أثّر بشكل واضح على اتجاهات الجدل العام
في حكم المؤكد ّ
لحل الص ار مع الفلسطينيين ،إلى
في إسرائيل ،حيث يلحظ تراجع كبير في زخم الدعوات لبذل جهود ّ
جانب انخفاض مستوى االنتقادات للمواقف المتطرفة ذات الطابع الف  ،الذي يعبر عنها بعض

الساسة من اليمين.

فعندما تُستقبل وزيرة الثقافة والرياضة الليكودية المتطرفة ،ميري ري ف ،بحفاوة كبيرة في أبوظبي لدى
مشاركتها في بطولة "الجودو" ،وهي التي وصفت صوت األذان المنبعث من المسجد األقصى بأنه
تطرفها.
"نباح كالب محمد" ،فإنه من الصعوبة بمكان أن يتم توجيه انتقادات لها داخل إسرائيل بسبب ّ

العربي الجديد ،لندن2018/12/11 ،
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 .53كاريكاتير:

القدس ،القدس2018/12/11 ،
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