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*** 

 
 مؤتمر الدولي لتسوية الصراع اللمبادرة أو المشاركة في "إسرائيل" تبلغ فرنسا رسميا  رفضها ل .1

لحكومة الفرنسية بشكل رسمي وقاطع رفضها المبادرة أبلغت إسرائيل ا: مجلي نظير- تل أبيب
 الفرنسية، أو المشاركة في مؤتمر باريس الدولي لتسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. وقالت إنها
تفضل مسار المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، برعاية اإلدارة األميركية. بل طلبت من فرنسا 

 إبطال مبادرتها.
لموقف خالل اللقاء الذي جرى، أمس، في مقر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بين القائم وقد أبلغ هذا ا

الدبلوماسي لرئيس الوزراء  بأعمال رئيس هيئة األمن القومي، العميد احتياط يعقوب ناجيل، والمبعوث
المحامي يتسحاق مولخو، وبين المبعوث الفرنسي  والمستشار السياسي والشخصي لبنيامين نتنياهو

 ملية السالم في الشرق األوسط، بيير فيمون.لع
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وحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن فيمون، حاول مجًددا شرح أهمية دفع المبادرة الفرنسية 
أوضحا »ومولخو  والمؤتمر الدولي، الذي سيعقد في باريس في نهاية الشهر المقبل. لكن ناجيل

سرائيلي القائل بأن الدفع الحقيقي لعملية السالم أمامه بشكل صريح وقاطع ال لبس فيه، الموقف اإل
التفاوض المباشر بين إسرائيل والسلطة  والتوصل إلى اتفاق سالم سيتحققان فقط من خالل

وأكدا للمبعوث «. الفلسطينية، وأي مبادرة أخرى تبعد المنطقة أكثر عن تحقيق تلك العملية السلمية
القيام بدفع »لموقفها. وأضافا أن  ر دولي سيعقد خالفً أي مؤتم الفرنسي أن إسرائيل لن تشارك في

عقد مثل هذا المؤتمر سيلحق ضررا كبيرا بإمكانية دفع عملية السالم قًدما؛ ألن هذا سيّمكن أبو 
عباس( والسلطة الفلسطينية باتخاذ قرار حول الدخول في مفاوضات مباشرة من دون  مازن )محمود

سياسية بشكل  بأن فرنسا تتوقع منها أنها ال تدفع مؤتمرا أو عملية شروط مسبقة، فيما إسرائيل متأكدة
 «.يتناقض مع الموقف اإلسرائيلي الرسمي

 8/11/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 الرئاسة: الحكم الجائر على الطفل مناصرة مخالف للمواثيق الدولية .2
القاضتتي  اإلستترائيلياالحتتتالل  أدانتتت الرئاستتة الفلستتطينية الحكتتم الجتتائر الصتتادر عتتن محكمتتة :رام هللا

لكل المواثيق واألعراف الدوليتة الداعيتة  مخالف قالت إنهو ، عاماً  12بسجن الطفل أحمد مناصرة لمدة 
في بيان صحفي، الحكم الصادر بحق الطفل مناصرة، يوم  ،ووصفت الرئاسة لحماية حقوق األطفال.

طفتتتال الفلستتتطينيين، خاصتتتة متتتا واكتتتب ، بمحاولتتتة بتتتث الرعتتتب والتخويتتتف بتتتين األ7/11/2016 االثنتتتين
مرحلتة التحقيتتق متع المناصتترة متن نشتتر إلجتراءات عدوانيتتة شتنيعة بحقتته، هتدفت للضتتغط عليته وانتتتزاع 

 االعترافات بالقوة، وردع كل أبناء جيله عبر الفيديو المسرب من أقبية التحقيق.
 7/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رسمي لوفاة كافة القوانين إعالناكمة مناصرة قراقع: مح .3

 تعقيبتتاً  ،لتتتقلقدسق ،والمحتتررين األستترىرئتتيس هيئتتة شتتؤون  ،قتتال عيستتى قراقتتع :علتتي ستتمودي -جنتتين 
ستود أنته قيتوم إعامًا،  12على قرار محكمة االحتالل المركزية بالقدس بحق الطفل مناصرة بالسجن لت 

 وأعرافتتتهومتختتتاذاًل وعتتتاجزًا عتتتن حمايتتتة قوانينتتته  صتتتامتاً  فتتتي تتتتاريال االحتتتتالل وكتتتل العتتتالم التتتذي يقتتتف
 رسمي لوفاة كافة القوانين التي لم تقوى على حماية طفل كونه فلسطينيق. إعالنومواثيقه، فما جرى 

 أن، وعلتى العتالم اإلنستانالمتحتدة ومنظمتات حقتوق  األمتمقلتم يعتد هنتاك حاجتة لهيئتة  :قراقع وأضاف
والقتوانين بعتد نقتل إسترائيل الطفتل مناصترة لستجونها  واألعترافلقتيم يخجل ويتوقتف عتن الحتديث عتن ا
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وتتتابع قراقتتع قأن هتتذا الحكتتم، هتتو حكتتم انتقتتامي تعستتفي وستتابقة قانونيتتة،  ق.لألحيتتاءالتتتي تعتبتتر مقتتابر 
 .قسرهأويعتبر وصمة عار على جبين دولة االحتالل وجبين العالم ب

 7/11/2016 ،القدس، القدس
 

 الفلسطينية تتسبب بأزمة المياه في الضفة وغزة طةالسل أنمردخاي يزعم  .4
 زعتم يتؤاف مردختاي، منستق شتؤون أعمتال الحكومتة اإلسترائيلية، يتوم االثنتين :خاصتة ترجمتة-رام هللا 

بشأن قضايا المياه ما يتسبب بأزمة  قإسرائيلق، أن السلطة الفلسطينية ترفض التعاون مع 7/11/2016
فتي مقابلتة متع صتحيفة يتديعوت أحرونتوت العبريتة،  ،شتار مردختايوأ في الضفة الغربيتة وقطتاع ةتزة.

أنه وجه رسائل إلى منظمات دولية منها األمتم المتحتدة واالتحتاد األوروبتي وعديتد المنظمتات والستفراء 
لحتتتل أزمتتتتة الميتتتاه وتزويتتتتد  2010 ستتتنةحتتتول رفتتتض الستتتتلطة المشتتتاركة فتتتي لجنتتتتة ميتتتاه مشتتتتركة منتتتتذ 

 الفلسطينيين بها.
من أن عدم تعاون الستلطة سيتستبب بأزمتة ونقتي كبيتر فتي الميتاه الستنوات المقبلتة،  وحذر مردخاي 

تجد صعوبات في تحسين واقع المياه لصالح الفلسطينيين بسبب اإلصرار من  قإسرائيلقإلى أن  مشيراً 
 قبل السلطة لعدم التوقيع على اتفاق بهذا الشأن.
متتن ميتتاه الشتترب بالضتتفة وةتتزة ةيتتر صتتالحة  %96وأشتتار فتتي رستتالته للتتدول والمنظمتتات الدوليتتة بتتأن 

 لالستخدام، وأن هناك عديد المشاريع يتم عرقلتها بسبب رفض السلطة التوقيع على االتفاقية.
 7/11/2016 ،القدس، القدس

 
 الكامل للمبادرة الفرنسية الفلسطينيدعم الجانب عباس يؤكد  .5

، بمقتر الرئاستة فتي 7/11/2016 يتوم االثنتينمحمود عباس،  يةفلسطينال السلطةاستقبل رئيس  :رام هللا
 عبتتاسورحتتب  رام هللا، المبعتتوث الفرنستتي الختتاي بعمليتتة الستتالم فتتي الشتترق األوستتط بييتتر فيمونتتت.

وأكتتد  بجهتتود فرنستتا الراميتتة إلتتى عقتتد متتؤتمر دولتتي قبتتل نهايتتة العتتام الجتتاري لتحريتتك العمليتتة السياستتية.
 درة الفرنسية.الرئيس دعم الجانب الفلسطيني الكامل للمبا

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الرفض اإلسرائيلي الدائم ألي جهتد دولتي يتؤدي و 
قامتة ستالم دائتم وقتائم علتى الشترعية الدوليتة هتو رستالة تحتدل واستتخفاف بتالمجتمع  إلتى حتل التدولتين وام

أن الموقف الفلسطيني الواضتح هتو متع وأكد أبو ردينة في تصريح لتقوفاق، مساء يوم االثنين،  الدولي.
وقال: على المجتمع التدولي أن يتختذ الموقتف  مبادرة السالم الفرنسية سواء وافقت إسرائيل أم رفضت.
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الحازم لوقف هذه السياسة االحتاللية التي هي السبب الرئيس لعدم االستقرار فتي المنطقتة والتذي أدى 
 الشرق األوسط وخلق حروبا ال نهاية لها. إلى تورط دول العالم جميعها فيما يجري في 

 7/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اإلسرائيلية تؤسس لدولة "أبارتهايد" السياسات: "الخارجية الفلسطينية" .6
قالتتت وزارة الخارجيتتة الفلستتطينية، إن سياستتات : تحريتتر زينتتة األختترس، متتن خلتتدون مظلتتوم -رام هللا 
حكومتتتة االحتتتتالل اإلستتترائيلي قاستتتتيطانية ةيتتتر قانونيتتتةق، مشتتتيرة إلتتتى أن األخيتتترة ال تكتتتترث وتتتتدابير 

واعتبترت أن السياستة اإلسترائيلية قتعكتس بشتكل  بالمواقف الدولية واألممية المعارضة لهذه السياستات.
 فاضتح ازدواجيتتة فتتي التعامتتل، يؤستتس وبشتتكل عميتتق لدولتتة الفصتتل العنصتتري ونظتتام األبارتهايتتد علتتى

، أن تغاضتتتتي 7/11/2016 ورأت التتتتوزارة فتتتتي بيتتتتان لهتتتتا يتتتتوم االثنتتتتين األراضتتتتي الفلستتتتطينية المحتلتتتتةق.
بأنتته إن لتتم يكتتن  المجتمتتع التتدولي عتتن هتتذه الوقتتائع الستتاطعة أمامتته وتجاهلهتتا يوميتتًا، قيعتتزز انطباعتتاً 

فتتي الصتتمت  وتابعتتت قهتتذا التواطتتؤ يتتنعكس شتتريكًا فتتي هتتذه المتتؤامرة فهتتو علتتى األقتتل متواطئتتًا فيهتتاق.
التدولي علتتى الجتترائم واالنتهاكتتات اإلستترائيلية وتجاهلهتتا والتغاضتي عنهتتا، رةتتم المعرفتتة المستتبقة أن متتا 

 تقوم به دولة االحتالل مخالف للقانون الدولي ويتناقض معه بشكل صارخق.
 7/11/2016 ،وكالة قدس برس

 
 القدس ونريد استرجاعهاغربي الحسيني ردا  على رئيس بلدية االحتالل في القدس: لنا أمالك في  .7

عبتتد التترؤوف أرنتتاؤوط: أدان عتدنان الحستتيني، وزيتتر شتتؤون القتدس ومحتتافظ المدينتتة، تلتتويح  -القتدس 
القدس نير بركتات بهتدم فالف المنتازل فتي شترقي القتدس بتزعم إقامتهتا علتى االحتالل في رئيس بلدية 

لتدينا الكثيتتر متن األمتتالك فتي القتتدس أمتالك ليهتتود وقتال، قإذا متتا كتان بركتتات يتحتدث عتتن قتانون فتتإن 
الغربيتتة فتتي الوقتتت التتذي ال يعتتدو حتتديث المستتتوطنين عتتن أمتتالك لهتتم فتتي القتتدس الشتترقية عتتن كونتته 

 زعما باطال يستند إلى وثائق مزورةق.
واستتتتهجن الحستتتيني هتتتذه التصتتتريحات وقتتتال فتتتي لقتتتاء ممثلتتتي الصتتتحافة المحليتتتة، قإذا متتتا كتتتان معنيتتتا 

يعيتتتدوا األمتتتالك العربيتتتة والمبتتتاني التتتتي أقاموهتتتا علتتتى أمتتتالك عربيتتتة فتتتي القتتتدس بالقتتتانون كمتتتا يقتتتول فل
، إن للفلستطينيين الكثيتر متن األمتالك فتي القتدس الغربيتة وقتد وضتعت إسترائيل الغربية وهي كثيرة جداً 

 194وأضتاف، قمعلوماتنتا هتي أن هنتاك  يدها على هذه األمالك دون وجه حق وقاموا بالبنتاء عليهتاق.
نصتتفها وضتتع المستتتوطنون يتتدهم  قامتتة علتتى أمتتالك متتا يستتمى حتتارس أمتتالك الغتتائبين وتقريبتتاً منتتزال م

عليها بأساليب ةير صحيحة وبالضغوط ومن خالل القوانين ةير الشرعية التي سنوها مثل أن الجيل 
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الثالتتث لتتيس لتته حمايتتة وأخلتتوا الكثيتتر متتن هتتذه العقتتارات وهتتم يركتتزون عملهتتم فتتي ستتلوان بطتترق ةيتتر 
وتتتابع، قطالمتتا انهتتم يقولتتون انهتتم يريتتدون هتتدم منتتازل فتتي القتتدس الشتترقية فتتإن متتن حقنتتا أن  .شتترعيةق

 نخلي من استولوا على أمالكنا في القدس الغربية وان نسكن في القدس الغربيةق.
وكشتتف الحستتيني النقتتتاب للمتترة األولتتتى عتتن توجتتته إلجتتراء انتخابتتات للغرفتتتة التجاريتتة فتتتي القتتدس وقتتتال، 

رفتتة التجاريتتة يبقتتى علتتى متتا هتتو عليتته وستتتجري ترتيبتتات متتن داختتل الغرفتتة بعتتد دراستتة قالوضتتع فتتي الغ
 األوضاع والتوجه العام هو أن تكون هناك انتخابات في فترة قريبة ونأمل أن تكون هناك إمكانية لذلكق.

 8/11/2016 ،األيام، رام هللا
 

 الصحة في غزة لصالح قطاع شيكلمليارات  ثالثة أكثر من هادفعتعلن عن الحكومة  .8
إنها دفعت منذ تسلمها مهام عملها، أكثر متن نصتف  الفلسطيني قالت حكومة الوفاق الوطني :رام هللا

ورواتتب  ،ل، توزّعت بين منح إعادة إعمار للمؤسسات الصحيةكمليار دوالر ومليار ومائتي مليون شي
 موظفين وتحويالت طبية.

فتي القطتاع الصتحفي فتي  إنجازاتهتا، حتول 7/11/2016 وكشفت الحكومة في تقرير نشرته يوم اإلثنين
، أّنهتتا صتترفت 2016 األول/ أكتتتوبروحتتتى تشتترين  2014 / يونيتتوقطتاع ةتتزة فتتي الفتتترة متتا بتتين حزيتتران

، أخترىل لصالح تحويالت طبية توزّعت بين الضفة ومصتر والتداخل ودول كمليون شي 580أكثر من 
مليتار  2اع ةتزة، ومتا يقتارب نصتف مليتار دوالر )لصالح رواتب موظفيها في قطت شيكلمليون  610و

عمتتتار المتضتتتررة منهتتتا بفعتتتل العتتتدوان شتتتيكل ( لصتتتالح إعتتتادة تأهيتتتل مؤسستتتات التتتوزارة فتتتي القطتتتاع وام
دخالوبين التقرير أن وزارة الصحة قامت بالتنسيق  اإلسرائيلي. طارئة للمحافظات  إةاثيةمساعدات  وام

وذلتتتك  أمريكتتتيمليتتتون دوالر  80علتتتى قطتتتاع ةتتتزة بتكلفتتتة الجنوبيتتتة ختتتالل وبعتتتد العتتتدوان اإلستتترائيلي 
 بالتنسيق مع مؤسسات اإلةاثة الدولية والوطنية.

 7/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قرار المحكمة الدستورية باطل :رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي .9
عتبتتر رئتتيس اللجنتتة القانونيتتة فتتي المجلتتس التشتتريعي ا : تحريتتر والء عيتتد، متتن يوستتف فقيتته -الخليتتل 

محمد فرج الغول، أن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية القاضي بمتنح رئتيس الستلطة صتالحية رفتع 
الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي قباطل وكأن لم يكن وال يستاوي الحبتر التذي 

بترسق، قهتذا القترار يؤكتد متا ستبق وحتذرنا منته، بتأن المحكمتة وأضاف في بيان تلقته ققتدس  ُكتب بهق.
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ضفاء  التي أصدرته قد ُشكلت لشرعنة انتهاكات عباس للقانون الفلسطيني، وتبرير اةتصابه للسلطة وام
 الشرعية على انتهاكاته للقوانين الفلسطينية كافةق، حسب تعبيره.

فتتع الحصتتانة عتتن أي عضتتو متتن أعضتتاء وبتتّين النائتتب عتتن حمتتاس أن المحكمتتة الدستتتورية ال تملتتك ر 
إلتى أن فليتة رفتع الحصتانة عتن عضتو التشتريعي واضتحة فتي  النظر المجلس التشريعي خاصة، الفتاً 

 القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس.
 7/11/2016 ،وكالة قدس برس

 
 قرار المحكمة الدستورية يتعارض مع القانون األساسي :النائب بسام الصالحي .11

اعتبتتتر النائتتتب الفلستتتطيني بستتتام الصتتتالحي، أن قتتترار : تحريتتتر والء عيتتتد، متتتن يوستتتف فقيتتته - الخليتتتل
المحكمة الدستورية الفلسطينية القاضي بمنح رئيس السلطة صالحية رفع الحصانة البرلمانية عتن أي 
عضو في المجلس التشريعي يتعارض مع القانون األساسي، مضيفا قالمحكمتة الدستتورية تشتكلت فتي 

ورأى الصالحي في حتديث لتتققدس بترسق أن القترار يبعتث علتى القلتق  انوني وسياسي ملتبسق.وضع ق
الكبيتتتر متتتتن تزايتتتتد المالحظتتتات متتتتؤخرًا علتتتتى الوضتتتع القتتتتانوني والقضتتتتائي فتتتي األراضتتتتي الفلستتتتطينية، 

وقتال قالستعي نحتو تسييستها )التجتاوزات( عبتر طترق تعيتين واختيتار  والتجاوزات المتعلقتة بهتذا الشتأن.
 ة هذه المحكمة، أثار جداًل واسعًا، وهذا ال يساعد في الخروج من المأزق القانوني الفلسطينيق.قضا

واعتبر أن الخروج من األزمة يكمن في تفعيل مختلتف المؤسستات، بينهتا المجلتس التشتريعي واالتفتاق 
 على الذهاب لالنتخابات الرئاسية والتشريعية إلنهاء االنقسام.

 7/11/2016 ،وكالة قدس برس
 

 المحكمة الدستورية آخر المسامير في نعش الديموقراطية الفلسطينيةقرار : النائب نجاة أبو بكر .11
قالت النائب في المجلس التشريعي عن حركتة فتتح نجتاة : تحرير والء عيد، من يوسف فقيه -الخليل 

قاضتي بمتنح رئتيس ن الرد الحقيقي متن النتواب علتى قترار المحكمتة الدستتورية الفلستطينية الإأبو بكر، 
تقتتديم االستتتقاالت ، الستتلطة صتتالحية رفتتع الحصتتانة البرلمانيتتة عتتن أي عضتتو فتتي المجلتتس التشتتريعي

وأضافت أبو بكر فتي حتديثها لتتققدس بترسق، أن متنح الصتالحيات للترئيس عبتاس متن قبتل  الجماعية.
دمتة ولكنهتا نهايتتة قراطيتة الفلستتطينية، وليستت مقو المحكمتة الدستتورية، قفختر المستتامير فتي نعت  الديم

 الحتواء كل المنظومةق.
 7/11/2016 ،وكالة قدس برس
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 بمحاكمة قضاة المحكمة الدستوريةعبد الستار قاسم يطالب  .12
شتتّن المحلتتل السياستتي عبتتد الستتتار قاستتم هجومتتًا الذعتتًا : تحريتتر والء عيتتد، متتن يوستتف فقيتته -الخليتتل 

متهمتتتتًا إيتتتتاه بتعزيتتتتز الفستتتتاد السياستتتتي علتتتتى عبتتتتاس ووصتتتتفه بتتتتتقمغتصب الستتتتلطةق وقمنتهتتتتي الواليتتتتةق، 
قترار المحكمتة معلقتًا علتى  ،وأشار قاستم فتي حتديث لتتققدس بترسق والقضائي في األراضي الفلسطينية.

