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*** 
 

وبإلغاء طالب بتبّني مخطط التقسيم الزمانّي والمكانّي لألقصى يمؤتمر صهيوني بالكنيست  .1
 الوصاية األردنية

وزراء إسرائيليون ورئيس الكنيست ، أن زهير أندراوسعن ، 8/11/2016، رأي اليوم، لندنذكرت 
المسجد األقصى المبارك، والذي (، في Status Quoنواياهم تجاه ما يسمى الوضع القائم، ) واأعلن

، ويعني بحق األردن في الوصاية على 1994ُنّص عليه في اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلّية عام 
األماكن المقدسة بما فيها المسجد األقصى المبارك، وطالب المسؤولون بتغيير هذا الوضع ألّن فيه 

 ظلم للشعب اليهودّي، على حد مزاعمهم.
س الكنيست وثالثة وزراء من بينهم وزير األمن الداخلّي اإلسرائيلي، في مؤتمٍر صهيونيٍّ وشارك رئي

داخل أروقة الكنيست، حيث ناقش سبل تغيير "الوضع القائم" في األقصى، وقد بادر إلى المؤتمر 
عضو الكنيست يهودا غليك، المعروف بمواقفه العنصرّية المعادية للوجود اإلسالمّي في المسجد 

 ألقصى.ا
المؤتمر المذكور ومكان انعقاده، تصعيًدا خطيًرا في المواقف اإلسرائيلّية تجاه المسجد األقصى،  دّ وُيع

 بالرغم من استخفاف الحكومة الحالّية، والحكومات السابقة، بما يسمى "الوضع القائم" في األقصى.
ّن حّقنا في الهيكل، )المسمى في المؤتمر المذكور: أؤمن أ أردانلعاد جوقال وزير األمن الداخلي 

االحتاللي لألقصى( غير قابل للمساومة، وهذا هو المكان األكثر قداسة لليهود في العالم، والـ"وضع 
 القائم" حول الهيكل يظلم الشعب اليهودّي، على حّد تعبيره.

ة نتنياهو، أّما وزير ما جودة البيئة وشؤون القدس زئيف الكين، وهو من صقور حزب )الليكود( بقياد
فقد امتدح عمل جماعات "الهيكل" وقال إّنها تقوم بما عجزت عنه الحكومة في كّل ما يتعلق بحّق 

 اليهود في "الهيكل".
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ارئيل، رئيس الحكومة بفتح المجال أمام أعضاء الكنيست  أوريمن جانبه طالب وزير الزراعة 
نتنياهو منه اتخاذ هذا القرار بدون وجه للدخول إلى ما زعم أّنه "الهيكل"، وقال إّن منع مستشاري 

حق، كما دعا إلى فتح كل أبواب "الهيكل من اجل دخول اليهود مضيفا كفى للخنوع والركوع، على 
 حّد تعبيره.

كما تحدث في المؤتمر المدعو رفائيل موريس، رئيس جماعة "عائدون إلى الجبل" وأطلق تصريحات 
 ك كانت تصريحات معظم المتحدثين في المؤتمر.نارّية حول حق اليهود في األقصى، كذل

في السياق عينه، طالب نائب وزير األمن اإلسرائيلّي الحاخام أيلي بن دهان، من حزب "البيت 
اليهودّي" حكومة بنيامين نتنياهو بإحياء وتبّني الُمخطط الذي أعّده سابًقا، والقاضي بفرض التقسيم 

 وتخصيص أوقات وأمكنة لصالة اليهود في األقصى.الزماني والمكاني في المسجد األقصى، 
وبحسب مركز "مسرى ميديا" فقد جاء ذلك خالل خطاب له في المؤتمر المذكور، والذي بادر إليه 
النائب اليمينّي الُمتطّرف يهودا غليك، وبمشاركة وزراء وأعضاء كنيست يهود، وقيادات دينّيٍة 

 كثيف وتسهيل االقتحامات اليهودّية للمسجد األقصى.وسياسّيٍة، حيث تمحور النقاش حول كيفية ت
وقال دهان إّنه قبل نحو ثالث سنوات قام بإعداد مخطٍط مفصلٍّ يقضي بإقامة الصلوات اليهودية في 

 المسجد األقصى عن طريق تقسيمه زماًنا ومكاًنا، بمعنى مخطط التقسيم الزماني للمسجد األقصى.
حين كان نائب وزير األديان في حكومة نتنياهو السابقة، وتابع وأكد دّهان أّنه وضع هذا المخطط 

قرار هذا المخطط وتنفيذه حااًل، فقد آن األوان لذلك، على حّد  قائاًل: على حكومة إسرائيل تنّبي وا 
في السياق نفسه، أعلن خالل المؤتمر المذكور، عن تأسيس "لوبي جبل الهيكل"، وهو  تعبيره.

ل للمسجد األقصى، برئاسة النائب غليك، بعدما كان قد أقر ووقع رئيس المسمى االحتاللي الباط
الكنيست يولي إدلشتاين على المرسوم، ومن أهداف هذا اللوبي تعميق الصلة بين اليهود والمسجد 

 األقصى عن طريق تكثيف زيادة االقتحامات عدًدا وتنوًعا.
رئيس الكنيست يولي ، أن ة سعد الديننادي، و برهوم جرايسي، عن 9/11/2016، الغد، عّمانونشرت 

مجموعة ضغط برلمانية )لوبي( من اجل ما يسمى "جبل الهيكل" المزعوم،  إقامةإدلشتاين أعلن عن 
وذلك خالل مشاركته مع وزراء الصف األول في حكومة بنيامين نتنياهو مساء االثنين، في اجتماع 

لبناء  األقصىتدمير المسجد  إلىداعية واسع في الكنيست، دعا له نواب وعصابات استيطانية، 
 "الهيكل" المزعوم. 

الصالة اليهودية  إلتاحةوطالب إدلشتاين والوزراء إلى تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى، 
 لعصابات المستوطنين فيه. 
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وُتعد هذه من الحاالت النادرة، التي يعلن فيها رئيس الكنيست عن تشكيل مجموعة ضغط برلمانية، 
وقد تكون المّرة األولى لرئيس الكنيست الحالي إدلشتاين، الذي عادة ما يشارك في جلسات افتتاحية 

 لمجموعات الضغط، لكن دون أن يتولى اإلعالن عن تشكيل المجموعة. 
وعقد اللقاء، حسب ما ورد في وسائل إعالم إسرائيلية خصوصا في صحيفة "هآرتس"، في إطار 

 إلىالل بنيامين نتنياهو، لرفع حظر دخول أعضاء الكنيست والوزراء مطالبة رئيس حكومة االحت
الحرم القدسي الشريف بموجب قرار أقره الكنيست قبل عام، إال أن هذا القرار كان جائرا على أعضاء 
الكنيست العرب، إذ تم وضعهم في خانة النواب والوزراء المستوطنين. وكانت أجهزة االحتالل 

 برفع الحظر، إال أن األخير لم يصدر موافقته بعد. أسبوعينتنياهو قبل "األمنية" قد أوصت ن
جبل  إن"حين نقول  اللقاء، انهوقال زعيم عصابة "عائدون إلى الجبل"، اإلرهابي رفائيل موريس في 

البيت هو لنا وفقط لنا وليس فيه مكان الحد آخر، عندها سننتصر في )بؤرة( عمونة، عندها 
األردن وسورية، ونقيم دولة يهودية حقيقية على كل بالد  وأيضاالبيت بل  سنحتل، ليس فقط جبل

 إسرائيل الكاملة". 
 

 اإلسرائيليلمبادرة الفرنسية دليل جديد على غياب شريك السالم ا: رفض الفلسطينية الخارجية .2
ض رئـــيس ، إن رفـــ8/11/2016 فـــي بيـــان لهـــا يـــوم الثالثـــاء ،قالـــت وزارة الخارجيـــة الفلســـطينية :رام هللا

عقد مـؤتمر دولـي للسـالم، دليـل جديـد علـى  إلىالحكومة اإلسرائيلية للمبادرة الفرنسية والجهود الهادفة 
غياب شريك السالم اإلسرائيلي من جهة، وعلى أهمية ما تطالب به القيادة الفلسطينية بضرورة تحمل 

نهاء االحتالل.  المجتمع الدولي لمسؤولياته في تطبيق حل الدولتين وا 
 8/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بتخريب المبادرة الفرنسية "إسرائيلـ"عريقات يطالب بعدم السماح ل .3

غــزة: طالــب صــائب عريقــات، أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، بعــدم إعطــاء 
مؤتمر دولي قبـل نهايـة العـام الحـالي، لوضـع إسرائيل الفرصة لـ"تخريب" الجهود الفرنسية الهادفة لعقد 

رفضـها لهـذه المبـادرة. وأكـد أن اللقـاء الـذي  رسمياً  "إسرائيل"حل للقضية الفلسطينية، وذلك بعد إعالن 
 .جمع الرئيس محمود عباس، بالمبعوث الدولي لعملية السالم بيير فيمون كان إيجابياً 

طيني يـدعم جهـود فرنسـا لعقـد مـؤتمر قبـل نهايـة أن الجانـب الفلسـ ،، في تصريح صحفيعريقاتوأكد 
العام. وقال "ستواصل فلسطين التعامل مع مختلـف شـركائها مـن أجـل المضـي قـدما نحـو تحقيـق هـذه 
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فــي العــام المقبــل بمواصــلة االعتــراض علــى  "إسرائيلـ"عــدم ســماح العــالم لــ إلــىالغايــة". ودعــا عريقــات 
 .يكون حراً  حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف بأن

 9/11/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 " يؤجل طلب انضمام فلسطين لعضويتهاإلنتربول" :الخارجية الفلسطينية .4
قال مسؤول فـي وزارة الخارجيـة الفلسـطينية، أمـس، إنـه لـم يـتم إدراض طلـب عضـوية فلسـطين  :رويترز

 مـــن رغمبـــالد فـــي إندونيســـيا " علـــى جـــدول أعمـــال اجتمـــاع جمعيتهـــا العامـــة المنعقـــاإلنتربـــولبمنظمـــة "
وقـال عمـار حجـازي، المستشـار فـي وزارة الخارجيـة عضـو الوفـد الفلسـطيني  الجهود التي بذلت لـذلك.

 اإلنتربـولالمشارك في اجتماعات المنظمة "أواًل نحن هنا لتمثيـل فلسـطين كدولـة مراقبـة داخـل منظمـة 
 وأيضًا لمتابعة طلب العضوية ووضعه على جدول األعمال".

أضاف "هذا األمر الذي لم يتحقق في هذه الدورة بسبب وجود توصية تقنية من قبـل اللجنـة التنفيذيـة و 
وأوضــح  لدراســة العضــويات الجديــدة"، مضــيفًا أن الدراســة ستســتكمل العــام المقبــل. لإلنتربــولالتابعــة 

دة حجــازي أنــه "لــم يكــن هنــاك تصــويت علــى طلــب فلســطين لالنضــمام وكــان هنــاك فقــط محاولــة جــا
 فلسطينية.. لوضع طلب فلسطين على أجندة األعمال وذلك لم يتحقق".

 9/11/2016 ،الخليج، الشارقة
 

 المجلس الوطني الفلسطيني يدين األحكام الجائرة بحق األطفال مناصرة وأبو شمالي وطه .5
 دان المجلــس الــوطني الفلســطيني واســتنكر بشــدة الحكــم الجــائر بحــق الطفــل: أكمــال زكارنــة – عّمــان

ألـــف دوالر، والحكـــم الجـــائر علـــى  47أحمـــد مناصـــرة بالســـجن اثنـــي عشـــر عامـــًا وغرامـــة ماليـــة قـــدرها 
 الطفل خليل أبو شمالي وعمره خمسة عشر عامًا وعلى الفتى محمد طه ستة عشر عامًا.

أن هــذه الجريمــة التــي أقــدمت عليهــا  ،8/11/2016 الثالثــاء يــومفــي بيــان صــحفي  ،وأضــاف المجلــس
الل اإلسرائيلي تضاف إلى سجلها األسود في انتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني وتعتبـر سلطات االحت

 األسوأ على مستوى العالم.
دانتــه لهــذه السياســة العنصــرية محمــالً   "إســرائيل" كمــا عّبــر المجلــس الــوطني الفلســطيني عــن رفضــه وا 

وقـف هـذه المجـازر والعمـل علـى كافة المنظمات والهيئات الدوليـة التحـرك ل المسؤولية الكاملة ومطالباً 
رســـال لجـــان تقصـــي حقـــائق للتفتـــيش علـــى الســـجون  إطـــالق ســـراح األســـرى وفـــي مقـــدمتهم األطفـــال وا 

 اإلسرائيلية جميعها وعلى من هم معتقلون إداريًا دون حقهم في محام أو معرفة التهم الموجه لهم.
 9/11/2016 ،الدستور، عّمان
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 أحكام جائرة بحق الطفل مناصرة وآخرين دليل على همجيتهاالحتالل  فرض: الفلسطينية الحكومة .6
يوسف المحمود "إن فـرض حكومـة االحـتالل  الفلسطينية قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة :رام هللا

، وعلـى الطفلـين منـذر خليـل ومحمـد عامـاً  12األحكام الجائرة على الطفل األسير أحمـد مناصـرة لمـدة 
التــي ينتهجهــا  اإلســرائيلي آخــر علــى همجيــة ووحشــية سياســة االحــتالل ، يعــد دلــيالعامــاً  11طــه لمــدة 

ة جلســته وأضــاف المحمــود "إن مجلــس الــوزراء أكــد فــي بدايــ ضــد أبنــاء شــعبنا، وخصوصــا األطفــال".
يــوم الثالثــاء، أن هــذه األحكــام الجــائرة هــي رســالة انتقاميــة يوجههــا االحــتالل ضــد األطفــال األســبوعية 

مرار اســتهدافهم والــزض بهــم فــي المعــتقالت، األمــر الــذي يعــد تجــاوزا فّظــا لكافــة الفلســطينيين، فــي اســت
 ، والقوانين، واألعراف الدولية".اإلنسانيةاألخالق 

 8/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
   

 : نتابع قضية الطفل مناصرة مع المحكمة الجنائية الدوليةالفلسطينية الخارجية .7
أدانت وزارة الخارجيـة وبشـدة الحكـم الظـالم الـذي أصـدره االحـتالل بحـق الطفـل أحمـد مناصـرة : رام هللا

عامًا، في انتهاك صارخ للقانون الـدولي، والقـانون الـدولي  12لمدة  عاما(، والقاضي بسجنه فعلياً  14)
 .األطفالوحقوق الطفل وجميع المواثيق الدولية التي تضمن حماية  اإلنساني
لـوزارة أن هـذا القـرار يعكـس اسـتهداف االحـتالل الممـنهل للطفولـة الفلسـطينية، كجـزء ال يتجـزأ ا وأكدت

