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 ألف وحدة استيطانية في القدس 30لبناء إسرائيلية مخططات  .1
كي الجديد دونالد ترامب ي" تنتظر تسلم الرئيس األمر إسرائيلكشفت مصادر عبرية النقاب عن أن "

ت لبناء أكثر من ثالثين ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس منصبه، للبدء بتنفيذ مخططا
 المحتلة، بحسب صحيفة "كول هعير" العبرية اإلسبوعية.
 -( ألف وحدة استيطانية في مطار القدس15وفي التفاصيل، فإن المخطط الصهيوني يشمل بناء )

بحث ما يسمى بلجان ، وآالف الوحدات في المنطقة الصناعية قلنديا "عطروت"، فيما ست-قلنديا
 التنظيم األربعاء القادم مخططات لبناء مئات الوحدات في مستوطنتي "راموت" و"غيلو".
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وقال مئير تورجمان نائب رئيس بلدية القدس االحتاللية، ألسبوعية "كول هعير" العبرية: "هنالك 
د لعرض ضغوط على رئيس الحكومة، بعد غضب اإلدارة األميركية الحالية... لكن اآلن أع

 المخططات للمصادقة عليها".
والمخططات المتوقع عرضها للمداوالت يوم األربعاء القادم، هي جزء من آالف الوحدات االستيطانية 

 جّمدت في السنوات األخيرة.التي 
 19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الكويتية  لمنحةمن ااالنتهاء من صرف الدفعة الرابعة الحكومة الفلسطينية تعلن  .3

 16أعلنززت الحكومززة الفلسززطينية عززن انتهززاء صززرف الدفعززة الرابعززة مززن المنحززة الكويتيززة بقيمززة : غزززة
 مستفيدا من قطاع اإلسكان في غزة. 1341ألف دوالر أميركي، والمخصصة لز 685مليون، و

مركززز وأوضز  المكتززب الززوطني ل عمزار المكلززف بززإدارة المنحزة الكويتيززة، فززي بيزان صززحفي وصززل "ال 
الفلسززطيني ل عززالم" نسزززخة عنززه، اليزززوم السززبت، أن مجمززوع الزززدفعات التززي تسزززلمها المتضززررون مزززن 

 75مليزون دوالر مزن أصزل  49العدوان اإلسرائيلي علزى قطزاع غززة، مزن المنحزة الكويتيزة وصزل إلزى 
 مليون دوالر مخصصة لقطاع اإلسكان. 

لالزمززة السززتجالب الدفعززة الخامسززة والمقززدرة وفززي السززياق ،اتززه، باشززر المكتززب الززوطني، اإلجززراءات ا
 مستفيدا من قطاع اإلسكان. 665ماليين دوالر، والمخصصة لنحو  6بحوالي 

وثمزززن مستشزززار رئزززيس الزززوزراء لشزززشون إعمزززار غززززة بشزززير الزززريس، الزززدعم الكزززويتي المسزززتمر للشزززعب  
 الفلسطيني، مشيدا بالعالقات الفلسطينية الكويتية. 

مليزززون دوالر موزعزززة علزززى عزززدة قطاعزززات تضزززررت بفعزززل  200الكويتيزززة تبلززز   يزززذكر أن قيمزززة المنحزززة
 العدوان اإلسرائيلي على القطاع.

 19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نابلس  فيلبلدة القديمة قرب اأمن السلطة يدهم منازل  .4
ل فززي شززارع شززنت قززوات أمززن السززلطة مسززاء يززوم السززبت، حملززة دهززم طالززت العديززد مززن المنززاز : نززابلس

نزابلس، شزمال الضزفة المحتلزةع بزدعوق مالحقتهزا الشزبان الزذين  فزيالحدادين المالصز  للبلزدة القديمزة 
 تصفهم بز"المطلوبين".
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بتوقيزت القزدس( الشززارع،  30:7وقزال شزهود عيزان لمراسززلنا: إن قزوة أمنيزة مشزتركة حاصززرت )السزاعة 
اسزتيتية، وشزرعت بزالتحقي  الميزداني مزع السزكان واقتحمت العديد من المنازل بينها منززل يعزود لعائلزة 

 وسط صراخ متبادل.
يشززار إلززى أن البلززدة القديمززة مززن نززابلس تشززهد تززوترا بززين أمززن السززلطة وشززبان، وتقززع بززين فتززرة وأخززرق 

 مناوشات وإغالقات للطرق، أدت يوم األربعاء الفائت إلى وفاة مواطنة برصاص عشوائي.
 19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لتحمل مسؤولياته إزاء انتهاكات االحتالل بحق مؤسسات التعليم " تدعو المجتمع الدوليالتربية" .5

خضزوري،  -أدانت وزارة التربية والتعليم العالي اقتحام االحتالل لحرم جامعة فلسطين التقنيزة : رام هللا
أبوابززه وتكسززيرها ومززن ثززم  حيززث قززام جنززود االحززتالل بالتوجززه نحززو مركززز الحاسززوب فززي الجامعززة وخلززع

سززرقة محتويززات ومززواد الكترونيززة وأرشزززيف كززاميرات الجامعززة، فززي عمليزززة سززطو اسززتمرت ألكثززر مزززن 
ساعة. كمزا أدانزت اقتحزام قزوات كبيزرة مزن جزيل االحزتالل مدججزة بالسزالاع لجامعزة القزدس فزي بلزدة 

األطزر الطالبيزة لخدمزة  أبو ديس، فجر اليوم، وتخريب محتويات معرض الكتاب الدوري الذي تنظمزه
الطلبة المحتاجين، حيث تم تخريب وسرقة كافة محتوياته من الكتب والمجالت والقرطاسية التي تباع 

سززاعات، دخلززت خاللهززا قززوات  3للطلبززة المحتززاجين برسززعار رمزيززة، وقززد اسززتمر اقتحززام الجامعززة لمززدة 
 المراكز التعليمية وعبثت بمحتوياتها.االحتالل العديد من المباني بما فيها مبنى الرئاسة وعدد من 

ودعزززت الزززوزارة، فزززي بيززززان صزززحفي صزززدر عنهززززا يزززوم السزززبت، كافززززة المشسسزززات والمنظمزززات الدوليززززة 
والحقوقية واإلعالمية لتحمل مسشولياتها إزاء انتهاكات االحتالل الممنهجة والمتكزررة بحز  المشسسزات 

ضمان حصول الطلبزة علزى تعلزيمهم فزي بيئزة  التعليمية، والعمل على فض  هذه االنتهاكات، وتحقي 
 آمنة، حيث باتت انتهاكات االحتالل تهدد مستقبل اآلالف من الطلبة والمسيرة التعليمية برمتها. 

 19/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

  2017العام بداية مدرسة جديدة  15تفتتح  غزة: وزارة التعليم .6
مدرسززة  15علززيم العززالي بغزززة الززدكتور زيززاد ثابززت، أن الززوزارة سززتفتت  أكززد وكيززل وزارة التربيززة والت: غزززة

 .2018/ 2017جديدة وستكون تحت الخدمة بداية العام الدراسي المقبل 
وأوض  ثابت في تصريحات خزالل تفقزده عزدة مزدارس قيزد اإلنشزاء وأخزرق قيزد الصزيانة والتوسزيع فزي 

، أن افتتزززاا المزززدارس يزززرتي فزززي  زززل 2016-11-16مزززديريات شزززمال وشزززرق وغزززرب غززززة، األربعزززاء 
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عائ  يواجه الوزارة وهو عدم قيام حكومة الحمد هللا بتو يف معلمين جدد، فالمدارس الجديدة سينضم 
 إليها آالف الطلبة لكن سيكون هناك نقص في المعلمين.

وشزززملت الزيزززارة مشزززروع مزززدارس سزززعاد الصزززباا، وأحمزززد شزززوقي فزززي غزززرب غززززة، ومدرسزززة الشزززجاعية 
 اسية، وحسن الحرازين بشرق غزة، ومدارس الفردوس وشادية أبو غزالة، شمااًل.األس

ززل تعنززت حكومززة )الحمززد  وقززال ثابززت: "لززدينا عجززز فززي المعلمززين مززن كافززة التخصصززات، و،لززك فززي   
 هللا( وعدم تو يف معلمين جدد لصال  قطاع غزة".

 17/11/2016، فلسطين أون الين
 

 الحزب االشتراكي لمنطقة باريس ليمإقفتح توّقع اتفاقية توأمة مع  .7
الحززززب االشزززتراكي الفرنسزززي  إقلزززيممزززع  توأمزززهالقزززدس اتفاقيزززة  إقلزززيموقعزززت حركزززة فزززت   ة:القزززدس المحتلززز

"القزدس وبزاريس"، و،لزك فزي  العاصزمتينلمنطقة باريس الكبزرق، و،لزك فزي خطزوة لتعزيزز العالقزة بزين 
 القدس. إقليممقر 

سزر حركزة فزت  فزي القزدس عزدنان غيزث ومسزشول ملزف  أمينوعنها  القدس إقليمووقعت االتفاقية بين 
الحززب االشزتراكي الفرنسزي وعنزه اكزافيزا ياكوفزالي وبزول  إقلزيمشزادي مطزور، وبزين  اإلقليمالشبيبة في 

 جاكا.
لدولزة فلسزطين،  أبديزةمن جهته قال عدنان غيث ان هذا االتفاق شزرنه تعزيزز مكانزة القزدس كعاصزمة 

 أنمشكززدا  الشززراكة الداخليززة بززين حركززة فززت  والحزززب االشززتراكي الفرنسززي الحززاكم.كمززا وانززه يعزززز مززن 
 العمل سيبدأ فورا من اجل اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

المشززتركة بززين حزبززه  األهززدافبززدوره اكززد ياكوفززالي بانززه يتطلززع وحزبززه للشززراكة الحقيقيززة بهززدف تحقيزز  
 الحاكم وحركة فت .

 19/11/2016، رام هللا، لحياة الجديدةا
 

 من قبح التنسيق األمني : ما يحدث في جامعة القدس يكشف شيئا  حماس .8
ندد الناط  باسم حركة حماس، حسام بدران، بما جرق في جامعة القدس من اعتقال السزلطة : الدوحة

تالل بعززدها للجامعززة لقيززاديين بالكتلززة اإلسززالمية ومصززادرة مقتنيززات معززرض لهززا، واقتحززام قززوات االحزز
 وتدمير المعرض ومصادرة باقي المقتنيات. 

