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 في دائرة االتهام 48نتنياهو وأردان وبينيت والشاباك: حرائق "إسرائيل" متعمدة.. فلسطينيو  .1

اإلسررر ا يلي بميرررامين  الررروء ا  موسرررأ، رن   ررري  ، عرررن حلمررري25/11/2016الســـفير، بيـــروت، ذكررر   
 ذلر  علرأ الفاعرل وسريعاب  بي،إ هرا كعمرل" معر  التعامل سيتم متعمد ح يق ري رن حذ  من متمياهو
 ."كإ هابي

 الح ا رق علرأ تشرجيعا وجرد " حكومتر  إن برال رمر  إال فاعرل، بفعل تم  الح ا ق إن متمياهو يقل ولم
 ."االجتماعي التواصل صفحا  عب 
 فاعرل، بفعرل مشرب  األبرل علرأ الح ا رق مصرف إن ر دان جلعراد الرداللي األمرن وءير  برال جهت ، من

. المقبررل الثالثررا  يرروم حتررأ ستتواصررل الح ا ررق رن إلررأ تشرري  لديرر  المترروف   لتقرردي ا ا رن علررأ مشررددا  
 .بومية الدوافع تكون رن وبيمها فحصها، يج ي التحقيق اتجاها  كل إن اإلس ا يلية الش طة وبال 

 شرررا ع، رمررر  الغ بيرررة الضرررفة فررري بوميرررة للفيرررة علرررأ الح ا رررق إشرررعال" رن علرررأ رمميرررة جهرررا  وشررردد 
 إشرعاال  هرذ  كامر  إن تحديرد ألوامر  السرابق مرن ولكرن الوبر ، طرول األمميرة المؤسسة ع م وتتعامل

 ."الحالية الح ا ق موجة في بومية للفية علأ
 وكت . الحالية الح ا ق موجة عن مسؤولون الع   رن إلأ بيم  مفتالي اإلس ا يلي التعليم وءي  ولّمح
 وببلرر . "يح بهررا ألن مؤّهررل األ ض هررذ  لرر  ودتعرر ال مررن فقررط: ""فايسرربو " موبررع علررأ صررفحت  علررأ
 عقوبرة يف ض اإل ها  مكافحة بامون: رولي تذكي : ""الليكود" من با كو عما  الكميس  عضو كتب 
 ."المفعول سا ي القامون هذا: ثان تذكي . بومية للفية علأ الح ا ق إشعال علأ مشدد 
 بررؤ  ر بررع رن علررأ دلّرر  التحقيقررا  ورن ،"الح ا ررق امتفاضررة" هررو يجرر ي مررا رن "يررديعو " موبررع وذكرر 
 فري رمر  عرن اإلسر ا يلية الشر طة فري مصراد  وتحردث . مقصرود  كامر  الك مل جبل في ها لة إشعال
 الممطقرررة فررري ولصوصرررا   ميررر ان، برررؤ   2,056 بصررردا   القرررد  محررريط فررري رشرررعل  األليررر  العرررام مصرررف
 .واليهودية الع بية األحيا  بين الفاصلة
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 وء ا  رشرررعلها التررري العمصررر ية ، مرررن برررالل ضررراه ، رن مرررا 24/11/2016، 48موقـــع عـــرب ورضررراف 
 ممرراطق فرري اشررتعل  الترري الح ا ررق علررأ السرريط   عررن الحكومررة عجررء مسررتغلين اسررتع   إسرر ا يليون،

 .سموا  س  ببل الك مل، ح يق من الد و  استلالص في الذ يع وفشلها البالد في عديد 
 مررن المؤلفررة العمصرر ي التحرر يض جوبررة متميرراهو، بميررامين ا يلية،اإلسرر   الحكومررة   رري  برراد وكعادترر ،

 يعقرو ، ءلر ون بلد  في امدلع الذي الح يق مواجهة لم كء ءيا   لالل رم ، متمياهو، ورشاد. وء ا  
 رمر  ءاعمرا ر دف لكمر ". بالتقردي  ملري  ورمرا. عرادي غير  تعراون يوجد" إم  وبال األطفال،  جال بعمل

 ".ريضا متعمد ما  إض ام علأ مؤش ا  توجد"
 إذ. لهررا ضرر و   ال متميرراهو تفوهررا  رن ُيفهررم لبيرردو ، ميرر اف الشرر طة، باسررم المتحدثررة لتصرر يح ووفقررا
 مرررن ري تحديرررد مبكررر ا ءال مرررا" إن اللمررري ، اليررروم صرررباح اإلسررر ا يلية، العامرررة لإلذاعرررة لبيررردو  بالررر 

 رصررال، كهررذا رمرر  تمفيررذ تررم كرران إذا مررد،متع مرا  إضرر ام شررببها األليرر   األيررام فرري مسررب  الترري الح ا رق
 ".األمو  في التدبيق يج ي لكن

