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قر حزمة مشاريع تطويرية
 .1الحكومة الفلسطينية تعتمد القدس منطقة تطوير "أ" وت ّ
القدس :قرر مجلس الوزراء ،يوم اإلثنين ،اعتماد محافظة القدس منطقة تطوير "أ" لتعزيز التنمية في
كافة المجاالت .كما قرر المجلس ،في جلسته األسبوعية رقم ( ،)133التي عقدت في بلدة الرام
بمحافظة القدس ،برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية ،اعتماد برنامج تمكين النساء الرياديات وبرنامج
تنمية الريف في القدس ،واعتماد التصاميم الهندسية الالزمة لتنفيذ مشروع شارع قلنديا الموازي ،حيث

تبلغ قيمة إنشاء الشارع  22مليون شيقل ،وانشاء مجمع الدوائر الحكومية في محافظة القدس لتيسير
تقديم الخدمات للمواطنين.

وصادق مجلس الوزراء على إنشاء مدارس في القدس بقيمة  20مليون دوالر ،منها مدرستان

مهنيتان ،وعلى تقديم دفعات مالية لقضايا القدس بقيمة  16.5مليون شيقل وصرفها كأولوية.

وخصص المجلس  2.25مليون دوالر لصالح جمعيات تعاونية في مجال اإلسكان في محافظة

القدس ،إضافة لتوفير  500فرصة عمل لمده  6أشهر ألبناء القدس.

وصادق على توفير محطات طاقة شمسية لجميع التجمعات البدوية في القدس ،وفق الخطة المعدة

من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ،ووافق على مشروع محطة تحويل كهرباء العيزرية بقيمة 15

مليون دوالر ،وفتح شباك التأمين الصحي في بيرنباال والبدء بتحضير آخر في مسقط ،واالستمرار

في تقديم دفعات شهرية منتظمة لضمان تمويل مستشفيات القدس.

وصادق مجلس الوزراء على تمويل بناء طابق جديد في مديرية صحة العيزرية بقيمة مليون دوالر،
وتسهيل دخول طلبة التوجيهي من القدس إلى الجامعات الفلسطينية ،واعتماد خطة و ازرة التعليم

العالي لتشجيع الطلبة في محافظة القدس لالستفادة من المنح والبعثات الحكومية في الداخل

والخارج ،وتوفير قطعة أرض بمساحة  60دونما بأجور رمزية لتوليد الطاقة الكهربائية لصالح تجار
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القدس ،ودفع فواتير الكهرباء عن التجار في البلدة القديمة لألعوام  ،2021/2020ودعوة القطاع
الخاص لالستفادة من مشاريع الدعم المقدمة بقيمة تتجاوز  20مليون دوالر .كما قرر استئناف تقديم

المساعدات المالية لتجار البلدة القديمة في القدس ،والطلب من سلطة النقد إعداد خطة عمل

بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لتقديم قروض سكنية وتجارية بفوائد ميسرة للمواطنين في محافظة

القدس ،واعتماد خطة و ازرة االقتصاد الوطني لمساعدة تجار التحف الشرقية في البلدة القديمة في

القدس لتسويق منتجاتهم في الخارج .كذلك قرر مجلس الوزراء تخصيص  %20من الصناديق
العربية واإلسالمية لتمويل مشاريع تنموية وشبابية في محافظة القدس ،وتقديم المساعدة ألصحاب

المنازل المهدومة من قبل االحتالل خالل مدة ال تزيد عن أسبوعين ،واعتماد حزمة مشاريع البنية
التحتية للهيئات المحلية في محافظة القدس بقيمة  96مليون شيقل ،وتعزيز تمويل العيادات الهندسية
والقانونية للدفاع عن حقوق المواطنين في القدس.

كما قرر مجلس الوزراء ،في جلسته ،تعزيز الكادر األمني والقيادة األمنية لرفع مستوى األمان والسلم

األهلي في محافظة القدس ،وتخصيص مبلغ مالي لتمويل شراء وتركيب مصعد في الغرفة التجارية
في القدس ،واعتماد توصيات و ازرة الصحة بتقديم لقاحات "كورونا" للفئة العمرية ( 15-12عاما)،

واعطاء جرعة ثالثة معززة اختيارية من اللقاح لمن هم فوق عمر  18عاما ،واعادة تشكيل عدد من

المجالس لبعض المؤسسات الحكومية .وأحال المجلس عددا من التشريعات للدراسة ،وصادق على
عدد من أذون الشراء لعقارات حسب األصول.

كما قرر المجلس إنشاء مبنى في الرام يضم جميع المديريات للتسهيل على المواطنين في متابعة

وانجاز معامالتهم بأقصى سرعة ،والطلب من األوقاف تخصيص  60دونما لتوليد الكهرباء لصالح
تزويد التجار في البلدة القديمة بالكهرباء باالتفاق مع شركة الكهرباء الوطنية.

وقرر المجلس كذلك توفير األموال الالزمة لصندوق استدامة لدعم القطاع السياحي وخاصة الفنادق

التي تعرضت لخسائر خالل جائحة "كورونا" ،واستحداث برامج جديدة للتدريب المهني في العيزرية
وتوفير مبالغ مالية لبناء مدارس جديدة واستكمال أخرى قيد اإلنشاء.

كما قرر المجلس إقامة مشاريع بقيمة  4.1مليون دوالر للطاقة التقليدية وتطوير شبكات في أم اللحم
وقطنة وبيت سوريك ووادي الحمص وتشغيل محطة قلنديا وتوسعة الرابط مع األردن لتزويد محافظة

القدس بالكهرباء ،إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة من خالل تخصيص مئة ألف دوالر لتركيب

أنظمة طاقة شمسية في كل من دار المسنين في العيزرية ومجموعة من المدارس ،إضافة لمشاريع

مخطط لها للتنفيذ خالل  3أعوام بتكلفة تصل إلى  15.1مليون دوالر والتي تشمل بناء محطة تحويل

ف ي العيزرية ،إضافة لتأهيل وتطوير شبكات ،إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة تصل إلى 150
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ألف دوالر تتضمن تركيب أنظمة شمسية على مباني مؤسسة التراث والبحوث اإلسالمية ومبنى
مؤسسة دار األيتام الخيرية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/15 ،

 .2عباس :لن نقبل استمرار االحتالل لألبد وسنتخذ الخيارات الضرورية لحماية حقوقنا
رام هللا :استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،يوم اإلثنين ،برام هللا ،رئيس االتحاد

البرلماني الدولي دوارت باتشينكو ..وقال عباس :إن مواصلة إسرائيل لسياسة االستيطان وتنكرها

للحقوق ا لفلسطينية ،سيقضي على كل ما تبقى من حل الدولتين القائم على ق اررات الشرعية الدولية،
مؤكداً ان القيادة الفلسطينية ستتخذ الخيارات الضرورية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ،ألننا لن
نقبل استمرار االحتالل لألبد.

بدوره ،شدد رئيس البرلمان الدولي ،على تأييده لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير
المصير ،وان اللجنة الخاصة بالشرق األوسط في البرلمان الدولي ستعقد جلسة خاصة في فلسطين

لمناقشة أوضاعها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/15 ،

 .3اشتية يعلن إنشاء "قيادة أمنية" لمتابعة شؤون القدس
القدس :أكد رئيس الوزراء محمد اشتية ،أن الحكومة لن تدخر جهدا لتوفير ما تستطيع من متطلبات
الدعم واإلسناد لنضال أهلنا في محافظة القدس ،ولنؤكد رفضنا التنازل عن أي شبر من أرضها وفق

ق اررات الشرعية الدولية ،ولنرفض كل االنتهاكات التي يمارسها المتطرفون في األقصى ،وكذلك ما

تتعرض له الكنائس من انتهاكات وعمليات اعتداء وتدنيس وحرق .وأعلن اشتية خالل كلمته في

مستهل جلسة الحكومة ،التي عقدت في محافظة القدس ،عن إنشاء قيادة منطقة أمنية لمتابعة شؤون

القدس ،وسيخصص مجلس الوزراء مساعدات جديدة لبرامج الشؤون االجتماعية ،كما ستتواصل

الحكومة مع مؤسسات اإلقراض والبنوك لتسهيل انجاز مشاريع إسكان ،وهناك برامج لتشغيل الشباب
ايضا.
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 .4أمن السلطة الفلسطينية :التنقالت األمنية في جنين ليست "عقابية"
جنين :قال المفوض السياسي العام ،المتحدث باسم األجهزة األمنية اللواء طالل دويكات ،إن
التنقالت التي أجرتها المؤسسة األمنية اليوم[أمس] في محافظة جنين ،جاءت في سياقها الطبيعي،
وبالتشاور والتنسيق بين قادة األجهزة األمنية في إطار عملية تغيير ،الهدف منها تعزيز الحالة

األمنية في المحافظة .وأضاف دويكات في اتصال مع "وفا" مساء األحد ،أنه جرى نقل المسؤولين
إلى مواقع قيادية أخرى داخل أجهزتهم في محافظات أخرى ،مشيدا بالدور األمني الكبير الذي لعبه

مسؤولو األمن في محافظة جنين خالل السنوات السابقة.

وكان موقع "ألت ار فلسطين" اإلخباري المحلي ،نقل عن مصادر (لم يسمها) ،أن "القرار الرئاسي
الصادر مساء األحد ،بإجراء تنقالت ،لقادة األجهزة األمنية في مدينة جنين ،هي إجراءات عقابية".

وأشار إلى أن سبب تلك الق اررات "خروج مسيرة مسلّحة لكتائب القسام ،بمشاركة اآلالف من
المشيعين ،في تشييع القيادي في حركة حماس ،وصفي قبها ،الجمعة الماضي".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/15 ،

 .5أبو هولي يطالب مؤتمر المانحين الدولي بتقديم تمويل غير مشروط لألونروا
رام هللا :طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،رئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي،
الدول المشاركة في مؤتمر المانحين الدولي ،بتقديم تمويل غير مشروط وزيادة الدعم المالي لألونروا،

ودعم استراتيجيتها لألعوام  ،2028–2023لمساعدتها في توفير احتياجات الالجئين الفلسطينيين
األساسية واإلنسانية ،استناداً للتفويض الممنوح لها ،إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
وأكد أبو هولي في بيان صحفي ،يوم اإلثنين ،عشية انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين غداً الثالثاء في

العاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة األردن والسويد ،ضرورة عدم ربط الدول المانحة تمويلها المقدم
لألونروا باألزمات العالمية واإلقليمية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/15 ،

" .6الشرق األوسط" :دفع رواتب الموظفين بغزة بموازاة المفاوضات على اتفاق تهدئة وصفقة أسرى
رام هللا ـ تل أبيب :بالتوازي مع المفاوضات مع حركة حماس بوساطة مصرية ،للتوصل إلى اتفاق
تهدئة طويل المدى وصفقة تبادل أسرى ،كشفت مصادر أمنية في تل أبيب ،أمس االثنين ،أن

«الشاباك» (جهاز المخابرات العامة في إسرائيل) ،باشر في إعداد شبكة مراقبة حديثة تمهيداً
لمضاعفة عدد العمال الفلسطينيين الذين يخرجون من قطاع غزة للعمل في إسرائيل .وقالت
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المصادر ،إن االتفاق الذي سينفذ بشكل تدريجي ،مرحلة تلو أخرى ،سيضع مسألة إنعاش االقتصاد
الفلسطيني في رأس سلم االهتمام .ولذلك ،أخذت إسرائيل على عاتقها إدخال عشرة آالف عامل ،إال

أن حماس تطلب مضاعفة هذا العدد إلى  30ألفاً .وترى إسرائيل أن مثل هذا العدد سيكون ممكناً،

فقط في حال إعادة بناء المنطقة الصناعية التي دمرتها بعد انسحابها من قطاع غزة ،في عام ،2005

ومع ذلك ،يستعد ا لشاباك إلنشاء آلية لرصد ومراقبة دخول الفلسطينيين الذين سيأتون من غزة للعمل

في إسرائيل .وهو يرى ،وفقاً لمسؤولين أمنيين إسرائيليين ،أن تفعيل اآللية سيمنح المستوى السياسي

إمكانية زيادة عدد الفلسطينيين القادمين من غزة للعمل بما يتجاوز الحصة المعتمدة وهي  10آالف

عامل ،عدة أضعاف .وفي تبرير لهذه الخطوة ،ذكرت مصادر الشاباك لصحيفة «يديعوت
أحرونوت» ،أمس االثنين ،أن «قطاع غزة يشهد هدوءاً مع إسرائيل لم نشهده في التاريخ» .وأشادت

هذه المصادر بنجاح حماس في ضبط األمور وقالت« :إنها – أي حماس – تحاول إظهار قدراتها

أمام إسرائيل والوسطاء المصريين أيضاً ،بأنها تستطيع فرض الهدوء التام والشامل في القطاع ومنع
إطالق أي صواريخ تجاه إسرائيل وضبط الحدود».

