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 54 :كاريكاتير

*** 
 

يتسبب بحال من التشنج مستنَكر ومرفوض و السنيورة وبهية الحريري: الجدار في عين الحلوة  .1
 واالحتقان

دار الذي يجري تشييده "الج أنالرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري في بيان مشترك،  أعلن
للفصل بين مخيم عين الحلوة ومحيطه هو مستنكر ومرفوض من قبلهما ومن قبل جميع أهالي مدينة 
صيدا، ألنه يتسبب بحال من التشنج واالحتقان نعتقد أن لبنان بغنى عنها، ال سيما في هذه الظروف 

 الدقيقة".
واالنضباط والتفاهم  األمنمحافظة على "هناك خطوات عديدة يمكن القيام بها لل أن إلى وأشارا

"العالقات بين المخيم ومحيطه ليست  أن إلىوتعزيز االستقرار في محيط المخيم ومعه". ولفتا 
واالستقرار دون بناء  األمنينصب الجهد من الجميع للحفاظ على  أنعالقات عدائية، وبالتالي يجب 
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الفلسطينيين هم أعداء للبنان  األخوةوكأن جدار يفصل بين المخيم ومحيطه بما يوحي االنطباع 
 واللبنانيين".

اتصاالت بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس  أجرتوكانت النائبة الحريري 
معهم قضية الجدار العازل حول مخيم  وأثارتالوزراء تمام سالم والرئيس المكلف سعد الحريري، 

 يس السنيورة بهذا الخصوص.عين الحلوة، كما تشاورت هاتفيا مع الرئ
 23/11/2016، النهار، بيروت

 
 عريقات: القيادة مستعدة للتعامل بكل إيجابية مع إدارة ترامب إلنهاء االحتالل .2

صائب عريقاات، عضاو اللجناة المركزياة  ": قال د.اإللكترونية"األيام  أرناؤوط،عبد الرؤوف  -القدس 
تحقياااق الكثيااار مااان اإلنجاااازات  تها األولاااى، إناااه تاام  "األيااام" فاااي صااافح لحركااة فاااتح، فاااي حااادي  نشااارته

السياسية ما بين المؤتمرين السادس والسابع لحركة فتح أبرزها أن فلسطين أصبحت اآلن في مكانتهاا 
بمكاناااة مراقاااب فاااي األمااام  1967بهاااا علاااى حااادود  القانونياااة دولاااة تحااات االحاااتالل، أي دولاااة معترفاااا  

لعااادم الاااتمكن مااان إنهااااء االنقساااام الفلساااطيني فاااي السااانوات ناااه يأساااف أوأشاااار عريقاااات إلاااى  المتحااادة.
الماضية وقال، "لألسف الشديد استمر االنقسام البغيض وهذا ما يجب أن ننهيه ويجب أن يكون أحاد 

 أسس التحرك القادم هو إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية".
طريااق سياسااية واضااحة للتأكيااد للقاصااي وأعاارب عاان األماال بااأن "يحاادد المااؤتمر العااام السااابع خارطااة 

 والداني بأننا نسعى للسالم ونريد السالم ولكن سالمنا لن يكون بأي ثمن".
من جهة ثانية، فقد كشف عريقات، أمين سار اللجناة التنفيذياة لمنظماة التحريار الفلساطينية، أن هنااك 

ولي بشااأن االسااتيطان لتقااديم مشااروع قاارار إلااى مجلااس األماان الااد محادثااات جاريااة بشااكل جاادي جاادا  
 وقال، "ونأمل أن يصار إلى عرض القرار في مجلس األمن الشهر القادم".

علن عريقات "نحن على استعداد للتعامل بإيجابية مع إدارة الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب أ و 
 ".1967لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 

تعداد للقاااء الاارئيس محمااود عباااس وقااال، "لماااذا لاام حاادي  نتنياااهو الاادائم عاان االساا عريقاااتواسااتهجن 
أيلاول  إن مان  8يستجب نتنياهو لادعوة الارئيس الروساي للقااء الثالثاي بمشااركته والارئيس عبااس فاي 

نما تريد المستوطنات واإلمالءات".  الواضح أن هذه الحكومة ال تريد المفاوضات والسالم وا 
 24/11/2016 ،األيام، رام هللا
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  يدعو لترجمة قرار تقرير المصير إلى خطوات عمليةالحمد هللا .3
دولة لصاالح قارار فاي الجمعياة  170رام هللا: رحب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا بتصويت 

خااالل اسااتقباله فااي  ،العامااة لألماام المتحاادة يؤيااد حااق الشااعب الفلسااطيني فااي تقرياار المصااير. وشاادد
علاى ضارورة  ،اصل والسفراء األوروبيين الجدد المعتمادين فاي فلساطينمن القن مكتبه في رام هللا عددا  

ترجمااة مثاال هااذا القاارار إلااى خطااوات فعليااة ودعاام القيااادة الفلسااطينية ومساااندتها فااي إنهاااء االحااتالل 
 إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها شرقي القدس. وصوال  

 24/11/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 أفكارًا إسرائيلية لحكم ذاتييعلن رفض السلطة  ردينة أبو .4
ا تااازال مساااتمرة مااا "إسااارائيل"رديناااة، باااأن  أباااونبيااال الفلساااطينية صااارل المتحاااد  باسااام الرئاساااة  :رام هللا

مفاوضااات قائمااة  إلااىالعااودة  أوطبيعتهااا  إلااىمنااام مناسااب لعااودة الحياااة  إيجااادبتادمير أي فرصااة أو 
 ى قرارات حل الدولتين.عل أوعلى قرارات الشرعية الدولية 

حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، مع مستشااري تراماب، والتباحا  معاه علاى حال  رئيسوحول لقاء 
مان  "لام نسامع شايئا   :الحكم الذاتي بديال لحل الدولتين، قال أبو ردينة في تصريحات لصوت فلساطين

 اإلسرائيلينسبة لنا ما قام به المبعو  األمريكية الجديدة القادمة بعد شهرين حتى اللحظة، وبال اإلدارة
 أبااووتااابع  مزيااد ماان عاادم االسااتقرار". إلااىال يعنينااا بشااي ولاان يلتاازم بااه الشااعب الفلسااطيني وساايؤدي 

ن الشااعب الفلسااطيني إفاا إقليميااةالحادي  عاان ترتيبااات  أوالحاادي  عاان أي حكاام ذاتااي  إن، قااائال   رديناة
ن أي حل ال يقوم علاى الشارعية أالقيادة الفلسطينية، و غير معني بها ما لم يوافق الشعب الفلسطيني و 

 العربية والدولية فمصيره الموت.
 23/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  ت يبين المهاترات التي أطلقهادين ت الفلسطينية الخارجية .5

 ،لاااوزير اإلسااارائيلي نفتاااالي بينياااتالخارجياااة الفلساااطينية المهااااترات التاااي أطلقهاااا ا وزارة رام هللا: أدانااات
خااالل لقاااء جمعااه مااع أفااراد الطاااقم االستشاااري للاارئيس األمريكااي المنتخااب دونالااد ترامااب، حسااب مااا 

والاذي طارل فياه بينيات خطتاه إلنشااء حكام ذاتاي للفلساطينيين علاى أجازاء مان  ،أورده اإلعالم العباري
واعتبرت الخارجية أنه يوما   .اإلسرائيليةة السياد إلىالضفة الغربية وضم مناطق أخرى بشكل تدريجي 

 إلااىبعااد يااوم تتكشااف حقيقااة موقااف حكومااة نتنياااهو الاارافض لحاال الاادولتين، باال وسااعيها المتواصاال 
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غاالق الباااب أمااام فارص قيااام دولااة فلساطينية قابلااة للحياااة وذات سايادة عباار مسااارات  اإلجهااز عليااه وا 
 متعددة.

 24/11/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 و ردينة: تصريحات نتنياهو حول السالم تتناقض مع قرارات حكومته االستيطانيةأب .6
نبياال أبااو ردينااة، عاان اسااتغرابه ماان تصااريحات رئاايس  الفلسااطينية عباار الناااطق باساام الرئاسااة :رام هللا

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استعداده للعاودة إلاى المفاوضاات، فاي الوقات الاذي يعلان فياه 
وقااال أباو ردينااة: "إذا كااان نتنياااهو  وحادة اسااتيطانية جدياادة فااي شارقي القاادس. 500مخطااط لبناااء  عان

جادا بادعاءاته فعليه أن يعلن وقف االستيطان، ويعترف بحل الدولتين، ويقبل المشااركة فاي الماؤتمر 
غيااار  وأضااااف أن سياساااة االساااتيطان الااادولي للساااالم الاااذي تااادعو إلياااه فرنساااا نهاياااة العاااام الجااااري".

 الشرعية لن تسهم في صنع السالم.
علاى مطالبتاه الدائمااة بلقااء الارئيس عباااس، قاال أبااو رديناة، إن الارئيس الروسااي فالديميار بااوتين  وردا  

 وجه دعوة رسمية للقاء ثالثي، وافق عليها الرئيس عباس، ورفضها نتنياهو.
 23/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ني: تصريحات نتنياهو دعاية إعالمية وحكومته ال تملك أجندة للسالممجدال  .7

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني إن تصريحات رئيس  اللجنةقال عضو  :وفا
، دعاية إعالمية للتهرب 23/11/2016 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول السالم، يوم األربعاء

وأضاف مجدالني:  للسالم. أجندة أيةالم والعملية السياسية، وحكومته ليس لديها من استحقاق الس
وأكد مجدالني إلى أن . للسالم أجندةوالمخادع والمراوغ الذي ال يملك أي  األولنتنياهو المحرض 

القيادة الفلسطينية ليس لديها شروط مسبقة، لكنها تتمسك بضرورة تنفيذ االلتزامات المترتبة على 
طالق سرال الدفعة الرابعة من حكو  مة نتنياهو إن كانت معنية بالسالم، والمتمثلة بوقف االستيطان، وا 

 األسرى القدامى. 
 23/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

  
 رام هللا: الصمت الدولي على اإلعدامات الميدانية اإلسرائيلية "جريمة" .8

صاامت المجتمااع الاادولي إزاء اسااتمرار اإلعاادامات الميدانيااة انتقاادت وزارة الخارجيااة الفلسااطينية  رام هللا:
المواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة، واصفة هذا الموقاف  التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي ضد  
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، إنهاا "مساتاءة" 23/11/2016 في بياان صادر عنهاا ياوم األربعااء ،وقالت الوزارة با"جريمة غير مبررة".
تالل اإلسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين "حد  عابر"، مؤكادة أنهاا جريماة أخارى من اعتبار إعدام االح

وأداناات الخارجيااة الفلسااطينية فااي بيانهااا، إعاادام االحااتالل للمااواطن جهاااد  ترتكااب بحااق الفلسااطينيين.
، مضاايفة "هااذه 22/11/2016 الثالثاااء يااوممحمااد خلياال علااى حاااجز "قلنااديا" العسااكري، شاامال القاادس، 

، وهااي ليساات األولااى التااي تقااع علااى حااواجز المااوت التااي تنشاارها قااوات االحااتالل علااى جريمااة بشااعة
 مداخل البلدات والمدن الفلسطينية".

 23/11/2016 ،فلسطين أون الين
 

 بجهود المصالحة الفلسطينية أحداً عريقات: الدوحة ال تنافس  .9
 أن قطار ال تناافس أحادا   ،كبير المفاوضاين الفلساطينيين ،أكد صائب عريقات: حمد بيوميأ -الدوحة 

إذ أن  محوريااا   إلااى أن مصاار تلعااب دورا   فااي الجهااود المبذولااة لتحقيااق المصااالحة الفلسااطينية، مشاايرا  
وشااادد  .وأردنياااةتحقياااق المصاااالحة باااات مصااالحة العااارب العلياااا وبالتحدياااد مصااالحة مصااارية وقطرياااة 

دولاة فلساطينية بادون قطااع  أنه ال دولة فاي قطااع غازة وال ،في تصريحات صحفية بالدوحة ،عريقات
 إلى ضرورة جسر الهوه بين الجانبين لتحقيق المصالحة. غزة، مشيرا  

 24/11/2016 ،الشرق، الدوحة
 

 لتوسط في ملف الجنود األسرىلأردوغان  باستعدادالحية: نرحب  .11
رحاااب عضاااو المكتاااب السياساااي لحركاااة "حمااااس" خليااال الحياااة باااإعالن الااارئيس التركاااي رجاااب طياااب 

ساارائيل فااي ملااف الجنااود اإلساارائيليين األساارى لاادى حماااس، أردوغااان ا سااتعداده للتوسااط بااين حماااس وا 
 لكنه اشترط أن يلتزم االحتالل بصفقة وفاء األحرار حتى تنجح أي وساطة لصفقة جديدة.

وأضاف الحية في لقاء ماع قنااة األقصاى مسااء األربعااء، أناه حتاى تانجح الوسااطة التركياة ال باد مان 
دة االحاااتالل عااان إظهاااار الالمبااااالة تجااااه ملاااف الجناااود األسااارى وااللتااازام بصااافقة وفااااء أن تتخلاااى قياااا

األحرار السابقة، مؤكدا أن الحركة تقدر عاليا موقف أردوغان وتعده انحياز للشعب الفلسطيني وأساراه 
وكشااااف الحيااااة أنااااه ال توجااااد وساااااطات حقيقيااااة حتااااى اآلن فااااي ملااااف إجااااراء  فااااي سااااجون االحااااتالل.

االحااتالل إلجااراء صاافقة تبااادل لألساارى، منبهااا إلااى أن إطالااة أمااد ملااف هااؤالء الجنااود  مفاوضااات مااع
 األسرى ليس في مصلحتهم وال مصلحة االحتالل.

قااال الحيااة إن االتصااالت والمعلومااات األخياارة أكادت للحركااة بااأن لادى مصاار رؤيااة مان جهااة أخارى، 
التعاماال السااابق لتخفيااف الحصااار  جدياادة وتوجهااا جدياادا فااي التعاماال مااع قطاااع غاازة بطريقااة تخااالف
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نجاحهاا باالنفتاال ماع قطااع غازة  عنه. وأبدى الحية جاهزية الحركة للتعامل مع الخطاوات المصارية وا 
 خدمة لشعبنا وتقديرا لدور مصر.

وقال إن مصر أدركت واقع معاناة قطاع غزة من ترسيخ للحصار اإلسرائيلي وأن السلطة غير معنياة 
 ما أوجد إرادة مصرية بدور جديد نقدره ونحترمه بتخفيف هذا الحصار.باألوضاع في القطاع؛ 

وأشااار الحيااة إلااى أن حماااس رحباات ودعماات توجااه وفااود اقتصااادية وتجاريااة وا عالميااة ماان قطاااع غاازة 
إلااى مصاار، مااع تأكياادها أن اسااتئناف العالقااة التجاريااة بااين قطاااع غاازة ومصاار ساايكون لااه انعكاااس 

 على مصر كذلك.إيجابي على الشعب الفلسطيني و 
وحول المؤتمر العام السابع لحركة فتح المقرر في رام هللا األسبوع المقبال، قاال إن حمااس تتمناى مان 
فااتح أن تعااود إلااى جاااذور أصااالة القضااية الفلساااطينية التااي نشااأت عليهااا الحركاااة وقاادمت فااي سااابيلها 

وأن تكااون مخرجااات وشاادد علااى ضاارورة مغااادرة فااتح مشااروع التسااوية،  الشااهداء والجرحااى واألساارى.
 مؤتمر الحركة تقوم على التمسك بجذور القضية الفلسطينية ودعم الشعب وصمود ومقاومته.

كما أكد على ضرورة أن يخار  ماؤتمر فاتح بصاوت موحاد لتحقياق وحادة المؤسساات الفلساطينية علاى 
ل تحت شاعار متفق عليها في مواجهة االحتال استراتيجيةمبدأ الشراكة وليس اإلقصاء، واالتفاق على 

ونبااه إلااى أن حماااس تتعاماال مااع فااتح ككتلااة واحاادة وال تنحااااز  أننااا شااعب فااي مرحلااة تحاارر وطنااي.
 لطرف ضد طرف.

وفاااي ساااياق صخااار، وصاااف الحياااة قاااانون مناااع األذان الاااذي يحااااول االحاااتالل إقاااراره بالعنصاااري وغيااار 
مية والمسااايحية األخالقاااي وغيااار اإلنسااااني، مؤكااادا علاااى أن ضاااغط االحاااتالل علاااى المشااااعر اإلساااال

 الفلسطينية له نتائج غير محمودة.
 23/11/2016، غزة ،موقع حركة حماس

 
 قيادات بفتح تهاجم المؤتمر السابع وتنتقد "اإلقصاء": في رام هللا صحفي خالل مؤتمر .11

احتااادمت الخالفاااات داخااال حركاااة "فاااتح" قبااال أياااام مااان انعقااااد الماااؤتمر الساااابع للحركاااة، وساااط : رام هللا
ة الاارفض لمااا وصااف بااا"إقصاء" عشاارات الكااوادر عاان المشاااركة فيااه، علااى خلفيااة الصااراع اتساااع حالاا

 على النفوذ بين تيارات الحركة.
وفي خطوة ذات داللة، عقد قياديون من حركة "فتح" من الضفة الغربية وقطاع غزة، تعرض غالبيتهم 

لغربياة، هااجموا فياه الماؤتمر لقرارات فصل وتجمياد ساابقة، ماؤتمر ا صاحفيا فاي رام هللا، وساط الضافة ا
 ووصفوه با"الحفلة" وتبرؤوا من منظميه.
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وهاجماات القيااادات الفتحاويااة  أعضاااء فااي التشااريعي والمجلااس الثااوري  خااالل مساااء اليااوم األربعاااء، 
التحضيرات الجارية النعقاد المؤتمر العام الساابع للحركاة فاي مقار المقاطعاة الثالثااء المقبال، مؤكادين 

 كافة  المؤتمر السابع  "ألنه ال يتعدى كونه حفلة". رفض مدخالته
وحضاار المااؤتمر النائباااان عاان فاااتح فااي المجلاااس التشااريعي جهااااد طمليااه وديمتاااري دلياااني، وأعضااااء 

 المجلس الثوري هيثم حلبي وعبير الوحيدي وصخرون.
ن، مؤكاادا وجااود وقاال حلبااي إن الطريقااة التاي أعااد فيهااا للمااؤتمر لام تلتاازم بالنظااام وال ترضاي الفتحاااويي

 حالة احتجا  واسعة داخل القاعدة الشعبية للحركة وعلى مستوى الكوادر.
وطالاب حلبااي باالعتصااام أمااام ضااريح الراحاال ياساار عرفااات فااي يااوم انعقاااد المااؤتمر إلسااماع الجميااع 
الصاااوت الحقيقاااي لحركاااة فاااتح، والتأكياااد علاااى أن اإلجاااراءات التاااي مورسااات لهاااذه "الحفلاااة" ال ترضاااي 

قصاااءهم ماان المااؤتمر السااابع، مااع تأكياادهم  يين.الفتحاااو  ورفااض المشاااركون فااي المااؤتمر اسااتبعادهم وا 
 على أن الجميع شريك في حركة فتح ومناضل فيها.

ووزع المؤتمرون بيانا أكدوا فيه على أن الدعوة للمؤتمر السابع جاءت لتكريس االنقسام واإلمعاان فاي 
 على استراتيجية الحركة الوطنية.سياسة اإلقصاء واالستبعاد، ما يشكل خطرا 

وقالوا في بيانهم: "نحن أعضااء مجلاس ثاوري منتخباون، ولكان مازا  رئايس الحركاة ال يرغاب بوجودناا 
 في المؤتمر دليل صارم على حالة المزا  التي تتحكم في األمور بعيدا عن النظام الداخلي للحركة".

تار بالحركاااة وأطرهاااا ونظامهاااا وقيادتهاااا، وأكااادوا علاااى أن إجاااراءات اإلقصااااء هاااي إمعاااان فاااي االساااته
ويعكس حالة من االستقواء والرفض لكال األصاوات الوطنياة المناضالة التاي ال زالات تادعو إلاى وحادة 

 الحركة وتماسكها.
وكاناات مصاااادر فااي حركاااة "فاااتح" أكاادت أماااس شااان أجهاازة أمااان السااالطة الفلسااطينية خاااالل السااااعات 

ماان حركااة "فااتح" فااي الضاافة الغربيااة علااى خلفيااة قاارب األخياارة حمااالت اعتقااال واسااعة ضااد عناصاار 
 انعقاد المؤتمر العام السابع.

