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 44 :كاريكاتير

*** 
 
ويحمله فشل الحرب األنفاق حول  "الكابينيت" أخفى معلومات عنبأنه  نتنياهو يتهم ةمراقب الدول .1

  على غزة

العبريااةف فااي عاادداا اليااادر ياابا  ” يااديعوص احروتااوص“كشاا ص يااحي ة : عكااا لؤشاااون ائساارا يؤية
عؤااع عاادد ماان المساا ولين فااي ” مراقااا الدولااة “اليااوا الجمعااةف أن مسااودر تألرياار اذت اااه الاا   و عاا  

ووفاااه الياااحي ة  .بشاااكل مباااا  2014ف يحمااال تتتياااااو ويعاااالون فشااال الحااارا عؤاااع  ااا ر ”إسااارا يل“
العبرياااةإ فااادن مساااودر تألريااار اذت ااااهف جاااا  فيىاااا باااعن تتتياااااو أر اااع معؤومااااص عااان المجؤاااس الاااو ار  

 ”.الكابيتيص“الميغر 
كااان يااادقاد عتاادما “ت تااالي بيتيااص “حاادد فااي تألرياار  أن ” مراقااا الدولااة“بااعن ” يااديعوص“وأوضاات تألرياار 

الجاار  “قااال إتاا  لااا تجاار تألاشاااص معمألااة فيمااا يرااال تىديااد اذت اااه رااالل الحاارا اذرياارر عؤااع  اا ر 
 ”.يوسي  شبيرا“ف واو ما ظىر في التألرير التىا ي ال   قدم  أمس الألاضي ”اليامد

فعؤاع الار ا : “ووج  التألرير اتتألاداص شديدر حول طريألاة إدارر تتتياااو ويعؤاون لىا ا المؤا ف وجاا  فيا 
من وجود معؤومة اذت اه بحو تىا قبل ساتة مان الحارا إن أتىاا لاا يطؤعاوا بااقي الاو را  عؤاع فحاو  

 ”.ا ا الموضوع الحساس
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وحساابما جااا  فااي التألرياار فاادن تتتيااااو قؤاال ماان تىديااد اذت اااهف ولااا يعماال عؤااع إعااداد رطااة عمؤيااة 
أامياة تادمير فتحااص اذت ااهف والتاي ” لكابيتياصا“ك لك الجي  ال   أر اع عان ” شبيرا“واتتألد  ضداا.

 شكؤص في التىاية رطراد عؤع الجي .
 18/11/2016، الين أونعكا موقع 

 
 غير شرعي 1967عريقات: كل حجر استيطاني في الضفة الغربية منذ  .2

ويااااا  ياااااا ا عريألااااااصف أماااااين سااااار الؤجتاااااة التت ي ياااااة لمتظماااااة التحريااااار : ك اااااا   باااااون - راا هللا
حتااع ااا ا  1967"كاال حجاار اسااتيطاتي وضاار عؤااع اذري ال ؤسااطيتية المحتؤااة متاا  عاااا  ال ؤسااطيتية:

انساتيطان باطؤاة ون ياة و يار مألبولاة"ف  بعت   ير شرعي". وأكد عريألاص أن "محااونص شارعتة اليواف
 : "ن يوجد في الألاموس السياسي والألاتوتي الدولي استيطان شرعي و ير شرعي".مضي اد 

 18/11/2016 ،دنالشرق األوسط، لن
 
نهاء االحتالل مجلسخارجية فلسطين تطالب  .3  األمن بوقف الكيل بمكيالين وا 

باااالألرا ر اذولاااع عؤاااع مشاااروع  ائسااارا يؤيراا هللا: اعتبااارص الرارجياااة ال ؤساااطيتية مياااادقة الكتيساااص 
الألاااتون الاا   طرحاا  حاا ا البيااص اليىااود  المتطاار  والىاااد  إلااع شاارعتة وتبياايي البااار والوحااداص 

وداتاااص الرارجياااة  انساااتيطاتية العشاااوا ية التاااي أقيماااص عؤاااع أراي  فؤساااطيتية راياااة ساااابألة رطيااارر.
  المتوايل. ائسرا يؤيالتيعيد انستيطاتي 

وطالبااص الرارجيااة المجتمااار الاادولي ومجؤااس اذمااان بوقاا  سياساااة الكياال بمكيااالين فاااي التعاااطي مااار 
اوليات  الألاتوتيااة واذرالقيااة فااي تااوفير الحمايااة قضااايا المتطألااة والعااالاف ودعتاا  مجاادداد إلااع تحماال مساا

حااتالل ورروقاتاا  واساات  ا ات  بمااا يضاار حااداد طيتي والتيااد  بمساااولية لجاارا ا انالدوليااة لؤشااعا ال ؤساا
 لالحتالل وانستيطان في أري دولة فؤسطين. 

 18/11/2016 ،القدس العربي، لندن
  
 مستعمرات تقويض فاضح لحل الدولتينالض الوضع القانوني لبع تنظيممشروع قانون  :مجدالني .4

قااال عضااو الؤجتااة التت ي يااة لمتظمااة التحرياار أحمااد مجاادنتي إن مشااروع الألاااتون الراااال : وكااانصال
اص الضا ة الغربياة "تألاويي فاضات لحال الادولتين عمر بتتظيا الوضر الألاتوتي لبعي اذحياا  فاي مسات

مكاتيااة إقامااة دولااة فؤسااطيتية مساا تألؤة  اص ساايادر"ف وأضااا  أن الحكومااة ائساارا يؤية الماادعوا دوليااادف وان
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تسااتىد  ماان ااا ا الألاااتون "تيااعيد انسااتيطان وميااادرر الم يااد ماان اذراضااي ال ؤسااطيتيةف نسااتكمال 
 تدمير حل الدولتين وفرال تطبيأل  عؤع أري الواقر".

 18/11/2016 ،الخليج، الشارقة
 
 االحتالل تداعياتها سابقة خطيرة يتحمل األذانالمصري: محاولة منع مشير  .5

الألياد  في حركة حماس وعضاو كتؤتىاا البرلماتياةف محاولاة  فعّد مشير المير : طالل التبي  –  ر 
انحتالل متر اذ انإ تجااو اد لكال الرطاوط الحمارا ف مشادداد عؤاع أن شاعبتا لان يألا  مكتاو  اذياد  

 أماا مثل ا   الألراراص العتيرية.
ؤمرك  ال ؤسطيتي لإلعالاف محاولة الكتيساص الياىيوتي لالرميس يوا في تيريت   فووي  المير 

وشادد عؤاع أن محاولاة  إقرار قاتون "متر اذ ان"ف بعت  "سابألة رطيرر" يتحمل انحتالل كال تاداعياتىا.
 متر اذ ان تعدّ  يارخ عؤع المألدساص ائسالميةف ودليل عؤع "سياسة البؤطجة" لالحتالل. 

 17/11/2016 ،مالمركز الفلسطيني لإلعال
 
 ثم ن كافة أشكال الدعم لفلسطينيو  المغربينظيره  يلتقيالحمد هللا  .6

عؤاااع ااااام  مااااتمر  فالحماااد هللا ر ااايس الاااو را  ال ؤساااطيتي راماااي فااااد  أباااو ساااعد : التألاااع –راا هللا 
واطؤار  تظيار  المغرباي عباد ائلا  بان كياران. ف" المتعألد في العايمة المغربية مراك 22المتاخ "كوا 

تظيار  المغرباي عؤاع تطاوراص اذوضااع فاي فؤساطين وترار انتتىاكااص ائسارا يؤيةف راياة  الحمد هللا
اساااتمرار سياساااة الىااادا ومياااادرر اذراضاااي فاااي المتااااطه المسااامار "ج" ومتااار جىاااود التتمياااة فاااي اااا   

 المتاطه.
ؤدراساة فاي الجامعااص وثمن الحماد هللا اساتجابة الحكوماة المغربياة ل ياادر عادد المبتعثاين ال ؤساطيتيين ل

المغربيااةف داعيااا الشااعا المغربااي ل يااارر فؤسااطين كشااكل ماان أشااكال الاادعا المعتااو  لؤألضااية والشااعا 
 ال ؤسطيتيين.

 18/11/2016 ،القدس العربي، لندن
 
 الوطن إلى ملجأ للخارجين عن القانون بتحويلالضميري: لن نسمح  .7

مي باسا اذجى ر اذمتية الؤوا  عدتان ضمير  يوا قال الم وي السياسي العااف التاطه الرس :راا هللا
: لااان تسااامت باااعن يتحاااول مرااايا بالطاااة أو أ  متطألاااة فاااي الاااوطنف إلاااع مؤجاااع 17/11/2016 الرمااايس

فاي  فوأضاا  ضامير  لؤ ارين من وج  العدالةف والرارجين عن الألاتون ومن يسعون إلع تشر ال تتاة.



 
 

 
 

 

 7 ص             4112 العدد:        18/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

تاااار عؤاااع قاااواص اذمااان ال ؤساااطيتيةف ماااا أد  إلاااع طؤألاااوا الأحاااديذ إ اعاااي: "إن راااارجين عااان الألااااتون 
ياابة ثالثاة جتاود مان اذمان ال ؤساطيتي فاي تاابؤس أماس"ف مبيتااد أن إطااله التاار  استشىاد مواطتة وان

 جا  في الوقص ال   كاتص في  قواص انحتالل تجتا  مديتة تابؤس.
الألااااتون يساااتغؤون  وقاااال: إن اااا ا الماشااار الرطيااار يااادلل بكااال وضاااو  عؤاااع أن ااااان  الراااارجين عااان

 حماية قواص انحتالل لالعتدا  عؤع المواطتين وعؤع قواص اذمن ال ؤسطيتية.
 17/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 : لن أعود لقضاء ثقافته صفرصرصورالقاضي الُمقال  .8

أكاااد ساااامي يرياااورف ر ااايس مجؤاااس الألضاااا  اذعؤاااع فاااي الضااا ة : يحياااع اليعألاااوبي - ااا ر  فراا هللا
ألاااال" بألااارار مااان ر ااايس الساااؤطة ال ؤساااطيتية محماااود عبااااسف أتااا  ن يمكااان باااع  حاااال مااان الم حتؤاااة "المل

اذحوال أن يعود إلع الألضا  ال ؤسطيتي في ظل الظرو  الحاليةف وشدد في الوقص  ات  عؤع تمسك  
في حوار مر يحي ة "فؤسطين": "لدّ  تياميا بعادا العاودر  فوقال يريور بمتيب  ر يساد لؤمجؤس.

ألضا  ثألافت  الألضا ية ي ر في ظل تغول السؤطة الألضا ية بطريألة فجة" في الض ة الغربياةف متواااد ل
 إلع "أن اتاك بعي الألضار ممن يتمااون مر أجى ر أمن السؤطة في ا ا الجاتا.

وأفيت عن أن الألاضي )عماد سؤيا( والمعّين من قبل ر يس السؤطة تا باد لر يس محكمة العدل العؤيا 
ا هللا يمتع  مان راالل اذجىا ر الشارطية مان دراول المحكماة باعتباار أتا  قاد أقيال مان متياب ف في را

متابعاااد أن "اتاااك أمااوراد فلرضااص بااالألور تحااول دون دوامااي اليااومي داراال المحكمااةف ذن جىاااص أمتيااة 
  تعاري وجود  في مجؤس الألضا  اذعؤع".

ائقالااة اااو قاارار متعاادا وبؤغااة الألاااتون ن يترتااا وعاان قاارار اسااتألالت ف أكااد أن "مااا ساامي بانسااتألالة أو 
  عؤي  أ  أثر قاتوتيف وأ  شرال يألوا بعمؤ  ليس ل  أ  ي ة قاتوتية وقرارات  باطؤة".

وشدد يريور عؤع أتا  شرياياد الألاضاي "الوحياد" الا   علاّين بموجاا تتسايا مان مجؤاس الألضاا ف 
لساابألين "لاا يتسابوا مان المجؤاس وكاان تعيياتىا نفتاد إلع أن راسا  المحاكا ومجالس الألضا  الثالثة ا
 باطالدف من رالل مرسوا بتعييتىا من السؤطة التت ي ية".

وفااي رد  عؤااع ساااال "فؤسااطين" إن كاااتوا تعرضااوا لضااغوط لتعجياال انتتراباااص المحؤيااة التااي كااان ماان 
حمؤىاا لجتاة ف أوضات أن اتااك مسااولية مشاتركة لتعجيال انتترابااص تت8/10/2016الم مر عألداا في 

وعن مبرر التعجيل ب ريعة أن الألدس  ير مشمولة في  انتتراباص المرك يةف ومجؤس الو را  براا هللا.
انتتراباصف أكد يريور أت  لا يكن مشاركاد في الألرار وأت  لا يرد في قرار التعجيل أ  شي  يتعؤاه 

 بالألدسف برال  ما تا الحديذ عت .
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ف قاال يرياور: "توجىاص برساالة لار يس الساؤطة ال ؤساطيتية محماود وفي شعن رسالت  اذريرر لعبااس
متظمة من المجتمر المدتيف ال ين بدوراا راطبوا الر يس باعن قارار   19عباسف وتلَسخ متىا إلع قرابة 

 وفّيل أت  لا ييؤ  أ  رد عؤع ائطاله عؤع رسالت .  ير قاتوتي".
 17/11/2016 ،فلسطين أون الين

 
 كالمية مع وزير إسرائيلي في مؤتمر المناخ في مراكش مشادةفي الحمد هللا يدخل  .9

" المتعألااد فااي العاياامة المغربيااة مااراك  22فاااد  أبااو سااعد : شااىد ماااتمر المتاااخ "كااوا  –راا هللا 
مشااادر كالميااة بااين ر اايس الااو را  ال ؤسااطيتي رامااي الحمااد هللاف وو ياار حمايااة البي ااة ائساارا يؤي   ياا  

فاي متطألاة الرشاايدر  إقامتا ر ائسامتص الا   تتاو  شاركاص فؤساطيتية راياة إلكينف عؤع رؤ ية ميت
 شره بيص لحا وفه ما تألؤص ائ اعة ائسرا يؤية العامة.

وادعع الو ير ائسرا يؤي أن سكان أحاد التجمعااص البدوياة فاي المتطألاة الميات ة المسامار "ا" حساا 
فؤسطيتية مألربة من الر يس محمود عبااس  بسبا قياا جىاص "إسرا يل"ات اه أوسؤو قدموا شكو  لد  

 ببتا  ميتر لإلسمتص ما سياد  إلع تؤوذ المتطألة الميت ة عؤع أتىا محمية طبيعية.
ص تسااابا مكااااار  بي يااااة رطياااارر عمرابااادور  رد الحمااااد هللا بااااالألول إن الياااتاعاص ائساااارا يؤية فااااي المساااات

 اص.عمر عؤع ضرورر إ الة ا   المياتر والمست لؤجوارف مشدداد 
 18/11/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 161استعدادها لدفع فاتورة الكهرباء اإلضافية من مشروع خط  تعلن الطاقةسلطة  :قطاع غزة .11

نقاص مباادرر ساؤطة الطاقاة فاي قطااع  ا رف بشاعن اساتعداداا "لادفر : تبيال ساتوتو فرتاا الشارافي -  ر 
ولياتىا الماليااة فااي إدارر قطاااع الكىربااا  ف وتحمال مسااا 161فااتورر الكىربااا  ائضااافية ماان مشااروع رااط 

 ودعواص لحكومة رامي الحمد هللاف لتسىيل ائجرا اص الال مة ئتجا  ا ا المشروع. بغ ر"ف ترحيباد 
وأبدص سؤطة الطاقةف وفه ميدر راال بياحي ة "فؤساطين"ف اساتعداداا لؤتعااون الكامال مار حكوماة 

الال ماة لتطاوير العمال فاي شاركة تو يار الكىرباا  بماا الحمد هللا وأ  جىة أرر  لؤأليااا بكال الرطاواص 
 يمّكن من تحسين تحييل ال اتورر.

 17/11/2016 ،فلسطين أون الين
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 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر 320ألف عاطل عن العمل و 400: يفلسطينالوزير العمل  .11
ف الماديرر الألطرياة 17/11/2016 ماعمون أباو شاىالف ياوا الرمايس ال ؤساطيتي أطؤر و ير العمل :راا هللا

لؤبتااك الاادولي فااي الضاا ة الغربيااة وقطاااع  اا ر ماريتااا ويااسف عؤااع الوضاار انقتياااد  اليااعا تتيجااة 
ألاا  عاطاال عاان  400حااو توأكااد رااالل الؤألااا  وجااود  السياساااص ائساارا يؤية بحااه شااعبتا وماسسااات .

 وطن.أل  أسرر تعي  تحص رط ال ألر في مرتؤ  محافظاص ال 320العمل في فؤسطينف و
وتطااره إلااع التتااا ب السااؤبية لتألؤاايال المساااعداص المألدمااة ماان المجتماار الاادولي لؤحكومااة ال ؤسااطيتيةف 

ف والتاااي "إسااارا يل"وتاااعثير ضاااع  واشاشاااة الألطااااع الرااااالف فاااي ظااال الألياااود المجح اااة التاااي ت رضاااىا 
 تترافه أيضا مر متر انستثمار في متاطه )ج(.