الدستورية الفلستطينية القاضتي بمتنح رئتيس الستلطة صتالحية رفتع الحصتانة البرلمانيتة عتن أي عضتو 
دستتتتورية كتتتتقأداةق لتعزيتتتز ستتتلطاته، وهتتتو إلتتتى أن عبتتتاس يستتتتخدم المحكمتتتة ال ،فتتتي المجلتتتس التشتتتريعي

قوستتيلة لكتتل االستتتبداديين علتتى متتر التتتاريال حيتتث يستتّخرون القضتتاء الفلستتطيني فتتي مالحقتتة مختتالفيهم 
 ق.استبدادهمولخدمة 

ورأى أن المحكمتتة الدستتتورية ةيتتر شتترعية ألنهتتا يجتتب أن تشتتكل متتن قبتتل المجلتتس التشتتريعي، التتذي 
التتتذي لتتتم يعتتتد شتتترعيًا، وال يحتتتق لتتته ستتتن القتتتوانين واتختتتاذ القتتترارات انتهتتتت واليتتتته منتتتذ ستتتنوات والتتترئيس 

 ، حسب قوله.اآلخرالسياسية بعد انتهاء واليته هو 
وطالتتتب قاستتتم بمحاكمتتتة قضتتتاة المحكمتتتة الدستتتتورية علتتتى قبتتتولهم المشتتتاركة فتتتي تشتتتكيل قضتتتائي ةيتتتر 

 ي وال شرعيق.قانوني، كون قأن ما يبنى على مخالفة للقانون فكل ما سيصدر عنه ةير قانون
 7/11/2016 ،وكالة قدس برس

 
 خبراء قانون: قرار "الدستورية" األخير "ُيركز السلطات بيد الرئيس عباس" .13

 أثتتتتتار قتتتتترار المحكمتتتتتة الدستتتتتتورية الفلستتتتتطينية الصتتتتتادر يتتتتتوم األحتتتتتد :مصتتتتتعب أبتتتتتو ستتتتتيف - رام هللا
المجلتتتتس  ، التتتذي متتتنح التتتترئيس محمتتتود عبتتتتاس صتتتالحية رفتتتع الحصتتتتانة عتتتن نتتتتواب فتتتي6/11/2016

نته أواعتبر بعض خبراء القانون أن هذا القترار قةيتر دستتوريق، و  حالة من الجدل القانوني. ،التشريعي
قليس من اختصاي المحكمة الدستتوريةق، وقيعتزز ستيطرة الترئيس علتى مؤسستات الدولتة التشتريعيةق، 

 ة.يجمع بين يديه السلطات الثالث، التنفيذية والتشريعية والقضائي أنويتيح له 
رائتتد أبتتو بدويتتة، أستتتاذ القتتانون فتتي جامعتتة النجتتاح الوطنيتتة فتتي حتتديث لتتتقالقدسق دوت كتتوم،  .وقتتال د

قالقتترار األخيتتر الصتتادر عتتن المحكمتتة والقاضتتي بمتتنح الصتتالحية الكاملتتة للتترئيس لرفتتع الحصتتانة عتتن 
نة قانونية أعضاء المجلس التشريعي، هو قرار ةير دستوري، ألن النواب الفلسطينيين يتمتعون بحصا

أمام القضاء، وأن قرار رفع الحصانة عتنهم، متن اختصتاي المجلتس التشتريعي نفسته، وفتق إجتراءات 
ويترى أبتو بدويتة أن قترار المحكمتة األخيتر، قستيؤثر علتى أعمتال  محددة، وال يحق ألحد فخر اتخاذهق.

ريعية تحتتت ، ويضتتع الستتلطة التشتتالمجلتتس التشتتريعي عبتتر رفتتع الحصتتانة عتتن بعتتض النتتواب مستتتقبالً 
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لمبدأ فصل السلطات الثالثق، ويؤشر بحسب اعتقتاده إلتى  ذلك قمخالفاً  رحمة السلطة التنفيذيةق معتبراً 
 انزالق البالد نحو قنظام بوليسي وديكتاتوريق.

وأضتتتتاف أن ققتتتترار المحكمتتتتة الدستتتتتورية ُيمكتتتتُن التتتترئيس متتتتن تهديتتتتد أي معارضتتتتة قادمتتتتة لتتتته فتتتتي المجلتتتتس 
وأوضتتح أن  نقستتام علتتى الستتاحة الفلستتطينية، ويعقتتد جهتتود المصتتالحة الوطنيتتةق.التشتتريعي، ويعتتزز حالتتة اال

المحكمة الدستورية تختي في حل النزاعات حول القانون األساسي الفلسطيني )الدستتور(، وكتل متا يتعلتق 
، بالدستتتور الفلستتطيني، وتحديتتد وتنظتتيم العالقتتة بتتين الستتلطات التتثالث )القضتتائية، والتشتتريعية، والتنفيذيتتة(

 وتفسير القوانين، والفصل في كل القضايا التي تتعلق بالدستور، والحريات العامة المكفولة فيه.
قتشتتكيلها جتتاء  أن ورأىالفلستتطيني التتراهن،  االنقستتاموانتقتتد أبتتو بدويتتة تشتتكيل المحكمتتة فتتي ظتتل حالتتة 
استي معتينق. من اختار أعضتاءها، وفتق انتمتاء سي بناء على أوامر الرئيس محمود عباس، وهو أيضاً 

وقتتتال قالتتترئيس يريتتتد متتتن خاللهتتتا إضتتتفاء الشتتترعية علتتتى قرارتتتته، وفتتترض أجندتتتته السياستتتية فتتتي البلتتتدق 
موضحا أن قالمحكمة أصدرت قرارين منتذ إنشتائها: القترار األول مكتن الترئيس متن التتدخل فتي أعمتال 

ة عتن نتواب المجلتس السلطة القضتائية، أمتا القترار الثتاني فقتد مكتن الترئيس متن رفتع الحصتانة القانونيت
 تركيز كل السلطات في يد الرئيسق. إلىالتشريعيق معتبرا أن ذلك قسيؤدي 

وقال عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، إن قالمحكمة الدستتورية ومنتذ تشتكيلها 
ن قالقترار ى التدويك أأور  هي محكمة سياسية وفق طبيعة أعضائها، ووقت تشكيلها، وأيضا توجهاتهاق.

يعتتزز جمتتع الستتلطات بيتتد التترئيس عبتتاس، ويشتتكل مخالفتتة لقتترارات ستتابقة صتتادرة عتتن المحكمتتة العليتتا 
الفلستتطينية بصتتفتها الدستتتورية ستتابقا، والتتتي اعتبتترت أن رفتتع الحصتتانة عتتن نتتواب المجلتتس التشتتريعي 

النتتاتع عتتن  ودعتتا التتدويك إلتتى إجتتراء انتخابتتات تشتتريعية لستتد الفتترا  ليستتت متتن صتتالحيات التترئيسق.
 ةياب المجلس التشريعي، ألنه هو المؤسسة المخولة بإصدار القوانين والتشريعات. 

 7/11/2016 ،القدس، القدس
 

 دحالن؟ -ن صراع عباس م   "إسرائيل"ن تقف مع م   .14
فتتي خضتتم الصتتراع المحتتتدم بتتين رئتتيس الستتلطة الفلستتطينية محمتتود عبتتاس والقيتتادي  :حستين مصتتطفى

متتد دحتتالن، ثمتتة الكثيتتر متتن األستتئلة حتتول طبيعتتة الموقتتف اإلستترائيلي متتن المفصتتول متتن الحركتتة مح
 الخالف، بحكم التأثر المباشر لصعود أحدهما على سياسات وتحركات االحتالل على األرض.

وعلى الترةم متن عتدم إفصتاح حكومتة نتنيتاهو الصتريح حيتال تفضتيلها ألحتد الترجلين، إال أن محللتين 
التحليتل ومتنهم المحلتل العستكري فتي صتحيفة هتسرتس اإلسترائيلية عتاموس إسرائيليين تطرقوا بالنقتا  و 

 للستلطة الفلستطينيةق. هرئيل الذي أشار إلى أن قإسرائيل ربما تسعى إلى تنصيب محمد دحتالن رئيستاً 
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واستند هرئيل فتي توقعته لتصتريحات صتادرة عتن وزارة الحترب اإلسترائيلية بتأن عبتاس أصتبح المشتكلة 
دور ليبرمتتان ربمتتا يكتتون الورقتتة الستترية جتتوأن دحتتالن قالمقتترب متتن وزيتتر التتدفاع أفي قإسرائيلتقالرئيستتة لتت

 التي يحملها في جعبته على ضوء تضعضع سلطة عباس في رام هللاق.
 

 إسرائيل تقف مع نفسها
ال تقتف متع  قإسترائيلقحستن خريشتة أن  .من جهته يعتبر النائب فتي المجلتس التشتريعي الفلستطيني د

الف وهتي معنيتة بستلطة ضتعيفة ال تريتد لهتا أن تنهتار ولكنهتا ةيتر قتادرة علتى القيتام أحد في هذا الخ
علتى أن تبقتى القياديتات الفلستطينية  قإسرائيلقق إلى رةبة وحري 21وأشار خريشة لتقعربي  بمهامهاق.

تقتتف متع نفستتها ومستتتوطنيها وتستتغل كتتل ذلتتك  —قإستترائيلقأي —فتي حالتتة صتراع متتع بعضتتها وأنهتا 
  توسع االستيطاني وتهويد القدس.من أجل ال

أن الصتتراع  انزعاجتته وتخوفتته متتن االشتتتباكات المتقطعتتة بتتين أنصتتار الطتترفين، مشتتيراً  ةوأبتتدى خريشتت
 فتترض علتتى الشتتعب الفلستتطيني أن يتعتتاطى معتته وأصتتبح حتتديث الستتاعة رةتتم إمكانيتتة حلتته، مضتتيفاً 

 قهناك أطراف تريد تضخيم الحدث لجني الفوائد والمصالحق.
 اإلسترائيليينعتدنان أبتو عتامر متع النائتب خريشتة بتالقول إن  .المختي في الشأن اإلسترائيلي دواتفق 

وقتال أبتو عتامر  ما يتعلق بالجانب األمني والعستكريق. متفقون مع مصالحهم بالدرجة األولى وتحديداً 
أبتتو ولتتيس هنتتاك نقتتا  فتتي قهتتل  قإستترائيلقمتتن قبتتل  ق إن صتتفحة أبتتو متتازن طويتتت نهائيتتاً 21لتتتقعربي 

وأضتتتاف  متتتازن ستتتيغيب عتتتن الستتتاحة أم ال لكتتتن النقتتتا  يتمحتتتور حتتتول متتتتى ستتتيغيب عتتتن الستتتاحةق.
قإسرائيل علمتنا دائما أنها تقف مع مصالحها فقط وما تقوم به اآلن حيال ما يجري هو تعزيز التواجد 
 ق.األمني في الضفة خشية حدوث اشتباكات مسلحة بين أنصار الرجلين مثلما حدث في مخيم بالطة

 

 اليوم التالي 
علتى أحتداث الضتفة  وكان المحلل اإلسرائيلي، لشتؤون الشترق األوستط، ففتي يسستخاروف علتق متؤخراً 

 بتتالقول إنهتتا تؤكتتد بقتتوة أن الضتتفة تتواجتتد اليتتوم فتتي فتتترة الشتتفق، وهتتي مرحلتتة مؤقتتتة خطيتترة ومزعجتتة.
ي وقتتتت مضتتتى، وأن ووصتتتف يستتتخاروف مكانتتتة الستتتلطة الفلستتتطينية وقائتتتدها بتتتتقالضعيفة أكثتتتر متتتن أ

وأوضتح أن قالكثيترين فتي فتتح  مكانة أبو مازن حرجة للغاية والجميع منشغل في مستألة اليتوم التتاليق.
يخشون من اليتوم التذي ستشتهد فيته الحركتة انقستاما بستبب الصتراع العنيتد بتين دحتالن وأبتو متازن متع 

 . تنام بارز بقوة )حماس( في ظل انشغال الطرفين بصراعاتهما الداخليةق
 7/11/2016 ،"21موقع "عربي 
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 بكامل المسؤولية الوطنية في عالقتها مع الفصائل وال تتعامل بردود الفعل تتصرفاألحمد: فتح  .15
أكتتتتد عضتتتتو اللجنتتتتة المركزيتتتتة لحركتتتتة قفتتتتتحق عتتتتزام األحمتتتتد، أن طبيعتتتتة عالقتتتتة حركتتتتة قفتتتتتحق  :رام هللا

تصترف بكامتل المستؤولية الوطنيتة التتي بالفصائل األخرى قائمة على الحوار وعتدم إقصتاء اآلختر، وال
 وصفها بمسؤولية األب، مؤكدا أن قفتحق ال تتعامل بردود الفعل.

وقال األحمد، في حتديث لبرنتامع قذاهبتون إلتى المتؤتمرق التذي بتث الليلتة عبتر تلفزيتون فلستطين وعتدد 
د األحمتد علتى أن وشتد من الفضائيات واإلذاعات الفلسطينية، قإن حركة فتح ال تتعامتل بتردود الفعتل.

 قفتحق لطالما حاولت منع صدام الفصائل ببعضها وضغطت على نفسها ولم تتعامل بردود الفعل.
وحول عالقة الحركة مع قحماسق، أشار األحمد إلتى المفارقتة فتي العالقتة بتين حركتة قفتتحق وقحمتاسق 

لجهتاد اإلستالمي ورةتم وبين عالقتها مع الجهاد اإلسالمي، فقتال: قال يوجتد أي تتوتر أو تنتاقض متع ا
وقوع بعض االختالفات معها، إال أنها لم تؤد إلى القطيعةق، موضتحا أن المشتكلة متع قحمتاسق، التتي 
نشأت من رحم حركة اإلخوان المستلمين، التذين طرحتوا أنفستهم منتذ بدايتة التأستيس بتديال عتن منظمتة 

دة منتتذ بدايتتة التأستتيس، ومنتتذ التحريتتر، مشتتيرا إلتتى ختتروج قحمتتاسق عتتن إطتتار القيتتادة الوطنيتتة الموحتت
وأشتتار األحمتتد إلتتى حركتتة الجتتدل داختتل قحمتتاسق، فقتتال: قبعتتض الكتتتاب يكتبتتون  االنتفاضتتة األولتتى.

بأنهم بتدأوا يقترون بضترورة تفكيترهم بتأنهم جتزء متن الحركتة الوطنيتة الفلستطينية، وهتذا متا تريتده حركتة 
لوطنيتتة الفلستتطينية، حتتتى تكتتون جتتزءا متتن فتتتحق، مطالبتتا قحمتتاسق بتتااللتزام بالعمتتل التتوطني والحركتتة ا

 النظام السياسي الفلسطيني.
وحتتول مرحلتتة متتا بعتتد المتتؤتمر، أكتتد األحمتتد العمتتل علتتى إعتتادة االعتبتتار لمؤسستتات منظمتتة التحريتتر، 
وتصتتحيح متتا أستتماها قبعتتض الخالفتتات والمستتلكيات الخاطئتتة التتتي ستتادت فتتي العالقتتات بتتين فصتتائل 

 منظمة التحرير الفلسطينيةق.
وأضتتتاف:ق بعتتتد المتتتؤتمر بشتتتهر يجتتتب أن يؤختتتذ المجلتتتس التتتوطني الفلستتتطيني القتتتائم حاليتتتا، إلعطتتتاء 
الحيويتتة لمنظمتتة التحريتتر الفلستتطينية أمتتام محتتاوالت حصتتار القضتتية الفلستتطينية، إال فتتي حتتال ةيتترت 

 حماس موقفها بشكل إيجابي يعقد مجلس وطني جديدق.
 6/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا

 
 مهرجانالبلها عالقة تنفي أي  رام هللاوالحركة في ذكرى عرفات لمهرجان  تيار لفتح بغزة ينظم .16

أعلتتن تيتتار حركتتة فتتتح فتي ةتتزة؛ عتتن تنظتتيم مهرجتتان الجمعتتة إلحيتتاء التتذكرى : خالتتد أبتتو عتتامر -ةتزة 
الحركة بترام هللا، أي الثانية عشرة لوفاة الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، في حين نفى مسؤولون في 

 عالقة للحركة بمهرجان ةزة، مؤكدين أن مهرجانا مركزيا سيقام في رام هللا.
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وجاء إعالن الحركة في ةزة عن المهرجان ةترب ةتزة؛ عبتر بيتان أصتدرته األحتد، ودعتت قالجمتاهير 
 الفلسطينيةق للمشاركة في هذه الفعالية.

حركة فتح المحسوبة على قالتيار اإلصالحيق، وفق  من جانبها، أكدت نعيمة الشيال علي، النائبة عن
ما يسمي أنصار دحالن أنفسهم، أن قتيار الحركة في ةزة قرر إقامة مهرجان إلحياء ذكترى وفتاة أبتو 
عمتار بعتتد أن تخلتتت القيتتادة الفتحاويتتة فتتي رام هللا عتتن ةتتزة، ونستتيانها لهتتا حتتتى بوفتتاة مؤستتس الحركتتة 

 أبو عمار، وهذا أمر ال نقبلهق.
ق: قهتذه الفعاليتة ستتكون ردا علتى المتؤتمر اإلقصتائي الستابع التذي ستتعقده القيتادة 21أضافت لتتقعربيو 

 في رام هللا أواخر الشهر الجاريق.
وأردفتتت أن الحركتتة سترستتل الثالثتتاء؛ دعتتوات لكافتتة الفصتتائل الفلستتطينية للمشتتاركة فتتي هتتذه الفعاليتتة، 

الشعب الفلسطيني الواحد، ورفض قرارات فصل النتواب قوسنرسل بها رسائل الوحدة الوطنية بين أبناء 
 ورواتب الموظفين الذي اتخذها الرئيس في الفترة األخيرةق، كما قالت.

متتن جانبتته، أكتتد أبتتو شتتهال أنتته قال عالقتتة للحركتتة بتتأي نشتتاط فتتي ةتتزة إحيتتاء لتتذكرى وفتتاة التترئيس أبتتو 
 حركة بأي صلةق.عمار، واصفا الدعوات التي خرجت بهذا الصدد أنها ال تمثل ال

ق أن المهرجان المركزي بهذه الذكرى سيقام في مقر المقاطعة في مدينة 21وأضاف في حديث لتقعربي
رام هللا يوم الخميس المقبل، واصفا الدعوات التي خرجت من ةزة بأنها تحمل قأجندة خارجيةق، تهدف 

 لنزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس، وفق قوله.
تطتتورات التتتي تعيشتتها الستتاحة الفتحاويتتة، قتتال الكاتتتب والمحلتتل السياستتي متتن ةتتزة، وفتتي قتتراءة لهتتذه ال

مصتتتطفى الصتتتواف، إن قرفتتتض تيتتتار دحتتتالن قتتترارات مركزيتتتة الحركتتتة يؤكتتتد أن الحركتتتة تعتتتي  حالتتتة 
االنقستتام والشتترخ الواضتتح فتتي جهازهتتا التنظيمتتي والمؤسستتاتيق، خصوصتتا بعتتد أن ققتتام التترئيس عبتتاس 

ركتتة المتوالين لتتدحالن، ممتا قتتد يستاعد األخيتتر علتى تبنتتي مطتالبهم وتكتتوين بفصتل عناصتتر ونتواب الح
 قاعدة جماهيرية تلتف حوله يسعى من خاللها إلصالح الحركةق، وفق تقديره.

