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 ليبرمان: فريق ترامب طالبنا بعدم فرض وقائع جديدة على األرض .1
من حاشية شخصيات  إنوكاالت: قال افيغدور ليبرمان وزير الدفاع اإلسرائيلي، امس،  -القدس 

إسرائيل رسائل تطالب بعدم فرض وقائع على  إلىالرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب نقلت 
 األرض.

وقال في تصريحات صحافية، تلقينا رسائل رسمية من طاقم عمل الرئيس المنتخب ترامب ويتوقعون 
ت متحمسة، شهدنا هنا إطالق بعض األشخاص تصريحا وإننامنا التصرف بتواضع ولياقة خاصة 

يوجد أشخاص في حاشية ترامب نعرفهم جيدا يقولون لنا، انتظروا ال تفرضوا حقائق جديدة في 
 الميدان.

نتمتع بنسبة معقولة من المنطق كي نتوقف عن إطالق صيحات الفرح والتهليل  أنوأضاف، أرجو 
دارة األميركية تفاهمات واتفاقات مع اإل إلىالتوصل "ألن ذلك يلحق الضرر بنا، مؤكدا بضرورة 

 ."الجديدة تسمح لنا بالبناء االستيطاني داخل الكتل االستيطانية الكبرى 
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االنتظار والتحلي بالصبر لرؤية توجهات اإلدارة األميركية الجديدة ومن سيتولى فيها  إنوقال، 
ا المناصب الرفيعة المهمة وبالتالي التوصل معها ألرضية سياسية مشتركة هو أذكى خطوة يمكنن

القيام بها حاليا بدال من إطالق التصريحات وصيحات الفرح والقيام بكل أنواع الخطوات أحادية 
 الجانب.

وأضاف، يوجد لدينا في إسرائيل ائتالف حكومي يميني وفي أميركا هناك رئيس جمهوري وكونغرس 
ة بالشرق جمهوري ما يجعلنا نعتقد بأننا سننجح في التوصل لتفاهمات تتعلق بالسياسات الخاص

 النووي. إيراناألوسط بما في ذلك قضية المستوطنات وملف 
وأضاف ليبرمان: انه يؤيد تجميد البناء خارج الكتل االستيطانية كجزء من تفاهمات يتم التوصل إليها 

 مع اإلدارة األميركية الجديدة. 
نية الكبرى مثل )معاليه من المفضل البناء فقط في الكتل االستيطا"وأضاف لإلذاعة اإلسرائيلية، انه 

 ."ادوميم واريئيل والون شفوت وافرات( حيث يقطن ثمانون بالمئة من المستوطنين
ليبرمان  إن"وانتقدت نائبة وزير الخارجية عضو الكنيست تسيبي حوتوبيلي هذه التصريحات وقالت، 

 . "ال يمثل موقف الحكومة بل موقفه الشخصي فقط
بدأ التفاوض مع اإلدارة األميركية الجديدة على مسألة البناء في حكومة إسرائيل ست أن"وأضافت، 

كل تقييد " إنوقالت،  ."المستوطنات لدى تولي الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه
 ."لحق إسرائيل في البناء يضر في هذه المرحلة بالمصالح اإلسرائيلية

 17/11/2016األيام، رام هللا،   

 
 الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري بجرائم االحتالل المحكمةطالب المالكي ي .2

، بتحمل مسؤولياتهم، األعضاءطالب وزير الخارجية رياض المالكي، المجتمع الدولي والدول  :الهاي
 الجرائم، مطالبا   أبشعالضحايا، وردع ارتكاب  أصواتمن العقاب، وسماع  اإلفالتومحاربة سياسة 

 .الفلسطيني شعبالأبناء  ضد   اإلسرائيليجرائم االحتالل بفتح تحقيق فوري ب
األربعاء في المحكمة الجنائية الدولية  األعضاءجمعية الدول  إلىوترأس المالكي وفد دولة فلسطين 

، وقال: "أنا هنا اليوم ألعلن بشكل ال لبس فيه أن التزام فلسطين ال يتزعزع في دعم 16/11/2016
دولية، وسيادة العدالة من خالل ضمان تنفيذ نظام روما األساسي، وتطبيق عمل المحكمة الجنائية ال

وحمل المجتمع الدولي مسؤولية جماعية في  ."القانون الدولي الذي يشكل الضمانة الدائمة للسالم
 ، باعتبارهم جهات ال غنى عنهااإلنسانحماية منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق 



 
 
 
 

 

 6 ص             4111 العدد:        17/11/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

، كالحق والميزان، وغيرها اإلنسانالتهديدات التي تتلقاها منظمات حقوق  إلى شيرا  لتحقيق العدالة، م
 من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، التي تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

على هامش المؤتمر، المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا  ،والتقى المالكي
، السلطة "إسرائيل"أهمية ما تقوم به، وضرورة فتح التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها  ومساعديها، مؤكدا  

القائمة باالحتالل، الفتا إلى أن التأخير يعني مزيدا من الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني، 
 األطفال ضد   "إسرائيل"وسلم وزير الخارجية بنسودا، بالغا  حول جرائم  ومزيدا من التهجير والتدمير.

 وحقوقهم المختلفة، من اجل تهجير الشعب الفلسطيني. األطفالالفلسطينيين، واستهدافها لحياة 
 16/11/2016، (وفا)وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 

 
 بالمغرب: تداعيات وتبعات االحتالل أنهكت البيئة الفلسطينية بمؤتمرالحمد هللا خالل مشاركته  .3

وزراء رامي الحمد هللا: "إن بالدنا تواجه باإلضافة إلى تأثيرات التغير المناخي، قال رئيس ال :الرباط
تداعيات وتبعات االحتالل اإلسرائيلي العسكري، التي أنهكت، وانتهكت البيئة الفلسطينية، بكافة 
مكوناتها وعناصرها، في إطار سياسة ممنهجة للسيطرة على المصادر الطبيعية الفلسطينية، 

 ء على األراضي، لصالح بناء الجدار، وتوسيع االستيطان، والمناطق العسكرية المغلقة".واالستيال
جاء ذلك خالل مشاركته باإلنابة عن الرئيس محمود عباس في أعمال مؤتمر األطراف الثاني 

 والعشرين التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ في المغرب.
ورؤساء دول العالم، إدراك أهمية دعم ومساندة دولة فلسطين في  كما ناشد المجتمع الدولي، وقادة

 التصدي لتغير المناخ، وتبعاته الخطيرة على مسيرة التنمية المستدامة فيها.
 16/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 تستخدم الحجج األمنية لتحقيق مكاسب اقتصادية وجغرافية "إسرائيل"اشتية:  .4

تستخدم الحجج األمنية من  "إسرائيل"قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، إن  :هللارام 
إلى أن مناطق األغوار تدر ماليين الدوالرات على  أجل تحقيق مكاسب اقتصادية وجغرافية، مشيرا  

جال أعمال وأضاف في لقاء جمعه مع ر  االحتالل بالوقت الذي تدعي أن السيطرة عليه لدوافع أمنية.
ورؤساء مؤسسات اقتصادية سويسرية وأمريكية، اليوم األربعاء، في مكتبه برام هللا، إن احتالل 

لها، ما يوجب رفع تكلفة االحتالل، من خالل الضغط  لألراضي الفلسطينية أصبح مربحا   "إسرائيل"
المعيقات أمام نمو  تضع كل "إسرائيل"وأوضح اشتية أن  على إنهائه. "إسرائيل"االقتصادي، إلجبار 

 االقتصاد الفلسطيني وتطوره وتعيق التنمية في فلسطين.



 
 
 
 

 

 7 ص             4111 العدد:        17/11/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

ألفا  774منذ توقيع اتفاق أوسلو ليصبح  %600وأشار اشتية إلى أن عدد المستوطنين بالضفة ارتفع 
 فلسطينيين في الضفة. 3مقابل  واحدا   حسب آخر اإلحصاءات، أي أن هناك مستوطنا  

 16/11/2016ت الفلسطينية وفا، وكالة األنباء والمعلوما
 

 ن" حل الدولتيـ"تطالب بإجراءات لوقف الهدم ل الفلسطينية الخارجية .5
فادي أبو سعدى: أدانت الخارجية الفلسطينية إقدام آليات بلدية االحتالل في القدس على  -رام هللا 

ان، وقيام آليات هدم مسجد قيد اإلنشاء في بلدة صور باهر ومنشأة تجارية وغرفة للخيول في سلو 
اإلدارة المدنية بمصادرة بركسات سكنية وحظائر أغنام ألهالي مجمع المعازي في جبع شمال شرق 
القدس في وقت قامت به بهدم مركز مجتمعي في "أم الخير" في الخليل ومغارة سكنية في منطقة 

أن  لها،ي بيان ف ،واعتبرت الخارجية .توزيع عشرات اإلخطارات بالهدم إلىبيت لحم باإلضافة 
سياسة الهدم بالجملة لمنازل الفلسطينيين ومنشآتهم ومقومات وجودهم االقتصادية واإلنسانية باتت 
تتعاظم في ظل غياب ردود فعل دولية جدية واكتفاء المجتمع الدولي ببيانات اإلدانة الخجولة إن 

لي صوته عاليا  في وجه وجدت. وقالت "فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا: متى سيرفع المجتمع الدو 
 .هذا التدمير اإلسرائيلي الممنهج واليومي لما تبقى من حل الدولتين؟

 17/11/216، لندن، القدس العربي
 

 اقتحام جيش االحتالل اإلسرائيلي لمعهد فلسطيني في رام هللايدين  عريقات .6
 ب عريقات يوم األربعاءأدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائ :رام هللا

واالستيالء على  ،، اقتحام جيش االحتالل اإلسرائيلي لمعهد فلسطيني في مدينة رام هللا16/11/2016
 22، السلطة القائمة باالحتالل، نفذت "إسرائيل"في بيان صحفي له، إن  ،وقال عريقات معداته.
 عة الماضية فقط.للمدن الفلسطينية خالل األربع وعشرين سا " عسكريا  "اقتحاما  

 16/11/2016، القدس ،القدس
 

 ديسمبركانون األول/ سفير فلسطين في باريس يؤكد عقد مؤتمر السالم أواخر  .7
مؤتمر السالم  أنصرح سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي  :وجدي الجعفري  -بيت لحم 

 وأفاد الهرفي لوكالة معا   المقبل. األول/ ديسمبرالدولي سيعقد بباريس في النصف الثاني من كانون 
عن زيارة سيقوم  ن التحضيرات متواصلة لعقد المؤتمر في النصف الثاني من الشهر القادم، كاشفا  أ

بها وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت، والمبعوث الفرنسي الخاص بعملية السالم في الشرق 
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 أنوأضاف  النهائية النعقاد المؤتمر.لوضع البصمات  المنطقة قريبا   إلىاألوسط بيير فيمونت 
 أخرذات الصلة لبحث  واألطرافالتنسيق متواصل بين القيادة الفلسطينية والخارجية الفرنسية 

 التحضيرات للمؤتمر.
 16/11/2016وكالة معا  اإلخبارية، 

 
 سارة ألنصار المبادرة الفرنسية ومؤتمر باريس للسالم غيرمفاجأة  :تيسير خالد .8

اعتبر مسؤولون فلسطينيون إن مصير انعقاد المؤتمر الدولي للسالم، : دية سعد الديننا - انعم  
بباريس الشهر القادم، بات في حكم المجهول، عقب التشكك الفرنسي  بإمكانية التئامه، في ظل 

قال عضو اللجنة التنفيذية و  الموقف اإلسرائيلي المضاد واالمتناع األمريكي عن المشاركة فيه.
التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إنها "مفاجأة غير سارة ألنصار المبادرة الفرنسية ومؤتمر لمنظمة 

بوك، إن األمر "غير سار لمن راهن على ما يسمى  وأضاف، عبر موقعه على فيس باريس للسالم".
الدولية  وأشار إلى أن "الرئيس هوالند متشائم بشأن الجهود المبادرة الفرنسية ومؤتمر باريس للسالم".

لدفع العملية السلمية قدما بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، السيما عند قيام الرئيس األمريكي 
 المنتخب بتنفيذ ما صرح به خالل حملته االنتخابية". 

واعتبر خالد أن "الرئيس الفرنسي قد تجاهل رفض الحكومة اإلسرائيلية للمبادرة، مقابل إلقاء الالئمة 
نحيازا  لسلطات االحتالل"، منوها  اأمريكية راحلة وإدارة أمريكية جديدة توقع أن تكون أكثر  على إدارة

 إلى أن "أنصار المبادرة الفرنسية ومؤتمر باريس للسالم قد استثمروا كثيرا في الترويج لهما".
 17/11/2016الغد، عّمان 

 
 مع االحتالل نائب عبد الجابر فقهاء يدعو لوقف "مهزلة التنسيق األمني"ال .9

اعتبننر عضننو المجلننس التشننريعي الفلسننطيني عبنند : تحريننر خلنندون مظلننوم، مننن محمنند منننى -رام هللا 
الجابر فقهاء أن سياسة التنسيق األمني بين السنلطة الفلسنطينية واالحنتالل اإلسنرائيلي، منن شنأنها أن 

  حة"."تؤثر على الجسم الفلسطيني وتزيد من تفسخه وتشتته، وتؤخر تحقيق المصال
مم ن أفرج عنهم من سجون السلطة  وأشار فقهاء في حديث لن"قدس برس"، يوم األربعاء، إلى أن كثيرا  

الفلسننطينية قننام االحننتالل باعتقننالهم وتوجيننه ذات الننتهم لهننم وإصنندار أحكننام بحقهننم، أو تحننويلهم إلننى 
 االعتقال اإلداري.
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ائنننب عننن "التغيينننر واإلصنننالح" التابعنننة وكانننت سنننلطات االحنننتالل قنند أفرجنننت، أمنننس الثالثنناء، عنننن الن
وشنندد البرلمنناني الفلسننطيني علننى أن إدارة السننجون  لحركننة حمنناس بعنند اعتقننال إداري دام سننتة أشننهر.

 اإلسرائيلية تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق األسرى الفلسطينيين بكافة شرائحهم.
 16/11/2016قدس برس، وكالة 

 
 داء من قبل مجهولين وسط الخليللالعت الشرطةالناطق باسم  ض  تعر   .11

 مجهولين من قبليقات العتداء ز تعر ض الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ار  :الخليل
وقال ارزيقات لن"الحياة الجديدة":  .16/11/2016 الخليل صباح األربعاء مدينةخالل عمله وسط 

ن دراجة نارية غير قانونية بإلقاء "عندما كنت في دورية للشرطة وسط الخليل، قام شخصان يقودا
المعلومات األولية تشير  أنارزيقات  وأوضح الحجارة تجاه سيارة الشرطة التي كنت موجود فيها".

إلى أن سبب االعتداء هو مصادرة الشرطة دراجات نارية غير قانونية لهم قبل أيام، ما دفعهم 
 لالعتداء على مركبة الشرطة.

