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 2016عملية فلسطينية في القدس منذ بداية  3,300": يديعوت" .1

آالف "هجأوم"  3أفادت معطيات "إسرائيلية"، بأنن الشأبان السلسأطينيين نسأأوا أمنأر مأن : القدس المحتلة
 شهور. 10بالحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه أهداف احتاللية في القدس، خالل 

وقالأأت الشأأرطة "ائسأأرائيلية"، وفأأت تقأأر حات نقلهأأا الموقأأح ائلمترونأأي لقأأحيسة "يأأديعوت أحرونأأوت" 
، مشأيرة 2016العبري، إن الهجمات وقعت منأأ بدايأة نأانون نأاني يينأاير  حتأن تشأر ن أول يأمتأوبر  

لقأأحيسة وأشأارت ا بالزجاجأات الحارقأة. 432واقعأة إلقأاء حجأارة فأي القأدس، و 2844إلأن أنهأا سأجلت 
واقعة إلقاء حجارة باتجاه القطأار الخسيأ ، الفتأة النإأر إلأن "ارتسأا   23سجلت أيًضا  إلن أن الشرطة

 نبير في حمالت االعتقاالت التي نسأتها القوات ائسرائيلية ضد ناشطين فلسطينيين في القدس".
  قواتهأا مأن خأأالل  2016أمتأوبر  -وأوضأحت أن القأوات "ائسأرائيلية" عأززت خأالل أات الستأأرة يينأاير

  شرطيا إضافيا في منطقة القدس، وفتح مرامز جديأدة لمواجهأة االنتساضأة التأي تشأهدها 1250حشد ي
ونشأأأأست معطيأأأأات الشأأأأرطة، ارتساًعأأأأا نبيأأأأًرا فأأأأي سياسأأأأة هأأأأدم البيأأأأوت "بأر عأأأأة البنأأأأاء غيأأأأر  المدينأأأأة.

، مقابأل 2016مبأاٍن فأي عمليأة هأدم  101المرخص"، بما في ألك مباٍن منهولة بالسأنان، حيأن نسأأت 
عمليأأأة نأأأان يعتأأأزم فلسأأأطينيون تنسيأأأأها،  134وادعأأأت الشأأأرطة أنهأأأا أحبطأأأت  فأأأي العأأأام الماضأأأي. 57

 "وألك بعد رقد نوايا نهأه في شبنات التواقل االجتماعي"، وفًقا ليديعوت أحرونوت.
 37قأأأي  ، بيأأأنهم شأأأرطيان، وأ2016واعترفأأأت شأأأرطة االحأأأتالل بمقتأأأل نالنأأأة مسأأأتوطنين منأأأأ بدايأأأة 

 "إسرائيلًيا" في عمليات نسأها فلسطينيون.
 15/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 ي منع األذان وتكريس االستيطانقانون  ي مشروع  يستنكر المصادقة على  "الوطني الفلسطيني" .2

أدان المجلس الوطني السلسطيني مقادقة اللجنة الوزار ة لشؤون التشر ح في حنومة  :عّمان
ل ائسرائيلي علن مشرو  قانون منح رفح األأان عبر منبرات القوت في القدس المحتلة، االحتال
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من إدخال المنطقة في أتون حر  دينية تمون وبااًل علن الجميح، يسعن إليها غالة  محأراً 
 المستوطنين ومنهم نوا  ووزراء من حنومة االحتالل.

المقادقة علن مشرو  قانون ما يسمن  ،15/11/2016 يوم النالناء له في بيان ،نما استننر المجلس
"شرعنة" البؤر االستيطانية الأي يؤدي إلن نه  المز د من األراضي السلسطينية، ويمنح إقامة الدولة 

 ألك تقعيداً  ، معتبراً 1967السلسطينية، قابلة للحياة، وأات سيادة علن حدود الرابح من حز ران 
وحأر المجلس من  الجهود السرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسالم.علن  وعملياً  سر عاً  ، ورداً جديداً 

 في إقرار مشار ح هأه القوانين من المنيست ائسرائيلي. تبعات المضي قدماً 
 15/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 بحر: األذان سيصدح في كل فلسطين رغم أنف االحتالل .3

، 15/11/2016 س المجلأس التشأر عي السلسأطيني أحمأد بحأر، يأوم النالنأاءقال النائ  األول لرئي :غزة
وأوضأأح بحأأر، فأأي بيأأان  إن األأان سيقأأدف فأأي نأأل ربأأو  فلسأأطين رغأأم أنأأ  االحأأتالل ائسأأرائيلي.

قأأأأحسي، أن قأأأأرار االحأأأأتالل بمنأأأأح األأان فأأأأي مسأأأأاجد القأأأأدس المحتلأأأأة وتشأأأأر عات المنيسأأأأت بهأأأأأا 
 لقدس وطمس الوجود العربي وائسالمي هناك.الخقوص "تنتي ضمن سياسته تهو د ا

وأمد البرلماني السلسطيني أن نأل هأأه المحأاوالت ائسأرائيلية سأتبوء بالسشأل التأام أمأام قأمود وتحأدي 
 المحتلة. 48أبناء الشع  السلسطيني في القدس وأراضي الأ 

مي، وسيقأدف وقال بحر: "ليرحل عن أرضأنا نأل مأن ال يرغأ  بسأما  األأانس فسلسأطين وقأ  إسأال
 األأان في نل فلسطين رغم قرارات االحتالل والمنسيت".

وتوجأأأأه بالتحيأأأأة ألعضأأأأاء المنيسأأأأت العأأأأر  الأأأأأين تحأأأأدوا القأأأأرار بأأأأالقول والسعأأأأل، داعيأأأأًا أهأأأأل القأأأأدس 
وأمأأد بحأأر أن  والمأأرابطين إلأأن التقأأدي لهأأأه القأأرارات العنقأأر ة والعمأأل علأأن إفشأأالها بشأأتن السأأبل.

ار تشأأر عات عنقأأر ة دون معاقبأأة يحأأتم علأأن االتحأأادات البرلمانيأأة الدوليأأة اسأأتمرار المنيسأأت ب قأأد
شطبه من عضو تها وطرده بشنل نامأل، مطالبأًا االتحأادات البرلمانيأة الدوليأة باتخأاأ خطأوات عمليأة 

 وفعلية إزاء القرارات والتشر عات العنقر ة التي يتخأها المنيست بحت الشع  السلسطيني.
 15/11/2016إلعالم المركز الفلسطيني ل

 
 يدعو لنصرة القدس وهويتها اإلسالمية عطون أحمد النائب  .4

أمد النائ  في المجلس التشر عي عن حرنة حماس والمبعد عن مدينة القدس المحتلة أحمد عطون، 
وطال   أن قرار االحتالل بمنح األأان في مساجد مدينة القدس ينتي ضمن سياسته العنقر ة.
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، األمة ائسالمية بنسرها أن تنتقر للقدس وأن 15/11/2016 ي النالناءفي تقر ح قحس ،عطون 
 ته  للدفا  عن هو تها ائسالمية أمام هأه الغطرسة والعنجهية التي يحاول االحتالل فرضها.

 وأوضح أن القرار يمنل إعالن حر  علن ائسالم.
 15/11/2016موقع حركة حماس، 

 
 إلى واقع ملموس االستقالل إعالن رجمةلتعريقات يدعو  .5

أمد أمين سر اللجنأة التنسيأيأة لمنإمأة التحر أر السلسأطينية قأائ  عر قأات أن احتسأال شأعبنا  :رام هللا
هأأا  ترجمأةبمناسبة إعالن االستقالل هأا العام تنضوي عليأه اسأتحقاقات سياسأية وأخالقيأة دوليأة فأي 

ض، وعاقأأمتها شأأرقي القأأدس ائعأأالن إلأأن واقأأح ملمأأوس مأأن خأأالل تجسأأيد دولأأة فلسأأطين علأأن األر 
يجأاد حأل عأادل لمشأنلة الالجئأين وفقأًا للقأرار األممأي 1967المحتلة علن حدود الرابح من حز أران  ، وا 

لأزام االحأتالل بأاالعتراف بمسأؤولياته القانونيأة والسياسأية 194 ، وائفراج السوري عن جميأح األسأر ، وا 
 .واألخالقية عن الإلم التار خي الأي أوقعه بشع  آخر

جاء ألك في بيان قدر عن عر قات لمناسأبة الأأنر  النامنأة والعشأر ن ئعأالن االسأتقالل، حيأا فيأه 
قمود شعبنا علن األرض السلسطينية وفي مخيمات اللجوء والمنافي، وقال: لقد أقبحت هأه الأنر  

الء جأأأزءًا مأأأن مننأأأون شأأأعبنا السياسأأأي والنقأأأافي والتأأأار خي والأأأأي سيواقأأأل نضأأأاله الأأأوطني حتأأأن جأأأ
 االحتالل وترسيخ السيادة الوطنية واالستقالل.

 15/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
 

 د الكفاح والنضال إلقامة الدولةيجدلتاالحتفال بإعالن االستقالل مناسبة  :الفلسطينيةالحكومة  .6
 إعالنبأنر   الاالحتسقال المتحدن الرسمي باسم الحنومة السلسطينية يوس  المحمود إن "

عد رمزًا وطنيًا ومناسبة يجدد شعبنا وقيادته المساف والنضال لتجسيد الحلم السلسطيني االستقالل، ي  
قامة الدولة السلسطينية المستقلة ناملة السيادة وعاقمتها القدس علن نامل األرض  بننس االحتالل وا 

أحد المعاني  الخالدة تمتس  أيضاً  وشدد علن أن هأه الأنر   ".1967السلسطينية التي احتلت عام 
 المبيرة الحضار ة وائنسانية الرفيعة.

 16/11/2016المستقبل، بيروت، 
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 وتخفيف الحصار مع مصريجابي لتحسن العالقة إمعبر رفح مؤشر تشغيل  الحاليقةالنائب سميرة  .7
سأميرة  نأة حمأاسعأن حر  أمدت النائأ  فأي المجلأس التشأر عي السلسأطيني: نادية سعد الدين - انعمّ 

الحاليقة، أهمية "خطوة فتح معبأر رفأح، والتأي تأنتي فأي إطأار تخسيأ  الحقأار ائسأرائيلي عأن أبنأاء 
يجابيًا لتحسن العالقات بين مقر وحماس، عق  توتر واحتقان شديدين إالقطا ، منلما تشنل مؤشرًا 

راءات مقأأر ة محمأأودة علأأن وقالأأت، لأأأ"الغد" إن "الشأأهر الجأأاري شأأهد جملأأة إجأأ ."سأأادا المسأأار البينأأي
المعبر، إزاء توجيهات بستحه أليام، أمنر من مرة خالفًا للمعتاد، السأيما أمأام الحأاالت ائنسأانية التأي 

 يتوج  تحييدها عن الشنن السياسي القائم".
وأعربأأت عأأن أملهأأا بأأنن "تمأأون تلأأك الخطأأوة فاتحأأة أمأأام ديمومأأة فأأتح المعبأأر قأأو  تخسيأأ  الحقأأار 

ائنهأاء، وتغييأر السياسأة المقأر ة، تجأاه القطأا  خاقأة والسلسأطينيين عامأة"، الفتأة عن القطا  حد 
إلأأن "محور أأة الأأدور المقأأري فأأي القضأأية السلسأأطينية، لمأأا لمقأأر مأأن منانأأة اسأأتراتيجية مرنز أأة فأأي 
المنطقأة وبحنأم ارتباطهأا العالئقأي التأار خي مأأح القضأية السلسأطينية". واعتبأرت أن "إغأال  المعبأر لأأم 

 ن بنوامر مقر ة بقدر ما نان ضغطًا عربيًا ودوليًا، من قبل أطراف لها مقلحة في ألك". ين
 16/11/2016الغد، عّمان 

 
صابةمقتل سيدة  :نابلس .8  خالل اشتباك بين أجهزة السلطة ومسلحينعناصر أمن ثالثة  وا 

ينيين وعناقأأر قتلأأت سأأيدة فلسأأطينية فأأي اشأأتبامات انأأدلعت فجأأر اليأأوم األربعأأاء، بأأين مسأألحين فلسأأط
والقتيلأأة هأأي هيلأأدا  مأأن األجهأأزة األمنيأأة التابعأأة للسأألطة السلسأأطينية فأأي البلأأدة القديمأأة بمدينأأة نأأابلس.

   من البلدة القديمة في نابلس، وأقيبت برقاقة في القدر.عاماً  39بسام األسطة ي
بأأا  السأأاحة ، وترنأأزت فأأي منطقأأة حأأارة العقبأأة و حأأو الخامسأأة والنقأأ  قأأباحاً نووقعأأت االشأأتبامات 

ووقأألت تعز أأزات مأأن األجهأأزة  بالبلأأدة القديمأأة، إأ سأأمعت أقأأوات تبأأادل إطأأال  نأأار بشأأنل ننيأأ .
 األمنية إلن محيط البلدة القديمة بمسعن للسيطرة علن الوضح.

بدوره طال  محافظ نابلس، اللواء أمرم الرجأو ، أهأالي المدينأة بضأرورة تأوخي الحأأر والحأرص علأن 
ونقلت وسائل إعالم فلسأطينية عأن الرجأو  قولأه إن مجهأولين فاجأنوا  في نابلس.عدم انسالت األمور 

وأضأأاف  األجهأأزة األمنيأأة بأأ طال  النأأار علأأن قأأوات األمأأن السلسأأطينية المتواجأأدة فأأي البلأأدة القديمأأة.
الرجو  أن النيران طالت مبنأن المحافإأة أيضأًا، وأن هنأاك نالنأة إقأابات فأي قأسوف قأوات األمأن 

وقأأال الرجأأو  "أنأأا ال اتهأأم عائلأأة حأأالوة بأأ طال   ينهأأا إقأأابة واحأأدة فأأي حالأأة الخطأأر.السلسأأطيني ب
النار"، وهي العائلة التي انأدلعت قبأل أسأابيح اشأتبامات بأين أفأراد منهأا وقأوات األمأن، وقأال إن هنأاك 
مأأن يعبأأن بالبلأأد وفأأت مخطأأط لزعزعأأة األمأأن فأأي نأأابلس، ولأأه عالقأأة بأأاالحتالل. وأوضأأح أن قأأوات 
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، ولأم تتعأرض ئطأال  النأار لمأن الل قامت بعمليأات فأي نأابلس فجأر اليأوم نانأت منسأقة مسأبقاً االحت
 بعد انسحابها قام المسلحون ب طال  النار قو  قوات األمن السلسطينية.

