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*** 
 المساجدبعلى قرار "إسرائيل" منع اآلذان  الكنيست رداً  داخل ؤذنالطيبي ي .1

النائب العربي أحمد الطيبي، رفع مساء يوم االثنين،  أن، 11/2016/ 14القدس، القدس،ذكرت 
ه على إقرار اللجنة الصالة عن منصة الخطابات في الكنيست اإلسرائيلي لالحتجاج من اآلذان

التشريعية الوزارية لمشروع قانون منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد بحجة أنها تحدث 
 "الضجيج".

وشهدت قاعة الكنيست لحظة رفعه لآلذان حالة من الضجيج بعد أن حاول نواب الكتل اليهودية رفع 
ضد العرب، ما دفع النائب  أصواتهم ضده مطالبين بطرده من القاعة ومرددين شعارات عنصرية

 الطيبي ليقول "هللا أكبر عليكم أيها الظالمون".
وامتنعت وسائل اإلعالم العبرية عن نشر الخبر حول الحادثة وتجاهلتها تماما في الوقت الذي حاول 
مخرج قناة الكنيست التي يبث عبرها مباشرًة جلساته إعالء أصوات النواب اليهود في القاعة على 

 يبي بهدف منع فهم ما يقوله والتشويش عليه.صوت الط
الطيبي، رئيس القائمة العربية للتغيير  النائب، أن 11/2016/ 14المركز الفلسطيني لإلعالم وجاء في 

في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية  ."القائمة المشتركة"، تقدم باقتراح لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو
 .ى اقتراح قانون "منع األذان"الصهيونية، يوم أمس األحد، عل

وفي خطاب حجب الثقة على منبر الكنيست أشار الطيبي إلى أن "القانون المقترح لم يأت من فراغ؛ 
حيث كانت محاوالت مشابهة في الدورات السابقة حينها كانت الحجة بأن هناك تحريًضا داخل 

 ."المساجد، وفي حينه لم تنجح هذه االدعاءات بتمرير القانون 
وبين أن الجماهير العربية أمام حجة جديدة؛ وهي بأن صوت األذان "يصدر الضجيج ويسبب معاناة 

 ."لآلالف"، وقال: "يبدو أنها حجة مقبولة على حكومة نتنياهو األكثر تطرفا منذ عقود
وأضاف الطيبي: "الحقيقة بأن من يسبب المعاناة للماليين وليس لآلالف هو بنيامين نتنياهو، 

األول ضد الجماهير العربية وقياداتها، فمن األولى أن نسكت نتنياهو وحكومته ونوقف  المحرض
 ."المعاناة التي يسببونها للماليين

وقال الطيبي في ختام حديثه: "قبل عدة سنوات وقفت هنا وتحدثت عن "وحدة الكالب" في الجيش 
ن نحن أمام وحدة كالب جديدة ومن اإلسرائيلي والتي ُدربت على مهاجمة كل من يقول هللا أكبر، واآل

 ."نوع آخر تريد أيضا مهاجمة كل من يقول هللا أكبر
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النائب عن الحركة اإلسالمية ، أن ناهد درباسعن  ،11/2016/ 15العربي الجديد، لندن،ونشرت 
الجنوبية، طلب أبو عرار، قام يوم أمس اإلثنين، برفع أذان المغرب في جلسة الكنيست، احتجاجا 

 لقانون، قائاًل للنواب في الكنيست "لن ُتسكتوا صوت األذان".على ا
بدوره، علق النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، باسل غطاس، على صفحته عبر 
ذا ُمنع في الكنائس، فبيوتنا كلها  "فيسبوك" قائاًل "إذا ُمنع األذان في المساجد سنرفعه من الكنائس، وا 

 يذكرنا ويذكرهم دائمًا بأن هذه األرض عربية، خمس مرات في اليوم". مساجد وكنائس. صوت األذان
وتابع قائاًل "سأعلن في األيام القريبة عن مبادرة سياسية اجتماعية للتصدي للقانون، فبدون خطوات 

 فعلية ال يمكن محاربة هذا القانون".
أستيقظ باكرًا للتحضير  وأضاف أنه "ُيرفع اآلن أذان الفجر بجانب بيتي في القدس، إذ اعتدت أن

 ليوم عمل آخر، سيصدح األذان مهما طغى الغزاة، ومهما طال الزمن، لن تسكت المآذن".
وردًا على مشروع القانون العنصري لخفض صوت األذان، قالت القائمة المشتركة، في بيان عممته 

لوزراء بنيامين على اإلعالم، إن "سعي عناصر فاشية في الحكومة المتطرفة، وبدعم من رئيس ا
نتنياهو، لمنع صوت األذان، هو انفالت خطير وتعٍد عنصري على حرية العبادة عمومًا، وعلى 

 الديانة اإلسالمية والمسلمين خصوصا".
وأوضح أن "صوت األذان ليس شريعة وشعيرة دينية فحسب، بل جزء من ميراث وحضارة وثقافة 

مضاجع العنصريين، ألنه يذكرهم بهوية األرض الشعب العربي الفلسطيني، وهذا أكثر ما يقّض 
العربية". وأشار إلى أن "األذان رمز قائم ومتجذر قبل العنصريين، وسيبقى يصدح عاليا رغما عن 

 أنوفهم".
 

ألتباع الديانات مفتوحة  أن تكون القدسعباس يرحب بلقاء ثالثي مع نتنياهو في موسكو ويريد  .2
 الثالث
محمود عباس "نريد القدس أن تبقى مفتوحة للعبادة لجميع  يةفلسطينال السلطةقال رئيس  :عشق أباد

في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس تركمانستان قربان  ،وأضاف أتباع الديانات السماوية الثالث".
، أنه ليس من حق 14/11/2016 غولي بردي محمدوف، في العاصمة عشق أباد، يوم اإلثنين

قدس أن تغير طابعها وهويتها، واالعتداء على مقدساتنا اإلسالمية ال شرقيالدولة المحتلة ل "إسرائيل"
وقال: نحن على استعداد لصنع السالم على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة  والمسيحية فيها.

، إلى جانب 1967السالم العربية، لتعيش دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها شرقي القدس على حدود 
 في أمن وسالم وحسن جوار. "دولة إسرائيل"
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يجادوجدد سيادته تأييده إلقامة المؤتمر الدولي الذي تدعو إليه فرنسا، و  آلية جديدة تعمل وفق سقف  ا 
زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يتفق عليه، كما جدد ترحيبه بدعوة الرئيس الروسي بوتين لتنظيم لقاء 

 ثالثي في موسكو.
 14/11/2016ينية وفا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسط

 
 ال يمكن أن يستمر "إسرائيلـ"االعتراف المجاني ب ":الفلسطيني"الوطني  .3

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن حق الشعب في تقرير مصيره وعودته : كمال زكارنة -ان عمّ 
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس هو الضمانة  ونيل استقالله الوطني الناجز على أرضه وا 

في بيان  ،المجلس الوطني الفلسطيني أكدو  في المنطقة. واالستقرارالوحيدة لتحقيق السالم واألمن 
أن  ،إلعالن وثيقة االستقالل 28بمناسبة حلول الذكرى  14/11/2016يوم اإلثنين صدر عنه 

ين، دون إنهاء االحتالل واعترافها بدولة فلسط إسرائيل ال يمكن أن يستمر مجانياً ـ"االعتراف ب"
 للتضحية من اجل استعادة حقوقها المشروعة والعيش بكرامة. فالشعوب مستعدة دائماً 

رهاب االحتالل اإلسرائيلي الذي "أن  علىوشدد المجلس  نضال شعبنا مستمر، ال يرهبه بطش وا 
عبر قوانين عنصرية، ورغم  1948تمادى حتى في منع رفع اآلذان من مساجد القدس ومدن عام 

عبنا صامدًا ومنغرسًا في أرضه، ومتطلعًا إلى شعوب األمتين العربية واإلسالمية ذلك، سيبقى ش
 وقادتها وحكوماتها لتحمل مسؤولياتها القومية واإلسالمية بتقديم الدعم الفّعلي لتثبيت صموده، وصوالً 

 ."إلنهاء االحتالل وتجسيد االستقالل
 14/11/2016الدستور، عمان، موقع صحيفة 

 
 تدين منع رفع األذان في القدس وضواحيها سطينيةالفل الحكومة .4

التصعيد اإلسرائيلي األخير المتمثل في خطوات  الفلسطيني أدانت حكومة الوفاق الوطني :رام هللا
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة  منع رفع األذان في مدينة القدس العربية المحتلة وضواحيها.

، إن تلك اإلجراءات الخطيرة تهدف إلى المساس بجوهر 14/11/2016 يوسف المحمود، يوم االثنين
سالمية مدينة القدس العربية المحتلة، كما يمس  الوضع الطبيعي والحقيقي الذي يعكس عروبة وا 
المنطقة بأكملها التي حافظت على حرية العبادة وحرية المعتقدات على مدى الحقب والمراحل 

ت منع األذان تعد اعتداء سافرا على المعتقدات وحرية العبادة وأشار إلى أن خطورة محاوال التاريخية.
 وأنها تأتي في ظل موجات االضطرابات الدينية والمذهبية والطائفية المفروضة على المنطقة.

 14/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
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 " العنصرية والطائفيةُتشرعن" "إسرائيل"عشراوي:  .5
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مصادقة ما تسمى أدانت  :رام هللا

"اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة اإلسرائيلية"، على قانوني شرعنة البؤر االستيطانية، ومنع 
، إن 14/11/2016 في بيان صحفي، يوم اإلثنين ،وقالت عشراوي  األذان عبر مكبرات الصوت.

رائيل تشريع جرائمها االستيطانية والتوسعية ونهجها وسلوكها العنصري المتطرف بموجب مواصلة إس
القانون، يكشف الوجه الحقيقي للنظام اإلسرائيلي باعتباره مبنيًا على التمييز واإلقصاء ورفض اآلخر 

 في مخالفة صارخة للقوانين الدولية واإلنسانية.
 14/11/2016ا، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وف

 
 رفع األذان في القدسمنع  يستنكر الهباش .6

للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية،  الفلسطيني استنكر قاضي القضاة، مستشار الرئيس :رام هللا
كل ما هو  محمود الهباش، إجراءات االحتالل بكافة مؤسساته الحكومية والبرلمانية واألمنية ضدّ 

، خاصة ما يتعلق بقرار لجنة وزارية في الحكومة اإلسرائيلية طرح قانون إسالمي في المدينة المقدسة
 منع األذان في المساجد على ما يسمى "الكنيست" إلقراره.

، هذه اإلجراءات بالقمعية واالعتداء 14/11/2016 ووصف الهباش، في بيان صحفي، مساء االثنين
وأضاف أن "إسرائيل أصابها  لقوانين الدولية.الصارخ على حرية العبادة المكفولة في كافة األعراف وا

تحاول جر المنطقة إلى حرب  "إسرائيل"وأشار الهباش إلى أن  الجنون بعد قرارات اليونسكو األخيرة.
دينية ال هوادة فيها وال تحمد عقباها، بعد أن خسرت معركتها القانونية والتاريخية في أي حق لها 

ريف بكافة توابعه ومرفقاته، وعلى رأسها الحائط الغربي للمسجد بالقدس القديمة والحرم القدسي الش
 األقصى المبارك وهو حائط البراق.

وأكد قاضي القضاة "أن مساجدنا ستبقى عامرة بالمؤمنين ولن يستطيع أحد في هذا العالم إسكات 
ا أكبر صوت األذان، ما دام هناك فلسطيني واحد على هذا األرض"، مشيرا إلى أن "مساجدنا عمره

 من عمر دولة االحتالل، ولم ولن تسكت يوما عن الصدح باألذان والدعوة إلى الصالة".
 15/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 الخطير في دولة فلسطين المحتلة الوضعرسائل أممية حول  .7

قبة الدائمة لدولة بعثت السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، القائمة باألعمال باإلنابة لبعثة المرا :نيويورك
فلسطين لدى األمم المتحدة، برسائل متطابقة إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس 
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في  األمن )السنغال(، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة حول الوضع الحرج الذي ما زال سائداً 
 دولة فلسطين المحتلة، بما فيها شرقي القدس.

، السلطة القائمة باالحتالل، في ممارساتها غير القانونية "إسرائيل"بسبب استمرار  وتأتي هذه الرسائل
الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،  ضدّ 

والتي تزيد من تفاقم الوضع اإلنساني على األرض، وتكثيف الصعوبات التي تواجه الشعب 
 سطيني وتبدد أي أمل حقيقي أو إمكانية لتحقيق السالم القائم على حل الدولتين.الفل

 14/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
 

 البؤر االستيطانية جريمة حرب يجب التصدي لها تشريعمصطفى البرغوثي:  .8
طفى البرغوثي، قرار حكومة وصف األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مص :رام هللا

بؤرة استيطانية، بأنه جريمة حرب خطيرة، تضاف إلى جرائم الحرب التي  120االحتالل بتشريع 
وقال البرغوثي، في  .ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى وجوب التصدي لها

وفصل عنصري أسوأ مما كان : إن "إسرائيل" تفرض نظام تمييز 14/11/2016 يوم االثنينله تصريٍح 
 .عليه نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا

 14/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 سيناريو لتصفية عباس تنتهج "إسرائيل"مجدالني:  .9
، اإلسرائيلياتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني االحتالل  :رام هللا

وقال . تهاج سيناريو "لتصفية الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما حصل مع سلفه ياسر عرفات"بان
مجدالني لوكالة أنباء شينخوا، إن "نفس السيناريو القديم الذي استخدمته إسرائيل مع عرفات يتم 

 ."للكل الفلسطيني مع عباس وهذا أمر بات واضحاً  استخدامه حالياً 
 14/11/2016القدس، القدس، 

 
 لساعات من جهاز "الضابطة الجمركية" في الخليل ضباطاالحتالل يحتجز أربعة  .11

، مســـاء يـــوم اإلســـرائيلياعتقـــل جـــيش االحـــتالل : تحريـــر إيهـــاب العيســـى، مـــن يوســـف فقيـــه -الخليـــل 
، أربعة ضباط من جهـاز "الضـابطة الجمركيـة" خـالل عملهـم فـي الخليـل لضـبط 14/11/2016 االثنين

وقــال النــاطق باســم الضــابطة الجمركيــة،  عــنهم. اإلفــراجيــتم  أنلعــدة ســاعات قبــل عــدد مــن المهــربين 
أثنــاء فــي عبـد الكــريم بســايطة لـــ"قدس بــرس" إن جــيش االحــتالل اعتقــل أربعــة مــن ضــباط هــذا الجهــاز 
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 من رغمبالمحاولته منع عملية تهريب للبضائع من الداخل المحتل إلى بلدة "بني نعيم" شرقي الخليل، 
 حول عمل الضابطة الجمركية في المنطقة. اإلسرائيليسيق مسبق مع الجانب وجود تن

 14/11/2016، قدس برسوكالة 
 
 خمس اتفاقيات تعاون في عدة مجاالت توقعانفلسطين وتركمانستان  .11

، خمس اتفاقيات لتعزيز 14/11/2016 اإلثنين وتركمانستان، يةفلسطينال السلطةوقعت  :عشق أباد
 ي عدة مجاالت، بحضور الرئيسين محمود عباس، وقربان غولي بردي محمدوف.التعاون المشترك ف

ووقع وزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس غرفة التجارة والصناعية التركمانية دوفران هوجاييف، 
 مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة دولة فلسطين وغرفة التجارة والصناعة التركمانية.

