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 "قانون المؤذنو" "قانون التسوية" ييع تقر مشروع  سرائيلية لشؤون التشر اإل اللجنة الوزارية .1

رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ، أن رامي حيدر، عن 13/11/2016، 48عرب ذكرت 
أعلن خالل جلسة الحكومة األسبوعية، اليوم األحد، أنه سيؤيد مشروع القانون الذي تعده اللجنة 

 خفض أصوات األذان في المساجد. الوزارية لشؤون التشريع، والذي ينص على
وبرر نتنياهو القانون العنصري بالقول إن العديد من مدن أوروبا وأماكن مختلفة من العالم، منها في 
العالم اإلسالمي، فرضت مستوى معين في مكبرات الصوت في دور العبادة، مراعاة لمشاعر 

 المواطنين.    
للجنة الوزارية للتشريع إلى طاولة الحكومة، وسيحث كل وأكد أنه سيؤيد القانون فور انتقاله من ا

 االئتالف الحاكم على تأييده.
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جنائية بحقهم،  إجراءاتوسيمنح القانون، في حال إقراره، الشرطة صالحية استدعاء مؤذنين واتخاَذ 
 وفرض غرامات مالية عليهم.

، وافقت أمس، على ئيليةإسرالجنة وزارية ، عن ا ف ب، أن 14/11/2016السفير، بيروت، ونشرت 
إضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية التي أقيمت على أراٍض فلسطينية  إلىمشروع قرار يهدف 

محتلة، في أول القرارات التي تتخذها حكومة االحتالل بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة 
 األميركية.

والقاضي بمنع  "قانون المؤذن"على ما يسمى بـ لشؤون التشريع  اإلسرائيليةوصادقت اللجنة الوزارية 
إطالق األذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة عمومًا، في 
مساجد القدس المحتلة والمناطق القريبة من المستوطنات وداخل الخط األخضر، وذلك تمهيدًا 

 لعرضه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه.
بهدف  أووطنية  أودينية  "رسائل"مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث وينص 

يعانون يوميا وروتينيا من  اإلسرائيليينمئات آالف "مناداة المصلين للصالة. وجاء في نصه ان 
الضجيج الناجم عن صوت األذان المنطلق من المساجد، والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية 

 ."ادة واالعتقاد ال تشكل عذرا للمس بنمط الحياة ونوعيتهاالعب
وقال مقدم مشروع القانون عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي موتي يوغاف ان قانونه يحظى 
بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي، فيما اعتبر النائب العربي في الكنيست 

 فتح حربًا على الجماهير العربية في الداخل. "قانون المؤذن"المصادقة على  إنيوسف جبارين 
وسيجري الكنيست اإلسرائيلي ثالث قراءات لمشروعي القرار، حول األذان، وحول االستيطان، أو ما 

، كما يتعين أن تصادق عليهما المحكمة العليا قبل أن يصبحا "قانون تسوية المستوطنات"يسمى 
 قانونًا.

تصويت على مشروع القرار في اللجنة الوزارية أمس في محاولة للحيلولة دون وتم التسريع في ال
 اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بنهاية العام. "عمونا"إخالء مستوطنة 

بنيامين نتنياهو الذي حاول تأخير  اإلسرائيليوتسببت هذه المسألة بخالف بين رئيس الوزراء 
. إال أن نفتالي بينيت وزير "الليكود"شددين داخل حزبه الحاكم التصويت على مشروع القانون، والمت

 .للتصويتالمتطرف نجح في حشد الدعم  "البيت اليهودي"التعليم الذي يرأس حزب 
المناهضة للمستوطنات التصويت، فيما حذر النائب العام افيشاي  "السالم اآلن"ودانت حركة 

 ع عن مشروع القرار أمام المحكمة العليا.ماندلبيلت الوزراء من انه لن يتمكن من الدفا
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وزراء حزبه  إلى نتنياهو أوعز، أن احمد رمضان، عن 14/11/2016المستقبل، بيروت، وأضافت 
شرعنة النقاط االستيطانية العشوائية في الضفة  إلىبالتصويت ضد مشروع القانون الرامي  "الليكود"

 لشؤون التشريع.ما تم عرضه على اللجنة الوزارية  إذاالغربية، 
االئتالف الحكومي سيبحثون بهدوء، وبمسؤولية جميع الفرص  أحزابرؤساء  إن"قال نتنياهو: و 

طرح مشروع  أنبوضوح  أكدالمستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت  أن إلى وأشار. "المتاحة
النقطة  أخالء بإرجاءالقانون قبل تلقي جواب من محكمة العدل العليا على التماس الدولة 

فلسطينية خاصة شمال شرق مدينة رام هللا  أراضالمقامة على  "عامونة"االستيطانية العشوائية 
 بسبعة اشهر سيضر بفرص التأجيل.

ال أستطيع أن  قال:نتنياهو ، أن عبد الرؤوف أرناؤوط، عن 14/11/2016، األيام، رام هللاوجاء في 
ع شرائح المجتمع اإلسرائيلي، أبناء جميع األديان، واشتكوا أعدَّ كم مرة توجه إلّي مواطنون من جمي

من الضجيج والمعاناة التي يعيشونها بسبب الضجيج الزائد الذي تسببه دور العبادة. إسرائيل هي 
دولة تحترم حرية العبادة ألبناء جميع األديان. إسرائيل ملتزمة أيضًا بحماية من يعاني من الضجيج 

 صوت.الذي تسببه مكبرات ال
 وتابع نتنياهو: "إنني أدعم سن قانون حول ذلك، وأدعم تطبيقه بشكل مماثل في دولة إسرائيل".

وأعلن وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت أن الوزراء أعضاء اللجنة، بمن 
نيست من أجل فيهم وزراء حزب "الليكود"، صادقوا على مشروع القانون، والذي سيحول إلى الك

 المصادقة عليه.
عامًا، قال بنيت: "اليوم بدأنا عملية تسوية  50وفي إشارة إلى سنوات االحتالل التي بدأت قبل 

وأعلن وزير الزراعة من حزب "البيت اليهودي" أوري أرئيل أن الصيغة  عامًا". 50تاريخية بعد 
 ستعرض على الكنيست، يوم األربعاء القادم.

 وزراء دون أي معارضة. 7القانون بأغلبية  وتم تمرير مشروع
وكانت وزيرة القضاء عن البيت اليهودي، أييليت شاكيد، قدمت اقتراح القانون، على الرغم من إعالن 

 سابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن طرحه "صبياني وغير مسؤول".
ار، على الرغم من أن موقفه القانوني وعّبر المستشار القانوني لحكومة إسرائيل عن استغرابه لهذا القر 

كان واضحًا، وأكد أنه عرض وثيقة على الوزراء تقول: إن هذا القانون يتعارض والقانون اإلسرائيلي؛ 
كونه يشرعن مصادرة أراض بملكية خاصة، دون أن يشير إلى أن هذه األراضي هي ملكية 

 فلسطينية.
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عنة البؤر االستيطانية تتعارض والتزامات إسرائيل وأكد المستشار القانوني لحكومة إسرائيل أن شر 
 بالقانون الدولي.

 
 القدس إلىتحذر ترامب من نقل السفارة األمريكية  الفلسطينية السلطة .2

القــدس: حــذر ريــاض منصــور، منــدوب فلســطين الــدائم لــدى األمــم المتحــدة، مــن أن فلســطين ســتجعل 
ـــد ت ـــة القادمـــة برئاســـة دونال ـــاة اإلدارة األمريكي ـــل الســـفارة حي ـــى نق رامـــب "بائســـة"؛ فـــي حـــال أقـــدمت عل

وقــال منصـــور: إذا هاجمنــا أنـــاس مــن خـــالل نقــل الســـفارة إلـــى  األمريكيــة مـــن تــل أبيـــب إلــى القـــدس.
للجمعيـة العامـة لممـم  181القدس، وهو ما يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس األمن، بل هو انتهاك للقرار 

ذا مــا فعلــوا هــذا  المتحــدة الــذي صــاغته الواليــات المتحــدة، فهــذا يعنــي أنهــم يظهــرون العــداء تجاهنــا، وا 
فلــيس علــى أحــد أن يلومنــا إلطــالق العنــان لجميــع األســلحة التــي لــدينا فــي األمــم المتحــدة للــدفاع عــن 

 أنفسنا، ولدينا الكثير من األسلحة في األمم المتحدة.
ا لن نـتمكن مـن استصـدار وأضاف في ندوة، نظمها صندوق القدس بمركز فلسطين في واشنطن: ربم

قــرار فــي مجلــس األمــن، ولكــن يمكننــا أن نجعــل حيــاتهم اليوميــة بائســة، مــن خــالل طلــب العضـــوية 
حــق الــنقض "الفيتــو"  1949 ســنةالكاملــة فــي األمــم المتحــدة، تمامــًا كمــا فعلــت إيطاليــا التــي تلقــت فــي 

ن قبـل االتحـاد السـوفياتي. هـذا أيام متتالية حول طلبهـا االنضـمام إلـى األمـم المتحـدة، مـ 3على مدى 
وتابع منصور: من غيـر القـانوني تحـدي قـرارات مجلـس األمـن  نوع من األشياء التي يمكننا القيام به.

وأردف منصـــور: قـــدم العديـــد مـــن المرشـــحين نفـــس الوعـــد  التـــي تعتبـــر الواليـــات المتحـــدة طرفـــًا فيهـــا.
ا تكـون فـي حملـة انتخابيـة شـيء، ولكـن عنـدما االنتخابي ولكنهم لم ينفذوا ذلك؛ ألن ما تقوم بـه عنـدم
 يكون عليك التعامل مع شيء قانوني فهذا شيء آخر.

 14/11/2016 ،األيام، رام هللا
 

 ويضعه في دائرة االتهام بقضية وفاة عرفات بالمتاجرةدحالن يتهم عباس  .3
ركة فتح، على قال محمد دحالن، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي المفصول من ح

الـرئيس الشـهيد  استشـهادينبغي التوقف فورًا عـن المتـاجرة الرخيصـة بقضـية صفحته على فيس بوك: "
ياسر عرفات، ولقد آن األوان لوضع ملف التحقيقات فـي سـياقها القـانوني والعملـي، لكشـف كـل خبايـا 

سـه الـبعض بصـورة كبرى جرائم العصـر، بـداًل مـن التالعـب والتوظيـف الـرخيص والمغـرض الـذي يمار 
موسمية، وبهدف التالعب بعواطف شعبنا الفلسطيني العظـيم، ومـن العـار السـكوت عـن شـخص مثـل 
محمود عباس وهو يـدعي معرفـة منفـذي تلـك الجريمـة الكبـرى لكـل ذلـك الوقـت دون مطالبتـه بتسـجيل 
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فــي قفــص وهــو شخصــيًا  االتهامـاتونشـر إفادتــه علــى المــم، غيــر أنـه لــيس الشــخص المؤهــل لتوزيــع 
والمستفيد الوحيد من تغييب أبو عمار عن المشهد، وما محاوالته المتكررة والبائسة والمكشـوفة  االتهام
 االســتغاللهنــا وهنــاك، إال لخلــط األوراق وخلــق ملهــاة أخــرى إلشــغال النــاس، وهــذا  االتهامــاتلتوزيــع 

محمـود  ارتكبهـالجـرائم التـي الرخيص لـدم الراحـل الشـهيد أبـو عمـار إضـافة لكـل الخطـوات التدميريـة وا
عباس بحق الشعب والمؤسسات والقـانون والقضـاء، جميعهـا تؤكـد أنـه غيـر مؤهـل وغيـر مـؤتمن علـى 

 ."قضايانا الوطنية برمتها
الـرئيس الشـهيد أبـو عمـار أخطـر بكثيـر مـن المنـاورات واألحقـاد  اغتيالجريمة وشدد دحالن على أن "

يــــرة، بــــل تكــــاد تكــــون القضــــية األخطــــر فــــي تاريخنــــا الشخصــــية للــــبعض، فهــــي قضــــية تاريخيــــة خط
المعاصر، ولقـد صـبر شـعبنا كثيـرًا ووضـع ثقتـه بلجنـة التحقيـق الوطنيـة، والتـي بـذلت مـا تسـتطيع مـن 

رخــيص لــدم  اســتغاللجهــود، ولكننــا نعلــم حجــم الضــغوط التــي تمــارس مــن قبــل شــخص حاقــد بهــدف 
 ."ة حسابات شخصية وأحقاد مريضةالشهيد الخالد ياسر عرفات، حبيب الشعب، بهدف تصفي

إسـرائيل لحيـاة الـزعيم المؤسـس، ولـم  اسـتهدافنحن لـيس لـدينا أيـة أوهـام حـول حقيقـة وأضاف قائاًل: "
نشـــكك فـــي تلـــك الحقيقـــة يومـــا حتـــى إن كـــان غيرنـــا قـــد فعـــل عـــن عمـــد، ومـــن الصـــعب إقنـــاع شـــعبنا 

واألدوات التنفيذيـــة لتلـــك الجريمـــة  وضـــمائرنا بغيـــر تلـــك الحقيقـــة، ولكـــن يتبقـــى علينـــا معرفـــة الوســـائل
أبو عمـار لـم يكـن عمـال جنائيـا مجـردًا، بـل كـان حلقـة  اغتيالالمكتملة األركان جنائيًا و سياسيًا، ألن 

الجسدي، ومن ثم  باالغتيالنتهت افي سلسلة جرائم بدأت باالغتيال السياسي وتمهيد مسرح الجريمة و 
 ."مة واألدلة و الشهودإعاقة سير العدالة والتالعب بمسرح الجري

 13/11/2016، صفحة محمد دحالن على فيس بوك
 

 ضياع وتضليل عباسض... وفترة حكم لن يعو   وزعيمدحالن: أبو عمار محارب  .4
 ي، القيــاديالفلســطين يالمجلــس التشــريع فــيقــال النائــب : وهيــب يتصــوير ســام ،حــوار أحمــد جمعــة

لشـهيد ياسـر عرفـات صـعبة وقاسـية للغايـة، مؤكـدًا ، محمد دحالن، إن ذكـرى رحيـل الـرئيس اي الفتحاو 
 .اإلسرائيليعمار" كان قائدًا ورمزًا وندًا حقيقيًا لالحتالل  أن "أبو

حوار لـ"اليوم السابع"، تزامنًا مع الذكرى الثانيـة عشـرة لرحيـل الـرئيس ياسـر عرفـات،  فيوأكد "دحالن" 
، بمقــدار مــا تــؤثر أوضــاع المصــري  نيالــوطمتطلبــات ومفــاهيم األمــن  فــيأن قطــاع غــزة جــزء أصــيل 

مصــر علــى واقــع القطــاع، متوجهــًا بالتحيــة والتقــدير إلــى العقــول القائمــة علــى مــؤتمر العــين الســخنة، 
 ..الفلسطينيالذى ناقش سبل إنهاء االنقسام 
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مـازن"  سـنوات حكـم "أبـو، قـال دحـالن: "مـازن" عمـار" وفتـرة حكـم "أبـو الفرق بـين فتـرة حكـم "أبـووعن 
إفادتهــا بنفســها، أمــا نحــن فعلينــا أن نعتــرف بأننــا خــدعنا كجيــل، وربمــا كشــعب، بــالوعود الوطنيــة تقــدم 

عمليـة الخـداع والتضـليل، لكـن  يمـازن" أمامنـا جميعـًا، وكـان بارعـًا فـ تعهد بهـا "أبـو يواإلصالحية الت
هــا ســنوات باعتبار  يالتــاريا الفلســطين يمــازن" ستســجل فــ الواقــع أثبــت عكــس ذلــك.. ســنوات حكــم "أبــو

الضـــياع والتضـــليل، وتهمـــيش القضـــية الفلســـطينية، وســـنوات استســـالم لتكتيكـــات وسياســـات المحتـــل 
 .".. فارق األرض عن السماءياإلسرائيل
 دحـالن خـالل مازن" ضد قيادات تـدعم ترددت حول حملة إقصاء سيقودها "أبوالتي معلومات وعن ال

بامتيــاز،  ييعقــد تحــت حــراب القمــع، فهــو مــؤتمر أمنــمــؤتمر "المقاطعــة" قــال: " المــؤتمر الســابع لفــتح،
ال يمكــن أن يكــون مــؤتمرًا فتحاويــًا حــرًا، ومخرجاتــه لــن تفلــت عــن قياســات مســبقة مــن تــأليف  يوبالتــال

مازن، وليس صحيحًا أن مؤتمر المقاطعة يستهدف إقصاء محمد دحـالن وزمالئـه،  وألحان وغناء أبو
التركيبــة الكيميائيــة للحركــة، لتصــبح حركــة خاضــعة لــنفس  ألنــه مــؤتمر يســتهدف إقصــاء فــتح، وتغييــر

تخضــع لهــا األجهــزة األمنيــة بعقيــدتها الراهنــة، وتلــك عقيــدة تنتهــك المصــالح  ياالشــتراطات والقيــود التــ
 ."واألهداف الوطنية الفلسطينية

علـى  ، ونـرى فيـه تهديـدًا خطيـراً األمنـيعلى مستقبل فتح من مؤتمر المقاطعـة "خشى وشدد على أنه ي
، لكنه أيضًا مؤتمر يثير ويحرك همم قادة وكوادر وجموع حركة فتح، ومن يعتقد الوطنيعموم العمل 

، فهـــو إمـــا جاهـــل أو مضـــلل، ألن الجـــدل ي أن انعقـــاد ذلـــك المـــؤتمر مـــن شـــأنه إقفـــال الجـــدل الفتحـــاو 
 ."سيحتدم وينطلق فعليًا مع انعقاد مؤتمر المقاطعة وبعده مباشرة

 .مازن" وبين "أبو هجهود مصرية وعربية للمصالحة بين وجود كما تحدث دحالن عن
دمـًا  يفـتح لنـا ونحـن مـن قـدمنا الـثمن الغـالفولـن ننقسـم،  ،لـن ننفصـل عـن فـتح" وأكد دحالن على أنه

مـــازن" هـــو مـــن يســـعى لالنفصـــال عـــن عمـــوم حركـــة فـــتح، مكتفيـــًا بمـــؤتمر  وأســـرًا وتضـــحيات، و"أبـــو
جـراءات  مازن" هو من يسعى المقاطعة، "أبو خضاعها لمفـاهيم وا  إلى تصغير وتقزيم وتهميش فتح، وا 

أمنيـــة تخـــدم االحـــتالل، نحـــن فـــتح، ونحـــن األحـــرص علـــى وحـــدتها وقوتهـــا، ولســـنا مضـــطرين للتســـرع 
 ."بحث ونقاش مستمر حول مضمون وأدوات عملنا الالحق يباعتماد هذا الشكل أو ذاك، لكننا ف

أنــا ابــن فــتح ، قــال دحــالن: "غــزة يس لتقويــة نفــوذه فــتــردد حــول تحــالف دحــالن مــع حمــايمــا وحــول 
مدرســتها الوطنيــة الوحدويــة بكــل أبعادهــا وقيمهــا القوميــة واإلنســانية، وتلــك مدرســة تعتمــد  يوتربيــت فــ

التجميع ال التفريق، الوحدة ال االنقسام، والتفاهم ال الصـدام، وبسـبب القواعـد الوطنيـة واألخالقيـة لتلـك 
القــات فتحاويـة داخليــة قائمـة علــى التسـامح والمحبــة، وأسـعى لعالقــات وطنيــة المدرسـة أســعى دومـا لع

لـى محـيط عربـ ياإلطار الوطن يفعالة ف لى تجنب الفرقة والصـدام علـى األقـل، وا   يقـوم يإن أمكن وا 
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، يوالعربـ يمـع قـوى العمـل الفلسـطين يأبنـى عليهـا مـواقف ياألسس التـ يفاعل وداعم ومتقِبل، وتلك ه
 يبــة أو منــاورة أقــول نحــن نســعى لعالقــات مســتقرة وقابلــة للنمــو والتفاعــل مــع اإلخــوة فــموار  يودون أ
مـــع كـــل فصـــائل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية والفصـــائل  ، وطبعـــاً اإلســـالميحمـــاس والجهـــاد  يحركتـــ

 ...."، وأسعى للتواصل مع األغلبية الفلسطينية المستقلةةسوري يالمقيمة ف
 http://cutt.us/Ud0O4المقابلة كاملة: للمزيد، يمكن االطالع على نص 

 13/11/2016، القاهرة اليوم السابع،
 

 ستجر المنطقة إلى كوارث اإلسرائيليةأبو ردينة: اإلجراءات  .5
حــذر النــاطق الرســمي باســم الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة مــن خطــورة اإلجــراءات اإلســرائيلية  :عشــق آبــاد

يرة المتمثلة بتشريع البؤر االسـتيطانية ومنـع األذان عبـر مكبـرات الصـوت، والتـي سـتجر المنطقـة األخ
، أن هــذه اإلجــراءات مرفوضــة بالكامــل، 13/11/2016 وأكــد أبــو ردينــة، مســاء يــوم األحــد إلــى كــوارث.