وقززال بززدران فززي تصززري  صززحفي، وصززل "المركززز الفلسززطيني ل عززالم" نسززخة عنززه، اليززوم السززبت، إن 
هززذا االسززتهداف يززدلل علززى مززدق الخززوف مززن األثززر الززذي تحدثززه الكتلززة فززي نشززر ثقافززة المقاومززة بززين 
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شيًئا من قب  التنسي  األمني بين االحتالل والسلطة، مشيرًا إلى  طلبة الجامعات. وأضاف أنه يكشف
 أن الطرفين يلتقيان عند مالحقة أبناء مشروع المقاومة. 

وشززدد علززى أن االسززتهداف المزززدور لززن يكسززر مززن عزيمززة أبنززاء الكتلززة، ولززن يفززّت فززي عضززدهم، "فمززا 
 دربهم كائًنا من كان". داموا أصحاب ح  وقضية فهم في الطري  الصحي ، ولن يثنيهم عن

وطالززب بززدران الكززل الفلسززطيني بضززرورة الضززغط علززى السززلطة لوقززف تلززك االنتهاكززات، والعمززل علززى  
ونّبه إلى أن ما تتعرض له الكتلزة اإلسزالمية  اإلفرار الفوري عن الطلبة المعتقلين في سجون السلطة.

مصززادرة مقتنياتهززا مززن االحززتالل بجامعززات الضززفة مززن اعتقززاالت ومالحقززات واقتحامززات لمخازنهززا، و 
 والسلطةع يضع إدارة هذه الجامعات تحت طائلة المسشولية.

 19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ن للوحدة واستقرار المخيماتاحماس وتحالف القوى الفلسطينية يدعو لبنان:  .9

الموقف الفلسزطيني فزي أكد قياديون من حركة حماس وتحالف القوق الفلسطينية أهمية توحيد : بيروت
الداخل والخارر لحماية القضية الفلسطينية ومواجهة المخاطر التي يتعرض لها شعبنا نتيجة االحتالل 

 الصهيوني لفلسطين وإجراءاته العنصرية والتهويدية واالستيطانية.
بنزان جاء ،لك خالل اسزتقبال ممثزل حمزاس فزي لبنزان علزى بركزة، اليزوم السزبت، وفزد قيزادة التحزالف بل

 برئاسة أمين سره محمد ياسين.
وأدان المجتمعون في بيزان مشزترك تلقزى "المركزز الفلسزطيني ل عزالم" نسزخًة منزه، السزعي الصزهيوني 
لمنززع األ،ان فززي مسززاجد القززدس المحتلززة، مشززددين علززى أن هززذا القززرار عنصززري، ويعززد عززدوانا جديززدا 

 ا اإلسالمية والمسيحية.على شعبنا الفلسطيني ينذر بمخاطر كبيرة على مقدساتن
إلزى ،لززك، أكزد المجتمعززون أهميززة المحافظزة علززى أمزن المخيمززات الفلسززطينية واسزتقرارها وحمايتهززا مززن 
مشززززاريع الفتنززززة، وتحييززززدها عززززن الصززززراعات الداخليززززة والخارجيززززة باعتبارهززززا ترمززززز لقضززززية الالجئززززين 

 ومحطات نضالية على طري  العودة إلى فلسطين.
ن الحكومزززة اللبنانيزززة الجديزززدة بزززإدرار دعزززم حززز  العزززودة وإقزززرار الحقزززوق المدنيزززة كمزززا طالزززب المجتمعزززو 

 واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية القادمة.
الفلسززطينية، وتفعيززل التنسززي  بززين -وشززددوا علززى "السززلم األهلززي فززي لبنززان وتعزيززز العالقززات اللبنانيززة

الفلسطينية والدولة اللبنانيزة بكزل مشسسزاتها وأجهزتهزا، وصزواًل إلزى حزوار شزامل حزول مجمزل الفصائل 
الوضززع الفلسزززطيني فزززي لبنزززان بكزززل جوانبزززه السياسزززية واإلنسزززانية واالجتماعيزززة والقانونيزززة واألمنيزززة بمزززا 
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دة إلى دياره يحفظ سيادة لبنان ويشمن العيل الكريم لشعبنا الفلسطيني في لبنان، ريثما يتمكن من العو 
 األصلية في فلسطين".

 19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الفلسطينية-تعزيز العالقات اللبنانيةلجهود العلى ضرورة تكامل ممثل حماس بلبنان يشدد  .11
اسززتقبل ممثززل حركززة حمززاس فززي لبنززان "علززي بركززة" وفززدًا مززن لجنززة مسززاعي الخيززر فززي مخززيم  :بيززروت

 شيخ "يوسف طحيبل".عين الحلوة برئاسة ال
ويضم الوفد "أبو وائل زعيتر وعدنان الرفاعي وأبو السعيد اليوسف وأبو أدهم قزبالوي"، وحضزر اللقزاء 
 عضو القيادة السياسية في حركة حماس مشهور عبد الحليم، ومسشول العالقات السياسية زياد حسن.  

راره، مشددًا على أن المخيمزات وأكد بركة حرص حركة حماس على المحافظة على أمن المخيم واستق
الفلسطينية ما تزال في دائرة االستهداف، والمحافظة عليها وتحييدها عن الصراعات هي من أولويزات 

 حركة حماس في لبنان، باعتبارها ترمز لقضية الالجئين الفلسطينيين.
واللجززان وشززدد ممثززل حركززة حمززاس علززى ضززرورة تكامززل جهززود جميززع الفصززائل والقززوق الفلسززطينية،  

الفلسززززطينية، -الشززززعبية واألهليززززة والمشسسززززات المحليززززة، مززززن أجززززل تعزيززززز العالقززززات األخويززززة اللبنانيززززة
والمحافظززة علززى مخززيم عززين الحلززوة، باعتبززاره عاصززمة المخيمززات فززي لبنززان، ومحطززة نضززالية علززى 

 طري  العودة إلى فلسطين.   
 19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  1,400ت سقف عضوية المؤتمر السابع بـ ثب   فتح ماع مركزيةالزعارير: اجت .11

قزززال النزززاط  باسزززم اللجنزززة التحضزززيرية للمزززشتمر السزززابع لحركزززة )فزززت (، فهمزززي الزعزززارير، إن  :رام هللا
اجتمززاع اللجنززة المركزيززة لحركززة فززت  الززذي عقززد مسززاء أمززس الجمعززة اطلززع علززى تفاصززيل التحضززيرات 

 المتعلقة بالمشتمر.
زعززارير فززي تصززري  صززحافي يززوم السززبت، أن اللجنززة المركزيززة أكززدت علززى قرارهززا السززاب  ال وأوضزز 

عضو، يمثلون الضفة الغربيزة والقزدس وقطزاع غززة  1400والمتعل  بسقف عضوية المشتمر وهو واقع 
 التنظيمية وف  نصوص النظام. واألطروالشتات، وكذلك القطاعات الحركية 

وصزت أن تكزون رئاسزة المزشتمر ولجانزه الرئيسزية والنزاط  باسزمه مزن أن اللجنزة المركزيزة أ إلى وأشار
غير المرشحين لعضوية اللجنة المركزية أو المجلس الثزوري، و،لزك بغيزة تحقيز  شزفافية وعدالزة أعلزى 

 بين األعضاء وعلى أساس تساوي الفرص.
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قززد المززشتمر فززي وقززال الزعززارير ان اللجززان المنبثقززة عززن اللجنززة التحضززيرية تواصززل عملهززا إلنجززاز ع
 تشرين ثاني الجاري في رام هللا. 29موعده المقرر يوم 

 19/11/2016القدس، القدس، 
 

 من األسرى بالسجون من حركة فتح %57 تقرير: .11
أفززاد تقريززر صززادر عززن هيئززة شززشون األسززرق والمحززررين انززه عشززية التحضززير لعقززد المززشتمر : رام هللا

من األسرق القابعين في السجون والزذين يبلز  عزددهم  %57فإن  29/11/2016السابع لحركة فت  يوم 
مززن األسززرق القززدامى  %90أسززير هززم مززن أسززرق حركززة التحريززر الفلسززطيني فززت  وان  7000مززا يقززارب 

عامززا مززن أسززرق حركززة فززت  وعلززى رأسززهم عميززد األسززرق وأقززدمهم كززريم  20الززذين يقضززون أكثززر مززن 
 يونس.

ن أكثر من ربع قرن في السزجون، رفضزت حكومزة االحزتالل أسيرا فتحاويا يقضو  15وقالت الهيئة أن 
 .اإلفرار عنهم في الدفعة الرابعة
ممززن يقضزززون أحكامززا بالسزززجن المشبززد لمززرة واحزززدة او لمززرات عزززدة  %50وقالززت الهيئززة أن مزززا يقززارب 

 ينتمون لحركة فت .
 19/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 ر "مراقب الدولة" حول حرب غزة نتنياهو يرفض المسودة النهائية لتقري .13

رفزززص مصزززدر مقزززرب مزززن رئزززيس الزززوزراء اإلسزززرائيلي بنيزززامين نتنيزززاهو، مزززا ورد فزززي المسزززودة  :القزززدس
 النهائية لتقرير "مراقب الدولة" عن عملية "الجرف الصامد" )الحرب األخيرة( في قطاع غزة.

قريززر عززن أن نتنيززاهو لززم واعتززرض المصززدر فززي بيززان صززدر عززن مكتززب نتنيززاهو حززول مززا جززاء فززي الت
يطلع المجلس الزوزاري المصزغر للشزشون األمنيزة والسياسزية "الكابنيزت" علزى التهديزد الكزامن فزي أنفزاق 

 حماس.
جلسززة للمجلززس، وإن رئززيس  13وقززال المصززدر إن خطززورة هززذا التهديززد عكرضززت بشززكل كامززل خززالل 

ئيل، إلى جانزب التهديزد النزووي والتهديزد الوزراء وصفه برحد التهديدات االستراتيجية التي تواجهها إسرا
 الصاروخي والتهديد في مجال الفضاء اإللكتروني )السايبر(.

واتهم التقرير المشسسة العسكرية واألمنية والسياسية بالتقصير فزي اإلعزداد لحزرب غززة وتجاهزل خطزر 
 األنفاق.