 7/11/2016"، 21موقع "عربي 
 

 فتححالة الترهل التي تعاني منها  إلصالحوغير مسبوق  مصيريا   سيكون السابع المؤتمرزكي:  .17
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، في حديث لت قالقتدسق دوت  :العدم ندمه- رام هللا

بصتدد  اآلنبشتكل جيتد، ونحتن  السابع للحركتة كوم: لقد انتهينا من وضع كافة أدبيات انعقاد المؤتمر
االنتهتتاء متتن مناقشتتة شتتكل العضتتويات متتن قبتتل لجنتتة اختيتتار العضتتوية برئاستتة التترئيس عبتتاس، والتتتي 

 منتخبين، وكفاءات، وعدد من العاملين في المنظمات الدولية ومنظمة التحرير. أعضاءم ستض
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 األعضتتاءتعتتديل علتتى النظتتام التتداخلي ستتيتطلب موافقتتة ثلثتتي  أي إجتتراءانتته فتتي حتتال  إلتتىولفتتت زكتتي 
واللوائح الحركية، وفي نهاية المتؤتمر ستيتم انتختاب العتدد المطلتوب  األنظمة إقرارالحاضرين ومن ثم 

  اللجنة المركزية والمجلس الثوري باالقتراع السري. أعضاءمن 
حالتتة الترهتتل التتي تعتتاني منهتتا الحركتتة،  إلصتالحوقتال زكتتي قالمتتؤتمر ستيكون مصتتيريا وةيتتر مستتبوق 

لهتا، وعتدم قتدرة  إسترائيلالتسوية ورفض  أبوابكما انه يؤسس لمرحلة جديدة للحركة بعد انغالق كافة 
 .يذ قراراتهالمجتمع الدولي على تنف

قالمتؤتمر ستيد نفسته وكتل شتيء ضتروري ستتتم مناقشتتهق  أنزكي  أوضحوحول اختيار نائب للرئيس، 
متتتن متتترة عتتتن ضتتترورة اختيتتتار نائتتتب للتتترئيس فتتتي اجتماعتتتات اللجنتتتة  أكثتتترقالتتترئيس تحتتتدث  وأضتتتاف

نتاك لحظتة، وكتذلك ه أيالمتوت ستيطال الجميتع فتي  أن، باعتبتار أحديتم تعيين  أنالمركزية، وتمنى 
 أيالقضتية متن اجتل سالستة االنتقتال فتي حتال حتدوث  إلنهاءاللجنة المركزية  أعضاءتوجه لعدد من 

الموضتتتوع ستتتيطرح ختتتالل المتتتؤتمر، وفتتتي حتتتال اختيتتتار نائتتتب  أنمكتتتروه للتتترئيس عبتتتاس. لتتتذلك اعتقتتتد 
 الرئيس من المؤتمر، سيكون ذلك قوة للرئيسق.

 أن إالالجتتدد للجنتتة المركزيتتة،  األعضتتاءدا متتن الجتتدد، قتتال: قالمتتؤتمر ستتينتخب عتتد األعضتتاءوحتتول 
 واألنظمتةكافتة اللتوائح  إقترار، بعتد األخيترةوهويات المرشحين الحقيقيين تبقى رهينة اللحظات  األسماء

 أن إلتىق، الفتتا أنفستهموالبرامع والتوجهات للحركة، وبناء على ما ستيحدث ستيقوم المرشتحون بترشتيح 
فتي حالتة مواجهتة ال يقتدرون علتتى  أنفستتهمفتي حتال انهتم وجتدوا  قتد يرفضتون الترشتتح أشخاصتاقهنتاك 

 خوضهاق.
قالقضتتتية ةيتتتر واردة للنقتتتا ،  أن إلتتتىزكتتتي  أشتتتاروحتتتول قضتتتية القيتتتادي المفصتتتول محمتتتد دحتتتالن، 

 يكون هناك قرار فصل وفي نفس الوقت مناقشتهق. أنالقرار شديد الوضوح بانه ال يجوز  أنباعتبار 
 7/11/2016القدس، القدس، 

 
 باالنتخابات الداخلية اللجنة المركزية بعد فوزهم أعضاءفتح يتم بين  لرئيساختيار نائب : مقبول .18

مقبتول، فتي حتديث لتت قالقتدسق  أمينسر المجلس الثوري لحركة قفتحق،  أمينقال  :العدم مهند- رام هللا
الرئيس محمود عباس، قاللجنة المركزية لحركة فتح ستعقد اجتماعا يوم الثالثاء، برئاسة  أندوت كوم 
التتتذين سيشتتتاركون فتتتي  أستتماءمستتتتجدات التحضتتيرات للمتتتؤتمر العتتتام ومتتن بينهتتتا قائمتتتة  فختتترلمناقشتتة 
 ق.السابع لحركة فتح المؤتمر
اللجنتة  أعضتاءقاختيار نائب لرئيس حركة فتح، وفق النظام الداخلي للحركة، يتم من بتين  أن وأوضح

 د الحركة على االنتخابات المباشرةق.المركزية بعد فوزهم، ويقتصر اختيار قائ
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قهناك برنامجا سياسيا مقترحا متجددا ستيطرح علتى المتؤتمر العتام، التذي ستيقوم  أن إلىواشار مقبول 
قرارهبمناقشته لتطويره  انته قيعتالع المستتجدات فتي الحالتة السياستية،  إلتىباستم المتؤتمر العتامق، الفتتا  وام

 ، والقضايا العربية، والدولية، والحلول السياسيةق.اإلسرائيلينت واالشتباك مع االحتالل، ويعالع التع
المتتؤتمر استتتحقاق ديمقراطتتي تتتاريخي مثتتل متتا ستتبقه متتن متتؤتمرات، ولكتتن لتتيس كمتتا  أنويتترى مقبتتول ق

منعطتتتف  أمتتتاميوصتتتف بانتتته محتتتور الحركتتتة، بتتتالرةم متتتن صتتتعوبة الظتتتروف التتتتي نعيشتتتها والتتتتي هتتتي 
 ق.باألهميةة تاريخي تجعل من انعقاده حدثا بغاي

 7/11/2016القدس، القدس، 
 

 بهدف التطبيععلى زيارة "إسرائيل" إقدام فريق إعالمي مغربي  حماس تستهجن .19
أعتترب النتتاطق باستتتم حركتتة حمتتاس فتتتوزي برهتتوم، عتتن استتتتغرابه واستتتهجانه متتن إقتتتدام فريتتق إعالمتتتي 

ورته فتتي اإلعتتالم مغربتتي علتتى زيتتارة الكيتتان اإلستترائيلي بهتتدف التطبيتتع معتته ضتتمن حملتتة تجميتتل صتت
 العربي في ظل جرائمه وتطهيره العنصري ضد شعبنا ومقدساتنا.

واعتبر برهوم في تصريح صحفي يوم اإلثنين، ذلك جريمة بحق شعبنا وقضيتنا ومسًا بمشاعر العرب 
 والمسلمين ومحبي القضية الفلسطينية وتشجيع للكيان اإلسرائيلي على اإلمعان في جرائمه وانتهاكاته.

أن الكيتتان اإلستترائيلي هتتو رمتتز للرهتتاب والعنصتترية والتطتترف فتتي العتتالم، الفتتتًا إلتتى أن األصتتل  وأكتتد
 العمل على عزله ومقاطعته وفضحه ال زيارته والتطبيع معه وتجميل وجهه والتغطية على جرائمه.

 وطالتتب برهتتوم بالعمتتل الفتتوري علتتى وقتتف كتتل حتتاالت التطبيتتع والتعامتتل والتواصتتل متتع الكيتتان متتن أي
طرف كان، داعيًا إلى تحشيد كل طاقات األمة من أجل دعم عدالة القضية الفلستطينية والوقتوف إلتى 

 جانب شعبنا وحقوقه وثوابته.
 7/11/2016، موقع حركة حماس

 
 "النايف" لقضيةتؤكد متابعتها  "الشعبية" .21

متستاهلة ومتهاونتة قال عضو اللجنتة المركزيتة للجبهتة الشتعبية هتاني الثوابتتة، أن الجبهتة ليستت  :ةزة
في قضية اةتيال القيادي فيها عمر النايف، وأنها تتابع هتذا الموضتوع عبتر هيئاتهتا ولجتان مختصتة، 

:ق الفتتترة الزمنيتتة يجتتب أال تكتتون مقيتتاس لحجتتم ردهتتتا وأضتتاف وأنهتتا علتتى تواصتتل مستتتمر متتع ذويتته.
ليلتتة الماضتتية يفتتتح البتتاب وتعاملهتتا متتع هتتذه القضتتية. معتبتترا متتا طرحتتته قنتتاة الجزيتترة فتتي برنامجهتتا ال
 واسعا على أسئلة عديدة حول تحمل ثالثة أطراف المسؤولية عن الجريمةق.
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األطتتتراف هتتتي قالكيتتتان الصتتتهيوني وجهتتتاز مختتتابرات ممتتتثال بذراعتتته اإلرهتتتابي الختتتارجي  إن تلتتتكوقتتتال 
ختتتالل الموستتتاد والستتتلطة الفلستتتطينية بشتتتكل رستتتمي ممثلتتتة بالستتتفارة ووزارة الخارجيتتتة والمختتتابرات متتتن 

التقصتتتير التتتذي حتتتدث بالقضتتتية، وحالتتتة التستتتويف والمماطلتتتة ختتتالل لجتتتان التحقيتتتق األولتتتى والثانيتتتة، 
ومجمتتوع المستتلكيات التتتي حتتدثت بحتتق الرفيتتق أثنتتاء تواجتتده داختتل الستتفارة، وأيضتتًا الستتلطات البلغاريتتة 

هيد، ومتن ثتم التي ماطلت وسوفت بتإعالن نتتائع التشتريح وفتي إيصتال هتذه المعلومتات أواًل لتذوي الشت
 للجهات المعنية بما يوصلنا للجناةق.

 7/11/2016القدس، القدس، 
 

 ملف النايف وفضح قاتليه طيّ طالب بعدم ت حماس .21
قتتال النتتاطق باستتم حركتتة حمتتاس فتتوزي برهتتوم إن التحقيقتتات الصتتحفية التتتي بثتهتتا قنتتاة الجزيتترة حتتول 

ينية فتتي بلغاريتتا دليتتل تأكيتتد علتتى أن عمليتتة اةتيتتال الشتتهيد عمتتر النتتايف داختتل مبنتتى الستتفارة الفلستتط
خفتتاء معالمهتتا والتغطيتتة  جهتات وأطرافتتا عتتدة شتتاركت فتي تنفيتتذ هتتذه الجريمتتة البشتتعة، والتعتتيم عليهتتا وام

وطالتب برهتوم فتي تصتريح صتحفي بعتدم طتّي هتذا الملتف، والعمتل علتى فتحته مجتددًا  على مرتكبيهتا.
تحقيق محايتدة ومستتقلة للكشتف عتن كتل مالبستات واالستفادة من الوثائق المتوفرة كافة وتشكيل لجنة 
 هذه الجريمة وفضح مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

واعتبتتر صتتمت الستتلطة الفلستتطينية وستتفارتها فتتي بلغاريتتا والتترئيس محمتتود عبتتاس وطتتيهم لهتتذا الملتتف 
وعتدم متابعتته وكشتف مالبستتاته عمتل ةيتر مبتترر وةيتر مستؤول ويثيتر تستتاؤالت وشتبهات كثيترة حتتول 

 الموضوع الخطير.هذا 
 7/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تعدي على قرارات الشرعية الدولية البراقاحة سفتح: البناء في  .22

احة البتراق ةربتي المستجد ستتشييد أي مبنى فتي  أنالقدس،  إقليم –أكدت حركة فتح : القدس المحتلة
عية الدوليتتتة، وبالتحديتتتد متتتن قبتتتل حكومتتتة االحتتتتالل ستتتيعتبر تعتتتدل صتتتارخ علتتتى قتتترارات الشتتتر  األقصتتتى

 وال عالقة لليهود به. إسالميوحائط البراق ارث  األقصىاليونسكو بعد قرارها بأن المسجد 
المستتتجد  إلتتتىالقتتتدس انتتته فتتتي الوقتتتت التتتذي تمنتتتع قتتتوات االحتتتتالل المصتتتليين متتتن التتتدخول  إقلتتتيموقتتتال 

 األمترومحيطته  األقصتىجد المئات عن المست بأبعادق، وتقوم اإلرهابقبقائمة  أسمائهماألقصى وتدرج 
، هتتا هتتي تستتعى األقصتتىالمستتجد  وأعتتتابوالطرقتتات  األرصتتفةالصتتلوات علتتى  أداء إلتتىالتتذي يطتترهم 
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قبتل اقتحامتاتهم للمستجد األقصتى ولتتوفر  واإلرهتابينتظر به ةالة التطترف  أنلتشييد مبنى من أجل 
 مناسبة على حد زعمها. أجواءلهم 

ركتة فتتح فتي القتتدس منظمتة األمتم المتحتدة للتربيتة والعلتتوم ستر ح أمتتينمتن جهتته طالتب عتدنان ةيتث 
مسؤولياتها القانونية لوقف تنفيذ هذا المشتروع  أماموالثقافة قيونسكوق بضرورة الوقوف الفوري والعاجل 

 االستيطاني في حائط البراق.
 7/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 لسطينية لدعم حق العودةف - لبنانية الستراتيجيةبركة والمقدح يدعوان  .23

أكد ممثل حركتة قحمتاسق فتي لبنتان علتي بركتة، وقائتد القتوة األمنيتة الفلستطينية المشتتركة فتي : بيروت
لبنتتتان اللتتتواء منيتتتر المقتتتدح، أهميتتتة المحافظتتتة علتتتى أمتتتن المخيمتتتات واستتتتقرارها عبتتتر تفعيتتتل دور القتتتوة 

يتوم االثنتين، اللتواء  بركتة، فتي مكتبته جتاء ذلتك ختالل استتقبال المشتركة ونشترها فتي المخيمتات كافتة.
المقتتتدح، بحضتتتور مستتتؤول العالقتتتات السياستتتية فتتتي حمتتتاس بلبنتتتان زيتتتاد حستتتن، ومستتتؤول العالقتتتتات 

واستتتتعرض الجانبتتتان األوضتتتاع العامتتتة فتتتي المخيمتتتات الفلستتتطينية،  اإلعالميتتتة عبتتتد المجيتتتد العتتتوض.
الفلستطينية -القتات األخويتة اللبنانيتةوخصوصًا األوضاع األمنية واالجتماعية، وشتّددا علتى تعزيتز الع

الفلستتتطيني؛ متتتن أجتتتل مقاربتتتة الوضتتتع الفلستتتطيني فتتتي لبنتتتان بكتتتل جوانبتتته -وتفعيتتتل التنستتتيق اللبنتتتاني
وأشاد الجانبتان بخطتاب القستم لترئيس الجمهوريتة  السياسية واإلنسانية واالجتماعية والقانونية واألمنية.

 القضية الفلسطينية وحق العودة. اللبنانية العماد ميشال عون، الذي أكد دعم
فلستطينية مشتتركة -ورأى الجانبان أن الفرصة مواتية في العهد اللبناني الجديد لبناء استراتيجية لبنانية

قتتتترار الحقتتتتوق المدنيتتتتة واإلنستتتتانية لشتتتتعبنا  لتتتتدعم حتتتتق العتتتتودة ورفتتتتض مشتتتتاريع التتتتتوطين والتهجيتتتتر وام
 دياره األصلية في فلسطين. الفلسطيني في لبنان ريثما يتمكن من العودة إلى

 7/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في عملية مواجهة االحتالل والتحرر تؤمن بالوحدة الوطنية وتعتبرها األساس : فتحرفعت شناعة .24
أمين سر إقليم حركة قفتحق في لبنان رفعت شناعة أن حركة قفتحق تؤمن بالوحدة الوطنية  رام هللا: أكد

تعتبرهتا األستتاس فتي عمليتة مواجهتتة االحتتالل والتحترر، مؤكتتدا أن ذلتك ضتمن سياستتتها الفلستطينية، و 
 منذ بداية تأسيسها.

واعتبر شناعة االنقسام في الساحة الفلسطينية متعلقا بعوامل خارجية فرضت على الساحة الفلسطينية 
أن هتذه الحركتة  بهدف إضتعاف العمتود الفقتري لمنظمتة التحريتر الفلستطينية، أال وهتو قفتتحق، موضتحا
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العظيمتتة دائمتتا متتا تكتتون الستتباقة لمعالجتتة قاألورام واألوجتتاعق بشتتيء متتن المرونتتة، والتعتتاطي السياستتي 
 ومنح الثقة لألطراف الفلسطينية، كونها تعتبر معركتها األساسية مع دولة االحتالل.

ونتة فتي حوارهتا وأضاف شناعة:ق فتح كانت وال زالت تعمتل علتى تقريتب وجهتات النظتر، وتتمتتع بالمر 
 مع اآلخرق.

 6/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 لحماس من مصر تهريب معّدات غطسبتهمة  ضّد صياد من غزة الئحة اّتهاماالحتالل يقّدم  .25
 23قتتّدم اّدعتتاء لتتواء الجنتتوب الئحتتة اّتهتتام إلتتى محكمتتة بئتتر الستتبع ضتتّد صتتياد متتن ةتتزة، : عتتامر دكتتة
 َهم بارتكاب مخالفات ضّد أمن دولة إسرائيل.عاًما، ُمتّ 

عالقتة متع ناشتطي حمتاس، مستتغاّل كونته صتّياًدا لتهريتب  2013وفق الئحة االّتهام، أقتام المتتَهم عتام 
معّدات ةطس من مصر لصالح الحركة، باالستعانة بسفينة حصل عليها من الناشطين. وخالل عتام 

دوالر، لكّن الجي  المصري ألقى  1200السالح مقابل  كيلوةرام من 200، حاول المتَهم تهريب 2015
 القبض عليه مع فَخرين في طريقه قرب مصر، وتّم تسليمه فوًرا إلى إسرائيل.