 شق علأ مقاول لدى عملوا عمال، ر بعة توبيف عن الش طة إعالن رعقا  في لبيدو  ربوال وجا  
 بلرد  فري ش  الذي الح يق بمشو  عالبة القد ، من وهم األ بعة، للعمال رن الش طة وتشتب . شا ع
 يكررون  بمررا" دوليررف" مسررتعم   برر   شرر  ح يقررا إن ريضررا بالرر  الشرر طة لكررن. غررو  ربررو برر   مطرراف
 العمرال اعتقرال تمديرد اليروم الش طة وتطل . يطف ها رن دون من سيجا   القأ إس ا يليا جمديا رن سبب 

 إعرررالم لوسرررا ل ركرررد مررراطف، سررركان مرررن وهرررو برررو  ، اب اهرررام السرررابق، الكميسررر    ررري  لكرررن. األ بعرررة
 .غو  ربو في الع   السكان بيو  باتوا مماءلهم غاد وا الذين البلد  سكان نر اليوم إس ا يلية
 إمر " تويت " علأ حساب  في بيمي ، مفتالي والتعليم، الت بية ووءي " اليهودي البي " حء    ي  وكت 

 .  الفلسطيميين إلأ واضحة إشا   في" إح ابها علأ باد  البالد لهذ  يمتمي ال من فقط"
 وترررروحي. العمصرررر ية وجوبتررر  متميرررراهو بثهررررا التررري ال سررررالة فهمرررر  اإلسررر ا يلية األمررررن هررررء رج رن ويبررردو

 شمعون القط ية، اإلطفا  لدما  بأعمال القا م بال إذ. كبي   مؤام   هما  وكأن مسؤولين تص يحا 
 حيفررا فرري إطفررا  محطررة برر   مررا  إضرر ام م كررء علررأ تع فمررا" إمرر  اإللكت ومرري،" والررال" لموبررع ميرر ، بررن
 عمررل لشررل محاولررة إطررا  فرري تمفيررذ  جرر ى األمرر  هررذا رن هررو والتقرردي . رلرر ى م اكررء علررأ ذلرر  عرردوب

 ".  المديمة في اإلطفا  لدما 
 اليوم في الح ا ق لموابع رولي تحليل إلأ استمادا" إم  اليوم، اإللكت ومي،" هآ ت " صحيفة موبع وبال

 ومرن متعمرد، مرا  إضر ام عرن ماجمرة لحراال ا مرن جء ا رن األمن جهاء في التقدي  يتعءء األلي ين،
 ".بومية للفية علأ تم رم  الجا ء
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 اليروم االحرتالل برال، شر طة ، مرن ترل ربير ، رن با رد24/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، وجا  في 
 سراعا  فري رن" إس ا يل في امدلع  التي الح ا ق حول حيفا في عقد صحفي مؤتم  لالل اللمي ،

 ".لللط  طوابمما مع ض ولن للح ا ق الواسع االمتشا  بسب  صعبة األمو  ستكون الليل
 برررالح ا ق محقرررق محرررن اآلن ومحرررن القوميرررة، وممهرررا الميررر ان إلشرررعال دوافرررع همرررا  تكرررون برررد"  ورضررراف
 ".التحقيق مج يا  تمتهي رن إلأ معلمة غي  األمو  وسأبقي شي  عن اكشف رن ر يد وال المتعمد 

 العاشرررر   للقمررررا  وفقررررا" إ هابيررررة عمليررررة"الح ا ررررق  رن  سررررمي بشرررركل" الشررررابا " جهرررراء رعلررررن جهترررر  مررررن
 .اإلس ا يلية

 
 للتعاون مع ترامب لتحقيق حل الدولتين ادهاستعدتعلن امنظمة التحرير  .2

اللجمة التمفيذية لممظمة التح ي   ، رن ام هللا، من 25/11/2016 ،القدس، القدسمش  موبع صحيفة 
استعدادها للتعاون مع إدا   ال  ي  األم يكي الممتل   ،24/11/2016 اللمي يوم  ،الفلسطيمية ربد 

 .1967دومالد ت ام ، لتحقيق مبدر الدولتين علأ حدود 
في بيان صحفي بعد اجتماع عقدت  ب  اسة محمود عبا  في  ام هللا، علأ ض و    ،وركد  اللجمة

عية الدولية ذا  العالبة مع تأكيد التءامها للق ا ا  الش   بضايا الوضع المها ي كافة استمادا   حلّ 
 باحت ام التعددية وحقوق اإلمسان والم ر  وح ية العباد  واألديان وممع التمييء بجميع رشكال .