 18/11/2016القدس، القدس، 
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 ت لتحقيق جنائي ضد نتنياهوودعوا "إسرائيلـ"صفقة الغواصات تتفاعل ب .14

واصل صفقة الغواصات التي أبرمتها حكومة بنيامين نتنياهو مزع شزركة ألمانيزة بالتفاعزل : تمحمد وتد
في إسرائيل، حيث تلقي بظاللها على الخارطة السياسية، و،لك بعد تكشزف حجزم الشزبهات حزول أداء 

تنيزاهو والمحزامي دافيزد شزيمرون، وهزو وتعالت األصوات المطالبة بفت  تحقيز  جنزائي ضزد ن نتنياهو.
محامي رئيس الحكومة، ومحامي مندوب الشركة األلمانية الضزالعة فزي صزفقة شزراء غواصزات دفعهزا 

 نتنياهو قدما.
وعقب رئزيس مجلزس األمزن القزومي اإلسزرائيلي، يعقزوب نيجزل علزى الصزفقة بزالقول: اال أعزرف إ،ا مزا 

 دراية بكافة التفاصيل والمراحل األولية للصفقةا. كان وزير األمن الساب ، موشي يعالون على
وأضززاف نيجززل فززي تصززريحاته التززي وردت فززي برنززامة اواجززه الصززحافةا الززذي يبززث علززى القنززاة الثانيززة 
اإلسرائيلية: الم يكن هناك أي سجال وتباين بالمواقف حيال ضرورة شراء ثالث غواصزات، لكزن أدكزد 

 في النقاشات المهنية التي أجريناهاا.أن المحامي شيمرون لم يتواجد مطلقا 
ولفزت نيجززل فزي معززرض حديثزه للقنززاة الثانيزة إلززى أنزه تززم الخزوض بززالكثير مزن التفاصززيل غيزر الدقيقززة 
المتعلقة بالتزود في الغواصات، على الرغم أن المفاوضزات مزا زالزت أوليزة وقزد تتواصزل لعزامين حتزى 

 يتم إبرام الصفقة.
يزززل عتيزززدا، عضزززو الكنيسزززت يزززائير لبيزززد أن القزززرارات بشزززرن الضزززفقة بالمقابزززل، أوضززز  رئزززيس حززززب ا

اتخززذت بشززكل موضززوعي، حيززث تززم التصززويت بززالمجلس الززوزاري المصززغر للشززشون السياسززية واألمنيززة 
االكابينيتا، كما وأجريت مشزاورات داخزل اللجنزة الوزاريزة القتنزاء األسزلحة بالتنسزي  مزع مجلزس األمزن 

ه لم يكن أي أحد من أصحاب الشزرن و،ات الصزلة علزى درايزة أن المحزامي القومي اإلسرائيلي، بيد أن
 الشخصي لرئيس الحكومة على عالقة بهذه الصفقات.

وتسزززاءل لبيزززد: المزززا،ا اسزززتعان األلمزززان بخزززدمات المحزززامي دافيزززد شزززيمرون ، بسزززبب درايتزززه ، أمزززا ألنزززه 
حزامي الشخصزي لزرئيس الحكومزة مقرب من رئيس حكومة إسرائيل ، فاأللمان كانوا علزى درايزة أن الم
وطالززب لبيززد المستشززار القضززائي  يعمززل لززديهم ونحززن ال علززم لنززا بززذلك، وهززذا األمززر يجززب فحصززها.

 للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بفت  تحقي  جنائي ضد نتنياهو والمحامي شيمرون.
علزى تزويتر بزالقول: امزا بالمقابل، عقب رئزيس الحكومزة السزاب ، أيهزود بزراك، علزى حسزابه الشخصزي 

من شك أن الغواصات ضرورية وفي غاية األهمية، إال أن ثقزة الجمهزور أهزم مزن ،لزك بكثيزر، فهنزاك 
 الكثير من التسادالت التي يجب فحصها وإخضاعها للتحقي ا.

 19/11/2016، 48عرب 
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 ذان" قانون "حظر األتؤجل مناقشة  اإلسرائيليةحكومة ال .15

 األسزززبوعيحكومزززة نتنيزززاهو لزززن تنزززاقل فزززي اجتماعهزززا  أنمطلعزززة،  ئيليةإسزززرا،كزززرت مصزززادر  :القزززدس
، مززا يسززمى بقززانون "المززش،ن" الززذي تنززوي إسززرائيل مززن خاللززه منززع رفززع األ،ان فززي األحززد المقززرر اليززوم

 القدس والداخل الفلسطيني، و،لك بسبب الطعن الذي قدمه وزير الصحة يعقوب ليتسمان.
فرة السبت" من القانون، وفزي حزال سزحب الطعزن فمزن المقزرر أن ويطالب وزير الصحة باستثناء "صا

 المقبل. األربعاءيتم عرض القانون للقراءة التمهيدية في الكنيست يوم 
 18/11/2016القدس، القدس، 

 
 "صفارات السبت""يهدوت هتوراة" ستؤيد قانون منع األذان في حال استثناء يؤكد أن  ليتسمان .16

كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية الشريكة باالئتالف الحكومي ترييد القانون تعتزم : بالل ضاهر -تحرير 
العنصززري لمنززع األ،ان، بعززد أن كانززت قززد تحفظززت منززه ألنززه يمكززن أن يشززمل الصززفارات التززي تنطلزز  

 مساء يوم الجمعة معلنة بدء يوم السبت.
انون العنصري هذا، ألنه وكان وزير الصحة اإلسرائيلي، يعقوب ليتسمان، قد استرنف على مشروع الق

يشمل صفارات السزبت. لكزن وسزائل إعزالم إسزرائيلية ،كزرت اليزوم، األحزد، أن ليتسزمان سزيشيد مشزروع 
القززززانون فززززي حززززال اسززززتثناء صززززفارات السززززبت، مززززا يعنززززي أن اتصززززاالت أعضززززاء كنيسززززت مززززن القائمززززة 

 المشتركة مع ليتسمان ،هبت هباء.
وغيزف، أحزد المبزادرين لمشزروع القزانون العنصزري، أن وأوض  مقربون من عضو الكنيست مردغاي ي

االتصاالت من أجل استثناء صفارات السبت تجري بين "يهدوت هتوراة" ورئيس الحكومزة اإلسزرائيلية، 
بنيززامين نتنيززاهو، مززا يشكززد أن نتنيززاهو شخصززيا يقززود هززذه الخطززوة العنصززرية التززي تنطززوي علززى تقييززد 

 خطير لحرية العبادة.
ا تسزوية بززين نتنيزاهو و"يهززدوت هتزوراة" فإنززه المبزادرين لطززرا مشزروع القززانون سيصززرحون ووفقزا القتززرا

برن القانون سيسري على ساعات الليل فقط، أي منع أ،ان العشاء والفجر، وربما المغزرب أيضزا، وأن 
"يهدوت هتوراة" ستشيد مشروع القزانون بهزذه الصزيغة، لزدق طرحزه يزوم األربعزاء المقبزل علزى الكنيسزت 

 للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
في حال قررت كتلة "يهدوت هتوراة" ترييد مشروع قانون منزع رفزع األ،ان، فإنزه يتوقزع أن تناقشزه لجنزة 

 التشريع الوزارية اليوم، وتصادق عليه لطرحه على الهيئة العامة للكنيست يوم األربعاء المقبل.
 20/11/2016، 48عرب 
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 المؤذن" قانون "حال استثناء "صافرة السبت" من نص ب "العليا اإلسرائيلية"ى باللجوء إلالطيبي يهدد  .17

المزززش،ن"، وفزززي حزززال  قزززانون " باسزززتثناء "صزززافرة السزززبت" مزززن اإلسزززرائيلي وزيزززر الصزززحة القزززدس: طالزززب
 المقبل. األربعاءسحب الطعن فمن المقرر أن يتم عرض القانون للقراءة التمهيدية في الكنيست يوم 

عضو الكنيست العربي الدكتور أحمد الطيبزي، بزاللجوء إلزى المحكمزة العليزا اإلسزرائيلية  هددمن جهته 
 في حال تم استثناء "صافرة السبت" من نص القانون.

وكشززززف الطيبززززي عززززن أن مشززززروع القززززانوني اإلسززززرائيلي أثززززار ردودا غاضززززبة فززززي مختلززززف دول العززززالم 
لباكسززتان ولبنززان واالردن وتركيززا ومختلززف اإلسززالمي وأنززه تلقززى اتصززاالت مززن هيئززات إسززالمية فززي ا

 الدول العربية واالسالمية االخرق ، عبروا فيها عن غضبهم الشديد من القانون االسرائيلي الجديد.
وأضاف الطيبي، أنه طلب من رئيس الحكومة االسرائيلية نتنياهو العودة إلزى رشزده واعزادة النظزر فزي 

مر يرتي بالتفاهم بين السكان انفسزهم ولزيس بزالقوة ويجزب ان موقفه من القانون، مشيرا إلى أن هذا األ
وأكززززدت القائمززززة المشززززتركة، أن "مشززززروع القززززانون  يسززززود التسززززام  والحززززوار علززززى اإلكززززراه واالسززززتفزاز.

عنصري، أهدافه ال تنحصر في انتهاك حرية الديانات والعبزادة والمقدسزات، بزل يهزدف لمحزو حضزور 
 ربية واإلسالمية في الحّيز العام".الهوية والثقافة والحضارة الع

 18/11/2016القدس، القدس، 
 

 منع األذان اإلسرائيلي حال إقرار الكنيستفي ح بالتوجه للهيئات الدولية غنايم يلوّ   .18
أكززد النائززب العربززي فززي "الكنيسززت اإلسززرائيلي"، مسززعود غنززايم، أن حكومززة االحززتالل أّجلززت : الناصززرة

 بوع المقبل، مشيًرا لنية التوجه إلى الهيئات الدولية حال إقراره.إقرار قانون منع األ،ان لألس
ونقلت "قدس برس" عن النائزب غنزايم )مزن القائمزة العربيزة المشزتركة( قولزه: إن الحكومزة "اإلسزرائيلية" 

 واللجنة الوزارية لششون التشريع ستناقل غًدا األحد التماس األحزاب الحريدية.
ضوع معها ووجد حل العتراضاتها، واستثناء نداء السبت مزن قزانون منزع وأشار إلى أنه إ،ا سوي المو 

 األ،ان، فسيكقّر القانون، وطرحه بالقراءة التمهيدية على الكنيست للمصادقة عليه يوم األربعاء المقبل.
وتوقع غنزايم أن يفزرض رئزيس حكومزة االحزتالل بنيزامين نتنيزاهو "االنضزباط االئتالفزي"  مسعود غنايم

 يست، األمر الذي سيجبر نواب االئتالف )أغلبية( على التصويت لصال  القانون.في الكن
وهدد غنايم، بالتوجه إلى الهيئات والمشسسات الدولية، حال إقرار القانونع كونه يشزكل تهديزًدا إلحزدق 

 الحريات األساسية التي كفلتها القوانين والمواثي  اإلنسانية المتمثلة في حرية العبادة.
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لنائزب العربزي، القزانون الزذي "ال يحتزرم الزدين والشزعائر اإلسزالمية"، موضزًحا أن "العنصزريين ورفزص ا
 ال يطيقون سماع األ،ان، ألنه يذكرهم بهوية هذه األرض الفلسطينية والعربية واإلسالمية".

