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 ال استقرار إال برحيل االحتاللو بالنار  مشعل: منع األذان في القدس لعب   .1

وصةةةةف  الةةةةد مشةةةةتب رلةةةةي  المة ةةةة، السياسةةةةي لحرةةةةةة حمةةةةا   مسةةةةاعي : أحمةةةةد يوسةةةةف -الدوحةةةةة 
 السلطات اإلسراليلية لمنع اآلذان في القد  بأنه "لت، بالنار".

لمراسةب انناوةوب بقطةر "ن "مةا  مارسةه "سةراليب ةدولةة احة مب فةي المسةجد وقاب مشتب في  صريح 
انقصةةى  وةةةذلع منةةع اآلذان فةةي القةةد  نةةو لتةة، بالنةةار  وقةةد وجةةد نةةذا رد فتةةب عنيةةف عنةةد الشةةت، 

 الفلسطيني وةب جمهور انمة اإلسممية".
أن يةةةون مةةد م  وأوةةاف مشةةتب أن ""سةةراليب قامةةت بسةةح، نةةذا القةةانون بتةةد ردن الفتةةب و وفهةةا مةةن 

 و ابع "الغو، الفلسطيني أعطى اإلسراليليين رسالة و ط ا أحمر". لوقف طقو  م تلقة باليهود".
وأةةةةةد رلةةةةي  المة ةةةة، السياسةةةةي لحمةةةةا  أنةةةةه "لةةةةن يةةةةةون ننةةةةاع اسةةةة قرار بالمنطقةةةةة "  بنيةةةةب الشةةةةت، 

 الفلسطيني حقوقه ورحيب ا ح مب".
راليلية صةةةادقت  انحةةةد الماوةةةي  علةةةى مشةةةرو  قةةةانون وةانةةةت اللجنةةةة الوزاريةةةة لشةةةاون ال شةةةريع اإلسةةة

 يفرض قيود على اس  دام مةبرات الصوت في اآلذان. 
في سياق آ ر  وفةي متةرض  تليقةه علةى فةوز دونالةد  رامة، بالرلاسةة انمريةيةة  قةاب مشةتب: "نةدرع 

ةةةةن الةةةذ  أن الم غيةةرات اإلقليميةةةة والدوليةةةة  ةةاثرعلى قوةةةية فلسةةةطين وعلةةى مجمةةةب قوةةةايا المنطقةةة  ل
 يصنع ال اريخ نو نواب الشتو،. فإن  غير الرلي  انمريةي أم لم ي غير فنحن من نفرض "راد نا".
وأردف "أ  رلي  أمريةي سةوا  ةةان  رامة، أو هيةرك سية شةف الحقيقةة  بةأن ال تنةت اإلسةراليلي لةي  

لشةةت، الفلسةةطيني وحةةدك الةةذ  يصةةنع المتادلةةة  وأنةةه لةةن يةةةون ننةةاع اسةة قرار فةةي المنطقةةة "  بنيةةب ا
 حقوقه ورحيب ا ح مب عن أرونا ومقدسا نا".
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ودعةةا مشةةتب   رامةة، "لةةى " غييةةر سياسةةي ه ال ارجيةةة  وا  تةةاا بالفشةةب السةةابق الةةذ  واةةة، اإلدارات 
 انمريةية الم تاقبة في المنطقة".

 20/11/2016وكالة األناضول لألنباء، تركيا، 
 

 حماية لألكاديميات الفلسطينيةالت الدولية بتوفير المنظما طالبتالفلسطينية" الخارجية " .2
الماسسةةات انمميةةة الم  صةةة  وفةةي مقةةدم ها  الفلسةةطينية طالبةةت وزارن ال ارجيةةة:  حريةةر رامةةي حيةةدر

الةةة تلم للفلسةةةطينيين   "اليونسةةةةو"  ب ةةةوفير الحمايةةةة للماسسةةةات انةاديميةةةة الفلسةةةطينية  بمةةةا يةفةةةب حةةةق  
 ز ال تليمية.المراة "لىوحرية الوصوب اآلمن 

  عقة، اق حةام قةوات وآليةات ا حة مب حةرم 20/11/2016 ةما طالبت الوزارن في بيةان صةحفي  انحةد
 وور  فةي طةولةرم  ا  حةادات الدوليةة الم  صةة بالشةأن انةةاديمي و القد  في أبو دي    يجامت

وطرحها على جدوب بإدانة نذك ا ع دا ات الهمجية  وفوح ا ن هاةات اإلسراليلية بهذا ال صوص  
 ا ج ماعات واللقا ات الدورية ال ي  تقدنا  لع ا  حادات.

 20/11/2016 ،48عرب 
 

 النصف الثاني من الشهر المقبل.. ومصداقية فرنسا على المحك في: مؤتمر السالم أبو يوسف .3
م مصةةممون أةةةد مسةةاوب فلسةةطيني أن الفرنسةةيين أبلغةةوا القيةةادن الفلسةةطينية أنهةة: ةفةةاز زبةةون - رام هللا

 علةةى عقةةد المةةا مر الةةدولي للسةةمم فةةي النصةةف الثةةاني مةةن الشةةهر المقبةةب  بغةةض الناةةر عةةن موقةةف
 وانمريةيين.  ""سراليب"

وقاب واصب أبو يوسف  عوو اللجنة ال نفيذية لمنامة ال حرير الفلسةطينية  "نةه "  صةحة لمةا يشةا  
انوسةةةط": "ربمةةةا ثمةةةة شةةةةوع عنةةةد حةةةوب  راجةةةع فرنسةةةا عةةةن المةةةا مر". وأوةةةاف أبةةةو يوسةةةف لةةةة"الشرق 

بصةراحة  الةثيرين بتد موقف "سراليب وفةوز دونالةد  رامة، فةي الو يةات الم حةدن  لةةن مصةداقية فرنسةا
 فرنسيا  وال ر يبات م واصلة". أن ثمة  راجتا   على المحع". و ابع: "لم نبلغ رسميا  

 ين". بالنسبة للفلسطيني أبو يوسف: ""ن موقف "سراليب لي  مهما   ابوق
 وموافق هةةةةا  أن "أنميةةةةة ""سةةةةراليب"علةةةةى سةةةةااب حةةةةوب أنميةةةةة المةةةةا مر مةةةةن دون مشةةةةارةة  وأوةةةاف  ردا  

المةةةا مر  ةمةةةن فةةةي نقط ةةةين  انولةةةى أنةةةه يطةةةو  صةةةفحة المفاووةةةات الثناليةةةة برعايةةةة أمريةيةةةة  ونةةةي 
يلي الةةةوزرا  اإلسةةةرال المفاووةةةات ثبةةةت فشةةةلها. والثانيةةةة  أن عقةةةد المةةةا مر يقطةةةع الطريةةةق علةةةى رلةةةي 

دامةةة أمةةد ا حةة مب. مهةةم جةةدا   أن المةةا مر  بنيةةامين ن نيةةانو  الةةذ  يةةرانن علةةى ةسةة، الوقةةت أةثةةر وا.
نها  ا ح مب  وني ل دويب  2زالد  5اآللية ال ي نستى لها  أ   سي رج بآلية للوغط على "سراليب وا.
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: "بييةةةةر فيمونةةةةت و ةةةةابع القوةةةةية الفلسةةةةطينية  وا. راجهةةةةا مةةةةن الثناليةةةةة ال ةةةةي  حةةةةاوب "سةةةةراليب فروةةةةها".
من الشهر  25و 20)المبتوث الفرنسي( أبلغ الرلي  )عبا (  أن الما مر سيتقد  على انهل،  بين 

 المقبب  بغض النار عن رفض "سراليب".
 21/11/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 تحاول إلغاء كل الشواهد التي تؤكد أن القدس مدينة إسالمية االحتاللأبو يوسف: حكومة  .4

مناقشة    تليقا  على قاب عوو اللجنة ال نفيذية لمنامة ال حرير الفلسطينية واصب أبو يوسف :رام هللا
"ن حةومة ا ح مب  حاوب "لغا  ةةب   قانون منع انذان من جديد ستيا  ل مريرك "سراليليةلجنة وزارية 

نيسةةو" الةذ  أةةد الحةق    اصةة بتةد قةرار "اليو "سةمميةالشواند ال ي  اةةد أن المدينةة المقدسةة مدينةة 
 المبارع والمدينة المقدسة. انقصىال اري ي للفلسطينيين بالمسجد 

 20/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 تدعم القضية الفلسطينية اإلفريقيةمن الدول  %85لدى أثيوبيا: فلسطين  سفير .5
نصةةر  أبةةو جةةي   اإلفريقةةياد ومنةةدوبها الةةدالم با  حةة أثيوبيةةاطالةة، سةةفير دولةةة فلسةةطين لةةد  : مةةا بو

المسة فيد انوب مةن عمةب  أن بدعم فلسطين في المحافب الدولية  ماةةدا   اإلفريقيةبورورن ال زام الدوب 
  .""سراليب"نو  "فريقياالموجود في  اإلسممي"ال طر ف "

ريقيةةة   قبيةب اج ماعةات القمةة التربيةة اإلف20/11/2016 وقةاب أبةو جةي  فةي  صةريح لةة"وفا" يةةوم انحةد
مةةةةن أجةةةةب ال نميةةةةة المسةةةة دامة وال تةةةةاون  فةةةةي عاصةةةةمة هينيةةةةا ا سةةةة والية "مةةةةا بو"  حةةةةت شةةةةتار "متةةةةا  

ن  ةةةون فلسةةطين حاوةةرن باسةة مرار فةةي ا ج ماعةةات اإلفريقيةةة والتربيةةة  أنحةةرص بةة "ننةةاا ق صةةاد "  
 م حدن.ورورن ال رةيز على دعم فلسطين في المحافب الدولية ودعم عووي ها في انمم ال ماةدا  

أن الةةدوب اإلفريقيةةة بمجملهةةا    قةةف  "لةةى وطالةة، الةةدوب اإلفريقيةةة بةةا ل زام فةةي دعةةم فلسةةطين  مشةةيرا  
نمةةا جةةز  منهةةا ي غيةة، وجةةز  بسةةيط مةةن الةةدوب مثةةب "الةةةاميرون  و وهةةو"  وةةد   المشةةرو  الفلسةةطيني وا.

مايةةدن للقةةرارات دولةةة داعمةةة و  45دولةةة فةةي ا  حةةاد اإلفريقةةي يوجةةد  54 م نةةع  ولةةةن مةةن مجمةةب عةةدد 
 من الدوب اإلفريقية. %85بنسبة  فوق  أ الفلسطينية 

ات المن جةة فةي تمر وأووح  أنه   بد من مطالبة الدوب اإلفريقية  ةمب القمةة بمقاطتةة بوةالع المسة 
ت الوةةفة الغربيةةة والقةةد   حيةةث ننةةاع عةةدد ةبيةةر مةةن الةةدوب اإلفريقيةةة الصةةديقة  قةةود نةةذا تمرامسةة 

 "فريقيا  وزيمبابو   وناميبيا وهيرنا..  قود  لع الحملة للمقاطتة. ال وجه منها "جنو،
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جةةي  الةةدوب اإلفريقيةة ب طبيةةق القةةرارات  اصةةة السياسةية فيمةةا ي ةةص القوةةية الفلسةةطينية  أبةةووطالة، 
 ال ي  قر في القمم اإلفريقية  مشيدا بالدعم الذ   قدمه لشتبنا. 

 20/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 المرأة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد   فعالياتطلق يالحمد هللا  .6
 رام هللا: أطلق رلي  الوزرا  الفلسطيني رامي الحمد هللا فتاليات الحملة التالمية لمنانوة التنف ود  

فتاليةات المرأن. وقاب في ةلمة ألقانا من م يم طولةرم "نج مع لنطلق بشراةة مج متية ووطنية ةبةر  
المةرأن مةن قلة، م ةيم طةولةرم وبةال زامن مةع م ةيم الشةاط  فةي  الحملة التالمية لمنانوة التنف وةد  

هزن الصامدن وم يم عين الحلون في لبنةان  "ذ  شةةب نةذك الم يمةات ةمةا هيرنةا مةن م يمةات اللجةو  
نا الفلسةةطيني سةةيما علةةى مأسةةان ال شةةرد وآ م النةبةةة والنةةزوز ال ةةي طالمةةا حملهةةا و حملهةةا شةةتب شةةاندا  

 من القهر والالم وا ح مب". المرأن الفلسطينية  طواب ثمانية وس ين عاما  
"قرار مشرو  القانون ال اص بحماية انسةرن مةن التنةف وعمةدنا "ةشف الحمد هللا أن حةوم ه بصدد و 

ما نامةةا مةةن "لةةى "دمةةاج النةةو  ا ج مةةاعي فةةي  طةةط ال نميةةة الوطنيةةة والموازنةةة التامةةة ةمةةا أفردنةةا قسةة
 ."ل مةين المرأن و تزيز المساوان والتدالة بين الجنسين 2022-2017 طة ال نمية الوطنية لألعوام 

 21/11/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 ؟محررا   أسيرا   29مالية السلطة الفلسطينية رواتب  قطعتلماذا  .7
والتدالةةة القوةةالية   فةةي "جةةرا  وصةةف بالمسةةي  البتيةةد عةةن روحيةةة القةةانون: حسةةين مصةةطفى - لنةةدن

مةن  29رفوت محةمة التدب التليا في رام هللا بالوفة الغربية المح لة السةبت  الطتةن الةذ   قةدم بةه 
انسةةةر  المحةةةررين مةةةن سةةةجون ا حةةة مب  علةةةى قةةةرار قطةةةع السةةةلطة الفلسةةةطينية روا ةةةبهم ال ةةةي ةةةةانوا 

 . 2007ي قاوونها قبب التام 
الةذ  وصةف ه بالمسةي  وال اوةع لرهبةات و وجهةات السةلطة ورفوت قو  وفصالب فلسطينية  القرار 

 الفلسطينية ود  صومها السياسيين  بالنار لةون هالبية انسر  المحرومين من حرةة حما .
"  أنةةه   مشةةروعية لقطةةع 21حسةةن  ريشةةة  أةةةد لةةة"عربي .النالةة، الثةةاني لةةرلي  المجلةة  ال شةةريتي د

 يمثب اع دا  على حقةوق اإلنسةان  وأن الرا ة، لةي  ملةةا  أن القطع  را ، أ  مواف أو أسير  مت برا  
وقةةةاب  ريشةةةة: ""ن قوةةةية اسةةة  دام المةةةاب لةةة ذ ب أو شةةةرا   .لصةةةاحبه فقةةةط بةةةب لتالل ةةةه وأو دك أيوةةةا  

مواقةةف  الةةو  ات مووةةو  قةةديم م جةةذر  ومةةن يسةة  دمه عةةادن نةةم الوةةتفا  ولةةي  انقويةةا "  مسةة ذةرا  
لةةةم يقطةةةع را ةةة، أ  أحةةةد ح ةةةى بتةةةض الةةةذين  ورطةةةوا بالتمالةةةة الةةةرلي  الراحةةةب ياسةةةر عرفةةةات "الةةةذ  
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ولفت  ريشة "لةى قطةع م صصةات بتةض القةو  السياسةية ال ةي    لةف  والمتاروين السياسيين له".
مع رلةي  السةلطة محمةود عبةا   وأيوةا قطةع روا ة، نةوا، حمةا  المن  بةين فةي قطةا  هةزن بسةب، 

سةةت منةةة مةةن أحةةد  وأنهةةا  صةةرف مةةن الصةةندوق أن نةةذك الم صصةةات لي ا ن مةةا  السياسةةي  مت بةةرا  
 القومي الفلسطيني باع بارك لةب الفلسطينيين بما فيها الفصالب.

واع بر النال، أن الماب يس  دم لمب زاز والوغط و غيير السياسات  وأن من شأنه " لق جيةب منةافق 
 الرا ،".ةذا،    همه القوايا والثوابت الوطنية بقدر ما يهمه الحصوب على الماب و 

وطالةةة،  ريشةةةة رلةةةي  السةةةلطة الفلسةةةطينية محمةةةود عبةةةا   وةةةةب مةةةن لةةةه عمقةةةة بالمةةةاب الفلسةةةطيني  
بةةال وقف الفةةور  عةةن "ذ ب أبنةةا  الشةةت، الفلسةةطيني ووقةةف سياسةةة قطةةع الروا ةة، ننهةةا سياسةةة فاشةةلة 

  اد  "لى الحقد و  ري، النسيج المج متي.
ن انسةةر  ونةةاد  انسةةير الفلسةةطيني وبتةةض راسةةا  ا  صةةاب بهيلةةة شةةاو  " مةةرارا  21وحاولةةت "عربةةي

فروعةةةه فةةةي المحافاةةةات  ن ةةةذ  تليةةةق علةةةى القةةةرار  "  أنهةةةا فشةةةلت نسةةةبا، وذرالةةةع عةةةدن  قةةةدم بهةةةا 
 المتنيون.

 30/11/2016، 21موقع عربي 
 

 المحكمة الدستورية الفلسطينية.. تشكيك حقوقي وجدل سياسيتحقيق:  .8
ي  الفلسةطيني ورلةي  حرةةة فة ح محمةود عب ةا  بفصةب عةدد  مةن لم ية ِف الةرل: عز الدين أبو عيشة

أعوةةا  الحرةةةةة  فمةةع ةةةةب  قةةةانون  يصةةدر أو قةةةرار  ي  ةةذك   ةةةزدادا سةةةلط ه و فةةر دك بةةةالقرارات المصةةةيرية  
 ل شمب رفع الحصانة عن نوا،  في المجل  ال شريتي  ثم  فصب أ   نال،  وممحق ه.

الماوةي  أصةدرت  / أبريةبالرلي  بمرسوم  رلاسي فةي نيسةانوةانت المحةمة الدس ورية  ال ي أنشأنا 
الحالي قرارا  يمة ن عبا  من "لغا  الحصانة البرلمانيةة عةن أ   نالة،  / نوفمبرفي بداية  شرين الثاني

 في ال شريتي  واس  دم الرلي  نذا الحق برفع حصانة النال، "الف حاو " المفصوب محمد دحمن.
نةةةة مةةةن  سةةةتة أعوةةةا   أعلةةةى سةةةلطة قوةةةالية  و ةةةر بط مهام هةةةا بةةةالقرارات و اتةةةد  نةةةذك المحةمةةةة المةو  

الرلاسةةةي ة  و فسةةةير القةةةوانين الم نةةةاز  عليهةةةا بةةةين السةةةلطات الةةةثمث )ال نفيذيةةةة  ال شةةةريتية  القوةةةالية(  
 والنار بالطتون المقدمة لها.

أن  اإلطةار المحةدد ونص  القرار ال فسير  للمحةمة الدسة ورية بشةأن حةق الةرلي  رفةع الحصةانة علةى "
للو ية الزمنية للمجل  أربع سنوات من  اريخ ان  ابه  ومةد  أعوةا  المجلة  المن هيةة و ي ةه عملهةم"  
 لذلع لم ي جاوز الرلي  سلط ه في "صدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أ  عوو من المجل .
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ين ماي د  ومتارض  فيمةا أثةار هوة، وفور صدور القرار  انقسمت آرا  القانونيين والحقوقيين بشأنه ب
 النو ا، في المجل   وماسسات ومنامات حقوق اإلنسان.