 23/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تستعد لمؤتمرها السابع النتخاب رئيس وقيادة جديدة الحركةقيادي بفتح:  .12
قاارر انعقاااده فااي تسااتعد رام هللا النعقاااد المااؤتمر السااابع لحركااة "فااتح"، الم: ناديااة سااعد الاادين -عمااان

 التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وسط حراك "فتحاوي" نشط لضمان نجاحه.
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وقال القيادي في "فتح"، اللواء الحا  خالد مسمار، إن "ترتيبات التحضير لعقد المؤتمر الحركي المهم 
ة باتاااات جاااااهزة ووصاااالت إلااااى مرحلتهااااا النهائيااااة، حياااا  تعماااال كافااااة اللجااااان التحضاااايرية، اللوجسااااتي

 والتنظيمية، بقوة إلنجاز مهامها على أكمل وجه". 
وأضااااف مسااامار، لاااا"الغد"، إن "جااادول أعماااال الماااؤتمر زخااام، حيااا  يتنااااول بحااا  األوضااااع الداخلياااة 
للحركاااة، والنظاااام الاااداخلي، والبرناااامج السياساااي، والبرناااامج الاااوطني، عااادا المشاااهد القاااائم فاااي السااااحة 

 اإلسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني".الفلسطينية المحتلة، في ظل العدوان 
ووفقاا  لجادول أعمااال "الماؤتمر السااابع"، الاذي ينعقاد غااداة سابع ساانوات مان التئاام نظيااره الساادس العااام 

رئاايس للمااؤتمر، يليااه عقااد جلسااة لمناقشااة  النتخاااب؛ فإنااه يباادأ بجلسااة افتتاحيااة، وماان ثاام جلسااة 2009
و"يحاق لكال عضاو فاي الماؤتمر ترشايح نفساه  فتح بااب الترشاح.التقارير المختلفة، ليصار بعدها إلى 

 ألي موقع، وفق معايير محددة واردة في النظام الداخلي للحركة"، بحسب الحا  مسمار.
 24/11/2016الغد، عمان، 

 
 موحدةو من مؤتمرها السابع متماسكة  ستخرجالرجوب: فتح  .13

، عضو اللجناة المركزياة لحركاة "فاتح"، فاي قال اللواء جبريل الرجوب عبد الرؤوف أرناؤوط: -القدس 
"األيااام" فااي صاافحتها األولااى، إن المااؤتمر العااام السااابع لحركااة "فااتح" أصاابح اسااتحقاقا  حاادي  نشاارته

تنظيميا ووطنيا لحماية مشروع الدولة، متوقعا أن تخر  الحركة منه قوية ومتماسكة وقادرة على حمال 
ام هااي أنااه اسااتحقاق تنظيمااي بااالمعنى القااانوني، وأصاابح وقااال الرجااوب: أهميااة المااؤتمر العاا األمانااة.

اسااااتحقاقا تنظيميااااا ووطنيااااا لحمايااااة مشااااروع الدولااااة وتكااااريس التعدديااااة السياسااااية وحمايااااة الديمقراطيااااة 
الفلسااطينية ماان خااالل هااذا النمااوذ  الااذي ساانقوم بااه كخطااوة باتجاااه إعااادة صااياغة النظااام السياسااي 

والبرناامج السياساي النضاالي المتفاق علياه والاذي نأمال إنجاازه  الفلسطيني تحت مظلة الوحدة والشاراكة
 مباشرة بعد هذا الممر اإلجباري وهو المؤتمر العام.

الجااري: "توقعااتي هاي أن  29وأضاف بشأن توقعاته من الماؤتمر الاذي سايعقد فاي مديناة رام هللا ياوم 
 ل األمانة".تخر  فتح من المؤتمر قوية متماسكة وموحدة وقادرة على استمرار حم

واعتباار الرجااوب أن علااى المااؤتمر العااام السااابع أن يعطااي حلااوال عمليااة للعضااوية وللجغرافيااا للمااؤتمر 
 القادم وذلك في ضوء احتجا  الكثيرين من أبناء كادر الحركة على عدم عضويتهم في المؤتمر.

تقلة ونحاااان وردا علاااى ساااؤال بشاااأن مااااا يتاااردد عااان تاااادخالت فاااي الماااؤتمر قاااال الرجااااوب: إرادتناااا مسااا
الفتحااااويين العرفااااتيين لااادينا حساساااية مفرطاااة مااان أي تااادخل، والتعامااال مااان منطاااق الندياااة والشاااراكة 
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ولكنااه تااابع: ال  بااالمنظور العروبااي هااو أساااس لعالقاتنااا مااع اإلقلاايم نحاان ماان دفااع ذلااك فااي طاارابلس.
ذا ما كان هناك تدخل فهو تدخل   الديمقراطية. إلفساد هذه العملية إسرائيلييوجد تدخل عربي وا 

 23/11/2016األيام، رام هللا، 
 

 فصائل لحضور المؤتمر السابعالوكافة " ماس و"الجهادحالدعوات ل توجيهأبو الهيجا: تم  .14
قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر العاام الساابع لحركاة "فاتح" محماود أباو الهيجاا "إناه بتكلياف  :رام هللا

اه مفاوض العالقاات الوطنياة من رئيس حركة فتح محمود عبااس، وبقارار ا للجناة المركزياة للحركاة، وج 
في الحركة عزام األحمد صبال يوم األربعاء، الدعوات لحضور الماؤتمر الساابع للحركاة، إلاى حركتاي 

، وكافاااة فصاااائل العمااال الاااوطني فاااي منظماااة التحريااار الفلساااطينية، فاااي اإلساااالمي"حمااااس"، والجهااااد 
 وجودة في دمشق.مختلف أماكن تواجدها، بما في ذلك الم

وأوضااح خااالل اتصاااال مااع "وفاااا" "أن ذلااك ياااأتي تكريسااا للوحاادة الوطنياااة، والتأكيااد عليهاااا، فااي إطاااار 
عالقات األخوة، وتعزيزا لهذه العالقات"، مشايرا إلاى أن الفصاائل رحبات بهاذه الادعوة، واعتبرتهاا دعاوة 

 رحلة المقبلة.للمشاركة في صياغة برنامج العمل الوطني، الذي سيواجه تحديدات الم
 23/11/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 جدار عين الحلوةحول  يبنانللاالفصائل مع مدير مخابرات الجيش القوى و  بين حماس: اجتماع .15

ممثااال حركاااة ، مااان بياااروت عااان أحماااد المصاااري، أن 24/11/2016موقـــع فلســـطين أون اليـــن، نشااار 
ما بين ممثلي  ،24/11/2016، ف عن اجتماع سيجري يوم الخميسحماس في لبنان، علي بركة، كش

القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية في لبناان ماع مادير مخاابرات الجايش جناوب لبناان العمياد خضار 
ووصااف بركااة لصااحيفة "فلسااطين"، اللقاااء  حمااود، وذلااك بمااا يتعلااق بشااأن بناااء "جاادار عااين الحلااوة".

لقااوى والفصاائل والشااارع الفلساطيني العااريض الرافضاة لبناااء الجاادار، باا"الهام" الااذي ساوف ينقاال رؤياة ا
والبح  ف وضع حلول توافقية للرؤية األمنية اللبنانية تجاه مخيم عين الحلوة بعيد ا عن االكتفاء بحل 

 تشييد الجدار.
وشااادد علاااى أن فصااال الجااادار للمخااايم عااان محيطاااه اللبنااااني، خطاااوة تسااايء إلاااى العالقاااات األخوياااة 

ينية اللبنانيااة وتعاازز الكراهيااة والشاارم بااين الشااعبين الفلسااطيني واللبناااني، فيمااا أنااه إجااراء أمنااي الفلسااط
وأكاد بركاة أن األمان فاي لبناان هاو "أمان سياساي"، فيماا أن هنااك تفاهماا فلساطينيا  غير مبرر ومقنع.

اٍل باين قياادة لبنانيا للمحافظة على األمن واالستقرار في المخيمات وجوارهاا، وتنسايق علاى مساتوى عا
 اللبنانية وتعاون مستمر. األمنيةالفصائل واألجهزة 
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وجااادد رفضاااه تشاااييد جااادار عاااازل حاااول مخااايم عاااين الحلاااوة، وفااارض سياساااة عااازل جمااااعي لساااكانه 
الالجئااين، معتباار ا تشااييد الجاادار بأنااه "سياسااة خاطئااة ومرفوضااة"، وال يااوفر األماان للبنااانيين وال حتااى 

 زز الكراهية والجفاء وشرم العالقات األخوية.الفلسطينيين بقدر ما أنه يع
وطالب بركة السلطات اللبنانية بضرورة إعادة النظر في عملية بناء الجدار، والتوقف عن بنائاه فاورا، 

أخاارى تااتم عباار التفااااهم مااع الفصااائل والقااوى الفلسااطينية بمااا يخااص الجاناااب  إجااراءاتوالبحاا  عاان 
فلسااطينية تتواصاال مااع جهااات سياسااية وساايادية فااي لبنااان، ولفاات إلااى أن حركتااه والفصااائل ال األمنااي.

وأبدوا استغرابهم جميعهم من عملية بناء الجدار، وعدم وجود علم مسبق بما يقاوم باه الجايش، مناشاد ا 
الاارئيس اللبناااني العماااد مشاايل عااون بااأن ال يكااون بدايااة عهااده علااى ساادة الرئاسااة حملااة ماان التضااييق 

 لبنان.على الالجئين الفلسطينيين في 
ودعاا بركااة إلااى ضاارورة فااتح حااوار فلسااطيني لبناااني شااامل مااا بااين الحكومااة اللبنانيااة وقيااادة الفصااائل 
الوطنية واإلسالمية الفلسطينية، لبح  ُمجمل الوضع لفلساطيني، والتشاديد علاى عادم اللجاوء لمعالجاة 

ة بامتيااز" وأن حاق الملف الفلسطيني من الجانب األمني فقط، سيما وأن قضية الالجئين هاي "سياساي
 العودة هو الحق الطبيعي لهذه القضية.

توجاه إلااى الاارئيس  علاي بركااة ، ماان بيااروت، أن23/11/2016، المركــز الفلســطيني لإلعـالموجااء فااي 
اللبنااااني ميشاااال عاااون باااالقول: "إن الجااادار العاااازل يتعاااارض ماااع خطااااب القسااام، ألن خطااااب القسااام 

زل حاااول مخااايم عاااين الحلاااوة يتناااافى ماااع المطالباااة بحاااق يتحاااد  عااان دعااام حاااق العاااودة، والجااادار العاااا
العااودة؛ ألن الجاادار ساايحول حياااة الالجئااين الفلسااطينيين إلااى العاايش فااي سااجن كبياار، والجاادار يعنااي 

 القبول بالحلول المطروحة بالتوطين أو التهجير.
القاادس خااالل المااؤتمر الصااحفي الااذي دعاات إليااه الهيئااة الداعمااة لنصاارة بركااة، قااال وفااي سااياق صخاار 

وفلسااطين بعنااوان "لاان تسااكت الماارذن"، إن قاارار العاادو الصااهيوني منااع رفااع األذان فااي ماارذن القاادس 
وفلسطين، يأتي في سياق الحرب الدينية التي يشنها العدو الصاهيوني علاى شاعبنا وأرضانا ومقدسااتنا 

 منذ بداية القرن الماضي، داعيا األمة العربية واإلسالمية إلى تحديه.
 

 عين الحلوةحول لبناء الجدار  اللبناني من صفقة مع الجيش ينفي أن يكون جزءاً  دحمنير المق .16
نفى المسؤول العسكري لحركة "فتح" في لبنان اللواء منير المقدل، أن يكون جازءا مان صافقة : بيروت

 مع الجيش اللبناني لبناء الجدار اإلسمنتي حول مخيم "عين الحلوة" جنوب لبنان.
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خاص لا "قدس برس"، أن "ما تم ترويجه في وسائل إعاالم لبنانياة، عان موافقتاه  وأكد مقدل في حدي 
على بناء الجدار حول مخيم عين الحلوة، وتقديمه تسهيالت للجيش اللبناني لذلك، ليس له أي أساس 

 من الصحة في شيء، وأنه ليس طرفا في أي خطة لبناء هذا الجدار".
، 2010ن الحلاااوة، قااارار حكاااومي تااام اتخااااذه مناااذ العاااام وأضااااف: "قااارار بنااااء الجااادار حاااول مخااايم عاااي

 ومؤسسة الجيش اللبناني التي اتخذت القرار بدأت بتنفيذه من دون إعالم أحد بذلك".
وأشار مقدل إلى أنه "أجرى اتصااالت ماع مختلاف األطاراف اللبنانياة المعنياة باأمر الجادار، وأناه ُأبلا  

 عنه". بأن أمر الجدار يتعلق بقرار سياسي ال رجعة
وقال: "الحدي  عن صفقة بيني وبين الجيش اللبناني لبناء هاذا الجادار، كاالم غيار صاحيح، إذ كياف 

 يمكن لفرد أن يجري صفقة من هذا النوع بعيدا عن قرار القيادة السياسية ".
وأكاااد مقااادل، أن بنااااء الجااادار والتركياااز علاااى الخياااار األمناااي لمعالجاااة الملاااف األمناااي فاااي المخيماااات 

نمااا أن يااتم فااتح الملااف الفلسااطيني فااي لبنااان ماان مختلااف الفلسااط ينية، لاايس هااو الطريااق األفضاال، وا 
زواياااه األمنيااة واإلنسااانية واالجتماعيااة، إذ ال ُيعقاال أن يظاال الالجاان الفلسااطيني ممنوعااا ماان حقوقااه 

 سنة من وجوده في بلد عربي". 70البسيطة بعد نحو 
 23/11/2016قدس برس، 

 
 موافقتها على بناء جدار عين الحلوةالسلطات اللبنانية  : فتح أبلغت"الينأون  مصدر لـ"فلسطين .17

كشااف مصاادر سياسااي فلسااطيني مسااؤول لصااحيفة "فلسااطين"، عاان : أحمااد المصااري -غاازة  ،بيااروت
موافقة حركة فتح، لبناء الجيش اللبناني الجادار العاازل حاول مخايم عاين الحلاوة، وأن هاذه الموافقاة تام 

 انية رسمي ا بها قبل البدء الفعلي في بناء الجدار.السلطات اللبن إبالغ
اا لموقاف  وأشار المصدر والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن موقاف حركاة فاتح، مشاابه تمام 
ا أشرف دبور، الموافق لبناء الجدار حول مخيم عين الحلوة.  سفير السلطة الفلسطينية في لبنان أيض 

الموافقة على بناء الجدار وعدم االعتراض عليه، خشيتها على ولفت إلى أن ما يدفع حركة فتح على 
مصاالح خاصااة بهااا، وخوفهااا مان إغضاااب الساالطات اللبنانيااة ساايما األمنياة عليهااا فااي حااال أباادت أي 

 اعتراض على بناء الجدار.
 24/11/2016فلسطين أون الين، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4118 العدد:        24/11/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 لالشتباه بتخطيطهما لتنفيذ عمليات في نابلس اعتقال شابين .18
اعتقلت قوات االحاتالل اإلسارائيلي، ياوم األربعااء، فلساطيني يون جناوبي مديناة : إيهاب العيسى -نابلس 

 ."اإلرهابية"نابلس، تشتبه بهم في التور ط بأعمال ُوصفت با
وذكرت شرطة االحتالل في بيان لها، أن قوات من حرس الحادود أوقفات مركباة للتفتايش علاى حااجز 

صالف  5 نحاو  شايكلألاف  20بلس، حيا  عثارت علاى مبلا  ماالي عسكري إسارائيلي جناوبي مديناة ناا
 دوالر  وهواتف نق الة، زعمت بأنها معد ة لتنفيذ عمليات ضد الجنود اإلسرائيليين واليهود.

عاماا ، حيا  اقتيادا للتحقياق معهماا فاي أحاد  29و 25وأوضحت الشرطة أن الشابين يبلغان من العمر 
 مراكز االحتالل.

 23/11/2016، قدس برس
 

 قيادي في الحركة إياد خلفاألجهزة األمنية بغزة لل اعتقالفتح تستنكر  .19
باعتقااال القيااادي األكاااديمي فااي  األمنيااة بغاازة جهاازةاألاسااتنكرت حركااة فااتح، يااوم األربعاااء، قيااام : غاازة

 الحركة إياد خلف، لليوم الثاني على التوالي في أحد معتقالتها في غزة.
بجامعااة األقصاى فااي بياان تلقات "وفااا" نساخة عنااه: "نشاجب ونسااتنكر  وقاال المكتاب الحركااي المركازي

اعتقال المناضل إياد خلف على خلفية  الالشيء ، سوى االستقواء والعربدة مان قبال أجهازة "حمااس"، 
 واستكماال لمسلسل الفصل التعسفي لموظفي الجامعة، من قبل اإلدارة التي عينتها "حماس".

تب الحركي لن نقف مكتوفي األيدي، وسنطرق كل األبواب التي تفضح وأضاف البيان، "إننا في المك
 .تلك الممارسات

 23/11/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومةبتهمة من الضفة  فلسطينياً  11االحتالل يعتقل  .21
مواطناا فلساطينيا  17فجر الياوم األربعااء، اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي، : زينة األخرس -ل الخلي

وذكاار تقرياار صااادر عاان جاايش االحااتالل، أن  ماان أنحاااء متفرقااة بالضاافة الغربيااة والقاادس المحتلتااين.
متهمااا بممارسااة أنشااطة تتعلااق  11فلسااطينيا مماان تصاافهم بااا"المطلوبين"؛ ماان بياانهم  17قواتااه اعتقلاات 

 وفق التقرير. بالمقاومة ضد القوات اإلسرائيلية والمستوطنين،
 23/11/2016، قدس برس
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 نتنياهو: مستعد للقاء أبو مازن في أي بلد يدعوني إليها .21
قااال رئايس الااوزراء اإلساارائيلي بنيااامين نتنيااهو، يااوم األربعاااء، بأنااه علاى اسااتعداد تااام للقاااء  :تال أبيااب

 الرئيس محمود عباس لعقد مفاوضات بشأن عقد اتفاق سياسي.
شخصاااية  500كاااان يتحاااد  فاااي ماااؤتمر "جياااروزالم بوسااات" السااانوي بحضاااور وبحساااب نتنيااااهو الاااذي 

 إسرائيلية وأجنبية ودبلوماسيين، أنه مستعد للقاء الرئيس عباس في أي دولة يحددها ويدعوه إليها.
وأضااف "فاي العاالم العرباي يعتقادون أن إسارائيل غياار مساتعدة للساالم، إسارائيل ليسات عقباة فاي وجااه 

ن صتي في أي وقت لالجتماع مع أبو مازن وفي أي بلد يدعوني إليها ويريد فيها السالم، وأنا مستعد أ
 أن يجري اللقاء".

وأبدى نتنياهو تفاؤال اتجاه الواقع اإلقليمي بالمنطقة وفتح حوار مع الادول العربياة، مبيناا أن عاددا مان 
رهااب" والمعركاة فاي تلك الدول ال تعتبر إسرائيل عدوة بقدر أنها حليف في الحارب ضاد "التطارف واإل

 مواجهة منظمات "اإلسالم الراديكالي".
وأشار نتنياهو إلى أناه متفائال مان واقاع الحاال علاى رغام اعتقااد الابعض أناه متشاائم كماا اإلسارائيليين 
ماان الظااروف التااي تحاايط بواقااع إساارائيل، قااائال "مااا أقولااه ساايكون صاادمة، أنااا متفائاال بشااأن إساارائيل 

ى األمم المتحدة .. إسرائيل تقف في منتصف ثورة هستيرية بين الدول، هناك ومستقبلها والمنطقة وحت
تغيير اقتصادي عالمي وسريع، وهناك ثورة تكنولوجية ومعلوماتية ونحن فاي وساط ذلاك، لادينا الكثيار 

 من الخيارات األمنية ودول كثيرة تتصل بنا لشراء مقتنياتنا وتطلب مشورتنا في محاربة اإلرهاب".
 23/11/2016لقدس، القدس، ا

 
 في "إسرائيل"طلب المساعدة من روسيا واليونان وكرواتيا في إخماد حرائق مشتعلة ينتنياهو  .22

أعلاان رئاايس الااوزراء اإلساارائيلي بنيااامين نتنياااهو، يااوم األربعاااء، أن حكومتااه : أحمااد الخليلااي - القاادس
ت بأنحااء متفرقاة مان باالده مناذ طلبت المساعدة من روسيا واليونان وكرواتيا، في إخماد حرائاق انادلع

 األمس. 
 جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب نتنياهو الليلة وحصل مراسل األناضول على نسخة منه.