 7/11/2016المصدر، إسرائيل، 
 

 طعنالبتهمة محاولة ألف دوالر  47وغرامة بقيمة  عاما   12بالسجن  الطفل مناصرةالحكم على  .26
مركزيتتة اإلستترائيلية فتتي القتتدس المحتلتتة علتتى الطفتتل األستتير أحمتتد مناصتترة حكمتتت المحكمتتة ال رام هللا:

عامتا إلتتى  14بالستجن الفعلتي اثنتتي عشتر عامتًا. وتتتم إحضتار الصتبي مناصتترة البتالغ متن العمتتر اآلن 
عامتتًا بتهمتتة محاولتتة تنفيتتذ عمليتتة  12المحكمتتة حيتتث تتتم النطتتق بتتالحكم النهتتائي عليتته بالستتجن الفعلتتي 

 زةات زئيف العام الماضي في القدس برفقة ابن عمه الشهيد حسن مناصرة.طعن في مستوطنة ب
وأفتتاد محتتامي هيئتتة شتتؤون األستترى والمحتتررين طتتارق برةتتوث بتتأن هتتذه الجلستتة كانتتت للنطتتق بشتتكل 

 ألتف شتيكل 180نهائي بحكم األسير القاصر مناصرة كما فرضت المحكمة عليه تعويضا ماليا بقيمة 
 كي(.ألف دوالر أمري 47)حوالي 

 8/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ورشة بالضفة بزعم تصنيعها لألسلحة 36االحتالل ُيغلق  .27
يواصل جي  االحتالل مداهمة ور  الحدادة والمخارط فتي الضتفة الغربيتة والتتي تتعترض : محمد وتد

 لهجمة شرسة من قبل الجنود واألمن اإلسرائيلي بذريعة أنها تستخدم في تصنيع األسلحة.
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م جتتي  االحتتتالل اإلستترائيلي، أنتته منتتذ مطلتتع العتتام الجتتاري وختتالل عمليتتات التتدهم والتفتتتي  التتتي وزعتت
ةتتالق  370أجراهتتا بالضتتفة الغربيتتة، تتتم ضتتبط  ورشتتة ومحتتددة ومختتارط استتتعملت  36قطعتتة ستتالح وام

 لتصنيع األسلحة، فيما تم ضبط العديد من الوسائل القتالية المختلفة.
ر حترس الحتدود لقريتة يطتا تتم إةتالق محتددة بتزعم أنهتا ورشتة لتصتنيع وخالل مداهمة الجتي  وعناصت

 األسلحة، حيث تم اعتقال صاحبها للتحقيق بشبهة حيازة الورشة لتصنيع األسلحة.
وشتتن الجتتي  عمليتتات دهتتم وتفتتتي  فتتي العديتتد متتن منتتازل القريتتة، حيتتث زعتتم االحتتتالل العثتتور علتتى 

 بالتحريضية.أسلحة ووسائل قتالية وسكاكين ومواد وصفها 
وفي جنين، داهم جي  االحتالل وورشة خراطة وأةلقتها بزعم أنها تستخدم في تصنيع األسلحة، علما 

 أن ذات المخرطة تعرضت للدهم والمصادرة قبل نحو شهرين.
 8/11/2016، 48عرب 

 
 وفصائليا   حقوقيا   : تصاعد االعتقاالت السياسية يستوجب تدخال  قيادي بحماس .28

ي حركتتتتة حمتتتتاس بمحافظتتتتة طوبتتتتاس فتتتتازع صتتتتوافطة، إن تصتتتتاعد وتيتتتترة االعتقتتتتاالت قتتتتال القيتتتتادي فتتتت
السياسية من قبل أجهزة السلطة بالضفة خاصة فتي صتفوف طلبتة الجامعتات؛ يستتوجب تتدخاًل فتاعاًل 
متتن قبتتل المؤسستتات الحقوقيتتة والفصتتائل الفلستتطينية للضتتغط علتتى ذوي العالقتتة لوقتتف هتتذا المسلستتل 

تصتتريح صتتحفي االثنتتين، أن االعتقتتاالت السياستتية تزيتتد متتن معانتتاة شتتعبنا  وأكتتد صتتوافطة فتتي المتتؤلم.
وطلبتنتتا الجتتامعيين، وتتعتتارض متتع مصتتلحة شتتعبنا المتمّثلتتة بتحقيتتق الوحتتدة الداخليتتة واالنشتتغال بإزالتتة 

 االحتالل بداًل من استنزاف طاقات أبناء شعبنا والزّج بهم في السجون.
ية الظترف التذي تمتر بته قضتيتنا الفلستطينية يستتوجب توحيتد وأشار القيادي في حماس إلتى أن حساست

الجهتتتود، وتصتتتويب البوصتتتلة باتجتتتاه عتتتدونا الحقيقتتتي التتتذي يتتتتربي بنتتتا ليتتتل نهتتتار، معتبتتتًرا استتتتمرار 
 االعتقاالت السياسية وصفة سيئة ال يستفيد منها إال االحتالل.

 7/11/2016، موقع حركة حماس
 

 بينهم أربعة من حماس بأعمال مقاومة القيام فلسطينيين بزعمعشرة الضفة: اعتقال  .29
 متتن فلستتطينيا مواطنتتا 14 االثنتتين، يتتوم اإلستترائيلي، االحتتتالل جتتي  قتتديح: اعتقتتل محمتتود -  هللا رام

 .منازلهم استهدفت دهم عمليات خالل المحتلة، الغربية الضفة
 عشترة الغربيتة، لضتفةا متن فلستطينيا 14 اعتقلتت قواتته إن عنه، صادر بيان في االحتالل جي  وقال
 االحتتتتالل جتتتي  ضتتتد بأنشتتتطة القيتتتام بتتتزعم ،قشتتتاباكق التتتت العامتتتة المختتتابرات لجهتتتازق مطلوبتتتونق متتتنهم



 
 
 
 

 

 21 ص             4102 لعدد:ا        8/11/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ثمانيتة اعتقال تم فقد االحتالل؛ جي  من المقّرب العبريق والالق موقع نشره ما وبحسب . ومستوطنيه
 بيتتنهم ،(القبليتتة المزرعتتة عتتارودة، ستتلواد، ستتنجل،) منهتتا قريبتتة وبلتتدات هللا رام مدينتتة متتن فلستتطينيين

 ق.حماسق حركة من أربعة
 7/11/2016برس،  قدس

 
 الجاليات الفلسطينية إلحياء ذكرى عرفاتحركة فتح في أوروبا تدعو  .31

دعت حركتة فتتح فتي أوروبتا الجاليتات الفلستطينية إلحيتاء ذكترى استشتهاد : فادي أبو سعدى -رام هللا 
تحدث باسم الحركة في أوروبا، على ضرورة تنستيق ذلتك متع لجتان ياسر عرفات. وأكد جمال نزال الم

األقتتتتاليم الفتحاويتتتتة والستتتتفارات الفلستتتتطينية باعتبارهتتتتا ستتتتقف التمثيتتتتل الفلستتتتطيني فتتتتي بعديتتتته الرستتتتمي 
والشعبي. وحذر من شرذمة الجمع الفلسطيني بنشاطات هامشية قد تقف وراءهتا جهتات ةيتر مرتبطتة 

 بالجسم التنظيمي لحركة فتح.
دعا نزال إلى تكريس االعتبار الوطني للشرعية الفلسطينية مجسدة بشخي رئيس دولة فلسطين قائد و 

حركتتة فتتتح التترئيس محمتتود عبتتاس باعتبتتاره المتتؤتمن بموجتتب التفتتويض الشتتعبي علتتى ثوابتنتتا الوطنيتتة. 
صتلحة وحذر من عبثية النشاطات التي تؤدي لتفسيال نسيع فتح وتفريق كلمتها العتبتارات تتجتاوز الم

 الوطنية وتمس سلبيا بمناسبة عظيمة كمناسبة إحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات.
 8/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "الدخول إلى إسرائيل"بالقراءة األولى على تعديل قانون بالكنيست تصادق  الداخليةلجنة  .31

الداخلية اإلسرائيلي، صادقت لجنة الداخلية بالكنيست، يوم اإلثنين، على منح وزير : محمد وتد
 صالحية عدم منح تأشيرات دخول، ألي شخي يدعو لمقاطعة إسرائيل.

وصادقت اللجنة بالقراءة األولى على إدخال تعديل على قانون 'الدخول إلى إسرائيل'، بما يمنح وزير 
 الداخلية، صالحية عدم منح تأشيرات دخول وتصاريح إقامة، للداعين لمقاطعة إسرائيل.

الة التعديل إلى اللجنة الوزارية للتشريع للمصادقة عليه، قبل عرضه للتصويت في الكنيست، وتم إح
وقال النائب روي فولكمان، من حزب' كوالنو'، الذي بادر إلى سن  قبل أن يصبح قانونا يطبق.

 التعديل: 'نحن نسمح باالنتقاد، ولكن لن نسمح بمساعي نزع الشرعية عن إسرائيل'.
ن المشتركة، يوسف جبارين، رد عليه بالقول: 'أرى قانونا فخر لالضطهاد السياسي، لكن، النائب ع

 إنه موّجه ليس فقط لنشطاء حقوق اإلنسان، ولكن لكل من يؤيد المقاطعة'.
 7/11/2016، 48عرب 
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 تشارك في حكومة بديلة بقيادة لبيد "قائمة عربية" " يسعى لتشكيلمستقبلحزب "يوجد  .32
الحاكم المقبل،  االئتالفأن حزبا إسرائيليا معارضا يتطلع لتشكيل « س العربيالقد»الناصرة: علمت 

العرب »يسعى إلحياء قوائم سياسية ظاهرها عربي تدور في فلك صهيوني على ةرار قوائم عربية لت 
وبدءا من انتخابات  1948بقيادة دافيد بن ةوريون ةداة نكبة « مباي»التي شكلها حزب « الصالحين
 ، اقتصر دورها على دعم حكوماته ومواجهة خصومه السياسيين.1949ألولى عام الكنيست ا

بقيادة وزير المالية السابق يائير لبيد الذي يمثل « هناك مستقبل»والحديث اآلن يدور حول حزب 
 اليمين.  –الطبقة الوسطى في إسرائيل ويرى بنفسه حزبا للوسط 

ائيل أن لبيد أجرى استطالعات عدة تظهر أنه قادر ويفيد مصدر مطلع في الحلبة السياسية في إسر 
نائبا من أحزاب مختلفة وتنقصه مقاعد عدة كي يتمكن من تشكيل أةلبية  55على تجميع نحو 

حاكم في االنتخابات العامة المقبلة وسط  ائتالفمقعدا فما فوق( وبناء  120من  61بالكنيست )
ض يتجه النحسار ةير مسبوق نتيجة تدني المعار « المعسكر الصهيوني»إشارات على أن حزب 

 شعبيته. 
أما األحزاب التي من شأنها أن تنضوي تحت قيادة لبيد الستبدال الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو فهي 

هناك »لذا يخطط »ويتابع المصدر «. ةير شرعية»ال تشمل القائمة العربية المشتركة التي يعتبرها 
في الشارع العربي « المشتركة»لمنافسة « العرب الصالحين»يدة من لبناء كتلة سياسية جد« مستقبل
كذلك يسعى لبيد الصطياد عصفور فخر «. التأثير من الداخل»الحاكم تحت شعار  االئتالفودعم 

من خالل هذه الفكرة تتمثل بتطهيره من صفة العنصرية وتبييض صورته بعد أن هاجم العرب 
 عبي عدة مرات، مستخدما مصطلحات فيها رائحة عنصرية.ونوابهم، خاصة عضو الكنيست حنين ز 

يراهن على تجنيد بعض الناشطين والمحامين العرب « هناك مستقبل»ويشير المصدر إلى أن 
التي يرفضها فلسطينيو الداخل « الخدمة المدنية»بعضهم يعمل بالوساطة وسمسرة األراضي ومؤيدي 
يعمل على بناء هذه القائمة « هناك مستقبل»فإن  ويعتبرونها مشروع أسرلة خطير. وبحسب المخطط

خلسة على أن يقوم بتجنيد ميزانيات لها من جهات يهودية أمريكية. وأفاد بعض » العربية المعتدلة »
من فلسطينيي الداخل أنهم تلقوا مكالمات هاتفية من جهات تقوم باستطالع رأي باأليام األخيرة 

 وتشارك في حكومة إسرائيلية قادمة.« المشتركة»ية منافسة لت تسألهم عن احتمال دعمهم لقائمة عرب
من المواطنين العرب عن أداء  %35يشار أن استطالعات رأي جرت مؤخرا تظهر عدم رضى نحو 

 ويريدونها أن تبدي مواقف أكثر اعتداال بعالقاتها مع األةلبية اليهودية ومع إسرائيل.« المشتركة»
 8/11/2016القدس العربي، لندن، 
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 ال تفوت وسيلة لتعزيز نظام الفصل العنصري "إسرائيل": "القائمة المشتركة" .33
قالت القائمة العربية المشتركة، في الكنسيت اإلسرائيلية، في بيان أصدرته، إن إقرار وامعالن  :رام هللا

الكنيست، مساء أمس، قحالة طوارئق في البالد، دليل على أن إسرائيل ال تفوت فرصة ووسيلة 
 رهيب المواطنين ولتغطية القوانين المعادية للديمقراطية ولتعزيز نظام الفصل العنصري واالحتالل.لت

وأضافت القائمة المشتركة، قإن إسرائيل تنتهك حريات شعب بأكمله من خالل سن سيل من قوانين 
ضر الطوارئ التي تمددها الكنيست كل عام، والتي تشرد عائالت فلسطينية من طرفي الخط األخ

وتمنع لم شملها، وتفرض االعتقال اإلداري على فالف الرجال والنساء واألطفال وتصادر األراضي 
والموارد الطبيعية وتحاصر وتمنح لجنودها ولقطعان اليمين المتطرف رخصة بقتل الفلسطيني، بحجة 

ساس قومي األمن ومحاربة قاإلرهابق، علما أن القوانين عنصرية بامتياز وتميز بشكل صارخ على أ
 وتتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحظر سن قوانين ضد مجموعة قومية معينةق.

وأكدت القائمة المشتركة أن حالة الطوارئ الدائمة في إسرائيل حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم ليس 
، وهي ليست 1948 في الضفة الغربية والقطاع فقط، بل طالت تبعاتها الجماهير العربية بأراضي عام

قانونًا فحسب، بل واقع معيشي ناتع عن نظام عنصري، سلب المواطن العربي وطنه وأرضه وحريته 
 وحياته وعيشه بكرامة.

وأشارت إلى أنه تحت ةطاء الطوارئ تسن إسرائيل القوانين العنصرية وتحظر حركات وجمعيات 
 نصري والتهمي .عربية وتالحق قيادات سياسية ووطنية وتمارس التمييز الع

وكانت أعلنت الكنيست، وبتوصية من اللجنة المشتركة للجنة األمن والخارجية ولجنة الدستور 
 17عضو كنيست، وعارضه  71والقانون والقضاء، حالة طوارئ في البالد، حيث أيد اإلعالن 

 عضوا.
 8/11/2016، القدس، القدس

 
 شرق القدس  يهدد بهدم آالف المنازل الفلسطينية في نير بركات .34

توّعد رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات، بهدم فالف المنازل الفلسطينية في مدينة القدس 
 في وسط الضفة الغربية.« عامونا»الشرقية المحتلة، في حال تقرر إخالء مستوطنين من مستوطنة 

عشرات المستوطنين وجاء تهديد بركات بعد قرار أصدرته المحكمة العليا اإلسرائيلية، بإخالء 
بعدما اتضح للمحكمة أنها أقيمت على أراض فلسطينية »، «عامونا»اإلسرائيليين من مستوطنة 

 .قخاصة
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هناك فالف الوحدات السكنية : »أمسونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة )رسمية( عن بركات، قوله 
د ملكيتها لليهود، ويقطن فيها التي شيدت في القدس الشرقية، خالفا للقانون، على أراض خاصة، تعو 

 .قاليوم مواطنون عرب
يسري على اليهود والعرب على حد سواء، وفي حال تنفيذ أمر  أنإن القانون يجب »وأضاف: 

 .ق، ستكون البلدية ملزمة بهدم هذه مساكن العرب في القدس«عامونا»المحكمة في 
 8/11/2016المستقبل، بيروت، 

 
 القدس غرب ولن نتنازل عن أمالكنا في الطالبية والمالحة في : لم ردا  على بركات زحالقة .35

الناصرة: قدم عضو الكنيست جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة داخل أراضي 
طلًبا ببحث عاجل في لجنة الداخلية البرلمانية للتصريحات الخطيرة التي أطلقها نير بركات،  48

بسبب « عمونة»إخالء المستوطنين من مستوطنة »قدس وقال فيها إن رئيس بلدية االحتالل في ال
البناء فوق أراض فلسطينية خاصة سيكون له إسقاطات في القدس حيث ستقوم البلدية بهدم فالف 

 «البيوت، التي بناها العرب على أراض يهودية.
توازن ووصف تصريحات بركات بأنها مهووسة وتندرج ضمن مشروع تهويد القدس وتغيير ال

« صناعة تزييف»الديمغرافي في المدينة عبر تهجير أهل البلد وهدم بيوتهم. وأشار إلى أن هناك 
للوثائق والمستندات تهدف إلى تزوير ملكية األراضي والمباني في القدس المحتلة بشطريها الشرقي 

 والغربي.
عنة السطو والسلب، ووصف زحالقة تصريحات بركات بأنها تعبر عن مزيع من الطمع والتلون وشر 

نحن نتحّدى بركات، إذا كانت تهمه مسألة الملكية، بأن تعاد األمالك الفلسطينية في القدس »وقال: 
ليعلم بركات ومن حوله ومن خلفه بأننا لم ولن »وأضاف: « الغربية والشرقية إلى أصحابها الشرعيين.

وأشار إلى أن أحد أسباب « ملحة وةيرها.نتنازل عن أمالكنا في أحياء الطالبية والقطمون والبقعة وال
إطالق بركات لتصريحات متطرفة في اآلونة األخيرة هو ترشيح نفسه لرئاسة الليكود، وازدياد فرصه 
في الفوز تبًعا الرتفاع منسوب العنصرية والتطرف والعداء لكل ما هو عربي وفلسطيني في القدس 

 المحتلة.
 8/11/2016القدس العربي، لندن، 
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 تحتج على قرار االتحاد األوروبي بدراسة تعويض الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم "إسرائيل" .36
أعربت إسرائيل عن احتجاجها الشديد لقرار لجنة شؤون الشرق األوسط في مؤسسات  تل أبيب:

بدراسة  االتحاد األوروبي، في بروكسل، الذي اشتمل على توصية الدول األعضاء في االتحاد،
مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن المباني والبنى التحتية التي مولها االتحاد األوروبي في إمكانية 
مسؤولون في وزارة الخارجية  في الضفة الغربية وقامت إسرائيل بهدمها. وأعربق Cقالمنطقة 

ضاء اإلسرائيلية عن ةضبهم إزاء هذا القرار، واحتجوا عليه أمام االتحاد األوروبي وبعض الدول األع
 فيه وطالبوها بإلغائه.