من ناحية أخرى ،قالت مصادر إسرائيلية إنه يتوقع إحداث اختراق قريب في قضية دفع رواتب
موظفي حكومة حماس بعد شهور طويلة من الخالف حول األمر .وأكدت المصادر ،أن هناك

جهوداً مكثفة في إسرائيل ومصر وقطر ،من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن آلية دفع منحة الرواتب
لعشرات اآلالف من الموظفين في غزة ،في خطوة تهدف إلى استمرار الهدوء وتأخير أي تصعيد

محتمل مع قطاع غزة .وقال موقع «والال» اإلسرائيلية ،إنه توجد اقتراحات عديدة لتجاوز المسألة،
من بينها تحويل األموال إلى بضائع يتم تصديرها من مصر إلى غزة.

الشرق األوسط ،رام هللا2021/11/16 ،

 .7قيادي في حماس :من المبكر الحديث عن قرب التوصل التفاق حول "صفقة التبادل"
حبيب أبو محفوظ :أكد القيادي في حركة "حماس" عبدالرحمن شديد ،أن جهود الوساطة المصرية

بخصوص صفقة تبادل األسرى قائمة ومستمرة ،الفتاً إلى أنه من المبكر الحديث عن قرب التوصل

التفاق حولها مع االحتالل .وقال شديد لـ"قدس برس" إن المخول باإلعالن عن أي نتائج بشأن
الصفقة هي المقاومة ،مضيفًا أن تعنت االحتالل هو الذي يؤخر التوصل لالتفاق.
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وحول ضم األسرى األردنيين في سجون االحتالل إلى صفقة التبادل المرتقبة؛ أوضح القيادي في
"حماس" أن حركته "معنية باإلفراج عن جميع األسرى من سجون االحتالل ،سواء كانوا فلسطينيين

أو أردنيين أو غير ذلك ،وهي تعمل وتعد لذلك".

قدس برس2021/11/15 ،

 .8قناة عبرية :جنازة "قبها" أذهلت جهاز األمن اإلسرائيلي
الناصرة :وصفت قناة عبرية ،جنازة القيادي في حركة "حماس" ،وصفي قبها ،في مدينة جنين ،شمال

الضفة الغربية ،نهاية األسبوع الماضي ،بأنها "كانت حدثًا غير عادي ،أغضبت رئيس السلطة
الفلسطينية ،محمود عباس ،وأذهلت جهاز األمن اإلسرائيلي ،حينما ظهر عناصر كتائب القسام،

دون أي خوف".

وقالت القناة الـ12العبرية  ،في تقرير لها ،مساء االثنين" :هذا ليس قطاع غزة ،وليس مخيم جنين
لالجئين ،بل مدينة جنين ،القريبة من المقاطعة في رام هللا  -والعفولة (مدينة محتلة شمال

فلسطين)" ،مضيفة ،أن "وجود أعضاء حماس في الشوارع بشكل علني ،بمثابة رفع األصابع الثالث
تجاه السلطة الفلسطينية" .وزعمت القناة ،أن "جنين برزت على أنها المشكلة الكبرى لرئيس السلطة
الفلسطينية أبو مازن ،في مجال الحكم" .وأشارت إلى أنه بعد هذا "الحدث الدراماتيكي ،قرر عباس

على الفور إقالة جميع قادة أجهزة األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في منطقة جنين( ،قادة جهاز
المخابرات ،واألمن الوقائي ،واالستخبارات العسكرية ،والشرطة).

قدس برس2021/11/15 ،

 .9موقع عبري :ذراع حماس العسكري يحضر لنا مفاجآت في جولة القتال المقبلة
غزة -ترجمة مؤمن مقداد :ذكر موقع نيوز وان العبري ،يوم االثنين ،أن حركة حماس تجري تجارب

مسيرة وصواريخ جديدة ضمن الدروس المستفادة من عملية "حارس األسوار" .ووفق
على طائرات ّ
مسيرة وصواريخ
الموقع العبري "في كل أسبوع يجري الذراع المسلح لحمـاس تجارب على طائرات ّ
جديدة تم تطويرها باإلنتاج الذاتي داخل غزة ضمن الدروس المستفادة من عملية حارس األسوار ويتم
إطالق الصواريخ التجريبية باتجاه البحر وتتابعها االستخبارات اإلسرائيلية لمعرفة آخر االبتكارات

التي أدخلت على الصواريخ" .وأشار الموقع إلى أن حماس تحضر مفاجآت إلسرائيل قائال "التسلل
إلى الغالف عن طريق البحر وضرب منصات الغاز وأسر مستوطنين وجنود ،هي جزء من

المفاجآت التي يخطط لها الذراع العسكري لحمـاس في الجولة المقبلة من القتال ضد إسرائيل ،وهذه
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االستعدادات تجري في غزة على قدم وساق كما أن هناك توقعات بأنهم يقومون بحفر أنفاق أسفل
العائق الجديد الذي بناه الجيش حول القطاع".

وكالة سما اإلخبارية2021/11/15 ،

 .10قيادي في الجهاد :المقاومة ستحافظ على مشروعها حتى تحرير فلسطين
منور ،أن المقاومة الفلسطينية
بيروت-مازن كرّيم :أكد القيادي في حركة الجهاد في لبنان ،محفوظ ّ
ستحافظ على مشروعها حتى تحرير فلسطينُ ،موضحاً أن الخيا ارت األخرى "لن تحقق إال المزيد
منور في ذكرى اغتيال عدد من قادة المقاومة اإلسالمية ،على أن سياسة
من ضياع الحقوق" .وشدد ّ
االحتالل في اغتيال القادة والمجاهدين ،لن يزيد المقاومة الفلسطينية ورجالها ،إال ثباتاً على الموقف
وجسارةً في المواجهة وتحدي االحتالل .وقال لـ"قدس برس"" :إذا كان اإلحتالل اإلسرائيلي يريد أن
يقول لنا بأن كل من يواجه المشروع الصهيوني ،هذا هو مصيره ،فنحن نقول له بأن الشهادة هي

منور إلى أن "أهمية خيار المواجهة العسكرية
مطلب بالنسبة لقادتنا وجميع عناصر المقاومة" .ولفت ّ
في ساحة الضفة الغربية ،ودوره في قلب موازين المواجهة مع اإلحتالل اإلسرائيلي ،كون الضفة

خزان المقاومة الفلسطينية" .وأ ّكد أن العالقة بين حركة الجهاد اإلسالمي وحركة المقاومة اإلسالمي
ّ
"حماس" ،في ذروة التعاون والتنسيق المشترك ،وأن عوامل التقارب هي السائدة فيما بين الحركتين.
قدس برس2021/11/15 ،

 .11حماس تنعى شهيد طوباس وتدعو إلى تصعيد المقاومة
نعت حركة "حماس" الشهيد البطل صدام حسين بني عودة ،الذي ارتقى برصاص قوات االحتالل
خالل اقتحامها مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة .وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع

في تصريح صحفي الثالثاء ،إننا واذ ننعى الشهيد البطل صدام بني عودة الذي ارتقى برصاص
قوات االحــتالل ،لنؤكد ضرورة تصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد االحتالل الصهيوني في الضفة
الغربية ،واستدامة االشتباك معه في كل أماكن وجوده ،والتصدي العتداءاته واقتحاماته لمدن الضفة

الغربية ومخيماتها .وشدد القانوع على أن جرائم االحتالل المستمرة في الضفة الغربية ،وتوسيع وتيرة
االستيطان ،يحتّم على السلطة الفلسطينية وقف التنسيق األمني مع االحتالل ،وانهاء كل أشكال
المالحقات واالعتقاالت في الضفة الغربية ،واطالق يد المقاومة.
موقع حركة حماس2021/11/15 ،
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 .12حماس تدعو مؤتمر المانحين لألونروا لحمايتها في مواجهة محاوالت تقويضها وتعطيل خدماتها
دعت حركة "حماس" المجتمعين في مؤتمر المانحين الدولي لوكالة (أونروا) ،الذي ينطلق الثالثاء
التوصل إلى مخرجات إيجابية تضمن رؤية واستراتيجية عمل تحقق االستدامة ،وتش ّكل
إلى ضمان
ّ
حماية للمؤسسة الدولية في مواجهة محاوالت تقويضها وتعطيل خدماتها .واعتبرت الحركة في بيان
وتحولها إلى هدف ثابت
تمر بها الوكالة خطيرة،
صحفي مساء اإلثنين ،أن أزمة التمويل التي ّ
ّ
للسياسة الصهيونية ،وتخرجها عن دورها وتفويضها ،على طريق محاوالت شطب ملف الالجئين
الفلسطينيين ،باعتباره جوهر الصراع مع االحتالل .وأضافت أن وكالة األونروا تم تفويضها بإغاثة

شاهدا حيًّا وماديًّا على مشكلة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم ،ووجودها يعتبر
ً
ماليين الالجئين الفلسطينيين وضرورة حلّها بشكل عادل ونهائي.
موقع حركة حماس2021/11/15 ،

 .13فصائل المنظمة في لبنان :إعالن وثيقة االستقالل تعبير عن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني
بيروت :أكدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ،أن إعالن وثيقة االستقالل جاء
تعبي ار عن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في االستقالل والحرية وتقرير المصير والسيادة فوق

أرضه .وجددت الفصائل في بيان لها يوم االثنين ،لمناسبة الذكرى الـ 33إلعالن وثيقة االستقالل ،أن
االعالن جاء تأكيداً على ضرورة التطبيق والتنفيذ العملي والفعلي لق اررات األمم المتحدة التي أقرت
بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية على أرضه ،رغم الظلم التاريخي الذي لحق

بشعبنا .وشددت على أن شعبنا ما زال يواصل نضاله بكل الطرق النضالية المشروعة لتجسيد حلم

الدولة المستقلة على أرض فلسطين .ودعت فصائل المنظمة ،شعبنا بكل فصائله وأحزابه وقواه الى

التوحد فو اًر تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ،ونب ًذ
ّ
كل الخالفات وااللتفاف حول القيادة الفلسطينية.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/15 ،

 .14لبيد يجتمع بالمبعوث األميركي بشأن إيران
اجتمع وزير الخارجية اإلسرائيلي ،يائير لبيد ،بالمبعوث األميركي الخاص في الشأن اإليراني ،روبرت

مالي ،اليوم اإلثنين .وخالل اللقاء ،طلب المبعوث األميركي الخاص ،االستماع إلى الموقف
اإلسرائيلي بشأن استئناف مفاوضات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء االتفاق النووي نهاية الشهر

الجاري.
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من جانبه ،أعاد لبيد استعراض الموقف اإلسرائيلي بأن العودة إلى المفاوضات مع إيران تعني منح
الجمهورية اإلسرائيلية "مزيدا من الوقت"؛ بحسب ما أفاد الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت

أحرونوت" ("واينت").

