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 .1وزيرة الداخلية البريطانية تعتزم إعالن حماس “منظمة إرهابية”
لندن :أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية ،بريتي باتيل ،اليوم الجمعة أنه سيتم حظر حركة “حماس”
كمنظمة إرهابية في حملة جديدة على معاداة السامية .وأضافت باتيل أن أي شخص يؤيد الحركة

“بشكل متهور” أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضوا فيها ،سيواجه
عقوبة بالسجن عشر سنوات ،بموجب القوانين الجديدة ،التي سيتم سنها في البرلمان ،حسب وكالة

“بلومبرغ” لألنباء اليوم الجمعة .وتابعت باتيل أن الخطوة سترسل “رسالة قوية للغاية ألي فرد ،يفكر
في أن يقول نعم لدعم منظمة ،مثل حماس”.

ويسد التغير القانوني ثغرة للسماح برفع أعالم حماس ،وبالترويج أليديولوجيتها المناهضة

للصهيونية ،وبجمع أموال لها وبنشر مواد خاصة بها وبعمل ممثليها في المملكة المتحدة .وأضافت
أن جناحها العسكري فقط هو المحظور.

وتابعت“ :إنها خطوة مهمة ،السيما بالنسبة للمجتمع اليهودي .حماس معادية للسامية بشكل أساسي

ومسعور” .وتابعت وزيرة الداخلية البريطانية أن معاداة السامية شر دائم “ال أتحمله أبدا .يشعر
الشعب اليهودي بشكل دائم ،بعدم األمان في المدارس وفي الشوارع ،عندما يتعبدون وعندما يكونون

في منازلهم وعلى اإلنترنت”.
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وتابعت الوزيرة“ :ستدعم تلك الخطوة القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة،
وهو عمل يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم األمان”.

يشار إلى أنه تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الواليات المتحدة وكندا واالتحاد

األوروبي.

القدس العربي ،لندن2021/11/19 ،

 .2أبو ردينة :الحكومة اإلسرائيلية الحالية تمادت أكثر من سابقاتها في عمليات القتل وجرائم الحرب
رام هللا :قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ،إن شعبنا يواجه سلسلة
من الحكومات اإلسرائيلية المدمرة ألي محاولة إلنقاذ عملية السالم .وأضاف أبو ردينة في حديث

إلذاعة صوت فلسطين ،يوم الخميس ،أن حكومة االحتالل الحالية تمادت أكثر من سابقاتها في
عمليات القتل اليومية وجرائم الحرب ،التي ستكون لها عواقب وخيمة ،لذا عليها مراجعة سياساتها

العنصرية والتي لن تمر دون حساب .وأدان قرار إسرائيل نقل و ازراتها ومؤسساتها وشركاتها إلى
القدس المحتلة ،مشددا على أن كل خطوة تقوم بها حكومة االحتالل في القدس مرفوضة ومدانة

وغير شرعية .وطالب اإلدارة األميركية بالمسارعة في تحويل تصريحاتها اإليجابية إلى أفعال على
األرض بشأن حل الدولتين واعتبار االستيطان غير شرعي ،ونقل القنصلية الى القدس ،ال سيما وأن

األمور غاية في الخطورة ،وغير قابلة لالحتمال وتسير باتجاه صعب.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/18 ،

 .3الشيخ يؤكد استمرار السلطة الفلسطينية بدفع مستحقات األسرى
غزة -القدس العربي” :ك ّذب حسين الشيخ ،رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية ،رواية وزير
إسرائيلي حول قرب قيام السلطة الفلسطينية بوقف صرف مخصصات األسرى الفلسطينيين .وكتب
الشيخ ،على صفحته في تويتر يقول“ :ما صرحه وزير إسرائيلي أن السلطة ستتوقف عن دفع

مستحقات األسرى الفلسطينيين غير صحيح” .وأشار الشيخ إلى أن حكومة إسرائيل تخصم شهريا من
اإليرادات الفلسطينية ما يقارب  52مليون شيكل (الدوالر األمريكي يساوي  3.10شيكل) “نتيجة
إصرار السلطة على التزامها بدفع هذه المستحقات ألسرانا األبطال” .وكان عيساوي فريج وزير
التعاون اإلقليمي في الحكومة اإلسرائيلية ،زعم أن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تحويل رواتب

األسرى الفلسطينيين في السجون.
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 .4اشتية :من ال يستطيع معاقبة "إسرائيل" يستطيع بالحد األدنى مساعدة فلسطين
أوسلو :التقى رئيس الوزراء محمد اشتية ،يوم الخميس ،لجنة الدفاع والعالقات الخارجية في البرلمان
النرويجي برئاسة اينا اريكسون سوريدي ،في مبنى البرلمان النرويجي في أوسلو .وقال اشتية" :من ال

مشير إلى أن مساعدة فلسطين
ًا
يستطيع معاقبة اسرائيل يستطيع بالحد األدنى مساعدة فلسطين"،
تتمثل "باالعتراف وتمكينها من تجسيد الدولة على حدود الـ 1967مع القدس عاصمة ،وحق العودة

لالجئين" .وأضاف" :على العالم التحرك من أجل حماية حل الدولتين الذي تعمل اسرائيل على تدميره
بشكل ممنهج ،من خالل التوسع االستيطاني المتسارع واالعتقال والقتل وحصار غزة وعزل القدس،

وغيرها من اإلجراءات" .ودعا اشتية إلى الضغط على إسرائيل لاللتزام باالتفاقيات الموقعة التي تتيح
عقد االنتخابات الفلسطينية بما يشمل القدس ،وهي ضرورة وطنية لحماية القضية الفلسطينية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/18 ،

 .5المالكي يرحب بتصويت األمم المتحدة على قرار السيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية
رام هللا :رحب وزير الخارجية رياض المالكي ،بتصويت اللجنة الثانية في الجمعية العامة لألمم
المتحدة على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس

الشرقية ،وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل ،على مواردهم الطبيعية .وكانت صوتت ،أمس
الخميس )157( ،دولة لصالح القرار ،فيما صوتت  7دول ضد وهي(:كندا ،واسرائيل ،وجزر مارشال،

وميكرونيزيا ،وناورو ،وباالو ،والواليات المتحدة االمريكية) ،فيما امتنعت  14دولة عن التصويت
هي( :استراليا ،والب ارزيل ،وكاميرون ،وساحل العاج ،وغواتيماال ،وهاييتي ،وهندوراس ،وكيريباتي،
وبابوا غينيا الجديدة ،وجنوب السودان ،وتوغو ،وتونغا ،وتوفالو ،وفانواتو) .وأكد الوزير المالكي ،في
بيان للخارجية ،اليوم الجمعة ،أنه ال سيادة لالحتالل على ارض دولة فلسطين او أي من مدنها

المحتلة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/19 ،

 .6مشعل :العودة إلى المفاوضات مع االحتالل ركض خلف األوهام
إسطنبول :قال رئيس حركة "حماس في الخارج" ،خالد مشعل ،إن "العودة لطاولة المفاوضات
السترداد الحق الفلسطيني ،أشبه ما يكون بالركض خلف األوهام" .وأوضح خالل لقاء مع قناة "

 "CNNالتركية ،بثته الخميس ،أن "مؤتمرات السالم لم تنتج سوى الفشل" ،وأن "االحتالل اإلسرائيلي
لم يمنح السلطة أي مكتسب من هذا المسار" .ودعا مشعل كل الفلسطينيين إلى "وضع الخالفات
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جانبا ،والوقوف في صف واحد ضد االحتالل؛ إلنهاء وجوده على أرضهم" .وأكد أن "كل الوسائل
ً
مشروعة أمام الفلسطيني ،في سبيل انتزاع حقوقه من االحتالل ،بدءا من المقاومة الشعبية ،ووصوال

إلى العمل المسلح" .ورأى مشعل أن "عقد اتفاقات تطبيع وسالم تحت أي مسمى كان مع إسرائيل،
خطأ كبير وطعن الشعب الفلسطيني في الظهر" .وأضاف" :الوقوف مع المحتل ضد الشعب

الفلسطيني ،خيانة لفلسطين واألمة".

مبررات التطبيع "واهية"

وبين مشعل أن اتفاقات التطبيع األخيرة" ،تتعارض مع الموقف العربي الموحد إزاء القضية
ّ
الفلسطينية" .ورأى أن "الترويج التفاقات التطبيع مع االحتالل ،واعادة إنتاجه كصديق في المنطقة،
لن يغير من الواقع شيئا" .وتابع مشعل" :الشعوب لن تقبل بأي شكل من األشكال مثل هذه االتفاقية
مع االحتالل ،وادعاء خالف ذلك كذب" .وذهب إلى أن "كل ما تسوقه الدول المطبعة من مبررات
أمام الرأي العام العربي واإلسالمي ،سببا للتطبيع ،ال يمكن وصفه إال باألعذار الواهية" .وقال

مشعل" :لم تحقق الدول المطبعة مع دولة االحتالل أي مكتسب من هذه االتفاقات ،بل على العكس
اتجه االحتالل لمحاربتها ،وليس سد النهضة ببعيد" .ودعا جميع الدول العربية واإلسالمية إلى "عدم
تكرار هذا الخطيئة التاريخية ،في حق دولهم وشعوبهم" .وأردف مشعل" :كلنا ثقة بشعوب المنطقة
والعالم ،وخاصة العربية واإلسالمية منها ،لما لفلسطين والقدس من مكانة عظيمة في قلوبهم".

الفلسطيني يقاوم االحتالل منذ مئة عام و"سينتصر"
ّ
وجدد مشعل التأكيد ،أن "إسرائيل دولة محتلة ،وتستخدم كل الممارسات العدوانية ضدنا" .وزاد:
"سلطات االحتالل تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني باستهداف المنازل الفلسطينيين ،وتهجير

سكان حي الشيخ جراح" .وأوضح" :يواصل الشعب الفلسطيني منذ مئة عام مناجزة هذا االحتالل،
سعيا منه النتزاع حقوقه ،وسينتصر في النهاية" .وشكر مشعل "كل من آمن بعدالة قضيتنا وساند

نضال شعبنا ،وعلى وجه الخصوص تركيا".

قدس برس2021/11/18 ،

 .7نائب األمين العام للجبهة الشعبية :لن نشارك في أي حكومة قائمة على أساس اتفاق أوسلو
قال نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد ،يوم الخميس ،إن "الشهيد عمر
عبر عن إرادته وارادة الشعب ألن جرائم العدو ال يمكن أن تمر بدون عقاب" .وأكد أبو
أبو عصب ّ
أحمد فؤاد خالل حديثه مع الميادين ،أنه "يجب أال نسمح بدخول الخالفات بين الفصائل إلى الحركة

األسيرة التي توحدت في معاركها ضد االحتالل اإلسرائيلي" .كما لفت أبو أحمد فؤاد إلى أن" وضع
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الساحة الداخلية سيئ جداً" ،قائالً إن "الهدف األول كجبهة شعبية هو توحيد طاقات وجهود الشعب

موحدين".
الفلسطيني بمرجعية وبرنامج
ْ

وتابع" :فشلنا بالذهاب النتخابات بسبب قرار الرئيس أبو مازن ،ولدينا توجه لوضع انتخابات المجلس

الوطني كأولوية" ،مضيفاً أن "ق اررات الشرعية الدولية ممكن أن تلزم دوالً وحكومات ،ولكنها ال تلزم
منظمات ثورية تعمل لتحرير كل فلسطين وال تعترف بالكيان الصهيوني" .كذلك ،أكد نائب األمين

العام أن الجبهة الشعبية لن تشارك في أي حكومة قائمة على أساس اتفاق أوسلو ،محذ اًر من أن "أي
حكومة ال تكون على أساس وثيقة الوفاق الوطني والغاء أوسلو وسحب االعتراف بالكيان والغاء

التنسيق األمني لن يقوم لها قائمة".

القيادي الفلسطيني أشار إلى أن "الرئيس أبو مازن عطّل االنتخابات من دون استشارة الفصائل،

وبدون اجتماع األمناء العامين" ،مؤكداً أنهم اجتمعوا بـ"األخوة المصريين وقلنا لهم إن لب الموضوع

هو المنظمة وان علينا أن نذهب لما يضمن مشاركة الجميع" .وفي السياق ،قال "لن نشارك في
اجتماع مجلس مركزي ال يجمع الجميع واألبواب مفتوحة للحوار مع حركة فتح".