تصاد والتنمية التركمانية باتير بازاروف، مذكرة تفاهم حول التعاون ما كما وقع المالكي، ووزير االق
 بين هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية، ووزارة االقتصاد والتنمية التركمانية.

فيما وقع المالكي اتفاقية ثالثة مع رئيس لجنة سياحة الدولة دجولوكوف، للتعاون بين حكومة دولة 
 ي مجال السياحة.فلسطين وحكومة تركمنستان ف

ووقع وزير الخارجية، مع وزير التعليم التركمنستاني بورلي اجاميرادو، مذكرة تفاهم بين حكومة دولة 
 فلسطين وحكومة تركمنستان حول التعاون في مجال التعليم العالي.

 وحول التعاون االقتصادي، وقع المالكي، ووزير الصناعة التركماني دوفران نورساهيدوف، اتفاقية
 بين الحكومتين.

 14/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
 
 لت بعض الفئات للهجوم على المنهاج الفلسطينيمو   "إسرائيل"": الفلسطينية "التربية .12

رام هللا: أكدت وزارة التربية والتعليم العالي وجود معلومات حول قيام سلطات االحتالل باللجوء إلى 
جهاضه.بعض الفئات لله وأوضحت الوزارة في  جوم على المنهاج الفلسطيني بغرض التشكيك فيه وا 

بيان صحافي صدر عنها أمس، أن ذلك جاء عقب الفشل الواضح في مسعى االحتالل لوقف تغيير 
 المناهج المدرسية واستبدالها بمناهج تعزز الهوية والمواطنة وقيم الحرية والخالص. 

 15/11/2016األيام، رام هللا، 
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 رينمحر  أربعة أسرى أمن السلطة في الضفة يعتقل  .13
أسرى محررين على خلفية انتمائهم السياسي، في  4اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية 

 وقت ال تزال تعتقل داخل زنازينها العشرات دون أي تهمة.
 14/11/2016السبيل، عم ان، 

 
 ة مستمرة في سياسة االعتقال والتعذيبالسلطة الفلسطيني مخابراتمنظمة حقوقية:  .14

أكدت "المنظمة العربيـة لحقـوق اإلنسـان فـي بريطانيـا" "أن جهـاز المخـابرات الفلسـطيني مسـتمر  :لندن
التعســـفيين والتعـــذيب"، وأشــــارت إلـــى أنهـــا وثقـــت عشــــرات  واالســـتدعاء االعتقــــالفـــي انتهـــاج سياســـة 

رئــيس  14/11/2016 يــان لهــا يــوم االثنــينوحّملــت المنظمــة فــي ب الحــاالت تعرضــت لتعــذيب وحشــي.
الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس المســؤولية الكاملــة عــن ســالمة طالــب فلســطيني قالــت بــأن جهــاز 

 أكتوبر الماضي على خلفية أنشطة طالبية.  /المخابرات الفلسطيني اعتقله في تشرين األول
ــــدولي واألمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة بالتــــدخل للضــــغط علــــى الســــلطة  ودعــــت المنظمــــة المجتمــــع ال

علــى أســس سياســية والتحقيــق فــي جــرائم التعــذيب التــي  واالســتدعاءات االعتقــاالتالفلســطينية لوقــف 
 يرتكبها ضباط وعناصر األجهزة األمنية بشكل منهجي.

 14/11/2016، قدس برسوكالة 
 

 حرير األرض والمقدسات: المقاومة خيارنا الوحيد لت"حجارة السجيل"الذكرى الرابعة لمعركة بحماس  .15
يوم اإلثنين فـي الـذكرى الرابعـة لمعركـة حجـارة السـجيل أن خيـار  قالت حركة حماس في بيان صحفي

 المقاومة سيبقى خيارها الوحيد لتحرير األرض والمقدسات وعودة الالجئين.
تـاله مـن وطالبت حركـة حمـاس العـالم باإلسـراع فـي وتيـرة إعمـار الـدمار الـذي خلفـه ذلـك العـدوان ومـا 

 .2014عدوان عام 
وشــددت الحركــة علــى ضــرورة أن تعــود القضــية الفلســطينية جــوهر قضــايا األمــة العربيــة واإلســالمية 

 مؤكدة أن وحدة األمة كفيلة بتحرير فلسطين في أقرب وقت ما دامت العزيمة قوية واإلرادة جبارة.
جيل، والوقفـة الرجوليـة التـي سـّجلها ونوهت الحركة إلى أن الدرس الذي قدمته المقاومة في حجارة السـ

القــادة العظمــاء الــذين تــواردوا علــى غــزة تحــت القصــف إنمــا يشــكل أمــاًل عظيمــًا بــأن تحريــر فلســطين 
 مسألة وقت تتراكم فيه جهود المخلصين المؤمنين من أبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم.

غيـــرت الضـــمائر، وأوشـــك التطبيـــع أن وأشـــارت إلـــى أن الـــذكرى الرابعـــة تحـــّل وقـــد تبـــدلت المالمـــح وت
 يّروض نفوس ويدخلها في حظائر الخوف والتنازل بل والتآمر.
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وأوضحت أن الزمان هو ذاته، ولكن الحسابات الشخصية والفئوية غيرت مالمح التحالفات حتى غـدا 
 حليــف األمــس عــدو اليــوم وعــدو األمــس حليــف اليــوم، وانزاحــت المســاحات الفارقــة بــين عقيــدة األمــة

 وعقيدة أعدائها في ذهنية البعض الذي يراهن على أن الملك يدوم والكرسي يخلد.
وتمنـــت الحركـــة لشـــهدائنا الرحمـــة والفـــردوس األعلـــى مـــن الجنـــة خاصـــة بالـــذكر مفجـــر معركـــة حجـــارة 

 السجيل الشهيد القائد البطل أحمد الجعبري.
 14/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 وتطورًا في كل المجاالت ثيرة إعدادًا وقوةً : تقدمنا بمراحل ك"لقسام"ا .16

قالت كتائب الشـهيد عـز الـدين القسـام الجنـاح العسـكري لحركـة حمـاس، إنهـا والمقاومـة الفلسـطينية قـد 
 تقدمت بمراحل كثيرة إعدادًا وقوة وبناًء وتطورًا في كل المجاالت.

لمعركـة حجـارة السـجيل، بالتحيـة  وتوجهت القسام في بيان عسكري، اليوم اإلثنين، في الـذكرى الرابعـة
إلـــى روح القائـــد الشـــهيد أحمـــد الجعبـــري ولشـــهداء الشـــعب الفلســـطيني كافـــة الـــذين صـــنعوا االنتصـــار 

 وشاركوا في ترسيخ اإلنجاز.
وأشــارت الكتائــب إلــى أنهــا ســطرت بعــد حجــارة الســجيل بعــامين بطــوالٍت فريــدًة فــي معركــة العصــف 

 كل وال تمل حتى النصر والتحرير.المأكول، وال تزال على العهد ال ت
وأكدت أن قيادة المقاومة الشجاعة التي اتخذت قرارات معركة السجيل، لهي قادرٌة ومؤتمنٌة على قيادة 
معركتهـــا المتواصـــلة مـــع عـــدوها بكـــل إرادٍة وعزيمـــة، وســـتظل مؤتمنـــة علـــى طموحـــات شـــعبها وآمالـــه 

معركــة الحجــارة الســجيل التــي اســتمرت  وأوضــحت القســام أن وتطلعاتــه فــي كــل المراحــل والظــروف.
ثمانيـــة أيـــام ســـطرت خاللهـــا المقاومـــة الفلســـطينية أروع المالحـــم جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع شـــعبها المـــرابط 

وأضافت: لقد تمكنت المقاومة وألول مرة في تاريخ  المعطاء، وبدعم أمتها وعمقها العربي واإلسالمي.
االحــتالل وأرضــخته لشــروطها وألزمتــه بقواعــد الصــراع مــع المحتــل مــن فــرض معــادالت جديــدة علــى 

  اشتباك جديدة، وانتصرت على أمنه القومي المتوارثة منذ إقامته.
وشـددت علـى أنهــا قصـفت تـل أبيــب بعـد سـاعات مــن جريمـة اغتيـال القائــد الجعبـري، وأمطـرت مواقــع 

ن هــذه المعركــة ونبهــت إلــى أ العــدو ومغتصــباته وقواعــده العســكرية بمئــات مــن القــذائف الصــاروخية.
شـــكلت إعالنـــًا عـــن دخـــول الصـــراع مـــع المحتـــل مرحلـــة جديـــدة، وكشـــفت عـــن مفاجـــآت علـــى صـــعيد 

للخدمـة بعـد اسـتهداف تـل أبيـب  M75الصناعات العسكرية القسامية، تمثل أهمها في دخول صـاروخ 
 ومواقع في القدس المحتلة بهذا الصاروخ ألول مرة، إلى جانب أجيال أخرى من الصواريخ.

 14/11/2016قع حركة حماس، غزة، مو 
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 م" القسا"لشروط  "إسرائيل"صفقة أسرى جديدة لن يكون إال باستجابة  إبراممشير المصري:  .17
أّكد النائب مشير المصري القيادي في حركة حماس، أّن عامل التأخير في أي صفقة تبادل : غزة

 ."لألسرى مع االحتالل "لن يكون إال لصالح المقاومة
ري: إّن "تّهرب نتنياهو من استحقاقات أي صفقة قادمة أو محاولة استكشاف لما لدى وقال المص

ّنما هي مسألة تديرها حماس والقسام بكل  المقاومة من معلومات، ال يمر على حماس والقسام، وا 
دارة حكيمة لهذا الملف  ."حكمة واقتدار وا 

( أمام مقر الصليب 11-14جاء ذلك خالل مهرجان جماهيري نظمته حركة "حماس" االثنين )
األحمر بغزة، وحضره مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" في ذكرى استشهاد نائب القائد العام 

 ."لكتائب القسام أحمد الجعبري مهندس صفقة "وفاء األحرار
وخاطب القيادي في "حماس"، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بأال "يقع في ذات المنطلق 

وقع فيه أولمرت يوم أن راهن على التحرك الدولي والبحث األمني، وفي النهاية رضخ لشروط الذي 
   .المقاومة بالدخول إلى نفق المفاوضات" كما قال

وأّكد أّن عامل الزمن في تأخير أي صفقة لن يكون إال لصالح المقاومة، وأضاف: "على نتنياهو 
غربت، مهما راهنت على قوتك العسكرية وقدراتك األمنية وقادة العدو أن يدركوا تمامًا، مهما شرقت و 

 ."والتدخالت الدولية؛ لن ترى جنودك إال بتحرير أسرانا ورؤيتهم ألهاليهم
ومضى المصري يقول: "الطريق واضح وضوح الشمس، والطريق إلى أسرى االحتالل في قبضة 

 ."القسام ال تكون إال من خالل المفاوضات التي تحدد شروطها حماس
وفي سياق آخر؛ استذكر النائب في المجلس التشريعي، ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات، وقال: 
إّن "االحتفال األكبر للشعب الفلسطيني يوم أّن يكشف عن قتلة الرئيس"، مبينًا أّن من يملك معلومة 

محمود  في إشارة إلى رئيس السلطة –عن قتلة الرئيس وال يكشف عنها فهو شريك في الجريمة 
 ".حيث قال إّنه "يعرف من قتل عرفات –عباس 

 14/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
 يدعو للوقوف بوجه تغلغل "إسرائيل" بإفريقياو على دعم األفارقة لفلسطين أسامة حمدان يثني  .18

، أن عبـد هللا مولـود عـن مراسـلهانواكشـوط ، مـن 14/11/2016القـدس العربـي، لنـدن، ذكرت صحيفة 
امة حمدان مسؤول العالقات الخارجية بحركة حماس أثنى على دعـم األفارقـة لفلسـطين ومسـاندتهم أس

ملتقـــى القـــدس الثـــاني الـــذي ينظمـــه الربـــاط . كالمـــه جـــاء خـــالل مشـــاركته فـــي المســـتمرة لكفـــاح شـــعبها
  «.إفريقيا تجدد العهد لبيت المقدس»الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني تحت شعار 
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ــدفاع عــن غــزة فحســب، بــل تســعى بجهــد حثيــث لتربيــة « حمــاس» إن حركــة»وقــال  ال تعمــل علــى ال
وتحـدث أسـامة حمـدان مطـواًل عـن دور موريتانيـا فـي «. وا عداد جيل قادر علـى تحريـر كامـل فلسـطين

مواجهـــة العـــدوان ومواقفهـــا التاريخيـــة تجـــاه القضـــية الفلســـطينية، وعبـــر عـــن شـــكره للـــرئيس الموريتـــاني 
يز على طرد السفارة اإلسرائيلية من نواكشوط، وتعهده خالل القمة العربيـة األخيـرة محمد ولد عبد العز 

 بمواجهة المحاوالت اإلسرائيلية للتغلغل في أفريقيا.
شباب القسام كانوا في كل ضربة معول أو صاروخ يسقط على مستوطنة يعلمون أن هناك »وأضاف 

، قــائال إنهــم يتســاءلون عنــدما يشــتد القصــف «يــرلألمــة دعمــًا فــي ذلــك، ومــنهم الشــعب الموريتــاني الكب
 كيف ننسحب واألمة تعول علينا وتدعمنا بالدعاء.

