
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 والفلسطينيين "إسرائيل" بين السالم" إنجاز" إلى يتوصل أن يأمل ترامب
 للمؤتمر السابع تح رفضا  فجمعة: ترتيبات لعقد مؤتمر آخر ل

 بزعم محاولته تنفيذ عملية طعندس استشهاد فلسطيني شمالي الق
 حماس مع التخابر قضية في مرسي على المؤبد بالسجن حكم إلغاء

 االستيطان : نتطلع إلى دعمنا في مشروع قرار لمجلس األمن ضد  مثمنا  الدور األفريقي المالكي

ستسمح الشرطة للوزراء  أردان: قريبا  
المسجد باقتحام  توأعضاء الكنيس

 األقصى
 

 4... ص 

 
 

 

 4117 23/11/2016 األربعاء



 
 
 
 

 

 2 ص             4117 العدد:        23/11/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 تحاول االستفادة من حالة الشلل باإلدارة األمريكية في تشريع االستيطان "إسرائيل"مجدالني:   2.
 5 االستيطان : نتطلع إلى دعمنا في مشروع قرار لمجلس األمن ضد  مثمنا  الدور األفريقي المالكي  3.
 6 اتهامات حقوقية للسلطة الفلسطينية بتعذيب طلبة معتقلين  4.
 6 من جامعة النجاح طالبا   11تعتقل ما تزال األجهزة األمنية الفلسطينية   5.
 7 2017 لسنة لعاملدعم التعداد ا يةوالسويد يةفلسطينال نحكومتيالتوقيع اتفاقية بين   6.
 7 وزارة التربية: لن نعترف بأي شهادة غير مصدقة من رئيس جامعة األقصى  7.
 7 الحكومة الفلسطينية تقدم إعفاءات للطاقة المتجددة  8.

 
  المقاومة:

 8 بزعم محاولته تنفيذ عملية طعنالي القدس استشهاد فلسطيني شم  9.

 8 حماس: جدار عين الحلوة تهديد لمستقبل الالجئين الفلسطينيين  10.

 9 "عصبة األنصار" تدعو لوقف بناء جدار عين الحلوةلبنان:   11.

 10 األحكام ضد  مرسي في قضية "التخابر" معهاحماس ترحب بإلغاء   12.

 10 للمؤتمر السابع تح رفضا  فجمعة: ترتيبات لعقد مؤتمر آخر ل  13.

 11 لم يتواجد بالمؤتمر فذلك لن ينقص من انتمائه للحركةفتح: من  سر ثوريأمين   14.

 12 بعقد المؤتمر عباسكل أبناء الحركة المخلصين يدعمون قرار قيادي بفتح:   15.

 12 البحرية اإلسرائيلية تدمر زورقا  بدعوى نقل أسلحة إلى غزة  16.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 13 واستبداله بحكم ذاتي للفلسطينيين ت يطلب من طاقم ترامب عدم تبني حل الدولتينيبين  17.
 13 ر األذان" ال داعي له وغير ضروريظأردان: "قانون ح  18.
 14 دانون: رحالت تجارية إيرانية تنقل أسلحة إلى "حزب هللا"  19.
 14 تعيين مستشار أمني للوزراء خصوصا  أعضاء الكابينيت"عوفر شيلح يقدم مشروع قانون "  20.
 15 الكنيست تصادق بالقراءة األولى على اقتراح يعفي الشرطة والشاباك من توثيق التحقيقات األمنية  21.
ت على مشروع "األ  22.  15 ذان" األسبوع المقبلالكنيست يصو 
 16 المستشار القضائي للكنيست اإلسرائيلي يحذر من أبعاد "قانون التسوية"  23.
 16 مندلبليت: قانون تشريع البؤر االستيطانية يتعارض مع القانون الدولي  24.
 17 رك طبقا  للقانون الدولينائب سمورتيش: الكنيست اإلسرائيلي ال يتح  25.
 17 ليفني تحذر من االستخفاف بالقانون الدولي ومحكمة العدل العليا  26.
 18   زينالمحتج  د ريفلين: سأطلب من أردوغان الضغط على حماس إلعادة الجنو   27.
 18 ب وزير األمن اإلسرائيلي بخصوص اقتحام جامعة القدس في أبو ديسالطيبي يستجو   28.
 18 المرأة للخدمة داخل دبابة لسالح المدرعات حالة جدل في "إسرائيل" يثيرها قرار ضم    29.
 20 ئيلي والقوانين الدولية والعدالةن: "قانون التسوية" مخالف لقواعد القضاء اإلسراووزراء سابق  30.



 
 
 
 

 

 3 ص             4117 العدد:        23/11/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

: لم نتمك ن من االنتصار على حركة "بي دي أس"  31.  20 سفير تل أبيب السابق باالتحاد األوروبي 

 20 مة بالدعوة إلسقاط نتنياهو"هآرتس": دبلوماسية إسرائيلية مته    32.

 21 من اإلسرائيليين يرون في ترامب "صديقا  حقيقيا  إلسرائيل" %44استطالع:   33.
 

  :األرض، الشعب
 21 ترفض تأجيل هدم بيوت في "أم الحيران" بالنقب "إسرائيل"  34.
 22 ار حول المخيمعين الحلوة: ال مبرر إلقامة جدفي مخيم لقاء شعبي   35.
 22 شخصيات مقدسية تستنهض األمة اإلسالمية  36.
 23 االحتالل يرفض إنهاء العزل االنفرادي للشيخ صالح  37.
 23 سرائيلياالحتالل اإل ضد   مراكز حقوقية فلسطينية ترفع ُمذك رة قانونية لـ"الجنايات"  38.
ل مؤسسات "األونروا" شمال غزة ووسط الضفة  39.  24  إضراب يش 
 25 ثالثة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام وهيئة األسرى تحذر من وفاة في صفوف المضربين  40.
 25 لمؤتمر السابع ببحث سبل إنهاء معاناتهممبعدو كنيسة المهد يطالبون ا  41.
 25 يطافي  فلسطينيا   مستوطنون يحرقون منزال   :الخليل  42.

 
  : اقتصاد

 26    الماضير أيلول/ سبتمبتقرير: انخفاض حجم الصادرات الفلسطينية خالل   43.
 

  : صحة
 26 صناعة أول قلب اصطناعي في قطاع غزة بنجاح  44.

 
  : مصر
 27 حماس مع التخابر قضية في مرسي على المؤبد بالسجن حكم إلغاء  45.
 27  الصف الفلسطيني  يوحد شامل حوارالفلسطينية لبدء  والفصائل القوى مع تتواصل مصر  46.

 
  األردن: 

نما وطنية أرقام أو بجنسيات غزة ألبناء ال نطالب النيابية": "فلسطين األردنية  47.  28 حياتية تسهيالت وا 

 28 باألردن الطاقة أمن يهدد "إسرائيل" من الغاز استيراد: حوارية ندوة  48.

 29 أقرب القدس تحرير إلى واألمة.. تحول نقطة هي القادمة القليلة السنوات: أحمد نوفل  49.
 

  عربي، إسالمي:
 29 دمشق بريف المصالحات طريق على الفلسطيني" الشيح خان" مخيم  50.

 
 



 
 
 
 

 

 4 ص             4117 العدد:        23/11/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

  دولي:
 29 والفلسطينيين "إسرائيل" بين السالم" إنجاز" إلى يتوصل أن يأمل ترامب  51.
ر تدين فرنسا  52.  30 القدس في مستعمرات لبناء "إسرائيل" خطط من وتحذ ِّ
 30 لها أساس ال فلسطيني لناشط االحتالل اتهامات: أمنستي  53.

 
  : مختارات

 31  صايغ يزيد... 2016 وحلب 1982 بيروت بين  54.

 34 النجار خالدمتوق عة...  غير أماكن من السلطة يفاجئ العام الرأي  55.

 39  ليفي جاكلكلينتون...  فقرا   واألكثر لترامب اقترعوا ثراء األكثر  56.

 41 دوالر تريليون 256 تتجاوز العالمية الثروة  57.
 

  حوارات ومقاالت:
 42 ساري عرابي... فتح ومؤتمرها.. تقلبات التاريخ ونضوب الواقع  58.
 45 أ.د. يوسف رزقة... مصر وسياسة جديدة مع غزة  59.
 47 فهمي هويدي... الكنائس إذ ترفع األذان  60.
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 52 :كاريكاتير

*** 
 

 األقصىالمسجد باقتحام  تأعضاء الكنيسستسمح الشرطة للوزراء و  قريبا  أردان:  .1
أن الشددر ة س سدددمب قريبدددا ألع ددداء  ،أكدددد وزيدددر األمددن الدددداخيي اعسدددرااييي جيعددداد  ردان: محمددد و دددد

الكنيسدددا والدددوزراء فدددي الحكومدددة الصدددعود لمدددا يسدددما  جبددد  الهيكددد  ، وال يدددا  بجدددو ا ميدانيدددة داخددد  
مداا ليمسدجد عيدا مددار عددر أشدهر، بد مر ساحاا المسجد األقصا، وذلك فدي أع داإ  ي داف ا ق حا

 من رايس الحكومة ن نياهو و وصياا أجهزر األمن والمخابراا.
وكشف الوزير  ردان الن اإ عن  غيير الموقف من قبد  األجهدزر األمنيدة حيدا  ق دية السدماي ب جديدد 

 ددا ، وبال ددالي الزيدداراا، مدكدددا أن الشددر ة لددديها   ييمدداا مهنيددة أعددد ها مددن خدد    عددادر   يددي  األو 
فهدي سد غير رأيهددا وموقفهدا وس سددمب ب جديدد الزيدداراا ودخدو  الددوزراء وأع داء الكنيسددا  لدا سدداحاا 

 األقصا بشرو   حددها مسب ا.



 
 
 
 

 

 5 ص             4117 العدد:        23/11/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

وقا  الوزير ردا عيا سدا  ع و الكنيسا من الييكود، يهودا جييدك حدو  موعدد  جديدد ا ق حامداا  
يس الحكومدة وراديس الكنيسدا، وبحدا  ا خدذ أي لألقصا:  س قو  بعرض موقف الشر ة هذا عيا راد

 قرار مغاير ف ن الموقف من الزياراا سي غير .
 22/11/2016، 48عرب 

 
 االستفادة من حالة الشلل باإلدارة األمريكية في تشريع االستيطان تحاول "إسرائيل"مجدالني:  .2

مد مجد ني لد الحيار الجديدر  حأأكد ع و اليجنة ال نفيذية لمنظمة ال حرير  :فادي الكاشف -را  هللا 
األمريكية ن يجة  باعداررالحالية  حاو  ا س فادر من حالة الشي  والفراغ العا   اعسراايييةالحكومة  أن 

 نصديإ الدرايس الخدامس واألربعدين، وذلدك لفدرض مزيدد مدن الوقدااض عيدا األرض  بدججراءااانشغالها 
من ح  الدول ين، سواء كان بزيدادر ا سد ي ان فدي ال ددس  ل غيير ال ابض الديموغرافي و دمير ما  ب ا

 ومحاولة  هويدها و غيير  ابعها السكاني، أو كما هو األمر في ساار أرجاء ال فة الغربية .
ن لدد   كددن  ،األمريكيددة الجديدددر اعداررأن  حكومددة ا حدد     دددرك  مامددا   أنوأ دداف مجددد ني  ح ددا وا 
ن ل   نفدذ وعودهدا ا ن خابيدة فيمدا ي عيدس با سد ي ان أو ن د  السدفارر ،   سرااي  منحازر بالكام   لا  وا 

األمريكيددة  لددا ال دددس، فهددي فددي المددد  المنظددور أو بعددد اسدد  مها لمهامهددا لددن  هدد   ولددن   ددض عيددا 
 ق ية الس   والصرا  الفيس يني اعسرااييي. أولويا هاجدو  

 رورر ال وجه لمجيس األمن لدع  مشدرو  قدرار ، يشدد مجد ني عيا  وحو  ما يجإ فعيه فيس ينيا  
األمريكيددة الحاليددة عيددا محددك جديددد قبدد  مغادر هددا البيددا األبدديض،  اعدارربوقددف ا سدد ي ان، ولن ددض 

بالعوامد  ا ن خابيدة ال دي كاندا  ولديها الفرصة أن   خذ سياسة مغايرر لما ا خذ ه في السابس، ار با ا  
ورأ  مجددد ني بددد ن ال حددرك فددي المحكمدددة  ي الشدددرس األوسدد  .عيدددا أي دور فعددا  فدد أولويددة ع يهددا 

 الجنااية الدولية  رورر ميحة.
 22/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 االستيطان : نتطلع إلى دعمنا في مشروع قرار لمجلس األمن ضد  األفريقيمثمنا  الدور  المالكي .3

في ال مة العربية األفري ية الرابعة وزير  ثمن ممث  الرايس محمود عباس: سوسن أبو حسين - ما بو
 الخارجيدددة ريددداض المدددالكي، مواقدددف ال دددارر األفري يدددة الداعمدددة لي  دددية الفيسددد ينية، م البدددا باسددد مرارها

:   ننددا ن  يددض  لددا دعمكدد  لمشدددرو  ال ددرار الددذي سددي د  الشدددهر و عزيزهددا فددي المحافدد  الدوليددة، مدكددددا  
 ن .ا س ي ا الم ب   لا مجيس األمن  د  
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بجميددض الدددو  الشدد ي ة  وقددا  المددالكي  ن مشددرو   عدد ن فيسدد ين يدد  ي فددي مكاندده وف ددي وق دده، مشدديدا  
وا دحة  دكدد وقدوف  أن المشرو  ومدا جداء فيده مدن بندود قويدة والصدي ة ال ي أقر ه واع مد ه، م يفا  

 ال ارر األفري ية والعربية مض الح وس المشروعة ليشعإ الفيس يني.
 23/11/2016 ،لندنالشرق األوسط، 

 
 الفلسطينية بتعذيب طلبة معتقلين للسلطةاتهامات حقوقية  .4

 ي ا المنظمة العربية لح وس اعنسدان فدي بري انيدا شدكو  مدن أسدرر ال الدإ بكييدة ال ربيدة فدي جامعدة 
والدددذي اع  ددد  فدددي  شدددرين األو    ،النجددداي الو نيدددة فدددي مديندددة ندددابيس ياسدددر بددد   محمدددود أبدددو يدددامين

 حو   عر ه لي عذيإ من قب  جهاز المخابراا. 2016أك وبر 
 ن المنظمددة العربيددة لح ددوس اعنسددان فددي بري انيددا  دكددد أن جهدداز المخددابراا الفيسدد يني مسدد مر فددي 

ال عسدددفيين وال عدددذيإ حيدددم وث دددا المنظمدددة عشدددراا الحدددا ا  وا سددد دعاء ا ع  دددا ان هددداي سياسدددة 
  عر ا ل عذيإ وحشي.

اعنسان في بري انيا  حمد  الدرايس محمدود عبداس المسددولية الكاميدة عدن   ن المنظمة العربية لح وس
والعم  عيا كف يدد جهداز المخدابراا  س مة ال الإ ياسر أبو يامين و دعوه  لا    س سراحه فورا  

بداء الرأي.  واألجهزر األمنية عن م ح ة النش اء عيا خيفية العم  الن ابي وال جمض السيمي وا 
المج مددددض الدددددولي واألمددددين العددددا  لألمدددد  الم حدددددر بال دددددخ  لي ددددغ  عيددددا السددددي ة و دددددعو المنظمددددة 
عيددا أسددس سياسددية وال ح يددس فددي جددراا  ال عددذيإ ال ددي  وا سدد دعاءاا ا ع  ددا االفيسدد ينية لوقددف 

 ير كبها  با  وعناصر األجهزر األمنية بشك  منهجي.
  14/11/2016 ،في بريطانيا اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق موقع 

 
 من جامعة النجاح طالبا   11تعتقل ما تزال  الفلسطينيةاألجهزة األمنية  .5

 يبددة مددن جامعددة النجدداي،   ددافة  لددا ال الددإ بكييددة  10ا  ددزا  األجهددزر األمنيددة الفيسدد ينية  ع  دد  مدد
ال ربية في جامعة النجاي الو نيدة فدي مديندة ندابيس ياسدر بد   محمدود أبدو يدامين، فدي وقدا يواصد  

لمواصددية اع  دداله  عيددا خيفيددة عميهدد  الن ددابي داخدد  أسددوار  ه  اع ددراإ عددن ال عددا  رف ددا  عدددد مددن
 الجامعة.

يومدا  15ومن بين هد ء ال  إ ال الإ بكييدة الهندسدة حذيفدة أبدو نعمدة الم درإ عدن ال عدا  مندذ  
يدده زمي داخد  سددجن جهدداز األمددن الوقددااي، حيددم كددان يعمد  قبدد  اع  الدده عيددا مشددرو   خرجدده، وأي ددا  
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بسددبإ  عر دده  ع  ددا ا عدددر بددين  2008 سددنةنمددر هندددي الددذي   يددزا  عيددا م اعددد الدراسددة منددذ 
 سجون ا ح    واألجهزر األمنية الفيس ينية.

 22/11/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 2017 لسنة لدعم التعداد العام يةوالسويد يةفلسطينال نحكومتيال بينتوقيع اتفاقية  .6
كومددة الفيسدد ينية ممثيدددة برايسددة الجهدداز المركددزي ل حصددداء عدد  عددوض، و حدددا وقعددا الح :را  هللا

رعاية رايس الوزراء رامدي الحمدد هللا، مدض الحكومدة السدويدية ممثيدة بال نصد  العدا  ليسدويد  ن صدوفي 
، فدددي مك دددإ راددديس الدددوزراء بدددرا  هللا، ا فاقيدددة لددددع  ال عدددداد العدددا  2016 11 22 نييسدددون، يدددو  الث ثددداء

 دو ر أمريكي. 2,381,000، ب يمة 2017والمساكن والمنشآا ليسكان 
 22/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غير مصدقة من رئيس جامعة األقصى شهادةوزارة التربية: لن نعترف بأي  .7

ال صددددديس  ،   كيدددددها عددددد 2016 11 22 جددددددا وزارر ال ربيددددة وال عيددددي  العددددالي، يددددو  الث ثدددداء :را  هللا
 وا ع راف ب ي شهادر غير مصدقة من الرايس الشرعي لجامعة األقصا في غزر د. كما  الشرافي.

فدددي بيدددان صدددحفي، أنهدددا لدددن  ع مدددد أي كشدددف ع مددداا،    ب وقيدددض عمدددداء الكييددداا  ،وأكددددا الدددوزارر
ا  وبصدفة  المع مدين لديها، ولن ي   اع ماد أي كشف مصدس عييه من عمداء  خرين     عييدنه  مددخر 

 غير قانونية.
لم ددر الجامعددة، واسدد مرار  فددي ق ددا  غددزر ةاألجهددزر األمنيددوفددي السددياس ذا دده، اسدد نكرا الددوزارر اق حددا  

 اع  ا  عدد من األكاديميين، كان  خره  اع  ا  د.  ياد خيف.
 22/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الحكومة الفلسطينية تقدم إعفاءات للطاقة المتجددة .8

أعينددا الحكومددة الفيسدد ينية عددن مجموعددة مددن الحددوافز لجددذإ اسدد ثماراا جديدددر فددي ق ددا   :روي ددرز
 ،وقا  رايس الدوزراء الفيسد يني رامدي الحمدد هللا ال اقة الم جددر    من  عفاءاا  ريبية وجمركية.

لددا  عفدداء  بادرنددا   :ا ثنددين يددو فددي كيمددة بمددد مر لي اقددة الم جددددر وفددر  ال مويدد  فددي مدينددة أريحددا 
 جميض أنظمة وأجهزر ومعداا مصادر ال اقة الم جددر ومدخ ا  ن اجها من الرسو  الجمركية .
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وأ اف  حرصنا عيا أن  س فيد كافدة منشدآا  ن داي ال اقدة الكهرباايدة مدن مصدادر ال اقدة الم جدددر 
ح ددة، بغددرض البيددض مددن مددنب ف ددرر سددماي مددن  ددريبة الدددخ  لمدددر سددبض سددنواا مددن  دداري   شددغي  الم

 ليسنواا الث م ال ي  ييها . %10، و%5يييها  خفيض لمدر خمس سنواا بنسبة 
وأشار الحمد هللا  لا أنه س    معامية ال روض ال ي  منحها مدسساا ال موي  والبنوك لمشداريض  وليدد 

 الكهرباء من مصادر ال اقة الم جددر معامية ال روض الممنوحة ليمشاريض الصغيرر والم وس ة.
 ن هناك مشروعاا حالية عنشاء عشر مح اا ل وليد الكهرباء مدن ال اقدة الشمسدية  الحمد هللا  وقا

 في مخ يف محافظاا ال فة الغربية ب درر   راوي بين خمسة وعشرر ميغاوا اا لك  مح ة.
 22/11/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 بزعم محاولته تنفيذ عملية طعنالقدس  شمالياستشهاد فلسطيني  .9

أعدددد  جندددود ا حددد    اعسدددرااييي بالرصدددا  فيسددد ينيا عيدددا حددداجز قيندددديا : ميرفدددا صدددادس -ندددديا قي
العسكري شما  مدينة ال دس المح ية بزع  محاول ه  نفيدذ عمييدة  عدن، ثد  أغي دوا الحداجز الدذي يدرب  

 مدين ي را  وال دس.
الث ثدداء النددار مددر ين عيددا وأفدداد شددهود عيددان ليجزيددرر نددا بدد ن جنددديين  سددراايييين أ ي ددا ظهددر اليددو  

فيس يني في األربعينياا من عمره كان في مسيك المشار ي  رإ من مح ة  ف يش عيا حاجز قينديا 
ووفس رواية الشهود الذين  واجدوا في المكان لحظة الحادثة، فجن سياراا  سعاف  سدرااييية  العسكري.

لدددا ال ددددس، بينمدددا  دددرك وصدديا الحددداجز الدددذي أغيدددس فددي ا  جددداهين أمدددا  الدددداخيين والخددد ارجين مددن وا 
 الشهيد مي ا عيا األرض بعد  صاب ه في المن  ة العيوية من جسده.

وأكدا وزارر الصحة الفيس ينية اس شهاد المصاإ برصا  ا ح    عيدا حداجز قيندديا، وقالدا  نده 
 .عاما( من قرية بيا وزن غربي مدينة نابيس شمالي ال فة48يدعا جهاد محمد سعيد خيي  )

من جه هدا، قالدا الم حدثدة باسد  شدر ة ا حد    لوبدا السدمري  ن الجندود عيدا الحداجز أ ي دوا الندار 
 عيا فيس يني اق رإ من أحد الحراس مشهرا سكينه، مما أد   لا ق يه.