وكالة سما اإلخبارية2021/11/18 ،

 .8عباس يستقبل أمناء سر وأعضاء أقاليم حركة فتح في مصر وسوريا ولبنان
رام هللا :استقبل رئيس السلطة فلسطين محمود عباس ،مساء الخميس ،برام هللا ،أمناء سر وأعضاء
أقاليم حركة "فتح" في مصر وسوريا ولبنان .وأشاد ،بالجهود التي تقوم بها مفوضية األقاليم الخارجية
لحركة "فتح" في استنهاض عمل األقاليم والجاليات الفلسطينية في كل مكان بالعالم ،وكذلك تعزيز

التواصل مع الوطن وأبناء شعبنا فيه .وشدد على الدور الهام الذي تقوم به األقاليم والجاليات
الفلسطينية حول العالم لصالح قضيتنا وشعبنا ،خاصة الحراك والمظاهرات التي شاهدناها في مختلف
مدن العالم دعما ألهلنا في أحياء الشيخ جراح وسلوان بالقدس ،ورفضا للعدوان اإلسرائيلي على

أرضنا وشعبنا في كل مكان ..بدورهم ،شكر أعضاء األقاليم ،عباس على هذا اللقاء الهام ،واهتمامه
بتواجدهم بين أبناء شعبهم على أرض فلسطين ،وكذلك رعايته لألقاليم الخارجية والجاليات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/18 ،

 .9حماس :قرار االحتالل نقل و ازراته للقدس محاولة فاشلة لفرض وقائع زائفة على األرض

أكدت حركة "حماس" أن قرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي نقل و ازراتها للقدس المحتلة محاولة فاشلة
لفرض وقائع زائفة على األرض ،داعية إلى موقف وطني جامع لمواجهة سياسات االحتالل ودعم
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صمود أهلنا في القدس ،مؤكدة تصعيد المقاومة في القدس بكل أشكالها .وقال عضو المكتب
السياسي للحركة هارون ناصر الدين في تصريح صحفي الخميس ،إن الخطوة اإلسرائيلية الجديدة

تمثل حلقة في سلسلة طويلة من مساعي االحتالل للسيطرة على القدس ،واثبات االدعاء أنها
"عاصمة موحدة" لكيانه الزائل ،وهي محاولة فاشلة لفرض وقائع زائفة على األرض .ولفت ناصر
الدين إلى أن استغالل االحتالل للتطبيع مع بعض الدول العربية واإلسالمية لدعم تهويد القدس،

ونقل السفارات إليها ،ليؤكد مدى بشاعة جريمة التطبيع ،وأهمية رفضها ،ومطالبة من ارتكبوها
بالتراجع الفوري عنها.

موقع حركة حماس2021/11/18 ،

ٍ
ٍ
طويلة بين المقاومة و"إسرائيل"
عرض مصرٍي لتهدئة
 .10الجهاد توضح حقيقة "أنباء"
القدس المحتلة :نفى القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي د .محمد شلَّح نفياً قاطعاً ما يشاع عن
ٍ
ٍ
طويلة بين المقاومة والعدو اإلسرائيلي .وقال د .شلَّح في لقاء متلفز مع قناة
عرض مصرٍي لتهدئة
الكوفية" :لم يعرض على حركة الجهاد اإلسالمي أي ورقة أو مقترحات من اإلخوة المصريين يتعلق

بتهدئة ،وهنا أنفي جملة وتفصيالً ما يتردد بشأن التهدئة ليس من باب النفي؛ وانما من باب الحقيقة
لما يدور في الكواليس" .وشدد د .شلح على أن قيادة الجهاد اإلسالمي مستعدة لدراسة أي ورقة أو

ٍ
عرض أو مقترحات تخدم الحالة الوطنية الفلسطينية ،أو ما من شأنه يصب في صالح الشعب

الفلسطيني ومقاومته ،مستدركاً" :هذا االستعداد مرتبط بعدم الضغط ال بالترغيب وال بالترهيب ،فال
أحد يستطيع ان ينتزع منا موقفاً غير الذي نقتنع فيه" .وتابع" :الجهاد اإلسالمي فصيل مقاوم ومهم

في الساحة الوطنية الفلسطينية ،وال يستطيع أحد أن يتجاوز حركة الجهاد اإلسالمي ،والقرار فيما

يتعلق بال تهدئة أو التصعيد متروك لما يقرره األمين العام للحركة أ .زياد النخالة ،وأعضاء المكتب

السياسي؛ كونه من الملفات الحساسة ،والملفات المهمة التي بحاجة إلى قرار من المستوى األعلى

في الحركة".

وكالة سما اإلخبارية2021/11/18 ،

 .11جبارين يدعو إلى تحقيق دولي في ظروف األسرى
غزة :دعا مسؤول مكتب األسرى والجرحى والشهداء في حركة حماس ،زاهر جبارين ،إلى تشكيل
لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف القاتلة لألسرى .وأشار جبارين في تصريح مكتوب تلقت
"قدس برس" نسخة منه ،يوم الخميس ،إلى أن ما يتعرض له األسرى المرضى واألسرى المضربون
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وحمل سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن
عن الطعام جريمة مكتملة األركان والمعالم.
ّ
مطالبا بمحاكمة قادة
استشهاد األسير سامي العمور ،وعن حياة  700أسير مريض داخل السجون،
ً
االحتالل على هذه "الجريمة النكراء" .ودعا القيادي في "حماس" ،الجهات الرسمية والمؤسسات

الدولية والحقوقية واإلنسانية كافة إلى الوقوف عند مسؤولياتها ،وخاصة قضية األسرى المرضى
داخل سجون االحتالل ،والعمل على إنقاذ حياتهم.

قدس برس2021/11/18 ،

 .12القياديان "يوسف" و"أبو كويك" يدعوان الجتماع وطني لمواجهة الفلتان بالضفة
رام هللا :دعا القياديان في حركة "حماس" حسن يوسف وحسين أبو كويك ،إلى اجتماع وطني
فصائلي عاجل لمواجهة حالة الفلتان في الخليل وغيرها من مناطق الضفة لوضع الحلول المناسبة

لتوفير األمن واألمان ألبناء الشعب الفلسطيني .وتوجه القياديان بالدعوة لقيادات العمل الوطني

واإلسالمي في الضفة الغربية ،للمسارعة إلى اللقاء واالجتماع الفوري والعاجل في مدينة الخليل،

وبالتنسيق مع السلطة واألجهزة األمنية ،لدراسة السبل الكفيلة بتحقيق األمن واألمان .وطالبا السلطة
وأجهزتها األمنية ،بالتحرك بجدية وبسرعة للقيام بدورها وواجبها األمني المطلوب ،والعمل على توفير

األمن واألمان للشعب الفلسطيني في الخليل.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/11/18 ،

 .13حماس :استشهاد األسير "العمور" جريمة بحق اإلنسانية
غزة :قال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح له ،إن ارتفاع عدد شهداء الحركة األسيرة
شهيدا ،يعكس حجم انتهاكات االحتالل بحق األسرى عامة،
داخل سجون االحتالل إلى 227
ً
واألسرى المرضى خاصة.
من جهته؛ قال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع ،إن استشهاد األسير "سامي العمور"

جريمة جديدة تبرهن على وحشية االحتالل وانتهاكه الصارخ للقوانين الدولية والحقوق واإلنسانية.

وطالب "القانوع" ،المؤسسات الحقوقية واإلنسانية بالوقوف أمام مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم تجاه ما
يتعرض له األسرى في سجون االحتالل.
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 .14فتح تنعى األسير العمور وتحمل االحتالل المسؤولية عن استشهاده
رام هللا :نعت حركة "فتح" ،األسير الشهيد سامي العمور ،الذي ارتقى ج ارء سياسة اإلهمال الطبي
المتعمدة داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي .وحملت "فتح" في بيان صحفي على لسان الناطق
باسمها إياد نصر ،الخميس ،سلطات االحتالل ،المسؤولية كاملة عن استشهاد األسير العمور من

دير البلح وسط قطاع غزة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/18 ،

 .15عامل في منزل غانتس حاول التخابر مع إيران
كشفت الئحة اتهام قُدمت يوم الخميس ،عن أن الشاباك والشرطة اإلسرائيلية اعتقال مواطنا إسرائيليا
يدعى عومري غورين ،في وقت سابق من الشهر الحالي ،يعمل في صيانة وتنظيف منزل وزير
األمن اإلسرائيلي ،بيني غانتس.

وحس ب الئحة االتهام ،تبين خالل التحقيق معه ،أن غورين بادر إلى التوجه ،بواسطة تطبيق تليغرام

قبل ايام قليلة من اعتقاله ،إلى ممثل مجموعة قراصنة اإلنترنت "بالك شادو" التي تعتبر إسرائيل أنها

إيرانية ،واقترح مساعدته بطرق شتى ،إثر قدرته على الوصول إلى منزل غانتس .وأضاف أنه مقابل
قادر على نقل المعلومات من المنزل.
مبلغ من المال سيكون ًا
وطلب غورين أن ينقل إليه الشخص الذي اتصل به برنامجا إلكترونيا يسمح له باختراق حاسوب
غانتس .ولم ينفذ هذا األمر إثر اعتقاله السريع.

عرب 2021/11/18 ،48

 .16وزيرة التعليم اإلسرائيلية ترفض منح "جائزة إسرائيل" ألكاديمي مناهض لالحتالل
أعلنت وزيرة وزيرة التربية والتعليم اإلسرائيلية ،ييفعات شاشا بيطون ،يوم الخميس ،أنها قررت رفض
منح "جائزة إسرائيل" بمجال الرياضيات وأبحاث علوم الحاسوب للبروفيسور عوديد غولدرايخ ،بسبب
نشاطه المناهض لالحتالل اإلسرائيلي .وقالت شاشا بيطون إنه "ال يمكنني منح جائزة إسرائيل على
إنجازات أكاديمية ،مهما كانت رائعة ،لمن يدعو إلى مقاطعة مؤسسة أكاديمية إسرائيلية" .واضافت

أن قرارها "نابع من توقيعه على عريضة تدعو إلى مقاطعة جامعة أريئيل" .واعتبرت أن "الهدف

االساسي من جائزة إسرائيل هو تشجيع إبداع إسرائيلي وتميز وأبحاث .والدعوة لمقاطعة مؤسسات
أكاديمية إسرائيلية تلغي هذا الهدف ،ألنها تسعى إلى قطع اإلنتاج والتنوع وحرية اآلراء".

عرب 2021/11/18 ،48
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 .17بنيت يواجه انتقادات بافتعال "أزمة غير ضرورية مع المبعوثة األمريكية مالي
توجه سياسيون ومسؤولون كبار في و ازرتي الدفاع والخارجية اإلسرائيليتين ،بانتقادات حادة للطريقة
ّ
التي انتهجها رئيس الوزراء نفتالي بنيت ،في التعامل مع المبعوث األميركي الخاص بشأن إيران،

روبرت مالي ،خالل زيارته إلى إسرائيل ،في مطلع األسبوع ،واتهموه بافتعال أزمة غير ضرورية مع

المسؤول األميركي ،من دون أن ينتبه إلى تبعاتها السياسية على البيت األبيض.

وقال أحد هؤالء المسؤولين إن بنيت تصرف على طريقة سلفه بنيامين نتنياهو ،الذي يدعي أنه جاء

لتغييره وتغيير أسلوبه المتغطرس .وأضاف« :لقد تعهدنا بالتصرف كحلفاء مقربين والحظنا أن هذا
األسلوب جعل الرئيس جو بايدن يأمر بإبداء تفهم للموقف اإلسرائيلي المتشدد من إيران ومشاريعها.
وأرسل لنا عدة ألوية من جيشه لمشاركتنا في مناورات حربية كرسالة مشتركة ضد إيران .وفجأة ،ينفخ

بنيت عضالته ويظهر بموقف مزعج ألهم حلفائنا».