إن الــبعض يتســاءل مــاذا لــو شــن الصــهاينة حربــًا علــى غــزةك وأنــا أقــول لهــم ســتكون خســارتهم »وقــال 
نمــــا نريــــد تحريــــر األقصــــى وفلســــطين كــــل »، مضــــيفًا «أكبــــر وأكثــــر نحــــن ال نهــــتم ببقــــاء غــــزة فقــــط وا 

 «. سطينفل
أســامة حمــدان، دعــا األحــد، ، أن نواكشــوط، مــن 14/11/2016المركــز الفلســطيني لإلعــالم وجــاء فــي 

وقــال حمــدان،  .شــعوب إفريقيــا إلــى انتفاضــة لوقــف التغلغــل "اإلســرائيلي" المتصــاعد فــي القــارة الســمراء
"علـى الشـعوب  خالل كلمة في ختام ملتقى حول القدس احتضنته العاصـمة الموريتانيـة نواكشـوط، إن

وأشـار إلـى أن "إسـرائيل بـدأت  ."اإلفريقية أن تتحرك سريعًا ضد محاوالت إسرائيل التغلغل داخل القـارة
 ."تتطلــع أخيــرا إلفريقيــا، وأن علــى شــعوب القــارة أن تنــتفض ضــد أي محــاوالت إســرائيلية للتمــدد هنــاك

ن واهـم، وأن الوقـت حـان لقيـام وشّدد حمدان على أن "من يراهن علـى المجتمـع الـدولي لتحريـر فلسـطي
 ."الشعوب بعمل متكامل لتحرير القدس

وحّدد مجاالت يمكن من خاللها أن تتحرك الشعوب اإلفريقية بشكل عملي من أجل مواجهة محاوالت 
التمــدد "اإلســرائيلي" فــي القــارة الســمراء ودعــم القــدس، ومــن أبرزهــا القيــام بحملــة إعالميــة عبــر اإلعــالم 

ـــ" فضح جــرائم اإلســرائيليين"، وتقــديم دعــم مــالي إلعمــار مدينــة القــدس، ودعــم المــرابطين اإللكترونــي ل
 .والمرابطات في المدينة، فضاًل عن مقاطعة بضائع "إسرائيل" في جميع البلدان اإلفريقية

 
 شؤون حماس في غزة مؤقتاً  يديرالعلمي "معا":  .19

يادي عماد العملي يدير شؤون أكدت مصادر في حركة حماس، يوم االثنين، أن الق: معا -غزة
 .هنية نائب رئيس المكتب السياسي من قطر إسماعيلالحركة في قطاع غزة، لحين عودة 

وقالت المصادر لمراسل "معا": "إن القيادي العلمي هو نائب هنية وبشكل اعتيادي من يتولى مهام 
 ."شؤون الحركة بعد غياب قائد الحركة في غزة نائبة
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الخامس من سبتمبر الماضي عبر معبر رفح البري متوجها إلى الديار  وكان هنية غادر في
 .الحجازية ألداء فريضة الحج ومن ثم توجه إلى قطر

 .وتوقع مراقبون في حينها، أن هنية سيغادر لقطر للمنافسة على رئاسة المكتب السياسي للحركة
 14/11/2016وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 رسمية بدعوة القاهرة ليص" اإلسالمي الجهاد" من وفد .21

 في" اإلسالمي الجهاد" لـ العام األمين اإلثنين، يوم القاهرة، إلى العيسى: وصل إيهاب -غزة 
 .الحركة بيان بحسب المصرية، السلطات من رسمية بدعوة شلح، رمضان فلسطين

 ثنين،اإل اليوم القاهرة إلى وصل" اليوم، صحفي بيان في الجهاد لحركة اإلعالمي المكتب وقال
 وفد رأس على النخالة، زياد ونائبه شلح، رمضان الدكتور اإلسالمي، الجهاد لحركة العام األمين
 لمناقشة المصرية، السلطات من بدعوة وذلك والخارج، الداخل في الحركة قيادات من عدداً  يضم

  .”مصر الشقيقة مع والعالقة الفلسطيني الوضع تطورات
 أعمال جدول يتصدر غزة، قطاع في المواطنين حركة وتسهيل رفح، معبر موضوع أن الحركة وأكدت
 التحديات لمواجهة الفلسطيني البيت داخل الصدع رأب جهود"الحركة،  ستناقش كما .الزيارة

 ".المرحلة تفرضها التي واالستحقاقات
 14/11/2016قدس برس، 

 
 وب من المأزق الذي تعايشهج الشعحركة لتخر  الجاءت لتمثل موقف "الجهاد"  مبادرة: خضر حبيب .21

تصلح ألن تكون  اإلسالميأجمع سياسيون على أن مبادرة حركة الجهاد : دعاء التلمس -غزة 
أرضية للحوار الوطني الفلسطيني، ومناقشة تداعيات اتفاقية أوسلو على الشعب الفلسطيني، في ظل 

 .دوليةاألوضاع الصعبة والواقع المؤلم، والتحوالت الخطيرة على الساحة ال
بين الواقع والمأمول"، التي عقدتها  اإلسالميوأكدوا خالل ندوة حوارية بعنوان "مبادرة حركة الجهاد 

على ضرورة تعزيز المقاومة الفلسطينية للحد من سياسات  14/11/2016يوم االثنين  اإلعالموزارة 
غربية، وبناء االحتالل في التغول على الشعب الفلسطيني، ومصادرة األراضي في الضفة ال

خضر حبيب إلى أن المبادرة  اإلسالميوخالل كلمٍة له، لفت القيادي في حركة الجهاد  .المستوطنات
التي طرحها األمين العام لحركته رمضان شّلح جاءت لتمثل في مجملها موقف حركة الجهاد 

 .لتخرج الشعوب العربية والدولية من المأزق الذي تعايشه اإلسالمي
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إن البند األول في االتفاقية ينص على سحب االعتراف باتفاقية أوسلو المشؤوم" مشيرًا وقال حبيب: "
إلى أن أوسلو لم ُيعَط حبًا للشعب الفلسطيني، أو صحوة ضمير من العالم المتواطئ الداعم لسياسة 

 .االحتالل
هيوني، هو وأشار إلى أن البند الثاني الذي ينص على سحب اعتراف منظمة التحرير بالكيان الص 

 .أخطر من وعد بلفور، موضحًا أنه قد يكون هناك تباينات في وجهات النظر أيها يكون قبل اآلخر
وطالب حبيب بأهمية وجود موقف وطني ينطلق في سياق حوار وطني شامل يتناول األسباب 

 .الحقيقية لألزمة دون استثناء أي سبب إلعادة صياغة البيت الفلسطيني
 14/11/2016فلسطين أون الين 

 
 منع االحتالل لآلذان في القدس والمدن المحتلة هو اعتداء على حرية العبادةرضوان:  .22

رضوان أن منع االحتالل اإلسرائيلي  إسماعيلاعتبر القيادي في حركة حماس : دعاء التلمس -غزة 
ر المسلمين، لآلذان في القدس والمدن المحتلة هو اعتداء على حرية العبادة، ويمثل استفزاًزا لمشاع

 .داعيًا المؤسسات الدولية لضرورة اتخاذ موقف عاجاًل تجاه هذا القرار
بحق الشيخ رائد صالح، األمر الذي اضطره لخوض  اإلسرائيليواستنكر رضوان سياسات االحتالل 

اإلضراب المفتوح عن الطعام، معبرًا عن تضامن حركته مع صالح وأن هذه الممارسات بحقه تمثل 
 .اإلنسانيةلى األقصى، وأنها جريمة ضد اعتداًء ع

، كونها صالحة للتطبيق، اإلسالميوقال رضوان: "حماس عّبرت عن ترحيبها بمبادرة حركة الجهاد 
والبدء بحوار وطني شامل للتوصل لصيغة وطنية متوافق عليها"، الفتًا إلى أن المبادرة تشّكل مدخال 

 .حتاللحقيقيا للطاقة العربية والدولية لمواجهة اال
وأضاف أن االنقسام الفلسطيني يعود إلى توقيع اتفاقية أوسلو التي أفرغت القضية الفلسطينية من 

وأوضح أن: "المقاومة عامل بعث للوحدة الوطنية، وانتفاضة القدس التي ال  .محتواها ومضمونها
 ."زالت مستمرة أكبر شاهد على ذلك

 14/11/2016فلسطين أون الين 
 
 ذان في المساجداآل فضها لقرار االحتالل منعفتح تعبر عن ر  .23

مشروع القانون الذي أقرته الحكومة اإلسرائيلية بغية : رفضت حركة فتح كفاح زبون  - رام هللا
المشروع التهويدي الجديد بحق القدس والمسجد  هذا حذرت من. و تخفيض صوت األذان في المساجد

 نين للتظاهر بهدف منع األذان في مدينةاألقصى، الذي بدأت تظهر معالمه في دفع المستوط
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وقال منير الجاغوب، رئيس اللجنة اإلعالمية في مفوضية التعبئة والتنظيم لفتح، في بيان  .القدس
إسرائيلية تهدف إلى  عن الحركة، إن محاوالت االحتالل رسم معادلة جديدة في القدس، باتت سياسة

اإلسالمي في العاصمة المقدسة، الذي تتجاهل فيه  فرض واقع تهويديُ ممنهج لتغيير الوجه الديني
 .والعالم العربي واإلسالمي حكومة نتنياهو المتطرفة، أبعاده على الفلسطينيين

واعتبر الجاغوب، وصول االحتالل والتطرف إلى مرحلة يمنع فيها األذان في القدس، خطوة تحاول 
بين هللا والمؤمنين الصالة  ، وصلة الوصلفيها إسرائيل استفزاز المسلمين، وكل مسلم فيه فكرة هللا

 والمساجد واألذان، ومن يمسها يضع نفسه في حالة ال يعلمها إال هللا ويتحمل تبعاتها.
 15/11/2016الشرق األوسط، لندن 

 
 "فتح" بانعقاده كاستحقاق لتجديد الشرعيات في المؤسسة الفلسطينية مؤتمراشتية: نجاح  .24

ال عضو اللجنة المركزية لحركـة "فـتح"، محمـد اشـتية، إن "نجـاح المـؤتمر ق: نادية سعد الدين -عمان
السابع للحركة يتحقق بانعقاده، قبل نهاية الشهر الحالي، باعتباره استحقاقًا مفصـليًا لتجديـد الشـرعيات 

 في المؤسسة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، ومن ثم االحتكام النتخابات عامة".
طين المحتلــة، إن "المــؤتمر ينعقــد فــي ظــل ظــروف حاســمة، حيــث ســيبحث وأضــاف، لـــ"الغد" مــن فلســ

المنعطفـــات والمتغيـــرات الجاريـــة فـــي الواقـــع الفلســـطيني والســـاحة العربيـــة والدوليـــة، فيمـــا يحـــاول تقـــديم 
 إجابات واضحة حولها".

واجهـت  وأكد أهمية "خروج الحركة موحّدة من هذا المـؤتمر"، معتبـرا أن "نجاحـه يتـأتى بانعقـاده، حيـث
 المؤتمر عقبات كثيرة وتم تجاوزها بحكمة عالية". 

وأوضح بأن "المؤتمر يسعى إلى توفيّر إجابات محددة ألبناء "فتح"، فيمـا ال ينحصـر نجاحـه بالحركـة 
نمـــا يشـــمل الشـــركاء، أيضـــًا، فـــي منظمـــة التحريـــر، وألبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني عمومـــا، ألن  فقـــط، وا 

فـــي تـــاريخ الشـــعب علـــى أنهـــا حاميـــة الشـــرعية والقضـــية واالســـتقالل الحركـــة تعـــد العالمـــة المســـجلة 
 واالستقاللية الفلسطينية". 

وأشـــار إلـــى أن "مـــؤتمرات "فـــتح" تحـــرص علـــى ترســـيخ الثوابـــت الوطنيـــة والتأكيـــد عليهـــا بمـــا يضـــمن 
 استمرار المسار التحرري للشعب الفلسطيني، وديمومة المواجهة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي".

تبر أن "فتح" ترى نفسها حركة تحرر وطني لم تنجز مشروعها التحرري بعد، إال أنها مسـتمرة مـن واع
قامــة الدولـة الفلسـطينية وعاصــمتها القـدس المحتلــة، وعـودة الالجئــين  أجـل النضـال إلنهــاء االحـتالل وا 

 ".1948الفلسطينيين الذين تهّجروا من ديارهم وأراضيهم بفعل العدوان الصهيوني العام 
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وقــال إن "للحركــة شــركاء؛ بعمقّيهــا العربــي والــدولي"، منوهــا إلــى أن "الشــراكة مبنّيــة علــى الحــل الــذي 
قامة الدولة الفلسطينية المنشوّدة".  يؤمن به المجتمع الدولّي، والقائم على إنهاء االحتالل وا 
 15/11/2016الغد، عم ان، 

 
 كفاح الشعب الفلسطينيالتحرير بلبنان: إعالن االستقالل ثمرة  منظمةفصائل  .25

، 1988أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أن إعالن االستقالل في العام  :بيروت
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية  1987جاء ثمرة كفاح شعبنا الفلسطيني وانتفاضته الباسلة في العام 

 ممثله الشرعي والوحيد.
إلعالن االستقالل اليوم الثالثاء: رغم اعتراف  28في الذكرى الـوقالت فصائل المنظمة في بيان لها 

  .كل الدول العربية واإلسالمية والدول الصديقة بهذا اإلعالن، ال يزال االحتالل قائما حتى يومنا هذا
واعتبرت الفصائل أن تجسيد االستقالل الحقيقي يتمّثل اليوم في إنهاء االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنية 

سطينية، وا عادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الذي أقرته المجالس الوطنية الفلسطينية الفل
المتعاقبة، والذي أجمعت عليه كل الفصائل الفلسطينية، بما ينسجم وتضحيات شعبنا، على مبدأ 

طيني في الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلس
 الوطن والشتات.

 14/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا
 
 تأجيل إخالء موقع عمونا االستيطاني الحكومةترفض طلب  اإلسرائيلية العليا محكمةال .26

بعد يوم واحد من القرار االستفزازي الذي اتخذته لجنة وزارية إسرائيلية لتسويغ : حلمي موسى
ولي، قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية يوم أمس، رفض طلب الحكومة االستيطان خالفًا للقانون الد

كانون أول  25تأجيل إخالء موقع عمونا االستيطاني، ووجوب تنفيذ اإلخالء كما كان مقررًا قبل 
علينا تجنب وضع تغدو فيه طلبات تمديد موعد تنفيذ األحكام »المقبل. وأعلنت المحكمة أنه 

 «.إلى نوع من الطقوسالقضائية في قضايا معينة 
كما في مسألة موقع ميجرون، ففي الحالة الراهنة الرغبة في أخذ »وأشار قرار المحكمة إلى أنه 

سكان عمونا بالحسبان ال يمكنها أن تتغلب على الحاجة إلى فرض القانون وحماية األمالك 
 «.الخاصة

ن تنفيذ أحكام قضائية. إن محظور تجاهل األبعاد التي قد تظهر جراء االمتناع ع»وتقرر أنه 
الرسالة الكامنة في هذا تتمثل في أنه يمكن منع تنفيذ أحكام قضائية بسبب خشية الدولة من تهديدات 
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وعنف، وهي رسالة ال يمكن التسليم بها في دولة قانون. وعلى الملتمسين واجب اتخاذ كل الوسائل 
على شاكلة تأجيل تنفيذ  في تبّني حّل شاذّ  المعقولة المتوفرة لهم من أجل منع العنف، وعدم التسرع

 «.حكم قضائي نهائي
 15/11/2016السفير، بيروت، 

 
 الستكشاف حقول الغاز عطاءاتتطرح  "إسرائيل" .27

الثالثاء عطاءات على تراخيص الستكشاف الغاز والنفط قبالة  إسرائيلتطرح  :)أ ف ب( –القدس 
 سنوات. أربعمنذ قرابة عملية طرح  أولسواحلها في البحر المتوسط، في 

آماال كبيرة على اكتشاف حقول جديدة للغاز بعد اكتشاف حقلي تامار  اإلسرائيليةوتعقد الحكومة 
 .2010و 2009وليفياتان للغاز الطبيعي قبالة سواحلها في 

دولة مصدرة للغاز ما يعزز مكانتها االقتصادية في  إلىيحولها حقل ليفياتان  أن إسرائيلوتامل 
 مليار متر مكعب من الغاز. 535قة المضطربة. وتقدر مخزونات الحقل بما ال يقل عن المنط

 األولىحقال بحريا في الجولة  24انه سيتم طرح عطاءات الستكشاف  اإلسرائيليةوزارة الطاقة  وأعلنت
 400، ويبلغ نطاق كل واحد منها 2017/مارس آذارمن العطاءات التي تبدأ الثالثاء وتنتهي في 

 ومتر مربع.كيل
 14/11/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 "إسرائيل"من دخول "بي دي أس" المقاطعة حركة يدعم منع مؤيدي  زوجهرت .28

، دعمه القتراح تزوجأبدى رئيس المعارضة ورئيس 'المعسكر الصهيوني'، يتسحاك هر : هاشم حمدان
من قبل عضو الكنيست  قانون يمنع مواطنين أجانب يدعون لمقاطعة إسرائيل من دخول البالد، قدم

قد أدى إلى اندالع مواجهة بهذا الشأن  زوجوجاء أن موقف هرت روحي فولكمان )من حزب 'كوالنو'(.
 مع عضو الكنيست تسيبي ليفني في جلسة كتلة 'المعسكر الصهيوني' اليوم اإلثنين.