ورع بررر  عرررن اسرررتعدادها السرررتم ا  التعررراون مرررع  وسررريا والواليرررا  المتحرررد  واالتحررراد األو وبررري واألمرررم 
 .2002 عية الدوليرة ولا طرة الط يرق ومبراد   السرالم الع بيرة المتحد  علأ رسا  القامون الردولي والشر

وشرردد  علررأ اسررتم ا  مسرراعيها لعقررد مررؤتم  دولرري للسررالم كامررل الصررالحيا  لتحقيررق اسررتقالل دولررة 
بعاصررمتها القررد ، وذلرر  مررن لررالل الرردعم الكامررل للمبرراد   الف مسررية مررع  1967فلسررطين علررأ حرردود 

 مون الدولي والش عية الدولية وتحديد آليا  متابعة دولية جديد .للقا ضمان تحديد م جعيا  استمادا  
السررلطة  رمررين عررام   اسررة رن، 24/11/2016 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا  وذكرر  

محمررود عبررا : "محررن علررأ  السررلطة، بررال فرري كلمررة ميابررة عررن   رري  ،الطيرر  عبررد الرر حيم الفلسررطيمية
لرر  ي  الممتلرر  دومالررد ت امرر  فرري العمررل للتوصررل إلررأ اتفرراق سررالم بررين اسررتعداد للتجرراو  مررع  غبررة ا

ن الر  ي  الممتلر  ير ى فري ذلر  إسرهاما برا ءا  الفلسرطيميإسر ا يل والشرع   لهرا فري صررمع  وحقيقيرا   ، وا 
وركد عبد ال حيم رهمية دو  اليابان في عمليرة السرالم، لمرا لهرا مرن مكامرة  فيعرة ومتميرء   هذا السالم".
 ة الدولية.علأ الساح
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 : التغول االستيطاني يستدعي صحوة ضمير دولية تردع االحتاللالفلسطينية الخارجية .3
، مصررررادبة سررررلطا  االحررررتالل 24/11/2016 اللمرررري  رصررررد ت ردامرررر  وءا   اللا جيررررة، فرررري بيرررران  : ام هللا

مو فررري    مرررا  شررلو عم  وحرررد  اسررتيطامية جديررد  فررري مسررت 500علررأ ملطرررط لبمررا   23/11/2016األ بعررا  
وعب    القد  المحتلة، وبال  إن "هذا التغول االستيطامي يستدعي صحو  ضمي  دولية ت دع االحتالل".

 ".اإلس ا يليالوءا   عن استغ ابها "من مستوى  دود الفعل الدولية واألممية تجا  التغول االستيطامي 
 24/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 رات التوسع االستيطاني رسالة لدعاة السالمباسم الزعارير: قرا النائب .4

بررال الما رر  فرري المجلرر  التشرر يعي باسررم الءعررا ي  إن مصررادبة سررلطا  االحررتالل علررأ ملطررط لبمررا  
   مررا  شررلومو فرري القررد  المحتلررة، يررأتي فرري الوبرر  الررذي عم  وحررد  اسررتيطامية جديررد  فرري مسررت 500

فررري  ،وركرررد الءعرررا ي  والتمسررريق األممررري.يصررر  فيررر  جامررر  مرررن الفلسرررطيميين علرررأ ليرررا  المفاوضرررا  
تصرر يح صررحفي، علررأ رن برر ا ا  االحررتالل التوسررعية تبعررة ب سررالة متكرر    لرردعا  السررالم بررأمكم لررن 

ودعررا الءعررا ي  الشررع   تجمرروا شرري ا ، لاصررة فرري ظررل الضررعف والترر دي والتشررت  الع برري واإلسررالمي.
مها  االمقسام، حتأ يتمكن من م  واجهة عدو  موحدا .الفلسطيمي إلأ الوحد  وا 

 24/11/2016موقع حركة حماس، 
 

 استهداف األجهزة األمنية لطلبة الجامعات أمر خطير :النائب عبد الرحمن زيدان .5
ركررد الما رر  عبررد الرر حمن ءيرردان "رن اسررتم ا  اسررتهداف األجهررء  األمميررة الفلسررطيمية ألمشررطة   ام هللا:

فة كمررا حصررل فرري جامعررة القررد  واالعتقرراال  الكتلررة اإلسررالمية وطالبهررا فرري ملتلررف جامعررا  الضرر
 ،وروضرح وغي  مقبول من ببل شرعبما". لطي ا   رم ا   عدّ المستم   في المجاح واحتجاء الطلبة وتعذيبهم يُ 

رن إص ا  األجهء  األممية والجها  المسؤولة عمها علأ بمع األمشطة الطالبيرة  ،في تص يح صحفي
تالل هجمة مسعو   علأ الكتل الطالبية وتالحرق الماشرطين في الوب  مفس  الذي تشن في  بوا  االح

 فيها في ملتلف الجامعا  يدل علأ حجم اللوف من رث  الكتلة ومشاطاتها علأ االحتالل.
ودعررا الما ررر  فررري التشرر يعي كرررل مسرررؤول فررري موبعرر  رن يسرررهم فررري إمهرررا  حالررة االحتقررران التررري تسرررود 

الت كيء علأ مضال  فري سربيل تحقيرق ح يتر  واسرت داد  المجتمع الفلسطيمي وتفقد  األمان، وتعيق  عن
حقوبرر . كمررا دعررا القرروى السياسررية كافررة إلررأ  فررع الصررو  والوبرروف بحررءم تجررا  هررذ  االمتهاكررا  الترري 