 17/11/2016 ،القدس، القدس
 
 أمن السلطة بمخيم الفارعة جنوب طوباس اشتباكات مع .12

مسااا  يااوا الرماايسف بااين شاابان وأجىاا ر أماان السااؤطة فااي مراايا  فاتاادلعص اشااتباكاص مسااؤحة: طوباااس
وقالااص ميااادر محؤيااة لمراسااؤتاف إن متاوشاااص  ال ارعااة جتااوا مديتااة طوباااسف شاامال الضاا ة الغربيااة.

أ ؤاه الشابان المادرلف قبال أن تيال  وقعص بين مواطتين وأجى ر السؤطةف عؤع مادرل المراياف حياذ
 تع ي اص من أجى ر السؤطة وتتطور إلع اشتباك مسؤت.

و كاار المياادر أن حالااة ماان الىاادو  الحاا ر تساايطر ا ن عؤااع المرااياف وسااط رشااية ماان إقااداا أماان 
 السؤطة عؤع إرسال الم يد من التع ي اص نقتحاا المريا واعتألال الم يد من الشبان.

 17/11/2016 ،لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 
 لوقف بيع شرائح هواتف توفرها شركات إسرائيلية تسعىالسلطات الفلسطينية : غزة .13

 اا ر إلااع وقاا  بياار وتو ياار شاارا ت اواتاا  محمولااة  ال ؤسااطيتية فااي سااؤطاصالتسااعع : رويتاار  – اا ر 
وأمتيااد وتسامت  مدفوعة مسبألاد توفراا شاركاص إسارا يؤيةف بادعو  أن تؤاك الشارا ت تمثال رطاراد اقتياادياد 

وقااااال مساااااولون فااااي و ارتااااي انتيااااانص والدارؤيااااة  لؤمسااااتردمين بتياااا ت محتااااو  " ياااار أرالقااااي".
ال ؤسطيتيتينف إت  كاتص اتاك قيود دوماد عؤاع اساترداا الشارا ت ائسارا يؤية المدفوعاة مسابألاد فاي  ا رف 

 ا ت تىا ياد.لكّن الو ارتين ميممتان في الوقص الحالي عؤع إتىا  التعامل بتؤك الشر 
وتباع شرا ت الىوات  المحمولة لشركتي "سؤكوا" و "بارتتر"ف واما أكبار شاركتين إسارا يؤيتينف ساراد فاي 

 ."إسارا يل"أكشاك ومتاجر في بعي أتحاا   ا ر حياذ يجؤبىاا رجاال أعماال وتجاار أثتاا  عاودتىا مان 
تعؤألاة بالشارا ت ائسارا يؤيةف وقاال وح ر التاطه باسا و ارر الدارؤية في   ر إياد البا ا مان المشااكل الم
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إت  بائضافة إلع أتىا تتسبا في إحجاا المساتردمين عان الشابكة ال ؤساطيتية مماا يألؤال إيراداتىاا فادن 
 لىا أرطاراد أمتية. 

 18/11/2016 ،الحياة، لندن
 
 "حوار مع الغرب" عباسبخطاب  خاصا   منظمة التحرير في دمشق تصدر كتابا   .14

برطااا الار يس  رايااد  ر السياسية بمتظمة التحرير ال ؤسطيتية في دمشه كتاباد أيدرص الدا ر  :دمشه
وقالص الدا رر  بعتوان "حوار مر الغرا". 2016/ يوليو محمود عباس أماا البرلمان اذوروبي في تمو 

الرطاا ال   ألألا  الار يس أمااا البرلماان اذوروبايف كاان "ف إن 17/11/2016 في بياتىاف يوا الرميس
ف موجىا إلع الغراف متضمتا الثوابص الوطتية بؤغة السياساةف ببعد  التاريري وا تي معاد  شامالد  اباد رط

والدبؤوماسيةف وبؤغة العألل المت تتف ال   يتمي  ب  الر يس عبااسف ووضار فيا  التألااط عؤاع الحارو ف 
طينف مألدما البرتامب مؤريا ومكث ا تاريخ اليراع مر انحتالل ائجال ي الكولوتيالي اليىيوتي ل ؤس

 ال ؤسطيتي لؤسالا والتسوية والألا ا عؤع أساس الشرعية الدولية".
 17/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فتح بيد خارجية قطرو ماس حاألحمد: ملف المصالحة بين عزام  .15

  جدياد فاي مؤا  الميااالحة ت اع عضاو الؤجتاة المرك ياة لحركاة "فاتت" عاا اا اذحمادف وجاود أ :راا هللا
بين حركتي "فتت" و"حماس"ف وأكد أن الطرفين باتتظار اتيال من الرارجية الألطريةف التاي قاال بعتىاا 

 "تعىدص بمتابعة المؤ ".
و كار اذحمااد فاي تيااريحاص رايااة لاا "قاادس بارس"ف أن تراار لألااا  باين حركتااي "فاتت" و"حماااس" اااو 

يس المكتااا السياسااي لحركااة "حماااس" رالااد مشااعل  لااك الاا   جاار  بااين الاار يس محمااود عباااس ور اا
 اتية بحضور و ير رارجية قطر في الدوحة الشىر الماضي. إسماعيلوتا ب  

وقال: "لألد تا تداول الحديذ في مشروع الميالحةف وقادا كال رايتا ف وكاان رأ  و يار رارجياة قطارف 
تادما يار  أن الوقاص قاد أيابت أت  سيتولع متابعة المؤ  مار الطارفين مان راالل لألاا اص ثتا ياةف ثاا ع

 مال ماف فدت  سيدعو نجتماع جديدف وتحن في اتتظار  لك".
عؤااع يااعيد تراار ت ااع اذحمااد وجااود أ  تااوتر فااي عالقاااص حركااة "فااتت" بالألااااررف وأكااد أن العالقاااص 

وأضاااا : "الااا ين يتحااادثون عااان تاااوتر فاااي  بيتىماااا طبيعياااة والتوايااال باااين الطااارفين قاااا ا ولاااا يتألطااار.
 ص بين فتت والألاارر يعبرون عن ر باتىا ون يعبرون عن حألا ه"ف عؤع حد تعبير .العالقا

 17/11/2016قدس برس، 
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 التعاطي مع المقاومة الشعبية الذكيةهو السابع  المؤتمرأحد أهم مخرجات  اشتيه: .16

فاي  اعتبر عضاو الؤجتاة المرك ياة لحركاة فاتت محماد اشاتي ف عألاد المااتمر الساابر لحركاة فاتت :راا هللا
موعااااد  المألااااررف تجاحااااا لاااا ف ماكاااادا أن الماااااتمر ساااايجيا عؤااااع أساااا ؤة الكاااال ال ؤسااااطيتي ولاااايس فألااااط 

 ال تحاويين.
وقااال اشااتي  فااي حااديذ لبرتااامب " اابااون إلااع الماااتمر: "الماااتمر ساايتعألد وساايبدأ بالتشاايد الااوطتيف ون 

   تجا  بحد  ات ".يوجد عالمة ساال عؤع تاريخ عألد ف وعتدما تغؤه أبواا الماتمر فدن اتعألاد
وتااابر: "اتاااك ثالثااة مركباااص لؤماااتمرف واااي المشااروع الااوطتي والحركااة التااي اااي عمؤيااا حامؤااة ااا ا 
المشروعف واذشراال الألياديون ال ين سيتىضون بالحركة لتمكيتىا من حمل ا ا المشروعف لكن اذاا 

  او الكادر ال تحاو  حيثما وجد".
تماا لياعتي بدجابااص عان الرمساة أعاواا وقال اشتي : "تحن تريد الماتمر ل يس فألط لتغيير الشروالف وان

الألادماةف وتألياايا اذعااواا الماضاايةف وتاكااد أن حركااة فااتت سااتجيا عؤااع أساا ؤة الكاال ال ؤسااطيتيف ولاايس 
 فألط أس ؤة أبتا ىا".

وأشااار إلااع أن أحااد أاااا مررجاااص الماااتمر السااابر التعاااطي ماار مااا سااما  "المألاومااة الشااعبية ال كيااة"ف 
 كرا بالتجربااة التااي عاشااتىا اذراضااي ال ؤسااطيتية عباار انتت اضااة اذولااعف التااي ماان أباار  مالمحىااا ماا

 ال را الشعبي والجمااير  الكبير ورط  أتظار العالا.
وأرد : "وفألاااا لتألييمتاااا فااادن المألاوماااة الشاااعبية لاااا تكااان بااا اص انمتاااداد اذفألاااي الااا   ترياااد ف واذدواص 

 تسمي  المألاومة الشعبية ال كية". موجودرف وعؤيتا ت عيؤىا بما
 18/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 األعوام الماضيةبالقضايا التي عشناها في دة النظر اعإلخطوة مهمة شناعة: المؤتمر السابع  .17

حركااة فااتت فااي لبتااان رفعااص شااتاعة: "مجاارد إعااالن قاارار عألااد الماااتمر  إقؤااياقااال أمااين ساار  :راا هللا
فااتت فااي تىايااة الشااىر الجااار  اتتيااار عؤااع كاال التحاادياص والتعأليااداصف وتحاان تتتظاار السااابر لحركااة 

بعمل وتشوه كبيار مار تاوع مان المحاا ير اتعألااد المااتمر الساابرإ ذتا  رطاور مىماة جادا عؤاع طرياه 
إعاادار التظاار فااي كثياار ماان الألضااايا التااي عشااتااا رااالل ااا   اذعااواا الماضاايةف باعتباراااا تحتاااج إلااع 

ف وتوجىاص وقراراص جديدرف فىتاك مآر  سياسية وتتظيمية وقضايا جوارية وليسص شكؤية تألا  موسر
 يجا أن تتوق  أمامىا".

 18/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 لحضور المؤتمر السابع من غزة وفد فتحعلى تسهيل خروج  ستعمل": حماس الفلسطينية "القدس .18

ف فاي حركاة حمااس ياوا الرمايسف أن الحركاة أبادص موافألاة كشا ص مياادر مطؤعاة :راااااال - راا هللا
الم مار عألاد   لؤحركاةحركة فتت بمغادرر قطاع   ر لحضور الماتمر الساابر  ذعضا مبد ية بالسما  

 في التاسر والعشرين من الشىر الجار  في راا هللا.
 أعضاا وج حمااس ساتعمل عؤاع تساىيل رار  أندوص كاوا:  وقالص تؤك المياادر فاي حاديذ لاا"الألدس"

الماتمر بعد تسؤمىا قا مة بعسما ىا مشيررد إلع أن المدعوين سيستألؤون حافالص سياحية لتمكيتىا مان 
 المغادرر رالل ساعاص محدودر في اليوا ال   سيتا تحديد  نحألا لؤمغادرر.

وأشااارص الميااادر إلااع أن حماااس أبؤغااص ال يااا ل أتىااا لاان تماااتر برااروج الماادعوين لؤماااتمر إلااع راا 
هللاف مبيتةد أن الحركة كاتص قد أبؤغص الر يس محمود عباس ضمتيا ب لك رالل الؤألا  ال   جمع  في 

 الدوحة بر يس المكتا السياسي لؤحركة رالد مشعل وتا ب  إسماعيل اتية.
راا هللا مشايررد إلااع  إلاعتؤاك المياادر مراوفىاا ماان عرقؤاة ساؤطاص انحاتالل لماارور المادعوين  وأبادص

 السما  لىا بمغادرر الألطاع. إسرا يلدعوين أسر  محررين سبه ورفضص أن بعي الم
 17/11/2016القدس، القدس، 

 
 والمشاركين بمؤتمر فتح السابع الممنوعين": كشف أسماء 21"عربي  .19

كشاا ص مواقاار فؤسااطيتية عاان اذسااما  المألاارر حضااوراا فااي ماااتمر حركااة فااتت السااابر والمألاارر ن: لتااد
/توفمبر الجار  في راا هللاف مر تعكيد قياداص في المجؤس الثور  لؤحركاة أن عألد  تىاية تشرين الثاتي
 تىا ية.اذسما  المسربة  ير 

التاااي اياااطؤت عؤاااع تساااميتىا دارااال حركاااة فاااتت  -ولاااوحظ الغيااااا التااااا لكااال الشرياااياص ال تحاوياااة 
اتا شرياياص من تؤك الألريبة أو المتحال ة مر الألياد  الم يول محمد دحالنف إلع ج –بالمتجتحة 

 أرر  عؤع عالقة  ير ودية مر الر يس محمود عباس.
وكان نفتاا شامول تجؤاي ر ايس الساؤطة )ياسار وطااره محماود عبااس( بألا ماة الحضاورف اذمار الا   

 يع   من فكرر التحضير ذدوار سياسية قد يجر  العمل عؤع ت ييؤىا لىما نحألا. 
سااط رالفاااص رأسااية داراال الحركااةف عاادد الحضااور وحااددص الؤجتااة التحضاايرية لؤماااتمر الاا   يعألااد و 

عضااوإ فااي حااين ساايغيا الكثياار ذسااباا مرتؤ ااةف متىااا مكااان الماااتمر فااي راا هللا ويااعوبة  1300بااا
 درول اذراضي المحتؤةف ورفي انحتالل مرور البعي من رالل رفي العبور من الحواج ف 
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 أس ارا الحركة محمود عباس.فضال عن حانص الغياا الألسر  بسبا الرال  السياسي مر ر 
 عؤع قا مة أسما  المشاركين اضغط اتا

-1%A8%D7%A8%D6%B8%D9%B8%D7%A8/%D9%A8%D5%B8%D7%A8%D86%9%D82%9.com/UP/%D21http://arabi

-9%B8%D8%A8%D7%A8%D3%B8%D84%9%D7%A8%D-1%B8%D85%9%AA%D8%D4%A8%D85%9%D84%9%D7%A8%D

%AD.pdf8%AA%D8%D81%9%D84%9%D   
 17/11/2016"، 21موقع "عربي 

 
 بالمؤتمر السابع صحيحة لكنها غير نهائية للمشاركينبة مقبول: القوائم المسر  .21

 ذساااما مألباااولف ياااحة الألاااوا ا المساااربة  أماااينسااار المجؤاااس الثاااور  لحركاااة فاااتتف  أماااين : أكااادراا هللا
 .أمدالمشاركين في ماتمر فتت السابرف والتي تا تشراا عبر موقر " 

المشااااركين  أساااما ىا ياااة وان الألاااوا ا  يااار ت أنمألباااول فاااي حاااديذ مااار "الألااادس" دوص كاااواف  وأوضااات
 أويااتا تشاار الألااوا ا يااوا الساابص  أنستحسااا فااي جؤسااة لؤجتااة المرك يااة سااتعألد يااوا  ااد الجمعااةف عؤااع 

 إطاااارلاااا تعماااا وبألياااص فاااي  أتىااااف باااالر ا اذساااما مألباااول عااان اساااتغراب  مااان تساااريا  وأعااارا .اذحاااد
 " عؤع تؤك الألوا ا.أمدمحدودف تافيا عؤم  بك ية حيول "

 17/11/2016قدس، القدس، ال
 
 لغزة تطلبها زيادة الكهرباء تهللا تسهيل أي إجراءات  الحمدالمطلوب من حكومة ": الشعبية" .21

نقاااص مباااادرر ساااؤطة الطاقاااة فاااي قطااااع  ااا رف بشاااعن اساااتعداداا "لااادفر فااااتورر الكىرباااا  ائضاااافية مااان 
ترحيباا ودعاواص لحكوماة  ف وتحمل مساولياتىا المالية في إدارر قطاع الكىرباا  بغا ر"ف161مشروع رط 

 رامي الحمد هللاف لتسىيل ائجرا اص الال مة ئتجا  ا ا المشروع.
قاااال الأليااااد  فاااي الجبىاااة الشاااعبية لتحريااار فؤساااطينف كاياااد الغاااولف إن جبىتااا  طرحاااص متااا  الباااداياص و 

ضارورر معالجاة أ ماة الكىربااا  بشاكل كامال ساوا  ماان راالل ت وياد محطاة  اا ر باالوقود الاال ا أو ماان 
الل توسااير مااا يجاار  اسااتيراد  ماان كىربااا  ماان قباال انحااتالل ائساارا يؤيف أو إمكاتيااة تااوفير الغااا  راا

لع ترر  من إجرا اص ويون لحؤول استراتيجية.  لمحطة الكىربا  وان
وأضا  ليحي ة "فؤسطين": "بالتالي أ  مألترحاص ا ن لؤتر ي  من أ مة الكىربا  وفي ظل استعداد 