ن إلى 'يش قوله إنه 'يجب اتخاذ خط مركزي أكثر، ولذلك فإن المصوتين يتجهو  زوجونقل عن هرت
 عتيد'.. يجب علينا أن ندعم اقتراح القانون'.

'. ولفتت إلى BDSمن جهتها اعتبرت ليفني اقتراح القانون بمثابة هدية ضخمة لحركة المقاطعة '
أنها ستتوجه إلى روما، األسبوع القادم، للدفاع عن إسرائيل تحت شعارات الديمقراطية. وبحسبها فإن 

 ا في الدفاع عن إسرائيل.اقتراح القانون يضعف قدرته
 14/11/2016، 48عرب 
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 الطيور في مزرعة إنفلونزامن  "8نأ 5إتش"ساللة  تفشيتبلغ عن  "إسرائيل" .29
قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان يوم االثنين إن إسرائيل أبلغت عن تقشي  :رويترز -باريس

زرعة، وهي حالة ترجع على الطيور في م إنفلونزا( شديدة العدوى من فيروس 8إن5ساللة )إتش
 األرجح إلى الطيور البرية المهاجرة من أوروبا.

وقالت المنظمة، مستشهدة بمعلومات من السلطات اإلسرائيلية، إن التفشي حدث في مزرعة حفتسي 
 في المزرعة. 34,500طائر من بين  1,500باه في منطقة هتسافون الشمالية، وأدى إلى نفوق 

على طريق هجرة الطيور البرية اآلتية من أوروبا إلى أفريقيا. الهجرة مستمرة إسرائيل تقع "وأضافت 
 ”.وهذه الساللة من الفيروس ربما وصلت من أوروبا مع الطيور المهاجرة

 15/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
 العراق كردستانإسرائيلي في  جندي اعتقال .31

العراق جنديا إسرائيليا بتهمة قتل مواطن  كشف اليوم عن اعتقال السلطات في كردستان: محمد وتد
 آخر.

وجاء الكشف عن القضية بعدما تكتمت عليها السلطات اإلسرائيلية ومنعت النشر عنها، إال أن نائب 
وزير التعاون اإلقليمي، أيوب القرا، كشف عن القضية بعدما نشر صور وفيديو للقاء جمعه مع والد 

 الجندي.
األجهزة األمنية في إسرائيل من تصريحات القرا، وسارعت لفرض التعتيم وفوجئت الرقابة العسكرية و 

اإلعالمي على ما نشره، بهدف عدم المساس بمساعي الخارجية اإلسرائيلية إلطالق سرح الجندي 
 المحتجز لدى األكراد.

ى القضية وعقب اللقاء مع والد الجندي اإلسرائيلي، سارع القرا، وخالفا للرقابة العسكرية المفروضة عل
بحظر نشر أي تفاصيل، سارع إلى تعميم بيانا على وسائل اإلعالم حول تفاصيل القضية المحظورة 

 ويحظر نشر تفاصيل الجندي أو سبب تواجده في األراضي العراقية. من النشر ألسباب أمنية.
 14/11/2016، 48عرب 

 
 كي على حرب األنفاقيأمر  - تدريب إسرائيلي .31

الجيشان اإلسرائيلي واألميركي األسبوع الماضي، تدريبا مشتركا على مواجهة  أجرى : القدس المحتلة
في الجيش اإلسرائيلي وسرية في « غفعاتي»األنفاق. وشارك في التدريب سرية دوريات تابعة للواء 
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الجيش األميركي تتواجد بصورة دائمة في ألمانيا، ووصلت إلى تل أبيب لغرض المشاركة في 
 االثنين. «يسرائيل هيوم»كرت صحيفة التدريب، حسبما ذ

التدريب شمل عناصر »وقال الضابط اإلسرائيلي المشرف على التدريب العسكري، ألون فايزر، إن 
 «.عديدة، بينها قتال فردي وتدرب مضمدين واستخدام وسائل اقتحام ساخنة

و مجال برز فيه وبحسب الصحيفة، فإن الجيش اإلسرائيلي طّور تقنيات بهدف مواجهة األنفاق، وه
. كذلك أعلن 2014إخفاق الجيش اإلسرائيلي بشكل كبير خالل العدوان األخير على غزة في العام 

الجيش اإلسرائيلي أنه يتحسب من إعداد حزب هللا أنفاقا هجومية في جنوب لبنان ومشابهة لتلك التي 
 حفرتها فصائل المقاومة في قطاع غزة.

كيين على أساليب متنوعة وخاصة طورناها نحن من أجل مواجهة أطلعنا األمير »وقال فايزر أنه 
تهديد األنفاق. وهذا شيء يمكن أن يواجهوه. وأوضحنا لهم أن األمور تسير في هذا االتجاه وكيف 

 «.نحارب هذا التهديد، بواسطة تقنيات حربية وبأسلحة خاصة موجودة بحوزتنا
 15/11/2016الرأي، عم ان، 

 
 قتل أحد ما"مع نتنياهو غير مشروع.. قد يُ  الختالفا"القناة الثانية:  .32

هاجم المدير العام للقناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية، آفي فايس، صباح يوم اإلثنين، : هاشم حمدان
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبر أنه بات من غير المشروع أن يفكر أحد بشكل مخالف 

 انية وقوع جريمة قتل نتيجة لذلك.لرئيس الحكومة، محذرا من إمك
وادعى أن تحفيز المنافسة في سوق اإلعالم، من خالل فصل القناة الثانية إلى قناتين منفصلتين، 

 هو بمثابة غطاء لتدمير القنوات التجارية.
وقال فايس، في 'مؤتمر إيالت للصحافة' إن األمر الملح بالنسبة لنتنياهو وأعوانه هو إبقاء 'أرض 

 ' بحيث يكون من السهل التنافس لمجموعة شلدون إدلسون المنافسة.  محروقة
 وأضاف أن الهدف أوال هو القناة الثانية، وبعد ذلك تصفية القناة العاشرة.

جاءت أقوال فايس بعد ادعاءات عضو الكنيست يوآف كيش )الليكود(، في المؤتمر، أن فصل القناة 
 وق بمنصات ذات طابع أيديولوجي متنوع.الثانية هو أمر جيد للمنافسة، ويغني الس

وردا على أقواله، طالبه فايس بأن يقول الحقيقة، و'أنهم يريدون إعالما خاصا بهم'، مضيفا أنه لو 
 كانت القناة الثانية تكيل المديح لنتنياهو لما حصل هذا النقاش أصال.

 14/11/2016، 48عرب 
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 ممية في غزةأمام مقر الوكالة األ يتظاهرون ونروا األ موظفو  .33
ونروا، أمس، أمام مقر رئاسة الوكالة في مدينة غزة، األتظاهر اآلالف من موظفي : رائد الفي - غزة

 .لمطالبة إدارة الوكالة األممية باالستجابة لمطالبهم المتعلقة بسياسة األجور وتعيينات الموظفين
إدارة "أونروا" أن تستجيب وقال رئيس اتحاد الموظفين سهيل الهندي، خالل التظاهرة، إن على 

لمطالب الموظفين، خصوصًا بعد ثالثة أشهر من المفاوضات بين االتحاد و"أونروا" ذهبت أدراج 
الرياح. وأعلن الهندي عن سلسلة من الفعاليات خالل األيام المقبلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع 

 .غزة، حتى تستجيب "أونروا" لمطالب موظفيها
 15/11/2016رقة الخليج، الشا

 
 يرفضون حظر األذان ويتحدونه 48 أراضيفلسطينيو  .34

وديع عواودة: أثارت مصادقة حكومة االحتالل اإلسرائيلي على مشروع قانون لخفض  –الناصرة 
، مشددة فظاً  عنصرياً  صوت األذان ردود أفعال فلسطينية غاضبة اعتبرت التشريع اإلسرائيلي انتهاكاً 

نشر رئيس لجنة المتابعة الهيئة التمثيلية األعلى داخل  ،ت عنوان "هللا أكبر"على رفضه وتحديه. وتح
محمد بركة في حسابه على فيسبوك أن إسرائيل تتحدث عن "حرية العبادة" في القدس في  48أراضي 

واآلن يمنعون  ،الوقت الذي تمنع فيه المصلين من الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من دخول القدس
 سيمنعون أجراس الكنائس الحقًاك األذان فهل

 ،القول "إنهاء االحتالل والسيادة الضمان األقوى لحرية العبادة. وأخيرا نقول لهم إلىوخلص بركة 
 ،األذان في بالدنا كما البحر وكما الجبل وكما الصحراء وكما الهواء هو جزء من تضاريس الوطن

 .كبر"وعقلية المستعمر وقوانينه لن تقوى عليه .. هللا أ
الحركة اإلسالمية أن األذان شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية اإلسالمية، وهو تعبير مهم عن  أكدتو 

حرية العبادة واالعتقاد في البالد، وعليه فإن أي قانون يسن في هذا الشأن هو تعد صارخ على حرية 
يين مسلمين ومسيحيين في األديان واالعتقاد والمقدسات الدينية، وهو تجاوز ألبسط حقوق الفلسطين

بالدهم التي امتألت مساجد وكنائس تعبر عن حقيقة هذه البالد وهويتها العربية واإلسالمية." ويؤكد 
نائب رئيس الحركة اإلسالمية دكتور منصور عباس لـ "القدس العربي" أن المساجد والمآذن بنيت 

لينا هذه الزمرة الفاشية العنصرية إ ورفع األذان وأقيمت الصلوات في بالدنا فلسطين قبل أن ترحل
 بمئات السنين وأكثر". 

وقال الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة معقبا على صفحته في 
"فايسبوك": "يا عقالء بني إسرائيل: رّدوا عّنا مجانينكم، الحكومة اإلسرائيلية صادقت على مشروع 
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جد، لهؤالء نقول: من ال يطق سماع األذان فليضع القطن في أذنيه، أو قرار منع األذان في المسا
ذان ولن يجد، أو فليرحل إلى أماكن في الكرة األرضية ليس ليرحل إلى أماكن في فلسطين ليس فيه أ

ذا وجد فسيجد شعوبا ال تقبل وال تطيق أن ترى من يلبس القبعة الدينية  فيها أذان وقد ال يجد، وا 
اليهودية " الكيباه" بل ستطارده وستحرمه من لبسها". وأضاف: "سيبقى صوت األذان رعودا تقصف 

ا تمزق ستر الباطل والزيف، يبدو أن جنون وحماقة حكومة نتنياهو ليس ذان، وستبقى المآذن رماحاآل
 ".له حدود

 15/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
ر ة يالمقدس والديارالقدس  مفتي .35   من التدخل في الشؤون الدينية الخاصة بكل ديانةيحذ  

سطينية الشيخ محمد حذر مفتي القدس والديار المقدسة الفل: برهوم جرايسي -الناصرة -رام هللا 
حسين، من التدخل في الشؤون الدينية الخاصة بكل ديانة، مشيرًا إلى أن شعيرة رفع األذان عبر 
مكبرات الصوت هي من شعائر الدين اإلسالمي المرتبطة بركن الصالة. وأضاف أن منع رفع األذان 

ًا، ويخالف المواثيق عبر مكبرات الصوت في القدس، هو تدخل في شؤون العبادة وهو مرفوض تمام
قامة الشرائع الدينية.  واألعراف الدولية واإلنسانية التي حفظت حرية األديان وا 

بيانا قالت فيه "يشكل قرار منع رفع  األقصىالقدس وشؤون المسجد  أوقاف إدارة أصدرتمن جهتها 
 خفض الصوت فيه حربا على اإلسالم والمسلمين". أواألذان 

حكومة االحتالل اإلسرائيلي تسعى  أنهذه المحاوالت تؤكد تأكيدا واضحا مثل  إنوأضاف البيان "
لتكريس يهودية الدولة، وطمس كل ما هو عربي إسالمي في بيت المقدس". وقالت األوقاف إنها "ال 
تقبل هذا القرار وستبقى مآذن القدس والمسجد األقصى المبارك وفلسطين عامة تصدح باألذان وذكر 

 هللا".
 15/11/2016ان، الغد، عم  

 
 عقب قرار منع األذان "األقصى"ومواجهات في نابلس ويهود يقتحمون  الخليلاعتقاالت في  .36

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ستة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأغلقت 
 ابق إنذار. مدخل بلدة بيت عينون ببوابة حديدية لمنع الدخول والخروج من البلدة دون س

قوات االحتالل مدخل بيت عينون شمال شرق الخليل ببوابة حديدية ومنعت  أغلقتفي غضون ذلك 
المواطنين من عبور الطريق التي تربط بلدة سعير بمدينة الخليل. كما داهمت تلك القوات عدة أحياء 
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ثلث الفوار في مدينة الخليل وقامت بنصب حواجز عسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول وم
 وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي. 

وفي شمال الضفة الغربية اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل 
 اإلسرائيلي بعد أن اقتحمت عمارة سكنية للطالبات في المنطقة الغربية لمدينة نابلس. 