وقاااااال البياااااان إن نتنيااااااهو تحاااااد  ماااااع نظيرياااااه اليونااااااني  أليكسااااايس تسااااايبراس  والكرواتاااااي  أندرياااااه 
ب ماانهم إرسااال طااائرات خاصااة بلينكااوفيتش ، والحقااا مااع نظيااره الروسااي  دميتااري ميدفيااديف ، وطلاا

 بإخماد الحرائق، لمساعدة إسرائيل في السيطرة على حرائق مشتعلة في عدة مناطق منذ األمس. 
وذكر البيان أن كرواتيا واليونان استجابتا على الفور لطلب نتنيااهو، ووعادتا بإرساال طاائرات مكافحاة 

 حرائق "في أقرب وقت ممكن". 
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تجابت أيضااا لطلااب المساااعدة، مشاايرا إلااى أنهااا سترساال "طااائرة كبياارة وشااكر نتنياااهو روساايا التااي اساا
 إلخماد الحرائق" ستنضم إلى طائرات كرواتيا واليونان، دون تحديد وقت. 

 ولم يذكر البيان مزيد من التفاصيل حول تلك الحرائق، وما إذا كان هناك خسائر بشرية.
حريقا ، اندلعت في عادة منااطق بينهاا  13عامل مع ووفقا لوسائل إعالم إسرائيلية فإن طواقم اإلطفاء تت

القاادس، "نهاريااا"، و"معلااوت" "الجلياال"، إلااى جانااب مناااطق مفتوحااة داخاال إساارائيل، ولاام يعاارف ساابب 
 اندالع تلك الحرائق.

 23/11/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 لمانيةالمدعي العام اإلسرائيلي يأمر بالتحقيق في صفقة شراء الغواصات األ  .23
 د ب أ : أمااار المااادعي العاااام اإلسااارائيلي أفيشااااي مانااادلبليت الشااارطة باااإجراء تحقياااق فاااي  -تااال أبياااب

صااافقة شاااراء غواصاااات ألمانياااة تشااامل رئااايس الاااوزراء بنياااامين نتنيااااهو، حسااابما ذكااارت وساااائل إعاااالم 
 إسرائيلية األربعاء.

 إتمااامنتنياااهو للضااغط ماان أجاال عاان قاارار ” معلومااات جدياادة“ويااأتي هااذا القاارار بعااد تلقااى ماناادلبليت 
صااافقة الغواصاااات ماااع ألمانياااا، والتاااي انتقااادها ناااواب المعارضاااة ووصااافوها بأنهاااا تمثااال تضااااربا فااااي 

 المصالح.
 23/11/2016، رأي اليوم، لندن

 
 إلى "إسرائيل" مناطق من الضفة ال يستبعد ضم   ريفلين .24

معه صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرياة اناه  تهأجر رؤوبين ريفلين في لقاء  اإلسرائيليقال الرئيس  :رام هللا
ريفلين انه مان غيار  وأضافوكل النقاش الدائر حول قضية الغواصات.  إسرائيلفي  األحدا يتعقب 

امتلكااات الغواصاااات بشاااكل يتفاااق ماااع مصااالحة ماااا. وقاااال "هاااذا غيااار  إسااارائيلالمنطقاااي االعتقااااد باااأن 
يعاارف مااا  األمااورن ماان جاااء وتحااد  عاان هااذه كااا إذا إالمعقااول، يمنااع حدوثااه وبالتأكيااد لاان يحااد ، 

مان اجاال  األمناايالجهااز  أولوياااتكانات محاال خاالف موضااوعي: ماا هااو جادول  األمااورالاذي يقولاه. 
المنظوماة العساكرية  أنالدفاع عن دولتنا. ال شك لدي بأنه يتم اتخاذ القرارات بوعي وتعقل. يبدو لاي 

الواقاع عليناا  األمنايئل اساتراتيجية. يمكان للعابء هي التي تحدد في نهاية األمر، رغم اناه توجاد مساا
 حسب التهديدات المتربصة بنا". وصخريتغير بين حين  أن

 األعماال"قاانون التنظايم طارل علاى جادول  إنوبالنسبة لقاانون "تنظايم" الباؤر االساتيطانية قاال ريفلاين 
ى العنااق، ال يجااري منااذ قااررت المحكمااة تمديااد المهلااة. ماان المؤسااف انااه طالمااا لاام يوضااع الساايف علاا
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حساب  إسارائيلتاوفير حال للنااس الاذين اساتوطنوا ارض  إلاىمعالجة الموضوع. قاانون التنظايم يهادف 
ماان اجاال البناااء والعاايش فااي  يهااودا والسااامرة . السااؤال  اإلساارائيليةوقاارارات الحكومااات  وأواماارموافقااة 

ارض مااع القااانون الاادولي. يتعاا أنذلااك، بشااكل يمكاان  أوهااو: هاال يمكاان إلساارائيل تطبيااق قااانون كهااذا 
 حل حقيقي" حسب قوله. إلىعامين دون التوصل  إهدارمن المؤسف انه تم 

التاي يجاري الساعي لتطبياق قاانون  األجازاءعلاى  اإلسارائيليوحسب ريفلين "ربما يجب تطبياق القاانون 
، وهذه لإسرائي إلىمن سكان  يهودا والسامرة   األفالتنظيم عليها، وفي هذا الوضع سينضم عشرات 

 يجب على الحكومة اتخاذ قرار استراتيجي بشأنها". أمور
وحول قانون المؤذن، قال ريفلاين: "لادينا قاانون لمناع الضاجيج. عنادما يقولاون قاانون الماؤذن فاانهم ال 

 القانون ليس جيدا". أنقانون الصافرة، ولذلك اعتقد  أويقولون قانون الشماس 
 23/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وقضائياً  وسياسياً  الطيبي لـ"األناضول": سنواجه مشروع قانون األذان برلمانياً  .25

قاال النائاب أحماد الطيباي، العضاو العرباي فاي الكنيسات  البرلمااني  : بد الارؤوف أرنااؤوطع - القدس
رض عاتأن  تأحازاب إسارائيلية حاولاأن اإلسرائيلي، عان القائماة العربياة المشاتركة لوكالاة األناضاول:" 

، ولكانهم فشالوا، فقاد أماس األربعااء مشروع قانون األذان للتصاويت علياه فاي الكنيسات اإلسارائيلي ياوم
 القادم".  األربعاءاعترضنا كمعارضة، وسيكون التصويت على األرجح يوم 

ووصاااف الطيباااي التفاهماااات التاااي تااام التوصااال إليهاااا، بشاااأن الصااايغة الجديااادة لمشاااروع القاااانون بأنهاااا 
 ية". "يهودية داخل

وقال الطيبي:" هم توصلوا إلى تفاهمات فيما بينهم، بشأن ساعات فرض القياود، مان السااعة الحادياة 
 عشرة ليال إلى السابعة صباحا". 

وأضاااف:" هااذه التفاهمااات مااا بااين مكتااب رئاايس الااوزراء اإلساارائيلي بنيااامين نتنياااهو، وحاازب يهااودوت 
 ن بكل نصوصه المقترحة ". ، ونحن نعارض القانو إطالقاهتوراه، ال تلزمنا 

وتابع الطيبي:" ال مكاان لهاذا القاانون، الاذي يماس بمشااعر المسالمين وشاعائرهم، وعلياه سنساتمر فاي 
 مواجهتنا له برلمانيا وسياسيا وقضائيا". 

وردا علاى ساؤال إن كاان ذلاك يشامل االلتمااس ضاد مشاروع القاانون، إلاى المحكماة العلياا اإلسارائيلية، 
 حدى هذه األدوات أن القائمة العربية المشتركة، قد تتوجه المحكمة العليا ". قال الطيبي:" ا

 23/11/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 بـ"إسرائيل"ال يدخل إلى سجل القوانين وأن  ي شطب أنجب وي ليس قانونياً ليفني: قانون "التسوية"  .26
ماان كتلااة "المعسااكر الصااهيوني" التااي شااغلت  قالاات النائبااة تساايبي ليفنااي،: برهااوم جرايسااي - الناصاارة

سلب ونهب األراضي الفلسطينية بملكية خاصة، في "التسوية" سابقا وزيرة القضاء، إن "مشروع قانون 
لاايس قانونيااا وببساااطة يجااب أن يشااطب وأن ال ياادخل و لاايس أخالقيااا، و الضاافة المحتلااة لاايس مسااؤوال، 
 ". إسرائيلإلى سجل القوانين في دولة 

يفني، إن هذا القانون يعني سريان القانون اإلسرائيلي على الضافة، وأن "كال هاذا يحصال مان وقالت ل
تمساااك بااااالئتالف وبااارئيس الاااوزراء فاااي مكاااان حسااااس فاااي ظااال االساااتخفاف  أقلياااةجاناااب مجموعاااة 

 ". األخالقبالمستشار القانوني. هذا تشريع عديم المسؤولية وعديم 
 األدواتعطون حركة مقاطعاة إسارائيل العالمياة "باي.دي.اس" وحذرت لفني مقترحي القانون من أنهم ي

ضد إسرائيل وجنود الجيش اإلسرائيلي. وقالت، "أنتم تسيرون بدولة إسرائيل إلى محكمة الجناياات فاي 
 الهاي في خرق واع للقانون الدولي.

 24/11/2016، الغد، عم ان
 

 أي عالقة بالثقافة كنه ليس لزعبي لريغف: أتوقع أال تفهمي أي كلمة بنص اقتراح قانون أل  .27
النائباة حناين زعباي  التجماع، القائماة المشاتركة  اقتارال قاانون يانص  األربعااء قادمت ياوم: قاسم بكري

 على دعم المؤسسات الثقافية والفنية في مدينة الناصرة.
أهمياة دعام افتتحت النائبة زعبي خطابها أمام الهيئة العامة للكنيست، بالحدي  حاول أأهمياة الثقافاة، و 

المؤسسات الثقافية والفنية في الناصرة، بعد هدم المدن الفلسطينية المركزية كيافا واللاد والرملاة وحيفاا، 
وعلاااى أهمياااة دعااام الحركاااة الثقافياااة عااان طرياااق إقاماااة المعاااارض والمساااارل لتكاااون عنواناااا لااايس فقاااط 

جمعياات، إنماا أيضاا لمان هام للمبدعين العرب، الذين يتنقلون بأعمالهم بين باحات المطاعم وغرف ال
 في أول طريقهم، فمن يريد فنانين مرموقين يحتا  لمئات المحاوالت المتوسطة والمبتدئةأ.

وأضافت زعبي أنه أعندما نتكلم عان ميزانياة للثقافاة، نقصاد بهاا ثقافاة الفناون واإلنتاا  الثقاافي، ولايس 
 إحياء حفلة... ربما هذا فقط ما تعرفه أريغفأ عن الثقافةأ.

بعااااد انتهاااااء خطابهااااا، قاماااات وزياااارة الثقافااااة اإلساااارائيلية، ميااااري ريغااااف، بااااالرد ماااان خااااالل التحااااريض 
الشخصاااي والمباشااار علاااى النائباااة حناااين زعباااي، واساااتكملت ردهاااا حاااول اقتااارال القاااانون بأجوباااة غيااار 

 واضحة تعلقت بزيارتها للناصرة.
أتكلاام عاان المسااارل والمتاااحف  هااذا، وأفااادت زعبااي ردا علااى تعقيااب ريغااف، أنااه أماان الطبيعااي عناادما

ونشاار ثقافااة التوافااد إليهااا وأهميااة حمايااة موروثهااا، أن تااتكلم ريغااف عاان إحياااء حفلااة أو حفلتااين وعلااى 
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تسويق جوالتها فارغة المضامون كإنجااز ثقاافي عليناا أن نشاكرها علياه. مان الطبيعاي أن ال تساتوعب 
 ها أي عالقة بالثقافةأ.ريغف أي كلمة بنص اقترال القانون، ألنها باألساس ليس ل

يذكر أنه جرى إسقاط اقتارال القاانون، وفاي هاذا الشاأن علقات زعباي بأنهاا ستواصال العمال علاى دعام 
المؤسسااات الثقافيااة ماان خااالل إلاازام الااوزارة والجهااات المختصااة، ألنهااا أمسااؤولية وطنيااة ماان الدرجاااة 

 األولى، علينا جميعا أن نضعها في األولوياتأ.
 23/11/2016، 48عرب 

 
 للمرة الرابعة: منع النائب زحالقة من زيارة الشيخ رائد صالح .28

رفضت إدارة السجون، للمرة الرابعة، طلب النائب عان التجماع الاوطني الاديمقراطي فاي : أحمد دراوشة
القائماااة المشاااتركة، د. جماااال زحالقاااة، لزياااارة ولقااااء الشااايخ رائاااد صاااالل فاااي ساااجن ريماااون، مااان أجااال 

روف اعتقاله. وجاء هذا الرفض لطلبات النائب زحالقاة مناذ شاهر تموز/يولياو الوقوف على أحواله وظ
 األخير، دون أي شرل أو تبرير.

وفي أعقاب ذلك، وجه النائب زحالقة استجوابا عاجال  إلى وزير األمن الاداخلي، جلعااد إردان، مطالب اا 
باب ماانعهم مان زيااارة الشاايخ إي ااه بإيضااال سياساة الااوزارة تجاااه زياارات النااواب للساجون بشااكل عااام وأسا

 رائد صالل بشكل خاص، حي  رفضت طلبات زيارات عدد من نواب المشتركة له.
 23/11/2016، 48عرب 

 
 القدسشرقي وحدة استيطانية جديدة ب 500مصادقة إسرائيلية على بناء : جمعية "عير عميم" .29

جمعيااة "عياار عماايم" ، أن أحمااد الخليلااي، عاان 23/11/2016، ، أنقــرةلألنبــاء األناضــولوكالــة ذكاارت 
فااي بيااان لهااا عاان فااي المدينااة، أعلناات  اإلساارائيليةاإلساارائيلية التااي تعنااى بشااؤون القاادس واالنتهاكااات 

 وحدة استيطانية جديدة، شمالي القدس الشرقية المحتلة. 500مصادقة سلطات بالدها على بناء 
ي البلدياة اإلسارائيلية بالقادس، صاادقت وقالت الجمعية في بيانها إن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء فا

وحاادة اسااتيطانية جدياادة، فااي مسااتوطنة "رمااات شاالوموا" شاامالي القاادس  500اليااوم علااى مخطااط لبناااء 
 الشرقية.

وأشارت الجمعية إلى أن المخطط سيعمل على توسيع المستوطنة باتجاه بلادة بيات حنيناا الفلساطينية، 
 تفاصيل. وسيقام على أراض "بملكية فلسطينية"، دون

وساابق للجمعيااة أن طالباات اللجااان التخطيطيااة بتجميااد نقاااش المخطااط، ولكنهااا لاام تتلااق أي رد علااى 
 ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من بلدية القدس حول ما ذكرته الجمعية. طلبها حتى اليوم.
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ر موقااع صااحيفة "يااديعوت أحرونااوت" العبريااة، ذكاار ظهاا، أن 23/11/2016القــدس، القــدس، ونشاارت 
 500ياوم األربعااء، أن ماا تسامى باللجنااة المحلياة للتخطايط والبنااء فاي بلديااة القادس وافقات علاى بناااء 

وحساااب الموقاااع، فإناااه سااايتم البنااااء فاااي مساااتوطنة "راماااات شااالومو"  وحااادة اساااتيطانية جديااادة بالمديناااة.
أماام اللجناة الواقعة وراء الخط األخضار. مشايرا إلاى أن البنااء فيهاا، جازء مان سلسالة مشااريع طرحات 

 إلقرارها ضمن التوسع االستيطاني.
 

 األلمانيةجديدة .. شمرون تدخل في صفقة السفن  إسرائيليةوثيقة "هآرتس":  .31
كاان بعا  بهاا  اإللكترونياةانه يستدل من رساالة  األربعاءذكرت صحيفة "هررتس" العبرية يوم  :رام هللا

العااااام للااااوزارة، أن محااااامي رئاااايس الحكومااااة الماااادير  إلااااىالمستشااااار القااااانوني لااااوزارة جاااايش االحااااتالل 
 األلمانيااةالساافن  أحااواض، دافيااد شاامرون، تاادخل فااي مناقصااة شااراء الساافن لصااالح شااركة اإلساارائيلية

، كتااب المستشااار القااانوني، أمااس"تيساانكروف" التااي يمثلهااا. وحسااب مااا نشاارته القناااة العاشاارة، مساااء 
ل، فااي حينااه، ان شاامرون اتصاال بااه وطلااب منااه الماادير العااام للااوزارة، دان هرئياا إلااىأحاااز باان صري، 

 ، بناء على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.األلمانيةالعمل من اجل الشركة 
وجاااء فااي رسااالة باان صري: "اتصاال بااي المحااامي دافيااد شاامرون الااذي يمثاال الشااركة األلمانيااة، وطلااب 

كماا طلاب مناا رئايس الحكوماة". المناقصاة، مان اجال مفاوضاة زبائناه،  إجراءاتسنوقف  إذامعرفة ما 
والحدي  عن المناقصة الدولية التي نشرت في حينه لشراء سفن لحماية حقول الغااز الطبيعاي، والتاي 

 تم الغاؤها الحقا.
، ان يكون قال لبن صري أي شيء عن نتنياهو، وادعى في تعقيب للقناة أمسونفى المحامي شمرون، 

، وال عاان األعااالمب رئاايس الحكومااة، إال اآلن ماان وسااائل لاام اعاارف شاايئا عاان طلاا إنناايالعاشاارة "كمااا 
كااان االقتباااس صااحيحا، هااو ان باان صري  إذارسااالة باان صري. التفسااير الوحيااد الممكاان لهااذه الرسااالة، 

 اعرف عنه أي شيء". أكنعرف عن طلب رئيس الحكومة الذي لم 
ماع رئايس الحكوماة عان تلاك وجاء من ديوان نتنيااهو، تعقيباا علاى النباأ، ان شامرون لام يتحاد  بتاتاا 

 األلمانيةبنشر المناقصة لشراء السفن، قلصت الحكومة  األمني: "بعد قيام الجهاز وأضافالمناقصة. 
بإلغااء  األمانالقاومي ووزارة الخارجياة رئايس الحكوماة ووزيار  األمانمجلاس  أوصىالثمن، وبناء عليه 

فاااي ضاااوء العالقاااة االساااتراتيجية ماااع  اأيضااا –المعااادل  األلماااانيالمناقصاااة والمصاااادقة علاااى االقتااارال 
، بسابب نوعياة السافن، وتكلفتهاا وموعاد األمان، لاوزير أيضااالمانيا. وكانت هاذه هاي توصاية الجايش، 

 لغاء المناقصة".إ األمنتسليمها. وفي ضوء هذه التوصيات قرر وزير 
 23/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ق بل الفلسطينيين خالل محادثة عبر "فيسبوك" "يديعوت": انتقادات حادة لـ"مردخاي" من .31
قاااال مراسااال صاااحيفة ياااديعوت أحروناااوت ألياااؤور ليفاااي إن الجنااارال ياااوصف مردخااااي منساااق نشااااطات 
الحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحد  مع فلساطينيين عبار صافحته علاى فيسابوك 

الحاااتالل  زعااام قاااائال إن يااادا واحااادة ال وأجااااب عااان تسااااؤالتهم، وحاااين سااائل مااان أحااادهم متاااى ينتهاااي ا
 تصفق.