لــى كــل المؤسســات الدوليــة، لوقــف هــذه اإلجــرا ءات وأن القيــادة ســتتوجه إلــى مجلــس األمــن الــدولي وا 
 اإلسرائيلية التصعيدية.

 13/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ومنع األذان مخالف للقوانين الدولية االستيطانيةالمالكي: شرعنة البؤر  .6
تحـاول أن  اإلسـرائيليريـاض المـالكي إن حكومـة االحـتالل  الفلسطيني د. قال وزير الخارجية :رام هللا

يجــادواء الموجــودة علــى المســتوى الــدولي مــن أجــل فــرض أمــر واقــع علــى األرض و تســتفيد مــن األجــ  ا 
 ،الفلسطينية لإلذاعةوقال المالكي  وقائع جديدة من خالل عملية التشريع غير القانونية التي تقوم بها.

علـــى مصــادقة مـــا تســمى اللجنـــة الوزاريــة للتشـــريعات فــي الحكومـــة اإلســرائيلية باإلجمـــاع، فـــي  تعقيبــاً 
ـــرات 13/11/2016األحـــد ســـتها جل ، علـــى قـــانوني شـــرعنة البـــؤر االســـتيطانية، ومنـــع اآلذان عبـــر مكب

ــــرار إن  ،الصــــوت ــــة.إق ــــوانين الدولي ــــوانين مخــــالف للق ــــدورنا ســــنرفعها لكــــل وأضــــاف  هــــذه الق "نحــــن ب
ــًا فــي التعــاطي مــع هــذه القضــايا كونهــا دولــة  المؤسســات الدوليــة لمعالجتهــا ألن إســرائيل ال تملــك حق

تالل وما تقوم به يأتي في سـياق الدولـة القائمـة بـاالحتالل لتسـتفيد مـن الوقـائع علـى األرض، وهـي اح
ن القيـــادة ســـتتعامل مـــع هـــذه أ"شـــدد علـــى و  غيـــر مقبولـــة وغيـــر معتـــرف بهـــا علـــى المســـتوى الـــدولي".

 ".كل جهات االختصاص بما فيها اليونسكو إلىالقرارات بكل جدية على المستوى الدولي وسترفعها 
 13/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 

http://cutt.us/Ud0O4
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 بالمنطقة إلى حرب دينية بمصادقتها على منع األذان في القدس تدفع "إسرائيل"ادعيس:  .7
ــــــة :رام هللا ــــــاف والشــــــؤون الديني ــــــر األوق ــــــدد وزي ــــــوم األحــــــد الفلســــــطيني ن  يوســــــف ادعــــــيس، مســــــاء ي

الحكومة اإلسـرائيلية، علـى منـع رفـع  ، بمصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريعات في13/11/2016
ن هــذا القــانون إادعــيس، فــي بيــان صــحفي،  قــالو  األذان فــي القــدس واألحيــاء العربيــة المحيطــة بهــا.

يعبر عن عنصرية تجاوزت األبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقـة كلهـا بحـرب دينيـة، 
عنهـــا كمـــا كفلتـــه الشـــرائع الســـماوية والقـــوانين  مـــن خـــالل المســـاس بحريـــة المعتقـــدات ووســـائل التعبيـــر

 الدولية.
 13/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مجلس األمن بتحمل مسؤولياته إزاء مصادرة األراضي تطالبالخارجية الفلسطينية  .8

اليمين اإلسـرائيلي  أبو سعدى ووديع عواودة: اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن فادي-الناصرة ، رام هللا
الحــاكم برئاســة بنيــامين نتنيــاهو يواصــل تغولــه االســتيطاني فــي األرض الفلســطينية المحتلــة ويكــاد ال 
يمـر يـوم دون إقـدام االحــتالل علـى مصـادرة المزيــد مـن األراضـي الفلســطينية وهـدم المنـازل والمنشــ ت 

 الفلسطينية خاصة في القدس المحتلة واألغوار.
هـذه الهجمـة اإلسـرائيلية التـي تتنـاقض مـع القـانون الـدولي والقـانون الـدولي اإلنسـاني  وأدانت الخارجيـة

واتفاقيات جنيف، وحذرت من التعامل مع االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد 
ـــالخروج عـــن صـــمته إزاء التصـــعيد  ـــدولي ب ـــة. وطالبـــت المجتمـــع ال ـــا دون ردود فعـــل دولي يحـــدث يومي

تــدمير مــا تبقــى مـن حــل الــدولتين. كمــا دعـت مجلــس األمــن الــدولي  إلـىسـرائيلي الخطيــر والهــادف اإل
تحمــل مســؤولياته إزاء تلــك االنتهاكــات، والقيــام بواجباتــه بمــا يضــمن إجبــار االحــتالل علــى وقــف  إلــى

 سياساته االستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. 
 14/11/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 اإلسرائيلية -: ترامب يستطيع تحريك المفاوضات الفلسطينية نبيل عمرو .9

ســفير الســلطة الفلســطينية الســابق فــي  ،دعــا عضــو المجلــس الثــوري فــي حركــة فــتح :واشــنطن ،رام هللا
مصر، نبيل عمرو، العـرب إلـى العمـل مـع الـرئيس األمريكـي المنتخـب دونالـد ترامـب، مـن أجـل دفعـه 

ورأى عمـرو فـي حـديث مـع  اإلسـرائيلية. -رة متوازنة تخص إحياء المفاوضات الفلسـطينية لتقديم مباد
، أن "ترامب إذا استشار الفريق الجمهوري الخبير بملـف الشـرق 13/11/2016 "قدس برس"، يوم األحد

اإلســـرائيلي، وربمـــا إيجـــاد موقـــف  -األوســـط، يمكنـــه أن يحـــرز بعـــض التقـــدم فـــي الملـــف الفلســـطيني 
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لكـــن عمـــرو أكـــد أن ذلـــك يســـتوجب مـــن الفلســـطينيين والعـــرب أن يفتحـــوا خطوطـــا مـــؤثرة مـــع  متغيـــر".
ترامـب، ألنــه ال يـزال غيــر مـتمكن مــن ملفـات الشــرق األوسـط، وهــذا هـو الوقــت المناسـب لوضــعه فــي 

 اإلسرائيلي تكون متوازنة". -صورة هذه الملفات، حتى إذا أطلق مبادرة في الملف الفلسطيني 
لــى أن "الســلطة الفلســطينية قــدراتها متواضــعة ومحــدودة فــي الحــديث مــع ترامــب، وأن وأشــار عمــرو إ

األمــر يتعلــق بموقــف مصــري وخليجــي أو عربــي مكثــف فــي هــذه الفتــرة بالــذات مــن شــأنه اإلســهام فــي 
لتحريـــك ملـــف  فـــاعالً  واســـتبعد عمـــرو أن تلعـــب روســـيا دوراً  صـــياغة رؤيـــة ترامـــب للشـــرق األوســـط".

 اإلسرائيلية. -نية المفاوضات الفلسطي
 13/11/2016 ،قدس برس وكالة

 
 تشكيل "المحكمة الدستورية"بشأن المحكمة اإلدارية في غزة تقرر وقف التعامل مع القرار الرئاسي  .11

يقضــي بوقــف تنفيــذ القــرار رقــم  أشــرف الهــور: أصــدرت المحكمــة اإلداريــة فــي قطــاع غــزة قــراراً  -غــزة 
 ود عباس، بشأن تشكيل المحكمة الدستورية.الصادر عن رئيس السلطة محم 57/2016

 2016/ 98ويقضــــي قــــرار المحكمــــة اإلداريــــة بوقــــف التنفيــــذ إلــــى حــــين الفصــــل فــــي االســــتدعاء رقــــم 
شعار المستدعى ضده بذلك، والجهات المختصة.  )منازعات إدارية(، وا 

 14/11/2016 ،القدس العربي، لندن
 
 ا  جامعي عشرين طالبا  السلطة تواصل اعتقال  .11

اصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربيـة انتهاكاتهـا بحـق طلبـة الجامعـات، حيـث تواصـل اعتقـال تو 
 منهم في زنازينها على خلفية انتمائهم السياسي ونشاطهم النقابي داخل الجامعات. 20

 13/11/2016 ،السبيل، عم ان
  
 عن الطعام معتقل سياسي في سجون السلطة الفلسطينية يخوض إضرابا   .12

يواصـل معتقـل سياسـي فـي سـجون السـلطة الفلسـطينية فـي مدينـة نـابلس إضـرابه المفتـوح عــن  :سنـابل
ــدة  الطعــام احتجاًجــا علــى اعتقالــه لــدى األجهــزة األمنيــة. وقالــت عائلــة المعتقــل ســائد صــوالحة مــن بل

 عصيرة الشمالية، إن األخير يضرب عن الطعام في سجن "الجنيـد" لليـوم الثـامن علـى التـوالي، رفضـاً 
 العتقاله لدى جهاز "األمن الوقائي" الفلسطيني.

 13/11/2016 ،قدس برس وكالة
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 في لبنان دبور: وثيقة السفر البيومترية تنعكس إيجابا  على أوضاع الفلسطينيين .13
اعتبــر الســفير الفلســطيني لــدى لبنــان أشــرف دبــور أن إصــدار الحكومــة اللبنانيــة وثيقــة ســفر  :بيــروت

ســطينيين فـــي لبنــان هـــي "خطـــوة بالغــة األهميـــة مــن أجـــل تســهيل حركـــة وتنقـــل بيومتريــة لالجئـــين الفل
الالجئ الفلسطيني، وستنعكس إيجابـا علـى أوضـاعه الحياتيـة"، آمـال بــ"استكمال هـذه الخطـوة بتطبيـق 
القانون الذي يجيز للفلسطينيين حرية العمـل، مـا يسـاهم فـي التخفيـف مـن معانـاتهم اإلنسـانية والعـيش 

 ين عودتهم إلى وطنهم فلسطين".بكرامة إلى ح
 14/11/2016 ،الحياة، لندن

  
 الضفة الغربية إلىرة "لنقلها" نفايات خط   "إسرائيل" شكوى ضد   .14

إلـــى  "إســـرائيل" ، شـــكوى ضـــدّ 13/11/2016 قــدمت ســـلطة جـــودة البيئـــة الفلســـطينية يــوم األحـــد :رام هللا
 ي نقـــل النفايـــات الخطـــرة والـــتخلص منهـــا.األمانـــة العامـــة لســـكرتارية اتفاقيـــة )بـــازل( بشـــأن الـــتحكم فـــ

"بنقلهـــا نفايـــات خطـــرة إلـــى أراضـــي دولـــة فلســـطين عبـــر عمليـــة  "إسرائيلـ"لـــ وتضـــمنت الشـــكوى اتهامـــاً 
 تهريب غير قانونية رغم ما يشكله ذلك من مخالفة دولية".

أكتــوبر الماضــي، تحمــالن لوحــات تســجيل إســرائيلية  18واســتندت الشــكوى إلــى ضــبط شــاحنتين فــي 
 برميال بداخلها مادة هالمية لزجه. 36وبحوزتهما نفايات إسرائيلية تشتمل على 

 13/11/2016 ،القدس، القدس
 
 السلطة تعيد أربعة مستوطنين بعد تسل لهم لـ"قبر يوسف" بنابلس .15

أعادت األجهزة األمنيـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينية، : تحرير إيهاب العيسى، من يوسف فقيه -نابلس 
وذكـــرت الشـــرطة  نـــابلس. فـــي، أربعـــة مســـتوطنين يهـــود تســـّللوا إلـــى "قبـــر يوســـف" ســـبت األحـــدالليلـــة 

مقــام "قبــر يوســف" للزيــارة، دون  إلــىأن أربعــة مــن المســتوطنين مــن ســكان القــدس توجهــوا  اإلســرائيلية
 من قبل الجانب الفلسطيني. اإلسرائيليحيازتهم تصاريح قانونية؛ حيث تم ضبطهم وتسليمهم للجيش 

 13/11/2016 ،قدس برس الةوك
 
 من ميزانية وزارة الصحة الفلسطينية عبارة عن "تحويالت طبية" %32دراسة:  .16

أفــادت دراســة حديثــة، أعــدها "الفريــق الــوطني لــدعم : تحريــر والء عيــد، مــن خلــدون مظلــوم -رام هللا 
وطني الفلســـطينية مـــن ميزانيـــة وزارة الصـــحة التابعـــة لحكومـــة التوافـــق الـــ %32شـــفافية الموازنـــة"، بـــأن 
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وأشــارت الدراســة إلــى أن التحــديات تتمثــل بعــدم وجــود معــايير "شــفافة"  عبــارة عــن "تحــويالت طبيــة".
 لمستحقي خدمة التحويالت الطبية، وغياِب التحديد الواضح لرزمة الخدمات الصحية.

لمستشــفيات وذكــر عضــو الفريــق األهلــي لــدعم شــفافية الموازنــة العامــة وليــد أبــو راس أن العــالج فــي ا
 ن موازنة الوزارة. %22عدد التحويالت وتستنزف  إجماليمن  %12اإلسرائيلية تبلغ نسبته 

 13/11/2016 ،قدس برس وكالة
 

 دحالن رئيسا  للسلطة ترشيححمدان: أستبعد أسامة  .17
مسؤول العالقات الخارجيـة فـي حركـة حمـاس : أجرت الجزيرة نت، مقابلة مع األمين أحمد- نواكشوط
 الحوار: مما جاء في و تحدث فيها عن عدة مواضيع متعلقة بالقضية الفلسطينية.  حمدانأسامة 

 
 كيف ترون واقع القضية الفلسطينية في ظل الواقع العربي الراهن؟

القضية الفلسطينية اليوم تواجـه ثالثـة تحـديات أساسـية، يتمثـل أولهـا فـي مشـروع االحـتالل الصـهيوني 
أما التحدي الثاني فهو األزمة الداخليـة الفلسـطينية التـي . طمس هويتهالالستيالء على مدينة القدس و 

ازدادت تعقيــــدا بعــــد أن انضــــافت الخالفــــات داخــــل حركــــة فــــتح بــــين أبــــو مــــازن ومحمــــد دحــــالن إلــــى 
ويتمثــل التحــدي الثالــث الــذي  الخالفــات التــي كانــت موجــودة بينهــا وبــين حمــاس خــالل ســنوات خلــت.

ي تداعيات الواقع الذي تعيشه منطقتنا العربية من تغيرات وثورات جعلـت تواجهه القضية الفلسطينية ف
 القضية الفلسطينية في منزلة متأخرة نسبيا في الهم السياسي العام.

وهـــــذه التحـــــديات الثالثـــــة يحـــــاول االحـــــتالل اســـــتغاللها لتمريـــــر مخططـــــه القاضـــــي بتصـــــفية القضـــــية 
ما إعادة بناء اللحمـة الوطنيـة الفلسـطينية، وثانيهمـا الفلسطينية، ولذلك فنحن بحاجة إلى عنوانين: أوله

 تفعيل المقاومة الفلسطينية، ألنها الكفيلة بردع المخططات الصهيونية.
 

 إلى أين وصلت المصالحة، خاصة بعد لقاء محمود عباس وخالد مشعل األخير بالدوحة؟
ق المصـــالحة بالقـــاهرة منـــذ المصـــالحة الفلســـطينية متعثـــرة وهـــي دون مـــا كنـــا نتوقعـــه ونرجـــوه بعـــد اتفـــا

ســنوات. ورغــم تــأثير العوامــل الخارجيــة الســلبي علــى المصــالحة، فــإن هنالــك عــامال داخليــا لــه تــأثيره 
الســلبي هــو اآلخــر، يتمثــل فــي مواقــف أبــو مــازن التــي ال تبــادر إلــى تطبيــق مــا تــم االتفــاق عليــه، بــل 

  وأحيانا تعرقله.
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 مع فتح، لماذا رفضتم قرار الحكومة بتأجيل االنتخابات؟خالف تبدو االنتخابات البلدية من عناوين ال
تــم االتفــاق علــى إجــراء انتخابــات تشــريعية ورئاســية، وانتخابــات للمجلــس الــوطني الفلســطيني، وكــان 

 يفترض أن تجرى هذه االنتخابات بعد تشكيل الحكومة مباشرة.
ديـة، وهـو اقتـراح دون الحـد األدنـى، وبعد عام كامل مـن تشـكيلها اقترحـت الحكومـة إجـراء انتخابـات بل

وعنــدما شــعرت الحكومــة أن ريــاح االنتخابــات تجــري فــي اتجــاه غيــر الــذي  لكننــا رغــم ذلــك قبلنــا بــه.
تريده، وأن فريقا غير الذي تسعى لفوزه هو الذي يمكن أن يفوز؛ قامت بتعطيل االنتخابـات بحجـج ال 

قـرار التأجيـل تالعبـا سياسـيا بهـا وبالقضـاء الـذي  ولذلك رفضنا تأجيـل االنتخابـات واعتبرنـا معنى لها.
 استخدم لتعطيلها. من المؤسف أن نضطر لقول هذا لكنه الواقع وتلك هي الحقيقية.

 
 هل تقبل حماس دحالن رئيسا للسلطة الفلسطينية؟

ال أرى أن األمـــر مطـــروح، وال أعتقـــد أنـــه سيترشـــح، وأظـــن أن فكـــرة ترشـــيحه لنفســـه غيـــر واردة، ألنـــه 
أن المزاج الفلسطيني بشـكل عـام يحتـاج قائـدا مقبـوال مـن جميـع أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، قائـدا  يعرف

يدرك الواقع بعد تجربة عملية التسوية، ويؤمن بأن خيار الصمود والمقاومة هو الخيار الذي يجب أن 
 يعتمد في مواجهة االحتالل.

 
 بلبنان وعلى أوضاع الفلسطينيين؟كم تما تأثير ذلك على عالقاللبنان،  عون رئيسا   اببعد انتخ

هنالـك اتصــاالت قديمــة وممتــدة بـين حمــاس والتيــار الــوطني الحــر الـذي يتزعمــه العمــاد ميشــال عــون، 
 وقد كنا أول من بادر بتهنئته بانتخابه رئيسا للجمهورية.

وقـــد أكـــد العمـــاد ميشـــال عـــون فـــي خطـــاب القســـم أنـــه ســـيعمل مـــن أجـــل دعـــم حـــق العـــودة لالجئـــين 
لسطينيين، ونحن نأمل أن نجد مفاعيل ذلـك فـي عمـل حكومـات العهـد الـذي يرأسـه مـن خـالل دعـم الف

صــمود الشــعب الفلســطيني فــي لبنــان، وتســهيل حــل المشــاكل التــي تواجهــه علــى المســتوى االجتمــاعي 
 واالقتصادي، ودعم المجهود السياسي الفلسطيني الساعي إلى استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية.

 
عالقات بين حماس ومصر ال تبدو بخير، ومواقـف مصـر منـذ االنقـالب كانـت ضـاغطة علـى غـزة ال

 التي عانى سكانها من إغالق شبه دائم لمعبر رفح. ما تأثير ذلك على القطاع وصمود أهله؟
بمـا يجـري مـن أزمـة داخليـة  -وبالـذات فـي قطـاع غـزة-هنالك من حاول أن يـربط المشـهد الفلسـطيني 

كنا واضـحين فـي هـذا الموضـوع، وقلنـا إننـا لسـنا طرفـا فـي األزمـة الداخليـة المصـرية،  مصرية. ونحن
 ولسنا مع طرف ضد آخر في هذه األزمة.
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إن اتصــاالتنا ال تــزال قائمــة مــع مصــر، وفــي اآلونــة األخيــرة حصــلت بعــض االنفراجــات فــي موضــوع 
 نها حالة مؤقتة.معبر رفح، لكن ليس واضحا ما إذا كانت تلك االنفراجات دائمة أم أ

لقد طرحنا رؤية واضحة فيما يتعلق بمعبر رفح تتمحور حول ثالث نقاط: أوالها أن يـتم التعامـل معـه 
ــــم لصــــالح الشــــعبين الفلســــطيني  علــــى أنــــه معبــــر عربــــي عربــــي، وال بــــد أن يبقــــى مفتوحــــا بشــــكل دائ

جـاري بـين غـزة ومصـر، وثانيتها، إنشاء منطقة اقتصادية حرة في المعبر تسهل التبادل الت والمصري.
وتــدفع الفلســطينيين إلــى رفــع مســتوى تبــادلهم التجــاري مــع أشــقائهم العــرب مــن خــالل مصــر، والتخلــي 

أما النقطة الثالثة فهـي التفـاهم األمنـي لتجنـب أي آثـار  تدريجيا عن التبادل االقتصادي مع االحتالل.
 لفلسطيني أو المصري.سلبية ألي عالقة منفتحة بين الجانبين، يمكن أن تؤذي األمن ا

 
 هل تأثرت عالقات حماس وتركيا بعودة الدفء للعالقات التركية اإلسرائيلية؟

عالقاتنا بتركيا سبقت توتر عالقاتها مع إسرائيل بعد حادثة سفينة مرمرة، والخطوة التي اتخذتها تركيا 
فينة تركيـة ومـواطنين حينها اعتبرناها ردة فعل طبيعية علـى جريمـة ارتكبهـا الكيـان الصـهيوني ضـد سـ

ونحــن حريصــون علــى عالقاتنــا مــع كــل البيئــة العربيــة واإلســالمية، وحريصــون علــى أن تكــون  أتــراك.
إيجابيــة ومتوازنــة، ولــذلك فعالقتنــا مــع تركيــا ال تــزال قائمــة وتتحســن باســتمرار، والموقــف التركــي اليــوم 

 أكثر فهما وقربا من الشعب الفلسطيني وهمومه من أي وقت مضى.
 