سجد األقصى في البلدة القديمة عبر أما في القدس المحتلة فقد اقتحم عشرات من اليهود الم
تحت حراسة من شرطة االحتالل وقواتها الخاصة  ،مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة

فقد مهدت قوات االحتالل لعملية بفتح  ،وفرقة التدخل السريع التابعة لها. وبحسب مركز إعالم القدس
ات المسجد تمهيدا القتحامات المتطرفين باب المغاربة وسط انتشار مكثف للقوات الخاصة في ساح

 اليهود.
 15/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 اهد" في تقرير عن مخيم عين الحلوة: توسيع مساحة المخيمات لتتناسب مع الزيادة السكانية"ش .37

 اإلنسانتحت عنوان "الوجه اإلنساني لمخيم عين الحلوة"، نشرت مؤسسة "شاهد" الفلسطينية لحقوق 
عن المخيم الذي وصفته بأنه "عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان"، رسمت فيه صورة  تقريراً 

ألفًا منهم مسجلون رسميًا لدى  54ألف الجئ فلسطيني ) 100مأسوية للمخيم الذي يضم أكثر من 
 المخيم "أصبح أنالنازحين الفلسطينيين من سوريا أخيرًا. واعتبرت "شاهد"  إلىوكالة األونروا( إضافة 

عنوانًا للبؤس والحرمان، وما أن يتجاوز حدثًا أمنيًا أو أزمة طارئة، حتى تبدأ أزمة أمنية أخرى تعيد 
المخيم إلى دائرة الخطر مجددا، وتفرض القيود األمنية عليه بالمجمل، وكأنه عقاب جماعي لعشرات 

 ."اآلالف من المدنيين الذين ال ناقة لهم وال جمل بما يجري 
أن "الحكومة اللبنانية تتعامل مع موضوع الفلسطينيين من منطلق أمني يولد حالة  رأي "شاهد" وفي

غضب لدى السكان. في حين تقّدم األجهزة األمنية أسبابًا كثيرة لتبرير إجراءاتها، لكن سكان المخيم 
 ."ألمنيةالتقرير "أنسنة اإلجراءات ا إلىيدفعون ثمنًا باهظًا لذلك. والمطلوب استنادًا 

لخالصات أن "التقويم العام لسلوك الحكومة اللبنانية واألونروا تجاه سكان المخيم ال يتوافق مع ا وفي
عدم التضييق على سكان  إلىمعايير حقوق اإلنسان. وتاليًا أوصت "شاهد" بدعوة الدولة اللبنانية 

عية فلسطينية مرج لالمخيم وتغليب الجوانب اإلنسانية دائمًا، والعمل على ملفات المطلوبين وتشكي
 ."للمخيم

 15/11/2016النهار، بيروت، 
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 أريحا قرب فلسطينية تجارية منشآت عشر يهدم االحتالل .38
 صباح اإلسرائيلية، االحتالل آليات مظلوم: هدمت خلدون  سبيتان، تحرير أبو فاطمة من - أريحا
 البناء بحجة أريحا، مدينة شرق  شمالي" العوجا" بلدة في فلسطينية تجارية منشآت عشر اإلثنين، يوم

 .ترخيص بدون 
 منطقة اقتحمت الثقيلة، آلياتها برفقة االحتالل قوات بأن ،"برس قدس" لـ زبيدات حمزة المواطن وأفاد

 .فيها التجارية المنشآت بهدم وشرعت العوجا
 كما العوجا، في ممارساتها لتغطية الوصول من الصحفية الطواقم منعت االحتالل قوات أن وأضاف

 .مغلقة عسكرية منطقة محيطها وأعلنت بالكامل، المنطقة قتأغل
 مواجهات في تسّبب ما ،"مخازن " عن عبارة تجارية منشآت 10 طالت الهدم عمليات أن إلى وأشار
 باتجاه الفلفل وغاز الغازية القنابل بإطالق بدورها قامت التي اإلسرائيلية، والقوات أصحابها بين

 .الفلسطينيين
 14/11/2016برس،  قدس

 
 القدس تهويد في للمضي إسرائيلي اختبار" األذان معركة: "فلسطيني خبير .39

 قرار أن خاطر، حسن الفلسطيني الخبير مظلوم: رأى خلدون  تايه، تحرير سليم من - المحتلة القدس
 في خطير تطور" القدس، مساجد في الصوت مكبرات عبر األذان منع اإلسرائيلي االحتالل حكومة
 ".المحتلة المدينة يدتهو  اتجاه
 التي التهويد إجراءات على قانوني طابع إضفاء" األخير القرار خالل من ُتحاول أبيب تل إن وقال
 ".له التصدي" لـ داعًيا ،"القدس في بها تقوم
 سماء في يصدح والذي ،"اآلذان منع قانون " بأن اإلثنين، يوم" برس قدس" لـ حديث في خاطر وأفاد

 .المسلمين لدى العبادة لحرية صارخا انتهاكا يعدّ  سنة، 1400 منذ القدس
 مقاومة هناك كانت فإذا ترقب، حالة في األذان، منع قرار على المصادقة بعد االحتالل" وأضاف
ذا عنه، والتراجع تجميده إلى ذلك يؤدي أن يمكن للقرار  يكون  أن يتوقع فإنه ذلك، عكس حدث وا 
 ".القدس في الدينية المسلمين بحرية مساسال في أخرى  مستويات إلى تطور هناك
 الدولي للمجتمع وتحدٍ  صفعة يشكل القرار أن واألقصى، القدس شؤون  في الفلسطيني الخبير وذكر
 مكانان والقدس األقصى بأن" يونسكو" والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة عبر أقر الذي

 .بهما اليهودية تربط صلة وال إسالميان،
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 لكن معه، منسجمة اليونسكو قرار بعد اإلسرائيلية الخطوات تكون  أن المفروض من كان" أضافو 
 ".فيها الحياة تفاصيل بكل تتحكم أن وتريد مستوطنة إلى القدس حولت االحتالل سلطات

 14/11/2016برس،  قدس
 

 قيادات فلسطينيةمن أردني: ال توجه لسحب جوازات سفر  حكوميمصدر  .41
في الوقت الذي تباينت فيه األنباء حول "سحب" جوازات سفر من قيادات : لطراونةمحمود ا -عمان

بارزة في السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى نفي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد 
وجود أي طلب أردني بهذا الخصوص، قال مصدر مسؤول لـ"الغد" إنه "ال توجد أية نوايا للحكومة 

 " بهذا الخصوص.نيةاألرد
من قيادات السلطة الوطنية الفلسطينية سلمت األرقام الوطنية، منذ عدة  األبرزوأضاف أن "العدد 

يحتفظون باألرقام الوطنية، وال  األردنسنوات، فيما يتبقى عدد ليس كبيرا من قيادات منظمة فتح في 
 .1987م يخالفون قرار فك االرتباط" مع الضفة الغربية، الذي صدر العا

"منح جوازات السفر المؤقتة لهذه القيادات للتسهيل عليهم في التنقل بين فترة  األردن أن إلىوأشار 
 الوطنية مع عدد من هذه القيادات مخالف للقانون". األرقاموأخرى، وان وجود 

 .حول هذا الموضوع عار عن الصحة" أشيعال توجه لدى األردن بهذا الصدد "وان ما  أنولفت إلى 
 15/11/2016الغد، عم ان، 

 
نسانياً  دينياً  واجباً "الجئين الفلسطينيين وتعده لالسعودية تجدد دعمها  .41  "وا 

الرياض: جدد مجلس الوزراء السعودي ما أكدته بالده أمام اللجنة الرابعة في األمم المتحدة، 
نسانًيا،  ، كما «أونروا»ودعمها وكالة باستمرار دعمها الالجئين الفلسطينيين فيما تراه واجًبا دينًيا وا 

جدد المجلس ترحيب بالده بالمبادرة الفرنسية للدعوة إلى مؤتمر دولي للسالم وفقًا لمرجعيات عملية 
 السالم، وفي مقدمتها المبادرة العربية للسالم.

 15/11/2016الشرق األوسط، لندن 
 
 من حماس على أراضيها من استمرار وجود قيادات "إسرائيل" شكاوى تركيا تتجاهل  ":معاريف" .42

قال الُمحلل اإلسرائيلّي للشؤون األمنّية يوسي ميلمان، نقاًل عن مصادر  زهير أندراوس:-الناصرة
سياسّية وأمنّية وصفها بأّنها رفيعة الُمستوى، قال إّن تركيا تتجاهل الشكاوى اإلسرائيلّية من استمرار 

 على أراضيها.وجود قيادات من حركة المقاومة اإلسالمّية )حماس( 
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وأضاف إّن عناصر حماس يدخلون ويخرجون من تركّيا دون إزعاج، ورغم الشكاوى اإلسرائيلّية 
المتزايدة إلى الرئيس رجب طّيب أردوغان، فإّن األخير منشغل بتبعات محاولة االنقالب الفاشلة ضّده 

ة أمام تركّيا ضّيق جًدا، على في األسابيع األخيرة، وكّل ذلك يؤّكد على أن هامش المناورة اإلسرائيليّ 
 حّد تعبيره.

ولفت ميلمان في مقاٍل له اليوم بصحيفة )معاريف( العبرّية إلى أّن حركة حماس ال تزال تعمل من 
داخل األراضي التركّية بصورة طبيعية، وفي حين تتجاهل أنقرة الشكاوى اإلسرائيلّية، فإّن حكومة 

روقات التركية رغم أّن الطرفين لديهما رغبة في تطبيع بنيامين نتنياهو مضطرة لقبول هذه الخ
 عالقاتهما بسرعة نظًرا لمصلحتهما المشتركة في ذلك، لكّنهما ُيظهران تباطًؤا واضًحا.

وأضاف ميلمان، وهو على عالقٍة وطيدٍة جًدا باألجهزة األمنية اإلسرائيلّية، أّن ما ُيقلق تل أبيب من 
لبند الّخاص بطرد نشطاء حماس من أراضيها، وبشكٍل خاّصٍ تباطؤ المصالحة مع تركيا هو ا

عناصر الجناح العسكري لحماس كتائب عز الدين القسام، وا غالق مكاتبهم المنتشرة في المدن 
 التركية، كما قالت المصادر عينها.

باإلضافة إلى ذلك، أوضحت المصادر األمنّية في تل أبيب، أّن إسرائيل سئمت من المطالبة 
ررة ألنقرة بإنهاء وجود الجهاز العسكرّي على األراضي التركّية، كونه ُيشّكل خطًرا عليها من المتك

خالل إدارته للمعارك ضّد الجيش اإلسرائيلّي في المناطق الفلسطينّية، وهذا األمر الذي لن تقبله 
 .لمصادر اإلسرائيلّيةأنقرة، بحسب ميلمان، ما قد ُيعيد األمور بين الدولتين إلى المربع األول، أّكدت ا

 14/11/2016رأي اليوم، لندن، 
 
 عريقات ويؤكد موقف بالده الداعم للقضية الفلسطينية يستقبلرئيس وزراء البحرين  .43

المنامة: أكد رئيس وزراء البحرين األمير خليفة بن سلمان آل خليفة على موقف مملكة البحرين 
قوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أن يعيش في الثابت الداعم والمساند للقضية الفلسطينية وللح

وقال رئيس الوزراء لدى استقباله في المنامة اليوم االثنين الدكتور  سالم وأمان في دولته المستقلة.
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ما تمر به األمة العربية 

قرار العديد من دولها يجب أن تعطينا الدرس في أهمية العمل من أوضاع وتطورات نالت من است
دراك أن ال سبيل لمواجهة األخطار التي تمر بها األمة إال من خالل تقوية  على وحدة الصف وا 

وأشاد بالجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في  العمل المشترك ليكون على قدر هذه التحديات.
 الشعب الفلسطيني المشروعة. العمل من أجل تحقيق تطلعات

 14/11/2016ان، ، عم  الدستور
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 علماء يدعون للتصدي لـ"التغلغل" الصهيونيو  يقر إنشاء هيئة لنصرة القدس بنواكشوطملتقى  .44
دولة إفريقية  14فقهاء وعلماء من ، أن نواكشوطمن  ،15/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم ذكر 
شاملة" نصرة للقدس وفلسطين، و"التصدي ألي محاوالت إسرائيلية إلى ضرورة القيام بـ"تعبئة وا دع

 للتغلغل" في القارة السمراء.
دعوة العلماء أتت في بيان أصدروه مساء األحد، في ختام "ملتقى القدس الثاني" الذي انعقد في 
رة العاصمة الموريتانية نواكشوط لنصرة القدس والتصدي لـ"مسار التطبيع مع إسرائيل" في القا

وشدد البيان، على ضرورة العمل "من أجل إعادة التضامن بين الشعوب اإلفريقية، وجمعها  اإلفريقية.
 على نصرة القضايا العادلة، وخصوصا القضية الفلسطينية".

وأكد المجتمعون أن "أفريقيا تجدد العهد لبيت المقدس"، داعين إلى "القيام بأعمال ميدانية في إفريقيا 
 قدس بالمال والجهد"، كما نقلت األناضول.للتضامن مع ال

وأبدى المشاركون بالملتقى عزمهم على تشكيل إطار متابعة وتنسيق، تتمثل فيه الجهات المشاركة 
والجمعيات والشخصيات النشطة في مجال مقاومة الظلم "من أجل العمل على إقامة فعاليات شعبية 

لتنسيق مع الجهات القارية والعالمية بشأن القدس في منطقة غرب إفريقيا، تدعم القدس، إلى جانب ا
 وفلسطين".

واختتمت مساء األحد، فعاليات ملتقى القدس الثاني، بنواكشوط، والذي حمل شعار "إفريقيا تجدد 
دولة إفريقية، باإلضافة لوفد من حركة  14أيام، بحضور ممثلين عن  3العهد لبيت المقدس"، واستمر 

 س( ترأسه مسؤول العالقات الخارجية في الحركة أسامة حمدان.المقاومة اإلسالمية )حما
وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرات وأمسيات ثقافية متضامنة مع القدس، كما ُنظم على هامشه 

 معرض يوثق االنتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين.
ن في يالمشاركن ، أأحمد األمين، عن نواكشوط، من 14/11/2016نت، الدوحة،  الجزيرة.وأضافت 

الملتقى، المنظم من قبل الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني بموريتانيا، قرروا إنشاء إطار 
تنظيمي دائم للمتابعة والتنسيق بين الهيئات األهلية في الغرب األفريقي، بهدف تعزيز العمل 

 المشترك لنصرة القدس.
لشباب والقوى الحية في المجتمعات األفريقية، وأكد الملتقى نشر الوعي بقضية فلسطين في أوساط ا

لالنتقال بالموقف السياسي الرسمي في بلدان القارة إلى مستوى الفعل الجماهيري، وتطلعات الشارع 
 الداعم لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
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قدس واتفقت الهيئات المشاركة في الملتقى على محاور كبرى لبرنامج عمل مستقبلي لنصرة ال
وفلسطين، ينقل الجهود من المستوى الفردي المحلي إلى العمل اإلقليمي المنسق، حسب تعبير 

 القيادي بالرباط الوطني أحمد ولد وديعة.
وقال وديعة في حديث للجزيرة نت إن الملتقى كان هدفه إحداث مستوى من التعبئة واستنهاض هذا 

ية القدس وفلسطين، معربا عن اعتقاده بأنه نجح في الجزء المهم من األمة في القارة األفريقية لقض
 ذلك إلى حد كبير، "فمستوى الحضور يعكس ذلك، والنتائج النهائية تؤكده". 

والحظ متدخلون كثر من بلدان عدة أن أكبر تحد يواجهونه في التصدي لمحاوالت إسرائيل للتسلل 
 للقارة هو الفهم المغلوط لطبيعة القضية الفلسطينية.