قد التأمت قبل أسبوعين لكنها لم تعلن قرارها. وتضم هذه اللجنة  ،(MaMa)وكانت اللجنة المذكورة 
األعضاء في االتحاد األوروبي. وال  خبراء في قضايا الشرق األوسط من كل الدول الثماني والعشرين

نما تشكل قاعدة لقرارات قد  األمنية  يتم اتخاذها الحقا في اللجنة السياسية تعتبر قراراتها ملزمة، وام
 مجلس وزراء خارجية االتحاد. أو في ،PSC)في االتحاد األوروبي )

 8/11/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 عاما   19منذ  في الجوالن البحث عن جندي مفقود لجيش اإلسرائيلي يستأنفا .37
ليات بحث في هضبة الجوالن المحتلة عن يستأنف الجي  اإلسرائيلي يوم االثنين، عم: بالل ضاهر

 عاما بعدما ةادر قاعدته العسكرية في الجوالن.19الجندي ةاي حيفر، الذي ُفقدت فثاره منذ 
وكانت المرة األخيرة التي شوهد فيها حيفر لدى خروجه من قاعدة قهراعامق في الجوالن، في العام 

 اتيكية من طراز قساعرق.، وكان يرتدي زيه العسكري ويحمل بندقية أوتوم1997
وقال الجي  اإلسرائيلي في بيان إن قالحديث يدور عن تركيز جهد لعدد من الوحدات التي تتعاون 

 فيما بينها، على أمل اكتشاف فثار جديدة تسلط الضوء على هذه الحالةق.
ويتوقع أن تستمر عمليات البحث هذه حتى بعد ةد األربعاء، بينما شدد ضباط أنه ليس من شأن 

 عمليات البحث هذه أن تدل اتجاهات تحقيق جديدة أو وصول معلومات جديدة.
 7/11/2016، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي ينوي خصخصة وحدة التجارب الصاروخية .38

صخصة الوحدة العاملة إلى إجراء التجارب الصاروخية في ينوي الجي  اإلسرائيلي خ: هاشم حمدان
 القاعدة العسكرية 'بلماحيم'.
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وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، يوم اإلثنين، إن وحدة التجارب الصاروخية المشار إليها، التي 
طالق األقمار االصطناعية 'أوفيك' إلى الفضاء،  كانت تدير تجارب إطالق صواريال 'حيتس'، وام

طالق  صواريال من أنواع أخرى، ستتم خصخصتها ونقلها إلى هيئة مدنية. وام
 7/11/2016، 48عرب 

 
 النيابة العسكرية اإلسرائيلية للمحكمة: قاتل الشريف يكذب .39

قدمت نيابة االحتالل اإلسرائيلي العسكرية، يوم اإلثنين، إلى المحكمة العسكرية وثيقة : هاشم حمدان
ت في محاكمة الجندي إليئور أزريا، المتهم بقتل تامرحلة اإلثباتلخي ادعاءاتها، وذلك في نهاية 

 الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بينما كان األخير مصابا على األرض وال يقوى على الحراك.
صفحة، والتي قدمت إلى المحكمة أنه ثبت أن  145وتقول النيابة في الوثيقة، التي تتألف من 

مة باتخاذ قرار مفاده أن السبب الحقيق إلطالق النار هو ألن صديق الجندي يكذب. وتطالب المحك
 الجندي تعرض للطعن، وعندها قرر أزريا أن يقتل منفذ العملية.

تجدر اإلشارة إلى أن هيئة الدفاع عن الجندي ستقدم تلخيصاتها بعد أسبوعين، وبعد ذلك تعين جلسة 
متها النيابة العامة فإن الجندي القاتل كذب مرات وبحسب الوثيقة التي قد للبت بشأن الجندي القاتل.

كثيرة خالل اإلدالء بشهادته لدى الشرطة العسكرية، وأمام المحكمة. وتعتقد النيابة أن الجندي القاتل 
 مرات بما يكفي لتقويض أسس دفاعه. 5بدل روايته 

 7/11/2016، 48عرب 
 

 بل األردن وسورية إلقامة مملكة "إسرائيل": هدفنا ليس احتالل "األقصى" فقط "عائدون إلى الجبل" .41
من داخل الكنيست اإلسرائيلي  وامتطرفون يهود توعد، أن 7/11/2016، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 

 باحتالل األردن وسوريا، وعدم االكتفاء بالقدس وجيل الهيكل وهو المسجد األقصى.
خالل ورشة عمل في الكنيست  وقال رئيس جماعة قعائدون إلى الجبلق المتطرف رفائيل موريس

قامة الهيكل المزعوم مكانه،  اإلسرائيلي االثنين إن هدف جماعته ليس احتالل المسجد األقصى وام
قامة مملكة إسرائيل. نما أيضا احتالل األردن وسوريا وام  وام

وأفاد مراسل الجزيرة وليد العمري بأن المتحدث هو أحد المتطرفين الذين يحرضون على احتالل 
جد األقصى، وأدلى بأقواله هذه في مؤتمر عقده متطرفون يهود ونواب في الكنيست شارك فيه المس

 عشرة نواب ووزير.
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وتحدث المشاركون عن ما وصفوه بحق اليهود في المسجد األقصى، وطالبوا بفتح األبواب أمام 
في األسابيع اليهود بمن فيهم النواب بالكنيست للدخول إلى األقصى، رةم قرارين من اليونسكو 

 األخيرة أكدا إسالمية المسجد وأسواره.
في الكنيست ة ماعات 'جبل الهيكل' عقد، أن جمحمد وتد، عن 7/11/2016، 48عرب ونشرت 

وأتى  يهودا ةليك. اإلسرائيلي، يوم االثنين، المؤتمر السنوي الذي بادر إليه النائب عن حزب الليكود
القائم يمارس إجحافا ضد اليهود'، بمشاركة وزير األمن المؤتمر لهذا العام تحت عنوان 'الوضع 

 ،اوري ارئيلي الداخلي جلعاد اردان، ووزير جودة البيئة وشؤون القدس زئيف الكين، ووزير الزراعة
والعديد من النواب من أحزاب اليمين، الذين طالبوا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، السعي من أجل 

 حات الحرم القدسي الشريف والسماح لليهود الصالة بالمسجد األقصى.تغيير 'الوضع القائم' بسا
 

 هو األكثر دموية لإلسرائيليين بالضفة 60"يديعوت أحرونوت": طريق رقم  .41
قال المراسل العسكري لصحيفة قيديعوت أحرونوتق يوفف زيتون إن الجي  اإلسرائيلي عزز من 

 مليات فلسطينية.وجوده العسكري بالضفة الغربية تخوفا من تنفيذ ع
وبّين أن ةالبية العمليات الفلسطينية المسلحة التي نفذها الفلسطينيون ضد اإلسرائيليين خالل 

وسط الضفة الغربية، ووقعت فيه معظم الخسائر البشرية  60السنوات األخيرة وقعت بطريق رقم 
 .1993 قتيال، منذ توقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين عام 25اإلسرائيلية بواقع 

وأضاف زيتون أن كل ذلك دفع الجي  اإلسرائيلي إلى بذل جميع الجهود األمنية لمنع وقوع العملية 
القادمة، من خالل تعزيز األلوية العسكرية وتكثيف العمل االستخباري، ألنه بات الطريق األكثر 

يقطع كامل األراضي دموية بالنسبة للسرائيليين في الضفة الغربية، كونه الطريق المركزي فيها، و 
الفلسطينية، بدءا بحدودها الشمالية عند مدينة بئر السبع، مرورا بالقدس ووصول إلى جنين والعفول، 

 حيث وقع العديد من هجمات إطالق النار.
وقال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى إن هذا الطريق قتل فيه العدد األكبر من اإلسرائيليين طوال 

 .السنوات الماضية
ر إلى أن هذا الطريق مفتوح أمام حركة الفلسطينيين بعكس ما كان عليه في االنتفاضة الثانية، وأشا

مما دفع المسلحين الفلسطينيين إلى استغالل هذه الثغرة لتنفيذ عمليات فتاكة، سواء باختطاف أو قتل 
 الجنود والمستوطنين.

مام الفلسطينيين قد يثير احتجاجات وختم الضابط اإلسرائيلي بالقول إنه رةم أن افتتاح الطريق أ
المستوطنين، لكن الجي  اإلسرائيلي تعمد أن يبقي الطريق مفتوحا للفلسطينيين واإلسرائيليين، ألن 
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المسلح الفلسطيني يجد سهولة في تنفيذ هجماته بطريق يستخدمه اليهود فقط، كما أن تقطيع الطرق 
 ضغط عليهم لتنفيذ مزيد من الهجمات.التي يستخدمها الفلسطينيون من شأنه أن يزيد ال

 7/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ضراب مفتوحإلتتدحرج نحو األسوأ ونخشى الوصول  : الخالفات مع األونرواالموظفينرئيس اتحاد  .42
أشرف الهور: كشف سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين في قاألونرواق لت قالقدس العربيق أن  –ةزة 

سبب تقليي خدماتها لقطاعات الالجئين وسياساتها ضد العاملين قتتدحرج نحو الخالفات معها، ب
 .قاألسوأ

وقال إن األمور بينهم وبين قاألونرواق في الوقت الحالي قتتدحرج نحو األسوأ، بسبب رفض األونروا 
تلبية احتياجات الموظفين والالجئينق. وأضاف قنخشى الوصول إلى مرحلة اإلعالن عن إضراب 

عن العمل في كل مرافق األونروا قريباق، الفتا إلى أن هذا األمر قال يتمناه اتحاد الموظفينق،  مفتوح
ةير أنه أكد أن مواقف المنظمة الدولية قد تضطرهم لذلك. وأشار إلى فشل كل المفاوضات 
واالتصاالت التي أجريت مع مسؤولين في قاألونرواق بشأن حل األزمة، وقال قاالتصاالت التي 

 ريت ال قيمة لهاق، مشيرا إلى تعنت ورفض تلبية مطالبهم حتى للحظة. أج
وكشف الهندي أن المفوض العام لت قاألونرواق يرفض حتى اللحظة الجلوس معهم أو الرد على 
مخاطباتهم، وأنه يوعز لمدراء في المنظمة الدولية لمفاوضتهم، الفتا إلى أن هؤالء المدراء قال يملكون 

حال طبقت قاألونرواق تهديدها بدفع في . وسألت القدس العربي الهندي عن ردهم سلطة أو قراراق
حال طبق قرار قاإلضراب الكاملق، فقال قلن نسمح بذلك، في الراتب فقط للموظفين العاملين، 

جراءات كبيرةق.   وسيكون لنا رد قوي وام
جاجية أخرى سيبدأ تنفيذها إلى ذلك أعلن الهندي في سياق حديثه لتقالقدس العربيق، عن خطوات احت

اليوم الثالثاء وتمتد لثالثة أيام متتالية، تغلق خاللها مقار قاألونرواق الرئيسية في الضفة الغربية 
وقال إن هذه القرارات التي تأخذ الشكل التصعيدي  وقطاع ةزة، بسبب تجاهل تحقيق مطالبهم.

 ة الدولية في القدس.ستكون بإةالق مقري قاألونرواق في ةزة، ومقر هذه المنظم
 8/11/2016، لندن، القدس العربي
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 المحتلة للقدس التطبيعية الزيارات من يحذر" حنا المطران" .43
 لدى الصادقة الرةبة يتفهم إنه األرثوذكس، للروم سبسطية أساقفة رئيس حنا هللا عطا المطران قال
 تضامنهم عن والتعبير القدس، يف المقدسة األماكن لزيارة يتوقون والذين العربية، األمة أبناء

 .الفلسطيني الشعب مع وتعاطفهم
 نحن: قوقال تطبيعيًا، طابعاً  تحمل التي الزيارات بعض من وقلقه استغرابه عن أعرب الوقت ذات في

 مع التضامن عن البعد كل البعيد التطبيعي الطابع تحمل زيارات هنالك أن األخيرة اآلونة في نلحظ
 المحتل، مع التضامن بهدف فلسطين يزورون وامعالميون عرب سياسيون هنالكف الفلسطيني، الشعب
 ق.وطنية أو إنسانية أو أخالقية قيم أي االعتبار بعين األخذ دون
 في نالحظها التي المشبوهة الزيارات هذه: قوقال كافة، وألوانه بأشكاله التطبيع رفضه على وشدد
 مغبة من محذراً  إزاءها، واضح وطني موقف إلى داعياً  ،قومقلق خطير تطور هي إنما األخيرة اآلونة

 .القدس زيارتها لدى الوفود هذه من أي استقبال رفضه معلناً  استمرارها،
 7/11/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز 

 
 التلمودية الطقوس لتأمين جديدة ترتيبات ووضع المسجد األقصى ساحات يقتحمون مستوطنون .44

 من مشددة حماية وسط المبارك األقصى المسجد ساحات أمس، صباح ينالمستوطن من عدد اقتحم
 تصدى فيما األقصى، أبواب أحد عند تلمودية طقوسا المستوطنين من عدد وأدى .االحتالل قوات
 هوياتهم بتفتي  جنودها وشرع المصلين حركة االحتالل قوات عرقلت كما .بالتكبيرات المصلون لهم
 ق. أمنيةق بذرائع منهم عدد إبعاد إلى إضافة قصى،األ بدخول لهم السماح قبل
 في بالصالة اليهود حق سموه ما يدعمون إنهم إسرائيليون ومسؤولون وزراء قال ذلك، ةضون في

 .األقصى المسجد
 ةليك يهودا المتطرف النائب من بدعوة اإلسرائيلي الكنيست في أمس، نظم، لقاء في ذلك جاء

 القدس شؤون ووزير أردان جلعاد الداخلي األمن ووزير ادلشتاين يولي الكنيست رئيس وبمشاركة
 الجي  وزير ونائب حوتوبيلي تسيبي الخارجية وزير ونائبة ارئيل اوري الزراعة ووزير الكين زئيف
 .فيغلين موشيه السابق والنائب دهان بن ايلي
 أداء تؤمن جديدة ترتيبات عن االحتالل حرب وزير نائب دهان بن أعلن الصدد، هذا وفي

 .األقصى ساحات داخل التلمودية طقوسهم المستوطنين
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 وقت بأسرع الجديدة الترتيبات لتبني نتنياهو بنيامين حكومة ،7 المستوطنين لموقع وفقاً  دهان ودعا
 .طقوسهم أداء من المستوطنون يتمكن كي ممكن

 8/11/2016األيام، رام هللا، 
 

 القدس وسط اإلنشاء قيد بناية يهدم االحتالل .45
 في اإلنشاء قيد سكنية بناية الثالثاء، اليوم صباح القدس، في االحتالل لبلدية تابعة جرافات هدمت
 .الترخيي عدم بحجة المقدسة، المدينة وسط التاريخي القدس سور قرب الجوز واد حي
 قبل ةالمنطق حول عسكريا طوقا ضربوا الذين االحتالل جنود من معززة قوة االحتالل جرافات ورافق
 .الهدم عملية وخالل

 8/11/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة
 

 المستوطنين إزعاج بحجة العيزرية في أفراح قاعة يغلق االحتالل .46
 بحجة القدس، شرق جنوب العيزرية بلدة في أفراح قاعة االثنين، اليوم مساء االحتالل قوات أةلقت
 .البلدة أراضي على مةالمقاق أدوميم معاليهق مستوطنة لمستوطني إزعاجها
 العودة شمسق قاعة وأةلقت البلدة اقتحمت االحتالل جي  من كبيرة قوة بأن محلية مصادر وأفادت
 .بوابتها على األةالق قرار وألصقتق األوكسجين لحامقبتق لألفراح

 8/11/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة
 

 نابلس في" يوسف قبر" يقتحمون المستوطنين مئات .47
 نابلس، مدينة فيق يوسف قبرق الثالثاء، اليوم فجر المستوطنين، مئات سعادة: اقتحم عماد- نابلس
 بين اختناق حاالت إلى أدت مواجهات وقوع ذلك وتخلل االحتالل، جي  من كبيرة قوة بحماية

 .للدموع المسيل الغاز الستنشاق تعرضهم جراء المواطنين،
 مخيم ومحيط المدينة من الشرقية المنطقة وأةلقت المنطقة إلى كبيرة بتعزيزات االحتالل قوات ودفعت
 حافالت نقلتهم الذين للمستوطنين الحماية لتأمين وذلك العسكرية الحواجز ونصبت المجاور، بالطة
 (.شرقا) فوريك وبيت( جنوبا) حوارة حاجزي عبر
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 اإلسرائيلية حمايةال قوة فلسطينيون وفتية شبان رشق فقد مواجهات، اندالع عن عيان شهود وتحدث
 الغاز وقنابل الرصاي اإلسرائيليون الجنود أطلق بينما المشتعلة، باإلطارات شوارع واةلقوا بالحجارة
 .باالختناق المواطنين من عدد إصابة إلى أدى ما للدموع، المسيل

 8/11/2016القدس، القدس، 
 

 غزة قطاع في وبحرية برية عازلة منطقة إقامة في مستمر االحتالل: حقوقي مركز .48
 إقامة في مستمرة اإلسرائيلي االحتالل قوات إن االثنين، يوم اإلنسان، لحقوق الفلسطيني المركز قال

 .ةزة قطاع في وبحرية برية عازلة منطقة
ق عازلة منطقةق قانوني وةير أحادي وبشكل اإلسرائيلي االحتالل قوات فرضت للمركز، بيان ووفق
 وحظرت ،2005 عام في القطاع أراضي خارج انتشارها إعادة بعد وذلك القطاع، في وبحرية برية

 الشرقية القطاع حدود طول على والممتدة المناطق، تلك دخول الفلسطينيين على المحتلة القوات
 .القطاع بحر عن فضالً  والشمالية،

 الدقة، هوج علىق عازلة مناطقق كتت المحتلة القوات تصنفها التي المناطق التقرير، حسب تعرف وال
 إلى البحر، أو البر في سواءً  إليها، الوصول الفلسطينيين على المحظور المناطق تعرضت حيث

 انتهاكاً  يمثل ما وهو العسكرية، بالقوة االحتالل قوات فرضتها والمسافات المساحات في تغييرات
 .الدولي للقانون

 7/11/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 : نحن في صراع بقاء وعلينا االنفتاح على اآلخر48داخل أراضي  اإلسالميةالحركة  رئيس .49
لت  ،الشيال حماد أبو دعابس، 48قال رئيس الحركة اإلسالمية داخل أراضي : وديع عواودة –الناصرة 

قالقدس العربيق إن الحركات اإلسالمية في البالد وفي العالم العربي تمر في هذه الفترة بمرحلة 
وهي في صراع بقاء وعليها التصرف بذكاء وأال تكون فريسة سهلة لمن يتربي بها، معتبرا  ،يريةمص

أن قوة القيادة السياسية في مرونتها. وأوضح أن قاألنظمة الحاكمة في إسرائيل وفي الدول العربية 
القدرة على وهذا يحتم عليها التصرف بمنتهى اللباقة والذكاء و  ،تسلط الضوء على التحرك اإلسالمي

وأال تجعل نفسها وأنفسنا فريسة سهلة  ،التعامل مع المختلف ومع المتغيرات ومع األدوات المتاحة
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لمن يتربي بها وأن نمكنها من االستفراد بنا، مشيرا للحاجة لحلفاء واللقاء مع القواسم المشتركة 
 بينناق.

 8/11/2016، لندن، القدس العربي
 

 في قطاع غزة واإلعماررقام آخر تطورات اإليواء يفصل باأل  األونروالـ تقرير  .51
 في قطاع ةزة. واإلعمارفّصلت وكالة قاألونرواق، يوم االثنين، باألرقام فخر تطورات اإليواء : ةزة

مليون دوالر وذلك كمساعدات بدل  4.5وجاء في تقرير لها بالخصوي، تقوم قاألونرواق بدفع حوالي 
، وستصل األموال 2016الحالي لتغطية األشهر من يوليو إلى سبتمبر اإليجار للربع الثالث من العام 

عائلة الجئة من مختلف مناطق قطاع ةزة، وبذلك، تمكنت األونروا من دفع  6500لحوالي 
 المساعدات بدل اإليجار المؤقت للربع الثالث من العام لجميع العائالت الالجئة المستحقة.