 22/11/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 حماس: جدار عين الحلوة تهديد لمستقبل الالجئين الفلسطينيين .11
  فدي حركدة حمداس  ن قدرار السدي اا اليبنانيدة بنداء جددار أمندي عداز  حدو  مخدي  قا  مصدر مسدو 

عين الحيور خ ور خا اة في المكان والزمان، ويمث  مخالفة لي وانين الدولية ولمبداد  ح دوس اعنسدان 
وأكد المصددر المسددو ، فدي بيدان صدحفي، أن بنداء الجددار مدن شد نه  والع قاا الفيس ينية اليبنانية.
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س ال رر ب  ية ال جاين الفيس ينيين و هديد مس  بيه  ومصالحه  ويزيد من معانا ه  اعنسانية  لحا
وأ داف: هدذا ال درار مدن  والمعيشية، ف    عن الرسالة المعنوية المدذية ال ي سيكرسدها فدي أذهدانه .

فدي السدنواا  ش نه زيادر ال و ر وا ح  دان و د جيا الخ فداا، فدي حدين بدذلا جميدض األ دراف المعنيدة
 األخيرر جهودا لمنض ال و ر وليمحافظة عيا األمن وا س  رار ولمواجهة الف نة ال اافية.

ودعدددا المصددددر  لدددا   ددد س حدددوار فيسددد يني لبنددداني شدددام  ي نددداو  جميدددض ال  دددايا المشددد ركة ويحفدددظ 
 الع قاا ويحمي المصالب المش ركة كح  أمث  عنهاء الخ فاا الفيس ينية اليبنانية.

كما أبد  رف ه لسياسة العز  الجماعي ليمخيماا الفيس ينية في لبنان، وأي  جراء سياسي أو أمنا 
يهددد مصدالحه  ويددثر سديبا عيدا ح دوقه  اعنسدانية وحيدا ه  ا ج ماعيدة، منوهدا   لدا أن بنداء الجددار 

 ن.يدكد وجود نظرر أمنية لبنانية في ال عام  مض ق ية ال جاين الفيس ينيين في لبنا
 22/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 "عصبة األنصار" تدعو لوقف بناء جدار عين الحلوةلبنان:  .11

 لدا  درورر العمد  عيدا وقدف بنداء  في مخي  عين الحيور دعا  عصبة األنصار اعس مية : بيروا
 جوار.الفيس يني، بما يحفظ أمن المخيماا وال -مخي ، واس مرار ال نسيس اليبناني الالجدار حو  

جدداء ذلددك خدد   سيسددية ا صددا ا ول دداءاا أجراهددا وفددد مددن قيددادر العصددبة، اشدد ميا ل دداء مددض حركددة 
وقالدددا عصدددبة األنصدددار  ن وفدددد ا مدددن قياد هدددا  ددد  الشدددي  أبدددو  دددارس  الجهددداد اعسددد مي وحدددزإ هللا.

اعي، السعدي، والشي  أبو شريف ع  ، ال  ا ممث  حركة الجهاد اعسد مي فدي لبندان أبدو عمداد الرفد
بح ور مسدو  الع قاا السياسية في الحركة شكيإ العيندا، ومسددو  الع قداا فدي بيدروا محفدوظ 

كما ال  ا الوفد مسدو  الميف الفيس يني في  حزإ هللا  الحاي حسن حإ هللا، وناقش الو ض  منو ر.
يش اليبنداني فدي الفيس يني في لبنان، وفي عين الحيور،  سيما اعجراءاا األمنيدة ال دي شدر  بهدا الجد

 محي  المخي  ) قامة جدار حو  المخي (.
وأجددر  الوفددد سيسددية مددن ا  صددا ا مددض قددو  و نيددة لبنانيددة وفيسدد ينية حددو  مددا بدداا ي يددس عييدده 
 جدددددار عددددين الحيددددور ، منبهددددا  عيددددا ال ددددداعياا السدددديبية  سدددد كما  بناادددده،  مددددا يسدددديء  لددددا الع قدددداا 

 إ أما  المص ادين في الماء العكر .اليبنانية، وف ب األبوا -الفيس ينية 
 22/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مرسي في قضية "التخابر" معها حماس ترحب بإلغاء األحكام ضد   .11
أشددادا حركددة حمدداس ب ددرار ال  دداء المصددري الجديددد ال ا ددي بجلغدداء األحكددا  الم عي ددة ب  ددية  :غددزر

اعخوان المسيمين، وعيا رأسه  الرايس السدابس محمدد  ال خابر مض حماس ، ال ي وجها ل ياداا من 
مرسي. واع بر النا س باس  الحركدة، سدامي أبدو زهدري، فدي  صدريب صدحافي،  ي دا  ال ددس العربدي  
نسدددخة منددده أن ذلدددك يعدددد    كيددددا  عيدددا أصدددالة ال  دددية الفيسددد ينية لدددد  مصدددر، وعيدددا وقوفهدددا عيدددا 

  .مسافاا م ساوية من مخ يف األ راف الفيس ينية
جددداء ذلدددك بعدددد أن قبيدددا محكمدددة الدددن ض المصدددرية أمدددس ال عدددن فدددي الحكددد  الصدددادر عيدددا مرسدددي، 

 بالسجن المدبد في ق ية  ال خابر مض حركة حماس ، وأمرا بجعادر المحاكمة.
 23/11/2016، لندن، القدس العربي

 
 للمؤتمر السابع تح رفضا  فجمعة: ترتيبات لعقد مؤتمر آخر ل .11

النااإ عن حركة ف ب أشرف جمعة الم رإ مدن محمدد دحد ن المفصدو   كشف: أشرف الهور -غزر 
مدن اليجندة المركزيدة ليحركددة، عدن وجدود  ر يبداا لع ددد مدد مر  خدر لحركدة فدد ب، سديفرز لجندة مركزيددة 

 ، وذلدددك بعدددد أن شدددن  2016 11 29فدددي ومجيسدددا ثوريدددا، غيدددر ذلدددك المدددد مر الدددذي سددديع د فدددي را  هللا 
 المد مر الذي وصفه بد ال جمض  لعد   مثييه ك  أع اء حركة ف ب. هجوما عيا ال اامين عيا ع د

جر  اس ثناده مدن ع دوية المدد مر السدابض، لدد ال دس العربدي   ن المدد مر السدابض الذي  وقا  جمعة، 
نه جر  اس ثناء الكثيرين ممن  ن بس عييه  شرو      يمث  ك  أبناء وأع اء وكوادر حركة ف ب ، وا 

ور. وأشددار وهددو الددذي لدد  يصدددر بح دده قددرار فصدد  مددن فدد ب، أن المددد مر ا خددر الع ددوية مددن الح دد
المندددوي ع دددده بعدددد المدددد مر السدددابض لفددد ب، سي ددد  أسدددماء كددد  األشدددخا  الدددذين يحدددس لهددد  ع دددوية 

وأو دب أنده لد   المد مر، بمن في ذلك الذين ح روا مد مر را  هللا، أو أولاك الذين جر  اسد ثناده .
المدددد مر، وأن ال ر يبددداا قاامدددة  خ يدددار المكدددان الدددذي سددديع د فيددده، زاعمدددا أنددده ُيحددددد بعدددد موعدددد لع دددد 

  سيمارس العميية الديم را ية، وسين خإ مجيسا ثوريا جديدا لحركة ف ب ولجنة مركزية .
وسددد لا  ال ددددس العربدددي  الناادددإ جمعدددة  ن كدددان المدددد مر الجديدددد هدددو مدددد مر مدددا يعدددرف باسددد    يدددار 

المدددد مر السدددابض، ف دددا   ن المدددد مر الدددذي يندددوون ع دددده مخصددد  لكددد   دحددد ن ، لعدددد   شدددراكه  فدددي
 أع اء وقياداا ف ب عيا اخ  ف  وجها ها.

وهدداج  جمعددة المددد مر و ري ددة اععددداد ال ددي ان هج هددا  اليجنددة ال ح دديرية  ليحركددة، الخاصددة ب وزيددض 
يه  شدرو  الع دوية، الدعواا عيا المشاركين،  ف ا  لا أنه جر  اسد بعاد الكثيدرين ممدن  ن بدس عيد

بددآخرين    ن بددس عيدديه  الشددرو . وأو ددب أن مددن بددين مددا ا خذ دده اليجنددة ال ح دديرية مددن قددراراا   
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 س ند ألي قرار أو قانون  نظيمي هو  لغاء وش إ مشداركة سدبعة مدن ندواإ المجيدس ال شدريعي عدن 
يوا مددن حركددة فدد ب، حركددة فدد ب، بحجددة مشددارك ه  فددي مددد مر  العددين السددخنة  رغدد  أن النددواإ لدد  يفصدد

 ورفض اليجوء  لا هذا ال رار، عيا اع بار أن زيارر مصر أمر مرفوض داخ  أ ر ف ب.
وقا   ن هناك اس ثناءاا وعميياا اس بعاد كبيرر  ما ل ياداا ف حاوية بحجة قربه  من النااإ محمد 

ع د المد مر ا خر، دح ن، م هما باس خدا   شماعة دح ن  عزاحة الكثير من المشاركين. وأكد أن 
 سيراعي ك   األصو  ال نظيمية  في عميية اخ يار األع اء وكذلك  ري ة ا ن خاإ.

وان  ددد جمعددة وجددود أشددخا  فددي اليجنددة ال ح دديرية ال ددي اخ ددارا أع دداء المددد مر السددابض، ينددوون 
لم يس ال رشددب فددي لع ددوية المجيددس الثددوري واليجنددة المركزيددة. وقددا   ن هددذا األمددر  غيددر صددحيب بددا

 وي ض شكوكا في  ري ة اخ يار أع اء م مون  صوي ه  ألع اء اليجنة .
وفددي سددياس  صددريحا ه لددد  ال دددس العربددي ، رفددض النااددإ أشددرف جمعددة   دد س اسدد   المددد مر السددابض  
عيا ال ح يراا ال ي  ع د ع ما  ع ده نهاية الشدهر الجداري، ووصدفه باسد    جمدض الم ا عدة ، وقدا  

نه  لن يكون  قصاايا . ن المد مر سي  ع د بعد ذلك بمشاركة ك  من  ن بس عييه شرو  الع وية، وا 
وعن مكان ع د المد مر الجديد، أشار  لا أنه ل  ي   ا س  رار عييه بعد، وأن هناك أفكارا  درس ب ن 
يع د  ما في غزر، في حا  أ يحا الظروف لوصدو  كد  المشداركين مدن الخداري، أو فدي دولدة  قييميدة 

حي ة أو في دولة أوروبية. لكن النااإ جمعة لد  يكشدف الجهدة ال دي سد مو  هدذا المدد مر فدي حدا  م
 انع اده. وفي حا  ع د المد مر فسيكون هناك  نظيمان لحركة ف ب.

 23/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 لم يتواجد بالمؤتمر فذلك لن ينقص من انتمائه للحركةفتح: من  سر ثوريأمين  .11
قددا  نااددإ أمددين سددر المجيددس الثددوري لحركددة  فدد ب  محمددد جددودر النحددا  فددي حددديم لبرندداما : را  هللا

 ذاهبون  لا المد مر :  ن م  أن يجيدإ المدد مر السدابض لحركدة  فد ب  عدن جميدة مدن األسداية، خاصدة 
فيما ي عيس بالبناء ال نظيمي في ق ا  غزر، و ح يس الوحددر الو نيدة . وأ داف النحدا :  نحدن بحاجدة 

، وأن نعم  وفس نظا  الحركة كب ية األحزاإ ، مشديرا   لدا غزر ألن  كون لنا مكا إ ليحركة في ق ا 
   دي  ورقة بما يخ  العم  ال نظيمي في غزر خ   المد مر.

وقا :  سنعود بعد المد مر، وسنفرض ب ن يكون لنا عم  في ال  ا  أسدور بالكد ، وسنف دب كد  مدن 
 ب ا حركة ف ب دون مكا إ، ولن نسمب با س مرار بعدد المدد مر السدابض يمنض عمينا، ولن نسمب ب ن 

 دون حيار  نظيمية في ال  ا   س نهاض الحركة واع ار ال نظيمي .
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وردا عيا األصواا المشبوهة ال ي  دعي أن  غزر غير ممثية في المد مر ، قا  النحا :  الك  ممثد  
واجددد بددالمد مر فددذلك لددن يددن   مددن ان ماادده ليحركددة ، فددي المددد مر وفددس النظددا  الددداخيي، ومددن لدد  ي 

 مع برا أن األصواا المشبوهة  بم الشااعاا بغية خي  األوراس وخيس حالة من البيبية.
 23/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 بعقد المؤتمر عباسكل أبناء الحركة المخلصين يدعمون قرار قيادي بفتح:  .11

ع دددو لجندددة  قيدددي  شدددرس غدددزر  يسدددير الراعدددي  ن  المدددد مر السدددابض  كدددة فددد ب،ال يدددادي بحر  قدددا را  هللا: 
مدددد مر الشدددعإ الفيسددد يني، وهدددو المدددد مر السددديادي، ومدددد مر ال دددرار الدددو ني الفيسددد يني المسددد    ، 
موجهدددا الشدددكر ليدددرايس محمدددود عبددداس عيدددا  صدددراره عيدددا ع دددد المدددد مر نهايدددة الشدددهر الجددداري رغددد  

حدديم لبرنداما  ذاهبدون  لدا المدد مر:  ع دد المدد مر السدابض فدي  وأ داف فدي الصدعوباا وال حددياا.
هذا الوقا  حد وا ب، سنخري به ونواجه العال  ب سدره ونواجده ال حددياا اعقييميدة والعالميدة والمحييدة 
وسدنخري أقددو  وأعظدد  ، مدكدددا أن كدد  أبندداء الحركدة المخيصددين يدددعمون قددرار الددرايس بع ددد المددد مر، 

 له  مس لة مصيرية.الذي يعد بالنسبة 
 23/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 البحرية اإلسرائيلية تدمر زورقا  بدعوى نقل أسلحة إلى غزة .11

بددم الجدديش اعسددرااييي ظهددر أمددس م  عددا  مصددورا  يظهددر   دد س زوارس ا: وكددا  –ال دددس المح يددة 
إ فيسدد يني ويحمدد  أسدديحة البحريددة اعسددرااييية النددار عيددا قددارإ فددي عددرض البحددر بدددعو  اندده قددار 

لصددددحيفة  يددددديعوا احرونددددوا  بدددد ن  اعلك روندددديوأفدددداد الموقددددض  مهربددددة مددددن سدددديناء  لددددا ق ددددا  غددددزر.
الفيس ينيين اليذين كانا عيا مد ن ال دارإ نجحدا بدالهرإ والسدباحة ح دا الشدا  ، فيمدا انفجدر ال دارإ 

 الذي كان يحم  م فجراا ومواد خامة  ثر اس هدافه.
يي  ن هددذه الحادثددة هددي الثالثددة مددن نوعهددا خدد   العددا  ونصددف العددا  الما دديي ن، وقددا   دداب   سددرااي

م دديفا :  المصددريون دمددروا معظدد  أنفدداس ال هريددإ بددين رفددب المصددرية والفيسدد ينية، مددا يجعدد  ال ددرس 
البديية لي هريإ عبدر البحدر أكثدر نشدا ا  فدي   دديرا نا . وأ داف أن  العمد  أكثدر  ع يددا  عيدا الجاندإ 

ي مددن ق ددا  غددزر مددن الجانددإ الشددمالي، لكددن الع قددة مددض ال ددواا المصددرية جيدددر جدددا  ووديددة، الجنددوب
 ن حدم  ليه  في ك  وقا، ونحافظ عيا ال نسيس من خ   اج ماعاا عيا مس و  الك يبة البحرية .

 23/11/2016الحياة، لندن، 
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 تي للفلسطينيينت يطلب من طاقم ترامب عدم تبني حل الدولتين واستبداله بحكم ذايبين .11
ا، يدزار رايس حزإ المس و نين  البيا اليهودي  ووزير ال عيي ، نف الي بين: نظير مجيي -    أبيإ

يف ددرض أن  ع د دده منظمددة  صددهاينة أمريكددا ، وكددان نيويددورك، وح ددر فددي م يددض األسددبو ، اج ماعددا  
رر ليجددد  فددي  دداق  يشددارك فيدده المس شددار ا سدد را يجي ل رامددإ، سدد يف بددانون، مددن الشخصددياا المثيدد

هامش الي اء، مض جهاا أخر  عدر،  ا، عياي رامإ. لكن بانون ل  يص   لا ا ج ما ، فاج مض بين
يمكددددن أن   سددددي  مناصددددإ فددددي  دارر  رامددددإ، وندددداقش معهددددا الع قددددة بددددين  سددددرااي  والجاليددددة اليهوديددددة 

 يإ من مس شاري  رامإ عد  الفيس يني. و  اعسرااييي  األمريكية، والسياسة األمريكية  زاء الصرا 
نمدا فحد  بدداا  ليسياسدة ال دي كدان ي بعهدا الدرايس  اعسرا  في  بني ح  الدول ين كسياسدة رسدمية، وا 

 الفيس يني. -بوش، والرايس الحالي أوباما، في ك  ما ي عيس بالصرا  اعسرااييي  األسبس جوري
ين،  ندده اق ددري بدد ن   بنددا اعدارر ا مددض المس شددار يددوقالددا مصددادر يهوديددة، ا يعددا عيددا محادثدداا بين

فيسد يني فدي أجدزاء  الجديدر خ  ه السياسية كبدي  لح  الدول ين. و   دمن الخ دة  نشداء حكد  ذا دي
من ال فة الغربية،  لا جانإ دفض خ واا لفرض السديادر اعسدرااييية عيدا المندا س األخدر ، بشدك  

األولددا. وسددج  رجددا   رامددإ، م حظدداا المرحيددة   دددريجي، ك دد  معاليدده أدومددي   لددا  سددرااي ، فددي
ا وقدددالوا  نهددد  سددديحولونها  ليددده. كمدددا حددداو  وزيدددر الزراعدددة، أوري أرايددد ، أن يي  دددي بعدددض رجدددا  يدددبين

الما ددي، بعددم برسددالة  لددا سدد يف بددانون، عيددا خيفيددة ا ن  دداداا ال ددي جددر    رامددإ. ويددو  الجمعددة
 سامي وعنصري.  وجيهها ل رامإ بسبإ قرار  عيينه، وا دعاءاا ب نه   

 23/11/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 ال داعي له وغير ضروريأردان: "قانون حظر األذان"  .11

 األذان  الذي يحظدر  قا  وزير األمن الداخيي اعسرااييي جيعاد  ردان،  نه يعارض قانون: محمد و د
 ددروري، فيوجدددد  رفددض األذان عبدددر مكبددراا الصدددوا بالمسدداجد، مبيندددا أن ال ددانون   داعدددي لدده وغيدددر

قددانون  ال ددجيا  الددذي يسددمب ويجيددز فددرض و حديددد ا سدد عما  لمكبددراا الصددوا بالمسدداجد، بيددد أن 
 الشر ة أخ اراا عد    بي ه.

وقا  وزير األمن الداخيي:  قانون ال جيا الذي     شريعه منذ سنواا يشم  الحظر الم  ري ب دانون 
النددداء أو  سددما  األصددواا عبددر مكبددراا الصددوا  األذان ، فهندداك بنددود  حظددر و منددض بشددك  قددا ض 

 والمعداا الكهربااية واعلك رونية في الف اء العا ، وك  بالحري بساعاا اليي  .
وردا عيا سدا  ع و الكنيسا من  المعسكر الصهيوني ، يعي  كوهين حو  دور الشر ة ومدا   دو  

ن بددال و :  الشددر ة لددديها صدد حياا بدده بكدد  مددا ي عيددس فددي   بيددس قددانون  ال ددجيا ، رد الددوزير  ردا
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بمدددنب األف ددديياا و حددددد سدددي  أولويددداا لي دددوانين ال دددي سدددي     بي هدددا، بدددال بض لددد    ددد  ب  بيدددس قدددانون 
سكاا   ال جيا ، حيم وجها ل ياداا الشر ة ان  اداا شديدر اليهجة لعد  قيامها ب  بيس ال انون وا 

 ال جيا الصادر عبر مكبراا الصوا بالمساجد .
 22/11/2016، 48عرب 

 
 "حزب هللا"تنقل أسلحة إلى  إيرانية: رحالت تجارية دانون .19

الداا  لد  األم  الم حدر داندي داندون  يدران ب نهدا   ن د  أسديحة وذخيدرر    سرااي  ا ه  مندوإ : بيروا
 ووساا   كنولوجية  لا  حزإ هللا  بواس ة رح ا  جارية في خرس سافر لم رراا الشرعية الدولية .

قددددا  دانددددون فددددي رسددددالة عاجيددددة  لددددا أع دددداء مجيددددس األمددددن  ن  هددددذه األسدددديحة والددددذخيرر والوسدددداا  و 
ال كنولوجيددة  سدد خد  ل وسدديض مخددزون  حددزإ هللا  مددن الصددواري  ،  ف ددا   لددا  أن  يددران  واصدد  ان هدداك 
 قراراا مجيس األمن مدن خد   اسد مرارها فدي  زويدد المنظمداا فدي الشدرس األوسد  باألسديحة والعمد 

 عيا زعزعة ا س  رار في المن  ة جمعاء .
 23/11/2016الحياة، لندن، 

 
 الكابينيت"أعضاء  خصوصا  تعيين مستشار أمني للوزراء " قانونعوفر شيلح يقدم مشروع  .11

قالا موران أزو ي مراسية صحيفة يديعوا أحرونوا  ن ع و الكنيسا اعسرااييي عوفر شييب من 
  قانون ليكنيسا ي  ي ب عيين مس شار أمني ليدوزراء اعسدراايييين، حزإ  هناك مس  ب  ، قد  مشرو 

  سيما أع اء المجيس الوزاري المصغر ليشدون األمنية والسياسية، في أع اإ اسد خ   الددروس 
وأ ددافا أندده بموجددإ مشددرو  ال ددانون سدديكون  .2014والعبددر مددن حددرإ غددزر األخيددرر الجددرف الصددامد 

ق داء نصدف يدو  فدي األسدبو  فدي الن اشداا األمنيدة، وهدو مدا يحظدا  م يوبا من ك  وزيدر  سدرااييي
بدع  وزراء حزبي الييكود والبيا اليهودي، وذلك عيدا خيفيدة مسدودر   ريدر مراقدإ الدولدة حدو  حدرإ 

 غزر األخيرر، وما   منه من حديم عن  خفاقاا الجيش والحكومة اعسرااييي ين.
فدي األيدا  األخيدرر لبحدم مشدرو  قدانون شدييب، الدذي ي  يدإ واج معا اليجنة الوزارية لشدون ال شريض 

 ثدارر ن داش جديدد حدو  كيفيدة أداء المجيدس الدوزاري المصدغر )الكابيندا( األمندي والسياسدي، وحيثيداا 
  عاميه مض حرإ غزر.