ل رئيس جمعية الرحاب للتنمية البشرية بالسنغال عرفان ديوف إن "اختزال القضية الفلسطينية ويقو 
في بعدها العربي، وتبنيها من النظام الرسمي على أنها قضية عربية صرفة أضر بها، وعقَّد مهمة 

 المدافعين عنها في أفريقيا".
بلوماسية إسرائيلية مع بلدان ويضيف عرفان في حديث للجزيرة نت أنه "في ظل وجود عالقات د

عربية قريبة جغرافيا من فلسطين وأخرى في قارتنا يصبح من الصعب إقناع الشارع في دول أفريقية 
 كثيرة بضرورة مقاطعة إسرائيل ورفض العالقة معها".

ويرى عرفان أن مواجهة محاوالت إسرائيل للتغلغل في أفريقيا تتطلب أوال التعريف بالقضية، ونشر 
زالة ما لحق بها من تشويه جراء التطبيع الو  عي بحقيقتها في أوساط الشباب والنخب الجامعية، وا 

 الفلسطيني والعربي مع الكيان الصهيوني.
وأكد مشاركون أفارقة في الملتقى أن غياب إعالم ناطق باللغة الفرنسية مناصر للقضية الفلسطينية 

ائيليين وضعا مالئما لتمرير خطاب إعالمي مشوه، أسهم في غياب الوعي بحقيقتها، مما وّفر لإلسر 
يقدم المقاومة الفلسطينية على أنها عصابات إرهابية، ترفض السالم رغم قبول السلطة الفلسطينية 

 والعرب به.
 
 نسى بسبب االضطرابات السياسيةونروا: قضية الالجئين الفلسطينيين تكاد تُ ل المفوض العام ل .45

، إنه فوجئ خالل زياراته لمفوض العام لوكالة )أونروا( بيير كرينبو قال ال: عمان: محمد الدعمة
، خالل لتكون منسية. وأضاف كرينبو  لعواصم عدد من الدول، بأن قضية الالجئين الفلسطينيين تكاد

مؤتمر صحافي عقده أمس، على هامش اجتماعات اللجنة االستشارية للوكالة في عمان، إن التركيز 
دول المنطقة من اضطرابات سياسية وتهجير لآلالف من  عدد من ينصب على ما يجري في
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السكان. وأشار إلى أنه يسمع عادة عن تعب الدول المانحة لملف القضية الفلسطينية وا عيائها، الفتا 
 «.ال أحد يشعر بالتعب أكثر من الالجئين الفلسطينيين أنفسهم»إلى أنه  في الوقت نفسه
عن المفوض العام قوله إن عدم حل المشكالت المتعلقة بملف  الصينية« شينخوا»ونقلت وكالة 

أن تصل هي عدم  الالجئين الفلسطينيين، يعد واقعا ال يحتمل، مبينا أن الرسالة األولى التي يجب
السماح ألي من الدول المتبرعة بأن تشعر بالتعب من قضية الالجئين، أو أن تغلق عينيها عما 

حيث يؤكد »تستمر يومين، مهمة جدا،  اللجنة االستشارية التييعانونه. وأضاف أن اجتماعات 
األردن ضرورة االلتزام باستمرار عمل الوكالة، فضال عن أن مثل هذه اللقاءات تأتي إليجاد مداخيل 

للوكالة، التي هي مهمة جدا وحساسة، وتتطلب جهود شركاء )أونروا(  جديدة لتوفير التمويل المالي
 «.جميعهم

أزمة مالية كبيرة كادت تودي بالعملية التعليمية،  2015الوكالة واجهت صيف عام »ن وأشار إلى أ
ولفت كرينبو النظر «. والمضيفة وخلق ذلك ارتدادات قوية في صفوف الالجئين ولدى الدول المانحة

 الجهود الكبيرة التي بذلها األردن، بالتعاون مع الوكالة، في حشد الموارد المالية الالزمة،»إلى 
 «.موعدها وضرورة أن تبدأ السنة الدراسية في

مليون دوالر، حسب المتحدثة باسم الوكالة في  74يذكر أن الوكالة تعاني من عجز مالي يقدر بنحو 
 عمان أنوار أبو سكينة.

 15/11/2016الشرق األوسط، لندن 
 
 تنتقد مشروع قانون إسرائيلي بشأن المستوطنات المتحدةالواليات  .46

ت الواليات المتحدة أمس االثنين مشروع قانون إسرائيلي أيدته لجنة وزارية ويسمح وصف :رويترز
للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازل بنيت على أرض فلسطينية خاصة بأنه 

 "مقلق" وقالت إنها تأمل أال يتم إقراره. 
ركية "نشعر بقلق عميق بشأن دعم تشريع وقالت إليزابيث ترودو المتحدثة باسم وزارة الخارجية األمي

 يسمح بتقنين المواقع )االستيطانية( اإلسرائيلية غير المشروعة على األراضي الفلسطينية الخاصة".
وأضافت أنه إذا أقر القانون فقد يمهد الطريق أمام تقنين أوضاع عشرات المواقع غير القانونية في 

ة مقلقة لم يسبق لها مثيل وال تتسق مع الرأي القانوني عمق الضفة الغربية. وقالت "هذا سيمثل خط
اإلسرائيلي السابق وتنتهك أيضا السياسة الطويلة األمد المتعلقة بعدم البناء على أراض فلسطينية 

 خاصة".
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وقالت ترودو إن الواليات المتحدة تعتقد أن المستوطنات تعرض للخطر احتماالت تحقيق حل 
 سرائيلية الفلسطينية. وتابعت تقول "نأمل أال يصبح قانونا".الدولتين وعملية السالم اإل

 15/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 "إسرائيل"في  ألف دوالر هدية لميدفيديف تثير جدالً  60طائرة من غير طيار بقيمة  .47

تعاون في  بأربعة اتفاقاتعاد رئيس حكومة روسيا من إسرائيل «: القدس العربي» –الناصرة 
 االت مختلفة وبهدية ثمينة أيضا تقديرا له وتعبيرا عن صداقة بالده للدولة اليهودية. مج

في بلدة بيت دجان " فولكاني"وكشف أمس أن رئيس حكومة روسيا ديمتري ميدفيدف قد زار معهد 
ألف دوالر  60اإلسرائيلية )بيت دجن المهجرة( وخالل الزيارة أعجبته طائرة صغيرة بال طيار بقيمة 

 قام مضيفه وزير الزراعة المستوطن المتطرف أوري أرئيل بتقديمها له هدية خاصة.ف
االقتصادية أن الوفد الروسي فوجئ بالهدية وعبر عن سعادته بها. « كلكاليست»وأفادت صحيفة 

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة بال طيار تستخدم للقيام باألعمال الزراعية بدقة ومن خالل كاميرات 
كيلوغراما  16قول من الفضاء. وتزن الطائرة التي توجه بجهاز السلكي من األرض تعاين الح

كيلومترا.  150كيلوغرام والبقاء بالجو ساعتين ومجال عملها يمتد على  2.5وتستطيع أن تحمل 
واحتجت جهات في وزارة الزراعة على منح الهدية بشكل غير قانوني ودون اتباع اإلجراءات 

 لوفة.البيروقراطية المأ
 15/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مسؤول أممي يحذر من انفجار في مخيم بالطة .48

أعرب مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين، نيكوالي : هاشم حمدان
مالدينوف، اإلثنين، عن قلقه من أن مخيم بالطة، أكبر مخيم لالجئين الفلسطينيين في الضفة 

 لمحتلة، يمكن أن 'ينفجر' في حال وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين.الغربية ا
وخالل أول زيارة يقوم بها مسؤول بارز في األمم المتحدة منذ سنوات إلى المخيم الواقع بالقرب من 
نابلس شمال الضفة الغربية، التقى مالدينوف شخصيات من المجتمع المدني وسياسيين، بينهم 

 عباس.معارضون للرئيس محمود 
وكان قد شهد مخيم بالطة تصاعدا في أعمال العنف في األسابيع األخيرة عندما حاولت قوات األمن 
الفلسطينية القيام بسلسلة مداهمات للقبض على من تشتبه بـ'أنهم مجرمون' داخل المخيم، ما أدى إلى 

 اشتباكات مسلحة.
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 الدولي يراقب' الوضع على األرض.وقال مالدينوف إنه زار المخيم ليبعث برسالة أن 'المجتمع 
والتقى مالدينوف بقادة المجتمع المدني المحليين والمدرسين ولجنة المخيم الشعبية وهي جهاز القيادة 

 السياسية في المخيم، في اجتماع مغلق.
وأكد أن األمم المتحدة ال تتدخل في السياسة الفلسطينية إال أنها تحاول أن تمنع الخالفات السياسية 

 ن 'دخول بيئة تصبح عنيفة يقف فيها الفلسطينيون ضد بعضهم البعض باألسلحة'.م
 14/11/2016، 48عرب 

 
 زلزال ترامب والقضية الفلسطينية .49

 هاني المصري 
بالرغم من أنه من المبكر الحكم على تأثير فوز دونالد ترامب على القضية الفلسطينية ألنه جاء من  

ة، وال يمكن الحكم عليها من خالل ما صرح به ومساعديه أثناء خارج النظام، ومواقفه غير معروف
شخًصا شعبوًيا عنصرًيا جاهاًل ومتقلًبا؛ إال أنني سأحاول في هذا  كونهالحملة االنتخابية، عدا عن 

المقال إجراء قراءة أولية قد تكون عرضة للتغيير بعد مضي األيام المائة األولى على توليه للحكم، 
ا طاقمه ومساعدوه ووزراؤه وبرنامجه الحقيقي، إذ تختلف الرؤية من البيت األبيض التي يتحدد فيه

 عنها من مقاعد المعارضة.
ال شك أن فوز ترامب أحدث زلزااًل عالي الدرجة في زعيمة ما يسمى "العالم الحر" وأقوى دولة في 

 العالم، لذا ستصل تداعياته إلى أركان األرض األربعة.
ال من الواليات المتحدة، إذ شاهدت الصدمة والوجوم لدى األميركيين، حتى لدى أنا أكتب هذا المق

بعض الذين صوتوا لترامب، فهم صوتوا له احتجاًجا على النخبة السياسية الحاكمة من الحزبين، 
وعلى النظام المعمول به، وفي رسالة إلى ضرورة التغيير من دون أن يتوقعوا أن ساعة التغيير قد 

سيكون تغييًرا إلى الوراء وليس كما من المفترض أن يكون إلى األمام. ولو نافس  دنت، وأنه
الديمقراطي بيرني ساندرز ترامب بداًل من هيالري كلينتون لكانت له، كما يشير بعض المراقبين 

 والخبراء، فرصة كبيرة في الفوز، ألنه يحمل حلم التغيير الذي يحتاجه األميركي.
صة للنجاح رغم ما يتصف به من العنصرية والتحرش بالنساء، ويهدد كيف يجد شخص مثله فر 

لغاء نظام التأمين "أوباما  المسلمين والسود واألقليات والمثليين والمهاجرين، ويهدد ببناء الجدران، وا 
كير"، واعتقال هيالري كلينتون، وعدم االعتراف بنتائج االنتخابات إذا لم يفز بها، وتغيير اتفاقيات 

لغاء أو تجاوز االتفاق النووي اإليراني، إضافة إلى منع المسلمين من دخول التجا رة مع الدول، وا 
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الواليات المتحدة وتشجيع حمل السالح في أركان الواليات المتحدة األربعة، عدا عن دعوته إلى نقل 
 السفارة األميركية إلى القدسك

ركية التي تعتبر من أرقى الديمقراطيات في فكيف يفور مثل هذا الشخص لو لم تكن الديمقراطية األمي
العالم مشروخة وشكلية. هذه الديمقراطية هي ديمقراطية األغنياء، واستمرار االستغالل، ووضع 
ثروات البالد الهائلة في يد حفنة من األفراد ال يشكلون أكثر من عشرة في المائة، بينما األغلبية 

حوا فقراء يجهدون أنفسهم ليل نهار للمحافظة على مستوى الكبيرة من الفقراء أو المهددين بأن يصب
 حياتهم.

إذا استعرضنا مواقف ترامب أثناء الحملة االنتخابية، سنجد أنها تغّيرت من الحديث األولي عن حق 
الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم وأن على إسرائيل دفع ثمن ما تحصل عليه من أميركا، إلى 

لتعهد بنقل السفارة إلى القدس وعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية انقالب شامل وصل إلى ا
"إرهابية"، وأن الحل مفاوضات ثنائية دون إمالءات وال تدخل من أحد، ما يجعل إسرائيل هي 
المتحكمة بها كلًيا وأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق األوسط المحاطة بالعداء 

منطلق من رفض ما هو جيد فيها. كما أعلن في حملته االنتخابية، بفخر والكراهية والتحريض ال
شديد، أن ابنته تزوجت من يهودي، وأنها حامل وستلد طفاًل يهودًيا، عدا عن قوله إن االستيطان 

 حق مشروع إلسرائيل.
نجيًبا قد يكون ترامب لجهله وافتقاده للخبرة ضحية الفريق المحيط به. والسؤال: هل سيكون تلميًذا 

ينّفذ السياسة التي تضع له مثلما كان رونالد ريغان، وهذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث، ألن فريقه 
أكثر تطرًفا من غالة المتطرفين اإلسرائيليين، أم سيكون متمرًدا عليهاك واالحتمال األخير يخيف 

ى دعم اللوبي األوساط اإلسرائيلية، إذ إنه شخص من الصعب التكهن بمواقفه، ولم يعتمد عل
لذا فّضل هذا اللوبي أن يصوت بكثافة لكلينتون المؤيدة بشدة إلسرائيل، ألنها ستسير  الصهيوني،

على سياسات واضحة، ولعل مخاوف هذا اللوبي تزداد بعد تصريحه غداة االنتخابات تصريًحا مغايًرا 
 ل والفلسطينيين.لما صرح به قبلها بقوله إنه سيعمل للتوصل إلى اتفاق سالم بين إسرائي

يغلب الشعور بالقلق على ردود الفعل الفلسطينية على فوز ترامب من انحيازه المرجح إلسرائيل الذي 
سيؤدي، في الحد األدنى، إلى إطالق يدها للتصرف كما تريد دون الخشية من ردة فعل أميركية أو 

يتو األميركي سيكون بالمرصاد دولية، وهذا يفتح الباب بصورة أكبر لضم الضفة أو مناطق )ج(، فالف
ألي محاولة دولية إلدانة إسرائيل رًدا على ذلك، ما عدا وجود نافذة فرص من اآلن وحتى استالم 
ترامب مهماته رسمًيا في العشرين من كانون الثاني القادم، من خالل قيام باراك أوباما بترك عالمة 
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من لمشروع قرار يحدد مبادئ عملية السالم تاريخية تسجل باسمه من خالل تشجيع اعتماد مجلس األ
 وأهدافها ومرجعياتها، على أساس الحاجة إلى قيام دولة فلسطينية.

