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 .1عباس :ما ملنا نمد أيدينا للس م لكن لن نقبل استمرار الوضع الحالي

رام للا-كفاح زبون :قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه بصدد اتخاذ ق اررات حاسمة
وتفعيل خيارات مختلفة مع بداية العام القادم إذا استمرت إسرائيل بتقويض حل الدولتين .وأضاف

عباس في كلمة متلفزة في مؤتمر «التحرر الذاتي للفلسطينيين ...إنتاج المعرفة المقاومة» ،بثها

تلفزيون فلسطين« :لن نقبل ببقاء االحتالل ألرضنا وشعبنا لألبد ،وبواقع األبرتهايد الذي تطبقه
سلطات االحتالل ،وال بقهرها لشعبنا وممارساتها العدوانية المتمثلة باالستيالء على أرضه وموارده

الطبيعية وخنق اقتصاده واالعتداء على هوية وطابع القدس ومقدساتها المسيحية واإلسالمية».
وتابع« :نجدد التأكيد على رفضنا المطلق الستمرار االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين،

وللتمييز العنصري والتطهير العرقي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ،كما نؤكد رفضنا لتغيير الوضع

التاريخي للمسجد األقصى ،ولمنع المصلين من الوصول إلى كنيسة القيامة ولطرد الفلسطينيين من

أحياء القدس ،ولتصنيف  6منظمات مدنية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية».

وأضاف «ما زلنا نمد أيدينا لتحقيق السالم العادل والشامل وفق حل الدولتين وق اررات الشرعية الدولية

وتح ت رعاية الرباعية الدولية ،مؤكدين أن استمرار دولة االحتالل بتقويض حل الدولتين وفرض واقع

األبرتهايد سيجعلنا مضطرين للذهاب لخيارات أخرى إذا لم يتراجع االحتالل عن ممارساته ،واتخاذ
ق اررات حاسمة سنبحثها في المجلس المركزي القادم الذي سينعقد في مطلع العام المقبل».

وقال عباس« :نؤكد ما قلناه أمام الجمعية العامة منذ شهرين من أننا لن نقبل ببقاء االحتالل ألرضنا

وشعبنا لألبد ،ولن نقبل بواقع األبرتهايد الذي تطبقه سلطات االحتالل ،وال بقهرها للشعب الفلسطيني
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وممارساتها العدوانية» .وأضاف «سندعم جميع مبادرات المقاومة الشعبية السلمية في القرى والمدن
والمخيمات الفلسطينية التي تحقق نجاحات متواصلة على طريق التصدي لمشاريع االستيطان

والتهجير».

وعلى صعيد الوضع الداخلي ،قال عباس إنه ملتزم «بوحدة األرض والشعب وتشكيل حكومة وحدة

وطنية ،تلتزم جميع القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية ،والعمل على تكريس أسس الديمقراطية
عبر إجراء االنتخابات العامة في األراضي الفلسطينية كافة ،بما فيها مدينة القدس».

الشرق األوسط ،لندن2021/11/30 ،

 .2اشتية :نعيش ظروفا صعبة ولدينا عجز مالي

نابلس :قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن الظرف الذي نعيش به ليس سهال ،ولدينا عجز مالي
ونأمل خالل األيام المقبلة أن نتمكن من استكمال احتياجاتنا" .وأضاف اشتية خالل مؤتمر صحفي
مساء اإلثنين" ،نحن في حوار مع اإلدارة األميركية لإليفاء بالتزاماتها التي قطعتها خالل حملتها

االنتخابية؛ خاصة األمر المتعلق بإعادة فتح القنصلية األميركية في القدس التي أنشئت عام 1844

وتم إغالقها من قبل إدارة ترمب السابقة ،استنادا إلى وعودات الرئيس جو بادين بإعادة فتحها ،لما
يشكله ذلك من أهمية وأولوية كبرى".

وفي رده على أسئلة الصحفيين ،أكد اشتية أن األزمة المالية ليست في تمويل المشاريع ،بل بتوفير

الرواتب في ظل توقف المساعدات العربية والمنح الخارجية من قبل اإلدارة األميركية التي لم تدفع

قرشا ،حيث كانت تقدم  500مليون دوالر في السنة منها  390مليون لوكالة "األونروا" .وقال "تحدثنا
مع األشقاء العرب ونحن على ثقة أنهم لن يتركونا وحدنا ال من الناحية السياسة وال المالية

والمعنوية".

وأشار إلى أن إيرادات السلطة تعتمد على ثالثة مصادر وهي :الضرائب المحلية التي تقدر بحوالي

 300مليون شيقل شهريا ،إضافة إلى أموال المقاصة بمعدل  700مليون شيقل بالشهر ،والتي تخصم

إسرائيل كل شهر حوالي  220مليون شيقل منها  100مليون تصرف ألسر الشهداء واألسرى ،ويبقى

 500مليون شيقل إضافة  300مليون شيقل ،فيما تبلغ فاتورة الرواتب لوحدها  920مليون شيقل،
وتحتاج السلطة إلى  1,02مليار شيقل شهريا لتغطية كامل مصاريفها .وأضاف "لدينا عجز شهري؛

حيث كنا نقترض من البنوك ،هذا الشهر قد ال نستطيع االقتراض من البنوك ونأمل في األيام المقبلة

استكمال االحتياجات ،ووزير المالية يتابع هذا الموضوع".
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وتحدث عن زيارته األخيرة لالتحاد األوروبي ،ونقله صورة االعتداءات اإلسرائيلية ومطالبة أوروبا

باالعتراف بفلسطين ،مؤكدا أن األوروبيين لم يدفعوا في عام  2021سوى  16مليون دوالر ،وأنه سيتم

صرف  600مليون دوالر ،منها  170مليون لوكالة "األونروا" والباقي عبارة عن مشاريع ودعم
الموازنة ،وبرنامج مساعدة الفقراء في الضفة وغزة ضمن موازنة عام  2022للدول األوربية.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/29 ،

 .3الدعاليس :تعديل الدفعة المالية لموظفي غزة خ ل الشهر الحالي

قال رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعاليس ،يوم االثنين" ،ذاهبون لتعديل

الدفعة المالية" للموظفين في قطاع غزة .وذكر الدعاليس في تصريحات صحفية ،أن لجنته تسعى

لتعديل الدفعة وزيادتها خالل الشهر الحالي .وفي وقت سابق ،بين رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي

سالمة معروف" ،أن مساعي رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي لم تتوقف عن تقديم األفضل

للموظفين" .وأكمل" :الذي يتابع ما جرى خالل الـ  4أشهر الماضية منذ تولي عصام الدعاليس رئاسة
العمل الحكومي يدرك أن موضوع الواقع الوظيفي سواء في شقه اإلداري أو المالي هو أولوية".
وتصرف و ازرة المالية بغزة ما نسبته  %55من الراتب للموظفين شهرياً وبحد أدنى  1500شيكل.
فلسطين أون الين2021/11/29 ،

" .4لجنة التواصل بمنظمة التحرير" توجه دعوة إلسرائيليين لحضور مؤتمر برام للا

القدس المحتلة :وجهت لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي في منظمة التحرير دعوة لإلسرائيليين

لالشتراك في "مؤتمر سالم" في مقر المقاطعة في رام للا وسط الضفة الغربية المحتلة مساء االثنين.
وجاء في كتاب الدعوة الموجه من مسئول لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي محمود المدني:

"على المناضلين ألجل السالم وحل الدولتين االشتراك في المؤتمر الجماهيري الداعي إلنهاء الصراع

مساء" حسب تعبيره .في حين ،يحمل
في قاعة الشقيري داخل مقر المقاطعة اليوم الساعة السادسة
ً
كتاب الدعوة الموجه لـ"جماعات السالم" اإلسرائيلية عنوان "إسرائيليين وفلسطينيين معاً إلنهاء

الصراع" .كما جاء في الكتاب "سنلتقي جميعاً فلسطينيين وإسرائيليين في رام للا إلنهاء الصراع ودعم
حل الدولتين ،نأمل رؤيتكم مشاركين في المؤتمر دعماً لجهود تحقيق السالم ولضمان مستقبل أبنائنا

وأحفادنا".

المركز الفلسطيني لإلع م2021/11/29 ،
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 .5تقرير :انتهاكات األمن الفلسطيني ..وجه آخر للعنف ضد النساء

رام للا -عزيزة نوفل :بعد  4أيام من وجودها في الشارع لمراقبة االنتهاكات القانونية التي وقعت من
األجهزة األمنية الفلسطينية على المشاركين والمشاركات في المسيرات التي خرجت في رام للا

احتجاجا على مقتل الناشط نزار بنات ،تعرضت المحامية دياال عايش لالعتداء واالعتقال والتحرش.

المحامية دياال من فريق جمعية "محامون من أجل العدالة" الذي عمل على توثيق االنتهاكات
القانونية في هذه الفترة ،تعرضت العتداء مباشر وقمع في  5يوليو/تموز الماضي ،أثناء وجودها أمام

مقر شرطة البالوع لتوثيق االعتداءات على أهالي المعتقلين من نساء وأطفال.

تقول ا لمحامية للجزيرة نت" :كنت أقوم ببث مباشر لنقل ما يحدث بعد االعتداء على الصحافية هند
شريدة أمام أطفالها ،وضربها وسحلها في الشارع .فجأة سمعت أحدهم يقول :هيها اعتقلوها .فهجم 4

من أفراد الشرطة وقاموا بضربي والتحرش بي جسديا واعتقالي".

في ذلك اليوم ،اعتقلت عايش مع  8نساء من اللواتي كن يتظاهرن سلميا أمام مقر الشرطة؛ احتجاجا

على اعتقال أقاربهن من النشطاء الذين شاركوا في المسيرات االحتجاجية ،وجميعهن تعرضن

للضرب واإلهانة والرش بغاز الفلفل.

اعتقالها ومن معها من النساء في ذلك اليوم كان امتدادا أليام سابقة من العنف الذي مارسه أفراد
األجهزة األمنية على المشاركات في مسيرات االحتجاج ،ووصل إلى حد الضرب الشديد والمالحقة

والتحرش الجنسي وسرقة الهواتف النقالة وابتزازهن بما فيها من صور .هذا العنف غير المسبوق من

قبل األمن على النساء في الشارع -كما تقول دياال للجزيرة نت -لم يكن صدفة أو تصرفا فرديا من
قبل أفراد األمن ،بل كان مخطط له من أعلى المستويات األمنية والسياسية ،والدليل أنه تكرر في كل

المسيرات ،وأنه لم تتم حتى اآلن محاسبة من تسبب به.