ورأق النائززززب العربززززي أن قززززانون منززززع األ،ان، "ينضززززم إلززززى سلسززززلة قززززوانين عنصززززرية، سززززنتها حكومززززة 
خزارر الشزرعية،  48تالل والكنيست )...(، تهدف إلى فرض يهودية الدولة، وإخرار فلسطينيي الز االح

 واالنصياع للحركة الصهيونية، التي تريد العرب بدون هوية أو انتماء ديني وقومي".
وطالززب غنززايم العززالم العربززي واإلسززالميع وخاصززة الززدول التززي تقززيم عالقززات مززع "إسززرائيل"، بالضززغط 

 للتراجع عن هذا القانون، وعدم الوقوف مكتوفي األيدي.عليها 
 19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بغزة حماس المسؤولية عن المواجهات قرب السياج الحدودييحمّ ل مردخاي  .19

حمزززل مزززن يسزززمى منسززز  عمليزززات االحزززتالل فزززي األراضزززي الفلسزززطينية المحتلزززة عزززام : هاشزززم حمزززدان
ا يوم السبت، حركة حماس المسشولية عن المواجهات التي تقع بالقرب ، يوآف مردخاي، صبا1967

وقززال مردخززاي إن امززن يحززاول الززدخول إلززى إسززرائيل  مززن السززيار الحززدودي بززين قطززاع غزززة وإسززرائيل.
 يعرض حياته للخطرا.

وكان قد صزرا فزي مقابلزة صزحفية، يزوم الجمعزة، إن فلسزطينيين مزن قطزاع غززة قزد دخزال إلزى منطقزة 
وبحسززب مردخززاي فززإن الشززابين الفلسززطينيين قززد اعترفززا لززدق  و سززالم وبحوزتهمززا عبززوة ناسززفة.كززرم أبزز

 التحقي  معهما أنهما خططا لتنفيذ عملية.
 19/11/2016، 48عرب 

 
 حمراألخط لالبؤر االستيطانية تجاوز ل شرعنةقاٍض سابق بـ"العليا اإلسرائيلية":  .11

إلسزرائيلية السزاب ، القاضزي المتقاعزد اليزاهو ماتسزا، أن اعتبزر نائزب رئزيس المحكمزة العليزا ا :تل أبيزب
مشززروع القززانون الخززاص بإضززفاء صززبغة الشززرعية علززى النقززاط االسززتيطانية العشززوائية، "تجززاوز لخززط 

 أحمر ويحلل الحرام".
وانتقززد القاضززي ماتسززا فززي حززديث إ،اعززي مززع "صززوت إسززرائيل" بالعربيززة، يززوم السززبت، تصززرفات رئززيس 

نتنيزززاهو ووزيززرة العزززدل أييلزززت شزززاكيد فززي هزززذا الشزززرن، وقزززال: إنهمززا يعلنزززان مزززن جهزززة  الززوزراء بنيزززامين
معارضزززتهما لسزززن هزززذا القزززانون، ومزززن جهزززة أخزززرق يصزززوتان فزززي الكنيسزززت لصزززالحه، علزززى السزززلطات 

 اإلسرائيلية التقيد برحكام القانون الدولي".
 19/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 دأ بث سلسلة تقارير حول "موت حل الدولتين"يباإلسرائيلي التلفزيون  .11

، انه سزيبدأ اعتبزارا مزن اليزوم بزث سلسزلة السبتاعلن التلفزيون اإلسرائيلي القناة العاشرة مساء  :رام هللا
 من التقارير والتحليالت تحت عنوان "موت حل الدولتين".

 قد تم دفنه.ما كان حل الدولتين  إ،اهذه التقارير ستركز على  أنو،كر التلفزيون 
، فززي شززريط علززى الشاشززة للمشززاهدين العبززارة التاليززة: "اعتبززارا مززن الغززد سلسززلة أمززسوعززرض التلفزيززون 

 تقارير حول موت حل الدولتين".
 18/11/2016القدس، القدس، 

 
 طفال  فلسطينيا  في سجون االحتالل 350الفلسطيني: نادي األسير  .11

قال نادي األسير إن قوات االحتالل اإلسرائيلي، : هللا(الرحيم حسين )غزة، رام  عالء مشهراوي، عبد
فتاة قاصر في سجونها، بين  12عامًا، وبينهم  18طفاًل فلسطينيًا تقل أعمارهم عن  350تحتجز نحو 

 محكومين وموقوفين.
وأوض  النادي في بيان، بمناسبة اليوم العاملي للطفل الذي يصادف اليوم األحد، أنه وث  أكثر من 

، تركزت معظمها في مدينة القدس المحتلة. 2015الة اعتقال لألطفال منذ أواخر العام ح 2000
نفت كجرائم، ومنها  واستعرض االنتهاكات التي نفذتها سلطات االحتالل بح  األطفال، والتي صك
إطالق الرصاص الحي بشكل مباشر ومتعمد، ونقلهم إلى مراكز التحقي  والتوقيف وإبقائهم دون 

راب، واستخدام الضرب المبرا، وتوجيه الشتائم واأللفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم طعام أو ش
 وترهيبهم، وانتزاع االعترافات منهم تحت الضغط والتهديد.

وجدد نادي األسير مطالبته المنظمات والمشسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها منظمة األمم 
 ر لحماية األطفال الفلسطينيين.المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ببذل جهود أكب

 20/11/2016االتحاد، أبو ظبي، 
 

 تشييع جثمان الشهيد أبو سعدة  .13
عاما(، الذي  24شيع العشرات في قطاع غزة،  هر يوم السبت، جثمان الشهيد محمد أبو سعدة )

استشهد برصاصة جندي إسرائيلي في الصدر خالل المواجهات التي اندلعت شرق مخيم البرية وسط 
 قطاع غزة.
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وشارك في مسيرة التشييع مسلحون من كتائب األقصى الجناا العسكري لحركة فت ، وسط هتافات 
 تطالب المقاومة بالرد على الخروقات اإلسرائيلية المتواصلة بح  الفلسطينيين في قطاع غزة.
يه نظرة وانطلقت مسيرة التشييع من منزل الشهيد في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث ألقيت عل

الوداع األخيرة قبل دفن جثمانه في مقبرة الشهداء بالمخيم وسط إطالق عيارات نارية مكثفة من 
 المسلحين.

 19/11/2016القدس، القدس، 
 

 فلسطينيو غزة يأملون بمساهمة مصر في التخفيف من معاناة الحصار .14
المصرية في التخفيف  رمل الفلسطينيون في قطاع غزة، برن تساهم السلطات: يفتحي صّباا -غزة 

من معاناتهم الناتجة من الحصار الخان ، خصوصًا عقب توارد األنباء عن نية القاهرة فت  معبر 
رف  الحدودي نحو عشرة أيام شهريًا، على مرحلتين كل منها يدوم خمسة أيام، بداًل من خمسة أيام 

 كل ستة أو ثمانية أسابيع، وأحيانًا أكثر.
لفلسطيني في توصيات مشتمر "التفاعل اإليجابي بين قطاعات المجتمع وانعكس هذا التفادل ا
آفاق فلسطينية وردق مصرية"، الذي نظمه المركز القومي لدراسات الشرق  -المصري والفلسطيني 

 األوسط في مدينة العين السخنة في مصر بين السابع والتاسع من الشهر الجاري.
القرارات( هي األولى من نوعها منذ سحب مصر  إلىب ولفت مراقبون الى أن هذه التوصيات )أقر 

 .2007حزيران )يونيو(  14ديبلوماسييها من ممثليتها في مدينة غزة غداة االنقسام الفلسطيني في 
ووجه المشاركون في المشتمر رسائل إيجابية للشعب الفلسطيني مفادها برن "سحابة صيف" في 

 غير رجعة. إلىع القطاع، ،هبت الفلسطينية، بخاصة م -العالقات المصرية 
الفلسطينية بفت  المعبر ستة أيام خالل انعقاد المشتمر  -وجاءت بوادر انفرار العالقات المصرية 

الشهر الماضي، وفتحه مجددًا هذا األسبوع لثالثة أيام لتمكين آالف الغزيين من  18و 16األول بين 
وكان نحو خمسة آالف تمكنوا  ي، والعودة إليه.طالب جامع 1700مغادرة القطاع، من بينهم أكثر من 

وجاء في البيان الختامي للمشتمر الثاني،  من المغادرة في المرة األولى، فيما عاد نحو ثالثة آالف.
طالبوا القيادة السياسية المصرية بدعوة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية إلى االجتماع أن المشاركين "

في القاهرة تحت عنوان: حوار وطني فلسطيني شامل للوحدة والوطن تنفيذًا التفاق القاهرة، واستكمال 
واتف  الطرفان على تشكيل لجنة من رجال أعمال  الجهود التي بذلت خالل الفترة الماضية".