وأثار لبيد المخاوف االستخباراتية والفنية لدى إسرائيل بشأن العودة إلى االتفاق النووي ورفع العقوبات

التي أعادت إدارة الرئيس األميركي السابق ،دونالد ترامب ،فرضها على طهران.

وبحسب لبيد ،فإن اإليرانيين "سيأخذون وقتا في المحادثات حتى ال يعود اتفاق النووي مجديا" لكبح

طموح طهران في هذا اإلطار .كما شدد لبيد على أنه "ال مصلحة لإليرانيين في التوصل إلى اتفاق

جديد".

عرب 2021/11/15 ،48

 .15انتهاء مناورات إسرائيلية أميركية إماراتية بحرينية في البحر األحمر
أعلن الجيش اإلسرائيلي ،مساء يوم اإلثنين ،االنتهاء من سلسلة تدريبات مشتركة لسالح البحرية

التابع له واألسطول الخامس للجيش األميركي في محيط البحر األحمر .وأشار الناطق باسم الجيش
اإلسرائيلي في بيان باللغات العربية والعبرية واالنجليزية ،إن تلك التدريبات شارك فيها سالح البحرية

اإلماراتي والبحريني .ولفت إلى أنه بدأت التدريبات بعد رسو حاملة الطائرات USS Portland
بالبحر األحمر.

القدس ،القدس2021/11/15 ،

 .16رئيس الموساد يقود اتصاالت مع تركيا بشأن الزوجين المعتقلين لديها
ذكر م وقع واي نت العبري ،الليلة الماضية ،أن رئيس جهاز الموساد اإلسرائيلي دافيد بارنيع ،يقود
االتصاالت مع نظرائه في تركيا ،بشأن قضية الزوجين اإلسرائيليين المعتقلين منذ نحو أسبوع في

البالد بعد تصويرهما لقصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .وبحسب الموقع ،فإن محادثات
مشير إلى أن تركيا
ًا
جرت بين كبار المسؤولين اإلسرائيليين واألتراك على المستوى األمني والسياسي،
لم تقدم أي مطالب محددة خالل تلك المحادثات ،وأنهم تلقوا الرسالة اإلسرائيلية بأن الزوجين ليسا
جواسيس وتم فحصها .وأشار إلى أنه بعد هذه المحادثات تم الموافقة على السماح للقنصل
اإلسرائيلي في اسطنبول رونين ليفي بزيارة الزوجين في مكان احتجازهما.

القدس ،القدس2021/11/16 ،
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 .17هآرتس" :إسرائيل" طلبت من واشنطن الضغط على الدول العربية واألوروبية لمساعدة السلطة
ماليا

ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية ،مساء يوم اإلثنين ،أن إسرائيل طلبت من إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن ،الضغط على الدول العربية واألوروبية لزيادة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية في

ظل األزمة االقتصادية التي تعيشها.

وبحسب الموقع ،فإن وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس ،هو من يروج لهذه الخطوة بهدف حشد

المجتمع الدولي لالنضمام إلى جهود إسرائيل لتقوية السلطة الفلسطينية خوفًا من انهيارها ،وفي
محاولة لمنع تدهور األوضاع األمنية الحقًا.
القدس ،القدس2021/11/15 ،

مستشار له لشؤون االستيطان ومفاوضة المستوطنين
ا
 .18غانتس يعين
أعلن بيني غانتس وزير جيش االحتالل ،اليوم الثالثاء ،تعيين الضابط االحتياطي آفي أليمالك
مستشار له لشؤون قضايا االستيطان .وبحسب موقع واي نت العبري ،فإن و ازرة الجيش ذكرت أن
ًا
أليمالك “ لديه خبرة ومعرفة عميقة بقضايا االستيطان والتخطيط والبنية التحتية والعقارات في الضفة
الغربية”.

ومن المقرر أن يتولى أليمالك “الحاصل على درجة البكالوريس في شؤون الشرق األوسط والماجستير

في القانون من جامعة بار إيالن والبكالوريوس في التقييم العقاري ،منصبه قر ًيبا بشكل رسمي وفقًا
إلجراءات التعيين المطلوبة.
مؤخر في
ًا
وسيكون من مهام أليمالك مفاوضة المستوطنين بشأن قضايا البناء االستيطاني مثلما جرى

قضية إخالء بؤرة افيتار مقابل إعادة تنظيمها الحقًا.

القدس ،القدس2021/11/16 ،

 .19النيابة اإلسرائيلية تدافع عن قرار شاكيد بمنع لم الشمل
أيدت النيابة العامة اإلسرائيلية قرار وزيرة الداخلية ،أييليت شاكيد ،بالتعامل مع طلبات لم الشمل
وكأن القانون بشأنها ما زال ساري المفعول ،بالرغم من أنه لم يعد كذلك منذ انتهاء صالحيته قبل

أربعة أشهر .وقُدم قرابة ألفي طلب لم شمل منذ انتهاء صالحية القانون ولم يتم النظر بها.
وادعت النيابة العامة في ردها على التماس ضد شاكيد أن الوضع الحالي مؤقت ،وأن موضوع لم
الشمل ضمن صالحياتها وستستمر بالعمل بموجب التعليمات التي كان ينص عليها قانون المواطنة
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قبل انتهاء صالحية بند لم الشمل .حسب النيابة ،فإن مكتب شاكيد سيبلور إجراءات عمل للتعامل
مع الوضع القائم ،حيث انتهت صالحية القانون ،حتى نهاية العام الحالي.

عرب 2021/11/15 ،48

 .20معهد إسرائيلي :تل أبيب تحظر الكشف عن وثائق خاصة بمذبحتي رفح وخان يونس 1956

الناصرة ـ «القدس العربي» :يؤكد معهد إسرائيلي مختص بالكشف عن وثائق تاريخية مرتبطة
بالصراع العربي الصهيوني ،أن إسرائيل ما زالت تحظر الكشف عن مستندات حول جرائم جيشها في

قطاع غزة وارتكابها مذبحتي خان يونس ورفح خالل احتالل قطاع غزة إبان العدوان الثالثي عام
.1956

ويقول معهد «عكافوت» المختص إن األرشيفات التاريخية الخاصة بالمذابح اإلسرائيلية في قطاع

غزة في عام  1956والمتاحة لمعاينة الجمهور قليلة جدا ،وانه عندما تصمت األرشيفات نبقى فقط مع
القصص .موضحا أنه في ظل فقدان توثيق متوفر ومصداقي لهذه األحداث الدامية ،بادر األديب

اليهودي ماتاي ميغد لفضحها في صحيفة «المرحاف» وفيها استعرض تفاصيلها وتوقف عند ما

ارتكبه الضابط «د» عام  ،1956لكنه لم يكشف عن كل ما جرى وقتذاك.

يشار الى أن «عكافوت» معهد أنشأه عدد من الباحثين والناشطين اإلسرائيليين عام  2018ومقره في
مدينة حيفا وهدفه الكشف عن فظائع ارتكبتها إسرائيل منذ نكبة  1948من منطلق أن المصالحة غير

ممكنة دون اعترافها بها وتحمل مسؤوليتها عنها ودون معرفة كل اإلسرائيليين بها ،واال بقوا عالقين
بمزاعم الضحية المالحقة مقابل الفلسطينيين.

المعهد الذي يتساءل عن الجهة التي تعمل في إسرائيل من أجل حجب هذه الوثائق ،يوضح أنه في
منتصف كانون األول /ديسمبر  ،1956أي بعد مدة قصيرة عقب احتالل القطاع خالل العدوان

المرة
الثالثي على مصر وفرض الحكم العسكري ،نشر ماتي ميغد قصة قصيرة تحت عنوان «النهاية ّ
لـ «د» وفيه وصف جرائم الحاكم العسكري اإلسرائيلي من عمليات قتل واغتصاب برعاية وحماية

جيش االحتالل عام  .1956ويوضح المعهد أن الكشف عن هذه الجرائم أدى لردود فعل قليلة
وهامشية جدا في إسرائيل .والحقا زعم ميغد أن القصة التي نشرها مختلقة ومن بنات خياله ،لكنه قال

إن مثل هذه الظواهر التي وصفها تنطوي على مخاطر يواجهها كل شعب يمارس االحتالل.

ويضيف معهد عكافوت «بعد نشر القصة دخلت مرحلة الطمس والنسيان وبقيت طيلة عقود طي
الكتمان ولم تذكر ضمن المواد المنشورة عن حرب العدوان الثالثي».

القدس العربي ،لندن2021/11/15 ،
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 .21الجيش اإلسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من األردن
أعلن الجيش اإلسرائيلي ،مساء اإلثنين ،إحباط محاولة لتهريب أسلحة عبر الحدود مع األردن.
وجاء في بيان صدر عن جيش االحتالل أن "قوات الجيش والشرطة أحبطت عملية تهريب

مؤخر اثنين من
ًا
لألسلحة" ،في منطقة األغوار .وأضاف أن "راصدات الجيش والشرطة رصدت
المشتبه بهم في المنطقة الحدودية مع األردن بحوزتهم أسلحة".
عرب 2021/11/15 ،48

شن هجوم ضد إيران
 .22تحليل إسرائيلي :تراجع قدرة الجيش اإلسرائيلي على ّ
لفت محلل الشؤون العسكرية واألمنية في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل ،في تحليل له نشره اليوم
اإلثنين ،إلى أن إسرائيل بدأت في العام األخير تستوعب حقيقة التغيير في الموقف األميركي من
االتفاق النووي اإليراني ،وأن الواليات المتحدة تحت إدارة جو بايدن باتت تعتنق "عقيدة الحل

الدبلوماسي" ،وبالتالي فهي ال تتجه للتلويح باستخدام خيار عسكري ضد إيران.

يسمها ،إن هذا األمر ينبغي أن يغير لدى إسرائيل
وقال هرئيل نقالً عن مصادر أمنية إسرائيلية لم ّ
فرضيات أساسية في مواجهتها للملف اإليراني ،ال سيما في ظل توجه رئيس الحكومة الحالي نفتالي
بينت ،بالتنسيق واالتفاق مع وزير األمن بني غانتس ،إلى إحياء الخيار العسكري اإلسرائيلي ضد

إيران.

مع ذلك ،قال هرئيل إنهم في الجيش اإلسرائيلي ،باتوا يعترفون بتراجع قدرة الجيش اإلسرائيلي على
توجيه ضربة عسكرية إليران ،منذ توقيع االتفاق المرحلي بين إيران والواليات المتحدة في العام

 ،2013قبل عامين من توقيع االتفاق النهائي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام  .2015ووفقه ،فإنه
تصور قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية إليران بمفردها في حال تم التوقيع على
من الصعب
ّ
اتفاق نووي جديد .واستدرك هرئيل بالقول إنه سيتم في السنوات القريبة القادمة العمل على تحسين
القدرات الهجومية للجيش اإلسرائيلي ،استعداداً إلمكانية تحقيق إيران اختراقا جديدا نحو صنع قنبلة
نووية ،عبر استغالل الوضع الحالي أو من خالل خرق االتفاق المقبل.