الجزيرة .نت2021/11/26 ،

 .6معرض تراثي في سفارة فلسطين ببيروت

بيروت :أقامت دائرة الشباب في سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية ،يوم االثنين ،معرضاً ثقافياً

إحياء لليوم العالمي للتضامن
تراثياً فلسطينياً في قاعة الرئيس الشهيد ياسر عرفات في مقر السفارة،
ً
مع الشعب الفلسطيني.

وتخلل االحتفال عرض فيلم وثائقي عن تاريخ فلسطين والمجازر التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي

بحق شعبنا منذ النكبة ،كما جرى افتتاح معرض ثقافي وتراثي ضم مطرزات فلسطينية واشغاال يدوية
وحرفية ونحاسيات ورسوما على الزجاج والمالبس وخشبيات ،ومأكوالت فلسطينية شعبية ،أشرف
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على انجازها االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومكتب المرأة الحركي ومركز التراث الفلسطيني ومركز
االمل للمسنين ومركز توابل للتراث الفلسطيني.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/29 ،

أي ظرف
قدم ورقتها
" .7األخبار" :حماس ُت ّ
للمصريين ..ال تر ُ
ّ
اجع عن المقاومة تحت ّ
غزة رجب المدهون :سّلمت حركة «حماس» ،السلطات المصرية ،رؤيتها السياسية للمرحلة المقبلة،

والتي تشمل العالقات الداخلية والخارجية للحركة ،وذلك استجاب ًة لطلب مصري في إطار المباحثات
التي جرت بين الجانبين في القاهرة الشهر الماضي .ووفق ما علمت «األخبار» ،من مصادر

المعَلن عنها عام
«حمساوية» ،فإن الورقة قائمة على أساس العمل ّ
ضد االحتالل ،وفق وثيقة الحركة ُ
ملف المصالحة على أساس االنتخابات الشاملة لجميع
 ،2017وهي تشمل مبادرة جديدة إلحياء ّ

ظمة التحرير» وصوالً إلى المجلس التشريعي والرئاسة،
المؤسسات ،بدءاً من «المجلس الوطني لمن ّ
ّ
والتي أفشلها رئيس السلطة ،محمود عباس ،في نيسان الماضي .كما تشمل المبادرة عْقد جلسات
التدخالت اإلسرائيلية في الساحة الفلسطينية،
حوار
للتوصل إلى حلول توافقية بشأن قضايا القدس و ّ
ّ

سحب ك ّل الذرائع التي تعيق المصالحة وإعادة بناء البيت السياسي الفلسطيني .كذلك،
بما ّ
يؤدي إلى ْ
ظمة التحرير الفلسطينية» لتكون إطا اًر جامعاً للفصائل كافة ،وإنهاء
تدعو الورقة إلى إعادة ترتيب «من ّ
التفرد في الق اررات من ِقَبل حركة «فتح» ،من خالل االتفاق على استراتيجية وطنية تتبّنى
حالة ّ
مشددة على
مشروعاً شامالً ومتكامالً للمقاومة بأشكالها كافة ،الميدانية والسياسية والدبلوماسيةّ ،
ضرورة إشراك الجميع في صناعة مستقبل القضية الفلسطينية ،رافض ًة بشكل قطعي التنسيق األمني
بين السلطة واالحتالل ،باعتباره «خط اًر» على القضية.

جددت الحركة رؤيتها غير القابلة للنقاش باعتبار الكيان العبري
وفي ما يتّصل بالعالقة مع إسرائيلّ ،
أي
األمتَين العربية واإلسالميةّ ،
مكررة أن ال مشكلة لديها مع اليهود في ّ
كياناً معادياً للفلسطينيين و ّ

القررات
مكان آخر بل المشكلة مع الصهيونية فقط ،الفتة إلى أن المقاومة مشروع تَكفله جميع ا
تمسكها بتحرير كامل فلسطين ،مع قبولها بإقامة دولة كاملة السيادة على
والقوانين الدولية .وأكدت ّ

أراضي عام  ،1967من دون االعتراف بالكيان الصهيوني ،وذلك في إطار حالة توافقية مؤّقتة مع

مختلف الفصائل .وجزمت «حماس» ،في ورقتها ،أنها لن تتوّقف عن جهودها لتحرير كامل فلسطين
غيرت الظروف ،وأن جميع الضغوط لن تثنيها عن هذا المبدأ.
مهما تَ ّ

أما بخصوص تبادل األسرى ،فأوردت الحركة ،في رؤيتها ،أنه طالما كان هناك أسرى في سجون
ّ
ائيليين ،بما ُيتيح إبرام صفقات
االحتالل ،فإنها لن تتوّقف عن جهودها ألسر مزيد من الجنود اإلسر ّ
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بأي ملّفات أخرى .وأعادت «حماس» طرح
تبادل ،وأنها لن تقبل مقايضة ّ
ملف األسرى األربعة لديها ّ
مقترحها المتّصل بإبرام صفقة على مرحلتَين :األولى تشمل اإلفراج عن األسيرات واألطفال والمرضى

قدمت خالل الفترة
وكبار
السن ،والثانية ُيطَلق خاللها سراح ذوو المحكوميات العالية ،مؤكدة أنها ّ
ّ
الماضية التنازالت الالزمة لتَمضي الصفقة ُق ُدماًّ ،إال أن المعضلة تَمّثلت دائماً في مماطلة حكومة

االحتالل.

وعلى صعيد العالقات الخارجية للحركة ،أبدت الورقة رغبة «حماس» في إقامة عالقات مع مختلف
ِ
دول المنطقة ،من دون
أي عالقة مع
التدخل في شؤونها الداخلية،
ّ
مطمئن ًة إلى أنها ال تنظر إلى ّ
ْ
مكررة رفضها التطبيع مع دولة االحتالل ،من دون أن يمنعها ذلك
دولة على حساب دولة أخرىّ ،

تضر القضية الفلسطينية.
الم ّ
طبعة للعدول عن ق ارراتها باعتبارها ّ
من مخاطبة الدول ُ
وبخصوص العالقة مع مصر تحديداً ،وصفتها «حماس» بأنها عالقة «استراتيجية سياسية وتاريخية
«التدخل في الشأن المصري ،والمحافظة
تعهدها بعدم
ّ
تتمسك بها الحركةّ ،
مجددة ّ
وجغرافية وأمنية» ّ
قدرة للقاهرة «دورها في دعم القضية الفلسطينية ،وخاصة في ما
وم ّ
على أمن الحدود مع قطاع غزة»ُ ،

تحدث
يتعّلق بالقطاع ،وموقفها األخير بخصوص اإلعمار» .وبحسب المصدر «الحمساوي» الذي ّ
إلى «األخبار» ،فإن وفداً من قيادة الحركة في غزة سيصل القاهرة قريباً فور دعوته من ِقَبل
المصريين ،للتباحث مع وزير المخابرات ،عباس كامل ،حول هذه الورقة ومناقشة بنودها ،وكيفية
التوفيق بينها وبين المواقف المصرية.

األخبار ،بيروت2021/11/30 ،

 .8برهوم :مشهد اختطاف األسير المحرر "إس مبولي" يدلل أننا أمام سلطة شمولية

غزة :قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم :إن ما ُعرض من مشاهد وحشية للحظة اختطاف
األجهزة األمنية لسلطة عباس لألسير المحرر إسالمبولي بدير وسط طولكرم ،يؤكد أننا أمام سلطة
نظام شمولي وعصابات مافيا .وأضاف برهوم ،في تصريح وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم"،

مساء االثنين ،أن ما يتعرض له شباب الضفة الغربية من قمع واختطاف وتعذيب ،هو في إطار
االستهداف المزدوج والمكمل لدور االحتالل اإلسرائيلي؛ لقتل الروح الوطنية لدى أبناء شعبنا وكي
ّ
وعيهم ،والذي يتطلب من كل قوى ومكونات شعبنا وشباب الضفة خاصة اتخاذ مواقف حرة وشجاعة

لوضع حد لهذا السلوك المذل والمشين ،والذي فاق سلوك االحتالل.

المركز الفلسطيني لإلع م2021/11/29 ،
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 .9حماس :محاوالت دمج االحت ل بالمنطقة لن تنجح

أكدت حركة "حماس" في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،أن كل محاوالت كي الوعي
وقلب الحقائق ودمج االحتالل في المنطقة لن تنجح ،مشددة على أن االحتالل الصهيوني سيبقى

العدو الرئيسي لشعبنا الفلسطيني ولألمة اإلسالمية .وقالت الحركة في بيان صحفي اإلثنين ،إنه ال
مكان وال شرعية للغرباء على أي شبر في فلسطين ،مشددة على أن المقاومة الشاملة حق مشروع

كفلته لنا الشرائع والقوانين الدولية كافة ،وفي مقدمتها المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني

المغتصب ألرضنا .ودعت حركة حماس إلى التحرك العاجل لوقف كل جرائم العدو الصهيوني
وانتهاكاته بحق شعبنا ومقدساته ،والتي كان آخرها اقتحام رئيس الكيان الصهيوني المجرم للمسجد

اإلبراهيمي.

موقع حركة حماس2021/11/29 ،

 .10فصائل فلسطينية :نؤكد حقنا الراسخ في مقاومة االحت ل حتى استعادة حقوقنا

أن
وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية التحية لشعبنا المرابط في كافة أماكن تواجدهُ ،مؤّكدة على ّ
ّ
العودة إلى الديار حتمية وقريبة ال محالة .وقالت الفصائل في بيان صحفي اليوم اإلثنين الموافق 29

نوفمبر الذي قسمت فيه األمم المتحدة فلسطين التاريخية" :نؤكد على حقنا الراسخ في مقاومة

االحتالل حتى استعادة حقوقنا كاملة ،ولن ُيفلح وسم قوى المقاومة باإلرهاب في ثنينا عن مواصلة
درب المقاومة حتى التحرير الشامل بإذن للا" .ودعت دول العالم الحر وأحرار العالم إلى دعم
خيارات شعبنا وتفعيل سالح المقاطعة في وجه االحتالل  ،الذي جلب الموت والخراب للمنطقة

وشددت على َّ
أن مسلسل التطبيع لن يجلب
بأسرها ،واعتدى على كل شيء حي ولم يسلم منه أحدّ .
أن التفريط بفلسطين والألقصى لن ُيزحزحها قيد أنملة عن ثوابتنا
الخير ألمتنا وشعوبها الحرة ،و ّ
الوطنية وستبقى الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات الخبيثة.