 16/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 تلت برصاص خارجين على القانون : التحقيق األولي أظهر أن المواطنة األسطة ق  الرجوب أكرم .11
أكد محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب أن التحقيق األولي وتقرير الطب الشرعي، أظهرا أن  :نابلس

 لى القانون.عاما(، من نابلس، قتلت برصاص مسلحين خارجين ع 39المواطنة هيلدا األسطة )
وأوضح المحافظ الرجوب في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن التحقيق األولى وتقرير الطب الشرعي، 

"، فيما 16أظهرا أن الرصاصة التي تسببت بوفاة المواطنة األسطة أطلقت من بندقية من نوع "ام 
 تستخدم األجهزة األمنية الفلسطينية بندقية " كالشنكوف".

 16/11/2016لومات الفلسطينية وفا، وكالة األنباء والمع
 

 الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في تعذيب مواطن في مركز شرطة الشجاعية .12
دعت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان )ديوان المظالم(، إلى التحقيق في تعذيب المواطن  :رام هللا

أثناء في ع غزة، عاما (، من سكان حي الشجاعية في قطا 20محمد العبد يوسف أبو غنيمة )
أثناء تواجده في مستشفى الشفاء  في احتجازه لدى مركز شرطة الشجاعية، واالعتداء عليه بالضرب

 بمدينة غزة، والتسبب في كسر يده.
 16/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
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 "إسرائيل"رادعة ضّد  ق قدرةيتحقل للقادم وتسعى استعدادا   ةصواريخ تجريبي أطلقتتل أبيب: حماس  .13

قضننيتان مركزيتننان تنشننغالن المؤسسننة األمني ننة والعسننكري ة بتننل أبيننب فيمننا  زهيننر أننندراوس: - الناصننرة
مننة   ود الحركننة بصننوارية منتطننور ة  ومنتقد  يتعل ننق بتطننوير حركننة حمنناس لترسننانتها العسننكري ة: األولننى، تننز 

ة، بما في ذلك، صوارية ضد  الطائرات، والثانينة، قادرة على توجيه ضربات  نوعي ة  لألهداف اإلسرائيلي  
ل بنناعتراف   األنفنناق التنني تنواصننل الحركننة، بحسننب المصننادر فنني تننل أبيننب، حفرهننا، والتنني باتننت تنشننك 

ا  ، تهديد   على أمن الدولة العبري ة. استراتيجيا  إسرائيلي  
ننن مفاجئ ننا بننالمر ة،  ، حيننث قالننت  إسننرائيل قبننل أي ننام عننن” كشننف“فنني هننذا السننياق، لننم يكن د  جدينند  مسننتج 

ا تجريبي ننا بعينند  ة أي ننام صنناروخ  مصننادر عسننكري ة وأمني ننة فنني تننل أبيننب إن  حركننة حمنناس أطلقننت قبننل عنند 
دة، كما ذكنرت اإلذاعنة اإلسنرائيلي ة الرسنمي ة باللغنة العبري نة، علنى أن  الجنناح  المدى صوب البحر، مؤك 

نننن ام، أطلقننننت خننننالل األسننننابيع الماضننننية عشننننرات العسننننكري  للحركننننة، كتائننننب الشننننهيد عننننز  النننندين القس 
 الصوارية التجريبي ة في إطار استعدادها لمواجهة  قادمة  مع إسرائيل، على حد  تعبيرها.

ام الجناح العسكري  لحركة حمناس كاننت كشنفت عنن  ومن األهمية بمكان، اإلشارة إلى أن  كتائب القس 
ة للطائرات من نوع   السننة عسكري    عرض   في وذلك غزة، قطاع في ″7سام “امتالكها صوارية مضاد 

ت الجينننننور العربي نننننة وطالبننننن لالحنننننتالل، رسنننننالة هننننني العسنننننكرية عروضنننننها أن   علنننننى وأك ننننندت الفائتنننننة،
 ”.العدو المشترك“باستعراض قوات ها ضد  

علنى صننلة  بمنا سننلف، أك نند المنستشنرق اإلسننرائيلي  المشنهور، إيننال زيسننر، النذي يعمننل باحث نا فنني معهنند 
، أك نند علننى أن  حركننة حمنناس تنحنناول محاكنناة ردع حننزب هللا إلسننرائيل، ”االسننتراتيجيةن للدراسننات دي ننا“

 مشير ا إلى أن ه كعادتها تنريد حماس االستفادة من كل شيء.
وبرأيننه، فهنني مننن جهننة تنرينند المحافظننة علننى وقننف النننار مننع إسننرائيل، الننذي تعينند تحننت حمايتننه بننناء 

سننكري ة. ومننن جهننة ثانيننة، ترينند تقننديم نفسننها كحركننة مقاومننة تلتننزم الكفنناح مكانتهننا السياسنني ة وقوتهننا الع
 ملينوني ألن  وبحسب مزاعمه، فإن  وقف إطالق النار مهم بالنسبة إلى حماس  العسكري  ضد  إسرائيل.

 منن ينتظنرون  وهنم لهنم، ينوفره النذي الهندوء إلنى بحاجة سيطرتها تحت يعيشون  غز ة قطاع من مواطن
 الضنننائقة ومواجهنننة طبيعينننة حيننناة لهنننم تتننناح كننني علينننه والمحافظنننة الننننار وقنننف راماحتننن حمننناس قينننادة

 القطاع. في الجميع منها يعاني التي االقتصادية
ننند علننى أن  القنننرار المتعل نننق بالمسنننائل العسنننكري ة، واسنننتئناف  وأشننار زيسنننر إلنننى أن  تجربنننة الماضننني تؤك 

فنني حمنناس، التنني يرأسننها محمنند ضننيف،  إطننالق الصننوارية علننى إسننرائيل، هننو بينند القيننادة العسننكرية
 ولديها منطقها ورأيها الخ اص، بحسب تعبيره.



 
 
 
 

 

 11 ص             4111 العدد:        17/11/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

علنى بنناء منظومنة صنوارية تغطني أجنزاء  كبينرة  منن أراضني إسنرائيل  حمناس أوضح زيسر، حرصتو 
بما في ذلك مركز الدولة العبري ة، كي تنحقق قدرة  رادعة  ضد  إسرائيل تشبه القدرة الموجنودة حالي نا لندى 

 ب هللا.حز 
وفننني هنننذا الزمنننان، أضننناف زيسنننر، تنحننناول حمننناس تحديننند قواعننند اللعبنننة فننني مواجهنننة إسنننرائيل بحسنننب 
، ومعنى ذلك أن ه ممنوع على إسرائيل تجاوز خط الحدود والتحر ك ما وراءه، حتى لنو  النموذج اللبناني 

، وحتنى لنو اكتشنف أنفاق نا الحظ الجيش اإلسرائيلي  اسنتعدادات لمقناتلي الحركنة للقينام بعملينات  إرهابي نة  
 هجومية تحفرها حماس باتجاه األراضي اإلسرائيلي ة، بحسب وصفه.

 16/11/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 ال مواعيد ألية لقاءاتتوقفت.. بين حركتي "فتح" و"حماس"  المصالحةحوارات  :أبو مرزوق  .14
ت المصننالحة بننين كشننف القيننادي فنني حركننة حمنناس، موسننى أبننو مننرزوق، أن حننوارا: أنننور الخطيننب

حركتننني "فنننتح" و"حمننناس" قننند توقفنننت، وأن النننرئيس الفلسنننطيني، محمنننود عبننناس، أصنننر علنننى شنننروطه 
لتحقيق المصالحة، خنالل لقائنه فني الدوحنة الشنهر الماضني، منع قينادة "حمناس"، والنذي جنرى برعاينة 

علنننى  هنننناك فيتنننو أميركننني وفيتنننو إسنننرائيليوبنننين أن  قطرينننة، وهننني الشنننروط التننني ترفضنننها "حمننناس".
 .مشاركة "حماس" في أي مستوى من مستويات النظام الفلسطيني

وقننال فنني حننوار مننع "العربنني الجدينند" إنننه "لننم يعنند هننناك مجننال ألي لقنناء، إال إذا تغيننر موقننف "فننتح" 
وعننادت للحننوار حننول مننا جننرى االتفنناق عليننه، مؤكنندا  أنننه "ال مواعينند أليننة لقنناءات مصننالحة". كننذلك، 

نائنب رئننيس المكتننب السياسني لحركننة حمناس، إسننماعيل هنينة، سننيعود إلننى  أشنار أبننو منرزوق إلننى أن
غزة الشهر المقبل، وأنه ال يوجد منا يعينق حركتنه، الفتنا  فني الوقنت نفسنه إلنى أن االنتخابنات الداخلينة 

 لحركة حماس لم تبدأ بعد.
سطيني. وقال ونفى القيادي الفلسطيني أن تكون الحركة في صدد االنسحاب من المشهد السياسي الفل

إن "حماس" ال تستطيع وليس لها أن تنسحب منن المشنهد السياسني إطالقنا "، مشنككا  فني الوقنت نفسنه 
بإمكانية أن تترك مبادرة حركة الجهاد اإلسالمي تأثيرا  في الساحة الفلسطينية، علنى النرغم منن موافقنة 

 "حماس" عليها.
 الرابط التالي:ولالطالع على نص الحوار كامال  يمكنكم الدخول على 

-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82-D8%A8%D9%88https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/11/16/%D8%A3%

-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A

-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%B7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9 

 16/11/2016العربي الجديد 
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 جهاز المخابرات المصرية رئيسيلتقي  "الجهاد"وفد  .15
برئاسة أمينها العنام رمضنان أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أن وفدها إلى مصر : القاهرة

شلح اجتمع يوم األربعاء فني العاصنمة المصنرية القناهرة منع رئنيس جهناز المخنابرات العامنة المصنرية 
وذكر الحركة فني بينان صنحفي، أن الوفند بحنث منع فنوزي "آخنر المسنتجدات فني السناحة  خالد فوزي.

حركة لترتيب البينت الفلسنطيني الفلسطينية"، وجرى اطالع المسئول المصري على جهود ومقترحات ال
وحسنب البينان أكند فنوزي "حنرص مصنر علنى وحندة الصنف الفلسنطيني،  وإدارة الصراع مع االحنتالل.

ودعمهنننا لكنننل الجهنننود التننني منننن شنننأنها تحقينننق الوحننندة وتعزيزهنننا بمنننا يحقنننق المصنننالح العلينننا للشنننعب 
لسننطيني مازالننت أولويننة فنني كمننا شنندد علننى أن القضننية الفلسننطينية ومسنناعدة الشننعب الف الفلسننطيني".

السياسنة المصننرية، وعننزم السننلطات المصنرية االسننتمرار فنني إجننراءات فنتح معبننر رفننح لتخفيننف معاننناة 
 أهل القطاع، وقال إن هناك خطوات وتسهيالت إضافية أخرى جاري العمل عليها.

القننوى ونقننل البيننان عننن فننوزي اسننتعداد مصننر الستضننافة ورعايننة حننوار وطننني فلسننطيني بننين مختلننف 
والفعالينات للعمننل علننى ترتيننب البينت الفلسننطيني واالتفنناق علننى برننامج وطننني لمواجهننة كننل التحننديات 

 واالستحقاقات القائمة.
من جانبه استعرض وفد الجهاد ما يعانينه قطناع غنزة، ومنا يقنوم بنه االحنتالل منن سياسنات وإجنراءات 

وثمنننن وفننند الجهننناد دور مصنننر  قننندس.قمعينننة بحنننق شنننعبنا وأرضننننا ومقدسننناتنا فننني الضنننفة الغربينننة وال
وجهودها في العمل على وحدة الصف الفلسطيني، ورحب بإجراءات فنتح معبنر رفنح وطالنب بتعزيزهنا 

 بأن يتم فتح المعبر بصفة دائمة لتخفيف المعاناة وتوفير المستلزمات الضرورية للحياة في القطاع.
المصننري، وأن تخفيننف معاننناة قطنناع وأكنند الوفنند علننى حننرص الشننعب الفلسننطيني علننى األمننن القننومي 

وختم اللقاء بتأكيد فوزي على حرص مصر  غزة وتحقيق أمنه واستقراره يعزز األمن القومي المصري.
علنى اسنتمرار التواصننل والتعناون مننع كنل القننوى واألطنراف الفلسنطينية، للوصننول إلنى مننا فينه مصننلحة 

 الشعب الفلسطيني وقضيته بحسب البيان نفسه.
 16/11/2016الين فلسطين أون 

 
 في لبنان للحركةحماس في لبنان: تحركات سياسية وإعالمية قريبة لالمسؤول السياسي  .16

كشننف المسننؤول السياسنني لحركننة حمنناس فنني لبنننان، رأفننت مننرة، عننن : أحمنند المصننري  -غننزة ، بيننروت
لدولنننة سلسننلة تحركننات سياسننية وإعالميننة سننتقوم بهننا الحركنننة فنني خضننم األيننام القريبننة القادمننة تجنناه ا

 اللبنانية، وذلك بما يتعلق في توفير الحقوق اإلنسانية األساسية لالجئين الفلسطينيين.
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وقال القيادي مرة لصحيفة "فلسنطين"، أمنس: إن حركتنه "سنتقوم بمجموعنة منن الزينارات واللقناءات منع 
اللبنانيننننة  واألحننننزابمختلننننف الجهننننات اللبنانيننننة فنننني المواقننننع الرئاسننننية والوزاريننننة والحكوميننننة المختلفننننة 

والمنظمات الدولية التي لها عالقنة بنإجراء حنوارات لبنانينة فلسنطينية وبمنا يصنل إلنى القفنز عنن الثغنرة 
 التي تحول دون منح الفلسطينيين حقوقهم".

وأضننناف "قمننننا بالماضننني بتقنننديم الكثينننر منننن المنننذكرات المطلبينننة للرئاسنننية اللبنانينننة ومجلنننس الننننواب 
خاصة وزارة العمل، وقندمنا الكثينر منن األفكنار للجننة الحنوار الفلسنطيني والحكومة وعدد من الوزراء و 

ودعنننا إلنننى ضنننرورة إجنننراء حنننوار فلسنننطيني لبنننناني شنننامل، يتنننناول كنننل  اللبنننناني والمنظمنننات الدولينننة".
القضننننايا الفلسننننطينية اللبنانيننننة ذات االهتمننننام المشننننترك، ويتجنننناوز حالننننة الركننننود التنننني حصننننلت خننننالل 

 والمحلية. اإلقليمية األوضاعبب السنوات األخيرة بس
ولفننت إلننى أن هننذا الحننوار سيضننع جميننع النقنناط علننى الطاولننة ويننتم مناقشننة كافننة القضننايا الفلسننطينية 
اللبنانينننة ذات االهتمنننام المشنننترك، مطالبنننا فننني ذات الوقنننت السنننلطات اللبنانينننة بالتعامنننل منننع المطالنننب 

المنظور األمني فقنط والنذي كنان لنه وقنع سنلبي  الفلسطينية من خالل الزاوية السياسية وليس من باب
 جدا في العالقة المشتركة طيلة السنوات الماضية.