الشرق األوسط ،لندن2021/11/19 ،

 .18بينيت يهاتف إردوغان :إشادة باالتصاالت "على كافة المستويات"
طيب
أجرى رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،نفتالي بينيت ،يوم الخميس ،اتصاال بالرئيس التركي ،رجب ّ
إردوغان ،في ّأول اتصال من نوعه بين رئيس حكومة إسرائيلي واردوغان منذ العام  .2013وشكر
بينيت إردوغان على "تدخله الشخصي" في إعادة الزوجين اإلسرائيليين اللذين اعتقال في إسطنبول،

مقر إلقامة إردوغان ،قبل أن يفرج عنهم فجر يوم الخميس.
األسبوع الماضي ،إثر تصويرهما ّ
وعبر بينيت عن تقديره لتعامل السلطات التركية مع الموضوع" ،على كافة المستويات ،في األيام
ّ

إنسانية ،وأشاد بمحاور
لقضية
أن الحديث عن "حل
حل الموضوع" ،وأوضح بينيت ّ
ّ
ّ
األخيرة ،بهدف ّ
تصرفت بنجاعة وسرّية".
االتصال بين البلدين ،التي ّ
لكن بينيت لم يعقّب على الموضوع.
القضية
تطرق إردوغان إلى
الفلسطينيةّ ،
ّ
ّ
وبحسب موقع "والال"ّ ،
البث
استمر االتصال الهاتفي بين بينيت واردوغان لربع ساعة ،بحسب المراسل السياسي لهيئة ّ
و ّ

الرسمية (كان  ،)11عميحاي شطاين.
ّ

عرب 2021/11/18 ،48

 .19هرتسوغ يهاتف إردوغان ويشكره على اإلفراج عن الزوجين اإلسرائيليين
أجرى الرئيس اإلسرائيل ،يتسحاق هرتسوغ ،اليوم الخميس ،محادثة هاتفية مع نظيره التركي ،رجب

طيب إردوغان ،وشكره على اإلفراج عن الزوجين اإلسرائيليين ،نتالي وموردي أوكنين ،اللذين كانا
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معتقلين في تركيا بشبهة التجسس في أعقاب تصويرهما قصر أردوغان .ويتوقع أن يتحدث رئيس
الحكومة اإلسرائيلية ،نفتالي بينيت ،مع إردوغان في وقت الحق من اليوم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب إردوغان ،أنه خالل المحادثة جرى البحث في العالقات الثنائية
وقضايا إقليمية ،وأن أردوغان شدد على أهمية العالقات التركية ـ اإلسرائيلية من أجل األمن

واالستقرار في الشرق األوسط.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد لنظيره اإلسرائيلي ضرورة إعادة ترسيخ ثقافة السالم والتسامح

والتعايش في المنطقة .وفي هذا السياق شدد أردوغان على أن تعزيز العالقات الفلسطينية -

اإلسرائيلية واستئناف عملية السالم ،يعد من األولويات.

وأشار إردوغان إلى إمكانية تقليل اختالفات وجهات الرأي ،في حال تم التوصل إلى تفاهم متبادل

حول القضايا الثنائية واإلقليمية.

عرب 2021/11/18 ،48

 .20رغم الحراسة :سرقة سيارة لزوجة رئيس جهاز "أمان" اإلسرائيلي
تعرضت سيارة زوجة رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي ،أهارون حاليفا،
ّ
للسرقة من منزلهما شمالي تل أبيب ،هذا األسبوع ،رغم أن منزله يخضع لحراسة من وحدة تابعة
للجيش اإلسرائيلي مسؤولة عن حماية كبار ضباط الجيش ،بحسب ما كشف موقع "واينت" ،اليوم،

ورجح الموقع أن اللصوص ال يعرفون من
الخميس .ويسكن حاليفا في شقة سكنية شمالي تل أبيبّ ،
يملك السيارة .وسرقت السيارة مع سيارة أخرى من موقف السيارات التابع لسكان العمارة .ولم يرصد
الحارس العسكري لمنزل حاليفا ما يجري خالل عملية السرقة ،ودخل اللصوص دخلوا بسيارتهم إلى

داخل الموقف .وقال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي للموقع أن الحادث يخضع للتحقيق من قبل
الجهات األمنية.

عرب 2021/11/18 ،48

« .21مهرجان العود» التطبيعي في القدس المحتلة يفشل في جلب مشاركات محلية ودولية
غزة ـ «القدس العربي» :فشل «مهرجان القدس الدولي للعود» الذي تنظمه دولة االحتالل ،في مسعى
ّ
لتجميل صورتها ،في جلب أي مشاركة خارجية ،بعدما رفضت الفرق المدعوة من الخارج الحضور،
تلبية لدعوات المقاطعة.
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جرى ذلك بعدما أعلن الفنانون الدوليون والعرب والفلسطينيون ،رفضهم المشاركة في هذا المهرجان
الذي تنظمه مؤسسة «بيت الكونفدرالية» وو ازرة الثقافة والرياضة التابعة لحكومة االحتالل ،وبلدية
االحتالل في القدس المحتلة ،الذي يسرق اسم مدينة القدس المحتلة.

وهذا المهرجان تأسس عام  2000وتقرر من قبل مؤسسات االحتالل أن تستضيفه مدينة القدس
المحتلة .وفي بدايته كان هذا المهرجان مقتص ار على قاعة واحدة تستوعب  100شخص وسرعان ما

أخذ في االتساع ليمتد على حوالي اسبوعين ،ويستضيف فنانين من جميع أنحاء المنطقة ،والفنانين
العرب المحليين الذين بدورهم قاطعوه هذا الموسم.

القدس العربي ،لندن2021/11/18 ،

" .22الكنيست" تقر إدراج المسجد األقصى ضمن الجوالت التعليمية للطلبة اليهود

ذكرت وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،2021/11/18 ،من القدس :أقرت ما تسمى
"لجنة التعليم" في الكنيست اإلسرائيلية ،إلزام المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعليم اإلسرائيلية ،بإدراج

المسجد األقصى المبارك ضمن جوالتها التعليمية للتالميذ اليهود .والقرار اإلسرائيلي يأتي تطبيقا
لتوصيات ما تسمى "جماعات الهيكل" المتطرفة في اجتماعها الذي عقد في  11/4تحت عنوان
مضاعفة عدد المقتحمين لألقصى بعشرة أضعاف ،وكان اعتماد األقصى موقعا إلزاميا للرحالت

المدرسية إحدى توصياته؛ والتي شملت إلى جانب ذلك تعزيز الرحالت الجامعية القتحام األقصى،
وتشجيع التعليم الديني التوراتي داخل األقصى ،وتعزيز ارتباط منتسبي الجيش واألجهزة األمنية
ٍ
اقتحامات جماعية دورية.
باألقصى من خالل تنظيم
بدوره ،ندد مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس ،بقرار االحتالل ،وحذر في

بيان يوم الخميس ،مما تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة بدعم من الحكومة اليمينية المتطرفة

بالمساس بأقدس مقدسات المسلمين المسجد األقصى المبارك ،بهدف إشعال المنطقة بحروب دينية

لها اول وليس لها آخر وتتحمل حكومة إسرائيل كافة تبعاتها.

وأضافت الجزيرة .نت ،2021/11/19 ،القدس المحتلة ،عن أسيل الجندي :مدير المسجد األقصى

المبارك عمر الكسواني عقّب على القرار الجديد بقوله إن دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس تنظر
بعين الخطورة لهذا التحريض على المسجد األقصى الذي هو حق خالص للمسلمين ال يقبل القسمة
وال الشراكة .وأضاف الكسواني -في حديثه للجزيرة نت -أن عددا من أعضاء الكنيست المتطرفين
يتفرغون للعمل على فرض أمر واقع جديد كل فترة في األقصى ،إما بتوثيق عقود زواج للمتطرفين

داخل الساحات أو بتعمد أداء الصلوات التوراتية وطقس "السجود الملحمي" ،وغيرها من االنتهاكات
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التي يريدون من خاللها إشعال حرب دينية .ويواصل حديثه بالقول "باإلضافة للحرب الدينية ،فإن
االحتالل يحاول باستمرار سحب السيادة من األوقاف األردنية على هذا المقدس ،عبر التدخل

بشؤونها ورعايتها الممتدة منذ عقود".

وحول كيفية مقا ومة هذا القرار الجديد وغيره من المخططات الرامية لتهويد المسجد األقصى ،يتطرق

شد الرحال ألولى القبلتين والتواجد الكبير في ساحاته على مدار الساعة ،وهو ما
الكسواني ألهمية ّ
يعزز الهوية العربية واإلسالمية للمكان .ويشير إلى أن ذلك يجب أن يكمل دور أوقاف القدس
الما ضية في توثيق االنتهاكات ورفعها لو ازرة األوقاف األردنية وللدول العربية واإلسالمية ،لتقوم
بدورها في صد التحريض المستمر على المسجد.

الكاتب والباحث في شؤون القدس مازن الجعبري ،قال في اإلطار ذاته إن هذا الموضوع سياسي

بامتياز وتقع المسؤولية الكبيرة في مواجهته على المملكة األردنية صاحبة الوصاية على المقدسات
في القدس ،ومنها المسجد األقصى .ولم ي ِ
عف الجعبري السلطة الفلسطينية من مسؤوليتها تجاه هذه
ُ
االنتهاكات أيضا ،قائال إنه يجب عليها التوجه مع األردن إلى المؤسسات الدولية ،ألن كافة
المعاهدات والقوانين الدولية تحظر على إسرائيل إحداث تغييرات على "الستاتيكو" (الوضع الراهن)

المعمول به منذ عقود.
 .23االحتالل ُيغلق السجون ويمنع األسرى من الخروج عقب استشهاد األسير العمور
أكد مركز حنظلة لألسرى والمحررين ،اليوم الخميس ،أن إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي أغلقت
كافة السجون صباح اليوم ،ومنعت األسرى من الخروج عقب استشهاد األسير المريض سامي

العمور .وكان نادي األسير الفلسطيني أعلن صباح اليوم عن استشهاد األسير سامي العمور (39

عاما) ،من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ،في سجون االحتالل اإلسرائيلي نتيجة اإلهمال الطبي
ً
المتعمد .وأكد بيان صحفي ،على أن األسير العمور استشهد نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي المتعمد
بالسجن 19
(القتل البطيء) في مستشفى "سوروكا" اإلسرائيلي ،وهو معتقل منذ عام  ،2008ومحكوم ّ

عاما ،وطوال هذه السنوات حرمه االحتالل من زيارة عائلته.
ً

فلسطين أون الين2021/11/18 ،

 .24األسير عالء األعرج يعلق إضرابه وينتزع ق ار ارً بإلغاء اعتقاله اإلداري

رام هللا :قال مكتب إعالم األسرى إن األسير المهندس عالء األعرج أعلن مساء الخميس ،تعليق
إضرابه عن الطعام بعد  103أيام احتجاجاً على اعتقاله اإلداري .وأكد مكتب إعالم األسرى أن

التاريخ :الجمعة 2021/11/19

العدد5687 :

ص

15

األسير األعرج أعلن تعليق إضرابه عن الطعام بعد انتزاعه ق ار اًر من االحتالل اإلسرائيلي بإلغاء

اعتقاله اإلداري .واألسير األعرج ( 34عاماً) ،من طولكرم ،وهو مهندس مدني ،تعرض لالعتقال عدة

مرات منذ العام  ،2013من بينها اعتقاالت إدارّية .ويواصل أربعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطّعام
داخل سجون االحتالل ،احتجاجاً على اعتقالهم اإلداري ،وهم :كايد الفسفوس منذ ( )127يوماً،

وعياد الهريمي منذ ( )57يوماً ،ولؤي األشقر المضرب منذ ()40
وهشام أبو هواش منذ ( )93يوماًّ ،
يوماً.
قدس برس2021/11/18 ،

 .25القدس 100 :عائلة مقدسية مهددة بهدم منازلها بحي بشير ووادي ياصول
خاص :رفضت بلدية االحتالل في القدس ،كل المخططات التنظيمية لترخيص المنازل في وادي

ياصول في سلوان او منح العائالت أي حلول حقيقية طيلة  15عاماً من المالحقات في المحاكم

والغرامات للعائالت المقدسية بحجة البناء دون ترخيص .وقال المحامي زياد قعوار في تصريح

خاص بـ “القدس” ،ان المحكمة المركزية لم تتخذ اي قرار في الجلسة وقالت انها بصدد دراسة الملف
واصدار قرار في وقت الحق .وقال قعوار ان حي بشير ووادي ياصول يشمالن  100مبنى وبعض

المباني في الحييين – متعددة الشقق السكنية ،تضم أكثر من  100عائلة ،مشي ار الى ان المحكمة

خالل الجلسة حا ولت دفع األطراف الى التوصل الى تسوية ولكن البلدية رفضت التجاوب فقررت
المحكمة انهاء الجلسة لحين دراسة الملف واصدار قرار في وقت الحق “.

القدس ،القدس2021/11/18 ،

 .26هآرتس :تعليمات جديدة للجيش اإلسرائيلي للتعامل مع عنف المستوطنين بالضفة
ترجمة خاصة :ذكرت صحيفة هآرتس العبرية ،اليوم الجمعة ،أن الجيش اإلسرائيلي يستعد إلصدار

تعليمات لجنوده بشأن اعتداءات المستوطنين العنيفة بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

اجتماعا
وبحسب الصحيفة ،فإن وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس ،عقد بعد ظهر أمس الخميس،
ً

طارًئا لكبار أعضاء المؤسسة العسكرية واألمنية ،لبحث االرتفاع الحاد في عدد المواجهات بين
المستوطنين والفلسطينيين بالضفة الغربية .وأشارت إلى أنه تقرر خالل االجتماع تكثيف عمليات

اإلنفاذ واالستجواب للمستوطنين بالضفة ،واصدار تعليمات واضحة للجنود باالكتفاء بمراقبة األحداث
والتراجع للخلف ،وأنه عليهم التدخل خالل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين .ووفقًا للصحيفة،
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فإنه نسبة كبيرة من حاالت االعتداءات جرت خالل الشهرين الماضيين مع موسم قطف الزيتون،
وكانت غالبيتها من سكان بؤر استيطانية مقامة قرب قرى فلسطينية.