وجددداء  دددري مشدددرو  ال دددانون ك حدددد اس خ صددداا حدددرإ غدددزر األخيدددرر، حيدددم  بدددين مدددن يوميا هدددا أن 
مصدددغر ليشدددددون األمنيددددة والسياسدددية، كددددان  ددددعيف األداء، ولددد  يكددددن وزراده مددددن المجيدددس الددددوزاري ال

 يحددون سياساا الحكومة.
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وذكددر شددييب أن الغددرض مددن هددذا المشددرو  أن يصددبب الددوزير اعسددرااييي ذا كفدداءر و  هيدد  وا ددحين 
أوقداا ليبحم في ق ايا األمن ال ومي، بحيم يكون ذا قدرر عيا ا خاذ ال رار المناسإ،   سيما فدي 

ال وار  والحدروإ، كمدا ي  دري مشدرو  ال دانون أن  كدون اج ماعداا المجيدس الدوزاري المصدغر بشدك  
شهري، وليس عند الحاجة ف  ، عيا أن  كون دعور الوزراء بصورر عامة، وليس وفس ما ير  راديس 

 الحكومة اعسرااييية.
 22/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 على اقتراح يعفي الشرطة والشاباك من توثيق التحقيقات األمنية لىاألو الكنيست تصادق بالقراءة  .11

صدددادقا الكنيسدددا يدددو  اعثندددين، بدددال راءر األولدددا عيدددا اق دددراي قدددانون يعفدددي الشدددر ة : هاشددد  حمددددان
صدو ا  46والشاباك من ال وثيس بالصوا أو الصورر لي ح يس مض  مشد بهين باعرهداإ ، وذلدك ب غيبيدة 

 صو ا. 15م اب  
يعدداد  ردان، الدذي عددرض اق دراي ال دانون أندده  فدي ظددروف خاصدة مددن جوزيدر األمددن الدداخيي، وادعدا 

ال ح ي ددداا األمنيددددة، فددددجن المواجهددددة  كدددون مددددض منظمدددداا  رهابيددددة م  رفدددة  سدددد خي  العبددددر، و دددددرإ 
عناصرها عيا  جاوز ال ح ي اا، وبال دالي فدجن ال وثيدس قدد يمدس بشدك  جددي بنوعيدة ال ح يدس، ورد  

 عن اعد ء بمعيوماا . المع  يين
وفي حا   ما المصادقة عيا اق راي ال انون نهاايا، فجنه ي يس يد المح  ين في اس خدا  العنف  د 
المع  يين في ال ح ي اا األمنية، ويمنب الحصانة ليمح  ين دون أن يكون هناك  مكانيدة لفدرض رقابدة 

 ق ااية.
 22/11/2016، 48عرب 

 
ت على مشروع  .11  األسبوع المقبل "ذاناأل"الكنيست يصو 

قالا اعذاعة اعسرااييية العامدة  ن الحكومدة اعسدرااييية ا ف دا عيدا أن ي  صدر  :األنا و  - ال دس
 ددغ(، وح ددا  20حظددر اسدد خدا  مكبددراا الصددوا فددي ا ذان، مددا بددين السدداعة الحاديددة عشددر مسدداء )

ذاعددة  لددا أندده سددي   ال صددويا وأشددارا اع ذان الفجددر ف دد .أ ددغ(، أي أندده يشددم   4السددابعة صددباحا )
 ذان في الكنيسا األسبو  الم ب ، دون  حديد يو  بعينه.عيا مشرو  قانون األ

 سمان  حفظه عيا مشدرو  قدانون ا ذان يووفس اعذاعة، ف د سحإ وزير الصحة اعسرااييي يع وإ ل
 الذي أعينه ساب ا  خشية اس خدامه  د الشعاار الدينية اليهودية.

 22/11/2016بي، لندن، القدس العر 
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 يحذر من أبعاد "قانون التسوية" اإلسرائيلي للكنيستالمستشار القضائي  .11
ان دد  المس شددار ال  ددااي ليكنيسددا اعسددرااييي المحددامي ايددا  ينددون  لددا : أسددعد  يحمددي –الناصددرر 

 دددي المس شددار ال  ددااي ليحكومددة أفيحدداي مندددلبييا فددي  حددذيره أع دداء اليجنددة البرلمانيددة الخاصددة ال
كيفا بيورر مشرو   قانون ال سوية  من أبعاد هذا ال شريض واح ما  أن  رف ه محكمة العدد  العييدا أو 

وقددا  ينددون ألع دداء لجنددة الدسدد ور وال ددانون ولجنددة    دددخ  فيدده المحدداك  الجناايددة الدوليددة فددي  هدداي.
 ثر رجعدي عيدا البددرر الخارجية واألمن أمس  ن مشرو  ال انون الجديد، الذي يبغي   فاء الشرعية ب

ا س ي انية في قيإ ال فة الغربية  عمونه  وساار البدر ال ي أقيما فيها مااا المبداني عيدا أراض  
فيس ينية خاصة، يغي ر عمييدا  المبددأ الدذي اع مد ده الكنيسدا ب نهدا    شدر  قدوانين خاصدة باألرا دي 

ء رأيه  بك  و وي في ما  ذا كان ال شريض   الفيس ينية المح ية وسكانها الفيس ينيين، و البه  بجبدا
يعني عمييا     األرا ي الفيس ينية )ال ي ي  رس  ليها ال انون(  لا  سرااي  وما  ذا كانا ليكنيسا 

 ص حية قانونية ل شريض مث  هذه ال وانين.
رلمدان يشدر  وأ اف ينون:  كذلك ينبغي  بداء الدرأي حدو  المبددأ الدديموقرا ي األساسدي ال ااد   ن الب

قدددوانين فدددي أراض  حيدددم موا نوهدددا عيدددا صدددية بالبرلمدددان . وأردف أن مشدددرو  ال دددانون يحددداو   غييدددر 
ذا جاز لي ال دو ،  المبنا ال انوني المركزي الذي بنيا عييه الشرعية ال انونية لمشرو  ا س ي ان،  وا 

ا  أمدامك  هد  يمكدن  عاد ده  لدا فجن اق راي ال انون يبحر ا ن خاري المياه اعقييميدة المعروفدة، والسدد 
 المياه المعروفة .

 23/11/2016الحياة، لندن، 
 

 مندلبليت: قانون تشريع البؤر االستيطانية يتعارض مع القانون الدولي .11
في الجيسة األولا ليجندة الخاصدة ال دي  د   شدكييها فدي الكنيسدا ليددفض ب دانون  بيديض : هاش  حمدان

ر ال  ااي ليحكومة أفيحاي مندلبييا، ب ن ح ي ة أن ا ق راي يصادر البدر ا س ي انية، أقر المس شا
 حس اس خدا  األرض من األصحاإ ال انونيين   ينفي    قا خ ورر هذا المس وعد  قانوني ه.

وأ اف أن الحديم عن مركدإ مهد  فدي حدس الميكيدة، حيدم أن مصدادرر أرض فيسد ينية فدي ال دفة 
ة، بحسدددإ ال دددانون المحيدددي،  ذا لددد  يكدددن الحدددديم عدددن أغدددراض الغربيددة يجدددإ أن  كدددون ألهدددداف عامددد

وك إ المس شدار ال  دااي أنده  بموجدإ ال دانون الددولي هنداك قيدود عيدا الدولدة كدي  فدرض  عسكرية.
قوانينها عيا أراض خارجها. كمدا أن الددفض ب سدوية   صد  بد راض وبمصدادرر ح دوس ا سد خدا  يجدإ 

 ون الدولي .أن ي   بموجإ  شريض أمني وبحسإ ال ان
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وشدكك منددلبييا فدي أهميدة ال شدريض  ذا كدان م  صددرا عيدا ال دانون اعسدرااييي. وبحسدبه ولكدي يصددبب 
 ساري المفعو  يجإ أن ي   من قب  ال ااد العسكري لمن  ة المركز، وليس من قب  الكنيسا.
را ددي وبحسددإ وجهددة نظددره ال  ددااية، فددجن  األرض ال ددي لدد  يثبددا أي شددخ  ميكي دده لهددا  سددج  ك 

دولة. ال سوية الجديدر  غير بشك  جوهري قدوانين األرا دي فدي ال دفة الغربيدة، حيدم أن عدد   ثبداا 
الميكيدددة يعندددي  سدددجييها ك را دددي دولدددة يع بدددر  غييدددرا ليسياسدددة ال دددي كاندددا م بعدددة ح دددا اليدددو  ل حديدددد 

 و عريف أرا ي الدولة .
 22/11/2016، 48عرب 

 
  يتحرك طبقا  للقانون الدوليال اإلسرائيليالكنيست نائب سمورتيش:  .11

الناادددإ مدددن حدددزإ المسددد و نين الم  دددرف  البيدددا اليهدددودي  ب سدددالاي   : قدددا أسدددعد  يحمدددي –الناصدددرر 
سي ددض حددا   ليغدبن ال حددس بالمسد و نين مندذ سددنواا،   قدانون ال سدوية سدمور يش ل ذاعدة العامددة  ن 

ر  لدا  يدك ال دي أقيمدا مدن دون  ذن  و صحيب الغبن ي   من خ    ب اء كد  المسد و ناا )فدي  شدار 
رسمي مدن سدي اا ا حد   (، وعييندا مواصدية مشدرو  ا سد ي ان . وزاد أن  الكنيسدا اعسدرااييي   
ي حددرك  ب ددا  لي ددانون الدددولي. و  كيدددا  عيددا ذلددك قمنددا ب دد  الجددو ن )السددوري المح دد ( ، م دديفا  أن 

ض   وقانون ال سوية سيع مد مبدأ ال ناسإ وا  زان،  ذ ال انون الدولي   ييغي ب ا ا   مكان مصادرر أرا
 في الماة من سعرها .  125سن و  ب عويض أصحاإ األرا ي بد

 23/11/2016الحياة، لندن، 
 

 بالقانون الدولي ومحكمة العدل العليا االستخفافليفني تحذر من  .11
عسدكر الصدهيوني  المعدارض ردا وزيرر ال  اء ساب ا  النااإ فدي حدزإ  الم: أسعد  يحمي –الناصرر 

 سيبي ليفني عيا النااإ ب سالاي  سمور يش بال حذير من اس خفافه بال دانون الددولي. وقالدا  ن  مدن 
يسدد خف بال ددانون الدددولي ومحكمددة العددد  العييددا  نمددا ُيف ددد جنددود الجدديش الددذين يخدددمون فددي األرا ددي 

ا  شدددكاو  م دمدددة  دددده  فدددي المحددداك  الفيسددد ينية الغ ددداء الدددذي  دددوفره لهددد  محكمدددة العدددد  العييدددا أمددد
الدوليددددة . وأ ددددافا:  هندددداك ن دددداش فددددي المحكمددددة الجناايددددة الدوليددددة فددددي  هدددداي حددددو  مددددا  ذا كانددددا 
المسددد و ناا  ع بدددر جريمدددة حدددرإ، وهدددذا ال دددانون يدددوفر ليمحكمدددة الذريعدددة واألدواا ل ع برهدددا كدددذلك، 

صدار أحكا   د  سرااي  .  وا 
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نه  مثيها مث  الك   ا س ي انية الكبر ،   نما يس دعي المحكمة و ابعا أن من يدعي أن بدرر  عمو  
والمج مدض الدددولي ومجيددس األمددن  لددا اع بددار ال كد  ا ا سدد ي انية الكبددر  غيددر شددرعية، بعددد أن كنددا 

 ح  نا اع رافا  بها من كثيرين .
 23/11/2016الحياة، لندن، 

 
 زينالمحتج   جنودالضغط على حماس إلعادة ال أردوغانريفلين: سأطلب من  .11

قا  الرايس اعسرااييي ردوفين ريفيين،  نده سدي يإ مدن الدرايس ال ركدي رجدإ  يدإ أردوغدان : ال دس
ال دخ  وممارسة نفوذه عيا حركة حمداس فدي ق دا  غدزر مدن أجد   عدادر جثدامين الجندود المح جدزين 

العامدة، أنده سدبس لده  وأ اف ريفيين في حدديم ل ذاعدة العبريدة لديها هدار غولدين، واورون شادو .
وأن  حدددم حددو  هددذا المو ددو  مددض الددرايس ال ركددي خدد   المفاو دداا  سدد اناف الع قدداا الثناايددة، 

 وأنه ينوي  ري هذا ال يإ لد    دي  السفير ال ركي الجديد أوراس اع ماده خ   األسابيض ال ريبة.
 23/11/2016القدس، القدس، 

 
 في أبو ديس بخصوص اقتحام جامعة القدس ليسرائيالطيبي يستجوب وزير األمن اإل .11

  دددد  الناادددإ العربدددي بالكنيسدددا، وراددديس لجندددة ال ددددس فدددي ال اامدددة المشددد ركة أحمدددد  :ال ددددس المح يدددة
، بخصددو  اق حددا  قددواا ا حدد    حددر  جامعددة سددراايييال يبددي، باسدد جواإ مباشددر لددوزير األمددن اع
ه مسددداء الث ثددداء، أن اق حدددا  لددد صدددريب  وأكدددد ال يبدددي فدددي ال ددددس بددد بو ديدددس فجدددر السدددبا الما دددي.

واسد نكر ا ع دداء عيدا  ا ح    جامعة ال دس، مخالف لك  ال وانين والمعاهداا واألعدراف الدوليدة.
المعرض ال  بي بالجامعة؛ حيم أظهرا الصور حج  الخراإ الذي أحدث ده قدواا ا حد   ، األمدر 

واخ د   ال يبدي  سد  ال دوانين واألعدراف، كمدا قدا .الذي يعبر عن عنجهية ا ح   ، وعدد  اح رامده أب
حديثددده قددداا :  هدددذا هدددو ا حددد   ، ووجهددده ال بددديب،   يمكدددن السدددكوا عدددن هكدددذا اع دددداء عيدددا حرمدددة 

 الجامعة.. المدسسة الصهيونية الحاكمة  ف  د ألدنا الم وماا األخ قية .
 22/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المرأة للخدمة داخل دبابة لسالح المدرعات يثيرها قرار ضم   "إسرائيل"حالة جدل في  .19

أثددددار قددددرار جدددديش ا حدددد     مكانيددددة  دددد  المجنددددداا ليخدمددددة فددددي سدددد ي  وديددددض عددددواودر: –الناصددددرر 
المدددرعاا جددد  واسددعا فددي  سددرااي  بددين مديددد لخدددم هن داخدد  الدددباباا، وبددين محددذر مددن المسدداس 

والبيددددوا. وأعيددددن أمددددس قاادددد وحدددددر المدددددرعاا فددددي جدددديش  بدددالجيش ويدددددعو عب ددددااهن داخدددد  المكا دددإ
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ا حددد    فدددي ا ح يدددا  الجندددرا  يغادددا  سددديوبيك عدددن وقوفددده لجاندددإ النسددداء داعيدددا ل ق دددداء بدددالجيوش 
الغربيددة مددن هددذه الناحيددة. وقددا  لصددحيفة  يددديعوا أحرونددوا  أمددس  ن المددرأر قددادرر عيددا  عزيددز قددور 

 ها  عاني من  دني المعنوياا قياسا بب ية الوحداا.س ي البر خاصة في وحداا المدرعاا ألن
وحو  الصعوباا الفسيولوجية بمث  هذه الحدا  ي دو  سديوبيك  ن بوسدض الجديش م ءمدة مهدا  خاصدة 

 بالمرأر المجندر،  ذ ليس بال رورر أن  سند لها مهمة شحن المدفض بال ذااف ال خمة. 
معسددددكر الصددددهيوني(  جنيددددد المددددرأر لسدددد ي مددددن جه هددددا أيدددددا ع ددددور الكنيسددددا ميددددراف ميخددددااييي )ال

المددددرعاا وقددددما مشدددرو  قدددانون أمدددس علدددزا  الجددديش با ن  دددا  لنظدددا   جنيدددد غيدددر جنددددري يوظدددف 
الم جندددين والم جنددداا حسددإ الحاجددة عيددا غددرار الجدديش األمريكددي وذلددك ل ح يددس الحددد األقصددا مددن 

اصدد   قصدداءهن ن يجددة أفكددار م ولبددة الفااددر. وعددن ذلددك قالددا  بددد  مددن ا سدد فادر مددن قدددراا نسدداء يو 
 و غو  حاخاماا .

فددي الم ابدد  يعددارض قيددادر المجنددداا ليدبابددة، قااددد سددابس  خددر لسدد ي المدددرعاا الجنددرا  با ح يددا  
يف دداي رون  ددا . وقددا  فددي حددديم ل ذاعددة اعسددرااييية  ن دمجهددن بالمدددرعاا ين ددوي عيددا خ دد  بدد  

مو ددحا أن وجددود  مددرأر داخدد  دبابددة سدديمس بمشدداعر ف دديحة مددن شدد نها ال سددبإ ب  ددرار مخ يفددة، 
الجنود الم دينين ويعني  ربا من الجنون، ناهيدك عدن  درر جسدماني سدييحس بالمجنددر ذا هدا  دوا  

 العمر. 

وأجددا ع ددو الكنيسددا السددابس والجنددرا  با ح يددا  أفيغدددور كه نددي الجددد  بمهاجم دده الرغبددة بدددما 
ر هدددي أن  كدددون أمدددا و ر دددض و ربدددي. و دددابض  بعدددض جندددود نسددداء بالمددددرعاا. وقدددا   ن وظيفدددة المدددرأ 

 المدرعاا   يعودون من ساحاا المعارك وبع ه  يعود بجراي ومشاك  نفسية قاسية جدا .
أما الحاخا  الرايسي السابس لجيش ا ح    يسرااي  فايس فذهإ لحدد ال حدذير مدن ع قداا حميميدة 

اا لداخ  الدبابة فجننا سنر  مدفعجيا صغيرا بعد  سعة داخ  الدبابة ب وله  بحا  أدخينا جنودا ومجند
 شهور .

من جه ه قا  النا س بيسدان جديش ا حد     ن المو دو  مدا زا  قيدد الفحد  ولد  يحسد  بعدد،  ف دا 
لحيويددة فدد ب وظددااف عسددكرية مخ يفددة أمددا  مجنددداا. و ددابض  سددنعم  عيددا ال وفيددس بددين الحفدداظ عيددا 

 معنوياا واح ياجاا جيش الشعإ والنساء جزء منه . مشاعر الجنود وبين الحفاظ عيا
 22/11/2016القدس العربي، لندن، 
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 مخالف لقواعد القضاء اإلسرائيلي والقوانين الدولية والعدالةوزراء سابقون: "قانون التسوية"  .11
فدي  سدوية ال، بياندا مشد ركا ين  دد الددفض بال دانون يدو  الث ثداءوزراء ساب ين، مدن اليمدين واليسدار،  نشر

ي ن شيجي وغالدإ مجادلدة  الكنيسا. بينه  دان مريدور ويورا  مريدور ويوسي بييين وأفراها  بوراز وا 
 وران كوهين وروني مييو وأوفير بينيس وميخااي   ي ان.

وجاء في البيان أن  اق راي ال انون يسمب بمصادرر أرض من أصحابها بشدك  مخدالف ل واعدد ال  داء 
 نين الدولية والعدالة .اعسرااييي وال وا

 22/11/2016، 48عرب 
 

: لم نتمك ن من االنتصار على حركة  .11  "بي دي أس"سفير تل أبيب السابق باالتحاد األوروبي 
، بنيددامين ن نيدداهو، أن   زهيددر أندددراوس: - الناصددرر قبدد  عددد ر أسددابيض صددري  رادديس الددوزراء اعسددرااييي 

الهزيمددة  يددو األخددر ، وأن  حكوم دده فددي  ري هددا لي  دداء  ( بددا وا ي ي  ددونBDSحركددة م ا عددة  سددرااي  )
 عييها.

صحيفة )معاريف( العبري ة قالا  ن  العديد من المسدولين في    أبيإ أك دوا عيا أن   صريب ن نياهو 
مبدالغ  فيدده،  ف ددة   لددا أن  ا راء حدو  ُم ا عددة الدولددة العبري ددة ُم باينددة جددا . سددفير  سددرااي  األسددبس فددي 

ة األردني ة عوديد عيران، الذي يعم  اليو  باحثا  في مركز أبحدام األمدن ال دومي  ال دابض لجامعدة المميك
   أبيإ، قا  ليصدحيفة العبري دة  ن   صدريحاا راديس الدوزراء ليسدا ُم كاميدة  وغيدر دقي دة  وصدحيحة . 

عاليدة ، ولد  ُ عيدن عدن  و ابض عيران قاا    ن   نظيماا الُم ا عة عيا اخ  فهدا مدا زالدا  عمد  وبدو يرر  
 وقف نشا ا ها.

ورأ  فددددي سددددياس حديثدددده بدددد ن  النجاحدددداا الكبيددددرر ال ددددي ُ ح  هددددا هددددذه ال نظيمدددداا لدددد   مددددس  با ق صدددداد 
. ولفددا  لددا أن دده  ، ُمو ددحا  أن  الحددديم   يدددور عددن هزيمددة ، أو  عددن نصددر   سددرااييي   شددام   اعسددرااييي 

     حديدها، بكيماا أخر ، أ اف السفير السابس، الذي  ُيمكن ال و  ب ن  نشا اا حركاا الُم ا عة
، أ داف:  مك ندا  سدرااي  مدن وقدف ان شدار  شغ  أي ا  منصإ سفير    أبيإ في ا  حداد األوروبدي 

 الظاهرر، عيا حد  قوله.
 22/11/2016، رأي اليوم، لندن

 
 مة بالدعوة إلسقاط نتنياهودبلوماسية إسرائيلية مته   "هآرتس": .11

 جددري وزارر الخارجيددة اعسددرااييية اس ي دداحا لمعرفددة مددا  ذا كانددا دبيوماسددية  سددرااييية : ربدد    دداه
رفيعة قد دعا  لا  س ا  رايس الحكومة بنيامين ن نيداهو، خد   حفد   كريمدي. وأفداد موقدض صدحيفة 
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ورون، يدددو  الث ثددداء، بددد ن المسددددولة عدددن السدددفارر اعسدددرااييية فدددي أن دددرر، أميدددرر أ اعلك روندددي هدددآر س  
مشدد بهة ك نهددا دعددا  لددا  سدد ا  ن نيدداهو خدد   ل دداء مددض أع دداء كنيسددا وقددادر الجاليددة اليهوديددة فددي 

  ركيا.
وقددا  موظددف رفيددض المسدد و  فددي وزارر الخارجيددة اعسددرااييية  ن الددوزارر  نظددر بخ ددورر بالغددة  لددا هددذه 

 ي ددداي معهدددا حدددو  ال  دددية وأن أورون سددد  الإ بدددالعودر  لدددا  سدددرااي  لغدددرض اسددد كما  عمييدددة ا س
 الدعور المنسوبة  ليها.