تبقى الخشية إذا قام أوباما بهذه الخطوة من أن يتضمن قرار مجلس األمن المرتقب االعتراف 
إلى ضمانات قوية بإسرائيل كـ"دولة يهودية"، ورفض حق الالجئين الفلسطينيين في العودة، إضافة 

جًدا للحفاظ على األمن اإلسرائيلي، ولتكريس مبدأ "تبادل األراضي" الذي يتيح إلسرائيل ضم 
، 1967المستوطنات أو الجزء األكبر منها، مقابل مطالبتها باالنسحاب إلى حدود أو ضمن حدود 

 والسماح بإقامة دولة فلسطينية.
الخطوة، فيجب عدم المراهنة عليها، بل العمل والتحرك  حتى لو أقدم أوباما قبل رحيله على مثل هذه

العربي والفلسطيني ومن المؤيدين للقضية من أجل التزام الخطوة بما جاء في القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية التي تتضمن الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية وعدم السماح بالهبوط عنها، كما 

عليها كلًيا ومن دون رفض إذا تضمنت المواقف المشار إليها أعاله، ورغم يجب الحذر من الموافقة 
 -إن حصلت  –ذلك ستنزعج إسرائيل ألنها تريد إقامة "إسرائيل الكبرى"، في حين أن هذه المبادرة 

تعتبر خطوة تحاول أن تبقي خيار الدولتين على الطاولة الذي قضت عليه الحكومات اإلسرائيلية 
 يستطيع الرئيس المنتخب أن يتجاهلها، أو أن يتجاهلها كلًيا.المتعاقبة وال 

وأخيًرا، هناك من الفلسطينيين من يحاول أن يهول كثيًرا بدالالت فوز ترامب، لدرجة القول إن 
القضية الفلسطينية قد تنتهي، متناسًيا أن الذي حفظ القضية طوال هذا الوقت، رغم كل المخاطر 

سالمية والمؤامرات والحروب والمجا زر، أنها قضية عادلة ومتفوقة أخالقًيا، وأن لها أبعادا عربية وا 
نسانية تحررية، واألهم أن وراءها شعب حي مصمم على الدفاع عنها، وما دام هذا  ومسيحية وا 
الشعب حيًّا فهو قادر على حمايتها، خصوًصا إذا توفرت له قيادة في مستواه، تتمتع برؤية شاملة 

وتعمل على توحيد القوى الحية لدى الشعب الفلسطيني، وتوظيفها فى مجرى تعزيز لإلنقاذ الوطني، 
بقاء القضية حية، تمهيًدا للتقدم على طريق االنتصار، فهي لن تضيع وستفرض نفسها  الصمود وا 

 على ترامب، وقبله وبعده، على إسرائيل.
ن القرار فيها ال يتحكم وهناك من يهون من تأثير هذا االنقالب بالقول إن أميركا دولة مؤسس ات، وا 

ن البيت األبيض حل فيه، مثل ترامب، رؤساء أميركا وكانوا  به الرئيس )وهذا صحيح بشكل عام(، وا 
ن  نما تتغير أساليب  االستراتيجيةأداة من أدوات الدولة العميقة، وا  المعتمدة أميركًيا واحدة ال تتغير، وا 

لتغيير الذي أحدثه ويمكن أن يحدثه ترامب، خصوًصا تطبيقها. وهو يقول ذلك دون أن يدرك حجم ا
أن الكونجرس ومجلس الشيوخ يتمتعان بأغلبية جمهورية، فال بد أن تتجمع قوى التغيير الحقيقي 

 لوقفه قبل أن يذهب بأميركا والعالم كله إلى الكارثة.
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بية بتقديم مشروع قرار وهناك، خصوًصا القيادة، من يهدد إذا نفذ ترامب ما تعهد به في حملته االنتخا
هو الميدان الوحيد أو  -على أهميته  -كل يوم في المؤسسات الدولية، وكأن المجتمع الدولي 

الرئيسي للصراع، متناسًيا أن محور الصراع على أرض وجبال ووديان ومدن وقرى ومخيمات 
للتحرر  تيجيةاسترافلسطين، وفي جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، األمر الذي يوجب وضع 

نجاز أهدافهم بوجود ترامب أو بغيابه.  الوطني قادرة على توحيد الفلسطينيين وا 
 15/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 ترامب والموضوع الفلسطيني.. أي  مسار؟ .51

 أسامة عثمان
جراءات بيروقراطية، مصونة بتقاليد ديمقراطية  مع أن القرار في أميركا يخضع لمؤسسات وا 

ال تسمح بالتفرُّد بالقرار، حتى للرئيس نفسه، إال أنه يبقى للرئيس هامشه الذي يتأثر ودستورية، 
برؤيته الخاصة، إن كان صاحب رؤية، كما يبقى للطاقم الذي يختاره أثره، ولمسته. وال يغيب عن 
البال الطابع األكثر عدائيًة الذي طغى على أميركا، في عهد بوش االبن والمحافظين الجدد. ولم 
يكن لدونالد لترامب أن يفوز مخالفًا التوقعات، لوال الحالة الشعبية في أوساط األميركيين البيض الذين 
نجح هذا الرئيس اإلشكالي في التجاوب مع إحساسهم بُغبٍن ما، بعد فترتين رئاسيتين لرئيٍس من 

 أصل إفريقي، من أٍب مسلم، وألسباب أخرى، بالطبع. 
ح الجمهوري، ترامب، على منافسته إسرائيليًا، لم تكن اآلرا ء مجمعًة، أو متيقنة من تفضيل المرشَّ

الديمقراطية، هيالري كلينتون، ولكن نتنياهو صرَّح، بعد إعالن النتيجة، إن ترامب صديق حقيقي 
إلسرائيل، وربما حمل ذلك تعريضًا بدرجة صداقة سلفه، باراك أوباما، لها، من وجهة نظر نتنياهو 

َف توترات عالقته بالرئيس الذي بدأ واليَته األولى بمواقف أّملت قسمًا ليس ضئياًل من الذي لم َتخ  
العرب والفلسطينيين بتغيُّر إيجابي في الخطاب األميركي، تجاه حقوق الفلسطينيين الُمضيَّعة. ثم سار 

دٍة نحو تهيئة ظروف أقرب إلى عمليٍة سياسيٍة أكثر معقوليًة، وفق المؤمنين  أوباما في خطواٍت محدَّ
بها، وذلك باإلصرار على ضرورة تجميد االستيطان، والتأكيد على ضرورة إنهاء االحتالل 
قامة دولة خاصة بالفلسطينيين، قبل أن يتراجع عن ذلك أمام عناد نتنياهو، وتملُّصاته.   اإلسرائيلي، وا 

ه فلسطين، أنه ال يرى، وفق من المواقف التي تمثل عالمات بارزة، أو فارقة، في توجُّهات ترامب تجا
مستشاره الخاص للشؤون اإلسرائيلية، جايسون غرينبالت، في المستوطنات عقبًة في طريق السالم، 
والمعدودة مخالفًة للقانون الدولي، وهو خالف الرؤية األميركية التي تدرَّجت، عبر عقود، لالنتهاء 

ألخذ به على الصعيد الفعلي، إال بخطوٍط خفيفٍة إلى هذا الموقف األقرب إلى اللفظي؛ ألنه ال ُيلَحظ ا
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إسرائيل؛ بسبب تعنُّت نتنياهو، أو  للمدقِّقين، فال يرى اإلسرائيلي العادي أنَّ ضررًا يقع على مكانة
د في قيادة موكب  يه العلني، والفعلي للَمطالب األميركية العلنية، ليجعله ذلك يتراجع، أو يتردَّ تحدِّّ

 لذي يزاود عليه، أحيانا. اليمين اإلسرائيلي ا
ثم الموقف الثاني الذي يجد بعض تشكيٍك في جدية تنفيذه، إسرائيليًا، وهو نقل السفارة األميركية إلى 
حي الرئاسة، باستثناء هيالري كلينتون، وعدوا بنقل السفارة إلى القدس، لكنهم  القدس؛ ألن جميع مرشَّ

حة األمن األميركي، فاإلدارات األميركية المتعاقبة دأبت لم ينفِّذوا ذلك؛ بدعوى أن التأجيل يخدم مصل
عامًا، والقاضي بإلزام اإلدارة األميركية بنقل السفارة  21على تأجيل تنفيذ قرار الكونغرس الصادر قبل 

 إلى القدس. 
أما الموقف الثالث لترامب، وهو المتماشي مع السياسة األميركية، فهو تأكيده على أن المفاوضات 

اشرة )وليس الخطوات التي تصفها أميركا أحادية، من قبيل اللجوء إلى المحافل الدولية والمحاكم المب
الدولية( هي الطريق الوحيد أليِّّ حلول سياسية، وهو الموقف نفسه الذي تتغطَّى به إسرائيُل وحكومة 

ولوية الحيوية نتنياهو لإلمعان في سياستها االحتاللية التي يحظى االستيطان وتهويد القدس باأل
 والمتسارعة فيها. 

أما عن الدعم المالي والعسكري، فلم يكن أوباما ضنينًا به على إسرائيل/ الدولة، فقد كانت الصفقة 
التي قدمتها إدارة أوباما، في األشهر القليلة األخيرة من واليته، غير مسبوقة في إثبات الحرص 

ق النوعي اإلسرائيلي في األميركي و)الديمقراطي/ حزب أوباما( التاريخ ي واالستراتيجي الستبقاء التفوُّ
المنطقة واإلقليم، وهو األمر الذي صرَّحت به لجنُة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية )إيباك( إن 

 الصفقة سترسل رسالة ردع قوية إلى أعداء إسرائيل. 
سة األميركية، وبالذات في قضايا من المعروف أن الرئيس األميركي ليس مطلق اليد في تقرير السيا

السياسة الخارجية، وال سيما حين يطمح إلى إحداث منعطفاٍت قد تربك الخطط األميركية بعيدة 
داٍت إضافيًة لهذا الرئيس العتيد، فإن عاملين قد يحمالنه على عقلنة نهجه،  رنا ُمحدِّّ ذا تذكَّ المدى، وا 

ح الرسمي للحزب الج مهوري، بل فرض نفسه عليه مرشحًا جدليًا، ومثيرًا األول أنه لم يكن المرشَّ
لالنشقاقات، حتى التبّرؤ المسبق منه، من شخصياٍت مرموقٍة في الحزب، وهو محتاٌج بالتأكيد إلى 

 دعم حزبه في مجلسي النواب والشيوخ اللذين سيطرت عليهما أغلبيٌة جمهورية.
و يتداخل معه، هو تواضع خبرة ترامب السياسية، ال واألمر الثاني الذي قد ال يقلُّ تأثيرًا عن األول، أ

سيما في التعاطي مع القضايا الشائكة في السياسة الخارجية، وهو بالمناسبة يبدو أكثر اهتماما 
بالقضايا الداخلية، كإلغاء برنامج أوباما إلصالح الرعاية الصحية، )وحتى هنا بدا ترامب بعد فوزه، 

الموقف المناهض من المهاجرين، وربما هذا يشي بميله، بدرجٍة ما، إلى قاباًل للتراجع أو التعديل( و 
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االنعزالية السياسية، وهو االتجاه غير المتعارض، بل المنسجم مع منطلقاته غير البعيدة عن 
 العنصرية والفاشية. 

ح أن يترك ترامب، في تماٍش أكثر سفورًا مع إسرائيل األكثر يمينية، القض يَة ولذلك، لعل المرجَّ
الفلسطينية تؤول، بمسارها الحالي، نحو مآلها المراد إسرائيليا وأميركيا، على نحو عملي، من دون أن 
تنضاف إلى ذلك، بالضرورة، خطواٌت دراماتيكية نحو العدائية واالستفزاز. ولكن، بمزيٍد من الحماية 

 . السافرة إلسرائيل سياسيًا وا عالميًا، وفي المحافل الدولية والقانونية
وعلى الصعيد الفلسطيني، ال مناص من استمرار دعم السلطة سياسيا وماليا وسياسيا، بشكل مباشر، 
أو غير مباشر، إلى الحدِّّ الذي يكفل بقاءها مشروعًا رعته أميركا، َوفق مواصفاٍت تحرص إسرائيل 

لضفة نفُسها على استمرارها؛ لضمان قدر ضروري من )االستقرار(، وليس خاصا فقط بحدود ا
، كما في دول 48الغربية، أو غزة، بل من الممكن أن يتهّدد )االستقرار( في فلسطين المحتلة عام 

الجوار العربي، وال سيما األردن، حيث التوزُّع الفلسطيني األكبر، وحيث تهتم إسرائيل بتماسك هذا 
إسالميٍة جهادية، في منطقة الحّد األردني المانع من تسرُّب، أو تدفُّق العناصر المعادية من خلفياٍت 

 ضعفت فيها قوُة الدولة المركزية، ولم تعد الحدود بين المناطق المشتعلة منيعة. 
تتعّزز هذه الخشية من االنفجار، تحت قيادة نتنياهو الذي ال يعتزم تقديم جديد للفلسطينيين، ويقلق 

لية، مع استمرار االنسداد الجميع في دوائر صنع القرار االحتاللي، مدى )صمود( األوضاع الحا
 السياسي اليائس، مصحوبًا بارتفاع وتيرة اآللة االحتاللية الشاملة. 

ع الحثيث نحو مشاريع احتاللية معلنة، تتعلق  وبقاء السلطة هكذا من دون السماح لها بكبح التوسُّ
يفيدها، ليس  باالستيطان وتهويد القدس، وفق ما يسمى مشروع القدس الكبرى ال يضرُّ إسرائيل، بل

فقط داخل فلسطين، بل أيضًا، وفق ما صرَّح نتنياهو، في المنطقة العربية، حيث السالم مع عدة 
 دول عربية، لم يعد متوقفا على السالم مع الفلسطينيين، بل العكس. 

ولكن هذا المضّي في مفردات السالم مع دول عربية لن يكون سهاًل، كما هو اآلن، في حال تعرَّض 
 السالم )الُمعّلق( مع الفلسطينيين إلى ضربٍة قاتلٍة. مشروع

 15/11/2016العربي الجديد، لندن، 
 
 بفوز ترامب مبتهج "الكيان" .51

 د. فايز رشيد
انفجرت األحزاب الصهيونية فرحًا، بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة األمريكية، ورأى وزراء وقادة 

البيوت في مستوطنات الضفة والقدس. كما دعت  صهاينة أنه يترتب الشروع فورًا في بناء آالف
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وزيرة القضاء أيليت شكيد، ترامب، لتنفيذ وعده بنقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة. من جانبه 
أهنئ الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب. إنه صديق حقيقي »قال نتنياهو في بيان أصدره: 

األمن واالستقرار والسالم في منطقتنا. إن العالقة المتينة بين  سنعمل معًا من أجل دفع«. إسرائيل»ل
مبنية على قيم ومصالح مشتركة، وعلى مصير مشترك. إنني متأكد أن « إسرائيل»الواليات المتحدة و

والواليات « إسرائيل»الرئيس المنتخب ترامب وأنا سنواصل تعزيز التحالف الفريد من نوعه، القائم بين 
 «.ده إلى قمم جديدةالمتحدة وسنقو 

إن »نفتالي بينيت: « الكنيست»من جانبه قال وزير التعليم، رئيس تحالف أحزاب المستوطنين في 
انتصار ترامب يعتبر فرصة هائلة لنا، لإلعالن فورًا عن التراجع عن فكرة إقامة دولة فلسطين في 

ي توجهات الرئيس المنتخب كما قلب البالد، ما يشكل مّسًا مباشرًا بأمننا وعدالة طريقنا. فهذه ه
تظهر في برنامجه السياسي، وبالطبع يجب أن تكون هذه طريقنا، لقد انتهى عهد الدولة 

العنصري اإلرهابي الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الذي « الكنيست»كما صرح عضو «. الفلسطينية
كومة كلها، لدعم االستيطان أدعو رئيس الوزراء والح»اإلرهابية االستيطانية: « رغافيم»يرأس عصابة 

في يهودا والسامرة )الضفة المحتلة(، واإلعالن اليوم عن بناء آالف البيوت )في المستوطنات(، 
زالة عار اإلدارة األمريكية السابقة، التي طلبت وصم  والدفع بمخططات إلقامة مستوطنات جديدة، وا 

طنات منطقة نابلس، يوسي دغان، وقال رئيس مجلس مستو «. االستيطان بأنه عقبة أمام السالم
نما أيضًا لدولة » إنني أبارك انتخاب دونالد ترامب، إنه يوم عيد، ليس فقط للواليات المتحدة، وا 
وأضاف، إن هذه ساعة االستيطان في السامرة )منطقة «. ولالستيطان في يهودا والسامرة« إسرائيل»

ودعا رئيس مجلس «. إلسرائيل»نابلس( التي ستحظى اآلن برئيس )أمريكي( مؤيد ومحب 
السيادة »مستوطنات جبل الخليل يوحاي دامري إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، تحت 

هذا غيض من فيض ردود الفعل الصهيونية المبتهجة في الكيان على انتخاب ««. اإلسرائيلية»
 ترامب. 