واختننتم مننرة قولننه: إن حركننة حمنناس تطالننب فنني العهنند الجدينند بإيجنناد عالقننة إيجابيننة بننين الفلسننطينيين 
وبناألخص  يحصنل الالجنع علنى حقوقنه أنواللبنانيين وبما يقوم على تعديل القوانين التي تحول دون 

وتسننهيل الحريننة والنندخول الخننروج ونقننل  األساسننيةالحننق فنني التملننك والعمننل ومنننح الالجئننين حقننوقهم 
 البضائع ومن وإلى المخيمات في لبنان.

 16/11/2016فلسطين أون الين 
 

 ": الظروف لم تنضج بعد لزيارة محددة للقاهرة21الزهار لـ"عربي .17
حمننناس الننندكتور محمنننود الزهنننار أن التواصنننل منننع  أكننند القينننادي فننني حركنننة: حسنننين مصنننطفى -لنننندن 

مصننر مننازال قائمنناا مبننديا رغبننة لنندى الحركننة فنني زيننارة القنناهرة ولقنناء المسننؤولين المصننريين فنني إطننار 
 االنفتاح المصري األخير على قطاع غزة وبحث بعض الملفات الساخنة وعلى رأسها معبر رفح.

دد للزينارة، موضنحا أن الظنروف لنم تنضنج بعند " وجنود موعند محن21ونفنى الزهنار فني حنديث لنن"عربي 
وحول ما نشر عن إعالنه السنابق بوجنود ترتيبنات للزينارة قنال: "منن نقنل  لترتيب الموعد وأجندة اللقاء.

تصريحاتي لم يتوخ فيهنا الدقنة، لنم أجنزم بوجنود زينارة كمنا نشنرت بعنض وسنائل اإلعنالم بنل أوضنحت 
  أن هناك رغبة ومساع لترتيبها ليس أكثر".
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وأشار الزهار إلى أن "العالقة مع القاهرة لم تعند كمنا كاننت سنابقا فني عهند النرئيس مرسني أو مبناركا 
وذكننر أن عالقننة مصننر مننع قطنناع غننزة الننذي يجاورهننا هنني األقننل  لكنهننا لننم تصننل إلننى حنند القطيعننة".

 التزاما تجاه القضايا الملحة والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
من الجهاد اإلسالمي للقاهرة للقناء مسنؤولين هنناك قنال الزهنار: "التنسنيق دائنم وبخصوص مغادرة وفد 

التني أطلقهنا أمينهنا العنام إلنهناء االنقسنام وتوحيند  مبنادرتهمنا وبين حركة الجهاد ولدينا تفاهم حول نبي
 الصف الفلسطيني".

 16/11/2016 21موقع عربي 
 

 حتالل األذان في القدسحماس تدعو المسلمين لـ "قول كلمتهم" بعد منع اال .18
دعت حركة حماس، مساء يوم األربعاء، المسلمين في كل أنحاء العالم إلى "قول كلمنتهم" بشنأن : غزة

 القرارات اإلسرائيلية بمنع رفع األذان عبر مكبر الصوات في مساجد مدينة القدس.
ين، بسياسناتها العنصنرية وقالت الحركة في بيان لها، إن إسرائيل "تستفز مشاعر الفلسطينيين والمسلم

 تجاه المقدسات اإلسالمية".
وشننددت الحركننة علننى أنهننا "لننن تسننمح بتمريننر أيننة قننوانين تقضنني بمنننع رفننع األذان فنني مسنناجد مدينننة 

"سيشنننكل حنننافزا  جديننندا  للمقاومنننة  اإلسنننرائيليالقننندس وضنننواحيها"، مؤكننندة فننني الوقنننت ذاتنننه أن القنننانون 
 دة زخمها من جديد".الشعبية، ولدى شباب االنتفاضة إلعا

كما طالبت "حماس" الفصائل الفلسطينية بنن"تحدي" القنرارات اإلسنرائيلية تجناه المقدسنات، والعمنل علنى 
 إبطالها على أرض الواقع".

 16/11/2016قدس برس، 
 

 في غزة ستخدم في صناعة الصواريخبدعوى تهريب مواد ت   بحمولتهااالحتالل يصادر شاحنة  .19
، عن مصادرة شاحنة بكامل حمولتها بدعوى قيامها بتهريب أمساالحتالل، سلطات  : أعلنتالقدس

وقال البيان، انه" في  .للجيشالواح "نوريستا" تستخدم في صناعة الصوارية في غزة، حسب بيان 
إطار العمل المشترك بين مسؤولي مديرية التنسيق واالرتباط في غزة، ومسؤولي سلطة المعابر البرية 

ضبط شاحنة حاولت تهريب الواح  أمس،تم  "،ومسؤولين من "الشاباك اإلسرائيلية األمنفي وزارة 
 ." "نوريستا" التي تستخدمها حركة "حماس" ألغراض صناعة الصوارية
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مردخاي، امر بتشديد العقوبات ضد  يوافالحكومة اإلسرائيلية  أعمالمنسق  أنالبيان،  وأضاف
لشاحنات المتورطين بمحاوالت تهريب معدات لم يتم سائقي هذه ا أوالشاحنات / أصحابالشركات، 

 .اإلسرائيلي واألمنالموافقة عليها مسبق ا من قبل الجيش 
"انه خالفا  لما كان يحدث في السابق، حيث صودرت فقط المعدات التي يتم  وجاء في البيان:

وتم نقل  الم.س أبووألول مرة، مصادرة الشاحنة وجميع محتوياتها في معبر كرم  أمسضبطها، تم 
 ".التحقيقات في الشرطة اإلسرائيلية إلىالسائق 

قد فرض قبل شهر تقريب ا، غرامة مالية تقدر بمئات آالف الشواكل على  اإلسرائيلي،وكان الجيش 
 .شركة االتصاالت التي حاولت تهريب كوابل اتصاالت وألياف بصرية لقطاع غزة

 17/1/2016القدس، القدس، 
 

 مع رؤية سياسية جديدة "فتحلـ"لسابع انطالقة جديدة مقبول: المؤتمر ا .21
اعتبنننر أمنننين سنننر المجلنننس الثنننوري لحركنننة فنننتح أمنننين مقبنننول، المنننؤتمر السنننابع لحركنننة فنننتح، : رام هللا

وقننال  انطالقننة جدينندة للحركننة علننى كافننة األصننعدة، خاصننة تجدينند الرؤيننة السياسننية والبننناء الننوطني.
المننؤتمر" الننذي بننث الليلننة عبننر تلفزيننون فلسننطين وقننناة عننودة مقبننول فنني حننديث لبرنننامج "ذاهبننون إلننى 

الفلسنطينية: "إن منن آلينات اسنتنهاض الحركنة وأطرهنا، القينام بتجديند  واإلذاعناتوعدد من الفضائيات 
الدماء عبر التبديل والتدوير للقيادات، لتقديم مبادرات وأفكار جديدة، من أجل تكثيف النشناطات علنى 

 كافة المستويات".
كد أن المؤتمر سيعمل على رسم سياسات جديدة متجددة، قائمة على أساس تقينيم المرحلنة السنابقة، وأ

وتقننديم التقننارير حولهننا ومننن ثننم القيننام بالمسنناءلة والمحاسننبة، وتحدينند الخطننوات الالحقننة، وقننال: "تعقنند 
طننوات، ورسننم وخ وإنجننازات إخفاقنناتالمننؤتمرات لتقيننيم المرحلننة السننابقة، واسننتعراض مننا تننم فيهننا مننن 

 االنتخابات". إجراءسياسة متجددة على كل األصعدة، ومن ثم 
وحننول عضننوية المننؤتمر، قننال مقبننول: "العضننوية شننبه منجننزة، وسننيكتمل الملننف فننور انتهنناء اجتمنناع 
اللجنننة المركزيننة بعنند غنند بحضننور الننرئيس محمننود عبنناس"، مشننيرا  إلننى التحضننيرات الخاصننة بتعبئننة 

قنات واالتصنال باألعضناء النذين تنم تثبينتهم، إضنافة للتحضنيرات الخاصنة االستمارات وتحضنير البطا
 من قطاع غزة والخارج. األعضاءبإجراءات حضور 

 16/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا،   
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 عقد تحت عنوان نحو الدولة المستقلة وترسيخها على األرضأبو شهال: المؤتمر ي   .21
جلننس الثننوري لحركننة فننتح فيصننل أبننو شننهال: "إن المننؤتمر السننابع بدايننة لمرحلننة قنال عضننو الم: رام هللا

جدينندة تؤسننس للدولننة"، مشننددا علننى أنننه محطننة مفصننلية أمامهننا الكثيننر مننن التحننديات، وسننيكون هننذا 
العام عام انتهاء االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتحقيق حرينة األسنرى، 

 مجنا الذي يلبي هذا الطموح.في ظل برنا
نهننج حركننة فننتح الننديمقراطي، قننائال: "نحننن فنني  علننى وأكنند فنني حننديث لبرنننامج "ذاهبننون إلننى المننؤتمر"

الحركة انتهجنا الننهج النديمقراطي بالبنناء التنظيمني، لكنن المنؤتمر لنيس فقنط لعقند االنتخابنات، فهنناك 
امج السياسي الذي يجب االلتزام به، سيكون نقاشات ستتم لوضع االستراتيجيات، وبعد أن يتضح البرن

الخيار الديمقراطي داخل المؤتمر أن الترشح حق لكن بعد االطالع على المهمات والمسنؤوليات ومنن 
 ثم االختيار".

 16/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا،   
 

 لمقاومةمتهمين بممارسة أنشطة تتعّلق بااالحتالل يعتقل ستة فلسطينيين  .22
، أن قواتننه اعتقلننت بالضننفة ذكننر جننيش االحننتالل فنني تقريننره اليننومي حننول االقتحامننات: خلنندون مظلننوم

ستة فلسطينيين مم ن وصفهم بن "المطلوبين"، مشير ا إلى أنهم متهمين بممارسة أنشطة تتعل ق بالمقاومة 
 ضد الجنود والمستوطنين.

سنننطيني ا مننن مدينننة قلقيلينننة )شننمال القنندس المحتلنننة(، وأفنناد التقريننر العبننري، بنننأن االعتقنناالت طالننت فل
وشابين من مخيم العروب لالجئنين شنمالي الخلينل )جننوب القندس( وآخنرين منن بلندتي تقنوع وحوسنان 

.)  قرب بيت لحم )جنوب ا(، وفلسطيني ا من مخيم الفارعة قرب طوباس )شماال 
 16/11/2016، قدس برس

 
 رق األوسط ستبوء بالفشلأية محاوالت لفرض حل في الش: نتنياهو .23

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  ، أنأشرف الهور عن، 17/11/2016القدس العربي، لندن، نشرت 
أمام  "الفيديو كونفرس". وقال في كلمة نقلت عبر في فرنسا للسالم للمؤتمر الدولي جدد رفضه

ض حل في الشرق األوسط أية محاوالت لفر "مؤتمر لليهود في شمال أمريكا، المنعقد في واشنطن 
بين الجانبين  "المفاوضات المباشرة". ورأى أن السالم يتحقق فقط من خالل "ستبوء بالفشل

 اإلسرائيلي والفلسطيني دون شروط مسبقة.
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عن  يوم األربعاءالعبرية نقلت صباح  ، أن اإلذاعة16/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، وذكرت 
أن  إلى إشارةستفشل، في  األوسطجية لفرض حلول سالم في الشرق محاوالت خار  أيةنتنياهو أن 

 لن تقبل المبادرات الخارجية. إسرائيل
وقال نتنياهو ان حكومته ترى السالم من خالل مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني 

 إسرائيلد أن فرض الواقع االستيطاني بات أمرا  ال تري إلى إشارةدون شروط مسبقة، في  واإلسرائيلي
المفاوضات، وكذلك القضايا التي تشكل ثوابت وطنية كالالجئين والقدس  إلىذكره في الذهاب 

 .واألسرى 
 

 مع ترامب قبل تنصيبه رفض لقاء   تنياهون :موقع "واال" .24
قال مصدران إسرائيليان رفيعا المستوى إن الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب، : بالل ضاهر

كانون  20مة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى لقائه وذلك قبل موعد تنصيبه في دعا رئيس الحكو 
 الثاني/يناير المقبل، لكن نتنياهو رفض ذلك.

المقرب من نتنياهو، مساء األربعاء، عن المصدرين قولهما إنه خالل  اإللكترونيونقل موقع "واال" 
انتخابات الرئاسة األميركية، اقترح ترامب  محادثة هاتفية بين نتنياهو وترامب، غداة صدور نتائج

 على نتنياهو أن "يحضر بأقرب وقت ممكن" إلى الواليات المتحدة.
وبحسب المصدرين، فإن نتنياهو أجاب ترامب بأن يدقق في البروتوكول الدبلوماسي بهذا 

جراء مراسم الخصوص، إذ أن باراك أوباما ما زال الرئيس األميركي من الناحية الرسمية إلى حين إ
 تنصيب ترامب رسميا.

وقال مقربون من نتنياهو إن "رئيس الحكومة رفض بلباقة دعوة ترامب من أجل االمتناع عن إحراج 
 أوباما".  

 16/11/2016، 48عرب 
 

 د نشاطنا العسكري بسوريةليبرمان: الوجود الروسي ال يقيّ   .25
يوم األربعاء، إن إسرائيل طلبت من  قال وزير األمن اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان،: بالل ضاهر

روسيا وقف صفقة أسلحة ضخمة تبيع بموجبها إليران طائرات مقاتلة متطورة وأنواع أخرى من 
 األسلحة.
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وتابع ليبرمان أن 'هذا ال يريحنا، لكن الروس ال يسألوننا. ونحن نتحدث ونحاول الشرح لكن كل دولة 
مطاف. وروسيا موجودة في ضائقة اقتصادية وهي تعمل تمارس سياستها وفقا لمصلحتها في نهاية ال

 وفقا لمصلحتها'.
وتطرق ليبرمان إلى تعزيز القوات الروسية في سورية، وأشار إلى أن نصب منظمات دفاعية جوية 
متطورة في سورية إضافة إلى حضور حاملة الطائرات الروسية إلى البحر المتوسط 'ال يقيد نشاط 

رية، لكنه يجعله شفافا بالمطلق لدى الروس. فراداراتهم ترى أي تحليق الجيش اإلسرائيلي في سو 
لطائراتنا. وهذا ليس مريحا لنا ولهذا السبب اتجهنا إلى نظام التنسيق مع روسيا كي ال تحدث 

 صدامات ال حاجة لها. ونحن ال نتنازل عن أي مصلحة لنا ونسير على حبل رفيع'.
 16/11/2016، 48عرب 

 
 في الضفة فكرة إقامة محكمة أراض   ددا  شاكيد تطرح مج .26

جددت وزيرة القضاء اإلسرائيلية أييليت شاكيد، مبادرة كانت قد شطبت في السابق، : هاشم حمدان
 بإقامة محكمة خاصة للبت في قضايا النزاع على األراضي في الضفة الغربية.