وأدلا أورون باألقوا  المنسوبة في أحد م راا الجالية اليهودية في  سد نبو ، يدو  الجمعدة الما دي، 
حيددم أقددي  حفدد  غددداء  كريمددا لع ددوي الكنيسددا ميكددي ليفددي وعددومر بددار ليددف )مددن ك يددة  المعسددكر 

 ص  العا  في  س نبو ، شيرا بن  سيون.  الصهيوني (. وبين المشاركين في الحف  ناابة ال ن
 22/11/2016، 48عرب 

 
 من اإلسرائيليين يرون في ترامب "صديقا  حقيقيا  إلسرائيل" %44استطالع:  .11

مدددن  %44أظهدددر اسددد     أجر ددده صدددحيفة  جيدددروزال  بوسدددا ، ونشدددر ه يدددو  الث ثددداء، أن  : ددد  أبيدددإ
 %38نالد  رامدإ صددي ا  ح ي يدا  عسدرااي ، م ابد  اعسراايييين يرون في الرايس األمريكي المن خإ دو 

 اع  دوا أنه   يس  يعون ا ن  حديد فيما  ذا كان كذلك من عدمه.
مدن المسد  يعة  رادهد  يع  ددون أن  رامدإ لدن يسد  يض الوفداء بوعدده  %49وبحسإ ا سد    ، فدجن 

 ه سيفي بوعده في هذا الش ن.عن اع  اده  ب ن %38ن   السفارر األمريكية  لا ال دس، بينما أعرإ 
ل ع ددددراف بدولددددة  2017عددددن اع  دددداده  أن األمدددد  الم حدددددر قددددد   بنددددا قددددرارا خدددد   عددددا  %33وأعددددرإ 

 اع  دوا أنها )األم  الم حد( لن   خذ مث  هذا ال رار. %45فيس ينية من  رف واحد، م اب  
 22/11/2016القدس، القدس، 

 
 الحيران" بالنقبفي "أم  بيوتترفض تأجيل هدم  "إسرائيل" .11

 15رف ا محكمة الصيب في بار السبض م الإ أهالي قرية  أ  الحيران  بصحراء الن إ ب  جي  هد  
 بي ا فيها، بينما قرر األهالي ال وجه باس اناف  لا المحكمة المركزية.

وكان عشراا من سكان ال جمعاا البدوية ونواإ عرإ في الكنيسا  جمعوا في ال رية لي صدي 
اا الهد ، وهو ما دفض ال واا اعسرااييية  لا ا نسحاإ من محي  ال رية واخ يار وقا  خر لجراف

 مناسإ لهد  المناز .
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 جمعا بدويا في صحراء الن إ    ع رف  سرااي  بوجودها،  26و عد قرية أ  الحيران واحدر من 
 را يها.و سعا ل هجير نحو خمسين ألفا من سكانها ومصادرر خمسماة ألف دون  من أ

 22/11/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 : ال مبرر إلقامة جدار حول المخيمالحلوةعين في مخيم لقاء شعبي  .11
أكد مشاركون في ل اء شعبي ع د في مخي  عين الحيور ل جاين الفيس ينيين في لبنان، مساء 

  مبرر عقامة جدار ، أن الشعإ الفيس يني ليس عدوًّا ليشعإ اليبناني، وأنه 2016 11 22الث ثاء 
وقا  المشاركون في الي اء الشعبي الذي ناقش شرو  السي اا اليبنانية ببناء جدار  حو  المخي .

حو  مخي  عين الحيور، في بيان ع إ ان هاء الي اء ووص   المركز الفيس يني ل ع    نسخة عنه، 
ي  د الجوار  يية السنواا  ن الحواجز األمنية عيا أبواإ المخي  ل   سج  حالة اخ راس أمن

وأ اف المشاركون في بيانه  أنه بناء عيا ذلك   يوجد أي مبرر عقامة هذا الجدار  الما ية.
 الذي وصفوه بد العنصري .

  البيان ال و  السياسية الفيس ينية واليبنانية مسدولية ما يجري من بناء ليجدار، م البا  ياها كما حم  
 اا المسدولة.بال حرك سريعا لد  الجه

 22/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شخصيات مقدسية تستنهض األمة اإلسالمية .11
 ،2016 11 23 يو  الث ثاء، دعا شخصياا دينية وسياسية م دسية: محمد أبو الفي ا - ال دس

  لا اس نهاض همة األمة اعس مية لدع  سكانها والوقوف أما  مخ  اا ا ح    الهادفة  لا
  فريغ المدينة و غيير  ابعها وهوي ها.

ون ي ه  ،جاء ذلك أثناء مد مر صحفي ع د ه  يك الشخصياا في مدينة ال دس ظهر يو  الث ثاء
صفحة ال دس مباشرر عيا صفح ها بفيسبوك، و ناو  منض مساجد ال دس من األذان وهد  البيوا 

 بذريعة عد  ال رخي .
نية الشي  محمد حسين  ن األذان يصدي في مدينة ال دس منذ أن وقا  مف ي ال دس والديار الفيس ي

قا  ب   بن رباي مدذن رسو  هللا صيا هللا عييه وسي  برفعه في المسجد األقصا المبارك بعد ف ب 
هجرية، وعييه سيب ا األذان يصدي في مآذن فيس ين ح ا يرم هللا األرض  15مدينة ال دس سنة 

 ومن عييها.
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ايس الهياة اعس مية العييا الشي  عكرمة صبري أن مس لة منض األذان ليسا من جه ه، أكد ر 
بالجديدر،  ذ حاو  ا ح    غير مرر  سكاا المآذن    أن جميض محاو  ه باءا بالفش ، لكنه جدد 
من هجم ه عيا األذان في الف رر األخيرر محاو  شرعنة  عديه بجع ااه صبغة قانونية،  ذ  ري قرار 

األذان لي داو  في البرلمان اعسرااييي )الكنيسا(، م يفا أن  ري هذا ال رار مرفوض جمية منض 
 و فصي .

من جانبه، بين ع و الهياة اعس مية حا   عبد ال ادر أن نسبة هد  البيوا ار فعا في هذا العا  
ا أن ق ية هد  منز ، مو ح 140،  ذ هدما بيدية ا ح    منذ بداية العا  أكثر من %40بنسبة 

المناز  جزء   ي جزأ من  هويد ال دس،  ذ يبذ  ا ح    جهده ل  يي  عدد الم دسيين داخ  
 . 2020من نسبة عدد السكان مض حيو  عا   %12المدينة  لا 

وأوصا المشاركون في المد مر بجنشاء صندوس لدع  الم دسيين الذين  هد  منازله ،  ذ يهدف لبناء 
 ا عن ال ي هدمها ا ح   ، و البوا األمة اعس مية ب ن  نهض بمسدوليا ها مناز  جديدر عو 

 لحماية الم دساا والمسجد األقصا.
 22/11/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 للشيخ صالح االنفرادياالحتالل يرفض إنهاء العزل  .11

، اس اناف رايس 2016 11 22رف ا المحكمة المركزية اعسرااييية في مدينة بار السبض، الث ثاء 
 الحركة اعس مية  الشي  رااد ص ي،  د قرار عزله ا نفرادي في سجن  رامون  اعسرااييي، 

وواف ا المحكمة عيا  يإ  دارر سجون ا ح    والنيابة العامة، بجب اء  جنوإ فيس ين المح ية.
 با   فبراير الم ب .الشي  ص ي في العز  ا نفرادي ح ا ان هاء مدر اع  اله في الثامن من ش

وقا  عمر خمايسي محامي رايس  الحركة اعس مية  في  صريحاا صحفية،   ن النيابة اعسرااييية 
العامة ومصيحة السجون أصر ا عيا  يبها ب مديد عز  الشي  ص ي ح ا نهاية محكومي ه، 

مدثرر وزعما في مواد سرية أن الشي  يشك  خ را عيا ب ية السجناء بسبإ شخصي ه ال
 والجماهيرية .

 22/11/2016، فلسطين أون الين
 

 االحتالل اإلسرائيلي ضد   قانونية لـ"الجنايات" ُمذك رةمراكز حقوقية فلسطينية ترفع  .11
، مذكرر قانونية لمحكمة الجناياا الدولية، 2016 11 22رفعا مراكز ح وقية فيس ينية، الث ثاء 

  فر ه عيا ق ا  غزر ليعا  العاشر عيا ال والي.  لم ح ة  سرااي  حو   جريمة الحصار  الذي
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وقا  راجي الصوراني، رايس المركز الفيس يني لح وس اعنسان، في ق ا  غزر، نيابة عن المراكز 
المشاركة في  سيي  الُمذك رر:  سي منا اليو ، نحن مجموعة من المراكز الح وقية الفيس ينية، 

لدولية مذكرر قانونية لم ح ة  سرااي  قانونيا عيا جريمة والشخصياا الدولية، محكمة الجناياا ا
وأ اف الصوراني، خ   مد مر صحفي، ع ده في م ر   الحصار الذي  فر ه عيا ق ا  غزر . 

  رايس مدسسة )الحس( في را  هللا، شعوان جبارين، المذكرر ال ي    المركز بمدينة غزر:  حم  
حكمة، فيما ل  أ مكن وباقي ردساء المراكز من السفر بسبإ عر ها اليو  عيا المدعية العام ة ليم

 غ س معابر ق ا  غزر، بشك  شبه كام  . وأو ب أن المنظماا الح وقية الفيس ينية  سعا لف ب 
 ح يس بالجراا  اعسرااييية، عبر محكمة الجناياا الدولية، لد  مان عد   كرار  سرااي  لجراامها بحس 

 الفيس ينيين . 
 22/11/2016، أون الين فلسطين

 
ل مؤسسات " .19  " شمال غزة ووسط الضفة األونرواإضراب يش 

أوقف العاميون في وكالة غوم و شغي  ال جاين الفيس ينيين  األونروا  في منا س شما  ق ا  
ووس  ال فة الغربية، العم  في ك  مرافس هذه المنظمة الدولية يو  أمس الث ثاء،  من 

عوا فيها أخيرا،  د سياسة   يي  الخدماا، وعد  الحصو  عيا ح وقه  ا ح جاجاا ال ي شر 
و وقف العم  ب رار من ا حاداا الموظفين في ال فة الغربية وق ا  غزر، في كافة  الوظيفية.

المراكز الصحية والمدارس وق اعاا عم   األونروا  األخر ، في من  ة شما  ق ا  غزر ووس  
 ليو  واحد حركة العم  في مدارس  األونروا . ال فة الغربية. وش  اع راإ

ول    وقف خ واا ا ح جاي عند حد اع راإ،  ذ نظ  الموظفون شما  ق ا  غزر بمشاركة ال و  
والفصاا  الفيس ينية، وقفة اح جاجية أما  العيادر ال بية في مخي  جباليا، وع دوا مد مرا صحافيا، 

  د  جراءاا وسياساا  األونروا .
سهي  الهندي رايس ا حاد موظفي  األونروا  في غزر أن اع راإ الجديد يعد ام دادا  بيعيا  وأكد

ليخ واا الساب ة ال ي أعينا عنها اليجنة المش ركة   حاداا الموظفين، جراء  نكر  األونروا  
نه   يمكن الرجو  عنها، وأولها و ض حد ل   يي  لم البه . وقا   ن م الإ الموظفين وا حة، وا 

خدماا ال جاين الفيس ينيين في كافة المنا س، باع افة الا زيادر روا إ العاميين، ال ي ل  ي رأ 
عييها أي زيادر منذ خمس سنواا. وشدد عيا أن هذه الم الإ س ب ا مكررر لحين  ح ي ها و نفيذها 

 ارثة ح ي ية.من قب  المشرفين عيا المنظمة الدولية، مدكدا أن  جراءاا  األونروا   هدد بك
 23/11/2016، لندن، القدس العربي
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 عن الطعام وهيئة األسرى تحذر من وفاة في صفوف المضربين إضرابهمثالثة معتقلين يواصلون  .11
أفاد كري  عجور محامي هياة شدون األسر  والمحررين أن أو ا  األسر  الم ربين وه  أنس 

شديد ووصيوا  لا درجاا حرجة، وأنه   شديد وأحمد ابو فارر ونور الدين اعمر أصبحا في خ ر
 معر ون ليموا الفجااي في ك  لحظة. 

 23/11/2016، لندن، القدس العربي
 

 المؤتمر السابع ببحث سبل إنهاء معاناتهم يطالبونمبعدو كنيسة المهد  .11
خا  بد األيا  ا لك رونية :  الإ مبعدو كنيسة المهد حركة ف ب ببحم  –فايز أبو عون  –غزر 
عاما  خ   المد مر السابض ليحركة المزمض ع ده في  14ة  نهاء معانا ه  المس مرر منذ أكثر من كيفي

وشدد المبعدون في أحاديم منفصية نشر ها  األيا   في عددها الصادر  ال اسض والعشرين من الجاري.
   ا  فاس  اليو ، عيا  رورر مخا بة جميض الجهاا الدولية ليعم  عيا  لزا   سرااي  ب  بيس ما

من صف ة مض السي ة الفيس ينية، أثناء حصاره  في كنيسة المهد بمدينة بيا  2002عييه في العا  
 لح ، وال ا ية بعود ه   لا مس   رأسه  ال ي ُهجروا عنها قسرا .

وأشاروا  لا أنه  بصدد  نظي  فعالية اح جاجية عيا ب ااه  مبعدين ح ا اليحظة في ك   من ق ا  
روبا، ل خصي  جهة رسمية لي عام  مض ق اياه  ومعانا ه ، وال خفيف منها قدر اعمكان غزر وأو 

  لا أن ي    نهاء ميفه  بشك  كام  من خ   عود ه   لا مدينة بيا لح .
من جه ه قا  النا س باس  المبعدين  لا غزر فهمي كنعان،  ن الفعالية المزمض  نفيذها ليسا  د 

عاما ،  14لي ذكير ب همية ق ي ه ، والمعانار الم عددر ال ي يعيشونها منذ أحد بعينه، ب در ما هي 
 سيما بسبإ حرمان ذويه  من زيار ه  في غزر، أو منعه  من السفر وا ل  اء به  في الخاري، أو 
بسبإ عد  منب زوجا ه  وأ فاله  ال صاريب ال زمة لزيارر أهاليهن وأقاربه  في محافظاا ال فة 

 الغربية.
 23/11/2016، رام هللا، األيام

 
 يطافي  فلسطينيا   مستوطنون يحرقون منزال   :الخليل .11

و  الث ثاء، النار في يأ ر  مس و نون يهود، :  حرير زينة األخرس، من يوسف ف يه -الخيي  
وذكر الموا ن عثمان أبو  منز  فيس يني بمن  ة  األصيفر  جنوإ شرس ي ا )جنوإ الخيي (.

م لد قدس برس ، أن عددا من مس و ني  بيا يا ير  قاموا بجحراس منز  ش ي ه عبد قبي ة في حدي
وأشار  الحيي ، والذي ي  ن فيه برف ة عااي ه ال ي  صادف عد   واجدها داخ  المنز  ساعة  حراقه.
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أبو قبي ة،  لا أن شهود عيان  واجدوا في من  ة  األصيفر  الواقعة خيف الجدار العاز ، شاهدوا 
ون من المكان بعد اش عا  النيران في المنز ؛ حيم أ ا عيا جميض مجم وعة من المس و نين يفر 

 مح ويا ه.
  22/11/2016، قدس برس

 
 الماضي أيلول/ سبتمبرتقرير: انخفاض حجم الصادرات الفلسطينية خالل  .11

 أظهر   رير فيس يني رسمي، انخفاض حج :  حرير محمود قديب، من سيي   ايه -را  هللا 
 م ارنة مض الشهر السابس. %10.6الصادراا الفيس ينية خ   شهر أييو   سب مبر الما ي، بنسبة 

وأشار  الجهاز المركزي ل حصاء الفيس يني  في   ريره الصادر، يو  الث ثاء،  لا أن قيمة 
يكي، مييون دو ر أمر  75.4الجاري، بيغا  2016الصادراا الفيس ينية خ   الشهر ال اسض من عا  

ية بذلك ار فاعا  نسب ه  وأفاد ال  رير،  م ارنة مض الشهر ذا ه من العا  الما ي. %18.9مسج 
خ   شهر أييو    1948بانخفاض حج  الصادراا الفيس ينية  لا داخ  األرا ي المح ية عا  

ل  ، م ارنة مض شهر  إ  أغس س السابس، بينما ار فعا  لا باقي دو  العا %12.5سب مبر بنسبة 
 .%8.2بنسبة 

وبحسإ مع ياا  جهاز اعحصاء ؛ ف د انخف ا الوارداا الفيس ينية خ   الف رر ذا ها بنسبة 
، بالم ارنة مض شهر أييو   سب مبر من %7.8، م ارنة مض الشهر السابس، كما انخف ا بنسبة 6.7%
 و ر أمريكي.مييون د 415.3وبيغا قيمة الوارداا الفيس ينية خ   شهر سب مبر  .2015عا  

ووف ا لمع ياا ال  رير، فجن الميزان ال جاري الذي يمث  الفرس بين الصادراا والوارداا، قد سج  
، م ارنة مض الشهر السابس، كما %5.8انخفا ا  في قيمة العجز خ   أييو   سب مبر، بنسبة 

لعجز  لا ، حيم وصيا قيمة ا2015م ارنة مض الشهر المناظر من عا   %12.1انخفض بنسبة 
 مييون دو ر أمريكي. 339.9

  22/11/2016، قدس برس
 

 صناعة أول قلب اصطناعي في قطاع غزة بنجاح .11
 مكن  بيإ م خص  في جراحة ال يإ ومهندس ميكانيكي في ق ا  غزر : ع ء المشهراوي -غزر

 .ساعاا م واصية بنجاي سامن صناعة أو  قيإ اص ناعي ،  ما زراع ه في جسد خروف لمدر 
ار، يو  الث ثاء:   مكن ا برف ة  وقا  رايس قس  جراحة ال يإ في مجمض الشفاء ال بي، محمد نص 
 المهندس الميكانيكي، محمد أبو هيبة، من صناعة أو  قيإ اص ناعي بغزر، مكون من الب س يك .
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ار:  زرعنا ال يإ في جسد خروف، يو  الخميس الما ي، لمدر  ساعاا، وأثبا  ساوأ اف نص 
 لي ه خ   ساعاا ال جريإ، حيم كانا  سير جميض العميياا الحيوية بشك   بيعي ومن ظ  .فعا

وأجر  ال بيإ جي ة قيبية ليخروف، بهدف فح  نجاي ال يإ ا ص ناعي، المكون من الب س يك 
 والصماماا والم خاا الم اب ة جميعها ليمواصفاا العالمية، وفس قوله.

لخروف  مام ا، وأ  يكون يعم  بشك  مساعد، لنعرف مد  نجاي و ابض:  قررنا أن نوقف قيإ ا
:   بيغ  كيفة ال يإ ا ص ناعي وأ اف  .%80الجهاز، ونس  يض أن ن و   ن المشرو  نجب بنسبة 

   ف دو ر ف   . س ةألف دو ر، بينما الذي صنعناه بيغا  كيف ه نحو  400الواحد حوالي 
 22/11/2016القدس، القدس، 

 
 حماس مع التخابر قضية في مرسي على المؤبد بالسجن حكم إلغاء .45

 الدددرايس عيدددا الصدددادر الحكددد  فدددي ال عدددن الث ثددداء، يدددو  المصدددرية، الدددن ض محكمدددة قبيدددا روي دددرز:
 .المحاكمة بجعادر وأمرا حماس حركة مض ال خابر ق ية في المدبد بالسجن مرسي محمد المعزو 

   23/11/2016، الغد، عم ان
 
 الصف الفلسطيني  يوحد شامل الفلسطينية لبدء حوار والفصائل القوى عم تتواصل مصر .46

 ال دددو  مدددض ا صدددا ا بددددأا ال ددداهرر أن مصدددري، سددديادي مصددددر وكدددا ا: كشدددف ، الخيددديا:  ال ددداهرر
 كددد  فيددده  شدددارك فيسددد يني حدددوار لبددددء عبددداس محمدددود الفيسددد يني وبدددالرايس الفيسددد ينية، والفصددداا 
 اس شددهد حددين فددي الفيسدد ينية، ال  ددية عيددا ليحفدداظ الصددف يدددو وح الشددم ، لدد  أجدد  مددن الفصدداا 
 شدما  العسدكري  قيندديا  حداجز عيدا  اعسدرااييي  ا حد    قدواا برصدا  الث ثاء، أمس فيس يني،

 حمايدددة  حدددا المبدددارك األقصدددا المسدددجد مسددد و نا   20 مدددن أكثدددر اقددد ح  بينمدددا المح يدددة، ال ددددس مديندددة
 .ا ح    شر ة
 ال ددو  شددم  ليدد   اعسدد مي الجهدداد  حركددة بمبددادرر رحبددا ال دداهرر أن  لددا ري،المصدد المصدددر وأشددار

 راددديس فدددوزي خالدددد اليدددواء بدددين مددددخرا ، بال ددداهرر  ددد  الدددذي الي ددداء خددد   وذلدددك الفيسددد ينية، والفصددداا 
 .ليحركة العا  األمين شيب رم ان برااسة ، الجهاد  حركة ووفد العامة المخابراا
 حركدة ان هداء بعدد الفيسد يني، الدو ني الحدوار  س  ديف سوف مصر أن  الخييا لد المصدر وأ اف

 أن مرجحددا   الجدداري،  شددرين الثدداني  نددوفمبر 29 الم ددرر هللا، را  فددي السددابض مد مرهددا ع ددد مددن  فدد ب 
 اسدد عدادها أبددا المصدرية األجهددزر أن مو دحا   الم بد ، ديسددمبر شدهر خد   سددينع د الشدم  لد  حدوار

 الفيس يني، الصف وحدر عيا مصر حر  من ان  قا   الفيس ينية، والفصاا  ال و  جميض  س  با 
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 المصددرية السددي اا أن المصدددر وأكددد. الفيسدد ينية الوحدددر  ح يددس شدد نها مددن ال ددي الجهددود كدد  ودعدد 
 األيدا  أن  لدا مشديرا   ال  دا ، أهد  معاندار ل خفيدف رفدب معبر ف ب  جراءاا في ا س مرار عيا واف ا
 . ال  ية هذه في ميحوظا     ورا   س شهد الم بية

   23/11/2016، الخليج، الشارقة
 
نما وطنية أرقام أو بجنسيات غزة ألبناء ال نطالب ":النيابية "فلسطين األردنية .47  حياتية تسهيالت وا 

 النددواإ بمجيددس الصددور قاعددة فددي السددعود يحيددا النااددإ برااسددة النيابيددة فيسدد ين األردنيددة لجنددة ال  ددا
 مدددن عددددد بح دددور المي دددي هددداني د. الدددوزراء األردندددي راددديس ،2016 11 22لث ثددداء ا يدددو  ظهدددر بعدددد