 كيف ترون عالقتكم بإيران في ظل االصطفاف اإلقليمي الراهن؟ 
يران عمرها حوالي ربع قرن مـن الـزمن، وهـذه العالقـة مثلهـا مثـل عالقاتنـا مـع أشـقائنا  عالقة حماس وا 
العرب والمسـلمين لـم تكـن عالقـة اصـطفاف داخلـي فـي اإلقلـيم، فلـم نكـن فـي يـوم مـن األيـام مـع دولـة 

كـل عالقاتنـا أنهـا قائمـة علـى أسـاس المواجهـة مـع الكيـان الصـهيوني، ودعـم ضد أخرى. والثابـت فـي 
أما بشأن ما يجري في المنطقة فنحن نرى أنـه ال بـد  المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

لمكونــات اإلقلــيم الطبيعيــة أن تتفــاهم فيمــا بينهــا، وهــذا ال يكــون بمنطــق المغالبــة واســتعمال الســالح، 
نما من  خالل التفاهم على أساس أننا أبناء إقليم واحد، تجمعنا عقيدة واحدة. وا 

 
 ما تأثير انتخاب ترامب على الوضع في فلسطين؟

أعتقــد أن انتخــاب ترامــب ســيؤثر أساســا علــى مــن يراهنــون علــى الواليــات المتحــدة، ونحــن لســنا مــنهم. 
لــى أكثــر مــن نصــف اقتصــاد نحــن نــدرك حقيقــة أن أميركــا هــي الدولــة العظمــى، وهــي التــي تســيطر ع

العــالم، وتهــيمن بقوتهــا العســكرية علــى كثيــر مــن منــاطق العــالم. لكنهــا ليســت قــدرا، واالســتعمار القــديم 
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الذي كان في زمنه قوة عظمى حاول أن يحتـل بالدنـا وأرضـنا ونجـح فـي ذلـك ردحـا مـن الـزمن ثـم مـا 
ة يصنعون قرارهم بأنفسـهم سـتغير لبث أن رحل عن هذه األرض، وحين تشعر أميركا أن أبناء المنطق

 سياستها وتعاطيها مع قضايانا.
 13/11/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 على قرار منع رفع األذان "إسرائيل"حماس تحذ ر من تداعيات مصادقة  .18

حّذرت حركة حماس من تداعيات مصادقة السلطات اإلسرائيلية على مشروع قانون  األناضول:- غزة
 ذان عبر مكبرات الصوت في المساجد الكائنة بالمدن اإلسرائيلية.يقضي بمنع رفع األ

 ”.خطير“نسخًة منه، القرار بأنه ” األناضول“ووصفت الحركة، في بيان لها مساء األحد، تلقت وكالة 
منـــع األذان هـــو اســـتفزاز ســـافر لمشـــاعر المســـلمين فـــي كـــل مكـــان، وتـــدخل مرفـــوض فـــي “وأضـــافت: 

 .”العبادات والشعائر الدينية
وأكـدت أن هــذا المشـروع يمثــل خروجـًا علــى القـوانين والمواثيــق الدوليـة التــي تكفلـت بحمايــة المقدســات 

 والحق الديني والتاريخي.
وطالبـــت الحركـــة المجتمـــع الـــدولي والمؤسســـات الحقوقيـــة والدوليـــة بالتـــدخل لوقـــف االعتـــداءات علـــى 

 المساجد وانتهاك حرمتها.
 14/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الزهار يطالب السلطة بوقف التنسيق األمني ورفع يدها عن المقاومة .19

دعـــا القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس، محمـــود الزهـــار، قيـــادة الســـلطة لرفـــع يـــد األجهـــزة األمنيـــة عـــن : غـــزة
المقاومة في الضـفة المحتلـة، جـاء ذلـك خـالل النـدوة التـي نظمتهـا اللجنـة السياسـية فـي حركـة حمـاس 

القطــاع، مســاء األحــد، بعنــوان "مبــادرة حركــة الجهــاد اإلســالمي بــين الواقــع  بمخــيم النصــيرات، وســط
 والمأمول"، حضرها العشرات من كوادر الحركتين والمهتمين.

وطالب الزهار السلطة بتجميد التنسيق األمني "إذا أرادت التفاعل مع دعوة الجهاد في إعالن المرحلـة 
 القادمة مرحلة تحرر وطني".

البارز في حركة حماس أن تقدم السـلطة علـى إلغـاء اتفـاق أوسـلو )أحـد بنـود المبـادرة  واستبعد القيادي
ســـنة،  23التـــي طرحهـــا األمـــين العـــام للجهـــاد رمضـــان شـــلح( الـــذي بنيـــت عليـــه المفاوضـــات طـــوال 

 وأضاعت كثيرا من الوقت. 
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تقبـــل بإلغـــاء  وأضــاف الزهـــار: "مـــن المســتحيل علـــى القيـــادة الحاليــة فـــي فـــتح والســلطة الفلســـطينية أن
أوســلو أو العــودة لعــدم االعتــراف بإســرائيل؛ ألن الــرئيس الراحــل عرفــات عنــدما شــعر أن القضــية فــي 
خطـــر وأراد اســــتخدام المقاومــــة لتحريــــك المشــــهد صــــّفوه جســــديا، وهــــو أمــــر ماثــــل أمــــام قــــادة الســــلطة 

مـن سـيطرة  %80مـة بــوأشار إلى أن سحب االعتراف بـ"إسرائيل" يعني إلغاء اعتراف المنظ إلخافتهم".
 "إسرائيل" على األرض الفلسطينية، مشدًدا على أن "االعتراف أصاًل خيانة لدم الشهداء".

ورأى أنه عند الحديث عن إعادة بنـاء المنظمـة يجـب أن يكـون "برنامجنـا علـى كامـل فلسـطين، ولـيس 
مكانيــة  67بــأرض وعــن إنهــاء االنقســام أوضــح أنــه )االنقســام( جــذرّي بــين برنــامج قبــل  فقــط". 20% وا 

التبــادل وبرنــامج يريــد كــل فلســطين، مشــيًرا إلــى أن االحــتالل تراجــع عــن كثيــر مــن اســتراتيجيته أمــام 
 صمود الفلسطيني، فمن باب أولى التراجع عن أخطاء أرجعت القضية الفلسطينية للوراء.
 13/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
ق الوهم .21  ية التسويةعبر عمل الهندي: السلطة تسو 

الهندي الحالة السياسية التي يعيشها اإلقليم مـن حـول القيادي في حركة الجهاد محمد استعرض : غزة
فلسطين التـي شـجعت االحـتالل علـى زيـادة االسـتيطان وتهويـد القـدس، بينمـا واصـلت السـلطة تسـويق 

 الوهم عبر عملية التسوية.
ية فـــي حركـــة حمـــاس بمخـــيم النصـــيرات، وســـط جـــاء ذلـــك خـــالل النـــدوة التـــي نظمتهـــا اللجنـــة السياســـ

القطاع، مساء األحد، بعنوان "مبادرة حركة الجهاد اإلسالمي بين الواقع والمـأمول"، حضـرها العشـرات 
 من كوادر الحركتين والمهتمين.

وقـــال: "الوضـــع مـــن حـــول إســـرائيل اآلن يخـــدمها، ولـــم تعـــد بحاجـــة للســـعي خلـــف ســـالم مـــع العـــرب، 
ب دور مهـم فـي الشـرق األوسـط، واالحـتالل يفـرض وقـائع جديـدة كـل يـوم علـى وأوروبا عاجزة عن لعـ

 األرض، والعرب يتخلون عن القضية عبر مطالبة الفلسطيني بإنهاء االنقسام قبل تقديم أي شيء".
سـنوات فـي تفـاوض إلنهـاء االنقسـام  10وأشار إلى أن "مبررات طرح المبادرة تعود لبلـو  الفلسـطينيين 

 التفاوض كله يجرى تحت سقف أوسلو، لذا لن يصل لنتيجة". دون جدوى؛ ألن
ــــال: "إن فشــــل الســــلطة فــــي عمليــــة التســــوية منــــذ اتفــــاق أوســــلو أضــــاع  ســــنة، وعــــزز معانــــاة  23وق

 سنوات من االنقسام والحصار في ظل وضع إقليمي أدار ظهره للقضية". 10الفلسطينيين، تلته 
وسلو لم تحقق شيًئا، وشـبه إجمـاع أننـا نريـد الـتخلص وأضاف "هناك قناعة لدى الكل الفلسطيني أن أ

 منها واإلقليم مضطرب ويشهد تحالفات وتغييرات لم تمر منذ الحرب العالمية األولى".
 13/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 الصهيوني االحتالل تمدد من للعرب الواقي الدرع هي المقاومة :حماس في قيادي .21
 علـــى تــراهن ال حركتــه أن حمــدان، أســـامة حمــاس حركــة فــي الدوليـــة القــاتالع مســؤول بيــروت: أكــد

 األمريكــي الــرئيس إدارة ذلــك فــي بمــا االحــتالل، مواجهــة فــي لمناصــرتها المتعــددة األمريكيــة اإلدارات
 أي فــي تــراهن لــم حمــاس" أن ،"بــرس قــدس" مــع حــديث فــي حمــدان وأوضــح .ترامــب دونالــد المنتخــب
 علــى واشــنطن لتــأثير إدراكهــا مــن الــرغم علــى األمريكيــة، اإلدارات مــن أي علــى تاريخهــا مــن مرحلــة
 والـــداعم الراعـــي موقـــف فـــي هـــي أمريكـــا أن ســـيما ال تحديـــدا، الفلســـطينية القضـــية وفـــي الـــدولي القـــرار
 ".فلسطين أرض على الصهيوني الكيان بقاء ألمن المطلق
 كـانون  مـن العشـرين فـي سـتبدأ التـي هواليتـ خـالل سيسعى أنه أكد الذي ترامب أن إلى حمدان، وأشار
 الحـل عـن يعلـن لـم ،"والفلسطينيين اإلسرائيليين بين" نهائي" التفاق التوصل إلى المقبل( يناير) الثاني
 لصــراعنا حلــوال طرحــت المختلفــة المتحــدة الواليــات إدارات أن تجربتنــا: "حمــدان وقــال .لــذلك يــراه الــذي
 ".األخير هذا صالح في كانت لكنها االحتالل، مع

 إلـى بـالوقوف العربيـة الـدول طالـب كمـا جيـدا، هـذا قـراءة إلـى األمريكية المتحدة الواليات حمدان ودعا
 الـدرع هـي المقاومـة هـذه أن ثـم الفلسطيني، للشعب الحقيقية المطالب تمثل باعتبارها المقاومة، جانب
 .تعبيره حد على ،""المنطقة في للتمدد االحتالل لدى الجامحة الرغبة من للعرب الواقي

 13/11/2016قدس برس، 
 
 مع "إسرائيل" توقيع الصلحوبعد لم تتغير قبل  مع حماسالتعامل بالسياسة التركية يحيى موسى:  .22

ال تزال الشكوك تخّيم علـى العالقـات بـين تركيـا و"إسـرائيل"، بعـد مضـي قرابـة : خالد أبو عامر -غزة 
الجانبين؛ إلنهاء قطيعـة دامـت ألكثـر مـن سـت سـنوات  خمسة أشهر على توقيع اتفاق المصالحة بين

 .2010على خلفية االعتداء اإلسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" التركية منتصف العام 
وتشير أوساط سياسية إسرائيلية إلى عـدم رضـا الحكومـة اإلسـرائيلية عـن سـلوك الحكومـة التركيـة فيمـا 

ح امتيــازات كبيــرة لقيــادات الحركــة، وتقــديم نلتركيــا بمــيتعلــق بعالقتهــا مــع حركــة حمــاس، مــع اتهامــات 
أشكال التسهيالت كافة لهم، والدعم المالي الكبير عبر الجمعيات الخيرية التـي تـديرها حركـة حمـاس، 
 إضافة إلى السماح لها بوجود نشطاء الجهاز العسكري للحركة، إلى جانب الزعم بأن أنقـرة تستضـيف

ؤون االســتخباراتية واألمــن القــومي اإلســرائيلي، يوســي ميلمــان، فــي مكاتــب للحركــة، بحســب معلــق الشــ
 مقاله بصحيفة معاريف األسبوع الماضي.
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وعلق القيادي في حركة حماس، ونائب رئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي، يحيـى موسـى، 
أليام بأشقائنا من الـدول بقوله: "الحركة تحترم القيادة والسيادة التركية، ولم نلحق الضرر في يوم من ا

الداعمــة لنــا"، مضــيفا: "سياســة الحركــة واضــحة وصــريحة فــي التعامــل بكــل ثقــة وأريحيــة مــع الشــريك 
 التركي، الذي طالما كان داعما أساسيا في صراعنا مع دولة االحتالل".

االحتالل، " أن "الحركة لم تتدخل في اتفاق الصلح بين أنقرة ودولة 21وتابع موسى في حديثه لـ"عربي
وما لمسناه هو أن السياسة التركية في التعامل معنا لـم تتغيـر قبـل توقيـع الصـلح أو حتـى بعـده، وهـذا 

 أمر نضعه في الحسبان عند تقييمنا لسياسات الحركة الخارجية"، وفق قوله.
ـــابع موســـى أن "مـــا يقـــوم ببثـــه الجانـــب اإلســـرائيلي بـــين الفينـــة واألخـــرى عـــن أن الحركـــة تســـتخدم  وت

ألراضــي التركيــة كنقطــة النطــالق عملياتهــا ضــده، هــذا لــيس لــه أســاس مــن الصــحة، معلــال بــذلك أن ا
 التسهيالت التركية ليست فقط للحركة، بل هي مشمولة لكل سكان قطاع غزة بال استثناء".

 14/11/2016"، 21موقع "عربي 
 
 وتماسكها الحركةلى هيبة السابع وسنواجه ما ينتج عنه حفاظا  عفتح  مؤتمرلال شرعية "اللينو":  .23

الــذي يتزعمــه فــي مخيمــات لبنــان المســؤول « التيــار اإلصــالحي فــي حركــة فــتح»: أحيــا محمــد صــالح
، الذي يرتبط بالقيادي الفتحاوي المفصول محمـد «اللينو»الفتحاوي السابق محمود عبد الحميد عيسى 

فـي قاعـة « التيـار اإلصـالحي» أقامـهياسر عرفات، باحتفال  ذكرى غياب الرئيس الفلسطيني، دحالن
مشــاركة عــدد مــن ممثلــي الفصــائل المحســوبة علــى قــوى  إلــىنــاجي العلــي فــي عــين الحلــوة، إضــافة 

 ، من دون مشاركة أي من القوى اللبنانية أو بقية المكونات الفلسطينية.«التحالف الفلسطيني»
خرقت سقف المحرمات مـن »التي  ،«اللينو»في هذا االحتفال يتمثل بالكلمة التي ألقاها  ما جاء أبرز

على حـد تعبيـر مصـادر فلسـطينية. وكانـت كافيـة للداللـة علـى أن كـل مـا قيـل عـن « قلب عين الحلوة
إلعــادة وصــل مــا انقطــع بــين دحــالن ورئــيس الســلطة الفلســطينية قبــل المــؤتمر « فتحاويــة»مصــالحات 

ية للمــؤتمر الســابع لحركــة فــتح، أن ال شــرع»فــي كلمتــه  ، حيــث أكــدالعــاّم للحركــة، كــان مجــرد أقاويــل
واتهــــم رئــــيس الســــلطة «. وســــنواجه مــــا ينــــتج عنــــه مــــن مقــــررات، حفاظــــًا علــــى هيبــــة فــــتح وتماســــكها

ال »وأكــد أنــه  «.صــاحب القــرارات المزاجيــة والتدميريــة لحركــة فــتح»، وبأنــه «التســلط»الفلســطينية بـــ 
 «.لها...ونه هرطقة ال قيمة شرعية لهذا التجمع )المؤتمر العام( وما سينتج عنه لن يعدو ك

 14/11/2016السفير، بيروت، 
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 برنامج مواجهة مع االحتاللهو شعث: برنامج فتح السياسي  .24
أكـد عضـو اللجنـة المركزيــة لحركـة "فـتح"، مفـوض العالقــات الدوليـة للحركـة، نبيـل شــعث، أن  :رام هللا

ه أصـبح جـاهزا كمسـودة إلـى حـين برنامج "فتح" السياسي برنامج مواجهـة مـع االحـتالل، مشـيرا إلـى أنـ
 إقرارها من قبل المؤتمر السابع.

وقال شعث، في حديثه لبرنامج "ذاهبون إلى المؤتمر"، الذي بث الليلة الماضية عبر تلفزيون فلسطين 
وقنــاة عــودة وعــدد مــن الفضــائيات واإلذاعــات الفلســطينية: نحــن جــاهزون، وبــدأنا العمــل بتشــكيل لجنــة 

لمكونـــة مـــن أعضـــاء فـــي اللجنـــة المركزيـــة وفـــي المجلـــس الثـــوري، وفـــي المجلـــس البرنـــامج السياســـي ا
 االستشاري، وبعض الشخصيات الرئيسة للحركة".

كــان البرنــامج جــاهزا تمامــا، وبعــد  2015وأوضــح أن هــذه اللجنــة كانــت تجتمــع منــذ عــامين، وفــي عــام 
خيــرة، كمـا قامــت بالعمــل بــه سـتة شــهور أعــادت اللجنـة مناقشــته وتطــويره لكــي يـتالءم مــع التغيــرات األ

نمـا فـي اجتماعـات  منذ ثالثة شهور، منوها أن البرنامج تم مناقشـته لـيس فقـط علـى مسـتوى اللجنـة، وا 
 لمقاليم الداخلية والخارجية.

نمـا  وحول تشكيك البعض بأن "فتح أفرغت من محتواها"، رد شعث: فتح لم تبدأ كحزب أيـديولوجي، وا 
ريـر الـوطن ومواجهــة االحـتالل، والوصـول إلـى دولـة فلسـطينية مســتقلة بـدأت ببرنـامج أساسـي وهـو تح

 وعودة الالجئين، مؤكدًا أن هذا البرنامج لن يفر  من محتواه، الذي يمكن تسميته ببرنامج المواجهة. 
 14/11/2016، القدس، القدس

 
 فتح سحب الجنسية من مسؤولين بارزين وأعضاء فيلبلغ رسميا  بتوجه أردني نلم األحمد:  .25

ــــدين ناديــــة-عمــــان ــــادة : ســــعد ال ــــة لحركــــة "فــــتح"، عــــزام األحمــــد، إن القي قــــال عضــــو اللجنــــة المركزي
الفلســطينية "لــم تبلــغ رســميًا عــن أي توجــه أردنــي بســحب الجنســية مــن مســؤولين بــارزين وأعضــاء فــي 

راســخة  وأضـاف األحمـد، لــ"الغد" مـن فلسـطين المحتلـة، إن "العالقـة مـع األشـقاء فـي األردن الحركـة".
وقوية ويسودها التفاهم والتعاون والتنسيق فـي مختلـف المجـاالت، بمـا يعكـس الـروابط األخويـة المتينـة 

 بين الطرفين".
وأكد بأن "الجانب الفلسطيني لم يسمع كما لم يبلغ رسميًا عن أي موقف أردنـي بشـأن سـحب الجنسـية 

أن "فتح تضم أعضاء قيـاديين بـارزين  األردنية من وزراء ومسؤولين في السلطة وحركة "فتح"، مضيفاً 
 من األشقاء األردنيين ومن مصر وسورية ولبنان وغيرها من البلدان العربية".
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ولفــت إلــى أن "بعــض المنــابر اإلعالميــة تنشــر اإلشــاعات واألنبــاء المنافيــة للصــحة والحقيقــة"، معتبــرًا 
العربية، والنيل مـن  –األجواء العربية أنها "ال تريد الخير للشعب الفلسطيني العربي، وتستهدف توتير 

 الروابط العالئقية المتينة بين الشعبين الشقيقين األردني والفلسطيني".
 14/11/2016الغد، عمان، 

 
 لفتح لمنع عقد المؤتمر السابع  أردنية ضغوطمقبول ينفي وجود  .26

يف اإلداريـة والقانونيـة ترددت مؤخرًا حـول توجـه األردن لتغييـر حالـة التصـن: نادية سعد الدين -عمان
لجـــوازات ووثـــائق الســـفر التـــي يحملهـــا نخبـــة مـــن قـــادة الســـلطة الفلســـطينية بحيـــث يســـهل حســـم أمرهـــا 
وسحبها الحقًا، تمهيدًا لسحب الرقم الوطني وتبديل جواز السفر األردني الممنوح من صفة "دائم" إلـى 

"فــتح"، أمــين مقبــول، األنبــاء التــي وفــي هــذا الســياق؛ نفــى أمــين ســر المجلــس الثــوري لحركــة  "مؤقــت".
 تحدثت عن وجود ضغوط لمنع عقد المؤتمر السابع للحركة.