 16/11/2016، 48عرب 
 

 "إسرائيل"على السالم مع يراهن  فكالهمامع دحالن ضد عباس  التحالف بصددلسنا  الزهار: .9
ـــي، لنـــدن، النشأأأرت  محمأأأود الزهأأأار، عضأأأو المنتأأأ   د.، مأأأن غأأأزة، أن 16/11/2016قـــدس العرب

رمضأأان شأألح، والتأأي  ائسأأالميالسياسأأي لحرنأأة حمأأاس، أمأأد أن مبأأادرة األمأأين العأأام لحرنأأة الجهأأاد 
، محورهأأا وجوهرهأأا األساسأأي أن المشأأار ح علأأن السأأاحة السلسأأطينية "اتسأأا  أوسأألو"تأأنص علأأن إلغأأاء 
لأأم يحققأأا أي نتأأائل، وقأأال إن طلأأ   "المقاومأأة السأألمية"، وأن مشأأرو  المساوضأأات وتحتأأاج إلأأن تقيأأيم

، "القأرار الأوطني السلسأطيني المسأتقل"منإمة التحر ر من العر  رفح يدهم عن فلسطين، تحت شعار 
 .أعسن األمة العربية من مسؤولياتها

نإمه التجمح ائعالمي، وأضاف خالل لقاء عقده مح عدد من القحافيين والمتا  في مدينة غزة 
اتسا  "التابح لحرنة الجهاد ائسالمي، أن مبادرة األمين العام للجهاد، بنقاطها العشر، أساسها إلغاء 

، وتإهر أن هناك مشروعا يؤمن بنن المقاومة هي الطر ت الوحيد لتحقيت أهداف الشع  "أوسلو
 .ئسالمي، وغيرهما من السقائلالسلسطيني في الداخل والخارج، وتشمل حرنتي حماس والجهاد ا

، هي أساس العمل، خاقة وأن "المقاومة السلمية"وتابح القول إن أقحا  هأا المشرو  ال يعتبرون 
هأه المقاومة جربت في االنتساضة األولن، ودفح الشع  السلسطيني نمنها غاليا. وأشار إلن أن هأا 

لن تن  ."العمليات االستشهادية"سيأ ما دفح فقائل المقاومة إلن تطو ر المقاومة، وا 
، الأي ينادي ب قامة دولة "مشرو  السالم"وتحدن الزهار عن المشرو  السلسطيني اآلخر، الأي سماه 

من األرض السلسطينية،  % 20، الفتا إلن أن ألك يقوم علن إقامة دولة فقط علن 67علن حدود 
فعت شعار دولتين وأدواتها ر "من األرضي المحتلة. وقال إن حرنة فتح % 80والتنازل عن 

، مشيرا إلن أن النتيجة هي أن الجميح شاهد علن برنامل التساوض، الأي لم يحقت إقامة "التساوض
 .من أراضي الضسة الغربية مستوطنات، إضافة إلن طر  التسافية% 60دولتين، وجعل

إمة التحر ر في سنوات ماضية في القرا  مح االحتالل، وطل  من إلنوتطر  الزهار خالل حدينه 
القرار الوطني السلسطيني "، من العالم العربي رفح يده عن فلسطين، تحت شعار 1974عام 

، مشيرا إلن أن هأا األمر جعل العر  يبتعدون عن دورهم الحقيقي في الدفا  عن القضية "المستقل
ن الدو  .السلسطينية ل العربية ضغطت بعد وقال إن هأا القرار أعسن األمة العربية من مسؤولياتها، وا 
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ألك علن المنإمة للدخول في مساوضات السالم، الفتا إلن أن أمنر شيء قدمته الدول العربية هو 
 .مبادرة عربية تنص علن القبول بحل الدولتين

تحمل هم العالم "وعن العالقة بين حرنة حماس ومقر، قال إن الجميح يشهد أن مقر تار خيا 
تي توجه لحماس ب خاللها باألمن المقري، والعمل لمقلحة ائخوان ، ونسن االتهامات ال"العربي

 .المسلمين
وتحدن الزهار عن االجتما  الأي جمح قيادة حرنة حماس مح المسؤولين المقر ين في مارس/ 
آأار الماضي، وقال إن الجديد في العالقة مح مقر أن هناك ترتيبات لعقد لقاء في القر   العاجل. 

يج  أن ينون بيننا وبين مقر اقتقاد، "ري نبير بين قطا  غزة ومقر. وقال ودعا لتبادل تجا
. وأمد أنه في حال بدأت عملية "ونحن نحزن علن نل قرش يأه  منا إلن إسرائيل في مجال التجارة
مليارات دوالر تبادل  3إلن  1التجارة بين قطا  غزة ومقر، سينون هناك في البداية ما بين 

مليارات دوالر. وأمد القيادي في حماس أن  7الممنن أن يقل مستقبال إلن  تجاري، وأن هأا من
سيخس  أعباء ننيرة عن غزة، وسيسهل عملية التعلم "فتح معبر رفح الساقل بين قطا  غزة ومقر 

. ورح  بحنم المحنمة المقر ة بوق  الحنم القادر ب عدام الرئيس المقري "والقحة والتجارة
 .لمرشد العام لجماعة ائخوان محمد بديحالسابت محمد مرسي، وا

ورفض الزهار المحنمة الدستور ة العليا، التي شنلها الرئيس السلسطيني محمود عباس، وشنك في 
، ورفض في الوقت أاته القرار الأي أقدرته المحنمة ب عطاء الرئيس الحت في رفح "شرعيته"

 .الحقانة البرلمانية عن نوا  المجلس التشر عي
نل "وق  حماس من ائدارة األمر نية الجديدة، بعد فوز دونالد ترام ، قال إن حرنته تعتبر وحول م

 .إدارات المشرو  األمر ني والغربي ال تختل  عن بعضها البعض
وفي موضو  آخر قال الزهار إنه ال معلومات لد  حماس بنن إسرائيل طلبت من روسيا التوسط في 

قال إن أي قسقة أو مساوضات يج  أن تسبت باستجابة إسرائيل إبرام قسقة تبادل أسر  جديدة. و 
 .لشرط حماس، إطال  سراف األسر  الأين اعتقلتهم بعد ائفراج عنهم في قسقة التبادل األولن

ونسن الزهار أن ينون قد قرف أن حرنة حماس تعمل علن تشنيل منإمة بديلة عن منإمة 
 ."مةتوحيد نتلة المقاو "التحر ر، لمنه دعا إلن 

 ليسأت الحرنأة إنقأال  الزهأار ، أنيد   أ  عأنغأزة مأن ، 15/11/2016رأي اليـوم، لنـدن، وجاء فأي 
واعتبر الزهار أنأه ال يوجأد اخأتالف بالنسأبة لحمأاس بأين نأل  دحالن ضد عباس. مح التحال  بقدد

من نونهمأا شأر نان فأي برنأامل الرهأان علأن تحقيأت السأالم مأح إسأرائيل ومأا يسأأ“مأن عبأاس ودحأالن 
 ”.عملية السالم
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حمأأأأأاس تتعامأأأأأل مأأأأأح بأأأأأرامل ولأأأأأيس أشأأأأأخاص أو العتبأأأأأارات المقأأأأألحة فأأأأأي السأأأأأاحة “وأضأأأأأاف أن 
 تلتقي مح من يدعم برنامل المقاومة. أنها، مشيرا إلن ”السلسطينية

 
 : حرب "حجارة السجيل" كانت عالمة فارقة في تاريخ الصراع مع االحتالل اإلسرائيليحماس .11

حلأأأت يأأأوم أمأأأس، الأأأأنر  الرابعأأأة لمعرنأأأة "حجأأأارة السأأأجيل" التأأأي : مقأأأري أحمأأأد ال -الدوحأأأة  ،غأأأزة
خاضأأأأأتها فقأأأأأائل المقاومأأأأأة السلسأأأأأطينية فأأأأأي مواجهأأأأأة العأأأأأدوان ائسأأأأأرائيلي علأأأأأن قطأأأأأا  غأأأأأزة فأأأأأي 

 ، والتي استمرت نمانية أيام.14/11/2012
نأأأت حرنأأأة "حمأأأاس"، حسأأأام بأأأدران، أن حأأأر  "حجأأأارة السأأأجيل" نا النأأأاطت الرسأأأمي باسأأأمبأأأدوره، أمأأأد 

عالمأأة فارقأأة فأأي تأأار خ القأأرا  مأأح االحأأتالل ائسأأرائيلي، وألأأك فيمأأا حققتأأه علأأن سأألم معادلأأة الأأرد  
فشال مخططات االحتالل.  وا 

وقأأال بأأدران فأأي حأأدين خأأاص مأأح قأأحيسة "فلسأأطين"، بمناسأأبة الأأأنر  الرابعأأة لوقأأو  حأأر  حجأأارة 
نائأأ  القائأد العأأام لمتائأأ  القسأأام  السأجيل: إن دولأأة االحأأتالل ائسأرائيلي، أقأأدمت علأأن جر مأة اغتيأأال

 أحمد الجعبري، ودون أن ينون في اعتبارها وتسنيرها مستو  الرد علن هأه الجر مة.
وأضاف أن االحتالل لم يتوقح رًدا قساميا بمأا جأر  مأن حجأم ونأو ، مؤنأًدا أن حأر  حجأارة السأجيل 

حأأتالل بالقأأوار خ، ألول مأأرة عالمتهأأا فارقأأة وقأأت مأأا أرسأألت المتائأأ  رسأأالتها بضأأر  عمأأت دولأأة اال
 من قبل المقاومة السلسطينية، بعد أن نان يإن أنه في منمن نبير.

وبين أن االحتالل ائسرائيلي نان ما قبل حر  حجارة السجيل يخوض حروبه في أرض الخقم نما 
ن يسميه، لمن هأه الحر  والعدوان من قبله قلبت نل المواز ن، وأقبحت المقاومة تقق  عمقه ودو 

  أن ينون لديه أي تسنير في ما يخرجه من هأه الورطة.
 15/11/2016فلسطين أون الين 

 
 "الجهاد اإلسالمي" تؤكد تلقيها ردودًا إيجابية حول مبادرتها .11

 ليأأأه حرنأأأةإبحأأأن أمأأأاديميون ونتّأأأا  وقأأأحافيون ومنقسأأأون خأأأالل لقأأأاء دعأأأت : فتحأأأي قأأأّباف -غأأأزة 
 األمأأأين العأأأام للحرنأأأة رمضأأأان شأأألح، مبأأأادرةلط العشأأأر نقأأأاالفأأأي مدينأأأة غأأأزة أمأأأس  الجهأأأاد ائسأأأالمي

 "حماس"و  "فتح"وإروف طرحها وآفا  نجاحها في إل الواقح السياسي الراهن واالنقسام بين حرنتي 
 الأي يهدد بضيا  القضية السلسطينية ونل منجزاتها.

ت لقأاءات مأح عقأد"وقال عضو المنت  السياسي للحرنة محمد الهندي فأي مسأتهل اللقأاء إن الحرنأة 
السقأأأأائل والقأأأأو  الوطنيأأأأة لمناقشأأأأة المبأأأأادرة، وجأأأأاءت ردود أفعالهأأأأا إيجابيأأأأة، إال أنهأأأأا أبأأأأدت بعأأأأض 
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الموقأأح بأأين منإمأأة التحر أأر  "أوسأألوالمالحإأأات، بخاقأأة تجأأاه النقطأأة األولأأن المتعلقأأة ب لغأأاء اتسأأا  
سرائيل عام   .1993السلسطينية وا 

لأواقعي إلغأاء اتسأا  اوسألو، فأ ن الجميأح لديأه قناعأة بأنن في حال نان من غير ا"وأضاف الهندي أنه 
 ."هأا االتسا  وقل إلن نهايته وطر ت مسدود، بمن فيهم السلطة السلسطينية ورموز فيها

السأألطة أملأأت مأأن خأأالل االتسأأا  أن يتحأأول إلأأن دولأأة فلسأأطينية، فيمأأا سأأعت إسأأرائيل "أن  إلأأنوأشأأار 
 ."نية باألساس، ونجحت في فرض ما تر دهإلن تحو له إلن اتسا  أمني له وإيسة أم

عأأأدم وجأأأود إمنأأأان لتحقيأأأت المقأأأالحة السلسأأأطينية، إال ضأأأمن اسأأأتراتيجية وطنيأأأة موحأأأدة فأأأي "ورأ  
لأأو بقيأأت حأأوارات المقأأالحة تحأأت سأأق  أوسأألو سأأيعطي ألأأك "، مشأأددًا علأأن أنأأه "مواجهأأة االحأأتالل

 ."ايحاًء خاطئًا بنن المسنلة محاققة وتقاسم للسلطات
 16/11/2016اة، لندن، الحي

 
 ل الصراع إلى صراع دينياالحتالل يلعب بالنار ويحوّ  : رضوان .12

دعأأا إسأأماعيل رضأأوان القيأأادي فأأي حرنأأة حمأأاس الشأأعو  العربيأأة واألمأأة ائسأأالمية إلأأن : ديأأر الأأبلح
 دعم مسيرة القرآن المر م والمقاومة في فلسطين ونسر حقار غزة.

اشد أقامته حرنة حمأاس فأي مدينأة ديأر الأبلح نرمأت فيأه جاءت تقر حات رضوان خالل مهرجان ح
مأأن حسإأأة القأأرآن المأأر م وحمأأل عنأأوان "أهأأل القأأرآن لرققأأن تيجأأان وللنقأأر عنأأوان"، وحضأأره  1500

 آالف المواطنين.
: "االحتالل يلع  بالنار ويحول القرا  إلن قرا  ديني، ونحن ندعو لدعم قمود أهأل وقال رضوان

علن طر ت التحر ر، وعلن العالم العربي وائسالمي الدفا  عنهم.. االحتالل القدس والضسة وتطو ره 
دّمأأر مسأأاجد وبيأأوت ومأأدارس غأأزة إال أنأأه فشأأل فأأي تأأدمير العقيأأدة.. سنسأأتمر بمسأأيرة القأأرآن وائعأأداد 

 حتن تحر ر أققانا وأسرانا، ودير البلح نموأج شاهد".
دينة دير البلح بتخر ل نلة جديدة من حأافإي نما وعد ديا  الجرو القيادي في حرنة حماس أهالي م

خالل السأنوات  200إلن  60القرآن المر م العام المقبل، معربًا عن فخره بازدياد عدد حسإة القرآن من 
 العشر الماضية.

 15/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 فتح: لدينا اإلصرار والعزيمة حتى تحقيق العودة والحرية واالستقالل .13
أمدت حرنة التحر ر الأوطني السلسأطيني "فأتح"، أن لأد  الشأع  السلسأطيني ائرادة والتقأميم  :هللا رام

والعز مة لمواقلة المساف مأن أجأل تحقيأت األهأداف والطموحأات الوطنيأة المتمنلأة فأي العأودة والحر أة 
 وعاقمتها القدس. واالستقالل، وبناء الدولة السلسطينية المستقلة علن حدود الرابح من حز ران/ يونيو

جأأاء ألأأك فأأي بيأأان قأأدر عأأن مسوضأأية ائعأأالم والنقافأأة يأأوم النالنأأاء، فأأي الأأأنر  النامنأأة والعشأأر ن 
قأأأد جأأأاء نمأأأرة النضأأأال الأأأوطني الطو أأأل  ائعأأأالنأن هأأأأا  إلأأأنوأشأأأار بيأأأان فأأأتح  ئعأأأالن االسأأأتقالل.

لنضأأأوج، وأنأأأه وتضأأأحيات عشأأأرات اآلالف مأأأن الشأأأهداء واألسأأأر ، ويعبأأأر عأأأن وعأأأي وطنأأأي منتمأأأل ا
وأوضأأح البيأأان، أن  محطأأة مهمأأة فأأي تأأار خ المسأأاف الأأوطني السلسأأطيني، وهأأو النأأور فأأي نهايأأة النسأأت.