واعتبـرت الـوزارة فـي بيـان لهـا أن القـرار جـائرًا وعنصـريًا، كمـا  من استهدافه للوجـود الفلسـطيني برمتـه.
بـالقوة والترهيـب، أنه امتـداد لمـا تعـرض لـه الطفـل مناصـرة مـن تعـذيب وابتـزاز وانتـزاع االعترافـات منـه 

 وشكل من أشكال اغتيال الطفولة الفلسطينية التي تتعرض ألبشع أنواع القتل والقمع والتنكيل.
 8/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 وزير العمل الفلسطيني: نحن في غزة لن نقبل أن نكون في حصار مستمر .8

ضـمن — وفـد االتحـاد األوروبـي إلـى غـزة مأمون أبو شـهال إن زيـارة الفلسطيني قال وزير العمل: غزة
تـأتي للتأكيـد أن معانـاة الشـعب  —مـن االتحـاد األوروبـي قنصـالً  36شخصية أوروبية بيـنهم قرابـة  45

وأضــاف "نحــن فــي غــزة لــن نقبــل أن  الفلســطيني فــي قطــاع غــزة حاضــرة وبقــوة علــى الســاحة الدوليــة.
عصـية علـى االنكسـار، وال يمكـن ألحـد أن  نكون في حصار مستمر، ونؤمن بأنفسنا ومستقبلنا.. غزة

وذكــر أنهــم عرضــوا خــالل اللقــاء العديــد مــن المشــاكل التــي يعــاني منهــا  يعــّدها خــارض إطــار شــعبنا".
وأشـــار إلـــى أنهـــم استعرضـــوا أيضـــًا  ســـكان قطـــاع غـــزة، مؤكـــدين ضـــرورة إنهـــاء الحصـــار واالحـــتالل.
يــاة االقتصــادية واالجتماعيــة كافــة منــذ إجــراءات االحــتالل الصــعبة ضــد غــزة التــي طالــت منــاحي الح
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وقال: "نحن اليوم بأصدقائنا مؤمنون بأن شعبنا سيحصل على حقوقه،  االنتفاضة األولى وحتى اآلن.
 وأن وضعنا مؤقت ولن يستمر، شعبنا سيدهش العالم بإمكاناته وقدراته".

 8/11/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لحشد الموارد الالزمة وتوجهيها نحو تعزيز "الصمود الفلسطيني"عّمان تحتضن مؤتمر  :هلل الحمد .9
، بحضـور 24/11/2016يعقد مؤتمر "الصمود الفلسطيني" فـي عّمـان، فـي : نادية سعد الدين - عّمان

عربي ودولي واسع، "لحشد المـوارد الالزمـة وتوجهيهـا بفعاليـة نحـو تعزيـز صـمود المـواطن الفلسـطيني 
 ما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدهلل.في أماكن تواجده"، وفق 

وقال الحمدهلل، خالل جلسة مجلس الوزراء أمس، إن "التحضـيرات جاريـة لعقـد مـؤتمر الصـمود، علـى 
مـــدار يـــومين بعّمـــان، بالشـــراكة مـــع األمـــم المتحـــدة وبحضـــور شـــريحة واســـعة مـــن الشـــركاء المحليـــين 

 والدوليين، ال سيما العربية منها".
ن "المـــؤتمر ســـيبحث أنبـــه، أكـــد القيـــادي فـــي حركـــة فـــتح اللـــواء الحـــاض خالـــد مســـمار، لــــ"الغد"، مـــن جا

العـدوان اإلسـرائيلي المتواصـل ضـّد الشـعب الفلسـطيني، ومـا يجـري علـى أرض الواقـع مـن الممارسـات 
لـوب واالنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة، السيما ضّد القدس المحتلة، التي تعتبر عاصـمة ق

 وأرواح األمة العربية واإلسالمية وأحرار العالم أجمع".
دعا مجلس الوزراء "األشقاء العرب إلى الوفاء بالتزاماتهم في شـبكة األمـان الماليـة التـي أقرتهـا القمـم و 

العربيــة، ودعــم الصــناديق التــي أنشــئت مــن أجــل القــدس، وذلــك لمواجهــة األزمــة الماليــة الخانقــة التــي 
كمــا دعــا "الــدول العربيــة الشــقيقة والــدول المانحــة األخــرى إلــى تقــديم مــا  الفلســطيني".تواجــه الجانــب 

التزمت به خالل مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة، وذلك لتسـريع عمليـة اإلعمـار 
 والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".

 9/11/2016 ،الغد، عّمان
 

 خالل شهرين انتهاكات ألمن السلطة بالضفة الغربية 507 :يينلجنة أهالي المعتقلين السياس .11
انتهاكــات ارتكبتهــا  507تابعــة لحركــة حمــاس، ال "،رصــدت "لجنــة أهــالي المعتقلــين السياســيين :رام هللا

أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية بالضــفة الغربيــة المحتلــة، خــالل شــهري تشــرين أول/ أكتــوبر وأيلــول/ 
، بـأن أمـن السـلطة 8/11/2016 فـي بيـان مفصـل لهـا يـوم الثالثـاء ،دت اللجنـةوأفـا سبتمبر الماضـيين.

اســتدعاء، علــى خلفيــة سياســية، مشــيرة إلــى أن األجهــزة األمنيــة وبشــكل  164حالــة اعتقــال و 191نفــذ 
 غير مسبوق كثفت من انتهاكاتها بحق طلبة الجامعات بمختلف مدن الضفة.
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حالــة، وطــولكرم بـــ  23تقــال سياســي، تلتهــا جنــين بواقــع حالــة اع 72وذكــرت أن مدينــة الخليــل شــهدت 
فـي بيـت  8حـاالت اعتقـال، و 9وأشـارت إلـى أن قلقيليـة شـهدت  .17، ورام هللا والبيـرة 20، ونابلس 22

 في أريحا. 4حاالت أخرى في طوباس و 6لحم ومثلها في سلفيت، و
 82أكتــوبر الماضــي ين األول/ تشــر ولفتــت اللجنــة الفلســطينية النظــر إلــى أن أمــن الســلطة اعتقــل فــي 

ـــًا، و 53معـــتقاًل سياســـيًا ســـابقًا، و 122أســـيرًا محـــررًا و مـــامي  7معلمـــًا، و 19طالبـــًا جامعي صـــحفيين وا 
آخـــرون عقـــب  71حالـــة اعتقـــال تمـــت فيهـــا مداهمـــة المنـــازل، فـــي حـــين اعتقـــل  78وقالـــت إن  مســـجد.

 حالة المتبقية. 30حالة اختطاف، فيما لم تتبين الـ  12استدعائهم للمقابلة، و
الفتــة النظــر إلــى أن جهــازي "األمــن الوقــائي" و"المخــابرات العامــة" أبــرز األجهــزة األمنيــة التــي قامــت 

 90أســـيرًا محـــررًا و 58وأوضـــحت اللجنـــة بـــأن أجهـــزة الســـلطة اســـتدعت  باالعتقـــاالت واالســـتدعاءات.
 صحفيين. 3معلمين و 5طالبًا جامعيًا و 11معتقاًل سياسيًا سابقًا، فضاًل عن 

مـن نـابلس،  26مـن رام هللا والبيـرة، و 27مـن الخليـل، و 36وتوزعت االستدعاءات على النحو التـالي  
حـاالت  4من طوباس، و 5من سلفيت، و 6من قلقيلية، و 10من طولكرم، و 12من بيت لحم، و 24و

 من كل من أريحا والقدس على حد سواء.
آخـرين غيـر  14، واالسـتخبارات حالـة واحـدة، و74مخـابرات حالة استدعاء، وال 75ونفذ األمن الوقائي 

 موضحين.
وقالت اللجنـة إن أجهـزة أمـن السـلطة خـالل الشـهرين الماضـيين ركـزت اعتقاالتهـا علـى طلبـة الجامعـات علـى 

 خلفية نشاطهم النقابي، وخاض عدد منهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لنيل حريتهم من سجون السلطة.
 8/11/2016 ،قدس برسوكالة 

 
 حقوقية تعدُّ تشكيل المحكمة الدستورية في رام هللا باطال وغير نزيه منظمة 140أكثر من  .11

عدت مجموعة مؤسسات ومنظمات حقوقية )غير حكومية(، أن المحكمة الدستورية التي أعلن رئيس 
 القانون.السلطة الفلسطينية محمود عباس عن تشكيلها لم تستكمل إجراءات تشكيلها حسب األصول و 

وقالت مؤسسات  مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية وشبكة المنظمات األهلية، إن قرارات 
الدستورية "منعدمة" في منح عباس صالحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء 

 المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس بتشريع استثنائي.
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منظمة حقوق إنسان إضافة إلى  12إلنسان الفلسطينية في عضويته ويضم مجلس منظمات حقوق ا
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان كعضو مراقب، فيما تضم شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية في 

 منظمة أهلية فلسطينية. 133عضويتها 
 8/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وقف سياسة االعتقال التعسفيتقرير حقوقي يدعو أمن السلطة الفلسطينية ل .12

اتهمــت "المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي بريطانيــا"، "أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية بأنهــا  :لنــدن
التــي تقــوم بهــا لعــدد مــن الفلســطينيين  واالســتدعاءالتعســفي  االعتقــالتمــارس بشــكل منهجــي عمليــات 

 سرائيلي".اإل لالحتاللعلى خلفية العمل السياسي والنشاط المناهض 
طالـت  واالسـتدعاءات االعتقـاالت، أن "هـذه 8/11/2016 وأكدت المنظمة، فـي تقريـر لهـا يـوم الثالثـاء

مختلــف شــرائح المجتمــع الفلســطيني وعلــى وجــه الخصــوص الطــالب والصــحفيين فــي مختلــف منــاطق 
 ".االحتجازتعرض هؤالء للضرب المبرح أثناء  ةاألراضي المحتلة وفي حاالت متعدد

المنظمــة الحكومــة الفلســطينية إلــى ضــرورة كــف يــد األجهــزة األمنيــة عــن النشــطاء والصــحفيين  ودعــت
 اآلخذ بالتوسع دون أي رادع. االحتاللالتي ال تخدم سوى مشروع  واالستدعاء االعتقالووقف سياسة 

تســـجيله فجــــر األربعــــاء  وذكـــر التقريــــر أن أخطـــر تلــــك االنتهاكـــات، التــــي يمارســـها أمــــن الســـلطة تــــمّ 
، عنــدما أقــدمت تلــك العناصــر فــي مدينــة نــابلس علــى إطــالق الرصــاص المباشــر علــى 28/9/2016

أثناء تجولهم في مركبة خاصة بأحدهم، قرب مفترق طريق الغاوي ما أدى في أربعة شبان فلسطينيين 
لمقتــل أحــدهم ويــدعى ضــياء العرايشــة المرشــود، حيــث أصــيب بســت رصاصــات فــي الصــدر والكبــد 

مقتله على الفور، وأصيب الثالثة الباقون بإصابات ما بـين طفيفـة ومتوسـطة، وهـم: فهـد والكلى أدت ل
 جمال اشتية، محمد حسن مرشود وأيهم حسين سروجي.

عليهـا  االعتـداء التعسفي كان أبرز الحقـوق التـي تـمّ  لالعتقالوأكد التقرير أن الحق في عدم التعرض 
حالـــة اعتقـــال واســـتدعاء علـــى خلفيـــة  278تســـجيل  بشـــكل مـــنظم، وأنـــه خـــالل الشـــهرين الماضـــيين تـــمّ 

حالــة قــام  119حالــة نفــذها جهــاز األمــن الوقــائي، و 128السياســي أو العمــل الصــحفي، منهــا  االنتمــاء
اعتقالهم على أيـدي قـوات  حالة اعتقال، والبقية تمّ  11بها جهاز المخابرات، فيما سجل األمن الوطني 

صــحفيين بعضــهم اُعتــدي عليــه  10وكــان مــن بــين المعتقلــين مشــتركة مــن مختلــف األجهــزة األمنيــة، 
 أثناء االعتقال. في بالضرب

 8/11/2016 ،قدس برسوكالة 
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 مبارزة متواصلة بين عباس ودحالنتقرير:  .13
علــى  2011 ســنةمــن أعلــى هيئــة قياديــة فــي حركــة فــتح منــذ  كونــه مفصــوالً  مــن رغم: بــالمحمــد العلــي

محمـود عبـاس، مـا زال عضـو المجلـس التشـريعي الفلسـطيني  خلفية خالفـه مـع زعيمهـا رئـيس السـلطة
طالالتــه اإلعالميــة فــي األيــام  محمــد دحــالن يتصــرف كنــد لزعيمــه، يظهــر ذلــك بوضــوح فــي نبرتــه وا 

 وقــد ظهــر دحــالن فيهمــا قبــل أيــام معلقــاً  األخيـرة عبــر قنــوات دريــم المصــرية وبــي بــي ســي البريطانيـة.
نهاية الشهر الجاري، وسط تقديرات بأن عقده بعد طول تأجيل  على المؤتمر السابع لفتح الذي سيعقد

 مرتبط بترتيبات اجتثاث ما تبقي من نفوذ لدحالن في التنظيم الفلسطيني المذكور.
وتشـــير قائمـــة اإلجـــراءات التـــي اتخـــذتها قيـــادة فـــتح خـــالل الشـــهر المنصـــرم إلـــى هـــذا المنحـــى. ففـــي 

وفيـق أبـو خوصـة ونجـاة أبـو بكـر وعـدلي صـادق ينص على فصـل ت وّقع عباس مرسوماً  28/9/2016
ونعيمـــة الشـــيع، مـــن عضـــوية المجلـــس الثـــوري للحركـــة بعـــد اتهـــامهم بــــ"التجنح". وتعنـــي التهمـــة وفـــق 

 حركته دون أن ينشق عنها". ضدّ  القوانين الفلسطينية "أن يأخذ العضو موقفاً 
ائــب فــي المجلــس التشــريعي وبعــد نحــو شــهر مــن فصــل القيــاديين األربعــة، فصــلت "لجنــة التجــنح" الن

القيادي جهاد ُطّمليه من مخيم األمعري قرب رام هللا، واعتقل األمن الوقائي النـاطق السـابق باسـم فـتح 
فــــي القــــدس رأفــــت عليــــان. وقــــد اتهمــــت اللجنــــة ُطّمليــــه بـــــ"التجنح" علــــى الحركــــة، واالرتبــــاط بالقيــــادي 

ي مخـيم األمعـري بالضـفة الغربيـة ُحمـل المفصول محمد دحالن. وتبعت هذه اإلجراءات احتجاجات فـ
 خاللها طمليه على األكتاف.