فلسطين أون الين2021/11/29 ،

 .11المدلل يطالب عباس بإعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني

رفح  -ربيع أبو نقيرة :طالب القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي أحمد المدلل ،رئيس السلطة محمود
عباس بإعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني التحرري .جاء ذلك في كلمته نيابة عن الفصائل
الفلسطينية في وقفة جماهيرية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ..وقال المدلل" :في

حمل
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفى ذكرى إصدار قرار التقسيم الظالم فإننا ُن ّ
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بريطانيا مسؤولية المآسي والنكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني" .وطالب المدلل رئيس السلطة

محمود عباس بإعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني التحرري وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني

وإعادة بناء منظمة التحرير على نفس األسس التي قامت عليها وتحقيق شراكة حقيقية تحفظ لنا

وحدتنا ومقاومتنا.

فلسطين أون الين2021/11/29 ،

 .12حماس تشيد بالموقف الجزائري من القضية الفلسطينية

الدوحة :أشادت حركة "حماس" ،مساء اإلثنين ،بخطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ،بمناسبة

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس الخارج،

سامي أبو زهري ،إن "كلمات الرئيس تبون ،تعكس الموقف الجزائري ،الذي "يعتبر قضية فلسطين
أحد أبرز ثوابت السياسة الجزائرية ،وأنها ليست للمزايدة أو المساومة" .ورأى أبو زهري في تصريح

مكتوب ،وصل "قدس برس" نسخة منه " ،أن القيمة الحقيقية لكلمة الرئيس تبون ،أنها تمثل رسالة

طمأنة للشعب الفلسطيني ،بأن رياح التطبيع ستتكسر على صخرة الموقف الجزائري األصيل".

قدس برس2021/11/29 ،

 .13شديد يدين اعتقال أجهزة السلطة لألسير المحرر بدير

أدانت حركة حماس اعتقال أجهزة السلطة في الضفة لألسير المحرر اسالمبولي بدير .ودعا القيادي
في حركة حماس ،عبد الرحمن الرشيد في تصريح صحفي مساء اليوم[أمس] ،السلطة إلى التوقف

فور عن ممارسة هذه الجريمة النكراء .وأضاف شديد أنه ليس هكذا ُيكرم شرفاء هذا الوطن
ًا
ومناضلوه من األسرى المحررين وأبناء القادة الشهداء الذين خاضوا معركة مخيم جنين التاريخية.
وأردف :على السلطة أن توقف التنسيق األمني الذي يجر الويالت على شعبنا ويحمي أمن االحتالل

ومستوطنيه.

موقع حركة حماس2021/11/30 ،

 .14أبو ه ل :فضيحة "مثلجات محمود عباس" في روسيا تكشف عوار اهتماماته

وكاالت :وصف خالد أبو هالل األمين العام لحركة األحرار ،موقف مغادرة رئيس السلطة محمود

عباس لدى مغادرته روسيا بعد زيارة رسمية واهتمام وفده باصطحاب "صندوق المثلجات" بعدما

نسيه ،بـ "الفضيحة التي تكشف عوار اهتماماته" .وقال أبو هالل في تصريح لوكالة "شهاب"" ،واضح
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أن اهتمامات محمود عباس وحاشيته ال تتعدى كروشهم وبطونهم وجيوبهم ،فيكون صندوق المثلجات
الروسية هو حصيلة زيارته الرسمية لروسيا" .وأضاف "فضال عن أننا لم نلحظ أي أثر إيجابي

لزيارات عباس على القضية الفلسطينية وثوابتها ،إال أن هذا الموقف السخيف ،يؤكد أن هناك ما هو
أهم من القضية الفلسطينية واهتمامتها" ،متابعا "يبدو أن صندوق المثلجات الروسية الذي يشتهيه

أهم من أي نتيجة سياسية يمكن أن يخرج بها من زياراته".
عباس وحاشيته ّ
فلسطين أون الين2021/11/29 ،
 .15وفاة القيادي في حماس عبد الس م صيام

عاما)
غزة :أعلنت مصادر طبية االثنين ،عن وفاة القيادي في حركة حماس عبد السالم صيام (ً 52

في مستشفى الشفاء بمدينة غزة .وقالت المصادر الطبية ،إن صيام الذي ترأس مسؤولية متابعة

العمل الحكومي عام  ،2017توفي إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد .وسبق أن شغل
صيام منصب أمين عام مجلس الوزراء.
المركز الفلسطيني لإلع م2021/11/29 ،

 .16جهود إسرائيلية إلفشال مفاوضات النووي في فيينا

شرعت إسرائيل بحملة ضغط على الدول العظمى في محاولة لحثها على اشتراط المحادثات مع
إيران ،بتعلق طهران لعملية تخصيب اليورانيوم ،وذلك توازيا مع االستئناف المرتقب لمحادثات إحياء

االتفاق النووي اإليراني لعام .2015
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية ("كان  ،)"11عن مسؤول أوروبي رفيع ،قوله إنه "مع مرور كل يوم،
تعقيدا ،وكذلك فرص التوصل إلى اتفاق".
تصبح المفاوضات مع إيران أكثر ً

وذكرت القناة الرسمية اإلسرائيلية أن حكومة نفتالي بينيت ،تبذل جهودا دبلوماسية ليس فقط في

أيضا لمنع التوصل إلى اتفاق مؤقت أو
محاولة لمنع العودة األميركية إلى االتفاق النووي ،ولكن ً
مرحلي ألطراف التفاوض في فيينا.
ر من المشاركين في الوفد اإليراني ،الذي يضم نحو 40
ولفتت "كان  " 11إلى حقيقة أن عددا كبي ا

شخصا ،هم من خلفيات اقتصادية ،معتبرة أن ذلك مؤشر على أن "طهران تنوي التركيز أكثر على
رفع العقوبات وأن المباحثات حول مراقبة المواقع النووية قد تأخذ حي از أقل".
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ومساء األحد ،توجه وزير الخارجية اإلسرائيلي ،يائير لبيد ،إلى أوروبا ،إلجراء محادثات مع القادة
البريطانيين والفرنسيين قبل االستئناف المرتقب للمفاوضات في فيينا.
ومن المقرر أن يلتقي لبيد ،اإلثنين ،رئيس الوزراء البريطاني ،بوريس جونسون ،ووزيرة الخارجية ليز
تراس في لندن ،والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،في باريس ،الثالثاء.
عرب 2021/11/28 ،48

" .17إسرائيل" لواشنطن وبروكسل :إجراءات إيرانية إلنتاج يورانيوم مخصب بنسبة %90

ذكر تقرير صحافي أن إسرائيل زودت الواليات المتحدة األميركية والقوى األوروبية ،بمعلومات تشير

إلى أن إيران اتخذت سلسلة من اإلجراءات تمكنها من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء يصل إلى
 %90ما يمكنها من إنتاج أسلحة نووية.
جاء ذلك بحسب ما نقل المراسل السياسي في موقع "والال" اإللكتروني ،باراك رافيد ،عن مصدرين
أميركيين مطلعين ،مساء اليوم ،اإلثنين ،بالتزامن مع اختتام الجلسة األولى في الجولة السابعة من
المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا.
واعتبر التقرير أن زيادة التخصيب إلى مستوى نقاء تبلغ نسبته " ،%90ستكون خطوة إيرانية غير
مسبوقة" ،علما بأن اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى ليس له استخدامات مدنية وهو مخصص
فقط إلنتاج قنبلة نووية.
وإذا ما اقدمت إيران على هذه الخطوة ،فإنها ستحتاج إلى إنتاج  25كيلوغراما من اليورانيوم
المخصب بنسبة  ،%90لتصبح تقنيا قادرة على امتالك قنبلة نووي واحدة؛ ومع ذلك ،فإن عملية
تعقيدا من مجرد تخصيب اليورانيوم وتتضمن عمليات تكنولوجية أخرى.
إنتاج سالح نووي أكثر ً

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تقدر أن من الناحية التقنية ،بما يشمل العمليات المرافقة لتخصيب 25

كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة نقاء  ،%90فإن إيران ستكون قادرة على إتمام هذه العملية خالل عام
أو عامين.
ووفقا للمعلومات التي نقلها الجانب اإلسرائيلي لألميركيين واألوروبيين ،بحسب ما أفاد مسؤول
أميركي ،فإن "اإلجراءات التمهيدية التي قامت بها إيران ستسمح لها ،إذا قررت ذلك ،بالتحول إلى
تخصيب اليو ارنيوم إلى مستوى  %90في غضون أسابيع قليلة".
عرب 2021/11/29 ،48
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 .18طرد نائب يهودي من جلسة برلمانية التهامه "إسرائيل" بممارسة "أبارتهايد" في مدينة الخليل

شهد الكنيست اإلسرائيلي (البرلمان) ،أمس (االثنين) ،اشتباكاً بين النواب على خلفية قيام الرئيس
يتسحاق هيرتسوغ بزيارة المستوطنين المتطرفين في الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل ،وتم طرد النائب

عن «القائمة المشتركة» ،عوفر كسيف ،من الجلسة ،ألنه وصف جنود االحتالل والمستوطنين
بـ«مجرمي الحرب» ،واتهم الحكومة بإدارة سياسة «أبارتهايد» في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
الشرق األوسط ،لندن2021/11/30 ،

 .19خطة إسرائيلية لجلب  3آالف إثيوبي إلى تل أبيب

تل أبيب :أقرت الحكومة اإلسرائيلية خطة لجلب ما ال يقل عن  3آالف من مجموع  8آالف من

اإلثيوبيين الذين يعتبرون أنفسهم يهوداً ويقولون إن لديهم أقارب في إسرائيل ،وينتظرون السفر إلى
تل أبيب في مخيم مؤقت قرب مطار أديس أبابا.