وأضاااف أن يااوم أمااس الثالثاااء شااهد إجااراء أول محادثااة فيااديو عباار صاافحة مردخاااي علااى فيساابوك 
باللغااة العربيااة لماادة نصااف ساااعة، وتركاازت غالبيااة أساائلة الفلسااطينيين بشااأن قضاااياهم اليوميااة، مثاال 

دارة المعااب ر للمرضاى مان قطااع غازة الاذين يحتااجون إلاى تصاريح الدخول إلسرائيل بغرض العمال وا 
سرائيل.  عال  طبي في مستشفيات الضفة الغربية وا 

مردخااااي الاااذي زعااام أن الوضاااع االقتصاااادي واألمناااي للفلساااطينيين فاااي الضااافة الغربياااة يبااادو أفضااال 
بااالنظر إلااى األوضاااع فااي عاادد ماان الاادول العربيااة، اسااتمع لمعطيااات صااعبة بشااأن ارتفاااع معاادالت 

بين الفلسطينيين، مما يزيد حالة اليأس في صفوفهم لعدم قدرتهم على الخرو  للسفر من أجل البطالة 
التعلاايم أو العماال، بساابب الحصااار الااذي تفرضااه إساارائيل علااى األراضااي الفلسااطينية ال ساايما قطاااع 

 غزة.
متحااااد  فلسااااطيني صخاااار خاطااااب مردخاااااي بااااالقول إنااااه ال مجااااال لنجااااال تجربااااة إجااااراء حااااوار بااااين 

نيين واإلسارائيليين، موجهاا انتقااادا إلاى مردخااي بوصافه موظفااا فقاط فاي الحكوماة اإلساارائيلية، الفلساطي
وما تقوم به إسرائيل من إجراءات تجاه الفلسطينيين بين حين وصخار هاي قارارات حكومياة علياا، ولايس 
 خاصاااة بااااالجنرال مردخاااااي، وقااااد تخلااال المحادثااااة العديااااد ماااان االنتقاااادات الحااااادة لمردخاااااي ماااان قباااال

 المشاركين الفلسطينيين.
الصاااحيفة اإلسااارائيلية أشاااارت إلاااى أن حمااااس ال تفضااال كثيااارا إجاااراء مثااال هاااذا الحاااوار المباشااار باااين 
 الجمهور الفلسطيني وممثلي الحكومة اإلسرائيلية، خشية نقل معلومات أمنية إلسرائيل عبر فيسبوك.

ري فااي األراضااي الفلسااطينية وأضااافت الصااحيفة أن حماااس تااتهم مردخاااي بأنااه يسااتغل منصاابه اإلدا
ألغراض أمنية استخباراتية، وتحريض الفلسطينيين على قيادتهم، وأن صفحته على فيسبوك تقدم فقط 

 جزءا من الصورة العامة للسلوك اإلسرائيلي تجاه الفلسطينيين.
 23/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 هدم بيوت إرهابيين يهود: السلطات ال تبحث بعمق "اإلسرائيلية العليا"المحكمة  .32
قالت هيئاة قضاائية فاي المحكماة العلياا اإلسارائيلية إناه لايس مؤكادا أن كباار المساؤولين : بالل ضاهر

فاي جهاااز األمان يدرسااون بشاكل عميااق موضااوع هادم بيااوت إرهاابيين يهااود. ومنحات المحكمااة النيابااة 
دعااء السالطات اإلسارائيلية بعادم يوماا مان أجال تقاديم ماذكرة حاول مادى فاعلياة ا 30العامة مهلة لمدة 

 هدم بيوت إرهابيين يهود.
وجاءت أقوال هيئة المحكمة، المؤلفة من ثالثة قضاة، خاالل نظرهاا ياوم األربعااء، فاي التمااس قدمتاه 
عائلااة الشااهيد محمااد أبااو خضااير، ماان شااعفاط فااي القاادس المحتلااة، وأدياان بقتلااه ثالثااة إرهااابيين يهااود. 

 .2014اإلرهابيين الذين قتلوا أبو خضير، في العام  وطالب االلتماس بهدم بيوت
وكانت النيابة اإلسرائيلية قد رفضت، باسم وزارة األمن اإلسرائيلية، التماس عائلة أبو خضير، وادعت 
أن تأثير هدم بيوت منفذي العمليات الفلسطينيين أكبر من تأثير هدم بياوت إرهاابيين يهاود، ألن عادد 

لسطينيون أكثر بكثير من العمليات اإلرهابية التي ينفذها يهاود، وأناه أال حاجاة العمليات التي ينفذها ف
 لردع الجانب اليهودي ولذلك ال حاجة لهدم البيوتأ.

 23/11/2016، 48عرب 
 

 طواقم اإلطفاء تواصل محاوالت السيطرة على موجة الحرائق .33
موجاة الحرائاق التاي تادخل  واصلت طاواقم اإلطفااء حتاى سااعات الليال الفائات مكافحاة: هاشم حمدان

يومها الثال ، في ظل أحوال جوية جافة مصحوبة بريال شديدة من شأنها أن تزياد مان انتشاار ألسانة 
المااؤدي إلااى القاادس، وطلباات ماان السااائقين اسااتخدام  443واضااطرت الشاارطة إلغااالق شااارع  النيااران.

زخاارون يعكااوف  بعااد جهااود وعلاام أنااه تماات الساايطرة نهائيااا علااى الحريااق فااي زمااارين   طاارق بديلااة.
 ساعة متواصلة. 29استمرت 

كمااا تمكناات طااواقم اإلطفاااء ماان الساايطرة علااى الحريااق فااي أغيلااونأ فااي الشاامال، التااي تاام إخالؤهااا، 
 ووقف تقدم النيران التي التهمت عددا من البيوت.

قاارر  وقالاات مصااادر فااي وزارة األماان الااداخلي إن بعااض هااذه الحرائااق كااان متعماادا، وفااي أعقاااب ذلااك
 الشرطة في المناطق المفتوحة. دلعاد إردان والمفتش العام للشرطة روني ألشيخ تعزيز تواججالوزير 

 24/11/2016، 48عرب 
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 شركة إسرائيلية تخترق هواتف ذكية في ثوان .34
ثواني فقط ليتمكن موظاف فاي شاركة رائادة فاي مجاال القرصانة  األمريستغرق : أ ف ب -بيتال تكفا 

 ي العالم لفك شيفرة هاتف ذكي مغلق وسحب المعلومات الخاصة منه.المعلوماتية ف
الجديااادة  اإلمكانياااة، هاااذه أبياااب، ومقرهاااا فاااي بيتاااال تكفاااا قااارب تااال اإلسااارائيليةوتقااادم شاااركة سااايلبرايت 

 لوكاالت االستخبارات العالمية، ما يثير قلق المدافعين عن الحياة الخاصة. 
دولاااة، اغلبهاااا ماااع الحكوماااات، علاااى المساااتوى  115مااان  رأكثاااواشاااتهرت الشاااركة المرتبطاااة بعقاااود ماااع 

 اف بااي صي   األميركاايالعااالمي فااي صذار الماضااي بعااد تقااارير حااول قيااام مكتااب التحقيقااات الفاادرالي 
 14كااان يملكااه متطاارف قتاال « صيفااون»باسااتخدام التكنولوجيااا التااي قاماات بتطويرهااا لفااك شاايفرة هاااتف 

 ورنيا. ورفضت الشركة التعليق على هذا المعلومات.شخصا في سان برناردينو في والية كاليف
 24/11/2016، ، عم انرأيال

 
 األقصى المباركالمسجد تصريحات أردان حرب جديدة على  :إمام مدينة اللد .35

تصريحات وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل جلعاد : مصطفى صبري -القدس المحتلة 
الكنيست باقتحام المسجد األقصى المبارك وتفعيل قانون  أردان، المتضمنة السمال للوزراء وأعضاء

ا عن إقرار قانون منع األذان، تأتي في سياق الحرب المعلنة على المسجد األقصى  الضجيج عوض 
 ومرذن المساجد في كل فلسطين، بحسب الشيخ يوسف الباز.

صدر بحقه قرارات  وقال الشيخ الباز، إمام مدينة اللد والناشط في الدفاع عن األقصى، والذي
بالحبس واإلبعاد عن المسجد المبارك: إن "قادة الدولة العبرية ال يتوقفون عن اإلساءة للمقدسات، 
وظهرت هذه القضية منذ تولي اليمين قيادة دولة االحتالل، فهناك أكثر من ثالثين قانون ا عنصري ا تمَّ 

لمساجد وفي مقدمتها مدينة القدس تشريعها في دورات الكنيست األخيرة تنال من المقدسات وا
 والمسجد األقصى".

وأضاف الباز لا"فلسطين": "الواجب فعله هو رفض هذه القوانين والقرارات دون تردد ألن االحتالل 
 يعتمد في إجراءاته على مدى ردة الفعل الموجودة".

ن رسمي عن وأكد أن السمال لوزراء في حكومة االحتالل وأعضاء كنيست باقتحام األقصى "إعال
شارون المسجد  أريئيلقامت الدنيا ولم تقعد القتحام  2000تهويد المكان"، ُمذك ِّر ا أنه في عام 

األقصى، وقدم الشعب الفلسطيني صالف الشهداء في انتفاضة األقصى وبعدها في انتفاضة القدس، 
 مشددا  على أن ردة الفعل يجب أال تتأخر حتى يكون هناك ردع للظالم.
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به، قال نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب: إن " من جان
تصريحات أردان ليست عادية وتحمل دالالت خطيرة، وهي جولة من جوالت الصراع على المسجد 
األقصى، والسمال بعودة اقتحام وزراء االحتالل وأعضاء الكنيست يأتي في سياق العودة إلى 

 التوتر".
 24/11/2016أون الين، فلسطين 

 
 خطيب المسجد األقصى يطالب بإلغاء قانون األذان ويرفض تعديله .36

األناضول : طالب الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد  - عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
األقصى، بإلغاء مشروع قانون "األذان"، الذي تسعى الحكومة اإلسرائيلية إلى إقراره، وليس تعديله 

 فقط.
الشيخ صبري، الذي يشغل أيضا منصب، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس، في تصريح وقال 

لوكالة األناضول:" التعديالت التي طرأت على مشروع القانون كانت لصالح األحزاب اليهودية 
المتدينة، ولذلك هي وافقت عليه، وبذلك فإن المقصود من مشروع القانون المعدل هو األذان الذي 

 المسلمين فقط". يخص
"مطلوب إلغاء مشروع القانون، فال مجال للحلول الوسط، ألن القبول بأي قانون هو إقرار  وأضاف:

 ."1967بالتدخل في الشؤون الدينية، ونحن نطالب بأن يبقى الوضع القائم ساريا كما كان منذ العام 
قوانين تتعارض مع القوانين  وتابع الشيخ صبري:" المعلوم أن أي سلطة احتاللية، ال يحق لها سن

 التي كانت سائدة في البالد المحتلة".
 23/11/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 محررونأسرى مواطنًا من الضفة بينهم  15االحتالل يعتقل  .37

 مواطنا  من الضفة بينهم محررون.  15اعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضية وفجر اليوم األربعاء، 
فلسطيني أن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة حزما قضاء القدس. فيما وبين نادي األسير ال

كذلك جرى اعتقال لمواطنين من محافظة طولكرم من  قل خمسة مواطنين من محافظة الخليل.اعتُ 
 عاما  .  43عاما  ، ورائد محمد سالمة ضميري   27األسرى المحررين وهما: فخري هيثم الشلبي  

 ، إضافة إلى مواطن صخر من محافظة سلفيت. اعتقل االحتالل مواطنومن محافظة بيت لحم ا 
 23/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 عامًا ونصف 13بالسجن  عواداالحتالل يحكم على الطفلة نورهان  .38
أفاد محامي نادي األسير الفلسطيني مفيد الحا ، بأن محكمة االحتالل المركزية في القدس حكمت، 

جن الفعلي لا  16، على األسيرة القاصر نورهان عواد  يوم األربعاء عاما  ونصف ،  13عاما  ، بالس 
 ألف شيكل . 30وغرامة مالية بقيمة  

، بعد 2015تشرين الثاني  23يذكر أن سلطات االحتالل كانت قد اعتقلت األسيرة عواد في تاريخ 
عدام ابنة عمتها هديل عواد ا صابتها، وا  لتي كانت ترافقها، بدعوى محاولتهما إطالق النار عليها وا 

 تنفيذ عملية طعن في شارع يافا في القدس.
 23/11/2016، رام هللا، األيام

 
 ممثلو طوائف مسيحية في القدس في زيارة تضامنية لألوقاف ضد قرار منع األذان .39

ل مع أكد وفد من حارة النصارى يمثل الطوائف المسيحية بمدينة القدس المحتلة، تضامنهم الكام
المسيحية في وجه إجراءات  - أبناء شعبهم المسلمين، وللتأكيد على اللحمة األخوية اإلسالمية

وصخرها القرار القاضي  ،االحتالل "اإلسرائيلي" بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس
 بمنع رفع األذان.

في القدس القديمة، حي   اإلسالميةاف لدائرة األوق األربعاءجاء ذلك في زيارة الوفد المسيحي يوم 
كان في استقبالهم مدير عام الدائرة الشيخ عزام التميمي، مدير المسجد األقصى الشيخ عمر 

 .اإلنشاءاتالكسواني، ومحمد أبو هنية من قسم 
ودعا الشيخ التميمي إلى ضرورة التكاتف مسلمين ومسيحيين في مدينة القدس في وجه هذه 

 لية الزائلة ال محالة.اإلجراءات االحتال
ضرورة ، على من جهته، أكد متحد  باسم أعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية تطوير حارة النصارى

التضامن معا للتصدي لالحتالل الذي يضرب بعرض الحائط كل المفاهيم الدولية الحترام حرية 
بها االحتالل "اإلسرائيلي"  األديان، معبرا عن استنكارهم ورفضهم لهذه المحاوالت الدينية التي يقوم

 للتدخل بالشؤون الدينية اإلسالمية والمسيحية.
 23/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 محاولة تدمير الفلسطينيين من الداخللتزرع الفتنة  "إسرائيل"محمد بركة:  .41

الداخل شرطة إسرائيل بتجاهلها  ارتفاعا متناميا في الجرائم، ويتهم قادة فلسطينيي 48تشهد أراضي 
 طمعا بانهيارهم من الداخل، فيما يدعو اللواء العربي في الشرطة جمال حكروش للتصدي معا لها.
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وكانت بلدة كفركنا قد شهدت أمس جريمة قتل الشاب عنان حكروش ابن شقيقة جمال حكروش قبالة 
رطة والمجتمع في مواجهة صفة بيتهما على خلفية لم تتضح بعد، مما أجج الجدل حول دور الش

 العنف المستشري. 
تشكيكه في نوايا الشرطة « القدس العربي»من جهته يؤكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة لا 

دوافعها سياسية،  "أسرلة"اإلسرائيلية ويخشى أنها تريد تجنيد الشباب العرب لصفوفها ضمن عملية 
وكافحت الجريمة كما تفعل في الجانب اليهودي.  ،من السالل وأنها لو رغبت لنظفت الشارع العربي

تبل  نحو  1948األراضي المحتلة سنة يشار أن نسبة العرب  قتلة وضحايا  من جرائم القتل في 
ويرى بركة أن استشراء العنف ونشر السالل بهذه  .%17بينما نسبتهم السكانية ال تتجاوز  60%

بهدف زرع الفتنة ولإلسقاط السياسي  2000بر/ تشرين األول الفوضى، قرار دولة اتخذ بعد أكتو 
 واالبتزاز.

 24/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 بيوت في اللد ضمن مخطط لتوطين مستوطنين يهود ثالثةالحكومة اإلسرائيلية تهدم  .41
نة أقدمت قوات الشرطة اإلسرائيلية على هدم ثالثة بيوت عربية في حي التفال في مدي: نظير مجلي

المحامي خالد  اللد، فجر أمس، بحجة عدم استصدار تراخيص لها. واعتبر عضو البلدية العربي،
الزبارقة، هذا الهدم جزءا من محاولة تصفية هذا الحي العربي برمته، الذي يعيش فيه ألف ومائتا 

حابها لتفري  المدينة بالكامل من أص مواطن، بغية إسكان يهود قادمين من المستوطنات، والسعي
 العرب.

وقد حضرت قوات الشرطة بفرقة من الجنود الملثمين الذين نشروا أجواء رعب بين المواطنين، علما 
 نفسا، غالبيتهم من األطفال. 27بأن عدد سكان البيوت الثالثة يبل  

وادعت البلدية أنها استصدرت أمرا من المحكمة إلجازة الهدم، ضمن حفاظها على القانون. لكن 
الحكومة، تدير مخططا منذ  ين العرب رفضوا هذه الحجة، وقالوا إن البلدية، مدعومة منالمواطن

سنوات، يرمي إلى التطهير العرقي للمدينة من سكانها العرب. فالمواطنون تقدموا بطلبات رسمية 
رفضتها، ضمن مخططها العنصري. فهي تعمل بكل قوتها  للحصول على تصاريح بناء، لكن البلدية

السكان من خالل تيئيسهم، فترفض منحهم تصاريح وتهمل الخدمات الصحية والبلدية في لتطفيش 
 منهجي. الحي بشكل

 24/11/2016الشرق األوسط، لندن، 
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  الضفة الغربية وقطاع غزةمدرسة في  2,914و معلماً  66,136التربية: وزارة  .42
ارة العامة للتخطيط التربوي، أن أظهر تقرير أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي، من خالل اإلد

في قطاع غزة،  720في الضفة و 2,194مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها  2914هناك 
 خاصة. 426تابعة لوكالة الغو  و 353مدرسة حكومية و 2,135بينها 

 والتعليم، وبينت الوزارة أن التقرير يعرض الجداول اإلحصائية التفصيلية على مستوى مديريات التربية
يسهم التقرير في رصد الواقع التربوي وتشخيصه، إلى جانب إثراء العمل التربوي بالمزيد من كما 

 الدراسات واألبحا .
 