 لسطينيين ومصريين لبحث أوجه التعاون المستقبلي بين مصر والقطاع.ف
 20/11/2016الحياة، لندن، 
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 "العليا اإلسرائيلية" توافق على تجميد اعتقال أسيرين مضربين عن الطعام .15

وافقت المحكمة العليا اإلسرائيلية ليل الجمعة السبت على "تجميد" اعتقال األسيرين : ب.ف.أ  -غزة 
عن الطعام أنس شديد وأحمد أبو فارة إداريًا، فيما أعربت اللجنة الدولية للصليب األحمر  المضربين

عن قلقها إزاء "تدهور صحة األسيرين" شديد وأبو فارة، اللذين يخوضان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام 
ام اإلسرائيلية وقالت محامية األسيرين المضربين أحالم الحداد، إن النيابة الع يومًا. 50منذ أكثر من 

السبت، في إطار متابعة التماسين قدما صباحًا، إنها تلقت تقريرًا من طبيب  -أبلغتها ليل الجمعة
مستشفى أساف هاروفيه )حيث يرقدان( يشرا فيه وضع األسيرين المضربين عن الطعام، وإن هناك 

 خطرًا حقيقيًا على حياتيهما".
النيابة على طرا حل وهو تجميد اعتقالهما إداريًا، وتطلب  وأوضحت الحداد أنه "بناًء على ،لك تواف 

وأضافت أنه "بناًء عليه قررت المحكمة العليا إصدار أمر تواف  فيه  أن تتبنى المحكمة هذا الحل".
على تجميد اعتقالهما إداريًا، مع فت  المجال أمام قائد منطقة )الضفة الغربية العسكري اإلسرائيلي( 

 أو تجديده ضمن صالحياته".بإلغائه الحقًا، 
 20/11/2016الحياة، لندن، 

 
 االحتالل يمنع فلسطينيا  مريضا  من العالج .16

منع ما يسمى بجهاز األمن العام "الشاباك" فلسطينيًا من سكان قطاع غزة، يعيل في حالة ": وام"
"أسباب  زسطينية ليومًا من االنتقال للعالر في أحد المستشفيات بمحافظة الخليل الفل 40غيبوبة منذ 

وقال موقع "واال اإلسرائيلي" إن الشاب يعيل على أجهزة التنفس الصناعي وحالته حرجة ،  أمنية".
وليس مفهومًا ما الذي تشكله حالته الحرجة من خطر على ما يسمى "األمن "اإلسرائيلي"، مشيرًا إلى 

 ،قرار "الشاباك" بهذا الشرنأن مشسسة أطباء من أجل حقوق اإلنسان قدمت استئنافًا مرتين ضد 
 .معتبرة القرار برنه يخالف القوانين الدولية ، وأن "إسرائيل" هي من تتحمل المسشولية عن حياته

 20/11/2016، الخليج، الشارقة
 

 االحتالل يسلم إخطارات بإخالء منشآت في يعبد جنوب جنين .17
ت االحتالل المتواجدة على الحاجز وقال سامر أبو بكر رئيس بلدية يعبد في بيان، إن قوا: وكاالت

ووقف العمل فيها، (، منشآت تصنيع الفحم)سلمت فلسطينيين إخطارات تطالبهم بإخالء "المشاحر" 
وإال ستقوم باالستيالء على معداتها وهدمها، أما أصحاب "المشاحر" فروضحوا في بيان: أن هذه 
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أن هذه "المشاحر" تلوث البيئة، في حين اإلخطارات ترتي تلبية لرغبات المستوطنين، الذين يدعون 
أنهم هم من يلوث البيئة من خالل مصانعهم، ومياه الصرف الصحي، واقتالع األشجار، وإقامة 
الجدار ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وحذروا من خطورة تنفيذ هذه اإلخطارات، مشيرين 

هذه المنشآت، مطالبين الجهات ،ات  إلى أن هناك آالف العائالت تعيل من وراء العمل في
 االختصاص بالتحرك الفوري لمنع حدوث ،لك.

 20/11/2016، الخليج، الشارقة 
 

 االحتالل يقتحم حرم جامعة "القدس" ويصادر مقتنيات معرض طالبي .18
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم السبت، جامعة القدس "أبوديس"، وقامت بمصادرة 

 ض طالبي بعد تدمير أجزاء منه.مقتنيات معر 
وأفاد مراسل "قدس برس"، أن قوة من جيل االحتالل اقتحمت الجامعة فجرا، بعد احتجاز الحراس 

لحركة داخل إحدق الغرف، وشرع جنود االحتالل بتفتيل مقر الكتلة اإلسالمية )الذراع الطالبي 
 "حماس"(، ومصادرة محتوياته

دمير معرض طالبي كانت تعكف الكتلة على البدء به يوم وأضاف أن االحتالل قام كذلك بت 
 السبت، ومصادرة مقتنياته.

اقتحام االحتالل لحرم الجامعة واالعتداء على المعرض الطالبي، جاء بعد ساعات قليلة على قيام 
األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على اعتقال ممثل الكتلة اإلسالمية في الجامعة، وأحد 

 عضائها، ومصادرة تجهيزات المعرض المزمع إقامته اليوم.أ 

، قالت فيه "إنها تنظر إلى هذا العمل بعين الريبة السبت وكانت "الكتلة اإلسالمية"، أصدرت بيانا يوم
والمفاجرة إ، يتساوق هذا الفعل تماما مع خطة االحتالل لمنع إقامة نشاطات الكتلة في الجامعة، 

 عرض ساب ، واعتقال منسقها آنذاك"ات مواقتحام وإتالف مقتني

وأشارت إلى أن هذه الهجمة من االعتقاالت والمصادرات "ترتي ضمن خطة ممنهجة تقوم بها أجهزة  
  السلطة بح  "الكتلة اإلسالمية" في كافة الجامعات".

ر عن أعلنت الكتلة الطالبية دخول عدد من أبنائها في اعتصام مفتوا في حرم الجامعة حتى اإلفرا
 المعتقلين ووضع حد لوقف ممارسات أجهزة السلطة بح  الطلبة الجامعيين.

 19/11/2016، قدس برس
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 في يوم زفافه مقدسيا   االحتالل يعتقل عريسا   .19
قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم : تحرير إيهاب العيسى، من محمد منى -القدس المحتلة 

 عات من االحتفال بيوم زفافه.السبت، باعتقال عريس مقدسي قبل سا
عصب، أن قوة من جيل وشرطة  وأوض  رئيس لجنة أهالي األسرق والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو

على اعتقال الشاب عبد الفتاا فاخوري، بعد اقتحام منزله في منطقة  السبتاالحتالل أقدمت فجر 
 باب حطة بالبلدة القديمة.

، السبتريس المعتقل والذي من المقرر أن يحتفل بزفافه مساء وأشار الناشط أبو عصب إلى أن الع
 نكقل إلى مركز شرطة "القشلة" في البلدة القديمة، حيث يخضع للتحقي  هناك.

 19/11/2016، قدس برس
 

 ؟هل تستطيع القاهرة فرض دحالن رئيسا  ": 11"عربي  .31
المفصول من حركة فت ، الموقف الرسمي المصري بالوقوف خلف القيادي  طراك : إبراهيم الطاهر
العديد من التسادالت حول قدرة القاهرة على فرضه رئيسا للسلطة الفلسطينية، أثار محمد دحالن، 

 على الرغم من العداوة الشديدة له داخل تيار عريص في منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فت .
مصر تدعم دحالن بقوة وتريده أن  أكد وزير الثقافة بالسلطة الفلسطينية األسب ، إبراهيم أبراش، أن

يكون رئيسا للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن القاهرة تمتلك أدوات تمكنها بالتنسي  مع دول عربية 
 وإقليمية من الضغط على األطراف الفلسطينية الفاعلة لفرض رديتها.

ت سياسية جديدة " تخوفه من االتجاه نحو خل  كيانا21وأبدق أبراش، في تصريحات خاصة لز "عربي
في حال فشلت المسارات الشرعية والقانونية التي تمكن دحالن  ،بعيدا عن السلطة الفلسطينية الحالية

من الوصول لمنصب الرئاسة، موضحا أن من يقود الشعب الفلسطيني يجب أن يكون من خالل 
 الفلسطينية. المشسسات الشرعية القائمة، وال يمكن ألحد المنافسة عليها وهو خارر األراضي

وأضاف أن ما يعزز تخوفه هو دعوة دحالن إلى تنظيم مشتمر وطني فلسطيني بالخارر، مشكدا أن 
مخرجات مشتمر فت  السابع المقرر عقده في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، إ،ا جاءت عكس 

 ما يريده األطراف الفاعلة سيصب  الوضع جاهزا لخل  كيانات سياسية موازية.
ر وزير الثقافة بالسلطة الفلسطينية األسب ، إلى أن مصر ال تزال تعتبر حتى هذه اللحظة أن وأشا

منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتابع قائال: "ولكن هناك 
ه الرئيس توتر في العالقة بين مصر ومنظمة التحرير خالل الفترة األخيرة، ومواقف غير مريحة تجا

عمار عندما تمت محاصرته  نتمنى أال تصل إلى مستوق ما حدث مع الرئيس أبو، محمود عباس
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عربيا، بجانب الحصار الصهيوني، وكان هناك شبه إجماع عربي على ضرورة تغيير النظام 
 عمار". السياسي الفلسطيني الذي يمثله أبو

مية قد تدفعهم للتفكير في طريقة للخرور من وأكد أبراش أن الموقف المصري تدعمه دول عربية وإقلي
وعلى رأسها التخفيف من  ،هذا المرزق، الفتا إلى أن مكاسب مصر من مجيء دحالن رئيسا عديدة

أزمة االنهيار األمني في سيناء، وتبديد الصورة الذهنية العالقة في أ،هان الشعوب العربية برن مصر 
تعود سياسيا إلى دورها الريادي والمشثر في  تحاصر قطاع غزة، فضال عن أن مصر تريد أن
 المنطقة العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة.

 20/11/2016، 21موقع عربي
 

 أيام استثنائيا   خمسةمصر تغلق معبر رفح بعد فتحه  .31
السبت، معبر رف  بعد فتحه بشكٍل استثنائي لمدة خمسة أيام، أمام  أمسأغلقت السلطات المصرية، 

 مسافرين من الطلبة والمرضى والعالقين.حركة ال
و،كرت هيئة المعابر والحدود، في بياٍن صحفي، أّن السلطات المصرية أبلغتهم بعدم تمديد عمل 

 المعبر، وبذلك أعيد إغالق المعبر فجر السبت.
يذكر أن السلطات المصرية أعلنت فت  المعبر خمسة أيام استثنائيا، فيما عبرت هيئة المعابر عن 

لها أن يمّدد فت  المعبر أليام أخرقع ليتسنى المغادرة لجميع الحاالت اإلنسانية المسجلة لدق وزارة أم
 الداخلية.