وجاء هذا القرار بضغوط من مواطنين إسرائيليين من أصل إثيوبي ،تمثلهم في الحكومة وزيرة شؤون
االستيعاب بنينا تمنو– شاتا ،ويدعون أن الغالبية الساحقة من اإلثيوبيين في ذلك المخيم هم من
اليهود الذين يواجهون خط اًر على حياتهم .وقالت الوزيرة إن تصاعد القتال في شمال إثيوبيا بين
القوات الحكومية ومتمردي تيغراي ،والفوضى التي يسببها هذا الصراع ،يجعالن اليهود اإلثيوبيين في

حالة قلق شديد ورعب من تنفيذ اعتداءات عليهم.
الشرق األوسط ،لندن2021/11/30 ،

 .20مئات القتلى سنويا" :إسرائيل" بدون ثقافة أمان بالعمل

لقي  59عامال مصرعهم في حوادث عمل ،منذ بداية العام الحالي ،أكثر من نصفهم في ورشات
بناء ،إلى جانب مئات أصيبوا في حوادث كهذه .إال أن مديرية األمان في العمل ،وهي الجهة
الرسمية المسؤولة عن اإلشراف على مواقع العمل وإنفاذ القانون فيها ،ليس لديها تقارير أو معطيات
حول ضحايا حوادث العمل.
عرب 2021/11/29 ،48
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 .21هآرتس :الهدم يتهدد  20ألف منزل فلسطيني في القدس

القدس المحتلة :كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية ،اليوم الثالثاء ،عن أن "الهدم الفوري يتهدد منازل
أكثر من مائة عائلة فلسطينية في القدس ،بسبب تراكم الق اررات القانونية ،وتشدد بلدية االحتالل ،من

خطط البناء المقدمة إليها من قبل الفلسطينيين" .وقالت الصحيفة :إن "الفلسطينيين يعملون على منع
تنفيذ أوامر الهدم من خالل تقديم مخططات البناء الخاصة بهم إلى البلدية ،للموافقة عليها" .وأشارت

كذلك إلى أن "الهدم يتهدد  20ألف منزل في القدس الشرقية" ،مضيفة أن "معظم األحياء الفلسطينية
في القدس ،ال يوجد بها مخططات هيكلية تسمح بإصدار تصاريح البناء" .ولفتت الصحيفة إلى أن

ما تسمى ،قاضية المحكمة المركزية التابعة لالحتالل ،في القدس ،ريفكا فريدمان" ،رفضت استئناًفا

ونوهت ،إلى
قدمته  58عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها ،في حي سلوان ،جنوب المسجد األقصى"ّ .
"وجود  20ألف بيت شرقي القدس المحتلة ،جرى بناؤها دون تصاريح بناء ،بسبب سياسة السلطات
اإلسرائيلية في القدس ،باالمتناع عن وضع خرائط هيكلية تسمح بإصدار تصاريح بناء".

قدس برس2021/11/30 ،

 .22األسير نضال بلوط يعّلق إضرابه عن الطعام

رام للا :قالت عائلة األسير نضال بلوط ،اليوم االثنين" :إن ابنها عّلق إضرابه عن الطعام الذي

يوما ،بعد تدخل من الحركة األسيرة التي بدورها ستقوم بالحوار والتفاوض بشأن قضيته".
استمر ً 32
ممنوعا من
وخالل إضراب األسير بلوط أخفى المحققون عن محاميه إضرابه عن الطعام ،حيث كان
ً
لقاء المحاميِّ ،
وحول إلى االعتقال اإلدار ّي.

المركز الفلسطيني لإلع م2021/11/29 ،

 .23هيئة شؤون األسرى 32 :امرأة يقبعن في معتق ت االحت ل

رام للا :أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين يوم اإلثنين ،بأن قوات االحتالل تعتقل  32امرأة بينهن

عاما) تقبع في “الدامون” ،موضح ًة
 9أمهات .وقالت الهيئة إن األسيرة المقدسية شروق دويات (ً 24
أنها اعتقلت في  2015لحظة إصابتها بالرصاص الحي من قبل مستوطن في شارع الواد بالقرب من
المسجد األقصى بدعوى أنها أقدمت على طعنه .وأصدر االحتالل بحق دويات حكما بالسجن 16

عاما وغرامة بقيمة  80ألف شيكل ،وفق الهيئة.
ً
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 .24تعليق اإلضراب في أونروا المقرر الخميس المقبل بعد تلبية مطالب العاملين

غزة-شينخوا :أعلنت رئاسة المؤتمر العام التحاد العاملين في وكالة (أونروا) مساء اإلثنين ،تعليق
اإلضراب المفتوح المقرر الخميس المقبل بعد تلبية الوكالة األممية مطالب العاملين .وقال بيان
صادر عن رئاسة المؤتمر إن إضراب العاملين البالغ عددهم نحو  28ألف موظف المقرر الخميس

الم قبل في مناطق عمليات أونروا الخمس علق بعد التوصل إلى عدة اتفاقيات خالل اجتماع اللجنة

االستشارية للوكالة اليوم في عمان .وأشار البيان ،إلى أن ال ازريني أوعز لمدراء األقاليم بفتح باب
الحوار مع رؤساء االتحادات على تطبيق نتائج مؤتمر بيروت والمتعلقة بنسبة العاملين بالمياومة

ومخرجات المؤتمر األخرى وبرعاية من الدول المضيفة بحيث يتم تشكيل لجنة مشتركة بين

االتحادات والوكالة والدول المضيفة بهذا الشأن.

القدس ،القدس2021/11/29 ،

 .25هدم منشآت تجارية في عناتا وبيت حنينا وإصابات خ ل التصدي ل حت ل في نعلين

محافظات – "األيام" :أصيب ،أمس ،سبعة مواطنين بجروح ورضوض والعشرات باالختناق ،خالل
تصديهم لردم بئر زراعية في بلدة نعلين ،وذلك في سياق حملة هدم وإخطار واسعة شنتها قوات

االحتالل في محافظات عدة ،هدمت خاللها منشآت تجارية في بلدتي عناتا وبيت حنينا ،وأخطرت

بوقف بناء  32مبنى في بلدة قصرة ،وبهدم منشآت تجارية على الطريق الواصلة بين مدينتي جنين
ونابلس ،جاء ذلك في وقت هاجم فيه المستوطنون بحماية جنود االحتالل مقاماً إسالمياً في بلدة بني
نعيم ومنعوا ترميمه.

األيام ،رام للا2021/11/30 ،

العدو وأهالي قرية أبو تلول
 .26النقب :إصابات في مواجهات مع شرطة
ّ
تشن شرطة العدو اإلسرائيلي حمالت دهم وتفتيش واسعة ،عن األسلحة المنتشرة في
األناضولّ :

مناطق الـ ،48بحجة «مكافحة الجريمة والعنف» .وبالرغم من سقوط أكثر من عشرات آالف
اإلصابات باألعيرة النارية ،وأكثر من ألف و 300ضحية ،منذ عام  2000حتى اليوم ،لم تستفق

سلطات العدو على مكافحتها إال بعدما اندلعت المواجهات في أيار الماضي ،واستُخدم فيها «سالح
شنت
ضد الشرطة والمستوطنين وحرس الحدود .وفي إطار أنشطة «مكافحة الجريمة»ّ ،
الجريمة»ّ ،
الشرطة عمليات دهم في منطقة النقب ،في جنوبي فلسطين المحتلة ،وقامت بمضايقة األهالي هناك،
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وبحمالت اعتقال طاولت العشرات ،فضالً عن إغالق مصالح تجارية ،ومصادر رزق ،بحجة

مخالفات ضريبية وغيرها.

األخبار ،بيروت2021/11/30 ،

 .27تقرير :فلسطينيون يواجهون اعتداءات مستوطنين في طريقهم إلى مدرستهم

نابلس  -شينخوا :يسير نحو  900طالب فلسطيني يومياً على أقدامهم بضعة كيلو مترات للوصول

إلى مدرستهم في قرية "اللبن الشرقية" جنوب مدينة نابلس .ويقطن في القرية التي عادة ما تقع فيها

صدامات ما بين سكانها البالغ عددهم نحو  3,500شخص ومستوطنين إسرائيليين الذين يسكنون في

مستوطنتين هما (عيليه) و (معاليه ليفونا) ،مقامتان على أراض يملكها األهالي .وتحتوي القرية التي
ترتفع عن سطح البحر  560مت اًر وتبلغ مساحة أراضيها الكلية  12,500دونم يزرع فيها الحبوب
والزيتون والتين على مدرسة تخدم الطلبة في المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية .لكن طالب

المدرسة التي تقع في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة ال يستطيعون الوصول إليها

بسهولة مريحة أسوة ببقية زمالئهم في مدارس المدينة ،ألنهم يتعرضون بشكل يومي "العتداءات

المستوطنين دون أي سبب واضح".

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الجيش اإلسرائيلي يستهدف المدارس بدعوى إلقاء الحجارة على

سيارات المستوطنين أثناء عبورهم الشارع الرئيسي المجاور لها ،وعادة ما يطلق األعيرة النارية

المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تحت هذه الذريعة ،في المقابل لم يصدر أي تعليق

إسرائيلي على ذلك .وحسب بيان صادر عن منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي

الفلسطينية لين هاستينغز فإن  24طفالً فلسطينياً أصيبوا بينهم  5فتيات على يد مستوطنين

إسرائيليين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.

األيام ،رام للا2021/11/30 ،

 .28شكري يدعو إلى سرعة استئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى تسوية نهائية

القاهرة :دعت مصر جميع األطراف المعنية إلى «العمل الجاد على حل القضية الفلسطينية وسرعة
استئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين والمرجعيات الدولية
المتفق عليها ومبادئ القانون الدولي ،وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على

حدود  4يونيو (حزيران)  1967وعاصمتها القدس الشرقية» .كما دعت إلى «التوقف عن اإلجراءات
والسياسات (أحادية الجانب) وفي مقدمتها أنشطة االستيطان (غير الشرعية)» .وأكد وزير الخارجية
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المصري سامح شكري ،خالل مشاركته في المنتدى اإلقليمي السادس لالتحاد من أجل المتوسط ،أن
«مصر تبذل العديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية».

الشرق األوسط ،لندن2021/11/30 ،

 .29األردن والسعودية يدينان اقتحام الرئيس اإلسرائيلي المسجد اإلبراهيمي

إسطنبول-األناضول :أدان كل من األردن والسعودية ،الثالثاء ،اقتحام الرئيس اإلسرائيلي اسحق
هرتصوغ ،قبل يومين ،الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل ،جنوبي الضفة الغربية المحتلة .وقال

الناطق باسم و ازرة الخارجية والمغتربين األردنية السفير هيثم أبو الفول ،في بيان ،إن “هذه الخطوة

المدانة والمرفوضة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي” ،وفق بيان نشرته وكالة األنباء األردنية .بدورها
أعربت و ازرة الخارجية السعودية ،عن “إدانة حكومة المملكة واستنكارها ،لما أقدم عليه رئيس إسرائيل
من اقتحام الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل” .ووصفت الخارجية في بيان نشرته وسائل إعالم

سعودية الخطوة “بالعدائية واالستف اززية لمشاعر المسلمين حول العالم”.
القدس العربي ،لندن2021/11/29 ،

 .30مذكرة نيابية باألردن تطالب بإدانة اقتحام هرتسوغ للمسجد اإلبراهيمي

تقدم ّنواب أردنيون ،يوم االثنين ،بمذكرة لرئيس مجلس النواب األردني ،عبد الكريم الدغمي،
عمانّ :
طالبوا فيها بتوجيه دعوة للبرلمان العربي واتحاد البرلمان العربي ،واتحاد البرلمان األوروبي واألفريقي،
إلدانة اقتحام رئيس االحتالل اإلسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ،للمسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل

بالضفة المحتلة .ودعت المذكرة التي وقع عليها حتى لحظة إعداد هذا الخبر  26نائباً ،إلى "تحرك

دولي وعاجل إلفشال المخطط السياسي الذي يقوم به الرئيس اإلسرائيلي ،باعتباره سابقة خطيرة ،وال

تنذر إال بخدمة االحتالل اإلسرائيلي بتهويد المسجد اإلبراهيمي ،وإشارة واضحة للتوسع االستيطاني

اإلسرائيلي الذي أدانته جميع القوى الدولية".