 ستطال كل األط اف والتوجها  مع استم ا  وتعاظم هذا التغول.
 25/11/2016 ،القدس العربي، لندن
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 حول لقاءات بخصوص الجدار حول "عين الحلوة" سفارة فلسطين تنفي األخباربيروت:  .6

لبمرران حسرران ششررمية إن األلبررا  الترري  فرري يةفلسررطيمالسررفا   البررال المستشررا  اإلعالمرري فرري  :بيرر و 
في لبمان رش ف دبو  ورمين س  ح كة فتح وفصا ل ممظمة  يفلسطيمالسفي  التحدث  عن لقا  جمع 

ابط كبير  فري الجري  اللبمرامي، عر ض عليهمرا لاللر  التح ي  الفلسطيمية فتحي ربو العر ادا ، مرع ضر
الل يطة ومقاط بما  الجردا  حرول ملريم عرين الحلرو  هري رلبرا  كاذبرة ومفب كرة وعا يرة عرن الصرحة، 

وركرررد ششرررمية رن همرررا  جهرررة إسرررالمية مع وفرررة تبرررة األكاذيررر  لتشررروي  دو  ممظمرررة  وال رسرررا  لهرررا.
يررع، وتحرراول تسررجيل مقرراط مسررتغلة عررذابا  ربمررا  التح يرر  الفلسررطيمية، وألهررداف باترر  واضررحة للجم

شرررعبما، وهررري برررذل  تللرررق فتمرررة برررين الشرررع  الفلسرررطيمي والجررري  اللبمرررامي ألهرررداف مشررربوهة ال تلررردم 
 مصلحة العالبا  األلوية بين الشعبين اللبمامي والفلسطيمي.

 24/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 السلطةعرض  علىاإلسرائيلية بعد الموافقة  حرائقالطيني يشارك في إخماد الدفاع المدني الفلس .7
الحكومررررة اإلسرررر ا يلية ببلرررر  مسررررا  ، رن محمررررد وتررررد، مقرررال  عررررن 24/11/2016 ،48عــــرب مشررر  موبررررع 

مرن رجرل المسراعد   "إس ا يل"، الع ض الذي تقدم  ب  السلطة الفلسطيمية إلأ 24/11/2016 اللمي 
طروابم إطفرا  لتشرا   الطروابم اإلسر ا يلية بإلمراد  4ست سل السلطة الفلسرطيمية بإلماد الح ا ق، حية 

 المي ان المشتعلة في حيفا.
وكامرر  السررلطة الفلسررطيمية بررد توجهرر ، يرروم اللمرري ، مررن لررالل مررا يسررمأ ممسررق رعمررال الحكومررة 

لمررراد الح ا رررق إل "إس ا يلر"بالضرررفة الغ بيرررة، بطلررر  ربرررد  مرررن لاللهرررا اسرررتعداداها لتقرررديم المسررراعد  لررر
 الضلمة الممدلعة لليوم الثالة علأ التوالي، وذل  عب  إ سال طوابم دفاع مدمي وسيا ا  إطفا .

وكان وءي  األمن الداللي اإلس ا يلي، جلعاد إ دان بال في وب  سابق "وصرلما عر ض للمسراعد  مرن 
 ريام إلطفا  الح ا ق". لطا  ا  ورمامما بضعة السلطة الفلسطيمية، وسوف مد س ، محن محتاج حاليا  

رعلرن مردي  عرام الردفاع ، 24/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومـات الفلسـطينية  وفـا  ت في بيان مش  
اللوا  يوسف مصا  رن دولة فلسطين ستقدم المساعد  فري إلمراد الح ا رق الممدلعرة  الفلسطيمي المدمي

لسطيمية ستكون من لرالل إيفراد طروابم وروضح مصا  رن المساعد  الف ."إس ا يل"في عد  مماطق في 
طفا يررا ، حيررة ستمضررم إلررأ الطرروابم الدوليررة العاملررة فرري هررذا المجررال. وركررد مصررا   ذلرر  يررأتي  رنوا 

 ضمن ال سالة اإلمسامية التي يحملها جهاء الدفاع المدمي. 
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 مشعل يدعو المسؤولين اللبنانيين إلى وقف بناء جدار عين الحلوة .8
ياسرري لح كررة حمررا  لالررد مشررعل،   رري  مجلرر  المرروا  اللبمررامي مبيرر  برر ي، هرراتف   رري  المكترر  الس

و  ي  الروء ا  اللبمرامي تمرام سرالم، و  ري  الحكومرة المكلرف سرعد الح ير ي بشرأن الجردا  الرذي يبمرأ 
 حول مليم عين الحلو  لالج ين الفلسطيميين.