كشــف مســؤولون مقربــون مــن فــتح أن مــوظفين فــي أجهــزة الســلطة محســوبين علــى  3/11/2016وفــي 
دحالن ومتهمين أيضا بالتجنح، قطعت رواتبهم. وهوجم اإلجراء على صفحات منصات التواصل من 

لـس الثـوري الـدكتور أسـامة الفـرا وعضـو المجلـس التشـريعي قبل مسـؤولين فـي فـتح، بيـنهم عضـو المج
عن حركة فتح نعيمة الشيع. ورد دحالن نفسـه علـى هـذا اإلجـراء فـي تعليـق لقنـاة الغـد التـي تبـث مـن 

 إن "ياسر عرفات لم يقطع الرواتب حتى عن عمالء تسببوا في قتل مناضلين". لندن، قائالً 
ن فـي الواقـع مـن طبيعـة مختلفـة، وحمـل رسـائل أثـارت قلقـا بيد أن رد دحـالن علـى هـذه اإلجـراءات كـا

حقيقيا في أروقـة السـلطة فـي رام هللا. فعلـى غيـر عادتهـا سـمحت السـلطات المصـرية بفـتح معبـر رفـح 
استثنائيا وليوم واحـد إلتاحـة الفرصـة لرجـال أعمـال ووجهـاء وأكـاديميين مـن غـزة للمشـاركة فـي مـؤتمر 

 خنة على البحر األحمر.بحثي يستضيفه منتجع العين الس
بأنــه "حلقــة فكريــة بــين عقــول  -فــي مقابلــة مطولــة مــع وكالــة معــا المحليــة-ووصــف دحــالن المــؤتمر 

مصرية وفلسطينية"، مشيرا إلى أنه تابع ما سماه "الهيـاض الرئاسـي" حـول المـؤتمر المـذكور، وقـال "أنـا 
ولم يخف دحـالن اعتبـاره  و مازن".على أب لم أحضر المؤتمر، اسأل من حضر إن كان مؤتمرا تآمرياً 
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مــؤتمر العــين الســخنة ثمــرة العالقــة الخاصــة بينــه وبــين مصــر، والتــي ســبق أن شــهدت تســريبات قنــاة 
"مكملــين" المصــرية علــى جوانبهــا األمنيــة. وأكــد أن لديــه "آمــاال عريضــة بانفتــاح مصــري جــدي نحــو 

  ته هو ثمرة هذا االنفتاح.مشكالت وأزمات أهلنا في القطاع"، مشيرا إلى أن المؤتمر ذا
بيـــد أن ذلـــك لـــم يفعـــل فـــي الواقـــع إال تســـخين المواجهـــة المســـتمرة بـــين عبـــاس ودحـــالن. فقـــد أصـــدرت 

يمـنح عبـاس صـالحيات رفـع الحصـانة البرلمانيـة عـن  قـراراً  6/11/2016المحكمة الدستورية العليا فـي 
 رة بدحالن.أي نائب في المجلس التشريعي، وهو إجراء ربطه المراقبون مباش
أن  -في مقابلـة مـع "بـي بـي سـي"-غير أن ذلك لم يخفض من نبرة التحدي لدى األخير الذي اعتبر 

"إصـــرار الـــرئيس محمـــود عبـــاس علـــى عقـــد المـــؤتمر الســـابع لحركـــة فـــتح ســـيؤدي إلـــى تقـــزيم الحركـــة 
ال أريـد اسـتباق  وتقليصها حتى تالئم طموحاته الصغيرة". وختم قائال في مقابلته مع وكالة "معـا": "أنـا
 األحداث، فنحن نستعد ونراقب، ولن نندفع إلى الفعل قبل أن نرى اتجاه التطورات".

 8/11/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 الفلسطيني االنقسام إلنهاء" الجهاد" مبادرة اإليراني الخارجية وزير مع يبحث شّلح رمضان .14
 الثالثـاء، يـوم التقـى شـلح، رمضـان العـام، نهاأمي إن" فلسطين في اإلسالمي الجهاد" حركة غزة: قالت

  .بيروت في ظريف، جواد محمد اإليراني الخارجية وزير
 مــؤخرا حركتــه قــدمتها التــي المبــادرة ظريــف مــع بحــث شــلح" أن أصــدرته، بيــان فــي الحركــة، وأضــافت
  ".الراهن الفلسطيني المأزق من للخروض
 بحـــق وعـــدوان مســـتمرة انتهاكـــات مـــن إســـرائيل بـــه تقـــوم مـــا اســـتعرض" العـــام أمينهـــا أن إلـــى وأشـــارت

 الجهــاد، بمبــادرة اإليرانــي الخارجيــة وزيــر رحــب البيــان، وبحســب ".االســتيطان ومواصــلة الفلســطينيين،
 مواصـــلة" مـــن وُيمكنـــه الفلســـطيني الشـــعب وحـــدة تحقيـــق فـــي يســـهم جهـــد ألي دولتـــه تأييـــد عـــن وعبـــر
 ". حقوقه وكامل أرضه استرداد حتى نضاله
 أبرزهـا مـن كـان نقاط عشر من مبادرة عن الماضي، أكتوبر/أول تشرين 21 في شّلح قد أعلن،وكان 
ســـرائيل، التحريـــر منظمـــة بـــين 1993 عـــام الموقـــع أوســـلو باتفـــاق العمـــل إلغـــاء  االعتـــراف وســـحب وا 

طالق إسرائيل، بدولة الفلسطيني  .الفلسطيني البيت لترتيب شامل وطني حوار وا 
 8/11/2016قدس برس، 
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 الماضي / أكتوبرالعمليات الفلسطينية خالل تشرين األول معدل"الشاباك": ارتفاع  .15
أمـــس ارتفــاع عـــدد العمليـــات  "الشـــاباك"وكـــاالت: أكــد تقريـــر لجهـــاز األمــن العـــام اإلســرائيلي -القــدس 

الفلسطينية خالل شهر تشـرين األول المنصـرم ضـمن عمليـات انتفاضـة القـدس، حيـث قتـل إسـرائيليان 
 آخرون. 23وأصيب 

عمليــة وحادثــا أمنيــا  153وأوضــحت اإلذاعــة اإلســرائيلية العامــة مســاء أمــس أن التقريــر ســجل وقــوع 
 عمليات خالل شهر أيلول الماضي. 109خالل شهر تشرين األول مقارنة مع 

وكــان أبــرز عمليــات انتفاضــة القــدس خــالل الشــهر المنصــرم للشــهيد مصــباح أبــو صــبيح الــذي قتــل 
إسرائيليين وأصاب عددًا آخر بجراح متفاوتة في عملية إطـالق نـار نفـذها فـي مدينـة جنديا ومستوطنا 
جنـود إسـرائيليين  3كما استشهد شـرطي فلسـطيني بعمليـة إطـالق نـار بعـد أن أصـاب  القدس المحتلة.

 على أحد الحواجز العسكرية اإلسرائيلية في شمال البيرة.
 9/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 ابلغاريفي السفارة  مبنىكل وثائق اغتيال النايف داخل  تعرضلم " لجزيرةا": "الشعبية" .16

أعلـــن مســؤول ملـــف األســـرى فــي الجبهـــة الشـــعبية لتحريــر فلســـطين عـــالم الكعبـــي، أن : محمــود هنيـــة
الجبهــة شــكلت لجنــة علــى مســتوى قيــادي رفيــع لمتابعــة ملــف اغتيــال عمــر النــايف، مؤكــًدا أن الجبهــة 

 ات مشتبهة أو متورطة باغتياله ويجرى التدقيق فيها.تملك تقارير حول شخصي
وقــال الكعبـــي فـــي تصــريح لــــ"الرسالة نـــت"، مســـاء يــوم االثنـــين، أن اللجنـــة تعمــل بشـــكل ســـري بســـبب 
ظروفهـــــا الخاصـــــة، مشـــــيرًا إلـــــى أن الجبهـــــة حصـــــرت كـــــل الوثـــــائق والمعلومـــــات المتعلقـــــة بتحركـــــات 

ة بــه، "وتملــك تقــارير عــن شخصــيات قــد تكــون واتصــاالت النــايف واألشــخاص الــذين كــانوا علــى صــل
 متورطة في االغتيال".

وأشــار إلــى أن تــامر المســحال مراســل الجزيــرة الــذي أجــرى تحقيقــا حــول مالبســات اغتيــال النــايف، ال 
 يزال محتفظا "بتسجيالت ووثائق ومكالمات" لم تعرض ليلة أمس.
ة من السلطة، و"كل مـن يثبـت تورطـه وأوضح الكعبي، أن هناك أطرافا تواطأت وتسترت على الجريم

 أو تواطؤه أو تضليله للمعلومات، سيكون تحت طائلة المسؤولية"، وفق قوله.
ونبـــه إلـــى أن الســـفير المـــدبوح يســـير حاليـــًا فـــي ســـيارات مصـــفحة وبحراســـة طـــواقم عملـــت فـــي األمـــن 

تــه بعــدم الخــاص الروســي، " وهــذا يــدلل علــى وجــود دور غــامض فــي الحــدث، ويكشــف كذبــه وادعاءا
 وجود موازنات لدى وزارة الخارجية لوضع كاميرات في السفارة أثناء وجود النايف بها".
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ولفت إلى أن السفير المدبوح والخارجية، مارسوا ضغوطا نسفت كـل نتـائل االتفـاق الـذي تـم فـي لجنـة 
طالبـــت التحقيـــق األولـــى التـــي شـــكلت للتحقيـــق فـــي مالبســـات اغتيـــال النـــايف، مشـــيرا إلـــى أن الجبهـــة 

 السلطة باستدعاء المدبوح لكنها رفضت.
وختم الكعبـي قولـه، "لـدينا تجربـة واضـحة فـي قضـية اغتيـال أبـو علـي مصـطفى، لـن نتـوانى أن نكـرر 
التجربــة ذاتهــا مــع قتلــة عمــر مهمــا كانــت الجهــة التــي تقــف خلفهــم"، فــي إشــارة إلــى عــزم الجبهــة علــى 

 االنتقام.
 7/11/2016الرسالة نت، فلسطين، 

 

 عملية اغتيال النايفببالتواطؤ والتورط  سفير المذبوح"الشعبية" للتهام ا ترفضالديموقراطية": " .17
بــالرغم مــن الوثــائق التــي عرضــتها قنــاة الجزيــرة فــي برنامجهــا )مــا خفــي أعظــم( والــذي تطــرق : رام هللا

عاصمة البلغاريـة السفارة الفلسطينية في ال مبنىلعملية اغتيال المناضل الفلسطيني عمر النايف داخل 
صــوفا، إال أن تنظــيم الجبهــة الشــعبية، الــذي ينتمــي لــه المناضــل الفلســطيني كشــف النقــاب أن القنــاة 

 .ومعد التحقيق لم يعرضوا كل التسجيالت والوثائق التي وصلتهم
وقــد رفضــت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين االتهامــات التــي وجهــت للســفير المــذبوح، وهــو أحــد 

باتهامه بالتواطؤ والتورط في عملية االغتيـال للمناضـل عمـر النـايف، واتهمـت "قنـاة الجزيـرة"  كوادرها،
 "إثارة النعرات والخالفات" داخل صفوف الفلسطينيين. ـبانها تسعى ل

 8/11/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 تبحث خالل اجتماعها برام هللا كافة تحضيرات المؤتمر السابع مركزية فتح .18
عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اجتماعا لها، مساء يوم الثالثاء، بمقر الرئاسة فـي  :فاو  -رام هللا

 مدينة رام هللا، برئاسة الرئيس محمود عباس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، عضو لجنتها المركزية نبيل أبو ردينة، إن اللجنة المركزية بحثـت 

لفة بالتحضير للمؤتمر العام السـابع لحركـة "فـتح"، مـن حيـث خالل اجتماعها تقارير عمل اللجان المك
 والبرامل السياسية والوطنية. اإلعداد

وأضـــاف أن اللجنـــة التحضـــيرية المكلفـــة ســـتتابع عملهـــا، إضـــافة إلـــى اللجـــان المنبثقـــة عنهـــا لإلعـــداد 
بالغوالتحضير،   المقبلة. األياماألعضاء المشاركين في المؤتمر السابع في  وا 

بو ردينة إلى أن اللجنة المركزية قد أقرت كافـة االقتراحـات والتوصـيات المطلوبـة إلنجـاح عقـد وأشار أ
 .29/11/2016المؤتمر في مدينة رام هللا يوم 
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وقد استكملت اللجان المكلفة بإعداد المسودات والمقترحات تقاريرها، وسلمتها للجنة المركزية لدراسـتها 
ــداخلي للحركــة والمتعلــق ووضــع المالحظــات الضــرورية حولهــا، مــ ع اســتمرار النقــاش حــول النظــام ال

 الحركية. األطربالهيكل التنظيمي، وتنظيم عمل 
 8/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مشارك 1400 إلىالسابع  فتح المشاركين في مؤتمر أعدادرفع سقف أمين مقبول:  .19

 أعــدادمقبــول عــن رفــع ســقف  مــينأســر المجلــس الثــوري لحركــة فــتح  أمــينكشــف  :معــا –بيــت لحــم 
 1400 إلىالمشاركين في المؤتمر السابع للحركة الذي سيعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري 

 مشارك.
وأوضــح مقبــول لوكالــة معــا فــي ختــام اجتمــاع اللجنــة المركزيــة برئاســة الــرئيس محمــود عبــاس مســاء 

من تحضيراتها النعقاد المؤتمر الذي تم التأكيد  اللجنة التحضيرية انتهت بشكل شبه كامل أنالثالثاء 
 على موعد عقده خالل االجتماع يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

الجهات ذات االختصاص ليتم البدء بتدقيقها اعتبارا مـن يـوم  إلىالمشاركين  أسماءوقال انه تم تسليم 
 قبل توجيه الدعوات رسميا. األربعاءغد 

لكن المركزية ارتأت لضرورة رفع العـدد كحـد اقصـى لــ  1300المحدد للمشاركة كان العدد  أنوأضاف 
مختلفـــة داخـــل وخـــارض  بأشـــكالبالمشـــاركة، وســـيتم توزيـــع الـــدعوات  أكبـــرالمجـــال لعـــدد  إلتاحـــة 1400

المؤسســات التابعــة  إلــىالــدعوات  إرســالعــن طريــق الــدعوة بشــكل مباشــر وشخصــي أو  أمــاالــوطن، 
ـــه كـــ إنوقـــال  للحركـــة. ل عضـــو مشـــارك سيحصـــل علـــى بطاقـــة خاصـــة عليهـــا اســـمه وصـــورته تخول
موقع انعقاد المؤتمر في قاعة الشـهيد الراحـل احمـد الشـقيري داخـل مقـر المقاطعـة بمدينـة  إلىللدخول 
انتخابات المركزية والثوري ستجري حسب النظـام المعمـول بـه مـا لـم تجـري تعـديالت  أنواكد  رام هللا.