إعأأأالن االسأأأتقالل يمنأأأل رؤيأأأة وطنيأأأة تستشأأأرف المسأأأتقبل، مأأأن خأأأالل حدينأأأه عأأأن الدولأأأة السلسأأأطينية 
 سيادة والقانون.المتسامحة والديمقراطية، دولة حدينة لمل مواطنيها، دولة المساواة والعدل وال

 15/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
 
 عباس زكي: المؤتمر السابع مؤتمر سياسات واستراتيجيات .14

أمأأأد عضأأأو اللجنأأأة المرنز أأأة، مسأأأوض العالقأأأات العربيأأأة والقأأأين الشأأأعبية عبأأأاس زنأأأي، أن  :رام هللا
 يادات، بل مؤتمر سياسات واستراتيجيات.مؤتمر حرنة فتح السابح ليس مؤتمر انتخابات واستبدال ق

وقأأال زنأأي فأأي حأأدين لبرنأأامل " أاهبأأون إلأأن المأأؤتمر" الأأأي بأأن عبأأر تلسز أأون فلسأأطين وقنأأاة عأأودة 
السلسطينية: "إأا انتإمت فتح انتإمت دقات القلأ  السلسأطيني، وهأأه  وائأاعاتوعدد من السضائيات 

مؤنأأدًا أهميأأة محطأأة المأأؤتمر باعتبأأار السنأأرة النبيلأأة الحرنأة التار خيأأة يجأأ  أن ال تخضأأح للتجر بيأأة"، 
بحاجأأة إلأأن جنأأود، وفأأت نإأأام وبرنأأامل سياسأأي وبرنأأامل مرحلأأي يحأأدد عالقأأاتهم ببعضأأهم، وعالقأأتهم 

وأمأأد أن المأأؤتمر سيؤسأأس السأأتنهاض الحالأأة الشأأعبية باعتبأأار حرنأأة فأأتح العمأأود السقأأري  بأأاألخر ن.
 رني لسلسطين.لمنإمة التحر ر السلسطينية واالسم الح

وحول مخرجات المؤتمر بشنل عام، قال زني: "المواطنون متخوفون مأن االخأتالف نمأا يشأا ، لمأن 
مأأأا سأأأنخرج بأأأه مأأأن اسأأأتراتيجيات سأأأوف تجسأأأد الطمأأأوف وسأأأتليت بمسأأأتو  "فأأأتح" التأأأي تقأأأود السأأأاحة 

 ."ائقليمالسلسطينية، رغم الإروف القعبة التي يمر بها 
 15/11/2016، لفلسطينية وفاوكالة األنباء والمعلومات ا
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 دات: ذاهبون لمؤتمر الحركة بخطوات صلبة وراسخةأبو العر  .15
دات فأأأي حأأأدين لبرنأأأامل التحر أأأر فأأأي لبنأأأان فتحأأأي أبأأأو العأأأر  قأأأال أمأأأين سأأأر فقأأأائل منإمأأأة :رام هللا

النعقأاد  أنجأزت األمأور"أاهبون إلن المؤتمر": "أاهبون للمؤتمر بخطوات قلبة وراسخة، باعتبار نأل 
المأأأؤتمر"، معتبأأأرًا المأأأؤتمر اسأأأتحقا  وطنأأأي حرنأأأي ديمقراطأأأي، ومحطأأأة مأأأن أجأأأل التقيأأأيم واسأأأتنباط 
الأأأأدروس والعبأأأأر والمسأأأأاءلة والمحاسأأأأبة، مؤنأأأأدا أهميأأأأة المأأأأؤتمر نضأأأأرورة مأأأأن أجأأأأل ترتيأأأأ  البيأأأأت 

 السلسطيني.
نن يوما نمأا وتابح: "نحن في مخيمات لبنان ونحن أاهبون للمؤتمر السابح لحرنة فتح، نؤند أننا لم ن

مهمأأاًل فأأي خارطأأة الشأأتات، وبرفقأأة إخواننأأا المناضأألين والسأأدائيين بقيأأادة الأأرئيس ياسأأر عرفأأات حملنأأا 
الرايأأأة وتحملنأأأا العأأأ ء األمبأأأر، ونقأأأول ب منأأأاننم االعتمأأأاد علينأأأا هنأأأا نحرنأأأة فأأأتح ومنإمأأأة التحر أأأر 

 خطن نابتة".السلسطينية، بنن ينون نضالنا ونساحنا واحد متمامل بالداخل والخارج ب
 15/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا

 
 قيادي في فتح يهاجم معارضي انعقاد المؤتمر السابع للحركة .16

شنَّ عضو الهيئة القيادية لحرنة فتح في قطا  غزة إبراهيم أبو النجأا، هجوًمأا : أحمد المقري  -غزة 
نوفمبر/ تشر ن النأاني الجأاري  29ة فتح المقرر في الأًعا علن معارضي انعقاد المؤتمر السابح لحرن

وقأأال أبأأو النجأأا فأأي تقأأر حات لأأأ"فلسطين"، أمأأس: "مأأن يأأدعي أن المأأؤتمر ال بأأد أال  بمدينأأة رام هللا.
 يعقد بسب  وجود خالفات واختالفات في حرنة فتح، هم ليسوا قيادات والقائد ال يقول ألك".

 تي يتحدنون عنها؟".وتساءل: "أين هي الخالفات والمخاوف ال
وأفأأاد أبأأو النجأأا بأأنن المأأؤتمر بأأات منتمأأل النقأأا  النعقأأاده، ووضأأعت األسأأماء المشأأارنة ناملأأة فيأأه 
بحس  النإام الداخلي للحرنة التي نص عليها، مشيًرا إلن أن المؤتمر تمنيلي وال يمنن أن يسأتوع  

 نل أعضاء الحرنة.
لمأأؤتمر فيمأأا يتعلأأت ببرنأأامل حرنأأة فأأتح، مؤنأأًدا أن ونسأأن أبأأو النجأأا أي تغييأأرات سأأتجر  فأأي أروقأأة ا

"برنامل فتح نابت وال يمنن التزحزف عنأه أو القبأول بغيأر الأوطن وعاقأمته القأدس، مأح حأدود الدولأة 
وأنأر أن هنأاك تنسأيًقا مأح الجهأات  ومياهها، وبما أمدتأه وأيدتأه هيئأة األمأم المتحأدة ومجلأس األمأن".

فتح المشارنين في المؤتمر السابح، حيأن سأتبدأ مغأادرتهم فعلًيأا  المسؤولة لتسهيل سسر أعضاء حرنة
 من الشهر الجاري عبر معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي قطا  غزة. 20في 

 15/11/2016فلسطين أون الين 
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 "أوسلو"القوى الفلسطينية: إعالن االستقالل محطة مهمة الستعادة الحقوق ويجب التخلص من  .17
  السلسطينية أن إعالن استقالل الدولة السلسطينية في المجلس الوطني عام أمدت قيادة القو  :غزة

، يشنل محطة نضالية مهمة من أجل استعادة حقو  الشع  السلسطيني والتمسك بنوابته. 1988
والتخلص من االتساقيات التي ال يلتزم بها  "مسار أوسلو"ودعت في هأه المناسبة إلن مراجعة 

قات األمنية واالقتقادية والسياسية، في إل استمرار سياسات االحتالل االحتالل، خاقة االتسا
االستيطانية. وأمدت قيادة القو  في بيان لها عق  اجتماعها العام في مدينة رام هللا، أن إعالن 

، في الجزائر بقوت 1988االستقالل والدولة السلسطينية في المجلس الوطني السلسطيني عام 
تشنل محطة نضالية مهمة من أجل استعادة حقو  شعبنا والتمسك "عرفات الشهيد الخالد ياسر 

قامة الدولة السلسطينية المستقلة ناملة  بنوابته، في ضمان حت عودة الالجئين وتقر ر المقير وا 
إنهاء االحتالل وتنمين ". وأوضحت أن ألك يتطل  تضافر نل الجهود لأ "السيادة وعاقمتها القدس

 ."ا السلسطيني العإيم في إل عدالة قضيتنا السلسطينيةحر ة واستقالل شعبن
سواء علن قعيد المواق  الدولية، أو  "عام إنهاء االحتالل" 2017وأمدت علن أهمية اعتبار عام 

سيتجسد "ما قدر عن حرنة عدم االنحياز بائجما . وأشارت إلن أن نداء االستقالل وا عالن الدولة 
 ."نل محاوالت االحتالل لعرقلة ألكعلن األرض السلسطينية رغما عن 

 16/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
 وملحقاته "أوسلو"اتفاق " والتحلل من إسرائيلبـ"منظمة التحرير بـسحب اعترافها  بطال"الشعبية" ت .18

المسيل "، بنل أشنالها، هو "خيار المقاومة"علن أن  لتحر ر فلسطين أمدت الجبهة الشعبيةغزة: 
الحتالل القهيوني علن وق  مخططاتها االستيطانية والتهو دية في األراضي ب جبار دولة ا

. ودعت "السلسطينية المحتلة، والتسليم بحت شعبنا في تقر ر مقيره في إطار دولته الوطنية المستقلة
قيادة المنإمة والسلطة إلن وق  رهانها علن ائدارة األمر نية ورعايتها للمساوضات الننائية، 

د فوز ترام ، وا عادة قياغة تحالساتها وعالقاتها الدولية بناًء علن مد  دعمها الدول خقوقا بع
سح  اعترافها بدولة إسرائيل، وائعالن عن "للحقو  السلسطينية. وطالبت قيادة منإمة التحر ر بأ 

نقدية ، بما يمهد الطر ت ئجراء مراجعة "تحللها من االلتزامات المترتبة عن اتسا  أوسلو وملحقاته
 .شاملة، واستعادة الوحدة الوطنية علن قاعدة التمسك بنهداف المشرو  الوطني

ائطار الوطني الجامح المعبر "ودعت ئعادة االعتبار للدور والمنانة التمنيلية للمنإمة باعتبارها 
وق  نل أشنال التنسيت األمني والتطبيح ". وشددت علن ضرورة "عن وحدة شعبنا وهو ته الجماعية

السياسي مح العدو القهيوني، والتقدي الجاد لمسار التطبيح العربي معه، بالتعاون مح نل القو  
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، ونألك علن رفض نل المبادرات العربية والدولية "الوطنية والقومية العربية الداعمة لقضيتنا الوطنية
، "الننائيةمسار المساوضات "التي تنتقص من حقو  الشع  السلسطيني، أو تستهدف العودة إلن 

مجددة التمسك بالدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية األمم المتحدة ومرجعية قراراتها بهدف تنسيأها ال 
 .التساوض عليها

 16/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
 المجتمع الدولي العمل الجاد إلحقاق حقوق الشعب الفلسطيني  على: أبو ظريفة .19

يين أمأس النالنأأاء، للمطالبأة بتحأرك دولأأي ئنهأاء االحأأتالل تإأاهر مئأات السلسأأطين: رائأد الفأأي - غأزة
 .ئعالن ونيقة االستقالل السلسطينية 28وألك في الأنر  السنوية  "ائسرائيلي"

وجرت التإاهرة قبالة المقر الرئيسي لرمم المتحدة ورفح المشأارنون فيهأا األعأالم السلسأطينية والفتأات 
نهأأاء ا . وقأأال عضأأو المنتأأ  السياسأأي للجبهأأة "ائسأأرائيلي"الحأأتالل تطالأأ  بتجسأأيد دولأأة فلسأأطين وا 

الديمقراطية طالل أبو إر سة إن علن المجتمح الدولي العمل الجاد ئحقأا  حقأو  الشأع  السلسأطيني 
قامة الدولة السلسطينية علن الحدود المحتلة عام   .1967ب نهاء االحتالل وا 

واالتسأا   2007لأداخلي المسأتمر منأأ منتقأ  عأام وحن أبو إر سة علن إنهأاء االنقسأام السلسأطيني ا
 ."إسرائيل"علن استراتيجية فلسطينية موحدة في مواجهة 

 16/11/2016الخليج، الشارقة 
 
 قرب نابلس مخيم عسكراشتباك مسلح مع االحتالل خالل اقتحامه  .21

ت مختلسأة واقل جيش االحتالل ائسرائيلي فجر أمس، من عمليات الدعم والتستيش في مناط :نابلس
بالضسة الغربية المحتلة، حين قام جنوده باعتقال سبعة شبان بأزعم مقاومأة االحأتالل واالعتأداء علأن 

 المستوطنين، فيما تحول اقتحام لمخيم عسنر قر  نابلس الشتباك مسلح. 
فسي مخيم عسنر قر  نابلس اندلح اشتباك مسلح عندما اقتحم الجيش المخيم لتنسيأأ اعتقأاالت، حيأن 

حمأأت قأأوات االحأأتالل المخأأيم بنعأأداد نبيأأرة مأأن اآلليأأات العسأأنر ة، وحاقأأرت منأأزل عائلأأة قنأأديل، اقت
واحتجأأزت أفأأراد العائلأأة للضأأغط علأأن ابنهأأا نأأائر لتسأأليم نسسأأه، حيأأن تأأم اعتقالأأه الحقأأا، فيمأأا لحقأأت 

 أضرار نبيرة بالمنزل المستهدف نتيجة االشتباك.
قنديل الأي استشهد باشتباك مسألح مأح قأوات االحأتالل  يأنر أن الشا  قنديل هو شقيت الشهيد تامر

 .2006في مخيم عسنر العام 
 16/11/2016األيام، رام هللا، 
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 "عمونة"قانون تسوية  من انشقاق بسبب يحذرليبرمان  .21
اتسح الجدل في الحنومة واالئتالف الحامم، حول قانون تسوية 'عمونة'، : برهوم جرايسي - الناقرة

نون بين المعترضين عليه وز ر الحر  أفيغدور ليبرمان، إأ قال إن "نل من هو ونان الالفت أن ي
هو وضح سياسة  األهم األمرقلت علن االستيطان في يهودا والسامرة يالضسة المحتلة  يسهم أن 

 األرضالجديدة. ال حاجة في هأه اللحإة لتنبيت حقائت علن  األميرنية ائدارةمتست عليها مح 
حراج  الوافدة. ألول مرة توجد حنومة يمين في البالد ورئيس جمهوري، مجلس شيوخ  ائدارةوا 

جمهوري ونونغرس جمهوري في الواليات المتحدة، وعليه ف ن الحوار المبنر هو واج . وحأر 
انهيار الحنومة الحالية، نما حقل في  إلنليبرمان من انشقا  في معسنر اليمين المتشدد، يؤدي 

 ابتعاد هأا اليمين عن الحنم بعد االنتخابات". إلنسنين الماضية، ما أد  عدة حاالت علن مر ال
 16/11/2016الغد، عّمان 

 
 ويقوض القضاء "العلياـ"يمس ب"عمونة" ألنه  قانون  لمشروعكحلون: حزبي لن يصوت  .22

موشيه نحلون حدًا  "نّلنا"وضح وز ر المال ائسرائيلي زعيم حز  : أسعد تلحمي –الناقرة 
الأي يبغي إضساء الشرعية القانونية  "عمونة" ت حول موقسه وحزبه من مشرو  قانون تسويةللتنويال

وغيرها من المستوطنات حين مئات منازل المستوطنين المقامة علن  "علن البؤرة االستيطانية عمونه
أعضاء  ال يدعمون مشرو   10أراٍض فلسطينية خاقة، ب عالنه أنه وأعضاء نتلته البرلمانية ي

 لقانون المسترض طرحه اليوم في المنيست للتقو ت بالقراءة التمهيدية.ا
وأعلن نحلون في مؤتمر أمس أنه لن يدعم القانون ألن ألك معناه المساس بالمحنمة العليا. ويعني 
هأا الموق  استحالة حقول مشرو  القانون علن الغالبية البرلمانية، إأ ستنضم األقوات العشرة 

عضوًا، مح ائشارة إلن أن نوابًا من الحزبين الدينيين المتزمتين  55تي تتشنل من إلن المعارضة ال
أعلنوا أنهم لن يدعموا القانون الجديد إاّل إأا فرض عليهم رئيس الحنومة  "يهدوت هتوراة"و  "شاس"
 أي التقو ت مح القانون. "الطاعة االئتالفية"

 16/11/2016الحياة، لندن،
 
 "واألحزاب الدينية تدخلت خوفًا على "صافرة السبت قانون األذان للتصويتطرح  أوقفناالطيبي:  .23

بعد اتقاالت مننسة مح قادة القائمة العربية المشترنة في المنيست،  :محمد أبو خضير -القدس 
أوقست األحزا  الدينية اليهودية "الحر ديم" مساء أمس، "قانون األأان" الأي يحإر علن المساجد 

 .استخدام منبرات القوتودور العبادة 
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وبين د. أحمد الطيبي، النائ  في المنيست رئيس الحرنة العربية للتغيير لأ"القدس": "اقنعنا أنا والنائ  
طل  أبو عرار خالل حوار برلماني هادئ وز ر الداخلية أر يه درعي ووز ر القحة يعنوف ليتسمان 