 ييبت أمرا مطؤوبا وضروريا ويجا تسىيل تت ي  ". إضافيةأ  ت ألاص  شركة الكىربا  لتغطية
وأوضت أن المطؤوا مان حكوماة الحماد هللا تساىيل أ  إجارا اص تتطؤبىاا  ياادر كمياة الكىرباا  الاواردر 
وتوفير ضماتاص لىاف مألابل الت اا شركة تو ير الكىربا  بمحاولة تتظيا استرداا الكىربا ف وأن يتحمل 

http://arabi21.com/UP/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD.pdf
http://arabi21.com/UP/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD.pdf
http://arabi21.com/UP/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD.pdf
http://arabi21.com/UP/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD.pdf
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غا ر أمااا أ  بوليات  في تغطية ائت اه ال   يتا "وبالتالي أن تكون شركة تو يار الكىرباا  الجمير مسا 
تما تلرِضر الجمير ل اتورر الكىربا  وانستىالك وتورد المبالغ إلع الحكومة".  إع ا اص ذ  إتسان وان

 17/11/2016فلسطين أون الين، 
 
 مبادرة سلطة الطاقة بغزةللتفاعل مع هللا  الحمد" تدعو حكومة قراطيةو الديم" .22

نقاص مباادرر ساؤطة الطاقاة فاي قطااع  ا رف بشاعن اساتعداداا "لادفر : تبيال ساتوتو فرتاا الشارافي -  ر 
ف وتحمال مساااولياتىا الماليااة فااي إدارر قطاااع الكىربااا  161فااتورر الكىربااا  ائضااافية ماان مشااروع رااط 

 ئجرا اص الال مة ئتجا  ا ا المشروع.بغ ر"ف ترحيبا ودعواص لحكومة رامي الحمد هللاف لتسىيل ا
قراطياة لتحريار فؤساطينف طاالل أباو ظري اةف حكوماة الحماد و ودعا عضو الؤجتة المرك ية لؤجبىاة الديم

ماار الموقاا  ائيجااابي الاا   ياادر عاان شااركة تو ياار الكىربااا  فااي محافظاااص  إيجابياااهللا إلااع الت اعاال 
 .161  رط   رف فيما يتعؤه باستعداداا الكامل لدفر تكالي

وقااال أبااو ظري ااة فااي تيااريت ليااحي ة "فؤسااطين": "عؤااع الحكومااة وسااؤطة الطاقااة فااي راا هللاف التألاااط 
ا   البادرر وترجمتىا لوضر رطواص عمؤية لتت ي  اا ا المشاروع الا   مان شاعت  أن ير ا  عان كااال 

 المواطن راية وأتتا مألبؤون عؤع فيل الشتا  وال   ت داد في  أ مة الكىربا ". 
واعتبار موقا  سااؤطة الطاقاة وشااركة تو يار الكىرباا  فااي  ا ر بااادرر لعاودر الؤجتاة المشااتركة باين شااركة 

 تو ير الكىربا  وسؤطة الطاقة في   ر وراا هللاف والؤجتة ال يا ؤية.
 17/11/2016فلسطين أون الين، 

 
 الفلسطينية فتح تبحث مع محافظ شمال لبنان أوضاع المخيمات .23

ر حركة فتت في شمال لبتان أبو جىاد فياي يوا الرميسف أوضااع المريمااص بحذ أمين س :بيروص
 ال ؤسطيتية مر محافظ لبتان الشمالي الألاضي رم   تىرا بحضور أعضا  قيادر المتطألة.

وأكاد فياااي راالل انجتماااع رفاي التااوطين بكافاة أشااكال ف والتمساك بحااه العاودر عؤااع أسااس الألاارار 
سا لؤر يس ميشال عونف متمتياد أن يعطع أبتا  الشعا ال ؤسطيتي في وأشاد برطاا الأل .194الدولي 

 لبتان الحألوه ائتساتية كي يعيشوا بكرامة لحين عودتىا إلع دياراا.
 بدور ف ثمن تىرا ال ياررف ماكدا تمسك لبتان بحه عودر الالج ين ال ؤسطيتيين إلع وطتىا فؤسطين.

 17/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا
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 مصادر إسرائيلية: حماس أطلقت صاروخا تجريبيا من غزة .24
أطؤألااص كتا ااا الألساااا الجتااا  العسااكر  لحركااة "حماااس" تجربااة يااارورية جدياادر جتااوا : قتااا – اا ر 

 قطاع   رف باتجا  البحرف حسبما  كر جي  انحتالل ائسرا يؤيف يوا الرميس.
قطي " جتوا الألطاع وات جر  رباا فاي البحارف بحساا  واتطؤه الياروخ التجريبي من محررر "جو 

 ميادر إسرا يؤية.
وأضافص تؤك الميادرف إن ا   التجربة تعتي ضامن المحااونص التاي تجريىاا حركاة "حمااس" لتطاوير 

 قدراتىا العسكرية وانستعداد ذ  مواجىة مألبؤة.
 18/11/2016، الشرق، الدوحة

 
 ول نتنياهو في صفقة غواصات ألمانيةح تحومشبهات الفساد القناة العاشرة:  .25

ودير عواودر: ضجة واسعة تتوايل في إسرا يل بعد الكش  عن شبىاص بتورط ر يس  –التايرر 
حكومتىا بتيامين تتتيااو ب ضيحة فساد جديدر بعد قيام  بالتدرل شرييا ليالت شركة ألماتية 

ائعالا أن الشركة اذلماتية راية ترتال بدتتاج وبير  واياص. وبيتص تألارير تشرتىا وسا ل 
لجىاص مرتؤ ة في أتحا   رشاو كاتص متورطة في ي ألاص مشبواةف تضمتص دفر « تيستكروا»

 العالا من أجل الدفر بي ألاص لبير الغواياص من بيتىا جىاص إسرا يؤية.
 وكش ص الألتار ائسرا يؤية العاشرر أن المحامي الشريي لتتتيااوف دي يد شمرون يمثل الشركة
اذلماتية الم كورر. وا ا ما دفر المستشار الألضا ي لؤحكومةف أفيحا  متدلبؤيصف لؤتوج  لؤتيابة العامة 

 بطؤا عري وجىة تظراا بكل ما يتيل بشرا  الغواياص. 
ائسرا يؤي أمس إن تتتيااو عري طؤا شرا  الغواياص عؤع المستشارر الألومي ذمن اوقال مجؤس 

وبعد  لك جرص متابعة الألضية من رالل الجىاص المىتية  اص اليؤة. لكن  اذلماتيةف أتجيال ميركلف
كش ص أن الجي  ائسرا يؤي عاري الي ألةف وأن و ير اذمن في حيت ف موشي « معاري »يحي ة 

يعؤونف رفضىا بشدر. كما كش  عن اعتألال تا ا ر يس مجؤس اذمن الألومي بشبىة التورط بال ساد 
 اص.ونرتباط  بي ألة الغواي

من جىت  ادعع و ير اذمنف أفيغدور ليبرمانف أت  ن يعر  شي ا عن عالقة المحامي دي يد شمرون 
المحامي دافيد  أنبألضية شرا  الغواياصف وقال إت  دعا الي ألة. ويستدل من تحأليه الألتار العاشرر 
ماتية التي تسعع شومرونف ال   يعمل محاميا رايا لتتتيااو يعمل أيضاف محاميا لممثل الشركة اذل

لبير  واياص ئسرا يل. وأظىرص أن تتتيااو يسعع لدفر ي ألة لشرا  ثالذ  واياص ألماتية بأليمة 
مؤيار يوروف ر ا معارضة الجي ف ومحاولة و ير اذمن السابه موشي  يعؤون عرقؤة الي ألة.  1.5
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ف أمسف «اآرتس»ي ة ف ميكي  اتورف ال   رفي في حديذ ليحإسرا يلويمثل الشركة اذلماتية في 
حول العالقة  أوما تشرت  الألتار العاشررف وكش  معؤوماص حول ضؤوع  في الي ألةف  إلعالتطره 

 بيت  وبين المحامي شومرونف وأدعع عدا وجود عالقة بين ما تا تشر  وبين الواقر.
يت  وبين تتتيااو ن يعر   اتور ون يعر  عن أ  يؤة ب»وادعع ديوان ر يس الحكومة في رد  أن 

المحامي شومرون. والمحامي شومرون لا يتحدذ ابدا مر ر يس الحكومة في أ  موضوع يتعؤه 
 «.ب با ت . السبا الوحيد لؤي ألة مر اذلمان اي معايير استراتيجية واقتيادية

 18/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
 نتنياهو بصفقة الغواصات حوليعلون يعزز الشبهات  .26

ير اذمن السابه موشي يعؤونف اتتألاداص شديدر الؤىجة إلع ر يس الحكومة وج  و  : محمد وتد
 ائسرا يؤية بتيامين تتتيااو حيال أدا   في إبراا ي ألة الغواياص اذلماتية.

وأكد يعؤون أت  عاري إبراا الي ألة وتوسير اذسطول البحر  ائسرا يؤيف وب لك عمه و ير اذمن 
الي ألة المشبواة والتي بموجبىا اشترص إسرا يل ثالذ  واياص  السابه ورطة تتتيااو ودور  في

 أرر  من طرا  'دول ين' إضافة إلع سص  واياص اشترتىا قبل ستواص قؤيؤة.
عؤع حساب  الشريي عؤع -وقص إبراا ي ألة الغواياص دفاعال   كان و يرا لؤ-وقال يعؤون 

تظيمية واقتياديةف لا يكن لؤجي  أ  فيسبوك: 'في تؤك ال تررف ومن متطؤألاص ودوافر تدريبية وت
 حاجة لتوسير ي ألة الغواياصف واو ليس بحاجة لم يد من الغواياص حتع بالستواص المألبؤة'.

وأضا  يعؤون: 'موق ي ا ا أعتمد عؤع وثيألة عمل وتألييماص شامؤة ومعمألة لطاقا مىتي والتي 
تا عمؤ  وما تا إبرام  والتوقير عؤي  ف فعتا أعر  وأعي جيدا ما دفاعأجريص من قبل الجي  وو ارر ال
 '.دفاعبعد أن استألؤص و ادرص و ارر ال

ون إلع أن ما تشر ماررا من قبل اليح ي رفيد دروكر حول الموضوعف مثير لؤألؤه ويؤ ا ؤول ص يع
 أجرا  فحوياص وتحأليألاص شامؤة من قبل الجىاص  اص اليؤة.

البيان اليادر عن مجؤس اذمن الألومي و عا يعؤون أن وي  تسؤسل اذحداذ مثؤما جا  في 
 متألوال ون يعكس الحألا ه والوقا ر كما اي.

 17/11/2016، 48عرب 
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 مشروع القانون الذي يسلب الفلسطينيين أراضيهمبسبب  الهايليفني: قد نجد أنفسنا في  .27
 إلعان أفيغدور ليبرم ائسرا يؤيفي تيريحاص نفتةف دعا و ير الدفاع : محمد اوا  -راا هللا 

في مألابل اعترا   اذميركية ائداررتجميد انستيطان رارج الكتل انستيطاتية الكبر  بالت ااا مر 
من  ائسرا يؤيواشتطن بى   الكتل والبتا  فيىا. وأيدت  عضو الكتيسص تسيبي لي تي مح رر اليمين 

ية والثالثة عؤع مشروع يادقص بالألرا تين الثات إ امحكمة العدل الدولية في ناا   أمااالمثول 
 الألاتون ال   يسؤا ال ؤسطيتيين أراضيىا.

لي تي أن "موايؤة البتا  رارج الكتل انستيطاتية الكبيرر يعتبر عمؤية  ير أرالقية. وفي ما  ورأص
ض ا يتعؤه بالألاتون الراال بتتظيا المستوطتاص  إن  إ اعييبغة قاتوتية عؤيىا قالصف في حديذ  وان

قد تجد ت سىا  إسرا يلالم كور يتتافع والألاتون الدولي وا ا تمص الميادقة عؤي  فان "مشروع الألاتون 
 المحكمة الدولية في ناا ". أماا

 18/11/2016النهار، بيروت، 
 
 "حظر اآلذان"نجل نتنياهو يقف وراء قانون القناة العاشرة:  .28

من ورا  « يا ير تتتيااو»ة يأل  تجل ر يس الحكومة ائسرا يؤي: أ   ا -الرا   -الألدس المحتؤة 
جا  « تتتيااو»عبر مكبراص اليوص في المساجدف وأن تعييد الألاتون من ِقبل  اذ انقاتون متر رفر 

 عؤي .« يا ير»تؤبية لضغوط من قبل انبن 
تحدذ أكثر « تتتيااو»العاشرر أن و را  في الحكومة ائسرا يؤية  كروا أن  ائسرا يؤيةوأوردص الألتار 

اليادر من مساجد قرية جسر ال رقا   اذ انفي جؤساص حكومية أت  يت عب من يوص  من مرر
« يا ير» ابت الألريبة من جسر ال رقا ف بل إن « قيساريا»الساحؤيةف عتدما يكون في بيت  الراال في 

 تحدذ بت س الشيف و اد عؤي  أت  قاا بجمر شكاو  بى ا الريوال.
 18/11/2016، الرأي، عم ان

 
 اإلسرائيليين" يتهربون من الخدمة العسكرية"أكثر من ربع الشبان إلسرائيلي: الجيش ا .29

أظىرص معطياص جديدر تشراا الجي  ائسرا يؤي بمتاسبة بد  تجتيد فوج العاا الحالي : بالل ضاار
من الشبان لؤردمة العسكريةف رالل تشرين الثاتي/توفمبرف تراجر حماسة الشبان المؤ مين بالردمة 

 ة لالترراط في ا   الردمةف كما تراجعص الحاف ية لؤردمة في الوحداص الألتالية.العسكري
عاما المؤ مين بالردمة العسكرية لا  18من الشبان في سن  %28.1وبحسا ا   المعطياصف فدن 

 .%41.9يمتثؤوا في قاعدر التجتيدف وكاتص ا   التسبة بين الشاباص 
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لردمة في الجي  بموجا بتد 'تورات  حرفت 'ف واو بتد يمتتعون عن ا %14.7وأضافص المعطياص أن 
عؤع  %5'ييشي وص'. ويحيل  –راال بالشبان الحريديا ال ين يدرسون التورار في المعااد الديتية 

ن يستوفون شروط التجتيدف بسبا  %3.4بسبا مشاكل يحيةف و %2.1إع ا  ذسباا ت سية و
 رارج البالد. %2.9يتواجد  ماي جتا ي أو عدا الألدرر عؤع التعقؤاف بيتما

من مجمل الجتود الشبان ال ين ن يتىون فترر الردمة التظامية ويتسربون  %14.5يضا  إلع  لك 
متىا. و البية اان  يحيؤون عؤع إع ا  من الردمة بموجا بتد ت ساتيف ون يحيؤون عؤع شىادر 

 تسريت من الردمة.
ة العسكرية في أعألاا التيريت بعتىن متديتاص. من الشاباص عؤع إع ا  من الردم %34.7وتحيل 

والتيريت ب لك يعتبر كافيا بالتسبة لسؤطاص الجي  ول لك فدن الالتي ييرحن ب لك ن يضطررن 
 إلع استرداا بتود إع ا  أرر .

إن أن أكثر معطع يثير قؤألا في الجي  او تراجر الحماسة لد  الشبان لؤردمة في الوحداص 
ن كان من المتجتدين عن  %71.9ا ا تراجر ط ي  حاليا. ف ي العاا الماضي عبر  الألتاليةف وان

 .%69.8ر بتىا بالردمة في وحداص قتاليةف اتر ضص ا   التسبة في العاا الحالي إلع 
وأكثر الوحداص الألتالية المطؤوبة اي لوا  ' ونتي'ف التي يطؤا ستة مجتدين انتضماا إليىا عؤع كل 

 ا  المظؤيين ثا لوا  '  عاتي'.مكان فيىاف ويؤيىا لو 
 17/11/2016، 48عرب 

 
 رئيسة العليا بحراسة "الشاباك" حتى إخالء "عامونا"القناة العاشرة:  .31

أويع جىا  اذمن العاا 'الشاباك' بتشديد الحراسة عؤع ر يسة المحكمة العؤياف الألاضية : محمد وتد
 25وطتة 'عموتا' بالموعد المحدد في تاريخ مرياا تااورف و لك في أعألاا قرار المحكمة بدرال  مست

 كاتون اذول/ ديسمبر.
وبحسا ما جا  في الألتار العاشرر ائسرا يؤيةف فدن 'الشاباك' قرر  يادر تظاا الحراسة عؤع الألاضية 

 تااور ومحيطىا عألا الألرار اليادر عن المحكمة بدرال  البارر انستيطاتية 'عموتا'.
عدا وجود أ  معؤوماص استرباراتية ترجت ترطيط شرال أو مجموعة  وأتع الألرار عؤع الر ا من

المساس بالألاضية تااورف إن أت  وبسبا حساسية الألضية وتوتر اذوضاعف مثؤما أوردص الألتار 
 العاشرر تألال عن ميادر أمتية: 'تألرر وعألا إعادر تألييا الوضر اترا  رطواص استباقية ووقا ية'.