ورأ  النال، في المجل  ال شريتي بسام الصالحي أن ةه   يحةق للنالة، نفسةه أن ي نةازب عةن حصةان ه 
ةم دور  من دون موافقةة ثلثةي أعوةا  ال شةريتي  وأن  القةرار الما  ةذ مةن الدسة ورية بهةذا المووةو  ياحج 

وأةةةد الصةةالحي لةةة"السفير" أن  الدسةة ورية  شةةة لت فةةي ووةةع  النةةوا، فةةي الرقابةةة علةةى السةةلطة ال نفيذيةةة.
قانوني وسياسي مل ب   والقرار الصادر عنها يبتث على قلق  ةبير  وال جاوزات الم تلقةة بهةذا الشةأن 

أن ال روج من انزمة الراننةة وشد د على   نذر بةارثة سياسية و دب  على أن  الرلي  أصبح دية ا ورا .
يةمةةن فةةي  فتيةةب المجلةة  ال شةةريتي وا  فةةاق علةةى الةةذنا، لمن  ابةةات الرلاسةةية وال شةةريتية والبلديةةة 

 لل روج من حالة ال رنب الفلسطينية  مت برا  أنه على عب ا  النزوب عند رهبات الشت،.
بةر جميع النوا، "لى  قديم اسة قا ت وردا  على قرار الدس ورية  دعت النال، في ال شريتي نجان أبو 

جماعية  مووحة  أن  القرار يتد  آ ر المسةامير فةي نتة  الديموقراطيةة  وأنةه   يجةوز رفةع الحصةانة 
 عن النو ا، من دون الرجو  "لى ال شريتي  بحس، نصوص القانون.

ةةار دويةةع " فاجلةةا  مةةن قةةرار الدسةة ورية"   مةةن جه ةةه  لةةم يبةةد مةةدير الهيلةةة المسةة قلة لحقةةوق اإلنسةةان عم 
موةيفا  ةةةذلع أنةه لةةن يفاجةأ ""ذا أصةةدرت المحةمةةة قةرارا  بحةةب  ال شةريتي  لةنةةي مسة غر، مةةن الفجاجةةة 

وأووةح دويةع فةي حديثةه لةة"السفير" أن  " وقيةت  شةةيب المحةمةة دليةب علةى ال  ةب ط   ال ي  تمب بهةا".
رعنة أ   "جةةرا ات    ةةذ فةةي وجةةا  ل حقيةةق نةةدفين نمةةا الةة  ل ص مةةن المجلةة  ال شةةريتي  والثةةاني شةة

المسةة قبب ب صةةوص ان قةةاب السةةلطة"  مبينةةا  أن "المحةمةةة س فشةةب فةةي دورنةةا  نن  السةةلطة  فقةةد زمةةام 
انمةةور فةةي القطةةا  و ق صةةر سةةيطر ها علةةى الوةةفة"  مسةة غربا  قةةرار المحةمةةة ال فسةةير  ننةةه "ي ةةالف 

من القةانون  43وأووح دويع أن "المادن  أبسط مبادئ القانون ال ي  ادر   للسنة انولى في الجامتة".
انساسي  منح الرلي  سلطة "صدار قرارات لها قون القانون  ولي  صةمحي ات الرقابةة واإلصةمحيات 
الدا لية ال ي من ومنها مووو  رفع الحصانة عن النةوا،"  مشةيرا  "لةى أن  انطةراف السياسةية ال ةي 

انفصةةةالية "ن أقةةةدمت المحةمةةةة علةةةى ا  ةةةاذ قةةةرارات  جةةةا ت المحةمةةةة إلقصةةةالها قةةةد  لجةةةأ "لةةةى  يةةةارات
 أحادي ة جذري ة في ما ي تلق بوجود المجل  ال شريتي.

من جه ه  اع بر النال، انوب لرلي  المجل  ال شريتي في هز ن أحمد بحر فةي حةديث لةة"السفير" أنةه 
بثو، قوالي  ما  "بتد فشب عبا  على المس ويين الفلسطيني والدولي  يحاوب  مرير قرارات سياسية

 يشةب  تميقا  لمنقسام ونحن نرفض ال تامب مع الدس ورية وقرارا ها".
ورفوت القو  الوطنية واإلسممية في أحاديث منفصلة لة"السفير" قرار الدسة ورية "عطةا  الةرلي  حةق 

 رفع الحصانة عن نوا، المجل   وأجمتت الفصالب على عدم قانونية وشرعي ة المحةمة.
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ب رلي  ديوان الف و  وال شريع في هزن المس شةار عمةاد البةاز لةة"السفير"  "ن  القةرار ال فسةير  بدورك  قا
يت بةةةر مجةةةزرن بحةةةق القةةةانون  مشةةةد دا  علةةةى أن  ةافةةةة المواثيةةةق  ةةةنص  علةةةى الحصةةةانة لتوةةةو البرلمةةةان 

 لحماية اس قمب ال شريتي  والقانون لم يمنح عب ا  حق حب  المجل .
ن  المحةمةةةة الدسةةة ورية التليةةةا هيةةةر قانونيةةةة  لتةةةدم وجةةةود قةةةانون دسةةة ور  فةةةي وأجمةةةع حقوقيةةةون علةةةى أ

 فلسطين.
وبحسةةة، انصةةةوب  فةةةإن  أعوةةةا  المحةمةةةة يةةةادون اليمةةةين الدسةةة ورية أمةةةام الةةةرلي  ورلةةةي  المجلةةة  
ال شريتي ورلي  القوا  انعلى. وبسب،  تطيب ال شريتي منةذ أحةداث ا نقسةام الفلسةطيني فةي عةام 

 محةمة اليمين أمام الرلي  فقط.  أد ت ال2007
وقاب المس شار القانوني زياد ثابت لة"السفير" "نه "عندما يوافق شيوخ القانون ال تيين فيها مقابب  دمة 

 الرلي  والبط  ب صومه السياسيين باسم القانون  فهذا أمر شالن".
حةث فةي مةد  دسة ورية أ   أما المحةامي سةمير دويةةات فقةاب "ن "المحةمةة  ت بةر عنوانةا  للحقيقةة  و ب

 قانون أو  شريع أو مصادر القاعدن القانونية  وا فاقها مع القانون انساسي  باع بارك الدس ور".
وبحسةة، ممث ةةب المس شةةار القةةانوني للةةرلي  عةةامر شةةانين  فةةإن  "نشةةا  المحةمةةة جةةا  اسةة ةما   لبنةةا  

 سمي ة والقانوني ة لقرارات الرلي .المناومة الدس وري ة للدولة  وس تمب على "عطا  الصبغة الر 
ماسسة حقوقي ة في بيان صحافي أن  المحةمة ان هةةت القةانون انساسةي  145من جهة  أ ر   أة دت 

وقةةانون السةةلطة القوةةالية  نن قةةرار ال شةةةيب  ةةرق مبةةدأ اسةة قملي ة المحةمةةة الدسةة ورية  باهةةور لةةون 
صةةةانة البرلمانيةةةة  أنةةةم المبةةةادئ الدسةةة ورية  وقالةةةت الماسسةةةات "ن  الح سياسةةةي واحةةةد فةةةي عوةةةوي ها.

والوةةةمانات ال ةةةي ةفلهةةةا القةةةانون بهةةةدف  مةيةةةنهم مةةةن ممارسةةةة مهةةةام هم فةةةي ال شةةةريع ومراقبةةةة السةةةلطة 
 ال نفيذية  مت برن  عمب المحةمة  غو    طيرا  للسلطة ال نفيذية على القوا  الناامي. 
 21/11/2016، السفير، بيروت

 
 قة من تزايد نفوذ حماس بالقارة األوروبيةقل "إسرائيل": "واال" .9

قاب مراسب موقع وا  اإل بار  أمر  سيدان "ن حرةة حما   واصب  قوية بني ها ال ح ية فةي الوةفة 
 الغربية في وو  المتلومات الم وفرن لد  أجهزن انمن اإلسراليلية.

بيةةةة لسةةةهولة  حةةةرةهم وأوةةةاف أن حمةةةا   حةةةاوب اسةةة غمب الفلسةةةطينيين حةةةاملي جةةةوازات السةةةفر انجن
دا ةةب انراوةةي الفلسةةطينية و ارجهةةا  ونةةو مةةا  قةةوم بةةه  نايمةةات أ ةةر  مثةةب القاعةةدن و ناةةيم الدولةةة 
اإلسممية  بينما حما   واف نا   انفراد ل هري، انمواب "لى الوةفة الغربيةة  ونةي طريقةة ليسةت 

 جديدن على الحرةة  بب اس  دم ها في سنوات سابقة.
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لةةديها حاليةةا مةا ةة، من شةةرن فةةي جميةةع دوب الشةةرق انوسةةط وشةةماب أفريقيةةا  ولهةةا وأووةةح أن حمةةا  
ةةةوادر فةةي ةةةب عاصةةمة أوروبيةةة  ويل قةةون مةةع دبلوماسةةيين هةةربيين  ويس وةةافون فةةي مراةةةز انبحةةاث 
انوروبية الم تاطفة مع الفلسطينيين  مما يمنح الحرةة قدرن على "يجاد شبةة عمقات عامة فةي نةذك 

دنا وقةةةت الحاجةةةة  حيةةةث جةةةر  مةةةن  ةةةمب نةةةذك المةا ةةة،  حويةةةب أمةةةواب "لةةةى حمةةةا  فةةةي القةةةارن  سةةةاع
انراوي الفلسطينية  ومحاولة "طمق قذالف صارو ية من لبنان با جاك "سراليب  ةمب انةد   حةر، 

 .2014هزن ان يرن الجرف الصامد 
هم فةةي انراوةةي ةمةةا يطلةة، مةةن نةةا   الةةةوادر ال ةةابتين لحمةةا  "رسةةاب نوا ةةف محمولةةة "لةةى ناةةرال

الفلسةطينية  بجانةة، "جةةرالهم  ةةدريبات عسةةرية لناشةةطيهم فةةي لبنةةان  وا نوةمام "لةةى ماسسةةات "هاثيةةة 
 عاملة في أوروبا ي م من  ملها جمع  برعات وأمواب.

وذةر أن المتلومات انمنية الم وفرن في "سراليب  شير "لى أن ال نايم الةذ  يقةدم مسةاعدات لتناصةر 
م نةةةةو جماعةةةة اإل ةةةةوان المسةةةةلمين  ال ةةةةي لةةةةديها ممثلةةةون فةةةةي جميةةةةع أرجةةةةا  القةةةةارن حمةةةا  حةةةةوب التةةةةال

 انوروبية  وةذلع أفريقيا  ولتب نموذج الحرةة اإلسممية في "سراليب واوح في دعمها لحما .
ةمةةا أن اإل ةةوان المسةةلمين لةةديهم ثمةةانون مة بةةا فةةي م  لةةف أرجةةا  الةةةرن انروةةية  وفةةي أوروبةةا لةةديها 

المرةزيةةة مثةب ألمانيةةا والنمسةا وفرنسةةا وبريطانيةا  ونةةذك المةا ة،  فسةةح المجةاب لحمةةا  بتةض المتاقةب 
 لمس فادن من لجان الزةان المن شرن في القارن انوروبية.

و  م بالقوب "نه لم ي ف قادن اإل وان المسلمين وني الحرةةة انم دعمهةم لحمةا   الحرةةة ال ةي  تةد 
ناصر حما  فةي الةدوب المةذةورن آنفةا يشةترون بةانمن ةمةا لةو البنت الشرعية للجماعة  مما يجتب ع

ةانوا في بيو هم  ويدفع حما  "لى مواصلة "رساب ةوادرنا دا ب القارن انوروبية من  رةيةا شةرقا "لةى 
 البر غاب هربا.

 20/11/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 معبر رفحات بشأن وهناك بعض االنفراج مصر ما تزال قائمةمع  االتصاالتأسامة حمدان:  .11
مسةةاوب التمقةةات ال ارجيةةة فةةي حرةةةة "حمةةا "  أسةةامة حمةةدان  "ن  : قةةابناديةةة سةةتد الةةدين -عمةةان

"ا  صةةا ت بةةين حرة ةةه ومصةةر مةةا  ةةزاب قالمةةة"  ماةةةدا "وجةةود بتةةض ا نفراجةةات ال ةةي حةةدثت فةةي 
 اآلونة ان يرن في مووو  متبر رفح".

"طرحةةت رايةةة واوةةحة فيمةةا ي تلةةق بمتبةةر رفةةح  وأوةةاف  فةةي  صةةريحات أصةةدرنا أمةة   "ن الحرةةةة
  محور حوب ثمث نقاط    مثب في ال تامب مته على أنه متبر عربي عربي  و  بد أن يبقى مف وحا  

 بشةب دالم لصالح الشتبين الفلسطيني والمصر ".
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ونةةوك "لةةى أن حرة ةةه "طرحةةت مةةن  ةةمب نةةذك الرايةةة "نشةةا  منطقةةة اق صةةادية حةةرن فةةي المتبةةر  سةةهب 
ال بةةادب ال جةةار  بةةين هةةزن ومصةةر  و ةةدفع الفلسةةطينيين "لةةى رفةةع مسةة و   بةةادلهم ال جةةار  مةةع أشةةقالهم 

 التر، من  مب مصر  وال  لي  دريجيا  عن ال بادب ا ق صاد  مع ا ح مب".
أما النقطة الثالثة  دور حوب "ال فانم انمني ل جن، أ  آثار سلبية ن  عمقة منف حة بين الجةانبين  

مةن أن  اذ  انمن الفلسطيني أو المصر "  بحسة، حمةدان  الةذ  عب ةر عةن أنميةة " تةافي مصةر ي
واسةة قرار ووةةتها و حقيةةق شةةتبها لمةةا يصةةبو "ليةةه  ح ةةى  تةةود لةةدورنا الفاعةةب لصةةالح قوةةية فلسةةطين 

  وقوايا انمة".
زن  وةنةةا واع بةةر أن "مةةا يجةةر  فةةي مصةةر يتةةة  نفسةةه علةةى القوةةية الفلسةةطينية وعلةةى واقةةع قطةةا  هةة

دالمةةةا نقةةةوب "ن اإلهمقةةةات الطويلةةةة  بةةةب شةةةبه الدالمةةةة     ةةةدم القوةةةية الفلسةةةطينية و    ةةةدم انمةةةن 
القومي المصر   نن هزن بصمودنا في مواجهة ا ح مب "نما ني  ط دفا  حقيقي عن انمة وعن 

 مصر بالذات".
 21/11/2016الغد، عمان، 

 
 ديدة في القاهرة حول المصالحةرات جا: لم تصلنا أي دعوة لحو البردويل .11

نفةةى القيةةاد  فةةي حرةةةة حمةةا  صةةمز البردويةةب   لقةةيهم أ  دعةةون جديةةدن مةةن مصةةر مةةن أجةةب : هةةزن
 اس لناف جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.

يوم انحد: "المصريون لم يبلغونا بةأ   حةرع جديةد با جةاك  وقاب البردويب في حديث مع "قد  بر " 
 بشأن المصالحة  ونحن   مانع لدينا لل جاو، مع أ  دعون للحوار". عقد لقا ات جديدن

وعةةد  البردويةةب الجهةةود المصةةرية الم صةةلة سةةوا  بتقةةد مةةا مرات حةةوب مسةة قبب عمقةةة مصةةر بالقوةةية 
 الفلسطينية أو دعون قيادات فصاللية  بأنها "محاو ت إليجاد طريقة لل  فيف من متانان قطا  هزن".

لن  مانع أ  دعون للحوار  ولن  ةون حجر عثرن أمام أية جهود لصالح   فيةف وقاب: "حرةة حما  
المتانان عن شتبنا  لةن على أسا  دعم وحةدن الشةت، الفلسةطيني فةي مواجهةة ا حة مب"  علةى حةد 

" مةع القيةادن اإلسةمميوجا ت  صةريحات البردويةب   تليقةا علةى أنبةا  عةن ا فةاق بةين "الجهةاد   تبيرك.
 حوار دا لي قريبا في القانرن. "لى وجيه دعون للفصالب والقو  الفلسطينية  المصرية على

 20/11/2016قدس برس، 
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 بتحسين ظروف معبر رفح وزيادة عدد أيام فتحه مصريةوعود قيادي بحماس:  .12
ين اةةر آ ف الغةةزيي ن فةة ح متبةةر رفةةح البةةر   الحةةدود   بةةين مصةةر وقطةةا  : ناديةةة سةةتد الةةدين -عمةةان

  بتدما أهلق الجمتة  في اب "وعود مصرية ب حسين اروف حرةةة ال نقةب عب ةرك  وزيةادن هزن  مجددا
 عدد أيام ف حه أمام المواطنين"  وفق القياد  في حرةة "حما "  باسم نتيم.

وقاب نتيم  لة"الغد" من فلسطين المح لة  "ن "وعودا على شةب  صريحات وصةلت للحرةةة مةن القيةادن 
تةةةض الش صةةةيات ال ةةةي زارت القةةةانرن مةةةا را   ب حسةةةين الاةةةروف الم تلقةةةة المصةةةرية  أو مةةةن  ةةةمب ب

 بالمتبر  ولةن انمر مرنون بال طورات انمنية في سينا ".
ألف هز    من الحا ت اإلنسانية والمروى والطلبة والتالقين  ين ارون  30وأواف "ن "نناع زنا  

هةةةزن صةةةو،  الفوةةةا  ال ةةةارجي بةةةدون ال وةةةو  "عةةةادن فةةة ح المتب ةةةر"  الةةةذ  يتةةةد  المنفةةةذ الوحيةةةد نبنةةةا  
وأووةةةح بةةةأن "التديةةةد مةةةن المةةةواطنين هيةةةر مسةةةموز لهةةةم بالسةةةفر عبةةةر المتةةةابر  للسةةةيطرن اإلسةةةراليلية.

ان ر   ال اوتة لسيطرن ا ح مب"  مثب متبر "بيت حانون" ""يريز"  شما   ومتبر "ةرم أبو سالم" 
ه بةأن ي حةوب المتب ةر "لةى بوابةة الشةت، الفلسةطيني وأعةر ، عةن " طلت ة "ال جار " جنو، شرق القطةا .

 في القطا  صو،  ال ارج  في اب الحصار والتدوان اإلسراليلي الم واصب".
قليمية  وأ ر  م تلقة بالووع الفلسطيني  الفلسطيني"   قف ورا  القةرار  –واع بر أن "أسبابا دا لية وا.

في مصلحة النا   حيث سي فف فة ح المتبةر  المصر   بالنسبة للمتب ر  ولةنها في المحصلة " ص،  
 من متانان الغزيي ن  وسط الحصار اإلسراليلي المحةم حوب القطا ".