 14/11/2016الغد، عمان، 
 
 يؤكد عدم جديتها في المصالحة "أبو عمار"إحياء ذكرى من آمال حمد: منع حماس  .27

يات إحياء اعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد، منع حماس في قطاع غزة فعال :غزة
الـذكرى الثانيـة عشـرة للشـهيد ياسـر عرفـات، تأكيــدا علـى عـدم جـديتها فـي تحقيـق المصـالحة الوطنيــة، 
وعدم سعيها في توحيد الصف الفلسطيني، الفتة إلى أن سياسـة حمـاس الدائمـة هـي قمـع حريـة الـرأي 

ألجـدر علـى حمـاس وأضـافت فـي حـديث إلذاعـة "مـوطني" يـوم األحـد: "كـان ا والتعبير وتكميم األفواه.
أن تبادر في إحيـاء ذكـرى القائـد الرمـز ياسـر عرفـات ال أن تمنعهـا"، الفتـة إلـى أن إحيـاء ذكـراه تكـون 

 لالحتفال بالوطنية واالنتماء وال تقتصر على أبناء فتح وحدهم.
 13/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 اروخا  تجريبيا  بعيد المدى صوب البحرتطلق ص "القسام: "اإلذاعة اإلسرائيلية .28

غــزة: أعلنــت إســرائيل عــن تمكــن كتائــب القســام الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس مــن إطــالق صــارو  
صوب البحر، ضـمن عملياتهـا الخاصـة لتطـوير قدراتـه القتاليـة. وذكـرت « بعيد المدى»تجريبي جديد 

ب القســـام، أطلقـــت صـــباح أمـــس األحـــد، اإلذاعـــة اإلســـرائيلية نقـــال عـــن مصـــادرها العســـكرية أن كتائـــ
صـوب البحـر. وذكـرت أن حمـاس أطلقـت خـالل األسـابيع الماضـية، « بعيـد المـدى»صاروخا تجريبيا 

 عشرات الصواريا التجريبية في إطار تطوير قدراتها الصاروخية.



 
 
 
 

 

 23 ص             4108 العدد:        14/11/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

خشــية وتقــوم المقاومــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة وعلــى رأســها كتائــب القســام باالســتعدادات الالزمــة، 
 اندالع أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل.

 14/11/2016، لندن، القدس العربي
 
 فلسطينية تطالب بلجنة تحقيق دولية لكشف قتلة عرفاتالالفصائل  .29

دعـت فصـائل فلسـطينية رئيسـية، األحـد، إلـى تشـكيل لجنـة تحقيـق دوليـة للعمـل علـى : محمود مجادلة
 ني الراحل ياسر عرفات.كشف المسؤولين عن استشهاد الرئيس الفلسطي

وأكدت الفصائل المنضوية تحت لواء تجمع "القـوى الوطنيـة واإلسـالمية"، فـي بيـان لهـا، علـى ضـرورة 
 كشف حقيقة قتلة عرفات.

وتضــم "لجنــة القــوى"، حركــات فــتح، وحمــاس والجهــاد اإلســالمي، والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، 
 ضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة.والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، باإل

ودعت الفصائل إلـى ضـرورة جلـب المتـورطين إلـى محكمـة الجنايـات الدوليـة، محمّلـة فـي ذات الوقـت 
 إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

 13/11/2016، 48عرب 
 
 بتهمة المقاومة منهم اثنان بـ"الشعبية" بالضفة فلسطينيين أربعة يعتقل االحتالل .31

 فلســطينيين مــواطنين أربعــة األحــد، يــوم اإلســرائيلي، االحــتالل جــيش العيســى: اعتقــل إيهــاب - هللا رام
 .بمحتوياتها والعبث وتفتيشها منازلهم اقتحام بعد الغربية الضفة من

 لقواتـه" المطلـوبين"بــ يصـفهم ممـن فلسـطينيين أربعـة اعتقلـت قواتـه أن اإلسـرائيلي، الجـيش تقرير وذكر
 .ومستوطنيه االحتالل جيش ضد نشاطات ممارستهم بدعوى  منهم اثنين ةالغربي الضفة في

 قضـاء" )قلنـديا" ومخيم( هللا رام قضاء" )سلواد" بلدة من فلسطينيْين طالت االعتقاالت أن التقرير وبّين
 الشــعبية الجبهــة" فــي نشــاطهم بــدعوى ( لحــم بيــت قضــاء" )الدهيشــة" مخــيم مــن آخــرين واثنــين( القــدس
 ".نفلسطي لتحرير

 13/11/2016برس،  قدس
 

 التصريح عن سياسات ترامب بعدمنتنياهو يطالب وزراءه  .31
طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، من جميع وزرائه : جرايسي برهوم- الناصرة

 التصريحات حول تعهدات الرئيس األميركي المنتخب دونالد إدالءونوابهم وأعضاء الكنيست، بعدم 
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بعد سلسلة من التصريحات التي وردت منذ انتخابه، وعددوا فيها وعوده لليمين، بدعم  ترامب،
 القدس.  إلىاالستيطان وضم الضفة، ونقل السفارة األميركية 

وقال نتنياهو في كلمته االفتتاحية لجلسته حكومته األسبوعية أمس، "لقد تحدثت األسبوع الماضي مع 
ترامب. وفي تلك المكالمة أيضا عبر ترامب عن صداقته العميقة الرئيس األميركي المنتخب دونالد 

الطاقم الذي يرافقه منذ  أيضاللغاية إلسرائيل وينبغي أن أقول إن هذه الصداقة تميز ترامب وتميز 
حليفة لنا وأهمها،  أكبرسنوات عديدة. وفي السنوات األخيرة أدرنا عالقتنا مع الواليات المتحدة وهي 

 ، وسنواصل القيام بذلك خالل األشهر القرية وفي السنوات المقبلة".برشد وبمسؤولية
وتابع نتنياهو قائال، "لقد اتفقت مع الرئيس المنتخب ترامب أن نلتقي قريبا من أجل بحث جميع 
سرائيل. أطلب من جميع الوزراء ومن نواب الوزراء  القضايا المهمة العالقة بين الواليات المتحدة وا 

يست أن يعطوا الفرصة لإلدارة األميركية الجديدة أن تبلور معنا سياستها تجاه ومن أعضاء الكن
إسرائيل والمنطقة من خالل القنوات المقبولة والهادئة، وليس من خالل المقابالت الصحفية 

 والتصريحات".
 14/11/2016، الغد، عم ان

 
 نتنياهو لبينيت: صبياني وعديم المسؤولية .32

ء في اجتماع الحكومة اإلسرائيلية األسبوعي يوم األحد، ووصف رئيس توترت األجوا: بالل ضاهر
الحكومة بنيامين نتنياهو، رئيس كتلة "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، بأنه 

 "صبياني وعديم المسؤولية".
اليوم مشروع  وتوترت األجواء خالل اجتماع الحكومة بعدما أعلن نتنياهو عن عدم مناقشة الحكومة

قانون شرعنة المستوطنات "غير القانونية"، أي شرعنة مبان في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية 
أقيمت من دون قرار حكومي ولكن بتشجيع من الحكومة. لكن بينيت طلب أن تبحث الحكومة في 

 مشروع القانون هذا.
المسؤولية للغاية، من أجل تحقيق ورد نتنياهو على طلب بينيت بالقول إن "هذا صبياني وعديم 

مكسب للحظة في الوقت الذي نحاول فيه الحصول على تأجيل من المحكمة" إلخالء البؤرة 
 االستيطانية العشوائية "عامونا".

وقالت وزيرة الثقافة، ميري ريغف، خالل االجتماع إن "رئيس الحكومة لم يقل أبدا أنه ضد القانون"، 
يت اليهودي يصورون كأنهم هم فقط الذين يؤيدون تنظيم )البناء مضيفة أنه "خسارة أن الب

 بالمستوطنات وشرعنته( والليكود ال يؤيد".
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ورد عليها نتنياهو قائال "أنا لست بحاجة إلى دفاع أمام الخدع، سواء كانت من جانب السياسيين أو 
 وسائل اإلعالم".

 13/11/2016، 48عرب 
 
 ستيطان بالتنسيق مع ترامبليبرمان: أهم شيء اآلن مستقبل اال .33

قال وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تعقيبًا على المصادقة على قانون التسوية : القدس
المتعلق بالبؤر االستيطانية: كل من كان يخشى على مستقبل المستوطنات في الضفة الغربية يدرك 

 الجديدة.اآلن أن أهم شيء هو تنسيق المواقف مع اإلدارة األميركية 
وأضاف ليبرمان، وفقًا لما نقلته القناة العبرية العاشرة: إنه ألول مرة توجد حكومة يمين في إسرائيل 
مقابلها رئيس أميركي جمهوري ومجلس شيو  بأغلبية جمهورية، وكونغرس بأغلبية من الحزب 

دة، فكل شيء الجمهوري، لذلك ال يجب فرض حقائق على األرض إلحراج اإلدارة األميركية الجدي
 يجب أن يتم بالتنسيق بين إسرائيل واإلدارة األميركية.

وتابع ليبرمان: أنا آمل في أن نصل مع الرئيس الجديد ترامب التفاقيات كالتي كانت مع الرئيس 
األسبق جورج بوش وأرئيل شارون، والتي عبر عنها االثنين بتبادل الرسائل بينهما، ففي الماضي، 

، عندما أسقط حزب "هتحيا" شامير وحصلنا 1992ء مصيرية، منها في العام اليمين ارتكب أخطا
وضع فورات حجر الزاوية النتخابات مبكرة فاز بها إيهود باراك،  1999على اتفاق أوسلو، وفي العام 

 وآمل في أن يعرف اليمين اآلن كيف يدير األمور دون ارتكاب أخطاء.
 14/11/2016، األيام، رام هللا

 
 مهرجان ذكرى اغتيال رابينفي المشاركة بعودة أيمن رفض طلب يزوج هرت .34

، توجه رئيس زوجرفض رئيس المعارضة وكتلة 'المعسكر الصهيوني' يتسحاق هرت: بالل ضاهر
لقاء كلمة في مهرجان  القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إليه قبل عشرة أيام وطلب المشاركة وا 

تيال رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق يتسحاق رابين، الذي نظمه الغ 24إحياء الذكرى السنوية ال
 حزب العمل اإلسرائيلي في تل أبيب يوم السبت الماضي.

 زوجونقلت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية، يوم األحد، عن مصادر في 'المعسكر الصهيوني' قولها إن هرت
كون إشكاليا بسبب مقاطعة القائمة رد على عودة أن مشاركته في مهرجان ذكرى اغتيال رابين سي

قرر عدم شمل عودة في  زوج، وأن هرتيزالمشتركة لجنازة الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بير 
 قائمة الخطباء.
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وعقب مكتب عودة بأن 'إحدى الشخصيات المركزية في حزب العمل تحدثت مع النائب أيمن عودة 
رابين وذلك في المهرجان في تل أبيب. ولم يتلقى حول أهمية أن يلقي عودة كلمة في إحياء ذكرى 

للمشاركة'. وأضاف أنه 'سيشارك اليوم النائب عودة ’ المعسكر الصهيوني"عودة أي دعوة رسمية من 
وممثلين عن القائمة المشتركة في الفعالية المركزية إلحياء ذكرى رابين في الكنيست، كما يفعلون كل 

 عام'.
 13/11/2016، 48عرب 

 
 ليست واضحة وغير مألوفة".. وترامب مواقفه الخارجية"تولي بنتنياهو رفضُت اقتراح ي: ليفن .35

كشفت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة عضو الكنيست تسيبي ليفني، من كتلة : بالل ضاهر
"المعسكر الصهيوني" المعارضة، عن أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، اقترح عليها 

را تولي منصب وزيرة الخارجية في حكومته، وهو منصب يتواله نتنياهو منذ تشكيل حكومته مؤخ
 الحالية، لكنها رفضت ذلك.

وأوضحت ليفني، في مقابلة أجريت معها أمس األحد، أنها رفضت الطلب ألن نتنياهو "يريد أصواتنا 
 .طفي الكنيست فق

وزير خارجية غائب. وهو ال يدير وزارة وقالت ليفني عن نتنياهو إن "رئيس الحكومة هذا هو 
الخارجية بشكل فعلي. وتلقيت قبل بضعة شهور اقتراحا بتولي وزارة الخارجية. ونتنياهو يفعل ذلك 
دائما، يحاول أن يفكك. وأنا والمعسكر الصهيوني ال يمكننا دعم طريق هي بنظرنا مدمرة لدولة 

 ية، ال يمكننا أن نكون شركاء لك".إسرائيل. فإذا كنت تسير باتجاه تدمير الديمقراط
وتطرقت ليفني إلى نتائج االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة وفوز دونالد ترامب. وقالت إن 
"هناك إسرائيل الرسمية أوال، وينبغي على جميعنا أن نتعامل اآلن مع وجود رئيس جديد. مواقفه 

متوقع وغير متوقع بالقدر نفسه الذي يمكن  ليست واضحة، وهي غير مألوفة بكل تأكيد، وكل شيء
 أن يكون لناحية اإليجاب أو السلب".

 14/11/2016، 48عرب 
 
 المشتركة: قانون منع األذان تمييز عنصري ينتهك حرية العبادةالقائمة العربية  .36

، استنكرت القائمة العربية المشتركة في الكنيست، في بيان لها، مساء اليوم األحد: محمود مجادلة
مشروع القانون العنصري لخفض صوت اآلذان، وجاء في بيان القائمة المشتركة رًدا على القانون، 
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"إن سعي عناصر فاشية في الحكومة المتطرفة وبدعم من نتنياهو منع صوت اآلذان، انفالت خطير 
 وتعٍد عنصري على حرية العبادة عموما وعلى الديانة اإلسالمية والمسلمين خصوصا".

، والتي وصف حدالقائمة المشتركة أقوال نتنياهو العنصرية خالل جلسة الحكومة صباح األودانت 
فيها اآلذان بـ"الضجة" وشدد على تأييده لمشروع قانون خفض اآلذان بحجة حماية المواطنين من 
اإلزعاج وتطبيق القانون، وأوضحت أن صوت اآلذان ليس شريعة وشعيرة دينية فحسب، بل جزء من 

وحضارة وثقافة الشعب العربي الفلسطيني، وهذا أكثر ما يقض مضاجع العنصريين، ألنه ميراث 
يذكرهم بهوية األرض العربية، وأشارت إلى أن اآلذان رمز قائم ومتجذر قبل العنصريين وسيبقى 

 يصدح عاليا رغما عن أنوفهم.
ي من القانون ليس الحفاظ وحذرت القائمة المشتركة من عواقب القانون، مشيرة إلى أن الهدف الجوهر 

على جودة الحياة، بل خطوة أولى لمنع رفع اآلذان في المساجد ومنع استخدام مكبرات الصوت لهذه 
 الغاية.

 13/11/2016، 48عرب 

 
 زحالقة: فلسطينيو الداخل لن يمتثلوا لقانون خفض األذان .37

ل زحالقة معارضة فلسطينيي أكد النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي جما: اليعقوبي يحيى-غزة 
الداخل المحتل لقانون خفض صوت األذان الذي تبحثه اللجنة الوزارية لشؤون القانون في حكومة 

 ، وأنهم لن يلتزموا به في حال أقرته.األحد االحتالل اإلسرائيلية اليوم
قى صوت األذان وبهذا الصدد، تابع: "واضح أن غالبية اللجنة الوزارية تؤيد القانون"، مردفا: "سيب

يزلزل في كل مكان، ومن ال يعجبه أو يزعجه صوته يستطيع أن يعود إلى حيث جاء حيث ال أذان 
 هناك".

وفي السياق، أشار زحالقة إلى أن هناك محاولة مستمرة لمحو الطابع العربي الفلسطيني في الداخل 
ببناء المساجد المهدمة، إضافة  المحتل على كافة المستويات، الفتا إلى أن االحتالل ال يسمح للعرب

 إلى محو أسماء ومدن وقرى فلسطينية بالكامل.
كما أكد أن االحتالل يريد خفض صوت األذان، حتى ال يكون هناك صوت يؤكد أن هذه البالد 

 عربية فلسطينية إسالمية".
عام وفي جانب آخر، نوه إلى أن هناك قانون "كيمينتس" الذي قدمه مستشار بمكتب المدعي ال

اإلسرائيلي مختص بهدم البيوت، سيؤدي إلى هدم عشرات آالف المنازل الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه 
 يجري اإلعداد له وسيقدم للكنيست خالل أشهر.
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وبّين زحالقة أن قانون " كيمينتس " لم يقر من الكنيست، ولكن الحكومة اإلسرائيلية تدعمه، ألنها 
ذا بنينا بدون تريد فرض قوانين البناء، وقال:  ")إسرائيل( ال تسمح لنا بأخذ رخص البناء من جهة، وا 

 رخص يهدمون البيوت".
وأكد النائب العربي في الكنيست على خطورة القانون الذي يهدد نصف مليون فلسطيني في الداخل 

ألف بيت في الداخل المحتل، مردفا: "إن أقدموا على ذلك  60المحتل، ألنه يجري الحديث عن هدم 
 فستكون هناك مواجهة مفتوحة".

 13/11/2016، فلسطين أون الين
 

 تشوش على احتفاالت اليمين "مفاجأة ثقيلة"تصريح ترامب عن السالم  ":إسرائيل" .38
اعتبرت أوساط سياسية وا عالمية إسرائيلية تصريح الرئيس األميركي : أسعد تلحمي -الناصرة 

مفاجأة من "فاق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين، المنتخب دونالد ترامب بأنه عازم على تحقيق ات
التي رأت في فوزه بالرئاسة األميركية  "تشوش على احتفاالت اليمين اإلسرائيلي"و  "العيار الثقيل

، معتمدًة على تصريحاته في المعركة االنتخابية بأنه لن يضغط على "نهاية فكرة الدولة الفلسطينية"
 سياسية مع الفلسطينيين.إسرائيل الستئناف العملية ال

، "ترامب يغّير االتجاه"عنوانًا الفتًا لهذه التصريحات:  "يديعوت أحرونوت"واختارت صحيفة 
نزول ترامب عن شجرة وعوده "بداية  "وول ستريت جورنال"واعتبرت تصريحاته إلى صحيفة 

الرئيس المنتخب عن  . وأضافت أن حديث"الصارمة والحادة والخيالية أحيانًا في حملته االنتخابية
إنما أيضًا وعده في حملته  "ترامب الجديد"عزمه حل الصراع لم يكن التغيير الوحيد في مواقف 

عن مستشار الرئيس وليد  "يديعوت"االنتخابية نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس، ونقلت 
. أيضًا ترامب وعد بذلك، لكن رؤساء كثيرون أطلقوا مثل هذا الوعد.."فارس قوله في هذه الشأن 

 ، وهو تصريح اعتبرته الصحيفة تمهيدًا لتراجع ترامب عن وعده."عليه أن يوفر إجماعًا لتحقيق ذلك
شأن حل وحاول الوزير تساحي هنغبي التقليل من حجم المفاجأة من تصريح الرئيس المنتخب في 

الصراع، فقال إن األهم هو أن انتخابه يضع حدًا ألمل الفلسطينيين باحتمال فرض حل دولي على 
إسرائيل. وأضاف أن اإلدارة الجديدة ستوضح للفلسطينيين أن عليهم استئناف المفاوضات المباشرة 

 مع إسرائيل.
أقطاب اليمين وقادة  على "يديعوت أحرونوت"وتهكم المعلق السياسي المخضرم ايتان هابر في 

المستوطنين على احتفالهم بفوز ترامب لتوقعهم أنه سينفذ وعوده الكثيرة خالل حملته االنتخابية 
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إلسرائيل، متناسين حقيقة أن السياسيين ينأون بنفسهم عن وعود أطلقوها قبل وصولهم إلى سدة 
 الحكم.