طانية "عمونا" التي صدر قرار وجاء أن شاكيد قد جددت مبادرتها هذه على خلفية أزمة البؤرة االستي
بإخالئها حتى موعد أقصاه الخامس والعشرين من كانون األول/ ديسمبر القادم، في حين يسعى 

 االئتالف الحكومي إلى سن قوانين لشرعنة هذه البؤرة االستيطانية.
في يشار إلى أن مبادرة شاكيد كانت قد شطبت العام الماضي من قبل المستشار القضائي للحكومة 

حينه، يهودا فاينشطاين، بادعاء أن إقامة محكمة لألراضي في الضفة الغربية لن تكون مقبولة على 
 القانون الدولي.

 17/11/2016، 48عرب 
 

 البؤر االستيطانية ومصادرة األراضي "يشّرع"الكنيست يقّر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون  .27
إلسرائيلي في أن يمرر في الكنيست في قراءة أولى نجح االئتالف الحكومي ا عبد الرؤوف أرناؤوط:

قانون التسوية الذي يجيز سرقة األرضي الفلسطينية ويشرع البؤر االستيطانية عليها، بعد تدخل من 
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو وتخاذل وزير المالية موشيه كحلون.

نائبا، بينهم نتنياهو، لصالحه  58ويت وتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الكنيست بعد تص
يوجد "و "المعسكر الصهيوني"و "ميرتس"نائبا هم نواب القائمة العربية المشتركة و 50ومعارضة 

 ."مستقبل
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عدم التصويت  "كلنا"وبعد أن ترددت معلومات عن نية موشيه كحلون وزير المالية وزعيم حزب 
ارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع يوم األحد، توعد نفتالي لصالح مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوز 

، الذي طرح حزبه مشروع القانون، بعدم التصويت "البيت اليهودي"بينيت وزير التعليم وزعيم حزب 
لصالح أي من القرارات التي تقدمها الحكومة اإلسرائيلية في حال عدم التصويت لصالح مشروع 

 القانون.
ي اإلسرائيلي بكامل أعضائه لصالح مشروع القانون وصوتوا لصالحه بما في وتجند االئتالف الحكوم

ذلك كحلون الذي زعم سابقا انه لن يصوت لصالح مشروع قانون يكسر قرارات المحكمة العليا 
 اإلسرائيلية.

 17/11/2016األيام، رام هللا، 
 

 "إسرائيل"قانون جديد ضّد النواب العرب: إبعاد من الكنيست لَمن يدعم مقاطعة  .28
في خطوة  تصعيدية  جديدة  ضد  النواب العرب، تنبادر لجنة الكنيست  زهير أندراوس: - الناصرة

البرلماني ة اإلسرائيلي ة، برئاسة النائب اليميني  يوآف كيش من حزب )الليكود( الحاكم، بقيادة رئيس 
قضي باعتبار الدعوة إلى مقاطعة الوزراء بنيامين نتنياهو، تنبادر إلى تعديل  جديد  لدستور الكنيست ي

إسرائيل مخالفة آلداب مهنة النواب، وعقابها سيكون اإلبعاد من الكنيست لمدة ال تق ل عن شهر. 
ويستهدف هذا القانون بشكل  واضح  النواب العرب الذين ينعب رون عن دعمهم للمقاطعة كوسيلة ضغط 

 الل.اقتصادي ة شرعي ة على إسرائيل تهدف إلى إنهاء االحت
ا بحيث يشمل أية دعوة للمقاطعة  وقد جاء تعريف الدعوة للمقاطعة في التعديل المقترح تعريف ا واسع 

، ”منطقة تحت سيطرتها“االقتصادية أو الثقافية أو األكاديمية، بسبب العالقة مع إسرائيل أو أية  
اضي الفلسطينية المحتل ة، وذلك في إشارة إلى منع الدعوة لمقاطعة المستوطنات اإلسرائيلي ة في األر 

ا في الجوالن العربي    السوري  المنحت ل.-وأيض 
وبحسب االقتراح، فإن  العقاب على الدعوة للمقاطعة هو بإبعاد النائب من الهيئة العامة للكنيست 

 ومن لجان الكنيست لمدة ال تقل عن شهر.
عن القائمة المشتركة، إن  وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة آداب المهنة في الكنيست 

التعديل المقترح ينناقض الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء الكنيست ويمس بحقوقهم في 
 التعبير عن رأيهم وفي طرح مواقفهم السياسية بحرية.

 16/11/2016رأي اليوم، لندن، 
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 خل السجنرائد صالح دايحذران أردان وكلينجر من استمرار مالحقة  زحالقة والسعدي .29
حذ ر النائبان عن القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة وأسامة سعدي، وزير األمن ة: محمود مجادل

الداخلي، جلعاد إردان، ومديرة مصلحة السجون، عوفرا كلينجر، من مغب ة استمرار مالحقة الشية 
 رائد صالح داخل السجن وعزله، وعدم االستجابة لطلبات النواب العرب لزيارته.

وأك د النائبان بأن اإلجراءات القمعية التي تفرضها إدارة مصلحة السجون على الشية رائد صالح 
تهدف إلى االنتقام منه لمواقفه السياسية، وتأتي إلرضاء أوساط متطرف وعنصرية في الحكومة 

 .اإلسرائيلية
السياسة الجديدة غير وتطر ق النائبان في الرسالة التحذيرية التي بعثا بها ألردان وكلينجر، إلى 

المعلنة إلدارة مصلحة السجون، والمتمثلة في عدم االستجابة لطلبات زيارة النواب العرب لألسرى 
بشكل عام وللشية رائد صالح على وجه الخصوص، حيث تقوم إدارة السجون بالمماطلة في الرد 

 رفضها أخير ا.  و عليها والتسويف والتأخير 
 16/11/2016، 48عرب 

 
 "إسرائيل"ر يحذر: طموحات ورؤية روسيا في الشرق األوسط تتعارض مع رؤية ديخت .31

قال مسؤول إسرائيلي كبير عقد اجتماعات رفيعة المستوى في موسكو : وجدي االلفي -القدس 
األسبوع الماضي إنه يجب على إسرائيل أن تقلق من االنفصال المتزايد بين أهدافها وأهداف روسيا 

 في الشرق األوسط.
أضاف أفي ديختر رئيس لجنة العالقات الخارجية والدفاع بالبرلمان والرئيس السابق لجهاز األمن و 

الداخلي إن رؤية روسيا إليران والرئيس السوري بشار األسد وجماعة حزب هللا اللبنانية تتعارض 
 تماما مع رؤية إسرائيل وهي مصدر متزايد لصراع محتمل.

قاتها الطيبة مع إسرائيل وأخذها العالقة الدبلوماسية بين البلدين وقال إنه رغم تقدير موسكو لعال
 إجراءاتبجدية إال أنها لن تتردد في أن تفرض على أي بلد في الشرق األوسط بما في ذلك إسرائيل 

 تخدم مصالحها.
وقال ديختر في ملخص لنقاشات مع مسؤولين كبار بمجلسي البرلمان الروسي ونائب وزير الدفاع 

 رئيس مجلس األمن القومي "الفجوة بيننا وبينهم كبيرة ومزعجة.ونائب 
"روسيا تفكر وتتصرف كقوة عظمى ولذلك فهي غالبا ما تهمل مصلحة إسرائيل عندما ال تتوافق مع 

 مصالح روسيا."
 15/11/2016وكالة رويترز لإلنباء 



 
 
 
 

 

 21 ص             4111 العدد:        17/11/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 لحل الصراع المشتركة: شرعنة البؤر االستيطانية نهب لألرض وتصفيةالقائمة العربية  .31
المشتركة في بيان، مساء األربعاء، إن قانون 'التسوية' لشرعنة  العربية قالت القائمة: بالل ضاهر

البؤر االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل مستوطنة 'عمونا'، المقامة على أراض بملكية 
 رائم االحتالل'.فلسطينية خاصة، 'بمثابة تصفية خيار الحل السلمي العادل وتكريس لج

وأضافت القائمة المشتركة أن 'حكومة اليمين الفاشي تشرعن جرائم االحتالل وتنهب وتسلب ما تبقى 
من الوطن تحت غطاء القانون العنصري، مستغلة الديمقراطية اإلجرائية لسن قوانين استيطانية 

ء على القضية الفلسطينية إجرامية وغير ديمقراطية، تتناقض والقانون الدولي، هدفها األساس القضا
 ودفن أي إمكانية الستقالل الشعب الفلسطيني'.

وأكدت القائمة المشتركة أن 'حكومة اليمين وبنهجها االستيطاني الصهيوني تجر المنطقة لشفير 
الهاوية وتغلق األفق أمام أي عملية سالم عادل، إضافة لتعميقها للصراع والعداء ضد المواطنين 

 يسارية اليهودية، وتدمير كل هامش ديمقراطي وحر'.العرب والقوى ال
وانتقدت القائمة المشتركة تراجع وزير المالية، موشيه كحلون، عن معارضة القانون 'وخنوعه 
لضغوطات نتنياهو'، مشيرة إلى أن 'سلوك كحلون دليل على أن سياسته تخلو من األيدلوجيا والرؤية 

 صالح'.المستقبلية، وتعتمد على الشعبوية والم
 16/11/2016، 48عرب 

 
 موقع إسرائيلي يدعو ترامب لوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية .32

دعا موقع "أن آر جي" اإلسرائيلي الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب إلى وقف الدعم المالي 
لفلسطينية للسلطة الفلسطينية، مبررا دعوته بأن جزءا من التمويل يذهب لدعم العمليات المسلحة ا

 ضد إسرائيل.
وأضاف الموقع أن اإلدارة األميركية الجديدة يجب أن تستغل هذه الفرصة، وتوقف تحويل األموال 
للسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، ألنه منذ تسعينيات القرن الماضي تمول أميركا ودول 

فلسطينيين قدموا مكافآت وجوائز أخرى الفلسطينيين بمليارات الدوالرات، في حين أن الزعماء ال
 بماليين الدوالرات لمن ينفذ عمليات طعن وهجمات انتحارية ضد اإلسرائيليين.

وأكد أن استمرار الدعم األميركي والغربي جعل هذه األموال دافعا لتنفيذ المزيد من الهجمات، وجعلت 
 السلطة الفلسطينية شريكة في هذه الهجمات.
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بالقول صحيح أن الرئيس األميركي باراك أوباما لن يذهب إلى خطوة من  وختم الموقع اإلسرائيلي
هذا النوع ضد الفلسطينيين في أيامه األخيرة، لكن الرئيس الجديد والكونغرس المنتخب حاليا لديهما 

 فرصة كبيرة إلرسال رسالة قوية عبر وقف تحويل األموال للسلطة الفلسطينية.
 16/11/2016الجزيرة نت، الدوحة 

 
 جراء القصف في محيطه ةمخيم النيرب بسوري فيحاالت اختناق  .33

، إذ أصيب عدد من ةيعانون كل يوم منذ اليوم األول لألزمة في سوري ةال يزال فلسطينيو سوري
أطفال مخيم النيرب لالجئين الفلسطينيين في حلب بحاالت اختناق ناجمة عن انفجار عدة قذائف 

 استهدفت محيط المخيم.
، والمجموعات الفلسطينية الموالية له هناك، ويجاور مطار السوري  جيشالمخيم تحت سيطرة ويقبع ال

 النيرب العسكري.
المخيم بقذائف الهاون في أماكن  السوري  جيشالوفي مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، قصف 

فيها عناصر  بعدد من القذائف في المناطق التي يتمركز"داعش" متفرقة، كما قصفه تنظيم الدولة 
 ، دون أن تقع أي خسائر بشرية بين سكانه.الجيش السوري من قوات 

السوري أغارت على المناطق  للجيشوذكر تقرير لن"مجموعة العمل" أن الطائرات الحربية التابعة 
برميال متفجرا ألقتها على حي القصور  15المحيطة بمخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين، بن

يوما، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية  46المجاور وسط استمرار الحصار على المخيم منذ أكثر من 
 والطبية.

 16/11/2016، 21موقع عربي 
 

 في القدس منزال   14"عامونا": بلدية االحتالل تطلب هدم  إخالءعلى قرار  ردا   .34
ي القدس، يوم األربعاء، من المحكمة اإلسرائيلية العليا، السماح لها بهدم طلبت بلدية االحتالل ف

 منازل فلسطينية في ضاحية بيت حنيا شمال القدس المحتلة.
البؤرة االستيطانية "عامونا" المقامة على  إخالءويأتي هذا الطلب، ردا على قرار المحكمة العليا 

 سب موقع "صوت إسرائيل".فلسطينية خاصة شرق مدينة رام هللا، بح أراضي
 14وطلب المستشار القانوني لبلدية االحتالل في القدس من المحكمة، السماح بتنفيذ أوامر هدم لن

 مبنى شيدت حسب ادعائه بصورة مخالفة للقانون في حي بيت حنينا شمال القدس.
 16/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 
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 يد عشرات العائالت في األغوار الشمالية بحجة المناورات العسكريةجيش االحتالل يواصل تشر  .35
في خربة إبزيق شرق مدينة  عائلة تعيش 14أجبرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس،  محمد بالص:

عائلة من  16طوباس، على التواجد خارج مساكنها في العراء، لليوم الثاني على التوالي، وأخطرت 
األغوار الشمالية بضرورة الرحيل عن مساكنها، اليوم، وذلك بذريعة إجراء خربة حمصة الفوقا في 

مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، وقررت وقف أعمال بناء بركة مياه لمدة تسعة أيام في منطقة 
 الفارسية.