 وأبنددداء غدددزر ق دددا  أبنددداء  هددد  ال دددي الحيا يدددة ال  دددايا مدددن عدددددا   السدددعود الناادددإ واسددد عرض .الدددوزراء
نمددا و نيددة أرقددا  أو بجنسددياا غددزر ألبندداء ن الددإ   نحددن وقددا  .المميكددة فددي المخيمدداا   سددهي ا وا 

 سديم ها غدزر أبنداء باح ياجداا قاامدة أعددا اليجندة أن  لدا  ف دا  النظدر والصدحة بال عيي    عيس حيا ية
 .الوزراء لرايس

  22/11/2016 عم ان، السبيل،
 
 باألردن الطاقة أمن يهدد "إسرائيل" من الغاز استيراد: حوارية ندوة .48

   سرااي   من الغاز راداس ي أن أمس، من أو  حوارية ندور في مشاركون الدعجة: أكد  ارس - عم ان
 م احددة بدداا  وجدود ظد  فدي و نيدة أو اق صددادية مصديحة أي ي  دمن و  بداألردن، ال اقدة أمدن يهددد
 ليندا الزمييدة أدار هدا ،   دا ض األردن  ومنظمدة حبدر مدسسدة نظم هدا نددور خ   وقالوا، .وعربية محيية

 ن ابددة فددي ، الغدداز صددف ة  وقيددض ظدد  فددي األردن فددي ال اقددة خيدداراا:  عنددوان  حددا وع دددا عجددي ا
 هدددذا يكدددون أن يجدددوز فددد  ليدولدددة، األساسدددية المفاصددد  أحدددد  ع بدددر ال اقدددة  ن اعنشددداايين، الم ددداولين
  .مف وي وميف ق ايا وبينه بينك   خر  رف  دخ  أو  صرف  حا المفص 

و   اق صددادية  درورر لهددا لديس ا  فاقيدة  ن بدددران  بدراهي  األردندي األسددبس وال عيدي  ال ربيددة وزيدر وقدا 
 أمدين منصدإ شغ  الذي بدران، وأو ب. باألردن ال اقة أمن  هدد ب  أعباء أي الموا ن عن  خفف
 وأصددبحا الغدداز عيددا ال يدإ مشددكية حدد  المسدا  الغدداز وجددود أن المعدنيدة، والثددرور ال اقددة وزارر عدا 

 مددن الغدداز  سدد يراد مبددرر   أندده يعنددي مددا الكهربدداء، ل وليددد %80 بنسددبة عييدده  ع مددد الكهربدداء شددركة
 واحدد دو ر يدذهإ اعسدرااييي الغداز صدف ة فدي األردنيدون سديدفعها دو راا 3 كد   ن وقا  .  سرااي  

 .  سرااي   لخزينة مباشر بشك  منها
  23/11/2016 عم ان، الغد،
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 أقرب القدس تحرير إلى واألمة.. تحول نقطة هي القادمة القليلة السنوات: أحمد نوفل .44
    هدو مدا ومحدن     مدن اليدو  األمدة  عيشده الدذي الحدا  نوفد ،  ن أحمدد الدك ور الداعية األردني  قا

 والفكدددري الح ددداري الغدددزو ن يجدددة ده هدددا ال دددي السددديبية والظدددواهر و دددعفها ووهنهدددا درنهدددا مدددن لهدددا  ن يدددة
 أجر دده رحددوا خدد   نوفدد  وأ دداف .شدد ا ومددذاهإ وجماعدداا أحددزاإ بددين مددا وال شددرذ  ال مددزس ون يجددة
 أنددوا  مددن كنددو  المحنددة أ ددون فددي  نصددهر ا ن األمددة ، أن2016 11 21اعثنددين  معددالي، مدمنددة الزمييددة

  ن وقدددا  .ُيخيدددف   كددداان هللا ووعدددد وجددد  عدددز هللا مدددن وعدددد ال ددددس  حريدددر أن عيدددا مدكددددا   الصدددناعة،
 بدده بييددا عظددي  بدد ء وهددذا قرارا نددا فددي مدد حك  يددزا    الغددرإ أن هددي الحددالي الوقددا فددي األمددة مشددكية
 هدو  مامدا   العكدس عيدا الم  مد  ليمددقس لكنه مبشر، غير يبدو ليم عج  الظاهر لألسف، و الحا  األمة

 شداء  ن قريدإ فدري السدن ين بعدد مدا وبالذاا  حو ، ن  ة هي واألربض والث م ال ادم ين السن ين مبشر،
 فدي م حكمدا   يدزا    الغدرإ أن    العويصدة مشدكي نا وما  موا   األمة هذه ب ن ي ين عيا ولنكن هللا،
 .األمة  به بييا الذي العظي  الب ء ن  ة وهذه واعس مي العربي عالمينا في وم حك  قرارنا

  23/11/2016 عم ان، السبيل،
 
 دمشق بريف المصالحات طريق على الفلسطيني" الشيح خان" مخيم .55

 والنظدا  المعار دة بدين دمشدس بريدف الشديب خدان فدي المفاو اا عاكو : وصيا كارولين -بيروا 
 المخدددي  فدددي بهدددا العمددد  أعيدددد ال دددي الهدندددة مصدددير  حديدددد شددد نها مدددن مفصددديية، مرحيدددة السدددوري  لدددا
 الدذي  المصدالحة ا فداس  ل نفيدذ ال درفين ممثيدي بدين الي داءاا  سد مر أن عيدا قبد  يدومين، الفيس يني

 مع دمية الشددا  فددي حصد  مددا غدرار عيددا لدإ د محافظددة  لدا وعدداا  ه  الم دا يين خددروي عيدا يدن 
 الشددرس لددد الشدديب، خددان فددي الناشدد  شددا  يوسددف وييفددا .النظددا   لددا المن  ددة  سدديي  وبال ددالي وداريددا،
 عيا المرحية هذه في  ر كز وبا ا يومين، منذ ال رفين بين مس مرر المفاو اا نّ   أ  لا ، األوس 

 مددض خددروجه  النظددا  رفددض بعددد الم ددا يين مغددادرر يددةبآل الم عي ددة  يددك سدديما العال ددة   الخ فدداا حدد 
 .عنصر ألف من ب كثر م ا ييها عدد ي  در ال ي الفصاا  رف  ه الذي األمر وهو أسيح ه ،

  23/11/2016، الشرق األوسط، لندن
 
 والفلسطينيين "إسرائيل" بين السالم" إنجاز" إلى يتوصل أن يأمل ترامب .55

 يكددون  أن يددود   أندده أمددس، مسدداء  رامددإ، دونالددد المن خددإ ريكددياألم الددرايس أعيددن إ: ف أ -واشددن ن
 نيويدورك  صدحيفة معده أجر هدا م ابيدة خد   ، والفيسد ينيين  سدرااي  بين س   ا فاس  لا ي وص  من
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 ال  ييددي األمريكدي ليموقدف خ فدا   اق دري كدان بعددما ، عظيمدا    نجدازا   هدذا سديكون   رامدإ وقا  . ايمز
 .الفيس ينيين غ إ مثيرا   عسرااي ، صمةعا بال دس ا ع راف
 ايفانكدددا، ابن ددده أرثوذكسددديو زوي يهدددودي ]هدددو كوشدددنر جاريدددد صدددهره أن الثدددري األعمدددا  رجددد  وأ ددداف

 .مح مية س   مفاو اا في بدور ي  يض أن يمكن
 .ا ن خابية الحمية خ    رامإ من قريبا   مس شارا   ومس ثمر، أعما  رج  وهو كوشنر، وكان

 23/11/2016رام هللا، األيام، 
 
 لبناء مستعمرات في القدس "إسرائيل"ر من خطط فرنسا تدين وتحذ ِّ  .52

لبناء مس عمراا غير شرعية جديدر    سرااي  ، خ   2016 11 22 باريس: أدانا فرنسا، يو  الث ثاء
 فددي ال دددس الشددرقية، خاصددة عيددا أراض اسدد ولا عييهددا مددن فيسدد ينيين، محددذرر مددن  ال دد ثير السدديبي 

وقالددا الخارجيددة الفرنسددية فددي بيددان، نشددر ه وكالددة األنبدداء الكوي يددة  لهددذه الخ ددور عيددا عمييددة السدد  .
 كونددا ،  ن ال وسددض ا سدد ي اني مددن شدد نه أن ي ددوض  مكانيددة ال وصدد  لحدد  لو ددض ال دددس، الددذي   

 يمكن ال وص   ليه    من خ   المفاو اا بين الفيس ينيين واعسراايييين.
ال ددانون،    دداروحدددر سددكنية جديدددر قددرإ مسدد عمرر  رامدداا شدديومو  خدداري  500قددرار بندداء  وأ ددافا أن

حدد  نهددااي بشدد ن و ددض المدينددة،   لدداسدديزيد مددن عددز  ال دددس عددن ال ددفة وي ددوض  مكانيددة ال وصدد  
 اس اناف مفاو اا الس   بين الجانبين. أما وأكدا أن بناء المس عمراا يعد ع بة كبيرر 

 22/11/2016ام هللا، الحياة الجديدة، ر 
 
 لها أساس ال فلسطيني لناشط االحتالل اتهامات: أمنستي .53

 أكدددا مددا ،2016 11 22الث ثدداء  يددو ( أمنسدد ي) الدوليدة العفددو منظمددة إ: دانددا.ف.أ - دداهر بد  
 عسدكرية محكمدة أمدا  مثولهدا عشدية وذلك معروف، فيس يني ناش   د    لها أساس   ا هاماا  أنها

 .رااييياعس ل ح   
 جنوإ الخيي  مدينة في الحكومية غير  ا س ي ان  د شباإ  حركة مدسس عمرو، عيسا وسيمث 
 . همة 18 ليواجه عسكرية محكمة أما  األربعاء، غدا المح ية، الغربية ال فة
 عمدرو اع بدار سدي   أنده مغربدي، مجدلينا األوس ، الشرس في الدولية العفو منظمة مدير ناابة وأعينا

 .ا ح    سي اا من فوري  عييس أي يصدر ول .  دان ه حا  في  رأي نسجي 
  22/11/2016، 48عرب 
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 2016 وحلب 1982 بيروت بين .54
  صايغ يزيد

 السدوري، الندزا  مدن ال اليدة المرحيدة حيدا  أو المخداوف ا مدا  عي  دوا مدن لدد  ا ن ظدار لحظدة  بد دا
 الم اربدة عدن النظدر بغض ين ظر، لن حيإ مصير نلك. األمريكية الرااسية ا ن خاباا حصيية عيا
 مددن األولددا الشددهور فددي الخارجيددة السياسددة بزمددا  ُ مسددك حالمددا  رامددإ، دونالددد  دارر  ن هجهددا قددد ال ددي
 .2017 العا 
 وصدددو  يشدددير حيدددإ، مدددن الشدددرقي الجدددزء عدددن الحصدددار رفدددض محاو  هدددا فدددي المعار دددة  ُثدددابر وفيمدددا

 بشددار الددرايس لنظددا  المواليددة ال ددواا وا  دد س الم وسدد  شددرس  لددا سدديةالرو  والبحريددة الجويددة ال عزيددزاا
 .جديد عسكري  صعيد مرحية  دشين  لا شديدر، قصف حمية األسد
 ال ددي األحيدداء قيددإ  لددا بددال ور  ري دده شددس مددن األسددد نظددا  ل مكددين روسدديا  نشدد  أن مددن وبددد    لكددن،

 لجدا فدي الغدرس  جن دإ محاولدة عيدا ،العكدس عيدا  نصإ،  مالها أن يبدو المعار ة، عييها  سي ر
 فددي وهددذا. المدينددة  خدد ء عيددا المعار ددة لحمدد  ال ددغ  هددراور اسدد خدا  عبددر و وييددة، ُمكيفددة معركددة
 أمددرا   يب ددا حيددإ شددرس فددي الصددمود أن صددحيب  ذ عويصددة، مع ددية المعار ددة عيددا يفددرض الواقددض
 أكد ف رفدض وارد فدي لديس أنده ءبج  أو ب أن له سبس الذي  رامإ، ان خاإ أن    عسكريا ، ممكنا  
 و   داء   شدب قدد الصمود، لمواصية المح مية السياسية الثمار أن يعني سورية، في الروسي ال دخ 
 مكاسددإ أي عيددا حيددإ  خدد ء لعمييددة السياسددية األكدد ف   غددا قددد الم ابدد ، وفددي. حدداد نحددو عيددا

 .ليمعار ة مح مية
 ُ واجدده ال ددي ليخيدداراا و ف ددة وثي ددة م ارنددة 1982 فصددي فددي لبيددروا اعسددرااييي الحصددار يددوف ر هنددا،

رين رين المحاص   ظهدر كسدر  لدا  سدرااي  سعا عاما ، 34و ني ف ف ب . 2016 عا  حيإ في والمحاص 
 بمنظمددة مجيجيددة هزيمددة  نددزا  عبددر المح ي ددين، وغددزر الغربيددة ال ددفة فددي الفيسدد ينية الو نيددة الحركددة
قددد كاندددا ال دددي الفيسددد ينية ال حريدددر  ظهدددر كسدددر  لدددا ا ن روسددديا  سدددعا وبالمثددد ،. بيدددروا فدددي ةم و 

 مشكية ثمة لكن،. حيإ في المسي حة بالجماعاا الهزيمة  لحاس خ   من عموما ، السورية المعار ة
   هيددر فددي الُم مث  يددة والم ددنية الشدداقة المهمددة ل نفيددذ والمعنويدداا العديددد  لددا يف  ددد األسددد فنظددا : هنددا

ددرر األحيدداء  فددي الغددرس يشدد  لدد  الددذي اعسددرااييي، الجدديش مددض األمددر كددان وكمددا. بالسددكان هيددةوا  المعم 
 واعمسدداك المرك ددزر الناريددة ال ددور مددن مزيجددا   روسدديا  سدد خد  ،1982 عددا  بيددروا فددي شددوار  حددرإ أ ددون
 ليمددنيين  مندة ممدراا ل دوفير الدوريدة العدروض ومدن والكهربداء، والمداء الغذااية المواد  مداداا بخناس

 اعذعددان عيددا( السددورية المسدديحة المعار ددة الحالددة هددذه فددي وهددو) خصددمها حمدد  بهدددف لم ددا يين،وا
 .شرو  ب  حيإ  خ ء وقبو 
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 وُمثب ددة، ُمهيبددة المسدديحة المعار ددة عددا س عيددا الُمي ددار الم بيددة العسددكرية المهددا   بدددو الم ابدد ، فددي
 أن الجدداري الشددهر 18 فددي  يغ نددد جددان الم حدددر األمدد  فددي اعنسدداني المس شددار أعيددن أن بعددد خاصددة

. نفدددا قددد الحصددار، و دد ر  حددا قددابعين سددوري مددوا ن ألددف 275 لنحددو الدوليددة الغذاايددة المسدداعداا
 قدد  فعد   أن يمكنهدا فمداذا. المعار دة يواجده الذي السياسي ال حدي مفاقمة سو  شياا   يفع  لن وهذا

 روسديا، عيدا الددولي ال دغ  منسدوإ فضر  ب م  ال اري، الهجو  صو ا  د الم اومة   الة  خ ار
 مكاسدإ  ن دزا  أو اعنسدانية، المسداعداا  ددفس و دوفير النار ع  س  وي  وقف  لا لي وص  سواء

 دولددي  ددغ  الواقددض أرض عيددا ي ددو  أن ح ددا   يمكددن هدد  لكددن،. اعخدد ء م ابدد  فددي ميموسددة سياسددية
 ليمعار ددة اعقييمددي الدددع   راجددض عددن ثددرأك أو العددا  هددذا  ييددة  خ دد    مدشددراا   ددوالا فيمددا فع ددا 

 مدا ثمدة بد    األمدريكيين  والددع  ا نخدرا  مس و  في الحاد ال راجض اح ما ا   زايد وفيما السورية،
 مغددادرر م ابدد  فددي المعار ددة    فهددا قددد ال ددي السياسددية المكاسددإ أف دد  ح ددا سُ سدداوي هدد : أهدد  هدو

  س دفض ال ي والرمزية المادية األك ف حيإ،
 بدايددة منددذ أدركددا فهددي ،1982 عددا  بيددروا فددي مماثيددة مع ددية الفيسدد ينية ال حريددر منظمددة واجهددا
 حصدد فدي أمد    الصمود قررا لكنها اليبنانية، العاصمة  خ ء عييها سي عي ن أنه اعسرااييي الحصار
 الدبيوماسددية غمددار خددوض لمواصددية اسدد عدادا    ُبددد   لدد  العربيددة الدددو  أن بيددد. السياسددية الشددرو  أف دد 
. المديندة  خد ء سديناريوهاا عددا شديء أي مناقشة الم حدر الو ياا رف ا أن بعد المنظمة، لصالب
 أولويا هدا   دض الحدرإ، فدي شاركا ال ي الوحيدر العربية الدولة وهي سورية، كانا األثناء، هذه وفي

 مدرور ذلدك بعدد وأوقفدا اعسدرااييي، الجديش مدض النار    س وقف عيا بسرعة واف ا فهي: الخاصة
 مجيدس في قرار مشرو  فرنسا أدرجا وحين. ال حرير منظمة  لا أرا يها عبر واألسيحة الم  وعين

 أخيدددرا   فعيددا كمددا) الفيسدد ينية ال حريددر ومنظمددة عسددرااي  م بدداد  انسددحاإ  لددا يدددعو الدددولي األمددن
 وقدد(. أخيدرا   روسيا فعيا كما)  ده( الفي و) الن ض حس الم حدر الو ياا مارسا ،(حيإ بخصو 

 المسدد لة ب سددوية بيددروا حصددار يددرب  مصددري -فرنسددي  مشدد رك اق ددراي عيددا  ح ددا   واشددن ن واف ددا
  خي دا أن لبثدا مدا منافسدة، دبيوماسدية مبدادرر  ري عبر أي ا   أجه  ه ما سرعان لكنها الفيس ينية،

دددر وبعدددد وهكدددذا،. أي دددا   فعييدددا   عنهدددا  و ددداار  صددداعد ومدددض بيوماسدددية،الد المكاسدددإ حصدددد اح مدددا   بخُّ
 .بيروا مغادرر الم اف خا مة في ال حرير منظمة قررا اعسرااييي ال صف
 مددددالي بدددددع  األخيددددرر السددددنواا مددددد  عيددددا  م  عهددددا رغدددد  فعيددددا السددددورية، المعار ددددة  لددددا ا ن ندددد  ي

 أنهدا    ة،الرايسدي الخييجيدة والددو  األوروبدي، ا  حداد ودو  الم حددر، الو يداا من سخي ودبيوماسي
 جي يددة فروقدداا هندداك بددال بض. براثندده بددين ال حريددر منظمدة عي ددا الددذي ذلددك كثيددرا   ُيشددبه موقددض فدي ا ن
 دعددواا الفيسدد ينية ال حريددر منظمددة واجهددا فيمددا أر ددها، عيددا كييددا     ا دد  فالمعار ددة: الحددال ين بددين
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. 1982 العددا  فددي بيددروا عيددا اعسددرااييي الجدديش أ بددس حالمددا ليمغددادرر اليبنددانيين حيفااهددا معظدد  مددن
 سديكون ،1983 العدا  نهايدة بحيدو  لبنان ال حرير منظمة قواا ك  غادرا حين في ذلك، عيا ع ور
 كريف سورية، في محاذية منا س في ثانية ال جمُّض حيإ من المنسحبين المعار ة م ا يي م دور في

 . دلإ ومحافظة حيإ
 خ دور مدن السورية، المعار ة عيا ي اس   بما ررخ و  أكثر س كون حيإ  خ ء م اعفاا أن بيد

 قاعديدة حركدة بنداء نحدو جهودهدا  وجيه أعادا األخيرر فهذه لبنان، الفيس ينية ال حرير منظمة مغادرر
 وال دي ،1987 العا  وغزر الغربية ال فة في نشبا ال ي األولا ل ن فا ة الف ري العمود وف را واسعة
 أمدددا. ال دددالي العدددا  فدددي األمريكيدددة واعدارر المنظمدددة بدددين مباشدددر حدددوار أو   جدددراء  لدددا ال ريدددس مه ددددا
 مسدداعدا ه ، مددن الحددد  لددا الخددارجيين الددداعمين حيدإ سدد و  سدديدفض السددورية، المعار ددة  لددا بالنسدبة

 مندددا س مدددن  ب دددا مدددا  لدددا وثدددوإ منصددداا لهدددا وسددد  وافر النظدددا  قدددواا يدددد سدددُ  ي س الدددذي الوقدددا فدددي
  لددا ا خددر الددبعض ين دد  قددد فيمددا المنفددا،  لددا وييجدد  السدد ي يي ددي قددد الم ددا يين بعددض. المعار ددة
 يدددي مدا النظدا ، مندا س فدي  فجيدر عمييداا  نفيدذ عبدر السري، العم  يمارس أو الجهادي المعسكر

 .والخاري الداخ  في المعار ة وجاذبية سمعة  آك  من مزيد  لا
 ال دي ال حدياا أصعإ بين من به ال يا  ني عي   ما حو  السدا  سيكون المع ياا، هذه ك   وء في

 عددا  بيددروا مغددادرر ف ددرار حيددإ، فددي ا ن الموجددودر الجماعدداا خاصددة السددورية، المعار ددة سددُ واجه
لا اس نزافي، داخيي  مرد  لا أد  ذلك ومض ال حرير، منظمة فصاا  بين باعجما   قراره    1982  وا 
 عيدا حافظدا المنظمدة. ال اليدة السدنة في ق ي  400 نحو وراءها وخي فا أشهر س ة داما أهيية حرإ
. الدبيوماسدي العمد  خ د  فدي بدب ء وا نخدرا ، العسدكري الخيدار عدن ال خي ي عبر ف   ولكن ب ااها،

 يدددي وقدد السدورية، المعار دة صدفوف في ل ن سا  مدعار أكثر حيإ مغادرر قرار يكون قد وبالمث ،
 المحاصرر المعار ة جيوإ داخ  الم كررر الداخيي ق  ا ا  حي اا دل ا كما  احن، عنف  لا ح ا
 .العا  هذا  يية —حيإ فيها بما—

. برم دده المسددي ب ال مددرد مصددير بشدد نها ال ددرار يحدددد وقددد بالفعدد ،  ددخمة المعار ددة أمددا   ذا   المخددا ر
 السددوري النددزا  لكددن المعار ددة، عيددا نفسدده يفددرض قددد حيددإ فددي العددال ين المدددنيين و ددض أن صددحيب