العربي الجديد ،لندن2021/11/15 ،

 .23عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "األقصى" ويؤدون طقوسا تلمودية بمحيطه الشرقي
القدس المحتلة :اقتحم عشرات المستوطنين اليهود ،صباح اليوم الثالثاء ،باحات المسجد األقصى،
طقوسا تلمودية علنية بمحيطه الشرقي .وذكرت مصادر محلية ،أن عشرات المستوطنين،
و ّأدوا
ً
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اقتحموا األقصى ،على شكل مجموعات ،تحت حماية مشددة من شرطة االحتالل .وأكدت أن
عمليات االقتحام ما زالت مستمرة منذ ساعات الصباح الباكر ،من خالل "باب المغاربة" (إحدى

بوابات األقصى في الجدار الغربي للمسجد) ،وسط انتشار لشرطة االحتالل في الساحات وعلى
تجولوا في باحاته ،وسط تلقّيهم شروحات توراتية حول
بوابات المسجدّ .
وبينت أن المستوطنين ّ
طقوسا "تلمودية" بالمنطقة الشرقية للمسجد األقصى.
"الهيكل" المزعوم ،كما أدوا
ً
قدس برس2021/11/16 ،

 .24شهيد برصاص االحتالل أثناء عملية اقتحام العتقال شبان فلسطينيين شمال الضفة
نابلس :استشهد شاب فلسطيني من بلدة طمون بقضاء مدينة طوباس شمال الضفة الغربية ،بعد
إصابته برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي أثناء اقتحامه المدينة .وقال محمد قطيشات من بلدية

طمون -في اتصال هاتفي بالجزيرة نت -إن الشهيد يدعى صدام حسين بني عودة ( 26عاما)،
وأصيب برصاص جيش االحتالل خالل اقتحام طوباس فجر اليوم الثالثاء .وذكر أن صدام كان
في طريقه من بلدته طمون باتجاه مدينة طوباس المالصقة ،حيث استشهد في تلك المنطقة ،بينما
نقل عن مصادر محلية قولها إن مقاومين أطلقوا النار صوب حيش االحتالل ولم يتسن للجزيرة نت

التأكد من ذلك.

الجزيرة .نت2021/11/15 ،

 .25االحتالل يرفض التماسا لإلفراج عن األسير الفسفوس للمرة الرابعة
رام هللا " -األيام" :أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين ،مساء أمس ،بأن محكمة االحتالل العليا
رفضت االلتماس المقدم لإلفراج عن األسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس ،الذي يمر بوضع

صحي حرج .وقالت الهيئة ،في بيان لها ،إن هذا االلتماس هو الرابع الذي يقدم لألسير الفسفوس من
قبلها خالل فترة إضرابه عن الطعام ،وسط حالة من الالمباالة واإلجرام واالستهتار المتعمد بحياته

من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي .وحذرت من خطورة الوضع الصحي الحرج لألسير الفسفوس

المضرب عن الطعام منذ  124يوماً والقابع في مشفى "برزالي" اإلسرائيلي ،مشيرة إلى أن "األسير
الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ في كل دقيقة".
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 .26مخططات تهويد متسارعة تحت أرض سلوان حامية األقصى
تواجه القدس مخططات تهويد متسارعة ،تمهد لها مصادرات لألراضي تحت زعم التطوير ،وسعي
إلى مصادرة بيوت آالف المقدسيين لتنقل إلى مستوطنين يهود ،كما تعمل السلطات اإلسرائيلية على

هدم منازل بدعوى عدم ترخيصها ..بدوره ،رأى عضو لجنة الدفاع عن سلوان والباحث في شؤون
القدس فخري أبو ذياب أن سلطات االحتالل تتبع سياسة تفريغ القدس من سكانها وتهجيرهم بغية

زيادة عدد المستوطنين ،مشي ار إلى أن إسرائيل تسعى إلى إحاطة المسجد األقصى بمزيد من

المستوطنين لل تمكن من تغيير الهوية والتركيبة السكانية للمنطقة ،موضحا أن إسرائيل صرفت خالل
سنة  2020ما يقارب  3.5مليارات شكل لتهويد القدس وتغييرها ،في مقابل تصريحات فلسطينية
وعربية ال تغير من الواقع شيئا .وخالل الشهر الماضي نفذ االحتالل في أحياء القدس  45حالة هدم

لبيوت أو منشآت بدعوى البناء دون ترخيص ،وفي المجمل فإن الجرافات اإلسرائيلية هدمت أكثر من

 7,400مسكن في القدس الشرقية منذ عام  1967وحتى سبتمبر/أيلول الماضي ،كما هجرت سلطات

االحتالل أكثر من  47ألف مقدسي خالل الفترة نفسها.

الجزيرة .نت2021/11/15 ،

 .27إعالمية فلسطينية في لبنان تخوض إضرابا عن الطعام لليوم الـ 13على التوالي تضامنا مع
األسرى

هاجر حرب :تخوض إعالمية فلسطينية ،تقيم في لبنان ،إضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامناً مع

األسرى في السجون اإلسرائيلية ،والمضربين منهم على وجه الخصوص رفضاً لسياسية االعتقال

اإلداري التي يتعرضون لها ،وفقاً ما ذكرته وسائل إعالم محلية .وقالت صحيفة “قدس برس”
اإللكترونية إن مديرة مركز “قبة الصخرة” لإلعالم في مدينة صيدا جنوب لبنان ،وفاء بهاني،

تخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ 13على التوالي .وأشارت إلى أن بهاني تخوض إضرابها

إليصال صوت األسرى في المحافل الدولية ،والعمل على تدويلها وصوالً لمحكمة الجنايات الدولية،
التي يجب عليها أن تعيد النظر في التعاطي مع القضايا الفلسطينية.

القدس العربي ،لندن2021/11/15 ،

 .28طبيب من غزة يتقدم بدعوى ضد "إسرائيل" بشأن استشهاد بناته في قصف العام 2009

القدس " -األيام" :تقدم الدكتور عز الدين أبو العيش بدعوى إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية ضد دولة
إسرائيل لتحميلها المسؤولية عن استشهاد بناته الثالث في قصف مدفعي لمنزله في مخيم جباليا
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بشمال قطاع غزة العام  .2009ووصل أبو العيش ،الذي يقطن منذ عقد من الزمان على المذبحة،
مع من ت بقى من العائلة على قيد الحياة في كندا ،إلى قاعة المحكمة برفقة المحامي حسين أبو

حسين .وعرض على الصحافيين قبالة مبنى المحكمة اإلسرائيلية صو اًر لبناته الشهيدات ومنزله قبل
قصفه وبعد القصف اإلسرائيلي .وطالب دولة إسرائيل باالعتذار الرسمي وتحمل المسؤولية

والتعويض المالي وهي أموال ستُستخدم لتمويل كلية فتيات "من أجل الحياة الدولية لنساء الشرق
األوسط" .وقال أبو العيش" :منذ هذه المأساة ،أحاول بكل الوسائل المتحضرة والسلمية والقانونية
واألخالقية تحقيق العدالة لبناتي".

األيام ،رام هللا2021/11/16 ،

 .29عمليات هدم وتجريف واخطارات بهدم بنايات سكنية وعشرات اإلصابات خالل التصدي لالحتالل
محافظات " -األيام" :أصيب ،أمس ،شابان بالرصاص والعشرات باالختناق في مواجهات أعقبت
اقتحام قوات االحتالل ووحداتها الخاصة مدينة نابلس ،وذلك في سياق حملة دهم شنتها في
محافظات عدة ،هدمت خاللها منشأة زراعية وجرفت أرضية منزل واستولت على بيت متنقل في

صعد فيه المستوطنون
مسافر يطا ،وأخطرت بهدم بنايات سكنية في بلدة العيسوية ،في الوقت الذي ّ
من اعتداءاتهم ،وأقدموا على مهاجمة مزارعين في أراضي قرية برقة ما أدى إلى إصابة ثالثة منهم
بجروح ،تزامن ذلك مع إقدامهم على إحراق  50شجرة زيتون واقامة بؤرة استيطانية في بلدة الشيوخ،

واقتالع  250شجرة زيتون غرب سلفيت ،وتجريف مساحات واسعة من األراضي تمهيداً إلقامة تجمع
استيطاني كبير في المنطقة.

األيام ،رام هللا2021/11/16 ،

 .30لبنان ..اعتصامات لمطالبة الدول المانحة بزيادة مساعدتها لـ"األونروا"
مازن كرّيم :شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان ظهر يوم اإلثنين ،اعتصامات ووقفات أمام
مكاتب مديري خدمات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا" ،بدعوة من "هيئة العمل
الفلسطيني المشترك" واللجان الشعبية واألهلية في لبنان .وجاءت االعتصامات بمناسبة انعقاد مؤتمر

الدول المانحة لـ"األونروا" في بروكسل ،وللمطالبة بتمويل الوكالة وبميزانية ثابتة ومستدامة لها،
وتحسين الخدمات الصحية والتربوية واإلغاثية.

وقال مسؤول "اللجان األهلية" في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ،محمد الشولي ،إنه

بمناسبة انعقاد مؤتمر المانحين لألونروا ،يؤكد الشعب الفلسطيني في لبنان "أننا ما زلنا الجئين وتقع
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على المجتمع الدولي مسؤولية االستمرار بتقديم الدعم المالي لألونروا كي تقوم بمسؤولياتها ،من
حيث توفير الخدمات الصحية والتعليمية واإلغاثية ،وغيرها من الخدمات الضرورية لالجئين

الفلسطينيين".

قدس برس2021/11/15 ،

 .31مستوطنون يحرقون ويقتلعون مئات األشجار في الخليل وسلفيت
أحرق مستوطنون ،يوم اإلثنين 50 ،شجرة زيتون ،ونصبوا بيتين متنقلين في أراض واقعة بمنطقة
ص اررة في بلدة الشيوخ ،شمال شرق الخليل .وأفاد الناشط اإلعالمي أحمد الحاليقة للوكالة الرسمية،
بأن المستوطنين حرقوا  50شجرة زيتون مثمرة ،ونصبوا بيتين متنقلين في أراضي منطقة ص اررة ،التي
تقام على جزء منها مستوطنة "اصفر" .وفي سلفيت ،اقتلعت جرافات االحتالل اإلسرائيلي ،عشرات

أشجار الزيتون ،وجرفت مساحات واسعة في منطقة الرأس غرب سلفيت .وقال أحد المواطنين
المتضررين ،إن "جرافات االحتالل اقتلعت أكثر من  250شجرة زيتون تتراوح أعمارها ما بين "10_7

" سنوات ،في منطقتي المحاجر والخاليل في منطقة الراس ،بحجة أن المنطقة مصنفة "ج" .وأضاف

"أن جرافات االحتالل قامت بتجريف مساحات واسعة وهدم سناسل حجرية ،عالوة على ذلك سرقة
لبعضها بعد اقتالعها".