وقال عارف دراغمة الخبير في شؤون االستيطان واالنتهاكات اإلسرائيلية، إن قوات االحتالل طردت 
 العائالت، بحجة إجراء تدريبات عسكرية. تلك

فردا معظمهم من األطفال والنساء والشيوخ، اضطروا للبقاء في العراء  70وأكد دراغمة، أن أكثر من 
لحين انتهاء التدريبات التي يجريها جيش االحتالل بالذخيرة الحية، مشيرا إلى أن تلك العائالت 

 نائية في العراء في ظل ظروف صعبة ومخيفة.أجبرت على الرحيل عن مساكنها إلى مناطق 
 17/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 ": بعد مؤتمر "فتح" ال مبرر الستمرار االنقسامالقدسلـ" محمد بركة .36

صرح رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل  :محمد أبو خضير -القدس
الدور اإلسرائيلي في ما يحدث في العالم  أن،  الفلسطيني، محمد بركة في لقاء حصري مع "القدس"

إسرائيل غير ضالعة في  أنمق من يعتقد أحكثر تعقيدا  وتشعبا ، و أكبر واعمق و أالعربي غير المعلن، 
 .الساحتين السورية و والعراقية

نكون محايدين في موضوع االنقسام بين فتح و  أن"نحن ال نستطيع  بركة لن"القدس": وأضاف
ليحتوي كافة المبادرات واالتفاقيات بمشاركة الجميع، حسب ما لمست خالل  إطارانا حماس، رتب

االجتماع في الخارجية القطرية مع حركة حماس، هناك أمل كبير لحل القضايا العالقة، ونعتقد انه ال 
 ".يكون هناك مصالحة دون دور ورعاية مصري، وهي رسالة قمنا بنقلها لألشقاء في القاهرة أنيمكن 

"في نهاية الشهر الجاري سيعقد مؤتمر فتح، وربما بعد ذلك قد يجتمع المجلس الوطني  :وأضاف
ال ننجز ملف االنقسام بكل تبعاته وبكل  أنالفلسطيني، وفي اعتقادي بعد ذلك ال يوجد مبرر ألحد 

 أو نه اصبح واضحا ما هو متفق عليه وما هي القضايا الثالثأ وكشف بركة لن"القدس" ".تفاصيله
احد  أمامصياغة وتوافق وبعدها لن يكون هناك مبرر  إعادة إلىالخالفية، والتي تحتاج  األربع

 .مالستمرار هذا االنقسا
 17/11/2016القدس، القدس، 
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 لجنة خماسية لحل أزمات قطاع غزة بموافقة مصرية تشكيلكحيل:  .37
سامة كحيل، النقاب عن تشكيل كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أ :عالء المشهراوي  -غزة 

 .لجنة لحل أزمات قطاع غزة، باالتفاق مع السلطات المصرية
وقال في تصريح صحفي، إنه تم التوافق على تشكيل لجنة تنبثق عنها خمس لجان فنية لمتابعة 

 .وحل أزمات قطاع غزة بالتعاون مع السلطات في مصر
وذوي كفاءات، مضيف ا أن اللجنة العليا  وأشار إلى أن اللجان التخصصية ستضم شخصيات فنية

ستزود الجانب المصري بأسماء أعضاء اللجان فور االنتهاء من تشكيلها لتبدأ مرحلة التواصل 
 .المباشر بين الطرفين، وتشكيل لجان موازية لها من الجانب المصري 

والمصرية،  وكشف أن الجانب المصري سيوجه دعوات الجتماعات مشتركة بين اللجان الفلسطينية
ا في الوقت ذاته أن اللجان ستضع برامج تنفيذية مباشرة لتطبيق الخطط التي سيتم التوافق  مؤكد 

 .عليها
 17/11/2016القدس، القدس، 

 
 قلقيلية.. جنود إسرائيليون يعتدون على فلسطيني رفض بيعهم الخبز .38

إلسرائيلي، يوم األربعاء، اعتدت قوات االحتالل ا: تحرير خلدون مظلوم، من محمد منى -قلقيلية 
 بالضرب على شاب فلسطيني شرقي مدينة قلقيلية، على خلفية رفضه بيع الخبز لجنودها.

وذكر منسق "اللجنة الشعبية" في بلدة كفر قدوم )قضاء قلقيلية(، مراد اشتيوي، أن قوة من جيش 
لخبز من أحد مخابز االحتالل اقتحمت يوم األربعاء، قرية "حجة"، وتوجه جنودها للحصول على ا

عام ا( والذي يعمل هناك، رفض تزويدهم  19القريةا إال أن الشاب الفلسطيني عبد اللطيف عطوة )
 بالخبز.

وأضاف اشتيوي في بيان له، أن جنود االحتالل اعتدوا على الشاب عطوة بالضرب، واقتادوه لجهة 
 غير معلومة، حيث تم احتجازه عدة ساعات قبل إطالق سراحه.

 16/11/2016، برس قدس
 

 من مساحة الضفة %60محاولة لالستحواذ على  شرعنة البؤر االستيطانية :خبراءو مختصون  .39
رأى مختصون وخبراء في مجال االستيطان، أن : تحرير خلدون مظلوم، من يوسف فقيه -الخليل 

سرائيلي الن مشروع قانون شرعنة البؤر االستيطانية في الضفة الغربية، والذي أقر ه البرلمان اإل
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، من شأنه أن "يفتح شهية الجمعيات االستيطانية لبناء مزيد األربعاءيوم  "كنيست" بالقراءة التمهيدية
 من البؤر على األراضي الفلسطينية".

واعتبر الخبراء، أن مشروع القرار يأتي ضمن مخطط ودعوات إسرائيلية مسبقة لضم المناطق 
ضفة الغربية( إلى حدود دولة االحتاللا حيث أن ما تشكل من مساحة ال %60المصنفة "ج" )تشكل 

لن  األولىمن تلك المناطق تنصن ف على أنها "أراضي دولة"، وهي مستهدفة بالدرجة  %38نسبتها 
 "إحكام السيطرة اإلسرائيلية عليها وقتل فكرة وجود دولة فلسطينية"، وفق تقديرهم.

بؤرة استيطانية في الضفة  232ل خليلية، بوجود بدوره، أفاد الخبير في شؤون االستيطان، سهي
بؤرة  80) 1948الغربيةا جزء منها يقع ما بين جدار الفصل العنصري واألراضي المحتلة عام 

 استيطانية(، وبؤر استيطانية "زراعية" في منطقة األغوار.
ر )أخطر البؤر وتتوزع البؤر األخرى ما بين الممرات الرابطة ما بين جدار الفاصل ومنطقة األغوا

بؤر(، باإلضافة إلى البؤر المتناثرة في أعالي  9كونها تفصل شمال الضفة عن جنوبها وعددها 
 الجبال بالضفة، وفق خليلية.

آالف دونم، مبين ا أن  8ويقدر خليلية في حديث لن "قدس برس"، مساحة البؤر االستيطانية بنحو 
اا أي ما يشك ل نسبة  196غ حوالي المساحة المعلنة لمستوطنات الضفة الغربية تبل كيلومتر ا مربع 

من مساحة الضفة، في حين أن المساحة اإلجمالية لهذه المستوطنات واألراضي المصادرة  3.5%
اا أي  540التي لم يتم البناء فيها بعد، تبلغ   من مساحة الضفة. %9.5كيلومتر ا مربع 

دار واالستيطان"، جمال جمعة، من أن مشروع من جانبه، حذر رئيس "الحملة الشعبية لمقاومة الج
القانون المذكور "سيلتهم آالف الدونمات من األراضي الفلسطينية، عبر إقامة البنية التحية والشوارع 

 ونقاط الحراسة".
وأضاف جمعة في حديث لن "قدس برس"، بأن قانون شرعنة البؤر االستيطانية "سيكون مقدمة لترسية 

 ى مناطق ج في الضفة الغربية".االحتالل وسيطرته عل
 16/11/2016، قدس برس

 
 .. الهدف األبرز النتهاكات االحتالل خالل "انتفاضة القدس"الفلسطينيون األطفال  .41

أوضحت مصادر حقوقية فلسطينية : تحرير خلدون مظلوم، من فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 
فها لألطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية أن قوات االحتالل اإلسرائيلي صع دت من حدة استهدا

 (.2015والقدس المحتلتْين، ال سيما منذ اندالع "انتفاضة القدس" )تشرين أول/ أكتوبر 
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عت خالل العام األخير،  وقالت جمعية "نادي األسير الفلسطيني"، إن دائرة استهداف األطفال توس 
 حتاللا ما بين موقوف ومحكوم.طفال  يقبعون حاليا في سجون اال 350أكثر من  لتشمل

 فتاة فلسطينية قاصر. 12من مدينة القدس، و 115ومن بين هؤالء األطفال المعتقلينا 
بدوره، أفاد مسؤول ملف المساءلة في "الحركة العالمية للدفاع عن األطفال"، عايد قطيش، بأن 

ا األرقام الحق يقية لكافة حاالت االعتقاالت التي األرقام التي يتم توثيقها في أي مؤسسة "ال تعكس أبد 
 تحدث في األراضي الفلسطينية".

ولفت في حديث لن "قدس برس"، إلى أن هناك عشرات الحاالت التي يتم فيها اعتقال األطفال من قبل 
 جيش االحتالل لفترات قصيرة، وال يتم توثيقها بالشكل الصحيح.

بسياسة تستخدمها إسرائيل كأداة من أدوات ورأى أن استهداف األطفال من قبل االحتالل "يرتبط 
ا على الحلقة األضعف وهم القاصرون".  السيطرة واإلخضاع بحق الفلسطينيين، وتحديد 
 16/11/2016، قدس برس

 
 عائالت من بيوتها في سلوان" تسععطيرت كوهانيم" تطالب بإخالء  .41

جمعية "عطيرت كوهانيم"  أنذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم االربعاء 
عائالت  تسعتطالب فيها بإخالء  اإلسرائيليةالمحكمة  إلىاالستيطانية قدمت تسع دعاوى جديدة 

 أن إلىالصحيفة  وأشارتفلسطينية من منطقة "بطن الهوا" في حي سلوان في القدس الشرقية. 
تقوم  أنهاوتها، بادعاء من بي بإخالئهاعائلة فلسطينية تطالب  72الجمعية تدير حاليا دعاوى ضد 

 حي لليهود، كان يقوم هناك في مطلع القرن العشرين. أراضيعلى 
 16/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وفنان لبناني دباء فلسطينيينأل للثقافةجائزة القدس  .42

إلبداع منحت لجنة "القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية" جائزتها للثقافة وا: ميرفت صادق - رام هللا
في نسختها الخامسة للفنان اللبناني أحمد قعبور، والشاعرة المقدسية أنيسة درويش، والروائي 

 الفلسطيني المقيم في لبنان مروان عبد العال.
في أمسية عقدت بمتحف محمود -وأعلن وزير الثقافة الفلسطيني ورئيس اللجنة إيهاب بسيسو 

 فاال خاصا سيقام في بيروت لتكريم قعبور وعبد العال.أن احت -درويش في رام هللا مساء الثالثاء
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وتمنح "جائزة القدس للثقافة واإلبداع" للعام الخامس لمبدع عربي وآخر فلسطيني وثالث مقدسي تناولوا 
القدس بأعمالهم اإلبداعية. واستحدثت هذا العام جائزة اإلبداع المقاوم التي ذهبت للشاعر الفلسطيني 

 المتوكل طه.
حت جائزة القدس التقديرية لإلبداع لألديب والناقد خليل حسونة، والشاعر رشدي الماضي، كما من

 واألديب والكاتب عبد الفتاح القلقيلي، والشاعر شفيق حبيب.
 16/11/2016الجزيرة نت، الدوحة 

 
 درويش بالصينية أشعار"عاشق من فلسطين"..  .43

طيني الراحل محمود درويش أنه سيكون حاضرا لد الشاعر الفلسلم يدر بخ   :علي أبو مريحيل -بكين 
بعد ثماني سنوات من رحيله في العاصمة الصينية بكين عبر أشعاره التي رددها الصينيون وحفظها 

 بعضهم عن ظهر قلب.
سجلت جدارية درويش ملحمة جديدة على سورها العظيم، وساهمت أعماله في إعادة تعزيز الوعي 

ينية، وتغير الصورة النمطية لدى الشباب الصيني عن الفلسطينيين الشعبي الصيني بالقضية الفلسط
 كما أرادت لها أن تكون وسائل إعالم غربية.  ،المرتبطة باإلرهاب والتطرف

جانب من الحضور )الجزيرة( وفي بكين صدرت الترجمة األولى ألعمال درويش إلى اللغة الصينية 
اسات األجنبية حفال بهذه المناسبة حضره عدد كبير بعنوان "عاشق من فلسطين". وأقامت جامعة الدر 

من الكتاب واألدباء الصينيين والفلسطينيين، تقدمهم صديق محمود درويش الشاعر الصيني الشهير 
 "بيي داو"، واألديب الفلسطيني محمد علي طه، ومسؤولون من مؤسسة محمود درويش. 
 16/11/2016الجزيرة نت، الدوحة 

 
 لرعاية حوار فلسطيني جديديبدي استعداد بالده  ات العامة المصريةرئيس جهاز المخابر  .44

أبدى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية خالد فوزي استعداد بالده : الجزيرة + وكاالت
الستضافة ورعاية حوار وطني فلسطيني جديد من أجل ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل لمواجهة 

لقائمة، وذلك عقب لقائه اليوم وفدا من حركة الجهاد اإلسالمي برئاسة كل التحديات واالستحقاقات ا
 أمينها العام رمضان شلح في القاهرة.

وأكد فوزي حرص القاهرة على استمرار التواصل والتعاون مع كل القوى واألطراف الفلسطينية،  
باء الشرق للوصول إلى ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته، حسب بيان نقلته وكالة أن

 األوسط المصرية الرسمية.
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وأشار إلى أن السلطات المصرية عازمة على االستمرار في إجراءات فتح معبر رفح لتخفيف معاناة  
 الفتا إلى وجود خطوات وتسهيالت إضافية أخرى لم يحددها جار  العمل عليها. غزة،أهل قطاع 

اء جهود ومقترحات الحركة لترتيب البيت ووفق البيان المصري، استعرض وفد حركة الجهاد في اللق
الفلسطيني وإدارة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، مرحبا بدور مصر وجهودها في العمل على وحدة 

 الصف الفلسطيني، وإجراءات فتح معبر رفح.
 16/11/2016الجزيرة نت، الدوحة 

 
 في القدس منع رفع األذانتدين  دار اإلفتاء المصرية .45

بمنع رفع األذان عبر مكبرات  "اإلسرائيلي"ت دار اإلفتاء المصرية مشروع القانون دان: وكاالت
التابع  "اإلسالموفوبيا"الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من المستوطنات، وأكد مرصد 

لدار اإلفتاء، أن مثل هذه التصرفات الهوجاء تزيد األوضاع اشتعاال  في األراضي المحتلة، وتتنافى 
. وشددت اإلفتاء على أنه ال ينبغي مطلق ا التضييق على المسلمين في "مبدأ حرية العقيدة"اما  مع تم

ممارسة شعائرهم الدينية باألراضي المحتلة أو منعهم من دخول المسجد األقصى المبارك، موضحة 
اعتداء أن مدينة القدس وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك خط أحمر ال يمكن تجاوزه، وأن أي 

 عليه أو تضييق على المسلمين في أداء شعائرهم الدينية يهدد األمن واالستقرار في المنطقة.
 17/11/2016الخليج، الشارقة 

 
 وتخصص اليوم وغدا  لسفر الطالب رفح مصر تواصل فتح معبر .46

عة : يستمر فتح معبر رفح، ومن المقرر أن يخصص اليوم الخميس وغدا الجم"القدس العربي"غزة ن 
لسفر الطلبة الذين تأخروا عن االلتحاق بمقاعد الدراسة، وفق الترتيبات التي تجري إلخراجهم من 

 القطاع.
ويوم أمس واصلت السلطات المصرية فتح المعبر لليوم الثالث على التوالي، وعند ساعات الصباح 

المعبر. وقالت  سمحت للحافالت التي تقل مسافرين من قطاع غزة بالوصول إلى الجهة األخرى من
هيئة المعابر في غزة التابعة لوزارة الداخلية إنه منذ ساعات الصباح تم تجهيز سبع حافالت في 

 الصاالت الخارجية والداخلية لمعبر رفح، من أجل بدء مغادرتها تباعا للجانب المصري.
مسجلين وتقرر أن يخصص يوما الخميس والجمعة لسفر الطالب، ودعت هيئة المعابر الطلبة ال

ويقدر عدد الطلبة المسجلين  للسفر لتسليم جوازاتهم قبل يوم من المغادرة، لتسهيل عملية السفر.
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طالب، بعضهم يدرس في الجامعات المصرية، وآخرون في جامعات  1500والراغبين بالسفر نحو 
 عربية وأجنبية.