 21/11/2016الغد، عمان، 
 

 : التدخالت العربية لم تنجح في تأجيل عقد المؤتمر السابعالمؤتمرالناطق باسم  .13
لمةا مر التةام السةابع للحرةةة مةا زاب أةدت حرةة "فة ح"  أن انتقةاد ا: "يها، التيسى -القد  المح لة 

قليميةقالما في موعدك نهاية الشهر الجار   رهم  د مت أطراف عربية   ل أجيله. وا.
ونفةى النةاطق باسةم المةا مر محمةود أبةو الهجةا  فةي  صةريحات لةة "قةد  بةر "  وجةود وةغوط عربيةة 

 مت مةةن قبةةب أطةةراف عربيةةة ل أجيةةب موعةةد عقةةد المةةا مر السةةابع للحرةةةة  "  أنةةه ألمةةح "لةةى وجةةود  ةةد
قليمية ل غيير موعد انتقادك  ونو مةا  ةم حسةمه مةن  ةمب النقةا  والحةوار لصةالح عقةد المةا مر فةي  وا.

أن اللجنة ال حويرية للما مر  قةوم بال واصةب بشةةب فةرد  مةع أعوةا   "لىوأشار أبو الهيجا  موعدك.
 1375 "لةةىهللا  حيةةث وصةةب عةةددنم  المةةا مر الةةذين سيحوةةرونه نهايةةة الشةةهر الحةةالي فةةي مدينةةة رام

   تلق في نذا انمر. "شةاليةعوو  و   1400عوو  ماةدا  أن السقف انعلى لتدد المشارةين 
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وأووةةح أن المةةا مر يمثةةب قطاعةةات واسةةتة فةةي حرةةةة "فةة ح"    نةةو  مةةا بةةين ممثلةةي انقةةاليم وأصةةحا، 
ى أنةةه لةةم  صةةدر أ  قالمةةة رسةةمية مةةن الةفةةا ات والماسسةةات وا  حةةادات الشةةتبية الم  لفةةة  مشةةيرا "لةة

 صحيحة. اإلعممفي المالة من انسما  المنشورن في  90اللجنة ال حويرية ل عمم  رهم أن 
 20/11/2016قدس برس، 

 
 نبيل شعث: البرنامج السياسي المقدم للمؤتمر السابع ليس تفاوضيا   .14

لمرةزيةة لحرةةة "فة ح" فةي حةديث قةاب د. نبيةب شةتث  عوةو اللجنةة ا: عبد الراوف أرنااوط -القد  
نشةةر ه "انيةةام"  فةةي صةةفح ها انولةةى اليةةوم ""ن البرنةةامج السياسةةي المقةةدم "لةةى المةةا مر التةةام السةةابع 
لحرةةةة "فةة ح" لةةي   فاووةةيا  ولةةو أنةةه ي ةةرع اإلمةانيةةة للتةةودن "لةةى ال فةةاوض فةةي حةةاب  لبيةةة م طلبةةات 

ت مرةةزن علةى النوةاب الشةتبي والحةراع الةدولي  محددن  وبال الي نو برنامج مواجهة   عنفيةة مةا زالة
 ويشرز بال فصيب دور الحرةة في النواب الشتبي والحراع الدولي ويرةز على المقاطتة الشاملة".

وأوةةاف: ننةةاع عناصةةر فةةي ال غيةةرات وال حةةو ت الدوليةةة والةةةوارث فةةي التةةالم التربةةي  جتةةب  رةيزنةةا 
نا ونتيةةد بنةا  بي نةا الةدا لي ونتيةةد بنةا  اق صةادنا ونةةدعم علةى مواجهةة "سةراليب سياسةةيا  وأن نوحةد أنفسة

صةةمودنا ونواجةةةه بمبةةةادرات مسةة مرن المشةةةرو  ا سةةة تمار  اإلسةةةراليلي  وأن ن حةةرع فةةةي التةةةالم قانونيةةةا  
 ودبلوماسيا  واق صاديا .

ب وأةةةد أن البرنةةامج يرةةةز علةةةى اسةة تادن الوحةةدن الوطنيةةة واسةةة تادن الديمقراطيةةة الفلسةةطينية  مةةن  ةةةم
عةةادن  ا ن  ابةةات الرلاسةةية وال شةةريتية  واسةة تادن شةةرعية منامةةة ال حريةةر الفلسةةطينية وديمقراطي هةةا  وا.
بنالها باع بارنا الممثب الشرعي والوحيد للشت، الفلسطيني  و وليها أساسا  القوايا السياسية انساسية 

الشةةت، الفلسةةطيني فةةي ةةةب وال ارجيةةة  باع بةةار أن السةةلطة  رةةةز علةةى الةةدا ب  فيمةةا المنامةةة  مثةةب 
 أماةن  واجدك.

وقةةةةاب: البرنةةةةامج السياسةةةةي ي حةةةةدث عةةةةن "عةةةةادن بنةةةةا  ا ق صةةةةاد الةةةةوطني الفلسةةةةطيني ل قلةةةةيص الهيمنةةةةة 
ا ق صادية اإلسراليلية عليةه ودور الحرةةة فةي ذلةع   ف ةا  "لةى أن "البرنةامج ي حةدث عةن دور الحرةةة 

 رنا الدا لي".في السلطة وفي منامة ال حرير  باإلوافة "لى دو 
وأشار "لى أن "جز ا  من البرنامج يرةز على "عادن بنا  البيت الفلسطيني  ليةون قةادرا  علةى اسة يتا، 

 الارف الصت، الذ  نتيشه "سراليليا  وعربيا  ودوليا ".
وأوةةاف: "بالنسةةبة لمواجهةةة "سةةراليب  فأنةةا حقيقةةة أع بةةر أن البرنةةامج برنةةامج مواجهةةة  ولةةي  برنةةامج 

ع المشةةةةةرو  اإلسةةةةراليلي وسةةةةةقوط فةةةةةي أونةةةةام التمليةةةةةة السياسةةةةةية ال ةةةةي دمرنةةةةةا اإلسةةةةةراليليون  سةةةةاوق مةةةةة
ويرفوةةةةونها دالمةةةةا   فقةةةةد قبلنةةةةا بالمشةةةةرو  الفرنسةةةةي والمبةةةةادرن التربيةةةةة ولةةةةةن البرنةةةةامج يوةةةةع م طلبةةةةات 
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 فصةةةيلية للمفاووةةةات   حةةةدث عنهةةةا الةةةرلي  محمةةةود عبةةةا  فةةةي أةثةةةر مةةةن مناسةةةبة  بمةةةا فيهةةةا وقةةةف 
طةةار دولةةي  وسةةقف زمنةةي للمةةا مر  والبةةد  بقوةةايا الحةةب النهةةالي أو    ا سةة يطان   وشةةرعية دوليةةة  وا.

 و رسيم الحدود  وا ع راف بالدولة".
 21/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 سيكون لهم الرد وهذا ما ستقوله األيام من المؤتمر السابع من ُأْقصوا: أشرف جمعة .15

ةة ف ح أشرف جمتة  "ن اللجنة ال حويرية للما مر السابع قاب النال، في المجل  ال شريتي عن حر 
للحرةةةة "لةةم  سةة ج، لمطالةة، الةةةادر الف حةةاو "  موةةيف ا أن مةةن "أاقبصةةوا مةةن المةةا مر بال أةيةةد سةةيةون 

 لهم الرد على نذا انمر".
وبشأن  لع المطال،  قاب "أو : "ن اللجنة ال حوةيرية   يجةوز أن  ةةون نةي الحةةم وال صةم بمتنةى 
أنها ني ال ي    ار و وع المتايير وفي نف  الوقت أعواانا نم يرشحون أنفسهم لتووية أ  من 

 المجلسين سوا  اللجنة المرةزية أو المجل  الثور . نذا أمر ةان يج، أ  يةون".
وأردف "المتايير بنا  على ةشف انسما  الذ   رج نةي متةايير مغلوطةة و   فةي بةالغرض و    فةق 

ةةةةا  أنةةةةه "ةةةةةان علةةةةى اللجنةةةةة  ناةةةةام انساسةةةةي لحرةةةةةة فةةةة ح".مةةةةع روز ال وأووةةةةح أن مةةةةن المطالةةةة، أيو 
ال حويرية أن  أ ذ بتين ا ع بار الف رات الطويلة من  راةم الةادر الف حاو  الذ  بدأ يشيخ ولم يجد 
ةةا فرصةةة لل رشةةح علةةى مسةة و   لةةه فرصةةة بةةأن يةةةون ممةةثم  بهةةذا المةةا مر ح ةةى يسةة طيع أن يجةةد أيو 

 الثور  أو اللجنة المرةزية ح ى يس طيع أن يقدم لف ح". المجل 
ورد ا على سااب بشأن ا  هام الذ  وجهه القياد  المفصوب من حرةة ف ح محمد دحةمن لتبةا  بأنةه 
يسةةةتى "لةةةى " قةةةزيم فةةة ح"  أجةةةا، جمتةةةة "الحقيقةةةة اآلن لةةةم  صةةةبح نةةةذك المشةةةةلة مشةةةةلة النالةةة، محمةةةد 

ةوا مةن المةا مر بال أةيةد نةم سةيةون لةه الةرد علةى دحمن لوحدك اآلن أصبحت مشةلة آ  ف ممن أاقبصا
 نذا انمر ونذا ما س قوله انيام    ندر  ماذا سيحدث".

وفيمةا ي تلةةق بةةزعم  قريةر "سةةراليلي نشةةرك موقةع "ويةةم" التبةةر   أن دحةمن قةةد ينشةةق عةن فةة ح فةةي حةةاب 
ال، محمد دحمن لن ي رج من نجح عبا  في م ططه  قاب جمتة "ح ى نذك اللحاة وبمترف ي بالن

 ف ح  ومن عبا  ها".
واع بر جمتة أن ةب أعماب دحمن ح ى نةذك اللحاةة "ح ةى فةي يةدك الممةدودن للمصةالحة" مةع عبةا  

لةنه أردف "ولةن   ندر  ما نو القةادم"  مشةير ا "لةى أن "ةةب  ني للبقا  في حرةة ف ح  وفق اع قادك.
  ستى لزر  الشقاق وال مف عبر  صريحات من ةا َّاِبها".انطراف و اصة انطراف اإلسراليلية 
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و مم جمتة "نذك  صريحات يحاولون أن يوتونا ةأنها حقيقة  بال ةالي علينةا أ  ن تجةب بهةذا انمةر  
ما يحدث نو ما سنسمته من النالة، محمةد دحةمن نفسةه  وأنةا أرجةو أ  يحةدث أ  شةي  ننةه يتنةي 

 ال، محمد دحمن سي رج من ف ح" وفق قوله.أمر ا ةبير ا و  أع قد أن الن
 20/11/2016فلسطين أون الين، 

 
 من أجل تجديد الشرعياتوليس فقط السابع  عقد مجموعة من المؤتمرات العالول: أصبح لزاما   .16

مع  تالي أصوات ةثيرن دا ب "ف ح" رافوة أو م شةةة أو هاوبة من : ةفاز زبون - رام هللا
ح  أو طريقة ا  يار أعواله  أةد محمود التالوب  عوو اللجنة المرةزية الما مر السابع لحرةة ف 

الوقت  ونو أمب  على انمب المبني على انتقاد الما مر في نذا  للحرةة مفوض ال تبلة وال نايم
 مر بط أساسا ب ر ي، البيت الفلسطيني لطي صفحة صتبة  وبد  مرحلة جديدن قد  ةون أةثر  تقي دا.

في حديث مع "الشرق انوسةط": "لقةد أصةبح لزامةا علينةا عقةد مجموعةة مةن المةا مرات   وقاب التالوب 
)منامةة ال حريةر(  مةن أجةب  جديةد  ولي  ما مر ف ح فقط )المةا مر السةابع(  ويليةه المجلة  الةوطني
وةافة  الشرعيات  و لق قون دفع جديدن مةن أجةب اسة مرار النوةاب فةي اةب نةذك الاةروف الصةتبة. وا.

أن ال ةةد مت ومحةةاو ت اإلمةةم  مرفووةةة  وأن الوةةغوط  ن أيوةةا بحاجةةة لل أةيةةد علةةى"لةةى ذلةةع  نحةة
 علينا لن  أ ي بن يجة. 

وطلةةة، التةةةالوب مةةةن الةةةدوب التربيةةةة أن  ةةةدر  الواقةةةع بشةةةةب جيةةةد  مووةةةحا أن "ننةةةاع حساسةةةية هيةةةر 
 مسبوقة  ونناع حساسية من أ   د مت  ارجية ومحاو ت "مم ".

دن  أووةةح التةةالوب: "مووةةو  دحةةمن )وصةةفه بةةالم بنى مةةن قبةةب الو يةةات وفةةي رسةةالة أ ةةر  أةثةةر حةة
يجة، أن يةةون واوةحا أن  الم حدن( أصبح  لفنةا  وسةيبقى ةةذلع"  مسة درةا بدبلوماسةية: "لةةن أيوةا

 )ف ح( س بقى حريصة "لى أبتد الدرجات على عمقات "يجابية مع ةب التر،".
شةة ص  احةة ج الةثيةرون علةةى عةةدم  1400بلةةغ عةددنم  وبالنسةية لتةةدد المشةارةين فةةي المةةا مر والةذ 

ألةف شة ص لةن يةفةي حرةةة واسةتة وةبيةرن  20قاب التالوب: "نحن نتةرف أن مةا مر مةن ا  يارنم  و 
 انمر ما مر  مثيلي". مثب )ف ح(  لةننا حرصنا على  مثيب ةب القطاعات. "نه في نهاية
لح ""قصالي" على الما مر المر قة،  ورفض التالوب "طمق بتض الغاوبين من أ با  دحمن مصط

ةةةذلع حةةدوث مفاجةةآت: "ةلهةةم  وأةةةد أن   أحةةد وةةمن بتةةد مقتةةدك فةةي مرةزيةةة أو ثةةور  فةة ح  مسةة بت دا
 .)الفالزون( من عجينة نذك الحرةة"

 21/11/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 السابع محطة هامة ستنعكس على الوضع الفلسطيني ككل فتح مؤتمرأبو يوسف:  .17
حرةةةة قةةاب عوةةو اللجنةةة ال نفيذيةةة لمنامةةة ال حريةةر الفلسةةطينية واصةةب أبةةو يوسةةف "ن موةةي  :رام هللا

با جةةاك ال حوةةيرات الجةةادن لتقةةد ما مرنةةا السةةابع سيشةةةب محطةةة نامةةة فةةي  ر يةة، الووةةع  فةة ح قةةدما  
الةةةةدا لي للحرةةةةةة  مةةةةا سةةةةينتة  علةةةةى الووةةةةع الفلسةةةةطيني ةةةةةةب  باع بارنةةةةا التمةةةةود الفقةةةةر  لمنامةةةةة 

 في حديث إلذاعة "مةوطني" يةوم انحةد  وأواف أبو يوسف   والم مسةة بالثوابت الفلسطينية.ال حرير
  "نحةةةن فةةةي فصةةةالب منامةةةة ال حريةةةر فةةةي  نةةةدق مشةةة رع مةةةع فةةة ح  منةةةذ انطةةةمق الثةةةورن 20/11/2016

 الفلسطينية المتاصرن  دافتنا عن اس قمب القرار الوطني الفلسطيني المس قب  وعن الثورن الفلسطينية 
  واجدك". أماةنوعن منامة ال حرير  ةونها الممثب الشرعي والوحيد للشت، الفلسطيني في ةافة 

 20/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
   

 والخارج غزةمقبول: المؤتمر السابع في موعده ومطمئنون لوصول أعضاء المؤتمر من  .18
أمةةةين سةةةر مةةةن رام هللا  أن ، 20/11/2016وكالةةةة األنبةةةاء والمعلومةةةات الفلسةةةطينية، وفةةةا، نشةةةرت 

المجلةة  الثةةور  لحرةةةة فةة ح أمةةين مقبةةوب  أةةةد  ثبيةةت اللجنةةة المرةزيةةة للحرةةةة موعةةد انتقةةاد المةةا مر 
 السابع في اليوم المقرر في ال اسع والتشرين من نذا الشهر.

يةزات وةشف مقبوب في حديث "ذاعي يوم انحد  عن مناقشة اللجنة المرةزية آ ر ال حويرات وال جه
لتقةةةد المةةةا مر التةةةام السةةةابع فةةةي موعةةةدك الحةةةالي  مووةةةحا أنةةةه  ةةةم  جهيةةةز و وزيةةةع البرنةةةامج السياسةةةي 

 المق رز  وةذلع برنامج البنا  الوطني  والملحة ال تديلية المق رحة للناام الدا لي. 
جنةةةة وقةةةاب مقبةةةوب: "ناقشةةةت المرةزيةةةة مووةةةو  رلاسةةةة المةةةا مر وا  يةةةار قيةةةادات لرلاسةةة ه  وا  يةةةار الل
 القانونية المشرفة على ا ن  ابات  ةما  م  رشيح محمود أبو الهيجا ناطقا "عمميا باسم الما مر. 

وأعر، مقبوب عن اطملنانه لوصوب أعوا  الما مر من قطةا  هةزن   ف ةا "لةى  طمينةات مةن جهةات 
ة لوةةةمان وصةةةوب أعوةةةا  المةةةا مر مةةةن قطةةةا  هةةةزن  "لةةةى جانةةة،  ةةةد مت "قليميةةةة ودوليةةةة لةةةد  دولةةة

 ا ح مب لومان وصوب أعوا  الما مر من ال ارج.
مقبةةوب أعلةةن يةةوم انحةةد عةةن بةةد   وزيةةع   مةةن رام هللا  أن 20/11/2016القةةدس، القةةدس، وجةةا  فةةي 

دعةةوات لألعوةةا  المقةةرر مشةةارة هم فةةي المةةا مر التةةام السةةابع للحرةةةة فةةي مدينةةة رام هللا فةةي الوةةفة 
 الغربية انسبو  المقبب.

عوةوا نةم "جمةالي  1400ةالة أنبا  "شين وا" "نه  م الشةرو  فةي  وزيةع الةدعوات علةى وقاب مقبوب لو 
 القالمة النهالية نعوا  الما مر التام السابع.
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 اللبناني في الوقت ذاته هو لحماية المخيم ولحماية الجيش عين الحلوة جدار :اللواء أبو عرب .19
السةةةلطات اللبنانيةةةة    أنسةةةتد اليةةةا    مةةةن بيةةةروت عةةةن21/11/2016القةةةدس العربةةةي، لنةةةدن، نشةةةرت 
أم ةةار علةةى حةةدود م ةةي م عةةين الحلةةون  الةةذ  يقةةع جنةةو،  4قرارنةةا ببنةةا  جةةدار عةةازب بار فةةا  حزمةةت 

ألةةف فلسةةطيني  وسةةط أصةةوات اع ةةراض وهوةة،  بةةدون  سةةجيب أ  دعةةون ل نفيةةذ  70الةةبمد  ويوةةم 
ني وبتلةم القيةادات الفلسةطينية و جر  التملية بإشةراف وةباط مةن الجةي  اللبنةااع صام ود ال طون. 