حيث سيصل التمويل  ،مليون دوالر أمريكي 1.46يع ما يزيد عن وأورد أن قاألونرواق، تمكنت من توز 
عائلة الجئة في أنحاء مختلفة من قطاع ةزة، وستتمكن العائالت من استالم  299إلى ما مجموعه 

 هذه الدفعات النقدية هذا األسبوع.
التمويل إعادة اإلعمار، فقد تمكنت قاألونرواق من تأمين  –وعن الفجوات التمويلية واالحتياجات 

مسكن مدمر بشكل كلي، وال يكمن العائق األكبر إلعادة إعمار المساكن. فقد تم  1900إلعادة إعمار 
تأجيل إعادة إعمار المساكن بسبب التأجيالت الداخلية في االتفاق على فلية إدخال مواد البناء تحت 

عقدة والمتعلقة بإثبات ملكية مظلة فلية إعادة إعمار ةزة، باإلضافة إلى مسألة ومتطلبات التوثيق الم
تمام تصاميم البناء، فضاًل عن نقي التمويل  األرض والحصول على تراخيي البناء من البلدية وام

 على المدى البعيد.
 7/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 نادي األسير: األحكام الصادرة بحق األطفال المقدسيين جريمة منظمة .51

ن قرارات االحتالل الصادرة بحق إيوم االثنين، ، س نادي األسير الفلسطيني قدورة فارسقال رئي
 األطفال المقدسيين مناصرة، وخليل، وطه، جريمة منظمة.

وأضاف فارس في بيان صدر عن ناي األسير، أن إسرائيل وبداًل من أن تعتذر للطفل مناصرة 
 لُتركب جرائم إضافية على جريمتها. ورفاقه، وألطفال العالم، على ما ارتكبته، ذهبت
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معتبرًا أن ما جرى بحق الطفل مناصرة ورفاقه هو جزء من صورة المعاناة التي يعيشها أطفال 
فلسطين. هذا وطالب فارس األمين العام لألمم المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان، ومنظمة 

جرائية، في مواجهة الجرا ئم التي تنفذها إسرائيل بحق اليونيسيف، باإلعالن عن مواقف جريئة وام
 األطفال الفلسطينيين.

 7/11/2016القدس، القدس، 
 

 هللا رام شمالي الفلسطينيين حركة تعيق إسرائيلية حواجز .52
 اإلسرائيلية، االحتالل قوات األخرس: عمدت زينة مظلوم، تحرير خلدون من -( فلسطين) هللا رام

 ما الشمالية، مداخلها وعلى هللا، رام مدينة في عسكريةال الحواجز من العديد نصب إلى اإلثنين، اليوم
 .الفلسطينيين المواطنين حركة بإعاقة تسّبب
 عسكرًيا حاجًزا نصبت جندًيا 20 من مكونة إسرائيلية قوة إن عيان، وشهود محلية مصادر وقالت
 الداخلين أمامق ةخانقق بأزمة تسبب ما المرور حركة وأعاقت ،(هللا رام شماليق )سينيا عينق دوار على

 .للمدينة
 لمدينة الفلسطينيين المواطنين لدخول الرئيسي المسلك هوق سينيا عينق دوار أن بالذكر الجدير ومن
 .الصباح ساعات في نشطة مرور حركة يشهد ما وعادة الشمال، جهة من هللا رام
 ،(هللا رام شمالي) العسكريق عطارةق حاجز على المتمركزة االحتالل قوات أعاقت متصل، سياق وفي

 .للمواطنين الشخصية البطاقات في ودققت الحاجز على المركبات سير اإلثنين، صباح
 7/11/2016برس،  قدس

 
 شرف في مهرجان الرواد الدولي للمسرح في المغرب ضيفةفلسطين  .53

 الشهر الجاري، الدورة الرابعة لمهرجان الرواد 19إلى  15تستضيف مدينة خريبكة المغربية من 
الدولي للمسرح، تحتت شعار قلنتواصل بلغة المسترحق، بتمشاركة فلسطين كضتتيف شترف، فضتال عن 

 مصر وفرنسا وايطاليا ثم المغرب.
بمسرحيات ويشارك في هذه التظاهرة الدولية، التي تنظمها جمعية الرواد، ضمن المسابقة الرسمية، 

 ة أحلى من فلسطين.بكر  لفرقةقالمركبق من عدة بلدان، من ضمنها مسرحية 
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واحتفاء بدولة فلسطين ضيفة شرف الدورة، ينظم عرض فلكلوري وعرض مسرحية جرح فلسطين 
إلى تنظيم رواق خاي بفلسطين طيلة أيام  إضافةلفرقة األقصى للفنون الشعبية الفلسطينية، 

 المهرجان، من طرف فرقة األقصى للفنون الشعبية الفلسطينية.
 8/11/2016، لندن، القدس العربي

 
 السينمائية" تحتفي بالسينما الفلسطينية صفاقس"أيام تونس:  .54

كرمت الدورة األولى من قأيام صفاقس السينمائيةق السينما الفلسطينية : حسن سلمان –تونس 
بحضور المخرج الفلسطيني محمد بكري، حيث تم عرض عدد من أفالمه، وذلك في خطوة رمزية 

 ن وسلطت الضوء على القضية المركزية للعربق.للتعريف قالتي حملت هموم الوط
أكد المخرج محمد بكري أّنه ال يشعر كفلسطيني بالغربة في تونس قألّن المحبة متبادلة بين الشعبين و 

الفلسطيني والتونسي الشقيقين منذ زمن طويلق، مشيرا إلى احتضان تونس للفلسطينيين بعد محنة 
 ة الفلسطينية.وترحيل القياد 1982اجتياح بيروت عام 

وتم خالل المهرجان عرض من مجموعة من األفالم التي شارك فيه البكري، كاتبا ومخرجا، من بينها 
 قمن يوم ما رحتق إخراج محمد بكري وقعيد ميالد ليلىق للمخرج رشيد مشهراوي.
 8/11/2016، لندن، القدس العربي

 

 "إسرائيل"من غزة لمخابرات  الجيش المصري يسلم صيادا   .55

قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب، اليوم األحد، للمحكمة المركزية في بئر السبع : حمد وتدم
عاما(، وهو من سكان قطاع ةزة  23الئحة اتهام ضد الشاب الفلسطيني، محمود سعيد صعيدي )

يمة ويعمل صيادا، وجرى اتهامه بعدة مخالفات من بينها التعامل مع عميل أجنبي والتسمر للقيام بجر 
 وتقديم الخدمات لتنظيمات مسلحة.

وتنسب للصعيدي تهم التواصل مع حركة حماس واستغالل عمله من أجل تهريب أسلحة ومتفجرات 
 ومعدات ةوي وةطس من مصر إلى ةزة وبيعها لحماس.

وقالت النيابة العامة في الئحة االتهام، أن الصياد المعتقل محمود سعيد صعيدي، حاول تهريب 
وأسلحة عبر البحر لصالح حركة حماس، لكن الجي  المصري اعتقله في ذلك اليوم  معدات ةطس

وسلمه للجي  اإلسرائيلي والشاباك، حيث تم اتهامه بعدة مخالفات، من بينها التعامل مع عميل 
 أجنبي والتسمر للقيام بجريمة وتقديم الخدمات لتنظيمات مسلحة.
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جي  المصري الذي اعتقل الشاب الفلسطيني ضمن نفوذ وأتى تقديم الئحة االتهام، بعد أن قام ال
بالده، بتسليمه إلى الجي  اإلسرائيلي الذي حوله للتحقيقات لدى جهاز األمن العام قالشاباكق، حيث 
أكدت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، بأن الجي  المصري سلم الشاب الفلسطيني للجي  اإلسرائيلي بعد 

خضاعه لتحقيق أولي  .اعتقاله وام
 6/11/2016، 48عرب 

 
 "مهندسون من أجل فلسطين" تطلق حملة جديدة لدعم القدس :عّمان .56

أطلقت لجنة قمهندسون من أجل فلسطين والقدسق أول من أمس خالل حفل عشاء خيري : عمان
المرحلة السادسة من مشروع قفلنشعل قناديل صمودهاق الهادف إلى ترميم بيوت المقدسيين في البلدة 

 تثبيت أهلها في أرضهم ومنع االحتالل من إخراجهم.القديمة و 
وقال نقيب المهندسين ماجد الطباع خالل حفل اإلطالق، إن خمس مراحل من المشروع على مدى 

 وحدة سكنية ومنشأتين تعليميتين. 158مقدسي، وتم خالل إعادة إعمار  800سبعة أعوام قةيرت حياة 
سطين والقدسق بدر ناصر إن اللجنة بدأت جهودها في بدوره قال رئيس لجنة قمهندسون من أجل فل

القناعة بحاجة القدس إلى جهد دائم لتثبيت أهلها  أن، إال ق2010إعمار البلدة القديمة في القدس العام 
 في وجه مخططات التهجير واالقتالع والتفاف األردنيين حول الفكرة دفعنا لالستمرارق.

ة طهبوب عن تبرعها براتبها للشهر األول كامال من مجلس من جهتها أعلنت النائب الدكتورة ديم
 بيوت البلدة القديمة في القدس. إعمارالنواب وثلثه بشكل مستمر لصالح 

بيوت المقدسيين إلى قبة البرلمان األردني لتشكل  وامعماروتعهدت د. طهبوب بنقل قضية القدس 
القدس والدفاع عنها من منطلق  إعمارالسلطة التشريعية امتدادا للجهود الهاشمية والشعبية في 

 الوصاية األردنية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف.
 8/11/2016، الغد، عّمان

 
 بسبب المظاهرات ضّد التطبيع الشعب األردنيعلى  والذعا   سافرا   هجوما   يشن   إسرائيليُمستشرق  .57

اري، هجوًما سافًرا والذًعا ضّد الشعب شّن الُمستشرق اإلسرائيلّي، إيهود يع أندراوس: زهير-الناصرة
األردنّي، وضّد المملكة الهاشمّية، بسبب المظاهرات التي عّمت العاصمة عّمان، ضّد التطبيع مع 

. ، وضّد استيراد الغاز منها، على نحول خاّيل  الدولة العبرّية بشكلل ّعامل
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بيب، نشر مقااًل على الموقع ويعاري، المعروف بعالقاته الوطيدة مع المؤسسة األمنّية في تل أ
للقناة الثانّية في التلفزيون اإلسرائيلّي، صّب فيه جام ةضبه على األردنيين، علًما أّنه  اإللكتروني

 يتبوأ منصب ُمحلل الشؤون العربّية في التلفزيون العبرّي.
عن حدود اللباقة  ولم يخُل المقال من العنجهّية الصهيونّية، ال بْل أّن الُمستشرق اإلسرائيلّي، خرج

ُتعارضون صفقة الغاز؟ توّقفوا عن “السياسّية الُمتعارف عليها والمعمول بها، وكان كافًيا العنوان 
 ”.الشرب من إسرائيل

وجاء في المقال أّنه خرج مئات الشّبان في األسابيع الماضية لشوارع عمان لعّدة أيام، أحياًنا وصلوا 
 ء الغاز اإلسرائيلّي للملكة الهاشمّية.آلالف، للمطالبة بإلغاء اتفاق شرا

وأوضح يعاري أّنه ليست الجماعات اإلسالمية هي َمْن تنظم تلك التظاهرات، وال حتى بقايا أحزاب 
، ساق قائاًل إّن تلك مبادرات احتجاجّية لطالب بالنسبة لهم من األفضل التظاهر  اليسار، بشكلل عامّل

في األردن أيًضا بعدما رأوا النتائع في سورّية ” ربيع عربي“ضّد إسرائيل بداًل من محاولة إشعال 
 المجاورة، على حّد تعبيره.

ولفت إلى أّنه عندما يّتم فتح صنبور في العاصمة األردنّية يتلقون مياه قادمة من إسرائيل، بالمجمل، 
ر، لكن حان مليون متر مكعب سنوًيا، لم يعطوا هذه الحقيقة حّقها في النش 55شّدّد يعاري، حوالي 

 الوقت لتذكيرهم بها، على حّد تعبيره.
وساق قائاًل إّنه َمْن ال يريد ةاز إسرائيل فحرٌي به أْن يتوّقف عن جمع األموال من الشاحنات التي 

 تنقل بضائع تركّية وأخرى من حيفا لألردن منذ أْن أصبح التنقل في طرق سورّية مستحياًل.
ا من إسرائيل في األردن فليمنع ربط خطوط السكة الحديد بين البلدين، وأردف قائاًل: َمْن ال ُيريد ةازً 

وأيًضا منع نقل مياه البحر األحمر للبحر الميت، ومنع الماليين التي تربحها شركة الطيران األردنّية 
 من الرحالت الجوّية إلى إسرائيل ومنها.

الحروف، كما يقولون باللغة وخُلي إلى القول إّنه باختصار، حان اآلن وقت وضع النقاط على 
.  العربّية، حان وقت اإلجابة بصوت عالل

 7/110/2016، رأي اليوم، لندن
 

 قطر تفتتح مدرستين جنوب غزة .58
 افتتحت وزارة التربية والتعليم في قطاع ةزة، اليوم اإلثنين، مدرستْين، ُبنيتا بتمويل قطري. ةزة:

عمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع وشارك في حفل االفتتاح، السفير القطري محمد ال
 ةزة. 
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وتقع المدرستان في منطقة قمدينة الشيال حمد بن خليفةق، جنوب القطاع، والتي تشرف دولة قطر 
 على بنائها. 

وقال العمادي، في كلمة له خالل االفتتاح، إنه يأمل أن تشكل قمدارس مدينة حمد السكنية الجديد، 
ق. وأضاف:ق نحتفي معكم بمدرستي سمو األمير حمد، وأعبر عن فخري بأنني منارة علمية نوعية

 أتحدث أمام جيل صاعد وواعد من الطالب في قطاع ةزةق. 
بدوره، شكر وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، زياد ثابت دولة قطر، على دعمها للشعب الفلسطيني. 

 ل بدعمها من مكان إلى فخرق.وقال:ق دولة قطر كبيرة بمواقفها وعطائها، وتتنق
 407)عقب الحرب اإلسرائيلية الثانية( بنحو  2012وكانت قطر قد تبرعت في أكتوبر/تشرين أول 

مليون دوالر، إلعادة إعمار قطاع ةزة عبر تنفيذ مشاريع قحيويةق في القطاع، من بينها بناء مدينة 
شقة  2500فة فل ثانيق، وتضم نحو سكنية تحمل اسم أمير دولة قطر السابق قالشيال حمد بن خلي

 سكنية.
 7/11/2016، فلسطين أون الين

 
 "األونروا": الحروب المتكررة والحصار على قطاع غزة ترك آثارا  نفسية اجتماعية مدمرة .59

قالت وكالة قاألونرواق، اليوم االثنين، إن الحروب المتكررة والحصار المفروض على قطاع ةزة، : ةزة
 اجتماعية مدمرة على األفراد والمجتمعات في القطاع.ترك فثارًا نفسية 

وأشارت الوكالة الدولية في تقرير لها أنها تعمل من خالل برنامع الصحة النفسية المجتمعية في 
 قاألونرواق في المدارس على معالجة المشاكل، والتغلب على المخاوف وتعزيز الصالبة.

فثار نفسية اجتماعية مدمرة على األفراد  2014 وبينت أنه كان لألعمال العدائية في صيف عام
سنوات من  10والمجتمعات في قطاع ةزة، حيث يضاف ذلك إلى األثر الموجود فعاًل من حوالي 

الحصار وتكرار الصراعات، وأن صدمة فقدان المنزل وأفراد من العائلة والعودة إلى الحي لتجده 
 بالمستقبل.مدمرا ُيسهم في مسح أي إحساس بالتيقن واألمل 

أوجد أثرًا  2014واالجتماعي والجسدي ةير المسبوق خالل صراع عام  اإلنسانيوقالت إن الدمار 
 خاصًا على األطفال والكثير منهم ما زال بحاجة إلى الدعم النفسي االجتماعي.

 7/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيل"دعو ننسا مصرة على مواصلة مبادرتها للسالم و فر  :الموفد الفرنسي لعملية السالم .61
 للمشاركة

الفلسطينية بيير فيمون  –قال الموفد الفرنسي لعملية السالم اإلسرائيلية «: القدس العربي» –رام هللا 
إن بالده تصر على دفع مبادرتها لعقد مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية السنة الحالية. وأضاف أن 

يل في المؤتمر ستؤكد التزامها بحل الدولتين. وكشف أنه سيسافر إلى الواليات المتحدة مشاركة إسرائ
فور انتهاء االنتخابات الرئاسية من أجل تنسيق الخطوات المطلوبة مع اإلدارة الحالية قبل انتهاء 

 واليتها.
سات األمن درا»لالقتصاد والسياسة ومعهد « ماكرو»وتابع القول خالل مشاركته في مؤتمر لمركز 

هدف المبادرة هو توفير فرصة لتجديد االلتزام بحل الدولتين، مستطردا »إن  أبيبفي تل « القومي
الواقع هو أن حل الدولتين يختفي تدريجيا وسيختفي بهدوء دون أن يستبدله أي حل فخر. كما أن »

دولتين حيا ونابضا، استمرار الوضع الراهن يعني إلغاء حل الدولتين. نحن نريد اإلبقاء على حل ال
 «.ولذلك فإننا نواصل العمل ضد استمرار الوضع الراهن

يشار إلى أن زيارة فيمون هذه هي األولى منذ انعقاد لقاء وزراء الخارجية في يونيو/ حزيران في 
باريس كجزء من المبادرة الفرنسية. ورةب فيمون بزيارة إسرائيل مرات عدة مؤخرا لكن ديوان رئيس 

فض طلبه مرارا، بادعاء ضغط الوقت. ومنذ انعقاد اجتماع وزراء الخارجية في باريس عقد الحكومة ر 
فيمون سلسلة من لقاءات التنسيق مع األمريكيين والروس وممثلي الدول العربية كما قاد لقاءات 
لمجموعات العمل التي وضعت صياةة صفقة محفزات اقتصادية إلسرائيل والفلسطينيين كجزء من 

 المؤتمر الدولي.انعقاد 
 يشار إلى أن التوجه اإلسرائيلي إزاء المبادرة ال يزال سالبا.

على  اطالعهمجل أوعقد فيمون اجتماعًا مع مسؤولين من ديوان بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية من 
مخططات فرنسا لعقد المؤتمر. وقال إنه واقعي إزاء مسألة ما إذا ستشارك إسرائيل في المؤتمر في 

ال انعقاده، لكنه إذا وافق نتنياهو على الوصول إلى المؤتمر في باريس فإن ذلك سيدل على نواياه ح
 بشأن العملية السلمية.

 8/11/2016، القدس العربي، لندن
 

 األكثر فعاليةهم كية الصوت ياليهود في االنتخابات األمر  .61
تحدة األمريكية، دورا حاسما ومهما اليهودية في الواليات الم األصواتتلعب  :جرايسي برهوم-الناصرة

، حيث يضغط اليهود بشدة لتحديد الفائز بهذه المعركة االنتخابية، األميركيةفي انتخابات الرئاسة 
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كيين ينتخبون الرئيس على أسس داخلية، كبرنامجه للرعاية الصحية يعلى الرةم من أن هناك أمر 
 واالجتماعية.

دس للشؤون العامة، انه من الصعوبة التنبؤ بالسلوك السياسي يرى د. ستيفن ويندموللر من مركز الق
 لليهود األميركيين.