 17/11/2016، 48عرب 
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ردا على إخالء  اإلسرائيلي يريد االنتقام من الفلسطينيينالقدس  ر عاميم": رئيس بلدية"عي .31

 "عمونة"
قالص ماسسة حألوقية إسرا يؤيةف إن ر يس البؤدية ائسرا يؤية في : عبد الراو  أرتااوط- الألدس

يؤية إرال  الألدس تير بركاصف يسعع إلع انتتألاا من فؤسطيتيين في المديتةف بعد قرار محكمة إسرا 
 أقيمص عؤع أراي فؤسطيتية راية في وسط الض ة الغربية. "عموت " مستوطتة 

وقالص جمعية "عير عاميا"ف ائسرا يؤية ) ير حكومية(ف في تيريت يح ي حيؤص وكالة 
اذتاضولف عؤع تسرة مت  إن بركاص يتير  مثل "عياباص )دفر الثمن("ف في إشارر إلع اجماص 

 ع فؤسطيتيين". يت  اا مستوطتون عؤ
وأضافص:" حتع بدون تت ي  تىديدات ف فدن عمؤياص الىدا في الألدس الشرقية سجؤص رقما قياسيا ا ا 

 العااف كج   من حمؤت  في ح ا الؤيكود". 
 18/11/2016، ، أنقرةلإلنباء األناضولوكالة 

 
 جيش لعائلتهالقتله  إعادة جثمان فتى فلسطينيب طالبون ليبرمانمستوطنون ي .32

)أ   ا(: تاشد مستوطتون يىود يعيشون في الض ة الغربية و ارر الدفاع تسؤيا  - لألدس المحتؤةا
 إلع عا ؤت  لدفتىا. ائسرا يؤيجثمان فتع فؤسطيتي قتؤ  جي  انحتالل 

وفي رسالة اطؤعص وكالة فراتس برس عؤيىا الرميسف دعا تحو ثالثين مستوطتا من بيتىا سبعة 
وطتة  و  عتييونف و ير الدفاع افيغدور ليبرمان إلع تسؤيا جثمان حاراماص يعيشون في مست

عتدما  أكتوبر/ اذولتشرين  20وقتل بحر بتيران الجي  ائسرا يؤي في  عاما( لدفت . 15رالد بحر )
أطؤه الجتود التار عؤع فؤسطيتيين كاتوا يرشألون الحجارر في متطألة بيص عمار في الض ة الغربية. 

لا تكن ل  عؤع ما يبدو “وجد ان بحر  ائسرا يؤيؤع الرسالة إن تحأليألا أجرا  الجي  وقال الموقعون ع
 ”.أ  عالقة براشألي الحجارر

تحن سكان  و  عتييون ولتا روابط بسكان بيص عمار والألر  المجاوررف تطؤا تسؤيا “ وأضافوا
 فن الجثذ.ان التورار ن تسمت بعدا د إلعف مشيرين ”عا ؤة الشاا لدفتىا إلعالجثمان 

ومن بين الموقعين ك لك الشاعر اليا  كوان والشابة ميشال فرومان التي طعتىا مسؤت فؤسطيتي في 
 كاتون الثاتي/ يتاير بيتما كاتص حامال.

 17/11/2016، رأي اليوم، لندن
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 تواصل طمس جرائمها بحق الفلسطينيين األجهزة األمنية اإلسرائيلية"بتسيلم":  .33
ائسرا يؤي لحألوه ائتسان في اذراضي المحتؤة "بيتسيؤا" إن "جىا  اذمن قال مرك  المعؤوماص 

" يرتار عدا تغيير سياسة فتت التار أو طريألة معالجة قتل ال ؤسطيتيين عؤع يد أفراد  دون ائسرا يؤي
 أّ  مبّرر وبشكل يرال  التعؤيماص التي وضعىا بت س ".

 يىا جي  انحتالل طمس الحأليألة بريويىا.وتطره المرك  في تألرير ل ف عدر حانص وايل ف
تحأليألدا دارؤيدا عسكريدا أقّر بعّت   ف25/10/2016وقال إن وسا ل ائعالا ائسرا يؤية تشرص في تاريخ 

"كان يمكن لألّواص الجي  وحرس الحدود التيّر  بطريألة مغايرر في أحداذ إطاله الرياال التي 
 طاله الرياال في قسا متىا".وقعص في اذسبوعين الماضيينف بل وتالفي إ

وتطّره ا ا التحأليه إلع أربر حانص إطاله تارف اتتىص حالتان متىا بوفارف واتتىص حالة بديابة 
أحد ال تية إياباص بؤيغةف وفي حالة أرر  تطّره إليىا التحأليه أطؤه رجال شرطة التار عؤع سيارر 

 ا تألر إياباص.في بؤدر الرااف شمال الألدس المحتؤةف لكن لحسن الحّظ ل
وأظىر تحأليه "بيتسيؤا" بشعن الحانص الثالثة اذولع أّن "قّواص اذمن" أطؤألص الرياال دون مبّرر 

ف قرا مدرل مرّيا الجؤ ونف 15/10/2016في حين لا يتىّدد حيار أفراداا أّ  رطر. وأت  في تاريخ 
عامدا(ف  15عطا بايي )أطؤه جتد  رياية معدتية مغّؤ ة بالمطاط عؤع رأس الط ل فارس  ياد 

ا رطيرر. ووفألدا لتحأليه دارؤي أجرا  جي  انحتاللف كما تشرص وسا ل ائعالا  وسّبا ل  جروحد
ائسرا يؤيةف "كان اتاك ما يبّرر إطاله التار من قبل الألّورف ولكن سؤوكىا المىتّي كان راط دا وجعل 

التار ال   أييا جّرا   الط ل فارس وبّين تحأليه "بيتسيؤا" أّن إطاله  الجتود في موضر أدتع".
 كان مرال دا لؤألاتون.

 15/11/2016، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 
 
 اتفاق بإخالء مستوطني "أشكول" إلى "تل أبيب" بالمواجهة المقبلة"يديعوت أحرونوت":  .34

ؤي مستوطتي تجمر كش ص يحي ة "يديعوص أحروتوص" العبريةف أن انحتالل سير: التايرر
مستوطتاص "أشكول" الواقر شره جتوا قطاع   رف إلع مديتة "تل أبيا" دارل فؤسطين المحتؤة مت  

 ف في أ  مواجىة مألبؤة مر المألاومة ال ؤسطيتية في الألطاع.1948عاا 
تل وقالص اليحي ة العبرية عؤع موقعىا انلكتروتيف إن ات اه ائرال  أبرا رالل  يارر ر يس بؤدية "

أبيا" رون رولدا يف يوا الرميسف مجؤس مستوطتاص "أشكول" ولألا   مر ر يس المجؤس  اد  
يركوتيف مبيتة أت  يعتي "تطبيألدا لألرار الجي  السابه حول إمكاتية إرال  مستوطتاص بغال    ر 

 حال اتدنع مواجىة مستألبؤية".
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حدود باتجا  أماكن مرتؤ ة با"تل كا من ال 7-4وجر  انت اه عؤع إرال  المستوطتاص التي تبعد 
 أبيا" ساعة الطوارئ.

 17/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
  المفتوح عن الطعام إضرابهالشيخ "رائد صالح" يوقف  .35

أوق  الشيخ را د يال ف ر يس الحركة ائسالمية في : اذتاضول – عبد الراو  أرتااوط -الألدس
عؤع  احتجاجاأياا  5الم تو  عن الطعاا ال   بدأ  قبل إسرا يلف مسا  يوا الرميسف إضراب  

 ممارساص إدارر السجون ائسرا يؤية ضد المعتألؤين ال ؤسطيتيين. 
وقال الشيخ كمال رطياف ر يس لجتة الحرياص في لجتة المتابعة العؤيا لؤجمااير ال ؤسطيتية دارل 

عااف استجابة لطؤا لجتة المتابعة الرط اذرضرف لألتاضول "لألد أوق  الشيخ را د إضراب  عن الط
 العؤيا لؤجمااير العربية ولجتة الحرياص".

وأضا  رطيا أن "المطالا التي راي الشيخ را د عؤع أساسىا إضراب  كاتص احتجاجية عؤع 
 ظرو  المعتألؤين ولا تكن مطالا راية ب ". 

ائسرا يؤية والتي عاتع وأوضت أن "الشيخ احتب عؤع الظرو  التي يعاتيىا المعتألؤون في السجون 
وميادرر م كرات  ومتر إدرال الكتا ف كتب  ف وميادررمتىا او ت س  أيضا سوا  اقتحاا  رفت  ليال

 لي  إضافة إلع سجت  انت راد ". إ
كان اتاك تشاور بين لجتة المتابعة العؤيا لؤجمااير العربية ولجتة  الرميسول ص إلع أت " مسا  

لع الشيخ عبر المحامي تمتيتا فيىا عؤي  أن يوق  إضراب  عن الطعاا ذن الحرياص ووجىتا رسالة إ
 رسالت  ويؤص". 

 17/11/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 " الرمزية لمواجهة االستيطانعرفاتاالحتالل يهاجم قرية "ياسر  .36

ررونف أييا عشراص ال ؤسطيتيين برضوي وحانص ارتتاهف واعتألل ت: اذتاضول -مرو  حتا
رالل مىاجمة قواص انحتالل ائسرا يؤيف عير يوا الرميسف لألرية رم ية شيداا تاشطون في 

 ”.ياسر عرفاص“اذ وار الشماليةف حمؤص اسا 
وداامص قور من جي  انحتالل ائسرا يؤي الألرية التي شيداا تشطا  لمواجىة انستيطانف وأطؤألص 

 يل لؤدموعف واعتدص بالضرا عؤع المتواجدين.الرياال الحي والمطاطيف وقتابل الغا  المس
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وجرا   لكف أييا عشراص التشطا  بحانص ارتتاه إثر استتشاقىا الغا  المسيل لؤدموعف 
وبرضوي إثر انعتدا  عؤيىا بالضرا. كما اعتألل جي  انحتالل عددا من المشاركين في بتا  

 الألرية.
رم يةف عؤع أراي  مىددر بانستيطان من قبل  وكان تاشطون فؤسطيتيونف شيدوا يبا  اليواف قرية

انحتالل ائسرا يؤيف في متطألة اذ وار الشمالية شرقي الض ة الغربيةف وأطؤألوا عؤيىا اسا الر يس 
 لوفات  في الحاد  عشر من الشىر الجار . 12ال   يادفص ال كر  الا” ياسر عرفاص“الراحل 

 17/11/2016، 48عرب 
 
 2016السنوي  اإلحصائيالقدس " يصدر كتاب اإلحصاء" .37

 .2016الستو  لعاا  ائحيا يال ؤسطيتي كتاا الألدس  لإلحيا أيدر الجىا  المرك   
مرتؤ ة حول الواقر السكاتي  إحيا اص إلع إضافةويستعري الكتاا واقر الألدس تحص انحتالل 

في الألدس بما  ا يؤيةائسر وانجتماعي وانقتياد  لؤألدسف ويتتاول ااا المعطياص جول انتتىاكاص 
 ال ؤسطيتية. اذسررر  لك عؤع واقر أثوجدار ال يل العتير  و  اذراضيفيىا انستيطان وميادرر 

يألوا عؤع تجمير  فمترييا بشاون الألدس إحيا ياقد أفرد برتامجا  ائحيا وكان جىا  
لجغرافية وتبويبىا الرسمية في مرتؤ  المجانص السكاتية وانجتماعية وانقتيادية وا ائحيا اص

 وتيتي ىا وتشراا في ا ا الكتاا.
 17/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 فلسطينية أراضاالحتالل اإلسرائيلي يصادر  .38

 104أقرص محكمة انحتالل ائسرا يؤيف يوا الرميسف قرارا بانستيال  عؤع تحو ": قتا" –راا هللا 
في قرية "التبي إلياس" شره قؤأليؤية ب ريعة إتجا  طريه دوتماص من أراضي المواطتين ال ؤسطيتيين 

 بالألرية.
ودان محافظ قؤأليؤيةف رافر رواجبةف قرار محكمة انحتالل رد انست تا  ال ؤسطيتي عؤع قرار 
استمالك ا   الدوتماص من أراضي الألرية لشه شارع الت افي شمالىاف معتبرا الألرار "أدار من أدواص 

 ا حكومة انحتالل في وج  ال ؤسطيتيين".ائرااا التي تمارسى
ودعا العالا والماسساص الدولية لوق  الظؤا التاريري التي يتعري ل  الشعا ال ؤسطيتيف ليتمكن 

 من العي  بسالا كباقي الشعوا.
 17/11/2016الشرق، الدوحة، 
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 ريالفلسطينيون في ريف دمشق على أعتاب "تغريبة" جديدة بعد أن طالهم التهجير القس .39

ف عشرر تن  مدتي من فؤسطيتيي 48السور  لؤيوا الا الجي حاير : يسالمي محمد -دمشه 
في مريا ران الشيت بري  دمشهف بىد  تألطير أويال المريا الرارجيةف حيذ شن التظاا  ةسوري

  اراص جوية وألألع براميؤ  المت جرر عؤي .
دولية تتىي ا   المعسارف فيما بدأص مالمت في الوقص ال   لا تؤه معاتار المريا وأاؤ  أ  ردر فعل 

شبت التىجير تظىر تدريجيادف لتعيد لؤ اكرر التغريبة ال ؤسطيتية من فؤسطين عؤع يد الكيان 
 اليىيوتي.

ويألول التاشط ائعالمي في الغوطة الغربية محمود إسماعيل: إن الطا راص الروسية استردمص يوا 
مت  ر أربر  اراص  فدولياد" عؤع الم ارع المحيطة بمريا الالج ين السبص سال  التابالا الحاره "المحرا
في ضرا أادا  في المرياف ال   يرؤو من أ  تشكيل  السور جويةف في حين يستمر سال  جو 

 عسكر  معاري.
عؤيمية وبين إسماعيلف لا "الألدس العربي" رالل اتيال راال مع  أن جواتا الحيار المعيشية والت

والطبية في المريا أييبص بشؤل شب  تااف واتالك شت في المواد الغ ا ية وارت اع كبير في أسعارااف 
مدافر عن استىدا  أ  شرال يألترا تحو الشوارع الر يسيةف التي كاتص قبل الفي حين ن تتواتع 

 الحيار طريألاد لألاالي تحو بألية متاطه الري  الدمشألي.
"ف عبر موقعىا الرسميف إلع أن ما يتعري ل  ةمن أجل فؤسطيتيي سوري وأشارص "مجموعة العمل

المريا يعتي في ظل أوضاع معيشية ويحية  اية في السو ف و لك بسبا الألي  المكث  ال   
يستىد  المريا من جىةف وقياا حواج  قواص التظاا بد اله جمير الطرقاص الوايؤة بين المريا 

    أد  إلع ت اد معظا المواد الطبية والغ ا ية من دارل المريا.ومرك  العايمة دمشهف اذمر ال
 18/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مرة خالل السنوات األخيرة 85 الجامعة"خضوري": االحتالل اقتحم  .41

رضور  في طولكرا شمال الض ة الغربيةف  يوا الرميسف إن  -قالص جامعة فؤسطين التألتية
مرر(ف كما إت  يحتل ج  ا من أري الجامعةف  85الستواص اذريرر ) انحتالل دااا الجامعة في

 مطالبة الماسساص الدولية بالوقو  عتد مس وليتىا في حماية ا ا الير  التعؤيمي.
يوا الرميسف واعتدا   عؤع  واستتكرص في بيان يح يف اقتحاا قواص انحتالل حرمىا الجامعيف

 تعؤيا لؤطؤبةف ويؤحه الضرر بمسيرر الجامعة.ممتؤكاص الجامعةإ ما يتتىك الحه في ال
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وعّدص الجامعة ما جر  "استمراردا لسؤسؤة انتتىاكاص الدا مة والمتوايؤة بحألىاف والتي تشكل تىديددا 
 لحيار وأمن الطؤبة".

 17/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ويرفعون األذان بوقت واحد السطوحأهالي القدس يعتلون  .41

في رداا عؤع ترطيط حكومة انحتالل بمتر اذ ان في المديتةف يعد : وكانص - تؤةالألدس المح
 أاالي الألدس عؤع سطو  بيوتىاف ورفعوا اذ ان في وقص واحد.

وظىر من رالل التسجيل المر ي ال   تا تداول  عؤع مواقر التوايل انجتماعي يوص اذاالي 
 متر اذ ان في الألدس الشري .واضحا واو ييد  با  انإ اعتراضا عؤع قاتون 

وكاتص كتا س التايرر قد تضامتص برفر أ ان العشا إ ردا عؤع محاونص المتر من المسجد 
 اذقيع.

 18/11/2016"، 21وقع "عربيم
 
 لمصانع الفحم قرب جنين وممتلكاتاالحتالل يصادر معدات  .42

سرا يؤي يبا  يوا يادرص قواص انحتالل ائ: تحرير رؤدون مظؤواف من محمد متع -جتين 
 الرميسف معداص وممتؤكاص يستردمىا المواطتون ال ؤسطيتيون في يتاعة ال حا قرا مديتة جتين.

وأوضت ر يس المجؤس المحؤي في قرية  بدرف يالت عمارتةف أن قور من جي  انحتالل ترافألىا 
 را جتين(ف والتي توجد جرافتْين وشاحتاصف اقتحمص المتطألة الواقعة بين الألرية وبؤدر يعبد )جتوبي 
 بىا عشراص مشا ل ال حاف والتي يعتا  م اص ال ؤسطيتيين عؤع عوا داا.