 19/11/2016السبيل، عم ان، 
 

 ألقصى ويغرق المكان بالمياهلمسجد ال مناصرا   األردن يمنع مهرجانا   .31
كلم جنوب  130الكرك ) منعت السلطات األردنية إقامة مهرجان نصرة األقصى السادس عشر في

 العاصمة عمان(، الذي كان موعده يوم السبت.
وقال األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي محمد الزيود إن "ما جرق من منع لمهرجان األقصى 
السادس عشر، واالعتداء على خيمة المهرجان وإغراقها بالمياه، ما هو إال خرق للقانون ولسيادته، 

 تلتزم بالقانون وأن تحافظ على تنفيذه".من جهة يفترض أن 
في مقر فرع حزب جبهة العمل اإلسالمي في  السبتوأكد الزيود خالل مشتمر صحفي عقد مساء 

 من رغمبالأن ما جرق من منع المهرجان الذي يقام للعام السادس عشر على التوالي يرتي ، الكرك
 . التزام الحزب بالطرق القانونية
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ذي ترفع فيه كنائس رام هللا وكل فلسطين األ،ان تضامنًا مع المسجد األقصى وقال: "في الوقت ال
المبارك، فإن أجهزتنا الرسمية في أرض الحشد والرباط قامت مساء أمس بإغراق منطقة المهرجان 
بالماء وهدم "صواوين" الحفل، وبصورة تدلل على سطحية التفكير والتعامل مع قوق المجتمع المحلي 

 ردني بصورة عرفية".والمواطن األ
وأكد الزيود أن هذه اإلجراءات والتي وصفها بز"غير المسشولة" لن تثني الحزب، ولن تثني الشعب 
األردني عن تمسكه بحقه في الدفاع عن األقصى والمقدسات، مضيفًا "سنواصل المسيرة التي دفع 

صى، والتي ضمن من خاللها ثمنها أبناء جيشنا العربي األردني، دماءهم انتصارًا لفلسطين واألق
 األجداد واآلباء، وقدم األردن فيها قوافل الشهداء على أسوار القدس واللطرون".

 19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 فاصال  حول مخيم عين الحلوة شّيد جدارا  يلبنان  .33
سطينيين في الجئين فللشرعت السلطات اللبنانية في إقامة جدار فاصل حول مخيم عين الحلوة 

 .صيدا
وقالت مصادر فلسطينية لز"المركز الفلسطيني ل عالم" إن مقاولين بددوا في إقامة الجدار اإلسمنتي 
حول المخيم، بإشراف الجيل اللبناني، الفتة إلى أنه بعد استكماله سيخضع المخيم لحصار كامل 

إلى أن الجدار يشبه إلى حد  ويصب  أشبه بالسجن، الدخول والخرور إليه عبر حواجز الجيل، الفتة
 بعيد الجدار الفاصل الذي أقامته قوات االحتالل لعزل الضفة الغربية المحتلة.

شهًرا "نظرًا لدقة العمل  15ووف  صحيفة المدن اللبنانية، فإن العمل في الجدار سيستغرق نحو 
 وو يفته األمنية"، على حد تعبيرها.

ض الشعبي داخل المخيم بدأت ترتفع ضد إقامة الجدار وأشارت الصحيفة إلى أن أصوات االعترا
 الذي بدأ يشيع وصفه بز"جدار العار"ع كونه يحاصر السكان.

 19/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "مؤتمر باريس" للسالم في مهب الريح .34
ي قالت مصادر ديبلوماسية غربية إن فرنسا تراجعت عن عقد مشتمر دول: محمد يونس -رام هللا 

للسالم في باريس قبل نهاية العام الجاري على ضوء مجموعة من التطورات، منها نتائة االنتخابات 
 كية، إضافة إلى عدم تحمس اإلدارة الراهنة ورفص إسرائيل المشاركة.ياألمر 
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وكانت فرنسا أكدت أن المشتمر سيعقد قبل نهاية العام على رغم المعارضة اإلسرائيلية، لكنها عادت 
عت عن هذا التركيد بعد  هور نتائة االنتخابات األميركية وفوز الجمهوري دونالد ترامب وتراج

 بالرئاسة.
كية الحالية غير متحمسة لعقد المشتمر بسبب األسلوب الفرنسي في يوقالت المصادر إن اإلدارة األمر 

كية ية األمر إدارة الملف ورفص الجانب اإلسرائيلي المشاركة. وأضافت أن "مسشولين في الخارجي
أبلغوا المبعوث الفرنسي بيير فيمونت في لقاء جمعه بهم األسبوع الماضي في واشنطن برنهم غير 
متحمسين للمشتمر وأنهم يعتقدون أنه لن ينتة عنه أي شيء بسبب طبيعة المشتمر العامة وبسبب 

 رفص الجانب اإلسرائيلي المشاركة فيه".
تضم عددًا من الدول الفاعلة، لقاء في العاصمة السويدية وستعقد لجنة المبادرة الفرنسية التي 

 منتصف األسبوع الجاري لتقييم المبادرة ودراسة فرص عقد المشتمر في وقت الح  العام المقبل.
لكن العديد من الديبلوماسيين الغربيين يرجحون فشل عقد المشتمر في شكله الحالي. وقال أحد 

ت فرنسا لمشروعها النجاا عليها تغيير صيغة العمل كليًا في المرحلة الدبلوماسيين الغربيين: "إ،ا أراد
المقبلة". وأضاف: "يمكن فرنسا أن تستعين بروسيا أو مصر لعقد المشتمر"، مشيرًا إلى العالقات 
الخاصة بين الرئيسين الروسي والمصري مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يرفص 

 مشتمر باريس".
أضاف: "إ،ا أصرت فرنسا على عقد المشتمر في باريس فال يوجد فرصة حقيقية لنجاحه بسبب و 

 معارضة كل من اإلدارة األميركية وإسرائيل".
 20/11/2016الحياة، لندن، 

 
 إزاء تدهور صحة األسيرين شديد وأبو فارة ق  الصليب األحمر قل   .35

 هور صحة األسيرين شديد وأبو فارة،تدبيانا حول  أصدرت اللجنة أول من أمس: ب.ف.أ –غزة 
إن طبيب اللجنة هيشال، الذي يزور المضربين عن الطعام بانتظام حص "المضربين  قالت فيه:

و،ويهم والسلطات المختصة، على إيجاد حل في هذا الوقت الحرر جدًا يحول دون فقدهما حياتيهما، 
 أو إلحاق أضرار في صحتيهما ال يمكن عالجها".

نة إن "مندوبيها وفريقها الطبي يواصل زيارة األسرق من أجل مراقبة حالهم الصحية، وقالت اللج
والعالر المقدم لهم من قبل سلطات السجن والسلطات الطبية، وفقًا للقواعد الدولية والمعايير 

 (".1991األخالقية، وتحديدًا إعالن مالطا حول المضربين عن الطعام )الجمعية الطبية العالمية 
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رت اللجنة الى أن "مو فيها يسعون خالل زياراتهم إلى التركد من أن جميع األسرق المضربين وأشا
عن الطعام تتم معاملتهم بإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وأنهم يدركون تمامًا اآلثار المترتبة 

 على قرارهم، وأنهم يتصرفون من تلقاء نفسهم وبمحص إرادتهم".
 20/11/2016الحياة، لندن، 

 
 ترامب ونتنياهو وعباس .36

 عوني صادق
في كل حملته االنتخابية، حرص الرئيس األمريكي الجديد، دونالد ترامب، على إ هار انحيازه غير 
المحدود للكيان الصهيوني ولسياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خصوصًا، فركد على تعهده 

"اإلسرائيلي"، وهي: عدم تقسيم القدس  -لفلسطيني االلتزام بثالث قضايا رئيسية تتعل  بالصراع "ا
ونقل السفارة األمريكية إليها، باعتبارها "العاصمة األبدية للشعب اليهودي"، وعدم عرقلة أو معارضة 

 سياسة االستيطان، وعدم فرض إمالءات على "إسرائيل" في إطار تحقي  السالم مع الفلسطينيين.
قال "إن على الفلسطينيين أن يرتوا إلى الطاولة، من دون شروط وفي تركيده على هذه االلتزامات، 

مسبقة، وعلى أساس نبذ الكراهية والتحريص عليها، ومحاربة اإلرهاب، واالعتراف بالدولة اليهودية"! 
وأعلن ترامب أنه سيكون ضد أي قرار أممي يكفرض عليها، محماًل الفلسطينيين كل أسباب استمرار 

 تحريص على الكراهية"، وانتهاء ب"اإلرهاب"!الصراع بدءًا من "ال
وقد جاءت توقعات الصحافة "اإلسرائيلية" الممالئة لنتنياهو متفقة مع تصريحات ترامب المنحازة، وأنه 

 سيلتزم بها إلى حد كبير.
لكن البعص من المعلقين وجه لنتنياهو بعص "النصائ " ليضمن تمسك ترامب بتصريحاته، وتتعل  

ستعادة الثقة" التي انهارت في عهد الرئيس باراك أوباما، ثم ضرورة الحرص على بالعمل على "ا
 "التنسي " مع اإلدارة الجديدة، وتجنب األساليب التي اتبعها نتنياهو في التعامل مع أوباما وإدارته.
 في الوقت نفسه، رأق كثيرون أن "حل الدولتين" انتهى زمنه مع وصول ترامب إلى البيت األبيص!