قدس برس2021/11/15 ،

غزة واتمام صفقة تبادل
" .32األخبار" :ورقة مصرية جديدة للتهدئة في ّ
يستمر الحراك السياسي واألمني على خطّ القاهرة  -تل أبيب ،في إطار
غزة-رجب المدهون:
ّ

الرعاية المصرية للمفاوضات غير المباشرة بين العدو اإلسرائيلي والمقاومة الفلسطينية .وبينما أنهى

يستعد رئيس المخابرات المصرية لزيارة تل أبيب ،بعد أن يكون
رئيس «الشاباك» زيارته للقاهرة،
ّ
الجانب اإلسرائيلي قد أنهى مداوالته بخصوص الورقة المطروحة من ِقَبل مصر ،إلرساء هدنة طويلة
األمد مع قطاع غزة ،واتمام صفقة تبادل األسرى .فقد علمت «األخبار» ،من مصادر فلسطينية
بالوضعين
مطّلعة على أجواء الزيارة ،أن «المصريين سلّموا الوفد اإلسرائيلي ورقة سياسية تتعلّق
َ
األمني واالقتصادي في قطاع غزة ،تهدف إلى تحقيق تهدئة ألكثر من  5سنوات ،وتشمل صفقة

تبادل أسرى ،واعادة اإلعمار ،وتحسين الوضعين اإلنساني واالقتصادي للفلسطينيين» .وينتظر
عباس كامل من الوفد اإلسرائيلي مناقشة الورقة المصرية خالل الفترة القصيرة المقبلة ،مع أطراف
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قدمتها حركة «حماس» إلبرام صفقة
الحكومة اإلسرائيلية .كذلك ،ينتظر إتمام دراسة الخطّة التي ّ
يتبين له الموقف العام قبيل زيارته المرتقبة لتل أبيب.
التبادل ،حتى ّ

األخبار ،بيروت2021/11/16 ،

 .33عبد هللا الثاني :سنظل إلى جانب الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم ويقيموا دولتهم
عمان  -وكاالت :قال العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني خالل افتتاحه دورة االنعقاد العادية
األولى لمجلس األمة ،أمس ،إن األردن سيظل إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم.

وأضاف أ ن األردن "قدم للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه أحد غيره ،وهذا واجبنا" .وأوضح قائالً:
"سيظل األردن إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة ،ويقيموا دولتهم

المستقلة" .وتابع" :أما الوصاية الهاشمية ،فهي أمانة أتشرف بحملها ،لحماية ورعاية المقدسات

اإلسالمية والمسيحية في القدس ،وهذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وارثنا الهاشمي ،وتجسيد إلرادتنا
الحرة وق اررنا الوطني ،الذي ال نسمح ألحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه".

األيام ،رام هللا2021/11/16 ،

 .34قطر تبدأ صرف مساعدات نقدية لـ  95ألف عائلة فقيرة بغزة
غزة :أعلن رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي ،أنه سيتم صرف

بدءا من يوم الثالثاء ،من خالل األمم
المساعدات النقدية لألسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزةً ،
المتحدة .وقال السفير العمادي في تصريح مكتوب له ،نشر على الموقع الرسمي للجنة القطرية،
بدءا من يوم
"ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لألسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة ً
الثالثاء وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية" .وأوضح أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو  95ألف
وبين
أسرة من األسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة ،بواقع  100دوالر لكل عائلةّ .
السفير العمادي ،أن عملية التوزيع ستتم من خالل األمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها

في محافظات قطاع غزة ،والبالغ عددها نحو  300مركز ومحل تجاري ،وستستمر لنحو عشرة أيام.

قدس برس2021/11/15 ،

 .35هآرتس :سيف اإلسالم القذافي أدار عالقات نظام والده مع "إسرائيل"
كشفت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية عن أن سيف اإلسالم القذافي ،نجل الزعيم الليبي الراحل معمر

القذافي ،أدار عالقات نظام والده بإسرائيل .وقالت الصحيفة إنه على الرغم من كون والده من أشد
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المناصرين للقضية الفلسطينية ودعم الجماعات الفلسطينية المسلحة بالمال والسالح والتدريب ،فإن
سيف اإلسالم قد التقى علنا مسؤولين إسرائيليين وكان على عالقة بممثلة إسرائيلية .وأوضح تقرير

هآرتس أنه على الرغم من عدم وجود عالقات رسمية تربط البلدين ،فإن إسرائيل ونظام القذافي كانا

على اتصال "بشأن قضايا دبلوماسية وانسانية" ،وقد أدار سيف اإلسالم القذافي تلك االتصاالت من
خالل رجال أعمال يهود من أصل ليبي من بينهم رجل أعمال يهودي يدعى والتر أربيب.

الجزيرة .نت2021/11/15 ،

 .36غانتس سيفتتح معرضا عسكريا في دبي
تل أبيب :بعد اإلعالن عن افتتاح فرع لشركة إنتاج األسلحة الحربية المتطورة في إسرائيل «البيت
سيستمز»  ،في اإلمارات العربية المتحدة ،كشف وزير الدفاع ،بيني غانتس ،أنه سيقوم بزيارة إلى
دبي في غضون بضعة أيام ،للمشاركة في افتتاح الجناح اإلسرائيلي في معرض األسلحة واألجهزة

األمنية .وقالت مصادر في تل أبيب إن غانتس سيجري عدة لقاءات على هامش المعرض ،إضافة
إلى اللقاءات المعدة له مع مسؤولين من اإلمارات .واعتبر المسؤولون اإلسرائيليون هذه النشاطات

جزءاً من التطورات الكبيرة في العالقات الوثيقة بين البلدين ،التي ال تتجاهل أي مجال.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/15 ،

 .37معاريف :مباحثات إماراتية إسرائيلية لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة
الناصرة :كشفت صحيفة معاريف العبرية ،يوم الثالثاء ،عن بدء مباحثات بين اإلمارات واالحتالل
اإلسرائيلي ،لتوقيع اتفاقية تجارة حرة .وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة االقتصاد والصناعة اإلسرائيلية،
اضيا مع نظيرها اإلماراتي عبد هللا بن طوق
أورنا باربيفاي ،عقدت صباح الثالثاء
ً
اجتماعا افتر ً
المري ،وبدأت مفاوضات معه من أجل إبرام اتفاقية للتجارة الحرة .وأضافت "معاريف" أن "توقيع
االتفاقية سيزيل الحواجز بين إسرائيل واإلمارات ،ويوسع التعاون االقتصادي بينهما" .وتظهر بيانات

رسمية إسرائيلية أن حجم التجارة بين البلدين في السلع بلغ  610مليون دوالر في أول سبعة شهور
من العام الجاري ،من بينها صادرات إماراتية لالحتالل بقيمة  400مليون دوالر ،نصفها من

األلماس.
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 .38العفو الدولية و”األورومتوسطي” يستنكران استمرار اعتقال ناشطة فلسطينية ويطالبان باإلفراج
عنها

دعت منظمة العفو الدولية ،اإلثنين ،السلطات اإلسرائيلية ،إلى وقف هجومها الممنهج والمستمر ضد
منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وموظفيها ،مستنكرة تأجيل جلسة االستماع بحق الناشطة في

مجال الصحة وحقوق اإلنسان المعتقلة منذ أكثر من  130يوما ،شذى عودة ،حتى ديسمبر /كانون
األول القادم.

ومطلع األسبوع الماضي ،دعا المرصد األورمتوسطي لحقوق اإلنسان السلطات اإلسرائيلية إلى توفير

ضمانات المحاكمة العادلة لمديرة مؤسسة لجان العمل الصحي ،واالمتناع عن إدانتها على خلفية
قدمتها النيابة العسكرية اإلسرائيلية بحقّها ،والتي بتدو فضفاضة وغير عادلة.
االتهامات التي ّ
القدس العربي ،لندن2021/11/15 ،
 .39سفيرة واشنطن لدى األمم المتحدة تجتمع بمسؤولين إسرائيليين
زارت المندوبة األميركية الدائمة لدى األمم المتحدة ،السفيرة ليندا توماس  -غرينفيلد ،تل أبيب،

اإلثنين ،وعقدت اجتماعات مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،نفتالي بينيت ،والرئيس اإلسرائيلي،

يتسحاق هرتسوغ ،ووزير الخارجية ،يائير لبيد .يأتي ذلك ضمن جولة إقليمية للمسؤولة األميركية

تستمر  6أيام ،وتزور خاللها "األراضي الفلسطينية واسرائيل واألردن" ،بحسب ما أعلنت البعثة
األميركية لدى األمم المتحدة ،في بيان أصدرته األسبوع الماضي.

عرب 2021/11/15 ،48

 .40التقييم السنوي لجيش االحتالل :الوضع األمني يتحسن مع إمكانية حدوث تصعيد مفاجئ وغير
متوقع

اعتبر التقييم السنوي للجيش اإلسرائيلي أن حالة الوضع األمني في “تحسن” لعدة أسباب ،على الرغم

من أن ذلك ال يمكن أن يمنع احتمال حدوث تصعيد مفاجئ وغير متوقع على أي جبهة من
الجبهات كما كان في السنوات األخيرة.

ووفقًا للتقييم -كما جاء في موقع واي نت العبري“ -فإن إسرائيل ستبدأ عام  2022مع تحسن للوضع
قليال مع استمرار وجود تهديد كبير من الجبهات المختلفة”.
األمني بشكل أفضل من السابق ً

ولفت إلى أن إقرار الميزانية الخاصة بو ازرة الجيش “سيساعد في ذلك من خالل المزيد من المشتريات
مشير إلى “التحسن
ًا
واقتناء المعدات وتدريب العسكريين واالحتياطيين في العامين المقبلين”،
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الدراماتيكي المتوقع في السنوات المقبلة في قدرات الجيش اإلسرائيلي على التعامل مع الوسائل
واأل ساليب الدفاعية والهجومية في ظل تهديد الصواريخ والطائرات بدون طيار على الجبهة الداخلية
وكذلك محاوالت استهداف المنشآت االستراتيجية الحيوية والقوات في مختلف الجبهات”.

وأشار الموقع إلى أنه تم تقديم تلخيص للتقييم األسبوع الماضي من قبل رئيس أركان الجيش

اإلسرائيلي أفيف كوخافي إلى لجنة الشؤون الخارجية واألمن في الكنيست وسيطرح الحقًا على
الحكومة اإلسرائيلية لمناقشته.
ويعزي التقييم “التحسن في الوضع األمني إلى  4عوامل ،أولها التباطؤ الملحوظ في تطور التهديدات
في الساحة الشمالية مع إيقاف المؤسسة العسكرية اإليرانية في سوريا خاصة بالقرب من الحدود مع
إسرائيل ،وتباطؤ تعزيز حزب هللا والمجموعات الموالية إليران بأسلحة استراتيجية دقيقة وتزويدها
ببطاريات دفاعية جوية كانت تهدد حرية عمل سالح الجو اإلسرائيلي في المنطقة ،واألمر الثاني

دعم القوى لالستقرار السياسي في سوريا بدعم من روسيا خاصة ،التي تساعد على إعادة إعمار
البالد وتحسين دول الخليج عالقاتها مع نظام بشار األسد وشعور إيران بأن هناك وضعا جديدا ينشأ

في سوريا تتداخل فيه ‘مصالح فالديمير بوتين وبشار األسد واسرائيل’ ونتيجة لذلك تضاءلت
احتمالية حدوث تصعيد مفاجئ على الجبهة في الوقت الحالي ويمكن تسجيل هذا النجاح لما عرف

باسم ‘ما بين الحربين’ (العمليات اإلسرائيلية الهجومية في السنوات األخيرة ضد أهداف إيرانية)”.

ووفقًا للموقع العبري بالرغم من ذلك إال أن هناك قلة قليلة في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ترى أنه
من أجل التخلص من اإليرانيين على الحدود أو على األقل تقليص وجودهم “يجب اتخاذ إجراءات
سياسيا لمحاولة
جهدا
غير مباشرة لمساعدة األسد على بسط حكمه على كامل سوريا وحتى أن هناك ً
ً
تعبئة واشنطن لمساعدة األسد في إعادة تأهيل بالده بحيث يكون للواليات المتحدة ثقل موازن للنفوذ

الروسي في الساحة الشمالية”.