 عدد المدارس
مدرسة في 2,194 مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها  2,914أفادت نتائج المسح بأن هناك 

 2,135حي  تتوزع حسب جهات اإلشراف كما يلي: مدرسة في قطاع غزة،  720الضفة الغربية و
 مدرسة خاصة. 426مدرسة تابعة لوكالة الغو  و 353مدرسة حكومية و

وبينت النتائج أن عدد مدارس وكالة الغو  الدولية في قطاع غزة أعلى من عددها في الضفة 
 مدرسة في الضفة. 96مدرسة في قطاع غزة و 257الغربية، حي  بلغت 

 
 الطلبة
طالبا/ة في  693,165طالب يدرسون في المدارس منهم:  1,192,808ت نتائج المسح أن هناك أظهر 

إناثا،  601,691ذكورا و 591,117طالبا/ة في قطاع غزة. من بينهم  499,643الضفة الغربية، و
 296,835طالبا/ة في المدارس الحكومية و 781,169موزعين حسب جهات اإلشراف كما يلي: 

 طالب في المدارس الخاصة. 114,804طالبا/ة في مدارس وكالة الغو  الدولية و
 

 المعلمون
معلما ومعلمة  43,090معلما ومعلمة، منهم  66,136بل  عدد المعلمين في المدارس بكافة مراحلها 

 إناثا، 40,051ذكورا و 26,085معلما ومعلمة في قطاع غزة، من بينهم  23,046في الضفة الغربية و
معلما في المدارس الحكومية،  46,226وموزعين على المدارس حسب جهات اإلشراف كما يلي: 

 في المدارس الخاصة. 8,724في مدارس وكالة الغو  الدولية و 11,186و
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 نسب التسرب والرسوب
ونسبة التسرب  2014/2015عام  %0.93أفادت نتائج المسح بأن نسبة الرسوب في المدارس بلغت 

 ، وتتفاوت هذه النسب من صف إلى صخر.هفي العام نفس %1.36بلغت 
أما بالنسبة للتسرب فإنه يالحظ أن النسبة تزيد باضطراد مع ارتفاع مستوى الصف، فبلغت نسبة 

في الصف العاشر  %3.2، وارتفعت إلى حوالي % 1.4التسرب في الصف الرابع األساسي حوالي
األول الثانوي األدبي، ويالحظ كذلك أن نسب  في الصف %3.3األساسي، وارتفعت إلى حوالي 

 التسرب تكون مرتفعة بين الذكور مقارنة مع اإلنا .
وأشارت نتائج المسح إلى أن معدل عدد الطلبة لكل معلم في المدارس يتفاوت حسب جهة اإلشراف، 

الب لكل معلم في مدارس وكالة ط 29.2طالب لكل معلم في المدارس الحكومية و 20.6فبلغت 
 الب لكل معلم في المدارس الخاصة.ط  16.2الغو  الدولية، و 

وحول معدل الطلبة لكل شعبة، فقد بينت نتائج المسح أن هذا المعدل يتفاوت من مرحلة إلى أخرى 
، أما 30.7وحسب جهات اإلشراف أيضا ، فقد بل  معدل عدد الطلبة في الشعبة في المرحلة األساسية 

طالب لكل شعبة، وبل  معدل عدد الطلبة في الشعبة  25.7بل  المعدل في المرحلة الثانوية فقد 
طالب لكل  37.6طالب لكل شعبة في المدارس الحكومية و 29.3حسب جهات اإلشراف كما يلي: 

 طالب لكل شعبة في المدارس الخاصة. 22.4شعبة في مدارس وكالة الغو  الدولية و

 23/11/2016القدس، القدس، 
 

 الشهيد أبو ميزر جثمانن االحتالل يفرج ع .43
عاما  ، لدفنه بعد  28قررت سلطات االحتالل تسليم جثمان الشهيد المقدسي نسيب عمران أبو ميزر  

 منتصف هذه الليلة.
وأوضح محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين محمد محمود أن المخابرات اإلسرائيلية قررت تسليم 

شخصا من عائلة الشهيد  15شروط التالية: حضور جثمان الشهيد نسيب أبو ميزر لدفنه حسب ال
يع الجثمان، الدفن في مقبرة المجاهدين "باب الساهرة" فور استالم الجثمان بعد  للمشاركة في تش 

 ألف شيكل. 20منتصف هذه الليلة، دفع كفالة قيمتها 
ه لدى وكان الشاب نسيب أبو ميزر استشهد نهاية شهر أيلول الماضي، بعد إطالق الرصاص علي

مروره عبر حاجز قلنديا شمال القدس، وادعت شرطة االحتالل أن الشاب أبو ميزر قام بتنفيذ عملية 
 طعن ألحد الحراس المتواجدين على الحاجز.

 23/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 بهتافات التكبير لهم مصلون يتصدونالاألقصى و المسجد مستوطنون يقتحمون ال .44
من باب المغاربة، بحراسة معززة من  األقصىيهوديا، يوم األربعاء، المسجد  مستوطنا 36اقتحم 

 شرطة االحتالل الخاصة.
ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية ومشبوهة في المسجد تصدى لها مصلون بهتافات 

 التكبير االحتجاجية.
وم برحاب المسجد في الوقت ذاته، أدت مجموعة من طالب جامعة "تل أبيب" صالة فجر الي

 ، فيما واصلت قوات االحتالل احتجاز بطاقات الشبان خالل دخولهم إلى المسجد األقصى.األقصى
 23/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 سعي إسرائيلي لتصنيف الحركة اإلسالمية جماعة إرهابية .45

سسة اإلسرائيلية إلى إدرا  يعتقد المحامي خالد الزبارقة أن تطلع المؤ : محمد محسن وتد -أم الفحم 
الحركة اإلسالمية على قائمة "اإلرهاب" بعد عام على حظرها وا غالق مؤسساتها يمهد لحظر المزيد 
من األطر السياسية والمؤسسات الخيرية من خالل استعمال صليات الحكم العسكري وأنظمة الطوارئ 

 بدون إجراءات قانونية أو حتى االستئناف لدى المحاكم.
كية المنتخبة التي يالزبارقة في حديثه للجزيرة نت إلى أن تل أبيب استغلت خطوة اإلدارة األمر  ولفت

تفكر في تصنيف الجماعات اإلسالمية "إرهابية"، لتوظف التعديالت على قانون "اإلرهاب" وتطبقه 
باعتباره وجها صخر للحكم العسكري، في محاولة لترويض وهندسة سلوكهم  48على فلسطينيي 

 وأدائهم السياسي بما يتالءم وأجندة المؤسسة اإلسرائيلية.
وشدد على أن تصنيف الحركة اإلسالمية "جماعة إرهابية" يعكس سمات المرحلة التي يعيشها الداخل 
الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يتلخص في فرض يهودية الدولة على فلسطين 

 سيجد نفسه في خندق "اإلرهاب". 48ذا المشروع من فلسطينيي التاريخية، وبالتالي كل من يناهض ه
 ،على نحو مغاير لما تسوغه المؤسسة اإلسرائيلية لحظر الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني

يجزم مدير مركز الدراسات المعاصرة صالح لطفي أن حكومة بنيامين نتنياهو تتطلع باإلساس 
الذي تبلور في الداخل الفلسطيني، ومن هذا المنطق عدل  للقضاء على مشروع اإلسالم السياسي

 قانون "اإلرهاب".
ويصف لطفي في حديثه للجزيرة نت تطلع إسرائيل لوصم اإلسالميين با"اإلرهاب" بالتحدي األكبر 

منذ النكبة، وأوضح أنه يكشف عمق العالقة المتأزمة بين الداخل الفلسطيني  48لفلسطينيي 
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ة التي تساوم الداخل الفلسطيني على المستوى الفردي في السياق المعيشي والمؤسسة اإلسرائيلي
 وتحسين جودة الحياة، كما أنها في الوقت نفسه تتمادى في تجريم العمل السياسي.

 23/11/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 بعد ميالد توأمين ملتصقين تحدياً  يواجهونأطباء غزة  .46

ة الخيارات الطبية يوم األربعاء، بعد ميالد مفاجن لتوأمين يدرس جراحون فلسطينيون في قطاع غز 
 ملتصقين بقلب واحد وجسد واحد.

مس أوقالت حنان الوادية طبيبة األطفال في مستشفى الشفاء بمدينة غزة "بالنسبة للطفل الذي ولد 
نا أنه بعملية قيصرية، فوجئنا على أساس أنه كان في بطن األم توأم وما فيش أي مشاكل لكن تفاجأ

 طفل سيامي.. بجسم واحد لكن الرأس مكون من رأسين."
ذا حاولوا ذلك فإنهم سيكونون  وقال األطباء، إنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيحاولون فصلهما. وا 
بحاجة أيضا لبح  إمكانية إجراء الجراحة في غزة أو نقل التوأمين إلى مستشفى في إسرائيل أو في 

  الخار .
ويقول أطباء، إن نسبة النجاة عادة ما  ألف والدة. 200ائم الملتصقة نحو مرة من بين كل وتولد التو 

 .اإلنا بالمئة من التوائم الملتصقة من  70بالمئة، وان نحو  25تكون بين خمسة و
 23/11/2016القدس، القدس، 

 
 من توقف مستشفى لألطفال بسبب نقص الوقود رتحذ   غزة: وزارة الصحة  .47

الصحة في قطاع غزة، يوم األربعاء، من توقف الخدمات في مستشفى الدرة لألطفال  حذرت وزارة
شرق مدينة غزة والذي يخدم مئات اآلالف من العوائل الفلسطينية نتيجة نقص الوقود المخصص 

ن الخدمات في المشفى قد تتوقف إوقالت وزارة الصحة في بيان لها،  لتشغيل مولدات الكهرباء.
 عة القادمة. مشيرة  إلى عدم توفر الوقود الالزم لتشغيل مولدات الكهرباء.سا 72خالل الا 

وحذرت من التداعيات السلبية لهذا األمر، وما قد يترتب عليه من توقف للخدمات الصحية المقدمة 
 لألطفال داخل المستشفى.

لفة في قطاع غزة وأشارت إلى أن ما يتوفر من وقود حاليا ال يفي بكافة احتياجات المستشفيات المخت
خالل الفترة المقبلة، داعية كافة الجهات المعنية بسرعة التدخل لتوفير الوقود الالزم لتشغيل تلك 

 المولدات.
 23/11/2016القدس، القدس، 
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 فلسطيني بالقاهرة-بدء وقائع مؤتمر إعالمي مصري .48
مصرية، في القاهرة، بشأن افتُتح، صبال األربعاء، مؤتمر إعالمي تُنظمه مؤسسة األهرام ال: القاهرة

 دور اإلعالم الفلسطيني في دعم المجتمع الفلسطيني.
نهاء االنقسام"، وتحد  فيها  وناقشت الجلسة األولى "دور اإلعالم في دعم المصالحة الفلسطينية وا 
الخبير في مركز الدراسات االستراتيجية بمركز األهرام صبحي عسيلة، ورئيس تحرير جريدة 

 فلسطينية محمد أبو جياب.االقتصادية ال
وُيعقد المؤتمر على ثال  جلسات، وينتهي مساء اليوم تحت عنوان: "دور اإلعالم في المجتمع 

 الفلسطيني التحديات والفرص".
وقال الخبير صبحي عسيلة إنه اط لع على معاناة الصحفيين الفلسطينيين على كافة المستويات، 

 وليس اإلعالمي فقط، خالل المؤتمر.
كر أن قضية اإلعالم معقدة في ظل مرور القضية الفلسطينية بأسوأ حاالتها، وتراجع طرحها في وذ

وأضاف عسيلة "هناك تراجع واضح للقضية  اإلعالم العربي، وغياب الدور الحيوي الداعم لفلسطين.
ا تحد  الفلسطينية في اإلعالم العربي. في ظل الثورات العربية لم يعد يسمع أحد بالقضية إال عندم

 كارثة".
من جانبه، ح  الصحفي أبو جياب، على ضرورة إنشاء جسم عربي لتوجيه البوصلة نحو دعم 
القضية الفلسطينية، داعي ا اإلعالم المصري لصياغة استراتيجية موحدة تحدد الرسالة اإلعالمية 

 لتصويب اإلعالم نحو القضية الفلسطينية.
فلسطينية مشتركة لبناء استراتيجية تساهم بشكل  -ريةوشدد أبو جياب على أهمية تشكيل لجنة مص

 فاعل في تقريب وجهات النظر وبناء جسور الثقة، وتوحيد الجهود للتركيز على القضايا المشتركة.
وخالل المداخالت، دعا رئيس منتدى اإلعالميين الفلسطينيين عماد اإلفرنجي لتوثيق العالقات بين 

ين، من خالل توفير قاعدة بيانات مشتركة، وتبادل الزيارات اإلعالميين الفلسطينيين والمصري
 والخبرات، وعقد المؤتمرات والدورات.

ا مقتضب ا لالنتهاكات  بدوره، قد م رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية  صفا  ياسر أبو هين شرح 
ون اإلعالمي وأكد أبو هين أهمية التعا اإلسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 المصري، لما لذلك من أثر على الشعبين، وعلى القضية الفلسطينية. -الفلسطيني
صحفي ا، غادر أمس قطاع غزة إلى  30وكان وفد من اإلعالميين الفلسطينيين مكون من نحو 

 القاهرة، عبر معبر رفح البري، للمشاركة في المؤتمر على أن يعود مساء الجمعة المقبل.
 23/11/2016، فة الفلسطينية )صفا(وكالة الصحا
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 ر القائمة الجنسية الفلسطينية تصد   :زواج األردنيين واألردنيات .49
قالت جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن"، إن إجمالي عقود زوا  األردنيات من : عمان

ت المملكة، والمسجلة لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظا 2015الجنسيات العربية خالل العام 
عقدا ، مشيرة إلى  3530عقدا ، فيما بل  إجمالي عقود زوا  األردنيين من الجنسيات العربية  3647بل  

والصادر عن دائرة قاضي القضاة  2015أن مصدر هذه األرقام هو التقرير اإلحصائي السنوي للعام 
 في األردن.

تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية  وفيما يتعلق باألردنيات المتزوجات من جنسيات عربية، فقد
عقدا   والجنسية  325عقدا   والجنسية المصرية   795عقدا   وتالها الجنسية السورية   1933 

عقدا   والجنسية البحرينية  64عقدا   والجنسية اليمنية   132عقدا   والجنسية العراقية   250السعودية  
 12عقدا   والجنسية السودانية   22ا   والجنسية اللبنانية  عقد 24عقدا   والجنسية اإلماراتية   51 

 عقدا  .
 23/11/2016، الغد، عم ان

 
 جدار عين الحلوة: استنفار فلسطيني وتوضيحات لبنانية! .51

يتفاعل موضوع بناء الجيش اللبناني لما أسميت أبرا  المراقبة العسكري ة مع جدار : محمد صالح
حلوة، وتحديدا  في منطقة البساتين المحاذية لطريق الجنوب ما بين مرتفع، في مخيم عين ال إسمنتي

مستديرة صيدا الحكومي حتى صخر عين الحلوة جنوبا  في المنطقة المعروفة باسم "السكة" و"الجورة 
 الحمرا".

وترد د أن االتصاالت المتواصلة بين الجيش والقوى الفلسطيني ة أفضت إلى تجميد العمل بالجدار إلى 
 م موعد عقد اجتماع هام بين الطرفين.اليو 

يتعر ض الجيش لحملة ُتشن ضد ه عبر مواقع التواصل االجتماعي، حي  يصف مستخدموها الجدار 
".. أو حت ى عبر الد عوات المباشرة لتحركات شعبي ة  با"العازل" و"العار"، و"العنصري" و"الذل 

 ر  لبنان.واعتصامات ولقاءات، إلى حد وصول هذه الد عوات إلى خا
وأكثر من ذلك، كاد الوضع األمني في المخيم خالل الساعات الماضية ينفجر بين الجيش وبعض 

 المجموعات المسلحة على نطاق واسع، ليدخل الجميع في متاهات ال أحد يعرف نتائجها.
عازل،  وطالب المسؤولون بإجراء حوار سياسي بين الفلسطينيين والسلطة اللبنانية بدال  من بناء جدار

وذلك من أجل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية وحق العمل والتمل ك، واعتبر هؤالء أن "بناء جدار 
 عازل للمخيمات يسيء إلى العالقات اللبنانية الفلسطينية".
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 الجيش: ال جدار من دون الموافقة
فد من القيادة في المقابل، عقدت قيادة الجيش اللبناني في صيدا أكثر من اجتماع ولقاء مع و 

السياسية الفلسطينية الناطقة باسم المخيمات في مكتب مسؤول فرع مخابرات الجيش في الجنوب 
 العميد خضر حمود، وأطلعته على الخرائط التنفيذية للمشروع وتم ت مناقشة كل التفاصيل.
قة الجميع وأبل  حمود الوفد، بحسب مصادر مطلعة، بأن "الجيش لن يبدأ بأي إجراء إال بعد مواف

"، مشددا  على أن  "هذه اإلجراءات أمنية بحتة وهي اإلسمنتيعلى نقاط المراقبة والخط البياني للسور 
من أجل حماية المخيمات الفلسطينية وخصوصا  عين الحلوة والجوار اللبناني، وأنها لن تمس  بأي 

ل  يه من كل مداخله".شكل من األشكال من قريب أو بعيد حركة الدخول والخرو  من المخيم وا 
وأوحت االتصاالت التي انطلقت، أمس، بأجواء وصفت بالتفاؤلية بد دت الغيوم السوداء التي ظهرت 
على صعيد العالقات بين الجيش والمخيم، وذلك بعد جولة واسعة من االتصاالت الهاتفية 

نانية والعميد خضر حمود واالجتماعات بين القيادة السياسية الفلسطينية وبين المرجعيات األمنية اللب
وبمشاركة القوى والهيئات السياسية في صيدا. وشملت مختلف األطراف اللبنانية كا"حزب هللا" 

 و"حركة أمل".
وأفضت هذه االتصاالت إلى التوافق على عقد اجتماع اليوم في مكتب العميد حمود في ثكنة 

واألمنية الفلسطينية لالطالع على الجيش، بمشاركة ضباط من الجيش ووفد من القيادة السياسية 
 مكامن االعتراض الفلسطينية المستجدة وأسبابها والتفاهم على التفاصيل المتبقية كلها.

وترد د أن تمنيات عد ة دعت الجيش إلى تجميد العمل مؤقتا  ببناء الجدار لحين انتهاء اجتماع اليوم، 
 ي اليرزة للرد  عليه.قيادة الجيش ف إلىإال أن حم ود وعد بنقل هذا الطلب 

 24/11/2016، السفير، بيروت
 

 "إسرائيل"نعيم قاسم: حزب هللا "قوة إقليمية" وال نية لمعركة مع  .51
قال الشيخ نعيم قاسم، نائب أمين عام حزب هللا اللبناني، إن الحزب بات قوة إقليمية بعد : لندن

 انخراطه في الصراع المسلح في سوريا.
أن "حزب هللا قوة إقليمية من خالل أحدا   -مع وكالة تسنيم اإليرانيةفي مقابلة -وأضاف قاسم 

سوريا.. ألن حضورنا المادي والعسكري في سوريا وتضحياتنا كانت بارزة، وأبدينا مساهمة في حماية 
الدولة السورية في الوقت الصعب والمناسب، وهذا ما جعل المعادلة تتغير، ولن يستطيع الفريق 

 ا يريد".اآلخر أن يقرر م
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ورغم حديثه عن القوة التي وصل إليها الحزب جراء انخراطه في الحرب ضد المعارضة السورية 
المطالبة برحيل نظام األسد، إال أنه كان الفتا تأكيد قاسم أن حزب هللا ال يسعى لفتح معركة مع 

ين حزب هللا إسرائيل، مضيفا أن "كل المؤشرات تدل على أنه ال يوجد في المدى القريب معركة ب
والعدو اإلسرائيلي، من ناحية حزب هللا ال نية له بفتح معركة"، لكنه أردف بأن إسرائيل تعرف قوة 

 الحزب، "هم يعلمون أن جهوزية حزب هللا عالية، ولن يتراجع إذا فرضت عليه الحرب".
 23/11/2016، "21موقع "عربي 

 
 ف بدولة فلسطينالقادة العرب واألفارقة يدعون إلى االعترا: ماالبو .52

ماالبو: دعا القادة العرب واألفارقة أمس الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى ضرورة القيام 
ختام أعمال القمة  بذلك في وقت قريب. وطالب القادة في اإلعالن الخاص بفلسطين، الصادر في

مسؤولياته في الحفاظ على  العربية األفريقية الرابعة في ماالبو، مجلس األمن الدولي بأن يتحمل
اإلسرائيلي بجميع جوانبه، بغية تحقيق  العربي  السلم واألمن الدوليين، واتخاذ خطوات لحل الصراع

وتطبيق أحكام القانون الدولي ذات الصلة، ، 1967لحدود  السالم على أساس مبدأ حل الدولتين وفقا  
 للمجلس في هذا الصدد. والقرارات السابقة

الدول األعضاء على مقاطعة البضائع والمنتجات التي يتم إنتاجها وتصديرها من  وح  القادة
 المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

اإلعالن دعمه القوي لجهود فلسطين لحشد التأييد الدولي لتجسيد الحقوق غير القابلة للتصرف  وأكد
إيجابية بشأن الطلب الذي  واقع، ودعا مجلس األمن إلصدار توصيةللشعب الفلسطيني على أرض ال

 قدمته دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة.
أكتوبر  26ورحب القادة بقرار اليونسكو المتعلق بالحفاظ على مدينة القدس القديمة، الصادر في 

أصحاب المصلحة إلى  ها، ودعوا مختلفرفضهم ألي محاولة لتهويد ، مشددين2016 تشرين األول  
 احترام التنفيذ الكامل للمقرر.

العربي المستمر حول قضية فلسطين، داعين الدول  كما أكد القادة أهمية التنسيق األفريقي 
في المحافل  األعضاء إلى دعم القرارات المتعلقة بقضية فلسطين، والحفاظ على موقفها الموحد

ن االنتهاكات الخطيرة المستمرة لحقوق اإلنسان، التي ترتكبها القوات الدولية. كما أدان اإلعال
المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام  اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، داعين األطراف السامية

حول حماية المدنيين في وقت الحرب، التخاذ كل التدابير لضمان تنفيذ االتفاقية في األراضي  1949
 ينية.الفلسط
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وأدان القادة استمرار إسرائيل في أسر واحتجاز اآلالف من الفلسطينيين بمن فيهم النساء واألطفال، 
ورفض  للقانون الدولي. انتهاكا   وممارسة الحبس االنفرادي في نظام االحتجاز العسكري، الذي يشكل

من األراضي اإلعالن عمليات اإلعاقة البرية والجوية المفروضة على قطاع غزة، وغيرها 
 الفلسطينية.