 لمؤتمر.على النظام خالل ا
 8/11/2016وكالة معا  اإلخبارية، 

 
 بيت لحم بكوع متفجرفي  إسرائيليةاستهداف مركبة  .21

أصيبت مسـتوطنة صـهيونية بحالـة مـن الهلـع، بعـد اسـتهداف مركبتهـا، مسـاء يـوم الثالثـاء، م: بيت لح
 بكوع متفّجر )قنبلة محلية الصنع( شمالي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

كـــرت شـــرطة االحـــتالل فـــي بيـــان لهـــا، أن جســـمًا مشـــبوهًا ُألقـــي قـــرب "قبـــة راحيـــل" مـــع ســـماع دوي وذ
وأضــافت فــي بيــان لهــا، أن مركبــة المســتوطنة  انفجــار فــي المكــان، أســفر عــن إصــابة ســّيدة بـــ"الهلع".
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تضـــّررت "ماديـــًا"، بعـــد تحّطـــم زجاجهـــا األمـــامي، الفتـــًا إلـــى وصـــول تعزيـــزات أمنيـــة للمكـــان  بغـــرض 
 البحث عن الفاعلين.

من جهتها، ذكرت مصادر محلية من المدينـة أن شـّبانًا فلسـطينيين ألقـوا "كوعـًا متفّجـرًا" باتجـاه القـوات 
 .الثالثاءاإلسرائيلية قرب مسجد بالل بن رباح مساء 

وفي القدس، تمّكن شبان فلسـطينيون مـن رشـق الحجـارة باتجـاه القطـار التهويـدي الخفيـف أثنـاء مـروره 
شعفاط شمالي القدس المحتلة، ما تسّبب بأضرار مادية بعد تحّطم نافذتين منه، بحسب مـا ذكـر  بحي

 " العبري.0404موقع "
 8/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 والمستوطنين الجيش ضد بأنشطة االحتالل يعتقل ستة فلسطينيين بتهمة القيام .21

 فلســطينيين ســتة اعتقلــت قواتــه إن عنـه، صــادر انبيــ فــي االحـتالل جــيش قــديح: قــال محمـود-رام هللا 
 الجـيش ضـد بأنشـطة القيـام بـزعم ،"شاباك" الـ العامة المخابرات لجهاز" مطلوبون" الغربية، الضفة من

 .والمستوطنين
 من وآخرْين ،(المحتلة القدس شمال) جنين مدينة من فلسطينًيا االعتقاالت طالت فقد البيان، وبحسب
 الخليل جنوبي يطا بلدة من وثالثة ،(شمااًل ) المدينة غربي بدرس وبلدة هللا، رام يشمال الجلزون مخيم

 (.القدس جنوب)
 8/11/2016قدس برس، 

 
 "النتربولـ"انضمام لالفلسطينية لال السلطة  جهودنتنياهو: أحبطنا  .22

في إحباط  يوم الثالثاء، أن حكومته نجحتء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال رئيس الوزرا :تل أبيب
 الدولي. اإلنتربولمساعي السلطة الفلسطينية لالنضمام إلى 

ونقلت وسائل إعالم عبرية عن نتنياهو قوله لدى افتتاحه خط السكك الحديد بالعفولة، أن حكومته 
 .اإلنتربولبذلت جهدا شاقا، أثمر بإفشال قبول الطلب الفلسطيني لالنضمام إلى 

لمحاربة محاوالت السلطة االنضمام للهيئات الدولية وتغيير  وأضاف "هذه خطوة جيدة في طريقنا
مكانة إسرائيل دوليا، وسنواصل الصراع على كل ما يمكن أن يحاول تعكير مصالحنا في جميع 

 مؤسسات األمم المتحدة".
 8/11/2016القدس، القدس، 
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 نتنياهو يتعرض لحملة انتقادات واسعة لهجومه العنيف على وسائل اإلعالم .23
إنه مصاب بهَوس مالحقة "، "رئيس الحكومة فقد صوابه. ضل الطريق": أسعد تلحمي - اصرةالن

هذا سيل من فيض ردود  - "ويٌل لنا من رئيس حكومة يعتبر الدولة رهينة بين يديه"، "اإلعالم له
هها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء أول من أمس لإلعال مية الفعل على الرسالة العنيفة التي وجَّ

في القناة الثانية تحقيقًا  "حقيقة –عوفدا "البارزة ايالنه ديان التي تجرأت وبّثت عبر برنامجها الشهير 
صحافيًا يؤكد أن زوجة رئيس الحكومة، سارة تتدخل في أمور ال تعنيها وفي شؤون الدولة وحتى في 

 التعيينات ألكثر المناصب حساسية.
أشخاص عملوا حتى األمس القريب في مكتب رئيس الحكومة  واعتمد التحقيق على إفادات حية من

رئيس الحكومة / أو  "جنونيات"وغادروا مناصبهم إنما بقرار إقالة أو أنهم هربوا بعدما لم يحتملوا 
زوجته وفق توصيفهم. وحرصت معّدة التحقيق، على تضمين التحقيق إفادات أخرى لمستشار آخر 

 لرئيس الحكومة وزوجته. لألمن القومي نفى هذه االتهامات 
سؤااًل وادعاًء وردت في التحقيق، إال أن  32وتوجهت لمكتب نتنياهو بطلب الرد والتعقيب على 

كلمة( ست دقائق  680المكتب تحدى الصحافية بأن تقرأ الرد كاماًل ففعلت ذلك واستغرقت قراءته )
نفلتًا على الصحافية اتهمها بأنها كاملة لم يِرد فيه أي رد على أي من األسئلة إنما كان هجومًا م

تكرار "، وأن التحقيق الذي تنشره ليس سوى "تحابي رئيس السلطة الفلسطينية"و "يسارية متطرفة"
 ."للنميمة الرخيصة

حملًة للقضاء عليها وعلى كل من يجرؤ على "واعتبر سياسيون وا عالميون رسالة نتنياهو ضد ديان 
. وراح البعض إلى أبعد من ذلك واعتبر "مها على القائمة السوداءانتقاده أو زوجته. لقد تم وضع اس

 ."هدرًا لدمها"التهجم الشخصي العنيف على اإلعالمية المرموقة 
 9/11/2016الحياة، لندن، 

 
 نتنياهو بإلغاء مكان صالة اليهود األمريكيين في "البراق" يطالبرئيس لجنة الداخلية بالكنيست  .24

نة الداخلية التابعة للكنيست دافيد أمسالم، من حزب الليكود الحاكم، طالب رئيس لج: بالل ضاهر
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، بإلغاء االتفاق حول تخصيص موقع في باحة البراق في 
القدس المحتلة ليصلي فيها اليهود غير األرثوذكس، من التيارين اإلصالحي والمحافظ اللذين ينتمي 

 كيين.يمن اليهود األمر  %85من  إليهما أكثر
ومن شأن إلغاء هذه االتفاقية أن يعمق األزمة بين إسرائيل ويهود الواليات المتحدة، لكن وسائل إعالم 
إسرائيلية نقلت عن أمسالم قوله في رسالة إلى نتنياهو إن إلغاء االتفاق 'سيخفض ألسنة النار ويخفف 
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ذا شعر يهود أميركيون باإلهانة، فال بأس في الخالفات. وطرح الموضوع هو الذي يشعل ال وضع. وا 
 ذلك'.

 8/11/2016، 48عرب 
 

 حماس بيدمن سقوطها  خوفا   احتالل الضفة بعد أبو مازن ستعيد "إسرائيلديختر: " .25
قال مسؤول إسرائيلي بارز إن إسرائيل تتوقع انهيار السلطة الفلسطينية بعد : صالح النعامي - غزة

دارتها  عباس،غياب رئيسها محمود  مما جعلها تستعد إلعادة السيطرة على مناطق الضفة الغربية وا 
وقال آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست إن إسرائيل ستسيطر  بشكل مباشر.

 مجددا على مناطق السلطة الفلسطينية خوفا من سقوطها تحت سيطرة حركة حماس.
وم عن ديختر، الذي سبق أن تولى منصب وزير األمن الداخلي ورئيس ونقل موقع "يسرائيل بالس" الي

جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" قوله: "في حال أجريت انتخابات الختيار خليفة لعباس فان ممثل 
 حركة حماس سيفوز بشكل مؤكد مما يستدعي تدخل إسرائيلي مباشر".

باحث حذرت  115تائل بحث شارك في إعداده وفي السياق، كشف "يسرائيل بالس" النقاب عن أن ن
من أن انهيار السلطة سيفضي إلى تعاظم شرعية حركة حماس في الشارع الفلسطيني، عالوة على 

 أنه سيدفع قطاعات واسعة من حركة "فتح" لالنضواء في إطار العمل المسلح ضد إسرائيل.
نظمة تعيد للمشهد عمليات وتوقع البحث أن يشجع الواقع الجديد على ظهور خاليا مسلحة م
 التفجير، وذلك على حساب عمليات الطعن والدهس ذات الطابع الفردي.

 9/11/2016، 21موقع عربي 
 

 أيام خالل اليونيسكو إلى سفيرها تعيد "إسرائيل" .26
 في الخاص سفيرها أن الثالثاء، يوم اإلسرائيلي، االحتالل حكومة العيسى: أعلنت إيهاب -الناصرة 
 استدعائه بعد عمله، لمزاولة أيام خالل سيعود ،"يونسكو" والثقافة والعلوم للتربية المتحدة مماأل منظمة

 .الماضي أكتوبر/األول تشرين شهر أواخر في
 جندلمان، أوفير السفير إن ،يوم الثالثاء له بيان في نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس وقال

 .دقيق موعد تحديد دون من القادمة، األيام لخال باريس في" يونسكو" إلى سيعود
 القدس، بشأن صيغت التي الخطوات، عن الكشف" على سيعمل اإلسرائيلي السفير أن البيان وأوضح
سرائيل يونسكو بين ما سليمة عالقات استعادة بهدف وذلك  ".وا 

 8/11/2016قدس برس، 
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 إلى عهد حكم عباس بالضفة ادهمَيدينون بحياتهم وبارتفاع أعد اإلسرائيليونعكيفا الدار:  .27
حمل المعلق اإلسرائيلي عكيفا إلدار القيادة اإلسرائيلية المسؤولية عن الواقع : النعامي صالح- غزة

عباس، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي محمود "البائس" الذي ينتظر إسرائيل بعد غياب 
احد لشعبه مما جعل الفلسطينيين يتجهون و  إنجازبنيامين نتنياهو لم يسمح ألبو مازن بتقديم 

 للتطرف.
وفي مقال نشره "يسرائيل بالس" اليوم أعاد إلدار لألذهان حقيقة أنه في عهد حكم أبو مازن قفز عدد 

 ألف، وتعاظم عدد المنازل الفلسطينية التي دمرتها إسرائيل. 400ألف إلى  116المستوطنين من 
يدينون ببقائهم على قيد الحياة إلى جهود األجهزة األمنية التابعة وأوضح إلدار أن مئات اإلسرائيليين 

 للسلطة الفلسطينية.
وأضاف إلدار أنه بدال من احتضان أبو مازن فإن المستوى السياسي في إسرائيل أخذه يهاجمه 

 ويصفه بـ "الكذاب والديكتاتور والفاسد والمحرض".
 9/11/2016، 21موقع عربي 

 
 منطقة صناعية على أراضي الضفة 11 بناء تصادق على "إسرائيل" .28

صادقت ما تسمى باللجنة العليا للتخطيط والبناء باإلدارة العسكرية اإلسرائيلية على : القدس المحتلة
ضمن مشروع استيطاني ضخم يهف  األخضرمنطقة صناعية حدودية على جانب الخط 11إقامة 

 األراضيمساحة من  أكبريطرة على محو هذا الخط وتسمين المستوطنات الحدودية بهدف الس
 .1967لصالح االستيطان وتشغيل العمال الفلسطينيين داخل المنطقة المحتلة عام 

" العصا والجزرة "يأتي هذا المشروع ضمن مخطط وزير الجيش اإلسرائيلي افيغدور ليبرمان 
 .أوال واألمناالقتصاد 

تجاري ضخم غربي رام هللا بالضفة الغربية في هذا المخطط اإلسرائيلي مركز  األولوع ر ويضم المش
دونمات، صودرت على أنها  310المحتلة، بعد تأجيل لعدة سنوات، على مساحة إجمالية تصل إلى 

 أمالك غائبين فلسطينيين شردهم االحتالل قصرًا.
العبرية امس الثالثاء، أن الخطة صودقت عليها الشهر الماضي، وتقضي  "هآرتس"وذكرت صحيفة 

و الضفة الغربية التي تم 1948 أراضيببناء مركز تجاري ضخم قرب حاجز عسكري يفصل بين 
حيث توجد واحدة من اكبر المستوطنات  -غربي رام هللا "مكابيم"ما يسمى ب 1967احتاللها عام 

في المنطقة  إسرائيل،تسيطر عليها 443على شارع  "موديعين"تسمى  األخضرعلى جانبي الخط 
(C بادعاء ،)دولة. أراضي إنها 
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، واآلن وصلت إلى مرحلة البدء "البيروقراطية"عاما في أروقة  20-15وأشارت إلى أن الخطة بقيت 
 بالتنفيذ.

ين بمنطقة الخليل وتسعى اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية إلقامة منطقة صناعية ومركزين تجاريين إضافي
، "طانا"جنوب الضفة الغربية المحتلة، األول بمنطقة ترقوميا شمالي غرب الخليل، والثاني بمنطقة 

 تحت عنوان )تسهيالت للمناطق األكثر هدوًءا(، "أفيغدور ليبرمان"وهي ضمن خطة وزير الجيش 
 ."سنة 20- 15قائمة منذ "االستيطاني بنيامين، فإنها  اإلقليميحسب مهندس المجلس 

 9/11/2016، الرأي، عّمان
 

 يلتقي المدني ويزور ضريح الشهيد عرفات ومتحف درويش إسرائيليوفد طالبي  .29
وم الثالثاء، يمن اليهود المتدينين من مؤسسة بيت بيرل التعليمية،  إسرائيليزار وفد طالبي  :رام هللا

لتقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام هللا، وا اإلسرائيليلجنة التواصل مع المجتمع 
 ورئيس لجنة التواصل في منظمة التحرير الفلسطينية محمد المدني.