روضراع الالج رين فري الملريم  وروضح مشعل للقياد  اللبمامية لالل اتصال ، لطو   هرذا اإلجر ا  علرأ
وعلأ العالبا  األلوية التي ت بط الشعبين الشقيقين اللبمامي والفلسطيمي وما يعكس  هرذا الجردا  مرن 

 صو  ودالال  سلبية.
لغا ها، مؤكدا  في الوب  ذات  ح ص الشع   ودعا المسؤولين اللبماميين إلأ س عة وبف هذ  اللطو  وا 

 تق ا   وعدم التدلل في شؤوم  الداللية.الفلسطيمي علأ رمن لبمان واس
كما شدد مشعل علأ تمس  الالج ين الفلسطيميين في لبمان وفي كل موابع الشرتا  علرأ الردوام بحرق 

 العود  إلأ وطمهم فلسطين في إطا  تمسكهم بحقوبهم الوطمية كافة.
 24/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 لرافض لجدار عين الحلوةحماس تثمن موقف القيادات "الصيداوية" ا .9

ثمن علي ب كة ممثل ح كة المقاومرة اإلالميرة حمرا  فري لبمران، موبرف القيرادا  اللبماميرة فري : صيدا
 صيدا، ال افض لبما  جدا  عاءل بين مليم عين الحلو  ومديمة صيدا.

  بهيرة واتصل ب كة صرباح اللمري  بدولرة الر  ي  فرؤاد السرميو     ري  كتلرة المسرتقبل، وسرعاد  الما ر
الح يرر ي، وسررعاد  الما رر  السررابق الرردكتو  رسررامة سررعد رمررين عررام التمظرريم الشررعبي الماصرر ي، و  رري  
بلديرررة صررريدا السرررابق الررردكتو  عبرررد الررر حمن البرررء ي، ومفتررري صررريدا وربضررريتها الشررريخ سرررليم سوسررران، 

 والدكتو  بسام حمود ما     ي  المكت  السياسي للجماعة اإلسالمية في لبمان.
كررة لهررم الشررك  والتقرردي  باسررم الشررع  الفلسررطيمي علررأ هررذا الموبررف الممترراء الررذي يعبرر  عررن ووجرر  ب  

 عمق العالبة األلوية بين الشعبين اللبمامي والفلسطيمي.
وركد ح ص ح كرة حمرا  والشرع  الفلسرطيمي علرأ السرلم األهلري فري لبمران، وعلرأ دعرم وحرد  لبمران 

   األلوية اللبمامية الفلسطيمية.ورمم  واستق ا  ، وعلأ ض و   تعءيء العالبا
ودعا ممثل ح كة حما  إلأ إج ا  حوا  فلسطيمي لبمامي شامل حول مجمل الوضع الفلسطيمي بكل 

 .واالجتماعية والقامومية واألمميةجوامب  السياسية واإلمسامية 
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التفررراهم وركرررد ب كرررة رن الجررردا  العررراءل ال يمكرررن رن يررروف  األمرررن للمليمرررا  وصررريدا، واألمرررن يتررروف  ب
 وباللقا ا  المشت كة وتفعيل التعاون والتمسيق اللبمامي الفلسطيمي.

 24/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 دول العالم تستمر في التغاضي عن جرائم االحتالل بحق األطفال الفلسطينيين قيادي بحماس: .01

الم تسرتم  فري التغاضري عرن اعتب  القيادي فري ح كرة حمرا  عبرد الر حمن شرديد رن دول العر  ام هللا:
الج ا م التي يواصل االحتالل ا تكابها بحق األطفال الفلسطيميين، مشي  ا إلأ رن حكرم االحرتالل علرأ 

ررا هررو وصررمة عررا  فرري جبررين كررل الرردول المماديررة بحمايررة  13الطفلررة مو هرران عررواد بالسررجن لمررد   عام 
 األطفال من االضطهاد.

لع بي" إلأ رن المحكمرة الم كءيرة اإلسر ا يلية التري حكمر  ورشا  في تص يح صحافي وصل "القد  ا
رلرف شريكل مرا  30عامرا  ومصرف ودفرع غ امرة ماليرة بقيمرة  13علأ الطفلة عواد بالّسجن الفعلري لمرد  

ررا تعسررفي ا بهررذا الشرركل علررأ طفلررة عررءال  لرروال اطم مرران الكيرران الصررهيومي مررن عرردم  كامرر  لتصررد  حكم 
 غاضبة علأ مثل هذا الق ا .وجود  دود فعل حقوبية ودولية 

وطالررر  القيرررادي فررري حمرررا  الممظمرررا  الحقوبيرررة الدوليرررة بالعمرررل علرررأ كشرررف جررر ا م االحرررتالل بحرررق 
األطفال الفلسطيميين من تصفية واعتقال وتعذي  ورحكام عالية، داعي ا وسا ل اإلعالم الفلسطيمية إلرأ 

 ية.إظها  ما يعامي  األطفال من ج ا  إج ا ا  االحتالل القمع
 25/11/2016، لندن، القدس العربي

 
 فتح: ما يحترق هو شجرنا وأرضنا الفلسطينية التاريخية .00

بالرر  ح كررة "فررتح"، إن كررل مررا يحترر ق اآلن مررن شررج  وحجرر  هررو فلسررطيمي، وهررو جررء  مررن : القررد 
فلسطيمما التا يلية. وحذ   الحكومة اإلس ا يلية من استغالل الحدة بالشكل الذي يلدمها من لرالل 

وبرررال   ررري  اللجمرررة اإلعالميرررة لح كرررة "فرررتح" مميررر   اتهررام رطررر افط فلسرررطيمية برررالوبوف للرررف الح ا رررق.
وحرذ  فري  الجاغو  إن علأ حكومة متمياهو رن تعي جيدا  بدسرية امتمرا  الفلسرطيمي أل ضر  وشرج  .