وأضا  ر يس المجؤس المحؤيف رالل حديذ مر "قدس برس"ف أن الألور ائسرا يؤية قامص بميادرر 
طن من الرشاف والتي تستردا في يتاعة ال حاف بائضافة إلع تركتوراص ور ان ميا ف  200
 ص تستردا في عمؤياص التيتير.ومعدا

 17/11/2016، قدس برس
 
 للمرة األولى األراضي المحتلةفي  والفلسطينيات اليهودياتتعادل نسبة اإلنجاب بين  .43

تص معطياص رسمية في إسرا يل عن تساو  تسبة ائرياا بين التسا  اليىودياص وال ؤسطيتياص بي  
مولود في الحد المتوسطف ستويا في  3.13. وويؤص تسبة ائرياا 1948لؤمرر اذولع مت  

 اذراضي المحتؤة لؤتسا  اليىودياص وال ؤسطيتياص عؤع حد سوا .
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رالل ستواص  ال ؤسطيتيةحتع تىاية ستواص اذل ينف ويل الحد المتوسط لإلتجاا المتوقر من المرأر 
الل العألد اذريرف وفي لد  المرأر اليىودية. لكن ال جور تألؤيص ر 2.6 تحوف مألابل 4.3 تحوحياتىاف 
 ف أيبحص تسبة ائرياا لد  التسا  ال ؤسطيتياص واليىودياص متشابىة. 2015ستة 

 18/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
 السفير اإلسرائيلي بالقاهرة: لم نكن نحلم بوصول العالقات األمنية مع مصر لهذا المستوى .44

في ميرف دافيد  وفرين بد   العالقاص بين  أشاد الس ير ائسرا يؤيّ   اير أتدراوس: - التايرر
ل يارر الر يس الميرّ  الراحلف أتور الساداصف إلع  39الألاارر وتل أبياف وقال إّت  في ال كر  الا

ّؤا اذولوياص في الشارع  الدولة العبرّيةف يلمكن الألول الج ا إّن الألضية ال ؤسطيتّية لا تعلد تتيّدر سل
  حتع أرمال قدمي  في المشاكل انقتيادّية اليعبة التي تلعاتي متىا الميرّ ف الملتشغل من رأس

بالد التيلف وفي ملألّدمتىا ارت اع تسبة البطالةف و يادر أسعار المواد اذساسّية والبت ينف عؤع حّد 
 تعبير .

بر وتابر  وفرين قا الد في مألال  تشر  اليوا الرميس في يحي ة )يديعوص أحروتوص( ائسرا يؤّيةف تا
إّن الملستجّداص اذريرر في متطألة الشره اذوسطف دفعص التظاا الحاكا في مير لؤعمل عؤع تشكيل 

تيّ  واسر  عؤع أساس  أمتيّ    .استراتيجي-حؤ   سل
وشّدّد الس ير عؤع أّن إسرا يل تلعتبر لد  الميريين عامالد أساسيدا في جؤا انستألرار لؤمتطألةف 

ّد حركة الملألاومة ائسالمّية )حماس( وضّد تتظيماص  إراابّية  أرر  بسبا حربىا التي ن تتوّق  ض
 في الشره اذوسطف عؤع حّد وي  .

ائسرا يؤّية في المجانص المدتّية لا يلحر  تألّدمداف -مر  لكف أضا  أّن تطوير العالقاص الميرّية
ا في الوقص عيت  إلع أّن أحد عا يدا ا ا اذمر إلع رفي ائسالميين والتايريين لى ا التطبيرف ملشيرد 

أّاا عؤع  لكف قياا مجؤس التواا الميرّ  بدبعاد توفيه عكاشة من متيب ف بعد أْن اجتمر مع  في 
الألااررف بائضافة إلع رفي نعا الجودو الميرّ  مليافحة الالعا ائسرا يؤّي رالل اذلعاا 

 اذوليمبّية التي جرص مارردا في البرا يل.
 وفرينف فدّت  رالفدا نت اه السالا بين إسرا يل واذردنف ال   شّدّد عؤع الجواتا  وبرأ  الس ير

ائسرا يؤّي تمحورص -انقتيادّية في عالقاص الدولتينف فدّن حّية اذسد من ات اه السالا المير ّ 
 حول اذبعاد اذمتّية لؤعالقاص الثتا ّية.

عألود لا تحؤا بعْن تيل إلع ا ا الملستو  من  ورؤلال الس ير  وفرين إلع الألول إّت  قبل أربعة
الميرّيةف التي -التعاون اذمتّي مر ميرف ملعربدا عن أمؤ  في أّن الت ااماص اذمتّية ائسرا يؤّية
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تعتمد عؤع الثألة الملتبادلة بين الطرفينف ستكون بمثابة ملح    ل تت الطريه أماا توسير العالقاص 
 ياحّية لميؤحة الدولتينف عؤع حّد تعبير .انقتيادّية وال راعّية والس

وأشاد  وفرينف الحايل عؤع دكتورا  في تاريخ الشره اذوسطف ويلجيد الؤغة العربّيةف أشاد في 
المألابؤة بال يارر المىّمة التي قاا بىا و ير الرارجية الميرّ  سامت شكر  مارردا لتل أبياف وكان لىا 

 القاص بين البؤدينف بحسا قول .دور مىا في إظىار حجا التألدا بالع
 17/11/2016رأي اليوم، لندن، 

 

 إلشعال انتفاضة في القدس وتطلب من الحكومة الضغط تدعو" في األردن اإلخوان" .45
دعص جماعة ائروان المسؤمين أبتا  الشعا ال ؤسطيتي إلع الرد عؤع اعتدا اص انحتالل 

كف والألدس الشري ف عبر انقتحاماص والتتكيلف ائسرا يؤيف المتكررر عؤع المسجد اذقيع المبار 
بعاد المرابطين.  وسجن وان

وقالص الجماعة عبر تيريت يح ي ويل لا"السبيل" تسرة مت  إن "ممارساص انحتالل الىوجا  
ويؤص لؤعمل عؤع سن تشرير لؤبار انستيطاتيةف وقاتون يمتر ويجرا رفر اذ ان من المسجد 

 المألدس".اذقيع و ير  من مساجد بيص 
وتابعص الجماعة: "جماعة ائروان المسؤمين تدعو أبتا  الشعا ال ؤسطيتي المجااد إلع الرد عؤع 

شعالا   الجرا ا التكرا  بم يد  من الرباط في المسجد اذقيع المباركف  ج ور اتت اضة الألدس  وان
 المباركة".

لياكد أن اليراع الألا ا مع  وأضافص: "الكيان اليىيوتي ال   ن يحتمل حتع سماع يوص المآ ن 
تىب المألاومة الباسؤة الملَشرِّفة بعدما سألط تىب  إنيراع وجود ن يراع حدودف ن يجد  مع  

 التسوية والم اوضاص العبثية".
كما دعص الجماعةف الحكومةف إلع تحمل مساوليتىا واسترداا أوراه الضغط لديىا ئيألا  ا   

يحترا عىدا ون ميثاقا ويمارس سياسة  ر "العدو اليىيوتي ال   نالتشريعاص الغاشمةف وان اله س ار 
 تا ية بحه شعبتا ال ؤسطيتي المألاوا".

وأردفص الجماعة في تيريحىا: "جماعة ائروان المسؤمين تدعو اذتظمة والشعوا العربية 
وتي وعدوات إ اليىي انحتاللوائسالمية لؤألياا بواجبىا تجا  قضية اذمة المرك ية لمواجىة  طرسة 

 فالألدس تستيرخ وتيرتىا واجبة بكل متا ".
 17/11/2016، ، عم انالسبيل
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 : استكمال ترميم فسيفساء قبة الصخرة والمسجد األقصىاألردن .46

احت ؤص الدا رر العامة ذوقا  الألدس ائسالمية وشاون المسجد إبراايا: كامل  –الألدس المحتؤة 
استكمال مشروعين تاريريين من مشارير ائعمار  بدعالن اذقيع المبارك ومجؤس أوقا  الألدس

الىاشمي لؤمسجد اذقيع المبارك واما: مشروع ترميا ال سي سا  وال رار  الجيية في قبة اليررر 
 –ا 2016وحتع ح يران  2008المشرفة وال   تا تت ي   عؤع مدار ثماتية ستواص في ال ترر من العاا 

شروع ترميا فسي سا  قبة المسجد الألبؤي/ الجامر اذقيع وال   تا ااف والثاتي او م 1437رمضان 
 ه.1438محرا  –ا  2016واكتمل في شىر تشرين أول  2014تت ي   مت  بداية العاا 

 17/11/2016، الرأي، عم ان
 
 اإلسرائيليةيدعو لضغوط دولية لوقف االعتداءات األردنية رئيس لجنة فلسطين في "األعيان"  .47

 ئيدارف ائسرا يؤيف توجىاص حكومة انحتالل اذعيانجتة فؤسطين في مجؤس داتص ل: عمان
 قاتون يمتر رفر اذ ان عبر مكبراص اليوص في الألدس المحتؤة.

مثل ا   الممارساص انست  ا ية "لا  إنف أمسوقال ر يس الؤجتة العين حيا الألرالةف في بيان يح ي 
ي من شعتىا تعجيب اليراع الديتي في المتطألة". وأضا  تت ك حكومة انحتالل من الألياا بىاف والت

ف وياكد عتيرية دولة ائتسانا ا الألاتون انست  ا   "يشكل اتتىاكا ياررا لحألوه  إقرار أن
 انحتالل وعدا اتيياعىا لؤمواثيه والألواتين الدولية".

والممارساص لجتة فؤسطين عن رفضىا لمثل ا ا الألاتونف ورفضىا لكلف انتتىاكاص  وأعربص
 والمسيحية في الألدس الشري . ائسالميةبحه الشعا ال ؤسطيتي والمألدساص  ائسرا يؤية

 18/11/2016، ، عم انالغد
 
 مضيفات لبنانيات في مطارات إسرائيلية .48

 إلعموّج   41/2المدير العاا لؤطيران المدتي بائتابة محمد شىاا الدينف تعميماد حمل الرقا  أيدر
طيران اذجتبية العامؤة في لبتان يتعؤه بمضي اص الطيران الؤبتاتياص العامالص عؤع جمير شركاص ال

 متن شركاص طيران تىبط في مطاراص تابعة لؤعدو ائسرا يؤي. 
عدداد من مضي اص الطيران الؤبتاتياص يعمؤن عؤع متن طا راص رطوط  أنوجا  في التعميا: "تبين 

الألاتون الؤبتاتي يمتر عؤع المواطتين  أنعدو ائسرا يؤيف وبما جوية أجتبية تىبط في مطاراص تابعة لؤ
الؤبتاتيين أ  اتيال بالعدو ائسرا يؤيف ل لك يطؤا من جمير شركاص الطيران اذجتبية العامؤة في 
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عؤع أ وتاص مسبألة من الحكومة  بانستحياللبتانف التي توظ  مضي اص لبتاتياصف أن تألوا 
رؤية والبؤدياص في حال كان لديىا رحالص تستؤ ا ابوط المضي ة الؤبتاتية في الؤبتاتية عبر و ارر الدا

مطاراص تابعة لؤعدو ائسرا يؤي تحص طا ؤة المالحألة الألاتوتية ذ  مرال ة لألتظمة واذيول 
 المعمول بىا".

 18/11/2016، النهار، بيروت
 
 "رائيلإسـ"إحالة مواطن لبناني إلى القضاء المختص الرتباطه ب: بيروت .49

أحالص مديرية المرابراص في الجي  الؤبتاتي إلع الألضا  المرتال المواطن  -د ا أ  -بيروص
 الؤبتاتي سىيل حسين قدورر نرتباط  بدسرا يل .

وقال بيان يادر عن قيادر الجي  الؤبتاتي مسا  اليوا الرميس إن مديرية المرابراص في الجي  
ل حسين قدورر نرتباط  بالعدو ائسرا يؤي وت ويد  عؤع الألضا  المرتال المواطن سىي“أحالص 

 ."معؤوماص عن البتع التحتية في متطألة البألاع
 18/11/2016، القدس العربي، لندن

 
 مفتي الجمهورية اللبنانية: قرار منع األذان في القدس عدوان إسرائيلي على القوانين الدولية .51

لؤطي  دريان قرار السؤطاص ائسرا يؤية متر اذ ان دان م تي الجمىورية الؤبتاتية الشيخ عبدا: بيروص
عبر مكبراص اليوص بالمساجد في مديتة الألدس واذحيا  العربية بحجة إ عاج اليىودف معتبراد أن ا ا 

يمس الشعا ر الديتية ائسالمية ويشكل عدواتاد جديداد عؤع المسؤمين في فؤسطين المحتؤة من »الألرار 
 «.   تجاو  جمير الشرا ر السماوية والألواتين الدولية في قرارات  ائجراميةقبل العدو ائسرا يؤي ال

التحرك السرير لردع ا ا الألرار » إلعودعا دريان المجتمر الدولي والعالمين العربي وائسالمي 
 «. الجا ر والضغط عؤع إسرا يل لؤتراجر عن قراراا المتطر  والعتير 

رطبة الجمعة حول ا ا الموضوع بائداتة والتضامن مر  وطالا رطبا  وأ مة المساجد بترييال
 المسؤمين في فؤسطين المحتؤة.

 18/11/2016، ، لندنالحياة
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 الخاصة في غزة االحتياجاتتوزع كراسي كهربائية لذوي القطرية مؤسسة "راف"  .51

ماص و عص ماسسة الشيخ ثاتي بن عبد هللا لؤرد ميعا ائفرتجي ومحمد جمال ووكانص: -  ر 
"ف اليواف كراسي كىربا يةف ل و  IHHائتساتية "را "ف بالتعاون مر اي ة ائ اثة ائتساتية التركية "

 الراية في قطاع   ر. انحتياجاص
كراس كىربا ية متحركة "سكوتر"  9" في   رف إن الىي ة و عص IHHوقال محمد كاياف مدير فرع "

أل  دونر أمريكيف ول ص إلع أن المشروعف ال    22باالراية بتكؤ ة مالية تألدر  انحتياجاصل و  
 جا  بتمويل من ماسسة "را "ف يسعع لؤتر ي  من معاتار المعاقين حركيا.

وأعرا المست يدون عن شكراا وعرفاتىا لدولة قطر أميردا وحكومةد وشعبدا وماسساص ريريةف عؤع 
جة من أاالي الألطاع من رالل دعمىا ومساتدتىا لؤشعا ال ؤسطيتيف راية أيحاا العو  والحا

 تدشين العديد من المشارير والبرامب الريرية وائ اثية.
 18/11/2016الشرق، الدوحة، 

 
 رئيس الشؤون الدينية التركي: ال يمكن قبول حظر األذان في القدس .52

قال ر يس الشاون الديتية التركي محمد  ورما ف معؤألدا : ظ ر فاتت بيا ف أحمد يوس  - الدوحة
ع مشروع قاتون متر رفر ا  ان بمكبراص اليوص في مساجد الألدس وضواحيىا إن حظر اذ ان عؤ

 .معتا  إتكار وجود ائسالا والمسؤمين في الألدس عؤع مر التاريخف وا ا ن يمكن قبول  أبداد 
جا   لك في تيريحاص يح ية لغورما  يوا اذربعا  في الدوحةف بعد لألا   و ير اذوقا  والشاون 

 ئسالمية الألطر   يذ بن مبارك عؤي عمران الكوار ف ضمن ال يارر التي يجريىا  ورما  لألطر.ا
وأضا   ورما  أت  بعد ستواص من احتالل الألدسف وانستيال  عؤع أراضي ال ؤسطيتيينف يحاولون 

 ا ن حظر ا  انف واو أمر ن يمكن قبول .
 16/11/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 معة الدول العربية تؤكد شرعية عباسجا .53

وأكدص الجامعة دعمىا  أكدص الجامعة العربية شرعية الر يس ال ؤسطيتي محمود عباس.: وكانص
لؤأليادر ال ؤسطيتية المتتربة ممثؤة في الر يس محمود عباس. وقال ابن حؤي تعؤيألاد عؤع أس ؤة 

ن تعؤه عؤع ا   »الر يس عباسف  اليح يين بشعن ما تردد من تألارير يح ية تشكك في شرعية
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ف ماكداد أن الألضية ال ؤسطيتية تبألع عؤع «التألارير  ير المساولةف وا ا كالا  ير موثه ون معتع ل 
 قا مة أولوياص الدول العربية.

 18/11/2016الخليج، الشارقة، 
 

 واشنطن: منح رئيسة بلدية بيت لحم جائزة عصام فارس لإلبداع .54
راساص الشره اذوسط في واشتطن اليواف ر يسة بؤدية بيص لحا فيرا بابون متت معىد د: واشتطن

جا  ر عياا فارس لإلبداع التي تلمتت ذشراال كان لىا دور في المجانص ائتساتية وانقتيادية 
 والسياسية والثألافية.