أقطاب اليمين إلى أن يصحوا من  بن كسبيت الذي دعا "معاريف"واتفق معه في تحليله زميله من 
نتنياهو لم يشارك المحتفلين في انتشائهم إلدراكه أن بنيامين نشوتهم. وكتب أنه ليس مصادفة أن 

هو ال يدعم "الرئيس المنتخب غير متوقع. وأضاف أن الرئيس الجديد ال يحمل أي أيديولوجية، و
يل، وعالقته الحقيقية باليهود باردة في أحسن إسرائيل ألسباب دينية، إذ إنه لم يترعرع على دعم إسرائ

األحوال، وتالمس الالسامية في حاالت أخرى... وأنصح كل المحتفلين متابعة انتعاش العداء 
 ."للسامية الذي جاء به انتخاب ترامب

 14/11/2016الحياة، لندن، 
 
 األثيوبيين بالدماليهود الصحة اإلسرائيلية ترفض تبرع  .39

زارة الصحة اإلسرائيلية تطبيق توصية قدمتها لجنة مهنية، عينتها الوزارة ترفض و : بالل ضاهر
نفسها، وأجمع فيها أعضاء اللجنة على السماح بتلقي تبرع بالدم من اإلسرائيليين ذوي األصول 
األثيوبية وهاجروا إلى البالد منذ عشر سنوات أو أكثر. ويحتج المهاجرون من أصول أثيوبية على 

 اإلسرائيلية العنصري تجاههم في كافة المجاالت تقريبا. تعامل السلطات
والوضع اليوم هو أن جهاز الصحة في إسرائيل يرفض تلقي تبرعات دم من المهاجرين األثيوبيين 

سرائيل هي الدولة الوحيد التي تمنع تلقي تبرعات بالدم من األثيوبيين.  الذين لم يولدوا في البالد. وا 
 14/11/2016، 48عرب 

 
 هو خدعة قضائية ""قانون تبييض البؤر االستيطانية: ظمة "يش دين"من .41

قالت منظمة "يش دين" اإلسرائيلية التي تدافع عن أصحاب األراضي التي  عبد الرؤوف أرناؤوط:
أقيمت عليها مستوطنة "عامونا"، ردًا على قرار اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع": "قانون 

ستيطانية الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية للشرعنة هو خدعة قضائية، وقد ُسن من تبييض البؤر اال
 أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية".

وأضافت: "الحديث عن قانون تمييزي واضطهادي والذي يمنع من الفلسطينيين إمكانية استعمال 
اضي للمستوطنين اإلسرائيليين الذين استولوا أراضيهم دون اإلبال  عن ذلك، وينقل حقوق ملكية األر 

 على هذه األراضي "كجائزة" على إجرامهم".
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وتابعت "ييش دين": "النص على هذا القانون في اللجنة الوزارية يشير إلى أن حكومة إسرائيل تتخذ 
إلى  من نفسها دور الُمشرع في الضفة الغربية، وهكذا تكشف عن توجه للحكومة الحالية لضم الغربية

 إسرائيل، دون أن تمنح مواطنيها حقوق المواطنة".
 14/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 لعلياللمحكمة اعائلة الجندي المفقود شاؤول تلجأ "معاريف":  .41

قالت صحيفة "معاريف" العبرية بأن عائلة الجندي اإلسرائيلي المفقود "أورون شاؤول" لجأت  :رام هللا
ضد  األحدالستعادة ابنها من حركة حماس، وقدمت التماسا اليوم  ئيليةاإلسراالمحكمة العليا  إلى

 ورئيسها بنيامين نتنياهو. اإلسرائيليةالحكومة 
ورئيسها من قبل عائلة الجندي المفقود منذ الحرب األخيرة  اإلسرائيليةجاء االلتماس ضد الحكومة 

صة أن الطاقم الوزاري المصغر على قطاع غزة، للضغط على الحكومة الستعادة ابنها المفقود خا
 الذي شكل لمتابعة قضية الجنود المفقودين واستعادتهم لم يجتمع منذ تشكيله.

وجاء في االلتماس الذي تقدم به العائلة اليوم أن هذه اللجنة لم تجتمع منذ تشكيلها بناء على قرار 
سياسيين والعسكريين الستعادة "الكابينيت"، وبالرغم من الوعود التي قطعها العديد من المسؤولين ال

 .األخرى شاؤول لم يحدث أي شيء حتى اليوم، وكل هذه الوعود سقطت الواحدة تلو 
 13/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 من اإلسرائيليين يؤيدون خطة ليبرمان لبناء مطار وميناء بغزة %54استطالع:  .42

وزير الجيش أفغيدور ليبرمان التي طرحها عبر من اإلسرائيليين تأييدهم لخطة  %54أبدى  :تل أبيب
طالقها ووقف حفر  صحيفة "القدس" لبناء مطار وميناء في غزة مقابل وقف تصنيع الصواريا وا 

 األنفاق.
وبحسب استطالع للرأي أجراه المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية وجامعة تل أبيب، من خالل عدة أسئلة 

 يعارضون خطة ليبرمان تجاه غزة. %43فإن  طرحت على الجمهور اليهودي والعربي،
من  %30.5عن اعتقادهم أن الجيش اإلسرائيلي له القدرة القضاء على حماس، وأن  %67وأعرب 

 %21يرون أن ذلك سيعيد إسرائيل لحكم غزة، و %22اليهود يعتقدون أن هذا سيخلق فوضى، وأن 
 %15ثر تطرفا من حماس، وأن يرون أن منظمات مثل داعش والقاعدة ستظهر أكثر وتكون أك

 يعتقدون أن فتح ستسيطر على القطاع في حال تم القضاء على حماس.
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من فلسطينيي الداخل عن اعتقادهم أن إسرائيل لن تستطيع القضاء على حماس،  %70بينما أعرب 
 يرون أنه في حال جرى ذلك ستعم الفوضى في غزة. %28وأن 

إلسرائيليين أن الوضع الحالي سيبقى كما هو لسنوات من ا %53.5وبشأن عملية السالم، رأى 
 أن الوضع سيشهد تغييًرا. %41طويلة، بينما يعتقد 

عملية  %46عن اعتقادهم أن إسرائيل ستعمل على ضم الضفة الغربية إليها. فيما أيد  %10وأعرب 
 من العرب يرفضون الضم. %76، و%42الضم، مقابل رفض 

 13/11/2016القدس، القدس، 
 
 باالنتخابات ترامب بفوزاحتفاء مثير لحاخامات إسرائيل": " .43

قال الحاخام ديفيد كوك، الذي يعد من المرجعيات الدينية في إسرائيل، إن : صالح النعامي - غزة
ترامب يشبه يوشع بن نون، الذي قاد اليهود قبل ألفي عام في المعركة التي أفضت للقضاء على 

 ب سيعزز مكانة إسرائيل."العمالقة"، مشددا على أن ترام
"، عن مقربين للحاخام كوك، قولهم إن الحاخام 21ونقل موقع "والال"، األحد، حسبما ترجمت "عربي

"صام لمدة ثالثة أيام قبل االنتخابات، من أجل االبتهال للرب حتى ال تفوز المرشحة الديموقراطية 
 هيالري كلينتون".

ي يعد المرجعية الرئيسة التي يخضع لها آرييه درعي، من ناحيته، قال الحاخام مئير مزوز، الذ
رئيس حركة "شاس" ووزير الداخلية، إنه "قد حدثت لنا معجزة، فترامب لن يضغط على إسرائيل كما 

 فعل الرئيس الكوشي )األسود(".
"، قائال ألوباما دون أن يذكر اسمه: "أيها الكوشي، انتهى 21وأضاف مزوز، حسبما ترجمت "عربي

 غادرنا، حان وقت من هو أفضل منك". أمرك،
وادعى الموقع أن عددا من كبار الحاخامات توقعوا فوز ترامب قبل وقت طويل، مثل الحاخام روني 

 هكوهين، الذي توقع قبل نصف عام فوزه.
وأشار الموقع إلى أن الحاخام نتنئيل شريكي، الذي ادعى أن األنفاق التي تحفرها حركة حماس 

 واته"، قد تنبأ بفوز ترامب.تنهار بفعل "صل
 13/11/2016، 21موقع عربي 
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في سجن نفحة  على عزله احتجاجا   يعلن اإلضراب المفتوح عن الطعام صالح الشيخ رائد .44
 الصحراوي 

أعلن رئيس الحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر الشيا رائد صالح : محسن وتد محمد- أم الفحم
ام احتجاجا على عزله في سجن نفحة الصحراوي، حيث يقضي مساء األحد إضرابا مفتوحا عن الطع

دانته "بالتحريض على العنف  مايو/ منذ أيار الماضي حكما لتسعة أشهر بعد مالحقته سياسيا وا 
 والعنصرية".

وأبلغ صالح محاميه محمد إغبارية الذي سمح له مساء األحد بزيارته قراره بالشروع في اإلضراب 
ش هار سالح "األمعاء الخاوية" بوجه مصلحة السجون اإلسرائيلية التي قررت المفتوح عن الطعام وا 

اإلبقاء عليه بالعزل، وحرمته منذ اعتقاله من الكتب والزيارات وأبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق 
 الدولية لمسرى.

 وأتت الخطوة التصعيدية من الشيا صالح في ظل ما يتعرض له من سوء معاملة من قبل إدارة
السجن وعقب رفض المحكمة المركزية في بئر السبع االلتماس الذي تقدمت به مؤسسة ميزان لحقوق 
اإلنسان، وطالبت بإنهاء الحبس االنفرادي، بيد أن المحكمة أبقت على العزل بزعم أن الشيا يشكل 

 خطرا على أمن الدولة.
حيث يتعاملون معه بشكل  ويعاني الشيا صالح منذ اعتقاله من سوء المعاملة من قبل سجانيه

مستفز وانتقامي، ويتناوبون عليه خالل اليوم باستخدام أساليب الذل واإلهانة، بحسب ما أكده 
 المحامي محمد إغبارية للجزيرة نت.

 14/11/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 
 دسبـلـديـة االحتـالل تـجبـر عـائـالت علـى هـدم منزليـن ومحلين تجاريين ذاتيا  في الق .45

شرقي أجبرت بلدية القدس الغربية عائالت فلسطينية على هدم منزلين ومحلين تجاريين في مدينة 
 القدس المحتلة بزعم البناء غير المرخص.

وقال محمد جعابيص لـ"األيام": إنه وشقيقه اضطرا لهدم منزلين كانا يقيمان فيهما مع عائلتيهما في 
 مضنية للحصول على ترخيص، ولكن دون جدوى. بلدة جبل المكبر في القدس، بعد محاوالت

والحقًا أجبرت البلدية اإلسرائيلية أمجد النجار على هدم محلين تجاريين في بلدة بيت حنينا أيضًا، 
 بزعم البناء غير المرخص.
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وقال النجار لـ"األيام": أحد المحلين هو لبيع الخضار واآلخر لبيع مواد البناء بمساحة إجمالية تصل 
عائالت،  10سنوات، وتعتاش من العمل فيهما  7متر مربع". وأضاف: "أقمنا المحلين قبل  100إلى 

ولكن البلدية اإلسرائيلية أصرت على وجوب هدمهما، رغم المحاوالت المتكررة للحصول على 
 ترخيص بناء".

 14/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 أحكام قاسية على معتقلين بالقدس .46

محكمة االحتالل المركزية في القدس أصدرت  أنلجنة أهالي األسرى،  فادت: أهبة أصالن -القدس
أحكاما جائرة بحق أربعة أسرى مقدسيين، بعد أن وجهت لهم تهما عدة تتعلق بإلقاء األحد يوم 

 الحجارة ورشق جنود االحتالل بالزجاجات الحارقة داخل المسجد األقصى والبلدة القديمة.
سرى المقدسيين أمجد أبو عصب إن مدة األحكام تفاوتت ما بين خمس وقال رئيس لجنة أهالي األ

 وسبع سنوات.
هذه األحكام تقع ضمن سياسة التخويف والردع التي باشرت سلطات االحتالل باتباعها  وأضاف أن

ضد المقدسيين عموما منذ هبة القدس بهدف إحكام السيطرة على المدينة المحتلة، ولتتمكن من 
 ر مخططاتها التهويدية وعلى رأسها تفريغ األقصى من المصلين والمدافعين عنه.متابعة عملية سي

بدورهم وصف أهالي الشبان المحكومين األحكام بالجائرة، وقال والد الشاب حسن خلفاوي إن الحكم 
على ابنه وباقي الشبان جائر، مضيفا "نحن نتعامل مع عصابة، لم أعد أتذكر عدد المرات التي 

 ابني، فقد تجاوزت العشرين".أعتقل فيها 
 13/11/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مشروع منع األذان صبري يستنكرعكرمة الشيخ  .47

(، دعمه لمشروع منع األذان في 11-13أبدى رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، اليوم األحد )
الشيا عكرمة صبري، المساجد بالقدس المحتلة، وهو األمر الذي استنكره خطيب المسجد األقصى 

 الذي طالب بتحرك عربي إسالمي لمواجهة سياسة االحتالل العنصرية.
قال الشيا عكرمة صبري في تصريٍح خاّصٍ لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" إن طرح منع األذان يدل و 

 على أن الجماعات الصهيونية المتطرفة تحاول شرعنة قانون منع األذان ليكون موقفها قويا ولتسخر
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ووصف ما يجري بأنه تصعيد للعدوان، مؤكدا أنه يتعارض كليا مع  أجهزة أمن االحتالل لتطبيقه.
قرًنا، ولن نتنازل عن حقنا الشرعي  15وشدد على أن األذان مرفوع في فلسطين منذ  حرية العبادة.

 ألنه عبادة من العبادات.
 13/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إسكات صوت األذانب: لن نسمح لالحتالل 1948 اخل أراضيد الحركة اإلسالمية .48

، إنها لن تسمح لحكومة 1948قالت الحركة اإلسالمية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
االحتالل "اإلسرائيلي" "بإسكات صوت األذان"، مشددة على أن "إسرائيل" تنفذ "مخطًطا عنصريًّا 

 فاشيًّا".
ن لها، يوم األحد، أن األذان "شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية اإلسالمية، وهو وأكدت الحركة في بيا

 تعبير مهم عن حرية العبادة واالعتقاد في البالد".
وأشارت إلى أن المجلس الوزاري )الصهيوني( لشؤون التشريع سيناقش إقرار قانون عنصري وفاشي 

ت صوته، تمهيًدا لعرضه على الكنيست لسنِّه جديد، يمنع رفع األذان من المساجد ويتحكم بمستويا
 بشكل نهائي.

وأكد البيان أن "أي قانون يسن في هذا الشأن هو تعدٍّ صار  على حرية األديان واالعتقاد والمقدسات 
 الدينية، وتجاوز ألبسط حقوق الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في بالدهم".

عبادة، "يؤكد أن الحكومة "اإلسرائيلية" مؤسسة ورأت الحركة في بيانها أن التعدي على حرية ال
التي تعرض لها اليهود  هااحتاللية ذات طبيعة عنصرية وفاشية، وأن االحتالل يمارس السياسات نفس

 خالل تواجدهم في أوروبا".
 13/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يوما   50األسير أبو فارة في حال خطرة بعد إضرابه عن الطعام  .49

ر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع من خطورة دخول األسير حذَّ 
 29المضرب عن الطعام أحمد أبو فارة في مرحلة الموت المفاجئ. وقال في بيان أمس إن أبو فارة )

يومًا، ويقبع في مستشفى "أساف هاروفيه" اإلسرائيلي، يعاني  50عامًا( المضرب عن الطعام منذ 
 اعًا صحية صعبة للغاية.أوض
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ولفت إلى أن محكمة االستئناف في سجن "عوفر" قرب مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية ستنظر 
اليوم في اعتقال أبو فارة إداريًا، فيما ستنظر العليا اإلسرائيلية في قرار االعتقال اإلداري الصادر في 

 أيضًا.يومًا  50حق األسير أنس شديد المضرب عن الطعام منذ 
في سياق متصل، طالب قراقع بتشكيل محكمة "ضمير إنساني" لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي 
ترتكبها في حق األسرى الفلسطينيين، في سجون االحتالل اإلسرائيلي. ودعا خالل لقائه وفدًا 

فلسطيني تضامنيًا فرنسيًا ضم سياسيين ورؤساء بلديات وناشطين في مقر جمعية الهالل األحمر ال
في مدينة البيرة أمس، إلى تشكيل جبهة قانونية وأخالقية للضغط على الجهات المختصة لتشكيل 

 المحكمة.
وشدد على أهمية إطالق حملة دولية واسعة للعمل على إطالق األسرى األطفال من السجون 

 اإلسرائيلية التي ال تراعي قوانين حقوق اإلنسان، وعلى رأسها اتفاقات جنيف.
 14/11/2016ياة، لندن، الح

 
 ل بسكان تجمع تل الحمة في األغوار لترحيلهم"بتسيلم": االحتالل ينك    .51

تسمى  "إن ما: "قال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة "بتسيلم": وفا"
غوار في محاولة اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تواصل التنكيل بسّكان تجمع تل الحمة في منطقة األ

 لترحيلهم".
فإن "قّوات تابعة لتلك اإلدارة دخلت إلى تجّمع خربة تل الحمة المتواجدة شمال  "بتسيلم"ووفق تقرير 

، وقاَمت بتفكيك سّت خيام ومصادرتها. كما 2016-11-7األغوار، جنوب بلدة عين البيضا، يوم 
ت ُتسَتخَدم سكًنا لعائالت من التجّمع، صادرت خيمتين إضافّيتين لم ُتقاما بعد، وثالث خيام كان

والباقي حظائر للمواشي، وتّم التبّرع بهذه الخيام للتجّمع هذا األسبوع من قبل منّظمة للمساعدات 
 قاصرين دون مأوى". 10شخصا بينهم  25اإلنسانّية، بعد هدم منازل هذه العائالت وخلفت 

ء من سياسة القسوة التي تّتبعها إسرائيل في وأكد المركز أن أعمال الهدم والمصادرة هذه هي جز 
  سعيها لطرد السكان الفلسطينيين من أماكن سكناهم. 

 14/10/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 األسرى مع  في دورا تضامنا   ا  اعتصامينظم  األسيرنادي  .51
سير أنس شديد تضامنا مع اال دورا،، اعتصاما في األسرى الفلسطيني وهيئة شؤون  األسيرنظم نادي 
المرضى والمضربين عن الطعام في سجون االحتالل، واحتجاجا على سياسة العزل  واألسرى 

المرضى في  األسرى الطبي التي تنتهجها سلطات االحتالل بحق  اإلهمالوسياسة  اإلداري واالعتقال 
 السجون.