وقدم المدني ألعضاء الوفد شرحا عن الوضع السياسي والجمود في المفاوضات والعقبات التي 
وتوسع  في طريقها، ناهيك عن استمرار االحتالل لألرض الفلسطينية اإلسرائيليةتضعها الحكومة 

 االستيطان والقتل واالعتقاالت التي تستهدف أبناء شعبنا.
قامةاالحتالل  بإنهاءالوفد الطالبي اليهودي، عن أملهم  أعضاءمن جانبهم، أعرب  دولة فلسطين  وا 

 في أقرب وقت ممكن.
وفي أعقاب اللقاء، زار الوفد ضريح الشهيد الرئيس ياسر عرفات، وحديقة البروة، ومتحف شاعر 

 طين الخالد محمود درويش.فلس
 8/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القدس: جرافات االحتالل تهدم ثالثة أبنية في أحياء وادي الجوز والطور والعيساوية .31

أقدمت بلدية القدس الغربية على هدم ثالثة أبنية في أحياء وادي الجوز والطور والعيساوية في القدس 
 المحتلة بزعم البناء غير المرخص. الشرقية

وجاء الهدم بعد ساعات قليلة من تلويح رئيس بلدية القدس الغربية نير بركات بهدم آالف المنازل في 
 القدس الشرقية ردا على قرار إخالء مستوطنة "عامونا".
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تمالة ويرى مراقبون في مدينة القدس أن بركات الذي يطمح لرئاسة الوزراء في إسرائيل يريد اس
ظهار تشدده ضد الفلسطينيين.  المستوطنين وا 

طوابق أحدها مخازن والباقي  ثالثةفقد هدمت جرافات بلدية القدس الغربية صباح أمس بناية من 
 شقق سكنية وذلك في حي وادي الجوز دون سابق إنذار.

ة للسكن تعود والحقا توجهت الجرافات اإلسرائيلية إلى حي العيساوية حيث هدمت بناية سكنية جاهز 
 للمواطن غانم مصطفى.

وتتكون البناية من طابقين األول عبارة عن محال والثاني عبارة عن شقتين سكنيتين وقد تم بناؤها 
وقامت البلدية اإلسرائيلية بهدم المبنى على الرغم من إجبار صاحبه على دفع غرامة  قبل عامين.

 مالية.
 9/11/2016األيام، رام هللا، 

 
تستثمر "الربيع العربي" للتهرب من السالم وتعميق سيطرتها  "إسرائيل"طينية: دراسة فلس .31

 االستعمارية
وديع عواودة: يؤكد بحث جديد صادر عن المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات  –الناصرة 

( في رام هللا أن إسرائيل تستثمر أحداث "الربيع العربي" للتهرب من )مسارات االستراتيجيةوالدراسات 
 تسوية القضية الفلسطينية، وتعميق سيطرتها االستعمارية وخدمة مآربها في المنطقة والعالم.

والحالة  االستراتيجيةوحسب دراسة دكتور مهند مصطفى )إسرائيل والبيئة اإلقليمية .. التحوالت 
رافقتها  انتقلت إسرائيل من مرحلة الصدمة مما حدث في العالم العربي والتخوفات التي ،الفلسطينية(

مرحلة إعادة التوازن االستراتيجي، بحيث باتت ترى في  إلىنتيجة التغييرات الكبيرة المتسارعة 
التغييرات فرصة لها لتعزيز مكانتها اإلقليمية. ويوضح الباحث أن ذلك تم عبر البحث عن تقاطع 

يرات الحاصلة في المصالح مع دول إقليمية عربية وغير عربية. كما يرى أن مآالت األحداث والتغي
 البيئة اإلقليمية إلسرائيل عززت تفوقها االستراتيجي الذي تستغله لتعزيز مكانتها اإلقليمية.

فتقول إن إسرائيل جددت خالل هذه  ،خارض حدود المنطقة العربية بهذه المرحلة إلىوتذهب الدراسة 
فقامت  ،لعداء العربي إلسرائيلالفترة سياسة األطراف التقليدية التي ابتكرها بن غوريون لمواجهة ا

في أفريقيا، حوض المتوسط ودول  خالل السنوات األخيرة بتعزيز هذه السياسة وتوسيعها لتشمل دوالً 
االتحاد السوفييتي السابق. وتربط الدراسة بين هذه السياسة وبين المسألة الفلسطينية، وخاصة في 
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ئيل ضد قرارات تتعلق بالمسألة الفلسطينية، التصويت في مجلس األمن واألمم المتحدة لصالح إسرا
مثل امتناع نيجيريا في مجلس األمن، وموقف اليونان المعارض لمشروع االتحاد األوروبي في 

 مقاطعة منتجات المستوطنات، وتغييرات في مواقف الهند في العامين الماضيين.
 9/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 األقصىالمسجد إلسرائيلية" بسحب وصاية األردن عن أوقاف القدس ترد على الدعوات "ا .32

رّدت إدارة أوقاف القدس وشؤون الـمسجد األقصى الـمبارك، في بيان لها يوم الثالثاء، على الـمؤتمر 
في برلمان االحتالل "الكنيست" بشأن الـمسجد األقصى الـمبارك، ومحاولة  اإلثنينالذي ُعقد أمس 

  .1967اريخي القائم منذ عام تغيير )الستاتيكو( الوضع الت
دائرة األوقاف اإلسالمية تنظر بعين الخطورة لهذه التصريحات الخطيرة التي "ن وجاء في البيان أ

وحذرت األوقاف االحتالل  صدرت من مسؤولين حكوميين في نطاق الـمسؤولية الرسمية".
 وسبعمئةرك، ألنه عقيدة لـمليار "اإلسرائيلي" من اإلقدام على أية خطوة تمّس الـمسجد األقصى الـمبا

  مليون من الـمسلمين في كافة أرجاء الـمعمورة.
كما حّملت األوقاف حكومة االحتالل مسؤولية التصريحات التي أدلى بها الوزراء وأعضاء "الكنيست" 
والتي تدعو إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الـمسجد األقصى الـمبارك، والتحريض 

  الـمباشر ضد الـمسجد األقصى الـمبارك والـمرابطين فيه وما قد ينتل عنها من تداعيات.
ودعت األوقاف، في بيانها، كافة الـمؤسسات األممية لتحمل مسؤولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة  

ها على لثني "إسرائيل" عن اعتداءاتها بحق الـمقدسات اإلسالمية في مدينة القدس الشريف، ومحاسبت
لزامها بتنفيذ كل القرارات الدولية الصادرة بشأن مدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية  مخالفاتها وا 

 والـمسيحية.
 8/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قعدمواطنا  من الضفة بينهم م   22قوات االحتالل تعتقل  .33

مواطنًا من الضفة، بينهم مقعد، وعدد من  22 أمسوفجر الماضية قبل اعتقلت قوات االحتالل الليلة 
 القاصرين. 
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وبين نادي األسير في بيان له يوم الثالثاء، أن ثمانية مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأحياء 
قل ثالثة مواطنين من عتُ ا كما  فيما جرى اعتقال أربعة مواطنين من محافظة الخليل.. في القدس

  .ينهم مواطن مقعدمحافظة بيت لحم ب
وذكر نادي األسير أن مواطنًا اُعتقل من محافظة  قل مواطنان.أما في محافظة رام هللا والبيرة فقد اعتُ 

وفي سياق متصل أشار نادي األسير إلى أن ثالثة  ومواطن آخر من محافظة طولكرم.، جنين
 .لسطيني المحتلالف مواطنين من بلدة قباطية جرى اعتقالهم أثناء تواجدهم في الداخل

 8/11/2016، رام هللا، الحياة الجديد
 

 "ISAمدارس من الضفة تفوز بجائزة المدرسة الدولية " عشر .34
هنأ وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، يوم الثالثاء، المدارس الفائزة بجائزة  ":وفا" -رام هللا

    الثقافي البريطاني.التي نفذت بالتعاون مع المجلس  "ISA"المدرسة الدولية 
وأشاد د. صيدم بدور المدارس المشاركة في هذه الجائزة التي تعد واحدة من المبادرات التربوية 

 المبدعة، مؤكدًا على التعاون البنَّاء مع المجلس الثقافي البريطاني من خالل تنظيم هذه الجائزة.
بها الوزارة في الوقت الحالي من أجل وجدد صيدم تأكيده على رسالة التعليم والجهود التي تضطلع 
 والتميز في كافة مدارسنا. اإلبداعدعم المبادرات النوعية والمساهمة في تكريس مناهل قائمة على 

 8/11/2016، رام هللا، الحياة الجديد
 

 عن الطعام المضربين واألسرى المحتجزين الشهداء عوائل مع يتضامنون" بيرزيت" طالب .35
 العشرات بأن شلش، فيحاء الصحافية مظلوم: أفادت خلدون سبيتان، تحرير أبو ةفاطم من - هللا رام
 زيت بير طلبة اّتحاد مجلس نّظمها وقفة في شاركوا الفلسطينيين واألسرى الشهداء وأهالي الطالب من

 الشهداء وأهالي الطعام عن المضربين األسرى مع للتضامن يوم الثالثاء، الطالبية الحركة مع بالتعاون
 أّكدوا المشاركين أن ،"برس قدس" لـ حديث في شلش وأضافت .االحتالل ثالجات في المحتجزين

 حرّيتهما لنيل فارة، أبو وأحمد شديد أنس الطعام  عن المضربين األسيرين مع الكامل التضامن وجوب
 جثامين تجزتح اإلسرائيلية السلطات فإن ،"برس قدس" وثّقته لما ووفًقا .االحتالل سجون من والخروض

 .شهيدات أربع بينهم من أبيب  تل بمدينة" كبير أبو" العدلي الطب معهد في شهيًدا 24
 8/11/2016برس،  قدس
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 تعيش على حافة الهاوية مصر"إسرائيل اليوم":  .36

في صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الحكومة  هاريراقال المستشرق اإلسرائيلي أفرايم 
 ين نتنياهو، إن مصر تعيش على حافة الهاوية من النواحي االجتماعية واالقتصادية.اإلسرائيلية بنيام

وأضاف أن هذه األزمة المصرية الداخلية جاءت تزامنا مع تراجع في العالقات المصرية بدول الخليل 
ض مليار دوالر، لكن رف 25العربي، وال سيما السعودية التي تبرعت لنظام عبد الفتاح السيسي بقرابة 

القاهرة االشتراك في التحالف السني الذي يحارب في اليمن، وتصويتها لصالح قرار روسيا في 
مجلس األمن الدولي الخاص بشأن سوريا رغم المخاوف العربية من السيطرة الشيعية اإليرانية على 

 المنطقة  أدت جميعها لكسر قواعد اللعبة بين الجانبين، مصر ودول الخليل العربي.
أن السيسي لم يستطع إزالة السمعة السيئة التي تحيط بنظامه وتشبيهه بما كان في عهد وأضاف 

مبارك، ألن الجيل الشاب في مصر لم يحظ بأي معالجة لمشاكله، بل إن معاناته تتفاقم وتزداد، 
 وهناك قرارات تتخذها الدولة المصرية تزيد ظروفه سوءا، ألن نسبة البطالة وفق األرقام الرسمية في

 .%40، بينما تقول المعطيات الواقعية على األرض إن النسبة تزيد على %27صفوفه وصلت 
وأشار إلى أن هناك شكوكا كبيرة حول مدى قدرة القوة العسكرية واألمنية لنظام السيسي على كبح 

 جماح المصريين الجائعين، ألنهم باتوا أقل خوفا من محاولتهم إسقاط الحكم التابع للسيسي.
 8/11/2016، يرة نت، الدوحةالجز 

 
 النائب في مجلس األمة األردني ديمة طهبوب تتبرع بثلث راتبها لدعم القدس .37

أعلنت النائب في مجلس األمة األردني ديمة طهبوب، تبرعها براتبها األول، كامال من مجلس : عّمان
 النواب، وثلثه، بشكل مستمر لصالح إعمار بيوت البلدة القديمة في القدس.

عهدت طهبوب خالل إطالق المرحلة السادسة من مشروع "فلنشعل قناديل صمودها"، بنقل قضية وت
القدس وا عمار بيوت أهلها إلى قبة البرلمان تمثال بالجهود الهاشمية والشعبية في إعمار القدس 

 والدفاع عنها من منطلق الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف.
أجل فلسطين والقدس"، أمس خالل حفل عشاء خيري، المرحلة السادسة  وأطلقت لجنة "مهندسون من

من مشروع "فلنشعل قناديل صمودها" الهادف إلى ترميم بيوت المقدسيين في البلدة القديمة وتثبيت 
 أهلها في أرضهم ومنع االحتالل من إخراجهم.