 األقدد  عيددا أو ح ميددة، مسدد لة لدديس اعخدد ء فددجن وبال ددالي المديددد، الحصددار مددن عديدددر بحددا ا  سدد ا
 دمشدددس فدددي الفيسددد يني اليرمدددوك مخدددي   ليددده سدددب ها الددذي المسدددار نحدددو حيدددإ  نحدددو ف دددد وشددديكا ، لدديس

 فدي خد ءاع وا فاقاا النار    س وقف شميها ال ي وكفريا، والفوعة والزبداني م ايا األربض والبيداا
 .المعي س النزا  حالة في ذلك رغ  ل دخ  ،2015( سب مبر) أييو 
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 الدداعمون يمدد أن ليغايدة  دعيفا   ا ح مدا  سديكون حيدإ، في المعار ة صمود أمد  ا  ومهما لكن،
  لددا بروسدديا ذلددك يدددفض قددد اعيجابيددة، الناحيددة مددن.  رامددإ ان خدداإ بعددد خاصددة العددون، يددد الدددوليون
 حدا ، أي عيدا سدورية فدي   اومهدا لدن  رامإ  دارر أن ب وقض حيإ في ال  الية ا هاعميي و يرر  خفيض

 الناحية من ولكن. أخر  ميدانية أهداف عيا وال ركيز ال رورية غير األك ف ب  يي  لها يسمب ما
 ح ي ددة يحدد ، أن بددد  يدكددد، هددذا لكددن المدينددة، مصددير بددا   جيدد  المعار ددة  سدد  يض ربمددا السدديبية،
 .النصر  ح ي ها  مكان انعدا  عن ناهيك ليحيار، قابية ب اء اس را يجية  لا اف  ادها

 23/11/2016لندن،  الحياة،
 
 متوق عة غير أماكن من السلطة يفاجئ العام الرأي .55

 النجار خالد
 بهددذه الندداس يفدداج  مددا كثيددرا   وال دداري ... السدد ب  حددا  سددي  مرايددة غيددر كثيددرر مياهددا   هندداك أن يبدددو
 والف سدفة المفكدرون أفداض ل دد. مع دو  غيدر يبددو ومدا من ظدر غيدر هو بما يفاجاه  مراية،ال  المياه
  سدي  ال دي ال داري   ياراا  نها. وسخري ه و  عيبه ال اري  حي  عن الحديم في مالرو  لا هيغ  من

 ما هو وقض ما وأن النظرية، هذه ليدكد األمريكية بالرااسة  رامإ دونالد فوز ي  ي اليو . الس ب  حا
  رامدإ وسد و  كيين دون هدي ري السديدر نجاي عيا أجمعا ال ي الميديا  حيي ا وأن م وقعا ، يكن ل 

 .ال اري  ي مره مما بعيدر كانا
 أو  رامددإ صددعود لدديس األخ ددر والحدددم. ا ن خابدداا هددذه عنهددا كشددفا اج ماعيددة وقددو   يدداراا ثمددة
 الميدديا صدو ها غيبدا ال دي ال دو . الجديددر  ج ماعيدةا وال دو  ال ياراا هذه ظهور  نه. كيين ون فش 

 بواسدددد ة   ددداد  عددددد ولددد  اعن رنددددا فدددي وأبحددددرا الميدددديا  دددد ثيراا مدددن أي ددددا    حدددررا وال ددددي الرسدددمية،
 البيدددا سددددر  لدددا ب رامدددإ ال دددو  هدددذه جددداءا ل رامدددإ الميدددديا هدددذه شدددي نة رغددد  أنددده والددددلي  ال يفزيدددون،
 بدين مدن 196 أن  فسدير هدو فما وا   الك سيكية، الميديا  ثيرل  خا عة غير أنها يعني بما األبيض،

 يفدوس العددد يجعد  مدا أوروبيدة، ميدديا مدض وجراادد ومج ا و يفزيوناا  ذاعاا من أمريكية ميديا 200
 وقبدد  األخيددرر اليحظددة وفددي ا ن خابيددة، الحميددة ام ددداد عيددا  رامددإ  شددي ن اسدد مرا بكثيددر، الما ددين
 أن   ددو  جديدددر  حصدداءاا ن يجددة وأعينددوا أخيددرر جرعددة أع ددوا ن خابددااا  مكا ددإ فدد ب مددن سدداعاا
  رامدددإ يخدددري اعع مدددي ال دددجيا ذلدددك كددد  رغدد  وعيدددا  رامدددإ، عيدددا ن دددا  بخمدددس م  دمدددة كيين ددون
 ...مريب وبهامش من صرا  

 األولدا مراجع ده عيدا مدر   الدذي ال يفزيدون أفدو  ولحظدة الك سديكية الميدديا هيمندة  آك  بدء يعني هذا
 وبندداه وكواليسدده ال يفزيددون عددن ك ابدده بورديددو بييددر الفرنسددي ا ج مددا  عددال  نشددر عندددما سددنة عشددرين



 
 
 
 

 

 35 ص             4117 العدد:        23/11/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

... سددنواا قبدد  النخددإ غادر دده بعدددما شددعبيا   انحسدداره بدايددة يشددهد ال يفزيددون هددو هددا وا ن ال مرايددة،
 يعدددودوا لددد  النددداس مدددن المادددة فدددي وث ثدددين وخمسدددة ث ثدددين بدددين مدددا أن   دددو  فرنسدددا فدددي فاعحصددداءاا

 الم فدددرجين وأن  خدددر، حدددين مدددن ي فرجدددون المادددة فدددي سدددبعين حدددوالا وأن ال يفزيدددون، عيدددا ي فرجدددون
 اعحصدداءاا هددذه.  دد ثيره بال ددالي ويف ددد السدداحة عددن يغيددإ بدددأ الددذي ال دددي  الجيدد  مددن هدد  بغددالبي ه 

  بحدار فدي ندااعن ر   لا الشباإ ذهاإ  لا   افة. بسي ة فوارس مض الغربية البيدان ب ية عيا  صب
 ال ددرر بعدض اععد   عيدا الم كد  السياسدي النظدا  أف دد مدا اعلك رونية، وألواحه  هوا فه  عبر فردي
  د  مدا ن ديض عيدا والع دو ، بالمعيومداا وال  عدإ العدا  الدرأي  وجيده وفدي الد حك  في له كانا ال ي
  كثدر ال دي المج معداا فدي لم دويا غير اعع   ميك ال يفزيون خصوصا   الميديا، أدخي نا عندما عندنا
 .سي و  الذي والدموي السياسي السعار هذا في األمية فيها

 فدي الصدحافي أن الهدامش،  عد   فدي م دداو    كدان ما واسض ن اس وعيا األمريكية ا ن خاباا كشفا
نمد الغربيدة الييبراليدة أسد ورر  حددثنا كمدا المحايدد الناقد  ذاك يعدد في  صدقي ه ف د الغرإ   لدا  حدو   اوا 
  رامددددإ شددددي نة منهددددا كثيددددرر، ذلددددك عيددددا والشددددواهد معينددددة، ولوبيدددداا وأحددددزاإ لسياسدددداا دعايددددة وكيدددد 

 اليوميدة والمسديمين العدرإ وشدي نة فيسد ين، في اليومي الصهيوني اعجرا  عن الك سيكي والصما
ا مددن لدددينا زا  ومددا أي ددا ،   دكددد ألنهددا رجيددد اسدد ثناءاا ثمددة  بعددا  . اععدد   هددذا بمو ددوعية يدد حج 
 ...ال اعدر

 المك وبددة الرسددمية الصددحافة دخيددا  رامددإ، نجدداي وبمجددرد صدددقية مددن لهددا  ب ددا مددا عيددا وليمحافظددة
 كا بددة سددييفيان مارغريددا و ددعا. باألخ دداء واع ددراف غفددران  يددإ   ددس فددي واحددد وبيسددان والمرايددة

  عدد لد  ح دا األساسدي عدن أبعددونا ل دد: واسد  ردا ال راجدض لهذا ميخصا   بوسا الواشن ن اف  احياا
 مجيدة ومالدك Topix Media وراديس روماندد  دوني وك دإ... أعينندا أمدا  كدان ما ردية عيا ال درر لنا

  س نيدو جريددر فدي بدوني ناثدان وك دإ. الجميدض مثد  ال  ددير أخ  ندا: بوسدا النيويدورك فدي النيوزويك
بدي  سدداد  فددي  دوداي  ي  ذا ددي ن ددد لهجدة وفددي الحددد   هدذا ا لدد ا راء سددبر أخ د  كيددف: وا هددامي  عجُّ

 ...الجماهير عن الصحافة انفصا   لا  ايمز النيويورك منسس رو نبارغ جي  أشار مريرر
 المزيد بذكر يسمب   الم ا  ألن عيناا وهذه
 بصدوا واع دذرا. واحدد بصدوا  رامدإ شدي نا ال دي الرسدمية الميدديا لهدذه   بده  عد ل  الناس أن بيد

 الذي الواحد الصوا عع   غربية ونسخة الس اليني النظا  أوي في ليبرافدا  نعةم صورر أليسا واحد
 شدهاداا يوزعدون ق دار أنفسده  نصدبوا أنهد  بمدا  فكيكده يريددون الثالدم العدال  مدن بيدد كد  به ي همون
 البيدان  من وذاك هذا عيا الديموقرا ي السيوك حسن
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 سدو  صددقية مدن لده  عدد لد  والدذي الرسدمي، ععد  ا هدذا عدن الغدرإ فدي يو  بعد يوما    ب عد والناس
 اععدد   هددذا اسدد را يجياا ليندداس انكشددفا ألندده. الييبراليددة يددد عي ممددن العددرإ الصددحافيين بعددض لددد 
 منهدا عدد ر وسداا   ريدس مدن لديه، ن دي حس ك  باس هداف الم ي ي وعي في ال حكُّ  عيا   و  ال ي
 الفكدري، بدالعمس  دوحي الفيسدفي المفهدو  صدبغة لهدا و عبيدراا de faut concepts مزيفدة مفاهي  اب دا 
 ومددن. اع ددراض أي  بددداء عددن البسددي  ال ددار  نفسدديا    يجدد  الث ددافي النصددإ مددن نددو  ح ي  هددا فددي وهددي
 يغ ددس حيددم البارانويدا مددرض أدبيدداا مدن مسدد عارر وهددي المددامرر، نظريددة شدديوعا   ال عبيدراا هددذه أكثدر

.  دددده  حددداك موجدددودر غيدددر لمددددامراا سددديناريواا وي خيددد   ددد هادوا  العظمدددة هدددذيان فدددي المدددريض
 بالجهدد  يدد ه  أن يخدداف وال ددار  ق ددية، أي جددذور فددي والبحددم ال شددكيك بدداإ  غيددس المدددامرر نظريددة
 الثالددم العددال  مث ددف خصوصددا   لدده، ي ددد  مددا فددي ال شددكيك عيددا يجددرد فدد  حدددوده وييددز  ال عدد  فيب يددض
 فكريددة   عيددإ هددي صدديغ مددن الصددحافة هددذه ك  دداإ ي دمدده امدد بكدد  م يددس انبهددار حالددة يعدديش الددذي

Gadgets .culturelles 
 les révisionnistesالثانيددة  العالميددة الحددرإ  دداري  مراجعددي نظريددة الث ددافي النصددإ مفدداهي  بددين مددن

 الرسدمية ليرواية مراجض ريفيزيونيسا ب نه شخصا     ه  أن يكفي. خ يرر  همة  لا  حولا ال ي الكيمة
 فددي رأا الفرنسدديين المدددرخين شددباإ مددن جماعددة: بسددي  األمددر أن والحددا  معنويددا ،  عدامدده   يدد ح ددا

 العيمدددي البحدددم  دددوء فدددي الثانيدددة العالميدددة الحدددرإ وقدددااض مراجعدددة  دددرورر الما دددي ال دددرن سدددبعيناا
 البحددم مندداها أبجديددة مددن الجامعدداا فددي ال دد إ ي عيمدده مددا وأو  بديهيددة وهددذه الوثددااس  لددا المسدد ند

 الروايددة مراجعددة  لددا فيهددا دعددا 1971 سددنة لومونددد جريدددر فددي م ددا ا فوريسددون روبددرا نشددر. مدديالعي
  قانونا   الفرنسي البرلمان في اس صدروا الدعور هذه  ن شر بدأا وعندما الثانية العالمية ليحرإ الرسمية
 اعنسدانية  داري  فدي األولدا وليمدرر النازية، المعسكراا ل صة الرسمية الرواية في يشكك من ك  يجر  

 روبددرا  ددورد 1990 لعددا  Loi Gayssotال ددانون هددذا صدددور قبدد  مددن وح ددا مدر خددا ، الدولددة  صددير
 أي الميدديا، فدي الظهدور مدن وُمن دض وحدوك  ال عييميدة المدسساا ك  ومن الجامعة من وُ رد فوريسون

  عدد   البدددي ، اععدد   ا لدد فيجدد   ع ميددا ، بجعدامدده قدداموا ي ولددون كمددا أي اععدد  ، مددن بحذفدده قدداموا
 في بيده من هاربا   حيا ه أنها الذي غارودي روجيه بم   اه حوك  الذي ذا ه ال انون وهو اعن رنا،

 المسدرحية بعرو ده فندز  وجهده فدي المسداري أُغي دا الدذي دوندي ديدو الكوميددي والفندان بجسبانيا، دير
. الصهيوني اليوبي من المدينة عمدر كان نأ صودف  ذا يمنعونه كانوا الشار  في وح ا الشار ،  لا

 ،Le parti antisionisteليصددهيونية  المعددادي الحددزإ وأسددس اعن رنددا،  عدد    لددا أي ددا   هددو ال جدد 
 عنوانددا   عشددر سد ة لدده وعدالددة، مسداوار جمعيددة مدددير سدورا    ن والصددحافي الكا ددإ مدض األمددر وكدذلك

 .ككا إ ُيذك ر و 
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 مدا اععد  ،  ريدس مدن المدوا نين بدين الرعدإ نشدر فيده والد حك   العدا  أيالدر   كبي  أساليإ من أي ا  
 ال دددادر   ددددي  بال دددالي العاديدددة، األوقددداا فدددي ا خاذهدددا مسددد حي  قدددراراا ا خددداذ حريدددة السياسددديين يمدددنب

 عددا  بددرأي مكددب     كددان لكندده العددراس، يج دداي أن يريددد بددوش كددان األمثيددة، مددن... كمن ددذين السياسدديين
 أن يعنددي مهددين  عبيددر وهددو) حسددين صدددا  جنددود أن ي ددو  خبددرا   نشددروا(. %70 نحددو) ليحددرإ رافددض
 ث ثماددة أجسدداد وث بددوا الكويددا فددي  وليددد عيددادر دخيددوا( بددوش جنددود ي ولددون   ألنهدد  دو  ليعددرإ لدديس

 الخبددر ان شددار مددن سدداعاا وبعددد. الكددوي ي الددديموغرافي النمددو مددض ي وافددس و  كدداذإ رقدد  وهددو ر دديض،
 اليدددو   األنثدددراكس أيدددن األنثدددراكس نسددديا  ه... العدددراس فدددي الحدددرإ قدددرار لمصددديحة العدددا  الدددرأي  حدددو  
 والدذي جماعيدا ، رعبدا   شدك   الدذي ال ا د  األبديض المسدحوس ذاك العدراس عيدا الحدرإ نهاية مض اخ فا

 وغيرهدا الب در وجندون  يبدو  وفيدروس اليدو  األنثدراكس أيدن... البريدد  ريدس مدن يصديك أن الممكن من
 مخداوف النداس لدد  و ثيدر بدوش حدروإ مدض اعع مدي الف داء فدي  سدبب كاندا ال ي الفيروساا نم

 بددم باخ صددار الجماعيددة  الددذاكرر فددي ماثيددة  ددزا    ال ددي الوسدد ا ال ددرون أوباددة فظددااض واسدد رجاعاا
 الددددمار أسددديحة أخ دددر اععددد   صدددار هكدددذا. ا سددد ثنااية ال دددراراا قبدددو   لدددا المدددوا ن يددددفض الرعدددإ

 اعجدرا ، عيدا و غ دي شدياا    عندي   ال دي ال عدابير  يدك عدن و دعه الممكدن مدن كامد  ثبدا. ام الش
 العدددو، لب ددو ا  خفدداء وهددي  الصدددي ة النيددران  و المدددنيين، ي  يددون كددانوا وهدد   النظيفددة الحددرإ  مثدد 

 فصدددود الدددذين النددداس بعدددض ي  يدددون عنددددما  الجانبيدددة الخسددداار  les dégâts collatéraux و عبيدددر
 النددداس ق ددد  بدددين ال سدددوية يعندددي مدددا فدددي اعسدددرااييي بالصدددارو  المسددد هدف المنا ددد  جندددإ وجدددوده 
 .المادية والخساار

نشداء اعن رندا  لا البدي ، اعع    لا ا ن  ا  الناس بدأ األكاذيإ،  كاثر ومض ناا وا   والمواقدض المددو 
 المي يميددديا  كنولوجيدداا   ددو ر مددض ازيبددال و  وغيرهمددا،   ددوي ر  و  فايسددبوك  عبددر وال واصدد  اعخباريددة

 .والواإ
 عدن خافدا حدديم هنداك وكدان ا ن خابيدة، المشداركة عن الناس عزوف عن الحديم بدأ سنواا، قب 

 لسدان عيدا يد  ي كمدا الجدواإ. لمداذا ي ولدوا ول  ويسارها، بيمينها الرسمية األحزاإ عن الناس  عراض
 فددي يث ددون الفرنسدديون يعددد لدد : ي ددو  upr الجمهددوري عبيالشدد ا  حدداد ورادديس مدسددس أوسددييينو فرنسددوا
 مددن م زايدددر أعددداد وصدارا ال  ددابس، حددد م شدابهة صددارا ال ددي اليسددار أحدزاإ فددي و  اليمددين أحدزاإ

 النداس أن أي بدالحك ، مسد  ثرر أقييدة. الحاكمدة األوليغارشديا من نو  بكيي ه النظا  أن  ع بر الفرنسيين
نما األحزاإ  د  عد ل   .ب سره النظا  اعس بيشمنا، السيس ا ،  د يه وا 

 البدييدة والميدديا الرسمية الميديا بين ف   ليس  ب يا   أقو  أكاد لصرا  مر ر كانا األمريكية ا ن خاباا
نما اعن رنا أعني  مج مدض مدن كيين دون نداخبي غالبيدة كاندا   ريبدي  وزيض في. ورااهما من ي ف ما وا 
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 وبعض والمثييين األفارقة والزنوي لي اراا العابرر والشركاا الم عيمين و ب ة ةالمالي والرأسمالية البنوك
 .الدينية الجماعاا

داريدين عمدا  مدن الوسد ا ال ب دة أبنداء مدن البي اء الجماهير من ليمفارقة ويا  رامإ ناخبو وكان  وا 
 ليسددا وهددي لهددا، والمناه ددين العولمددة  ددحايا مددن األمريكددي المج مددض مددن مهم ددش وقسدد  ومددزارعين

 .الجمهوري الحزإ ين خبوا ول   رامإ ان خبوا هد ء ألن الجمهوري ليحزإ ال  ييدية ال واعد
 أوروبدددا فددي قيييددة سدددنواا قبدد  ظهددرا ال دددي األحددزاإ قواعددد مدددض البددراما وفددي ال واعدددد فددي  شددابه ثمددة

 .شام     حو    هناك أن يعني ما الغربية،
 الجندرا   درام عيدا يبندي 2007 عدا    سدس الدذي upr سديالفرن الجمهدوري الشدعبي ا  حداد حزإ -1

 األوروبيدة الوحددر منظمدة مدن الخدروي  لدا ويددعو الو نيدة، ليجبهدة معاد ولكن، قومي،. ديغو  شار 
 .الفرنسي الفرنك  لا بالعودر األورو عن وال خيي األ يسي الحيف منظمة ومن

 .2009( أك وبر) األو   شرين 4 في سس   سياسي  نظي  وهي  ي اليا في الخمس النجو  حركة -2
 الفسداد  دد ا ج مداعي اليسدار ببرنداما  عمد   نسي ية وهو. قادرون بوديموس حزإ  سبانيا وفي -3

 مدن أشدهر أربعدة وبعدد 2014( ينداير) الثاني كانون في سياسيا   حزبا   وأصبحا. وا ق صادي السياسي
 .م اعد خمسة فيها وح  ا ،2014  عا األوروبية ا ن خاباا بوديموس خا ا  شكييها،

 .2013 في ظهر األلماني البدي  حزإ -4
 شددبكاا عبددر العددا  ليددرأي ا ك سدداي والمفدداج ، السددريض الظهددور: مشدد ركة كثيددرر قواسدد  األحددزاإ لهددذه

 الرسدمية األحدزاإ مض ال  يعة. البديية الرقمية والجرااد  فايسبوك و   وي ر  ومنها ا ج ماعي ال واص 
 .ويسار ينيم من

 األورو عددن ال خي ددي. األوروبددي ا  حدداد  زاء الدد حفُّظ أو األوروبددي وا  حدداد النددا و مغددادرر  لددا الدددعور
عادر  مدض  بعدا  . األمريكيدة الم حددر الو يداا مدض مسدافة وو دض الو نيدة الث افيدة الهوية  لا ا ع بار وا 

 الموجهدة ال همدة هدي كمدا بالشدعبوية ميالرسد اععد   ي همها ال ي األحزاإ هذه بين بسي ة اخ  فاا
 . رامإ لدونالد
نمدا ان خاباا، من أبعد ال  ية  ال دو   نهدا. األ يسدي عبدر ويم دد أوروبدا يج داز  داريخي  يدار بدروز وا 

 الد حكُّ   سد عيد أسدييينو، فرنسدوا ي دو  كمدا الشدعوإ، هدي. السد ب  حدا ظيدا وال ي عنها، المسكوا
 .أيدينا في األمور زما  ن خذ أن نريد: بوديموس حزإ سامانيف في جاء وكما. مصيرها في

 23/11/2016 لندن، الحياة،
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 لكلينتون فقرا   واألكثر لترامب اقترعوا ثراء األكثر .56
  ليفي جاك

  رامإ فدونالد. كبيرر مفاجآا األمريكية ا ن خاباا في لألصواا والجغرافي ا ج ماعي ال وزيض حم 
. لكيين دون ف درا   واألكثدر ل رامدإ، اق رعدوا ثدراء األكثدر أن و بدين. خ ابده ةذاا د عيدا نداخبين  يصنض  ل 

 جهدددة مدددن سدددنه ، وم غيدددر جهدددة، مدددن الم  دددرعين جدددنس م غيدددر اح سددداإ حدددين محيهدددا فدددي والم حظدددة
 ونسدددبة ؛%22و – %78 ال دددوالي، عيدددا هدددي و رامدددإ لكيين دددون  البددديض غيدددر  اق دددرا  ونسدددبة. أخدددر 