دا ةةةب الم ةةةيم  بحسةةة، مةةةا أةةةةد قالةةةد القةةةو  انمنيةةةة المشةةة رةة  اللةةةوا  صةةةبحي أبةةةو عةةةر، لةةةة "القةةةد  
سةةنوات  وقةةد  10التربةةي"  مشةةيرا  "لةةى أن "نةةذا الجةةدار  ةمةةا سةةمتنا مةةن الدولةةة اللبنانيةةة  مقةةرر منةةذ 

ف أن الجةةدار "يقةةع وةةمن انراوةةي وأوةةا نةةذك اللحاةةة". "لةةىأطلتنةةا علةةى ال ريطةةة  وجةةر   أجيلةةه 
واسةة بتد أبةةو عةةر، أن يةةاد  بنةةا  الجةةدار لهةةدم جسةةور الثقةةة  اللبنانيةةة ولةةي  وةةمن أراوةةي الم ةةيم. 

ال ي بنيت مع الدولة اللبنانية بتد عملية  سليم المطلوبين من الم يم أ يرا  "لةى القةو  انمنيةة  مت بةرا  
  نةو لحمايةة الم ةيم انجهةزنرات فةي الجنةو،  وبتةض أن  شيدك "ةما سمتنا من الدولة  ومةدير م ةاب

ولحمايةةة الجةةةي  فةةةي الوقةةةت ذا ةةةه. والجةةةدار لةةةي  حةةوب ةامةةةب الم ةةةيم بةةةب يقةةةع فةةةي المنطقةةةة الجنوبيةةةة 
 الغربية له ومن طرف البسا ين المحاذية للطريق الجنوبية الساحلية".

القةةوات الدوليةةة  قةةاب المسةةاوب  وردا  علةةى سةةااب حةةوب مةةا "ذا ةةةان بنةةا  الجةةدار نةةو "ذا  لحمايةةة قوافةةب
دا ةةب الم ةةيم   "لةةىالفلسةةطيني: " حسةةبها ةمةةا أردت  لحمايةةة القوافةةب أو لمنةةع الةةد وب عبةةر البسةةا ين 

علةةى ةةةب حةةاب ةةةب القةةو  الموجةةودن وةةمن الم ةةيم وافقةةت  وللدولةةة ملةةة قصةةة وقصةةة بشةةأن المووةةو .
 نامة ال حرير".على بنا  الجدار أةان الحرةات المجاندن وحرةة حما  وفصالب م

وفةةي حةةين  أةةةد أبةةو عةةر، عةةدم وجةةود هوةة، ورفةةض لهةةذك ال طةةون  دا ةةب الم ةةيم بةةدليب عةةدم  ناةةيم 
اح جاجةةات حةةوب المووةةو   نفةةى أن يةةةون بنةةا  الجةةدار جةةا  بطلةة، "حةةز، هللا" و ةةأمين طريقةةه وعةةدم 

ا  نةةذا ال تةةرض لةةه  مووةةحا  أن "أحةةد لةةم  تةةرض لحةةز، هللا   مةةن قريةة، و  مةةن بتيةةد ح ةةى قبةةب بنةة
السور  ةما لم ي م أ   ترض للقوات الدولية  "نما الدولة اللبنانية  قوب لنا "نه من مصلح نا أن نتمب 

 حفااا  على أمن الم يم وحفااا  على الدولة". انبراجنذا الجدار ونذك 
مين وحةةوب مةةا "ذا ةانةةت ننةةاع عمقةةة بنةةا  الجةةدار وال نقيةة، عةةن الةةنفط والغةةاز مسةة قبم  فةةي البحةةر و ةةأ

 ةي ي م اس  راجه".… سممة الشرةات  قاب قالد القو  انمنية المش رةة: "الغاز مطو ب
قالةةد أن سةةلمان التنةةدار    مةةن بيةةروت عةةن 19/11/2016، أبةةو ظبةةي، سةةكاي نيةةوز عربيةةةوأوةةافت 

عربيةة" "ن  قةوات انمةن الةوطني الفلسةطيني فةي الم ةيم  اللةوا  صةبحي أبةو عةر،  قةاب لةة"سةا  نيةوز
 البنا  بدأت بالفتب في منطقة البسا ين بتد قرار ا  ذ ه القو  انمنية اللبنانية. أعماب
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وأواف أبو عر، أن "عملية  شييد الجدار حصلت بتلم و نسيق بين القو  والفصالب الفلسطينية من 
جهةةة  وبةةةين الجةةي  اللبنةةةاني مةةةن جهةةة أ ةةةر   حيةةث  ةةةم ا  فةةةاق علةةى اسةةة حداث نةةذا الجةةةدار  ةةةارج 

و ةةةابع " ةةم  تةةديب مسةةةار الجةةدار بإبتةةاد أحةةةد أبةةراج المراقبةةة عةةةن المنةةاطق السةةةةنية    ةةيم".أراوةةي الم
لغا  آ ر بطل، من الفاعليات دا ب الم يم".  وا.

ومةةةن جانبةةةه  قةةةاب مسةةةاوب القةةةو  انمنيةةةة المشةةة رةة الفلسةةةطينية  اللةةةوا  منيةةةر المقةةةدز  لةةةة"سةا  نيةةةوز 
 ج حدود الم يم  وبتيدا عن انماةن السةنية".عربية" "ن عملية  شييد الجدار بدأت بالفتب  ار 

وأشةةةار المقةةةدز "لةةةى أن "القةةةو  الفلسةةةطينية اج متةةةت بقيةةةادن الجةةةي  وم ابرا هةةةا وا فقةةةت علةةةى مسةةةار 
 المشرو ".

وأةدت مصادر أمنية البد  ب شةييد الجةدار مةن الجهةة السةاحلية للم ةيم والمطلةة علةى الطريةق الماديةة 
 "لى مدينة صور.
ني هةةا  شةةييد جةةدار علةةى ةامةةب حةةدود الم ةةيم  وقالةةت "ن المشةةرو   ةةم ا  فةةاق عليةةه ونفةةت المصةةادر 

 بال نسيق مع القو  والفصالب الفلسطينية.
و قةةوب قةةو  فلسةةطينية م تةةددن "نةةه   اع ةةراض علةةى بنةةا  الجةةدار مةةن قبةةب سةةةان الم ةةيم  طالمةةا أن 

البنةةا   ق صةةر علةةى جةةز  مةةن  الطريةةق انساسةةي لتةةين الحلةةون هيةةر مشةةموب بهةةذا المشةةرو   وأن عمليةةة
 الم يم  وطالما أن انمور    اثر على حيان السةان اليومية.

لةةن المقةةدز أشةةار "لةةى أن "ال بتةةات النفسةةية للجةةدار سةةلبية وهيةةر سةةهلة  لةةةن للجةةي  اللبنةةاني مبررا ةةه 
 انمنية ال ي أطلتنا عليها ونحن قبلنا بذلع".

صةةيدا والم ةةيم  ففةةي النهايةةة نةةي أرض لبنانيةةة و   وأوةةاف: "مةةن مصةةلحة الفةةريقين وةةبط انمةةن فةةي
مصلحة لنا على ا ع راض  وما يهمنا ةقو  فلسطينية نو وبط انمن وعودن ا س قرار "لى منطقةة 

بةةدورنا  قالةةت مصةةادر أمنيةةة فلسةةطينية "ن السةةب، انساسةةي ل شةةييد الجةةدار حسةة، م ةةابرات  صةةيدا".
نية جماعةات م طرفةة  نفيةذ عمليةات "رنابيةة علةى طريةق  الجي  اللبناني  ي تلق بمتلومات أمنية عن

 الجنو،  نطلق من منطقة البسا ين الم ا مة للم يم.
 

 الميداني باإلعدامسعدة وتصف الجريمة  أبوفتح تنعي الشهيد  .21
عامةةا   الةةذ  ار قةةى شةةهيدا أثنةةا  مشةةارة ه فةةي  24نتةةت حرةةةة "فةة ح" الشةةهيد محمةةد أبةةو سةةتدن : هةةزن

على الحدود الشرقية لم يم البريج  بتد "صاب ه بشةب مباشر في صةدرك برصاصةة  المسيرن انسبوعية
أطلقهةةا جنةةود ا حةة مب الم مرةةةزون فةةي أبةةراج المراقبةةة التسةةةرية الجاثمةةة فةةي محةةيط موقةةع "المدرسةةة" 

 التسةر  شرق البريج  مسا  أم .
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ن "صةابة الشةهيد فةي صةدرك وقاب الم حدث باسم الحرةة  فايز أبو عيطة في  صريح بتيد ال شةييع: ""
ونةةو أعةةزب يشةةارع فةةي مسةةيرن شةةتبية ياةةةد أن مةةا جةةر  نةةو عمليةةة "عةةدام ميدانيةةة مقصةةودن وجريمةةة 

 بشتة  الهدف منها ال نةيب بشتبنا لثنيه عن ال مسع بحقوقه المشروعة".
ارسةةة وأةةد أن نةذك الجريمةةة وهيرنةا مةن الجةةرالم  ال ةي ير ةبهةا ا حةة مب بحةق شةتبنا لةةن  ثنيةه عةن مم

حقه المشةر  فةي المقاومةة مةن أجةب  حقيةق أندافةه فةي الحريةة و قريةر المصةير بإقامةة الدولةة المسة قلة 
وأشةةةاد أبةةةو عيطةةةة بمناقةةة، الشةةةهيد أبةةةو سةةةتدن  سةةةيما دورك فةةةي الحرةةةةة الرياوةةةية  وعاصةةةم ها القةةةد .

 الفلسطينية ةمع، مميز في ناد   دمات البريج.
 19/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 

 في القدس القديمة بزعم حيازتها سكينا   فلسطينيةاعتقال  .21
وم انحةةد  السةةيدن شةةادية نتةةيم مةةن سةةةان ةفةةر ةنةةا مةةن يةة اإلسةةراليلياع قلةةت قةةوات ا حةة مب : القةةد 
    مب  واجدنا في القد  القديمة وعلى مقربة من أبوا، المسجد انقصى.48الة أراويدا ب 

اب السةةةةيدن الفلسةةةةطينية جةةةةا  بتةةةةد  ف يشةةةةها والتثةةةةور علةةةةى سةةةةةين وزعمةةةةت سةةةةلطات ا حةةةة مب أن اع قةةةة
 أحد مراةز ال حقيق وال وقيف في المدينة المقدسة. "لىبحوز ها  و م  حويلها 

فةةي السةةياق  اع قلةةت قةةوات ا حةة مب  بتةةد اهةةر اليةةوم شةةابا  مةةن سةةوق القطةةانين فةةي القةةد  القديمةةة  
 ن رام هللا.بحجة د وله القد  دون  صريح علما  أنه من سةا

 20/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 السيسي ويهاجم عباس بنظامنتنياهو يشيد  .22
أشةةاد رلةةي  الحةومةةة اإلسةةراليلية  بنيةةامين ن نيةةانو بالناةةام المصةةر  ورليسةةه عبةةد الف ةةاز : محمةةد و ةةد

القيةةادن الفلسةةطينية والةةرلي   السيسةةي الةةذ  وصةةفه بةةة القيادن الشةةجاعة   بالمقابةةب واصةةب  حريوةةه علةةى
ورفوةه التةودن "لةى  محمود عبا  الذ  ا همه بال حريض على "سراليب من  مب  مسةه بحق التودن

 طاولة المفاووات دون شروط مسبقة.
وردت  صريحات ن نيانو  مب جلسة الحةومية صباز يةوم انحةد  ال ةي أسة ذةر  ملهةا الزيةارن ال ةي 

محمد أنور السادات "لى الةنيست اإلسةراليلي  حيةث وصةف ن نيةانو الزيةارن قام بها الرلي  المصر   
 عاما بة ال اري ية . 39ال ي قام بها السادات للقد  قبب 

عامةةا علةى الزيةارن ال اري يةةة ال ةي قةةام  39وقةاب ن نيةانو  ةةمب جلسةة الحةومةة:  أحيينةةا بةانم  مةرور 
المفاووةات المباشةرن ال ةي أجريةت بةين "سةراليب  بها الرلي  المصر  أنةور السةادات "لةى القةد . وفةي
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ومصةةر  ةةم ال وصةةب "لةةى ا فةةاق سةةمم بةةين البلةةدين يصةةمد حاليةةا مةةا يقةةر، مةةن أربتةةة عقةةود  حةةت قيةةادن 
 الرلي  المصر  السيسي الشجاعة .

وأواف ن نيانو:  موقف الناام المصر  نذا ي الف  ماما ما يقوم به الفلسطينيون. أبو مازن يرفض 
لةةى مفاووةةات مباشةةرن بةةدون شةةروط مسةةبقة ويواصةةب  حةةريض شةةتبه علةةى فةةةرن حةةق التةةودن الةةذنا، "

ومحةةو دولةةة "سةةراليب. لألسةةف "نةةةه   ي  ةةذ ال طةةوات المطلوبةةة والصةةةحيحة ونةةي الشةةرو  فةةي  هدلةةةة 
ال واطر و حوير الرأ  التام الفلسطيني "لى مصالحة مةع دولةة "سةراليب. ونحةن نةر  بةوادر مةن نةذا 

 لدوب التربية وآمب أن ال صرف الفلسطيني سي غير .ال وجه في بتض ا
 20/11/2016، 48عرب 

 
 نةاحتالل أي  مستوطحزب هللا من ليبرمان: الهدف الرئيسي  لحرب لبنان الثالثة سيكون منع  .23

ياق ةةةر صةةةن ا  القةةةرار فةةةي  ةةةب أبيةةة، بةةةأن  السةةةااب لةةةي  نةةةب  نةةةدلع الماواجهةةةة  زنيةةةر أنةةةدراو : - الناصةةةرن
 هللا  ببب السااب المفصلي  نو: م ى س ندلع حر، لبنان الثالثة؟ التسةري ة مع حز،

وفي نةذا السةياق ةةان  ف  ةا  صةريح وزيةر انمةن اإلسةراليلي  أفيغةدور ليبرمةان  لةد  زيار ةه مةا ر ا "لةى 
"حد  القواعد التسةري ة ال ابتة لجي  ا ح مب فةي شةماب الدولةة التبري ةة حيةث قةاب "ن  نةدف الجةي  

المرةز   في حر، لبنان الثالثة ود  حز، هللا يج، أنب يةون التمب علةى منةع الحةز، مةن  اإلسراليلي  
 اح مب أ   مس وطنة  "سراليلي ة في الشماب.

ةةا  أن  نةةذا ال صةةريح  الصةةادر عةةن أعلةةى مسةةاوب "سةةراليلي  رسةةمي  فةةي مجةةاب  وةةةان  ف  ةةا للغايةةة أيو 
عمم التبري ة والتربي ةة علةى حةد   سةوا   ح ةى جةا ت انمن  لم ي فاعب  ولم يأ ذ نصيبه في وسالب اإل

 بالبانط التريض. اإللة رونيصحيفة )نآر  (  ونشر ه أم  السبت على موقتها 
ةا الجةي   بتد اة سا، حز، هللا  برن  ق الي ة  ةبيرن  من  مب ماحارب ه "لى جانة، الجةي  السةور   وأيو 

ةةةةا ناامي ةةةةا علةةةةى ةةةةةب  مةةةةا يحملةةةةه نةةةةذا  الروسةةةةي  قةةةةررت قيةةةةادن الجةةةةي  اإلسةةةةراليلي  اع بةةةةار الحةةةةز، جيش 
المصةطلح مةةن  ةةداعيات و بتةةات  و وق فةةت عةةن الناةةر "ليةةه ةمنا مةةة حةةر، عصةةابات  نةةذا مةةا أق ةةر بةةه 
مسةةةاوب أمنةةةي  "سةةةراليلي  رفيةةةع الماسةةة و   لةةةم ياةشةةةف عةةةن اسةةةمه أوب منصةةةبه  بحسةةة، مةةةا أوردك ماحلةةةب 

يةب  والمتةروف بتمق ةه الوطيةدن مةع الماسسةة الشاون التسةري ة فةي صةحيفة )نةآر  (  عةامو  نارل
 انمني ة في  ب أبي،.

 20/11/2016، رأي اليوم، لندن
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 استثناء الكنس منهو  يهإعادة طرح قانون منع األذان بعد إدخال تغييرات عل: اإلسرائيليةحكومة ال .24
ديةوان رلاسةة وزرا  موقع اإلذاعة التبريةة ذةةر  أن   أن 20/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، ذةرت 

ا ح مب يدر  اح ماب "د اب  غييرات على صيغة مشرو  قانون منع رفع انذان في مسةاجد القةد  
م  ليق صةةر الحاةةر علةةى الف ةةرن بةةين السةةاعة الحاديةةة عشةةرن لةةيم  وح ةةى السةةابتة 48ودا ةةب أراوةةي الةةة

 صباحا فقط.
 "لةةىه )الةةديوان( "يسةةتى مةةن  ةةمب ذلةةع ونقلةت اإلذاعةةة التبريةةة عةةن ديةةوان رلاسةةة حةومةةة ا حةة مب أنةة

 ليين صيغة مشرو  القانون للم  رفوه المحةمة التليا  فوم  عن أن ة لة "يهادوت نا وران"  طال، 
أن ياصوت  اإلذاعةبإوافة بند "ليه يس ثني اس  دام الصفارات ايذانا ببد  حرمة يوم السبت  و وقتت 

 قانون بالقرا ن ال مهيدية يوم انربتا  القادم.برلمان ا ح مب "الةنيست" على مشرو  ال
قادن انحزا، الدينية اليهودية   أن ناير مجلي عن، 21/11/2016الشرق األوسط، لندن، ونشرت 
عن متارو هم لفرض قانون "سراليلي جديد يمنع انذان بواسطة مةبرات الصوت من على  وا راجت

  "لى ا فاق يقوي بأن يمنع القانون انذان فقط في ن نيانو المساجد  و وصلوا مع حةومة بنيامين
ساعات الليب )أ  قبيب صمن التشا  والفجر(  بينما ي از انذان بمةبرات الصوت في ساعات 

 النهار.
وقاب وزير الصحة  رلةي  حةز، "يهةدوت ن ةوران"  يتقةو، لي سةمان  "نةه قةرر سةح، ا ع ةراض الةذ  

منةع اسة  دام المةبةرات  علمةا  جةر  اسة ثنا  الةةن  اليهوديةة مةنقدمه ود مشرو  القانون  أو   ننه 
بأنهةا  سةة  دمها ل عةمن عةةن د ةوب السةةبت فةةي المةدن اليهوديةةة  وثاني ةا بسةةب، اق صةار الحاةةر علةةى 

طةرز القةانون لل صةويت عليةه فةي القةرا ن ال مهيديةة  يةوم  ساعات الليب. وبنا  على نذا ال طور  سي م
 انربتا  المقبب.