تخابية. ليس ذلك تصريحات عنصرية ضد المسلمين، هي ما دأب عليها ترامب طوال حملته االن
فحسب، بل يصر على أن يقوم ببناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك، كما أنه سيقوم بطرد 

مليون شخص من أصول أجنبية يقيمون بطريقة غير شرعية. ترامب يميز بوضوح بين البشر  11
، في القرن بناء على العرق والدين والجنس. إنها العنصرية في أبهى صورها. هذا يحدث في أمريكا

الواحد والعشرين. ترامب يكرر نتنياهو في نسخة كربونية من خالل العنصرية المشتركة بينهما. ما 
يربط بين نتنياهو وترامب هو تحالف العنصرية واالستعالء مع التطرف اليميني والحقد، يعززه تحالف 

س له أيديولوجيًا، من خالل اتباع سياس  ة كره اآلخرين. استراتيجي أمريكي صهيوني مؤسَّ
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يؤكد ما ذهبنا إليه، التصريح الذي أدلى به جايسون غرينبالت، الذي يعمل مستشارًا خاصًا للشؤون 
لدى الرئيس األمريكي الجديد فهو يقول: إن ترامب يرى أن المستوطنات ال تشكل أي « اإلسرائيلية»

الفلسطيني. « سرائيلياإل»عقبة في طريق السالم، وأنه ال نية لديه في فرض أي حل للصراع 
نوفمبر/  10صباح يوم الخميس )« اإلسرائيلي»وبحسب غرينبالت الذي تحدث ل إذاعة الجيش 
من قطاع غزة لم يجلب السالم، « اإلسرائيليين»تشرين الثاني الحالي( فإن ترامب يعتبر انسحاب 

ول إمكانية نقل ولذلك يرى أن المستوطنات ال تشكل أي عقبة أمام عملية السالم. وأضاف: وح
إلى القدس، كما وعد في حملته االنتخابية، قال غرينبالت « تل أبيب»ترامب للسفارة األمريكية من 

ترامب سيفعل ذلك، »الذي من المتوقع أن يكون مبعوث اإلدارة األمريكية الجديدة للشرق األوسط، إن 
أن هناك اتصااًل تاريخيًا وفريدًا  وأن األمر بالنسبة له مختلف عن كل الرؤساء السابقين، وأنه يعلم

يبقى القول يترتب علينا كأمة عربية، توقع «. بين اليهود والقدس على عكس قرار اليونيسكو بذلك
المزيد من التراجع في المواقف األمريكية تجاه عموم القضايا العربية، وبخاصة تجاه القضية 

كي لوجهات النظر الصهيونية حول كافة قضايا الفلسطينية. التقديرات تشي، بمزيد من التبني األمري
 المنطقة.

 15/11/2016الخليج، الشارقة 
 
 الصراع السياسي بين "البيت اليهودي" و"الليكود": قصة قانون التسوية .52

 بن كسبيت
في ذروة الجلبة، في عين العاصفة، وبينما كانت وزيرة العدل المنفعلة تعقد من جديد اجتماعا للجنة 

ون التشريع، وتعتزم طرح قانون التسوية أخيرا على التصويت، اندفع نحو الغرفة رونين الوزارية لشؤ 
 بيرتس من سكرتاريا الحكومة وفي فمه بالغ دراماتيكي: أطلب منكم وقف الجلسة. 

فقد أمر رئيس الوزراء عدم إجراء التصويت. ال تصوتوا اآلن على قانون التسوية، هذا أمر من رئيس 
ليه بفضول وأعلنت: نواصل كالمعتاد، القانون يطرح على التصويت. إآييلت شكيد الوزراء. نظرت 

بيرتس: ولكن هذه تعليمات رئيس الوزراء! تجول في الغرفة رئيس الطاقم في مكتب رئيس الوزراء، 
يوآف هورفيتس، أيضا. وقد كان غاضبًا، منفوش الشعر، محمرًا بأكمله. كان واضحا عليه أنه قادر 

نق أحدا ما. هورفيتس هو اآلخر مارس هنا كامل ثقل وزنه. ولما لم يكن هذا وزنا ثقيال على أن يخ
 على نحو خاص، فقد تجاهلته شكيد هو اآلخر، وطرحت القانون على التصويت.

اليها والوري ارئيل كان هناك خمسة  إضافةكان متواجدًا في الغرفة سبعة وزراء لهم حق التصويت. 
 يل، اوفير اكونيس، يوفال شتاينتس، زئيف الكين، وميري ريغف. ليكوديين: غيال جمليئ
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. 0، نتنياهو 7الخمسة كلهم صوتوا بخالف موقف رئيسهم. وأجيز القانون باإلجماع. بينيت وشكيد 
 بالضربة القاضية.

العظماء الذين يتواجدون في االئتالف )بمن فيهم كحلون،  األبطاللقد أثبت نفتالي بينيت أن من بين 
نتنياهو في بياض عينيه  إلى( هو الوحيد القادر على أن ينظر أيضاذي هرب من هذا التصويت ال

 وينتصر. 
يحتمل أن هذا انتصار أشبه بالهزيمة، ويحتمل أن يؤدي إلى كارثة وطنية أو حتى استيطانية. هذا 

 لم يكن يهم بينيت وشكيد، أول من أمس. كانا مفعمين بالهدف، وقد حققاه.
وهدمتموها في يوم واحد، فستحصلون على أول من « بيت الورق »ثالثة مواسم مليئة من  أخذتم إذا

أمس. جنون المنظومات أو ربما انهيار شامل للمنظومات، هذا هو الوصف الدقيق لما حصل 
 هناك.

التي  األخرى نبدأ من البداية: بينيت وشكيد يعمالن على حل مشكلة عمونة وآالف الوحدات السكنية 
 على ارض خاصة منذ سنة. بنيت 

حل. بلورا حال استراتيجيا وسمياه  إلىوكانا يعرفان ما هو الموعد النهائي، وأمال في الوصول 
 «. النموذج القبرصي»

نتنياهو، الذي عرض عليه الحل، تحمس بال حدود. ولكن تبين لهما حينها انه من شدة الحماسة فانه 
عة مختلفة. وبالتوازي، حاوال العمل على حل تكتيكي لعمونة أي مكان، كل مرة بذري إلىال ينقل الحل 

 أي مكان.  إلىعبر أمالك الغائبين في المحيط، وهذا الحل أيضا لم يتقدم 
عمدًا بل يدعون بأن  األرجلالعكس هو الصحيح. في محيط بينيت وشكيد يتهمون وزير الدفاع بجر 

بدافع  األصليين األرضور على أصحاب نشر إعالنات بهدف العث« المناطق»في  األعمالمنسق 
 زائد. 

 مغلقة. أحاديث، كما روى االثنان في اإلعالناتلم تنشر هذه « المناطق»ال توجد صحيفة في 
بينيت صرخ، أول من أمس، في ذروة جلسة رؤساء  أنلقد فهم بينيت وشكيد بأنهم يعيقونهما. بل 

التسوية، على طول الطريق، نوعا من الرافعة أو الكتل. لقد مال فكرة اعاقتهما. إذ رأيا في قانون 
 السوط الذي يحوم فوق رأس نتنياهو. 

 لم يجد حال فسيصفعه هذا القانون، ولما لم يجد حال فقد صفعه هذا القانون.  إذا
أما ما أثار جنونهما فهي الطريقة. نتنياهو ليس مستعدا ليهمس بأمر يضعه على يسار ما يقوله 

 بينيت. 
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حاول عرقلة كل محاوالتهما بطريقة صامتة، بينما كان يمسك العصا من طرفيها. حيث  ولهذا فقد
 يحاول توجيه جهود التسوية نحو طريق مسدود، دون أن يترك بصماته.

 
 ضغوط نتنياهو

يقال هنا على الفور: في نظرة وطنية، نتنياهو محق. فقانون التسوية اآلن من شأنه ان يلحق ضررًا 
 جسيما بالدولة. 

 باالستيطان. المشكلة هي أن نتنياهو غير مستعد ليقول ذلك. أيضاوربما 
يوقع عليه. فهو يخطط ليحتسي مقاعد بينيت حتى في المرة التالية،  أنيقف خلف ما يقوله أو  أن

 وعليه فانه لن يخاطر بأي يسروية. 
يبدو كما بدا ذلك، أول وحين ال يكون رئيس الوزراء مستعدا ليأخذ المسؤولية وزمان الزعامة، فانه 

 من أمس.
 لالعتراض على القانون. « الليكود»على مدى اليوم مورست ضغوط هائلة على كل وزراء 

 مما يخافون من نتنياهو.  أكثرالمشكلة هي أن الوزراء يخافون اليوم من منتسبي اليمين 
بكة أمان لنتنياهو، نزع وزير الدفاع ليبرمان، الذي رفض أن يأخذ الحظوة بمنع القانون أو تشكيل ش

 في مرحلة معينة القفازات. 
جلسة رؤساء الكتل التي انعقدت لتأجيل جلسة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وقعت دراما  أثناءففي 

 كبيرة بين ليبرمان وبينيت. 
 ة. بعدم المسؤولية، وقال إن دوافع بينيت سياسية وانتخابي إياهفقد صرخ ليبرمان على بينيت متهما 

من أجل هذه المصالح تحاول تفجير كل شيء هنا.  وتحدث ليبرمان ونتنياهو عن  أنكفقد قال له 
قبل أن  أوباما أعصابترامب قبل أن تتسلم مهامها، وعدم إثارة  إدارة إغضابعدم  إلىالحاجة 

ينصرف، وتحدثا عن مجلس األمن، عن المحكمة الدولية، في الهاي، وعن محكمة العدل العليا 
 وعن المستشار القانوني للحكومة، الذي نشر، أول من أمس، فتوى حازمة ضد القانون، وغيره وغيره.
 سمع بينيت كل شيء بال مباالة. ولكن عندما اتهمه ليبرمان بدوافع سياسية، تفجر بصوت عال جدا. 

 في المنصب ولم تعالج هذا.  وأنتمن أنت لتقرر دوافعيك سأل وزير الدفاع، نصف سنة 
 رفتم بأن هذه اللحظة ستأتي، بثثَت روح قائد بأن عمونة ستخلى، وانا لست مستعدا القبل هذا. ع

وأنهى بينيت أقواله وخرج من الغرفة غاضبًا. من رآه، بلغ عن حالة قتالية، ربما أكثر مما كان يتملكه 
 في المعركة ذاتها قرب كفر قانا في حرب لبنان. 
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. اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي تأجلت األعلىطابق ال إلىوقد خرج هو وشكيد وصعدا 
 . أخرى عديدة، عقدت مرة  اليوم مراتجلستها طوال 

 «.فليعتذر ايفات!»وعندما حاول يوآف هورفيتس، رئيس الطاقم، منع بينيت قال وزير التعليم له: 
ية لشؤون التشريع، دخل بعد بضع دقائق جاء ليبرمان. أخرج هورفيتس بينيت من غرفة اللجنة الوزار 

غرفة جلسات صغيرة وأجريا مصالحة. يرفض بينيت تقديم تفاصيل عما حصل  إلىهو وليبرمان 
 هناك وكذا ليبرمان )وان كان مقربوه يدعون بأنه لم يعتذر(. 

، وعلق هورفيتس في صدمة. نتنياهو تميز غضبا. 7 – 0شكيد القانون  أجازت، األثناءفي هذه 
أمر نتنياهو باجراء تصويت على قانون  شدة التوتر. ومن أخرى أثارا غضبه مرة آييلت ونفتالي 

 اآلذان أيضا، الذي طرح على البحث فور قانون التسوية. 
 لشكيد التخلي عن التصويت على هذا القانون.  األصليةوكانت النية 

 برأيها، وكذا برأي الوزير ذي الصلة، آريه درعي، هذا قانون زائد تماما.
 بنوده موجودة في القانون القائم، وكل ما نحتاجه هو إنفاذها. كل 

 يشعل هنا نيرانا زائدة.  أنقانون اآلذان سيقدم لنا إعالنات سيئة في العالم ومن شأنه 
 التوريط.  أساسولكن نتنياهو، المشتعل غضبا والمتطلع للثأر، تصرف على 

 أجيز. برافو. اآلخرقانون اآلذان هو  التصويت. بإجراءفقد بحث عن سبيل يخرجه رجال، وأمر 
 

 ليبرمان لن يكون سترة واقية
 وختاما فان بينيت مقتنع بأن القانون سيجاز، يؤمن بأن نتنياهو لن يتجرأ على تعطيله. 

وهو يقيد نتنياهو، من ناحيته فانه قدم خدماته لناخبيه. وهو شبه واثق من أن القانون سيجتاز 
 معظمه على االقل، واالن يمكن مواصلة الطرق. كل شيء على ما يرام.المحكمة العليا أيضا، في 

ليس مؤكدا ان نتنياهو يرى االمور بالطريقة ذاتها، فقد نشر ليبرمان، أول من أمس، بوستا الذعا 
يتلقى  أن أكثرعلى الفيس بوك مع نص يشير اليه كراشد مسؤول. من جهة ثانية، من المريح له 

ية في أن يكون سترة واقية. واين كان كحلونك ليس واضحا. وزيره غاب عن بيبي النار. فليس له ن
، «الليكود«و« البيت اليهودي»ذاته يقال عن آريه درعي. كالهما تركا الساحة لـ  األمرالحدث كله. 

اليمين في االنتخابات القادمة. ماذا عن الدولةك حسنا، سنهتم بهذه بعد  أصواتاللذين يتقاتالن على 
 ذلك.

 «معاريف»

 15/11/2016األيام، رام هللا، 
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