باألمن  %12.3باالقتصاد و %41.7 والناخب اليهودي كما يرى كثير من المحللين مهتم بنسبة
بالعالقات األميركية اإلسرائيلية  %7.2لمساواة الدخل و %11.6بالرعاية الصحية و %12القومي و

 نات قضاة المحكمة العليا.بتعيي % 5.6و
اليهود تصل إلى  األمريكانعن جامعة حيفا، إن نسبة ممارسة حق االقتراع بين  ويقول بحث صادر

، وهذا ما يرفع نسبة اليهود من بين % 50في حدود  اإلجمالية، في حين أن نسبة المصوتين % 85
 ن اليهود في المؤسسة الحاكمة. ، لكنها تبقى نسبة هامشية أمام وز % 3.5المصوتين فعال إلى نحو 

 % 10أعضاء في مجلس الشيوخ من اليهود، يشكلون  10ويشير البحث إلى أنه حتى اآلن، هناك 
 19من أعضاء المجلس، بخالف المؤيدين للوبي الصهيوني. في حين أن عدد أعضاء الكونغرس 

 3العليا األميركية فهم  اليهود في المحكمة أماعضوا.  435من أصل  %4.4يهوديا، ما يشكل نسبة 
ويضاف إلى هؤالء السلك المهني واالستشاري في دوائر رأس الهرم الحاكم، بدءا  .9قضاة من أصل 

 من البيت األبيض، مرورا في الوزارات الحساسة منها، مثل وزارة الخارجية.
 50كية، أن يذلك أظهرت تقديرات صادرة عن المجموعات الصهيونية في الواليات المتحدة األمر  إلى
اليهود، في حين  األمريكانمن التبرعات التي وصلت إلى الحزب الديمقراطي، كانت من األثرياء  %

التبرعات التي وصلت للحزب  إجمالي، من % 25أن نسبة تبرعات اليهود للحزب الجمهوري 
تخابات سابقة. لالنتخابات الرئاسية والتشريعية. إال أن هذا يعكس هبوطا في الحالتين مقارنة مع ان

على الرةم من تأثير المجموعات الصهيونية على األجواء االنتخابية يبقى أضعاف نسبة المصوتين 
 .% 2ذوي حق التصويت  إجمالياليهود من 

 8/11/2016، الغد، عّمان
 

 ضعفت مصر حتى استخف بها عباس .62
فايز أبو شمالة د.  

، حتى 1ذي حظي به مؤتمر عين السخنة رقم باالهتمام نفسه ال 2لم يحَظ مؤتمر عين السخنة رقم 
على مستوى الشارع الفلسطيني، الذي فقد اهتمامه بمعرفة من شارك في المؤتمر، ومن امتنع عن 

، وأثار 1السفر، وال سيما أن معبر رفح الذي فتح للمسافرين أثناء انعقاد مؤتمر عين السخنة رقم 
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باته للمواطن العادي هذه المرة، ليقتصر السفر عبر موجة من الفرح باالنفراج القادم، لم يفتح بوا
 شخًصا يشاركون في أعمال المؤتمر. 33المعبر على عدد 

حين دعت مصر إلى عقد المؤتمر األول في عين السخنة كانت تهدف إلى الضغط على عباس 
والذي لقبول المصالحة مع دحالن، وكانت تطمح إلى تأجيل الدعوة لعقد مؤتمر حركة فتح السابع، 

 يجدر أن يطلق عليه اسم قمؤتمر التخلي من دحالن ورجالهق.
لقد تحدى محمود عباس مصر العربية بكل صلفل ودهاء، وأعلن بلسان رجاله عن رفض مؤتمر 

، ولوح بمعاقبة كل مشارك بالمؤتمر، بل حدد عباس فخر الشهر الحالي موعًدا لعقد 1عين السخنة 
سالة تأكيد لمصر ولغيرها من الدول العربية بأنه أكبر من المؤتمر السابع لحركة فتح، في ر 

الضغوط، فهو يرقد في الحضن اآلمن، وهو خارج دائرة التأثر بالقرارات المصرية مهما كانت، وال 
يهمه كثيًرا إن خففت مصر الحصار عن ةزة أو ضيقته، وال يشجيه إن أةلقت مصر معبر رفح أو 

لذين ال مكانة لهم في اهتمام محمود عباس، إضافة إلى رةبة فتحته، فاألمر يخي ةزة وسكانها ا
عباس في رؤية ةزة وقد صارت بؤرة نزاع داخلي بين نفوذ حركة حماس القائم على األرض، ونفوذ 

 محمد دحالن الزاحف من خالل الدعم المصري.
نح عباس ، جاء قرار المحكمة الدستورية الذي م2وقبل أن تبدأ جلسات مؤتمر عين السخنة رقم 

صالحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي، في رسالة استباقية لمنظمي مؤتمر عين 
، ولمن يقف خلفهم من القيادة المصرية، حيث سيحري عباس على صدور الحكم العاجل 2السخنة 

 بحق النائب محمد دحالن قبل البدء بأعمال المؤتمر السابع، مستنًدا إلى رجاله المدجنين داخل
حركة فتح، ومعتمًدا على رجاله المدججين بسالح التعاون األمني مع اإلسرائيليين، والمكفولين بأكثر 

 من مائة مليون شيكل شهرًيا من الضرائب التي تجبيها )إسرائيل(.
فماذا بمقدور مصر أن تفعل، وهي المشغولة بحالها، والمنشغلة بهمومها، وال تملك أي وسيلة ضغط 

؟ وكيف ستتمكن مصر من دعم صديقها محمد دحالن في الضفة الغربية على محمود عباس
 11/11بالتحديد، وهي التي تعاني اإلفالس واإلحباط واالنقسام والترقب لما يحمله يوم الجمعة تاريال 

 من أحداث قد تشهدها مصر.
الرباعية  لقد قرأ محمود عباس الواقع العربي جيًدا، وأدرك أنه األقوى، واألقدر على تحدي قرار

الممزق، وال سيما أنه نجح في تعميق الوالءات داخل حركة فتح وفق المصالح الشخصية ال وفق 
المصلحة العامة، وهذا ما سيمكنه من تعزيز قبضته على مقررات مؤتمر حركة فتح السابع، ليخرج 

ن االحتالل أكثر تسلًطا على القرار الوطني الفلسطيني، وأكثر مراوةة في عدم اتخاذ أي موقف م
 اإلسرائيلي ومن التوسع االستيطاني.
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لقد أدرك عباس من خالل موقعه الرئاسي في رام هللا بأنه أقوى من مصر، وأن المحروسة قد فقدت 
قوة حضورها الجغرافي، وفقدت قوة تأثيرها السياسي، لذلك تمرد محمود عباس؛ وراح يناور وهو 

 دعوة خاصة لزيارة القاهرة.ينتظر الراية المصرية البيضاء، تلوح له ب
 7/11/2016، فلسطين أون الين

 
 عرفات لم يرفض مبادرة كلينتون! .63

 صالح القالب
هناك توقعات، بعضها يصل إلى حد اليقين، بأنَّ هيالري كلينتون إْن هي نجحت اليوم وأصبحت 

نما كرئيسة للواليات المتحدة األ ميركية، فإنها أول سيدة تدخل البيت األبيض، ليست كزوجة رئيس وام
ستبادر إلى استئناف عملية السالم في الشرق األوسط، القضية الفلسطينية تحديدًا، من حيث انتهت 
قبل ستة عشر عامًا عندما كان زوجها بيل كلينتون في فخر لحظات رئاسته وعندما كانت مادلين 

لحياة وفي ذروة نشاطه وقمة عمار(، رحمه هللا، على قيد ا أولبرايت وزيرة للخارجية وعندما كان )أبو
 أالعيبه ومناوراته السياسية.

وألن بنيامين نتنياهو، هذا الذي يحكم على الحاضر والمستقبل من خالل هذه اللحظة التاريخية 
 االنتخاباتالبائسة والمريضة، يتوقع فعاًل أن عملية السالم، في حال فوز هيالري كلينتون في 

ز وسيعلن فوزها في هذا اليوم، سيتم استئنافها من حيث انتهت فإنه الرئاسية وأةلب الظن أنها ستفو 
بادر إلى تكرار ما كان كرره مرارًا والقول إنه لن يقبل بأي شروط مسبقة وأنه لن يكون هذا 

ن من قبيل المناورة، على  االستئناف وفقًا ألي قرارات دولية سابقة وهذا يعني أنه يؤكد ومنذ اآلن، وام
 باتفاقيات أوسلو وال بقرارات األمم المتحدة وال بما كان قد تم التوصل إليه في عهد ال االلتزامعدم 

 سلفه أيهود باراك وبالطبع في عهد بيل كلينتون ومادلين أولبرايت.
وهنا وبما أن هيالري كلينتون، إن هي عادت إلى البيت األبيض كرئيس للواليات المتحدة وأةلب 

سوف تتعاطى مع عملية السالم في الشرق األوسط من حيث انتهت  الظن أن فوزها سيتأكد اليوم،
األميركية أنَّ ياسر عرفات أضاع  االنتخاباتقبل ستة عشر عامًا وحيث بدأنا نسمع ومنذ بدء معركة 

فرصة فعلية سانحة برفضه حاًل كان أنجزه بيل كلينتون بمساندة وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت 
ينية على خمسة وثمانين في المئة من األراضي المحتلة وتحديدًا في الضفة يضمن إقامة دولة فلسط

 الغربية.
نما أيضًا  فتراًء على رجل أفنى عمره كله من أجل اوحقيقة أن هذا ليس تزويرًا لحقائق األمور وفقط وام

قضية شعبه وقضية العرب كلهم والصحيح، وهذا هو ما سمعته منه رحمه هللا وما تأكدت منه من 
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عض إخوانه في القيادة الفلسطينية وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس )أبو مازن(، هو أن )أبو ب
عمار( قد اشترط للموافقة على هذا أن يأتوه بشيء مكتوب وبضمانة أميركية ويقينًا أنه كان معه 

د أثبت .. بل وحتى اآلن ق 2000وحتى عام  1948الحق كله إْذ أن كل هذا التاريال الطويل ومنذ عام 
المبرمة والمدونة والمكتوبة فكيف بالنسبة ألمور ةير  لالتفاقياتأنه ال ثقة باإلسرائيليين حتى بالنسبة 

رفض بيل كلينتون تقديمها كوثيقة رسمية وبكفالة الواليات المتحدة « شفوية»مدونة وبالنسبة لتعهدات 
 األميركية.

قد فاوض في كامب ديفيد وفي ةيرها وفي وهكذا فإنه ةير صحيح وعلى اإلطالق أن )أبو عمار( 
كل مكان وسراًّ وعلناًّ من أجل إضاعة الوقت وأنه في قرارة نفسه كان عاقد العزم على عدم اإلقدام 

للقضية الفلسطينية وترك األمور لألجيال المقبلة.. والصحيح أنه كان مع ما « جزئي»على أي حلّل 
 1967قبل الخروج من لبنان مع أي حلّل على حدود عام  وأنه كان حتىقالمساومة التاريخية ق يسمى:

 ومن ضمنه القدس الشرقية وعلى أساس قيام دولة مستقلة على هذه الحدود .
كان )أبو عمار( قد أمضى ليلة طويلة ومعه من )إخوانه( صالح خلف )أبو إياد( ومحمود عباس 

تلك الدورة التي  1988زائر في عام دورة المجلس الوطني في الج انعقاد)أبو مازن( وةيرهما خالل 
إلقناع الدكتور جورج  1967أعلنت قيام دولة فلسطينية على حدود الخامس من يونيو )حزيران( عام 

الذي كان  1991مؤتمر مدريد في عام  النعقادحب  بهذا الحل وكان )أبو عمار( األكثر حماسًا 
ة أنَّ )أبو عمار( بسبب تأييده للحل السلمي الحضور الفلسطيني فيه من خالل الوفد األردني.. وحقيق

عمالء بعض األنظمة « المتطرفين»والموافقة عليه كاد أن يفقد حياته وأكثر من مرة على أيدي 
وبعد الخروج من بيروت عندما نصب له كميٌن على الطريق بين  1982العربية كانت إحداها في عام 

رافقيه الذين على أساس معلومات مسبقة رافقوا حمي وطرابلس اللبنانية وحيث أستشهد عدد من م
موكبًا وهمياًّ بينما كان هو، أي أبو عمار، قد سارع إلى مغادرة دمشق جواًّ والعودة إلى تونس التي 

 الفلسطينية.كانت قد أصبحت مقر القيادة 
 8/11/2016، الرأي، عّمان

 
 دمبادرة النقاط العشر وشهادة الشيخ القرضاوي بحق حركة الجها .64

 داود أحمد شهاب
في األوقات العصيبة التي تكاد تنعدم فيها الرؤية الصحيحة وتتراكم فيها التحديات داخليا وخارجيا، 
تحتاج األمم والشعوب إلى قيادة وتوجيه سليم يضيء لها الطريق ويرشدها نحو الخالي، وهذا 
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زاخر بالنماذج  -القديم والمعاصر-التوجيه يرتبط دوما بالمصلحين والقادة والعلماء، والتاريال البشري 
 والشواهد على هذا الدور. 

ولذلك خي هللا تعالى العلماء بمنزلة عظيمة قإنما يخشى هللا من عباده العلماءق )سورة فاطر، اآلية 
(، ورفع قدر العالم العامل والعالم المجاهد الذي يصدح بالحق، في مواجهة التضليل واالنحراف 28

 رض له األمة.والتزييف الذي تتع
(1) 

بدأت بهذا االستهالل في معرض متابعة ردود الفعل على مبادرة األمين العام لحركة الجهاد 
اإلسالمي الدكتور رمضان عبدهللا شلح، والتي حظيت بإجماع ةير مسبوق عن ةيرها من المبادرات 

دت المبادرة تعريفه في واألطروحات، ولعل المطالع لحجم ردود الفعل على المبادرة يدرك ما الذي أعا
لى تشخيي الحالة  وعي الجمع الفلسطيني والعربي واإلسالمي، إنها أعادتنا إلى فلسطين وام
الفلسطينية كحالة تحرر وطني، وليس حالة بحث عن شرعية سلطات في أجندة االعتراف بتقإسرائيلق 

سقاط فلسطين من خارطة التاريال والجغرافيا.   وام
يفسر أن الدكتور رمضان وكعادته، لم يرد أن تكون إطاللته أمام الحشود  حجم ومستوى ردود الفعل،

في ةزة مناسبة للسجال واالستعراض، وما ميز المبادرة أنها رؤية سياسية أصيلة لديه ولدى حركته، 
 وليست محاولة لالشتباك اإلعالمي.

ا لخطاب هام تحدث من هنا يأتي تميز ردود الفعل التي أجمعت على المبادرة التي جاءت تتويج
خالله األمين العام في نقاط عديدة ذات عالقة بالقضية الفلسطينية وما تمثله من قاعدة لبرامع عمل 

 حركة الجهاد ومحور لتحركها السياسي وعالقاتها في المنطقة.
(2) 

كل  ردود الفعل، على أهميتها، لم تقتصر على المقاالت والتصريحات المؤيدة والمساندة. وعلى أهمية
ما كتب من مقاالت وتحليالت، تأخذها الحركة بعين االعتبار، وهي تواصل عزمها العمل الجاد 
والفاعل لتحقيق ما تضمنته المبادرة، استنادا لحجم التأييد الذي تتواصل أصداؤه، فإن ما استوقفنا مليا 

لة العالمة الشيال الدكتور هو رسالة التأييد المباركة التي تلقاها األمين العام وقيادة الحركة من فضي
يوسف القرضاوي، بكل ما تمثل من قيمة وشهادة بحق الدكتور رمضان وحركة الجهاد اإلسالمي 

 التي عانت والقت في مسيرتها أذى كثيرا قمن ذوي القربىق.
سأحاول في هذه السطور قراءة وتحليل هذه الرسالة المهمة في توقيتها وموضوعها ومضمونها، 

أهم الدالالت واإلشارات التي حملتها، قراءة نتلمس فيها كيف نتعامل مع أفكار والوقوف على 
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ومواقف علمائنا العاملين، وقادتنا المجاهدين، حين يتحدثون باسم دماء الشهداء على ثرى فلسطين، 
 ونسجل فيها النقاط التالية:

مهور وتيار األمة الرئيس )أهل ال نبالغ إن قلنا إن هذه الرسالة/الوثيقة ربما تكون أهم شهادة من ج -
السنة( ممثال بعالم ورمز كبير من رموزه بحجم العالمة القرضاوي، في حق حركة الجهاد اإلسالمي 
منذ نشأتها إلى اليوم، والتي شهد القاصي والداني أنها كانت السباقة في تاريال الحركة اإلسالمية 

مة تحت الراية اإلسالمية بعد أن خبت شعلة المعاصرة في فلسطين، في رفع بندقية الجهاد والمقاو 
 الكفاح المسلح في الثورة الفلسطينية.

إن األمانة تقتضي القول إن هذه الشهادة لم تأت في حق الحركة مباشرة كجماعة أو تنظيم، بل  -
جاءت ضمنا من خالل صدورها في حق قائد هذه الحركة المجاهدة، الدكتور رمضان الذي قاد 

واحد وعشرين عاما، منذ رحيل الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي ومازال، بكل جدارة سفينتها خالل 
سالمي، وعلى رأسهم  وشجاعة لفتت أنظار كل من يعرف الحركة والدكتور رمضان كقائد وطني وام

 فضيلة الشيال القرضاوي.
لقرضاوي، من أول من يقرأ لغة الرسالة التي كتبها العالم واألديب واألصولي والفقيه الكبير الشيال ا -

لى نهايتها، يدرك حجم التقدير واالحترام، بل المحبة العميقة، والثقة الكبيرة التي  كلمة في الرسالة وام
يوليها العالمة القرضاوي لشخي الدكتور رمضان، الذي يبادله ذات الشعور والنظرة ويعتبر نفسه 

ابر المرابط المجاهد.. ورجل الجهاد، أحد تالميذ الشيال باعتزاز، فهو عند الشيال )األخ الحبيب الص
وداعية الجهاد، والمحرض على الجهاد، وصاحب الفكر قندافع عن فكرتكق( الذي يخاطبه بكل 

 تواضع العلماء الكبار، وكل الحب والمودة، بقوله: أخي!
لعل أبرز ما في الرسالة لغة ومضمونا، هي الجرعة اإليمانية التي تضمنتها الرسالة، والتي  -
تمطرت دموع بعض المحبين والمخلصين من أبناء الجهاد والشعب الفلسطيني.. إنه ني مستمد اس

خوانه في لظى  من وحي السماء، أي من كتاب ربنا، يصبه العالم الرباني على قلب أبي عبد هللا وام
المرحلة ولهيبها، وهو يقول له: قإن األمة كلها تسأل هللا تعالى أن يشرح لك صدرك، وييسر لك 
أمرك، ويضع عنك وزرك الذي أنقض ظهركق، ويخاطبه بثقة العالم الرباني الذي يرى المسار 
والمسيرة بنور هللا، فيقول له: قفال تبتئس وال تخف، فاهلل معك، ومالئكته معك، وأنبياؤه معك، وخاتم 

 أنبيائه معك، وصحابة نبيه معك، وكل أجيال األمة المؤمنة معكق.
ة النصر والنجاة على طريق الجهاد، يشد الشيال العالمة على يد أبي عبد هللا وبلغة الواثق من حتمي

بقوله: قولن تهلك ولن تضيع، وكل هذه األعوان واألنصار تحييك وتهنيك )فتوكل على هللا إنك على 
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{ )فقاتل في سبيل هللا ال تكلف إال نفسك وحرض المؤمنين عسى هللا أن 79الحق المبين( }النمل: 
 {ق.84الذين كفروا وهللا أشد بأسا وأشد تنكيال( }النساء: يكف بأس 

إن إعالن الشيال تأييده لخطاب الدكتور رمضان ومبادرته في هذه الرسالة، ليس من قبيل المجاملة  -
دراك لحقيقة ما طرحه الدكتور، إلى درجة أنه  للدكتور أو حركة الجهاد، بل ينم عن وعي عميق وام

م بت قالبراءة أو التصحيح أو الشهادة في عصر قل فيه الشاهدون بالحقق. يصف ما أعلنه األمين العا
وهذا يدلل على وعي الشيال بحجم االنحراف والعطب الذي أصاب القضية الفلسطينية من مسار 
التسوية المهلك. أما عن درجة ومستوى التأييد للمسار الذي يطرحه الدكتور رمضان، فيقول: قأكتب 

مساندا ومعاضدا، لما وفقك هللا تعالى إلى النطق به، في عالم قل فيه من يقول إليك يا أخي مؤيدا و 
 الحق، وال يبالي بما تكون النتائعق.