القدس ،القدس2021/11/18 ،

" .27بتسيلم" :استيالء "إسرائيل" على أر ٍ
اض في الضفة الغربية أداتُه ُعنف المستوطنين
الناصرة“ -القدس العربي” :تؤكد منظمة “بتسيلم” اإلسرائيلية في تقرير جديد أن ُعنف دولة االحتالل
يتجز من نظام
المنظم الرسمي أو غير الرسمي -الذي يتم من خالل المستوطنين ،هو جزٌء ال ّأاآلبارتهايد الرامي لتهويد فلسطين بين النهر والبحر .وتنبه أن نظام اآلبارتهايد اإلسرائيلي يدأب على
وزجهم في معازل ضيقة
تشظية المجال الفلسطيني وتفتيته وعلى تجريد الفلسطينيين من أراضيهم ّ
ومكتظة.
وحسب “بتسيلم” أقامت إسرائيل في أنحاء الضفة الغربية أكثر من  280مستوطنة يقيم فيها أكثر من

 440ألف مستوطن :تعترف إسرائيل رسمياً بـ 138مستوطنة منها (ال يشمل األحياء الـ 12التي أنشأتها
إسرائيل فوق األراضي التي ضمتها إلى القدس) وهناك نحو  150بؤرة استيطانية ال تحظى باعتراف

ويسمى معظمها
رسمي من الدولة ،وما يقارب ثُلث البؤر االستيطانية أقيم خالل العقد األخير
ّ
“مزارع”.
وكأن هناك مساران منفصالن ال عالقة بينهما :الدولة
وتنوه منظمة ” بتسيلم” أنه ظاهرّياً يبدو
ّ
القضائيين
تستولي على أراضي الفلسطينيين بطرق علنية ورسمية حازت على تصديق المستشارين
ّ

والقضاة ،بينما المستوطنون الراغبون ُهم أيضاً باالستيالء على أر ٍ
اض ألجل تحقيق أهدافهم
لكنه في الواقع مسار واحد:
يستخدمون بمبادرة منهم وألسباب
ضد الفلسطينيين ّ
العنف ّ
ّ
تخصهم ُ
يمارس المستوطنون عنفهم بدعم ٍ
تام من الدولة -هي تتيحه وممثّلوها يشاركون في تنفيذه -وذلك
ُ
كجزء من استراتيجية نظام اآلبارتهايد اإلس ارئيلي الساعي إلى قضم المزيد والمزيد من األراضي
الفلسطينية الستكمال عملية االستيالء الجارية .وتقول إنه بوصفه كذلك ،فإن ُعنف المستوطنين هو
حكومية :القوات الرسمية للدولة تسمح به وتُتيح تنفيذه وتشارك فيه.
جزٌء من سياسة
ّ
القدس العربي ،لندن2021/11/18 ،

 .28تقرير :خيام الالجئين الفلسطينيين تعود إلى يافا
وجهت بلدية تل أبيب إنذارات إلى  10عائالت من سكان يافا ،تأمرهم بإزالة خيام
تل أبيبّ :
االحتجاج التي يقيمون فيها بعد تشريدهم عن بيوتهم ،وأمهلتهم حتى يوم الثالثاء المقبل ،واال فإنها
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بالقوة .وقال المحامي خالد زبارقة ،من قادة اللجنة الشعبية للدفاع عن األرض والمسكن في
ستزيلها ّ
مدينة يافا ،إن «البلدية تتخذ موقفاً تعسفياً وال تطرح للمواطنين حلوالً توفر لهم السكن الكريم ،وتبشرهم
عملياً بنكبة ثانية تضاف إلى نكبتهم األولى في سنة .»1948

وكانت العائالت المذكورة قد اضطرت إلخالء مساكنها في يافا ،ألن الشركات االستيطانية ،وأبرزها

شركتا «عميدار» و«حالميش» ،رفضت تجديد إيجارها .يذكر أن يافا ،المدينة العريقة في فلسطين،
التي كانت في يوم من األيام منارة الثقافة والحضارة ،تحولت بعد قيام إسرائيل إلى حي مهمل تابع

لتل أبيب .بلغ عدد سكانها قبل النكبة  95ألف نسمة ،تم ترحيل معظمهم وأعطيت بيوتهم لمستوطنين
يهود .يعيش فيها اليوم  60ألف نسمة ،بينهم  22ألف عربي ،يعيش معظمهم في حي العجمي وغيره
من األحياء المهملة ،ويتعرضون منذ سنوات لعملية ترحيل ،بغرض هدم األحياء وبناء عمارات

شاهقة مكانها .وبدالً من تعويضهم ببيوت في الشقق السكنية ،يتم منحهم تعويضاً زهيداً ال يكفي
لشراء بيت ،وقسم كبير منهم ال يحصل على هذا التعويض ،خصوصاً العائالت األحادية التي تتكون
من مطلقات مع أوالدهن أو مسنين عجزة.

وعندما تم تفعيل الق اررات القضائية بإخالئهم لبيوتهم ،نصبوا خيام احتجاج في «حديقة الغزازوة»،

مطالبين بتدبير سكن كريم لهم .وقد بدأ االحتجاج بخيمة واحدة ،وصل اآلن إلى  10خيام لـ7

عائالت تضم  27طفالً ،وراحوا يطلقون عليه «مخيم يافا لالجئين» .وقد استفزت هذه التسمية ،بلدية
تل أبيب ،فأعلنت نيتها ترحيلهم .وقال عضو اللجنة الشعبية ،عبد أبو شحادة« :يبلغ عدد سكان حي

العجمي  10آالف نسمة 7 ،آالف منهم عرب ،أي أنه ببنائه وطباعه وسكانه فلسطيني عربي .وفيه
تقع جميع المؤسسات والمساجد والكنائس والنوادي العربية .نحو  1500وحدة سكنية من البيوت التي

يسكنها العرب في حي العجمي مملوكة لشركة عميدار ،وبالتالي معظم العرب مهددون باإلخالء من
الحي في السنوات المقبلة ،ومنذ عدة سنوات حتى اليوم هناك أكثر من  400بيت عربي تم إخطاره

باإلخالء» .وتابع« :جزء كبير من بيوت حي العجمي هي البيوت التي جرى االستيالء عليها عام

 .1948منها بيت جدي في تل الريش المهجرة؛ حيث تم نقلنا إلى حي العجمي واشترط علينا العيش
في بيوت تسمح ببقائنا فقط لـ 3أجيال .وفي التسعينات قامت السلطات اإلسرائيلية بتقليص المدة
لجيلين أو جيل واحد .وحين استفسرنا عن بيوتنا قالوا إنه تم االستيالء عليها ،وال يمكن العودة إليها.

وهكذا أصبح معظم العرب في يافا يسكنون في بيوت ليست ملكهم».

الشرق األوسط ،لندن2021/11/19 ،
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 .29حريق على الحدود األردنية اإلسرائيلية يهدد بانفجار خط الغاز وحقول األلغام
تل أبيب :خاضت أجهزة اإلطفاء اإلسرائيلية واألردنية ،معركة مشتركة ،يوم الخميس ،إلطفاء الحريق
الضخم ،الذي نشب جنوبي البحر الميت ،قرب الحدود المشتركة بينهما .وقد حذر مسؤولون
إسرائيليون من أن الحريق يتسع وسيصبح خارجا عن السيطرة ،ويتحرك بسرعة ويهدد خط أنابيب
غاز ويهدد بانفجار آالف األلغام المزروعة في المكان .ولذلك قررت الحكومتان ،في تل أبيب

وعمان ،التعاون إلخماده للحؤول دون وقوع كارثة .وفي بيان لها ،قالت سلطة اإلطفاء واإلنقاذ

اإلسرائيلية ،إن الحريق كبير جدا ويتطور على الجانب األردني من الحدود مع الرياح الشرقية التي
تحرك النيران باتجاه األراضي اإلسرائيلية .وأكدت أن أربع طائرات إطفاء إسرائيلية وأخرى أردنية

تشارك في جهود إخماد النيران.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/18 ،

 .30األردن يحظر كتاباً لألكاديمي حسن البراري حول الصراع العربي اإلسرائيلي

عمان :قررت هيئة اإلعالم األردنية منع بيع وتداول كتاب حول الصراع العربي اإلسرائيلي ،ألستاذ
ّ
العلوم السياسية والعالقات الدولية في الجامعة األردنية ،الدكتور حسن البراري .وقال البراري في خبر
نشره على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" مساء الخميس ،إن الدار األهلية التي طبعت كتابه

"الصهيونية ،إسرائيل ،والعرب ..مئة عام من الصراع" ،أبلغته أن هيئة اإلعالم قررت منع وتداوله.
وأضاف أنه لم يعرف ولم ُيبلَّغ باألسباب التي استدعت اتخاذ هيئة اإلعالم األردنية هذا القرار.
قدس برس2021/11/18 ،
 .31هآرتس :توقعات إسرائيلية بتحسين العالقات مع تركيا بعد اإلفراج عن الزوجين

بالل ضاهر :تشير توقعات إسرائيلية إلى أن إفراج تركيا عن زوجين إسرائيليين مشتبهين بالتجسس،
أمس الخميس ،من شأنه أن يقود إلى تحسين العالقات بين إسرائيل وتركيا .وقدرت مصادر سياسية

إسرائيلية أن اإلفراج عن الزوجين "بإمكانه أن يشق الطريق إلى تحسين العالقات مع تركيا ،وربما
إلى إعادة السفيرين في الدولتين" ،حسبما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" اليوم ،الجمعة.

ووفقا للتقديرات في إسرائيل ،فإن "بادرة النية الحسنة" تجاه إسرائيل من جانب إردوغان ،باإلفراج عن

للتقرب إلى الواليات المتحدة والدول الغربية،
الزوجين اإلسرائيليين ،هي بنظر الرئيس التركي قناة ّ
وفرصة لتحسين مكانته اإلقليمية وتأثيره على الفلسطينيين وتحسين السياحة واألعمال التجارية التي
ستحسن االقتصاد التركي .ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين ضالعين في
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المفاوضات حول اإلفراج عن الزوجين ،قولهم إن إسرائيل لم تطالب بإعطاء أي مقابل لقاء اإلفراج،
لكنهم أشاروا إلى أنه من الجائز أن تطلب تركيا مقابل في المستقبل .ونقلت الصحيفة عن مصدر
سياسي إسرائيلي قوله إنه "لم يكن هناك نقاشا حول أثمان ،وستقدم بادرات نية حسنة كهذه وتلك

الحقا".

عرب 2021/11/18 ،48

بـ"تفهم متبادل" مع "إسرائيل" خالل محادثات هاتفية مع هرتسوغ وبينيت
 .32أردوغان يطالب
ّ
أنقرة  -أ ف ب :أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس محادثات هاتفية مع نظيره

اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومع رئيس الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينيت في اتصال نادر الحدوث

بين البلدين اللذين تشهد العالقات بينهما توت اًر منتظماً .وحصل االتصال بين الرئيسين بعد ساعات

قليلة من اإلفراج عن زوجين إسرائيليين كانا محتجزين في تركيا منذ أسبوع لالشتباه في قيامهما
بالتجسس .وقال أردوغان لنظيره اإلسرائيلي بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية" :إذا عملنا في

وشدد
إطار تفهّم متبادل للمسائل الثنائية واإلقليمية ،يمكن تقليص الخالفات بأقصى قدر ممكن"ّ .
الرئيس التركي على أهمية العالقات بين البلدين من أجل "استقرار وأمان" الشرق األوسط.
أي قضايا سياسية خالل االتصال الهاتفي.
مكتب بينيت إلى مناقشة ّ

األيام ،رام هللا2021/11/18 ،

 .33صحيفة عبرية :طحنون بن زايد ساعد في اإلفراج عن اإلسرائيليين من تركيا
رام هللا – ترجمة خاصة :كشف موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية ،يوم الخميس ،أن طحنون بن
زايد رئيس مجلس األمن القومي الوطني اإلماراتي هو من ساعد في اإلفراج عن الزوجين

اإلسرائيليين المعتقلين في تركيا .وبحسب الموقع ،فإن اإلمارات هي الدولة التي قادت وساطة لإلفراج

عن المعتقلين اإلس ارئيليين ،واللذين أفرج عنهما فجر اليوم .وأشار الموقع ،إلى أن بن زايد أقنع

المسؤولين األتراك بأن اإلسرائيليين “أبرياء” وتم اعتقالهم بالخطأ وأنهما ال يعمالن ألي جهاز أمني

إسرائيلي ،وهو ما أكده مسؤولون كبار في تل أبيب للمسؤول اإلماراتي.