 
 "تقاسم العبء" وتضاعف ميزانيات المعاهد اليهودية تلغياإلسرائيلية ومة الحك .25

صةةادقت الحةومةةة اإلسةةراليلية فةةي جلسةة ها انسةةبوعية  اليةةوم انحةةد  علةةى ميزانيةةة المتانةةد : محمةد و ةةد
مليار شيةب  ةما و ةم "لغةا  قةانون   قاسةم التة،   الهةادف "لةى  جنيةد   1.2الدينية اليهودية ل صب "لى

 المتاند الدينية للجي  اإلسراليلي.طم، 
مليون شيةب للميزانية السابقة ال ي عمد وزير الماليةة السةابق  يةالير لبيةد علةى  قليصةها  48و م رصد 

 مليون شيةب. 500بحوالي  2015بالتام 
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ونوب مةةةةرن منةةةةذ  أسةةةةي  المتانةةةةد الدينيةةةةة اليهوديةةةةة  رصةةةةد ميزانيةةةةة بهةةةةذا الحجةةةةم  بحيةةةةث أن الميزانيةةةةة 
ية ال ي  م رصدنا س  صص ل غطية مصةاريف ورسةوم الدراسةة بهةذك المتانةد  وةةذلع  غطيةة اإلواف

 مصاريف المةوث والدراسة للطم، من يهود المهجر الذين يأ ون "لى "سراليب للدراسة بهذك المتاند.
 20/11/2016، 48عرب 

 
 بالعنصرية "ئيلإسرا"تهم وستُ  سيثير العالم اإلسالمي األذانمنع  قانونشكيد ومندلبليت:  .26

أييلةت شةةيد  والمس شةار القوةالي للحةومةة أبيحةا   تةدباع روةت وزيةرن ال: ناير مجلةي -  ب أبي،
قةةةانون منةةةع انذان بواسةةةطة مةبةةةرات الصةةةوت مةةةن علةةةى علةةةى منةةةدلبليت  وهيرنمةةةا مةةةن سةةةلع القوةةةا  

قط، رفوةةا اإلسةةممي وةةد "سةةراليب  وسيسةة  المسةةاجد. وأةةةدوا جميت ةةا أن نةةص القةةانون سةةيثير التةةالم
أوروبي ا أيوا  وس  هم "سراليب بالتنصرية  ولن  س طيع النيابة التامة في "سراليب الدفا  عن القانون 

 اإلسراليلية.  ح ى أمام المحاةم
عةن ال صةويت  نن الجهةاز القوةالي أعلةن مجةد دا  أنةه لةن يسة طيع الةدفا   تةدبوقد ام نتةت وزيةرن ال

  لمحةمة التليا و حبطه. عنه في المحاةم  و وقع أن  رفوه ا
 21/11/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 ستلتمس إلى المحكمة العليا "القائمة"فإن بالكنيست..  األذانإذا جرى تمرير قانون منع الطيبي:  .27

أووح النال، أحمد الطيبي )القالمةة المشة رةة(  أنةه "ذا جةر   مريةر قةانون : ناير مجلي -  ب أبي،
رات الصةةوت مةةن علةةى المسةةاجد  فةةإن القالمةةة سةة ل م  "لةةى المحةمةةة التليةةا منةةع انذان بواسةةطة مةبةة

"نذا القانون سيسةت المسلمين لةنه يس ثني اليهود.  بسب، الم  بحرية التبادن للمسلمين فقط. وقاب:
القةةانون يمةة  حريةةة التبةةادن للمسةةلمين فةةي "سةةراليب. نةةذا القةةانون زالةةد  محةةرض ومسةة فز. يمةةةن حةةب 

 انمور من دون "ةراك.
"القالمة المش رةة"  أنهم سي وجهون "لى المحةمة التليا  وسيرفقون ذلةع بحملةة اح جاجةات  أةد نوا،و 

المةةةواطنين التةةةر، فةةةي  لشةةةار . وأةةةةدوا أن نةةةذا القةةةانون سيسةةةقط فةةةي الواقةةةع التملةةةي  وأنواسةةةتة فةةةي ا
"سراليب  مسلمين ومسةيحيين سيصةرون علةى "طةمق انذان  لةي  فقةط مةن المسةاجد  بةب مةن بيةو هم 

 ال اصة أيوا.
 21/11/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 



 
 

 
 

 

 24 ص             4115 العدد:        21/11/2016 اإلثنين لتاريخ:ا 

                                    

 ة بالقدسأحد ضباطه لهروبه من مكان عملي عزلي جيش اإلسرائيليال .28
مةن منصةةبه فةي أعقةا، نروبةةه مةن التمليةةة  اوةابط  اإلسةةراليلي عةةزب جةي  ا حة مب : القةد  المح لةة

ا س شةةةةهادية ال ةةةةي نف ةةةةذنا الشةةةةهيد مصةةةةباز أبةةةةو صةةةةبيح فةةةةي مدينةةةةة القةةةةد  فةةةةي  شةةةةرين أوب/ أة ةةةةوبر 
 الماوي.

ا لحاةةةة  نفيةةةذ وذةةةةر موقةةةع صةةةحيفة "نةةةآر  " التبةةةر  يةةةوم انحةةةد  أن وةةةابط ا ""سةةةراليلي ا" ةةةةان مسةةة ل ح 
مصباز أبو صبيح عمليةة "طةمق نةار فةي حةي الشةيخ جةراز  وال ةي اسة هدفت عةدد ا مةن المسة وطنين 

 وأحد الوباط "اإلسراليليين"  ورهم ذلع نر، من المةان دون رد فتب منه.
وأوافت أن الجي  اإلسراليلي وعق، ال حقيق في سلوع نذا الوةابط  طةردك مةن منصةبه فةي أعقةا، 

 من المةان  و صر فه بتة  ما ةان م وق ت ا منه.نروبه 
 20/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مناورات عسكرية واسعة في مناطق مختلفةالجيش اإلسرائيلي يجري  .29

 حةةدذةةةر نةةاطق عسةةةر  مةةن جةةي  ا حةة مب  مسةةا  يةةوم انحةةد  أن الجةةي  سةةيبدأ مسةةا  ان :رام هللا
 استة في مناطق م  لفة ح ى يوم الجمتة المقبب.سلسلة مناورات  دريبية عسةرية و 

وبحس، الناطق  فإن ال دريبات س  م في مناطق  ةب أبية، والجليةب ونوةبة الجةو ن وس سةمع  ملهةا 
 انفجارات وس شهد انجوا  حرةة للطالرات  فيما سيمحا السةان حرةة ةبيرن لآلليات على انرض.

ر رفةع ةفةةا ن ا سةة تداد لةةد  الجنةود فةةي أ  مترةةةة مقبلةةة وأشةار "لةةى أن نةةذك ال ةدريبات  ةةأ ي فةةي "طةةا
 وومن م طط مسبق.

 20/11/2016القدس، القدس، 
 

 بعد أول محادثة هاتفية مع ترامب ةجنراالت إسرائيليون: بوتين صعَّد في سوري .31
ةشةةف جنةةرا ت "سةةراليليون فةةي جةةي  ا ح يةةاط  أن ال صةةتيد الروسةةي فةةي : نايةةر مجلةةي -  ةةب أبيةة،

و  على "دل، وحلة، فةي انيةام ان يةرن   ةم بتةد أن حصةلت موسةةو علةى وةو  أ وةر القصف الج
 الرلي  انميرةي المن  ،  دونالد  رام،. من

وجةةا  نةةذا الةشةةف  ةةمب بحةةث أعةةر، فيةةه القةةادن التسةةةريون اإلسةةراليليون عةةن قلقهةةم مةةن ال طةةورات 
المنطقةةة. وقةةاب أحةةدنم  "ن  فةةي الجاريةةة فةةي المنطقةةة وأثرنةةا المسةة قبلي علةةى ووةةع "سةةراليب ومةان هةةا

"نذا القلق ناجم عن وتف مةانة الو يات الم حدن في الشرق انوسط والتالم في زمن الةرلي  بةاراع 
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الجديةةةدن القادمةةةة "لةةةى البيةةةت انبةةةيض  مةةةن أن المصةةةلحة  أوبامةةةا  وأيوةةةا بسةةةب، مةةةا  ةةةروج لةةةه اإلدارن
  ق وي  فانما روسيا أميرةيا في نذا المووو  وهيرك". 

المحادثةةةة الوديةةةة ال ةةةي أجرانةةةا الةةةرلي   ربةةةط نةةةا   بةةةين ال طةةةورات التسةةةةرية الميدانيةةةة ان يةةةرن وبةةةينو 
الروسةةةي  فمديميةةةر بةةةو ين  فةةةي انسةةةبو  الماوةةةي مةةةع الةةةرلي  انميرةةةةي المن  ةةة،. ونقلةةةت صةةةحيفة 

ولين الةةةوزرا  اإلسةةةراليلي  بنيةةةامين ن نيةةةانو  علةةةى لسةةةان مسةةةا  "يسةةةراليب نيةةةوم"  الناطقةةةة بلسةةةان رلةةةي 
و برا  عسةريين  أن بو ين أعطى أوامرك لل صةتيد التسةةر   فقةط بتةد سةاعات قليلةة مةن ان هةا  أوب 

بةةةين بةةةو ين و رامةةة،  وال ةةةي  ةةةم  ملهةةةا ا  فةةةاق علةةةى ال تةةةاون و وثيةةةق التمقةةةات بةةةين  محادثةةةة نا فيةةةة
 البلدين. ونذا لي  صدفة.

 21/11/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 في سورية خالل السنوات الخمس الماضية استشهدوا فلسطينيا   طفال   211": "مجموعة العمل .31
قالت مجموعة التمب في  قرير اطلتت "انناووب" على نس ة منه بمناسبة يوم : عم عطا هللا

  "ن فريق الرصد وال وثيق ال ابع لها وثق ح ى 20/11/2016 الطفب التالمي الموافق يوم انحد
طفم  فلسطينا بسب، الحر، في سورية نسبا، م تددن يت بر  211 هاداس شأيلوب الماوي  سب مبر/

 القصف والقنص وا ش باةات والحصار والغرق بقوار، الموت من أبرزنا  وفق البيان.
ةما وأةدت المجموعة أن آ ف انطفاب يتانون من حصار م واصب في م يمات اليرموع وجنو، 

 دمشق و ان الشيح )شمالي سورية(.
آ ف طفب في م يم  ان الشيح دون رعاية طبية متروين  ثمثةيتي  أةثر من أنه ل قرير وذةر ا

 في ذات الوقت ل طر لسو  ال غذية بسب، الحصار المشدد المفروض على الم يم".
بسب،   وأشارت "لى أن اآل ف من انطفاب الفلسطينيين في سورية محرمون من حقهم بال تليم

ة والقصف المدفتي والصارو ي التديد من مدار  انطفاب في م يمات اس هداف الطالرات الحربي
 "اليرموع" و" ان الشيح" و"درعا".

 20/11/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 في الضفة والقطاع طفالاأل نسبة %45": اإلحصاء الفلسطيني" .32
( في فلسطين  2,207,535بحوالي ) 2016سنة( ح ى من صف عام  18ر عدد انطفاب )أقب من قدَّ يا 

( أنثى  بحس، 1080252( ذةر  و)1,127,283من السةان  منهم ) %45.8أ  ما نسب ه حوالي 
  قرير لمرةز اإلحصا  الفلسطيني.
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(  650,709شر يوم انحد  بلغ عدد انطفاب الذةور في الوفة الغربية )وبحس، ال قرير  الذ  نا 
( في حين بلغ عدد اإلناث 476,574بلغ عدد الذةور) (  أما في قطا  هزن  فقد624,320واإلناث )

من "جمالي سةان  %43.4من سةان قطا  هزن  مقابب  %49.6(  حيث يشةب انطفاب 455,932)
 الوفة الغربية.

 20/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 رفع األذان بسبببلدية اللد تفرض غرامة مالية  .33
رلاسة   يليررفيفو   يوم ال مي  الماوي  ماذن مسجد الدعون هر مت بلدية اللد ب: ويا  حاج يحيى

في حي  شنير  في مدينة اللد  اإلمام  محمود الفار   بسب، رفع انذان الفجر واس تماب مةبر 
 شيةب. 730الصوت  بمبلغ 

ةافة وقاب عوو البلدية واللجنة الشتبية  عبد الةريم زبارقة  "نه  ةنا قد حددنا اج ماع ا عام ا يجمع 
انطياف  "ثر طرز مشرو  حار انذان في الةنيست  "  أن الحاجة الملحة أجبر نا على عقد 

 اج ما  طارئ يوم الثمثا  في مدينة اللد .
و ابع أن  نذك الم الفة هير أ مقية وهير قانونية  نن القانون ينص على "نذار نوب مرن قبب 

لفة في وسالب اإلعمم دون علم صاح، الم الفة أنه قد  م الم الفة  وانمر اآل ر أنه  م نشر الم ا
  غريمه من قبب البلدية ودون أن يوقع ويمنح فرصة الرد على الم الفة .

 20/11/2016  48 عرب
 

 إلى كنيس يهودي فلسطينيةاللد: تحويل مبنى بملكية  .34
مبنى قديم بملةية  اس ولت مجموعة يهودية م طرفة في اللد  قبب عدن أشهر  على: ويا  حاج يحيى

 فلسطينية في شار   نناسي  بالمدينة  وحول ه "لى ةني  يهود   للصمن.
و ماما ةما يجر  في حي  الترق نجي  بمدينة يافا   فرض مجموعة  النوان ال ورا ية  نناع جو ا 

ي سب،  اس يطاني ا جديدا  وي جوب أعوا  المجموعة بأسلح هم انو وما يةية في انحيا  التربية ما
 بال وف بين المواطنين التر، التازب.

   "ن   نذك المجموعات 48وقاب عوو بلدية اللد وعوو اللجنة الشتبية  عبد الةريم زبارقة  لة عر، 
  س ولي على الةثير من انممع التامة في اللد  و حاى بدعم  ام  بسب،  مثيلها الةبير في البلدية .

الم طرفة ي جولون بأسلح هم في حرية  امة  وفي ةب مرن ن وجه بها وأةد أن  أفراد نذك المجموعات 
بشةو  ودنم  قوب السلطات "نهم جنود ويحملون السمز وفق القانون  ويدعون أن القانون   يمنع 



 
 

 
 

 

 27 ص             4115 العدد:        21/11/2016 اإلثنين لتاريخ:ا 

                                    

عاديين ونم م طرفون من  النوان  ا  الجنود من حمب انسلحة  لةن باع قادنا أن نا   ليسوا جنود
 ن ال وف بين المواطنين التر، في مدينة اللد .ال ورا ية   ويفروو 

 20/11/2016، 48 عرب
 

 الفلسطينية سدين الصري .. بطلة العالم في الحساب الذهني .35
 اص بة"انيام": اس طاعت الطالبة الفلسطينية سدين صر   ابنة  –يوسف الشاي،  –رام هللا  

والحسا، الذنني التالمية في دبي  قبب  القد   الفوز بالمر بة انولى عالميا  في مسابقة انوبة 
 قرابة انسبو   م وفقة على  مسة آ ف طال، وطالبة من س ين دولة حوب التالم.

وةان صر  فازت في وقت سابق بالمر بة انولى على مس و  المحافاات الفلسطينية  في مسابقة 
ة في الصف الثامن بمدرسة الحسا، الوطنية  بمشارةة أةثر من ملة طال، وطالبة  ل شارع الطالب

دار الطفب التربي في المسابقة التالمية برفقة ثمثة آ رين في المسابقة التالمية )يوسي ما  
 التالمية للحسا، الذنني(.

 21/11/2016، رام هللا، األيام
 

 بملكية فلسطينية شلومو" على أراض   رمات"مستوطنة القدس المحتلة: توسيع  .36
المحلية لل  طيط والبنا  ال ابتة لبلدية ا ح مب في القد   بتد هد   بحث اللجنة: بمب وانر

وحدن سةنية س قام  500انربتا   في م طط ل وسيع مس وطنة "رمات شلومو" شمالي القد   وبنا  
 في أراض بملةية فلسطينية  اصة يت زم ا ح مب مصادر ها.

 ح مب في الماوي وجمد ه  لةن ونذا الم طط نو جز  من م طط أةبر صادقت عليه سلطات ا
ةية وفوز دونالد يوحدن سةنية اآلن  م شجتة من  غير اإلدارن انمر  500بلدية القد   ت زم  نفيذ بنا  

 اليوم ا ثنين.  رام، بالرلاسة  حسبما ذةرت صحيفة "نآر  "
بين مس وطنة دونما  قع  76وحدن سةنية في مساحة  بلغ  500وبحس، نذا الم طط  فإنه سي م بنا  

"رمات شلومو" وحي شتفاط. و زعم البلدية أن انراوي ال ي س قام فيها المباني السةنية في 
المس وطنة بملةية يهودية وأن انراوي ال ي سي م شق شوار  فيها وبنا  مباني عامة وحدالق ني 

 بملةية فلسطينية  اصة وس  م مصادر ها من أصحابها.
 21/11/2016، 48 عرب
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 بالقدس المحتلة معالمتالل يعتزم تهويد أسماء االح .37
أعلن موقع القنان التبرية السابتة  المقر، من المس وطنين والمتني بأ بارنم  عن : محمود مجادلة

م طط لبلدية ا ح مب في القد    ت زم فيه "طمق أسما  عبرية على متالم  اري ية في البلدن 
 القديمة.

مالها  بحس، الموقع  ساحة با، التامود  أحد أشهر أبوا، القد  ومن المواقع المزمع  غير أس
القديمة  "ذ سي م اس بداب ا سم بة"ساحة انبطاب"  في عملية  هويد واوحة  هدف "لى  مجيد 

 المس وطنين وجنود ا ح مب.
بلدية ووفقا للموقع  فإن ما  سمى لجنة ""حيا  ذةر  وحايا الهجمات اإلرنابية" قررت بال وافق مع 

ا ح مب في القد  التمب على  غيير أسما  بتض شوار  المدينة المح لة  بينها ساحة با، التامود 
 الرليسية في البلدن القديمة وال ي شهدت  ما ر ا  سلسلة عمليات.

وسيطلق اسما اثنين من المس وطنين ق م في عملي ا طتن في شار  الواد والمنطقة المحيطة به  
 اإلوافة "لى أنه سي م  غيير أسما  شوار  أ ر  في الحي اإلسممي بالبلدن القديمة.على شارعين  ب

 20/11/2016، 48 عرب
 

 لمنع األذان ديانات يشاركون بفعالية في نابلس رفضا   ثالثممثلو  .38
  بفتالية "لن 20/11/2016انحد   شارع الملات من المواطنين في مدينة نابل  شماب الوفة الغربية

 والقد  المح لة. 48لمحاو ت ا ح مب منع انذان في انراوي المح لة عام  مآذن"  حديا   سةت ال
وشارع بالفتالية ال ي أقيمت على ميدان الشهدا  بنابل  بمبادرن شبابية  ش صيات  مثب ثمث 

 ديانات  وممثلون عن القو  والفصالب.
حق ديني  ونو شتيرن من شتالر اإلسمم  من جانبه  قاب مف ي نابل  الشيخ أحمد شوبا "ن "انذان 

ن ال تد  على نذا الحق "جرا  مرفوض ومس نةر".  وجز  من الحريات الدينية  وا.
ان، يوسف ستادن راعي الةنيسة الةاثوليةية بنابل   اع بر أن لجو  ا ح مب لهذا القرار دليب على 

 "فمسه أ مقيا وأدبيا وسياسيا.
سطيني بم  لف ديانا ه في مواجهة نذا القرار  وقاب "ن نذا اإلجرا  وشدد على وحدن الشت، الفل

 دليب على أن ةيان ا ح مب بدأ بمرحلة ا نحطاط ال ي س ةون مقدمة لزواله عن نذك انرض.
أما سةر ير الطالفة السامرية "سحاق السامر   فاس نةر نذا القرار الجالر  وقاب "نه لن يةون نناع 

 قام أ با  ةب الديانات بشتالرنم وطقوسهم الدينية بحرية. أمن وأمان "  "ذا
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وأواف: "ما دام نناع ةلمة هللا أةبر  صدز  م  مرات باليوم  وما دامت أجرا  الةنال   قر  
 ةب يوم أحد  فان الطالفة السامرية  شتر بانمن وانمان".