 24/11/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 أبو الغيط: إهمال حقوق الشعب الفلسطيني يزيد اإلحساس بالظلم للشعوب العربية .53
قال األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن إهمال الحقوق المشروعة للشعب  :وفا -ماالبو

م لدى الشعوب العربية كلها، ويفقدها الثقة في قدرة المجتمع الفلسطيني ال يزيد سوى اإلحساس بالظل
 الدولي على إرجاع الحقوق ألصحابها، ويفتح الباب أمام اإلرهاب والعنف والتطرف.

يتطلب االستمرار  األمرفي قمتهم الرابعة، أن  والفارقةوأكد أبو الغيط خالل كلمته أمام القادة العرب 
قامة دولته المستقلة.في تأكيد الدعم القوي لنضال ش  عب فلسطين لنيل حريته وا 

وأشار إلى أن هذه القمة تعد محفال هاما لتعزيز التشاور السياسي بين الجانبين حول القضايا 
 والملفات الحيوية لديهما وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضايا األمن والتنمية ومكافحة اإلرهاب.

الداعمة للقضية  األفريقيةعبد العزيز، ثبات مواقف الدول بدوره أكد رئيس موريتانيا محمد ولد 
الدولية ذات الصلة، ووقف االعتداءات  األمميةالفلسطينية، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع القرارات 

 الفلسطيني.على الشعب  اإلسرائيلية
 23/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 رفع األذان في القدس "يلإسرائ"يندد بمنع  "تنفيذي اإلعالم العربي" .54

ندد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب بمشروع قرار سلطات : القاهرة: "الخليج"، وكاالت
االحتالل "اإلسرائيلي" لمنعها رفع األذان من خالل مكبرات الصوت في مدينة القدس، وشدد على 

 ضرورة تعزيز الجهود اإلعالمية في مواجهة اإلرهاب.
لمكتب في ختام اجتماع دورته السادسة، وسائل اإلعالم العربية بالتنديد بهذا المشروع على وطالب ا

كافة المستويات اإلقليمية والدولية، وشدد في البيان الختامي لالجتماع، على مركزية القضية 
 الفلسطينية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة فلسطين.

 



 
 
 
 

 

 37 ص             4118 العدد:        24/11/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

تيار القدس عاصمة دائمة لإلعالم العربي، مع اختيار عاصمة عربية أخرى وتبنى االجتماع اخ
 بشكل سنوي لتكون عاصمة اإلعالم العربي.

وطلب، من اتحاد اإلذاعات العربية، التعاون والتنسيق لتوحيد الب  الزمني المباشر، لهذه الفعاليات 
، ومنح الخبر الفلسطيني المساحة الخاصة بالقدس، داعيا  إلى نقل ما يجري في األراضي الفلسطينية

الالزمة، حتى يطلع العالم على حقيقة ممارسات دولة االحتالل "اإلسرائيلية"، وتخصيص أسبوع لدعم 
وفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي  التهويد،المدينة ومواطنيها، وكشف ما تتعرض له من أخطار 

 بحق اإلعالميين والمؤسسات اإلعالمية. 
 24/11/2016، قةالخليج، الشار 

 
 البنك الدولي: الوضع المائي في غزة كارثي .55

أكد البنك الدولي أن موارد المياه في فلسطين شحيحة بدرجة خطيرة، والوضع في غزة كارثي،  :غزة
مشيرا إلى أن الحاجة الملحة إلى المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي تعاني بالفعل 

 تد، إذا ارتفعت درجة حرارة األرض بسبب تغير المنام.من ندرة المياه، ستش
وقال أخصائي أول المياه والصرف الصحي في البنك الدولي عدنان غوشة: منذ وقت ليس بالبعيد 
كان بوسع كل شخص في غزة أن يشرب الماء من الصنبور في منزله. كان هذا في أواخر 

تم ضخها من الخزان الجوفي الطبيعي تحت تسعينيات القرن الماضي، إال أن الكثير من المياه 
األرض في غزة، ومنذ ذلك الحين بدأت مياه البحر تتسرب إليه ما جعله مالحا بدرجة لم يعد يصلح 

فقط من سكان غزة يحصلون على مياه الشرب  %10عندها للشرب. هذه وعوامل أخرى تعني أن 
في منطقة الشرق األوسط وشمال  %85في الضفة الغربية أو حوالي  % 90اآلمنة، بالمقارنة با

 إفريقيا عامة.
وأضاف، في بيان صدر عن البنك الدولي اليوم األربعاء: تتسرب مياه الصرف الصحي غير 
المعالجة أو رديئة المعالجة، والتي تأتي من المناطق المكدسة بالسكان ومخيمات الالجئين في غزة، 

ضافة لذلك، يحد  نقص في المياه مقترنا إلى خزان المياه الجوفية أو تصب في البحر ال متوسط. وا 
 بارتفاع الطلب نظرا لزيادة نمو السكان الذين يبل  عددهم حاليا مليوني نسمة.

المياه  -وقال: كانت هناك أفكار لبناء محطة لتحلية المياه، واستيرادها من مصر أو من إسرائيل
ع في الوقت الحالي في اتجاه إنشاء محطة مركزية إال أن سلطة المياه الفلسطينية تدف -العابرة للحدود

لتحلية المياه بدعم من البنك الدولي. كما يأخذ مشروع صخر للبنك الدولي في االعتبار تعزيز قدرة 
 مؤسسات المياه الفلسطينية على إدارة قطاع المياه وبناء هذه البنية األساسية المعقدة.
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لسلطة الوطنية الفلسطينية اتساقا مع استراتيجيته وأضاف أن البنك الدولي يعمل عن كثب مع ا
اإلطارية في مجال األمن المائي. ونحن مهتمون بتطوير البنية األساسية، بل ومهتمون أيضا 

 بامتالك المؤسسات للقدرة التي تمكن الحكومة من ضمان استمرارها. هذه مهمة صعبة.
أن من حق الفلسطينيين، مثل أي شعب صخر،  وأكد البنك الدولي: رغم الظروف القاهرة، فإننا نعتقد

 الحصول على المياه والصرف المناسبين.
 23/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 االنصياع لدعوات وقف االستيطان بالضفة "إسرائيل"األمم المتحدة: على  .56

لى االنصياع دعا مبعو  األمم المتحدة إلى الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، إسرائيل إ: نيويورك
للدعوات المتكررة لوقف البناء غير القانوني للوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية 

 المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وقال مالدينوف، أمام مجلس األمن الدولي، الليلة، إن "التطورات األخيرة في إسرائيل مثيرة للقلق 

ة األولى في الكنيست على مشروع قرار إلضفاء الشرعية على بشكل متزايد"،  التصويت بالقراء
 المستوطنات في الضفة .

وحدة  500وكانت بلدية االحتالل في مدينة القدس، أعلنت اليوم األربعاء، إطالق خطة لبناء 
 استيطانية جديدة في حي "رمات شلومو"، الذي يسكنه يهود متشددون، في القدس الشرقية.

 23/11/2016، معلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وال
 

 إدخال مواد اإلعمار واإلغاثة لغزة "إسرائيل"وكيل األمين العام لألمم المتحدة يطالب بإلزام  .57
طالب وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، ومنسق اإلغاثة : نيويورك/ محمد طارق

مان دخول مواد اإلعمار واإلغاثة إلى قطاع غزة. جاء الطارئة، ستيفن أوبراين، بإلزام إسرائيل بض
 ذلك في كلمته أمام، الجلسة الدورية بمجلس األمن الدولي، اليوم األربعاء، حول القضية الفلسطينية. 
وشدد "أوبراين" على ضرورة "إلزام إسرائيل بضمان السمال بدخول المواد الالزمة إلعادة اإلعمار 

ارئ إلى قطاع غزة". وأشار إلى أن عمال اإلغاثة غير قادرين على التحرك واإلغاثة واالستعداد للطو 
من سكان غزة  %70سنوات. وأوضح أن  10للقيام بعملهم الحيوي في القطاع، المحاصر منذ نحو 

يتلقون حاليا  شكال  من أشكال المساعدة اإلنسانية، في الوقت الذي أصبحت فيه قدرة األمم المتحدة 
 المساعدة "مقيدة بشكل متزايد". على تقديم تلك 
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وأشار المسؤول األممي إلى أن استمرار عدم وجود قرار  دولي  لألزمة اإلنسانية، جعل الفلسطينيين 
"عالقين في دوامة دائمة من اإلغاثة اإلنسانية واالعتماد بشكل متزايد على المساعدات". وحذر من 

 يتعلق باحترام حقوقهم وعدم االستقرار المتزايد.أن الفلسطينيين "يواجهون نقصا  مستمرا " فيما 
وتطرق "أوبراين" إلى الوضع في الضفة الغربية المحتلة، محذرا  من أن "وتيرة عمليات الهدم ومصادرة 
الممتلكات الفلسطينية من قبل إسرائيل، تجاوزت بكثير السنوات الماضية لتصل إلى الضعف مقارنة 

ات الرعوية في المنطقة     التي تعد من أكثر األسر الفلسطينية ، معظمها بين المجتمع2015بعام 
 ضعفا ".

وناشد المسؤول األممي مجلس األمن الدولي "معالجة الدوافع الكامنة وراء أزمة حماية فلسطين من 
 خالل اإلرادة السياسية إلنهاء االحتالل  اإلسرائيلي  الذي يقترب اآلن من ذكراه السنوية الخمسين". 

 24/11/2016 ،لألنباء األناضولة وكال
 

 تدين سياسة الهدم في اللد والنقب "العفو الدولية" .58
أدانت منظمة العفو الدولية في البالد قرار السلطات اإلسرائيلية هدم قريتي عتير أم : هاشم حمدان

الحيران، وثالثة بيوت بملكية عائلة شعبان في حي كرم التفال في اللد. وطالبت المنظمة من 
 لسلطات اإلسرائيلية العدول الفوري عن قرارها هدم عتير أم الحيران.ا

وأشارت منظمة العفو الدولية في البالد وخارجها ومجموعة منظمات وجمعيات حقوقية أخرى إلى أن 
مخططات الهدم في عتير أم الحيران تعتبر إخالء قسريا وانتهاكا لحق المواطنين في المسكن، وفق 

خاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حي  سيتم إخالء سكان عتير أم الميثاق الدولي ال
الحيران رغما عنهم، دون اتباع اإلجراءات القانونية والضمانات القانونية، بما في ذلك التشاور مع 

 التعويض المالئم. السكان، وتوفير البديل المناسب لهم أو
 23/11/2016، 48عرب 

 
 ون ينتقدون فيون بسبب تصريحاته عن التشدد الدينيزعماء يهود فرنسي .59

انتقد زعماء يهود المرشح األوفر حظا  للفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا  :رويترز -باريس
فيون يوم األربعاء، بسبب تصريحات لمح فيها إلى أن اليهود لم يكونوا راغبين في الماضي في 

 احترام قواعد البالد.
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للفوز بالجولة الثانية من انتخابات تمهيدية في مطلع األسبوع المقبل مما يجعله مرشح وفيون مرشح 
  بشأن 1المحافظين في االنتخابات الرئاسية المقررة العام القادم. وكان يتحد  إلى إذاعة  أوروبا 

 الحاجة لمكافحة التشدد اإلسالمي.
… لطريقة التي تصدينا لها بها من قبلوقال فيون "يتعين علينا أن نتصدى لتلك األصولية بنفس ا

كافحنا بعض أشكال األصولية الكاثوليكية، وكافحنا سعي اليهود للعيش في مجتمع ال يحترم جميع 
 قواعد الجمهورية الفرنسية".

 ولم يتضح على وجه الدقة ما كان يشير إليه فيون.
 قا  مع فيون بشأن تصريحاته.وذكرت متحدثة باسم كبير حاخامي فرنسا حاييم كورسيا أنه تحد  الح

وقال كورسيا إن المجموعات اليهودية ربما عاشت في الماضي في عزلة نسبية عن المجتمع 
األوسع، إال أن ذلك "لم يكن بأي حال من األحوال خيار المواطنين اليهود، ولكن نتيجة لعدم قبول 

 المجتمع الفرنسي ألقرانهم في ذلك الوقت".
سة اتحاد الطالب اليهود الفرنسيين "تلك التصريحات المفاجئة تثير أسئلة حول وقالت ساشا غزالن رئي

 كيفية تعريف فرنسوا فيون لألصولية".
وقال "لم أقصد مطلقا  أن  وكتب فيون الحقا  على صفحته على فيسبوك أن تصريحاته ُأسيء فهمها.

 جمهورية".أشكك في ارتباط المجتمع اليهودي بقيمنا المشتركة وباحترام قيم ال
 24/11/2016، القدس العربي، لندن

 
 مصاعب اقتصادية كبرى في تركيا .61

الفاشلة، إلى  االنقالبيةأدت التطورات السياسية األخيرة في تركيا، بعد المحاولة : عامر ذياب التميمي
إثارة تساؤالت حول عافية االقتصاد ومدى مالءة األوضاع المالية. وال شك في أن ما أوردته 

ت التصنيف االئتماني في شأن قدرة البالد على مواجهة التزاماتها تجاه العالم الخارجي دفع مؤسسا
مسؤولين أتراكا  إلى ردود متعجلة. لكن التقارير االقتصادية الموثوقة تشير إلى تراجع معدالت النمو 

كروا أن أعداد وتباطؤ اإلنتا  الصناعي، وال يمكن المسؤولين في اإلدارة االقتصادية لتركيا أن ين
 السيال اآلتين إلى البالد من مختلف بلدان العالم تراجعت في شكل حاد.

ثمة مخاوف من تفاقم العنف بعد ازدياد األعمال اإلرهابية المتنوعة المصادر واستمرار الصدام 
العسكري مع المتمردين األكراد في جنوب شرقي البالد. يضاف إلى ذلك أن التورط التركي في 

السورية وانخراط قوات تركية في أعمال قتالية داخل سورية قد ال يكون إيجابيا  من المنظور  األزمة
االقتصادي وال يمكن أن يعزز ثقة رجال األعمال والمستثمرين. وعلى رغم كل هذه العوامل السياسية 
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 3.3ذا العام واألمنية غير المواتية، تتوقع مؤسسات اقتصادية دولية أن يبل  معدل النمو في تركيا ه
في المئة العام المقبل. وُتعتبر معدالت النمو التي تتراول بين ثالثة  3.2في المئة وربما يتراجع إلى 

ن لم تكن مثالية. 3.5و  في المئة في بلد ذي موقع اقتصادي بارز كتركيا مقبولة نسبيا  وا 
لناتج المحلي اإلجمالي مليون شخص، كما أن ا 78 بحواليتركيا دولة ذات حجم سكاني كبير ُيقدر 

بليون دوالر أي أن متوسط دخل الفرد يزيد على تسعة صالف دوالر سنويا .  717نحو  2015بل  عام 
األولى في العالم لجهة الحجم االقتصادي. وثمة مؤشرات ال  20وُتصنف تركيا من ضمن الدول الا 

 تزال تركيا تواجه مشكالت في بد من أن تؤخذ في االعتبار للتعرف إلى األوضاع االقتصادية. وال
تأمين فرص عمل للمواطنين المتدفقين إلى سوق العمل وتشير البيانات أن نسبة البطالة تصل إلى 

 في المئة. 10.3
في المئة في الوقت الراهن، وهو معدل يزيد بنسبة كبيرة عن معدل  7.7ويصل معدل التضخم إلى 

يسجل نحو اثنين في المئة. ولمواجهة البطالة والتضخم التضخم في البلدان الصناعية المتقدمة حي  
على السلطات النقدية أن تجد معادلة مالئمة لصياغة السياسات النقدية بما يعزز التوسع في 
االستثمار والمشاريع الجديدة من دون إحدا  ارتفاع في معدالت التضخم وهذا أمر لن يكون يسيرا . 

ليرة،  3.4سعر صرف الليرة التركية، إذ بات الدوالر يساوي ويساهم في رفع معدل التضخم تراجع 
. يعني ذلك أن هناك أهمية لضبط األوضاع المالية والسياسات النقدية 2012ليرة في  1.75مقارنة با 

 للتمكن من بلوغ االستقرار لسعر صرف العملة.
تتوافر لدى البالد قدرات واالقتصاد التركي من االقتصادات الصناعية منذ ستينات القرن العشرين إذ 

صناعية في أعمال النسيج والمواد الغذائية ومواد البناء، وأصبحت الصناعات التحويلية تمثل 
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. بيد أن قطاع الخدمات أصبح مؤثرا   27.7مساهمة نسبتها 

لقطاع السياحي أهمية بالغة في في المئة من الناتج. ويمثل ا 64.2بدرجة كبيرة فهو يساهم بنسبة 
االقتصاد التركي خصوصا  بعد استثمار باليين الدوالرات في مشاريع سياحية وفي البنية التحتية 

 المساعدة لهذا القطاع، وجرى ذلك على مدى زمني يزيد على عقدين.
  دخل البالد . وبل2015مليونا  في  37إلى  2005مليون زائر عام  20وقفزت أعداد السيال سنويا  من 

 2016بليون دوالر. لكن دخل السياحة خالل الربع األول من  31.5نحو  2015من السياحة عام 
، وسجل التراجع السنوي خالل الربع 2015في المئة مقارنة بالربع األول من  16.5انخفض بنسبة 

مئة خالل الربع في ال 30في المئة. أما أعداد السيال فهوت بنسبة  35.6الثاني من العام الجاري 
. وأدت األزمة مع روسيا إلى انخفاض حاد في عدد الزوار الروس الذين مثلوا نسبة 2016الثاني من 
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مهمة من زوار تركيا، وربما تتحسن أعدادهم بعد تحسن العالقات بين روسيا وتركيا خالل الشهور 
 األخيرة.

تماني السندات التركية الحكومية وتراجعت قيم األصول بعدما صنفت وكالة "موديز" للتصنيف االئ
بدرجة "الخردة" باعتبارها تحمل أخطارا  عالية وال ُينصح المستثمرون باقتنائها. ويحمل ذلك تبعات 

تدفع فوائد مرتفعة نسبيا  كي تتمكن من تسويق تلك  أنكبيرة إذ أصبح على الحكومة التركية 
 في المئة وهو معدل عاٍل. 9.44ية السندات. وبل  سعر الفائدة على سندات الخزينة العشر 

وثمة عوامل دفعت "موديز" إلى اعتماد هذا التصنيف المؤلم لسندات تركيا، منها ما يتصل بأوضاع 
االقتصاد الكلي وتأثيرات المشكالت السياسية واألمنية عليه، وثمة مصاعب تواجه المصارف 

مويل. يضاف إلى ذلك أن إمكانات والمؤسسات المالية الوطنية في عمليات إعادة الرسملة والت
الحكومة لتقديم الدعم المالي باتت صعبة. وشمل خفض التصنيف مؤسسات ومصارف رئيسة. قد ال 

في المئة من الناتج  32.9تواجه الحكومة التركية مصاعب في ديونها السيادية التي ال تزيد على 
بليون  237لدين الحكومي البال  اليوم المحلي اإلجمالي، لكن استمرار المصاعب قد يرفع نسبة هذا ا

 دوالر.
أمام تركيا إمكانات لمواجهة مصاعبها لكن ذلك يتطلب معالجات سياسية براغاماتية وتطوير عالقات 

 اقتصادية وسياسية مناسبة مع الشركاء األساسيين مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.
 24/11/2016الحياة، لندن، 

 
 ينيون أرضهم لليهود؟هل باع الفلسط .61

فايز أبو شمالة د.  
نجح اإلعالم اإلسرائيلي في تشويه صورة الفلسطينيين أمام أمتهم العربية، فمرة أظهر الفلسطينيين 
بأنهم باعوا أرضهم لليهود مقابل المال، ومرة أخرى أظهر الفلسطينيين بمظهر الخونة؛ الذين يبيعون 

خرى أظهر الفلسطينيين بأنهم متخلفون متعصبون متطرفون أنفسهم وقومهم بأرخص األثمان، ومرة أ
متحجرون بال ثقافة وبال مشاعر، ودائم ا تجد من يصدق هذه الدعاية، لوال الشواهد النقية من شهداء 
ا رائع ا للفلسطيني  الشعب الفلسطيني، ومن أسراه وجرحاه ومثقفيه وشبابه وصباياه الذين قدموا نموذج 

 افع عن وطنه بدمه.المقاوم الشريف المد
ولعل أخطر التهم التي نجح اليهود في ترويجها ضد الفلسطينيين، والقت صذان ا ُمصغية لدى بعض 
العرب، هي تهمة بيع الفلسطيني ألرضه، وهي تهمة تبرئ اليهود من اغتصاب أرض فلسطين بقوة 
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عن أرض باعوها السالل واإلرهاب، وفي الوقت نفسه ال تشرع للفلسطينيين أي حق في الدفاع 
 لليهود، بعد أن قبضوا ثمنها.