وعليه تقدم ليتسمان باستئناف علن قرار  يزعيم حز  يهدوت هتوراة  بخطورة تمر ر هأا القانون،
اللجنة الوزار ة ائسرائيلية بشنن المقادقة علن قانون األأان، وعليه لن يتم عرض هأا القانون اليوم 

 ."األربعاء
وأشار ليتسمان إلن أن القانون يعتبر مسًا بأ"الستاتينو"، وقد يؤنر علن "قافرة" ائعالن عن دخول 

 ."اء "الحر ديمالسبت المتبعة في أحي
وقال د. أحمد الطيبي لأ"القدس": ما من شك أن هأا االئتالف اليميني يطرف سلسلة من القوانين 
العنقر ة، لمن قانون منح األأان نان أروة هأه القوانين، وفي األيام األخيرة وقبل طرحة للنقاش 

لقاء الخطابات في المنيست، حاولنا في القائمة المشترنة وعبر القن وات البرلمانية واالتقاالت مح وا 
 ."عدد من الوزراء إقناعهم بعدم التقو ت وتجميد هأا المشرو 

"إأا بقي هأا االستئناف قامدًا حتن مساء اليوم األربعاء لن ينون هناك تقو ت، ونحن  وأضاف:
زعيم  أراد أن يتم التقو ت عليه بالقراءة التمهيدية ويضغط علن ألنهنعلم أن نتنياهو غاض  جدًا 

 ."حز  يهدوت هتوراة، لمن ليتسمان مقتنح ومدعوم من مجلس نبار حاخامات التوراة في الحز 
وتابح الطيبي: نحن في القائمة المشترنة عملنا ضمن مسار ن: األول، وطني من خالل ترديد األأان 

 .من علن منقة المنيست. والناني، من خالل االجتماعات البرلمانية المرانونية
"السينار و األول: أن يتم قبر القانون، أو  علن سؤال حول السينار وهات المتوقعة، قال الطيبي:وردًا 

علن األقل تجميده خاقة أن هناك اعتراضات من قبل عدد من الوزراء سيما أنه هناك قوانين جودة 
بسح  بيئة تغني عنه، والسينار و الناني: أن ينجح نتنياهو بالضغط علن حز  ييهدوت هتوراة  

 ."االعتراض قباف اليوم أو بعد أسبوعين وهأا وارد
"أن ينتي نتنياهو بالقانون إلن جلسة الحنومة الموسعة، لبحن  أما السينار و النالن بحس  الطيبي:

القانون للتقو ت، وما فهمناه من النوا   إحضاراالستئناف وان يقوتوا عليه هناك وعندها سيتم 
أا تم تمر ر القانون وشرعنته، سنناشد وبطر  سلمية عدم يالحيرديم  انهم متمسنون بم وقسهم، وا 
 .احترامه وعدم االنقيا  له

و األخير، ستتوجه للمحنمة ني يسري مسعول  ار نوأمد الطيبي أن القائمة المشترنة عند حقول السي
 .هأا القانون علن الشعائر اليهودية أيام السبت وهأا ما ال تر دة األحزا  اليهودية

ليبرمان  وهأا  -بنيت  -"نحن أمام واحدة من أمنر الحنومات تطرفًا، ينتنياهو بالقول: تم الطيبي وخ
الجنوف لنتنياهو في السنوات األخيرة نحو المز د من التطرف، نم استهدافة للجماهير العربية والنوا  
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ا  اللينود وغيرهم العر  وللقائمة المشترنة في الداخل السلسطيني، إلن جان  إفساحه المجال لنو 
 .لتقديم سيل من االقتراحات ومشار ح القوانين العنقر ة

 16/11/2016القدس، القدس، 
 
  2010 سنةن أول سفير لها في تركيا منذ تعيّ " اإلسرائيلية"الخارجية  .24

قادقت لجنة التعيينات في الخارجية ائسرائيلية، يوم النالناء، علن تعيين نائ  : هاشم حمدان
ئسرائيلي في لندن، إيتان نائيه، سسيرا ئسرائيل في أنقرة، وهو ما يعتبر مرحلة أخر  في السسير ا

 سنوات. 5تطبيح العالقات مح ترنيا بعد أمنر من 
 15/11/2016، 48عرب 

 
 "المحكمة الدولية"لـ "إسرائيل"قانون نهب األراضي الفلسطينية يقود المدعي العام:  .25

لمستشار القضائي لحنومة االحتالل ائسرائيلي افيحاي مندلبليت، حأر ا: برهوم جرايسي - الناقرة
يقوت عليه  أنبقسته المدعي العام األعلن، من أن قانون تسوية 'عمونة' ، الأي  يسترض 

السلسطينية بملمية خاقة لقالح استيطان عقابات  األراضينه   إلنالمنيست اليوم، و هدف 
 محنمة الجنايات الدولية.  إلن المستوطنين، من شننه أن يقود إسرائيل

 16/11/2016الغد، عّمان 
 
 عملية تقصي حقائق جديدة ضد نتنياهو وزوجته يبدأمراقب الدولة  .26

بدأ مراق  الدولة ائسرائيلي، يوسي  شابيرا، عملية تققي حقائت جديدة ضد رئيس  هاشم حمدان
الحنومة، وألك في أعقا  شناو  الحنومة، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة نتنياهو، ومنت  رئيس 
 رئيسة السلطة للنهوض بمنانة المرأة في المنت  سابقا، فيرد سو د.

وفي مقابلة لبرنامل 'عوفداه'، تم بنها األسبو  الماضي، قالت سو د إن مقربات من سارة نتنياهو 
اني نستالي، طلبن منها دفح المنإمات النسوية إلن قرا  مح المسؤول عن مسنن نتنياهو السابت، م

 الأي اتهم بالمالحقة الجنسية لعاملة نانت تعمل في مسنن رئيس الحنومة.
وبحس  سو د، ف ن 'خدماتها الجيدة' مطلوبة نرد للجميل الأي قنح معها من خالل تمديد عقد 

 العمل في منقبها في منت  رئيس الحنومة، في حينه.
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هي التي بشرتها بتمديد عقد العمل في منت  رئيس وقالت في المقابلة المشار إليها إن سارة نتنياهو 
وفي أعقا  بن المقابلة، توجهت حرنة 'أومتس'، بواسطة المحامي يوفال يوعيز، إلن  الحنومة.

 مراق  الدولة، وطلبت منه تققي الحقائت بهأا الشنن.
في  وقال مستشار مراق  الدولة للمهمات الخاقة، عميحاي شاي، إن منت  مراق  الدولة يجري 

 هأه األيام عملية فحص بهأه القضية المتقلة بسو د.
وأمدت القناة التلسز ونية ائسرائيلية النانية، مساء اليوم النالناء، للمرة األولن، أن مراق  الدولة بدأ 

 عملية تققي الحقائت الجديدة.
 15/11/2016، 48عرب 

 
 في مكتب نتنياهومي بمجلس األمن القو  اً سابق توقف مسؤوالً  اإلسرائيليةالشرطة  .27

أوقست الوحدة القطر ة للتحقيت في قضايا االحتيال التابعة للشرطة ائسرائيلية اليوم، : بالل ضاهر
النالناء، مسؤوال نبيرا سابقا في مجلس األمن القومي في منت  رئيس الحنومة ائسرائيلية، بشبهة 

 ارتمابه مخالسات فساد.
موقوف مرشح لتولي منق  أمني حساس، وأنه مشتبه اآلن وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن ال

بارتما  مخالسات فساد تتعلت بغسيل أموال واالحتيال وخيانة األمانة. نما تم اعتقال امرأة بشبهة 
 ضلوعها في هأه القضية.

 15/11/2016، 48عرب 
 
 "عمونة"ويعارض قانون تسوية  الحكومةبيغن ينتقد  .28

حز  اللينود بيني بيغن انتقادات شديدة اللهجة إلن الحنومة  وجه عضو المنيست عن: محمد وتد
ائسرائيلية، حيال تعاملها مح قرار المحنمة العليا ب خالء مستوطنة 'عمونة' المقامة علن أرض 
بملمية خاقة للسلسطينيين، فيما أعر  عن معارضته لمقادقة اللجنة الوزار ة علن قانون تسوية 

 يض المستوطنات' بالضسة الغربية.'عمونة' أو ما يسمن بأ 'تب
وردت أقوال الوز ر السابت بيغن، خالل المقابلة التي أجراها، يوم النالناء، مح تلسز ون موقح 'واال' 
ائسرائيلي، حين أمد أن القانون بمنابة 'وقمة عار' علن المشرو  االستيطاني بالضسة الغربية، 

ائيلية ال ينقون وال يؤمنون بالقانون، قائال: 'المنير من مبينا بنن المنير من الوزراء بالحنومة ائسر 
 أعضاء االئتالف بالحنومة ينملون أن تقوم المحنمة العليا بشطبه'.
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ويعتقد النائ  بيغن أن قانون التسوية يتخطن نافة الحدود ومن شننه أن يؤدي إلن تحطيم نافة 
 الم ّسلمات المتست عليها بالدولة.

ون المشرو  االستيطاني عز ز علن قلبي، أبديت معارضتي لقانون التسوية، وقال بيغن: 'بالأات ن
 فهأا قانون سيء، وعليه يج  شطبه، فهو يتجاوز الحدود واألمور التي يمنن أن أقبل بها'.

وعن األسبا  التي دفعته لمعارضة القانون، تحدن النائ  بيغن بالقول: 'حنومات إسرائيل المتعاقبة 
وام، أدبت حأرها وامتنعت عن فرض سيادة القانون المعتمدة من التشر عات ومدار عشرات األع

 بالمنيست علن المواطنين الأين ال يحملون الجنسية ائسرائيلية'.
وفي الحالة التي نحن بقددها، يؤند بيغن، فنن الحدين يدور عن مواطنين عر ، بحين يلزم األمر 

قوة المسرطة معهم أو فرض تشر عات من هأا القبيل التعامل معهم بحأر واالمتنا  من استعمال ال
 عليهم'.

 15/11/2016، 48عرب 
 
 "إسرائيل"ن يدعو لمقاطعة قانون يمنع التأشيرة عم  على  تصادقالكنيست  .29

المنيست ائسرائيلي قاد  بساعات متنخرة من ، أن محمد وتد عن، 15/11/2016، 48عرب أنرت 
منح التنشيرة الدخول للبالد لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل، أو  ليل النالناء، علن قانون يقضي بمنح

 يدعم و نتمي لجهات ومؤسسات تدعم هأه المقاطعة.
وبحس  مشرو  القانون، الأي قدمه النائ  روي فولممان، من حز ' نوالنو'، سيتم منح وز ر 

سرائيل، بيد أن الداخلية ائسرائيلي، قالحية عدم منح تنشيرات دخول، ألي شخص يدعو لمقاطعة إ
 بنود القانون ال تسري علن ائسرائيليين والمقيمين فيها بشنل دائم.

وسبت للجنة الداخلية أن قادقت علن تعديل قانون 'الدخول إلن إسرائيل'، بما يمنح وز ر الداخلية، 
 قالحية عدم منح تنشيرات دخول وتقار ح إقامة، للداعين لمقاطعة إسرائيل.

إلن اللجنة الوزار ة للتشر ح للمقادقة عليه، حين تم عرضه للتقو ت علن وتم إحالة التعديل 
 المنيست.

وعق  القانون، سيجد العديد من مناقري القضية السلسطينية، ممن ينشطون في دعوات المقاطعة، 
قعوبة في الوقول إلن األراضي السلسطينية المحتلة، حين يتوج  عليهم الدخول للضسة الغربية 

  ت المطارات والمعابر ائسرائيلية.وغزة عن طر 
وأتن التعديل علن القانون، عق  ما شهدته السنوات األخيرة من حمالت دولية داعم للشع  
السلسطيني ومناهضة إلن إسرائيل وممارساتها االحتاللية وتزايد الدعوات لمقاطعتها في أنحاء العالم، 
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ارات ومقاطعة إسرائيل، بسب  استمرار في استقدار قرارات في جامعات وشرنات بوق  االستنم
 احتاللها لرراضي السلسطينية.

المنيست قاد  بالقراءة األولن، ، أن أحمد رمضان، عن 16/11/2016المستقبل، بيروت، ونشرت 
 علن مشرو  قانون يسرض قيودا علن دخول الداعين والمؤ دين إلن مقاطعة إسرائيل.

، 15نائبًا أيدوا مشرو  القانون، وعارضه  42ن أمس، إن وقال المنت  ائعالمي للمنيست في بيا
 فيما امتنح سبعة عن التقو ت، الأي جر  مساء أول من أمس االننين.

 و تعين المقادقة علن مشرو  القانون بقراءتين إضافيتين قبل أن يقبح قانون نافأًا.
 

 دون أي تبعات قانونيةسرقة واضحة ألراضي الضفة الغربية "السالم اآلن": "قانون التسوية"  .31
 "قانون التسوية"الغرض من مشرو  "ائسرائيلية:  "السالم اآلن"قالت حرنة أرناؤوط: عبد الرؤوف 

المقترف هو إضساء الشرعية بننر رجعي علن آالف الوحدات السننية التي بنيت علن أراٍض 
 فلسطينية خاقة في البؤر االستيطانية والمستوطنات غير الشرعية.

من المستوطنات تقام علن أراٍض  ٪32أن ما يقر  من  "السالم اآلن"، نشست 2006ام في الع
فلسطينية خاقة، وفي اآلونة األخيرة، جادلت جماعات المستوطنين منل ير غافيم  التي ناضلت من 

وحدة استيطانية أقيمت علن أراٍض فلسطينية خاقة  2,000أجل مشرو  القانون أن هناك أمنر من 
 ."أه التشر عاتستتننر به
وفقا لمشرو  القانون، "وقالت: "تقر حا بالسرقة  "إلن أن مشرو  القانون يمنل "السالم اآلن"وأشارت 

يمنن ألي شخص سرقة أي أرض في الضسة الغربية، طالما انه يسعل ألك لغرض تسوية، وعالوة 
أراض خاقة إضافية  علن ألك، ف ن هأا القانون يمنح الضوء األخضر للمستوطنين لالستيالء علن

وبالتالي، ف ن مشرو  القانون يسمح عمليا للحنومة واألفراد سرقة أراضي "وأضافت:  "في المستقبل
 ."السلسطينيين دون أي تبعات قانونية

مشرو  القانون يهدف إلن إلغاء بننر رجعي أحنام المحنمة العليا التي ال تتناس  مح "ولستت إلن أن 
السنر المؤ د للمستوطنين. إنها محاولة لتغيير قواعد اللعبة الديمقراطية وتمنين الحنومة من التخلص 

التهر  من إخالء  إلنإن فنرة عقد ائيجار هي مجرد خدعة تهدف "وقالت:  "من قيود القانون 
ألراضي. وقد أنبت التار خ في المنطقة أن ما هو مؤقت يقبح دائما. وهنأا، ف ن التنجير يعني ا

 ."المقادرة ننمر الواقح
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قضت "وقالت:  "يناقض القانون ائسرائيلي والدولي"إلن أن مشرو  القانون  "السالم اآلن"وأشارت 
ية خاقة في األراضي المحتلة المحنمة العليا بنن سلطة إسرائيل في مقادرة األراضي السلسطين

 ."تقتقر علن حاالت ينون فيها السلسطينيون أيضا مستسيدين من المقادرة
هأا يعني أن مقادرة أراض فلسطينية خاقة لإلسرائيليين غير شرعي وفقا لقرارات "وأضافت: 

 ."المحنمة العليا ونألك وفقا للقانون الدولي
ن يعني تطبيت القانون ائسرائيلي خارج إسرائيل وقالت: أن مشرو  القانو  "السالم اآلن"نما أنرت 