 20/11/2016، فلسطين أون الين
 

 لعالمي للطفلأطفال فلسطين بال حقوق في اليوم ا .39
في اليوم التالمي للطفب    وقت نطفاب فلسطين والقد   حديدا لل دقيق في : أسيب جند  -القد  

بنود  لع ا  فاقية وحقوقهم المن هةة  ننها جميتا  ارج ال دمة بالنسبة لمح مب اإلسراليلي الذ  لم 
 ي رع حقا "  وان هةه.

فر  فلسطين فإن الطفب الفلسطيني   ي م ع بأبسط حق -فابووفق الحرةة التالمية للدفا  عن انط
نصت عليه المادن السادسة من ا  فاقية ونو الحق في الحيان  "ذ ي ترض انطفاب الفلسطينيون 
 لتمليات "عدام ميدانية عشوالية  وحيا هم مهددن بال طر ةب لحاة فقد يةون أ  منهم الشهيد القادم.

"ن مناومة حقوق الطفب ال ي  ت رف بها   المية  الد قزمار للجزيرن نتويقوب مدير عام الحرةة الت
المواثيق الدولية  ةاد  ةون من هةة بشةب ةامب في فلسطين بسب، وجود ا ح مب اإلسراليلي  مشيرا 
"لى أن ا ن هاةات بحق انطفاب المقدسيين مواعفة وذلع ل وو  المدينة وسةانها لمح مب بشةب 

 مباشر.
حرمان الطفب المقدسي من التمج ومن  لقي ال تليم في  -وفق قزمار-برز ا ن هاةات ومن أ

المدار  ال ابتة لبلدية ا ح مب  في حاب ةان يحمب أحد والديه نوية الوفة الغربية ال ورا  
قط واآل ر الهوية الزرقا  ال ي  امنح للمقدسيين  وعلى الطفب أن ي قبب فةرن التي  مع أحد الوالدين ف

 بسب، حالة عدم ا س قرار    مف لون الهوية.
و طرق قزمار لتمليات الق ب الميداني لألطفاب وا ع قاب الوحشي بتد اإلصابة بالرصاص  و وو  
الطفب نبشع أشةاب التنف النفسي والجسد   مب ال حقيق مته  باإلوافة لتقوبة الحب  المنزلي 

ن مصدر انمان والرعاية لسجاني ن على طفلهما  ومن سياسة الذ  يحو ب ا ح مب فيها الوالدين م
 ممنهجة  هدف لةسر متنويات الطفب و دمير عمق ه بوالديه.

ووفقا إلحصاليات الحرةة التالمية للدفا  عن انطفاب  فإن عدد انطفاب الفلسطينيين الذ  قا لوا 
طفم في  32ح ى اآلن  بينهم  2000أطفاب منذ عام  2009على يد قوات ا ح مب والمس وطنين بلغ 

 القد  المح لة.
 مقدسيا. 118أما بالنسبة لتدد انطفاب انسر  في سجون ا ح مب في جاوز أربتملة طفب من بينهم 
 20/11/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
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 الماضي خالل أكتوبر/ تشرين األولفي قطاع غزة  مولودا   5,314 ":وزارة الداخلية" .41
الهور: أعلنت وزارن الدا لية في قطا  هزن عن  سجيب مةا ، انحواب المدنية في أشرف  -هزن  

مولودا جديدا  بواقع  5,314مناطق قطا  هزن  مب شهر أة وبر/  شرين انوب الماوي  
 مولودا يوميا.171

لذةور وبحس، مرةز المتلومات ال ابع ل دارن التامة لنام المتلومات والحاسو،  فإن نسبة المواليد ا
 زادت عن نسبة مواليد اإلناث  مب الشهر ذا ه.

  فيما بلغ عدد المواليد %51مولود ذةر بنسبة  2,702وشهد قطا  هزن وفق اإلحصالية و دن 
 .%49مولودا بنسبة  2612اإلناث

 21/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 لفورفلسطينيو بريطانيا يبحثون سبل دفع مطالبة لندن لالعتذار عن وعد ب .41
دعا ناشطون فلسطينيون في بريطانيا  ةافة الماسسات التاملة لفلسطيني في المملةة الم حدن  و لع 

ع راف المناصرن لها "لى  نسيق جهودنا و ةثيف وغوطها لدفع الحةومة البريطانية "لى ا 
  ذار عن "صدار وعد بلفور  الذ  أس  لمح مبعبمساولي ها عن متانان الفلسطينيين وا 

 لفلسطين. اإلسراليلي
وأووح الرلي  السابق للمن د  الفلسطيني في بريطانيا  زياد التالوب  في ةلمة له للحوور في 

السياسي ليلة السبت  في لندن  أن مبادرن "مرةز التودن الفلسطيني في بريطانيا"  ال ي صالونه 
السنوية المالة لصدورك   مثب  أطلقها من أجب دعون لندن لمع ذار عن وعد بلفور  بمناسبة الذةر 

 طون مهمة  لةنها ليست ةافية "ذا لم ي م اح وانها من م  لف الهيلات والفتاليات التاملة لفلسطين 
 في بريطانيا.

على الحةومة البريطانية لمع ذار  يج، أن يةون  وأشار التالوب  "لى أن التمب من أجب الوغط
نما أن يةون من دا ب شامم  وأن   يق صر على مجل  التموم  أو بتض الصالونات السياسية  وا.

ماسسات المج مع البريطاني  المدنية واإلعممية والشتبية  وصو  "لى البرلمانيين واإلعمميين 
 والسياسيين.

 20/11/2016قدس برس، 
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 مذيع إسرائيلي يستشهد على منع األذان بداعية مصري  .42

الم أزنر  في  سويغ  وجه سلطات ا ح مب "لى منع انذان اس شهد "عممي "سراليلي بت: القانرن
عبر مةبرات الصوت في مساجد فلسطين المح لة  مشيرا "لى "جرا ات ا  ذنا الناام ا نقمبي في 

 مصر لمنع انذان أو  مون القرآن الةريم عبر مةبرات الصوت في مساجد مصر.
حزقيلي  في  قرير  رجمه موقع "مصر التربية"  وقاب مراسب القنان اإلسراليلية التاشرن   سفي ي

انربتا  الماوي  "ن "التر، هاوبون من قانون منع انذان  بالرهم من أنه مطروز في دوب 
عربية  ةالستودية ومصر و ون  و رةيا"  مس شهدا بمقطع فيديو للداعية انزنر   الد الجند   

"في مصر يسود الجدب في عهد السيسي  وأواف: طال، فيه بمنع انذان عبر مةبرات الصوت.
 حوب المسألة )منع انذان(  وبدأ ذلع بمبادرن ل وحيد انذان".

 20/11/2016، "21موقع "عربي 
 

 دبلوماسي إسرائيلي: القضية الفلسطينية لم تعد أولوية لمصر .43
يبدو  ح ب  قاب السفير اإلسراليلي في القانرن ديفد هوبرين "ن القوية الفلسطينية لم  تد على ما

 انولوية لد  ناام الرلي  المصر  عبد الف از السيسي.
وأشار هوبرين في مقاب له بصحيفة يديتوت أحرونوت "لى أنه يبدو واوحا أن القوية الفلسطينية 
لم  تد  ح ب أولوية على رأ  جدوب أعماب صنا  القرار في مصر اليوم  في اب الوالقة 

 د الغذالية انساسية والوقود ومتد ت البطالة اآل ذن با زدياد.ا ق صادية وار فا  أستار الموا
وأواف أن الوالقة ا ق صادية با ت ني المشاةب المزمنة ال ي يتانيها المواطن المصر  ولي  

 القوية الفلسطينية.
ورأ  أن جدوب انعماب اإلقليمي الذ  يشغب باب الرلي  السيسي نو "يجاد  حالف "قليمي بين دوب 

  وبا ت "سراليب في نارك "حد  المصادر وا س را يجيةمنطقة على أسا  ا ح ياجات انمنية ال
 المرةزية لمس قرار اإلقليمي  ةونها  حار، حرةة حما  وباقي الجهات المتادية في المنطقة.

واع رف هوبرين في مقاله بأن ال قدم في التمقات المصرية اإلسراليلية يواجه متاروة الجهات 
لناصرية واإلسممية لةب عملية  قار، بينهما  ةما  مثب أ يرا بإقصا   وفيق عةاشة من عووي ه ا

بالبرلمان المصر  عق، لقاله السفير اإلسراليلي السابق في القانرن  ورفض  ع، الجودو المصر  
 مصافحة نايرك اإلسراليلي في انلتا، انولمبية في البرازيب.

سراليب القالم في متامه على اح ياجات اق صادية  وألمح "لى أنه بتة  ا فا ق السمم بين انردن وا.
 فإن الجز  انساسي من ا فاق السمم مع مصر قالم على منطلقات أمنية.
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وأعر، في   ام مقاله عن أمله في أن  سفر نذك ال قاربات الثنالية بين القانرن و ب أبي، عن انف از 
 د  والزراعي والسياحي.أةثر في مجا ت ال تاون ا ق صا

 20/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 تستضيف وفدا إعالميا من غزة .. ونقابة الصحافيين تعرب عن أسفها لتجاوزها "مؤسسة األهرام" .44

من المقرر أن يغادر يوم هد الثمثا  من قطا  هزن وفد "عممي في طريقه "لى القانرن  من  مب 
 ا لهذا الغرض.متبر رفح الذ  سيف ح اس ثنالي
اإلعممية  للمشارةة في ورشة عمب لدعم القوية  "ماسسة اننرام"و أ ي نذك الزيارن بدعون من 

 الفلسطينية  دون أ   نسيق مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين  ال ي ان قدت طريقة  وجيه الدعوات.
لمشارةين في الورشة    وأحد ا"ا ق صادية"وقاب الصحافي محمد أبو ديا،  رلي   حرير صحيفة 

 . "اننرام"صحافيا وا.عمميا سيغادرون القطا  للمشارةة بدعون من صحيفة  30"ن نحو 
دعم اإلعمم للقوية "وأشار ةذلع "لى أن التنوان انساسي للمشارةة سيةون ورشة عمب  بحث 

ارةين يمثلون المصرية. وأووح أن المش "اننرام"وذلع في المقر الرليسي لة صحيفة  "الفلسطينية
ماسسات "عممية محلية ودولية  تمب في قطا  هزن. وأووح أنه  مب وجود الوفد في التاصمة 

 المصرية القانرن  س نام له زيارات لماسسات "عممية مصرية ةبر .
يتود لقطا   أنومن المقرر أن يمةث الوفد اإلعممي الفلسطيني في القانرن لمدن أربتة أيام  قبب 

 هزن.
نقابة الصحافيين الفلسطينيين وجود أ  علم أو  نسيق متها ب صوص عقد نذك الورشة  ونفت

. وأعر، الدة ور  حسين انسطب نال، نقي، الصحافيين "اننرام"اإلعممية  ال ي  نامها صحيفة 
. وأةد "ماسسة اننرام" عن أسفه لهذا ال صرف من ماسسة ةبيرن ةة "القد  التربي"في  صريحات لة 

  وني نقابة "البوابة الرسمية"  جهة  تمب مع الصحافيين الفلسطينيين يج، أن يةون من  مب أن أ
الصحافيين  ال ي  ترف اح ياجات الصحافيين الفلسطينيين جيدا. وأةد في نذا الشأن أن نقابة 
الصحافيين الفلسطينيين   يمةن أن   تامب مع أ  صحافي عربي  "  من  مب بواب ه الرسمية  

 وني النقابة ال ي ي بع لها.
 21/11/2016، القدس العربي، لندن
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 1967منذ حرب عام  أردنيا   مفقودا   30و أسيرا   27: ناشطون حقوقيون .45
ي وض شانين مرعي  شقيق انسير انردني في سجون ا ح مب : محمد الترسان -عمان 

م وزارن ال ارجية انردنية في محاولة يوما  أما 12اإلسراليلي  منير مرعي  "حر، أمتا   اوية" منذ 
 للفت أناار الحةومة لملف انسر  والمفقودين انردنيين في ""سراليب".

ويطال، شانين بزيارن شقيقه ومترفة ووته الصحي  بتد المتلومات عن  تروه للور، على يد 
نيسان/ أبريب  2واع قلت سلطات ا ح مب منير مرعي في  قوات ا ح مب في المت قب نذا الشهر.

ةم عليه  حقا بالسجن  مسة مابدات  بتد ا هامه بالمساولية عن "رساب مجموعة ل نفيذ 2003   وحا
 عملية دا ب مس وطنة "أدورا" المقامة على أراوي ال ليب.

وبحس، شانين مرعي  "لم يزر السفير انردني في  ب أبي،  وليد عبيدات  أ  أسير أردني  مب 
 السنوات انربع الماوية".  وليه منصبه  مب

 30أسيرا أردنيا يقبتون في سجون ا ح مب اإلسراليب  "لى جان،  27ومنير مرعي نو واحد من بين 
   ولم يترف مصيرنم ح ى اآلن.1967مفقودا  بتوهم أفراد من الجي  انردني  منذ حر، عام 

والمفقودين في سجون ا ح مب  وير  ناشطون حقوقيون أن "الحةومة انردنية    ولي ملف انسر 
ا ن مام والم ابتة"  بحس، قوب رلي  لجنة الحريات السابق في نقابة المهندسين  ميسرن  اإلسراليلي
": "لم  نام الحةومة انردنية أ  زيارن ننالي انسر  منذ عام 21وأواف ملص لة"عربي ملص.
هم من "جرا  ا  صا ت و وفير الطتام   و    ابع ما يتانونه في سجون ا ح مب  ةحرمان2008
 "لى  قصير الحةومة في الستي ل حريرنم". باإلوافةلهم  

من جه ها   اةد وزارن ال ارجية انردنية أنها "مه مة" في قوية انسير مرعي. ونقب ملص عن 
لة( " مام وزير الدولة للشاون ال ارجية  بشر ال صاونة  قوله "ن "مدير الشاون القنصلية ي ابع )مسأ

 الزيارن".
 20/11/2016، "21موقع "عربي 

 
 "إسرائيل"ملف الماضي وفتح صفحة جديدة في العالقات مع  : حان الوقت لطي   أردوغان .46

عاما  صرز الرلي  ال رةي  13في أوب حديث له مع وسالب أعمم "سراليلية منذ  :د ، ا - ب ابي،
وف ح صفحة جديدن في التمقات بين بمدك  رج، طي، "ردوهان انه حان الوقت لطي ملف الماوي

سراليب.  وا.
 أحداثوقت  حق  أن  فيهير انه أواف  في حديث للقنان الثانية ال ليفزيونية س بث بصورن ةاملة 

انهم  اإلسراليليوباط الجي   أقوابالسفينة مرمرن    زاب   يم على نذك التمقات  وانه   يصدق 
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مق ب عشرن مواطنين  "لىالتنف في نذا الحادث  مشيرا   أعمابد  قد بذلوا ةب جهد مس طا  ل فا
  مب عملية ا س يم  على السفينة. أ راع
سراليب رةيا  أنيذةر  في شهر حزيران/يونيو الماوي ا فاقا ل طبيع التمقات بينهما بتد  أبرم ا وا.

 .2010 و ر التمقات بينهما عق، هارن على السفينة مافي مرمرن في عام 
 21/11/2016، القدس العربي، لندن

 
 البؤر االستيطانية وتطالب مجلس األمن بالتحرك ة"شرعن"جامعة الدول العربية تدين إجراءات  .47

دانت جامتة الدوب التربية قرار اللجنة الوزارية لل شريتات في الحةومة اإلسراليلية ال اص : وةا ت
م حر،  وج، الممحقة القوالية. وأعربت في بشرعية البار ا س يطانية الذ    يصنف "  جرال

بيان عن "دان ها وشجبها نذك اإلجرا ات والسياسات اإلسراليلية ال ي  حاوب من  ملها سلطات 
ا ح مب "وفا  شرعية وصبغة قانونية على ا س يطان في انراوي الفلسطينية المح لة  وذلع في 

دمير أ  فرصة ل حقيق السمم التادب والدالم والشامب  سياق ال طة الممنهجة للحةومة اإلسراليلية ل 
قامة الدولة الفلسطينية المس قلة وعاصم ها القد  الشرقية  وفق مقررات الشرعية الدولية ال ي  وا.

. وحمب البيان مجل  1967 قوي بانسحا، ا ح مب اإلسراليلي من انراوي الفلسطينية عام 
اعلة والتاجلة لوقف ا س يطان  و وفير الحماية للشت، انمن مساولية ا  اذ اإلجرا ات الف

 الفلسطيني على طريق "نها  ا ح مب  و حقيق السمم.
 21/11/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 
 ناء جدار عازل حول مخيم عين الحلوة سيحوله إلى معسكر اعتقالب :في بريطانيا يةمنظمة حقوق .48

طانيا أن الجدار التازب الذ  شرعت الحةومة اللبنانية قالت المنامة التربية لحقوق إلنسان في بري
 والبا  والحرمانببناله حوب م يم عين الحلون في مدينة صيدا لن يتزز انمن وسيتمق من الغربة 

 الذ  يتيشه الفلسطينيون دا ب الم يم.
لم  تد  وبينت المنامة أن فةرن "نشا  جدار لتزب مجموعة من السةان حفااا على انمن فةرن بالية

مقبولة من ةافة النواحي القانونية وان مقية في اب  طور وسالب الحفاا على انمن ال ي  مةن من 
 فرض انمن وفق المتايير المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية.

د وأوافت المنامة أن ال تامب انمني مع المجلين الفلسطينيين والنار "لى الم يمات بأنها بار  هد
يستف الحةومة اللبنانية بووع حلوب ناجته ن  حوادث أمنية مصدرنا  مس ديم لنأمن لبنان يشةب 
ن المجلين الفلسطينيين وبفتب السياسات ال تسفية طواب ف رن وجودنم على انراوي " الم يمات.   
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متد ت اللبنانية حرموا من متام حقوقهم المدنية وعلى وجه ال صوص الحق في التمب مما رفع 
 والفقر في صفوف المجلين اآلمر الذ  دفع اآل ف منهم للهجرن  ارج لبنان. البطالة

وأةدت المنامة أن بنا  الجدار حوب م يم عين الحلون سيسل، من السةان المجلين ما  بقى من 
يوم آدمي هم وسياهر الم يم الذ  ةان رمزا وشاندا على النةبة الفلسطينية على أنه متسةر اع قاب 

أناسا يشةلون  طرا على أمن لبنان انمر الذ  يلحق أورارا فادحة بصورن الفلسطيني والقوية 
 الفلسطينية ةةب.