 8/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 على االعتذار "إسرائيل": يجب إجبار نائب أردني سابق .38
استنكر النائب السابق أمجد المسلماني التصريحات المتطرفة لجماعة "عائدون إلى الجبل" : عمان

الصهيونية والتي صرحت على لسان النائب في الكنيست اإلسرائيلي رفائيل موريس بأن هدف 
نما ضم األ قامة الهيكل فيه وا  ردن وسورية للحلم جماعته ليس فقط احتالل المسجد األقصى وا 

 اإلسرائيلي المزعوم بإقامة دولة إسرائيل الكبرى.
خلفها دولة الكيان  تخبئالدولة اإلرهابية التي  حقيقةواعتبر المسلماني أن هذه التصريحات تكشف 

ليه اليوم إالصهيوني وتظهر للعالم إيمانها بقيم السالم وتقبل اآلخر والتعايش، وهو ما نحن بحاجة 
نجعل العالم أجمع يرى الوجه القبيح لهذا الكيان الغاصب والذي أسس نفسه عبر عقود من أجل أن 

 من احتالل الشعب الفلسطيني وسلبه حقه في أرضه ووطنه وحياته.
وقال المسلماني البد أن يكون هناك رد رسمي من الحكومة على هذه التصريحات والبد أن نعمل 

الب الصهيونية وال سيما في ظل ما تمر به دولة سورية من عبر القنوات الدبلوماسية بنشر هذه المط
 والكشف عنالحقيقة  بأهدافهامحن الحرب الداخلية واالنقسامات والعمل على تعرية الدولة العبرية 

 دورها في بث الخالفات واالنقسامات في المنطقة أجمع من أجل تحقيق حلمها المزعوم.
 9/11/2016، الرأي، عّمان

 
 زيت من فلسطين أربعة تنكات بإدخالماح للعائلة الواحدة الس: األردن .39

سمح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بدخول زيت الزيتون من فلسطين مع بداية موسم : عمان
 ويأتي تنكات لكل عائلة كهدايا. أربعبواقع  31/1/2017ولغاية  1/11/2016عصر الزيتون من بداية 

 لسطينيين وتخفيف العبء عليهم.الف لألشقاءهذا القرار كدعم 
 8/11/2016، ، عّمانالدستور

 
 الفلسطيني مناصرة الطفل الجائر بحق "اإلسرائيلي"لجامعة العربية تستنكر الحكم ا .41

استنكرت الجامعة العربية الحكم "اإلسرائيلي" الجائر بحق الطفل  القاهرة: "الخليل"، وكاالت:
 عاما وسط هتافات المستوطنين المتطرفين بقتله. 12مدة الفلسطيني أحمد مناصرة بالسجن الفعلي ل

وأوضحت أن ما صدر عن ما تسمى "المحكمة المركزية "اإلسرائيلية"، بعد أن تم اعتقال الطفل منذ 
نحو عام عندما كان جريحًا، وينزف ويتعرض لالعتداء الوحشي وسط هتافات المستوطنين 

ب واالعتداء خالل التحقيق معه في غياب كامل ألية المتطرفين بقتله، وممارسة أبشع وسائل الضر 
 مشاعر إنسانية بالرحمة أو الرأفة.
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وأكد بيان صادر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أمس، أن هذا 
الحكم يضاف إلى سجل انتهاكات االحتالل التي تضرب بكافة القيم والمعاني اإلنسانية وبكافة 

قيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في االتفا
 .1989واتفاقية حقوق الطفل لسنة  1949وقت الحرب لسنة 

 9/11/2016، الخليج، الشارقة
 

 شاحنات هدية من اللجنة القطرية لبلدية "بيت الهيا" بغزة أربع .41
عمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، سلم السفير محمد ال: أشرف مطر –غزة 

اليوم، بلدية بيت الهيا الواقعة شمال قطاع غزة أربع شاحنات لمساعدة البلدية في أعمال النظافة، 
ألف دوالر، وستساهم في نظافة المدينة، في ظل ما تعانيه البلدية من  300تبلغ قيمة الشاحنات 

ت الثقيلة، الممنوع إدخالها في ظل الحصار المفروض على نقص حاد بالمعدات، خاصة المعدا
 سنوات. 10القطاع منذ أكثر من 

وقام العمادي بتسليم الشاحنات األربع بحضور نائبه خالد الحردان، إلى رئيس بلدية بيت الهيا عز 
 الدين الدحنون وأعضاء المجلس البلدي.

 8/11/2016، الشرق، الدوحة
 

 لليمن سيقود البالد إلى مستقبل زاهرضاحي خلفان: رئيس يهودي  .42
قدم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اقتراًحا : أنس فارس-القاهرة

 بتسليم رئاسة اليمن إلى أحد يهود البالد، معتبرًا أن ذلك سيقودها إلى مستقبل زاهر.
"أقترح أن يكون رئيس  لثالثاء:اخلفان قال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر 
 الجمهورية اليمنية الجديد يهوديًا يمنيًا ليقود اليمن إلى مستقبل زاهر".

وأشار خلفان إلى أنه أحد الحلول األكثر قبواًل ألزمة اليمن هو استقالل الجنوب عن الشمال، مضيفًا: 
 "أعطوا الجنوب خياره فهو األولى بدياره".

 8/11/2016، موقع رصد، القاهرة
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 ممثل االتحاد األوروبي يدعو إلى رفع الحصار عن غزة وضمان حرية الحركة للمنظمات الدولية .43
قال رالف طراف ممثل االتحاد األوروبي في فلسطين إن هناك "حاجة ماسة التخاذ  عيسى سعد هللا:

نهاء الحصار المفروض على  قطاع غزة خطوات سريعة من أجل إحداث تغييرات اقتصادية وأمنية وا 
 مع مراعاة مخاوف جيران القطاع".

وأكد طراف في كلمة له خالل مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه وأكثر من أربعين سفيرًا ودبلوماسيًا 
أوروبيًا مع وزيري العمل مأمون أبو شهال ووزير اإلسكان واألشغال العامة مفيد الحساينة في فندق 

ية الوصول إلى غزة، مبينًا أن األوروبيين يتحاورون مع المشتل بمدينة غزة أمس، وجوب ضمان حر 
دائمًا من اجل ذلك ومن اجل رفع الحصار والسماح للمنظمات الدولية بالوصول إلى  اإلسرائيليين

 القطاع.
المحلية والدولية دون إعاقة إلى غزة  طبقا  اإلنسانيةودعا طراف إلى "تسهيل مرور المنظمات 

، بما يتضمن هيئات االتحاد األوروبي والدول األعضاء، وذلك من أجل للقانون اإلنساني الدولي
 المساهمة في معالجة االحتياجات اإلنسانية العاجلة والملحة لقطاع غزة". 

واعترف طراف بأن المشاريع الكثيرة التي ينفذها االتحاد األوروبي ويدعمها في قطاع غزة في 
والمؤسسات  واألونرواية والمياه من خالل السلطة الوطنية مجاالت الصحة والتعليم والتنمية االقتصاد
 ليست كافية لمعالجة المشاكل في القطاع.

الحلول السريعة لمعالجته،  إيجادالوضع في القطاع صعب وال يحتمل، مشددًا على ضرورة  إنوقال: 
 تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العمل في قطاع غزة. إلىداعيا 

 إسرائيلالزائر لغزة "بالضغط على  األوروبيل أبو شهال انه طالب الوفد الدبلوماسي من جانبه، قا
كل احتياجات القطاع من المواد  بإدخالمن اجل رفع حصارها عن قطاع غزة بشكل نهائي والسماح 

بدخول ثمانين شاحنة  إالال يسمحون  اإلسرائيليين، السيما وان اإلعمار إعادةوالسلع وخصوصًا مواد 
 ".اإلسمنتشاحنة هي احتياجات القطاع اليومية من  300 أصليوميًا من  سمنتإ

دولة مع ممثلين عن  25قنصال يمثلون نحو  36شخصية منهم  42المكون من  األوروبيوالتقى الوفد 
ومؤسسات المجتمع المدني كما زار مدرسة في بيت حانون واستمع من المسؤولين  واألونرواالحكومة 
 في القطاع.  ضاعاألو لشرح عن 

 9/11/2016، األيام، رام هللا
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 أبلغتنا أنها تفضل األسد "إسرائيل"مدفيدف:  .44
نقلت صحيفة معاريف عن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف أن إسرائيل أبلغت روسيا أنها 

 تعتبر الرئيس السوري بشار األسد أفضل لها من سواه، رغم أنها ال تؤيده.
لقاء مع القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي عشية زيارته إلى تل أبيب، أنه وأضاف مدفيدف في 

يشعر باألسف جراء غياب التقدم في العملية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، موضحا أن 
 موسكو لديها عالقات دافئة مع تل أبيب.

ا أوقفت بيع المنظومات الصاروخية وأوضح أن روسيا لها عالقات مع دول أخرى مثل إيران، ولكنه
إليها حين كانت عليها عقوبات دولية، وحين توقفت هذه العقوبات "غيرنا قراراتنا بناء على هذا 

 التطور".
أبلغوه بصورة  -دون تحديد هويتهم-وذكر أنه خالل أحد لقاءاته مع كبار المسؤولين اإلسرائيليين 

، لكنهم عبروا عن رغبتهم في وجود من يستطيع السيطرة واضحة أنهم ال يؤيدون األسد بصورة كاملة
على الوضع الميداني في سوريا، وأن ذلك أفضل من سيطرة من وصفهم باإلرهابيين، وهو نفس 

 الموقف الروسي.
وتطرق مدفيدف إلى حرية العمليات الهجومية التي تنفذها إسرائيل في األراضي السورية، ردا على 

ة إلى حزب هللا، قائال "أنطلق من فرضية مفادها أنه ليس هناك من دولة إرسال الشحنات التسليحي
 تريد القيام بخطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، وأظن أن سوريا تفهم ذلك جيدا".

وحول قرار اليونسكو األخير الذي ينفي أي صلة تاريخية بين اليهود واألماكن المقدسة في مدينة 
ن روسيا لم تنكر في يوم من األيام حق إسرائيل في الوجود، وحق الشعب القدس، قال مدفيدف إ

 اليهودي في القدس والحرم القدسي وحائط المبكى.
وختم مقابلته مع التلفزيون اإلسرائيلي بتوجيه رسالة من مواطني روسيا إلى إسرائيل مفادها أنهم 

مهاجرين الروس إلى إسرائيل يتقنون لغتها، يعتبرونها بالنسبة لهم دولة فريدة من نوعها، فالعديد من ال
 وهو ما من شأنه تقوية عالقات البلدين، وهذا ما نأمله على الدوام.

 9/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 في إفشال انضمام فلسطين لإلنتربول "إسرائيل"موسكو تتعاون مع : موقع "واال" العبري .45
في إفشال مساعي السلطة الفلسطينية النضمامها  ساهمت روسيا بالتعاون مع إسرائيل،: معاذ حامد

إلى منظمة الشرطة الدولية المعروفة بـ"اإلنتربول"، وذلك من خالل زيارة وزير األمن الداخلي لدولة 
 االحتالل إلى روسيا األسبوع الماضي.
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ث ولم تستطع السلطة الحصول على األصوات الالزمة التي تؤهلها لالنضمام للمنظمة الدولية، حي
دولة أخرى، من بينها الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا  62دولة، مقابل معارضة  56حصلت على 

 دولة أخرى. 37وروسيا وفرنسا وسط غياب 
وأوضح موقع "واال" العبري في حديثه عن الدور الروسي، أن زيارة وزير األمن الداخلي لموسكو كان 

 ين للشرطة الدولية.على رأس جدول أعمالها، منع انضمام فلسط
وعقد االجتماع الدولي في مؤتمرها السنوي الذي عقد هذا العام في إندونيسيا، حيث رفض طلب 

 السلطة وتم تأجيل الطلب عاما آخر.
 8/11/2016، "21موقع "عربي 

 
 "اإلنتربول" تحيل طلب عضوية فلسطين ودول أخرى للدراسة عبر لجنة قانونية .46

دارة األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة في وزارة الخارجية عمر عوض قال رئيس إ :وفا-رام هللا
" أحالت طلب عضوية فلسطين إلى جانب دول أخرى في المنظمة للدراسة اإلنتربولهللا، إن منظمة "

 جمعيتها العامة. أعمالعبر لجنة قانونية، قبل إدراجها على جدول 
فدا من وزارتي الخارجية والداخلية، مثل دولة وأوضح عوض هللا في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن و 

، كدولة مراقبة داخل المنظمة، إندونيسيافلسطين في اجتماع الجمعية العامة لإلنتربول المنعقد في 
 ولمتابعة طلب العضوية ووضعه على جدول األعمال.

على  وأضاف أن هناك مجموعة من اإلجراءات التي يجب دراستها قبل إدراض طلب عضوية فلسطين
أجندة أعمال االجتماع، خاصة بعد توصية اللجنة التنفيذية لإلنتربول بتشكيل لجنة لدارسة 

 لغيرها. أوفلسطين  سواء لدولةالعضويات الجديدة 
محاولة الفلسطينيين  أحبطت إسرائيلوردا على ادعاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 

إسرائيل تحاول تحقيق انتصارات وهمية، خاصة بعد الفشل الذي  "، قال:اإلنتربول" إلىلالنضمام 
 منيت به في العديد من المحافل والمنظمات الدولية، خاصة قرارات اليونيسكو األخير بشأن القدس".

 8/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ندوة تدعو لتفعيل االشتراكية األوروبية والدولية لمساند القضية الفلسطينية .47
أكد مشاركون في ندوة نظمتها مفوضية العالقات الدولية لحركة "فتح"، حول القضية : رام هللا

، أهمية الوحدة الوطنية كمتطلب رئيسي لخلق موقف واألوروبية اإليطاليةالفلسطينية والقوى التقدمية 
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 أوروبيف ، وضرورة العمل على بناء موقاإلسرائيليفلسطيني قوي في مواجهة المشروع االستيطاني 
 االحتالل.اشتراكي داعم للموقف الفلسطيني وضاغط على 

والضغط الدولي الحقيقي والفاعل على  اإلسرائيليوشدد المتحدثون على أهمية التصدي لالحتالل 
 اإلسرائيلية.الحكومة 

داعم للقضية الفلسطينية، ودور  إيطاليفي تطوير موقف  اإليطاليةوناقشوا دور القوى التقدمية 
 الفلسطيني.واالشتراكية الدولية في مساندة الموقف  اإليطاليزب الديمقراطي الح

االستيطانية على الوضع  اإلسرائيليوالدولية وسياسات االحتالل  اإلقليميةوبحثوا انعكاسات التطورات 
 الفلسطينية.الفلسطيني، وسبل إعادة االهتمام الدولي بالقضية 

 8/11/2016، ية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطين
 

 وتوجيه الدعوات لحضوره قبل نهاية العام للسالمباريس تتجه لتحديد موعد المؤتمر الدولي  .48
علمت "األيام" أن فرنسا تتجه لتحديد موعد المؤتمر الدولي للسالم وتوجيه  عبد الرؤوف أرناؤوط:

ديد مستوى التمثيل في المؤتمر الدعوات له في غضون األسابيع القليلة المقبلة التي سيتم خاللها تح
 إن كان على مستوى القمة أو وزراء الخارجية.

وتصر فرنسا على عقد المؤتمر الدولي في العاصمة الفرنسية قبل نهاية العام الجاري على الرغم من 
 الردود السلبية التي تلقتها من إسرائيل يوم أول من أمس.

بيير فيمونت استكمل أمس محادثاته في إسرائيل  وكان المبعوث الفرنسي الخاص للمؤتمر الدولي
سرائيليين، كل على  وفلسطين حيث استقبله الرئيس محمود عباس واجتمع بمسؤولين فلسطينيين وا 

 حدة، وممثلين عن المجتمع المدني اإلسرائيلي والفلسطيني.
 9/11/2016، األيام، رام هللا

 
 تكشف عن فجوات مالية عمليات إعمار غزة تواجه تحديات كبيرة واألونروا .49

غزة ـ أشرف الهور: أكد تقرير جديد أصدرته وكالة "األونروا"، استمرار الفجوات المالية الكبيرة، في 
تمويل عمليات إعادة إعمار المنازل التي دمرتها إسرائيل في الحرب األخيرة على قطاع غزة صيف 

جة اإليواء وزعت مساعدات مالية ، وقالت إنه منذ البدء في استجابتها الطارئة لحا2014عام 
 مليون دوالر، ألسر الالجئين الفلسطينيين الذين تعرضت بيوتهم للدمار. 213,7تجاوزت 
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وأعلنت في تقرير مفصل حول وضع اإلعمار في غزة وصلت القدس العربي" نسخة منه أنها تدفع 
الحالي، لتغطية األشهر من مليون دوالر كمساعدات بدل اإليجار للربع الثالث من العام  4.5حوالي 

 يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول الماضيين.
عائلة الجئة من مختلف مناطق قطاع غزة،  6,500وقالت الوكالة إن هذه األموال ستصل لحوالي 
مليون دوالر أمريكي على النحو التالي، )مليون  1.46الفتا إلى أنها تمكنت من توزيع ما يزيد عن 

دوالر( ألعمال إصالحات األضرار البالغة(. وأضافت أن هذه 464,200 مار، ودوالر إلعادة اإلع
عائلة الجئة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وستتمكن  299األموال الجديدة ستصل إلى ما مجموعه

 العائالت من استالم هذه الدفعات النقدية هذا األسبوع.
 