القدس ،القدس2021/11/18 ،
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ائيلي على تصميم سفن قادرة على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات
اتي  -إسر ّ
 .34اتفاق إمار ّ
باسل مغربي :وقّعت مجموعة "إيدج" للصناعات الدفاعية اإلماراتية ،يوم الخميس ،اتفاقا استراتيجيا
في دبي ،مع شركة الصناعات الجوية اإلسرائيلية "آي إيه آي" ،لتصميم سفن غير مأهولة ،قادرة

ستغل لالستخدام العسكري والتجاري .وقالت
على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات ،ويمكن أن تُ ّ
الشركتان في بيان مشترك ُنشر على موقع "إيدج" اإللكتروني ،إن االتفاق يهدف إلى تصميم "سلسلة
من السفن غير المأهولة من فئة إم ،170-ويمكن استخدامها للنطاق الكامل من التطبيقات العسكرية

والتجارية".

عرب 2021/11/18 ،48

 .35اتفاقية إسرائيلية – إماراتية في الشؤون التعليمية
أبوظبي :وقعت اإلمارات مذكرة تفاهم في الشؤون التعليمية مع إسرائيل تشمل مجاالت التعليم العام

والعالي والتقني والمهني بجانب تعزيز تبادل الزيارات األكاديمية والطالبية ..ووفقاً لبنود المذكرة سيتم
تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ ما ورد فيها من مجاالت التعاون التي تتضمن تسهيل وتشجيع وتعزيز

وتطوير التعاون في قطاع التعليم من خالل العمل على دعم االتصال وتعزيز التعاون بين

المؤسسات التعليمية بين الجانبين ،وتشجيع الزيارات المتبادلة للهيئات اإلدارية والتعليمية والمشاركة
في الدورات التدريبية والمناسبات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات التعليمية التي يوفرها كل

طرف فضال عن تشجيع تبادل الزيارات بين طلبة التعليم العام والعالي والمشاركة في برامج التبادل
الطالبي واألنشطة المتصلة بالطلبة وتبادل المناهج الدراسية واألدبيات التربوية والمنهجية .وتتيح
مذكرة التفاهم كذلك تبادل المعلومات المتعلقة بمعادلة المؤهالت وتقنية المعلومات وحلول التعليم
واالتصاالت المستخدمة في التعليم ،ومعلومات عن اإلدماج االجتماعي في التعليم ،السيما من

خالل البرامج التي تم إنشاؤها لمساعدة األطفال من أصحاب صعوبات التعلم وأصحاب الهمم
إضافة إلى المعلومات المرتبطة بمنهجيات اكتشاف ورعاية األطفال الموهوبين والمتفوقين.

االتحاد ،أبو ظبي2021/11/18 ،

 .36سلطنة ُعمان تجدد موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
رام هللا :جددت سلطنة ُعمان ،موقفها الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني ،وقضيته العادلة .وأعرب القائم
بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري ،في بيان صحفي لمناسبة

العيد الوطني العماني الـ ،51الذي يصادف اليوم الخميس ،عن أسفه لما تعيشه القضية الفلسطينية
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بسبب االن تهاكات اإلسرائيلية المتكررة ،والتضييق على المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس
المحتلة .ودعا المجتمع الدولي التخاذ خطوات عملية وتضامنية مع الشعب الفلسطيني ووضع حد
لمعاناته ،وتحقيق العدالة اإلنسانية ،واعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/18 ،

 .37نيويورك تايمز :إيران وراء هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في سورية الشهر الماضي
نقلت صحيفة نيويورك تايمز ( )The New York Timesعن مسؤولين أميركيين واسرائيليين قولهم إن
الغارة بطائرات مسيرة والتي استهدفت قاعدة أميركية في التنف (جنوبي سوريا) الشهر الماضي كانت

ردا إيرانيا على غارة إسرائيلية في سوريا .وقال مسؤول عسكري أميركي بارز للصحيفة إن اثنتين من
أصل  5طائرات مسيرة انفجرتا وكانتا محملتين بعبوات ناسفة ،وان الهدف من الغارة كان القتل ،إال
أنها لم تسفر عن وقوع إصابات.

كما نقلت الصحيفة عن المسؤولين األميركيين واإلسرائيليين أن الفحص الذي أجري على  3طائرات
لم تنفجر أثبت استخدامها تكنولوجيا مماثلة لتلك التي توظفها مليشيات مدعومة من إيران في العراق.

الجزيرة .نت2021/11/19 ،

 .38الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد العمور وأبو عصب
القاهرة :أدانت جامعة الدول العربية ،جرائم االغتيال الميداني والقتل العمد وازهاق األرواح الفلسطينية
التي تواصل سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي ارتكابها ،والتي كان آخرها إعدام الطفل المقدسي عمر أبو

ميدانيا ،واستشهاد األسير سامي العمور جراء اإلهمال الطبي المتعمد .وقالت األمانة العامة
عصب
ً
لجامعة الدول العربية في بيان لها ،يوم الخميس ،حول استشهاد األسير العمور إن هذه الجريمة
الجديدة التي ترتكبها سلطات االحتالل هي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الحركة الفلسطينية

األسيرة ليبلغ عدد شهداء الحركة الذين ارتقوا جراء اإلهمال الطبي  72شهيدا من مجموع  227أسي ار
شهيدا استشهدوا خلف القضبان منذ بدء االحتالل ،مشيرة إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة
الجرائم الممنهجة اليومية التي تقترفها سلطات االحتالل في إطار مواصلتها تصعيد ممارساتها

وانتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/18 ،
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للقضية الفلسطينية
 .39وزير خارجية تونس يجدد موقف بالده الداعم
ّ
للقضية
تونس :جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجراندي موقف بالده الثابت الداعم
ّ
السيما حقّه في تقرير
الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة
للتصرف والتجزئةّ ،
ّ
مصيره واقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود  1967وعاصمتها القدس الشريف .وأ ّكد
المخصصة
الجراندي خالل مشاركته عبر االتصال المرئي في االجتماع الوزاري للجنة االتصال
ّ

البناءة من
لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ،مساندة تونس لكافة المساعي ّ
حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس
أجل إعادة إحياء عملية السالم و ّ
التوصل إلى ّ
المرجعيات المتفق عليها وق اررات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/18 ،

 .40األمم المتحدة تعتمد ق ار ار لصالح فلسطين حول السيادة على مواردها الطبيعية
اعتمدت لجنة األمم المتحدة المعنية بالمسائل االقتصادية والمالية؛ اللجنة الثانية ،يوم الخميس،

مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها
القدس الشرقية ،وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

وصوت لصالح القرار  157صوتا ،فيما عارضته  7دول (أمريكا ،إسرائيل ،كندا ،ونايرو ،ميكرونيزيا،

جزر مارشال وباالو) ،وامتنعت  14دولة عن التصويت.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارت التي تعتمدها األمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني
بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/19 ،

 .41الرباعية تطالب بـ«تجنب» الخطوات األحادية :قلق من التطورات في الضفة وغزة… واالستيطان
عبرت اللجنة الرباعية ،يوم الخميس ،عن «قلق بالغ» من التطورات األخيرة في الضفة الغربية
والقدس وقطاع غزة ،بما في ذلك استمرار إسرائيل في بناء وحدات استيطانية جديدة في األراضي

وتقوض آفاق
الفلسطينية المحتلة ،داعية إلى «تجنب الخطوات األحادية» التي تؤدي إلى تفاقم التوتر ّ
السالم.
وعقد مبعوثو الرباعية المعنية بالشرق األوسط ،الذين يمثلون األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا

والواليات المتحدة ،اجتماعاً على المستوى الشخصي في أوسلو عاصمة النرويج ،عقب اجتماع مهم

للجنة االتصال الخاصة بمساعدة الشعب الفلسطيني .وعلى األثر ،رحبوا في بيان بالخطوات التي
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أعلنتها إسرائيل للتواصل مع السلطة الفلسطينية وللمساعدة في األزمة المالية .غير أنهم عبروا عن
«قلق بالغ» من «التطورات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ،بما في ذلك أعمال العنف

المستمرة في الضفة الغربية ،والمضي قدماً في بناء وحدات استيطانية جديدة ،واألزمة المالية التي ال
تحملها داخل السلطة الفلسطينية والتهديدات بالعنف من قطاع غزة».
يمكن ّ
الشرق األوسط ،لندن2021/11/19 ،

يهدد األونروا بالخ ْنق
 .42فشل مؤتمر بروكسل ّ
تنتظر «وكالةَ غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين» أزمةٌ مالية خانقة خالل الفترة المقبلة ،في ضوء
تبرعات
إخفاقها في الحصول على التمويل الكافي في مؤتمر بروكسل الذي اختُتم أمس ،وتحصيلها ّ
مستهدفة ،فيما لم تُ َّ
قدم تعهّدات باستدامة
بقيمة  38مليون دوالر فقط ،من أصل  100مليون كانت
َ

الدعم المالي لها ،ما يعني استمرار أزمتها لسنوات أخرى .وأكد المتحدث باسم الوكالة ،سامي
المشعشع ،أن التعهّدات الجديدة لم تغ ِطّ العجز الواقع من اآلن وحتّى نهاية عام  ،2021والبالغة
كل دولة على حدة .وح ّذر رئيس اللجان
قيمته  100مليون دوالر ،الفتاً إلى أن «األونروا» تتابع ّ

تحدياً كبي اًر
الشعبية في قطاع غزة ،رجاء عمر ،من جهته ،من أن نتائج مؤتمر بروكسل تحمل ّ
اء للسنوات الثالث المقبلة ،أو لخطّة الخمس
لـ«األونروا» ،إذ لم ّ
يتم التعهّد لها ّ
بأي استدامة مالية ،سو ً
سنوات ( ،)2028 - 2023فيما حصلت الوكالة على  %40من احتياجاتها لعام  ،2022ما سيش ّكل
تحدياً آخر من أجل توفير رواتب الموظّفين مستقبالً .واعتبرت دائرة وكالة الغوث في «الجبهة
ّ
توصل إليها مؤتمر الدول المانحة بحاجة
الديمقراطية لتحرير فلسطين» ،بدورها ،أن «النتائج التي ّ
تبرٍع زاد عن  614مليون دوالر للسنوات المقبلة
إلى المتابعة ،خصوصاً بعدما أعلنت ثماني دول عن ّ

(أي من سنتَين إلى خمس سنوات)».

األخبار ،بيروت2021/11/19 ،

 .43واشنطن إلجراءات "متساوية" تضمن التقدم نحو حل الدولتين
أعلنت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن التزامها الدفع نحو إجراءات «متساوية» لألمن والحرية لكل

من اإلسرائيليين والفلسطينيين بما يكفل «التقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه» ،مؤكدة أنها
ستعمل مع الطرفين لهذه الغاية.
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وجاء هذا الموقف األميركي في ختام اجتماع عقدته لجنة االتصال المخصصة لتقديم المساعدات
للشعب الفلسطيني في النرويج ،التي تتولى رئاسة هذه اللجنة ،باقتراح تسوية قدمته المملكة العربية

السعودية ،وجرى التوافق عليه بعد خالف بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي على الرئاسة.

وأفادت و ازرة الخارجية األميركية ،في بيان ،أن لجنة االتصال التي تضم  15عضواً تعد «فرصة

مهمة للمجتمع الدولي لدعم التنمية االقتصادية للفلسطينيين ،مع التركيز على تحسين الوضع في

غزة» .وأوضحت أنه خالل المناقشات ،أكدت الواليات المتحدة «التزامها الدفع نحو تدابير متساوية
لالزدهار واألمن والحرية ،لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء» ،معتبرة أن هذا «أمر

مهم بحد ذاته ولكنه أيضاً وسيلة للتقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه ،تعيش فيها إسرائيل بسالم
وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة».

الشرق األوسط ،لندن2021/11/19 ،

 .44موسكو ترفض رداً عسكرياً على غارات "إسرائيل" في سورية

موسكو :رائد جبر :عكست تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا الكسندر الفرنتييف حول

الغارات اإلسرائيلية المتواصلة على األراضي السورية ،تطو ار الفتا في المواقف الروسية ،بدا أنه يعزز
التسريبات اإلسرائيلية حول التفاهمات التي تم التوصل إليها أخيرا ،بين موسكو وتل أبيب بشأن منح

األخيرة مجاالت أوسع للتحرك على األراضي السورية لمواجهة ما وصف بأنه تهديدات تنطلق منها.