قبل أيام قدمت الكنيست اإلسرائيلي دليال  جديد ا على أن الفلسطيني ال يبيع أرضه، وذلك حين أقرت 
بالقراءة التمهيدية قانون تشريع البؤر االستيطانية، وهو القانون المخالف لقرار المحكمة العليا 

قد أقيمت على أراٍض فلسطينية خاصة،  اليهودية،ة "عمونة" اإلسرائيلية التي قضت بأن مستوطن
رفض أصحابها الفلسطينيون بيعها لليهود، ورفضوا التعويض المالي، ولجئوا بأوراق الملكية إلى 

 القضاء اإلسرائيلي نفسه، كي يعيد لهم أرضهم الخاصة.
لسطينية الخاصة، وال سيما إن قانون تشريع البؤر االستيطانية، ال يعني إال تشريع سلب األرض الف

من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية  %47أن المعلومات الرسمية اإلسرائيلية تشير إلى أن 
، قد أقيمت على أراٍض فلسطينية خاصة، لما يزل يعيش أصحابها تحت 1967المحتلة سنة 

، 1948الصهاينة سنة  االحتالل، فكيف هو الحال مع األراضي الفلسطينية الخاصة التي اغتصبها
 وشردوا أصحابها في دول الشتات 

قد يرضينا كثير ا كفلسطينيين اعتراف عضو الكنيست عن حزب الليكود "بني بيجن"، أن مشروع 
قانون البؤر االستيطانية هو قانون السلب، وقد يعجبنا اعتراف المستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية 

لقانون الدولي، وقد يثلج صدورنا اعتراف زعيم المعارضة يتسحاق بأن هذا القانون يتعارض مع ا
هرتسوغ، بأن الكنيست اإلسرائيلي تصوت على قانون السرقة والسلب، رغم تعارضه مع قانون دولة 
إسرائيل، ورغم تعارضه مع القانون الدولي، ولكن يغضبنا في هذه القضية المثارة عبر اإلعالم 

 اإلسرائيلي أمران:
حين يقر مشروع البؤر االستيطانية مبدأ التعويض المالي للفلسطينيين أصحاب األراضي األول: 

الخاصة؛ فمعنى ذلك أن دولة إسرائيل ال تظلم أحد ا، وتتصرف وفق القانون الدولي، ولم تعتدِّ على 
 أي أرٍض فلسطينية خاصة من قبل، وهذا كذب مفضول، يجب أن يشهر به.

سطينية من هذه القضية المصيرية، حي  اكتفت بالشجب واإلدانة، وأغلقت الثاني: سلبية القيادة الفل
 على نفسها أبواب قاعة أحمد الشقيري في رام هللا، تحضير ا للمؤتمر السابع لحركة فتح.
 23/11/2016، فلسطين أون الين
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 لبناني للفلسطينيين "غيتو" .62
 د. فايز رشيد

اء جدار إسمنتي عازل حول مخيم عين الحلوة. بسرعة فجأة، ودون سابق إنذار، انطلقت أعمال بن 
فائقة، بدأت معالم الجدار في الظهور. ووفقا للمصادر فإن شركة المقاوالت التي ُلزمت المشروع، 
وقامت بتلزيم شركات صغيرة أعماال تنفيذية فيه، ربما تكون عائدة إلى مقربين من شخصية لبنانية 

 وهي التي كشفت مخطط بناء الجدار.غير مدنية بارزة  حسب المصادر ، 
شهرا ، نظرا  لدقة العمل ووظيفته األمنية. والتنفيذ يجري  15ووفقا للمعلومات، سيستغرق بناؤه نحو 

تحت إشراف ضباط كبار من الجيش اللبناني. والعملية تسير وفقا  لما هو مرسوم لها. وقد جرى 
إللغائه، السيما أن أبرا  المراقبة فيه تكشف كل  إهمال كل االعتراضات التي تقد م بها الفلسطينيون

نما بيوتات بسيطة، معظم  منازل الفلسطينيين في المخيم، وهي ليست منازل بالمعنى الحقيقي لها، وا 
سقوفها من ألوال الزينكو. المصادر اللبنانية تؤكد أن بناء الجدار تستدعيه ضرورات أمنية، وأنه 

باشر بين الفلسطينيين من أبناء عين الحلوة وعناصر الجيش، لكن يخفف من احتماالت االحتكاك الم
أصوات االعتراض الشعبي داخل المخيم ارتفعت عاليا وفن دت التفسيرات اللبنانية. نعم، بدأ ينتشر 

ألف فلسطيني. ربما  70في وصف السور الذي يسيج حياة نحو « جدار العار»داخل المخيم تعبير 
أن الغيتو، ارتبط بالتجمعات اليهودية في مدن العالم، مع فارق أن اليهود، هم فات اإلخوة اللبنانيين، 

من اختاروا العيش في حارات خاصة بهم، ولم تُبَن أسوار حول تجمعاتهم السكنية. ومع االحتالل 
الصهيوني لكامل األرض الفلسطينية، تفتقت العقلية الصهيونية عن فكرة إحاطة الفلسطينيين 

 هم وسجنهم داخلها، وبالفعل ُبنيتو وتبنى الجدران العنصرية من حولهم.بالجدران لعزل
نأسف لنقل اإلخوة في السلطة اللبنانية، تجربة العدو الصهيوني في التعامل مع شعب عربي، من 
المفترض أنهم إخوان له، ولكن مع فارق أن األسوار العالية تحيط بمخيم بسيط لالجئين الفلسطينيين، 

مرارا وعلى رؤوس األشهاد، أنهم ضد توطينهم في لبنان أو أي بلٍد صخر، وهم لن يقبلوا  الذين أعلنوا
وطنا، غير وطنهم األصلي فلسطين. معروف تاريخ تحكم شرطة المكتب الثاني اللبناني في حياة 

 72الفلسطينيين سنوات طويلة، حين عاشوا اضطهادا وقمعا كبيرين، في ظل منعهم من العمل في 
دءا من طبيب، ومهندس، وموظف وصوال إلى عمال نظافة في البلديات اللبنانية. مهنة، ب

الفلسطينيون في لبنان ذاقوا الويالت، بدءا من ارتكاب المجازر بحقهم من قبل حزب الكتائب 
وجماعات سمير جعجع، على شاكلة مجزرة صبرا وشاتيال، إضافة إلى المجازر الصهيونية بحقهم 

جدار »ا. أهلنا في لبنان، ما زالوا يعانون األمرين، وفوق كل ذلك يأتي بناء وحق اللبنانيين أيض
 ، في أكبر مخيم لهم.«العار
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لو تساءلنا، ماذا تريد السلطة اللبنانية من أهلنا في لبنان، فوق كل ظروفهم الصعبة، وقرارات منع 
أسمع وغيري إجابة رسمية العمل بحقهم  بالفعل ربما يكون ذلك سؤاال شائكا رغم بساطته أتمنى لو 

لبنانية على هذا السؤال، أقول ذلك ألننا ندرك، جواب أهلنا عما يريدونه من لبنان  إنهم ال يريدون 
شيئا، غير العيش بعزة وكرامة وأمان على وضعهم ووضع أبنائهم، حتى تحين ساعة العودة إلى 

بية، منابر لخدمة عدالة القضية العر  األقطارالوطن الفلسطيني. يريدون أن يكون لبنان كما كل 
الفلسطينية، دون االنتقاص من أي مظهر سيادي لهذا البلد العربي والحفاظ على أمنه. نريد من 

 1947لبنان إعطاء الجزء من شعبنا  الذي لجأ إليه مضطرا، بعد تهجيره القسري من فلسطين عامي 
العصابات اإلرهابية الصهيونية  كافة بعد المذابح العديدة، التي اقترفت بحقه على أيدي  1948و

حقوقه اإلنسانية أوال، وحقوقه السياسية وحقه في التعبير عن رأيه تجاه قضيته الوطنية، وحقوقه 
االقتصادية واالجتماعية، وفقا للمواثيق واالتفاقيات الدولية وبرتوكوالت حقوق اإلنسان وحقوق 

 د أكثر من ذلك.الالجئين، التي وقعها لبنان ذاته. نعم، ال نري
للعلم أنه حتى لهجة سكان شمال فلسطين وجنوب لبنان، متشابهة تماما. يعود هذا إلى التاريخ 

، لم تكن هناك أي حدود بين لبنان وفلسطين، كانت األخيرة محجا ألهل 1920القريب، فقبل عام 
بحكم ازدهار المدن  لبنان، خاصة مدينة حيفا، كما يافا أيضا لألشقاء من كل أنحاء الوطن العربي،

، من أن فلسطين «مكان تحت الشمس»الساحلية الفلسطينية  وليس مثلما يد عي نتنياهو، في كتابه 
كانت خالية سوى من بدو رح ل يسكنونها  كمحطات رئيسية للتجارة والتبادل التجداري واالحتكاك مع 

ك ل فلسطين في تلك الحقبة، منارة كل بلدان العالم صنذاك. كان هذا األمر أحد العوامل المهمة، لتش
ثقافية وحضارية على صعيد الوطن العربي، وبالتالي كانت فلسطين نقطة استقطاب جامعة للعرب، 

 وبضمنهم اإلخوة اللبنانيون.
ولعلني أستعيُر معلوماٍت من بحٍ  مهم للباح  والكاتب الصديق صقر أبو فخر، يتركز حول 

إلى لبنان، ودورها في تنمية هذا البلد الشقيق، كما كل األقطار الكفاءات الفلسطينية التي هاجرت 
، تدفق على لبنان نحو 1949ا 1948وامتد إلى اآلن.. ففي سنة  1949العربية. الدور ابتدأ فعليا  سنة 

مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل اليوم  150صالف الجن فلسطيني، وهؤالء حملوا معهم نحو  110
باألسعار الجارية. وهذه المبال  المالية التي صب ت في لبنان مرة واحدة، أطلقت فورة مليار دوالر  15

اقتصادية مهمة. وعالوة على ذلك، فإن الفلسطينيين الالجئين كانوا معظمهم أيدي عاملة مدر بة، 
فساهموا في ازدهار القطاع الزراعي في سهول جنوب لبنان، وفي تنشيط القطاع الصناعي في 

لدكوانة ا المكلس وغيرها من المناطق اللبنانية. وبالتدريج، رال الفلسطينيون ينخرطون في منطقة ا
الحياة الثقافية والعلمية والتربوية في لبنان، ولمع بينهم الكثيرون ممن كان لهم شأن في االزدهار 
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حسيب اللبناني أمثال يوسف بيدس، مؤسس بنك إنترا، وكازينو لبنان، وطيران الشرق األوسط، و 
.. رفعت النمر مؤسس البنك االتحادي C. C. Cالصباغ وسعيد خوري مؤسسي شركة اتحاد المقاولين

العربي ثم بنك بيروت للتجارة، وباسم فارس وبدر الفاهوم  شركة التأمين العربية ، وزهير العلمي 
  شركة خطيب وعلمي ، وغيرهم كثيرون.

لمجاالت. وهؤالء على الرغم من مأساة االقتالع كان الفلسطينيون في لبنان روادا  في مختلف ا
واللجوء التي حاقت بهم، تمكنوا من التغلب على شروط النفي القسري، وبادروا إلى الخرو  من 
قيودها، وأبدعوا في الحياة العمرانية والثقافية كل اإلبداع. إن أول شركة لتوزيع الصحف والمطبوعات 

فر  هللا. وأول من وصل إلى القطب الجنوبي في بعثة علمية في لبنان أسسها فلسطيني، وهي شركة 
ورفع العلم اللبناني هناك هو الفلسطيني جور  دوماني. وأول من أسس شركة تأمين، هو  1958سنة 

 شركة التأمين العربية . وأول من قاد طائرة جمبو في شركة طيران الشرق األوسط هو  باسم فارس،
خرائط هو سعيد الصب اغ. وأول فرقة للرقص الشعبي أسسها مروان حنا حوا. وأول متخصص برسم ال

جرار ووديعة حداد جرار، قيصر حداد أسس  ثانوية الروضة المعروفة . وأول من أسس الفرق 
الكورالية ألفاريس بولس وسلفادور عرنيطة. وأول من أسس مراكز البح  العلمي، الفلسطيني وليد 

ريق  مؤسسة الدارسات الفلسطينية ، وفايز صاي   مركز الخالدي، ومعه السوري قسطنطين ز 
األبحا  الفلسطيني ، ويوسف صاي   مركز التخطيط الفلسطيني ، وأنيس صاي   الذي جعل مركز 
األبحا  أحد أهم مراكز البح  العلمي . هؤالء األشقاء الثالثة فلسطينيون من أصل سوري عاشوا 

إلسالمية كان الشيخ تقي الدين النبهاني، الذي أسس في لبنان، حتى أن أول مؤسس لألصولية ا
  حزب التحرير اإلسالمي، وهو فلسطيني.

وكان الفلسطينيون روادا  في ميادين كثيرة أخرى، فمن رواد النقد األدبي، لمع محمد يوسف نجم 
حسان عباس. ومن رواد العمل اإلذاعي، برز كامل قسطندي، وغانم الدجاني، وصبحي أبو لغد،  وا 

 عبد المجيد أبو لبن، وناهدة الدجاني. و 
ومن رواد العمل المسرحي صبري الشريف. ومن رواد علم اآلثار ديمتري برامكي. ومن رواد العمل 
القاموسي والمعجمي أحمد شفيق الخطيب، وقسطنطين تيودوري. ومن بين الذين لمعوا في عالم 

يقتها رونزا وعبود عبد العال، ورياض الموسيقى حليم الرومي، وابنته ماجدة، وفاديا طنب، وشق
البندك، وجهاد عقل، ومحمد غازي، وعبد الكريم قزموز. ومن أبرز الصحافيين والكت اب غسان 
كنفاني، شفيق الحوت، ونبيل خوري، وسمير قصير، وجهاد الخازن، والياس صنبر، وفي الكاريكاتير 

سماعيل ناجي العلي، وفي الفن التشكيلي بول غيراغوسيان، وجولي انا سيرافيم، وموسى طيبا، وا 
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شموط، وفي التمثيل غسان مطر، ومحمود سعيد، ومارسيل مارينا. وفي تصميم األزياء إيال زحالن. 
 نأمل من اإلخوة في السلطة اللبنانية إلغاء قرارهم.

 24/11/2016، القدس العربي، لندن
 

 االنشقاقية!الذاهبة لمؤتمرها السابع.. وتاريخها مع المحاوالت  "فتح" .63
 صالح القالب
المفترض أن تعقد حركة التحرير الوطني الفلسطيني  فتح  مؤتمرها السابع في رام هللا، في الضفة 

مؤتٍمر تعقده هذه  الغربية، يوم الثالثاء المقبل، في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وهو ثاني
،فقد سبقه المؤتمر  1965الفاتح من عام الحركة على األرض الفلسطينية منذ انطالقتها العسكرية في 

،بينما كان قد انعقد  2009أغسطس  صب  عام  السادس الذي انعقد في مدينة بيت لحم في الرابع من
بغياب خليل الوزير  أبو جهاد ،  1988المؤتمر الخامس في تونس في الثامن من أغسطس عام 

بريل  نيسان  من ذلك العام نفسه، أي اإلسرائيليون في السادس عشر من أ الذي كان قد اغتاله
 ،وحضور معظم القادة المؤسسين، وفي مقدمتهم ياسر عرفات  أبو عمار  الذي حسب صخر 1988

 .2004في عام « البولونيوم»المعلومات تم اغتياله بمادة 
ولعل أخطر ما سيواجهه هذا المؤتمر هو الخالف الذي غدا عاصف ا ومستحك ما بين الرئيس 

دحالن الذي يعمل  ني محمود عباس  أبو مازن  وعضو اللجنة المركزية  المفصول  محمدالفلسطي
« أتباعه»في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والذي تتردد معلومات غير مؤكدة أن « مستشارا  »اآلن 

 التشويش على هذا المؤتمر الذي يسود اعتقاد ، سيحاولونفي الضفة الغربية، وفي قطاع غزة أيضا  
، ألنه من المفترض أن ينتشل «فتح»لدى المراقبين في رام هللا أنه أهم وأخطر مؤتمر تعقده حركة 

المرتبكة الحالية، ويعالج أمورها القيادية التي تعاني من اهتزازات  هذه الحركة من أوضاعها
شكاالت كثيرة.  وا 

هذه الحركة، التي ال تزال وهنا، فإن ما يجب أن يقال وتتم اإلشارة إليه هو أن أخطر ما واجهته 
، هو أنها كانت وعشرين عاما   متأخرة اثنين« حماس»تتصدر قيادة العمل الوطني رغم بروز حركة 

فقدت اثنين من أهم رموزها التاريخيين؛ األول هو خليل الوزير  أبو جهاد ، والثاني هو صالل خلف 
من أهم قيادييها من بينهم أبو  ا كبيرا  المستوى القيادي عد د  أبو إياد ، وأنها كانت قد قدمت على

يوسف النجار وكمال عدوان وسعد صايل  أبو الوليد  وهايل عبد الحميد وعبد الفتال الحمود وماجد 
في  غير عدد من أعضاء المجلس الثوري الذين كان اغتالهم اإلسرائيليون، خصوصا   أبو شرار، وهذا

 سبعينات القرن الماضي.
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ركة فتح، وهي ذاهبة إلى مؤتمرها السابع، بأنها مهددة بانشقاق جديد تحت واآلن وبينما تشعر ح
الحركة منذ تأسيسها،  فإن المعروف أن االنشقاقات بقيت ترافق هذه«!! الخارجية»وطأة التدخالت 

ولعل أخطر هذه االنشقاقات أوال : االنشقاق الذي قاده صبري البنا  أبو نضال  بدعم من النظام 
له، ولعل  للدولة، وكان صدام حسين نائبا   بق، عندما كان أحمد حسن البكر رئيسا  العراقي السا

كل خطورة فعلية على حركة التحرير الوطني الفلسطيني أن هذا االنشقاق تمكن من استقطاب  ماَ ش َّ
من بينهم ناجي علوش  أبو إبراهيم  ومحمد داود عودة  أبو داود ،  عدد من أعضاء مجلسها الثوري،

ل ما يجب أخذه بعين االعتبار في هذا المجال أن هؤالء وغيرهم كانوا قد مروا على حزب البع  ولع
وكان بعضهم قد وصل إلى مواقع قيادية فيه، وثاني ا: االنشقاق الذي  ،1966انشقاقه في عام  قبل

ن كل م ،1982 قاده، بترتيب من نظام حافظ األسد بعد إخرا  منظمة التحرير من بيروت في عام
، التي تُتهم باغتيال سعد «االنتفاضة فتح »وأبو خالد العملة وأعطي اسم حركة « أبو موسى»

 صايل  أبو الوليد  في منطقة البقاع اللبنانية في العام نفسه.
وهذا يجعلنا نشير إلى أن حزب البع  العربي االشتراكي، الذي كان وصل إلى الحكم في سوريا في 