المركز الفلسطيني لإلع م2021/11/29 ،

 .31محمد السادس يدعو إلعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

الرباط :دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العمل على إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين

واإلسرائيليين ،للتوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية ،في إطار حل الدولتين ،مشي اًر إلى أن المغرب
سيواصل جهوده من أجل توفير الظروف المالئمة ،لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات .وقال في
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رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني« :نجدد الدعوة إلى إطالق جهد
دبلوماسي مكثف وفاعل ،إلعادة األطراف إلى طاولة المفاوضات ،في أفق التوصل إلى تسوية

القضية الفلسطينية ،في إطار حل الدولتين» .ودعا العاهل المغربي ،في هذه الرسالة ،المجتمع
الدولي لمساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة ،واالمتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السالم،

مذك اًر بمرور سبع سنوات على توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

وأشار العاهل المغربي إلى أنه «في انتظار تهيئة الظروف المناسبة لذلك ،يتعين العمل على إعادة

بناء الثقة بين الجانبين» ،مبر اًز في هذا اإلطار أن «المغرب سيواصل جهوده من أجل توفير

الظروف المالئمة ،للعودة إلى طاولة المفاوضات» ،مستثم اًر مكانته والعالقات المتميزة التي تجمعه
بكل األطراف والقوى الدولية الفاعلة .وأضاف أن «أي مجهود مهما خلصت النيات ،لن يكتب له

النجاح ،إذا استمرت اإلجراءات أحادية الجانب التي تدمر فرص السالم ،وتذكي العنف والكراهية»،

مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للمملكة من عدالة القضية الفلسطينية التي تبقى جوهر الصراع
في الشرق األوسط.
وبخصوص المصالحة الفلسطينية ،التي ما زالت متعثرة بعد سنوات من االنقسام ،جدد الملك محمد

السادس الدعوة لألشقاء الفلسطينيين ،على اختالف انتماءاتهم ،إلى نبذ خالفاتهم ،والتعجيل

بالمصالحة لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني النبيل.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/30 ،

 .32الرئيس الجزائري يجدد دعم ب ده لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة
كاملة

الجزائر :دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ،اإلثنين ،المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته
التاريخية إزاء "مناورات االحتالل اإلسرائيلي لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة

على أراضيها" .وأكد تبون ،في كلمة

بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب

الفلسطيني" ،دعم الجزائر لنضال الشعب الفلسطيني ،من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة كاملة".

وشدد على أن الجزائر "تحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من االنتهاكات،

وتدعم لمبادرات الصادقة والمساعي الجادة الهادفة إلى إحالل السالم في الشرق األوسط على أساس

الشرعية الدولية".

ودعا تبون المجتمع الدولي إلى "االضطالع بمسؤولياته التاريخية تجاه تمادي االحتالل في تحدي
الشرعية الدولية ،ومناوراته لفرض سياسة األمر الواقع ،والتملص من التزاماته ،وإفراغ كل االتفاقات
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من محتواها؛ لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها" .وجدد تمسك
الجزائر بمبادرة السالم العربية المعتمدة خالل القمة العربية ببيروت والمبنية على مبدأ "االنسحاب

الكامل من األراضي العربية المحتلة مقابل السالم في إطار الشرعية الدولية وق اررات مجلس األمن
الدولي ،ال سيما الق اررين رقم  242و."338
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/29 ،

 .33ومير خارجية الجزائر :نسعى في القمة العربية إلى جمع كلمة العرب ل لتزام بالحقوق الفلسطينية

الجزائر العاصمة–عبد الحميد صيام :في لقاء حصري مع “القدس العربي” استمر أكثر من ساعة
في مقر و ازرة الخارجية الجزائرية ،قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ،إن الجزائر تشعر
بدورها التاريخي الذي يقوم على مبدأ مناصرة الشعوب المظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني

الشقيق .فالقضية الفلسطينية ليست سياسة رشيدة تتبعها الحكومة فحسب بل هي جزء ال يتج أز من

مكونات وعي الشعب الجزائري والتزامه األصيل بحق الشعوب في التخلص من االستعمار واالحتالل
األجنبي كما أثبت هذا الشعب عبر ثورته العظيمة ضد االستعمار الفرنسي الذي دام  132سنة .وقال

الوزير الجزائري إنه يرى أن يراجع بعض النقاط المهمة في تاريخ الجزائر بعد االستقالل والدور الذي

لعبته في نصرة حركات التحرر في أفريقيا وآسيا .وأضاف أن الجزائر ابتعدت لسنوات عن المسرح
العربي والدولي خاصة أيام العشرية السوداء ولكنها بعد الحراك الشعبي األخير وتولي القيادة رجال

أفرزتهم االنتخابات النزيهة أعادت البالد إلى طريق الفاعلية والتأثير اإلقليمي والدولي .إال أن

المؤامرات لم تتوقف وأصبحت الجزائر تشعر اآلن أنها دولة مواجهة مع الكيان الصهيوني الذي كنا

نرسل قواتنا لقتاله مع األشقاء العرب ،بعد أن أصبح على حدودنا ويوقع اتفاقات عسكرية وأمنية
واستخباراتية مع الجار واألخ والصديق .ومع هذا فنحن نسعى إلى لم شمل العرب في مؤتمر القمة

القادم لنصل إلى موقف مشترك من دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة التمسك بمبادرة السالم

العربية لعام  2002ودون أن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي آثرت أن يسبق التطبيع قيام
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

القدس العربي ،لندن2021/11/29 ،

 .34أردوغان بصدد تحسين الع قات مع مصر و"إسرائيل"

أنقرة-سعيد عبد الرازق :قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،إن بالده ستقدم على خطوات
لتحسين العالقات مع مصر وإسرائيل .وأكد إردوغان أن بالده ستقدم على خطوات لتحسين العالقات
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مع مصر وإسرائيل ،على غرار ما قامت به مع دولة اإلمارات العربية المتحدة ..واألسبوع قبل
الماضي أفرجت تركيا عن زوجين إسرائيليين اعتقلتهما بتهمة التجسس بعد تصويرهما منزالً إلردوغان

في إسطنبول ،وأجرى بعدها اتصاالً مع نظيره اإلسرائيلي ،أعقبه اتصال مع رئيس الوزراء

اإلسرائيلي.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/30 ،

 .35أبو الغيط يشدد على "مركزية القضية الفلسطينية"

القاهرة :شدد األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على «(مركزية القضية الفلسطينية)،
وعبر أبو الغيط عن «بالغ القلق
واستمرارها على رأس األولويات العربية رغم تعدد أزمات المنطقة»ّ .
لغياب أي أفق لتسوية حقيقية وفق مقررات الشرعية الدولية» ،مجدداً «تأكيد الرفض العربي
والفلسطيني لطروحات االكتفاء بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين باعتبارها مسكنات وقتية ال

غير».

الشرق األوسط ،لندن2021/11/30 ،

 .36أوغلو :تركيا ستقف دائما إلى جانب الفلسطينيين وقضيتهم العادلة

دائما إلى جانب الفلسطينيين
أنقرة :أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ،أن بالده ستقف ً
في قضيتهم العادلة .جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية التركي ،يوم االثنين ،لمناسبة اليوم
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته األمم المتحدة في  29نوفمبر/تشرين ثاني من

أبدا ،سنواصل دائما الوقوف إلى جانب إخواننا
كل عام .وتابع أوغلو" :فلسطين لن تبقى وحيدة ً
الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل قضيتهم العادلة".
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/29 ،

 .37بحضور غانتس ..ص ة دعاء "من أجل الجيش اإلسرائيلي" من كنيس في المغرب

القدس العربي :في حدث غير مسبوق شهد كنيس “تلمود التوراة” في العاصمة المغربية الرباط،
تنظيم صالة يهودية بحضور الوزير اإلسرائيلي ،بيني غانتس ،وجنود إسرائيليين ،للدعاء من أجل

الجيش اإلسرائيلي .خطوة وصفتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأنها “حدث نادر ،وهو أن تسمع
صالة من أجل رفاهية جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي في بلد عربي ،ال سيما عندما يكون بحضور

جنود إسرائيليين” ،قالت إنهم من أصول مغربية ،بحسب ما نقل موقع أر تي .وبحسب الصحيفة
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تمت هذه الصالة األسبوع الماضي ،عندما زار بيني غانتس كنيس “تلمود التوراة” في العاصمة
المغربية الرباط .وقالت الصحيفة إن العديد من اإلسرائيليين هم من أصول مغربية ،حيث يوجد ما
بين  250,000إلى ما يقرب من مليون إسرائيلي لهم جذور في المغرب.

القدس العربي ،لندن2021/11/29 ،

" .38هآرتس"" :إسرائيل" باعت للمغرب طائرات بدون طيار "انتحارية"

ترجمة خاصة :كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية ،اليوم الثالثاء ،أن شركة الصناعات الجوية

اإلسرائيلية تلقت مبلغ  22مليون دوالر هذا العام كجزء من صفقة مع المغرب .ووفًقا للصحيفة ،فإن

الشركة اإلسرائيلية لم تكشف تفاصيل المبيعات للمغرب إال أن تقارير أجنبية تشير إلى أنه سيتم بيع

طائرات بدون طيار “انتحارية” من نوع  .IAI Haropورفضت الشركة اإلسرائيلية التعليق على

التقرير.

القدس ،القدس2021/11/30 ،

 .39مظاهرات ضد التطبيع بالمغرب

وكاالت :شهدت مدن مغربية عدة مساء االثنين مظاهرات شارك فيها العشرات للتنديد بالتطبيع بين

المغرب وإسرائيل ،وهي االحتجاجات التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع".
وشارك مئات الحقوقيين والمواطنين في احتجاجات في مدن وجدة وبركان وبنسليمان وبني مالل

وردد المحتجون هتافات تطالب بوقف التطبيع ،ودعم القضية الفلسطينية ،وأقيم أيضا
وأوالد تايمةّ ،
مهرجان في الرباط بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نظمته المبادرة المغربية
للدعم والنصرة بمشاركة عشرات األسر.

وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع -في بيان -إنها ترفض أن يكون المغرب "مطية

للكيان الصهيوني لتحقيق مشاريعه التوسعية في منطقة المغرب الكبير" .ودانت الجبهة زيارة وزير
الدفاع اإلسرائيلي للرباط بين يومي  23و 25نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ،التي وّقعت خاللها

اتفاقيتان للتعاون في المجال العسكري.

الجزيرة .نت2021/11/29 ،
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 .40البرلمان العربي يوجه خطابات للبرلمانات الدولية بشأن اقتحام رئيس دولة االحت ل المسجد
اإلبراهيمي

القاهرة :وجه البرلمان العربي خطابات لألمين العام لألمم المتحدة ،ورئيس االتحاد البرلماني الدولي،
ورؤساء البرلمانات اإلقليمية ،أكد فيها إدانته إلقدام رئيس دولة االحتالل على اقتحام الحرم

اإلبراهيمي في مدينة الخليل .واعتبر البرلمان العربي في بيان صدر عنه ،أن ذلك يمثل استف از از
لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين ،ويأتي في إطار استمرار سلطات االحتالل في سياساتها
العدوانية والعنصرية ،ومواصلة إرهابها الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته في

إنتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/29 ،

 .41لرفض ماليزيا دخول العبين صهاينة أراضيها..إلغاء بطولة االسكواش العالمية

كواالمبور :أعلن االتحاد العالمي لالسكواش ،مساءاالثنين ،أنه بسبب رفض الحكومة الماليزية

السماح إلسرائيليين بالدخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولة ،أُلغيت البطولة التي كان من

المفترض أن تجرى في ماليزيا رسميًّا .وقدمت جمعية االسكواش اإلسرائيلية ،تقري ار إلى االتحاد
العالمي طالبت فيه بالسماح لإلسرائيليين بالمشاركة في البطولة ،والذي رد عليه االتحاد بإلغاء

البطولة لهذه الدورة بسبب رفض الماليزيين السماح لإلسرائيليين بدخول أراضيها .وأصرت ماليزيا

على موقفها بمنع اإلسرائيليين من دخول أراضيها للمشاركة في البطولة التي كانت ستجرى األسبوع
المقبل ،بعد حوارات واتصاالت مكثفة بالخصوص لثنيها عن قرارها.

المركز الفلسطيني لإلع م2021/11/29 ،

 .42روسيا :سياسة االستيطان تقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية

جددت روسيا ،يوم اإلثنين ،التحذير من أن استمرار سياسة االستيطان اإلسرائيلية تقوض إمكانية
قيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل وفق رؤية حل الدولتين.
وقال نائب رئيس إدارة الشرق األوسط في الخارجية الروسية الكسي سكوصيروف ،خالل اجتماع
افتراضي لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،إن "سياسة الواقع على األرض
تهدد الفرص بإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة".
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وأضاف أن تحقيق التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية الشاملة كان وسيبقى يحظى بأولوية في السياسة
الروس ية ،وقال" :إن الموقف الروسي حيال هذه المشكلة المزمنة يبقى ثابتا بال تغيير على مدى
عقود".
وشدد سكوصيروف على أن حصول فلسطين على السيادة الوطنية يشكل عنص ار مهما إلقامة السالم
في الشرق األوسط.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/29 ،

 .43منظمة دولية تطالب السلطات اإلسرائيلية بوقف التنكيل بالصحافيين الفلسطينيين

أصدر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان قد أصدر تقري اًر أمس ،في جنيف ،يدين سياسة القمع

والتنكيل بالصحافيين الفلسطينيين ،جاء فيه أن إسرائيل تمنع عشرات الصحافيين الفلسطينيين من

السفر والتنقل ،بشكل غير قانوني وغير مبرر ،في سياسة يبدو أنها تُمارس بشكل عقابي ،على
خلفية عملهم الصحافي أو تعبيرهم عن آرائهم.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان «معاقبة الصحافيين ...قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة»،
إلى حاالت قام فيها جهاز المخاب ارت اإلسرائيلي (الشاباك) بابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين
على حقهم في حرية التنقل والحركة.
الشرق األ وسط ،لندن2021/11/30 ،

 .44بلديات إيرلندية ترفع علم فلسطين في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

رفع عدد من البلديات اإليرلندية (فينغال ،ودن ليري ،وغالواي ،ووتَرفورد) ،يوم اإلثنين ،علم فلسطين،

لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا

جيالن وهبة ،ورؤساء البلديات .والتقت وهبه مع رؤساء بلديات العاصمة دبلن ،وفينغال ،ودن ليري،
ورئيس التضامن ،عضو المجلس البلدي في مدينة ووترفورد .وأعرب ممثلو كافة األحزاب اإليرلندية
عن تضامنهم العميق مع شعبنا.
وشاركت مدينة وتَرفورد ،التي تنتظر المراحل األخيرة من توقيع اتفاق التوأمة مع مدينة رام للا ،في
غرس شجرة زيتون تضامنا مع شعبنا ،بحضور المجلس البلدي وأبناء جاليتنا في المدينة.
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وفي السياق ذاته ،عبر سياسيون وأعضاء من البرلمان اإليرلندي ،وأعضاء من البرلمان األوروبي
اإليرلنديون ،عن تضامنهم مع شعبنا ،من خالل تغريدات تؤكد مواصلة دعمهم وتضامنهم.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/29 ،

 .45جامعة ديوك األمريكية ستوفر الدعم المالي لمنظمة موالية لا"إسرائيل"

نورث كاروالينا“ -القدس العربي” :أكدت إدارة جامعة ديوك في والية نورث كاروالينا األمريكية بأنها
ستوفر الدعم المالي والبرامجي لمنظمة طالبية موالية إلسرائيل على الرغم من عدم اعتراف “الحكومة

الطالبية” بهذه المنظمة.
وقال فينسينت إي برايس ،مدير الجامعة ،والبروفسور سالي كورننبلوث في بيان مشترك إن الجامعة
عثرت على طريقة لتقديم الدعم المالي والبرامجي للمنظمة دون اعتراف رسمي من الحكومة
الطالبية.
وزعمت إدارة الجامعة أن قرار الجسم الطالبي بعدم االعتراف بالمنظمة الموالية إلسرائيل هو قرار
“مستقل” عن الجامعة .وأضافت إدارة الجامعة أن تصرفات “الحكومة الطالبية” مستقلة عن الجامعة
وال تحددها أو تقرها.
القدس العربي ،لندن2021/11/29 ،

" .46اللجنة التنفيذية للمنظمة" ودفن الرأس في الوحل!

د .محمود العجرمي

أبدأ بقوله تعالى" :كبر مقتا عند للا أن تقولوا ما ال تفعلون" ،وهذا هو ما نجنيه حتى الغد من أفعال
ما يسمى "اللجنة التنفيذية" لما كان يسمى "منظمة التحرير الفلسطينية"!

يكنونها ،فهي ال تجمع في حناياها المترهلة سوى شعث حركات وفصائل
فالمنظمة ليست كما ّ
وأحزاب سادت وانشقت وتآكلت ،ثم في جلها بادت.

وهي ليست للتحرير حين أعلن العربان إنشاءها عام  1964وتحديدا في العامين  1996/1968حين

تمكنت من قيادتها في شباط  1969فصائل المقاومة إذ ذاك حين كانت عصبة تسعى نحو التحرير.

ولكن معظمها انخرط في بازار النخاسة ثم السمسرة ،فباتت غطاء محكما لبيع الوطن قطعة ،قطعة

وتمويه االستيطان بتبادل أر ٍ
اض ،ليتطور األمر إلى تعاون وتآمر واعتقال وقتل الرجال المقاومين
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الذين يضحون بالنفس للتحرير والعودة ونعتهم بصفات وبمصطلحات أدخلت علينا من بوابات
كوندولي از رايس والشرق األوسط الجديد وفوضاها الخالقة!

لقد تحولت األرض لنا ولهم ،هذا فقط لنا وكل هذا لليهود؟ وألن "حصتنا" ال تستحق العناء فقد قرر

محمود عباس أن تكون كلها لهم ،حين قام الجنرال األميركي دايتون بمشاركته في افتتاح أول دورة
تدريبية "للفلسطينيين الجدد".

يساهمون بكل "حمية" في أداء دور وظيفي في بناء المستوطنات والذود عن حياضها والدفاع عن
مستوطنيها اليهود الصهاينة قتلة أطفال فلسطين المستباحة من كالب األثر الكبار بل والولوغ في

دماء الشهداء لحماية المستجد من مستوطناتهم حفاظ على خصوصية هذا اإلرث اإلجرامي منذ

ريشون ليتسيون أول مستوطنة على التراب الوطني الطاهر.

هذا الكيان المسمى "التنفيذية" ما زال يجتمع ويقرر ،رغم أن تمثيله للشعب الفلسطيني قد مضى
وانقضى ،وهي التي تضم اليوم في جنباتها المتغضنة مستحاثات لم تزل تبدو آدمية ،لم يزل من

فصائلها القديمة سوى األمناء العامين المزمنين لمن أطال للا أعمارهم وزوجاتهم ممن بقين على قيد

الحياة ،أما األبناء -وهي الحقيقة المرة  -فإما أنهم هاجروا فأراحوا واستراحوا ،وإما أنهم باتوا رجال
أعمال مرموقين يشار إليهم بالبنان ،فلننظر وال حسد ،إلى أنجال القائد محمود عباس.

أما السفارات وهي "قالع" تنفيذية المنظمة فقد تحولت -وحدث وال حرج -إلى أوكار تجسس أمني
وتآمر وتجارة سالح في أحسن األحوال ،أقول ذلك وأنا أعلم يقينا ثابتا بالوثائق أن الكثير منها تتاجر

بالممنوعات ومنها المخدرات وبالسقوط األخالقي المريع.

لقد كتبت في ذلك عديد التقارير لمعالي وزراء خارجية عصابة أوسلو حين كنت دبلوماسيا في و ازرة

الخارجية ،أو و ازرة المال واألعمال.

أذكر ما تقدم ،بعد أن قرأت البيان الناري الثوري لـ "التنفيذية" وهي تعلي الصوت صاخبا مزمجرا،

وتصب النار بل وتدين ،توقيع المملكة المغربية التفاقية عسكرية وأمنية مع كيان العدو .وهي اتفاقية

وال شك كارثية ذات بعد إستراتيجي وبغطاء وإسناد أمريكي لتسليح وتدريب الجيش المغربي ولتبادل

المعلومات بما يشكل تهديدا حقيقيا ومباش ار للجزائر الشقيقة ولمصالح الشعب المغربي وشعوب األمة
العربية وطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية.