وبحسب الموقع“ ،فإن روسيا معنية باالستقرار والسالم في سوريا و’كذلك بالنسبة إلسرائيل’ ألن
االستقرار هو نقيض لالنفجار كما أن الروس يريدون أن ال تضر النشاطات العسكرية اإلسرائيلية

ضد إيران في سوريا بالسمعة التجارية لبطاريات الصواريخ االعتراضية روسية الصنع الموجودة

هناك ،و’لذلك يبذل الجيش اإلسرائيلي قصارى جهده ويظهر اإلبداع العملياتي لتحقيق رغبات
بوتين’…”

ويوجد سبب آخر “لخفض إمكانية التصعيد على الساحة الشمالية يتمثل في أن حزب هللا في وضع

سياسيا ويعتبر مسؤوًال جز ًئيا على األقل عن األزمة التي تعيشها لبنان ولذلك التقديرات لدى
معقد
ً
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الجيش اإلسرائيلي أنه خالل هذه الفترة تضاءل استعداد الحزب للدخول في صراع مدمر مع إسرائيل
األمر الذي لن يؤدي إال لزيادة معاناة الشعب اللبناني”.

والسبب الثالث في تحسن الوضع األمني بحسب التقرير ،الموافقة على الميزانية العامة بما في ذلك

ميزانية و ازرة الجيش اإلسرائيلي ما يسمح بتسريع خطة كوخافي إلحداث ثورة إدراكية وهيكلية للجيش
ضمن خطته “تنوفا” متعددة السنوات لتحسين الوضع داخل الجيش ومن بين ذلك استعداده لتنفيذ
مستقبال.
هجوم ضد إيران لوقف برنامجها النووي
ً

ويقدر الجيش اإلسرائيلي “أن أي عمل في “الدائرة الثالثة” (إيران والعراق) سيؤدي إلى مواجهة في
الساحة الشمالية وربما حتى في غزة وداخل األراضي اإلسرائيلية كما أنه ليس من المؤكد أن ضربة

إليران ستوقف طموحات إيران وبرنامجها النووي”.

ويتوقع التقرير “أن تشهد السنوات المقبلة تطو ار في القدرات الدفاعية المدنية والعسكرية في مواجهة
مجال التعامل مع الصواريخ والطائرات بدون طيار ووسائل الكشف والتصدي لها وحتى على مستوى

الصواريخ والقنابل الحديثة والذكاء السيبراني واالصطناعي”.

والسبب الرابع -بحسب التقييم“ -فإنه يعود للتعاون االستخباراتي واألمني المكثف مع دول المنطقة”.
وبشأن ساحة غزة ،أشار التقييم إلى أنه بعد عملية “حارس األسوار” (العدوان األخير)“ ،تحقق
االستقرار بشروط مقابل منافع اقتصادية لكن االنفجار مرتفع كما كان في السنوات السابقة رغم أن

الهدوء السائد اآلن يتوقع أن يدوم لفترة أطول من الجوالت السابقة بفضل األموال القطرية والمشاركة
المصرية و’النوايا الحسنة إلسرائيل’ والتي تمنح سكان غزة وتيرة سريعة من اإلغاثة االقتصادية بما

في ذلك العمل” بالداخل.

وبحسب التقرير ،فإن عوامل التفجير لم تتضاءل ،ألن حماس والجهاد اإلسالمي منظمتان مقاومتان

“واسالميتان متطرفتان” بحسب تعبير التقرير“ ،وألن إسرائيل ما زالت ترفض بعض مطالبهما
االقتصادية وألن المفاوضات بشأن صفقة األسرى متوقفة”.

ووفقًا للتقرير ،فإن عوامل التفجير مع غزة تزداد أكثر ،حيث أوصى الجيش اإلسرائيلي المستوى
السياسي بعدم السماح لحماس والجهاد بمراكمة قوتهما وهذا يعني أن أي معلومات استخباراتية
موثوقة تشير إلى مكان أو أشخاص متورطين في مراكمة قوة الحركتين مثل إنتاج الصواريخ والقذائف

واألنفاق وانتاج الطائرات بدون طيار ،على الجيش االستعداد للهجوم ضدهم لمنع أي تصعيد

حاليا هي
مستقبلي حتى لو لم يكن ذلك ً
ردا على استف اززات سابقة من حماس أو الجهاد ،وأن القاعدة ً
الضرب إلحباط ومنع تعاظم قوة الحركتين ،ومن األمثلة على ذلك إسقاط الطائرة بدون طيار من غزة
منذ أسبوع بعد إطالقها في رحلة تجريبية فوق البحر قبالة سواحل القطاع.
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وعلى الساحة البحرية ،يسود حالة من االستقرار والهدوء ومن المحتمل أن تكون إيران واسرائيل قد
وصلتا إلى حالة من الردع المتبادل ما سمح لإليرانيين بالتركيز على النشاط البحري الذي يتحدى

األسطول األميركي الخامس في الخليج العربي وخليج عمان.

وفي تقييم الجيش اإلسرائيلي للوضع في “ ،2022فإن هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق

بالمشروع النووي اإليراني على الرغم من تباطؤ طهران في األشهر األخيرة إال أن معدل تخصيب

المواد في ارتفاع وسط شكوك فيما إذا كانت إيران فعالً مهتمة بالعودة لالتفاق النووي أو المفاوضات
نهاية الشهر الجاري ومحاولتهم أخذ وقت أكثر في الضغط على إدارة جو بايدن لالمتثال لمطالبهم”.

ويدرك الجيش اإلسرائيلي وكذلك المستوى السياسي ،أنه ال جدوى اليوم من محاولة التأثير على
سلوك الواليات المتحدة في المسار الدبلوماسي مع إيران لذلك يجري صياغة استراتيجية متماسكة

خاصة بإسرائيل تجاه البرنامج النووي اإليراني.

القدس ،القدس2021/11/16 ،

 .41رغم مرور  33عاما على اإلعالن … االستقالل لم ينجز بعد
هاني المصري

عيدا
مرت ،يوم أمس ،الذكرى الثالثة والثالثين إلعالن االستقالل الفلسطينيّ .
ويعد يوم االستقالل ً
فلسطينيا ،تنظم فيه االحتفاالت ،وتغلق المؤسسات العامة والخاصة في أراضي السلطة
وطنيا
ً
ً
الفلسطينية ،ومع ذلك لم يتجسد االستقالل حتى اآلن ،وكأننا استعضنا عنه باالحتفال به.
منذ إق ارره ،تعرض إعالن االستقالل لمعارضة قوية استندت إلى أن تغيير برنامج التحرير والعودة

ونوعا من
ضمنيا بإسرائيل
ببرنامج االستقالل ومبادرة السالم التي تزامنت معه وتضمنت اعت ارفًا
ً
ً
ونوعا من
كبير
اجعا ًا
ً
تغليب أشكال النضال السلمية والتفاوضية على األشكال الكفاحية ،ومثّل تر ً
وخصوصا االعتراف بقرار  ،242وأن االستقالل لم يتحقق،
التكيف مع األوضاع العربية والدولية،
ً
ّ

وتعبير
ًا
سواء عند اإلعالن عنه في العاصمة الجزائرية العام  ،1988فهو كان إعالن نوايا ليس أكثر،
التوهم بإمكانية إنجاز الدولة،
عن إرادة لتحقيقه ،وجاء نتيجة للشعور بالثقة بعد االنتفاضة المجيدة ،و ّ
وأنها صارت على مرمى حجر.

واشتدت المعارضة لإلعالن مع مرور السنوات ،ألن االستقالل لم يتحقق ،بل على العكس تعمق

االحتالل في الضفة الغربية ،بما في ذلك القدس ،وازداد االستعمار االستيطاني لدرجة وجود 913

ألف مستعمر مستوطن في الضفة المحتلة ،واستمر االحتالل الذي يأخذ شكل العدوان العسكري

والحصار على قطاع غزة ،وفرض وتعميق نظام األبارتهايد في أراضي .48
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وما يزيد الطين بلة أن القيادة الرسمية رغم المصير الذي أوصلتنا إليه ال تجرؤ على المراجعة وطرح
البديل أو البدائل الواقعية والممكنة ،وتكتفي باالنتظار والتهديدات اللفظية ،مع بقاء الوضع البائس

على ما هو عليه ،فهي تستمر باللهاث وراء إعادة إنتاج أوسلو ،واحياء ما يسمى "عملية السالم"،
وهددت واتخذت ق اررات أكثر من مرة لم تنفذ بوقف التعامل مع االتفاقيات الموقعة ،وسحب أو تعليق

االعتراف بإسرائيل وتسليم مفاتيح السلطة ،وسحب أو تعليق االعتراف بإسرائيل ،واعتماد المقاومة
الشعبية أو اتباع خيارات بديلة عن خيار حل الدولتين إذا لم تلتزم إسرائيل به وتنسحب خالل عام

من تاريخ خطاب الرئيس األخير في الجمعية العامة لألمم المتحدة.

السؤال األول :هل إعالن االستقالل خطأ من حيث المبدأ ،أم صحيح عند تبنيه وال يزال ،والخطأ في

السياق الذي وضع فيه والنتائج الذي انتهى إليها ،أي هو خطوة صحيحة وضعت في سياق خاطئ

وساهمت في نشر األوهام ووصولنا إلى ما نحن فيه؟

وهذا يقود إلى سؤال آخر :هل برنامج التسوية الذي بدأ يطل برأسه بإقرار ببرنامج السلطة الوطنية
على أي جزء يتم تحريره في المجلس الوطني المنعقد العام  1974هو الخطيئة األصلية وبداية

التدهور ،أم أنها خطوة مفهومة بعد هزيمة حزيران  67وطرح النظام الرسمي العربي شعار "إزالة آثار
دال من "التحرير والعودة"؟
العدوان" ب ً

أنا غير مقتنع أن من أقر برنامج النقاط العشر كان يعرف أو يقدر أن القيادة الفلسطينية ستوقع على

حتما سيصل ،وفي كل األحوال ،إلى ما وصل إليه ،لسبب بسيط ،وهو أن الفرق
اتفاق أوسلو ،وأنه ً
جدا بين النقاط العشر التي أتت مع استمرار تبني الميثاق الوطني وخيار
شاسع والتناقض كبير ً

تدادا عن كل ما سبقه ،بدليل الوصول بعد  14عاما إلى اعتبار
المقاومة ،وبين أوسلو الذي شكل ار ً
الميثاق "كادوك" ،وتعديل معظم مواده بعد عشرة أعوام أخرى بحضور الرئيس األميركي السابق بيل
كلينتون ،واالعتراف في أوسلو بحق إسرائيل في الوجود والعيش بأمن وسالم ونبذ المقاومة.

إن تبني النقاط العشر يجب أن يقيم بظروفه والسياق الذي أتى به ،فهو أتى بعد أيلول األسود في

العام  ،1970واشتداد التنافس بين المنظمة واألردن على تمثيل الفلسطينيين ،وبعد حرب تشرين في
ِ
نامجا يناسب
العام  ،1973التي أطلقت قطار التسوية ،ورأت المنظمة أنها إذا لم تبد مرونةً وتطرح بر ً
المرحلة الجديدة ،سيتجاوزها قطار التسوية ،الذي اعتبرت أنه جارف وسريع ،وهذا خطأ كبير وقعت
معا ،أو ما كان يعرف بجبهتي القبول والرفض ،واذا لم تؤهل نفسها للمشاركة
فيه القيادة والمعارضة ً
فيه فسيتم تجاوزها.
يكمن الخطأ في تصور إمكانية التسوية مع إسرائيل ،وقبول الطرف الفلسطيني كالعب أساسي فيها

من دون تغيير جوهري حاسم في ميزان القوى ،وهذا قاد إلى سلسلة التنازالت وصوًال إلى أوسلو
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الكارثة ،وكان يمكن طرح برنامج مرحلي قادر على قطع الطريق على مخططات التسوية التصفوية،
من دون التخلي عن الميثاق وخيار المقاومة.