بيرران لرر ، مررن لطررو   االمررءالق اإلعالمرري علررأ شرركل تعليقررا  غيرر  مسررؤولة علررأ شرربكا  التواصررل 
جتمرراعي، والترري تحمررل معررانط ومضررامين وكررأن الفلسررطيميين ي بصررون علررأ رلسررمة اللهرر  الممتشرر   اال

ودعا البيران إلرأ التحلري بالمسرؤولية التا يليرة وعردم اسرتلدام لغرة ومصرطلحا  بعيرد   دالل اس ا يل.
 عن اإل ة التا يلي والحق الفلسطيمي في األ ض التي تتع ض لالحت اق في الدالل.

 24/11/2016،  وفا  ،نباء والمعلومات الفلسطينيةوكالة األ 
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 وصول غالبية أعضاء مؤتمر فتح السابع إلى رام هلل .01

رعلم  ح كة فتح، يوم اللمي ، وصول غالبيرة رعضرا  مؤتم هرا السرابع المقيمرين لرا ج الضرفة : غء 
وفمب /تشرر ين ثررامي الغ بيررة إلررأ مديمررة  ام هللا، لررالل األيررام الماضررية، للمشررا كة فرري المررؤتم  روالرر  م

 وبال الماطق باسم "المؤتم  السابع" لح كة "فتح"، محمرود ربرو الهيجرا، فري بيران صرحفي إن: الجا ي.
غالبية رعضرا  المرؤتم  ملرم يرذك  عرددا خ مرن لرا ج الضرفة الغ بيرة، وصرلوا إلرأ مديمرة  ام هللا، لرالل 

باعرررا إلرررأ مديمرررة  ام هللا، بعرررد األيرررام الماضرررية. ورشرررا  رن رعضرررا  المرررؤتم  مرررن بطررراع غرررء  يصرررلون ت
 استكمال كافة اإلج ا ا  الفمية المتعلقة بمغاد تهم القطاع.

من رعضا  ح كة "فتح"، بطاع غء ، باتجا  مديمة  ام هللا، للمشرا كة فري  40واالثمين الماضي، غاد  
 المؤتم ، بحس  فايء ربو عيطة، المتحدة باسم الح كة.

ماضررول، آمررذا ، إن "بقيررة رعضررا  المررؤتم  مررن غررء  البررال  عررددهم وبررال "ربررو عيطررة"، فرري تصرر يح لأ
 شلصا، سيغاد ون علأ دفعا  لالل األيام المقبلة". 350

 24/11/2016فلسطين أون الين، 
 

  واحدة هي "بي دي أس" ولحركة الفلسطيني" "لإلرهاب األيديولوجية أردان: الجذور .01
 عن ب يبا ستكشف إس ا يل إن ر دان غلعاد ست اتيجيةاال الشؤون وءي  بال: سعدى ربو فادي -هللا  ام

: وبررال. وصررفها كمررا لإل هررا  داعمررة وتمظيمررا  BDS إلسرر ا يل المقاطعررة تمظرريم بررين عالبررا  وجررود
 ش عية مءع إلأ BDS ح كة تطمح ريضا هكذا االستق ا  وعدم اللوف ء ع إلأ اإل ها  يهدف كما"

 ."اليهودية لةالدو  تدمي  ت يد األم  مهاية وفي إس ا يل
 "الفلسرطيمي لإل هرا " األيديولوجيرة الجرذو " رن هرو المرا  مرن الكثير  يفهمر  ال مرا فرإن ر دان وحس 
. اليهررودي للشررع  بوميررة كدولررة بررالوجود إسرر ا يل بحررق االعترر اف  فررض – واحررد  هرري BDS ولح كررة
ممرا إبليميرة لالفرا  مرن يمبع ال الص اع  هرذ  باإل هرا  يتعلرق مرافي. وديميرة ريديولوجيرة لالفرا  مرن وا 

 BDS بح كررة يتعلررق فيمرا. اليهررود وطعرن السرركاكين حمررل إلرأ الفلسررطيميين الشربان ترردفع اإليديولوجيرة
 ."مقاطعت  يج  بامومي غي  ككيان إس ا يل ش عية لمءع تقود فإمها

  25/11/2016القدس العربي، لندن، 
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 ألمانية غواصات صفقة في اميهمح بدور تتعلق نتنياهو حول تحوم بالفساد جديدة شبهات .01
 مامدلبلي  رفيشاي العام الما   بأن بيان، في اإلس ا يلية العدل وءا    ويت ء: رفاد  – المحتلة القد 
 وبطرع غواصرا  ثالة لش ا  رلماميا مع حكومي عقد في تحقيق فتح رم  من رول الش طة من طل 
 .رل ى بح ية