ه ي كر أن بابون حا ص عؤع ا   الجا  ر رالل الماتمر الستو  السبعين لمعىد دراساص الشر 
اذوسط ال   عألد بحضور عدد كبير من رجال السياسة واذكاديميين والمىتمين والدبؤوماسيين ومن 
بيتىا ممثل متظمة التحرير لد  الونياص المتحدر الس ير معن رشيد عريألاص ال   شارك في مراسا 

 تسؤيا الجا  ر.
 17/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ميدفيديف إلىطلب إيضاحات من تل أبيب حول طائرة زراعية أهدتها واشنطن ت .55

من الحكومة ائسرا يؤيةف حول طا رر يغيرر بدون طيارف أادااا  إيضاحاصطؤبص الونياص المتحدر 
الماضي إلع  اذسبوعو ير إسرا يؤيف إلع ر يس الو را  الروسي ديمتر  ميدفيدي ف رالل  يارت  

 إسرا يل.
ف عن مساول إسرا يؤي كبيرف لا تكش  عن اويت ف أمسالعبريةف اليادرر « اآرتس»وتألؤص يحي ة 

 ."إن اذميركيين طؤبوا معرفة ما إ ا كاتص الطا رر بدون طيارف تحتو  عؤع تكتولوجيا أميركية»قول : 
إن اذميركيين طؤبوا أيضا معؤوماص عن الىدايا التي تؤألااا ميدفيدي ف من »وأضا  المساول ت س : 

 ."و ارتي الرارجية والدفاع ووكالة اذمن الألومي ومكتا ر يس الو را 
وأشارص اليحي ة استتادا لؤمعؤوماص اذميركيةف إلع أن الطا رر بدون طيار المحددر نسترداماص 

التكتولوجيا اذميركية  تستردا راعيةف تتضمن كاميرا من يتر أميركيف نفتة إلع أن إسرا يل 
 يسمت لىا بتألؤىا إلع طر  ثالذ بدون تيريت.بموجا تيريتف ون 

 18/11/2016، ، بيروتالمستقبل
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 مدمرا   األونروا توزع مساعدات غذائية على الجئي غزة .. وتؤكد أن الحصار اإلسرائيلي خل ف أثرا   .56
قدمص « ائ اثة ائسالمية ا أمريكا»أن متظمة « اذوتروا»أعؤتص وكالة «: الألدس العربي»  ر ا 
جديداف قيمت  مؤيوتا دونرف لت ويد اذسر ال أليرر بالسؤر الغ ا ية. و كرص أن الحيار ائسرا يؤي تبرعا 

عؤع الحيار انجتماعية وانقتيادية. وقالص في « أثرا مدمرا»الم روي عؤع سكان الألطاعف رؤ  
نر أمريكيف بمبؤغ مؤيوتي دو « أمريكا –ائ اثة ائسالمية »بيان لىا إت  ب ضل الدعا الكريا من 

فرد يعيشون في  38,000أسرر تضا أكثر من  6,933تمكتص من تو ير المساعداص الغ ا ية عؤع 
 قطاع   ر.

و كرص أن عمؤية تو ير المساعداص الغ ا ية الطار ة بدأص في شىر يوليو/ تمو  الماضيف وستستمر 
 حتع شىر ديسمبر/ كاتون اذول المألبل.

أثرا »ائسرا يؤي المستمر عؤع قطاع   ر مت  عشر ستواصف رؤ  أن الحيار « اذوتروا»وأشارص 
 عؤع الحيار انجتماعية وانقتيادية لمؤيوتي مواطن يألطتون في الألطاع.« مدمرا

في الم ة من  70وقالص المتظمة الدولية التي تألدا ردماتىا لالج ين ال ؤسطيتيين إتىا قدمص لا 
نجئ في   رف وأن  80,000 لحواليف مساعداص   ا ية 2000المسجؤين كالج ين فؤسطيتيين في عاا 

 نجئ في ا ا الوقص.  930,000ا ا العدد ارت ر إلع أكثر من 
 حواليف وأن 2016نجئ في   ر بحاجة المساعدر الغ ا ية في عاا  930,000وأوضحص أن أكثر من

المساعدر لىا من رالل ف نفتة إلع أت  سيتا تألديا «ال ألر المدقر»نجئ متىا يعاتون من  98,000
 برامب التتمية البشرية اذساسية.

وقالص إن التر ي  من ال ألر وتحسين مستو  اذمن الغ ا ي بين الالج ين ال ين يعاتون من اتعداا 
الر يسية لىاف والرامية لتحأليه مستو  معيشي ن ه  انستراتيجيةيعد أحد اذادا  « اذمن الغ ا ي»

 لالج ي فؤسطين.
 18/11/2016، لعربي، لندنالقدس ا

 
 هل يسير ترامب على خطى ثاتشر وريغان؟ .57

  عبدهللا بن ربيعان
ميطؤت يعبر عن فكر اقتياد  تألود  المدرسة التمسوية في انقتياد وعرابىا « الؤيبرالية الجديدر»

تدن انقتياد  التمسو  البار  فريديريك اايك ال   ولد ودرس في التمسا وعمل أستا اد في مدرسة ل
لالقتياد ثا في شيكا و ثا في مدرسة فريبورغ في ألماتيا حتع وفات ف وحيل عؤع جا  ر توبل في 

. ويلتسا كثير من أفكار انقتياد  اذميركي الشىير ميؤتون فريدمان )حيل 1974انقتياد عاا 



 
 

 
 

 

 32 ص             4112 العدد:        18/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

ر ا أن  ( إلع ا ا التوج ف أ  الؤيبرالية الجديدرف عؤع1976عؤع جا  ر توبل في انقتياد عاا 
 فريدمان يعتبر من جىة أرر  من أبر  متظر  فكر مدرسة شيكا و انقتيادية.

وعؤع ر ا أن الؤيبرالية الجديدر ن تألتير عؤع كوتىا فكراد اقتيادياد بحتادف تشمل أبعاداد أرر  في 
عؤع السياسة وانجتماع والعالقاص الدوليةف إن أن جواراا او ال كر انقتياد ف فى   المدرسة و 

عكس المدرسة الكيت يةف تطالا بحرية السوه المطؤألة المحررر من كل قيود ومتر تدرل الدولة وفتت 
اذسواه عؤع بعضىا بعضادف وتحرير الألطاعاص ائتتاجية من سيطرر الحكوماصف وتتاد  

ضعا  ت و  تألاباص العمال.  بالترييالف وان
تدا سميذ ورفاق  وفكر انقتياد الألا ا عؤع الحرية والؤيبرالية الجديدر تر  ت سىا امتداداد لؤيبرالية 

ف التي تا استبدالىا بعد كساد الثالثيتاص بال كر «دع  يعملف دع  يمر»وعدا تدرل الدولة ومبدأ 
ن كاتص الؤيبرالية الجديدر ترتؤ  عن الؤيبرالية  الكيت   الألا ا عؤع تدرل الحكومة في انقتيادف وان

 اييل.الكالسيكية في كثير من الت 
تاريريادف ساعد في برو  فكر الؤيبرالية الجديدر ما حدذ من ركود كبير في اليتاعاص اذميركية 
واذوروبية في متتي  السبعيتاص مر ارت اع أسعار الت طف واتتراا مار ريص ثاتشر ر يسة لو را  

واما من أكبر ر يساد ذميركاف  1980ف بالت امن مر اتتراا روتالد ريغان في 1979بريطاتيا في 
 معتتألي فكر الؤيبرالية الجديدر.

إن ا ا ما »وياحص أماا الجمير « دستور الحرية»ومما يلرو  عن ثاتشر أتىا رفعص كتاا اايك 
ف «العالج باليدمة»ف وبال عل بدأص ثاتشر عمؤىا بدرضاع انقتياد البريطاتي لسياسة «تامن ب 

ماليين الشأله السكتية وامتتعص عن تألديا  فباعص عشراص الماسساص الممؤوكة لؤدولة ورييص
الدعا المالي إلع المشاريرف وشتص حرباد شرسة عؤع عمال المتاجا وعمؤص لمحاربة تألاباص العمالف 
ور ضص معدنص الضريبة عؤع اذ تيا  وأيحاا الدرول المرت عة و ادص ضريبة المبيعاصف ولؤحد 

في الم ة  17لبريطاتي رفر معدنص ال ا در إلعمن ارت اع اذسعارف فرضص عؤع البتك المرك   ا
 (.2013 - 11 - 27)محمد ديااف التيوليبرالية انقتيادية: البي ة المولدر لأل مةف 

وبالت امنف شىد عىد ريغان تغييراص مىمة في السياساص انقتياديةف من أبر اا تحرير اليتاعاص 
ة الوطتية لعالقاص العمال إلع حؤي  وترييال الردماصف ور ي العا  الضريبيف وتحويل الىي 

كسر شوكة اتحاداص العمال. وتوق ص الدولة عن انقتراي وولضر حد نرت اع  إلعلؤشركاص الساعية 
اذسعارف وتحرر انقتياد من كل الأليودف ومثل ثاتشرف دعا ريغان ريادر اذعمال ومبدأ ال رديةف 

مجؤس انحتياط ال يديرالي إلع رفر معدنص ودعماد لسياسة ريغان ور بة في متر التضراف عمد 
 ال ا در )المرجر: التيوليبرالية: اذيديولوجيا والسياساص وا ثار انجتماعيةف ترجمة ربيا  اير(.
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ولا يألتير تبتي الؤيبرالية الجديدر عؤع أاا عايمتين في العالاف بل سرعان ما اتتشر تبّتيىا في 
يؤيف وأو ال في تركياف وسواارتو في إتدوتيسياف بل ويعتألد عوايا أرر  مثل تظاا بيتوشي  في تش

كثر أن مىتدس تىضة اليين الحديثة ديتغ  ياوبيتغ كان من المعجبين بى ا ال كر وطبه بعي 
(. ن شك في 2016 - 9 - 9مباد   )المرجر: بشير تافرف الكارثة التي اتتىص إليىا الؤيبرالية الجديدر 

تص اي المسيطرر في شكل أو ترر عؤع ساحة انقتياد العالمي رالل أن الؤيبرالية الجديدر كا
العألود اذربعة الماضيةف أ  مت  أوارر سبعيتاص الألرن العشرين حتع بد  اذ مة المالية العالمية في 

ف لتعود أفكار كيت  وسؤطة الدولة وتدرؤىا في انقتياد في شكل كبيرف عمالد بمبدأ 2008أوارر 
 «.في ظل اذ ماص الجمير كيت يون»نقتياديين يألول: مت ه عؤي  بين ا

لكن الؤيبرالية الجديدر عادص إلع التداول وتوّسر الحديذ عتىا في اليح  الغربية رالل فترر 
انتتراباص اذميركية اذريررف ريوياد بعد فو  المرشت الجمىور  دوتالد تراما بالر اسةف ولؤمثال 

الؤيبرالية »الؤتدتية انثتينف مألاند طويال يرتير  عتوات  واو «  ارديان»كتا جورج مون بيوص في 
وكتا  يغموتص باومان اذربعا ف مألاند «. الجديدر: الألية المعمألة لما بين السطور ل و  تراما

ف وكتا داتيال بيرد مألاند قبل أشىر «كي  مىدص الؤيبرالية الجديدر الطريه ل و  تراما»عتوت : 
 «.ال الؤيبرالية الجديدر ورا  يعود تجا تراما؟»ت : متسا الد في عتوا

ويعتي الربط بين تراما وبين فكر الؤيبرالية الجديدر ال   تبتا  ريغان وثاتشر سابألادف تتيجة تيريحات  
يجاد  السابألة ل و   وتعىد  في رطاا التير أيضاد بر ي الضرا ا ودعا الشركاص اذميركية وان

تياد أميركا وانعداد أفضل رطة ئعادر التمو انقتياد ف واي كؤىا فرال عمل لؤماليين وبتا  اق
تيريحاص وتعىداص ن يمكن تحأليألىا من دون تبتي الؤيبرالية الجديدر التي تعؤي شعن السوه وتمجد 
الحرية وتدعا م اا ال ردية والريادر الرايةف فىل يكون تراما امتداداد لريغان وثاتشر كما يتوقر 

كن ائجابة عت  حاليادف وتراما فألط او من سيجيا عت  بما ي عل ويتر  من كثر؟ ساال ن يم
ن  داد لتاظر  قريا.  قراراص رالل اذياا المألبؤةف وان

 18/11/2016، ، لندنالحياة
 
 إصالح منظ مة التحرير الفلسطيني ة... لماذا تصر  حماس؟ ولماذا يعيق عب اس؟ .58

 رشا أبو جالل
لتكون  1964  متّظمة التحرير ال ؤسطيتّية التي تعّسسص في عاا تعّد قضّية إيال -مديتة  ّ ر 

الممّثل الشرعّي والوحيد لؤشعا ال ؤسطيتّي في الدارل والرارجف إحد  أاّا الألضايا السياسّية التي 
تشغل الساحة ال ؤسطيتّيةف وأحد أبر  البتود المتّ ه عؤيىا في اتّ اقّياص الميالحة ال ؤسطيتّية كاّفة بين 
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ف وال   يعر  باتّ اه 2014كتي حماس وفتتف والتي كان ترراا اتّ اه الميالحة في تيسان/أبريل حر 
الشاطئف حيذ تّا انتّ اه عؤع عألد ائطار الأليادّ  الموّقص لؤمتّظمةف في  ضون رمسة أسابير من 

  اتتراباص التوقير عؤع ا ا انتّ اه من أجل بحذ سبل إيال  المتّظمة وتلّيات ف والتمىيد ئجرا
 المجؤس الوطتّي ال ؤسطيتّيف إّن أّن  لك لا يحدذ حّتع اليوا.

أبألع عدا اّترا  أّ  رطواص في ا ا اليددف ا   الألضّية مثار رال  فؤسطيتّي قا اف اذمر ال   
يطر  تساانص ااّمة أبر اا: لما ا يرفي الر يس ال ؤسطيتّي محمود عّباس عألد ائطار الأليادّ  

متّظمة التحرير؟ وما ال   تسعع حركة حماس بشّدر إلع تحأليأل  من رالل إيال  ا   الموّقص ل
 المتّظمة؟

وكان ر يس المكتا السياسّي لحماس رالد مشعلف دعا في كؤمة مباشرر ل  رالل ماتمر اذمن 
 ف إلع العمل عؤع2016تشرين الثاتي/ توفمبر  2الألومّي ال ؤسطيتّي الرابرف ال   عألد في  ّ ر في 

إيال  متّظمة التحرير ال ؤسطيتّيةف وانعادر انعتبار إليىاف واستعادر دوراا كممثل لؤشعا ال ؤسطيتي 
 كافة.

وت ع مشعل أن تكون حركت  تسعع إلع السيطرر عؤع متّظمة التحريرف وقال: "ن أحد يحّه ل  أن 
ع ضرورر تشكيل يىيمن عؤع متّظمة التحرير. تحن شركا  في المساولّية والوطن"ف مشّدداد عؤ

 مرجعّية مشتركة موّحدر لؤ ؤسطيتّيين كّافة في كّل أماكن تواجداا.
وتتتسا إلع متّظمة التحرير ال ؤسطيتّية عشرر فيا ل فؤسطيتّية أكبراا حركة فتتف فيما تمتتر فيا ل 

اباص فؤسطيتّية أرر  عن انتتساا إليىاف وأبر اا حركة حماس التي فا ص بع ؤبّية ساحألة في انتتر
ف وحركة الجىاد ائسالمّيف بسبا اعترا  المتّظمة في 2006التشريعّية ال ؤسطيتّية في عاا 

بدولة إسرا يل وبحأّلىا في العي  في أمن وسالاف واو اذمر ال   ترفض   1993أيؤول/سبتمبر 
 الحركتان.

عص لتحأليه تمال قال الأليادّ  في حركة حماس يحيع موسع لا"الموتيتور": "إّن متّظمة التحرير تش
الشعا ال ؤسطيتّي في تيل انستألالل والحرّيةف ولكن اليوا ويؤص إلع طريه مسدودف وأيبحص اسماد 
بال مضمونف ت تألد البرتامب السياسّي الجامرف وتعاتي من اتسداد برتامجىا السياسّي الألا ا عؤع 

فا ص في ترر اتتراباص  التي-الت اوي مر إسرا يل لحّل الدولتينف كما أّن عدا اتتساا حماس 
 إلع ا   المتّظمةف ن يجعؤىا تمّثل الشعا ال ؤسطيتّي". -لؤمجؤس التشريعي ال ؤسطيتي

وأضا  موسع: "ل لكف فالمتّظمة مىّدمة وفي حاجة إلع إعادر إعمارف وا ا ما تأليد  بديال  
ساتىا وبرامجىا السياسّية المتّظمةف وال   يجا أن يتّا وفه عمؤّية شامؤةف تتتاول بتية المتّظمة وماسّ 

 واستراتيجّيتىاف وتتبتع كافة أشكال مألاومة انحتالل وراية المألاومة المسؤحة".