يل كامل حميد، شديد في دورا، محافظ الخل األسيروشارك في االعتصام الذي نظم أمام منزل 
النجار،  أمجدفي الخليل  األسيروالمحررين عيسى قراقع، ومدير نادي  األسرى ورئيس هيئة شؤون 
المضربين، وممثلي عدد من  واألسرى شديد،  األسيرإبراهيم نجاجره وذوي  األسرى ومدير هيئه شؤون 

 المؤسسات وحشد من المواطنين.
 13/11/2016، القدس، القدس

 
 بالخليل أثري  موقع في" تلمودية طقوس" يؤدون  مستوطنون  .52

 أثرياً  موقعاً  الماضية، الليلة يهود مستوطنون  العيسى: اقتحم إيهاب فقيه، تحرير يوسف من- الخليل
 .المكان في تلمودية طقوس وأدوا االحتالل جيش حماية تحت الخليل، مدينة في

 اإلسرائيلي االحتالل جيش يةبحما المستوطنين من عشرات أن" برس قدس"لـ محلية مصادر وذكرت
 .المكان في وتجولوا تلمودية طقوساً  وأدوا الخليل مدينة وسط" الرامة حرم بئر" منطقة اقتحموا
 مدينة في وأهمها التاريخية المواقع أقدم من وُيعد أثري  معلم هو" الرامة حرم بئر" أن إلى يشار
 .الخليل

 13/11/2016برس،  قدس

 
 ميدفيديف لقائه خالل" الشيح خان" معاناة عباس تجاهل ينتقدون  سورية فلسطينيو .53

 لالجئين" الشيح خان مخيم" لمعاناة" التام التجاهل" بـ وصفوه ما سورية في فلسطينيون  الجئون  انتقد
 دميتري  الروسي الوزراء رئيس لقائه خالل عباس، محمود الفلسطينية السلطة رئيس قبل من

 .فلسطين يزور الذي ميدفيديف
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 رئيس من الفلسطيني الرئيس طلب عدم من استيائهم عن الشيح خان مخيم أهالي من عدد ّبرع فقد
 شنت الروسية، التي الحربية الطائرات قبل من" الشيح خان مخيم" استهداف وقف الروسي الوزراء
 .والجرحى الضحايا من العشرات وقوع عن مسفرة المخيم على المتكررة غاراتها
 الشيح خان مخيم من ناشط عن األحد، يوم" سورية فلسطينيي أجل من العمل ةمجموع" لـ تقرير ونقل
 يناقش أن عباس بمحمود األولى كان: "قوله خاصة، ألسباب الكامل اسمه عن الكشف عدم طلب
 قصف يوقف أن ميدفيديف دميتري  من ويطلب المخيم استهداف وقف على يعمل وأن مخيمنا، قضية

 ".المخيم في المدنيين على المفروض المشدد حصارال لرفع يضغط وأن منازلنا،
 روسيا يعتبرون  الذين المخيم أهالي قبل من كبير باستياء ُقوِبلَ  التام التجاهل ذلك أن: "وأضاف
 ".مخيمهم استهداف في شركياً 
 لمخيم الشرقية الحارات الجمعة، ليلة قصفت، روسية حربية طائرة" أن ،"العمل مجموعة" تقرير وذكر
 اقتصرت غارات أربع تسجيل وتم الحارقة، النابالم مادة تحوي  بصواريا المحيطة والمزارع الشيح خان

 المخيم، في المحاصرة األهالي بين كبيرة خوف حالة الهجمات أثارت فيما الماديات، على أضرارها
 لشيحا خان مزارع على غاراتها المروحية الطائرات وشنت اليوم صباح حتى الغارات تواصلت فيما

 ".البويضية ومحيط منطقة
 13/11/2016برس،  قدس

 
 فلسطينيين أسرى  بحق إداري  اعتقال أمر 15 يصدر االحتالل .54

 االحتالل سلطات األخرس: أصدرت زينة سبيتان، تحرير أبو فاطمة من  - المحتلة القدس
 والعاشر التاسع بين ما الواقعة الفترة خالل فلسطينيين، أسرى  بحقّ  إداري  اعتقال أمر 15 اإلسرائيلية

 .الجاري  نوفمبر/ ثاني تشرين شهر من
 15 اعتقال بتمديد تقضي اإلدارية األوامر أن الحقوقية،" الفلسطيني األسير نادي" جمعية وأوضحت
 أسرى  بحقّ  صدرت جديدة أوامر سبعة بينها ومن أشهر، وستة شهرين بين ما تتراوح لفترات فلسطينيا

 .عنهم اإلفراج بعد اعتقالهم االحتالل أعاد أو مرة ألول
 13/11/2016برس،  قدس
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 عباس كان هدفها األساس ترتيب أوضاع خالفةلرام هللا  وموسى: زيارة أبو الغيط "21"عربي .55

قال مراقبون إن مصر تجيش كل إمكانياتها بالتنسيق مع دولة اإلمارات، وبعض : إبراهيم الطاهر
محمود عباس أبو  السلطة الفلسطينية يسة العربية عن رئالدول العربية األخرى، لرفع غطاء الشرعي

مازن، لصالح خصمه اللدود، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن، وتنصيب األخير 
" أن 21وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، في تصريحات سابقة لـ"عربي لقيادة السلطة الفلسطينية.

لماضي كل من األمين العام الحالي للجامعة العربية أحمد أبو الزيارة التي قام بها لرام هللا األسبوع ا
الغيظ، وسابقيه في المنصب نبيل العربي وعمرو موسى، كان هدفها في األساس ترتيب أوضاع 

 خالفة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
لمشاركة في وأشارت المصادر إلى أن أبو الغيط وموسى والعربي الذين وصلوا إلى رام هللا بحجة ا

افتتاح متحف ياسر عرفات، كان هدفهم الضغط على عباس للتجاوب مع عرض الرباعية العربية 
ونوهت المصادر إلى أن كال من أبو الغيط وموسى والعربي، هددوا عباس  لترتيب أمر خالفته اآلن.

 العربية. بشكل حذر من أنه قد يفقد الشرعية العربية في حال رفض التجاوب مع مطالب الرباعية
وأكد، مساعد وزير الخارجية األسبق، معصوم المرزوقي، أن الجامعة العربية، يتم استخدامها إلزاحة 
الشرعية من الدول بناء على توافق من النظام العربي التقليدي الذي تمثله الدول المؤثرة في صناعة 

 القرار العربي ومن سايرهم.
جامعة العربية كانت البساط األحمر للغزو األمريكي " إن ال21وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي

للعراق رغم الرفض الدولي له، وكانت أيضا البساط األحمر لغزو حلف "الناتو" لليبيا، الذي استخدم 
مصطلح حماية المدنيين لضرب ليبيا وتدمير مقدرات البالد وتبديد ثرواتها، الفتا إلى أن الجامعة 

 لى اإلطالق سوى أنها أصبحت محال لمخططات الغرب في المنطقة.العربية لم يعد لها أي دور ع
وتابع مساعد وزير الخارجية األسبق: "علينا الحذر من أي تحرك للجامعة العربية"، مشيرا إلى أن 
هناك اتجاها حاليا لتصفية القضية الفلسطينية، وليست لتسويتها كما يعلنون، بعد بسترة الواقع العربي 

 بريد، والهرولة إلى كسب رضا الكيان الصهيوني.بالتسخين ثم الت
ولم يستبعد المرزوقي التجييش المصري اإلماراتي لسحب الشرعية من أبو مازن، قائال: "ربما تقوم 
مصر واإلمارات بذلك لكن ال يوجد دليل ملموس على ذلك، ويدخل في اإلطار العام للدور الغامض 

طقة العربية، وهو ما دفع أبو مازن إلى التهديد بالكشف عن وغير المفهوم الذي يلعبه دحالن في المن
قاتل الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، وأضاف: "المكايدة السياسية أصبحت اآلن عنوانا 

 للدبلوماسية العربية".
 12/11/2016، "21موقع "عربي 
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 ةجاه قطاع غز سلسلة إجراءات ونيات مصرية ت"قلقها" من  تبدي"إسرائيل" موقع "واال":  .56
موقع "واال" العبري أمس، عن قلق تل أبيب من سلسلة إجراءات ونيات مصرية  كشف: يحيى دبوق 
ن لم يكن مبنيًا على تغيير في غزة تجاه قطاع ، ومن بينها ما قال إنه انفتاح مصري على تغيير، وا 

ط على السلطة المقاربة المصرية لحركة "حماس"، أكثر من كونه فعاًل مضادًا يراد منه الضغ
الفلسطينية ربطًا بخالفات بينية. توقفت تل أبيب مليًا أمام واقعة فتح القاهرة معبر رفح أيامًا طويلة 
في األسابيع الماضية، قياسًا بما كانت تقدم عليه في األشهر التي سبقت ذلك، فيما تشير األنباء 

شأنها أن تسمح بتحسين الوضع  أيضًا إلى "تفكير" مصري بسلسلة من المشاريع االقتصادية، من
 االقتصادي في غزة، وكذلك في شبه جزيرة سيناء، أحد أهم الدوافع المصرية للمقاربة الجديدة.

من بين جملة أمور أخرى، ورد إلى تل أبيب أن القاهرة تدرس إمكان إقامة منطقة تجارة حرة في 
في سياق ارتفاع كبير جدًا في حركة معبر رفح، بين القطاع وسيناء، مع اإلشارة إلى أن ذلك يأتي 

نقل البضائع المصرية عبر المعبر إلى غزة، األمر الذي من شأنه أن يحّد من فاعلية الحصار 
 ونتائجه، ويخفف الضغط على الفلسطينيين.

مع ذلك، تنظر تل أبيب إلى ما يمكن وصفه بـ"مسار تغيير" في الموقف المصري، إلى عاملين 
ل في المقاربة المصرية تجاه غزة وحكامها، إذ هو اثنين، ال يشيران إل ى أن "التغيير" متأتٍّ من تحوُّ

تغيير مبني على األزمة الحالية بين القاهرة ورئيس السلطة الفلسطينية، حول الدعم المصري للقيادي 
المطرود من حركة فتح، محمد دحالن، وسعي القاهرة إلى تعزيز مكانته، وكذلك على توجه داخلي 

ي لتحسين الوضع االقتصادي لسكان سيناء، كضرورة من ضرورات مواجهة الصعوبات مصر 
األخيرة في محاربة "داعش" هناك، من خالل كسب دعم السكان المحليين عبر فتح نافذة اقتصادية 
لهم نحو القطاع، تعيد فتح قنوات التواصل والمكاسب بينهم وبين غزة، بعدما قطع ذلك في أعقاب 

 حركة تهريب البضائع بين الجانبين.سد األنفاق و 
ويلفت الموقع إلى ضرورة التعامل مع اإلجراءات المتخذة أخيرًا في القطاع ضد الجماعات السلفية، 
كإمكان تساوقها واإلجراءات والنيات المصرية لالنفتاح االقتصادي على القطاع، إذ أقدمت حركة 

ر من جماعات سلفية متطرفة، بناًء على "حماس" أخيرًا على شّن حملة اعتقاالت طاولت عناص
معلومات استخبارية مسبقة، قيل إنها كانت تنوي إطالق صواريا باتجاه إسرائيل، لكن "من غير 
الواضح إن كانت حملة االعتقاالت تهدف إلى تحسين العالقات مع الجانب المصري، أو فقط 

 موجهة لمنع التدهور األمني مقابل إسرائيل".
 14/11/2016، ت، بيرو األخبار
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 ال االتجاهينأيام في ك   خمسةفتح معبر رفح لـتالسلطات المصرية  .57
أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح البري، بدءًا من اليوم االثنين ولخمسة : غزة: رائد الفي

 أيام متتالية، في كال االتجاهين، أمام سفر العالقين والحاالت اإلنسانية.
ومصرية متطابقة، إن هناك توجهات مصرية رسمية بإجراءات تخفف من  وقالت مصادر فلسطينية

حدة األوضاع المعيشية في قطاع غزة، خصوصًا فيما يتعلق بمعبر رفح وحرية الحركة والتنقل 
 والسفر.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح، السبت استثنائيًا لعودة وفد من رجال األعمال والمنظمات 
لقطاع، كانوا قد شاركوا في مؤتمر عقد في العين السخنة المصرية. وتقول وزارة األهلية والوجهاء با

ألف فلسطيني مسجلين على كشوفها وبحاجة للسفر عبر معبر رفح  24الداخلية في غزة إن حوالي 
 والطالب. البري جلهم من المرضى 

 14/11/2016، الخليج، الشارقة
 

 2010فذ عملية عام ن األردن يرفض تسليم االحتالل فلسطينيا   .58
رفض األردن مجددا طلبا لالحتالل الصهيوني عبر 'اإلنتربول' الدولي بتسليم فلسطيني : عّمان

 متواجد على األراضي األردنية؛ بدعوى اتهامه بقتل مستوطن.
وأفاد مراسلنا أن الطلب المرفوض يتعلق بالفلسطيني باسم أبو سمية أبو سمينة، الذي نفذ عملية 

أسفرت عن قتل مستوطن، حيث حكمت عليه محكمة  2010ة صديق له بداية عام فدائية رفق
صهيونية غيابيا بالسجن مدى الحياة، ولكنه تمكن من مغادرة األراضي الفلسطينية المحتلة على 
الفور بعد تنفيذ العملية متجها إلى األردن، فيما حكم على صديقه بالسجن مدى الحياة، وأطلق 

 صفقة وفاء األحرار.في  2011سراحه عام 
وقال المحامي إبراهيم الحايك الذي توكل في القضية بناء على تكليف لجنة الحريات في نقابة 
المحامين، في وقت سابق، إن "طلبات تسليم المطلوبين المرسلة إلى األردن ال تكون مقبولة مالم 

 تكن نتيجة معاهدة أو اتفاقية نافذة بشأن تسليم المجرمين".
من الدستور األردني حددت الشروط الواجب  21حايك في تصريحات سابقة أن المادة وأضاف ال

 توفرها في شروط التسليم التي لم تتوافر في قضية أبو سمية.
يشار إلى أن قاضي محكمة صلح جزاء عمان كان قد رفض الطلب اإلسرائيلي ذاته قبل خمسة 

 أشهر.
 13/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم



 
 
 
 

 

 41 ص             4108 العدد:        14/11/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 دحالن"؟-ن يقف األردن من صراع "عباسمع م  ن سياسيون: محللو .59
فتح تمدد الصراع المحتدم بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس : مصطفى حسين-لندن

والقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحالن، وبلوغه أبعادا إقليمية، باب التكهن واسعا حول موقف 
 لطرفين مع اقتراب انعقاد مؤتمر حركة فتح السابع.األردن من التشابك والتصعيد اليومي بين ا

وعلى الرغم من عدم صدور تصريحات من مسؤولين أردنيين تحدد وجهة الدولة وموقفها من حالة 
االشتباك، فإن فتور العالقة بين عمان والرئيس عباس تشي باقتراب األردن أكثر من مربع "القاهرة 

 أبو ظبي دحالن".
شاكر الجوهري، أن "األردن معني تماما بالتوصل إلى حل سياسي للقضية ويرى المحلل السياسي 

الفلسطينية، ويبحث عن كيفية تحقيق ذلك والخروج من حالة االستعصاء التي تعصف بالمشهد 
 السياسي بعيدا عن صراع الرئاسة داخل السلطة الفلسطينية وحركة فتح".

لحل تبدأ من الداخل الفلسطيني بمصالحة حركتي "، أن الرؤية األردنية ل21وأوضح الجوهري لـ"عربي
فتح وحماس، وبإنهاء الخالف بين دحالن وعباس؛ األمر الذي من شأنه أن يشكل عامل تحريك 

وأشار إلى أن األردن يمارس ضغوطا على الرئيس عباس الذي يرفض  لمجواء السياسية الراكدة".
 ال تأخذ طابعا جديا. في الحالتين المصالحة، رغم أن المصالحة مع "حماس"

"، إن "موقف األردن من الخالف بين 21من جهته، قال المحلل السياسي ساري عرابي، لـ"عربي
محمود عباس ومحمد دحالن مرتبط بمجموعة من العوامل، وليس موقفا ذاتيا قائما؛ فالعامل اإلقليمي 

وتحديدا دولة اإلمارات العربية والعالقة ببعض دول المنطقة التي تتبنى محمد دحالن في هذه الفترة، 
 المتحدة ومصر، يدفعان األردن إلى اتخاذ موقف توافقي ينسجم مع الرغبة العربية".

عباس ودحالن؛ ولكن  بين محمودولفت عرابي إلى أن "األردن كان يتبنى موقفا حياديا في السابق 
بيعة العالقة التي تربط األردن أظهر األردن في الفترة األخيرة أنه أكثر ميال لمحمد دحالن نتيجة ط

وأشار عرابي إلى أن "عباس تعرض لضغوط عربية من أجل المصالحة مع  باإلمارات ومصر".
ورأى المحلل السياسي أن "المصالحة التي يريدها  محمد دحالن، وكان يرفض ذلك في كل مرة".

دحالن على مستوى اإلقليم األردن تأتي لسببين أساسيين؛ أولهما يتعلق باألدوار الوظيفية لمحمد 
وبالضرورة على مستوى الحالة الفلسطينية؛ وثانيا أن األردن دولة لصيقة، وهي أكثر الدول التي لها 
ارتباط تاريخي بفلسطين". وأوضح أن "انهيار السلطة الفلسطينية في مرحلة ما بعد محمود عباس، 

ة المشهد ما بعد عباس وضمان سيؤثر بشكل كبير جدا على األردن، فهو معني باستيضاح صور 
 عدم انعكاس ذلك على الوضع الداخلي في األردن".

 13/11/2016، "21موقع "عربي 
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 نقابة المهندسين األردنيين: حملة لدعم صمود المقدسيين .61
تطلق نقابة المهندسين األردنيين اليوم بالتعاون مع إذاعة "حسنى"، المرحلة السادسة من : عمان

لنشعل قناديل صمودها"، الهادفة لدعم صمود المقدسيين في البلدة القديمة، من الحملة الخيرية "ف
ودعا نقيب المهندسين ماجد الطباع أبناء المجتمع المحلي للمشاركة في الحملة،  خالل ترميم بيوتهم.

 لدعم صمود أبناء البلدة القديمة في القدس وتثبيتهم في أرضهم ومنع االحتالل من إخراجهم.
النقابة تمكنت من خالل الحملة بمراحلها السابقة على  أن، إلى أمسطباع، في تصريح له وأشار ال

وحدة سكنية، ومنشأتين تعليميتين  158مقدسي، وا عادة إعمار  800مدار سبعة أعوام من تغيير حياة 
 ألف دينار. 800ماليين و 3بلغت ما يقارب  إجماليةبكلفة 

النقابة  أنأجل فلسطين والقدس" المهندس بدر ناصر إلى بدوره، أشار رئيس لجنة "مهندسون من 
"ستستقبل التبرعات العينية والنقدية في مركزها الرئيس في العاصمة وفروعها الموزعة في 

 المحافظات".
 14/11/2016، الغد، عم ان

 
 في إفريقيا "إسرائيل"يواجه حضور  "القدس الثاني"موريتانيا: ملتقى  .61

فريقية عدة الدعوة عبد هللا مولو –نواكشوط  د: جدد علماء وممثلون لفعاليات شعبية من بلدان عربية وا 
لربط إفريقيا إعالميًا وسياسيًا بقضية فلسطين، وذلك في كلمات ألقوها في جلسات تواصلت أمس 

إفريقيا تجدد »لملتقى القدس الثاني الذي ينظمه الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني تحت شعار 
وشهد هذا الملتقى حضورًا إفريقيًا متنوعًا من دول عديدة عكس اهتمام «. ت المقدسالعهد لبي

الفعاليات الشعبية اإلفريقية الكبير بالقضية الفلسطينية. وأكد محمد محمود ولد لمات رئيس مجلس 
 أن الشعب الموريتاني مجمع»إدارة الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني في مداخلة أمام الملتقى 

ودعا «. بكافة أطيافه على الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تشكل نقطة التقائه ومحور إجماعه
الشعب الموريتاني لتفعيل نصرته للقضية الفلسطينية في المحيط األفريقي، وأن يستخدم لذلك جميع »

عمليات ضعف أدوار النظام الرسمي العربي في مواجهة »وانتقد ولد لمات  «.عالقاته ومهاراته
االختراق الصهيونية للمجتمعات األفريقية التي تنشط ليل نهار، داعيًا للتعويض عنها بنشاط 

 «.جماهيري وجمعوي إعالمي منسق ومستمر
وأكد المشاركون األفارقة في الملتقى على أهمية ربط إفريقيا بقضية فلسطين حتى ال تظل غائبة 

 لة اإلعالمية الصهيونية النشطة.بشكل كبير بسبب حواجز اللغة والجغرافيا واآل
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أن الملتقي رد عملي على زيارة رئيس حكومة الكيان الصهيوني الغاصب »وأوضح المتدخلون 
لبعض الدول اإلفريقية ومحاولته تصوير ما يقع في فلسطين على أنه خالف بين العرب واليهود فقط 

 «.وليس أمرًا يخص اإلسالم والمسلمين
عهدهم وعهد شعوبهم المسلمة ومنظماتهم ببيت المقدس أولى القبلتين، كما »وجدد هؤالء المندوبون 

 «.أكدوا تضامنهم التام مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ عقود آلة العدوان الصهيونية الهمجية
أن فلسطين تظل »اإلسالمية السنغالية في مداخلته « عباد الرحمن»وأكد سليم بابو رئيس جماعة 

ورية لممة اإلسالمية لما تحتضنه من مقدسات، ولما تحظى به من مكانة في نفوس القضية المح
 «. المسلمين

على دعم األفارقة لفلسطين « حماس»وأثنى أسامة حمدان مسؤول العالقات الخارجية بحركة 
 ومساندتهم المستمرة لكفاح شعبها.

أن األمة أمامها أربع »د الددو وفي مداخلة أخرى، أكد العالمة الموريتاني الشيا محمد الحسن ول
فلسطين؛ أوالها تحرير المقدسات وعلى رأسها المسجد األقصى والقدس، والثانية تحرير  فيقضايا 

األرض فهذه أرض مقدسة وال يمكن التنازل عنها وال أن نسلمها، والثالثة قضية الجالء أي عودة 
أن يعودوا إلى أرضهم وذويهم، والرابعة المبعدين الذين أخرجوا من ديارهم بغير وجه حق؛ فال بد 

قضية األسرى، الذين وصفهم باألطهر واألشرف، حيث يعانون بطش الصهاينة حرمانًا من األهل 
 «. والوطن وقتال متواصالً 

أن قضية فلسطين توحد كل الموريتانيين مواالة ومعارضة، »وختم العالمة الموريتاني مداخلته مؤكدا 
ويشارك «. جميع الطوائف إسالميين وعروبيين وغيرهم، وهي ال تزال كذلك حاكمين ومحكومين، ومن

في هذا الملتقى لفيف من العلماء والمثقفين واإلعالميين وقادة الرأي في موريتانيا وعدد من البلدان 
 األفريقية، كما تشارك فيه شخصيات فلسطينية ممثلة لعدد من الحركات والمنظمات الفلسطينية.