 الرروء ا  لرر  ي  الشلصرري المحررامي شرريم ون، دافيررد رن تبررين عمرردما الصررفقة علررأ األمظررا  وُسررلط 
 .الغواصا  ستبمي التي العمالبة األلمامية للمجموعة المحلي الوكيل يمثل متامياهو، بميامين

  25/11/2016الحياة، لندن، 
 

 إسرائيلي مؤتمر على يسيطر الفلسطينيين مع الصراع .01
 شرا كوا اإلسر ا يليين السياسريين مرن عرددا إن معرا يف لصرحيفة السياسرية الم اسلة سومبي   دام  بال 
 مرررن ركثررر  بمشرررا كة األ بعرررا ، رمررر  يررروم عقرررد بوسررر  جيررر وءاليم لصرررحيفة للدبلوماسررريين مرررؤتم  فررري

 .اإلس ا يلي الدبلوماسي السل  في وعامل سفي  لمسم ة
 اسرريةسي موابررف إعررالن وشررهد  اإلسرر ا يلية، اللا جيررة السياسرة تصررميم مررن جررء ا الفعاليررة هررذ  وباتر 
 ت مرررر ، دومالرررد األمي كرررري الررر  ي  وامتلررررا  بالعرررالم، إسررر ا يل وضررررع عرررن كالحرررردية جديرررد ، وحءبيرررة

 .اإلس ا يلية الساحة في فعل  دود رثا  مما الع بي، العالم في والتطو ا 
 الصحافة ت وج  ما بعك  إس ا يل وضع من بالتفاؤل يشع  إم  بال متمياهو، بميامين الحكومة   ي 

 فري تعري  إسر ا يل رن  غرم عمومرا، الممطقرة وضرع إءا  متفا ل وهو متشا مة، مشاع  من ةاإلس ا يلي
 صرلبها، فري إسر ا يل تقرع تكمولوجيرة وثرو   متسرا ع، عرالمي ابتصادي تغي  وهما  تا يلية، ثو   ذ و 
 .عديد  رممية سيما يوها  من ذل  يشمل  بما

 رن مررع لررذل ، ترردعوما دولررة ري فرري عبررا  مررودمح الفلسررطيمي الرر  ي  مررع لقررا  لعقررد مسررتعد رمرر  وءعرم
 سرتعمل إسر ا يل فرإن ولرذل  السرالم، عمليرة إعابرة عرن المسرؤولة ليسر  إس ا يل رن تعلم الع بية الدول
 .الفلسطيميين محو مسي تها تواصل ثم البداية، في الع بية الدول تل  إلأ الوصول علأ

 مشت كة سياسة
 في متمياهو مع بالمؤتم  حديث  لالل التلفخ بيتما إس ا يل حء  ءعيمم ليب مان رفيغدو  الدفاع وءي 

 الواليرا  مرع مشرت كة سياسرة إيجراد فري رلفقر  إسر ا يل برأن معت فا وابعي، سياسي إم  بالقول تفاؤل ،
 معهرا والبحرة ت مر ، إدا   تشركل حرين إلأ االمتظا  مقت حا الغ بية، الضفة لمستقبل بالمسبة المتحد 

 .القضية هذ  في
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 الع برري الصرر اع لطابرر  فرري تمرراولخ اليهررودي البيرر  حررء  ءعرريمم بيميرر  مفتررالي الحررالي التعلرريم وءيرر 
 الوضررررع وتحسررررين إدا ترررر ، ليررررا  إلررررأ الررررذها  يمكررررن الصرررر اع حررررل مررررن برررردال إمرررر  وبررررال اإلسرررر ا يلي،
 حر  ، سرياحية وممراطق ح كرة، ح يرة مرع كرامال ذاتيرا حكمرا ممحهم لالل من للفلسطيميين االبتصادي

 العمرال يستيقظ بحية الغ بية، بالضفة ما شال لطة لتطبيق والسعي اللا جية، بالمعاب  التحكم وند
 .طبيعية بصو   ربي  تل إلأ ويذهبون الصباح، في الفلسطيميون

 الدولررة تمظرريم ضررد الرردا   الصرر اع حديثرر  فرري تمرراول يعلررون، موشرري  السررابق اإلسرر ا يلي الرردفاع وءيرر 
 مرن يتطلر  ممرا األ ض، علرأ القترال لرالل مرن يحصل رن البد علي  متصا اال إن وبال اإلسالمية،

 .األوسط بالش ق الماثلة التحديا  مع التعامل بشأن صا مة ب ا ا  اتلاذ ت م  إدا  
 24/11/2016الجزيرة. نت، 

 
 "إسرائيل" ترد بآية قرآنية على الشامتين في حرائقها .01

 اإلسرررر ا يلية رح ومررررو  يررررديعو  صررررحيفة وصررررف  ذاهكرررر" .. الح ا ررررق امتفاضررررة"ضرررر ا :  الرررر حيم عبررررد
 مسررتم   ءالرر  مررا والترري المحتلررة باأل اضرري ملتلفررة ممرراطق فرري المشررتعلة الميرر ان اإللكت ومرري بموبعهررا