ري إلى قطاع غزة. إلى ذلك سمح الجانب المصري بمرور شاحنات تقل كميات من اإلسمنت المص
وتشهد أسواق القطاع شحا في هذه السلعة، التي تفرض إسرائيل عليها قيودا مشددة، وتستخدم في 
عمليات إعادة إعمار ما خلفته حرب إسرائيل األخيرة على القطاع من دمار كبير.وتأتي عملية الفتح 

ة الماضية، وأن ذلك يأتي الجديدة بعد عشرين يوما من آخر عملية، وهو أمر غير معتاد في الفتر 
 ضمن تسهيالت تنوي السلطات المصرية تقديمها في األيام المقبلة لسكان القطاع.

 17/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 "األقصى"بمنع رفع األذان في  إسرائيليا   ترفض قرارا  األردنية الحكومة  .47
عى إسرائيل إلقراره يقضي فيما أكدت الحكومة رفضها لمشروع قانون تس :جهاد المنسي -عمان 

بن"منع" رفع األذان في المسجد األقصى الشريف، قال مجلس النواب إن ذلك يتنافى مع كل المواثيق 
 والقوانين الدولية والشرائع السماوية.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة رفض الحكومة لمشروع قانون 
رفع األذان في المسجد األقصى الشريف، قائال  إن موقف الحكومة بهذا الشأن إسرائيل حول "منع" 

 "واضح وصريح وال يحتمل اللبس".
وأوضح، خالل جلسة عقدها مجلس النواب أمس ردا على مداخلتين للنواب عبدالكريم الدغمي 

فع األذان وصالح العرموطي وخليل عطية، أن األردن لن يقبل بأي شكل من األشكال محاولة منع ر 
 بن"األقصى" والحرم القدسي الشريف.

وكان العرموطي والدغمي أدانا في مداخلتين منفصلتين المخططات اإلسرائيلية الرامية لمنع رفع 
األذان بن"األقصى"، مطالبين الحكومة بضرورة تحديد موقف صريح من تلك المحاوالت، وهو ما اتفق 

 معه عطية أيضا.
خوري رد جودة على مداخالت النواب، مستغربا ذكر وزير الخارجية رفض فيما انتقد النائب طارق 

وبينما  األردن منع إقامة األذان بن"األقصى" فقط، قائال  إن القرار يطال مساجد القدس وضواحيها.
 اعتبر أن موقف جودة "منقوصا "، شدد على ضرورة أن يكون الحديث أكثر دقة.

 17/11/2016الغد، عّمان 
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 حظر األذان في القدسل "إسرائيل"يدين توجهات  "النواب" .48
في  األذانبحظر إقامة  اإلسرائيليدان مجلس النواب بشده توجهات سلطات االحتالل  :بترا -عمان

المبارك/ الحرم القدسي الشريف عبر مشروع قانون مزعوم في الكنيست  األقصىالقدس والمسجد 
 .اإلسرائيلي

 إلىتوجه أو قرار قد يفضي  ألي، عن رفضه القاطع األربعاءوم الي أصدرهوأعرب المجلس في بيان 
والقوانين الدولية والشرائع السماوية، ويمس  واألعرافكون ذلك يتنافى مع كل المواثيق  األذانحظر 

الحنيف مثلما يشكل اعتداء  صارخا  على الرعاية الهاشمية  اإلسالمبشكل فاضح قدسية ومبادئ 
 .اإلسالميةللمقدسات 

 وإقامةينالوا حقهم المشروع  أن إلىؤكد المجلس مجددا وقوفه ومساندته لألشقاء الفلسطينيين، وي
 دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

 16/11/2016الغد، عّمان 
 

 قةأبو الغيط: استمرار النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي دون حل عادل أهم المعضالت بالمنط .49
قال األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن استمرار النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي : القاهرة

التي تواجه المنطقة والتي تتطلب جهدا دوليا  أهم المعضالتمن دون حل عادل، يظل واحدا من 
 منسقا.

مب الفائز بانتخابات الرئاسة دونالد ترا إلىجاءت تصريحات أبو الغيط في برقية التهنئة التي وجهها 
األميركية، والتي أشار فيها أيضا إلى المشاكل التي يمر بها العالم العربي، والتحديات التي يسعى 

 .اإلسرائيليلمجابهتها في اللحظة الراهنة، واستمرار النزاع الفلسطيني 
 16/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
  بية تدين قانون منع رفع األذان بمساجد القدسجامعة الدول العر  .51

أدانت جامعة الدول العربية مصادقة اللجنة الوزارية ": االتحاد، وكاالت" - القاهرة، القدس المحتلة
للتشريعات في الحكومة اإلسرائيلية على مشروع قانون بمنع األذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد 

ب األمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، في في مدينة القدس المحتلة. ووصف نائ
ا وتصعيد مرفوض"تصريحات للصحفيين أمس منع األذان في القدس بأنه   . "استفزاز خطير جد 

من تصعيد االستفزازات بهذه القرارات غير المبررة والتي تنثير المسلمين في مشارق  "بن حلي"وحذر 
ألذان يعني ضرب حرية العقيدة في الصميم، لذا فهذه المحاوالت األرض ومغاربها، قائال إن منع ا
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اإلسرائيلية مندانة ومرفوضة. وكانت اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة اإلسرائيلية قد صادقت 
مؤخرا على مشروع قانون يمنع بموجبه األذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد في مدينة القدس 

 المحتلة.
 17/11/2016ي، االتحاد، أبو ظب

 

 "إسرائيل"لها في  ن سفيرا  تركيا تعيّ   .51
أعلنت تركيا، اليوم األربعاء، تسمية مستشار لرئيس الحكومة سفيرا في إسرائيل،  :ف ب ا-اسطنبول

 ليتكرس بذلك التطبيع بين البلدين بعد خالفات استمرت ست سنوات.
كمال اوكيم مستشار الشؤون  وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح صحفي "سمينا

 الخارجية لرئيس حكومتنا )بن علي يلدريم( سفيرا في إسرائيل".
وكانت إسرائيل أعلنت الثالثاء تسمية ايتان نائيه نائب رئيس البعثة في سفارة إسرائيل في لندن سفيرا 

 لها في تركيا.
 16/11/2016موقع صحيفة الغد، عّمان 

 
 مشاركة بمؤتمر المناخ العالمّي وزير إسرائيلّي يزور مراكش لل .52

على الرغم من عدم وجود عالقات دبلوماسي ة  علني ة  بين الدولتين، فاجأ  زهير أندراوس:-الناصرة
، زئيف إلكين، وهو من صقور حزب  الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين ” اليكود“الوزير اإلسرائيلي 

بعد أْن غرد منرفق ا صورة له على رأس وفد إسرائيلي   نتنياهو، متابعيه على موقع التواصل )تويتر(،
د  الوزير، وهو وزير  يزور المغرب للمشاركة في قمة المناخ التابعة لألمم المتحدة في مراكش. وشد 

 .2003حماية البيئة في إسرائيل، على أن  زيارته هي أول زيارة لسياسي  إسرائيلي  منذ عام 
مع القضية الفلسطينية، رفع العلم اإلسرائيلي  في مدينة مراكش  وتستنكر نشطاء مغاربة متعاطفون 

 .المملكة لتارية وإساءة للمغاربة إهانة ذلك معتبرين ،″22كوب “تزامن ا مع انطالق قمة المناخ 
لمؤتمر األطراف الموقعة على االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة  22وأثارت مشاركة إسرائيل في الدورة 

 الجاري،( نوفمبر) الثاني تشرين شهر من السابع في بدأت التي ،″22كوب “المناخية  حول التغيرات
 المناهضين المغاربة صفوف في واسعة احتجاجات مراكش في أثارت الجمعة، غد   بعد يوم وستنتهي

 .إسرائيل مع للتطبيع
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المنستوى تطرق إلى الزيارة،  ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلي ة الرسمي ة باللغة العبري ة عن مسؤول  مغربي   رفيع
ا على أن ها  د  قوله إن  زيارة الوزير اإلسرائيلي  ال تعني توطيد العالقات أْو سخونتها بين البلدين، منشد 

 تم ت على ضوء الدعوة التي تلقاها الوزير من منظمة األمم المتحدة، بحسب تعبيره.
 16/11/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 "إسرائيل"ي في جامعة قطر يصّوت لمصلحة مقاطعة المجلس التمثيلي الطالب .53

: في انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات وفرض "القدس العربي"رام هللا ن 
في الخليج العربي صوت المجلس التمثيلي لطالب جامعة قطر لمصلحة حركة  "BDS "العقوبات 

المجلس على أهمية الدور العربي في مناهضة المقاطعة ورفض التطبيع مع دولة االحتالل. وأكد 
التطبيع والمقاطعة وسحب االستثمارات من إسرائيل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني بالذات في ظل 

 تصاعد الجرائم اإلسرائيلية بحقه.
وطالب المجلس الطالبي في بيان له رئاسة جامعة قطر بااللتزام بالمواقف التالية: التعهد بعدم 

إنهاء أي عقود قائمة مع الشركات المتواطئة في جرائم االحتالل وخرقه للقانون الدولي وذلك التعاقد و 
. كما طالب بعدم المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو "BDS"استنادا  لمعايير حركة المقاطعة 

نشاط، محلي أو دولي مصمم خصيصا  للجمع )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( بين منتسبي 
قطر وإسرائيليين )أفرادا  كانوا أم مؤسسات( وال يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح االحتالل جامعة 

وكل أشكال التمييز واالضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني، وذلك استنادا  إلى معايير الحملة 
 الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل. 

ثقافية مع المؤسسات واألكاديميين والطالب الفلسطينيين وذلك وتم إقرار مناقشة سبل بناء جسور 
األكاديمية والثقافية  لكسر العزلة المفروضة عليهم ودون اإلخالل ببنود الحملة الفلسطينية للمقاطعة

من جانبها رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وهي أوسع تحالف في  إلسرائيل.
 عالميا  بهذا النجاح.  BDSطيني الذي يقود حركة المقاطعة المجتمع المدني الفلس

 17/11/2016، لندن، القدس العربي
 

 يسلط الضوء على معاناة الطفل الفلسطيني استعدادات الستضافة الكويت مؤتمرا   .54
قال نائب وزير الخارجية الكويتي باإلنابة السفير ضاري العجران، إن هناك مشاورات : الكويت

جري حاليا الستضافة بالده مؤتمرا يعنى بالطفل الفلسطيني، في النصف الثاني من واستعدادات ت
 العام المقبل.
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وأضاف السفير العجران في تصريحات على هامش مشاركته، مساء اليوم األربعاء، في حفل استقبال 
وزارة  إلعالن االستقالل، نشرتها وكالة "كونا"، أن 28نظمته سفارة فلسطين، لمناسبة الذكرى الن

الخارجية الكويتية تعكف حاليا على اإلعداد لهذا المؤتمر بناء على توجيهات سامية، حيث يهدف 
 المؤتمر إلى تسليط الضوء على معاناة الطفل الفلسطيني في األراضي المحتلة.

الصارخة في األراضي الفلسطينية وكان  اإلسرائيليةوعبر عن قلق دولة الكويت من االنتهاكات 
في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا دعم الكويت الكامل لجميع الخطوات المتخذة من قبل آخرها 

 الحكومة الفلسطينية في سبيل استعادة األراضي المحتلة.
من جانبه، أشاد سفير فلسطين رامي طهبوب في كلمة ألقاها خالل الحفل، بتطور العالقات 

أن االتصاالت والتنسيق يتمان  إلىت، الفتا الفلسطينية الكويتية على جميع المستويات والمجاال
 بشكل دائم وبأدق التفاصيل بين القيادتين الفلسطينية والكويتية.

من وثائق  اإلقاماتوبخصوص اعتماد جواز السفر الفلسطيني، قال إن مجلس الوزراء الكويتي، نقل 
ن أبناء قطاع غزة انتهت السفر إلى الجواز الفلسطيني، وبذلك تكون مشكلة حملة الوثائق المصرية م

 على جواز السفر الفلسطيني. اإلقاماتمن خالل حصولهم على 
 16/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، 

 
 الشهر المقبل خاللالمؤتمر الدولي للسالم في باريس  الرئيس الفرنسي: الفرصة تضاءلت لعقد .55

فرنسوا هوالند، بأن "الفرصة قد تضاءلت لعقد  الرئيس الفرنسي،صرح  :نادية سعد الدين -عمان
مؤتمر السالم الدولي في باريس الشهر المقبل على ضوء نتائج االنتخابات الرئاسية في الواليات 

 المتحدة".
وأوضح هوالند، في تصريح أمس، بأن "اإلدارة الحالية في واشنطن لن تشارك بالمؤتمر في ظل 

 الظروف الراهنة".
لد ترامب، بتنفيذ ما صرح به خالل حملته االنتخابية الرئيس األميركي المنتخب، دونورأى أن "قيام ا

 سيؤدي إلى فشل الجهود الدولية لدفع العملية السلمية قدما بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني."
ذي وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعربت عن "قلقها الشديد حول مشروع القانون اإلسرائيلي ال

يمهد الطريق أمام تشريع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة"، داعية سلطات االحتالل إلى 
 "احترام التزاماتها الدولية".
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وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، في تصريحات نقلتها وكالة األنباء الفرنسية، إن 
ديدا بحل الدولتين، وسيساهم في تصعيد التوتر "مشروع القانون هذا، إذا اعتمد، سيشكل مساسا ج

 على األرض بشكل إضافي".
من جانبها قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إنها "مفاجأة غير 

 سارة ألنصار المبادرة الفرنسية ومؤتمر باريس للسالم".
ك، إن األمر "غير سار لمن راهن على ما وأضاف، عبر موقعه على التواصل االجتماعي، الفيسبو 

يسمى المبادرة الفرنسية ومؤتمر باريس للسالم"، وذلك في معرض تعقيبه على تصريح الرئيس 
 الفرنسي حيال المؤتمر.