سيطبت مشرو  القانون فقط علن الضسة الغربية التي تخضح للحنم العسنري، وهي منطقة خارج "
دولة إسرائيل، والسنان السلسطينيون الأين سيتننرون بالقانون ليس لديهم حت التقو ت للمنيست، 

ات غير ديمقراطية، والن البرلمان ائسرائيلي ليس لديه السلطة وبالتالي من الواضح أن هأه التشر ع
القانونية ئقدار تشر عات في الضسة الغربية، ف ن مشرو  القانون يتطل  من قائد قيادة المنطقة 

 ."الوسطن في الجيش ائسرائيلي إقدار أمر بتنسيأ مضمون القانون 
لحالية لمشرو  قانون التسوية بعد أن اعتبر تمت قياغة النسخة ا"إلن انه  "السالم اآلن"وأشارت 

أنر النائ  العام أن مشرو  "وقالت:  "المدعي العام ائسرائيلي مسودة سابقة بننها غير دستور ة
 ."القانون األقلي ال ينتهك القانون الدولي فحس  بل هو أيضا مخال  لحنم للقانون ائسرائيلي

 16/11/2016األيام، رام هللا، 
 

 لنا كفلسطينيين لنا ومن دونه ال شرف   ّلم: األذان في القدس شرف  مانويل مس .31
منح  من الم قرر أن ي نّإم أهالي فلسطين المحتلة وقسة رفض واحتجاج لقانون : عز الدين أبو عيشة

اليوم في يافا، تزامنًا مح جلسة المنيست لمناقشة القرار، وت عّد هأه الوقسة األولن من نوعها منأ  األأان
 ل المدينة.احتال

من جهته، قال راعن ننيسة الالتين في القدس المحتلة األ  مانو ل مسّلم: "نعلن نحن العر  
المسيحيين أن األأان في القدس شرف لنا ومن دونه ال شرف لنا نسلسطينيين، وسنتجاوز االستننار 

 سنة". 1400 إلن مقاومة القرار، فمدينة القدس لها طابح ديني ِميزت ه األأان واألجراس منأ
وا أجراَسنا تدعونم للقالة"، مؤّندًا أّن إسرائيل تستح  وأضاف لأ "السسير": "إأا أسنتوا مآأَننم اعَتِمد 

 قسحة سوداء وهي المساس بالعاطسة الدينّية.
بدوره، مستي الديار السلسطينّية محمد حسين استننر ما يقوم به االحتالل، واعتبر أنه تجاوز نّل 

المحتل ألرضنا، مؤّندًا عدم وجود قّوة في العالم ت جبر المسلمين علن عدم رفح  شيء ونسي أّنه
 األأان، و"ستقدف المآأن عبر منبرات الّقوت".
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وقال لأ "السسير": "هأه المقادقة لن ت غّير من الواقح الديني لمدينة القدس وحرّ ة المعتقدات فيها، بل 
 ستجعلنا أمنر التزامًا بمقدساتنا".

 16/11/2016، بيروت، السفير
 
 الشيخ كمال الخطيب: استمرار قمع الشيخ صالح دفعه لإلضراب المفتوح .32

أمد رئيس لجنة الحر ات في الداخل المحتل، الشيخ نمال الخطي ، أن : حازم الحلو -الناقرة 
ممارسات سلطات االحتالل بحت رئيس الحرنة ائسالمية، الشيخ رائد قالف، دفعته ئعالن 

المستوف عن الطعام، فيما أشار خالد زبارقة، محامي شيخ األققن، إلن تمتعه بمعنويات ائضرا  
 عالية وقحة جيدة.

وأوضح الخطي  في حدينه لقحيسة "فلسطين"، أن الشيخ قالف يمنن في العزل االنسرادي 
 . وتعرض في أمنر من مرة لتستيش قمعي، ومقادرة مأنراته، ومنح القح  والمت  من الدخول إليه

وقال الخطي : إن عائلة الشيخ قالف تعاني بشدة خالل ز ارته في سجن بئر السبح ائسرائيلي، 
حين ال يسمح لهم بز ارته إال مرة واحدة نل أسبوعين ولسترة زمنية ققيرة جًدا، مبيًنا أن الشيخ 

 قالف يتلقن معاملة قاسية من قبل إدارة السجون.
فترة طو لة في السجن بسب  دفاعه عن المسجد األققن ولست النإر إلن أن الشيخ قالف قضن 

المبارك والقدس المحتلة، مبيًنا أن استمرار التضييت علن الشيخ قالف يدلل أن االحتالل يستهدف 
 شيخ األققن داخل السجن وخارجه.

 15/11/2016فلسطين أون الين 
 

 ومنشآت في عدة مناطق في ء ومساكنتنفذ عمليات هدم بينها مسجد قيد اإلنشا االحتاللجرافات  .33
 الضفة

فقد  نسأت سلطات االحتالل أمس عمليات هدم في عدة مناطت في الضسة. مندوبو "األيام"، "وفا":
 هدمت جرافات االحتالل مرنزا مجتمعيا ومسننا في قر ة أم الخير بمسافر يطا جنو  الخليل.

رنز أم الخير المجتمعي ومسننا واقتحمت جرافات االحتالل أراضي المواطنين في القر ة وهدمت م
 من قسيح تعود ملميته للمواطن علي الهأالين.

نما هدمت قوات االحتالل ائسرائيلي، يوم أمس، مغارة "سننية" في منطقة نر مزان، شمال غربي 
 مدينة بيت جاال في محافإة بيت لحم.
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ا قوة عسنر ة، فجر أمس، نما دّمرت جرافات تابعة لبلدية االحتالل ائسرائيلي في القدس، تحرسه
محال تجار ا في منطقة السارو  بحي جبل المنبر جنو  شرقي القدس المحتلة بحجة البناء دون 

 ترخيص.
وفي الوقت نسسه، هدمت جرافات البلدية اسطبال للخيول وغرفة زراعية تعود لرسير المحرر عالء 

 البناء دون ترخيص. عيسن الشويني في حي النوري ببلدة سلوان جنو  األققن، بحجة
واخطرت قوات االحتالل، أمس، بوق  العمل في منزلين، وأرض زراعية ببلدة بيت أمر شمال 

 الخليل.
 وهدمت جرافات االحتالل أساسات مسجد أم القر  وأعمدة إسمنتية في حي واد الحمص في قور

 باهر، دون سابت إنأار.
حاقرت منطقة المسجد وهدمته وفتتت ائسمنت  إسرائيليةوقال المواطن عبد القادر عسانة إن قوة 

 لقطح قغيرة، دون سابت إنأار أو فرض مخالسة بناء.
وفي تجمح المعازي في قر ة جبح شمال القدس المحتلة قادرت قوات االحتالل مسامن من قسيح 

 يبرنسات  لعدة عائالت وألك للمرة الرابعة علن التوالي.
المدنية، بمقادرة برنسات سننية  ائدارةئوا بقيام آليات وقال المختار جمعة قرايعة إنهم فوج

 وحإائر أغنام، بنيت في التجمح قبل شهر ن ونق  الشهر فقط.
 16/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 على قرار االحتالل.. مبادرة شبابية لرفع األذان بنابلس رداً  .34

ح األأان وسط مدينة نابلس، دعما أطلت الناشط الشبابي مازن الدنبك مبادرة لتنإيم تجمح شعبي لرف
 ونقرة للقدس والمسجد األققن المبارك. 48لسلسطينيي األراضي المحتلة عام 

وتنتي هأه المبادرة رفضا لمشرو  القرار القهيوني االستسزازي بمنح رفح األأان بمنبرات القوت في 
 المساجد، بحجة إزعاج المستوطنين.
يني لإلعالم" إن فنرة هأا النشاط جاءت بشنل عسوي، وال تق  وقال الدنبك لمراسل "المرنز السلسط

 خلسه أي جهة رسمية أو حزبية.
إهرا علن دوار الشهداء، تحت عنوان "لن تقمت  12وأوضح أن النشاط سينسأ يوم األربعاء الساعة 

 الدعوة لجميح المواطنين للمشارنة بها للتعبير عن رفضهم لسياسات االحتالل المآأن"، موجهاً 
 االستسزاز ة.
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ولست إلن أن الدعوة للسعالية عممت عبر مختل  وسائل ائعالم، وسيدعن النائ  العربي بالمنيست 
 أحمد الطيبي للمشارنة بها.

 15/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 إلنهاء االحتالل في ذكرى إعالن وثيقة االستقالل فلسطينيةتظاهرات  .35
السلسطينيين أمس النالناء، للمطالبة بتحرك دولي ئنهاء االحتالل  تإاهر مئات: رائد الفي - غزة

 .ئعالن ونيقة االستقالل السلسطينية 28"ائسرائيلي" وألك في الأنر  السنوية 
وجرت التإاهرة قبالة المقر الرئيسي لرمم المتحدة ورفح المشارنون فيها األعالم السلسطينية والفتات 

نهاء االحتالل "ائسرائيلي".  تطال  بتجسيد دولة فلسطين  وا 
وبشنل متزامن نإم قحسيون فلسطينيون فعالية لرفح العلم السلسطيني قبالة مقر الهيئة الرسمية 

 .االستقالل السلسطينية لإلأاعة والتلسز ون إحياء لأنر  إعالن ونيقة
 16/11/2016الخليج، الشارقة، 

 
 أجراس الكنائس داً المطران عطا هللا حنا: اليوم أذان المساجد وغ .36

ندد المطران عطا هللا حنا رئيس أساقسة سبسطية للروم األرنوأنس بالقرار القهيوني بمنح األأان في 
 مدينة القدس المحتلة.

وقال في بيان قحسي، إن "هأا تطور عنقري خطير، وال يمنن القبول بهأا االستهداف، اليوم 
 عجهم قمودنا وبقاؤنا في هأه المدينة المقدسة".يستهدفون المساجد وغًدا أجراس المنائس، إأ يز 

وأضاف "سنبقن في مدينة القدس ولن نتخلن عن انتمائنا لهأه المدينة المقدسة، وستبقن ننائسنا 
روحية تنادي بقيم السالم والمحبة واألخوة والتالقي بين ائنسان وأخيه  ومساجدنا فيها قروحاً 

  ائنسان".
بنافة أشنالها وألوانها، ونعتبر منح األأان في هأه األرض المقدسة  وتابح: "نحن نرفض العنقر ة

 إنما هو مؤشر خطير يدل علن السياسة العنقر ة ائققائية التي تستهدف شعبنا السلسطيني".
 15/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 مستشفى أوغستا فكتوريا بالقدس  داخلافتتاح مدرسة  .37
ت تحت مدرسة في مستشسن المطلح بمدينة القدس في سابقة هي األولن من اف: أسيل جندي -القدس 

األمل وتقوية إرادة األطسال في مواجهة المرض، وتمنينهم من متابعة  بنِّ نوعها في العالم العربي، لِ 
 دراستهم دون انقطا .

لدت فنرة افتتاف مدرسة داخل مستشسن أوغستا فنتور ا يالمطلح  بعد مالحإة الطاقم  الطبي و 
 ،ر نسسية وقحة أطسال مرضن الملن والسرطان بشنل سلبيواالختقاقيين االجتماعيين، مد  تنن  

 بسب  تغيبهم عن مقاعد الدراسة لسترات طو لة خالل خضوعهم للعالج بالمستشسن.
ونان ال بد من تطو ر السنرة من خالل تضافر جهود إدارة المستشسن مح نل من وزارتي القحة 

التعليم العالي السلسطينيتين إضافة إلن وزارة شؤون القدس، لت بحر المدرسة في فضاء والتربية و 
المعرفة وعلن متنها أربعون طسال يتلقون تعليمهم علن مقاعد غسيل الملن بالمستشسن، وخمسون 
طسال مقابون بالسرطان يتعالجون بشنل دوري بالقسم وجميعهم من محافإات الضسة الغربية 

 وقطا  غزة.
 15/11/2016لجزيرة نت، الدوحة، ا

 
 غزة: بحرية االحتالل تعتقل صيادين وتهـاجـم المـراكـب وتمـزق الشـبــاك .38

عيسن سعد هللا: اعتقلت بحر ة االحتالل، مساء أمس، قيادين بعد إطال  النار قو   -غزة 
 مرام  القيادين قبالة بحر مدينة غزة.

قبالة بحر مدينة غزة، وتحديدًا في بحر منطقة  وهاجم زور  حربي عددًا من مرام  القيادين
طال  النار عليها وضخ مياه قوبها،  4السودانية وهي علن بعد نحو  أميال بحر ة وقام بمطاردتها وا 

واعتقل اننين من القيادين وهما عبد الحسيظ أسعد عمر، وعمار أسعد السلطان، وقادر مرنبيهما 
 ة.ونقلهما إلن ميناء أسدود القر   من غز 

ونانت بحر ة االحتالل، أطلقت، قباف أمس، النيران باتجاه مرام  القيادين قبالة سواحل جباليا 
 وبيت الهيا في محافإة شمال غزة.

النار بتمز ت شباك القيادين من خالل  إطالقهاوأفاد شهود عيان لأ"األيام" بنن الزوار  قامت بعد 
 .وا غراقهام بتمز ت الشباك انزال قضبان حديدية طو لة داخل المياه والقيا

، ننست قوات االحتالل من اعتداءاتها المتواقلة علن طول المنطقة الساحلية الواقعة أخر  ومن جهة 
غر  محافإتي رفح وخان يونس خالل الساعات النماني واألربعين الماضية، بعد أن جددت الزوار  

طال  النار تجاه  مرام  القيادين خالل تواجدها في المياه. الحربية ائسرائيلية، عمليات المطاردة وا 
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وأمدت مقادر محلية فلسطينية أن زوار  حربية إسرائيلية اقتربت خالل الساعات األولن من ليلة 
أول من أمس، من المرام  السلسطينية، خالل قيامها بالقيد قبالة شاطئ محافإتي خان يونس 

 مرام .ورفح، موضحة أن الزوار  بدأت إطال  النار تجاه ال
ضطر آخرون اوأجبرت عمليات إطال  النار المأنورة معإم القيادين علن مغادرة المياه، في حين 

 للتوجه بضعة أميال في اتجاه الشمال، طلبا لرمان.