ربما لو لم يتم طرح النقاط العشر لما حصلت المنظمة على اعتراف فلسطيني وعربي ودولي بها

بعيدا عن الوضع الرسمي
هامشا
كممثل شرعي للشعب الفلسطيني ،وهذا أعطاها
ً
استقالليا للحركة ً
ً
العربي الذي يشدها إلى األسفل ،ولكنها بالغت في استقاللية القرار الفلسطيني ،لدرجة وفرت للحكام
العرب والمسلمين واألحرار في العالم كله فرصة للتنصل من مسؤولياتهم إزاء القضية الفلسطينية،

لدرجة أخذ يردد الكثير أن "أهل مكة أدرى بشعابها" ،و"نقبل بما يقبل به الفلسطينيون".

ربما لو لم يتم طرح النقاط العشر لما حصل الفلسطينيون على اعتبار الجمعية العامة لألمم المتحدة
للصهيونية على أنها شكل من أشكال العنصرية في العام  ،1975وتم التراجع عن هذا القرار عشية
مؤتمر مدريد ،ولما أقرت الجمعية العامة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ،ولما اعترفت

بالمنظمة كعضو مراقب ،ولما استلمت المنظمة راية حركة التحرر العالمية من الثورة الفيتنامية بعد
انتصارها .فشعار تحرير فلسطين صحيح ،ولكنه غير مطروح للتنفيذ الفوري ،ال في بداية سبعينيات

القرن الماضي ،وال اآلن بعد مرور عشرات السنين ،والفلسطينيون بحاجة الى برامج قادرة على
تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في كل مرحلة.

ربما لو لم يتم طرح البرنامج المرحلي (الذي كان ال بد أن يحصل من دون التراجع عن الهدف

النهائي والبرنامج اإلستراتيجي) لتم على األغلب شطب منظمة التحرير ودور الشعب الفلسطيني

وحل األردن واألطراف
والعودة إلى عهد الوصاية واالحتواء العربي ،ولتم تجاوزها منذ زمن بعيدّ ،
العربية األخرى محلها من دون أن تكون قادرة على إزالة آثار العدوان.
ما يعزز هذا الرأي أن األردن الرسمي وصل إلى قناعة بأنه غير قادر على تحرير الضفة ،لدرجة

أن االحتالل رفض اإلقدام على فك االشتباك على الجبهة األردنية ،بعد حرب  1973ولو على كيلو
متر واحد ،أسوة بما حدث على الجبهتين المصرية والسورية ،ووافق على مضض على أن منظمة

التحرير هي الممثل للشعب الفلسطيني في قمة الرباط العام  ،1974ثم أصدر قرار فك االرتباط العام

 1988ليخلي مسؤوليته عن الضفة الغربية ما عدا رعاية األقصى ،ويحمل المنظمة كامل المسؤولية،
فهو وفق الشرعية الدولية المسؤول عن الضفة التي احتلت ،وهي جزء من المملكة األردنية الهاشمية.

في المقابل ،رحبت المنظمة ،بسرعة وتعجل ،بقرار فك االرتباط ،كونه يؤكد وحدانية تمثيلها ،ولم

تنتبه للمخاطر المترتبة عنه والدروس المستخلصة ،وأهمها إذا كانت إسرائيل لم تنسحب "كرمال"
األردن فهي لن تنسحب لصالح منظمة التحرير الفلسطينية النقيض التاريخي لها ،لذا كان ال بد من

طويال من الزمن ،وما كانت لتنجح لوال احتالل
ردحا
ً
تغيير المنظمة ،هذه العملية التي استغرقت ً
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العراق للكويت وانهيار التضامن العربي وصوال لطرح مبادرة السالم العربية التي انتهت إلى تتبيع
وتطبيع عربي من دون انسحاب ،ولوال انهيار االتحاد السوفييتي والمنظومة االشتراكية ،وبدء مرحلة

السيطرة األحادية األميركية ،ولوال األخطاء والخطايا التي ارتكبتها القيادات الفلسطينية ،وأخطرها
توقيع اتفاق اوسلو.

وحتى نفهم ما جرى ،كان هناك منافسة بين المنظمة وأطراف عربية عدة على من يمثل الفلسطينيين
ومن يحتويهم ،وطغيان لرأي عند القيادة الفلسطينية يرى أولوية االعتراف بالمنظمة على االعتراف

بالحقوق الفلسطينية ،وهذا قاد إلى الخطيئة الكبرى ،وهي االكتفاء في أوسلو باالعتراف اإلسرائيلي

يخيا من
بالمنظمة كممثل للفلسطينيين مقابل اعتراف قيادة المنظمة بدولة إسرائيل ،وهذا مثّل تنا ًزال تار ً
دون مقابل يذكر.
حتما إلى االعتراف بالحقوق الفلسطينية ،فهي
تصور ياسر عرفات أن االعتراف بالمنظمة سيقود ً
لقد ّ
تماما ،لذلك حذرنا سابقًا من ذلك ،ونحذر
تناضل من أجل هذه الحقوق ،وثبت أن هذا التقدير خاطئ ً
حاليا حركة حماس من المبالغة بأهمية االعتراف بها كالعب فلسطيني أساسي ،أو حتى كممثل
ً
للفلسطينيين ،من دون االعتراف بأي حق من الحقوق الفلسطينية.

أوصلنا طبيعة النظام السياسي الفلسطيني ،وخصائصه ،وفرديته ،ونظام المحاصصة الفصائلي،

وابتعاده عن العمل الجماعي ،واالحتكام إلى الشعب والمساءلة والمحاسبة والمراجعة والشفافية،
ووقوعه في سلسلة من األخطاء واألوهام والرهانات والتقديرات والتوقعات الخاطئة؛ إلى ما نحن فيه،

تحول برنامج النقاط العشر إلى برنامج الدولة واالستقالل وتقرير المصير وحق العودة على
إذ ّ
وبدال من برنامج العودة والتحرير ،واستبدل الكفاح المسلح كطريق وحيد إلى أشكال عدة
حساب ً
للنضال والى المفاوضات كطريق وحيد ،ثم إلى برنامج إقامة سلطة حكم ذاتي على أمل أن تتحول

عمليا  -إلى أن يقضي هللا
إلى دولة من خالل المفاوضات والتنازالت واثبات الجدارة ،إلى القبول
ً
أمر كان مفعوًال  -ببقاء السلطة ،ولو على صورة سلطتين متنازعتين.
ًا

حق
إن حق الفلسطينيين في تقرير المصير ،الذي يشمل حقهم في إقامة دولة على أرض وطنهمٌ ،
طبيعي وتاريخي وقانوني ،وحقهم في إقامة دولة على أي جزء يتم تحريره وانجاز االستقالل الوطني،
ٌ
ٌ
دوليا
بما في ذلك على األرض الفلسطينية المحتلة العام  ،1967جزٌء من هذا الحق ،وهو معترف به ً
وفي القانون الدولي والشرعية الدولية ،إذ أكد قرار التقسيم  181إقامة دولة عربية على  %44من
أرض فلسطين االنتدابية ،واعترفت أكثر من  100بالدولة الفلسطينية بعد إعالن االستقالل ،كما

اعترفت  140دولة بفلسطين كدولة مراقبة في األمم المتحدة .ولكن االعتراف الدولي ال ينهي
االحتالل وال يجسد الدولة إذا لم يستند إلى كفاح متعدد األشكال قادر على تغيير موازين القوى.
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ويستند هذا الحق ،كذلك ،إلى وجود أغلبية سكانية فلسطينية ساحقة في الضفة والقطاع ،حيث يعيش
أكثر من خمسة ماليين فلسطيني مقابل أقل من مليون مستعمر مستوطن ،ومعظم الفصائل ،بما فيها
"حماس" ،أبدت موافقتها على إقامة دولة فلسطينية على حدود ( ،1967من دون التنازل عن برنامج

التحرير الكامل) وذلك في وثيقة األسرى ،واتفاق القاهرة  ،2011وكل االتفاقات التي وقعت بعده بما

فيها وثيقة "حماس" السياسية المقرة في العام  ،2017وكذلك أكد إسماعيل هنية ،رئيس "حماس"،

مؤخرا ،التمسك بها.
ً
كما يدعم هذا الحق جزء من اإلسرائيليين ،وجزء أكبر من اليهود في العالم ،ويمكن أن يساعد على
تحقيقه؛ خشية من انفجار القنبلة الديمغرافية التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ضرب جوهر

مشروع الحركة الصهيونية ،وهو إقامة دولة يهودية يعيش فيها أغلبية كبيرة من اليهود.

الخالصة :لم يكن الخطأ إعالن االستقالل ،وانما في المبالغة فيه ،والتعامل كأن االستقالل قد حدث
أو قاب قوسين أو أدنى ،وال كان الخطأ في برنامج النقاط العشر وال في البرنامج المرحلي ،وانما في
عدم فهم طبيعة الحركة الصهيونية ،وتوهم أنها ممكن أن تقبل بالتسوية إذا تم التنازل عن معظم

فلسطين وعن حق الفلسطينيين في المقاومة وطُِّبعت العالقات العربية واإلسالمية معها ،فهذا كله
يقفز عن فهم طبيعة المشروع االستعماري االستيطاني العنصري وأهدافه وخصائصه ،وأنه رافض

امتدادا لمشروع استعماري يهدف إلى إبقاء هيمنة الدول االستعمارية على
للتسويات ،وعن كونه
ً
المنطقة من خالل إبقائها أسيرة التخلف والتبعية والتجزئة.
تمثل الخطأ في االستعداد للمساومة والمقايضة بين وعلى حقنا في الدولة وحق العودة وغيره من

عمليا  -رغم الشعارات النارية والتهديد بالخيارات األخرى أو
الحقوق الفلسطينية ،ما جعلنا ننتهي
ً
بإزالة إسرائيل ،وذلك بعد أن حدث الفصل اإلسرائيلي لقطاع غزة عن الضفة الذي بدأ قبل أوسلو
وعبد الطريق لالنقسام الفلسطيني وتعمق بعده  -إلى سلطة حكم ذاتي انقسمت إلى
بسنوات عدة ّ
سلطتين متنازعتين :تسعى األولى للحصول على تسهيالت ومشاريع لضمان بقائها مقابل التنسيق
والتعاون األمني ،وتسعى األخرى إلى نفس الشيء من خالل معادلة اقتصاد مقابل تهدئة.

ممكنا ،وال يزال ،الجمع بين التمسك بالحقوق األساسية والهدف النهائي ،مع وضع خيارات
كان
ً
وبدائل ومراحل وبرامج تناسب الظروف الخاصة بكل تجمع فلسطيني وتصب في مجرى واحد
ويحكمها الحقوق التاريخية واألحالم الكبيرة و الهدف النهائي.
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" .42الكل الوطني" وبؤس االستخدام
د .محمود العجرمي
خاطبني صديق برسالة ،وكان مضمونها الفتًا بلغة باتت مطروقة –يا لألسف -من كثيرين ،وهذا
الصديق قيادي بارز في واحد من فصائل المقاومة ،ينتقد فيها بم اررة ما آلت إليه أوضاع الشعب
الفلسطيني وما يعانيه من أفعال عباس وفريقه المتآمر وأجهزته األمنية المتعاونة حد التفاني مع عدو

نازي ال يرحم.