تظهر الرسالة ثقة الشيال الكبيرة في أن ما طرحه أمين عام الجهاد من الدعوة إلى إلغاء اتفاق  -
مة من أجل التحرير، ال ينال تأييد أوسلو، وسحب االعتراف بتقإسرائيلق، وسلوك طريق الجهاد والمقاو 

الشيال فقط، بل هو محل إجماع علماء المسلمين، فنراه يقول: قأنا يا أخي، ومعي سائر علماء األمة 
في مشارق األرض ومغاربها، نقف عن يمينك، وعن شمالك، ومن أمامك، ومن خلفك، ندافع عن 

 فكرتك، ونحامي عن حماك، نحن وأبناؤنا وأحباؤناق.
رسالة الشيال بكل قوة ووضوح، موقع فلسطين ومركزيتها وأولويتها في فكر الشيال القرضاوي  تظهر -

ومنهجه، وهو أمر عرف عن الشيال القرضاوي طوال تاريخه ويؤكد عليه في رسالته فيقول: قفليس 
عندنا شيء يعلو على فلسطين، األرض التي بارك هللا فيها للعالمين.. أرض النبوات والمقدسات، 

 مسجد األقصى، كلنا نفديها وندعو أمتنا الكبرى كلها لفدائهاق.وال
رةم كل ما يعتري األمة من ضعف وتمزق وصراعات، فإن العالم الكبير الذي يعرف موقع هذه  -

األمة في القرفن والتاريال، وأمضى سنوات عمره الحافلة مدافعا عن قضاياها المصيرية، ال يفقد ثقته 
رجاؤه منها، فيقول مخاطبا الدكتور رمضان: قسر يا أخي على بركة هللا، وثق بهذه األمة، وال ينقطع 

 أن األمة كلها معك، تدعو لك، وتشد أزرك، وتحمي ظهرك..ق.
ةير أن الثقة في األمة ال تحجب عن الشيال حقيقة حال األمة ومظاهر الضعف الوهن ومصادره  -

الدكتور رمضان، أن يستنهضهم جميعا من مختلف الفئات، فنراه يحث داعية الجهاد كما وصف 
فيقول: قيا أخي رمضان، اصرخ في النائمين عسى أن يستيقظوا، وفي المتباطئين عسى أن يخجلوا، 
وفي القاعدين عسى أن يعملوا، وفي القوَّالين عسى أن يفعلوا، وفي اليائسين عسى أن يتوكلوا، وفي 

قين عسى أن يجتمعوا، وفي المختلفين عسى أن المتكاسلين عسى أن ينهضوا أو يرحلوا، وفي المتفر 
 يتحدواق.
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ختاما، فإن هذه الرسالة على صغر حجمها، ستظل من أهم السطور، وأخلي المشاعر، وأصدق 
الكلمات التي سطرها عالم رباني، ال يخشى في هللا لومة الئم، في حق فلسطين والمقاومة، وفي حق 

ذا كان خطاب الدكتور حركة الجهاد اإلسالمي وأمينها العام الد كتور رمضان عبد هللا شلح.. وام
رمضان، وما اصطلح على تسميته في الساحة الفلسطينية بمبادرة الجهاد، هي شهادة الدكتور 
رمضان وحركته في ذكرى انطالقتها على المرحلة، وهدية أبي عبد هللا لروح الشهيد القائد والمؤسس 

جيل الشباب، جيل أسامة، كما يسميهم الدكتور رمضان في الدكتور فتحي الشقاقي وكل الشهداء، ول
ميالدهم المتجدد؛ فإن شهادة العالمة القرضاوي هي تاج فخار لحركة الجهاد، ووسام شرف علقه 
الدكتور رمضان بخطابه التاريخي على صدر الحركة وصدر جناحها المقاتل قسرايا القدسق، فحياك 

 عبد هللا. هللا يا شيخنا القرضاوي.. وشكرا أبا
 7/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 خواطر على هامش السياسات اإلسرائيلية إزاء القضية الفلسطينية .65

 هاني المصري
شاركت، على مدار يومين، في ندوة نّظمتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية، في الرنكا، بعنوان 

ندوة مفيدة جًدا حول فهم السياسات  ، وكانت«مراجعة للسياسات اإلسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية»
اإلسرائيلية، لكن يبقى ما هو أهم، وهو وضع السياسات الفلسطينية في مواجهتها. فالمعرفة مهمة 
ليس من أجل المعرفة فقط، بل لتوظيفها في خدمة تحسين وتغيير حياتنا إلى األحسن، أو األقل 

 سوًءا على األقل.
طرًحا يقفز كثيًرا عن الواقع، ألنه يتحول إلى تبشير ةير قابل إن مهمة المثقف والمفكر أال يطرح 

للتحقيق، وال يطرح طرًحا يقبل من خالله بالواقع كما هو، بحيث ال يطمح سوى إلى تحسينه، وهذا 
في أحسن األحوال تبرير. فالمطلوب من المثقف المساعدة على معرفة الواقع معرفة صحيحة كما 

 يير من دون تبشير ال ينتهي سوى إلى التبرير. هو في الحقيقة من أجل التغ
تعرفنا إلى التحوالت في الصهيونية واليمين اإلسرائيلي وانعكاساتها على الحالة الفلسطينية وبعض 
منظومات السيطرة االستعمارية االستيطانية والسيناريوهات المحتملة لتطور الصراع، وكيف تفكر 

نتعلم كيف نخطط ونفكر ونعمل ضدها، بمعنى ما هي  إسرائيل وتخطط وتعمل ضدنا، ونريد أن
الفلسطينية األكثر جدوى وفعالية على مختلف المستويات لمواجهة المشروع الصهيوني  االستراتيجيات

االستعماري االستيطاني؟ وتراوحت اآلراء حول ما إذا كانت إسرائيل ال تزال تدير الصراع بدال من 
ذ بدء المرحلة الثالثة التي سيطر فيها اليمين واليمين الديني حله، أم أنها انتقلت، خصوًصا من
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المتطرف، إلى حل الصراع من خالل الضم الزاحف، مستفيدة من الضعف واالنقسام والتيه 
الفلسطيني، وتردي األوضاع العربية بصورة ةير مسبوقة، وانشغال العرب واإلقليم والعالم كله بقضايا 

 أخرى.
لمطروحة، وهل هناك إمكانية الستمرار الوضع الراهن في البقاء، أم سيتم ما هي السيناريوهات ا

االنتقال إلى مرحلة سيناريوهات أخرى بسبب تدخل مبادرة فلسطينية ال تقبل أن نبقى تحت احتمالين، 
 الموت البطيء والموت السريع، بل ال بد من شق الطريق الحتمال ثالث يفتح أفق الحياة؟.

ق االحتالل واالستيطان والعنصرية، ال تزال هناك عناصر قوة لدى الفلسطينيين، فعلى الرةم من تعم
أهمها استمرار وجود وصمود أكثر من ستة ماليين فلسطيني على أرض الوطن، وكذلك استمرار 
مقاومة الشعب الفلسطيني، وةير ذلك من عوامل قد يتطور تأثيرها في مسار السيناريوهات 

اضة التي يمكن أن تندلع وتغير قواعد اللعبة مثلما ةيرتها االنتفاضات المحتملة، فهناك االنتف
السابقة، بالرةم من أن المكاسب لم تكن بحجم المعاناة والتضحيات واأللم. وتحتاج االنتفاضة حتى 
تندلع وتنتصر إلى قيادة ووحدة وطنية ومؤسسة جامعة وبرنامع وطني قابل للتحقيق، ويفتح الطريق 

 أخرى. لتحقيق أهداف
ال يمكن أن تنتصر االنتفاضة مع بقاء السلطة على وضعها الراهن، ألنها باتت عبًئا على النضال 
وعقبة في طريقه، لذلك ال بد من تغيير شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها لتصبح سلطة خدمية 

ال يمكن  تساعد على صمود الشعب على أرضه، وتكون بذلك سلطة مجاورة للمقاومة، ال سيما أنها
أن تكون سلطة مقاومة، خصوًصا إذا كانت المقاومة مسلحة، ألن إسرائيل والدول المانحة ال يمكن 
أن تقبل أن تتحول إلى سلطة مقاومة، فضال عن أن المواجهة المسلحة تعني االنجرار إلى الملعب 

 الذي تفضله إسرائيل في ظل االختالل الفادح في ميزان القوى لصالحها. 
صار االنتفاضة بحاجة إلى تقييم وضع المنظمة، وهل يمكن إصالحها أو إعادة بناء إن انت

مؤسساتها على أساس ميثاق وطني جديد يحفظ الحقوق والمبادئ واألهداف ويستجيب للحقائق 
الجديدة، أم أن المنظمة التي تأسست في الستينيات من القرن الماضي انتحرت عندما اعترفت بحق 

 ود، والتزمت أمنًيا وسياسًيا واقتصادًيا مع إسرائيل، فال يمكن إحياؤها.إسرائيل في الوج
إذا سلمنا جدال بأن المنظمة ةائبة لدرجة لم يعد يشعر بها أحد تقريًبا، فهذا ال يلغي الحاجة إليها، 
بما تشكله من كيان تمثيلي موحد، ألن ما يجمع الشعب الفلسطيني يبقى أقوى بكثير مما يفرقه. 

ن الصحيح أن لكل تجمع فلسطيني أولوياته وحله بمعزل عن بقية التجمعات األخرى، إذ إن وليس م
هناك عالقة ال تنفصم بين النضال من أجل تحقيق األهداف الوطنية المشتركة والكفاح لمعالجة 
المشكالت والهموم اليومية لكل تجمع. فقد أثبتت التجربة أّن محاولة أسرلة شعبنا في الداخل لم 
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جح، ألن عنصرية وعدوانية إسرائيل ضدهم قد زادت بشكل كبير، كما أن تغليب الوطنية والهوية تن
على حساب الحقوق المدنية يضّيع ما يمكن تحقيقه لصالح معالجة األوضاع الخاصة بما ال 

 يتعارض مع الحقوق الوطنية. 
نما مرحلة  إضافة إلى ما سبق، المهم أال يكون الكفاح من أجل الحقوق المدنية هو سقف النضال، وام

على طريقه، بحيث يكون تحقيق ما يمكن تحقيقه خطوة على طريق تحقيق الهدف النهائي. كما أن 
محاوالت القيادة إلنجاز دولة على حساب أو عن طريق الفصل بين الدولة والعودة والمساواة، وبينها 

نية لم تنجح، ما يجعل إمكانية وبين التمسك بالحل التاريخي الذي يحقق مجمل الحقوق الفلسطي
تحقيق أي حل لتجمع من تجمعات الشعب الفلسطيني بشكل جوهري وحاسم مرهونة ومرتبطة بقدرة 

ذا اقترب شعبنا في أراضي  من تحقيق المساواة فهذا  48التجمعات األخرى على تحقيق أهدافها، وام
 سيقرب إنهاء االحتالل وتحقيق حق العودة.

ة المرة تدفع باتجاه الجمع ال الفصل بين الدفاع عن المبادئ والحقوق واألهداف، إن الخبرة الفلسطيني
والعمل على تحقيق المصالح الخاصة بكل تجمع، ألن تغليب مصلحة تجمع على مصالح التجمعات 
األخرى يؤدي إلى حلول المصالح الفردية محل مصلحة التجمع، بما يخدم أهداف االحتالل في 

الفلسطيني، وضرب وحدة مشروعه الوطني وكيانه التمثيلي الموحد، تماًما مثلما  تعميق تجزئة الشعب
يظهر في جوهر السياسات اإلسرائيلية المنفذة على أرض الواقع. كما أن تغليب المبادئ من شأنه 
إضاعة ما يمكن تحقيقه في كل مرحلة، وهذا حصل أيًضا عندما تم التخلي عن الدور الخاي 

بالتحرير والعودة، ألن تحقيق الوحدة العربية أو انتصار األممية أو قيام دولة للشعب الفلسطيني 
الخالفة اإلسالمية أولى. هناك بعد فلسطيني وطني ال يمكن أن يستغني عن األبعاد العربية 

 واإلسالمية والمسيحية واألممية، وال يمكن االستغناء عن أي بعد من هذه األبعاد.
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 نبيل السهلي 
على »في كلمته االفتتاحية لجلسة الحكومة اإلسرائيلية األحد الماضي، قال بنيامين نتانياهو أنه 

قناعة وثقة تامة بأن العالقة بين إسرائيل وأميركا ستبقى متينة وقوية، بل ستزداد متانة وقوة... بغض 
النتخابات األميركية وهوية المنتَخب أو المنتَخبة لرئاسة البيت األبيض، سواء كان النظر عن نتائع ا

 «.دونالد ترامب أو هيالري كلينتون
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 اإلسرائيلية-المالحظ أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي اعتمد في قوله على اتجاهات العالقات األميركية 
عاقبة العالقة االستراتيجية مع إسرائيل، خالل العقود الماضية، والتي أكدت خاللها اإلدارات المت

ودعمها في المجاالت العسكرية والسياسية والديبلوماسية كافة. وتبعًا لذلك لن يتغير هذا الدعم، أيًا 
كان اسم الرئيس المنتظر. وعززت هذا االتجاه حملتا كلينتون وترامب وتأكيدهما االنحياز المطلق 

نية. وهنا تبرز أسئلة مشروعة عن استراتيجية الفلسطينيين بعد إلسرائيل وتوجهاتها السياسية واألم
مفاوضات مع الطرف اإلسرائيلي في رعاية أميركية استمرت ألكثر من عقدين من الزمن ولم تفض 

 إلى نيل الفلسطينيين أي حق من حقوقهم الوطنية المشروعة.
لجديدة خاسر بكل تأكيد، نظرًا إلى يجمع متابعون على أن الرهان الفلسطيني على اإلدارة األميركية ا

سرائيل. لهذا، بات إنهاء حال االنقسام ورسم استراتيجية  العالقة االستراتيجية بين الواليات المتحدة وام
فلسطينية موحدة لمواجهة السياسات اإلسرائيلية ضرورة ملحة لمواجهة السياسات اإلسرائيلية التي 

أميركي مطلق وصريح. فمن جهة استصدرت إسرائيل خالل ترسم جغرافيا وديموةرافيا قسرية وبدعم 
السنوات المذكورة حزمة من القرارات التي من شأنها اإلطباق على مدينة القدس من دون أي إدانة 

في المئة من  93أميركية. وفي هذا السياق تشير تقارير إلى أن إسرائيل استطاعت السيطرة على 
طوقين من المستوطنات المحيطة بالمدينة من الجهات  مساحة القدس الشرقية، ناهيك عن بناء

ألف مستوطن إسرائيلي، وطرد فالف المقدسيين بعد قرار تهويد  190 حوالياألربع، ويتركز فيها 
التعليم في المدينة قبل سنوات. واستغلت إسرائيل حال االنقسام لتجعل من النشاط االستيطاني 

األمر الذي أدى إلى سيطرة كبيرة على أراضي الضفة الغربية العنوان األبرز في سياساتها اليومية. 
ألف  400 حواليمستوطنة يتركز فيها  151لمصلحة المستوطنات اإلسرائيلية التي وصل عددها إلى 

 مستوطن.
من جهة أخرى، وكنتيجة مباشرة لحال الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني، أصبحت مؤشرات 

لفلسطينيين في الضفة وقطاع ةزة. وتشير دراسات إلى أن معدالت البطالة البؤس هي السائدة بين ا
وصلت إلى نحو ستين في المئة في قطاع ةزة، بعد حصار مديد. ونتيجة ذلك باتت الخيارات 

في المئة  60ألف فلسطيني في قطاع ةزة، ثمة  600التعليمية والصحية ضعيفة. ومن أصل مليون و
 تحت خط الفقر.

اسي الفلسطيني يبدو رماديًا مع استمرار حال االنقسام الحقيقي على األرض، وعدم وجود المشهد السي
إرادة سياسية صادقة إلنهائه. وبات من الضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفصائلية 
الضيقة، خصوصًا في ظل االنحياز األميركي الماثل للعيان وانكشاف صورة إسرائيل العنصرية ضد 

شعب الفلسطيني، سواء في الضفة والقطاع أو إزاء األقلية العربية في إسرائيل. ثمة معركة قانونية ال
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وديبلوماسية يمكن أن يخوضها الفلسطينيون، ويمكن تعزيز االعتراف بفلسطين كدولة في المؤسسات 
قوال، ومن ثم الدولية إذا استطاع الفلسطينيون إنهاء انقسامهم وترسيال المصالحة باألفعال ال باأل

التوجه بخطاب سياسي ديبلوماسي موحد وجامع بعد وضع برنامع واستراتيجية كفاحية مشتركة. وال 
يمكن أن تكتمل دائرة المصالحة الحقيقية وتفعيل دور منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من دون 

ت )الفاعليات السياسية مشاركة واسعة من الغالبية الصامتة من الشعب الفلسطيني في الداخل والشتا
واالقتصادية ومنظمات المجتمع المدني( لحماية المشروع الوطني ورسم مستقبل الشعب الفلسطيني 
لنيل حقوقه الثابتة. وقد يكون ذلك بمثابة جدار متين في مواجهة الرؤى اإلسرائيلية التي تسعى إلى 

 سرائيلي.جعل السلطة الوطنية الفلسطينية مجرد شرطي لحماية المحتل اإل
إن استمرار حال االنقسام الفلسطيني إنما يخدم الموقف األميركي واإلسرائيلي الرافض أساسًا اتفاق 
المصالحة، والذي جاء على خلفية هواجس عدة، في مقدمها أن االتفاق سيكون بمثابة طوق نجاة 

ذاته من سقف الخطاب للحد من الضغوط اإلسرائيلية واألميركية على الفلسطينيين، ويرفع في الوقت 
السياسي الفلسطيني، بعد مفاوضات عبثية امتدت ألكثر من عقدين، بحيث تكون من السهولة بمكان 
المطالبة بتفكيك معالم االحتالل، ومنها المستوطنات، عوضًا عن تجميدها. وكذلك تمكن المطالبة 

ين والسيادة على المياه بتطبيق قرارات دولية صادرة، ومنها تلك المتعلقة باألسرى الفلسطيني
الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل، واعتبار المستوطنات ةير شرعية، خصوصًا أن هناك قبواًل 

 «.اليونيسكو»بعضوية فلسطين في كثير من المنظمات التابعة لألمم المتحدة، وفي مقدمها منظمة 
ًا بعد تأكيد مرشحي الرئاسة التحديات الجمة التي ستواجه المشروع الوطني الفلسطيني، خصوص

األميركيين دعم إسرائيل، تتطلب اإلسراع بعقد مصالحة فلسطينية حقيقية تتعدى الشكليات السابقة، 
بحيث يشارك فيها الكل الفلسطيني، إلنهاء حال االنقسام الحاصل بال رجعة، وصواًل إلى رسم 

 استراتيجية وطنية فلسطينية.
اق على برنامع سياسي مشترك وخيارات سياسية وكفاحية مستقبلية من تجميع الجهد الفلسطيني واالتف

شأنهما الحد من السياسات اإلسرائيلية الجارفة التي ستكون مدعومة بكل تأكيد من الرئيس األميركي 
 الجديد، بغض النظر عن انتمائه الحزبي.

 8/11/2016الحياة، لندن، 
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