 
 

 
 

 

 35 ص             4112 العدد:        18/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

وأوضت أّن حماس لا تتتسا إلع المتّظمة حّتع اليوا "ذّن م تا  المتّظمة في يّد عّباسف ال   ن 
د بالألو  اليغيرر دارل المتّظمةف من يريد إشراكتا فيىا ذّتتا قّور كبيررف او يريد انستمرار بانست را

أجل أن يبألع او ياحا الكؤمة اذريررف اذمر ال   يبّرر رفي عّباس الدعور إلع عألد ائطار 
 الأليادّ  الموّقص لمتّظمة التحرير".

أّكد عضو الؤجتة التت ي ّية في متّظمة التحرير ال ؤسطيتّية وايل أبو يوس  أّن المتّظمة ترّحا 
  ل ال ؤسطيتّية من دون استثتا ف باعتباراا الممّثل الشرعّي والوحيد لؤشعا ال ؤسطيتّي.بجمير ال يا

يجابّيةف ذّتتا في حاجة  وقال أبو يوس  لا"الموتيتور": "الدعور ئيال  المتّظمة اي دعور جّيدر وان
معيألاص عّدر  لضّا ال يا ل وانتّ اه عؤع استراتيجّية وطتّية موّحدر لمألاومة انحتاللف ولكن اتاك

أماا إيال  المتّظمةف وفه ما تّا انتّ اه عؤي  في اتّ اقاص الميالحة بين حماس وفتتف أبر اا 
رفي حماس تمكين حكومة الوفاه الوطتّي من إدارر قطاع  ّ رف وتسؤيا معابر  ّ ر إلع السؤطة 

 ال ؤسطيتّية".
ر وليد المدّلل أّن حماس تسعع إلع تحأليه ير  أستا  العؤوا السياسّية في الجامعة ائسالمّية في   ّ 

تغّيراص في سياساص متّظمة التحريرف في الوقص ال   تعاتي المتّظمة من ت ّرد الر يس عّباس 
 بألراراتىاف في ظّل عج  بألّية ال يا ل عن إحداذ أّ  تغييراص عؤع مستو  اليراع مر إسرا يل.

ر فألدص تعثيراا عؤع الحيار السياسّية ال ؤسطيتّيةف كما أّن وقال المدّلل لا"الموتيتور": "إّن متّظمة التحري
عّباس يتحّكا بىاف ون يتّ   قراراتىا التي تتعاري مر سياسات ف ل لك تسعع حماس إلع أن تتحّول 
المتّظمة إلع بيص لكّل ال ؤسطيتّيينف وياحبة قراراص مؤ مةف وبالتالي فدّن درول حماس وبألّية 

 ي ا   المتّظمة يعّد ميؤحة فؤسطيتّية بحتة".ال يا ل ال ؤسطيتّية ف
وتعاتي متّظمة التحرير من مسعلة عدا تت ي  قراراتىاف فعؤع سبيل المثالف كاتص الؤجتة المرك ّية 

ف قراراد بوق  التتسيه اذمتّي مر 2015ت ار/مارس  5لمتّظمة التحرير ال ؤسطيتّية قد اّتر ص في 
تّ اقّياص الموّقعة مر السؤطة ال ؤسطيتّية مثل ات اقية باريس إسرا يلف بسبا اتىامىا بالتتكر لال

 ف إّن أّن ا ا الألرار لا يدرل حّي  التت ي  مطؤألاد.1994انقتيادية عاا 
وأّكد المحّؤل السياسّي حسن عبدو أّن إيال  متّظمة التحرير ليس مطؤا حماس فألطف بل معظا 

اد ائسالمّي والجبىة الشعبّية لتحرير فؤسطينف كون ا   الألو  السياسّية ال ؤسطيتّيةف مثل حركة الجى
 المتّظمة ن تعكس حأليألة سياساص الألو  السياسّية وطموحاتىا عؤع اذري.

وقال عبدو لا"الموتيتور": "إيال  متّظمة التحرير يعتي تحويؤىا من ماّسسة الألرار ال ردّ ف إلع 
السبا ورا  رفي عّباس عألد ائطار الأليادّ   ماّسسة تعتمد عؤع الشراكة السياسّية. وا ا ي ّسر
 الموّقص لؤمتّظمة ال   يمّىد إلع عمؤّية ائيال ".
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بالتسبة إلع المدّللف فىو يتّ ه مر عبدو في ا ا اليددف ويألول: "عّباس يرشع من إقداا حماس 
السياسّي  عؤع سحا بساط سيطرت  عؤع المتّظمة من تحص قدمي ف مّما يعتي تىديد ت ّرد  في الألرار

 ال ؤسطيتّي".
وتابر: "كما يرشع عّباس من أّن وجود حماس في متّظمة التحرير يعتي أّت  سيكون في إمكاتىا 
المشاركة في اتتراباص المجؤس الوطتّي ال ؤسطيتّيف ال   يضر سياساص متّظمة التحرير ويرسا 

ر  مالمح  إتىا  اعترا  برامجىاف وا ا من شعت  إحداذ اتألالا في سياساص متّظمة التحريرف أب
 المتّظمة بدولة إسرا يل".

ولكّن أبو يوس  استبعد أن يكون لد  حماس الألدرر عؤع إحداذ ا ا انتألالا في سياساص 
ن أيبحص لديىا مألاعد في المجؤس الوطتّي ال ؤسطيتّيف وقال: "ن يمكن ذّ   المتّظمةف حّتع وان

ّتىا متّظمة تتكّون من ماّسساص عّدر تضّا ممّثؤين عن فييل بعيت  أن يتحّكا في متّظمة التحريرف ذ
ال يا ل كاّفة المتتسبة إليىاف وبالتالي فدّن اّترا  قراراص المتّظمة يتّا عبر تيويص ممّثؤي ا   

 ال يا ل عؤيىا وليس من رالل فييل بعيت ".
ميالحة بين حماس أريرادف إّن إبألا  عمؤّية إيال  متّظمة التحرير ال ؤسطيتّية ضمن ت ااماص ال

وفتتف وعدا التعامل مر ا   الألضّية في شكل مت يلف قد يجعالن من تت ي  عمؤّية ائيال  ا  ف 
 أمراد بعيد المتال لؤغايةف بسبا التعأليداص الكثيرر التي تواج  ا   الميالحة التي لا تتحأّله.
 17/11/2016المونيتور، 

 
 داخل إسرائيل 48عن حركية فلسطينيي  .59

 عبد الرحمن سعدأد. 
ف سوا  عبر مشارير 48مرارا وتكراراف تاكد لتا الحكوماص ائسرا يؤية استىدافىا المتوايل ل ؤسطيتيي 

تىدد من تبألع متىا في أرضىاف أو من رالل مواق  ترايبية كما حدذ ماررا في الىجوا الكبير 
 تا ر )شمعون بيري (.عؤع التواا العرا في البرلمان ائسرا يؤيف ال ين رفضوا المشاركة في ج

« مدار»ف ال   ييدر  مرك  «الكتيسص»وقد بين التألرير المرحؤي لريد الألواتين العتيرية في 
كافية لؤتدليل عؤع اذجوا  »ف أن الدورر اليي ية لؤكتيسص كاتص ائسرا يؤيةلألبحاذ والدراساص 

 تشريعاص العتيرية.المتطرفة التي تسود الحكومة والكتيسصف عبر تسجيل  رور جديدر في ال
قاتوتا حتع تىاية الدورر الشتوية  66فؤألد ارت ر عدد الألواتين المدرجة عؤع جدول أعمال الكتيسص من 

 48قاتوتا تستىد  فؤسطيتيي  17قاتوتا مر اتتىا  الدورر اليي يةف من بيتىا  82 إلعالماضيةف 
 ».والألدس المحتؤة 
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« اذقؤية العربية الألومية»اذولعف مشروع قاتون بعتوان  ف ولؤمرر»الألا مة العربية »قبل أياا قدمص 
كعقؤية قومية لىا حألوه جماعيةف وال   سرعان ما رفضت  الكتل  48يتال عؤع انعترا  ب ؤسطيتيي 

ف واو اذمر ال   ترفض  إسرا يل وتعتبر  تىديدا «ميرتس»البرلماتية في الكتيسص باستثتا  ح ا 
 اليىود .« لمستألبؤىا»مباشرا 

)إيؤيص شاكيد(ف حيذ قالص: « الألضا »وقد عبرص عن الموق  الحكومي يراحة المدعور بو يرر 
إسرا يل تعطي حألوقاد مدتية لؤعرا ولن تسمت قطعاد بمتت حألوه قومية لىاف ومن يريد حألوقا قومية »

 «.عؤي  أن ي اا لؤدول العربية
ضد اذح اا العربيةف فى ا )اسحه  48بالمألابلف يحري كتاا إسرا يؤيون في مألانتىا فؤسطيتيي 

لدتا بعد اتألالا »لي ور( يألول:  )فو  تكتل الؤيكود اليميتي( وأتا أعر  جيدا أن أبتا   1977لألد ول
 »!جيؤي يألبؤون بكا كميوتين شرعيين 

تتيجة لتطوراا وتمسكىا بحأليألة تاريخ اليراعف وبكوتىا  48الدولة اليىيوتية باتص ترا  فؤسطيتيي 
ف بعد أن ظتص «الكتيسص»التي تحولص لألور برلماتية ثالثة في « الألا مة العربية»في تعسيس  قد تجحوا

 «.الألا مة»الدولة اليىيوتية أن الرالفاص الدارؤية سرعان ما ست كك 
المرك  ال ؤسطيتي لؤبحوذ السياسية »إسرا يؤي مشترك بين  -مارراف وفي استطالع فؤسطيتي 

ف كش  التألاا «المعىد ائسرا يؤي لؤديمألراطية»)تمار ايرمان( من  والبروفيسورر« وانستطالعاص
 باتوا يشكؤون مجموعة وسط واضحة. 48عن أن فؤسطيتيي 
اويتىا المدتية ا »ف تألول )يديديا شتيرن(: «.. اا اذكثر عألالتية وتوا تا48عرا »ف ي مألال بعتوان 

لدارل ال ؤسطيتي( تعي  مجموعة كبيرر  اص إسرا يؤيةإ اويتىا الألومية ا فؤسطيتية. اتاك )في مدن ا
ترا  مرتؤ ة عؤع تحو واضتف سوا  عن ترا  اليىود ا ائسرا يؤيين أا عن ترا  ال ؤسطيتيين في الض ة 
و  ر. ا   ا را  جديرر بانتتبا : فىي تبذ تورا بدن من الظالا عؤع تحو راال. اا اذكثر ت اان 

 «.بالتسبة لؤمستألبل المشترك
مألاطعة جتا ر بيري  تشكل ومضة سياسية رالقة »يألول: « اآرتس»تب ف كتا )ألو  بن( في من جا

ويضي : «. حددص حأليألة مىمة عؤع اذري م اداا أن العرا في إسرا يل قد تطوروا كما وكي ا
ائسرا يؤيون يرشون ا دياد قور ال ؤسطيتيين. تحن اليوا أماا أقؤية فؤسطيتية قوية في إسرا يل »

ير أن تألول روايتىا ورايتىا وتوضت أتىا ليسص ج  ا من الرواية ائسرا يؤية المتمثؤة بجتا ر وتستط
 «.بيري  التي وضعتىا مألاطعتىا بواجىة اذجتدر ائعالمية وا ا مىا جدا

تاريرياف الألاتون في إسرا يل ن يعتر  بالعرا كعقؤية قومية ون يعتر  بحألوقىا الجماعية والألوميةف 
وا ا يدل عؤع اؤر قديا/ جديد «! فره... تسد»معىا كمجموعاص ديتية فألط وعؤع قاعدر ويتعامل 
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باتتما ىا لألريف وبعتىا  48لؤماسسة ائسرا يؤية اليميتية التي ترفي انعترا  بتمسك فؤسطيتيي 
ع لن يتتألؤوا إلع راتة اليمص والع لة والرو ف وبعتىا لن يكوتوا أقؤية مع ولةف مؤريين أيل اليرا 

رقما يعبا في معادلة اليراع الألا اف  -فعال-بألضية اذري وثباص الوجودف بل إتىا قد أيبحوا 
 بحيذ باتوا يشكؤون يداعا سياسيا وانعالميا ئسرا يل في المحافل الدولية.

 18/11/2016، الرأي، عم ان
 
 القدس و"يهودية إسرائيل" على أجندة ترمب .61

 جورج كدر
أوباما درل عالا التحؤيل السياسي في قرا ت  لما سيكون عؤي  حال  حتع الر يس اذميركي باراك

السياسة اذميركية بعد استالا الر يس المتترا دوتالد ترما دفة الأليادرف فالرجل بعد لألا  جمعىما 
قبل أياا تويل إلع تتيجة م اداا أن ترما "ليس أيدولوجيا بل برا ماتيا"ف وا ا بتظر أوباما سيكون 

 أحاط ترما ت س  بعشراال جيدينف وعر  بشكل واضت ما يريد".جيدا "إ ا 
لكن أول من أحاط ترما ت س  بىا كان ستي  باتون اليميتي المتطر  ال   عيت  كبيرا لؤمستشارين 

الدعا ية  باستراتيجيت في البيص اذبييف واو ال   قاد  إلع ال و   انستراتيجيينوكبيرا لؤمرططين 
التي مي ص رطاباص ترما ومتاظرات ف بل إت  يوي  بعت  " وبؤ  أميركا"ف الألا مة عؤع الشعبوية 

 و وبؤ  او و ير الدعاية في عىد  عيا التا ية أدول  اتؤر.
ا   المراو  حول برا ماتية  تعتبراا أوساط روسية كارثية ذن ترما ن يمتؤك ربرر سياسيةف ويل 

أ  العاا والرأ  الرسمي في إسرا يل اعتبر أن فو  يدااا إلع قؤا إسرا يلف إ  إن قسما كبيرا من الر 
ترما سيكون بمثابة ضربة قاضية ئعالن الدولة ال ؤسطيتيةف وأت  سي ر  لىا السجاد اذحمر أماا 

 إعالن دولة إسرا يل اليىودية وعايمتىا الألدس.
حسا - واتاك من يعتألد في الماسسة الديتية اليىودية أن ترما او "يوشر بن تون" ال   قاد

اليىود في معركة أدص إلع انتتيار والألضا  عؤع العمالألة أجداد  -المعتألداص اليىيوتية
ال ؤسطيتيينف حسا م اعمىا. وكان واضحا أن ترما حرال مت  اتطاله حمؤت  انتترابية عؤع 
ظىار حب  العارا لىاف وقال في أكثر من متاسبة إت  سيعؤن الألدس عايمة أبدية  مغا لة إسرا يل وان
ئسرا يل ن يمكن تألسيمىا في حال فو   بانتتراباصف وسيكون أول من يتر  قرارا بتألل الس ارر 

 اذميركية من تل أبيا إلع الألدس.
كما أعؤن الر يس المتترا ربر إتجاا ابتت  ط ال "يىوديا جميال" في رطاب  أماا متظمة إيباك 

اصف ولكت  وفي أول لألا  أجرا  بعد ال و  مر اليىوتية بعميركا. كل  لك كان قبل فو   في انتتراب
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"وول ستريص جورتال" قال إت  سيضر اليراع ائسرا يؤي ال ؤسطيتي عؤع رأس جدول سياست  
الرارجية بعد استالا متيب  في يتاير/كاتون الثاتي الألادا ئتجا  "ات اه تىا ي" بين الطرفين"ف وأكد 

لوضر حد لى   الحرا التي ن تتتىي. ا   التيريحاص أت  سيكون "ياتر ي ألة" من أجل ائتساتية 
 أثارص جتون اليح  ائسرا يؤية التي رأص فيىا تراجر ترما عن وعود  السابألة لدولة إسرا يل.

 
 براغماتية رجل أعمال

من اليعوبة بمكان التكىن بما ستاول إلي  ائستراتيجية التي سيتتىجىا الر يس المتترا دوتالد 
معضالص والمآ ه" التي يعيشىا العالا اليوا. ولكن وأماا التتاقضاص التي تظىر لؤعؤن ترما تجا  "ال

في سياسة ترما الألادمةف يمكن أن تسترؤال أن عالا اليوا سيكون أماا سياسة جديدر يمكن تسميتىا 
يتج  "السياسة الترمبية" التي تتتىب "برا ماتية مكيافيؤي السياسية"ف وبرا ماتية رجل اذعمال ال   

 الي ألاص بما يعود عؤي  بالربت بع  وسيؤة كاتص.
أ  أت  سيألود أميركا بوي   اقتياديا ن سياسياف وا ا ما دفر الر يس أوباما ذن يي   بالبرا ماتية 
ويدعو  إلع إحاطة ت س  برجال جيدين. ولكن ترما عين شريية عتيرية كاتص تدير موقعا 

شرر البيضا " ومعادار السامية والمتادار بالعتيريةف ليتولع متيا إلكتروتيا يايد عأليدر "ت وه  و  الب
 كبير موظ ي البيص اذبيي.

يوج  ضربة قوية "لؤمسيحية اليىيوتية" التي كان لىا ال راع الطولع  -بشكل أو بآرر-ا ا التوج  
في الح ا الجمىور  وسياسة ر يس  السابه جورج بو  انبن وحتع بو  اذا. وطبيعي أن 

طدا رجل أعمال ومألاول مثل ترما بماسسة ديتية تألوا عؤع "الوعود ائلىية" في تحديد التىب يي
 السياسي الواضت ذميركاف في مألابل تىج  البرا ماتي انقتياد .