 والهيئات االستشارية في المخيماتيلتقي رؤساء اللجان  األونروامدير عمليات األردن:  .51
عواد  أبوعقد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بالوكالة المهندس ياسين : كمال زكارنة –عمان 
اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان خدمات المخيمات والهيئات االستشارية ومدير عمليات  أمس

 أهميةعواد أبو  أكدحيث  ي الوكالة،روجر ديفيز وعدد من مدراء المناطق ف األردن"في  األونروا"
 المقبل. األسبوع لألونروااالجتماع الذي يأتي قبيل انعقاد اجتماعات اللجنة االستشارية 

، لألونروابالغة في اجتماعات اللجنة االستشارية  أهميةنتائل اللقاء سيكون لها  أن إلىونوه ديفيز 
ميدانية في المخيمات على مدار يومين بعد جوالت  بإجراءاللجنة االستشارية ستقوم  أنمبينا 

 األوضاعاستضافة وفود من بعض الدول المانحة لالطالع على  إلى باإلضافةاالجتماعات 
 واالحتياجات الالزمة للمخيمات.

وجرى في االجتماع حوار موسع عرض فيه رؤساء لجان خدمات المخيمات والهيئات االستشارية 
حلول  إلىيمات واالحتياجات الالزمة لكل مخيم من اجل الوصول المشاكل التي تواجههم في المخ

 في المخيمات. األوضاعمن شأنها تحسين 
 9/11/2016، ، عّمانالدستور

 
 تزعم الكشف عن مخطط لمهاجمة منتخبها الكروي خالل مباراة مع ألبانيا "إسرائيل" .51

الثالثاء، أن الشرطة بالتعاون  لندن ـ "القدس العربي": زعمت وسائل اإلعالم العبرية بعد ظهر أمس
مع األمن األلباني، وبالتعاون مع جهاز المخابرات اإلسرائيلي "الموساد"، أحبطت عملية الستهداف 
المنتخب اإلسرائيلي لكرة القدم في المباراة المقرر إجراؤها في ألبانيا ضمن تصفيات كأس العالم 

2018. 
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أشخاص  4من هناك وبناء على معلومات من الموساد، وحسب تقارير ألبانية فقد اعتقلت أجهزة األ
يشك بارتباطهم بعالقة مع تنظيم الدولة "داعش"، وأنهم يخططون لتنفيذ هجوم ضد المنتخب 

 اإلسرائيلي.
وجاء الكشف عن المخطط الستهداف المنتخب اإلسرائيلي قبل يومين فقط من سفره إلى ألبانيا 

دولي وافق على نقل ملعب المباراة التي كانت مقررة يوم لخوض المباراة، موضحة أن االتحاد ال
 السبت المقبل، إلى ملعب قريب من العاصمة األلبانية تيرانا.

 9/11/2016، القدس العربي، لندن
 

 مدير الصليب األحمر في غزة يتضامن مع الصيادين الفلسطينيين .52
مجموعة من الصيادين  األولىة في غزة ممادو سو للمر  األحمرشارك مدير اللجنة الدولية للصليب 

قرب شواطئ بحر غزة، في "بادرة تضامن" مع الصيادين الذين تمنعهم  لألسماكفي رحلة صيد 
 .اإلقليميةمن الصيد في مساحات واسعة من المياه  إسرائيل

في كل مياه  أميالتسعة  إلىتوسيع مساحة الصيد  إلى إسرائيلودعا مسؤول المنظمة ممادو سو 
عشر صيادا،  أربعةوكان قارب الصيد انطلق مساء أول من أمس االثنين وعلى متنه  قطاع غزة.
ميناء الصيادين  إلى، وعاد فجر أمس، األحمرمامادو سو وعدد من موظفي الصليب  إلى باإلضافة

 غرب مدينة غزة. 
ادرة المشاركة هي "ب أنفي غزة سهير زقوت  األحمرفي مكتب الصليب  اإلعالميةوأكدت المسؤولة 

تضامن" مع الصيادين، والهدف منها "تسليط الضوء على مهنة الصيد ومعاناة الصيادين في غزة 
 ."التي ال تغطي تكاليف حياتهم

يكسبوا لقمة عيشهم  أن واإلصراروقال ممادو لصحافيين "هؤالء الصيادون لديهم القدرة والشجاعة 
)في كل مكان( وان يتمكنوا من  أميالتسعة  إلىبكرامة، لكنهم يحتاجون لتوسيع مساحة الصيد 

 ."منآالصيد بشكل 
 9/11/2016، المستقبل، بيروت

 
 التنفيذية تراقب التشريعية .53

 فهمي هويدي
أصابت القضاء الفلسطيني. ذلك أن المحكمة الدستورية في رام هللا منحت « الشموخ»يبدو أن عدوى 

شريعي. وهو قرار غير مسبوق الرئيس محمود عباس سلطة رفع الحصانة عن عضو المجلس الت
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أعطى رئيس السلطة التنفيذية سلطة فصل أي نائب منتخب، األمر الذي يقنن إهدار مبدأ الفصل 
بين السلطات، ويجعل استمرار عضو البرلمان في موقعه مرهونا برضا الرئيس وأجهزته عنه. من ثم 

نفيذية، فإن الوضع صار معكوسا فبدال من أن يقوم المجلس التشريعي بدوره في مراقبة السلطة الت
 بحيث أصبحت السلطة التنفيذية هي التي تراقب أداء السلطة التشريعية.

أدري أن الفصل بين السلطات ليس معموال به في بالدنا، وأن رئاسة السلطة التنفيذية هي مركز القوة 
في غير ذلك. كما الحقيقي، وهي صاحبة القول الفصل في السياسة واالقتصاد وفي الحرب والسلم و 

أن تطويع البرلمان وضمان إلحاقه بالسلطة التنفيذية له أساليب عديدة، ناهيك عن أن هناك دساتير 
تجيز لرئيس الدولة أن يحل البرلمان في ظروف معينة. إال أننا لم نعرف نظاما أعطى رئيس الدولة 

نا ألفنا مبدأ تحكم الرئيس فصل عضو البرلمان الذي ال يرضى عنه. لذلك أستحي أن أقول إن« حق»
نما ينصب استغرابنا على هبوط مستوى إخراض العملية بحيث  في البرلمان، حتى لم نعد نستغربه، وا 

 تتم من خالل إرهاب األعضاء، بما يمكن الرئيس من أن يفصل من يشاء ويبقي على من يشاء.
في ظل السلطة الفلسطينية قرار المحكمة الدستورية يضيف فصال جديدا إلى سجل أعاجيب القضاء 

التي كان منها التالعب األخير باالنتخابات البلدية. إذ قضى بإجرائها في الضفة الغربية وحجبها في 
قطاع غزة بحجة أنه غير شرعي في حين أن السبب الحقيقي هو الحيلولة دون فوز مرشحي حركة 

ل االنتخابات كلها بعد ذلك. وتكشف حماس من الفوز بإدارة بلديات القطاع. وكانت تلك مقدمة لتأجي
وجها آخر للعبث حين اختلف رئيس مجلس القضاء األعلى مع رئيس المخابرات، فتم عزل األول. 
لكن صاحبنا لم يسكت فكشف عن فضيحة أخرى حين ذكر أنه عند تعيينه في منصبه الرفيع فإنه 

اب الذي استخدم إلقصائه حين طلب منه التوقيع على كتاب غير مؤرخ باالستقالة، وهو ذات الكت
 رفع الرضا عنه. وقيل لي إن ذلك تقليد اتبعته السلطة مع كثيرين ممن يشغلون المواقع المؤثرة.

صدمة قرار المحكمة الدستورية الذي أطلق يد أبو مازن في رفع الحصانة عمن يشاء من أعضاء 
ذلك أن شرعية الرئيس الفلسطيني المجلس التشريعي أضافت بعدا جديدا للمشهد العبثي الفلسطيني. 

ذاته محل شك ألن واليته منتهية منذ عدة سنوات، حتى بعد التمديد له من جانب الجامعة العربية. 
وفي ظل هذا الوضع فليس له أن يصدر القوانين. رغم ذلك فقد اغتصب سلطة المجلس التشريعي 

تغطية وتبرير ما يصدر عنه من قرارات. في تشكيل المحكمة الدستورية، التي أرادها واجهة قانونية ل
وترتب على ذلك أننا صرنا بإزاء رئيس منتهي الوالية اتكأ على تشكيل قضائي غير قانوني. في 
تصفية حساباته الخاصة. ذلك أن القرار األخير للمحكمة الدستورية استهدف في حقيقة األمر إقصاء 

ضفاء الش رعية على قراره السابق برفع الحصانة عن معارضي أبو مازن في المجلس التشريعي، وا 
 .2012النائب محمد دحالن إلى جانب فصله من اللجنة المركزية لحركة فتح في عام 
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ليس معروفا ما إذا كان قرار المحكمة الدستورية ردا على ضغوط الرباعية العربية على أبو مازن 
ومن المجلس التشريعي، أم أنه  إللغاء قراره السابق بفصل دحالن وبعض أنصاره من مركزية فتح

تمهيد لتمكين الرئيس الفلسطيني من ترتيب الوضع داخل حركة فتح قبل مؤتمرها السابع الذي 
يفترض أن يعقد قبل نهاية الشهر الحالي. لكن الثابت أن القرار وجه ضربة قاضية ألمل الديمقراطية 

 في ظل السلطة القائمة في رام هللا.
ا، ألن القضاء في بعض األقطار العربية ــ وفي مختلف األنظمة االستبدادية ــ ال يفاجئنا ذلك تمام

صار أحد أدوات القمع الخبيث. وهو الذي تصمم في ظله قوانين االستبداد، ثم يطالب الجميع بعد 
كما أن القضاة يتم انتقاؤهم بمواصفات تطمئن المستبد وتكرس نظامه، في «. القانون»ذلك باحترام 

على المأل االدعاء بعدم جواز التعقيب على أحكام القضاة باعتبارها إعالنا عن الحقيقة.  حين يعم
زاء شيوع الظاهرة فقد انفصل القضاء عن العدل ولم يعد سبيال إلقامته بين الناس، حتى صار  وا 

 نصيرا للظلم في تلك األقطار.
 8/11/2016، السبيل، عّمان

 
 الفلسطينية! "علياالدستورية ال"قرار ...  "عاصفة"عن  .54

 محمد خروب
منح رئيس « الفلسطينية»لها قرار المحكمة الدستورية العليا « أّسس»لم تهدأ بعد, الضجة التي 

نائب في المجلس  أيالسلطة محمود عباس, صالحيات ُتمكِّنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن 
قرار غير مسبوق كهذا, في  التي تقف خلف« الحقيقية» األسبابالتشريعي، وبصرف النظر عن 

 أوسلوسلطة  أننظام برلماني، بافتراض  أيالسياسية والتشريعية والقضائية في  األعرافخرق كل 
السيادة الحقيقية لدول مستِقلة، فان « صّور»الذي هو جزء ال يتجّزأ من «, الترف»تملك مثل هذا 

تهميشه،  أوالسطو عليه  أواوزه تج أووعدم السماح بخرقه « الدستور»جنوح محكمة مؤتمنة على 
سياسية محضة, تقف وراء التبرير غير الُمقِنع في الحال الفلسطينية على  أسبابايدفع لالعتقاد بان 

لرئيس دولة فلسطين », والذي ساقته المحكمة لتفسير قرارها, الذي جاء على النحو التالي األقل
عضو مجلس تشريعي في غير انعقاد أدوار  أيمحمود عباس, الصالحية الكاملة لرفع الحصانة عن 

 «.المجلس التشريعي
د وال ُيؤِشر  الحق « رئيس»مجلس تشريعي حالي او قائم, ُيمكن أِلي  إلىقرار عمومي.. ال ُيحدِّ

يعتبره سابقة يقيس عليها, ويرى فيه  أننشهد اقتراب مرحلة ما بعد عباس(  أننالعباس )وخصوصًا 
ه او االنتقام من نائب مشاكس, سواء كان من داخل حزب الرئيس لضرب معارضي وأداة« وسيلة»
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وعدم االعتراض, ما دام « الراحة»نفسه ام من حزب او حركة او تيار معارض, وبذلك يضمن لنفسه 
« منحت» أنكما هي الحال اآلن, بعد « مشاكس»على رأس كل « مرفوعاً »سيف رفع الحصانة 

/ 1/ 9حية )الكاملة( للرئيس الحالي )انتهت واليته في محكمة, ال استئناف على قرارتها, الصال
 من القرار غير المسبوق ..هذا.« يستفيد»(، كي 2009
ذ  أولهاُمعّطل, بفعل عوامل كثيرة, « الحالي»يعرف الجميع ان المجلس التشريعي الفلسطيني  وا 

« ثنائية»في  –سف من أ –االنقسام الذي عصف وما يزال بالوحدة الوطنية الفلسطينية والمحصورة 
فتح وحماس، فضال عّما ألحقه االحتالل الصهيوني بنواب المجلس الُمنَتَخبين ورئيسه أيضًا, من 
بعاد )وبخاصة المقدسيين منهم( وحال دون تواصلهم ووصولهم  تنكيل وعسف وسجن واضطهاد وا 

من « المتمردين«ية وإلى مقرّي المجلس في رام هللا وغّزة، وبخاصة نواب حركة حماس والجبهة الشعب
، تبدو «( المجلس التشريعيأدوارفي غير انعقاد )»عبارة  إيرادحركة فتح على قيادتها، فإن مجرد 

قرار رصين ُيعاين الواقع السياسي واالجتماعي ويبني عليه، كي  إلىالنكتة الَسِمَجة, منها  إلىاقرب 
 فيه.«... لةالعدا»وُبْعِد  األخالقييكون للقرار قيمته وصداه ورصيده 

/ 1/ 25)انتهت واليته القانونية في 2007إذًا.. ليس ثّمة مجلس تشريعي قائم )أو شرعي( منذ العام 
وخصوصًا منذ بسطت حماس هيمنتها على قطاع غزة،  القانونية،انتهت واليته  أن(، بعد 2010