ن، وفي الوقت نفسه، رأق بعص آخر من من المعلقين المعارضين لسياسة نتنياهو أنه بالرغم من لك
"التشابه" في "الطينة" المصنوع منها كال الرجلين، نتنياهو وترامب، وتشابه كثير من مقارباتهما، ما 

نظرهم، "لغزًا يجعل نتنياهو يرق أن ترامب يمثل "الرئيس الصدي  األفضل"، إاّل أن ترامب يظل، في 
هآرتس  -غير مضمون" خصوصًا أن "،اتيته ال تقل عن ،اتية نتنياهو"! )يوسي فيرتر

(، وهذا يجب أاّل يجعل نتنياهو مطمئنًا كثيرًا له. وقد الحظ المراقبون أن ترامب تراجع 11/11/2016
 عن بعص تصريحاته بعد إعالن النتائة.
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مب بكل تصريحاته االنتخابية حيال الكيان الصهيوني ولكن في كل األحوال، وحتى لو لم يلتزم ترا
وسياسة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، واستطاعت مشسسات وآليات "النظام األمريكي" لجم أو 
كب  "اندفاعاته وتطرفه"، فإنه لن يكون أقل حماسًا لهما من الردساء األمريكيين الذين سبقوه! فكل 

اء األمريكيين منذ هاري ترومان وحتى باراك أوباما، كانوا في سباق اإلدارات األمريكية وكل الردس
مع أنفسهم في ترييد و"ضمان أمن "إسرائيل"، باستثناء بعص مواقف محدودة لبعضهم، تم تجميدها 
أو التراجع عنها الحقًا! والذين ابتهجوا بوصول باراك أوباما للبيت األبيص واعتبروا إدارته األفضل، 

سجلهما على مدق ثماني سنوات خطوة عملية واحدة أوقفت أو حدت من السياسات ال يجدون في 
"اإلسرائيلية" العدوانية أو االستيطانية أو غيرهما، أو أسهمت في إحراز تقدم يذكر في إطار ما سمي 

 )عملية السالم في الشرق األوسط(!
المنتخب بفوزه، مكررًا ما اعتاد ولم يترخر الرئيس محمود عباس، في توجيه التهنئة للرئيس األمريكي 

المسشولون الفلسطينيون قوله في مثل هذه المناسبة، سواء كانت االنتخابات أمريكية أو "إسرائيلية"، 
فقال "االنتخابات األمريكية شرن أمريكي، ونرمل أن نتعاون مع اإلدارة الجديدة من أجل السالم". وفي 

السالم العادل والشامل في المنطقة والعالم"! أّما السفير تهنئته لترامب، تمنى أن "يتحق  في عهده 
الفلسطيني في األمم المتحدة، رياض منصور، فهّدد إدارة ترامب برنه إ،ا تم نقل السفارة األمريكية إلى 
القدس، فإن في حوزة الفلسطينيين "أسلحة في األمم المتحدة" يمكن أن تستخدم "وتمرمر" حياة 

ا يفرض على ترامب استخدام "الفيتو" يوميًا إلسقاط مشاريع فلسطينية ضد األمريكيين، وبينها م
 "إسرائيل"!

تهديدات منصور تكشف عن طبيعة "األسلحة" التي يملكها، ويهدد بها، وهي ال تزيد على اللجوء إلى 
الجهود الدبلوماسية واألمم المتحدة، وهذا يكشف عن عجز السلطة الفلسطينية وعدم امتالكها أية 

سلحة حقيقية في مواجهة الحكومة "اإلسرائيلية" في المرحلة المقبلة، في وقت يفترض أن ينهي أ
مجيء ترامب سياسة المراهنة على الواليات المتحدة و"االعتماد على الغير"، وما يسمى "المجتمع 

 الدولي" إلحقاق الحقوق.
سلو" إلى ضياع ما كان باقيًا قبل لقد أدت هذه المراهنة وهذا االعتماد منذ التوقيع على "اتفاق أو 

"االتفاق"! ومثلما لم يكن باراك أوباما، أو بيل كلينتون، أو جورر بوش )األب واالبن( هم الحل، لن 
 يكون دونالد ترامب هو الحل.

إن البحث عن حلول في الخارر من دون التفات إلى الداخل أدق إلى أنه لم يعد هناك "مشروع 
 لعمل لتحقيقه.وطني فلسطيني" يكجرق ا
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 واليوم ال توجد "سياسة وطنية" فلسطينية جادة إلنهاء االحتالل الذي يتمدد في كل يوم 
 وساعة، في  ل انقسام ال تبدو له نهاية!

 20/11/2016الخليج، الشارقة، 
 

 هل تأّخر كشف قتل ياسر عرفات؟ .37
 حسن شامي 

قبل أيام، حول اغتيال الرئيس  من المفترض أن يكون لتصري  الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
ياسر عرفات، وقع قنبلة سياسية ،ات دوّي عال. يستند هذا االفتراض إلى توافر الحد األدنى من 
الكينونة السياسية الوطنية القادرة على تحويل خبر من هذا العيار الثقيل إلى حدث ،ي تبعات 

ّسكنا بهذا االفتراض، إ، من دونه ال ومضاعفات. ومنعًا ألي التباس، سنسارع إلى التشديد على تم
يمكن إضفاء صفة القوام السياسي والحقوقي المعاصر على الوجود الفلسطيني وعلى حركته الوطنية، 

 على رغم تذررها وتخّبطها في متاهة العجز وانسداد اآلفاق.
ن األشياء ال الكلبية أن يواصلوا التبّج  الواعظ برن المهم هو ثم -سنترك إ،ًا، ألهل السينيكية 

قيمتها، أو، وهذه أنكى، برن الثمن القليل يتطاب  مع القيمة القليلة. بعبارة أخرق، إ،ا كانت القضية 
الفلسطينية تحولت إلى مشكلة زائدة وفقدت قيمة أسهمها في بورصة السياسات المعولمة وبات 

قتل عرفات وإن كان رئيسًا الفلسطينيون عبئًا يجري التخفف منه، فلما،ا ينبغي التوقف عند جريمة 
 منتخبًا ناهيك عن تزعمه عملية تجديد الحركة الوطنية الفلسطينية 

ال نعلم ما إ،ا كان أبو مازن قصد بتصريحه غير المسبوق هذا، قلب طاولة ال يقتصر االجتماع 
يدًا حولها على أهل البيت الفلسطيني. فهو أعلن بوضوا صارخ، أن الزعيم الفلسطيني الذي أقام مد

في قلب الحياة السياسية العربية والدولية، أي ياسر عرفات، قكتل قتاًل وأنه يعرف اسم القاتل لكنه 
سيترك للجنة التحقي  الفلسطينية قرار الكشف عنه وعن مالبسات الجريمة. ينبغي التذكير برنه 

اربة وال تجيز حصل تحقيقان "علمّيان" دوليان، واحد سويسري واآلخر روسي، وجاءت النتائة متض
الجزم بخالصة نهائية. وال،ت السلطات الفرنسية طوياًل بالصمت ولم يصدر عنها في أعقاب 
التحقيقين الدوليين كالم واض  عن أسباب موت عرفات المفاجئ في المستشفى الفرنسي الذي نقل 

 إليه على جناا السرعة من مقره المحاصر في المقاطعة.
لمتقطعة كلها جاءت لتبديد الشكوك المتعا مة حول وفاة عرفات. وها هو هذه التحقيقات والتعليقات ا

أبو مازن يقلل، عن قصد أو عن غير قصد، من صالحية كل ما قيل قاطعًا الشك باليقين. فوق 
،لك، وعد أبو مازن المحتشدين في الذكرق السنوية الثانية عشرة على رحيل عرفات، برنهم هم وكل 
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بالذهول لدق معرفتهم باسم القاتل. لم يظهر حتى اآلن أي رد فعل يشي  متابعي القضية سيصابون 
 بحدوث انفجار. ال شيء سوق صمت مريب.

ترويل الصمت يحتار إلى بعص الرسوخ في العلم. ونرج  أن يكون هذا الصمت حّمال أوجه. فهو 
حقيقية، لكن ينبغي قد يعني أن قنبلة عباس دخانية أو صوتية أو هوائية. وقد يعتبرها البعص قنبلة 

التعامل معها كما لو أنها مجرد مفرقعات كالمية تهدف إلى تصفية حسابات متصلة بالنزاع الداخلي 
على السلطة. هناك في كل األحوال، حرص على اعتبار مقتل رئيس فلسطيني منتخب، وحائز 

د بطبيعة الحال قضاء هللا رصيدًا رمزيًا كبيرًا، حادثًا عرضيًا شاءه القضاء والقدر. وبما أّن المقصو 
 وقدره، فإن المساءلة والمحاسبة تصبحان ضربًا من الشطط المفضي إلى الضالل.

قد يكون صحيحًا أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ترخر كثيرًا في طرا المسرلة، وأنه ال، 
بتزاز، علمًا أن بالصمت العتبارات تخّصه. وليس مستبعدًا أن يكون سكوته قسريًا وتحت الضغط واال

صمته عّرضه في مخيلة العديد من الناس لشبهات التوّرط بهذا القدر أو ،اك في مقتل عرفات، أو 
في األقل في تلفي  الموضوع والمراوغة فيه. وقد يكون صحيحًا أيضًا، أن عّباس قرر تفجير قنبلة 

لسياسي، وبسبب الخواء بسبب احتدام النزاع حول خالفته وحول إرث السلطة الوطنية وتمثيلها ا
 واليرس المخّيمين على حاضر المجتمع الفلسطيني ومستقبله في المدق المنظور.

لكن المسرلة التي تعنينا تتعدق حسابات السياسة السياسوية كما يقال. فهذه يمكن أن نتفهم دواعيها 
نضع جانبًا إقدام محمود ورهاناتها ومطّباتها. والتفهم ال يعني التعاطف بالضرورة. ويمكننا كذلك، أن 

عباس، بعد ألي طويل، على ترجي  كفة كل الذين اشتبهوا أو حدسوا برن وفاة عرفات جريمة قتل. 
وكان هشالء عرضة لتهكم الواعظين والتائبين الذين يتهمون الثبات على الح  بقلة الرشاد واالنقياد 

الراحل دومينيك شيفالييه، قد رّج ، في األعمى خلف نظرية المشامرة العتيدة. وكان المشرخ الفرنسي 
كتاب صدر بعد عام أو عامين على رحيل عرفات، فرضية القتل بالسم. وتساءل عمن عساه يكون 

 الشريك العربي في الجريمة.
التمسك بضرورة إحقاق العدل في موضوع اغتيال عرفات ال يعفي من نقد مسيرته الحافلة باألخطاء 

والمبالغة في تقدير القوة والحجم والثقل. غير أن هذا ال يقلل من قيمة والمغامرات غير المحسوبة 
النظر في مقتله وسكوت اإلخوة واألشقاء والحلفاء عن الجريمة كمششر كبير إلى أحوال السياسة في 
المنطقة العربية. والح  أن مقتل عرفات ومروره، هو ومكاشفة محمود عباس قبل أيام، كسحابة 

حالة الصفرية لتشكل العرب كفاعل سياسي ليس فحسب في العالم المتشابك صيف ينّمان عن ال
 الذي نعيل فيه، بل في قلب إقليمهم ومنطقتهم العربيين ونزاعاتهما الكثيرة.
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في مقدورنا اليوم، خصوصًا بعد كالم محمود عباس، أن نقول إن عملية تسميم ياسر عرفات كانت 
س في دوائر التخطيط اإلسرائيلي، فهذا تحصيل حاصل، بل في التنفيذ التقني لقرار اتخذ من قبل لي

دوائر أكبر شرنًا على الصعيد العالمي واإلقليمي. عملية القتل السياسي لياسر عرفات حصلت في 
عهد جورر بوش االبن وزمرة المحافظين الجدد. ولم تنفع في شيء مسارعة عرفات غداة اعتداءات 

هد استعراضي يظهر فيه وهو يتبرع بالدم لضحايا الهجوم اإلرهابي. أيلول )سبتمبر( إلى تقديم مش 11
كان جورر بوش قد أعلن عن رفضه مجرد مصافحة الرئيس الفلسطيني. وكان ،لك أشبه بحركة 
القيصر الروماني النا ر من علو إلى مبارزة المصارعين وقيامه بقلب اإلصبع وتوجيهه نحو األسفل 

يرفع أحد اصبعه احتجاجًا على مثل هذا السلوك الغانغستري الذي ال كإيذان بالقتل. حصل هذا ولم 
 يلي  بدولة تتزعم العالم في زمن الحداثة واألنوار.