وجاءت أمس ،تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي لتؤكد هذا التطور ،خصوصاً أنه تعمد إطالق
تصريحاته من دمشق التي أجرى فيها محادثات مع الرئيس بشار األسد ،وشارك خالل زيارته في

أعمال لجنة التنسيق الحكومية المشتركة التي ناقشت ملفات إنسانية على رأسها مسألة عودة

الالجئين .وقال الفرنتييف بأن موسكو تؤكد «رفض الهجمات غير الشرعية من قبل إسرائيل».

واستخدم صيغة الفتة في تنديده ،إذ وصف تحركات إسرائيل بأنها «أعمال ال إنسانية» مؤكدا أنها

«غير مقبولة بشكل قاطع».

ومع دالالت حصر الغارات المتواصلة بأنها «أعمال ال إنسانية» ما يعكس عدم تعامل موسكو مع
الملف بصفته موضوعا سياسيا وعسكريا بالغ األهمية ،فإن الشق الثاني من حديث المبعوث الروسي

كان الفتا أيضاً ،إذ رفض الفرنتييف فكرة الرد العسكري على الغارات اإلسرائيلية.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/19 ،
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" .45االشتراكيون الديمقراطيون" يطالبون بمعاقبة النائب جمال بومان بسبب انتهاكه لميثاق فلسطين
نيويورك“ -القدس العربي” :طالب عدد متزايد من الديمقراطيين االشتراكيين في الواليات المتحدة
باتخاذ إجراءات ضد النائب جمال بومان ،وهو عضو في المنظمة ،بسبب انتهاكه للبرنامج السياسي

للمجموعة فيما يتعلق بفلسطين.

وكعضو في الكونغرس ،التزم بومان بهذا الخطاب ،ووقع بالفعل على تشريع تاريخي للنائبة بيتي

ماكولوم ،والذي يهدف إلى إنهاء احتجاز إسرائيل لألطفال الفلسطينيين ،ولكن بومان أثار غضب

الكثير من الديمقراطيين االشتراكيين الذين دعموه في االنتخابات بسبب انتهاكه لبرنامج المجموعة
بشأن فلسطين ،وفقاً لما ذكره موقع” موندوز” ،حيث صوت بومان إلى جانب منح إسرائيل مليار

دوالر لتمويل القبة الحديدية.

واضافة إلى ذلك ،زار بومان إسرائيل في األسبوع الماضي دولة االحتالل ضمن وفد لمجموعة جي

ستريت ،ضم النواب رو از ديلورو ،مارك بوكان ،بارب ار لي ،ميالنيا ستانسبيري ومنديز جونز.

ونشر بومان صورة له مع أطفال في الضفة الغربية ودعا إلى انهاء االحتالل ،ولكنه التقى ايضاً مع
وزير الخارجية اإلسرائيلي ورئيس الوزراء.

القدس العربي ،لندن2021/11/18 ،

 .46نحو  4,000أمريكي يوقعون على عريضة تطالب جاستن بيبر بإلغاء حفله المقبل في "إسرائيل"
وقّع نحو  4,000أمريكي ،الخميس ،على عريضة تطالب المغني الكندي جاستن بيبر بإلغاء حفله
المقرر أن يحيه في إسرائيل في  13أكتوبر /تشرين الثاني .2022
وتقدمت بالعريضة منظمة “ CODEPINKنساء من أجل السالم” األمريكية (غير حكومية) لمطالبة

بيبر بما قالت إنه استجابة لنداء المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات
منها وفرض عقوبات عليها.

و”كود بينك” هي منظمة شعبية تقودها النساء وتعمل على إنهاء الحروب والنزاعات العسكرية

األمريكية ،ودعم مبادرات السالم وحقوق اإلنسان ،واعادة توجيه أموال الضرائب إلى الرعاية الصحية
والتعليم والوظائف الخضراء وغيرها من برامج تأكيد الحياة ،حسبما تعرف نفسها.

القدس العربي ،لندن2021/11/18 ،
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" .47تكلفة الصراع" :تدني االستثمارات والخدمة العسكرية تقتطع ثلث الناتج اإلسرائيلي
التكلفة األعلى للصراع اإلسرائيلي – الفلسطيني في إسرائيل تتعلق باالستثمارات المتدنية في إسرائيل،
"والخطورة الكامنة في الصراع تسبب عالوة مخاطر مرتفعة للمستثمرين في إسرائيل" ،وفقا لتحليل

للخبير االقتصادي في الجامعة العبرية في القدس ،بروفيسور يوسف زاعيرا ،نشره موقع ْ"زمان
يسرائيل" اإلخباري اليوم ،الخميس.

وأشار إلى أن ميزانية األمن وتكلفة العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة وفي

الضفة الغربية هي "تكاليف أصغر نسبيا".

وحسب التحليل ،فإن المقارنة بين إسرائيل والواليات المتحدة تظهر أن النسبة بين رأس المال والناتج

في إسرائيل أقل بكثير من الواليات المتحدة ،وهي  1في إسرائيل مقابل  1.6في الواليات المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الفرق الكبير في النسبة بين رأس المال والناتج تدل على أن الدخل المطلوب لرأس

المال في إسرائيل أعلى بـ  %13من الواليات المتحدة .ويعني ذلك وفقا لزاعيرا ،أنه لو لم يكن هناك
صراعا أو أنه تم حل الصراع ،الرتفع الناتج في إسرائيل بنسبة  .%26ويعني ذلك أن دخل السكان
سيكون أعلى بربع دخلهم الحالي .ورأى أن هذه التكلفة األعلى للصراع بالنسبة إلسرائيل.

وتكلفة غير مرئية أخرى للصراع تتعلق بالخدمة العسكرية النظامية ،وذلك بسبب تجنيد الشبان في

سن  18عاما ،لمدة سنتين أو ثالث ،ونتيجة لذلك يتجهون إلى الدراسة األكاديمية والعمل بشكل

متأخر.

ولفت التحليل إلى أن هذا التأخر في الدراسة والعمل "يكون أكبر بكثير من سنوات الخدمة العسكرية،
بسبب دورات تمهيدية للخدمة العسكرية ،الخدمة الدائمة للكثيرين وكذلك الرحلة الطويلة إلى خارج

البالد لتحرير النفس من الخدمة العسكرية الجائرة".

وأضاف زاعي ار أن "هذا التأخير يعني أن اإلسرائيليين يتأخرون في تجميع كفاءاتهم ،أو ما يصفه

الخبراء االقتصاديون برأس مال بشري".

ويعني ذلك أن اإلسرائيلي يعمل سنوات أقل من غيره ،ألنه يبدأ بالعمل في سن متأخرة ويخرج من

دائرة العمل إلى التقاعد في السن نفسه التي يخرج فيها اآلخرون إلى التقاعد من العمل .وأضاف
زاعي ار أن "دخل اإلسرائيلي من العمل على مدار حياته منخفض أكثر .واإلسرائيليون الذين يتوجهون

إلى مستقبل علمي يتأخرون أكثر ،إذ يبدأون الدراسة للدكتوراة فيما هم متزوجون ومعظمهم يعتنون

بأطفال ،ولذلك تستمر هذه الدراسة أكثر مما هو الوضع في خارج البالد".

وأشار إلى أن تكلفة الخدمة العسكرية النظامية تصل إلى  %5.6من الناتج على األقل .وتنخفض

هذه النسبة إلى  %1.3في حال حل الصراع ،وكانت الخدمة النظامية لسنة واحدة" .لذلك ،فإن
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الخسارة قياسا بالتكلفة هي  %4.3من الناتج .واذا تم جمع هذه التكلفة مع تكلفة الخطورة المرتفعة
واالستثمار المنخفض تصل الخسارة إلى حوالي  %30من الناتج ،وهذه تكلفة مرتفعة جدا" وفقا

لزاعيرا.

ولفت التحليل إلى تكاليف أخرى ،وغير مرئية ،ليست مشمولة باإلنفاق األمني المباشر ،وقسم من
هذه التكاليف يتكبدها المواطن ،مثل بناء الغرف من اإلسمنت المسلح المفروضة على أي بيت

ورواتب الحراس في المؤسسات والمحالت التجارية الكبيرة ،مخصصات للجنود المسرحين وانفاق
مقابل أراضي يستخدمها الجيش.

وكتب زاعي ار أنه في مقابل ذلك" ،دققت في فوائد محتملة للصراع ،مثل المساعدات األميركيةُ ،سمعة
المنتجات العسكرية اإلسرائيلية وما إلى ذلك ،ووجدت أن فائدة هذه األمور تصل إلى نسب مئوية

ضئيلة وحسب من الناتج".

وأشار إلى أن "أهمية التكلفة االقتصادية للصراع بالغة ،ألن أي قرار قومي هام يحتاج إلى دراسة

كافة تأثيراته المحتملة .وعمليا ،تقرر إسرائيل يوميا استمرار الصراع ،بمجرد السياسة المسماة ’إدارة

الصراع’ ،التي تعني عدم السعي إلى حل الصراع".

عرب 2021/11/18 ،48

عالمية
تكسب من الوباء ...وتجنيد استثمارات
ّ
 .48شركات التكنولوجيا اإلسرائيليةّ :
صحية واقتصادية واقعة على رؤوس الشعوب ،وخاصة الجماهير الفقيرة،
جائحة كورونا ،هي جائحة
ّ

في حين أن التقارير االقتصادية الدولية ،وبموازاتها التقارير االقتصادية الصادرة في كيان العدو

اإلسرائيلي ،تؤكد أن ما هو مصيبة على رؤوس الشعوب ومعدومي الحال ،هو نعمة في ذات الوقت

لألغنياء وناهبي ثروات الشعوب 35 :شركة إسرائيلية ريادية في عالم التكنولوجيا ،زادت قيمة كل
واحدة منها ،في العام الحالي عن مليار دوالر؛ ليصبح العدد اإلجمالي لهذه الشركات اإلسرائيلية بهذه

القيمة ،أي مليار دوالر على األقل ،نحو  103شركات.

ويقول تقرير جديد لشركة األبحاث االقتصادية «دليون كاتاليست» ،نشرته صحيفة «ذي

إيكونوميست» ،وعنها «ذا ماركر» اإلسرائيلية ،إنه على الرغم من األزمة االقتصادية التي تعصف
المتقدمة الـ«هاي تِك» ( ،)High Techداخل الكيان اإلسرائيلي،
بالعالم ،إال أن قطاع التكنولوجيا
ّ
سجل هذا العام أرباحاً غير مسبوقة .في حين أن الطامة الكبرى ،كانت تجنيد استثمارات أجنبية،
ّ
ٍ
وبحجم غير مسبوق في السنوات القليلة األخيرة.
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ويضيف التقرير ،على سبيل المثال ،إنه في عام  ،2017اجتازت  3شركات تكنولوجيا متقدمة
إسرائيلية فقط ،قيمة كل واحدة منها حاجز المليار دوالر .وفي عام  ،2020الذي كانت األشهر العشرة
األخيرة منه ،تحت جائحة كورونا واإلغالقات المشددة ،تجاوزت  20شركة تكنولوجيا متقدمة إسرائيلية

قيمة المليار دوالر ،لكل واحدة منها .لتصل الذروة إلى  30شركة أخرى ،منذ مطلع العام الجاري،

وحتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وبحسب «ذا ماركر» ،فإنه حتى نهاية أيلول الماضي ،كان في إسرائيل  94شركة «هاي تك»
تتجاوز قيمة كل واحدة منها مليار دوالر ،وبعضها عدة مليارات .ولكن بعد أيلول وحتى اآلن ،أعلنت

 9شركات إسرائيلية أخرى عن أن قيمة كل واحدة منها تجاوزت المليار دوالر .وفي المجمل ،فإن
الحديث يجري عن  35شركة ،منذ مطلع العام وحتى منتصف تشرين الثاني الجاري ،من بينها 29

شركة خاصة ،و 6شركات تعود للقطاع العام (كما يبدو أن  4شركات تراجعت قيمتها عن المليار

دوالر الحقاً).