ضافة للمح اضرات والعروض يتضمن برنامج الملتقى أماسي ثقافية وفنية وورشات حول اإلعالم وا 
ودور أفريقيا فضاًل عن برنامج المعارف المقدسية، كما يتضمن الملتقى معرضًا للمنتوجات 

 الفلسطينية.
 14/11/2016، القدس العربي، لندن

 
 فلسطيني –يعلن نيته العمل على صفقة سالم إسرائيلي  ترامب .62

وول »قال الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب في لقاء مع صحيفة «: القدس العربي» –م هللا را
إنه سيرغب خالل فترة واليته بتحقيق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل إنهاء « ستريت جورنال
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اعه بالرئيس ومنح ترامب اللقاء للصحيفة بعد يوم من اجتم« الحرب التي ال تنتهي أبدا»ما سماها 
اتفاق السالم بين  إلىفي البيت األبيض. وتطرق ترامب خالل اللقاء  أوباماالمنتهية واليته باراك 

بصفتي »وقال: «. الصفقة النهائية»إسرائيل والفلسطينيين بمصطلحات من عالمه التجاري ووصفه بـ 
 «.أجل اإلنسانيةصفقة ال يمكن تحقيقها وذلك من  إلىأعقد صفقات )تجارية( أريد التوصل 

 –وكان ترامب قد أدلى خالل الحملة االنتخابية بتصريحات متناقضة في الموضوع اإلسرائيلي 
في محاولة دفع عملية السالم، األمر « محايدا»الفلسطيني، إذ قال في إحدى المرات إنه سيكون 

ثانية قال إنه لن الذي سبب له االنتقاد من قبل أنصار إسرائيل في الواليات المتحدة. وفي مرة 
 يمارس أي ضغط على إسرائيل بل سيسمح لها بالبناء في المستوطنات كما تشاء.

 14/11/2016، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيلـ"بالقدس عاصمة أبدية لبأن  اتطاقم ترامب االنتخابي يحاول التراجع عن تصريح .63
لرئيس األمريكي المنتخب لاقم االنتخابي طالبدا في نهاية األسبوع وكأن «: القدس العربي» –رام هللا 

. فقال "إسرائيلـ"عاصمة أبدية ل الموحدة بالقدسبأن  يحاول التراجع عن التصريح ،دونالد ترامب
البريطانية إن ترامب قصد نقل السفارة إذا « BBC»المستشار السياسي وليد فارس في لقاء مع شبكة 
نائب الناطق بلسان وزارة الخارجية األمريكية مارك حظي القرار باإلجماع. في الموضوع نفسه قال 

كل اإلدارات األمريكية جمهورية وديمقراطية رفضت االعتراف بسيادة أي دولة  إنتونر للصحافيين 
فرض الرؤساء من الحزبين الفيتو على تطبيق قرار الكونغرس المتعلق بنقل  1995على القدس ومنذ 

ستوضح هذا األمر لإلدارة الجديدة خالل الفترة  أوبامادارة القدس. وقال تونر إن إ إلىالسفارة 
وكان ترامب وبعض مستشاريه قد قالوا خالل الحملة االنتخابية إنه إذا فاز في االنتخابات  االنتقالية.

فستعترف إدارته بالقدس الموحدة عاصمة أبدية إلسرائيل وسيطبق قرار الكونغرس بشأن نقل السفارة 
ال ترامب ذلك لرئيس الحكومة اإلسرائيلية نتنياهو أثناء اجتماعه به في نيويورك القدس. كما ق إلى

 الماضي. أيلولفي سبتمبر/ 
 14/11/2016، القدس العربي، لندن

 
 هل ينقسم اليهود بسبب ترامب؟: نيويورك تايمز .64

ما تعلق  أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى الجدل الذي أثارته انتخابات الرئاسة األميركية، وخاصة
بتصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب وتوجهاته، وتحدثت عن إمكانية تسبب ترامب في انقسام 

 بين اليهود األميركيين واإلسرائيليين.
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من اليهود  %71وأضافت من خالل مقال للكاتب صموئيل روزنر إلى أن استطالعا للرأي كشف أن 
 قراطي هيالري كلينتون.األميركيين صوتوا لصالح مرشحة الحزب الديم

وأوضح الكاتب أنه التقى إحدى أكثر الداعمات للمرشحة الديمقراطية الرئيسة المستقيلة للجنة القومية 
للحزب الديمقراطي ديبي واسرمان شولتز في المنطقة التي تقطنها بجنوب والية فلوريدا، حيث تقيم 

"آني إيتا" بالعبرية أو "أنا معها" التي  أغلبية يهودية، وكانت تحمل شارة على صدرها تحمل عبارة
 تفيد بدعمها لهيالري كلينتون.

وقال إن تشجيع اليهود في والية فلوريدا للتصويت لصالح كلينتون لم يكن بصعوبة إقناعهم للتصويت 
للمرشح الديمقراطي السابق باراك أوباما في فترتي ترشحه للرئاسة قبل سنوات، وأضاف أن عضوة 

 شولتز أخبرته أن غالبية الناخبين اليهود يثقون في كلينتون ويحبونها. مجلس الشيو 
وأوضح الكاتب أن حديث شولتز يبرهن على ما كشف عنه االستطالع الذي أجرته منظمة "جاي 

 من اليهود في والية فلوريدا صوتوا لصالح كلينتون. %68ستريت" المتمثل في أن 
الحزب الجمهوري دونالد ترامب في نهاية المطاف، وأن لكن نتيجة االنتخابات أثبتت فوز مرشح 

من اليهود لديهم وجهة نظر سلبية  %71اليهود في هذه الحال يكونون في المعسكر الخاسر، وأن 
 عن هذا المرشح الفائز.

وأضاف الكاتب أن بعض المنظمات اليهودية اشتبكت مع ترامب، وأنها شجبت تصريحاته التي 
لمسلمين، وأنها اعتبرت تصريحاته تشجع على معاداة السامية، وأشارت إلى أن أطلقها ضد الالجئين ا

لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية )أيباك( دعت المرشح ترامب للتحدث في المؤتمر الذي 
 يبحث سياساتها.

حتى - وقال روزنر إن بعض النقاد وصفوا دعوة أيباك لترامب بأنها مخجلة، وأن العديد من اليهود
 عن ترامب قوال وفعال. ابتعدوا-منهمالجمهوريين 

 13/1/2016، الجزيرة نت، الدوحة
ولفت إلى حال تهميش القضية الفلسطينية بسبب األحداث التي تمر بها دول المنطقة، وبعد انتخاب 

لشعب دونالد ترامب رئيسًا للواليات المتحدة، مشددًا على ضرورة استمرار جهود التضامن الدولي مع ا
 الفلسطيني حتى تحقيق االستقالل.

 13/11/2016، الجزيرة.نت، الدوحة
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 اعتراف محمود عباس في ذكرى اغتيال ياسر عرفات .65
 بسام أبو شريف
الخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الذكرى الثانية عشرة الستشهاد 

ترافات التي قد ال يراها البعض كذلك. لكن الذين الرئيس ياسر عرفات اغتيااًل، خطاب مليء باالع
يعرفون ويتابعون ما جرى خالل ثالثة عشر عامًا مضت، ال شك يرون بوضوح أهمية االعتراف 
بأمور لم تجلب للشعب الفلسطيني سوى الدمار والفقر واأللم وغياب العدل وانعدام الديموقراطية 

 عنصري.وسحق الحريات، في ظل احتالل إسرائيلي دموي 
 

 فما هي أهم اعترافات محمود عباس؟
االعتراف المهم، هو أن ياسر عرفات قد اغتيل وأنه يعرف اسم القاتل، والمقصود هنا أنه يعرف اسم 
العميل الذي كان األداة في اغتيال عرفات. وهذا االعتراف يعني أن سنوات حكم "أبو مازن" الطويلة، 

بعادها قبل وبعدما ارتكبت، كانت محاولة إلبعاد التهمة عن التي بدأت بنفيه تهمة االغتيال واست
 أعداء كان ال بّد أن ُيفضحوا وُيحاكموا على ما فعلوه من جريمة نكراء.

فعندما أرسلت إلى الرئيس عرفات رسالة أحّذره فيها من مخطط الغتياله بالسم )نشرت في كتاب عن 
فض في اجتماع رسمي ما أرسلته، وقال ياسر عرفات الصادر عن دار رياض الريس ببيروت(، ر 

بالحرف، بحسب ما قال لي ياسر عرفات الحقًا: "أنا ال أثق ببسام أبو شريف وال بمعلوماته أو 
 توقعاته".

وعندما مرض الرئيس "أبو عمار"، بذلُت ُقصاراي ألقنع من يلتقي باإلسرائيليين سرًا أن يأخذوا 
رياق عندما استخدم اإلسرائيليون السم الغتيال خالد مشعل الترياق منهم، مثلما أخذ الملك حسين الت

في عمان. أنقذ الترياق حياة "أبو الوليد"، لكن الذين كانوا ُيمسكون بدفة األمور، لم يفعلوا ولم يقبلوا 
فرضية االغتيال بالسم، إلى أن استفحل المرض ولم يعد باإلمكان إنقاذ عرفات. وعندما ُأرسل "أبو 

 يس، ذهب معه البعض، ولكن البعض اآلخر بقي إلجراء واتخاذ ترتيبات الخالفة.عمار" إلى بار 
االعتراف الثاني: فشل كل سياسته السابقة ومراهنته على أميركا وأوروبا، وفشل مراهنته على أن قمع 
الشعب الفلسطيني ومنعه من النضال سيجعالن إسرائيل تسير قدمًا في عملية السالم. اكتشف 

أن كل الرهان كان فاشاًل، لذلك بدأ خطابه وأنهاه بتأكيد الثوابت الوطنية التي صار  عباس، اآلن،
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يراها غير قائمة. وسمح نهج "أبو مازن" إلسرائيل بأن تتمادى 

نية توسعًا وقتاًل ومحاصرة، ما شجع إسرائيل ودول عربية على إقامة عالقات تتخطى الحقوق الفلسطي
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وقضية فلسطين. فقد تحّول نتنياهو في ظل سياسة أبو مازن إلى شخص مقّرب من السعودية ودول 
 الخليج أكثر من أبو مازن، ودون إعارة تلك الدول الحق الفلسطيني أي اهتمام.

واعترف أبو مازن بأن سياسته ونهجه قادا إلى وضٍع أضعف فيه السلطة، ورّجح كفة إسرائيل إلى 
يعد يملك القدرة على فعل شيء )كما يظن ويقول(، سوى التمني بعقد مؤتمر باريس  حّد أنه لم

الدولي )الذي رفضت إسرائيل حضوره(، وطلب مساعدة مجلس األمن الذي يعرف أبو مازن سلفًا أن 
إلسرائيل فيه حلفاء يستخدمون الفيتو لخدمتها. إن خطاب محمود عباس هو خطاب االعتراف 

 باإلفالس التام.
طبيعة الحال، لم يشر "أبو مازن" إلى العاهات واألمراض التي دّبت في نخاع السلطة ومؤسساتها، ب

وهي عاهات ناتجة من الفساد والتالعب بأموال الشعب الفلسطيني وأموال منظمة التحرير الفلسطينية 
 وأموال فتح.

الغات التي ترافق الحقائق، وبما أن لهذا الفساد وجودًا ملموسًا، أصبح من غير الممكن التصدي للمب
 ما جعل التهمة في أوساط الشعب الفلسطيني تزداد أكثر فأكثر.

ولم ُيشر عباس إلى إجهاض مبكر لكل القضاء واستقالليته وتحويل المحاكم إلى جهاز من أجهزة 
أمن الرئيس. ليس هذا فحسب، بل وصلت الديكتاتورية واالنفراد في اتخاذ القرار إلى حّد تشكيل 

 حكمة دستورية )ال تستند إلى دستور( لزيادة صالحيات الديكتاتور ديكتاتورية.م
ويختصر أبو مازن كل هذه الجرائم ليقفز نحو الحّث على انتخابات حرة! ويثير في الوقت نفسه، من 
خالل مؤسساته وأجهزته، ألف عقبة وعقبة في وجه هذه االنتخابات. الشعب الفلسطيني يؤيد إجراء 

حرة ونزيهة، لكن إذا كانت الجهة المخططة والمنفذة والمشرفة هي السلطة، فاالنتخابات لن  انتخابات
تكون نزيهة، ألن اإلناء ال ينضح إال بالذي فيه. لنشكل لجنة تضم شخصيات وطنية شفافة وتحصل 

 على ثقة الشعب، لتشرف هذه الهيئة العليا على االنتخابات، وسيقبل الشعب بالنتائج.
إعالن اإلفالس يأتي بهذه الطريقة، بهدف بث الشعور بالخوف والقلق من المستقبل، فليعلم إذا كان 

أن الشعب الفلسطيني مطّعم ضد هذه المخاوف، وأنه وصل إلى حد االنفجار، وسيحاسب الجميع 
ن طال الزمن.  ويعيد أموال الشعب للشعب، وا 

 14/11/2016، ، بيروتاألخبار
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داتاستطالعات الرأي في فل .66  سطين... مؤشرات ومحد 
 عالء الترتير

على مدار العقدين  1967توّسعت صناعة استطالعات الرأي في األرض الفلسطينية المحتلة عام 
الماضيين، وجذبت اهتمام الفاعلين المحليين واإلقليميين والدوليين، إلى درجة تمكننا من نعت 

استطالعات الرأي إلى قياس "المزاج العام" فلسطين "جمهورية مراكز االستطالعات". نظريًا، تسعى 
وفحصه، وهذا مهم للغاية. ولكن، عمليًا قّلما تؤخذ نتائج هذه االستطالعات على محمل الجد، 
وتحظى باالهتمام الكافي في دوائر التخطيط االجتماعي، أو السياسي، أو في أروقة صنع القرار 

الهتمامات الخاصة، والعشوائية غير المنظمة الفلسطينية. تحظى نتائج االستطالعات هذه ببعض ا
في أغلب األحيان، باإلضافة إلى بعض االهتمام اإلعالمي، خصوصًا عندما تكشف عن بعض 
النتائج الملفتة للنظر أو المقلقة أو المثيرة لبعضهم، خصوصًا إْن تعلق األمر بحقوق الالجئين 

لتين، أو إْن تعلق بنتائج االنتخابات الفلسطينية وقضاياهم، أو الجدل حول حل الدولة الواحدة أو الدو 
 المستقبلية.

ال يجب أن يفاجئ هذا التهميش المنهجي الستطالعات الرأي ونتائجها أحدًا، بمن فيهم القائمون 
عليها؛ إذ ال تغذي نتائج استطالعات الرأي هذه أو ترفد نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا يستمع ألصوات 

عاتهم، كما هو مأمول نظريًا. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أهمية الناس، ويستجيب لتطل
)ومركزية( السؤال المطروق، والمتكرر دومًا في استطالعات الرأي، "من ستنتخب في االنتخابات 
القادمة؟" إاّل أن االنتخابات، بما فيها التشريعية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، تشكل االستثناء، 

، والذي أدى إلى حالة 2006، وبشكل أكثر توسعًا عام 1996ة، إذ إنها جرت جزئيًا عام وليس القاعد
التشّظي والتشرذم الداخلي الفلسطيني، والذي ما زال ينخر الجسد الفلسطيني، مع تواطؤ حركتي فتح 
 وحماس في إدامة االنقسام وتجذيره. أضف إلى ذلك أن نتائج استطالعات الرأي هذه تسّخرها النخب
السياسية، في أحياٍن كثيرة، لخدمة أهدافها الفئوية أو الحزبية، بما تقتضيه أجندتها السياسية 
ومصالحها الشخصية. كذلك فإن استطالعات الرأي، بمجملها، تعاني من محّددات وضوابط منهجية 

، من أجل وبنيوية، والتي يجب أن تؤخذ في االعتبار، وبجدية مطلقة، عند تحليل النتائج واالتجاهات
 فهم أدّق لها. 

في استطالع للرأي، ظهرت نتائجه أخيرًا، وأجراه مركز القدس لإلعالم واالتصال، على عينة شبابية، 
مبحوثًا( وقطاع  625عامًا في الضفة الغربية ) 29و 15تتألف من ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 

ومعالجًة وتحلياًل نقديًا بّناء. فقد  مبحوثًا( ظهرت بعض النتائج التي تسترعي انتباهاً  375غزة )
وصف التقرير السردي لنتائج االستطالع أن أغلبية المستطلعة آراؤهم تحّمل حركة حماس مسؤولية 
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تأجيل انتخابات المجالس المحلية، والتي كان من المزمع انعقادها في أوائل أكتوبر/ تشرين األول 
شباب المستطلعة آراؤهم يؤمنون بضرورة بقاء السلطة . وأشار التقرير إلى أن أكثرية ال2016لعام 

الفلسطينية، والحفاظ عليها، على الرغم من تقييم أدائها سلبيًا. وقد حظي هذان المؤشران باهتمام 
سرائيلي ودولي الفت، إاّل أن المطلوب هو فهم أعمق وأدق، يقوم بَمشكلة هذه  إعالمي فلسطيني وا 

 يًة.النتائج ويحللها بشكل أكثر نقد
جرى استطالع مركز القدس لإلعالم واالتصال في سياق وزمان معينين، يتميزان بقلق وترقب 
فلسطيني لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، وبخوف مما ستحدثه التناحرات واالنشقاقات 
الفتحاوية الداخلية، إضافة إلى تجذر حالة السلطوية القمعية البوليسية في كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين، وما يصاحب ذلك من انتشار لثقافة الخوف. ومن دون أدنى شك، ساهمت 
هذه العوامل في التأثير على نتائج االستطالع. ولم تكن هذه "العوامل المحيطة" المؤثر الوحيد؛ فثّمة 

النتائج، عوامل منهجية وبنيوية أخرى، ال تقل أهميتها عن "العوامل المحيطة"، ساهمت في تشكُّل 
كتلك المتعلقة بكيفية عرض النتائج، إضافًة إلى الخيارات المتاحة لإلجابة للمستجوبين. للتدليل على 

 هذه العوامل المنهجية والبنيوية، لنأخذ المثالين الرئيسيين والمتطرق إليهما أعاله. 
ة حماس مسؤولية ( تحّمل حرك%24أواًل، جاء في نتائج االستطالع أن أغلبية المستطلعة آراؤهم )

تأجيل انتخابات المجالس المحلية. ولكن هذه االستنتاج إشكالي، وربما خاطئ، ألن نتائج االستطالع 
من المستطلعة آراؤهم يحملون حركة فتح والسلطة الفلسطينية  %10و %19نفسه أشارت إلى أن 

ركة فتح والسلطة على التوالي مسؤولية تأجيل انتخابات المجالس المحلية. وكما هو معروف، ح
من المستطلعة آراؤهم يحّملون حركة  %29وجهان لعملة واحدة ويتماهيان بشكل كبير. وبالتالي، فإن 

فتح والسلطة الفلسطينية مسؤولية تأجيل انتخابات المجالس المحلية. وتختلف هذه النتيجة، بشكل 
إعالمية واسعة. ويجب أن ملحوظ، عن الواردة في ملخص نتائج االستطالع، وما لحقها من تغطية 

هذه المالحظة االهتمام للمستقبل، ألن "تغليف" المعلومة و"تقديمها" جزء مهم من المعادلة  تسترعي
المعرفية، وهذا "التغليف والتقديم" من الممكن إساءة استخدامه في المستنقع السياسي الحالي، إضافة 

 إلى أهميته في تشكيل الوعي المعرفي العام.
( يؤمنون بضرورة بقاء %64فيد نتائج االستطالع بأن أكثرية الشباب المستطلعة آراؤهم )ثانيا، ت

السلطة الوطنية الفلسطينية، والحفاظ عليها، على الرغم من تقييم أدائها سلبيًا، بدال من حلها 
 (. ولكن هذا االنشطار الثنائي ما بين الحفاظ على السلطة الفلسطينية أو حلها يعكس فهماً 27%)

أسود أو أبيض، بداًل من الفهم الرمادي بامتياز، والذي يعكس تعقيد تساؤٍل كهذا، بل إنني أؤمن 
وأحاجج بأنه، وفي حال وجود خيار ثالث لإلجابة للمستجوبين )مثل إعادة تعريف أدوار السلطة 
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الحفاظ على  الفلسطينية ومهامها(، فإن النتائج ستكون مغايرًة بشكل الفت. االنشطار الثنائي ما بين
السلطة الفلسطينية، أو حلها، يعكس إشكاليات سياسية ومنهجية، تقوم على افتراض فرضيات معينٍة 

 ليست دقيقة أو صحيحة بالضرورة. 
مليون فلسطيني يستفيدون بشكل مادي، ويعتمدون على السلطة  حواليكذلك، من المهم تذّكر أن 

ّرر النسبة العالية للمستطلعة آراؤهم، والذين يحاججون الفلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر، وهذا يب
بضرورة بقاء السلطة الفلسطينية والحفاظ عليها، إذ تقتضي مصلحة هذه الفئة من المجتمع 
الفلسطيني بقاء الوضع كما هو، على الرغم من أنهم يقرون بسوء أداء السلطة الفلسطينية. ولكن، 