تناوب اإلسرائيليون وحكوماتهم المتعاقبة على إنهاك عرفات والقوق الوطنية الفلسطينية وتصفية 
   سوق تنفيذ حكم اإلعدام.االنتفاضة وصواًل إلى محاصرته مدة عامين في المقاطعة. لم يب

 20/11/2016الحياة، لندن، 
 

 ماذا عسى ترامب فاعال ؟ .38
 جيمس زغبي
تحّول التعلي  على االنتخابات األميركية من تحليل النتائة إلى التكهنات، ومن الحديث عن كيفية 

ما يكون فوز ترامب، إلى ما سيفعله اآلن بعد فوزه. ولعل التكهن بما سيفعله أي رئيس منتخب عادة 
هدفًا بعيد المنال، إال أنه في حالة ترامب سيكون أكثر صعوبة بسبب حقيقة أنه ليس من المشكد 

 كونه يعلم ما سيفعله!
وبالطبع، تختلف إدارة الحكومة اختالفًا تامًا عن إدارة حملة انتخابية، فالحمالت االنتخابية تكون في 

يخوض ويقول ما يحلو له لجذب الناخبين. وأما جانب مهم منها عماًل فرديًا، فيمكن للمرش  أن 
الحكم فيقتضي جهودًا جماعية مالئمة وفعالة وقدرة على اإلدارة والتكيف مع كثير من الوقائع 
السياسية واالجتماعية المتنافسة. ونتيجة لذلك، تنطوي عملية تحويل الوعود إلى سياسات على أمور 

 محفوفة بالمخاطر.
س المنتخب يخفف من نبرته أو يتراجع عن كثير من المواقف التي أعرب عنها ويبدو بالفعل أن الرئي

أثناء الحملة االنتخابية. ودعونا نتذكر ،لك "السور الجميل الكبير الذي ستدفع المكسيك ثمنه"، فيبدو 
ع اآلن أنه لن يكون "سورًا" بالمعنى الحرفي، وإنما تواجدًا أمنيًا صارمًا جدًا عند الحدود، ولن تدف

المكسيك مقابله على اإلطالق. ولن يتم تطوي  وترحيل جميع المهاجرين الذين ال يحملون وثائ ، 
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مليونًا، وإنما مليونين إلى ثالثة ماليين شخص لديهم سجالت إجرامية، وهو شيء  11ويبل  تعدادهم 
 قد بدأه بالفعل الرئيس باراك أوباما.

اية الصحية "أوباماكير"، يبدو أن ترامب قد توصل في وبالمثل، بعد اطالعه على تفاصيل قانون الرع
الوقت الراهن إلى أنه بداًل من التخلص من القانون بشكل كامل، هناك بعص الجوانب الجيدة التي 
يجب حمايتها مع إجراء تحسينات تهدف إلى جعل الرعاية الصحية أكثر تحماًل. ويبدو أنه يتعامل 

 أنه بداًل من إلغائه، فقد يختار بداًل من ،لك تطبيقًا أشد صرامة. بحذر مع "اتفاق إيران" مشيرًا إلى
والواقع أنه بغص النظر عن كون أي رئيس قائدًا للفري ، فهو يكون في كثير من األحيان أسيرًا 

 لفريقه وللعالم، الذي يكتشفه.
ذين عينهم، كما وفي المقام األول، يجب أن يعتمد الرئيس على المعلومات التي يتلقاها من أولئك ال

يعتمد أيضًا على قدرتهم في النهاية على تنفيذ توجيهاته. ولذلك فإن من المهم أن نرق من سيعين 
ترامب في المناصب اإلدارية الحساسة. وفي حين أننا نعرف آراء الرئيس المنتخب من خالل 

ة، إال أن الئحة تصريحاته التي كانت ساعية في األساس إلثارة الحماسة في التجمعات االنتخابي
التعيينات الرئيسة المبكرة يمكن أن تقدم أيضًا بعص الدالالت على المنحى الذي ستتخذه إدارته 

 بشرن القضايا المهمة.
والعامل اآلخر المهم الذي يجب أخذه في االعتبار هو الحقائ  االجتماعية والسياسية التي تمهد 

ساء أجندات إلداراتهم، ال يتم الحكم عليهم فقط بما الساحة أمام الرئيس الجديد. وفي حين يضع الرد 
يفعلونه من خالل أجنداتهم، وإنما أيضًا بمدق قدرتهم على مواجهة األجندة التي يضعها العالم 

 أمامهم.
ودعونا نتذكر برنامة الشرق األوسط الطموا الذي تحدث عنه أوباما في خطابه التاريخي في جامعة 

جرس المعارض، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي المتعصب، والتبعات غير القاهرة. فقد عرقله الكون
 المتوقعة لالضطرابات التي وقعت في عدد من الدول العربية.

وفي حين ألم  الرئيس المنتخب إلى أنه سيسعى إلى التعاون مع روسيا من أجل إنهاء الصراع في 
على تحقي  ،لك، وخاصة أن  سوريا، فإن نجاحه سيعتمد على ما إ،ا كان الكونجرس سيساعده

بعص "الجمهوريين" قد أوضحوا صراحة أنهم لن يشيدوا ،لك، وبالمثل ما إ،ا كانت مصال  روسيا 
ستتالقى مع المصال  األميركية، وما إ،ا كانت إيران ستسم  لروسيا بالهيمنة على أجندتها، وأخذًا 

نطقة وما إ،ا كانوا سيوافقون على ،لك في الحسبان أيضًا موقف الشركاء اإلقليميين اآلخرين في الم
 أم ال.
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وقد اتخذ الرئيس المنتخب مواقف متعددة من الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. وفي البداية أعرب عن 
رغبته في البقاء على الحياد بحيث يمكنه التفاوض من أجل إنهاء الصراع. وشكك أيضًا في 

لتزم باتخا، موقف إزاء قضية القدس. ولكن مع تقدم المساعدات األميركية إلسرائيل، وقال إنه لن ي
الحملة االنتخابية، وحضوره المشتمر السنوي للوبي الضغط اإلسرائيلي "آيباك"، شدد موقفه وأصب  
أكثرًا ترييدًا إلسرائيل. ولكن ما يزيد األمر غموضًا هو أنه في حوار خالل األسبوع الجاري، تحدث 

توصل إلى اتفاق ينهي الصراع، مشكدًا أنه "يود القيام بذلك من أجل عن رغبته في التوسط من أجل ال
 اإلنسانية".

والحقيقة األساسية في كل ،لك أنه ال شيء مشكدا حول ما يريد ترامب أن يفعله تجاه القضايا 
 المهمة، أو ما يستطيع فعله في النهاية.

 20/11/2016االتحاد، أبو ظبي، 
 

رار!!كي ال يؤّذن الفلسطينيون في ا .39  لج 
 خيري منصور 

من مساحتها الجغرافية، وكان تعدادها  األضعافكانت مساحة فلسطين السياسية مئات  أوسلوقبل 
، عربا ومسلمين عبر مختلف القارات، لهذا لم إنسانباالنتساب القومي والوجداني يتجاوز الملياري 

ياهو في القدس حيث اراد صهيوني راديكالي متطرف ان يجازف بما جازف به نتن أي بإمكانيكن 
اعادة الفلسطيني الى ما قبل قرون ليصعد الى سط  بيته ويشّ،ن، لكنه لم يش،ن في جرة كبالل بل 
بملء الفم وعلى مرأق ومسمع من العالم كله، وهذا ما فعله النائب العربي د . احمد الطيبي على 

 ان وهي تطالبه بمغادرة المكان!منصة الكنيست غير عابىء بمقاطعة االصوات االشبه بخوار الثير 
كانت فلسطين قبل اوسلو شيئا آخر ليس فقط بالنسبة ألهلها خصوصا ابناء المناط  المحتلة عام 

 عندما كانت الذاكرة مثقوبة وكذلك القرش الفلسطيني الذي تحول بمرور العقود الى قالدة! 1948
ما يقبل به الفلسطينيون، ومن كانوا أتاا اوسلو لمن يريد غسل يديه من القضية ان يقول نقبل ب

مترددين في اقامة عالقات دبلوماسية مع اسرائيل قالوا لن نكون كاثوليكيين اكثر من البابا وانتهى 
 بعد!االمر الى ان قكتل اوسلو وتعّفن ولم يدفن 

تعرف على اوسلو فّك االرتباط مع العرب والمسلمين وكان الطكعم المقدود من لحمنا والذي اكلناه ولم ن
 وباء!رائحته بسبب الزكام السياسي الذي تحول الى 
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لقد اخبرني صدي  عربي قادم من المانيا وهو يقيم فيها منذ اربعين عاما ان االلمان لديهم مثل 
يصل  للترجمة الفورية االن الى اللغة العربية، وهو ان من كان له اعداء من الطراز العربي ال حاجة 

 حلفاء.به الى االصدقاء وال
بالل الفلسطيني لم يش،ن في جرة ابري ، بل استخدم الفضاء كله كما استخدم احمد الطيبي الكنيست 

 ليش،ن فيه !!
 20/11/2016الدستور، عّمان، 
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