 16/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 على قانون يسمح بتقنين وضع المستوطنات "إسرائيل"مصر تدين مصادقة  .39

باسم وزارة الخارجية، اليوم النالناء،  الرسميار أحمد أبو ز د المتحدن أدان المستش: أحمد جمعة
الحنومة ائسرائيلية علن مشرو  قانون يسمح بتقنين وضح  فيمقادقة اللجنة الوزار ة للتشر عات 

 الضسة الغربية. فيالمستوطنات ائسرائيلية 
لقانون يعد تمهيدا ئضساء وأعر  المتحدن باسم الخارجية عن قلت مقر العميت من أن مشرو  ا

أن استمرار األنشطة ائسرائيلية االستيطانية، وتسار  وتيرتها  علنالشرعية علن المستوطنات، مؤندا 
بشنل نابت وممنهل، مح اتخاأ خطوات لتقنينها يقلل من فرص نجاف حل الدولتين، ويقوض من 

 جهود استئناف عملية السالم.
 15/11/2016اليوم السابع، القاهرة، 

 
 ومصر بسيناء "إسرائيل"تعاون عسكري وأمني وثيق بين  :ن آر جي" اإلسرائيليأموقع  .41

ن آر جي" ائسرائيلي إن الجيش ائسرائيلي غير معني ب حراج أقالت روت أنغليش الماتبة في "موقح 
نإيره المقري، مما يجعله أمنر تسامحا في بعض حوادن إطال  النار من الجان  المقري باتجاه 

 " داخل الحدود ائسرائيلية.10الطر ت "رقم 
ولألك ف ن الجنود ائسرائيليين ال يسارعون في الرد علن عمليات إطال  النار القادمة إليهم من 
داخل سيناء، مما يجعل هأا الطر ت مغلقة طوال الوقت، في حين أن هناك طرقا أمنر خطرا علن 

 الحدود مح لبنان وسور ا ما زالت مستوحة.
العلم أن أوساط الجيش ائسرائيلي تؤند أن تنإيم الدولة ائسالمية لم يضح إسرائيل بعد علن مح 

 أجندته المتقدمة، ومح ألك ف ن أهداف التنإيم قد تتغير في أي لحإة.
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ونقلت عن ضابط إسرائيلي رفيح المستو  أن حنومة عبد الستاف السيسي عملت بقورة لقيقة مح 
إيم الدولة، في إل المقالح المتبادلة بين الجانبين، ورغبتهما في محاربة إسرائيل ئحباط تهديد تن

 عدوهما المشترك.
 15/11/2016الجزيرة نت، الدوحة 

 
 إلقامة وطن بديل للفلسطينيين "إسرائيلـ "م سيناء لمحامي دولي: السيسي سل   .41

لعالقات الدولية حقائت للقانون الدولي وا األوروبينش  المحامي الدولي محمود رفعت رئيس المعهد 
إلن إسرائيل ئقامة دولة فلسطينية بديلة ” سيناء“تسليم رئيس النإام المقري عبد الستاف السيسي 

 تتخلص بها إسرائيل من السلسطينيين نهائيا. 
رقدتها ”.. تو تر“وقال المحامي الدولي في سلسلة تغر دات علن موقح التواقل االجتماعي 

نتنياهو ب عطاء جزء نبير من سيناء ئقامة دولة  االتسا  محفعليا تنسيأ  إن السيسي بدأ”.. وطن“
ننت قد أنرت عدة مرات أن ما يقوم به السيسي من قق  أهل سيناء ” وأضاف  فلسطينية بديلة.
 “.هو ئخالء سنانها طبقا التساقه مح إسرائيل  ائرها برا وجوا بحجة 

تنازل السيسي عن سيناء ” ما يجري بين إسرائيل ومقر.. وتابح قائاًل في البند النالن ضمن نشسه 
أحياه محمد دحالن وترعاه ائمارات نما رعت ” حلم إسرائيل القديم“ئقامة وطن بديل للسلسطينيين 

 “.خرا  ليبيا واليمن
السلطات المقر ة فتحت معبر رفح  6/11/2016يوم األحد "” وطن“وأسه  في حدينه الأي رقدته 

 ." العين السخنةتم وقسهم بوفد رجال أعمال إلن  محمد دحالنام مجموعة من رجال استننائيا أم
تم تسميته مؤتمر العين ” وهمي“نما حضر رجال محمد دحالن مؤتمر "وواقل نشسه لما يجري 

مشيرًا إلن مؤتمر ”.. السخنة لتنبيت فنرة أنهم رجال أعمال ولينسأوا دورهم الأي أهبوا مقر ألجله
نة لرجال أعمال من غزة ونإرائهم من مقر مضحك نهيئة الطاقة البديلة التي أنشنتها #العين_السخ

 ”.أبو إبي وهي دولة تنمل من النسط ولوله تجو 
والأي سيعرفه الشع  يوما مقادفة نما “وأشار إلن أن االتسا  الغير معلن بين السيسي و نتنياهو 

نم بها.. وما وافت عليه السيسي  800يقضي بترك مقر ” عرف تيران وقنافير بعد إسرائيل
نم من أرض سيناء ئقامة وطن فلسطيني بديل أتاه من ائمارات التي هي  800بالتخلي عن 

 المسؤول عن سسك دم أهل سيناء.
بنية التنازل عن سيناء ئقامة وطن فلسطيني ” الرئيس المقري المعزول“تم اتهام مرسي ” وأضاف 

متابعا  -نما قال -مر محمود عباس الأي تدور عليه الدائرة اليومبديل وشارك بالترو ل لهأا األ
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هلل وللتار خ، من أطلت إشاعة تخلي مرسي عن سيناء هو قاح  إشاعات شراء قطر ”  حدينه 
 لمقر، النالني هزا  ومحمد وعبدهللا أوالد زايد معهم أحمد شسيت.

 15/11/2016وطن يغرد خارج السرب، واشنطن،  موقع
 

 تزويد قطاع غزة بمواد البناء وسط توقعات بزيادة حجم الكميات الواردة لتواصمصر  .42
 إدخالواقل الجان  المقري، أمس، ولليوم الناني علن التوالي من فتح معبر رفح،  حامد جاد:
لعدد من شرنات القطا  الخاص التي تعمل علن تسو ت ما يتم تور ده من مواد  ائسمنتنميات من 

 وزارة االقتقاد في غزة. البناء بالتعاون مح
وأشار أحمد غانم مدير شرنة مالتي تر د للتجارة العامة والمقاوالت إحد  الشرنات المستوردة 

بائضافة  ائسمنتانه تم خالل اليومين الماضيين تور د قرابة ألسي طن من  إلنلإلسمنت المقري 
 أعمالادة البيتومين الداخلة في ناني أيام فتح المعبر من الحقمة وم أمسيوم  إدخالهما تم  إلن

 رق  الطر .
المسترض  ائسمنتانه من المتوقح أن تقل مجمل نمية  إلنولست غانم في حدين لأ "األيام" 

المميات  إلن إضافةتور دها حتن يوم الجمعة المقبل عبر المعبر نسسه لنحو خمسة آالف طن 
 التي سيتم تور دها من مستلزمات البناء. األخر  
غانم عن تطمينات نقلتها له الشرنة الموردة لإلسمنت "شرنة أبناء سيناء" بشنن ز ادة حجم ونش  

التي سيتم تور دها الحقًا خالل أيام فتح المعبر المقبلة موضحًا أن  وائسمنتنميات مواد البناء 
د تساهمات مح الجهات المقر ة المسؤولة حول االستمرار في تور  إلنالشرنة المأنورة توقلت 

 لغزة بنميات أمبر خالل نل فترة يتم فيها فتح المعبر. ائسمنت
 16/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 شعبيالرفض من الرغم بال "إسرائيلـ": عالقات مصر بروسيةصحيفة  .43

نشرت قحيسة "إيزفيستنايا" الروسية تقر راس تحدنت فيه عن تحسن "غير مسبو " في : قبر ن زهو
رائيلية في السترة األخيرة، وهو األمر الأي بدا جليا من خالل التعاون في العالقات المقر ة ائس

 المجال العسنري وتبادل المعلومات االستخباراتية.
"، إن الحنومة ائسرائيلية تتجه نحو تحسين 21وقالت القحيسة في تقر رها الأي ترجمته "عربي

لتعاون مح جارتها مقر، برغبتها في العالقات بينها وبين مقر، وتبرر سعيها الستئناف عالقات ا
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مواجهة المتشددين في قحراء سيناء، مما جعل الحنومة المقر ة تستقبل العرض ائسرائيلي 
 بحساوة، وتقبل التعاون المشترك بين الجارتين، رغم رفض الرأي العام المقري لهأا التعاون.

ن "هأا التعاون المقري ائسرائيلي لم ونقلت القحيسة آراء بعض الخبراء السياسيين، الأين اعتبروا أ
 يسبت له منيل، إأ إن العداء الأي نان يجمح بين الدولتين سابقا فجنة تالشن من الوجود".

ونقلت القحيسة رأي إفراييم نام، الباحن ائسرائيلي في معهد دراسات األمن القومي وضابط 
لتعاون المقري ائسرائيلي وقل إلن االستخبارات العسنر ة السابت في تل أبي ، الأي أمد أن "ا
 مستو  غير معهود، لم تعرفه العالقات بين الدولتين من قبل".

وأقرت القحيسة بنن لتل أبي  أسبابا جدية خل  الرغبة في تطو ر وتحسين العالقات مقر، رغم 
اجهة أن الرأي العام المقري يرفض تعاون بلده مح "إسرائيل"، بني شنل من األشنال، ومن ألك مو 

تنإيم الدولة في سيناء، نإرا لرهمية االستراتيجية لشبه جز رة سيناء وقيمة الجز رة التار خية بالنسبة 
لأ"إسرائيل". إال أن بعض الخبراء ائسرائيليين يعتبرون سيناء وجهة سياحية مسضلة للسياف 

أل   20قر أمنر من ائسرائيليين وأات شعبية لديهم ال أمنر. إأ إنه خالل الشهر الماضي زار م
 إسرائيلي.

وفي الختامس أمدت القحيسة أن العالقات المقر ة ائسرائيلية ستستمر، وسيتم تمني  التعاون 
بينهما، لمن دون ائعالن عنه تجنبا ئنارة الجدل واستياء الرأي العام المقري، الرافض لهأا التعاون 

 المتجه نحو مز د التطور.
 15/11/2016 21موقع عربي

 
 رفع من فوق كل مآذن القدسذان سيبقى ي  : األاألردنية وزارة األوقاف .44

وزارة األوقاف  ، أنزايد الدخيل ، عنعمان، من 15/11/2016صحيفة الغد، عّمان موقح أنر 
أمدت "رفضها القاطح لقانون حإر األأان بالمنبرات بالقدس األردنية،  والشؤون والمقدسات ائسالمية

أن القرار "يعد تقعيدا سافرًا لحنومة اليمين القهيوني ائسرائيلية وسياستها الشر  "، مشيرة إلن 
 العدوانية تجاه الشع  السلسطيني".

هللا العبادي، في تقر ح لأ"الغد"، إن "محاولة منح رفح األأان  وقال مدير شؤون األققن بالوزارة عبد
"، مؤندا "فشل جميح هأه 1967في القدس ليست األولن، بل مستمرة منأ احتالل القدس عام 
 المحاوالت وأن رفح األأان سيستمر من فو  نل مآأن القدس". 

تتحرك إزاء أي تهديد يمنن أن يتعرض له المؤأنون في القدس، سوشدد علن أن الحنومة األردنية "
 وسيعمل علن ضمان أن يقوم المؤأنون بواجبهم دائما دون خوف من تلك القرارات".
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في  أن األوقاف، أعلنت ، وبترا،يأ ف    ، عنعمان، من 15/11/2016، لندن، رأي اليوموأضافت 
المقدسة في القدس، بما في ألك رفح اآلأان في  األمامنبشنن  إسرائيليقرار  أي أنبيان النالناء 

 ”.باطل وال يؤخأ به“المسجد األققن، هو 
المقدسة في مدينة  األمامنأي قرار يقدر عن االحتالل ائسرائيلي بخقوص “ إنوقال العبادي 

 ”.القدس الشر   بما فيها منح رفح األأان هو قرار باطل وال يؤخأ به
بموج  القوانين الدولية ال يجوز للمحتل إجراء أي تغيير تار خي علن مدينة “وأضاف العبادي 

نما تبقن األمور نما هي، دون السماف له ب حدان تغييرات عليها، ما يؤند  قرار  يأ أنيحتلها، وا 
 األنباءونالة  أفادت، علن ما ”إسرائيلي تجاه القدس باطل وال يعتد به نونها تقح تحت االحتالل

 الرسمية. األردنية
 
 إقبال واسع للمشاركة في حملة لدعم وتثبيت سكان البلدة القديمة في القدس: األردن .45

ليون دوالر  هي حقيلة م 2,5أل  دينار أردني يقرابة  57أمنر من مليون و: عّمان-الجز رة نت
 حملة شعبية أطلقت في األردن أمس االننين لدعم وتنبيت سنان البلدة القديمة في القدس المحتلة.

الحملة التي حملت عنوان "فلنشعل قناديل قمودها"، سعت بحس  القائمين عليها ينقابة المهندسين 
أاعة حسنن المحلية  إلن ترميم وا عمار منازل البل دة القديمة، بعد أن منح االحتالل األردنيين وا 

جبارهم علن 2009مبنن فيها منأ العام  1500قيانة أمنر من  ، وألك في محاولة لتهجير أهلها وا 
 الرحيل.

ونان الفتا ائقبال الواسح للمشارنة في الحملة، إأ شهدت مشارنة من جميح أطياف وأعمار المجتمح 
 المقيمين في المملمة والمغتربين خارجها.المحلي، إضافة إلن تساعل العديد من العر  

وفي السيا  أاته، أعر  عبد هللا مساعد األمين العام لوزارة األوقاف األردنية مدير متابعة شؤون 
قرارها  القدس واألققن عن شنره لنقابة المهندسين علن جهدها طيلة المراحل السابقة للحملة وا 

نت وستبقن القاسم المشترك بين العر  والمسلمين علن استممالها، وأمد أن "القدس وفلسطين نا
 والبوقلة التي نتوحد عليها".

 15/11/2016الجزيرة نت، الدوحة 
 

 تدين منع رفع األذان في القدس اإلسالميالتعاون منظمة  .46
دانت منإمة التعاون ائسالمي بشدة مقادقة حنومة االحتالل ائسرائيلي علن مشرو   الر اض:

بما فيها مدينة  ة البؤر االستيطانية االستعمار ة في األراضي السلسطينية المحتلةقانون يهدف لشرعن
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القدس، مؤندة أن هأه ائجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل بهدف تمر س احتاللها 
 وقرارات األمم المتحدة أات القلة. واستيطانها االستعماري تعد الغية وباطلة بموج  القانون الدولي

نما عبرت المنإمة عن إدانتها الشديدة للتقعيد ائسرائيلي األخير المتمنل في إقرار مشرو  قانون 
مشيرة إلن أن هأه  يقضي بمنح رفح األأان في المساجد في مدينة القدس المحتلة وضواحيها،

مقدسات ائجراءات الخطيرة تنتي في إطار ممارسات إسرائيل العنقر ة واعتداءاتها المستمرة علن ال
 العبادة وحرمة األمامن المقدسة، ويعد انتهاماً  قارخًا علن حر ة ائسالمية، والتي تشنل اعتداءً 

 للقانون الدولي ائنساني.
وحأرت المنإمة، من خطورة استمرار منل هأه الممارسات العنقر ة واالعتداءات ائسرائيلية التي 

المنطقة، نما دعت المجتمح  طرف والعن  فيمن شننها أن تقود إلن إأناء القرا  الديني والت
الدولي وخاقة مجلس األمن الدولي، إلن تحمل مسؤولياته تجاه وضح حد لهأه االنتهامات 

 ائسرائيلية الخطيرة والمتمررة ضد األمامن المقدسة.
 15/11/2016األوسط، لندن  الشرق 

 
 ن في فلسطين المحتلةلألذا "إسرائيل"بمنع يندد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين  .47

ب قرار ندد االتحاد العالمي لعلماء المسلمين : وناالت-الشر  -عواد الخاليلة-عمان جدهس الدوحةس
الوزار ة للتشر عات بالميان القهيوني مشرو  قرار بمنح رفح اآلأان عبر منبرات القوت  اللجنة

العربي وائسالمي والمجتمح باألراضي المحتلة والقدس الشر   واألققن، ودعا االتحاد العالم 
قرارا جائرا وسابقة خطيرة وجرأة منيرة  مسؤولياته. واعتبرهنله إلن رفض هأا القرار وتّحمل  الدولي

تمش  عن النوايا العدائية للقهاينة باستهداف األققن والمساجد  بمشاعر المسلمينواستهتار 
 مي وتسرقه.التعبدية، وفي إل ضع  العالم ائسال والشعائر ائسالمية

هأا المشروَ  يدل علن أن سياسة القهاينة تقوم علن االعتداء  إقرار إنبيان له  فيوقال االتحاد 
انه أمام هأا الوضح ف ن االتحاد العالمي لعلماء  وأضاف علن مقدسات ورموز األمة ائسالمية.