كما يتضح من التقرير ،أن شركات الـ«هاي تِك» اإلسرائيلية ،استطاعت هذا العام ،أي حتى نهاية

أيلول ،تجنيد أكثر من  16مليار دوالر في البورصات المحلية والعالمية ،مقابل قرابة  6مليارات في
العام الماضي  ،2020وقرابة  6.5مليارات في عام .2019

ويحذر خبراء اقتصاد من نشوء «فقاعة اقتصادية» في قطاع الـ«هاي تِك» اإلسرائيلي ،بمعنى أن

جدية في هذا
قيمة الشركات في البورصات تكون أكبر من قيمتها الحقيقية ،ما قد يتسبب بأزمة ّ
القطاع في حال انفجرت هذه الفقاعة ،كما يحدث في العديد من الدول وفي قطاعات مختلفة .وعلى

سبيل المثال ،فقاعة العقارات التي انفجرت عام  2008في الواليات المتحدة األميركية ،وما تال ذلك
عمت أرجاء المعمورة.
من انهيارات مالية ّ

األخبار ،بيروت2021/11/19 ،

 .49رؤية حركة حماس ـ الصحوة الجديدة
د .أنيس فوزي قاسم
بتاريخ  ،2021/11/3قدم األخ إسماعيل هنية ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،رؤية الحركة

«للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني» .وفي ظني ،لم يسبق لحركة حماس أن قدمت مشروعاً

أكثر تطو اًر وشموالً ووضوحاً وقابالً للتطبيق مما قدمه األخ هنية .واذا صدق العزم والقول ،فإننا أمام
مشروع وطني أصيل بعيد عن حذلقات الميتافيزيقيا واللعب على العواطف والتعابير .إنه مشروع
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جدير باالنتباه والتعليق ،بدون التخندق في المراجع التاريخية والنبش في الصدور .يجب أخذ
النية.
المشروع ،كما طرحه األخ هنية ،وبكل حسن ّ

جدية الطرح
المشروع ال يخلو من قراءة خاطئة لبعض األحداث والمتغيرات ،إالّ أن ذلك ال يقدح في ّ
والتمسك بما ورد فيه من منطلقات سليمة بعيدة عن اللغو .مثال القراءة الخاطئة ما ورد في المشروع
من أن أحد المتغيرات التي طرأت على الحالة الفلسطينية ،هو إلغاء االنتخابات التشريعية والرئاسية
والمجلس الوطني .ووجه الخطأ في ذلك هو القصور في فهم واستكناه طبيعة االنتخابات التشريعية
والرئاسية ،ذلك أن مثل هذه االنتخابات ابتدعها االحتالل ،وعلى نحو أدق ،ابتدعها مناحيم بيغن،

وقدمها للرئيس السادات حين كانت المفاوضات بينهما في كامب ديفيد تتعلق بسلطة الحكم الذاتي،
وكان بيغن صريحاً وحاسماً مع السادات حين قال له ،لن تكون هناك دولة للفلسطينيين ،وكل ما
يمكن أن يصل إليه الفلسطينيون هو الوصول إلى صيغة حكم ذاتي يتم انتخابه من فلسطينيي

الضفة والقطاع ،بدون الشتات.

وحين قدم إسحاق رابين مشروع اتفاق أوسلو إلى الكنيست ،كرر األقوال ذاتها ،وقال لن تكون هناك

دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وكل ما قد يصل إليه الفلسطينيون هو حكم ذاتي،
منتخب من فلسطينيي األراضي المحتلة بدون الشتات .واختصر رابين المسأله ألعضاء الكنيست

بقوله «هذا هو انتصار للصهيونية» .وكما يرد القول على ماهية السلطة وانتخاباتها ،يرد كذلك على

فصلها على مقاسه .ومن يريد
انتخاب رئيس السلطة ،فهو رئيس لسلطة من صناعة االحتالل ،التي ّ
أن يتعرف على ماهية السلطة ورئيسها ،عليه مراجعة األمر العسكري رقم  947الصادر عن الحاكم

بناء على
العسكري عام ( 1981أي بعد محادثات كامب ديفيد) الذي أنشئت بموجبه اإلدارة المدنيةً ،
تم إنشاء السلطة الفلسطينية ،التي نقلت إليها
طلب مناحيم بيغن .وحين وصلنا إلى مرحلة أوسلوّ ،
صالحيات اإلدارة المدنية التي خلقها الحاكم العسكري وهو مصدر صالحياتها .ومن الجدير ذكره

أنه حين أعاد الحاكم العسكري إحياء اإلدارة المدنية في السنوات األخيرة ،احتجت الحكومة

الفلسطينية على ذلك ،واعتبرت ذلك تقويضاً لصالحياتها .ومن هنا نفهم ما يردده األخ محمود
عباس ،من أنه ال يستطيع أن يصل إلى مكتبه بدون إذن ضابط االحتالل .رئيس السلطة ،باعترافه،
هو ليس أكثر من مختار! وهنا نسأل عن أي انتخابات ،وألي سلطة تريد حماس أن تجري انتخابات

لها أو لرئيسها .يجب عدم االنجرار وراء شعار «االنتخابات» ذلك أنها انتخابات تجري تحت مظلة
أوسلو وتحت رحمة االحتالل ،ومن هنا يجب إعادة النظر في مسألة طرح انتخابات تشريعية
ورئاسية ،فهي تأكيد لسلطة االحتالل والعيش في ظله وتحت أوامره .إنها سلطة ال تملك من السلطة

شيئاً إال االلتزام بأوامر سلطة االحتالل.
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أما إجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني فهو الواجب الوطني الذي يقع على كل فلسطيني العمل
إلنجازه ،إنه فرض عين ،فهو الرابط الذي يجمع كل الفلسطينيين أينما كانوا ،وقد أحسن األخ هنية

حين طرح ضرورة إعادة تشكيل القيادة الوطنية متمثلة بمنظمة التحرير ،ومعلنا أنه «ال نطرح بديالً
عن منظمة التحرير ،ولكننا نتكلم عن كيفية إعادة بناء المنظمة» .وهذا طرح جديد من قبل حركة

جديه في
حماس ،التي يقع عليها اآلن عبء العمل على إنجازه ،ذلك أن هذه هي المهمة األكثر ّ
المسار الفلسطيني الحالي ،وهي خشبة الخالص من براثن اوسلو وفساد سلطة أوسلو ،إنه الطريق
األسلم لفرز قيادة جديدة ومنهج جديد وضخ دماء جديدة في شرايين المنظمة .من المعالم الصحيحة

في طرح األخ هنية ،أنه يصف القضية الفلسطينية بأنها قضية «تحرر وطني» ،وأي توصيف خارج
هذا المعنى يدخلنا في اضطرابات سياسية ،ذلك أن البعض ـ على حد قوله – انجرف في أوهام

«بناء سلطة على طريق دولة فلسطينية» .إنه طرح سليم يصحح به االخ هنية ما سمي تزوي اًر
بإعالن استقالل الدولة في  ،1988/11/15ذلك اإلعالن لم يكن إالّ «حيلة» لتمرير قبول منظمة

التحرير بالقرار رقم  242الصادر عن مجلس األمن الدولي ،الذي عارضته المنظمة بشدة منذ

صدوره .وما تطرحه القيادة الفلسطينية حالياً من شعار الدولة هو تزييف للوعي ،ذلك أن اتفاقيات

أوسلو لم تتحدث عن «دولة» فلسطينية ،بل إن كلمة «دولة» لم ترد في أي من اتفاقيات أوسلو.

وهذا يكشف عن زيف االدعاء بأن أوسلو تنتهي إلى دولة ،إالّ إذا كانت هناك اتفاقيات سرية في

مفاوضات أوسلو وال نعلم عنها.

إن االلتصاق بالمصالح الوطنية وعدم االنجرار إلى التسويات والشعارات الزائفة هو السبيل إلى
االنتصار .ولنأخذ تمسك طالبان بشعارها األول واألخير وهو ،دحر االحتالل األمريكي ،وقد أنجزته
بدون تقسيم أفغانستان إلى مناطق أ ،ب ،ج ،وبدون القبول بسلطة حكم ذاتي .ومن الطريف أن

طالبان أنجزت هدفها الرئيسي بدون اتفاقيات معقدة وبدون مساومات ،وأدركت اإلدارة األمريكية أن
االهداف بسيطة وواضحة ،ذلك أن طالبان تتمسك بدحر االحتالل ،والواليات المتحده تريد عدم

استخدام أفغانستان نقطة انطالق ضدها ،كما حدث مع بن الدن .وتوصل الطرفان إلى أهدافهما في

اتفاقيه مختصرة لم تتجاوز كلماتها ألفا وستمئة كلمة ،بينما وقعت قيادة منظمة التحرير أكثر من
ستمئة صفحه لكي تتحول إلى حارس لالحتالل وخادم لمستوطنيه.

وأظن أن حركة طالبان لم تهتم أثناء نضالها بـ»الرأي العام» وكيف ستتعامل مع الغرب أو الشرق،
ولم تهتم باللوبي الصهيوني ،أو اي لوبي آخر ،ولم تحاول أن تكسب «ود» اإلدارة األمريكية

وتطبع معها كي تفتح لها باب البيت األبيض ،وظلت
بالذهاب إلى الحركة الصهيونية أو إسرائيل،
ّ
متمسكة بأهدافها األصلية بدون تبديل ،ولم تلعن ميثاقها الوطني ،وال راحت تستجدي أحداً .ورغم
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أنها ظلت حركه معزولة ومقاطعة إقليمياً ودولياً ،وحركة فقيرة ال تملك أسلحة فتاكة أو أجهزة

استخبارات متقدمة ،إالّ أنها أنجزت استقالل بالدها ،وحافظت على الوحدة اإلقليمية لترابها الوطني،
بتمسك عنيد بأهدافها القومية ،وقد سبقها في ذلك قادة الثوره الجزائريه المظفرة وثورة فيتنام العظيمة.

ويالحظ األخ إسماعيل هنية في طرحه ،أن التحدي الذي يواجه القيادة الفلسطينية هو انها وافقت

على تغييب نصف الشعب الفلسطيني ،وهم فلسطينيو فلسطين  1948والشتات ،وباتت القضية
الوطنية هي قضية فلسطينيي الضفه وقطاع غزة .ويحذر األخ هنية من أن هذا الترتيب قصد منه ـ

وبحق – شطب حق العودة ،ويؤكد أن المشروع الوطني ال يمكن أن ينهض بدون التكامل بين

الداخل والخارج «والطائر الفلسطيني ال يمكن أن يحلق بجناح واحد» .وال شك بأن األخ هنية يضع
إصبعه على الجرح الذي استفحل وازداد التهاباً في جسد القضية الوطنية وهو إصرار القيادة على
وضع كل خياراتها في سلة المفاوضات ،والتمسك بخيار السالم كخيار استراتيجي واالرتقاء بالتنسيق

األمني إلى مرتبة «التقديس».

وهذا ـ في ظني -أفسح في المجال لتدفق المستوطنين على األرض المحتلة واستباحتهم شعبنا
وحرمانه حتى من قطف ثمار الزيتون الذي هو الغذاء الرئيسي لهم .هذا القصور في النظر فتح

الباب على مصراعيه للمستوطنين ،وبعد أن كانوا بضعة آالف أصبحوا حوالي ستمئة وخمسين ألفاً
وعلى شعبنا اآلن مجابهة جيش االحتالل النظامي وجيش المستوطنين معاً .وهذه خطيئة القياده التي
يجب التخلص منها اليوم قبل الغد ،ذلك أن هيمنة المستوطنين على األرض المحتلة وشعبها تزداد

تجذ اًر.

ما يطرحه االخ هنيه يتصف بالجديه والوعي ،وهو جدير باالهتمام الستكمال ما غاب من نقاط ،أو
بلورة نقاط على نحو أدق .ورغم صواب الطرح ،فإننا ال نغفل أن حركة حماس مليئة باالجتهادات

والتيارات ،وعلينا االنتظار لكي نرى أين سترسو سفينة هنية.

القدس العربي ،لندن2021/11/18 ،

 .50اعتداءات المستوطنين واستراتيجية االستيالء على األرض
سليمان أبو إرشيد
المتكررة على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم ومزروعاتهم
أن اعتداءات المستوطنين
من الواضح ّ
ّ
ومواشيهم ،التي تزداد وتائرها في السنوات األخيرة وتجري تحت رعاية وتنسيق وحماية جيش
أحقادا بهيمية ونزعات عدوانية يحملها المستوطن االستعماري
مردها ليس فقط
ً
االحتالل اإلسرائيليّ ،
ضد صاحب األرض األصلي فقط ،بل تنطوي على أهداف استيطانية توسعية تتمثّل باالستيالء على
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المزيد من األراضي العامة والخاصة ،التي ال تستطيع دولة االحتالل االستيالء عليها بالطرق
التقليدية التي يشرعها االحتالل.

وفي السياق ،تلجأ إسرائيل إلى طريقتين أو مسارين في االستيالء على األرض الفلسطينية وتوسيع

واقامة المستوطنات عليها .المسار األول يعتمد الطرق الرسمية والعلنية التي تتم شرعنتها من قبل
مستشارين قانونيين ومحاكم االحتالل ،والمسار الثاني يتم بواسطة انفالت المستوطنين واعتداءاتهم
اليومية على الفلسطينيين ومزروعاتهم وممتلكاتهم برعاية دولة االحتالل وحماية جيشها ،بهدف

إخراجهم من أراضيهم واالستيالء عليها.