فعال" ،اللي استحوا ماتوا" ،فمن الذي مهد الطريق واسعا وأوال لكل المهرولين اليوم جها ار نها ار
بالسقوط في مستنقع التطبيع الذي أبحرت فيه عصابة صك عار إذعان أوسلو منذ عام 1993؟ ومن

الذي غطاءه المثالي؟ بل ومن الذي أعطاه النموذج كي يتبع بالمثل ،زيارات وتفاوض وثناء حد

اإلطناب؟
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وطريف أن يشتمل بيان "التنفيذية" على عبارات عجيبة مثل" :كنا نأمل من المملكة المغربية والتي
ترأس لجنة القدس ،أال تقدم على هذه الخطوة الخطيرة"! ولكن ألم يقدم رئيس هذه التنفيذية والمعني
"زورا" بحماية القدس وليس رئاسة اجنتها فقط ببيع القدس حين أعلن تنازله للعدو عن القسم الغربي

منها وقاتل رجال المقاومة حتى استوطن جل قسمها الشرقي ولم يزل!

وتطالب "التنفيذية" المغرب بالتراجع عن كل ما تقدم! والسؤال :لماذا ال تتراجعون أنتم عما أجرمتم

باقترافه فتلغون صك إذعان أوسلو ،وتسحبون اعترافكم بكيان العدو على أكثر من ثالثة أرباع الوطن

األقدس فلسطين ،وتتحدثون وتغضبون في أن المغرب سيتعاون عسكريا وأمنيا مع العدو! أليس صك

إذعان أوسلو كله تخابر أمني وعسكري مع المحتل الذي يدرب ويسلح ويضع خطط االعتقال والقتل
الذي تقومون به بل وتقدسونه وتسفك معه الدماء العزيزة الطاهرة.

وتعترضون على التدريب والتطوير للقدرات ،أو لم يدرب كالب أثركم الجنرال دايتون ومن ضباط

النازية الجديدة في تل أبيب ،وأرسلتم وحدات الفلسطينيين الجدد إلى معسكرات التدريب في كل
عواصم أوروبا وأمريكا لخدمة هدف أوحد وهو محاربة المقاومة فهي عندكم "إرهاب" مقيت.

لقد أعلن منذ يومين فقط ،كال من رئيس الشاباك ووزير جيش العدو بأن هناك اتفاقا تم مع محمود

عباس بالقضاء على "اإلرهاب" في جنين ،وأكد ذلك مخرب المدينة وليس محافظها كمال أبو الرب.

وأوضح أن بيان "التنفيذية" ،التي ال تمثل أحدا ،جاء لذر الرماد في العيون وللتضليل والتهليل

ولالستهالك المحلي البائس الذي لن ينطلي على أحد ،وهو ذاك المفلس الذي يفقد كل السيطرة أمام

تعاظم قوى المقاومة وإمساكها بزمام األمور وبدعم شعبي ي اره األعمى.

لقد آن األوان أن يقول الجميع لـ"التنفيذية" ،أال خاب فألكم ،فلن تمر أراجيفكم ،فها قد اقتربت ساعة

الحقيقة.

فلسطين أون الين2021/11/29 ،

 .47القضية الفلسطينية في خطر وتحتاج إلى من ينقذها

هاني المصري

دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها (40/32ب) الصادر في العام  1977إلى االحتفال يوم
تذكير بالمسؤولية القانونية
ًا
 11/29من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،
واألخالقية تجاه القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني ،والحث على نصرته وفًقا لق اررات
الشرعية الدولية .ويذكر أنه في نفس اليوم من العام  1947اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة

قرار التقسيم .181

التاريخ :الثالثاء 2021/11/30

العدد5695 :

27

ص

في سياق إحياء هذه الذكرى ،سأحاول عرض أين تقف القضية الفلسطينية وإلى أين تتجه؟

بادئ ذي بدء ،ال بد من اإلشارة إلى أن القضية الفلسطينية ال تزال حية رغم مرور أكثر من مائة

عام على نشوء ما بات يعرف بالقضية الفلسطينية ،وما تعرضت له خالل تلك المدة من مؤامرات
مستمرة شاركت فيها الحركة الصهيونية العالمية ودول استعمارية ،أبرزها بريطانيا والواليات المتحدة

األميركية ،والرجعية العربية.

وتعرض الشعب الفلسطيني خاللها إلى حروب إبادة وتشريد ومذابح مروعة وتطهير عرقي ،وتدمير

منهجي ،وعمليات القتالعه من جذوره ،وهدم البيوت ،وطمس حقوقه وهويته الوطنية ،ما أدى إلى

فضال عن
ارتقاء مئات اآلالف من الشهداء والجرحى والمعاقين ،وإلى اعتقال مليون مواطن،
ً
اإلعدامات تنفي ًذا ألوامر المحاكم العسكرية ،أو اإلعدام بدم بارد ،وفي أحيان كثيرة أمام الكاميرات.

هناك أسباب كثيرة لبقاء القضية حية رغم األهوال التي تعرضت لها ،ولكن السبب األول واألهم أن

مفجر الثورة وراء
ًا
الشعب الفلسطيني تمسك بقضيته وحقوقه وروايته التاريخية ،وقاوم من أجلها،
الثورة ،واالنتفاضة وراء االنتفاضة ،والهبات والموجات االنتفاضية المتالحقة :مرة من أجل الدفاع
دفاعا عن األسرى
دفاعا عن القدس والمقدسات،
وتضامنا معهم ،ومرات
عن األرض ،ومرة
ً
ً
ً
دفاعا عن الحقوق والنفس في مواجهة العدوان العسكري أو
خصوصا المسجد األقصى ،ومرات
ً
ً
يوما.
إلسقاط المؤامرات التي لم تتوقف ً

صحيح أن الشعب الفلسطيني لم ينتصر ولم يحرر بالده المحتلة ،وحتى لم ينجز استقالله الوطني

على جزء من وطنه ،رغم تضحياته الجسيمة وبطوالته العظيمة ،ولكن من دون مقاومته المستمرة،

وما ألحقته من خسائر مادية ومعنوية بالحركة الصهيونية وأداة تجسيدها إسرائيل وجعلها بحاجة إلى

الشرعية التي لن تتحقق من دون اعتراف الضحية بالجالد والتوقف عن المقاومة ،وما أثارته من
تأييد ودعم وتضامن عربي وإسالمي وإنساني أممي ،الندثرت قضيته منذ زمن بعيد ،واستكملت

الحركة الصهيونية تحقيق أهدافها بتهجير من تبقى من الفلسطينيين في وطنهم ،وبإقامة دولة يهودية

نقية على "أرض الميعاد" بوجود أقل عدد من الفلسطينيين.

وكما نرى فإن عدد الفلسطينيين في فلسطين رغم مخططات التهجير والفصل العنصري التي لم

قليال عن عدد اليهود في أرض فلسطين .
تتوقف ال يزال
مساويا ،إن لم يزد ً
ً
ومن أجل التخلص من هذه القنبلة الديمغرافية ،وإلى حين توفر فرصة للتهجير ،قسم االحتالل

األرض الفلسطينية إلى مناطق عدة:
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سميت المنطقة األولى إسرائيل ،وهي قامت على  %78من مساحة فلسطين التي يحكمها نظام
قانوني وسياسي منح الجنسية ألصحاب البالد األصليين ،ولكنه تعامل معهم كمواطنين من درجة

ثانية ،كما ترسخ ذلك دستورًيا بإقرار قانون أساس يسمى "قانون القومية" العنصري في العام .2018
فرض نظام خاص للقدس ،إذ يحصل المقيمون فيها على إقامة دائمة معرضة للسحب في حاالت
عديدة ،حتى بات المقدسي في وضع يجد نفسه ال حاصل فيه على الجنسية اإلسرائيلية ،وال هو

بنفس وضعية األرض المحتلة العام .1967

فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تنفي ًذا لخطة فك االرتباط في العام  ،2005التي أصبح بعدها
محتال بشكل غير مباشر عبر الحصار والعدوان.
القطاع
ً

تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) ،حيث كلها خاضعة للسيادة اإلسرائيلية ولكنها

أمنيا للسلطة الفلسطينية مع حق قوات االحتالل
مصنفة إلى ثالث مناطق :مناطق (أ) تخضع مدن ًيا و ً
مدنيا
بدءا من العام  2002بدخولها في أي وقت الغتيال أو اعتقال من تريد؛ ومناطق (ب) تخضع ً
ً

أمنيا لالحتالل؛ ومناطق (ج) التي تشكل أكثر من  %60من مساحة الضفة وتخضع
للسلطة و ً
للسيطرة االحتاللية المدنية واألمنية.
وما جعل القضية الفلسطينية حية  -إضافة إلى صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته واستعداده
الستمرار الدفاع عنها والمقاومة من أجلها  -البعد العربي للقضية الفلسطينية المستمد من الروابط

القومية على اختالفها ،ومن أن المشروع الصهيوني امتداد لمشروع استعماري عالمي يستهدف

المنطقة العربية برمتها ،والبعدين اإلسالمي والمسيحي واإلنساني التحرري للقضية بوصفها قضية
أخالقيا ،ما جعلها محل دعم وتأييد ال نظير له عبر التاريخ.
عادلة متفوقة
ً
وكون القضية الفلسطينية ال تزال حية لم يعصم المدافعين عنها من الهزائم واألخطاء ،بل لقد كان

الشعب الفلسطيني بصورة دائمة أعظم من قيادته ،ويستحق قيادة أفضل منها ،وهذا ما حال دون
تحقيق إنجازات وانتصارات بمستوى التضحيات والبطوالت ،وما ساهم في جعل حركة التحرر

الوطني آخر وأطول حركة تحرر.

جدا يهددها بالتصفية لفترة
إن بقاء القضية حية يجب أال يحجب أنها تمر اآلن بمنعطف خطير ً
قادمة تطول أو تقصر حسب المتغيرات التي يمكن أن تحدث ،وأهمها األداء الفلسطيني ،وهل يتغير
بمستوى التحديات والمخاطر أم ال ،ألن المآل النهائي للقضية الفلسطينية معروف ،وهو هزيمة

المشروع االستعماري االستيطاني العنصري مهما طال الزمن ،على غرار االستعمار في العديد من
مناطق العالم وفي المنطقة العربية ،التي تعرضت للعديد من الغزوات وبقيت ورحل االستعمار يجر
أذيال الخيبة رغم مرور سنوات طويلة ،الذي كان أطول من عمر اإلسرائيلي.
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ويمكن أن ُيهزم االستعمار الصهيوني االستيطاني بعد عشر أو عشرين أو خمسين سنة ،وهذا يتوقف
على كيفية وعي وتصرف المتضررين منه من الفلسطينيين والعرب والمسلمين واألحرار وغيرهم في

غالبا إلى التواكل ،وبشكل أقل إلى التهور .فوعد
العالم كله ،وليس في ضوء حسابات غيبية تؤدي ً
اآلخرة مذكور في القرآن ،والمسلمون واثقون من حتمية حدوثه ،ولكن موعده ال يعلمه إال للا ،وال

موعدا له مثل تحديد عام  2022لتحققه نتيجة حسابات عددية منسوبة إلى
يجب ألحد أن يحدد
ً
القرآن الكريم ،ما يؤد إذا لم تتحقق إلى خيبة أمل.