وأن  ية، ال نسمح ب لغائه.المسلمين يعلن و ؤند أن األأان شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية ائسالم
المقادقة علن هأا المشرو  يمنل تعديا قارخا علن حر ة األديان واالعتقاد والمقدسات ائنسانية، 

و نّدد  االتحاد  وخروًجا علن القوانين والموانيت الدولية التي تمسَّلت بحماية المقدسات والحر ات الدينية.
اينة بها بحت األققن والقدس الشر  ، والتي تهدف إلن بجميح الجرائم وائجراءات التي يقوم القه

 تزو ر الحقائت التار خية، وطمس معالم الهوية العربية وائسالمية.
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و دعو الدول العربية وائسالمية ومنإماتها وعلن رأسها جامعة الدول العربية ومنإمة التعاون 
وق  االنتهامات علن مساجد المسلمين ائسالمي، لتحّمل مسؤولياتها الدينية والتار خية بالتدخل ل

 وانتهاك حرمتها، فالواج  الشرعي يدعوهم إلن الدفا  عن حرمة ائنسان وحر ة الممارسات الدينية.
 16/11/2016الشرق، الدوحة 

 
 الشيخ مختار كبة: قضية القدس وفلسطين ال تزال توحد األفارقة بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم .48

ال رئيس منتد  الوسطية بنفر قيا الشيخ مختار نبة إن قضية القدس ق: نوامشوط -أحمد األمين
وفلسطين ال تزال توحد األفارقة بمختل  مشاربهم وتوجهاتهم، رغم تسلل إسرائيل إلن بلدان في القارة، 

 مستسيدة من التشويش الأي سببه التطبيح العربي معها.
زرعت في المنطقة تسعن للحقول علن وقال نبة في مقابلة مح الجز رة نت إن إسرائيل منأ أن 

موطئ قدم في أفر قيا وقد فشلت في تحقيت ألك أمنر من نق  قرن، لمن التطبيح العربي معها 
 سمح لها بالتغلغل في القارة وفتح سسارات في عدد نبير من بلدانها.

إلت حاضرة في وأضاف أن األفارقة ارتبطوا بالقضية السلسطينية لبعدها العقدي ورمز تها الدينية، و 
الشار  السياسي باعتبارها قضية تحرر ونضال ضد الإلم، منل نساف شعو  الجنو  األفر قي ضد 

 التمييز العنقري، ونان دعم ومساندة النضال السلسطيني نابتا من نوابت السياسة األفر قية.
 15/11/2016الجزيرة نت، الدوحة 

 
 "رائيلإس"الجزائر تأمر بمنع تسويق دواء قاتل مصدره  .49

الالزمة لمنح تسو ت وتداول دواء  ائجراءاتأمرت وزارة القحة في الجزائر باتخاأ  :د   أ -الجزائر
 .إسرائيل إنتاجهمسنن قاتل مقدر 

رئيس السر  النإامي للقيادلة في ناحية  إلنوجاء في بيان لمدير القحة بوالية ميلة وجهها 
في موقعها الرسمي مساء اليوم النالناء، تلقيه ” النهار” قسنطينة شرقي الجزائر نشرتها قحيسة 

علن مستو   إسرائيل إنتاجهمقدر ” براسيتامول“معلومات من المحافظ تسيد بترو ل دواء مسنن 
 وقسنطينة وعنابة ووهران. العاقمةالقيدليات بالواليات المبر  نالجزائر 

 15/11/2016القدس العربي، لندن، 
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 ي المزيد من االستيطان أو السالمار  بين خي "إسرائيل"واشنطن:  .51
الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية األميرنية إليزابين ترودو عن  أعربت :سعيد عر قات  -واشنطن
من موافقة اللجنة الوزار ة ائسرائيلية لشؤون التشر ح بائجما  علن القانون  األميرنية ائدارةانزعاج 

في الضسة الغربية  أقيمترجعي علن البؤر االستيطانية التي  الأي من شننه إضساء الشرعية بننر
 المحتلة.

تشر ن الناني  14وقالت ترودو التي نانت ترد علن سؤال وجهته لها "القدس" دوت نوم ياالننين 
  بخقوص موق  حنومتها من موافقة اللجنة الوزار ة ائسرائيلية، "نحن قلقون للغاية بشنن 2016

ات التي من شننها أن تسمح ب ضساء الشرعية علن البؤر االستيطانية ائسرائيلية الدفح بهأه التشر ع
 غير الشرعية المقامة علن أراض فلسطينية خاقة".

وأوضحت ترودو "سياستنا، نما تعلمون، بالنسبة للمستوطنات واضحة، حين نعتقد بنن االستيطان 
هائاًل في المشرو  االستيطاني، الأي يقوض قضية السالم، خاقة وأن هأا التشر ح سيحدن تقدمًا 
 يشنل خطرًا فعليًا علن احتماالت التوقل إلن حل الدولتين".

واستطردت ترودو "إن هأا يوضح بشنل أمبر الخيار الأي يواجه إسرائيل ما بين بناء المز د من 
لتشر ح المستوطنات أو الحساظ علن إمنانية تحقيت السالم" وقالت "بحس  فهمنا ف ن أمام هأا ا

 العديد من الخطوات قبل أن يتم إقراره، وننمل أن ال يقبح قانونا".
وردا علن سؤال متابعة من "القدس" دوت نوم بشنن الخطوات التي يمنن لإلدارة الحالية أن تتخأها 

 يإل أمرًا افتراضيًا. إن ألكقبل قدوم إدارة جديدة في شهر نانون الناني المقبل أجابت ترودو بالقول 
 15/11/2016قدس، القدس، ال

 
 الخارجية الفرنسية: االستيطان غير مشروعوزارة  .51

عبرت فرنسا اليوم، النالناء عن "قلقها الشديد" إزاء مشرو  قانون إسرائيلي يمهد : هاشم حمدان
الطر ت أمام تشر ح البؤر االستيطانية العشوائية في الضسة الغربية المحتلة، ودعت إسرائيل إلن 

وقال الناطت باسم الخارجية السرنسية رومان نادال إن "مشرو  القانون هأا،  تزاماتها الدولية"."احترام ال
إأا اعتمد، سيشنل مساسا جديدا بحل الدولتين، وسيساهم في تقعيد التوتر علن األرض بشنل 

 إضافي. نما أنه ينير قلقا شديدا لد  فرنسا".
ناله غير مشرو  بنإر القانون الدولي، وندعو وأضاف أن "فرنسا تأنر بنن االستيطان وبنل أش

 إسرائيل إلن احترام التزاماتها الدولية".
 15/11/2016، 48عرب 
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 وحش  االستيطان  ال ي ردع  إال في الميدان   .52
 د. فايز أبو شمالة

سيناتورا أمر نيا  88وقح ” أيباك“في خطوٍة استباقيٍة، وبتحر ٍض من اللوبي اليهودي المؤ د ئسرائيل 
من أقل مئة علن رسالة، قبل فترة، تطال  الرئيس األمر ني أوباما باستخدام حت النقض ضد أي 

 قرار يقدر عن مجلس األمن، خالل السترة االنتقالية التي تسبت تولي ائدارة الجديدة.
ة دولية تلك الرسالة التي توفر الطمننينة النسبية للمستوطنين اليهود، ال تعنس قلقًا إسرائيليًا من إدان

لالستيطان، ولألك جاءت مقادقة اللجنة الوزار ة ائسرائيلية علن قانون تشر ح البؤر االستيطانية 
المقامة علن األراضي الخاقة للسلسطينيين، بمنابة تحٍد علني ئدارة أوباما في أيامها األخيرة، وجس 

 نبض عملي ئدارة دونالد ترم  وهي تتلمس طر قها.
ة السلسطينية علن وجه السرعة، وتتقدم إلن مجلس األمن الدولي بمشرو  إدانة فهل ستتحرك القياد
 لالستيطان اليهودي؟

 2016الجوا  المؤند: ال، ال تحرك للسلطة، فقد سبت وأن حدد رئيس السلطة شهر إبر ل نيسان 
رئيس موعدًا نهائيًا للتقدم بالشنو ، وحين جاء الموعدس تراجح عباس عن تهديده، والتقن مح ال

، الأي وعده بعقد مؤتمر دولي للسالم في غضون أسابيح، ليحدد محمود عباس ”هوالند“السرنسي 
شهر أيلول من هأا العام موعدًا جديدًا للتقدم بالشنو  إلن مجلس األمن، ولمنه تراجح نانية، حين 

م بمشرو  إدانة ألقن نلمته أمام الجمعية العامة لرمم المتحدة، منتسيًا بالجملة الشهيرة: سنتقد
 لالستيطان في الوقت المناس .

 فمتن سينتي هأا الوقت المناس ؟
قبل فترة، أجا  مسئول فلسطيني لمراسل قحسية هآرتس، ة قال: إن السلطة السلسطينية ال تخطط 
التخاأ أية خطوة عملية في مجلس األمن قبل انتهاء االنتخابات األمر نية، وسيسار  السلسطينيون 

 رو  قانون إلن مجلس األمن يدين االستيطان اليهودي فور انتهاء االنتخابات األمر نية.لتقديم مش
لقد انتهت االنتخابات األمر نية، وعرف العالم خيرها من شرها، وجاءت السرقة المناسبة مح رفض 

ائيلية نتانياهو الرسمي لسنرة مؤتمر بار س قبل أيام، وجاءت السرقة المناسبة مح قرار الحنومة ائسر 
قبل يومين بتشر ح البؤر االستيطانية، فهل ستستنمر السلطة السلسطينية هأه المواق  ائسرائيلية، 

 وتتقدم بالشنو  إلن مجلس األمن؟.
أشك في ألك، ألن القيادة التي تخلت عن قدرات الشع  السلسطيني تخلت عن القدرة علن السعل 

مات السلسطينية والقو  السياسية والشخقيات ضد االستيطان اليهودي، وهأا ما يستحن التنإي



 
 
 
 

 

 36 ص             4110 العدد:        16/11/2016 اءاألربع التاريخ: 

                                    

الوطنية علن تدارك حالة الوهن التي ضربت عق  القضية السلسطينية، والتقدي العاجل لقيادة 
 غرقت في مستنقح األوهام قبل أن تتقد  لعدوانية االستيطان.

هة المستوطنين، إن التقدي لوهن القيادة السلسطينية هو الخطوة األولن علن طر ت المناسرة، ومواج
 والتقدي لعدوانهم علن مسار  الطر  وفي نل الميادين.

 15/11/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 تعيين سفراء فلسطينّيين جدد يثير االنتقادات .53
 عدنان أبو عامر
تمتلك السلطة السلسطينّية جهازًا ديبلوماسّيًا واسعًا علن مستو  العالم، حين لديها قرابة مئة سسير 

مليون دوالر، وهأا العدد  200لن دول العالم، وهأه السسارات تمّل  السلطة سنوّيًا قرابة الأموّزعين ع
 من السسارات والقنقلّيات قد ينون نبيرًا، و تجاوز ائمنانات المالّية المتواضعة للسلطة السلسطينّية.

يس السلسطينّي محمود تشر ن األّول/أمتوبر أّن الرئ 18وأنرت ونالة األنباء السلسطينية "معًا" في 
عّباس، بالتشاور مح وز ر خارجّيته ر اض المالمي، قّرر إجراء تنّقالت في السلك الديبلوماسّي 
السلسطينّي خالل السترة المقبلة، وتعيين سسراء جدد في الواليات المّتحدة األميرنّية، بر طانيا، هوّلندا، 

قد ال تعني رغبة من السلطة السلسطينية ب جراء  وائمارات العربّية المّتحدة. مح أن هأه التنقالت
نما إعادة تدو ر في  تقشسات في نسقاتها المالية علن السسارات، ألنها لم تعلن عن إغال  سسارات، وا 

 السسراء، وهو ما يبقي المقار   علن حالها.
يجّية سسيرًا ومّمن شملتهم قرارات التعيين نسسراء جدد: حسام زملط مستشار عّباس للشؤون االسترات

في واشنطن، خلسًا للسسير معن عر قات، الأي قدر قرار بنقله سسيرًا في المملمة المتحدة، ونقل 
السسير نبيل أبو زنيد من أمستردام إلن أبو إبي، وتعيين روان أبو يوس  سسيرة لد  أمستردام، لتحّل 

 منان نبيل أبو زنيد.
في الملمة المتحدة البروفيسور مانو ل حساسيان،  ال يعرف أين سينتقل السسير السلسطيني الحالي

حين لم يرد اسمه في تنقالت السسراء السلسطينيين، مح أن مقدرا مسئوال بوزارة الخارجية 
السلسطينية، رفض نش  هو ته، قال "للمونيتور" أن "عدم شمول حساسيان في التنقالت الدبلوماسية 

متوبر، اتهم فيها إسرائيل بتنسيأ جرائم قتل ضد أ 28ليس مرتبطا بتقر حات منسوبة إليه يوم 
 السلسطينيين".

وقال مسؤول في الخارجّية السلسطينّية، أخسن هوّ ته، لأ"المونيتور": "إّن شخقّيات فلسطينّية طالبت 
باّتقاالت مح الرئاسة السلسطينّية، وبتدّخالت لقيادات نبيرة في فتح ومنّإمة التحر ر السلسطينّية، أن 
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قيبها من التعيينات الديبلوماسّية، بناء علن وعود سابقة تلّقوها من عّباس، من دون تحديد تنال ن
تار خها. نما أّن عّباس قد يجري تنّقالت في سسارات مهّمة في مقر والجزائر، قبل نهاية العام 

ر أّن الجاري. مح أّن المعيار األساسّي لتعيين السسراء ينمن بمد  قربهم من عّباس، لمّن األخط
هناك قرابة مئة سسارة فلسطينّية في الخارج، فيها فقط سسيران من أقول غزاوّية، والباقي من الضّسة، 

 مّما يعنس نإرة الرئيس السلبّية إلن غّزة وأهلها".
قد ينتس  تعيين سسير فلسطينّي في واشنطن أهمّية استننائّية، نإرًا لدورها المبير بحّل القرا  

رائيلّي. ولألك، جاء تعيين حسام زملط نتيجة توقيات قيادات فلسطينّية، لما يتمّتح ائس –السلسطينّي 
به من عالقات مح الدول الغربّية والواليات المّتحدة، ودوره المحورّي في عقد لقاءات مح القيادات 

 األميرنّية والوفود الرسمّية التي تزور فلسطين.
عن الحدين، مسّضاًل االنتإار حّتن انتقاله رسمّيًا إلن وتحّدن "المونيتور" مح زملط، لمّنه تحّسظ 

 واشنطن.
وفي هأا ائطار، قال عضو المجلس النورّي لأ"فتح" ورئيس اللجنة السياسّية في المجلس التشر عّي 
السلسطينّي عبد هللا عبد هللا، وهو من أقدم السسراء منأ سنوات السبعينّيات، لمنه ترك العمل 

، بعد أن عمل سسيرا فلسطينيا في لبنان واليونان ونندا، لأ"المونيتور": "إّن قواعد 2003الدبلوماسي في 
اختيار السسراء ينبغي أن تخدم القضّية السلسطينّية، فلدينا جاليات نبيرة في العالم، وحمالت تضامن 

اء وز ر عالمّية واسعة، تتطّل  وجود سسراء أمّساء. ولرس ، فالمجلس التشر عّي ال يستطيح استدع
 الخارجّية واالستسسار منه عن نيسّية تعيين السسراء الجدد".