 المثدد ، سددبي  عيدا العددرس، ولديس. ل رامددإ اق رعددوا مدنه  %8و ،%92 هددي لكيين دون السددود الم  درعين
 ليناخبين ال عييمي المس و  ويعزز. الناخبين  صويا  حديد في األوحد الم غير ليس أو راجحا   م غيرا  

 اق رعدددوا الدددذين الدددذكور نسدددبة...(: والعدددرس الجدددنس) مك سدددبة غيدددر بم غيدددراا الصدددية الوثيدددس ا ن سدددا 
لدا البديض الدذكور أوسدا  فدي %67  لدا النسدبة هذه  ر فضو  ؛%56 هي ل رامإ  صدفوف فدي %76 وا 
. ا ن خابيدة الوجهدة  حديدد فدي و سداه  ا ن سا   فاق  الدينية والميو . جامعية شهادر غير من البيض

 البرو سدد انا مددن %62 ان خددإ وقددا فددي لكيين ددون، اق رعددوا ديددن غيددر مددن أنهدد  يددرون ممددن %76فددد
 . رامإ
 و رامددإ األصددواا مددن %72بددد كيين ددون وفددازا.  فددا ال مدددين مسدد و  بحسددإ الندداخبين  وزيددض وأثددر

. نسددمة م يددين 3 مددن أكثددر فيهددا يعدديش مدينيددة من  ددة 17 فددي المركزيددة الدددواار فددي فحسددإ %28بددد
 فددي %63  لدا وانخف ددا المدينيدة، المحافظدداا أكبدر فددي %80  لدا كيين ددون أصدواا نسددبة وار فعدا
 اق رعدددا اسددد ثناء، غيدددر مدددن كيهدددا، الكبيدددرر والمددددن. م دددي  م يدددين 3و مييدددون نبدددي  عدددد ال دددي الددددواار
 .لكيين ون
 المرشددحين جزايددا   خددذلا منددا س وهددي -اعن دداجي بنظامهددا أزمددة  عصددف منددا س لكيين ددون واق رعددا

 و وليددو وكييف ندد بي سدبورغ مثد   الصددأ حدزا   مددن و حديددا   -السداب ة ا ن خابداا فدي الديموقرا يين
  رامإ ناخبي ولكن. العشرين ال رن م يض في الف ري الصناعية أمريكا عمود وهي وفيينا، ي روياود
 مددا ونددادرا  . هددذه المدددن أ ددراف فددي ي يمددون الحجدد  م وسدد ة أو صددغيرر شددركاا ردسدداء أو  جددار هدد 

. ل رامإ فو ذ مصنض أو ال دي  السياراا مصنض من م ربة عيا يعيش العم  من عا   عام  صوا
 المديندددة الحيدددزين، هدددذين فدددي ا ن خددداإ معيدددار أو وم يددداس. لكيين دددون اق رعدددوا العمددد  مدددن لعدددا يونفا

 وا  صدددا ا؛ الن ددد  حركدددة وقدددض عيدددا مكانيدددا   م راب دددة شدددبكة ا و  الحيدددز ففدددي. م بايندددان وأ رافهدددا،
 أنحداء فدي ين شدر وهدو. األو  الحيدز عيدا ا ع مداد ووثيدس اعن داي وقييد  ورخدو مبعثدر الثداني والحيز
 .مدينية الشبه والمنا س ال واحي من جزء وفي الب د
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 شد ن   ييد  عيدا و حمد   ف ة، األخيرر، الث م ا ن خابية الدوراا خري ة بين الشبه أوجه أن والحس
 ب يدا المخ يفة األمريكية المجموعاا فخياراا. و عيفا   نسبيا   أثره واع بار و رامإ كيين ون بين النزا 
 هدي ري وجدنس أوبامدا بداراك بشدرر لون ودور. الما ية عشرر الخمس األعوا  في   ريبا ، حالها، عيا

 الهجمداا فهدذه . األقييداا   دد  رامإ دونالد هجماا ش ن ا ن خاباا، ن ااا في به يع د   كيين ون
 نمفهدومي بدروز هدي البدارزر والمسد لة. األقييداا هدذه أصواا بعض الديموقرا يين خسارر دون  ح  ل 

 بوش دبييو وجوري غور أ  بين النزا  منذ مواجهة في المج معان وهذان. األمريكي ليمج مض م باينين
 يسددد خدمون والنددداخبون. ا ن خابيدددة الحمددد ا مسدددري فدددي المرشدددب نهدددا كدددان مهمدددا ،2000 العدددا  فدددي

 ال مدين مث  مساا  مرشحون فيديد. جامض بينها يجمض   ال ي وم البه  أصوا ه  عسما  المرشحين
 ال عيددي  مثدد  بددارزر بعوامدد  الصددية وثي ددة المسدداا  وهددذه. الخددا  الحيددز  ددد العددا  والحيددز لفظدده، أو

 و دد مين العدالددة و يددإ العددال  وعيددا المخ يددف ا خددر عيددا وا نف دداي ا ب كددار عيددا وال دددرر واعن اجيددة
 وغيدداإ الغريددإ، مددن لخددوفوا ا ق صددادي وا نغدد س ،(النخددإ) الث افددة ازدراء لددواء رفددض أو المسدد  ب ،
 السدي ة واح درا  الجماعدا ي، والدو ء بيولدوجي، ن داء  لا  س ند هوية و وكيد الحمااية و يإ ا ب كار،
 يسدي  هدذين الحيدزين بدين وال بداين. العدالدة فكدرر ن ديض هدو مدا ك  أي -أس وري ماض  لا والحنين
 نفددددددوذ منددددددا س) الحمددددددراء احااالمسدددددد مددددددن الم حدددددددر الو يدددددداا  خففددددددا  ذا: ع ق همددددددا عيددددددا ال ددددددوء

ذا اب كدارا ، وأكثدر ثدراء أكثدر و دحاها ليية بين صارا( الجمهوريين  الدزرس الددواار( أمريكدا) خسدرا وا 
 ونافذ كبير السكاني المنا س هذه وزن أن م حظة و فاق . وق ي ها ب  ها  بددا ،(الديموقرا ية)

  ددور   واليدو .  رامدإ دونالد جمهور  ع   يال والن مة ال يس فاادر، منه  ر جا سياسي دور غير من
 مفددداهي  جعب ددده فدددي منهمدددا وكددد  ي واجهدددان،  شدددعبين  بدددين ندددزا  بددد  ، نخدددإ  و شدددعإ  بدددين مواجهدددة
 ففدي. كيده والغدرإ ع دود مندذ الم حددر الو يداا فدي الشد اس  دزر  الحركة وهذه. ال عايش عن م ناق ة
 والددنمارك هولنددا فدي ال مددين بمسد وياا الصدية وثيدس مشدابه أصدواا و وزيض مشابهة خري ة أوروبا،
 عيدددا) ا نف ددداي بدددين هدددو الخيدددار اق دددرا ، عمييدددة كددد  ففدددي. وسويسدددرا والندددروي  ي اليدددا وشدددما  وفنينددددا
 فددي أوروبددا عيددا ا سدد ف اء منددذ فرنسددا حددا  وهددذه. وا نغدد س...( والعددال  وأوروبددا والمسدديمين المثييددين

  ددخ ، الجغرافيددا وزن أن فددي شددك و . ال سددعيناا فددي بدددي ، إكحددز   الو نيددة الجبهددة  وبددروز 1992
. محيدده فددي لدديس العمريددة، الشددرااب أو ا ق صددادية ال ب دداا محدد    ربددض جديدددر بنيددة أنهددا اع بددار ولكددن

 ومشدددداريض أفكددددار لهدددد  أفددددراد: سواسددددية هدددد  السددددكان -الموا نددددون  ، أ  األفددددراد مج مددددض أيدددددوا وسددددواء
 أو جمددو  أو جمددض أنهدد  عيددا ولدديس( أفددراد) هددذه صددف ه  عيددا  لدديه  جددهي و  أن وي وقعددون وان ظدداراا،

 .حشود
  23/11/2016 ،لندن الحياة،
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 دوالر تريليون 256 تتجاوز العالمية الثروة .57
 العالميددة الثددرور أن  لددا  سددويس كريدددي  مصددرف أجراهددا دراسددة روي ددرز: خيصددا ، الحيددار  - زيددوري 
 وأفدادا. بدب ء ينمدو يدزا    العدال  اق صداد أن يدكد ما ذا ها، السكانية الزيادر بو يرر سنة خ   زادا

  ريييدددون 3.5 زادا العالميدددة الثدددرور بددد ن ليمصدددرف ال دددابض البحدددوم معهدددد أمدددس أصددددرها ال دددي الدراسدددة
 .%1.4 بنسبة زيادر يمث  ما الما ية، 12الد  الشهور خ    ريييون 256  لا دو ر
 الثدرور مدن الفدرد حصدة   غيدر لد  لدذلك العدال ، سدكان نمدو لمعدد  مسداوية ب يا الثرور  وليد و يرر لكن

 واليابددان الم حدددر الو يدداا و ميددزا.   ريبددا   دو ر 800و ألفددا   52 عنددد وذلددك 2008 العددا  منددذ العالميددة
 مدن لخروجها اس ف اء في سكانها   ييد بسبإ بري انيا في الثرور هوا فيما كبيرر،   افية ثرور ب وليد

 األمريكيدة بالعميدة الثرور اح ساإ عند دو ر  ريييون 1.5 بواقض ،(يونيو) حزيران في ألوروبيا ا  حاد
 .الدو ر أما  %16 نحو اعس رليني قيمة لهبو  ن يجة

 945 نحو   افة س شهد الم بية الخمس السنواا أن ، العالمية الثرور   رير  وعنوانها الدراسة وأوردا
 300 مدن أكثدر  أن وأ دافا.   ف ث ثدة نحدو  لدا اعجمدالي العددد ليصد  ل العدا حو  جديدا   بييونيرا  

 مدن أكبدر عدددا   الصدين   ديف أن وُي وقدض. الشدمالية أمريكدا مدن سدي  ون الجددد الب يدين أصحاإ من
 مدن أكثدر  لدا الصدين مدن اعجمدالي ليصد  كد    أوروبدا مدن سدي  ي الدذي العددد مدن الب يدين أصدحاإ

  .شخصا   420
 2021  لدا 2016 من الف رر في %70 من ب كثر الصين في الم يين أصحاإ عدد ير فض أن ورجحا

 وم ددره  سددويس كريدددي  بينهددا مددن المصددارف مددن كبيددر عدددد ويعددو . مييددونير 2800 عددن قيددي  لي دد 
  بدددا د مدددن  عددداني ال دددي األوروبيدددة األسدددواس عنعددداش الصدددين فدددي الثدددرور نمدددو اسددد مرار عيدددا زيدددوري 
 .النشا 
 بزيدادر المدفوعدة األسدر لثدرواا العدالمي اعجمالي زيادر 2008 العا  منذ  العالمية الثرور   رير  ضوي  ب

 فثمددة. األولددا ليمددرر الماليددة غيددر األصددو  نسددبة زادا  ذ  حددو    الحددالي العددا  وشددهد. الماليددة األصددو 
 .المالية األصو  زاد ها  ف  دو ر بييون 330بد  م ارنة الع ارية، األصو  أ اف ها دو ر  ريييون 4.9

 األغنا %10والد  األغنا الماة في الواحد بحصة م اسا   الثرور، في المساوار انعدا  أن الدراسة وأكدا
 مددن األدنددا النصددف يميددك ففيمددا. ي سددض يددزا    البددالغين، بسدداار م ارنددة العددال ، فددي البددالغين بددين مددن

 .%89 األعيون %10الد  يميك العالمية، الثرور من الماة في واحدا   البالغين
 ،2000 فعا  والعشرين، الحادي ال رن بدء منذ العال  حو  الثرور  وزيض في الناشاة ا ق صاداا و دثر
 و  د . اليدو  %25 بيغدا ح دا زادا النسدبة لكن العالمية، الثرور من %12 ا ق صاداا هذه  ما
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 مددن الماددة فددي ل سددعة موادد  وحدددها نالصددي  ن  ذ األغنيدداء، أغنددا مددن %18 ا ن ا ق صدداداا هددذه
ي اليا وألمانيا فرنسا من ك  حصة  فوس نسبة وهي هد ء،  . وبري انيا وا 

  23/11/2016 ،لندن الحياة،
 

 التاريخ ونضوب الواقع تقلباتفتح ومؤتمرها..  .11
 ساري عرابي

 رض أن ينع د ، والسابض الذي ُيف2006باس ثناء المد مرين األخيرين؛ السادس الذي ُع د في العا  
أواخر نوفمبر  شرين الثاني الجاري، ف د ار ب ا مد مراا حركة ف ب العامة بالظروف الن الية 

 وال حو ا السياسية و دافض ال ياراا الف حاوية الُمشبعة بالسياسية واعيديولوجيا.
،    صحيب أن بعض  يك المد مراا ل  ي ا في سياس الصعود الو ني العا  أو ال نظيمي الخا 

أنها عبرا عن  دافض داخيي اس ند  لا  نو  الرد  السياسية والمن ي اا اعيديولوجية، ول  يس ند ف   
 لا ع قاا المصالب والزباانية ال ي  ميزا بها ف ب عيا وجه ال حديد أكثر من أي فصي  فيس يني 

  خر.
 

 نظرة تاريخية
 اري  محدد، ويجر   عريفه غالبا با ج ماعاا  باس ثناء المد مر األو  ليحركة، والذي   ُيعرف له

األولا ال ي ُع دا  مهيدا ل ع ن عن ان  قة الحركة؛ فجن المد مراا األربعة ال الية له انع دا 
، وبذلك  كون سيسية ا ج ماعاا ال  سيسية ال ي ُعدا 1988، 1981، 1971، 1968في سنواا 

 ني كفاحي، بدا حالما ومغامرا ساع ها.مد مرا أو  قد جاءا بهدف    س مشرو  و 
، وهو األمر الذي عنا من وجه 1967أما المد مر الثاني، فكان في العا  ال الي عيا هزيمة العا  

ان صارا ليم اومة الفيس ينية، و سيما حركة ف ب ال ي  -ان و  عيا مفارقة بالغة الد لة- خر 
 ، وال ي سب ا هذا المد مر ب ربعة شهور.ار فعا  لا ذرور الجماهيرية في معركة الكرامة

ذا كان المد مر الثالم قد جاء بعد  خفاس الثورر الفيس ينية في األردن، وخروجها منه بعد األحدام  وا 
الدامية ال ي اص دما فيها الثورر بالحكومة األردنية، بمعنا أنه ل  ي ا هذه المرر في سياس الصعود 

ا الو نية سياسيا وفكريا بعد  يك األحدام، والم  رحاا الم دمة الكفاحي، فجنه عكس  بيعة السجا 
 في البحم عن الخ   و صحيب المسار.

كان ذلك المد مر محاولة من ال يادر الم نفذر  ح واء  يك الن اشاا، وال ي برز بع ها  ح ا  جنحا 
داخ  ف ب، وال ي في حالة صبري البنا )أبو الن ا (، ولكنه أي ا عكس وزن ال ياراا اليسارية 
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ح  ا مكاسإ جديدر في ك  من اليجنة المركزية والمجيس الثوري، ونجحا في  قرار صيغة 
  المركزية الديم را ية  الم  بسة من ال  ييد الحزبي اليينيني.

 عززا قو  اليسار الف حاوية في المرحية اليبنانية، وقد هيمنا عيا سياساا ف ب عموما في الحرإ 
انية، و سيما بعد  حالفها مض الحركة الو نية اليبنانية ب يادر كما  جنب  ، وانعكس هذا األهيية اليبن

ال عاظ  في المكاسإ ال ي عظم ها هذه ال و  في المد مر الرابض، الذي ار فض فيه عدد اليساريين في 
من قبي   بني  اليجنة المركزية وفي المجيس الثوري، و بنا فيه لغة سياسية مشبعة باليكنة الماركسية

  حيي   ب ي لي اري  الفيس يني.
وانعكسا قو  اليسار في ف ب في ا جاه م اد بعد ذلك في أكبر انش اس في  اري  ف ب، والذي 
اش هرا حرك ه باس   ف ب أبو موسا ، ولكن ال فا أن ف ب بزعامة ال يادر ال اريخية قد اس مرا، 

 قاربا األزمة ماركسيا أو بخ واا انش اقية. بينما اندثرا ك  المحاو ا اعص حية ال ي
، وفي 1993ب   ن ف ب  الرسمية  ظيا حركة   او  ا ح     لا حين  وقيض ا فاس أوسيو في العا  

سياس هذه الم اومة جاء المد مر الخامس مواكبا ا ن فا ة الفيس ينية الكبر ، في محاولة من ف ب 
 هادرر.ل س فادر من  يك اليحظة الكفاحية ال

 
 ما بعد الطبعة الجديدة

لع  قيادر ف ب وعيا مدار عشرين عاما ل   شعر بحاج ها  لا ع د مد مر عا ، بعدما  خيا فعييا 
عن  بع ها الكفاحية، وف دا  بيع ها المن جة لي ياراا الم نوعة، وقد اس حالا  لا نظا  حاك  

ي اح رف ها ح ا أثناء ف رر الن ا  ال ويية،  مارس فيه ال يادر مهار ها في اعدارر الزباانية، وال 
 ف بيعة ع قاا السي ة في العال  العربي  حديدا،   و  عيا اع باراا المصالب الخاصة أو  وأخيرا.

ل  يكن عرفاا يشعر ب ي  هديد داخيي ل ياد ه  وا  رااس ه ليسي ة الفيس ينية، سو  في سنواا 
 -أثناء ان فا ة األقصا-ف المواجهة فيها مض ا ح    حصاره األخيرر، وال ي ل   كن  سمب ظرو 

بع د المد مر العا ، بينما اح اجا خ ف ه  لا  سكين الصراعاا ال ي قد  نش  عن ع د مد مر عا ، 
ح ا اس دعا ال يادر الجديدر هذا الغ اء الحركي بعدما خسرا الحركة ا ن خاباا البيدية 

  ن سا  الذي   سس عيا ن ااا  يك ا ن خاباا.وال شريعية، ث  خسرا ق ا  غزر في ا
 مثيا الحاجة ليمد مر السادس في  كريس ال يادر الجديدر، وا عادر  جميض ف ب  ح واء الن ااا 
الم ر بة عيا خسارر الحركة ل ن خاباا ال شريعية وهزيم ها في أحدام ا ن سا  في ق ا  غزر، وا خذ 

األو  مواجهة حركة حماس، والثاني  عادر    س المفاو اا  هذا ال جميض لنفسه هدفين أساسيين؛
 مض   سرااي  ، وقد بدأ ذلك فع  في مد مر  أنابوليس  بعد أربعة شهور من ا ن سا  ف  !
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لا البنية اعيديولوجية، ث  المف  رر  لا  ال بيعة ال  ب يية لف ب والمف  رر  اريخيا  لا الصيغة ال نظيمية وا 
مض من بعد  حولها  لا نظا  رسمي عربي  خر،  ح اي ألهداف ال جميض وال وحيد مشرو  كفاحي جا

  لا اخ را  قبيية أخر  م وهمة في صورر العدو  س ثارر حس ال بيية في ف ب.
وقد كانا حماس هي ال بيية العدو في ال عريف الف حاوي في لحظة حساسة ف حاويا حينما  راجعا 

 قبيية  قادمة من الهامش السياسي الفيس يني، وهو أمر بالغ ال سور  مكانة ال بيية المهيمنة لصالب
عيا الوجدان ال  ب يي، وقد أمكن اس خدا  هذه الحساسية ل مرير  عادر  جريإ المجرإ، ل عباة الفراغ 
السياسي الناج  عن  حوي  ف ب  لا محض حزإ حاك  عيا المثا  العربي، خا  من أي برناما 

 كفاحي.
 

 يتدبير سلطو 
أما المد مر السابض فهو  دبير سي وي صرف، ععادر  ر يإ مشهد الحزإ الحاك ، في لحظة 
حساسة م عي ة با ع بار الف حاوي الذا ي، وبالدرجة األولا لفرض شرعية حركية يجري اس خ صها 
 من المد مر العا  ل صفية الصرا  الداخيي مض  يار محمد دح ن، دون أن يعني هذا أن الشخصياا

 ومراكز النفوذ ال ي  س غ  هذه اليحظة عقصاء دح ن م ف ة عيا ب ية عناصر  ر يإ المشهد.
   عبر ما ُي يس عييها   ياراا  داخ  ف ب هذه المرر عن ثراء سياسي وفكري،  ذ  خيو الخصومة 
من أي اخ  ف سياسي، ف   عن خيوها بداهة من أي اخ  ف فكري، فال يار الذي يجري العم  
عيا  قصااه بواس ة شرعية المد مر العا ، هو من أه  المر كزاا ال ي اس عانا بها السي ة،  ن 
أمنيا ف رر قيادر محمد دح ن لألجهزر األمنية، أو بعد ذلك ف رر  وليه مسدولية  دارر قو  ف ب والسي ة 

 أثناء ا ن سا  في صراعها مض حماس، ب  وفي  ر يإ المد مر العا  السابس!
نا أنه   خ ف عيا الم مون السياسي بين مجموعة دح ن والشخصياا والمجموعاا بمع

األخر  المناواة لها. وما  ظهره مجموعة دح ن من خ اإ م جاوز ليسااد السي وي ا ن،  نما هو 
عميية دعااية   أكثر، كثيرا ما  حاو  أي ا  عادر   وي  ال اري  ال ريإ جدا ل مايز نفسها عن قيادر 

 السي ة، أو ل بر  نفسها من المسدولية عن أحدام ا ن سا .
نما هو  السياسي في الخ ف الف حاوي الداخيي،   ي  من الموقف من ا ح    و   دارر الصرا ، وا 
سياسي بمعنا الصرا  عيا السي ة والنفوذ، وار با ه بال و  الخارجية فحسإ،  ذ  دع  بعض ال و  

وألن الصرا  كذلك، أمكن  حييد ا ح    نسبيا، والذي يمكنه ا ن مراقبة اعقييمية محمد دح ن. 
  وازن ال و  بين الفري ين المخ صمين.
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يمكن م حظة ال دبير السي وي كذلك من جهة  بيعة المد مرين، الذين حص  أكثره  عيا ع وية 
وري وا س شاري والكفاءاا المد مر العا  السابض بال عيين، ك ع اء اليجنة المركزية والمجيسين الث

وموظفين في السي ة وسفراء لها وأع اء في مفو ياا ف ب، وعاميين في المنظماا الشعبية، 
 وأسر ، ومع مدين، بمعنا أن ال يادر قد عينا أغيإ أع اء المد مر.