دفع كثير من الضباط  وره من أجل السيطرة على هذه الحركة إلىقد بادر هو بد ،1963 عام
الفلسطينيين  البعثيين  العاملين في الجيش السوري إلى االلتحاق بها، ومن بينهم النقيب يوسف 

المكاتب »داخلي خالل اجتماع في أحد  عرابي الذي ُقتل ومعه زميله محمد حشمه، في اشتباك
، على رأسهم «فتح»السلطات السورية إلى اعتقال عدد من قادة في دمشق، وحي  بادرت « الحركية

الوزير  أبو جهاد  ومن بينهم أبو صبري صيام وعبد الكريم  ياسر عرفات  أبو عمار  وخليل
 العكلوك وزكريا عبد الرحيم ومختار بعباع وعبد المجيد زعموط.
رب التحرير الشعبية بعد، طالئع ح لم تكن السلطات البعثية يومها قد شكلت منظمة الصاعقة 

وبعض الدول  ، التي كانت تَُتهم بتلقي الدعم من المملكة العربية السعودية«فتح»وكانت حركة 
التفاف ا فلسطيني ا وعربي ا واسع ا  1965الخليجية قد استقطبت بعد انطالقتها العسكرية مباشرة في عام 

بعض ضباطه الفلسطينيين العاملين  ، ودفوعمما دفع النظام البعثي للسعي للهيمنة على هذه الحركة
في الجيش السوري إلى االلتحاق بها؛ فكانت تلك المواجهة الداخلية المبكرة في مايو  أيار  عام 

ن بادر  وكان اعتقال ياسر عرفات  أبو 1966 عمار  وخليل الوزير  أبو جهاد  ومن معهما، وكان أ و
طالئع حرب التحرير  تل الخاص، فكانت قوات الصاعقة البعثيون لتشكيل تنظيمهم الفلسطيني المقا

المشار إليها صنف ا التي كانت قد شكلت ثقال  رئيسي ا في الساحة الفلسطينية قبل انقالب  الشعبية هذه
 .1970حافظ األسد في عام 
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 العراق، مثلهم مثل رفاقهم  األعداء  في دمشق، فإنهم، عندما فشل مشروعهم« بعثيي»وبالطبع فإن 
«  فتح»هو حركة  تنافسي ا االنشقاقي الذي تزعمه صبري البنا  أبو نضال ، والذي أعطي اسما  

المجلس الثوري، قد بادروا إلى تشكيل جبهة التحرير العربية، وهنا فإن الالفت أن هذين التنظيمين 
ر اسماهما ش و لفلسطينية؛ إلى ما يدل على هويتهما ا اللذين من المفترض أنهما فلسطينيان لم ُي ِّ

قوات الصاعقة والثاني اسمه هذا االسم المشار إليها  فاألول اسمه طالئع حرب التحرير الشعبية 
 «.جبهة التحرير العربية»صنف ا: 

من الداخل، « فتح»حركة « غزو»وهنا فإنه ال بد من اإلشارة إلى أن جهات كثيرة بقيت تسعى لا
القذافي الذي كان ور   نشقاقات، من بينها نظام معمروبقيت تحاول محاصرة قيادتها التاريخية باال

المجلس الثوري «  فتح»نظام البع  العراقي في احتضان صبري البنا  أبو نضال  وتنظيمه حركة 
فإن هناك دوال  عربية، من بينها مصر والمملكة  ، لكن بصورة عامة«بندقية لإليجار»الذي أصبح 

ما واألردن والجزائر وأيضا  العربية السعودية ودول الخليج العر  المغرب، كانت استضافت  بي عمو  
التي اعترفت بمنظمة التحرير ممثال  شرعي ا ووحي دا للشعب  1974قمة الرباط الشهيرة في عام

ن شكلية، للمشاغبة  الفلسطيني، بقيت تنأى بنفسها عن إنشاء أي تشكيالت وتنظيمات فلسطينية، وا 
 ا.والتنكيد عليه« فتح»حركة  على

ن  ، التي هي في األصل «فتح»وهكذا فإنه، بعد هذا االستعراض المطول، ال بد من التأكيد على أ َّ
مؤتمرها السابع الذي من  الثورة الفلسطينية، وهي منظمة التحرير، تتعرض اآلن وهي ذاهبة إلى

م االنشقاقية المقرر أن ينعقد في رام هللا في التاسع والعشرين من هذا الشهر إلى بعض ريال السمو 
ورغم أن هناك بعض األمور الداخلية غير المريحة،  وبتأثيرات باتت واضحة ومعروفة. لكن المؤكد،

أن هذه الحركة التاريخية سوف تتجاوز هذا االمتحان الصعب كما تجاوزت امتحانات كثيرة سابقة، 
نهض من بين الرماد كما كان يصفها ياسر عرفات  أبو عمار ، الذي كان ي وأنها كطائر الفينيق،

 ومن بين ألسنة النيران ليحلق في السماء مرة أخرى ومن جديد.
 24/11/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 أبو مازن ونتانياهو حيال العهد األميركي الجديد .64

 ماجد كيالي 
لي االعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل ال يمكن أن يكون مجانيا ، إذ ال بد أن يقابله اعتراف إسرائي»

بدولة فلسطين... يجب أن يفهم السيد نتانياهو أنه ما لم يؤمن بحل الدولتين فلن يكون هناك 
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، إذا قال هذا كل شيء 67سالم... نريد منه أن يقول كلمتين: أنا مع حل الدولتين على حدود 
  .11 - 12الفلسطينية، « األيام«  »سيكون جاهزا  للمفاوضات

نما هو للرئيس محمود عباس، هذا ليس كالما  لمسؤول في منظ مة أممية، وال لمحلل سياسي، وا 
المتحكم بتقرير الخيارات الوطنية الفلسطينية، والذي هو في الوقت ذاته رئيس المنظمة والسلطة و 

 ، أي الكيانات الرئيسية للفلسطينيين، منذ أكثر من عقد.«فتح»
 11زراء الروسي مدفيدف  رام هللا، هذا التصريح الذي جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الو 

 ، يثير تساؤالت ومالحظات عدة، أولها: هل الرئيس الفلسطيني ال يدري أنه تم  االعتراف 11 -
بإسرائيل مجانا  منذ قرابة ربع قرن، وفق اتفاق أوسلو  وثانيها، أن الرئيس يتوع د بأنه لن يكون هناك 

في حين أن إسرائيل لم تشعر في أي مرحلة بأنها في سالم إذا لم يستجب نتانياهو لحل الدولتين، 
حتى اآلن. والسؤال هنا: ما الذي بقي  2005أمان واطمئنان أكثر مما شعرت به في عهده، منذ 

للفلسطينيين، في هذه الظروف العربية واإلقليمية والدولية، ومع تراجع مكانة قضيتهم، للضغط به 
لفلسطينيين لم يعودوا يمتلكون قرار الحرب والسالم، وهم لم على إسرائيل  وهل الرئيس ال يدرك أن ا

يمتلكوه يوما  إال بحدود، علما  أن األمر ال يقتصر على عدم قدرتهم على مواجهة إسرائيل عسكريا ، 
نما  أو عجزهم عن استعادة الكفال المسلح، أو افتقادهم القدرة على إطالق انتفاضة شعبية ثالثة، وا 

وهشاشة كياناتهم السياسية، وغياب المشروع الوطني الجامع. وثالثها، أن بتفكك مجتمعاتهم، 
التصريح يتضمن استجداء كلمتين فقط من رئيس حكومة إسرائيل الستئناف المفاوضات، وهذا غريبا  
بعد كل تلك التجربة التفاوضية المذلة والمضنية والمعقدة التي بات لها أكثر من عقدين، والتي لم 

ى تبديد حقوق الفلسطينيين، وفرض اإلمالءات عليهم، وكل ذلك في سبيل اإلصرار على تفضِّ إال إل
 االرتهان لخيار الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم اعتماد أي خيار صخر كبديل أو حتى كخيار مواز.
ات في الواقع ال شيء يسير في شكل سليم في عهد الرئيس أبو مازن، ال الكيانات الجمعية وال الخيار 

السياسية، حتى أنه هو ذاته لم يسترشد باالنتقادات التي كان دأب على توجيهها لسلفه، الزعيم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بخصوص التخلي عن القيادة الفردية والمزاجية، وعدم الجمع بين 

االنتفاضة  الرئاسات الثال   للمنظمة والسلطة وفتح ، وذلك إبان احتدام الخالف بينهما، في فترة
الثانية، والتي نجم عنها تقديمه استقالة مدوية من منصبه كرئيس للحكومة، التي لم يستمر فيها، في 

  .2003سبتمبر  -مارس، أيلول  -حينه، سوى بضعة أشهر  صذار 
عدا مواجهته االستحقاق المتمثل في إخفاق خيار التسوية، وهذا ليس جديدا ، فإن الرئيس الفلسطيني 

استحقاقين صخرين كبيرين وخطيرين، في األسابيع القليلة المقبلة. االستحقاق األول، يتعلق بعقد يواجه 
، وهي كبرى المنظمات الفلسطينية  أواخر هذا الشهر ، مع أنه ال «فتح»المؤتمر السابع لحركة 
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ي، من يوجد ما يدل  على أن هذا المؤتمر سيستطيع انتشال هذه الحركة، وتاليا  العمل الفلسطين
 ، من دون أن يؤثر 2009األزمة المعششة فيهما. ومعلوم أن المؤتمر السابق عقد قبل سبع سنوات  

ذلك شيئا  في انتشالها من أزمتها التي دخلتها بعد تحولها إلى حزب للسلطة، وبعد افتقادها زعيمها 
رض االلتفاف على  . ناهيك عن أن المؤتمر ينعقد هذه المرة بغ2004ومهندسها  ياسر عرفات، في 

الضغوط العربية الرسمية، التي تحاول فرض صيغة معينة النتقال القيادة في الكيانات الفلسطينية، 
وربما كانت هذه هي الوظيفة األساسية للمؤتمر المذكور، بالنظر إلى ضعف التهيئة له، وعدم طرل 

لة جادة فيه لمراجعة نقدية وثائقه على النقاش العام، وغياب المعطيات التي تفيد بأن ثمة محاو 
للتجربة الماضية أو لتطوير أوضاع الحركة في ثقافتها السياسية وبناها التنظيمية وعالقاتها الداخلية، 

 إذ يبدو مجرد مؤتمر لالنتخاب وتجديد شرعية الطبقة السياسية السائدة ال أكثر من ذلك.
جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني،  عقد دورة« فتح»فوق ذلك من المفترض أن يلي التئام مؤتمر 

علما  أن ال أحد يعرف معايير عضوية هذا المجلس التي تتم بالتعيين وبالكوتا، وال ادعاء التفاؤل 
بإمكان استنهاض منظمة التحرير. هذا يشمل واقع السلطة أيضا ، التي أضحت عرضة للتركل مع 

نة الناعمة والخشنة إلسرائيل على فلسطينيي الضفة تزايد دور اإلدارة المدنية اإلسرائيلية، وتعزز الهيم
وانتهاء اآلجال الشرعية للرئاسة وللمجلس التشريعي. هذا يعني أن ثمة أزمة شرعية وأزمة كيانية في 
الساحة الفلسطينية، وهاتان ال تبدو الطبقة السياسة الفلسطينية في أوضاعها الراهنة راغبة وال مؤهلة 

 في إيجاد حلول لهما.
ستحقاق الثاني يتمثل في فوز دونالد ترامب برئاسة الواليات المتحدة، والذي يثير بمواقفه المخاوف اال

من احتمال تغيير السياسة األميركية المت بعة، إزاء القضية الفلسطينية، حتى لو كانت تأتي على 
 مجرد وعود ومواقف نظرية مع انحياز مطلق إلسرائيل.

مب في واحدة من أصعب المراحل على الفلسطينيين، حي  أضحت وفي الواقع، جاء انتخاب ترا
قضيتهم خار  سلم األولويات العربية واإلقليمية والدولية تقريبا ، وبالنظر إلى الصعوبات والتعقيدات 
واالنقسامات واإلحباطات التي يواجهونها بعد كفال نصف قرن. وعليه، فمن الواضح أن ترامب الذي 

ية، أو الذي يظهر ال مباالة إزاء السياسة الخارجية، مع إبداء عطف كبير على يفتقد أي ثقافة سياس
إسرائيل، وا عجاب بها، لن يولي قضية الفلسطينيين االهتمام، ولو الشكلي أو الديبلوماسي، الذي 

يؤكد ذلك، إذ « إسرائيل اليوم»كانت تحظى به في عهد اإلدارات السابقة. ولعل تصريحه لصحيفة 
ائيل هي الديموقراطية الوحيدة في الشرق األوسط والمدافعة الوحيدة عن حقوق اإلنسان إسر »يقول: 

وتشكل شعاع أمل للكثيرين... بإمكان إدارتي أن تؤدي دورا  مهما  في مساعدة الجانبين من أجل 
تحقيق سالم عادل ودائم، وهو الذي يجب تحقيقه بواسطة مفاوضات بين الجانبين نفسيهما وأال 
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، في حين ال يجد أبو مازن ما يقوله سوى طلبه الغريب من ترامب «عليها من جانب صخرينُيفرض 
فرض حل الدولتين، مع أنه يعرف أن كارتر وبوش األب وكلينتون وأوباما لم يستطيعوا شيئا ، وال 

 حتى تفكيك مستوطنة في الضفة، أو مجرد تجميد جزئي للمستوطنات.
في حاجة إلى خطابات كهذه، وال إلى االستمرار على رهانات ثبت  قصارى القول، الفلسطينيون ليسوا

فشلها، بمقدار حاجتهم إلى مراجعة خياراتهم السياسية وتجربتهم الكفاحية بطريقة نقدية ومسؤولة، 
عادة بناء كياناتهم الوطنية، وضمن ذلك إتاحة توليد قيادة جديدة بطريقة تمثيلية وديموقراطية، بدال   وا 

 مور لألهواء أو للتدخالت الخارجية المريبة.من ترك األ
 24/11/2016، الحياة، لندن

 
 في خدمة االستيطان "اإلسرائيلية"األحزاب  .65

 عوني صادق
منذ نشأتها وقبل قيام الدولة، كانت كل األحزاب الصهيونية في خدمة فكرة واحدة هي استيطان 

اني والديني. المشروع الصهيوني منذ البدء فلسطين، األيديولوجي والسياسي، اليميني واليساري، العلم
قام على أساطير وأكاذيب ليس من سبيل إلى تحويلها إلى حقائق إال عبر فكرة االستيطان، وكل ما 

حتى مصادقة الكنيست على ما سمي  1897جرى منذ انعقاد مؤتمر بال الصهيوني األول العام 
دار وتمحور حول الفكرة ذاتها وكيف تنفذ وتتحول ، قبل أيام، كان «قانون تسوية البؤر االستيطانية»

الحالية، « اإلسرائيلية»إلى واقع، فكرة االستيطان. لذلك، لم يكن غريبا أن تتوافق كل األحزاب 
الذي ليس سوى « التسوية»على إقرار مشروع « اليسارية»االئتالف اليميني الحاكم، والمعارضة 

البارزين بيني بيغن، ابن مناحيم بيغن الزعيم التاريخي ، بكلمات أحد أقطاب اليمين «قانون سلب»
الدائرة بين أحزاب اليمين « الصراعات»لليمين الصهيوني. وفي ضوء ما جرى ويجري، ال تبدو 

وأالعيب لتنفيذ الفكرة الواحدة، فكرة « صليات»، سوى «اليسار»واليمين المتطرف، وبين اليمين و
ذا كان اليمين واليمي ن الديني المتطرف يزاودان على بعضهما اليوم في خدمة االستيطان. وا 

العلماني هو الذي بدأ بناء أول « اليسار»االستيطان، فإنه ال يجب أن يغيب عن البال أن 
األيام »المستوطنات، وهو الذي فتح الباب الستيطان األراضي الفلسطينية التي احتلت في حرب 

تذكر أيضا وفي هذا السياق، أن اليمين لم يصل إلى . ويجب أن ن1967في يونيو/ حزيران « الستة
، وأن اليمين الديني المتطرف ظل حتى التسعينات من القرن الماضي مجرد 1973السلطة إال العام 

 هوامش إيديولوجية.
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الالفت في هذا الموضوع هي مواقف الفلسطينيين، قادة سياسيين وقادة رأي، الضائعة في خضم 
ن كانت تدور على « الصراعات»، ناسين أو متناسين، أن هذه «سرائيليةاإل»األحزاب « صراعات» وا 

الصهيونية. الصهاينة يتصارعون على « استراتيجية االستيطان»السلطة، إال أنها تظل داخل 
نجال  في السلب والنهب واالستيطان، بينما « االستراتيجية العامة»السلطة، ولكن من أجل تثبيت وا 

استراتيجية »لى سلطة وهمية من أجل المناصب والمكاسب، وحي  ال يتصارع الفلسطينيون ع
إال في الشعارات والمؤتمرات الكرنفالية. القيادات الصهيونية، وهي « مشروع وطني»أو « وطنية

، تتصارع على المناصب من أجل خدمة االستراتيجية، «االستراتيجية العامة»تضع نصب أعينها 
قيادات الفلسطينية تتصارع على المناصب من أجل المناصب وخدمة مصالحها في إطارها. وال

 لديها!« المشروع»الوحيدة وهذا هو « االستراتيجية»واالمتيازات، فهذه هي 
ما سبق ليس تنظيرا في فراغ، ولكن قراءة في المواقف. وللتأكد من هذا الزعم لننظر كيف تصارعت 

تبييض »أو « قانون تسوية المستوطنات»وانتهت إلى المصادقة على « اإلسرائيلية»األحزاب 
 لألراضي الفلسطينية.« قانون السلب»، أو «المستوطنات

بؤرة استيطانية »قررت إخالء عائالت تسكن ثمانية بيوت في « اإلسرائيلية»»المحكمة العليا »كانت 
يها كل أقيمت على أرض تعود ملكيتها لفلسطينيين  وكأن األراضي المقامة عل« عمونا -غير قانونية

/ موعدا نهائيا إلزالة هذه 25/12المستوطنات ليس ملكية فلسطينية، أو كأنها قانونية!  وتحدد تاريخ 
«. المحكمة العليا»يفترض أن يشملها قرار « عمونا»  بؤرة مماثلة لبؤرة 3000البيوت. لكنه يوجد  

إطار التوجهات العامة ، وفي «قانون التسوية»ومن أجل التغطية على هذه البؤر صار التفكير في 
 الستراتيجية االستيطان، جاءت المصادقة عليه، وعلى أن يسري مفعوله بأثر رجعي!

هكذا بدأت القصة وكأنها خالف بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وبدأت مواقف األحزاب 
التي « اللعبة»، وبين من أيد مشروع القانون. كانت «المحكمة العليا»تتوزع بين من انحاز إلى 

وأن « ممارسة ديمقراطية»تديرها األحزاب تريد أن تخلق الوهم في الداخل والخار  أن ما يحد  هو 
بدوا « اللعبة»ما ستنتهي إليه يجب أن يقبله الداخل والخار  أيضا !! والفلسطينيون الذين استغرقتهم 

ون حينا صخر بنيامين نتنياهو، أو ، ويبرئ«اإلسرائيلية»»المحكمة العليا »وكأنهم يدافعون حينا عن 
غيره من غالة المستوطنين، ففقدوا التوازن والبوصلة وكأنهم اقتنعوا بأن ما يحد  هو صراع بين 

البيت »و« الليكود»الحكومة والمستوطنين، أو بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، أو بين 
 ، أو بين الحكومة والمعارضة!!!«اليهودي

تكن الحقيقة لتخفى على من ال يريد أن يتعامى عنها. وفي وصف ما جرى، نقرأ ما  مع ذلك، لم
مشروع القانون الذي صاغته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع  15/11/2016أقرت الكنيست في »يلي: 
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بشأن تبييض البؤر االستيطانية بأثر رجعي. وجاء اإلقرار األولي بعد مناورات وأالعيب كبيرة 
ها أحزاب االئتالف الحكومي كلها، حتى بعد أن أعلن المستشار القضائي للحكومة أن شاركت في

 «!ويتعارض مع القانون الدولي« اإلسرائيلي»القانون يخالف سلطة القانون 
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 ر:كاريكاتي .66

 

 

 
 24/11/2016الرأي، عم ان، 