وأشار إلى أن "الرئيس هوالند متشائم بشأن الجهود الدولية لدفع العملية السلمية قدما بين الجانبين 
، السيما عند قيام الرئيس األميركي المنتخب بتنفيذ ما صرح به خالل حملته الفلسطيني واإلسرائيلي

 االنتخابية". 
 17/11/2016الغد، عّمان 

 
 مسؤول أممي يحث على حل أزمة معبر رفح .56

فايز أبوعون: قال منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية روبرت بايبر خالل جولة ميدانية  -غزة 
ي معبر رفح البري، "إن الكثير من الحاالت اإلنسانية بحاجة للسفر، وإن تفقد خاللها سير العمل ف

 الفلسطينيين هنا في غزة ال يتمتعون بالحق اإلنساني بالتنقل والسفر".
وقال بايبر خالل تفقده ووفدا رفيع المستوى من األمم المتحدة العمل على معبر رفح البري لالطالع 

خالل عمله االستثنائي، "كل الناس الذين شاهدتهم هنا في على األوضاع اإلنسانية للمسافرين 
 المعبر، هدفهم واحد، إما العالج أو مشاهدة أهليهم أو مواصلة دراستهم وهي أبسط الحقوق".

وأضاف "نحن من واجبنا كأمم متحدة أن ننبه الحكومات لهذا األمر، ألن حرية السفر مكفولة للجميع 
 ة".حسب القوانين والمواثيق الدولي

وتجول الوفد في صالة المغادرة بمعبر رفح البري، واطلع على أوضاع المسافرين، واستمع إلى 
 معاناتهم أثناء السفر ومرارة إغالق المعبر المتواصل.

 17/11/2016األيام، رام هللا، 
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 ماليين يوروالفلسطينية بثمانية دعم الموازنة تفرنسا  .57
ماليين يورو لدعم  8ء اتفاقية مع السلطة الفلسطينية بقيمة وقعت فرنسا اليوم األربعا :رام هللا

الدعم الفرنسي لمختلف  استمراربدوره أكد القنصل الفرنسي كوشارد، بحسب البيان،  موازنتها.
 القطاعات، معربا عن شكره للوزير بشارة على اللقاء.

الموازنة المالية للسلطة  وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية في الخامس من يناير الماضي إقرارها
 مليون دوالر. 386مليار دوالر، بفجوة تمويلية تبلغ  4.25الفلسطينية للعام الجاري بقيمة 

 16/11/2016القدس، القدس، 
 

 ض حل الدولتينبريطانيا: مشروع "شرعنة البؤر االستيطانية" يقوّ   .58
لقانون اإلسرائيلي، الذي يهدف إلى حذرت الحكومة البريطانية، اليوم األربعاء، من أن مشروع ا :لندن

 إعطاء الشرعية للبؤر االستيطانية في الضفة العربية، "سيقوض لدرجة خطيرة فرص حل الدولتين".
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط وإفريقيا توبايس الورد، في بيان صحفي، نشرته  وأعرب

من تبعات هذا المشروع المطروح حاليا على الكنسيت وكالة األنباء الكويتية "كونا"، عن قلقه العميق 
 العتبار البؤر االستيطانية في الضفة الغربية قانونية. اإلسرائيلية

 اإلسرائيليةالدولي، داعيا الحكومة  اإلنسانيوذكر أن هذه البؤر تعتبر غير قانونية بموجب القانون 
 فرصة ممكنة. أقربالنظر في هذا القانون في  إعادة إلى

 16/11/2016لحياة الجديدة، رام هللا، ا
 

 مليون دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين 25كندا تساهم بــ  .59
الالجئين  احتياجاتمليون دوالر لدعم  25مساهمتها بنن  األربعاءأعلنت الحكومة الكندية  :بترا –أوتاوا 

 الفلسطينيين.
مليون دوالر لوكالة  20ي بيان لها إن كندا تقدم وقالت وزيرة التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيباو ف
" للمساعدة بزيادة فرص الحصول على األونرواألمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "

لماليين الالجئين الفلسطينيين  االجتماعيةالخدمات األساسية من التعليم والصحة والخدمات 
 ات اإلنسانية العاجلة.المعرضين للخطر فضال عن تقديم المساعد

مليون دوالر لتلبية النداء العاجل الذي أطلقته  5وأضافت المسؤولة الكندية أن بالدها تلتزم أيضا بنن 
 من األزمة السورية والمناطق المحيطة بها. المتأثرين" لمساعدة الالجئين الفلسطينيين األونروا"

 16/11/2016الغد، عمان، 
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 بسبب ازدياد حالة انعدام األمن واإلحباط لدى الالجئين "خطر التطرف" ر منيحذّ   ض األونروامفو   .61
، إن مفوضها "األونروا": قالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "القدس العربي" –غزة 

العام بيير كارينبول، حذر من التحديات غير القابلة للقياس التي يواجهها الشباب الفلسطيني 
، بسبب ازدياد حالة انعدام األمن واإلحباط من عدم تلبية "خطر التطرف"ك الالجىء بما في ذل

 االحتياجات اإلنسانية، الناتج عن عدم توفر تمويل دائم ومستقر. 
نسخة منه، أن  "القدس العربي"في تقريرها الجديد عن حالة الطوارئ في قطاع غزة، وتلقت "وذكرت 

ن سن الخامسة والعشرين من العمر. وأوضحت أن حوالى نصف الالجئين المسجلين لديها هم دو 
المفوض العام قال أمام اللجنة الرابعة، الخاصة بالسياسة وإنهاء االستعمار، في األمم المتحدة في 

اآلفاق السياسية والشخصية مغلقة في "نيويورك، في كلمته حول الشباب الفلسطيني الالجع إن 
من االحتالل في فلسطين وعشر سنوات من خمسون عاما  ". وأضاف "وجههم بشكل أساسي

. "الحصار على غزة، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، حفرت في روح وهوية مجتمع الالجئين
اإليمان في قيمة السياسة والتسوية والدبلوماسية "وحذر من أن ذلك سيكون سببا بفقدان الجيل الشاب 

 ."الدولية
حالما ينقشع غبار األزمات في "في تقريرها الجديد  "ونروااأل"وقال كارينبول في كلمته التي نقلتها 

المنطقة، وهو ما سيحدث في نهاية المطاف، فإن جراح غزة والخليل والقدس الشرقية ونابلس، عالوة 
على اآلالم والمعاناة في عين الحلوة ونهر البارد واليرموك وغيرها، وإساءة معاملة الجئي فلسطين 

. وتطرق لما يعيشه سكان قطاع غزة، بسبب "يق في وجه العالم وبحدة أكبرويأسهم، ستستمر بالتحد
الحصار المفروض منذ عشر سنوات، وتسبب في أزمات عدة، وقال إنه ليس هنالك أحد في غزة 

. وأكد أنه في حال تقدير العواقب المادية للحروب "الحرمان من الحقوق والكرامة"بمنأى عن 
الجراح واآلثار النفسية، بما في ذلك األسباب الكامنة وراء الزيادة "قدير المتعاقبة، فإنه ال مجال لت

 ."غير المسبوقة في معدالت االنتحار
نص كلمة المفوض العام، أمام اجتماع اللجنة االستشارية الذي  "األونروا"كذلك نقل بيان أصدرته 

ه الالجئون الفلسطينيون في انعقد قبل يومين في العاصمة األردنية عمان، حيث تطرق إلى ما يعاني
كافة مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية واألردن وسوريا ولبنان إلى كوارث 
حقيقية. وأشار إلى أن ملف الالجئين الفلسطينيين خرج من جدول األعمال الدولي، حيث طغت عليه 

لدولي إلعادة هذا االهتمام بالجئي العديد من األزمات األخرى في الشرق األوسط، داعيا المجتمع ا
االنعدام الشديد لألمن، "، في ظل "مزرية"فلسطين. وأشار إلى أن األوضاع التي يعيشها الالجئون 

 ."يعمل على استنزاف عزيمتهم وإبداعهم"، الفتا إلى أن ذلك "وغياب األفق السياسي
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، الفتا إلى أن "بآثار حروب متكررة موسومون "إن أهالي قطاع غزة  "األونروا"وقال المفوض العام لن 
األطفال الذين يبلغون التاسعة من العمر عاشوا ثالثة نزاعات عنيفة جدا على مدار السنوات الثماني 

مليون شخص منهم من الالجئين، كافة أوجه  1,3الماضية فقط. وتحدث عن وجود مليوني شخص، 
وأشار إلى أن الحصار أوصل معدل  حياتهم محكومة بالحصار غير القانوني المفروض عليهم.

 60تتراوح نسبة الشباب العاطلين عن العمل ما بين  إذالبطالة إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، 
في "وتابع  ، فيما تصل معدالت البطالة في أوساط الشابات كما نعلم إلى مستويات أعلى.%56إلى 

سخة مختلفة من اليأس لدى أوساط الجئي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تشاهدون ن
يؤثران على كافة جوانب الحياة العامة "، الفتا إلى أن الحكم واالحتالل العسكريين "فلسطين

حال لم يحدث هناك أفق سياسي وحل عادل، تقوم بموجبه دولة  "خطر كبير"والخاصة". وحذر من 
 فلسطينية.

وتعافي غزة أحدثت بعض التقدم، لكنها قالت إنه  أن خطة إعادة إعمار "األونروا"إلى ذلك ذكرت 
بقي العديد من التحديات، خاصة وأن هناك عشرات اآلالف من العائالت ما زالت نازحة وتنتظر 
إعادة بناء مساكنها واستعادة حياتها من جديد، إضافة إلى وجود العديد من الحواجز التي تعيق التقدم 

 التمويل.في إعادة اإلعمار، وأكثرها هو نقص 
 17/11/2016، لندن، القدس العربي

 
 ميناء غزة والمطار لمواصلة الحصار .61

فايز أبو شمالة د.  
أشغلتهم غزة، وأرقت مضاجعهم، يخافون صمتها، ويرتبكون من فعلها، فتراهم في قلق دائم على 

معالمها مصيرهم المرتبط بمصيرها، يقلبون صفحات التارية فتقبل عليهم غزة عمالقة، ويدققون في 
الجغرافية فتدق لهم غزة أجراس العودة، وهي أصغر مساحة من قمر في يوم غائم ، ترقد على حافة 

 الهاوية االقتصادية، وتنبض وفاء  في مفاصل القضية الفلسطينية.
يخاطبها وزير الحرب الصهيوني "ليبرمان"، قائال : إن أوقفت حماس حفر األنفاق وإطالق الصواريةا 

أول دولة ستساعد في بناء الميناء البحري لغزة، والمطار، والمنطقة الصناعية"، فيغضب  فن)إسرائيل(
حاخام إسرائيلي، يطالبون نتنياهو بإقالة "ليبرمان" الذي يشكل خطرا  على  400لهذا التصريح نحو 

أمن )إسرائيل(، ويشجع من يكرهونها، وأن مصطلح حل الدولتين يجب أن يتم نسيانه من قاموس 
 سرائيليين.اإل
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ولم يكن "ليبرمان" يقصد إغضاب حلفائه اليمينيين، وال تزحزح عن خطه السياسي، بمقدار ما كان 
يناور سياسيا ، على طريقة القادة اإلسرائيليين الذين ربطوا بين األوضاع االقتصادية المتردية لسكان 

تقلم أظافرها، وأن تقلع أسنانها،  قطاع غزة وبين انتمائهم للمقاومة، لذلك طالب "ليبرمان" من غزة أن
وتقييد خطواتها، ومن ثم تعترف بن)إسرائيل(، مقابل الشفقة اإلنسانية عليها، ويعرف "ليبرمان" أن غزة 
تعرف أن منظمة التحرير الفلسطينية قد وقعت في الفة اإلسرائيلي حين تخلت عن سالحها، ووقعت 

بل ميناء لم يتحقق، ومطار تم تدميره بغارة من طائرة على اتفاقية أوسلو، واعترفت بن)إسرائيل( مقا
 واحدة.

تصريحات ليبرمان السياسية ال تعكس تحوال  ملحوظا  في رؤية اإلسرائيليين لمستقبل قطاع غزة، 
بمقدار ما تعكس قلقا  إسرائيليا  من المقاومة في غزة، بعد أن أضحت عصية على الكسر والتطويع، 

القيادتين السياسية والعسكرية بأن لغة القتل والتدمير والقضاء على  وهذا ما عزز القناعة لدى
المقاومة بالقوة العسكرية لم تعد هي اللغة الوحيدة المجدية، وإنما هنالك لغة أخرى تحدث بها "يائير 
لبيد" زعيم حزب هناك مستقبل"، خالل جولة قام بها مع عشرات السفراء على حدود قطاع غزة، قبل 

ل لهم: إنه سيساعد في بناء مطار وميناء لغزة في حال تم وقف إطالق الصوارية، وتوقف فترة، وقا
 حفر األنفاق، وتم سحب سالح الفصائل في القطاع.

ومع تواصل المنولوج الداخلي للنخب اإلسرائيلية، تواصل حركات المقاومة الفلسطينية العمل ليل 
ود، وأن المواجهة ال مفر منها، وأنها تسير نهار، فهي تعرف أن صراعها مع الصهاينة صراع وج

على هدي حركات التحرر والمقاومةا التي رفضت المساومة على حقوقها، وهذه حقيقة تاريخية 
أدركها المفكر الصهيوني" يحزكيل درور" من قبل، حين سخر من دعوة القيادة اإلسرائيلي ة لتحسين 

غبة الفلسطينيين في المقاومة، فقال في مقال األوضاع االقتصادية في قطاع غزة، بهدف تقليص ر 
ا للقتال من “نشرته صحيفة  هآرتس": لقد دللت تجارب التارية المتتالية على أن الناس يبدون استعداد 

أجل تحقيق تطلعاتهم القومية، مدفوعين بمحفزات عقائدية وأيديولوجية، حتى عندما تكون أوضاعهم 
 االقتصادية جيدة.

االستراتيجي اإلسرائيلي: لقد دللت الحرب األخيرة على قطاع غزة على أن  تفوق وأضاف أبو الفكر 
الجيش الصهيوني الكبير لم يضمن تحقيق نصر سريع، ولن يضمن ذلك في المستقبل، وال في أية 

 مواجهة قادمة، حيث ستواصل حركة حماس المس بالواقع األمني الداخلي اإلسرائيلي.
ني في قطاع غزة بأن المقاومة ستفاجع قادة )إسرائيل( في المواجهة وأزعم من خالل الواقع األم

 القادمة، بالشكل الذي سيؤثر سلبا  على النواة الصلبة للقرار السياسي اإلسرائيلي.
 16/11/2016فلسطين أون الين 



 
 
 
 

 

 39 ص             4111 العدد:        17/11/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 في خطر! "القيامة"األقصى فـي خطر و .62
 صالح القالب

األميركي الجديد دونالد ترمب، ضد اإلسالم  بالهجوم الكالمي، الذي شنه الرئيس "مستقويا  "
والمسلمين خالل حملته اإلنتخابية التي اتسمت بالتهور وعدم العقالنية وبالتخبط السياسي، بادر 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ إجراء كان يراوده منذ فترة سابقة بعيدة وهو منع 

مآذن مساجد المدينة المقدسة بمكبرات الصوت العالية التردد في المسجد األقصى وفي  "اآلذان"
في القدس الغربية  1967قبل عام  االحتالليبحجة تفادي إزعاج اإلسرائيليين الذين ينحصر وجودهم 

وحيث ال يتواجد اآلن في القدس الشرقية وضواحيها إال المستوطنين بالقوة وخالفا  لما نصت عليه 
 القرارات الدولية .