صحيب أن المد مر يخيو من الم مون السياسي الجاد في مواجهة ا ح   ، و  ُي وقض منه أن 
نما عرادر  يحدم ن ية في المشهد الفيس يني، وصحيب أنه ل  ي ا اس جابة لم  يباا ديم را ية، وا 

سي وية،    أنه ليس مجرد حفية كما يصفها البعض، فهو خ ور مهمة في  صفية الصرا  الداخيي 
الجاري والُمغذ  من بعض الدو  اعقييمية العربية، دون أن يعني ذلك أن هذه الخ ور ح مية 

 ن ااا.ال
ل  ي مكن الثراء الف حاوي في الع دين األولين من عمر الحركة من كبب ال يادر ال اريخية، أو  عدي  
مسارها السياسي، ب  وعانا بعض  جيياا هذا الثراء من فش  مميا، ربما ساه  في  ف ار الحركة 

ميزر  يجابية، عبرا عن ، ولكن الثراء في حد ذا ه 1983سياسيا وفكريا كما في ا نش اس الكبير عا  
عيا -نفسها في  وازناا ف ب  نظيميا وسياسيا، وساهما في  غذية الحركة بالم مون الكفاحي 

 ح ا  وقيض أوسيو. -األق 
لكن هذا الثراء ينعد  في ف ب اليو ، كما  خيو الحركة من أي أ روحة أو م اربة سياسية ل جاوز 

لسي ة كما هو ب  أي أفس سياسي أو بدي  ن الي، ولذلك النها السااد الذي ي و  عيا  ثبيا واقض ا
فجن الفيس ينيين   ين ظرون شياا من هذا المد مر، سو  معرفة ما يمكن أن يفعيه في  ر يإ البيا 

 السي وي الف حاوي.
 22/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مع غزة جديدةمصر وسياسة  .19

 أ.د. يوسف رزقة
اا مصر مض غزر أن هناك فيما يبدو سياسة جديدر ليسي اا مما ييفا النظر في ميف ع ق

المصرية في  عاميها مض غزر. هذه السياسة  بدو أنها  سير نحو األف   من حيم بعم األم  
 لسكان غزر في ع قة أكثر  يجابية فيما ي عيس بمعبر رفب.

 مي الذي غادر مصر السياسة المصرية الجديدر ليسا وا حة المعال  بعد، ولكن وفد الجهاد اعس
 بعد أسبوعين من ال واجد فيها ين   رساا   يجابية، وهي رساا  عامة وغير محددر كالمع اد.
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ومما ييفا النظر مدخرا أن مصر اس  بيا وفدا غزيا من عشراا األفراد من أبناء ف ب في مد مر 
(، 2مر عين السخنة )( ، ث  اس  بيا ث ثين من رجا  األعما  وا ق صاد في مد 1عين السخنة )

وأمس اس  بيا مصر وفدا  ع ميا من ث ثين  ع ميا ليزور عددا من المدسساا اعع مية 
 المصرية، ولي سم ض لكيماا مصرية في ورشاا عم  ذاا صبغة مهنية وسياسية.

ك   هذه المعيوماا  فيد ب ن شياا جديدا قد يحدم في ع قة مصر مض ق ا  غزر، عيا مس و  
 ، وا ق صاد، والسياسة،   سيما وأن هناك حديثا مصريا عن أموا  كافية رصدا ل  وير اعع 

معبر رفب، و  وير شبكة الحاسوإ في المعبر، و  هييه لكي يف ب أما  المسافرين في أوقاا 
 م  اربة.

مي نع  هذه هي المرر األولا ال ي  س  ب  فيها مصر وفدا اق صاديا من غزر، ث    يوه بوفد  ع 
مهني، وك ن مصر  ريد أن  عيد قراءر غزر من جديد، ومن خ   أبنااها، فه   شهد األيا  ال ادمة 
انفراجة سياسية واق صادية وا ع مية في الع قة مض غزر ! وه  ينعكس هذا عيا  لياا ف ب المعبر 

  ب  .البري، و سهي  سفر المسافرين ! أ  أن األمر سي وقف عند الدراسة واععداد ليمس 
في غزر ثمة  رحيإ باعجراءاا المصرية ال ي  عيد ا نف اي عيا غزر، وحبذا لو أرسيا مصر وفدا 
دبيوماسيا لي ي  في غزر كالما ي، يكون من مهامه  سهي  ح  مشك ا السكان والسفر، وأحسإ 

من وجود أن غزر  رحإ بالوفد ال نصيي المصري في م ره في غزر، وغزر  منة، وليس هناك ما يمنض 
 قنصيية مصرية.

ما أراه في الف رر األخيرر هو أن سياسة مصرية  خذر بال بيور نحو سكان غزر، ونحو الفصاا ، وربما 
ي وي هذا بي اء فصاايي عا  بعد ان خاباا المد مر السابض لف ب، وبعد ان خاباا حماس ال ي ربما  بدأ 

 في يناير ال اد  أي ا.
 نفس من الراة المصرية بحك  الجغرافيا، ومن البدهي أي ا أن ما من البدهي أن ن و   ن غزر  

يجمض مصر مض غزر أكثر مما يفرقها، وأن جميض الفصاا   بحم عن ر ا مصر، وعن اس عادر 
دور مصر في الدفا  عن ال  ية الفيس ينية، بغض النظر عن الخ فاا ال بيعية ال ي   فكاك 

معبرا مف وحا عيا الدوا ، وأحسإ أن مصالب مصر في هذه  منها بين اليحظة واألخر . غزر  ريد
 المس لة  ي  ي مض مصالب سكان غزر. غزر   م ، غزر  ن ظر، وهللا المس عان.

 22/11/2016، فلسطين أون الين
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 الكنائس إذ ترفع األذان .11
 فهمي هويدي

أجبروا عيا  عميد جر   ذ له  أغي ا مساجده  وأجبروا عيا  غيير أولباسه  كما حظر خ انه  و 
أ فاله ،  لا غير ذلك من  جراءاا اعلغاء وا ق    ال ي ان ها ب خييره  بين ال نصير وال    

 زا  معرو ة عيا الفيس ينيين ا ن  حا مسمياا مخ يفة.  وال رد خاري الب د. وهي خياراا  
ا ما يسمونه  ال رانسفير   ذ صار ال هويد بدي  عن ال نصير، وال رد له أنصاره الذين يدعون  ل

ف   عن أنه ي   من خ    لغاء اعقاماا في ال دس وهد  البيوا في الن إ. أما ال    فبابه مف وي 
عيا مصراعيه  ذ  س باي دماء الفيس ينيين عيا الحواجز وي نافس الحاخاماا في  سويغ ال    

 وال شجيض عييه.
ما عاد هناك أثر لفكرر الدولة الواحدر، صار الجهد بعدما ان كسا الدعور  لا  قامة الدول ين و 

المبذو  ا ن يس هدف اق    الفيس ينيين ل كريس فكرر الدولة اليهودية ال ي   هرا من  األغيار  
وصارا و نا لييهود دون غيره . ومعيو  أن قرار حظر األذان لعد   زعاي اليهود أقر ه اليجنة 

بداية، بحيم شم  ال دس والبيداا الفيس ينية في الداخ ، خاصة الوزارية لي شريض جاء عاما في ال
المدن الساحيية )عكا وحيفا واليد والرمية ويافا(،    أن مدر الحظر   زا  مح  جد ، ويف رض أن 

  حس  في مناقشاا الكنيسيا.
ي   صرف المشهد يس حس الم حظة وال راءر من أربض زوايا. من ناحية يعكس ال رار مد  الجرأر ال 

بها قو  اليمين اعسرااييي، ال ي ل   عد   ور  عن قهر الفيس ينيين وقمعه  بمخ يف السب  بحيم ل  
 يعد هناك حد ل س ه ار والعربدر ول   عد هناك خ و  حمراء  ع رض سبييه .

يض من ناحية ثانية فجننا  بد أن ن حظ  سها  الخذ ن والوهن المخي  عيا العال  العربي في  شج
اعسراايييين عيا ال ماد  في الجرأر والعربدر. ذلك أن الذين أقدموا عيا  يك الخ ور وأمثالها يدركون 
جيدا أنه  يمارسون أ عيبه  في ساحة مف وحة وممهدر. وأن الجماهير ال ي كانا  حركها النخور 

انكف ا عيا ذا ها و  فجر فيها  رهاصاا الغ إ،  ما أسك ا وقمعا أو أنها ذهيا و شوه وعيها. ف
 ول   عد  ك رم بما يحدم وراء حدود أق ارها.

حين ن   عيا المشهد من الزاوية الفيس ينية دد و يك م ح ة ثالثة دد فسوف نر  جانبا مع ما   ف 
مض  سرااي ، الذي فيه من الموا ر  األمنيفيه السي ة ال ابعة في را  هللا، المكبية بربا  ال نسيس 

من الممانعة و   س   عن الم اومة. لكننا سن حظ وجها م ياا ومشرقا ي مث  في ب كثر ما فيه 
ين بذلك العنف اعسرااييي، كما ي مث  في   هإ  موقف الكنااس ال ي  بنا رفض األذان ليص ر م حد  

 الشباإ الفيس يني  ن فا ة جديدر  سج  ا ح جاي والغ إ ورفض ال غو  اعسرااييي.
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فجننا   نس  يض أن ن جاه  د لة ال زامن بين  نامي العربدر اعسرااييية وان خاإ  من ناحية رابعة
ذا كان هناك شك في  الرايس األمريكي الجديد الذي زايد عيا الجميض في انحيازه عسرااي . وا 

 جاه  ا ر با  بين ال رار اعسرااييي ون ااا ا ن خاباا الرااسية األمريكية.    أننا   نس  يض أن ن
 أن ال  ور الحاص  في واشن ن يمث  عنصرا موا يا ومشجعا ألي عربدر  سرااييية في فيس ين.

  أعرف ما  ذا كان موقف الجامعة العربية مما جر  يس حس الذكر أ   ، ألن نااإ األمين العا  
عيدا مرفو ا، ليجامعة اك فا بجصدار بيان شجإ فيه ال رار اعسرااييي واع بره اس فزازا خ يرا و ص

مع برا أن ب غة البيان وشدر ا س هجان هما غاية ما  ميكه الجامعة وأن األمر   يس حس اج ماعا 
ف د  بنا موقفا مماث  ونافسا  اعس ميأو  شاورا بين الدو  األع اء. أما منظمة ال عاون 

لي أن أقو   نه  ذا كان الجامعة العربية في ب غة وشدر بيان اعدانة وا س هجان. وهو ما يسوغ 
  واءذلك غاية ما  ميكه المدسساا المعبرر عن العال  العربي واعس مي، فذلك يعني أن ثمة 

 أخ ر عسرااي  لكي  واص  العربدر وهي م مانة  ماما  لا أنها س خري من مغامر ها بس   وأمان.
 23/11/2016، الشرق، الدوحة

 
... تجاو  .11 ق اإلسرائيلي   ز اإلنساني  إلى السياسي  واألمني  صفحة المنس 

 عدنان أبو عامر
مض ا نسحاإ اعسرااييي  من معظ  األرا ي الفيس يني ة، ق ا  غز ر وال ف ة الغربي ة، بناء عيا 

،  راجض ا ح كاك بين الفيس ينيين واعسرااييي ين، واق صر عيا المعابر 1993ا  فاس أوسيو في عا  
سرااي ، مث  معبر  يريز في شما  غز ر، ومعبر قينديا في الحدودي ة، بين األرا ي ال فيس يني ة وا 
 جنوإ وس  ال ف ة الغربي ة.

لكن   سرااي   م يك وساا  ال واص  مض الفيس يني ين، عبر المعابر األر ي ة، أو العال  ا ف را ي ، 
س عميي اا الحكومة اعسرااييي ة في المنا س الفيس  يني ة الجنرا  يو ف كصفحة الد فيسبوك  لمنس 

مردخاي، وحسابه عيا   وي ر ، وموقعه الرسمي  عيا اعن رنا، وهي  حظا بآ ف الرو اد 
 الفيس يني ين يوميا .

س عبر الد فيسبوك  في  ذار مارس  ، وهي   ض رق  ها ف وبريدا  2015ان ي ا صفحة المنس 
ي فاعيون مض منشورا ها، ويعي  ون عيا ألفا ،  72 لك روني ا  لي واص  معها، وفاس عدد معجبيها الد

 صورها وأخبارها.
 شرين ثاني نوفمبر عن وجود عشرر   ف فرصة  11وكان الجديد في صفحة المنسس ما أعين ه يو  

عم  في  سرااي  ليعما  الفيس ينيين، وأوردا عيا ذاا الصفحة الشرو  الم يوبة لك  عام  
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ذه، وك ن هذه الصفحة  حولا  لا جهة  سرااييية فيس يني ي  د  ليحصو  عيا فرصة العم  ه
 رسمية  خا إ الفيس ينيين مباشرر.

وقا  ال اجر الفيس يني  عماد عيي من جنين لد الموني ور   ن ه  يحاو  منذ عا  الحصو  عيا  صريب 
يإ لدخو   سرااي  لممارسة أعماله ال جاري ة، لكن ه كان يواجه بمما ية من السي ة الفيس يني ة، و 

س، وفي أق   من عشرر أي ا   رسو  بمبالغ  ااية، لكن ه قب  أسابيض، أرس  رسالة  لا صفحة المنس 
 حص  عيا ال صريب .

يم يك صاحإ الصفحة الجنرا  يو ف بولي مردخاي شهرر واسعة لد  الفيس يني ين، ع إ  عيينه في 
، وقبيها . فهو قب  عميه هذا، كان م حد ثا  عسك2013 شرين الثاني نوفمبر  ري ا  باس  الجيش اعسرااييي 

رايسا  ل دارر المدني ة في ال ف ة الغربي ة، ورايس قيادر ال نسيس وا ر با  في ق ا  غزر، و اب ا  في 
.  المخابراا اعسرااييي ة، وي حد م اليغة العربي ة، مم ا أكسبه فهما  عمي ا  ليشار  الفيس يني 

الداخيي ة الفيس يني ة في غز ر، وأس اذ الدراساا األمني ة في كيي ة العودر وقا  النا س السابس باس  وزارر 
س  ثير مخاوف الفيس يني ين األمني ة،  الجامعي ة في غز ر  س   شهوان لد الموني ور   ن   صفحة المنس 

، و هدف  لا  ح يس أغراض أمني ة  سرااييية ك جنيد فيس يني   ين ألن ها  ابعة  لا جنرا   سرااييي 
لصالب المخابراا اعسرااييي ة باس غ   حاجا ه  اعنساني ة، كالسفر والع ي وال عيي  والعم ، 
خصوصا  وأن  الصفحة فيها خاصي ة ا ق ران، ال ي   يب لها اخ راس أي  حساإ يزورها، ولد  األمن 

ي ة، و مك ن  خرين في غز ر شواهد ب ن  الصفحة  سه   ع ي مر ا فيس يني ين في المشافي اعسراايي
ار الفيس يني ين، بمنحه  ب اقاا  من زيارر ذويه  في مدن عربي ة في  سرااي ، وكذلك  ساعد ال ج 

 دخو  المعابر اعسرااييي ة .
س، مض  ع ن وزير الدفا  اعسرااييي  أفيغدور ليبرمان في   زامن  فاع  الفيس يني ين مض صفحة المنس 

  المباشر مض الفيس يني ين، و جاوز السي ة الفيس يني ة، مم ا قد  إ أغس س رغب ه في ال واص 17
يشير  لا أن ه من  من أهداف الصفحة  قصاء السي ة من مهامها ووظاافها و فريغها منها، وجع  

 إ أغس س زيادر عدد  صاريب العم   9الفيس يني ين يف دون ث  ه  بها. ولذلك أعين مردخاي في 
 انية   ف  صريب جديد، وهي زيادر غير من ظمة.في ال ف ة الغربي ة بثم

أك وبر سماي  سرااي  ب سويس المن جاا الزراعية من شما  غور  31كما أعينا صفحة المنسس يو  
أك وبر أعينا صفحة  26األردن  لا  سرااي ، مما سيساه  ب عزيز ا ق صاد الفيس يني، وفي يو  

 أميا  بحرية. 9أميا   لا  6  ق ا  غزر من المنسس  وسيض رقعة الصيد البحري عيا شوا 
س لديها ازدياد  وقا  الخبير الفيس يني  في اعع   الجديد خالد صافي لد الموني ور   ن   صفحة المنس 

رر عسرااي  من خ   دورها %4.2ميحوظ أسبوعي ا  بمعد    ، وي يخ   هدفها بجع اء الصورر الم ح  
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، ب  دي  ال سهي ا ل يفيس يني ين، وهناك فريس  سرااييي  م خص   لم ابعة الصفحة، اعنساني 
ن    يي   فيسبوك  ليصفحة مر فض بالرد  عيا  با ه ما  بالمنشوراا وال عيي اا الواردر عييها كاف ة، وا 

ساعة، و  نو   منشوراا الصفحة عع اء وجهة نظر  سرااي   جاه  24الرساا ، بما   ي جاوز الد
ر، مث  منشور عيا صفحة المنسس يو  األحدام، والظهو  ساا الدولي ة بمظهر الم ح   ر أما  المدس 

نوفمبر عن خبر مصور حو  ع ي جنود  سراايييين لفيس يني مسن لدغه ع رإ في أحد ح و   2
أك وبر عن ن   ر يض فيس يني من  26الزي ون بال فة الغربية، وقبيها  ع ن صفحة المنسس يو  

لخيي  عبر معبر  يريز شما  غزر ل ي ي ع ي  ار ، رغ   غ س المعابر غزر  لا مس شفا با
 بمناسبة األعياد اليهودية .

عيا الرغ  من  زايد اعقبا  الفيس يني  عيا الصفحة،     أن  هناك من اع بر أن  كثيرا  من الحساباا 
لفيس يني ون، ويكون الرد  الم ابعة لها وهمي ة ومزي فة، ينشاها الفريس العام  في الصفحة ليراها ا

دون عيا ال واص  مض الصفحة، لكسر  ض ا خرين، وي جر  باعيجاإ وب يبية الدعواا وال يباا، ليشج 
.  الحاجز بين ا ح    والشعإ الفيس يني 

س في  ة عن صفحة المنس   شرين  31نشر موقض المجد األمني  الم ر إ من حماس، دراسة خاص 
ة ب جنيد 504مردخاي هو أحد  ب ا  الوحدر السري ة اعسرااييي ة  األو   أك وبر، ذكرا أن   ، المخ ص 

، و سعا  رر ليجيش اعسرااييي  العم ء، وصفح ه وجه  ع مي  مزي ف عع اء الصورر الم ح  
، و خي  الم اومة الفيس يني ة باعرهاإ حو  العال ،  باس خدا  الكذإ،  لا  ظهار دوره اعنساني 

  يني ين باس غ   حاجا ه ، وح   مشكاله  ألغراض اس خباري ة.و س دري الفيس
مض العي  أن صفحة المنسس ال ي  حظا بم ابعة   ف الفيس ينيين يوميا ، حيا فعييا  العديد من 
المشاك  اعنسانية وال  ايا المعيشية ليفيس ينيين، كما  شير لذلك حالة ال اجر عماد عيي، الواردر 

 .بداية هذا ال  رير
س  وقا  رايس المك إ اعع مي  الحكومي  في غز ر س مة معروف لد الموني ور   ن   صفحة المنس 
 حظا بم ابعة الفيس يني ين ألسباإ عد ر، بع ها بدافض الف و ، مض أن ه يرو ي لها من دون أن يدري 

ين بالدعاية أو ي صد، وم ابعة هذه الصفحة عييها مآخذ أمني ة، وهناك خشية من   ث ر الم ابع
، بعد  2015اعسرااييي ة عيا الصفحة، وقد وز عنا  عميما  عيا الصحافي ين في كانون األو   ديسمبر 

ال عام  مض الصفحة، ألن ها  سو س الرواية اعسرااييي ة لألحدام الداارر عيا الساحة الفيس يني ة، وهذا 
 ما   يجإ أن ي    .



 
 
 
 

 

 51 ص             4117 العدد:        23/11/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

س في  األي ا  األولا من  شرين الثاني نوفمبر، ف حظ فيها الجانإ  ابض  الموني ور  صفحة المنس 
، كصورر جنود  سرااييي ين يعالجون مسن ا  فيس يني ا  لدغه ع رإ في ال ف ة الغربي ة،  اعنساني 

حين الفيس يني ين ب  ف موس  الزي ون. حصاءاا  ظهر مساعدر غز ر ب وفير المياه، ومعاونة الف    وا 
س، عد  حديم مردخاي  وا  الوقا، فالصفحة    ركز كثيرا عيا من سماا صفحة المنس  

 صريحا ه اعع مية ، ب  ي رك ذلك ليصور والفيديوهاا ال ي  صاحإ نشا اا المنسس في 
األرا ي الفيس ينية، ألن لهذه الوساا  البصرية   ثير أكبر من الك   اعنشااي، مم ا قد يشير  لا 

جادر اليغة أن  من يدير الصفحة  اق  م  خص   بال صمي  وال صوير والمون اي، و  دي  الردود، وا 
 العربي ة، ومعرفة المناسباا الفيس يني ة، ألن  الصفحة  حر  عيا  هناة الفيس يني ين في ك   مناسبة.
س جزء  قا  الخبير الفيس يني  في الشدون اعسرااييي ة صالب النعامي لد الموني ور   ن   صفحة المنس 

ج هاا  سرااي  لمخا بة الفيس يني ين مباشرر، ألن ها   د   أخبارا  و  ارير   في مصداقي ة عيا من  و 
 رواية  سرااي  .

س بحواراا عيا المن دياا الفيس يني ة، وزع  بعض الفيس يني ين في   18حظيا صفحة المنس 
 ثيرها، فمن  إ أغس س أن ها  غيغيا بينه ، ووصيا  لا ك   بيو ه ، ورفض  خرون   خي   

 شرين  3ساعد ه  من الفيس يني ين بحاجاا  نساني ة قيييون جد ا ، و البا دعواا فيس يني ة في 
 الثاني نوفمبر بم ا ع ها لخ ور ها األمني ة عيا الفيس يني ين.

س اعسرااييي  جزء من معركة الفيس يني ين واعسرااييي ين حو  رواي هم ا أخيرا ... يبدو أن  صفحة المنس 
ليصرا  الداار بينهما، وعيا الرغ  مم ا قد   د مه الصفحة من مساعداا  نساني ة لعدد محدود من 
الفيس يني ين، لكن  صورر مردخاي عيا صدر الصفحة،  ذك ر الفيس يني ين ب ن ه  أما  جنرا  عسكري  

  سرااييي  قد يكون سببا  في ما يعيشونه من مشاك  ومعانار.
 21/11/2016، المونيتور

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 52 ص             4117 العدد:        23/11/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 ر:كاريكاتي .11
 

 

 
 23/11/2016القدس، القدس، 