 أوتنظيمية  أوة سياسي أدوار أي( عن ممارسة األخرىفتح )وكل القوى الفلسطينية  بإقصاءوقامت 
 إمكانيةبروز  إلىفي النهاية  أدى، ما األيديولوجيما لم تتوافق ونهجها االقصائي وخطابها  إعالمية،
محافظات السلطة.. الشمالية والجنوبية، وهو أمر « جناحي»جغرافي حقيقي بين « فصل»حدوث 

انه داعب خيال ورغبة  إالرغم خطورته وسعي سلطات االحتالل الى تكريسه والعمل عليه علنًا، 
وخصوصًا تلك التي تعتاش وتنمو على ثنائية )غّزاوي  والحركات، واألطرافبعض الجهات 

الفصائلي, التي تبرز في المنعطفات السياسية ومشاريع التقسيم « عدة الشغل»وضّفاوي( وغيرها من 
 , وخصوصًا اإلقليمية ببعدها العربي.. أحيانًا.اإلسرائيلية« التذرير«و
 
 ا علينا..م

فان توقيت صدور القرار العجيب هذا من المحكمة  عمليًا،ما دام المجلس التشريعي غير قائم 
وبخاصة  منه،والغاية  وأسبابهيثير المزيد من الشكوك حول دوافعه  الفلسطينية،« العليا»الدستورية 

التاسع والعشرين من  انه صدر قبيل ثالثة اسابيع من انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح المقرر في
 أوما تزال مجهولة  وألسباب عدة،الشهر الجاري )بافتراض انعقاده وعدم تأجيله كما حدث مرات 
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ن كانت في معظمها  عليها،ُمعّتم  شخصية وصراع على االمتيازات والصالحيات في فتح  أسبابوا 
 منذ عقود(.«.. فتوحاً »التي تكّرست 

« الَتَجنُّحْ »)على قاعدة مصطلح « الدحالني»الجناح  أنة يمكن االجتهاد في هذا الشأن وبخاص
لخصومهم داخل الحركة( بدأ نشاطًا مكثفًا مصحوبًا بضغوط اقليمية  فتح،الذي يوجهه كُتهمة قادة 

بعد توجيه  إدانتهما سمح للقضاء  سابقا،الحركة التي فصلته  إلىبهدف إعادة عضوية دحالن  وازنة،
« حصانة«وتمسكوا بان دحالن يتمتع بِـ  بالكيدية،دوه بالطعن فيها ووصفها تهم بالفساد له، قام مؤي

 برلمانية كونه عضوا ُمنتَخبًا عن قطاع غزة.
، ُيلغي االمتياز هذا, ويجعل «الدستورية العليا»رفع الحصانة عنه من ِقبل الرئيس عباس بعد قرار 

مر الحركة السابع وتم السماح له منه مطلوبًا كي ُتعاد محاكمته اذا ما تجرأ وحاول حضور مؤت
 أيضاسرائيليًا( بدخول الضفة للمشاركة في مؤتمر لحركة, قامت بطرده من عضويتها، ما يعني إ)

وبخاصة محاوالت )الرباعية  صفوف فتح كما كانت عليه ذات يوم, إلىمحاولة إلعادته  أي إجهاض
دًا في ظل تأكيد احد قادة فتح )عباس , وهو امر يبدو بعياإلعالمالعربية( على ما قيل في وسائل 

يجوز ان « ال»الوضوح، بانه « شديد»القرار  أنغير قابلة للنقاش, باعتبار « القضية»زكي( بان 
 «.يكون هناك قرار فصل، وفي نفس الوقت.. مناقشته

، إلى لعبة وأداة بين السياسيين «القضاء»يتحّول  أن دحالن،« قضية»والسؤال اآلن: هل تستحق 
 لمتناِفسين... وأصحاب المصالح المشبوهة؟.وا

 9/11/2016، الرأي، عّمان
 

 "ضد كلينتون وترامب إسرائيلعصابة " .55
 جهاد الخازن
عصابة إسرائيل في الواليات المتحدة فقدت أعصابها وتهذي. هي تتهم دونالد ترامب بالالسامّية وفي 

 ود أميركا رئيسًا؟ اإلرهابي بنيامين نتانياهو؟الوقت نفسه ال تريد هيالري كلينتون رئيسة. َمْن يريد ليك
باراك أوباما زاد المساعدات السنوية «. أوباما يستعد لخيار طعنة أخيرة إلسرائيل»قرأت لهم أن 
بليون دوالر، وهم يقولون إن أوباما أّيد كالم الرئيس الفرنسي  3.8بليون دوالر إلى  3.1إلسرائيل من 

انياهو كذاب. الكذب أهَون ما في مجرم الحرب هذا. والحرب على السابق نيكوال ساركوزي أن نت
حماس، والحقيقة الوحيدة أن إسرائيل « المنظمة اإلرهابية»كانت على  2014قطاع غزة في صيف 

طفاًل.  518فلسطيني بريء بينهم  2200هي أم اإلرهاب وأبوه، وقد قتلت في قطاع غزة قبل سنتين 
ما اإلعفاءات الضريبية التي تنعم بها منظمات يهودية أميركية تؤيد اآلن هم يخافون أن يلغي أوبا
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إسرائيل. هذه اإلعفاءات والمساعدات المعلنة من عسكرية واقتصادية لدولة الجريمة هي على حساب 
 المواطن األميركي الذي يدفع ضرائب على دخل محدود فيذهب المال إلى إسرائيل.

حقيقات الفيديرالي )أف بي آي( برأ كلينتون في موضوع ثم هناك هيالري كلينتون، فمكتب الت
األسبوع الماضي كما فعل قبل شهرين، ورّدت عصابة إسرائيل أن على أوباما أن « االيميالت»

 ُيصدر عفوًا عن كلينتون في كل جريمة محتَملة ارتكبتها.
فيها أمام  هي لم ترتكب أي جرائم، والمجرم هو حكومة إسرائيل التي يجب أن يمثل كل عضو

 محكمة جرائم الحرب الدولية.
باختصار هم يقولون إن «. تستطيع أن تشم خوف هيالري»عشية االنتخابات، قرأت لهم مقااًل يقول 

كلينتون دخلت حربًا مع أف بي آي. أسأل َمْن ربح الحرب هذه إذا كانت حدثت؟ حتمًا كلينتون، 
الذي كرر تبرئة كلينتون في موضوع فالمخطئ الوحيد كان جيمس كومي، رئيس أف بي آي، 

 «.االيميالت»
هناك خوف وهو خوف عصابة إسرائيل من باراك أوباما في آخر شهرين له في البيت األبيض، 

ترامب المزعومة وابنته متزوجة من يهودي متدين يضع قبعة اليهود على « ال سامّية»وخوفهم من 
 رأسه، ومن كلينتون التي ال تذعن إلمالءاتهم.

ا لم يكن الهجوم على كلينتون فهو على هوما عابدين، مساعدتها المخلصة التي تحبها كلينتون إذ
جدًا وعلنًا. آخر ما قرأت لهم أن هوما التي ُوِلَدت في الواليات المتحدة ذهبت إلى المملكة العربية 

دولة اإلسالمية السعودية وعمرها سنتان، وهناك تلقت على األرجح التعليم نفسه الذي تلقاه رجال ال
إرهابًا ويعرفون ما تمارس. ثم إن « داعش»المزعومة. هذا الكالم صحيح ألن ليكود أميركا من نوع 

هوما عابدين كانت في السعودية قبل طلوع اإلرهاب المضاد، فكله رد على إرهاب إسرائيل وأنا أدين 
 اإلرهاَبْين إدانة مطلقة.

أن هيالري كلينتون « تايم»يهودي أميركي كتب في مجلة  هل سمع القارئ يومًا باسم جو كالين؟ هو
في كالم كالين رد على شعار ترامب أنه يريد «. الخيار الوحيد لبقاء الواليات المتحدة عظيمة»هي 

 أن يعيد عظمة أميركا. غير أن كالين، وهو يهودي، عامله يهود ليكود وكأنه كفر لتأييده كلينتون.
مب وكالين أقرأ أن تيم كين الذي اختارته كلينتون مرشحًا لمنصب نائب وبعد أوباما وكلينتون وترا

الرئيس معها هو ربما أصبح أسوأ نائب رئيس في تاريع الواليات المتحدة. كين سياسي معتدل كما 
يدل تاريخه في العمل، وأستطيع أن أهاجم مايك بينس الذي اختاره ترامب لمنصب نائب الرئيس معه 

لى عنصرية يمارسها بعض أنصاف المتعلمين من البيض في أميركا، مثل فهو يطوي النفس ع
 من مؤيدي ترامب.« حزام الصدأ»و « حزام التوراة»جماعة 
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 وأترك للناخب األميركي أن يقول كلمته اليوم. الثالثاءأكتب صباح 
 9/11/2016، الحياة، لندن

 
 من حرب الموصل "لـيـبـرمــان"و "حـمـاس" دروس لـ .56

شمانليكس فيأ  
يمكن لنا أن نأمل في أن تكون عيون رجال االستخبارات والعمليات اإلسرائيليين مركزة على المعارك 
حول الموصل في العراق، إذ إن الموصل هي مثال لمدينة غزة: ميدان تجربة للتكنولوجيات، 

من أجل التكتيكات والسالح الغربي حيال مقاومة جسم متزمت من مقاتلي العصابات، ممن يقاتلون 
حياتهم في منطقة مدينية كبيرة ومكتظة، فكيف يمكن لقوة ما أن تهزمهم وأال تبقى عالقة في الوحل 

 لسنوات طويلة؟ .
ستكون األخيرة، فانه « حماس»إن المواجهة التالية مع « القدس»عندما يقول وزير الدفاع لصحيفة 

ال فال يتحدث عن تصفية الحكم في غزة. وخلف مثل هذا القول ينبغي أ ن تكون خطة عسكرية، وا 
 قيمة لها.

القلب النابض  –يحتاض الجيش ليعرض خططا الحتالل مدينة غزة « حماس»فمن أجل إسقاط 
والبقاء فيها إلى حين تغيير الحكم، والموصل هي النموذض الواقعي للتعلم  –« حماس»للقطاع ولـ 

 منه.
، في حملة 2002طينية في الضفة في من جديد مدنا فلس« احتل»صحيح أن الجيش اإلسرائيلي 

، وراكم تجربة في القتال حيال منظمات شبه عسكرية وجهادية، ولكنه لم يواجه «السور الواقي»
احتالل مدينة بحجم غزة بينما يتمترس داخلها آالف من حملة السالح المفعمين باأليديولوجيا 

القتالية التي « المقاومة»اهيم الجهادية، مع منظومات دفاعية أعدت على مدى سنين بموجب مف
 في الموصل.« داعش»يستخدمها 

، التي تتحدث عن التضحية الشاملة في الصراع ضد الكفار والمتعاونين معهم، «المقاومة»ففكرة 
تطورت في إيران الخمينية وسيطرت ليس فقط على الشيعة المتطرفين بل أيضا على حركات سنية 

في غزة في العقد األخير في  إلسرائيلتركز القتال البري  لقد«. حماس«و« داعش»متطرفة مثل 
 نية.يهوامش المنطقة المد

ليست « حماس»ومن الواضح للجيش اإلسرائيلي أن األفخاخ االستراتيجية ومناطق القتل التي تعدها 
 أقيمتبالذات األنفاق الهجومية بل المدن الكبرى، وال سيما المدن الموجودة تحت األرض التي 

 .هااسقل
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إلى المدن الكبرى، ولكن  اإلسرائيليبأن يدخل الجيش « حماس»في كل المواجهات الكبرى توقعت 
وزراء الدفاع، مثل باراك ويعلون، ورؤساء األركان تحتهم، لم يسمحوا لهذا أن يحصل، رغم الضغوط 

 السياسية.
بعد أن أحرق تعيش الموصل منذ أشهر في الظالم، سحابة سوداء من الدخان األسود تغطيها 

آبار النفط كي يشوش على عمل الطائرات غير المأهولة. نهر دجلة وفروعه، التي تشق « داعش»
 الموصل، أُغرقت بالوقود الذي سيشعل مع دخول الجيش العراقي إلى المدينة.

كي تصعب األمر « حماس»في غزة أيضا يوجد مخزون من الوقود وفي المعركة األخيرة ستشعله 
 جو.على سالح ال

من أنفاق  –في ضواحي الموصل اصطدمت القوات المقاتلة منذ اآلن باألنفاق على أنواعها المختلفة 
إلى جانب  –ألغراض االستخبارات « االقتراب»للتفجير، لالختطاف وللهجوم وحتى أنفاق 

ذين يطلقون االنتحاريين، السيارات المفخخة، العبوات الجانبية، األلغام، التفعيل من بعيد والقناصة ال
 النار من المساجد.

في غزة يبلغ «. داعش»آالف مقاتل من  6 –آالف  5في الموصل يوجد نحو مليون نسمة، منهم 
آالف مسلح. يوجد غير قليل من الشبه بين فكرة  10ألف بينهم اليوم أكثر من  700عدد السكان 
 في الموصل.« داعش»في غزة وتلك التي لدى « حماس»الدفاع لدى 

 لحالتين المقصود هو إيقاع خسائر غير معقولة في الطرف المهاجم.في ا
 وفي الحالتين نقاط الضعف فيهما هي في المواجهة مع السالح الموجه الدقيق والهجمات الجوية.

يستخدم األميركيون في جبهة الموصل قوات خاصة يفترض بها أن تعمل سرا حيال نقاط ضعف 
وللقوات الكردية تغطية جوية ونارا صاروخية دقيقة من األرض. ، وان توفر للجيش العراقي «داعش»

وبالتوازي، يستخدمون وسائل متطورة للغاية لمواجهة العوائق من خالل التنصت، أجهزة التحكم اآللي 
والنفسي. فاذا كان الجيش اإلسرائيلي بالفعل يستعد الحتالل غزة فانه ملزم بأن  اإللكترونيوالقتال 

 ى هذه الوسائل.يطلع بفاعلية عل
لقد أعد األميركيون العراقيين لهذه المعركة لسنتين تقريبا ولديهم الوقت. صحيح أنهم كانوا يفضلون 

 أن ينتهي احتالل الموصل عشية االنتخابات في الواليات المتحدة، ولكن هذا لن يحصل.
هذا يجسد كل الفرق بين لحم المدافع في القتال هو قوات البشمركة الكردية وألوية الجيش العراقي، و 

 غزة والموصل. ليس لدى إسرائيل أكراد وعراقيون ترسلهم إلى غزة. لحم المدافع هو لحمنا.
 «يديعوت احرونوت»

 8/11/2016الدستور، 
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