جديدا يسمسرون به سوى دماء األبناء األعزاء لشعبنا الفلسطيني
هؤالء العمالء الذين باتوا ال يجدون
ً
الصابر المحتسب .
ثم ينتقل الصديق فجأة دون مقدمات إلى دعوة هؤالء الذين وصفهم بأعداء الشعب وجالديه ليدعوهم

إلى تحكيم العقل والعودة إلى جادة الحكمة ،ويناشدهم ويذكرهم بأن هؤالء الشهداء الذين سقطوا

وساهموا في اغتيالهم هم من أهلهم وذويهم وبني وطنهم ،ونعود لـ"بوس اللحى" ،والعطوات العشائرية،

إيمانا باهلل وحرمانية العمالة التي ينهى عنها هللا ورسوله
وكأنك يا أبا زيد ما غزيت ،وأن الجهاد ليس ً
ودفاعا عن دينه والقيم السامية ومقدساتنا وأرضنا المطهرة في فلسطين ،التي
(صلى هللا عليه وسلم)،
ً
حمايتها من العدو وعمالئه واجبة ،نحميها بحدقات العيون كي تكون عزيزة مستقلة سيدة نورثها

ألبنائنا مرفوعي الرؤوس بين األمم .

اضحا ،أن علينا أال نذهب للمرة المليون لنناشد هؤالء الذين ختم هللا على قلوبهم
وكان ردي عليه و ً
عاما ونيف من التيه والغياب
وأسماعهم وأبصارهم وضمائرهم ،ونجرب المجرب بعد ثمانية وعشرين ً

.

وجماهير هو التحرك الجاد والهادف لعزل
إن ما يفترض أن يكون واجب الجميع اليوم مقاومةً
َ
وحصار واسقاط هذا التيار المتآمر وأجهزته األمنية المجرمة ،وكلنا يرى بأم العين ما يقترفونه من
سقوط حتى الحضيض في بيع األرض الوطنية ،ومحاصرة المنتفضين في القدس المطهرة ،وبيع

عذابات األسرى ودماء الشهداء والجرحى البواسل.

واني أطالب صراحة الجميع بالتوقف عن الحديث عن أضغاث أحالم "المصالحة" وانهاء "االنقسام"،
ٍّ
لكل منهما اجتهاده الثوري لتحرير الوطن.
وكأننا أمام برنامجين وطنيين ّ
وسمجا رد عباس على سيده نفتالي بينيت حين أعلن أنه لن يلتقيه؛ فقد قدم كل
وقد جاء طريفًا
ً
غاضبا" :إن هذا يعني أننا سنتخذ موقفًا" ،ثم استدرك
شيء ،ولم يعد لديه ما يستحق ،وقد قال عباس
ً
بعيدا ،ألننا سنستمر في المطالبة
حتى ال يفهمه أحد على غير ما يريد" :أرجو أال يذهب خيالكم ً
بعيدا عن أي عنف".
بعودة المسيرة السياسية والتفاوض ً
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وتابعت رسالتي في الرد على الصديق أن من أقدم على كارثة عار صك إذعان أوسلو ال يجتهد
دور وظيفيًّا
يقينا أن له ًا
ًا
اعدا أو
قاصر قد يفضي إلى حل سياسي لقضيتنا الوطنية ،وانما يعلم ً
طريقًا و ً
أعد بعناية ليتقاسم مع ربعه الجدد هذا المخطط ،وأقول بجالء :الخياني بالتمام والكمال ،وقد مضى
عاما واحدها ينطح اآلخر بوقائع تفقأ العين وال تخفى على وطني ساذج فكيف
على ذلك ً 28
بالحصيف؟! وقد بدؤوا في االعتراف بكيانهم على  %78.4من األرض الوطنية ،وهذا يعني إقرارهم
بسيادة المستوطنين على هذا اإلقليم الجغرافي وقاطنيه الطامعين المستوطنين القادمين من أركان

أصال
شطبا لقضية الالجئين التي أسست ً
األرض األربعة وعلى مصادره الطبيعية ،وهذا لعمرك يعني ً
أيضا تكنى الفلسطينية لذاك السبب
من أجلها المنظمة ،التي "كانت" لتحرير هذه الجغرافيا ،وكانت ً

هابا ،ويقدسون التعاون األمني مع العدو النازي
الذي تذروه الرياح  ...ويقاتلون المقاومة ويعدونها إر ً
الكولونيالي ،وبقية القصة ال شك عندكم.
ورغم كل التفاصيل لم نزل نتحدث عن ضرورات لقاء (الكل) الفلسطيني ،أي كل؟! هل يلتقي العميل

مع الثائر؟!

ألسنا أمام برنامجين متناقضين متصارعين متنابذين كالخطين المتوازيين ال يلتقيان إال بإذن هللا

(تعالى) ،ال شك؟!

أال تعتقد أن تجريب المجرب هذا سيضرب عمليات الفرز واالستقطاب الجارية اليوم بتسارع في قلب
وعقل شعبنا الفلسطيني المرابط الصامد المضحي في بيتا ،وبيت دجن ،ونعلين ،والخليل ،وجنين،

وقلقيلية ،وكل زاوية في فلسطين المحتلة من أقصاها إلى أقصاها؟!

حكومات بيك بوتا ودوكليرك للعنصريين في جنوب أفريقيا لم تسقط بجمع (الكل) بل حارب المؤتمر

الوطني األفريقي ( ).A. N. Cفي الغابات وفي كل المنتديات األفريقية والعالمية حكومة التمييز
العنصري البيضاء ،حتى عزلت وحوصرت وسقطت ،ألن المسرح ما كان له أن يلملم (الكل) ألن

مستحيال ،كما لم تطالب (فيتكونج) -وهي جبهة التحرير الفيتنامية -بأن يراجع العميل فان
ذاك كان
ً

ثيو رئيس سلطة فيتنام الجنوبية في حينه مواقفه ويعود إلى حضن شعبه (وانو عيب عليك ،وما
بيصير!) بل قاتلوه حتى سقط ،وهربت تلك العصابة حين اختطفتها آخر طائرات الهليكوبتر

األمريكية المندحرة والهاربة من على سطح السفارة األمريكية في سايغون ،وقد سقط االحتالل

األمريكي في ف يتنام مرة إلى األبد ،وتوحدت هانوي وسايغون ،وقامت جمهورية فيتنام الحرة السيدة
والمستقلة .

جميعا حين كان ثوار جبهة
والنماذج ستعز على من سيحاول إحصاءها ،وفي الجزائر أنموذج نعرفه
ً
التحرير الجزائرية يعدمون كل خوان متآمر لتنظيف وتحصين القلعة الوطنية من الداخل وحتى
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تتطهر من طعنات الغدر ،وما نعيشه في ضفة الصمود خير دليل على ذلك ،ولنتذكر ما حل
بفرسان نفق الحرية في سجن جلبوع.

فلسطين أون الين2021/11/15 ،

 .43قنصلية أميركية في الضفة الغربية
ألن بيكر
النية المعلنة لإلدارة األميركية إعادة فتح قنصليتها في القدس كجسم تمثيلي أمام القيادة الفلسطينية،

ولتقديم خدمات قنصلية لسكان «المناطق» ،أصبحت عقبة سياسية كأداء للعالقات بين إسرائيل
والواليات المتحدة .فتعقيد وحساسية المسألة يضافان إلى مطالبات القيادة الفلسطينية بإعادة تقسيم

القدس ،والغاء اعتراف اإلدارة السابقة بالقدس عاصمة إلسرائيل .ثمة بضع نقاط قانونية ذات صلة
بالمسألة.

أوالً ،إعالن الواليات المتحدة في أيار  2018االعتراف الرسمي بالقدس عاصمة إلسرائيل شكل تغيي اًر
مهماً في سياسة الواليات المتحدة .فقد ألغت الوضع الذي كان قائماً قبل ذلك ،والذي لم تكن فيه
القدس منذ قيام الدولة في  1948تعد في نظر الواليات المتحدة أرضاً سيادية إسرائيلية .وخلق

االعتراف األميركي الرسمي بسيادة إسرائيل في القدس وضعاً قانونياً جديداً حل محل سياسة عدم
االعتراف السابقة ،وبموجبها اعترفت الواليات المتحدة بفرض القانون اإلسرائيلي في القدس .لقد أتاح

الوضع السابق للوال يات المتحدة ،مثلما أتاح لدول أخرى ،االحتفاظ بقنصليات مستقلة موجودة منذ
الحكم العثماني في المنطقة في منتصف القرن التاسع عشر ،والتي كانت تستهدف خدمة األميركيين

الذين يزورون البالد المقدسة.

مع التوصل إلى اتفاقات أوسلو في  ،1993طورت القنصلية األميركية المستقلة والمنفردة في القدس

دو اًر جديدًا يتمثل باإلشراف على عالقات الواليات المتحدة مع هذا الكيان السياسي الفلسطيني ،وكذا
مع الفلسطينيين سكان شرق القدس ،الضفة الغربية ،وقطاع غزة .وكما أسلفنا باعتراف الواليات

المتحدة بسيادة إسرائيل في القدس غير اإلعالن في  2018بشكل ال مرد له الوضع ،وجعل وجود

القنصلية األميركية المستقلة في القدس ،التي تخدم الحكم الفلسطيني وسكان «المناطق» ،زائداً ال

داعي له.

ثانياً ،تقوم منظومة العالقات القنصلية القائمة بين إسرائيل والواليات المتحدة على أساس ميثاق فيينا

للعالقات القنصلية من العام  .1963وتقضي المادة الرابعة من هذا الميثاق بأن االحتفاظ بوظائف

قنصلية أو كل مكتب آخر يشكل جزءاً من الوظيفة القنصلية في أرض دولة ما متعلق بموافقة هذه
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الدولة .كما أن المادتين  7و 8من الميثاق تقول :إن تحقيق الوظائف القنصلية حيال أو عن دولة
أخرى تتطلب إذناً محدداً.

ثالثاً ،باالتفاق االنتقالي بين إسرائيل وم.ت.ف (اتفاقات أوسلو ب) في  ،1995اتفق الطرفان على أال
تكون للسلطة الفلسطينية صالحيات ومسؤوليات في مجال العالقات الخارجية ،بما في ذلك إعطاء
إمكانية إلقامة ممثليات أجنبية في الضفة الغربية أو في قطاع غزة ،وتعيين أو استقبال طاقم

دبلوماسي وقنصلي ،وتنفيذ وظائف دبلوماسية .والمادة ذاتها في االتفاق تقضي بإمكانية إقامة
«ممثليات» من دول أجنبية في المنطقة التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية كوسيلة لتنفيذ االتفاقات
االقتصادية ،الثقافية ،وغيرها من االتفاقات ،لصالح السلطة الفلسطينية .وفتح ممثلية أميركية كهذه

في رام هللا ،في غزة ،أو في أي مكان آخر في «المناطق» التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية،

سيكون وفقاً لتوثيق المسيرة السلمية التي اتفقت عليها إسرائيل والفلسطينيون وأيدتها الواليات المتحدة
وغيرها وال يتطلب موافقة إسرائيل ،وذلك ألن القانون اإلسرائيلي ال يطبق في هذه «المناطق».

وعليه ،فهكذا فقط يكون بوسع الواليات المتحدة أن تقيم ممثلية لتقديم خدمات للسلطة الفلسطينية

وسكانها ،تتناسب وسياسة الواليات المتحدة ،مع تعهدات القانون الدولي للواليات المتحدة ،ودون
المس بتعهدات واعالنات الواليات المتحدة.

«معاريف»

األيام ،رام هللا2021/11/16 ،
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 .44كاريكاتير:

فلسطين أون الين2021/11/15 ،
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