عادن النار في قرار البنا  الذ  لن  ودعت المنامة الحةومة اللبنانية "لى وقف أعماب بنا  الجدار وا.
لما لها من  التازلةمي لبنا  الجدر لصورن لبنان في اب الرفض التال سيسي يجل، انمن للبنان "نما 

 رمزية عنصرية  ن هع الحقوق انساسية للسةان المس هدفين.
 21/11/2016، في بريطانيا اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق 

 
 دفع إيجارات المنازل المدمرة بغزة بسبب نقص التمويلعن "أونروا" تحذر من عجزها  .49

" من عدم قدر ها على صرف  تويوات مالية نصحا، حذ رت وةالة "أونروا: هزن/عم عطا هللا
 البيوت المهدمة ةلي ا جرا  الحر، اإلسراليلية ان يرن على قطا  هزن بسب، نقص ال مويب.

وقاب عدنان أبو حسنة  الم حدث باسم أونروا في هزن  لألناووب  اليوم انحد  "ن "الوةالة لن 
ةلي  مب انسابيع المقبلة ما لم   سلم دعم ا مالي ا  س طيع صرف بدب "يجار للمهدمة بيو هم بشةب 

." مميين دو ر  سنوطر لل وقف عن  قديم  5وأواف: "ما لم ن سلم من الدوب المانحة  عاجم 
 المساعدن المالية ل لع التالمت اع بار من ديسمبر/ةانون ثان  المقبب".

 ت مد على متونات الوةالة النقدية  عاللة  جلة في هزن 500آ ف و 6وأووح أبو حسنة أن "نحو 
لةنه اس درع بال أةيد على عزم "أونروا" ا س مرار في  من أجب  لبية اح ياجات مساةنها الماق ة".

 قديم  دما ها ومساعدا ها لمجلين الفلسطينيين  رهم التجز المالي الذ   تاني منه  و"الذ  يقدر 
 مليون دو ر". 70بنحو 

مالية ةبدب "يجار نصحا، المنازب المهدمة ةلي ا من المجلين بفتب التدوان  و صرف أونروا مبالغ
دو ر ا  بحس، عدد أفراد ةب  250 -200  راوز بين  2014اإلسراليلي ان ير على قطا  هزن عام 

 أسرن.
 20/11/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 "إسرائيل"دل التجاري مع لوقف التبايدعو اتحاد نقابات عمال دول االتحاد األوروبي  .51
دعا ا حاد نقابات عماب دوب ا  حاد انوروبي "لى وقف ال بادب ال جار  مع "سراليب  : انناووب

وطال، ا  حاد النقابات انوروبية بة" حمب مساوليا ها والوقوف أمام حةوما ها لمنع الشرةات 
  بادب ال جار  مع "سراليب".  انوروبية من ال تامب مع ناير ها اإلسراليلية  وأن  وقف ال

جا  ذلع  مب "الما مر النقابي انوروبي الفلسطيني" الذ  عقد أم  السبت بالتاصمة البلجيةية 
 بروةسب  بمشارةة عدد من النقابيين الفلسطينيين.

ال ي  نص على "جرا  حوار  2000وان قد الما مر ا فاق الشراةة انوروبية اإلسراليلية الموقتة عام 
ياسي بشةب من ام بين الطرفين  وحرية  نقب راو  انمواب و تزيز ا فاقية ال جارن الحرن الموقتة س

 .1970عام 
وقاب منامو الما مر "ن الهدف منه نو دعم مقاطتة الشرةات انوروبية مع م  لف أسالي، الشراةة 

ةة من دعم لسياسة (  وما يمةن أن  وفرك نذك الشراBDSمع "سراليب ومن حرةة مقاطتة "سراليب)
"سراليب ال ي  ت مد على قمع التماب الفلسطينيين وحرمانهم من ال م ع بالحقوق نفسها ال ي ي م ع بها 

 باقي التماب اإلسراليليين".
وقبب يومين  أطلقت عشرات الجمتيات والمنامات اننلية الم وامنة مع الشت، الفلسطيني ندا  

اقية الشراةة مع "سراليب  وذلع في مقر مجل  النوا، الفرنسي يطال، ا  حاد انوروبي ب تليق ا ف
 بحوور عدد من النوا، انوروبيين والفرنسيين.

 20/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 القنصل الفرنسي يؤكد أن بالده لم توقف جهودها لعقد مؤتمر دولي للسالم .51
بمدك لم  وقف جهودنا لتقد ما مر  أةد القنصب الفرنسي التام في القد  بيير ةو شارد  أن: القد 

 دولي للسمم في المنطقة نهاية التام الجار .
وقاب القنصب الفرنسي: "ن باري   تمب بشةب وثيق مع شرةالها ومع انطراف ان ر  بهدف "عادن 

عملية السمم في المنطقة من  مب زيارات إلسراليب وانراوي الفلسطينية  "وافة "لى زيارن  "حيا 
 بتوث ال اص لوزير الشاون ال ارجية بيير فيمونت للو يات الم حدن.الم

وأةد ةو شارد في  صريحات إلذاعة "صوت "سراليب" بالتربية  مسا  اليوم انحد  أن فرنسا  واصب 
 التمب على زيارن البلدان الشريةة إلحيا  عملية السمم.

 20/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 2015ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين بأوروبا عام : منظمة األمن والتعاون في أوروبا .52
ار فتت نسبة جرالم الةرانية وال مييز وال تص، ود المسلمين في أوروبا   اصة في : انناووب

 بي.جريمة  وفقا ل قرير أورو  7000  وبلغت مس ويات مثيرن للقلق قاربت 2015بريطانيا   مب عام 
وأشار ال قرير الصادر عن "مة ، الماسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان" ال ابع لة"منامة انمن 
وال تاون في أوروبا"  قبب يومين "لى زيادن  لع الجرالم "لى حد ةبير  أبرزنا ا ع دا  على 

ورام النار في المساجد ودور التبادن.   المحجبات وا.
"  في رصد الحا ت "لى سجمت الشرطة 2015ر جرالم الةرانية ويس ند ال قرير المتنون بة" قري

 وبيانات منامات المج مع المدني  في عدد من البلدان انوروبية.
وصنفت الجرالم الواردن في ال قرير  حت بنود "جرالم الةرانية ود المسلمين"  و"ا ع دا  على 

 انش اص"  و"ال هديدات"  و""لحاق الورر بالماب".
ورام النار فيها وأووح  ال قرير أن جرالم ا ع دا ات على المحجبات والهجمات على المساجد وا.

 ةانت انبرز من بين  لع الجرالم.
وجا  في ال قرير أن "ال طا، المتاد  للمسلمين ناجم عن الوصف الذ  يدمج اإلسمم باإلرنا، 

وأن ثقافة المسلمين  وصف بأنها  وال طرف  وعن  شةيب المج متات المسلمة  هديدا للهوية الوطنية 
 الوحيدن ال ي    نسجم مع حقوق اإلنسان والديمقراطية".

وبانرقام  حدثت أةثر الجرالم في البلدان انوروبية في بريطانيا و حديدا في "نجل را ووويلز  حيث 
 .2015حالة اع دا   مب عام  581وقتت 

قطار  و ترض أ ريات لهجمات بأسلحة صيد  "وافة ومن الجرالم  محاولة دفع امرأن محجبة أمام ال
"لى "ورام النار في المساجد  والهجوم بالقنابب على "المرةز الثقافي اإلسممي" واإلورار بالمقابر 

 وانماةن المقدسة للمسلمين  وفقا للمنام ين.
 .2014في عام  2039  مقابب 2015جريمة ود المسلمين في عام  2447وفي ألمانيا وقتت 

 .2014عام  153  مقابب 2015جريمة في  460الجرالم ثمث مرات "ذ بلغت  ف واعفتأما في فرنسا 
في  41جريمة في النمسا  و 85في السويد و 369جريمة في نولندا و 439ورصد ال قرير انوروبي 

 حالة "عنصرية و مييز" في "يطاليا. 369جريمة في بلجيةا  في حين وقتت  20الدانمارع  و
نو عدد "ال غريدات" ال ي ناشرت باللغة اإلنجليزية  215,247صتيد م صب  ذةرت دراسة أن  على

على موقع ال واصب ا ج ماعي " وي ر"  بمح ويات  سي  "لى اإلسمم أو  حرض عليه أو  ربط بينه 
 وبين اإلرنا، بشةب مباشر أو هير مباشر  في يوليو/ موز الماوي وحدك.
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درت في أهسط /آ، الماوي عن مرةز "ديمو " البحثي البريطاني وأووحت الدراسة ال ي ص
)هير حةومي( أن لبريطانيا نصي، انسد من  لع ال غريدات  وذلع في  صاعد هير مسبوق 

 لة"اإلسمموفوبيا" في أوروبا على الموقع التالمي.
 20/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 واستهتارها؟ أخطائهاالقيادة على  : هل ستتم محاسبة"فتح"المؤتمر القادم لحركة  .53

 د. فايز أبو شمالة
  ”الما مر السابع لحرةة ف ح“ش ص  حت سقف واحد  وا.عطالهم مسمى  ألفنب حشد أةثر من 

 نب يحق لحشد ةهذا أن ي حدث باسم مميين الشت، الفلسطيني في الوطن والش ات؟
ية  وأين شهداانا؟ وأين أسرانا؟ وأين أين  اريخ فلسطين المقاوم من حشد    قلقه الحالة السياس

جرحانا؟ أين المجلون الفلسطينيون من قوي هم؟ وأين المغ ربون والصامدون والصام ون 
والغاوبون من حالة ال يه الفلسطينية؟ وأين الرافوون ل شويه وجه الوطن والمقاومة؟ وأين فلسطين 

المومون السياسي للما مر  والذ  من  في نذا الما مر الذ   همه انسما  والمناص،  و  يهمه
 ؟"سقاطهاأجله  تقد الما مرات الحرةية  ومن أجله  حاس، القيادات  وي م 

ونب اطلع نذا الحشد الةمي للما مر السابع لحرةة ف ح على البرنامج السياسي للما مر الساد  
حاس،  نايميا  قادن للحرةة  والذ  يج، أن يشةب بوصلة التمب القويم لمرحلة قادمة  بتد أن ي

مرحلة  ة نز الفشب وال يبة بين مفاصلها؟ ونب يجرا الما مرون على المساللة ال نايمية للقيادن 
السياسية ال ي جلب هم ني "لى نذا الما مر  ننهم يوافقون نوانا ال نايمي  فومنت لهم السفر عبر 

 ت اإلسراليلية؟الحواجز اإلسراليلية والمتابر الحدودية دون اع راض الم ابرا
سأقرأ عليةم بتض مقررات الما مر الساد  لحرةة ف ح  ح ى ي أةد الجميع من مهزلة الما مرات 
ال ي  ة في بإصدار البيانات  و غي، عن الوعي عدن سنوات  وني واثقة أن أحدا  لن يسأب عما  م 

لواقع  ليةون البيان على أرض ا اإل فاقات طبيقه من البيان السياسي  وأن أحدا  لن يناق  حجم 
 ال  امي للما مر السابع فرشا  وهطا   ل طايا القيادن السياسية المنزنة عن ان طا .

 فماذا جا  في البيان السياسي للما مر الساد  لحرةة ف ح:
 أو  : نامن بان المقاومة بةب أشةالها حق مشرو  للشتو، المح لة في مواجهة مح ليها.

ة ال ي اع مد ها حرةة ف ح ود المح لين منذ ان ها  أعماب الما مر في فماذا ني أشةاب المقاوم
وح ى اليوم؟ ونب يمةن اع بار  ف ي  حقال، طم، المدار  عن سةاةين شةم  من  8/2009

عميلة ود ا ح مب نو شةب من أشةاب مقاومة  200أشةاب مقاومة ا ح مب؟ نب ال فا ر بإحباط 
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حرةة ف ح؟ أم أن الما مر بالنسبة لةم رفع أيد   و صويت بالموافقة على ا ح مب؟ أين المساللة يا 
  رقية مجموعة من انسما  "لى المجل  الثور  واللجنة المرةزية؟.

ثانيا : حرةة ف ح   مسع بةونها حرةة  حرر وطني  هدف الى ازالة ودحر ا ح مب و حقيق 
 ا س قمب للشت، الفلسطيني.

فتب حرةات ال حرر الوطني؟ ولماذا فشلت حرةة ف ح في دحر ا ح مب  فأين فتب حرةة ف ح من
زال ه بتد  مسين سنة من انطمق ها؟ من المسلوب عن الفشب أيها الما مرون؟  وا.

  وأن أية  ناقوات أ ر  اإلسراليليثالثا :  اةد حرةة ف ح أن  ناقوها انساسي نو مع ا ح مب 
 ”.الحوارني  ناقوات ثانوية  حب بال واصب و 

وةيف نصدق أن حرةة ف ح في  ناقض مع ا ح مب  وني ال ي  قد  ال نسيق انمني مع 
ا ح مب؟  ةيف نصدق ةمم ف ح  وقياد ها  رفض  طبيق قرار المجل  المرةز  الذ  طال، ب حديد 
 التمقة مع المح لين فورا   وطال، بوقف ال نسيق انمني؟ ونب ال ناقض مع حرةة حما  وحرةة
الجهاد وزج ةوادرنم في السجون نو  ناقض ثانو ؟ ونب الحيلولة دون عقد جلسات المجل  

 ال شريتي ياةد أن  ناقوةم مع ا ح مب نو ال ناقض انساسي؟.
رابتا : "ن حرةة ف ح س بقى ةما ةانت وفية للشهدا  و وحيا هم  و ناوب من اجب حرية انسر   

فلسطيني الم تلقة بانرض والقد  و حريرنما  وا س يطان و اةد على  مسةها بثوابت الشت، ال
زال ه  والمجلين وعود هم. فأين الوفا  لما جا  في بيانةم السياسي يا حرةة ف ح؟ نب حقا  ةن م  ”وا.

سنة  لف انسوار؟ نب  مت "عادن المجلين؟  33انوفيا  لألسر   وبتوهم موى عليه أةثر من 
 هويد؟ وما نو مصير منطقة )ج( من أرض الوفة الغربية؟ وما  ونب سمت م عما حب بالقد  من

أ بار الة ب ا س يطانية؟ ةب ما سبق ياةد أن بيانا ةم في حرةة ف ح ليست "  حبرا  على ورق  وأن 
قرارات ما مرا ةم لمس همع المحلي  وأنةم  س  فون بالمشارةين في الما مر أنفسهم  والذين   

ياسي الذ  نو صل، الما مر  و  يشغلهم ما ألت "ليه القوية الفلسطينية يشغلهم البرنامج الس
 والوقوف  لفبمقدار ما يشغلهم المناص،  واسم الرلي   ونالبه  وأسما  أعوا  اللجنة المرةزية  
 نذك الش صية وال آمر ود نذك المجموعة  ونذك حقيقة ما مرةم السابع يا حرةة ف ح.

لحرةة ف ح مهمة وطنية  يج، أن ي حمب مسلولي ها ةب الشت، الفلسطيني "ن "فشاب الما مر السابع 
بم  لف أطيافه السياسية وأحزابه و نايما ه وحرةا ه الوطنية واإلسممية  على الجميع أن ي صد  
لهذا الما مر الذ  يصادر قرار الشت، الفلسطيني  ويلغي حقه في  قرير مصيرك  ويمنته من شق 

 لوطنية الهادفة "لى  حطيم القيود و حرير انرض.طريقه نحو الوحدن ا
 20/11/2016رأي اليوم، لندن، 



 
 

 
 

 

 40 ص             4115 العدد:        21/11/2016 اإلثنين لتاريخ:ا 

                                    

 اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور: هل هو ممكن؟ ولماذا هو مطلوب؟ .54
 عماد الرجبي
اهر عنصٌر جديد في ال طا، الديبلوماسي  الفلسطيني  ما را    مث ب بمطالبة الرلي  محمود عبا  

ةما با ع راف بالدولة الفلسطينية.  "المنامة الصهيونية"قطتها وعد بلفور لة بريطانيا با ع ذار عن 
 .2016أيلوب/ سب مبر  22وقد طال، بذلع  مب ةلم ه في انمم الم حدن يوم 

وانسح، نذا ال طا، على مطالبة وزير ال ارجية الفلسطيني رياض المالةي لنايرك البريطاني 
اولية ال اري ية والسياسية وان مقية عن نذا الوعد  من  مب بوري  جونسون  ب حم ب بمدك المس

أن  " لفزيون فلسطين"ا ع ذار لشت، فلسطين وا ع راف بدول هم. وأة د المالةي في  صريحات لة 
بتثة فلسطين في لندن س طلق  طوات  فتلية على انرض مع بداية التام المقبب عبر فتاليات 

 ذةير بوعد بلفور ون الجه السلبية  "ن لم  جد  جاوبا  رسميا  مع طل، المج مع المدني وانحزا، لل
 ا ع ذار.