ل ما يجب أن يفهمه العرب والمسلمون أيضا  وفي كل مكان أن هذه الخطوة الخطيرة جدا  التي ولع
المدينة المقدسة وتحدياًّ لذلك القرار الذي اتخذته  "تهويد"أقدم عليها نتنياهو تأتي في إطار خطط 

ليين بالمسجد قبل أيام قليلة والذي نصَّ على أنه ال عالقة لليهود واإلسرائي "يونيسكو"منظمة الن 
األقصى وقبة الصخرة وحائط البراق )الحائط الغربي( وباب المغاربة وما حولهما وإنها مقدسات 

 إسالمية خالصة.
والمشكلة هنا أنه إذا مرَّ هذا اإلجراء فإنه سيشجع اإلسرائيليين على التمادي في عمليات الهيمنة 

هذا المشار إليه آنفا  مما يستدعي  "يونيسكو"الن والتهويد وتحدي القرارات الدولية وآخرها قرار منظمة 
استنفارا  عربياًّ وإسالميا شامال  وعدم ترك الفلسطينيين يواجهون هذا التحدي الذي هو من أخطر 
التحديات وحدهم، فالقدس كما هي عربية هي إسالمية ومسيحية أيضا  وعلى اعتبار أن ما سيصيب 

المسيحية الحقا  مما يعني أنه غير مستبعد أن ينتقل المقدسات اإلسالمية سيصيب المقدسات 
اإلسرائيليون من مآذن المسجد األقصى، إْن هم نجحوا، إلى أجراس كنيسة القيامة التي ال تبعد 

 بنحو أربعة أمتار فقط. إالأبوابها عن أبواب مسجد عمر بن الخطاب 
أن من يتغدى بأخيك سوف  االعتباروهنا يجب أن يأخذ أشقاؤنا المسيحيون، إخوتنا في العروبة، في 

من  "المنتظر"يحاول أن يتعشى بك ال محالة وأن من ال يعترف بأن عيسى بن مريم هو المسيح 
غير المستبعد بل المؤكد أنه إذا حقق كل ما يريده بالنسبة للمقدسات اإلسالمية في هذه المدينة 

إْن توفرت الظروف الدولية لمثل هذا  المقدسة فإنه لن يتردد في منع رنين أجراس كنيسة القيامة
عتاة  ادعاءالمنع.. وقد تصل األمور، إن لم يوضع حدٌّ لهذه العربدة اإلسرائيلية وبسرعة، إلى 

التطرف اليهودي بامتالك األرض التي تقوم عليها الكنيسة المقدسة كادعائهم بامتالك جدار البراق 
 المشرفة.وجبل الصخرة 
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الخطيرة جداًّ التي أقدم عليها بنيامين نتنياهو مستغال  أن رجنال ، أعطى  يجب أال تمر هذه الخطوة
بأنه معادٌي لإلسالم والمسلمين، سوف ينتقل بعد نحو شهرين إلى  االنتخابيةخالل المعركة  انطباعا  

البيت األبيض ويحتل كرسي الرئاسة في الواليات المتحدة ومستغال  أيضا  هذه الظروف الطارئة التي 
صف بالمنطقة العربية ولهذا فيجب أْن تكون هناك وقفة فعلية وجادة للعرب كلهم.. كلهم بدون تع

استثناء المسلمون منهم والمسيحيون ويجب أيضا  أال تكتفي الدول اإلسالمية بمجرد إصدار بيانات 
دس فإنهم مآذن الق "إخراس"رفع العتب فالتحدي خطير جداًّ ويقينا  أنه إذا تمكن اإلسرائيليون من 

حتما  إلى خطوات تصعيدية جديدة وإنهم سيحاولون، ولو بعد مئة عام، إخراس أجراس  سيلجؤون 
الباهتة الفارغة سيشجع اإلسرائيليين على  االستنكاراتكنيسة القيامة فالخطر يهدد الجميع ومجرد 

 الخطيرة.المضي في هذه السياسات 
 16/11/2016الرأي، عّمان 

 
 ميش القضية الفلسطينيةلته العالميةالخطة  .63

 عاطف الغمري 
لفت انتباه النخبة السياسية في الواليات المتحدة في منتصف التسعينات، االهتمام المتزايد بأفكار 
أثارها صدور تقرير أحد المراكز السياسية المهمة، وذات المصداقية، وهو على ما أذكر، مجلس 

ناقشات شارك فيها عدد من الخبراء العالقات الخارجية، والذي نشره في كتيب، تضمن م
 والمختصين، في قضايا الشرق األوسط. 

خالصة هذه األفكار أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية في الشرق األوسط، وأن تركها من 
 دون حل يهيع الظروف لظهور عناصر تمارس اإلرهاب، نتيجة غضبها وإحباطها. 

ة في الواليات المتحدة، هو في حالة تأهب دائم، لمواجهة مثل هذه وألن النشاط اليومي للقوى اليهودي
األفكار، فقد لجأت إلى حشد خبراء وسياسيين وراء الترويج لنظرية مضادة، تحاول أن تقلل في عقل 

 الرأي العام األمريكي، من النظر إلى القضية الفلسطينية، على أنها ذات خطورة، أو أهمية زائدة. 
لقوى مسنودة بوسائل تأثير أمريكية نشطة، ال تكتفي بطرح الفكرة لكنها تهيء لها ولما كانت هذه ا

إمكانات التطبيق العملي، حين تتاح لها الفرصة، فإن جوهر الفكرة يقوم على إيجاد قضايا، وأزمات، 
وتحركات، واسعة النطاق، تبدو في إطارها القضية الفلسطينية، وقد تالشت أو على األقل تضاءلت 

 يتها. أهم
بعد ذلك برزت نظريتان: األولى تحولت من فكرة إلى مشروع سياسي، وهو مشروع الشرق األوسط 

. وتولت صياغته بكل 2004يونيو/حزيران  9الكبير، الذي تبنته رسميا  إدارة الرئيس جورج بور في 
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ور، وكانت بنوده، قيادات جماعة المحافظين الجدد، الذين تقلدوا المناصب الرئيسية في إدارة ب
، وكلهم من المعروفين في 2002أفكارهم مصدر إلهام الستراتيجية سياسته الخارجية، المعلنة عام 

أي صهاينة في تفكيرهم. ولهم آراء ومواقف، Zionistsالمصطلحات السياسية في أمريكا بأنهم 
 وضد العرب.  "إسرائيل"ودراسات منشورة، منحازة تماما  ل 

عمل على توسيع نطاق مفهوم الشرق األوسط، ليتجاوز المنطقة الجغرافية حدد المشروع هدفه، بال
المعروفة، بحيث يمتد جغرافيا  من أفغانستان إلى شمال إفريقيا غربا . وهي منطقة تحوي عشرات 
المشاكل واألزمات الملتهبة. وعندئذ  يتراجع وضع القضية الفلسطينية في هذا المحيط الواسع، 

 انوية ضمن مجموعات من المشاكل. وتصبح مجرد مشكلة ث
النظرية الثانية، هي تفتيت الدول العربية من داخلها، بحيث تتحول كل دولة، إلى عدد من الدويالت 
أو الكيانات، المتنافرة، والمتنازعة، بحكم إعادة رسم الحدود بينها. وتلك نظرية موجودة أصال  في 

 "اإلسرائيلي"كونها أصبحت بعد ذلك، تخدم الهدف الفكر االستراتيجي األمريكي، بصرف النظر عن 
 بتقزيم القضية الفلسطينية. 

وهذه النظرية، في حالة إلحاقها بخطوات عملية ستساعد على إيجاد التطاحن، والنزاعات الداخلية، 
التي تشد االنتباه العالمي، بعيدا  عن قضية فلسطين، ليتراجع التعامل معها باعتبارها القضية 

 ة في الشرق األوسط. المحوري
ولما كانت كل هذه األفكار والمخططات الملحقة بها، تتداخل في بعضها، لتكون كل منها داعمة 
لألخرى، فإنها جميعا  تخدم هدفا  متفقا  عليه مسبقا  في االستراتيجية األمريكية، والبريطانية، وهو هدم 

ضية الفلسطينية. ويضاف إلى ذلك إشعال فكرة القومية العربية، التي تجمع شعوب المنطقة حول الق
النزاعات الطائفية داخل هذه الدول، بشكل يؤدى، من وجهة نظر أصحاب هذه النظريات، إلى 

 تقويض فكرة القومية العربية. 
إن تأمل ما ينجرى حاليا  في عالمنا العربي، منذ لحظة االنقضاض على مفهوم الدولة ذات السيادة، 

ضمين إليه منظمات اإلرهاب المتنوعة، بدءا  من القاعدة، وصوال  إلى والذي انضمت إلى المن
، والمجموعات النشطة حاليا  في سيناء، والتي أعلنت صراحة أنها ضد وجود الدولة، كدولة، "داعش"

وهو ما مارسوه في العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، كل هذا سلوك يمثل التطور في أسلوب عمل 
 ت، والتي تغذى نيرانها قوى أجنبية، تدعم ما يفعله وكالؤها المحليون. أصحاب هذه النظريا

وإذا كان ذلك كله، يحقق أهداف قوى خارجية، لها طموحات واستراتيجيات إقليمية، فإنه ال ينفصل 
، ظهر بقوة في منتصف التسعينات، مقصده أن تتالشى صورة "إسرائيلي"عن هدف استراتيجي 

 عف انشغال العالم بها، كقضية محورية في الشرق األوسط. القضية الفلسطينية، ويض
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ورغم أن لكل من هؤالء الفرقاء، مراميه وأهدافه، إال  أنهم جميعا  بصورة أو بأخرى، يخدمون هذه 
 األفكار الشريرة.

 16/11/2016الخليج، الشارقة 
 

 هذه الضجة من المسجد .64
 تسفي برئيل

يا ميخائيلي )هل يذكرها أحد؟(، روبرت التوف، موتي يوغف منارات الليبرالية اإلسرائيلية، انستاس
ومن الليكود يواظبون منذ سنوات على التحرر من الدين في إسرائيل. لقد  "كلنا"وتالميذهم من حزب 

سجلوا في هذا االسبوع نجاحا هاما حين صادقت لجنة التشريع الوزارية على تقديم اقتراح قانون لمنع 
 يخرج من المساجد.الضجيج اإلسالمي الذي 

إسرائيل " أقواله. وحسب أيضاليها رئيس الحكومة، وهذه المرة إال توجد أي مبادرة ليبرالية ال ينضم 
بأن تدافع عن المواطنين من الضجيج. هكذا  أيضا، لكنها ملتزمة األديانتلتزم بحرية العبادة لجميع 

 ."أوروبافي مدن  أيضاهي الحال 
تلتزم باالهتمام بمواطنيها. ما  OECDلغربية المتحضرة، العضوة في الن نتنياهو على حق. الدولة ا

وبريطانيا فهو ممتاز إلسرائيل. ولكن ال حاجة إلى الذهاب بعيدا. فمصر  وألمانياهو جيد لسويسرا 
، الدول اإلسالمية، تحد من صوت اآلذان في مكبرات المساجد، وفي مصر يهتمون أيضاوالسعودية 

يث أنه توجد سيطرة على قوة الصوت وتوحيده في آالف المساجد دون أن تكون بتوحيد اآلذان ح
وليس بمصر التي يمكن أن  بأوروبامسافة زمنية قصيرة بين اآلذان واآلخر. لماذا تتم مقارنة إسرائيل 

 لقمع حرية التعبير؟. أيضاتشكل نموذجا جيدا 
أو عربي، يعارض اقتراح القانون، حتى  ال يمكن أن يكون هناك إسرائيلي، علماني وليبرالي، يهودي

ليه هم ممثلو اليمين المتطرف الذين يسحقون حقوق المواطن، حيث اقترح أحدهم إلو كان المبادرون 
الصعود بالجرافات على محكمة العدل العليا. كان من المفروض أن يطلب الليبراليون في إسرائيل 

استخدام مكبرات الصوت لمناداة المصلين أو لنقل  الصالة أماكنينمنع في "البند الذي يقول  إدراج
. هذا البند كان سيخدم الشرطة، ليس فقط ضد الحركة "التحريض وأحياناالرسائل الدينية أو القومية 

 ضد التحريض والرسائل القومية التي تنسمع في الكنس والمعاهد الدينية. أيضااإلسالمية، بل 
والحياة المدنية، فلدى هذا القانون مبرر للوجود. ألنه ال يوجد لكن إذا تم االكتفاء بموضوع الضجيج 

لنمط الحياة الديني ال  اإلنسانيسبب لمظاهر الدين المزعجة، لليهود والمسلمين أو المسيحيين. الحق 
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يشمل ملكية القطاع الجماهيري. هذه هي الحال في نادي دول الغرب الذي تتفاخر إسرائيل 
 بعضويتها فيه.

التعقيد. خالفا لمواقفهم، فان الليبراليين اإلسرائيليين، يهود وعرب، ال يمكنهم االنضمام  ليكمإلكن 
الضرر بالمسلمين فقط. وهو جزء ال يتجزأ من الحرب  إللحاقالقتراح القانون الجيد هذا ألنه موجه 

المتطرف  ، ويقترحه رجال اليميناألخيرةليها حكومة إسرائيل في السنوات إضد العرب، التي بادرت 
الذين من المخجل السير معهم أو االنضمام لمبادراتهم، وال توجد أي صلة بين هذا االقتراح وبين 

خاطئة. عندما يبدأ نمط الحياة هنا  أوروباطبيعة حياة المواطنين في إسرائيل. المقارنة مع ما يتم في 
عن الضجيج الصادر من  أيضاالحديث  باإلمكان، سيكون أوروبافي االقتراب من نمط الحياة في 

 المساجد.
أوروبا كمثال يحتذى عندما تكون حكومة إسرائيل بحاجة إلى  إدراجومن الملفت رؤية كيف يتم 

لحاقها الضرر إالضرر بحقوق المواطن. ولكن حين تستنكرها تلك الدول بسبب  إللحاقهاغطاء 
 تخرج لسانها لهذه الدول. فإنهابحقوق المواطن، 
الليبراليين اإلسرائيليين يضطرون إلى الدفاع عن الضجيج الصادر من المسجد وكأن المفارقة هي أن 

أحرارا في عمل ما  األوروبيون هذا صراع على حقوق العرب، في الوقت الذي يكون فيه نظراؤهم 
الصوت العلني والصارخ للدين. ألن الليبرالي اليهودي  إسكاتيفترض بكل ليبرالي علماني فعله: 

مستمدة من  "ليبرالية كرد". فهو أوال يهودي وبعد ذلك ليبرالي. ليبراليته هي أخرى يفات يلتزم بتعر 
اليمين، وليس من القيم اإلنسانية. هذه هي الحال عندما يتم الخروج ضد ضجيج المساجد،  أفعال

 ."نحطم الصمت"وهذه هي الحال حين يحاولون القضاء على 
 16/11/2016هآرتس 
 17/11/2016القدس العربي، لندن، 
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