ة، أو الفصائل الفلسطينية، ليس ذا معنى أو جدوى في الحالة من المهم التذّكر أن قياس أداء السلط
الفلسطينية؛ إذ يفتقد النظام السياسي الفلسطيني أسس المساءلة، وكما تفتقد المؤسسات الضابطة 
مساءلًة كهذه. فلو كانت فعال المؤهالت والكفاءة المهنية والمصداقية والسمعة الجيدة هي أسس تقييم 

قيادات السياسية الحالية وبرامجها وأساليبها في مراكز "صنع القرار" اآلن، األداء، لما كانت ال
خصوصًا أنها تنتقل من تسطير فشٍل إلى فشل آخر جديد، باإلضافة إلى فشلها في تلبية تطلعات 

 الجماهير الفلسطينية. 
ة الفلسطينية، أما التخوف من حالة "الفوضى وانعدام األمان والفلتان األمني"، في حال تم حل السلط

أو في حال انهيارها، فبالطبع هذا تخوف مشروع، وال يمكن إغفاله، إال أنه "تخوف الجبان الذي 
يمقت التغيير". فتجنب حالة "الفوضى وانعدام األمان والفلتان األمني" هو بيد الفلسطينيين أنفسهم، 

بي الالزم، تنكر وتتملص من بشكل كبير، إاّل أن النخب السياسية الطاغية، وفي غياب الضغط الشع
أي استحقاٍق "لتحول ديمقراطي" لتداول "السلطات" بشكل سلمي وسلس. فعنونة تخوفات الجماهير 
تتطلب نظامًا سياسيًا فلسطينيًا مستجيبًا وحّساسًا للمتطلبات الشعبية للناس. وهذا لن يحدث في 

يًا ووطنيًا، لعنونة االختالالت الهيكلية الحالة الفلسطينية، قبل البدء في مشروع تغييري، مدفوع محل
في النظام والحقل السياسي الفلسطيني، رغمًا عن االحتالل العسكري الكولونيالي اإلسرائيلي، وفي 

 غضونه.
من المستطلعة آراؤهم إن قرار تأجيل انتخابات  %48أخيرًا، تجدر مالحظة مؤشرين آخرين، إذ قال 

من المستطلعة آراؤهم إنهم ال  %33أجابوا: ال فرق عندي(، وقال المجالس المحلية ال يؤثر عليهم )
يثقون بأي تنظيم سياسي أو ديني. وتعكس المؤشرات هذه حالة انعدام الثقة وفجوة الشرعية والتمثيل، 
والتي تميز النظام السياسي الفلسطيني، إضافة إلى تمثيلها الفجوة المستمرة في االتساع ما بين 

 لطاغية وعموم الناس.النخب السياسية ا
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يشير هذان المؤشران، أيضًا، إلى درجة ُبعد الفلسطينيين من ُصلب نظامهم السياسي، وبالتالي، فإن 
فكرة عقد االنتخابات باعتبارها تعبيرًا ديمقراطيًا في ظل ديناميكيات القوة والنُّظم واألطر السائدة تبقى 

ن تتحقق من أجل عقد انتخابات ذات معنى ومغزى. معيبة جوهريًا. فمتطلبات استباقية عديدة يجب أ
بكلمات أخرى، توضح قراءة نقدية لنتائج استطالع مركز القدس لإلعالم واالتصال أن إجراء 
االنتخابات، في ظل الهياكل والنظم الحالية، لن تشكل حاًل سحريًا ألزمات الثقة وفجوات الشرعية 

لى إعادة إنتاج اإلشكاليات والسلطوية نفسها، وتخلق متعّددة األوجه، بل على العكس، هي ستعمل ع
مجرد "شرعية اسمية"، تطغى وتغطي على حقيقة "اإلنكار الديمقراطي"، فاّدعاء الديمقراطية في ظل 

 نظام غير ديمقراطي يماثل ذلك الخطر المتولد من السلطوية القمعية نفسها.
 14/11/2016، العربي الجديد، لندن

 
 ب ئه من عواقب على إسرائيلفوز ترامب وما يخ .67

   حلمي موسى
خرج اليمين اإلسرائيلي عن طوره مهلال فرحا بفوز دونالد ترامب في االنتخابات الرئاسية األميركية. 
وجاءت الفرحة بسبب تصريحات ومواقف ترامب التي أعلنها سواء لجهة نقل السفارة األميركية من تل 

لى االستيطان في الضفة الغربية. وقفز هؤالء عن طبيعة أبيب إلى القدس أو لجهة عدم اعتراضه ع
 ترامب االنتهازية والمتقلبة والتي تنطوي على خطر شديد أيضا بالنسبة إلسرائيل.

فترامب، رغم كل تصريحاته، لن يقدم إلسرائيل في مجال المعونة العسكرية والدعم االستراتيجي أكثر 
مكن لمنافسته، هيالري كلينتون أن تقدمه. وهناك من يعتقد بكثير مما قدم باراك أوباما أو مما كان ي

أن ترامب سوف يختلف عن كل الرؤساء األميركيين الذين وعدوا بنقل السفارة من تل أبيب إلى 
القدس ولكنهم امتنعوا فعليا عن ذلك فور توليهم الرئاسة. ولكن حتى لو عمل ترامب على تحقيق 

يد االستيطان وقتل حل الدولتين، فإن الكثير من اإلسرائيليين وعوده إلسرائيل بنقل السفارة وتأي
يؤمنون أن في ذلك نهاية لفكرة الدولة اليهودية. فانتهاء حل الدولتين يعني، بالضرورة، العودة لحل 

 الدولة الواحدة في ظل انعدام فرص ديمومة الوضع القائم.
رائيل غير مرتبطة فقط بسياسة مصالح إس»حذرت من أن « ه رتس»وفي كل حال فإن افتتاحية 

، مع األوروبيبرئيسها. فإسرائيل تقيم شبكة عالقات متفرعة وحيوية مع االتحاد  أوالواليات المتحدة 
من اجل جودة الحياة وجودة الديموقراطية في  أساساحلفائها في العالم العربي، وعليها أن تعمل 

يعرض  أنة بتسويغ يمنحه لها ترامب فمن شأنه تعليق سلوكها الدولي والمثير للحفيظ أما. أراضيها
السالم بين إسرائيل »وحذرت من أن «. الجوهرية الثابتة لطبيعتها ولجوهرها األساساتللخطر 
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لتحقيق الحل السياسي  أوباما. ومساعي الرئيس باراك األميركية لإلدارةوالفلسطينيين ليس موضوع 
. وقد صدت هذه المساعي األميركيةل المصلحة بكثير منها من أج أكثرجاءت من اجل إسرائيل 

 اإليديولوجيايقوض تحقق  أنالن حكومة إسرائيل رأت فيها ضررا، من شأنه  أيضا وأفشلت
 «.المسيحانية المتطرفة، التي هي سياسة حكومات نتنياهو

ه وهكذا هناك من يرى في فرحة اليمين نذير شؤم ويتمنون من كل قلوبهم أن ال يحقق ترامب وعود
هذه وأن يواصل السياسة التي انتهجها أسالفه. فمن ناحية أميركا مضطرة للتركيز على وضعها 
الداخلي في الجانبين االقتصادي واالجتماعي وهذا يعني مواصلة سياسة االنفتاح والعولمة والتماهي 

فط مع مصالح دول أخرى. وطبعا بين هذه الدول، بعض الدول العربية ذات الوزن في مجال الن
والطاقة، والتي يمكن لمعاداتها أن تجلب الضرر لالقتصاد اإلسرائيلي. وعدا ذلك فإن منطق 
االنسحاب من العالم قد يجر عواقب خصوصا من الدول األوروبية التي رأت في طروحات ترامب 

 نوعا من المعاداة لها ولم تتردد في التصدي لها.
ة األميركية اإلسرائيلية. هناك جوانب ال يجري غير أن هذا ليس سوى جانب من القصة في العالق

التطرق لها بتوسع حاليا لكنها قد تحتل العناوين الحقا. بين أبرز هذه الجوانب واقع تناقض رؤية 
اإلسرائيليين، خصوصا اليمين، لترامب مع رؤية اليهود األميركيين. فيهود أميركا، وهم الداعم األكبر 

لسياسة األميركية، يرون في ترامب عدوا. فهو في نظرهم، ليس فقط إلسرائيل وصحاب التأثير على ا
نما أيضا معاد للسامية.  مجرد معاد للنخبة، وهم جزء أساسي وفاعل فيها اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، وا 
صحيح أنه يبحث هنا وهناك عن أمور تقربه من اليهود، مثل بعض صداقاته وزواج ابنته من 

 من مدرسة خرجت الكثير من الالساميين. يهودي، ولكن ترامب قادم
وقد أشارت تقارير لمؤسسات يهودية أميركية إلى أن حملة ترامب االنتخابية أظهرت نوازع المعادين 
للسامية وعززت مشاعر الكراهية المتبادلة بين األميركيين. فترامب ممثل للشرائح األقل ثقافة وقيما 

ظمات عنصرية عديدة بينها الكوككس كالن وأسهم في بين البيض في أميركا. وهو حظي بدعم من
إطالق الحمالت على وسائل اإلعالم وعلى المختلفين عنه دينا أو لونا أو ثقافة. وكان ضد السود 
والنساء والمسلمين والهسبان في أميركا. وهذا ما يخيف األغلبية الساحقة من يهود أميركا ممن 

ية التي ال تميز بين الناس وفق ألوانهم وأديانهم. وهنا يبرز انتعش وجودهم في ظل األجواء الليبرال
أول تناقض جدي بين إسرائيل ويهود أميركا. ورغم أن هذا التناقض غير ظاهر اآلن إال أنه مرشح 
للظهور في أقرب وقت خصوصا أن هذه السيرورة قائمة منذ زمن وتشهد على ذلك مشاركة الكثير 

 عة إسرائيل خصوصا في الجامعات.من يهود أميركا في حمالت مقاط
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واألدهى أن هناك بين يهود أميركا من يرى أن السيرورة الجارية أصال في إسرائيل، من مالحقة 
لإلعالم وبث للكراهية داخل المجتمع هي ما سوف يحدث في أميركا من اآلن فصاعدا إذا حقق 

مقارنة بين نتنياهو وترامب بوصف ترامب وعوده. ويندفع كثيرون في إسرائيل وأميركا إلى إجراء ال
الرجلين جاءا من أدنى الحلبة السياسية ليحاربان النخبة ويدفعان للتطرف باسم وطنية أميركية 

سرائيلية مثار جدل.  وا 
حقبة »إلى اعتبار فوز ترامب تأكيدا لمرحلة أسماها « ه رتس»وقد ذهب األمر بألوف بن في 

ة تنتمي اليوم لمطراف وليس للمركز، وهو ما قاد باراك أو األطراف. وكتب أن السياس« الهوامش
أوباما للفوز أمام مرشحين جمهوريين وما حدث أيضا في إسرائيل عندما فاز نتنياهو على هرتسو . 

 اإلعالميةالذي قام بنشر قصص الكارثة والمطاردة »واعتبر أن هرتسو  خسر لصالح نتنياهو 
نتنياهو وترامب تؤكد على أن السؤال في الحملة ليس  زاتإنجاوالعنصرية ضد المواطنين العرب. 

الكذب أو عدمه، بل متى، وأن االستطالعات تجد صعوبة في تفسير تصويت المحيط االجتماعي 
ـ حتى لو كان  اإلعالميالذي يحسم االنتخابات وأن المرشح يجب أن يسيطر على البرنامج اليومي 

 «.ما يقال عنه سلبيا
 14/11/2016، السفير، بيروت

 
واالستقرار في العالم  األمنضعضعة ” الجزيرة“وتحريض قناة  أموالهاقطر تحاول من خالل  .68

سرائيلالعربي   وا 
 د. رؤوبين باركو

مشاهدو ”. الجزيرة“سنة على تأسيس قناة  20يحتفلون في الدوحة في قطر بمرور  األيامفي هذه 
لنجاح الخدعة الموجهة للغرب  األولفاالن، ال يعرفون أنه في قطر هناك احت اإلنجليزيةالقناة 

 والثاني لنجاح محطة التحريض بالعربية ضد إسرائيل والدول العربية. باإلنجليزية
وتخديره  إسالميهو تضليل الغرب الذي يتعرض لهجوم  باإلنجليزيةهدف الرسائل التي تبثها الجزيرة 

حارب من اجل العدالة. وفي نفس الوقت قطر صورة الدولة المتعددة والديمقراطية التي ت وا عطاء
في المنطقة  واإلرهابتستغل عائلة آل ثاني قناة الجزيرة بالعربية من اجل تأجيج الصراعات 

 وخصوصا الت مر ضد إسرائيل ومصر.
بديكتاتورية ميكيافيلية دون أي صفة ديمقراطية. ال توجد صحافة حرة داخلية.  اإلمارةفعليا تتصرف 

يتفاخر فيه النظام بمطالبته بحرية الصحافة وحرية المواطن لدى جيرانه، فانه وفي الوقت الذي 
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معارضة أو مقاومة وهذا ال يعرض أبدا على شاشات  أياستخبارية بشعة لقمع  أجهزةيستخدم 
 الجزيرة.

ويسفك الدم ويتزعزع  إرهابيموقع  إلىقطر وتتعرض لتحريض الجزيرة تتحول  أموالكل دولة تصلها 
يعمل سادة قطر  اإلطار. وفي هذا اإلمارةهو ملخص السياسة التي تتبعها  اإلرهابتصدير  النظام.

 األمريكيةالقوات  أراضيهااالستراتيجي تستضيف قطر على  األمنمن اجل ”. كلهم لمسيادخدم “كـ 
را وتشتري كاتدرائيات في جامعات وتتبرع بالماليين لحمالت الرئاسة في الواليات المتحدة. ولكن س

والحوثيين الشيعة ضد السعودية(، تبني عالقات سرية مع  إيران)بالضبط مثل ُعمان التي تساعد 
 .أيضا إيران

 إيرانمن اجل كبح تمدد  اإلسالميةالراديكالية من نوع الدولة  اإلسالميةوتمول قطر الحركات 
ل هذه النظرية من اجل التفجير في كل مكان، بعيدا عن مواقعها. من اج أيضاالشيعية. ولكن 

المسلمين في مصر  واإلخوانضد دول المنطقة مثل مصر )خاليا داعش  إرهابتستخدم قطر وكالء 
في غزة ويهودا والسامرة وفي داخل  اإلسالميوشبه جزيرة سيناء( وفي إسرائيل )حماس والجهاد 

 إسرائيل( مع التحريض الذي تقوم به الجزيرة.
الداخلية. ” التكفير“ضد حركات ” حزام آمن“ إعطاء إلىف تهد” شرعي“ إسالميصورة قطر كنظام 

تستخدم  اإلطارالخارج. في هذا  إلى اإلسالميوفي نفس الوقت تسعى قطر الى توجيه الغضب 
 لإلخوانمرسي التابع  وا عادةنظام السيسي  إسقاطالمسلمين من اجل  اإلخوانعائلة آل ثاني 

 أموالالسنية تؤكد حقيقة أن هذه العائلة تجلس على  يةاإلسالمالمسلمين. الكارثة التي تعم الدول 
 السنية المحطمة. اإلسالمية األمةوال تعمر  اإلرهابوتقوم باستخدام  أسطورية

الشريف  إسماعيل. رئيس الحكومة المصري األخيرةمومباي  أياماحتفاالت الجزيرة في قطر تبدو مثل 
طير جدا. إن قتل المدعي العام المصري واالقتصادي في مصر على أنه خ األمنيصور الوضع 

ليه مؤخرا قتل العقيد المصري في سيناء وتفجير سيارة قرب بيت أحد قضاة مرسي من قبل إأضيف 
ذا. اإلسالميين فسيالحظ الشر  الخطير في البركان ” للصبر حدود“ أغنية إلىقطر  أميراستمع  وا 
 المصري.

 13/11/2016اليوم  إسرائيل
 13/11/2016، رأي اليوم، لندن
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 الحفلة التنكرية وصلت نهايتها: وداعا  لـ "حل الدولتين" .69
 جاكي خوري 

 األسبوع، أعلن رئيس البيت اليهودي ووزير التعليم، نفتالي بينيت، «انتهى عصر الدولة الفلسطينية»
لئيل الماضي، في احتفال بعد انتصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب. رفيقه في الكتلة النائب بتس

بانتخاب ترامب، ودعا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى تطوير البناء  اآلخرسموتريتش رحب هو 
في المستوطنات مع انصراف براك اوباما. سطحيا، تعد هذه التصريحات قاسية ومخيفة آلذان 

؛ أما عمليا فهذه الذين ال يزالون يؤمنون بالتسوية السياسية وبحل الدولتين واإلسرائيليينالفلسطينيين 
تغيير في االستراتيجية وفي النهج، ليس فقط تجاه إسرائيل بل أيضا  إلىفرصة للفلسطينيين للمبادرة 

 ، ومؤسسات األمم المتحدة.األوروبيتجاه الواليات المتحدة، االتحاد 
لغربية، فيه المندوبون من الضفة ا والذي سيحسمفي رام هللا، « فتح»في نهاية الشهر سينعقد مؤتمر 
أين تتجه الحركة التي قادت الكفاح الوطني الفلسطيني على  إلىقطاع غزة، ومخيمات الالجئين 

. ويعترف األقلعلى  األخيرةمدى أجيال، وأملت الموقف الفلسطيني الرسمي في العقود الثالثة 
دولة  إقامةت اليوم بان الرعاية األميركية للمسيرة السياسية انهارت. فاذا كان« فتح»مسؤولون في 

فلسطينية مصلحة أميركية عليا، فان سلوك الواليات المتحدة كان مغايرا. اتفاق السالم مع مصر هو 
مثال على أنه يمكن الضغط على حكومة اليمين كي تصل الى تسوية سياسية، واالتفاق النووي مع 

 .هو مثال أكثر حداثة على أن المصلحة القومية األميركية هي المقررة إيران
لم يعرض على الفلسطينيين أي شيء حقيقي. فسياسة نتنياهو تجاه الفلسطينيين  2009منذ العام 
أمن  أساسامدنية موسعة تديرها سلطة تدفع الرواتب وعلى تنسيق أمني يخدم  إدارة أساستقوم على 
تساهم وتضا  أخرى ، الواليات المتحدة، ودول أوروباسيادة.  إعطاءاالحتالل وال  إنهاءال  –إسرائيل 

المال من اجل بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. في بداية الطريق بدا هذا منطقيا، أما 
اليوم فهو ال يخدم المصلحة الفلسطينية، بل يزيل عبء االحتالل عن المحتل نفسه. يمكن لهذا 

كل ما يتعلق بقطاع غزة بل يتفاقم. سياسة مشابهة تبدأ بالتبلور في  أخرى  ألجيالالواقع أن يستمر 
ومرة  إيرانمساعدة اقتصادية ودحر كل حل سياسي. وللعالم ستكون دوما امور اهم، مرة  إعطاء –
 ، وعلى الفلسطينيين أن يتحلوا بالصبر.«داعش»

يتمسك عباس والقيادة الفلسطينية اليوم بالمبادرة الفرنسية، الوحيدة المتبقية في الساحة، ولكن من 
مثل هذه المبادرة لن تنضج لتصبح صيغة حقيقية يمكنها أن تضغط على  أني عقل الواضح لكل ذ

ستدعو مرة  فاألطرافإسرائيل نتنياهو وعلى الواليات المتحدة ترامب للحديث عن تسوية حقيقية. 
 أميركي. إسناديقلع دون  أنستصيغ اقتراحا مشكوكًا فيه  أومفاوضات مباشرة  إلى أخرى 
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الفلسطينية أن يستغلوا المؤتمر القادم والمبادرة الفرنسية كي يوضحوا للعالم بان  يمكن لعباس والقيادة
الواليات المتحدة وترامب  إسنادالحفلة التنكرية وصلت نهايتها. فاذا كان نتنياهو ووزراء حكومته في 

نى يصرون على مواصلة االحتالل فان على إسرائيل أن تتحمل كلفته وتهتم بالتعليم، الصحة، والب
ال أوروبا واألمم المتحدة. فاذا كان انتهى حقا عصر الدولة الفلسطينية كما أعلن الوزير  –التحتية 

تحت حكم  األبد إلىبينيت فانه هو وحكومته يجب أن يفهموا بان الفلسطينيين لن يوافقوا على العيش 
 أبرتهايد في محميات في مناطق الضفة.
استراتيجية  إلى« دولة واحدة للشعبين»فا واضحا وتحول حل على القيادة الفلسطينية أن تطرح موق

رسمية. عليها أن تقول علنا وبالفم المآلن ما يقال في الغرف المغلقة، وان تتخذ خطوات عملية من 
 أين تسير وجهتهم. إلى أخيراأجل هذا الهدف، وعلى نتنياهو، ترامب، والعالم أن يقرروا 

 «هآرتس»
 14/11/2016األيام، رام هللا، 
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