 وعد بلفور
  حل ت ةارثة على الشت، الفلسطيني   على نيلة رسالة      تد   1917 شرين الثاني/ نوفمبر  2في 
لصهيونية ةلمة أرسلها وزير ال ارجية البريطاني  آرثر جيم  بلفور "لى أحد زعما  الحرةة ا 117

اللورد ليونيب وول ر د  رو شيلد  يتدك في م نها بإقامة وطن  قومي  لليهود في فلسطين. يقوب الوعد: 
حةومة صاح، الجملة  نار بتين التطف "لى  أسي  وطن  قومي  للشت، اليهود   في فلسطين  "

 ى بتمب من شأنه أن وس بذب هاية جهدنا ل سهيب  حقيق نذك الغاية  على أن يفهم جليا  أنه لن يا 
ين قص من الحقوق المدنية والدينية ال ي  م از بها الطوالف هير اليهودية المقيمة اآلن في فلسطين 

 ."و  الحقوق أو الووع السياسي الذ  يم از به اليهود في البلدان ان ر 
بازب   لفيات الوعد  تود "لى الما مر الصهيوني انوب الذ  عقد برلاسة ثيودور نر زب في

"قامة وطن قومي لليهود في فلسطين يومنه "على  ا  فاق. فيه   م  1897السويسرية في عام 
المنامة ". ومنذ ذلع الوقت  بدأ التمب فتليا  على المشرو  من  مب  شةيب "القانون التام
وجمع  "ةالمنا م"ال ي ةانت مهم ها  نفيذ سياسة  "الوةالة اليهودية"برلاسة نر زب  و  "الصهيونية

رساب المهاجرين "لى فلسطين.  انمواب وشرا  انراوي وا.
اس مر التمب على  تزيز الفةرن وجتلها واقتية لسنوات   ح ى جا ت ا فاقية ساية  ة بيةو في عام 

  ال ي  م  بموجبها  قسيم الدوب التربية على ا س تمارات الغربي ة. في نذك انثنا   ةث فت 1916
عملها إلقنا  بريطانيا بأن "قامة وطن قومي لليهود في فلسطين يومن حماية  "ةالمنامة الصهيوني"

مصالحها و نفيذ م ططا ها في المنطقة الشرق ة أوسطية. ومع ا  مف موازين القو  في التديد من 
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  1947الدوب و فةع الدولة التثمانية  مب الحر، التالمية انولى  أصدرت بريطانيا الوعد. في عام 
( الصادر عن الجمتية التامة لألمم الم حدن. على "ثرك   م  "نشا  181ز نذا الوعد بقرار ال قسيم ) تز  

 "سراليب و هجير الفلسطينيين من بمدنم.
 نب س ت ذر بريطانيا؟

آمنة بدران  أن الحصوب على اع ذار ي طل،  على انقب   "جامتة القد " ر  المحل لة السياسية في 
   وجد لدينا القون الفتلية ال ي  زعج أو  وغط على "ي موقع قون على انرض: أن  ةون فلسطين ف

 ."الحةومة البريطانية ل قد م اع ذارنا
القيادن الفلسطينية "ولف ت "لى مشةلة عدم  وافر الجهود الديبلوماسية مع النوالية في نذك المرحلة: 

النوالي  ونو ما يتوق  غي ر موازين  ةر   جهدنا على الجان، الديبلوماسي  ولي  على الجان، 
قو ع الدا لية  نتة  على "  مشيرن  "لى صتوبة ا ع ذار في نذك المرحلة نن "القو  على انرض

 ."قو ع ال ارجية
حين وق ع ا فاق أوسلو الجانبان الفلسطيني واإلسراليلي   1994ةذلع عادت المحللة السياسية "لى عام 

ن موقفنا في مسألة ا ع ذار  "ذ سانمنا في  ةري  وعد بلفور وقرار أوتف م"مت برن أن ا  فاق 
ال قسيم من  مب ال وقيع على ا فاق مج زأ من دون دولة فلسطينية ةاملة. بذلع  سمحنا بوجود 

 ."شرعية للمس تمر على أرونا  ونو ما ي ماشى مع الوعد المشاوم
ى أن بريطانيا ار ةبت أربتة أنوا  من الجرالم في بدورك  رأ   بير القانون الدولي واإلنساني حنا عيس

الحر،  والتدوان واإلبادن الجماعية  والجرالم ود " شريدنا الشت، واس بداله باليهود  ني: 
. لذا    "ننها دولة اس تمارية عدوانية بانصب". واس بتد عيسى أن  ت ذر بريطانيا "اإلنسانية

 عاما  على الوعد. 99على الرهم من مرور  يس هجن عدم اع راف بريطانيا بفلسطين
 اصة "ورأ  أنه يصت، الوغط على بريطانيا لمع ذار أو مطالب ها با ع راف بالدولة الفلسطينية  

أنها عوو في مجل  انمن و قف متها دوب ةبر  ةالو يات الم حدن انميرةية ةما أن التديد من 
ال قادم  رهم أن الجرالم    سقط مع الزمن. لةن نذك الدوب  شتر بأن قوية وعد بلفور قد ان هت ب

 ."المتادلة    سر  مع الدوب التامى
ه "لى المحةمة الجنالية الدولية لمحاسب ها  أةد ال بير القانوني أن  ذلع ي طل، "وعن "مةانية ال وج 

  "ذ "نع القرارلم "الفي و"قرارا  من مجل  انمن  وبريطانيا عوو فيه  و س طيع اس  دام حق النقض 
  ننها حصلت ""  بقرار من مجل  انمن"   س طيع ال حقيق في جرالم وعد بلفور  "الجنالية""ن 

أنت هير قادر على "لصد ك:  "الفي و". وبال الي  س س  دم بريطانيا 2002قبب "نشا  المحةمة في عام 
 ."محاةم ها في أ   جهة  ةانت
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 أهمية االعتذار لفلسطين

طين الرسمية جيدا   في نذك المرحلة  أنه لي  من السهب الحصوب على اع ذار  ولو رمز     تلم فلس
من بريطانيا. فا ع ذار يتني اع راف المملةة الم حدن بأن "سراليب دولة اح مب  وجودنا على أرض 
. ويشرز أس اذ التمقات الدولية في جامتة بيرزيت سمير عوض أن مطل،  فلسطين هير شرعي 

يوع بريطانيا في موقع ا  هام ننها لم  لِق با   لحقوق الفلسطينيين حين أصدرت وعد "ع ذار ا 
بلفور  وسيبرز  اليا  صراٌ  على الحقوق في المحافب الدولية. ةذلع  س  ر ، على المملةة الم حدن 

الفلسطينية  طوات  حقة  دعم فيها قوي نا على المس و  الدولي والقانوني  ةا ع راف بالدولة 
 ."وا ع راف بحقوق المجلين  وسي وج، عليها سح، اس ثمارا ها من "سراليب

لذلع  ير   برا  أنه ةان من المف رض بفلسطين أن  طال، بريطانيا با ع ذار بشةب  دولي  منذ 
 سنوات طواب  ولو أنهم يجدون أن الوقت لم يفت رهم ما  تانيه القوية الفلسطينية من "نماب مرحلي
واوح ووتف دا لي جرا  ا نقسام. وفي اب  لع المتطيات وميب ميزان القو  للدوب الةبر   
أجمع  برا  ةثر على أن واحدا  من أفوب الحلوب راننا  يقوي بم اطبة الشت، البريطاني ليوغط 

باإلمةان ا س فادن من "على الحةومة من أجب ا  اذ موقف لمصلحة فلسطين. ورأ  عوض أنه 
 حقيق "  مشيرا  "لى أن "حرةة المقاطتة اإلسراليلية )بي د  ا ( للوغط على بريطانيا جربة 

 ."ا ن صار يح اج "لى وقت لةن باإلمةان قيا  مد  نجاحه من ردود الفتب البريطانية
اس را يجية النواب المبنية على دعم الشتو، للوصوب "لى  أييد المج مع "ةذلع  اع برت بدران أن 

 قوية الجبهة الدا لية على "  ماةدن ورورن " طة ناجحة في اب المتطيات الفلسطينية الدولي  تد
 ."ةافة انصتدن ون  هرض

 21/11/2016، السفير، بيروت
 

 وخطر الحدود اللبنانية على إسرائيل مجددا   "حزب هللا" .55
 حلمي موسى

ةب ملحوا "حسا  منذ  راجع دور الجيو  التربية في متادلة الصرا  مع "سراليب  زايد بش
اإلسراليلي بال طر على مس ويين م  لفين: ا وب ما عرف بال طر النوو  اإليراني والثاني الم صب 
بدور المقاومة وان قالها   صوصا في لبنان وقطا  هزن "لى مس ويات جديدن. وبتد "برام ا  فاق 

يران  راجع أيوا دور ال طر النوو  اإلي راني ليغدو  طر قو  المقاومة النوو  بين القو  التامى وا.
الماهر انبرز في  تاطي "سراليب مع الم اطر. ويمةن القوب "ن الحر، الدالرن في سوريا وعدم 
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في  "حز، هللا"ا س قرار في شبه جزيرن سينا  دفع القيادن اإلسراليلية "لى ال رةيز على دور لي  فقط 
نما على اح ماب نشو  ق  و  جديدن متادية في سينا  وسوريا.لبنان وحما  في قطا  هزن وا.

على هزن  من الحديث عن  طر حما  "  أن  2014ورهم اإلةثار ما را   صوصا بتد حر، 
انناار الت مصوبة بشةب ةبير نحو لبنان. فحما  في قطا  هزن  رهم ةب ما أنجز ه المقاومة 

و   بدو له م نفسات على صتيد ال سلح والرد    تاني من حصار يزداد شدن مع مرور الوقت 
حقيقية. وأحيانا    جد حما  م نفسا لها سو  الوغط الدولي وال شية اإلسراليلية من انفجار 

في لبنان حيث يجد الحز،  "حز، هللا"الووع اإلنساني في قطا  هزن. ولةن لي  نذا نو الحاب مع 
يران رهم ةب مح  او ت  قييد حرة ه.مجا  حيويا له يم د عبر سوريا "لى ةب من التراق وا.

في القصير السورية  صار الحديث  "حز، هللا"وما را   بتد الترض التسةر  المدر   لقوات من 
واح ما ت الصرا  مته أشد وووحا. صحيح أن ال قرير المنشور  "حز، هللا"اإلسراليلي عن  طر 

ديدن لةن جونر نذك   عامو  نارليب يحو  متطيات ج"نآر  "ننا بقلم المراسب التسةر  لصحيفة 
  منذ سنوات طويلة  لم يتد يت بر في اندبيات "حز، هللا"المتطيات ةان متروفا منذ وقت طويب. فة 

التسةرية اإلسراليلية  مجرد قون عصابية  ت مد على مبادئ حر، التصابات ال ي  قوم على فةرن 
نما صار قون م  لفة. وح ى قبب ال برن ال ي ةسبها "اور، وانر،" في الحر، اننلية  "حز، هللا" وا.

دار ها  ةانت "سراليب   حس، من اح ماب  في سوريا  سوا  لجهة نوعية انسلحة وحجم القوات وا.
 "قدام قوا ه على اح مب موقع عسةر  أو مس وطنة حدودية.

مجرد  قديرات بب صارت منطلقا ل دريبات وفروية  ان يرنهير أن نذك ال حسبات لم  تد في اآلونة 
منطقية مأ وذن بالحسبان بقون. وربما أنها أةثر من سوانا ما قاد ما را "لى بلورن ناريات عسةرية 
"سراليلية  قوم على ا ب دا  ب هجير سةان المناطق الحدودية لمنع  قييد يد الجي  في حاب سيطرن 

في انعوام انولى على منطقة مأنولة. و  ري، أن قيادن الجي  اإلسراليلي آمنت  "حز، هللا"قون من 
وس وتفه و لهيه عن ا ن مام  "حز، هللا"للحر، اننلية في سوريا بأن نذك الحر، س ب لع قون 

في مواجهة  "حز، هللا"بال طر اإلسراليلي. وةانت ةب ال قديرات   حدث عن عدم وجود مصلحة لة 
حز، "في اس هداف ذ الر لة مع "سراليب بسب، الووع في سوريا. وقاد نذا مرارا "لى جرأن "سراليلية 

"لى أن  بدلت الصورن ما را جرا  عوامب عدن بينها الدور الروسي و تزز قدرات الناام السور   "هللا
. ونذا ما قلب ما را من  جرا "سراليب على  وجيه وربات ةال ي "حز، هللا"والحلفا  اإليرانيين و

 ةانت   م في الماوي.
عن  "حز، هللا"ما ي بد  على الحدود اللبنانية يشير "لى عدم ار دا  و  حدث  قارير "سراليلية عن أن 

التمب في مواجهة "سراليب ما جتب الجي  اإلسراليلي أشد حذرا من أ  وقت موى. وةان للحدث 
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الحدود  في الشهر الفالت أثرك في  حديد ردود الفتب اإلسراليلية وال شية من عواق، أية اندفاعة 
د على عمليات من الحدود اللبنانية. و مفا للحاب القالم مع قطا  هزن حيث  رد مبالغ فيها لجهة الر 

"سراليب على ةب عمب من القطا  باس هداف مواقع لحما  فإنها ورهم "عمنها أن الحةومة اللبنانية 
"ذا أقدمت قو  أ ر  على التمب من جنو،  "حز، هللا"ني المساولة عن ةب  رق   جن، اس فزاز 

 لبنان.
أمير بوحبوط فإنه بتد مرور عقد من الزمان  "وا "ي ةب حاب وحس، المراسب التسةر  لموقع ف

 وصف الحدود مع لبنان بأنها مس قرن جدا ونادلة. وأبراج المراقبة ال ي "على حر، لبنان الثانية 
وفروية أنشأنا الجي  اللبناني في التام ان ير قر، الحدود    شهد على  غيير في ميزان القو . 

التمب اإلسراليلية ني أن حز، هللا  الذ  ي وض مترةة واستة جدا ود الم مردين في سوريا  هير 
 ."متني باح ةاع زالد مع "سراليب لةنه بال أةيد جانز ومس تد في مواجهة الجي  اإلسراليلي

دم ةقالد و لص "لى أن الرسالة التامة لرلي  انرةان اإلسراليلي هاد  آيزنةوت  والذ  سبق و 
للجبهة الشمالية  ني أن حدثا  ة يةيا واحدا على الحدود يمةن أن ي حوب "لى حدث اس را يجي يجر 

 دولة "سراليب ل صتيد ولذلع على القوات أن  ةون م زنة ويقاة في ةب عمب.
 فإن القيادات "حز، هللا"ونارا لحساسية الجبهة اللبنانية وال شية من ال ورط في مترةة واستة مع 

التليا في الجي  اإلسراليلي     رع للقوات الميدانية فرصة لمنجرار. وطواب الوقت نناع  تليمات 
ب و ي الحذر ومنع ال را ي وعدم "فساز المجاب لنشو  ووع  وطر فيه "سراليب للتمب أو ي حقق 

ة ود سري "حر، امب"أو لسواك "نجاز. وفي ةب حاب فإن "سراليب ال ي   وض  "حز، هللا"فيه 
 التديد من الجهات والقو  في المنطقة   وض نذك الحر، على نطاق واسع أيوا في لبنان.

 21/11/2016، السفير، بيروت
 

 إدارة ترامب تثير المخاوف .56
 حامي شليف
في الوقت الذ    حدث فيه الشالتات عن  تيينات مقبولة لمنص، وزير ال ارجية انميرةي فإن 

البيت  "لىنالد  رام، لن ي صرف بمساولية وبحةمة عند د وله باقي ال تيينات  ااهر أن دو 
. لقد وعد الرلي  الجديد بال غيير  وال رةيبة الم وقتة ل دارن  اةد أن  رام، سيفي بوعدك. انبيض

ةان من الطبيتي الحديث عن  تيين مايع نةابي  الذ  نفى وجود الشت،  انجوا في نذك 
ال ي   شى من  انقليات"ن ان  ا،  رام،   يهدئ من قديه أو الفلسطيني  سفيرا في "سراليب. 

 الورا . "لىالتودن نصف قرن 
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ال ي  انقواب"ن  تيين جيف سشني   وزيرا  للتدب  قد يواجه صتوبة في مجل  الشيوخ بسب،  
نسبت اليه حينما طل،  تيينه ةقاض. المدعي قدم  وما  فيغرا  شهادن أمام الةونغر  بأن 

. وقاب "أن عرفت أنهم يد نون المارهوانا "لىجيدون  "ةو ةلوةا  ةمن"اع قدت أن الة "ب ساشن  قا
ساشن  "نه  حدث بمزاز ولم ي طر بباله أن ي تاطى أحد مع نذا بجدية. لقد اع بر المنامات من 

نه . وفي السياق اع رف أ"يتملون بالهام من الشيوعيين"  وقاب "نهم "هير أميرةية"أجب حقوق السود 
أن طاقم اس بداب السلطة في مجل  الشيوخ  "لىي حدث بدون  فةير  وأشار م حدث  رام، 

 سيصادق على ال تيين.
الجديد  مايع بومبيو  عوو في لجنة اس  بارات الةونغر  ونو متروف  "سي.آ .ايه"رلي  الة  

الحز،  بأنه جمهور  محافا. وقد أيد بومبيو مارةو روبيو في المنافسة على منص، مرشح
 الجمهور  في الرلاسة. وبتد فوز  رام، في ا ن  ابات ال مهيدية بدأ في  أييدك.

ةان نناع  طر على  "ذا  ويت قد أنه يج، منته مطلقا  والسماز به فقط اإلجهاضيتارض بومبيو 
سجن  "همق أيوا. وعارض "التنف ود النسا "ود  جديد قانون  أيواالحيان. وقد صوت 

   حدث مع انسر  الموربين عن الطتام 2013تد أن زار في المةان في التام هوان نامو. وب
 ."يبدو لي أن الةثيرين منهم زاد وزنهم"ال الية:  بانقواب

القومي  أدار في السابق وةالة  جس  وزارن الدفا   انمنمايةب فلين  الذ  ي وقع أن يةون مس شار 
براع اوباما فان فلين   ي بنى موقفا صقوريا ود  "دارن . و مفا للةثيرين في"د .آ .ايه"انميرةي 
 روسيا.

فان قوانين الشريتة  أقوالهال مسع بالحقالق. وحس،  "لىويقوب من قدو فلين "نه مثب  رام،   يميب 
هير صحيح. طواب المنافسة ةان يمةن ممحاة  انمر زداد ان شارا في الو يات الم حدن  رهم أن 

نة(  حيث أقنع حامب اللوا  الجمهور  بأن الو يات الم حدن  وجد في حر، عالمية س 57 أثير فلين )
 ود الم طرفين اإلسمميين  وأن عليها ال تاون مع أ  طرف  بما في ذلع روسيا.

في  موز الماوي نشر فلين  غريدن  سامية نحد مايد   رام،  حيث اس  ف بطاقم حملة 
أن  "لىالة سي.ان.ان أشارت ": اإللة رونيو  ب سري، البريد ةلين ون  الذ  ا هم القراصنة الر 

. و راجع فلين فيما بتد عن مساولي ه عن "اليهود أوللعا  حاد السوفيي ي ي حمب المساولية. لم يتد 
نشر ال غريدن  واع ذر  وقاب "نه فتب ذلع  طأ وأنه ةان ينو   حميب رابط لمقاب عن ةلين ون وعن 

 ز، الديمقراطي.اللجنة القومية للح
 تيين رلي  الما مر الجمهور  القومي  رين  فريبو    "لىال تيينات الثمثة الجديدن  واف 

ةرلي  لطاقم الرلي  المن  ،  وس يف بنون الذ  ةان رلي  حملة  رام، ةمس شار اس را يجي له. 
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القون الاممية ني ": قاب بنون "نوليوود ريبور ر"الماوي  مع  انسبو أجرانا   "شةاليةفي مقابلة 
ديع  شيني  دارث فايدر  الشيطان. نذك قون. نذا يساعدنا عندما ي ط  " أقواله. وحس، "شي  جيد
. وأنه سيتمب "أ ر سنس مر في السيطرن  مسين سنة " رام، س نجح   "دارن. وأواف أن "الليبراليون

 حرةة قومية اق صادية جديدن. إلقامةمن اجب محو الحز، الجمهور  
منص، وزير ال ارجية لميت رومني  "عطا "ن الرلي  المن  ، يفةر في  انسبو وقد قيب في نهاية 

. وقد أةثر رومني من ان قاد  رام، في الحملة 2012الذ   رشح لمن  ابات الرلاسية في التام 
م رومني . اس"مرشح مزيف ي تاطى مع الجمهور انميرةي على أنه هبي"ولقبه بة  ان يرنا ن  ابية 

قالمة طويلة من المرشحين المح ملين لهذا المنص،  بينهم رلي  بلدية نيويورع السابق   "لىينوم 
الم حدن سابقا  جون بول ون  وحاةمة جنو،  انممرود  جولياني  وسفير الو يات الم حدن في 

 ةارو ينا  نيةي نايلي.
ن حاةم ارةنسو سابقا  مايع ناةبي  في "ن  رام، قد يتي "ديلي ميب"وقالت الصحيفة البريطانية 

. ناةبي  الذ  نفى ذلع  نو من اليمين الم شدد في "سراليليمنص، سفير الو يات الم حدن في 
سراليبالو يات الم حدن  . وقد نفى إلسراليب  ونو يايد البنا  في المس وطنات ووم الوفة الغربية وا.

 في السابق وجود الشت، الفلسطيني.
 "هآرتس"

 21/11/2016يام، رام هللا، األ
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