القضية في خطر شديد ،فهناك صفقة عصر جديدة يجري تنفيذها بشكل أذكى من سابقتها ،وجراء

بدءا من توقيع معاهدة
التدهور المستمر في الوضع العربي الحاضن األكبر للقضية الفلسطينيةً ،
ومرور بمعاهدة وادي عربية ،وانهيار التضامن العربي
ًا
السالم المنفردة على الجبهة المصرية،
وضرب وتدمير عدد من أهم المراكز الحضرية العربية ،وإدخال العرب في العديد من البلدان العربية

وبينهم وبين آخرين في حروب داخلية وخارجية ما أن تنتهي واحدة فتبدأ األخرى ،وليس انتهاء
بمعاهدات "أبراهام".

تحديدا منذ تهميشها ،أثر التخلي عن المشروع الوطني بتوقيع اتفاق أوسلو
والقضية في خطر شديد،
ً
الذي يكفي أنه أعطت فيه الضحية للجالد الشرعية من دون أن تحصل على الحد األدنى من

حقوقها ،وتزايد الخطر بعد اتضاح أن ما تسمى "عملية السالم" عملية من دون سالم ،التي أدت إلى

التغطية على ما يقوم به االحتالل من تغيير الحقائق على األرض ليغدو الحل اإلسرائيلي التوسعي

عمليا.
هو الحل الوحيد المطروح والممكن ً

وتفاقم الوضع أكثر بعد وقوع االنقسام ،الذي كسر ظهر القضية وأدى إلى طغيان الصراع بين

السلطت ين المتنازعتين والواقعتين تحت احتاللين أحدهما مباشر واآلخر غير مباشر على أي شيء

أمنيا مع االحتالل من أجل بقائها وليس
آخر ،حتى بتنا في وضع نرى فيه سلطة أصبحت تنسق ً
من أجل إنهاء االحتالل واالستقالل بدولة فلسطين على حدود  ،67وسلطة أخرى تعطي األولوية

رويدا نحو تطبيق معادلة اقتصاد مقابل
رويدا ً
لبقائها على أي شيء آخر ،وتزداد الخشية من انزالقها ً
وتحديدا عن الضفة الممزقة
أمن ،وما سيؤدي إليه ذلك من تحييد قطاع غزة وفصله عن القضية،
ً

إلى أشالء ومعازل ،التي بات يقيم فيها نحو  913ألف مستعمر مستوطن ،والحبل على الجرار وسط

سعي حثيث ومكثف الستكمال تهويد القدس وأسرلتها.

المخرج ال يكون بإطالق الشعارات عن التمسك بالتحرير والمقاومة المفتوحة وال برفض عمل العمال
خصوصا إذا لم يكن هناك بديل لتأمين لقمة عيشهم ،وال رفض إعمار غزة ،وال باتباع
في إسرائيل،
ً
سياسة متخاذلة استسالمية تزين قبول أي شيء بحجة استحالة تحقيق األهداف الوطنية أو مغامرة
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تقفز عن الواقع تحت شعار كل شيء أو ال شيء ،فكلتاهما تؤديان إلى نفس النتيجة رغم اختالف
الظروف والنوايا.

ويكمن المخرج في الشروع في حوار وطني شامل يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة متوازنة تبدأ
باالعتراف بالواقع كما هو بصعوباته والمخاطر المحدقة به والفرص المتاحة ،وإعادة تعريف المشروع

الوطني والتمسك به ،وإعطاء األولوية الستعادة الوحدة والشراكة الكاملة والتعددية وتحديد األهداف

القريبة والمتوسطة والبعيدة ،ووضع اإلستراتيجيات الكفيلة بتحقيقها على قاعدة تحقيق أقصى ما
يمكن تحقيقه في كل مرحلة ،من خالل رؤية الترابط ما بين القضايا الوطنية والديمقراطية

واالجتماعية االقتصادية وما يجري في فلسطين واإلقليم والعالم كله ،ومن خالل التعامل مع الواقع

بهدف تغييره ،وليس الخضوع له وال إنكاره ،وتخيل واقع يرى البعض فيه أن ال بديل عن إنقاذ ما
يمكن إنقاذه والقبول بأي شيء لعدم وجود بديل ،وهذا يعكس اليأس والشعور بالهزيمة وفقدان الثقة

بالذات ،بينما يرى البعض اآلخر أن إسرائيل إلى زوال في العام القادم واألعوام القادمة ويصبح
متهور بحيث يلقي بنفسه إلى
ًا
اكال إلى أن ينهض المارد العربي أو اإلسالمي أو األممي أو
متو ً
التهلكة.
خصوصا في ظل
جدا ،ألن نقاط الضعف لدى دولة االحتالل كثيرة،
النصر ممكن ،وممكن ً
ً
المتغيرات اإلقليمية والدولية ،فالعالم القديم أحادي القطبية ينهار وأخذ عالم جديد متعدد األقطاب

يطل برأسه ،وممكن هزيمة دولة االحتالل رغم عناصر قوتها وتفوقها ،ولكن هذا يحتاج إلى توفر

الطرف الفلسطيني القادر على الضغط على عناصر الضعف وتحييد عناصر القوة ،ومن دون ذلك

ال يمكن االنتصار عليه ،وإلى حين حصول ذلك ال بد من اعتماد إستراتيجية تحافظ على القضية

حية وجذوة المقاومة مشتعلة ،والمحافظة على مقومات

الفلسطيني ،وتقليل األضرار والخسائر.

الصمود واستمرار التواجد البشري

مركز مسارات ،رام للا2021/11/30 ،

 .48إسرائيل بعد "اتفاقيات إبراهيم" ..من عشيقة سرية إلى العب مركزي

ايال زيسر

من يوم الى يوم ،تتضح شدة التغيير الذي احدثته "اتفاقات ابراهيم" في عالقات اسرائيل مع العرب.

من الخطأ ان نرى فيها مجرد اتفاق آخر ،يضاف الى اتفاقات السالم التي وقعت عليها اسرائيل حتى
اآلن .فهذه خطوة اختراقية للطريق أحدثت انفجا ار حقيقيا في منطقتنا.
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النور السادات ،الرئيس المصري ،الذي تحل هذا الشهر الذكرى الـ  44لزيارته التاريخية الى القدس
سيبقى دوما الحق االول كمن شق ،مع مناحم بيغن ،سور العداء الذي فصل بين اسرائيل والعرب.

فاتفاق السالم مع مصر ،وبعده مع االردن كانا بالتالي اتفاقين مهمين ابعدا خطر الحرب واحال

هدوءا واستق ار ار على الحدود .ولكن سالما حقيقيا لم يكن هنا وذلك ألن بنود التطبيع التي كانت

فيهما لم تتحقق ابدا ،وبقي السالم باردا بل حتى مجمدا .سالم الحكام والمصالح.

في "ايام اوسلو البهيجة" ،حين كان يخيل ان شيئا ما تغير في نهج العالم العربي من اسرائيل ،طرح

شمعون بيرس كوزير الخارجية في حكومة رابين ضم اسرائيل الى الجامعة العربية ،كمتساوية بين
يلق اي جواب ،والدول العربية لم تتكبد على االطالق
متساوين .وتجدر االشارة الى أن اقتراحه لم َ
عناء الرد عليه .كل هذا تغير مع التوقيع على "اتفاقات ابراهيم" .هذه اصبحت مصدر الهام ،واكثر
من ذلك خلقت نموذجا جديدا لعالقات اسرائيل مع العرب – عالقات فيها حميمية وتعاون واسع –

يحل محل النماذج الناقصة لعالقات اسرائيل مع مصر واالردن.

ولكن اهميتها الحقيقية تكمن في انها حولت اسرائيل من عشيقة يخفي الجميع عالقاتهم معها أو من

مجرد العب آخر بين كثيرين على لوحة الشطرنج الشرق اوسطية الى العب محور مركزي في كل
تطور في المنطقة.

في االشهر االخيرة ،طلبت مصر من اسرائيل ان تساعدها في ايجاد حل لالزمة التي نشبت مع
اثيوبيا في مسألة سد النهضة .كما ان اسرائيل تساعد القاهرة في صراعها ضد ارهاب "داعش" في

شبه جزيرة سيناء .في السودان تساعد اسرائيل في تسوية الخالف بين الجيش وبين الحكومة ويتبين
ان نفوذها في الخرطوم كبير بل واكثر من نفوذ واشنطن التي طلبت من القدس ان تساعدها في

جهودها العادة االستقرار الى الدولة.

في المغرب ،زار في االسبوع الماضي وزير الدفاع بني غانتس ووقع على سلسلة اتفاقات امنية.

اعطت المغرب عالنية للزيارة ،وتأمل في ان تساعدها اسرائيل في التصدي لتهديدات االرهاب
وللضغط الدولي في مسألة الصحراء .اما في ليبيا فيعرب المرشحون في االنتخابات لرئاسة الدولة
عن تأييدهم للتطبيع مع اسرائيل ،وابن احدهم ،الجنرال خليفة حفتر ،زار البالد.

وهكذا فقد انقضت االيام التي ادارت فيها القوى العظمى الكبرى وقررت مصيرها .فهذه فقدت كل

اهتمام بها ،ويخيل أن الدول العربية ايضا تتخذ جانب الحذر من االعتماد عليها مثلما في الماضي

لغرض امنها .كما أنه انقضت االيام التي كانت فيها الجامعة العربية جهة موحدة ومكبلة ،اطا ار
للبحث ومحفال التخاذ الق اررات التي تلزم كل الدول العربية .كما أن ايران وتركيا ،اللتين سعتا قبل
عقد بأن تقودا المنطقة ،تكتشفان بأنه لم يعد احد يريدهما أو يثق بهما .لقد خلق كل هذا السرائيل
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فرصة تمكنت من استغاللها .ومثلما في االيام الطيبة التي شهدتها في افريقيا ،تصبح دولة محور

يرغب الجميع في قربها ويسعون لالستعانة بها .في واقع االمر اصبحنا منا ار اقليميا لالستقرار وقوة
اقتصادية وتكنولوجية ،لرفاه دول المنطقة.

"اسرائيل اليوم"

األيام ،رام للا2021/11/30 ،

 .49كاريكاتير:

موقع "عربي 2021/11/29 ،"21
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