تقرير "بتسيلم" ،الذي جاء بعنوان "سيطرة الدولة على أر ٍ
اض في الضفة الغربية بواسطة عنف

أن المستوطنين
ؤخرا ،كشف باالعتماد على عينة من خمس بؤر استيطانية ّ
المستوطنين" ،وصدر م ً
فيها نجحوا عبر اعتداءاتهم المنهجية تلك باالستيالء على  38ألف دونم ومنع أصحابها من الدخول

إليها.

والمناطق التي يشير إليها التقرير هي :منطقة يطا في جنوب شرق جبل الخليل ،ومنطقة جنوب

غرب جبل الخليل ،ومنطقة األغوار والمنطقة الواقعة غربي رام هللا ،والمنطقة الواقعة غربي نابلس.

أن الـ150
في حين أوردت صحيفة "هآرتس" على لسان سكرتير عام الجمعية االستيطانية" ،أمنة"ّ ،

بؤرة ومزرعة استيطانية التي تنتشر في أنحاء الضفة تسيطر على  200ألف دونم ،أي ضعف

مساحة األرض المبنية للمستوطنات.

أن إسرائيل استولت على أكثر من مليوني دونم من أراضي الضفة الغربية لغرض
ويشير التقرير إلى ّ
االستيطان ،وأقامت أكثر من  280مستوطنة يسكنها  440ألف مستوطن ،بينها  138مستوطنة تعترف
ضمتها في القدس) وحوالي
بها إسرائيل بشكل رسمي (ال يشمل  12حيا استيطانيا أقامتها على أراض ّ
 150بؤرة ومزرعة استيطانية ال تعترف بها (إسرائيل) بشكل رسمي ،أقيم ثلثها في العقد األخير،
صنف على ّأنها مزارع استيطانية.
وتُ ّ
ويشمل مسار اعتداءات المستوطنين لالستيالء على األراضي الفلسطينية :قطع وحرق أشجار زيتون،

حرق مساجد وتفجير سيارات ،سرقة محاصيل المزروعات الفلسطينية ،اعتداء على قاطفي الزيتون
ورعاة المواشي بواسطة الكالب وقذق بالحجارة واطالق الرصاص الحي عليهم ،إذ يوثق تقرير
"بتسيلم" عشرات الشهادات للسكان الفلسطينيين الذين تعرضوا لمثل هذه االعتداءات.

وليس الحديث عن "مخالفين للقانون" أو "أعشاب ضالة" أو "انفجارات غضب" تمثّذل حاالت شاذة،
بل عن عملية إستراتيجية لنظام األبرتهايد اإلسرائيلي الذي يسعى إلى دفع واستكمال عمليات السيطرة
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أن اعتداءات المستوطنين هي
على المزيد من األراضي الفلسطينية ،التي تقوم بها الدولة ،ما يعني ّ
جزء من سياسة رسمية تسمح وتساعد في تنفيذها القوات العسكرية للدولة.
كما تسمح الدولة للمستوطنين بالسكن في األراضي التي جرى اقتطاعها من الفلسطينيين بالقوة،

تمول حراسة المستوطنين الغزاة وشق
وبفالحتها واقامة مزارع الثروة الحيوانية عليها .ولهذا الغرضّ ،
طرقات وربطهم بالبنى التحتية ودعم المشاريع االقتصادية المقامة على األرض المغتصبة.
أن اإلستراتيجية تلك تجري في إطار مخطط إسرائيلي يصار إلى تطبيقه بخطوات
وغني عن البيان ّ
حثيثة في السنوات األخيرة ،ويهدف إلى إفراغ مناطق "ج" التي تشكل  %60من مساحة الضفة

ليتسنى ضمها رسميا إلى إسرائيل دون ّأية أعباء ديمغرافية
الغربية المحتلة من سكانها الفلسطينيين،
ّ
أعدها رئيس حكومة دولة االحتالل نفتالي بينيت) وتتطابق مع خطة ترامب
(وفق الخطة التي ّ
واإلجماع السائد في قضية ضم األغوار.

ويلجأ نظام األبرتهايد اإلسرائيلي ،وفق توصيف "بتسيلم" ،إلى سياسة هدم البيوت وحرمان هذه

التجمعات من تراخيص البناء والبنى التحتية والخدمات األساسية كالماء والكهرباء بهدف دفع سكانها

للرحيل عن أرضهم .وفي هذا السياق ،تتكامل اعتداءات المستوطنين مع سياسة العنف المنظم

والممنهج بصفتها أحد وكالئها المتمثلين بالحكومة والجيش واإلدارة المدنية والمحكمة العليا
و"الشاباك" (جهاز األمن العام) ،و"الشاباس" (مصلحة السجون) وغيرهم ،الذين يمثلون دوائر العنف

المنظم والممنهج الذي يهدف االستيالء على األرض الفلسطينية وطرد سكانها.

موقع عربي 2021/11/18 ،21

 .51عودة الحديث عن "الكونفدرالية" بعد فشل حلول الفصل
ميرون ربابورت

ال تظهر كلمة «كونفيدرالية» في القواميس الالتينية الكالسيكية .فهي اختراع متأخر ،كما يبدو في
القرن الخامس عشر ،وبالتالي ال يمكن حقاً أن نسميها «مفهوماً التينياً» ،مثلما كتب هنا البروفيسور
شلومو أفنيري («هآرتس» .)11/12 ،الديمقراطية ،في المقابل ،هي مفهوم قديم ،لكن في سياق النزاع

اإلسرائيلي – الفلسطيني فإنه يوجد قاسم مشترك للمفهومين .فهما ال يتم تطبيقهما بين النهر والبحر.
ال توجد هنا كونفيدرالية بين دولتين مستقلتين ،بل فقط دولة واحدة هي إسرائيل ،التي تشرف على كل

المجال .ال توجد هنا ديمقراطية؛ ألنه على األقل نصف السكان بين النهر والبحر محرومون من
الحقوق السياسية داخل اإلطار السياسي الذي يسيطر على حياتهم .هذان المفهومان ،القديم والجديد

نسبياً ،يعتبران في إطار المرغوب فيه وغير الموجود.
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مؤخ اًر يدور على صفحات «هآرتس» نقاش مع وضد الكونفيدرالية .البروفيسور مني ماونتر
والبروفيسور يوئيل زنغر قاال :إنه إذا كان هناك اتفاق فإنه سيظهر ككونفيدرالية .عيدو دمبن وشاؤول

أريئيلي وأفنيري قالوا :إن هذا حلم خيالي .ولكن بالتحديد بصفتي أحد مؤسسي الحركة اإلسرائيلية –

الفلسطينية «أرض للجميع» والتي تسمى أيضاً «دولتان – وطن واحد» ،والتي تقترح حالً للنزاع يمكن
اعتباره كونفيدرالياً ،أرغب في وضع هذا المفهوم جانباً .ليس ألن الكونفيدرالية هي فشل أو نجاح ،بل
هناك أمور تؤيد هذا وأمور تؤيد ذاك ،وعدد من الدول التي يشير إليها أفنيري كفشل لم تكن

كونفيدرالية في أي يوم ،مثل االتحاد السوفياتي سابقاً ويوغسالفيا أو قبرص .ولكن السؤال هو ليس

بشأن المفهوم الذي سنستخدمه ،بل في أي واقع نعيش ،يهوداً وفلسطينيين ،اآلن؟ وكيف يمكن

إصالحه ووضع الشعبين على مسار السالم والمصالحة؟

عندما انطلقت المجموعة قبل تسع سنوات لم نفكر بالكونفيدرالية .أيضاً لم نفكر بأن المستوطنات

أوجدت وضعاً ال يمكن التراجع عنه .كل شيء قابل للرجوع عنه في الحياة باستثناء الموت .واذا
كانت هناك إرادة سياسية فمن الممكن إخالء المستوطنات .والسؤال هو هل إخالء المستوطنات وحده

هو الذي سيحل النزاع؟ هل حل يتجاهل مثالً حق عودة الالجئين الفلسطينيين أو يتجاهل الهوية
الوطنية لألقلية الفلسطينية في إسرائيل يمكن أن ينجح؟ الجواب سلبي.

انطلقنا من اإلدراك بأنه يعيش في هذه البالد التي تقع بين نهر األردن والبحر المتوسط شعبان .وال

يستطيع أي واحد منهما إخفاء اآلخر .وهما يسميان هذه البالد وطناً .وهما لهما الحق في العيش في
ٍ
وتعال والتمتع بالمساواة في الحقوق المدنية والقومية .وقد فهمنا في حينه،
هذا الوطن دون احتالل
وتعزز لدينا هذا الفهم اآلن ،بأنه ليس بالصدفة أن حلول الفصل بشتى أنواعها قد فشلت .فقد

تجاهلت هذه الحلول أن هذه البالد وبدرجة كبيرة هي واحدة ،مختلطة ،سواء في الجغرافيا أو

الديموغرافيا أو االقتصاد ،وأيضاً في المخيلة الجماعية للشعبين .حيث يتحدث أيضاً كبار مؤيدي
الدولتين عن شخيم وحفرون وليس عن نابلس والخليل .وأيضاً كبار مؤيدي محمود عباس يتحدثون
عن يافا وحيفا كجزء من فلسطين .بناء على ذلك يجب التخلي عن نموذج الفصل لصالح نموذج

الشراكة .فهو أيضاً أقرب إلى الواقع وأيضاً أكثر عدالة .الجدران المنخفضة ربما ال تصنع جيراناً
جيدين ،ولكن األسوار العالية تخلق أعداء أبديين.

أؤمن بأن هذه األسباب هي التي أدت إلى أن حل الكونفيدرالية يتم التحدث عنه أكثر فأكثر ،مؤخ اًر،
ليس فقط في صفحات «هآرتس» .التقرير الذي كتبه الباحث الفلسطيني ،عمر عبد الرحمن ،لصالح

معهد «بروكينغز» ،والتقرير الذي قدمه معهد األبحاث «سي.إن.إي.إس» لإلدارة األميركية،
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والمقاالت في «نيويورك تايمز» ،والمناظرة في جلسة االفتتاحية لمؤتمر «جي ستريت» ،كل ذلك
ناقش بصورة إيجابية فكرة الكونفدرالية في السنة الماضية ،هذا باختصار.

نموذج «أرض للجميع» يقترح دولتين ،فلسطين واسرائيل ،في حدود حزيران  ،1967بسيادة كاملة (أي
دون جيش إسرائيلي داخل فلسطين) ،وتكون بينها حرية عمل وسكن .مؤسسات مشتركة مهمة ستدير

معاً ما تريد الدولتان المشاركة فيه ،بدءاً بحقوق اإلنسان وانتهاء باالقتصاد وحماية البيئة .وستديران
بشكل منفصل ما هو مطلوب إدارته بشكل منفصل .القدس ستكون مدينة واحدة ،عاصمة للدولتين،

بسيادة مشتركة.

ولكن العشرين سنة األخيرة أظهرت أنه ال يوجد حل سهل للنزاع
هل هذا الحل معقد؟ ربما.
ّ
اإلسرائيلي – الفلسطيني .ولو أن األمر لم يكن كذلك لكانت مبادرة جنيف طُبقت ،وكان أيهود
أولمرت وعباس وقعا على اتفاق .التجربة العالمية في العقود األخيرة تظهر أن حلوالً «معقدة» ،تقوم

على شراكة في القوة والسلطة ،مستقرة وأيضاً تؤدي إلى السالم والمصالحة ،أو على األقل تعمل

على وقف العنف .الحل في البوسنة هو حل معقد بشكل مدهش .ولكنهم هناك ال يطلقون النار منذ

عشرين سنة بعد حرب أهلية دموية .الحل في شمال إيرلندا ال يقل تعقيداً ،وهناك أيضاً اختفى
العنف .يصعب أن نفهم عمق المبنى المعقد لالتحاد األوروبي ،لكنه قام بالقضاء على العنف في

القارة األوروبية التي كانت ساحة لحربين عالميتين.

أكثر من  28سنة بعد اتفاقات أوسلو ،تقريباً بعد عشرين سنة على إطالق مبادرة جنيف وأكثر من

 13سنة بعد فشل مؤتمر أنابوليس ،يبدو أن ما تم فقدانه في أوساط الشعبين هو األمل في أن ينتهي
هذا النزاع في أي يوم من األيام ،وما هو مطلوب اآلن إلعادة األمل والتوصل في نهاية المطاف إلى

نتائج ،هو نقاش جدي بين جميع الذين يؤمنون بالمساواة المدنية والقومية بين اليهود والفلسطينيين

وانهاء االحتالل.

«هآرتس»

األيام ،رام هللا2021/11/18 ،
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 .52كاريكاتير:
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