رّبما إّن تعيين سسير فلسطينّي جديد في ائمارات العربّية المّتحدة ال يقّل أهمّية عن بقّية العواقم، 
ادّي في إّل التوّتر الأي يسود عالقاتها مح السلطة السلسطينّية منأ أّيار/مايو، علن خلسّية دعمها للقي

الستحاوّي محّمد دحالن عدّو عّباس الّلدود، ورفض عّباس الوساطات ائماراتّية للمقالحة مح محّمد 
دحالن، مح أّن محافظ بيت لحم ووز ر الشبا  والر اضة السابت عبد السّتاف حمايل انتقد في 

لقرارات األخيرة، شباط/فبراير السسير السلسطينّي في ائمارات عقام مقالحة، الأي جر  تغييره في ا
بسب  فرضه رسومًا مالّية باهإة علن الجالية السلسطينّية في أبو إبي خالل بعض المعامالت 
الروتينّية، وقد ينون لهأا السلوك من السسير الأي القن احتجاجا فلسطينيا دور بنقله من دولة 

 ائمارات، وعدم تعيينه بسسارة أخر .
ات، لم يتم نقله لدولة أخر  سسيرا، ولم يعد حتن اللحإة مقالحة، السسير السلسطيني بائمار 

 لرراضي السلسطينية.
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ملّسات فساد بالسسارات السلسطينّية، نتوّرط ديبلوماسّي في  2014وأنارت تقار ر قحافّية في عام 
مليون دوالر. وفي حز ران/يونيو من عام  15السسارة السلسطينّية بالقين بقضايا احتيال قيمتها 

انتشرت فضيحة تعيين السسيرة السلسطينّية في فنزويال ليندا قبح ابنتها سمر قنقاًل عاّمًا في  ،2016
نوفمبر من فنزويال لتمون سسيرة  10السسارة، فور تخّرجها من الجامعة، وقد تم نقل قبح يوم 

 بجمهور ة غيانا في أمر نا الجنوبية.
ة بوزارة الخارجّية السلسطينّية بغّزة فهمي شرا  ومن جهته، قال الموّإ  في دائرة الشؤون األوروبيّ 

لأ"المونيتور": "هناك فضائح فساد للعديد من السسارات السلسطينّية حول العالم في إسبانيا، السو د، 
وفرنسا، وترّنزت بالتمّس  غير المشرو  لبعض الديبلوماسّيين من خالل استغالل مواقعهم في 

طينّيين، علمًا بنّن تعيينات السلك الديبلوماسّي السلسطينّي بغالبّيتها السسارات، مّما يشّوه سمعة السلس
 تنتي علن خلسّية الوالء والقربن والمحسوبّية، ال المهنّية والمساءة".

وفي حين نان للسسير السلسطينّي الجديد بائمارات نبيل أبو زنيد نشاط بارز حين نان سسيرًا في 
عبر شبنة عالقاته الواسعة  2014وبّية بالدولة السلسطينّية في عام هوّلندا، نحو تحقيل اعترافات أور 

داخل تلك الدولة، ف ّن روان أبو يوس  السسيرة السلسطينّية القادمة إلن هولندا، شغلت مناق  عّدة 
 في وزارة الخارجّية السلسطينّية، آخرها مساعدة وز ر الخارجّية للعالقات المتعّددة األطراف.

ات السسير الأي سيغادر واشنطن قر بًا مّتجهًا إلن لندن، فلديه أجندة مزدحمة أّما معن عر ق
بالسعالّيات السياسّية داخل الواليات المّتحدة، مرتبطة بالنشاط الأي تقوم به السلطة السلسطينّية حول 

لسعاليات العالم لمواجهة إسرائيل. وربما تر د السلطة السلسطينية نقل تجربة هأا السسير من النشاط وا
 إلن لندن خقوقا، والقارة األوروبية عموما، لما لهأه القارة من أهمية بنإر السلطة السلسطينية.

ومن جهته، قال ونيل وزارة الخارجّية السلسطينّية في غّزة وأحد قادة "حماس" غازي حمد لأ"المونيتور": 
ة في رام هللا، من دون تواقله معنا، "إّن تعيينات السسراء السلسطينّيين تتّم مباشرة من وز ر الخارجيّ 

مح أّن العمل الديبلوماسّي السلسطينّي يحتاج إلن مز د من التعاون، مّما يتطّل  أن يتّم تعيين السسراء 
السلسطينّيين وفت قواعد مهنّية، وليس حزبّية، مح أّن نقي  موّإسي غّزة من التعيينات الديبلوماسّية 

 هم إسوة بديبلوماسّيي الضّسة الغربّية".منخسض للغاية، وال ينخأون حقّ 
أمان"، في شباط/فبراير أّن الوإائ  الديبلوماسّية  -وأنر "االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

 السلسطينّية تعاني من ضع  الشسافّية في التعيين والترقية، وإهور تننير العالقات الشخقّية فيها.
الّنجاف في نابلس عبد الستار قاسم لأ"المونيتور": "إّن التعيينات  وقال أستاأ العلوم السياسّية بجامعة

داخل السلك الديبلوماسّي السلسطينّي خاضعة لتوافت السسراء المرّشحين مح البرنامل السياسّي لعّباس، 
بالتساوض مح إسرائيل والتنسيت األمنّي معها، من دون البحن عن نساءات خارجّية مهنّية، مّما 
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د من السسراء يتوّرطون في قضايا تسيئ إلن الشع  السلسطينّي، منل التمّس  غير يجعل العدي
 المشرو ".

وأخيرًا، رغم اهتمام السلطة السلسطينّية المنّن  بالعمل الديبلوماسّي، لمّنها ال تتيح لجميح 
المل  حقرّ ًا الديبلوماسّيين السلسطينّيين فرقة الترّشح والتقّدم لتبوء مناق  السسراء، مح بقاء هأا 

في يّد عّباس، بما يعنيه ألك من تعز ز معايير الوالء الشخقّي له أمنر من اهتمام السسراء بالعمل 
 للقضّية الوطنّية السلسطينّية.

 15/11/2016المونيتور، 
 

 فتح: "الفقاعة" والجرح .54
أحمد جميل عزم د.  

لي في حرنة "فتح" السلسطينية، ليست وسائل ائعالم التي تهتم فقط بققة ما يسمن الخالف الداخ
بل إّن مسؤولي األمم المتحدة، وغيرهم من المسؤولين األجان ، يتحرنون ويسنلون عن مقير 
األحدان الراهنة، و زورون المخيمات، من منل مخيم بالطة، وغيرها، و تحدنون مح المحللين 

م الحقيقي، لهأا الخالف، أّنه ليس السياسيين السلسطينيين، واألماديميين. في الوقت أاته ف ّن التقيي
أمنر من فقاعة، بينما الجرف النازف، السعلي، ال أحد يقتر  منه، والسب  أّنه يمنن استسهال 
التدخل، وحتن "اللع " بالشنن السلسطيني، بينما مواجهة الجرف الحقيقي، يتطل  مواجهة 

 . ، لألك يهر  الجميح من هأا، نحو الموضو  األسهلائسرائيليين
يخبرني أحد هؤالء الدوليين، أّنه يستغر  من حقيلة مقابالته، مح من أسماهم "المعارضة" داخل 
حرنة "فتح"، من أّنه عند مقابالتهم، لم يجد لديهم أي رؤ  سياسية محددة، وأّنه عندما أّلح علن 

ية، ورغم أّن منل بعضهم، لتوضيح موقسهم السياسي، قالوا له إّن رؤ تهم تستند لمبادرة السالم العرب
هأه ائجابة هي إجابة الحائر الأي ير د أن يخرج من منز  السؤال، ف ّنها قدمت للمسؤول دليال 

 إضافيًا، ينما قال  أّن الموضو  "شخقي"، وال يوجد بعد سياسي حقيقي. 
يسسر هأا البعد الشخقي، أمنر من موضو  داخل الساحة السلسطينية، بدءا من موضو  القيادي 

سابت، في حرنة "فتح" محمد دحالن، الأي يحاول بنل طر قة ممننة أن يسوي أموره، سواء بترو ل ال
إشاعات أن المقالحة مح الرئيس السلسطيني، اقتربت، يوهأه إشاعة عمرها قديم يقل لما ال يقل 
عن عامين ، أو مهاجمة الرئيس محمود عباس، وتنلي  دول عربية ضده، وادعاء أن الشار  

طيني منقسم، وأن حرنة "فتح" تعيش حالة شرخ، وهو ما يبدو أّن ائعالم، أو جزءا نبيرا منه، السلس
يتبناه، وهي حالة تتغأ  من عقبية َوِحّدة ردة السعل األمنية السلسطينية ضد األشخاص الأين 
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دا يجعله يرتبطون بدحالن، والأين لم يخرج أي واحد منهم لإلعالم زاعمًا أّن لديه موقسا سياسيا محد
يتبنن موقسا ما، وفي أحسن األحوال يتحدنون عن عالقة قديمة مح دحالن، أو احتجاج علن موضو  
له عالقة بحقو  العضوية داخل حرنة "فتح"، وما إلن ألك. وهو األمر الأي ينطبت أيضًا بشنن 

 لبية.خالفات نالتي تحدن في مخيم بالطة، مح مسلحين هناك، حين القضايا غير سياسية، ومط
يتضح مح هأا الوضح أّن حدين الخالفات هو حدين عن فقاعة، قد يؤدي فقؤها إلن ضجة 
وأضرار، وحتن أضرار جسيمة، لمنها أبدا ال تعبر عن انقسام شعبي، أو "توتر فلسطيني" نما في 
 بعض التعبيرات ائعالمية. فشعبيًا االهتمامات واألسئلة مختلسة، وحتن علن قعيد حرنة "فتح" ال
يمنن رؤية وجود انقسام حقيقي واسح، دون أن يلغي هأا وجود جدل وحيرة وتنافس داخل الحرنة في 

 موضوعات عدة. 
أدت ترنيبة "أوسلو"، أي عملية االنتقال المجهضة نحو الدولة، بقطاعات فلسطينية شعبية واسعة 

منن أن تشنل نضاال مدنيًا نسبيًا، أن ترنز في حياتها اليومية، علن القضايا المطلبية، التي نان ي
مهمًا، في أي مجتمح، لوال أّن مرحلة مواجهة االحتالل، تجعل االنشغال المطلبي هأا، منيرا 
لالرتباك. وحتن جزء من توترات المخيمات الداخلية، المرتبطة بقضايا مطلبية، نان يمنن أن تمون 

الواقح المشّوش، هو جزء من  مسهومة في إطار غير االحتالل يشر طة أن ال تقل للعن  . وهأا
الجرف الحقيقي، والتحدي السعلي، الأي يواجه الواقح السلسطيني، وحرنة "فتح". فاجتراف رد علن 

 التشويش الأي يسببه اختالط السلطة باالحتالل، هو جزء من الجرف السعلي. 
ير د العودة. والشار  السلسطيني، يتحرك لرسر  أمنر بننير مما يمنن أن يتحرك ألجل قيادي 

فخروج قادة من المعتقل، من منل مروان البرغوني، وأحمد سعدات، وغيرهما، يمنن أن يعني للشار  
 أمنر بننير مما يعنيه الحدين عن مقالحة داخل "فتح". 

طال  الدفعة الرابعة  من هنا ف ّن ضغطا عربيا في الساحة الدولية لتطبيت التعهدات ائسرائيلية، وا 
توقست المساوضات عندها، يبدو بالنسبة للشار  السلسطيني مدعاة للوحدة والتساؤل،  لرسر ، التي

بعنس انشغال العالم ب عادة شخص للحرنة. وطر  موضو  منل خالفة الرئيس عباس، ووحدة "فتح" 
يعطي رسالة أن طر  الموضوعات التي تمس ائسرائيليين قعبة، بعنس الشنن السلسطيني 

 الداخلي.
 16/11/2016ان الغد، عمّ 
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 عــــهــــد ترامـــــب: فــــرصــــة الســتــبــدال "حـــّل الــدولـتـين" .55
 غيورا آيلند
النتائل المساجئة في االنتخابات في الواليات المتحدة تخلت ئسرائيل مخاوف وفرص جديدة علن حد 

ي، ولمن ليس بالضرورة بالشنل السلسطين –سواء. السرقة الملموسة للغاية تتعلت بالنزا  ائسرائيلي 
 الأي ينإر اليه ويعلن عنه اليمين ائسرائيلي.

. ولمن نسي فقد أيدت ألك أيضًا إدارة بوش "الدولتين"تؤ د حل  األميرنيةوائدارة  1993منأ 
نلينتون واوباما. ويقوم هأا الحل علن أساس  –اللتان نانتا قبل وبعد  ائدارتانالجمهور ة، وبالطبح 

التي بين نهر األردن  باألرضة افتراضات: أوال، حل النزا  يج  أن ينون محدودا جغرافيا أربع
والبحر المتوسطس نانيا، الحل ملزم ب قامة دولة فلسطينية أات سيادة ناملةس نالنا، الحدود بين إسرائيل 

تمونا  أنس رابعا، الضسة الغربية وغزة يج  1967والسلسطينيين يج  أن تقوم علن أساس خطوط 
 نيانا سياسيا واحدا.
يبيل وليس  "نلينتون  مبادئ"تخلت مجاال محدودا جدا للمساوضات.  األربعةهأه االفتراضات 

، هي الترجمة العملية لهأه االفتراضات. نل من يحاول 2000هيالري ، نما عرضت في نهاية العام 
بهة حتن متمانلة. ولمن من خطة مشا إلنالمساوضات علن أساسها سيقل  إلنالعودة في المستقبل 

ما تحررنا منها وحاولنا  إأاقال بان هأه االفتراضات هي أربعة أحجار أساس ال يمنن العمل بدونها؟ 
لبعضها ميزة بارزة علن الحل الوحيد  أخر  فحص نل مجال الحلول المحتملة سنجد أنه توجد حلول 

 المعروف.
 –بين أربعة العبين  لرراضيمح تبادل  "إقليميحل "يمنن الحدين عن  األخر  بين الحلول  

أو عن إقامة فيدرالية بين األردن والضسة أو عن تقسيم وإيسي  –مقر، األردن، إسرائيل وفلسطين 
قامة حنم  إقليميوليس بالأات  بيننا وبين السلسطينيين. ونأا خطة بينيت بشنن ضم المناطت ج وا 

 أاتي فلسطيني في باقي المناطت.
. في "الدولتين"رفض سواء اللينود أم حز  العمل رفضا باتا فنرة  1992نه حتن العام يجدر بالأنر ا

وستة  أميرنيين، وألك الن نالنة رؤساء أخر  سنة االخيرة لم ينن ممننا حتن التسنير بخطة  24الأ 
 بننهمبعد وقت ققير من تسلمهم مهام منقبهم  ائعالن إلنوزراء خارجية اميرنيين سارعوا 

ترام ، أغل  الإن، فلن يعلن هأا، وال أيضًا من سيتم اختياره لمنق   أما. "الدولتين"ن بحل ملتزمو 
 وز ر خارجيته.



 
 
 
 

 

 42 ص             4110 العدد:        16/11/2016 اءاألربع التاريخ: 

                                    

تقول انه ال يوجد حل للنزا  وبالتالي من السليم  أن األولن: إمنانيتانأمام حنومة إسرائيل توجد  
دون  ائمنانياتسحص نل مجال ، والنانية هي الشرو  مح ائدارة الجديدة في حوار ي"إدارته"مواقلة 

 .أعالهالتي أنرت  األربعةأن ينون ملتزما باالفتراضات 
، وألك الن إدارة ترام  لن تضغط علن األولي المد  الققير يحتمل أن تمون ميزة للنهل ف

في  أماراحة بالنسبة للمستوطنات.  أمنرحال  أياتسا  وستمون هأه علن  إلنإسرائيل للوقول 
ما وعندما يسهم الطرف السلسطيني بانه ال  إأا، أوالفيمنن لهأا النهل أن يتبين نخطن.  المد  البعيد

سيعزز سواء حماس في الضسة أم محافل متطرفة  األمرنو ، فان  أيجدو  سياسية من  أيتوجد 
 انتساضة نالنة يمنن أن ينون ققيرا. نانيا، وهأا أهم، فان إدارة ترام  إلنأخر . والسبيل من هناك 

قد  ف نناالقر بة،  األربحأضعنا السنوات  إأا. أفضل أخر  بالأات يمننها أن تمون منقة لحلول 
 ننس  علن ألك في المستقبل.

 "يديعوت احرونوت"
 16/11/2016األيام، رام هللا، 
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