ا ا يعتي أن مواق  الرجل الغا مة قد يحل بعي إشكالياتىا الرجال ال ين بدأ بدحاطة ت س  بىاف 
متطرفة أتعشص تمال "اليمين المتطر " في أوروبا أكثر مما فعؤص  ولعل أبر اا شريية عتيرية

لباقي التياراص السياسية التي تتحكا بم ايل السياسة الدولية اليواف أ  أن عالا "العىد الترمبي" 
 سيكون مرتؤ ا عما كان عؤي  سابألا.

تربطا في فىا ما اليواف حتع الماسسة السياسية اذميركية بشأليىا الجمىور  والديمألراطي تعي  
سياول إليىا العالاف بالألدر  ات  ال   يعيش  ساسة أوروبا وساسة إسرا يل أت سىا. ولكن عؤع الساسة 
العرا تحديدا أن ي ىموا أن مواق  ترما تجا  إسرا يل "كحؤي  قو " لن تكون عؤع حساا 

ارر الت اعاص التعاط  مر قضاياااف ف ي أكثر من تيريت يتضت أن ا ا الرجل سيعمل عؤع إث
واليراعاص في الشره اذوسطف بما ي يد من تدفه أموال الدول العربية الغتية لتحط في التىاية في 
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الر اتة المالية اذميركيةف راية أت  أطؤه  اص مرر تيريحا ااما قال في  إت  "سيكون الر يس 
يريت في أ  تحؤيل يسعع اذميركي اذكثر يداقة لدولة إسرا يل". ون بد من الألياس عؤع ا ا الت

 ل ىا مواق  "السياسة الترمبية" التي ستربك العالا ومراك  اذبحاذ وقياس الرأ  العااف كما فعل فو  .
 17/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خالل تبييض البؤر االستيطانية .61

 يوسي فيرتر
الدوليف ورالفا لموق  محؤل الألاتون ال   او المستشار الألاتوتي  رالفاد لؤألاتون ائسرا يؤي والألاتون

والعدلف ورالفا لميالت إسرا يل السياسيةف يوص ان تال ف أول  اذرالهلؤحكومةف ورالفا لمبادئ 
من أمسف ليالت قاتون تبييي البار  ير الألاتوتيةف واو الألاتون المسمع قاتون التسوية. وعؤع 

ظىرص تألطة حمرا  واحدر لؤتح ير مثل ج يرر تا ية من انستألامة والجرأر:  وتيةائلكتر لوحة التيويص 
 التيويص المعاري لبتي بيغن ال   سمع الولد السيئ باسم : قاتون السؤا.

بعد أن سحا  اذولعقاتون تبييي البار انستيطاتية تمص الميادقة عؤي ف أول من أمسف بالألرا ر 
ؤألاتون. وقد التألع كحؤون قبل التيويص مر ر يس الحكومةف بتيامين و ير المالية كحؤون معارضت  ل

 ياا ح ب  عن التيويص. وفي تىاية الؤألا  أعؤن كحؤون أن ح ب   إمكاتيةتتتيااوف عؤع رؤ ية 
سيايد الألاتون المسمع قاتون التسويةف مر تح ظ يتيل بالحاه الضرر بمحكمة العدل العؤيا. 

ر يس ان تال  أن الألاتون ن  إعالنالحكومةف وات ألتا عؤع أت  بعد ررجص ا ن من لألا  مر ر يس »
ا ا ألحه ا ا الضرر بمحكمة »ف قال كحؤونف «يؤحه الضرر بمحكمة العدل العؤياف ح ا كؤتا سيايد

 «.العدل العؤيا اثتا  مرحؤة التشرير فان ح ا كؤتا سيعاري ا ا الألاتون
اثتا  التشرير لن يتا الحاه الضرر بمحكمة العدل »أت  قبل التيويص تحدذ بيتان في الألاعة وأعؤن 

وتا طر  الألاتون لؤتيويص بثالذ ييغ مرتؤ ةف وجميعىا تمص الميادقة عؤيىا. وفي كل «. العؤيا
ييغة ظىر البتد ال   يجعل الألاتون سار  بعثر رجعي عؤع البار  ير الألاتوتية الألا مة مثل بارر 

الألادا. وبالرطع قاا و ير  اذولحتع تىاية كاتون  إرال ااعؤيا عموتة التي قررص محكمة العدل ال
 ال راعةف اور  اري يلف بالتيويص ضد انقترا .

قرار الحكا في موضوع عموتة ن يبألي لتا »ر يس بؤدية الألدسف تير بركاصف قالف أول من أمسف إن 
لا يتا حل  إ االبتا . ف لمحاولة إبألا  مرال اص اذريأ  مجالف حتع لمن ليسص ل  مؤكية عؤع 

ادا م اص أو تن  البيوص في الألدس. ن يوجد  إلعموضوع عموتة فستكون أيديتا مكبؤةف وستضطر 
 «.قاتون واحد لؤيىود وقاتون ترر لؤعرا



 
 

 
 

 

 41 ص             4112 العدد:        18/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

مبتع تعي  فيىا  14بعد أن طؤبص بؤدية الألدس الحيول عؤع أوامر ادا لا  اذقوالقال بركاص ا   
راية لؤيىودف واي تدار من  أراضيعؤع  أقيمصص حتيتا. ذن المباتي عا ؤة فؤسطيتية في بي 40

قبل حارس أمالك الغا بين. وحسا ادعا  بركاص فان قرار تألديا الطؤا تا بتا  عؤع قرار محكمة 
رال  عموتةف التي أقيمص عؤع أراي فؤسطيتية راية.  العدل العؤيا بىدا وان

 ؤسطيتية تعي  عؤع أراي لؤيىود تلدار من قبل وحسا إعالن البؤديةف اتاك م اص العا الص ال
. وفي بعضىا يدرص اذريررحارس أمالك الغا بين والتي قدمص ضداا لوا ت اتىاا في الستواص 

 أوامر ادا من قبل المحكمة.
بيتيص »ف ت تالي بيتيصف وقال إن «البيص اليىود »وااجا ميدر مألرا من ر يس الحكومة ر يس 

ليس فألط أن بيتيص لا يدفر الؤيكود لسن قاتون »ف وأضا : «دارل المدرعةالتار  إطالهيستمر في 
التسوية كما يدعيف بل أيضاد او عاري الألاتون ل ترر طويؤة... وفألط عتدما اكتش  أن الألاتون قد 

الؤيكود ن يحتاج الع »وقال الميدر  ات  إن «. قاا بتعييد  بتعرير واضت –يردا أادافا سياسية 
لؤعمل في يالت انستيطان. ستستمر في العمل ليالت انستيطان وسيستمر بيتيص  مساعدر بيتيص

 «.باناتماا بالعالقاص العامة والسياسة اليغيرر
عضو الكتيسصف شولي معؤا )البيص اليىود (ف واي أحد المبادرين الع الألاتونف تطرقص في الألاعة 

تحن لا تضر ولن »غي قراراا حيذ قالص: الع اندعا  بعن الألاتون يضر بمحكمة العدل العؤيا ويؤ
تضر. تحن تحترا قرار محكمة العدل العؤيا. لألد قررص المحكمة ما قررت  حسا وضر قاتوتي قا ا. 

اتطالقا من احترامتا لألرار »وحسا قولىا «. وفي الألاتون الحاليف عموتة ليسص قاتوتية ويجا ادمىا
 «.ا  ر يسة محكمة العدل العؤيا وتغير الألاتوناقتر  إلعالحكا تألوا باجرا  الترتيباص. تستمر 

إن ا ا الألاتون او قاتون البالاة لؤكتيسص ائسرا يؤية. »وقال ر يس المعارضةف اسحه ارتسوغ: 
وعضواص الكتيسص معارضت  بشدر. فؤا يكن أمر كى ا في تاريخ الدولةف أن تيوص  أعضا أطالا 

 «.ي. ا ا قاتون يعتر  بالسؤا والسرقةالكتيسص رالفا لألاتون الدولة والألاتون الدول
حسا انقترا ف يستطير المستوطتون العي  عؤع أراي راية لؤ ؤسطيتيين ال ين يتا تعويضىا 
ماليا. المستشار الألاتوتي لؤحكومةف افيحا  متدلبؤيصف قال مراص كثيرر في السابه إت  لن يدافر عن 

 ون يتاقي الألاتون الدولي.الألاتون أماا محكمة العدل العؤياف وأن ا ا الألات
وسيأليا ان تال  لجتة راية من اجل تألدا قاتون تبييي البار. وستتكون الؤجتة من ممثؤين عن 
لجتة الرارجية واذمن ولجتة الدستور. ا ا بدل تألل الألاتون مباشرر لؤجتة الدستورف التي ي تري فيىا 

يحي ة إن اد  الرطور او  يادر أن تتاق  قواتين كى  . وقال ميدر مطؤر عؤع الت اييل لؤ
اليميتية في الؤجتة التي تتاق  الألاتون. ومن بين ممثؤي ان تال  يوجد أيضاد عضو  اذ ؤبية



 
 

 
 

 

 42 ص             4112 العدد:        18/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

الكتيسص بتي بيغن ال   يوص ضد الألاتون واتتألد  بشدر. وحسا ميدر من ان تال ف فان اد  
 ص حول الألاتون.الؤجتة الجديدر او متر بتي بيغن من المشاركة في التألاشا إقامة

 «هآرتس»
 18/11/2016، األيام، رام هللا

 
 لماذا ضغط نتنياهو لعقد صفقة الغواصات مع ألمانيا اآلن؟ .62

ليكس فيشمانأ  
تطر  قضية شرا  الغواياص اذلماتية الثالذ تساانص وأس ؤة ن عة حول سؤوك ر يس الو را  

في الموضوع فسيسر و ير الدفاع السابهف ما فتت  اص مرر تحأليه  إ اورجال . ويمكن الترمين بات  
 موشي  يعؤونف أن يدلي بشىادت .

التي تبين فيىا لجىا   اذولعحسا ميادر في و ارر الدفاع وفي الجي  ائسرا يؤيف فان المرر 
لسال  البحرية كاتص في  أرر في تية ر يس الو را  أن يشتر  من ألماتيا ثالذ  واياص  أناذمن 

. في  اك الوقص جر  بحذ بين جىا  اذمن ومجؤس اذمن الألومي 2015العاا  التي  الثاتي من
في الرطة التي تألدا بىا في حيت  الجي  «. جدعون»حول عتاير رطة العمل متعددر الستين 

ائسرا يؤي ظىرص تويية بشطا  واية دول ين واحدر من حجا الألواص بعد ويول  واية جديدر 
. ورقة العمل التي تألدا بىا في حيت  من كان 2019في  –مر ألماتيا  في الي ألة الحالية اذريرر –

ر يس قيادر اذمن الألوميف يوسي كواينف تبين أن تعؤيماص العمل التي وجىىا ر يس الو را  لأليادر 
اذمن الألومي وجىا  اذمن كاتص لؤت ود بثالذ  واياص أرر . أ   يادر الحجا العاا لؤغواياص 

 تسر  واياص. إلعيؤي لد  الجي  ائسرا 
ولكن و ير الدفاع في حيت ف موشي  يعؤونف رفي ال كرر رفضا باتاف ودار جدال عتي  بيت  وبين 

. ر يس الو را  من جىت  وبخ جىا  اذمن عؤع ائضافيةر يس الو را  في مسعلة شرا  الغواياص 
ر الجي  ائسرا يؤي  واية من حجا الألواص. في تؤك المرحؤة أيضاد فحال يعؤون م إرراجتيت  

إمكاتية أن تكون جىة من الجىاص  اص اليؤة لرطة جدعون قد عمؤص ببرا ر مر مجؤس اذمن 
 .ائضافيةلرطة شرا  الغواياص  إيجابيةالألوميف وقدمص فتو  مىتية 

ف في قيادر سال  البحرية وفي شعبة الترطيط: في اذركانفحال الموضوع في مكتا ر يس 
لي  تألديا فتو ف إيكن نحد أ  فكرر عن ي ألة الغواياص الجديدرف ولا يطؤا أحد  المكاتا الثالثة لا

 طؤا عمؤياتي. أورطةف 
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ر يس الو را  بان عؤع أ  حال ليسص ا   ي ألة ستتحأله في  إقتاعتجت و ير الدفاع في حيت  في 
 –ات اه مبد ي  إلع اذلمانيتويل تتتيااو مر  أنالستواص الرمس الألريبةف وعؤي  فألد ات ه بيتىما 

فألط عؤع مكاتية شرا  ثالذ  واياص في المستألبل تحل محل الغواياص التي تررج من الردمة 
كما أوضت و ير الدفاع في حيت  ات  ن يمكن أن تتوقر اليوا ما ا ستكون انحتياجاص والتكتولوجياص 

م كرر ت ااا مبد ية  ليىا سال  البحرية بعد عألد. وعؤي ف فمن المجد  التوقير عؤعإالتي سيضطر 
 الت اييل. إلعولكن دون الت ول 

في متتي  شباط الماضيف عشية س ر تتتيااو ل يارر ألماتيا عؤا مكتا يعؤونف باليدفة تماماف بان 
وانت اه عؤع جدول  أرر ع شرا  ثالذ  واياص ؤر يس الو را  يعت ا التوقير في ا   الرحؤة ع

اور مر و ارر الدفاع أو مر الجي  ائسرا يؤي. فؤا تكن لد   متي محدد. تا ا ا أيضاد دون التش
 ر يس الو را  في تؤك الرحؤة أ  ورقة عمل عن توع الغواياص أو حجا التسؤيت.

مواجىة رطيرر بين يعؤون وتتتيااوف في اثتا ىا ادعع ر يس الو را   أرر  لك تشبص مرر  أعألاافي 
ميركيلف في انتتراباص وبالتالي ليس ماكدا أن  جيالأتبان اتاك احتماند بان ترسر المستشاررف 

يكون ممكتا الحيول من ألماتيا عؤع ثالذ  واياص أرر  بثمن ج اا كى ا. في رتاا الجدال 
ألماتيا ووقر فألط عؤع م كرر ت اااف مثؤما ات ه مسبألا. في م كرر الت ااا  إلعررج ر يس الو را  

ف أما إسرا يل فتتعىد بشرا ىا. من ا   الؤحظة نحألا ظىر ببير الغواياص بثمن راال اذلمانيتعىد 
تداور في شبكة العالقاص بين و ير الدفاع ور يس الو را . وقد ت ااا ا ا أيضاد بسبا رالفاص قيمية 

وقضية الي ور أ اريا. وأد  سؤوك تتتيااو في التىاية  الجي  ائسرا يؤيلضباط  إستادحول متت 
 انستألالة. إلع –من  لك  أشىربعد ثالثة  –بيعؤون 

شبىاص شديدر قبل تحو ثالذ  أثارفي كيل  اذلماتيالعالقة بين ديوان ر يس الو را  وحوي الس ن 
و ارر الدفاع عطا  دوليا لبتا  أربر س ن لحماية طوافاص الغا . وأير ر يس  أيدرصستواص حين 

لتا تت يالص. ولكن كاتص لو ارر الدفاع  يألدرون اذلمانالو را  عؤع عألد الي ألة في ألماتيا بدعو  أن 
وفألط بعد  لك قدموا التت يالص.  –رفعوا بداية السعر  اذلماننن  اذلماتيمشكؤة مر حوي الس ن 

 في تىاية المطا  فعل الضغط ال   مارس  تتتيااو فعؤ  وعألدص الي ألة.
ا   ي ألة ستتا عؤع أ  حال ف بيتما ا نلما ا ضغط تتتيااو لعألد ي ألة الغواياص مر ألماتيا مت  

سال  البحريةف شعبة  –؟ لما ا تجاو  ر يس الو را  كل الجىاص المىتية اذقلبعد عألدف عؤع 
ثمتا  اذعؤعالدولة بشرا  سال  او  ئل اات س   عؤع رأي واتر  الألرار بتا   –الترطيط وو ارر الدفاع 

ع عن جىا  اذمن تيت  التوقير عؤع ات اه ؟ لما ا أر اذوقاصال   تشتري  إسرا يل في أ  وقص من 
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لغا  العطا  الدولي لشرا  الس ن لحماية إعؤع  أيرألماتيا؟ ولما ا  إلعشرا  الغواياص في رحؤت  
 ؟اذلماتيعؤع تت ي  الي ألة اذرر  مر حوي الس ن  أيرطوافاص الغا  بيتما 

شرا  ثالذ  إلعيؤة حول الحاجة ر يس الو را  وقيادر اذمن الألومي يدعيان بعت  جرص دراسة م 
. ولكن في الجي  ائسرا يؤيف في سال  البحريةف وفي شعبة الترطيط لا تعد مثل إضافية واياص 

 ا   الدراسة. فا ا كاتص تمص في مكان ما فى ا فألط وحيريا في مجؤس اذمن الألومي.
 «يديعوت»
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