 .التوالي علأ الثالة لليوم
 التواصررررل بموبررررع مشررررطا  رطلررررق  بعتهررررا وتءايررررد المحتلررررة األ اضرررري فرررري الميرررر ان اشررررتعال مررررع وتفرررراعال  

 هررو إممررا ح ا ررق مررن األن يحرردة مررا إن فيرر  بررالوا تحترر ق_إسرر ا يل# بعمرروان هشررتابا    تررويت االجتمرراعي
 .الفلسطيمي الشع  حق في والقمع والقتل االضطهاد يما سون ظلوا الذين لليهود ابتال 

 فلسررطين، فرري المسررلمين حقرروق علررأ واضررحا   تجميررا   يعتبرر  القررد  مسرراجد فرري األذان ممررع رن مؤكرردين
 .إلس ا يل موجها    باميا   عقابا   يعتب  المحتلة األ اضي يف المي ان واشتعال

 اإلسر ا يلي لالحرتالل ال سرمي الحسا " بالع بية إس ا يل" اعتب   الهشتاق علأ لها فعل  د  رول وفي
 عمرر  مهرأ مررا وهرذا وسررل ية شرماتة يعتبرر  الوبر  هررذا فري الهشررتاق هرذا إطررالق رن ترويت ، موبررع علرأ

 .الحج ا  سو   من 11 باآلية استدل  حية الك يم الق آن بآيا  مستشهد    اإلسالم
ينَ  َريُّهَرا َيرا: يشرم  مرن لكل إس ا يل# من: "تغ يدت  في بالع بية إس ا يل بال حية  َيْسرَلْ   اَل  آَمُمروا الَّرذي
ْمُهمْ  َلْي  ا َيُكوُموا َرن َعَسأ َبْومط  مِّن َبوم    [".11:الحج ا .. ] مِّ
 ومررن مثَلهررا إيال، يجررءى فررال سرري ة عمررل مررن: "تغ يدترر  فرري السرربيل عبرردهللا البرر التغ يررد  هررذ  علررأ و دا
 .40غاف " حسا  بغي  فيها ُي ءبون الجمة يدللون فأول   مؤمن وهو رمثأ رو ذك  من صالحا عمل
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 ممهررا ليجعلروا الح ا رق هرذ  اسرتغلوا برأمهم للفلسررطيميين اتهاماتهرا" رح ومرو  يرديعو " صرحيفة ووجهر 
 اإلسرر ا يليين المسررؤولين واسررتمك  الح ا ررق،  بعررة ءيرراد  فرري المسرراهمة إلررأ والرردعو  البلبلررة  إلثررا   حرردثا  

 .والمسلمين الفلسطيميين االجتماعي التواصل موابع  واد ببل من الح ا ق بهذ  في  المبال  االحتفا 
  25/11/2016الشرق، الدوحة، 

 
 طوارئ حالة تعلن المدني لدفاعا وقوات.. والشرطة االحتياط يستدعي اإلسرائيلي الجيش .01

 الرردفاع وبرروا  الشرر طة إلررأ الجرري  مررن، اإلسرر ا يلية األمررن رجهررء  مجلرري: رعلمرر  مظيرر  -ربيرر   تررل
 مثيال إس ا يل تشهد لم ح ا ق موجة اتساع رعقا  في، الح   حالة تشب  طوا ئ حالة، رم ، المدمي

 مواطن 100 من كث ر ورصي ، ح يق حادثة 220 سجل  فقد. كل  تا يلها عب  لها
 ومعهررد، حيفررا جامعررة رلليرر  كمررا. بيرروتهم مررن المررواطمين رلرروف عشرر ا  إلررال  وتررم، التمرراق بحرراال 
 .الك مل ومستشفأ، الدامون سجن إللال  لطة ووضع خ، التلميونم التطبيقية الهمدسة
،  ا رررقالح هرررذ  مصرررف إن بالررر  رمبرررا  صرررحة مرررن التحقرررق فررري، العامرررة اإلسررر ا يلية الملررراب ا  وبررردر 
 فلسرطيميي مرن وكرذل  48، فلسرطيميي مرن عر   مرواطمين اتهرام ج ى الحال وفي. فاعل بفعل اشتعل
. "المير ان امتفاضرة"بر ج ى ما علأ تسمية، المتط ف اإلس ا يلي اليمين موا  سا ع بل. الغ بية الضفة
 واصرل ، ألثمرا ا وفري. المشرتبهين مرن عردد اعتقرال عرن، الشريخ الحمران، للشر طة العام المفت  ورعلن
 سررر  مرررن الح ا رررق بإطفرررا  لاصرررة طررا  ا  واسرررتدع ، اإلطفرررا  عمليرررا  اإلسررر ا يلية اإلطفا يرررة برروا 
 .و وسيا ت كيا بيمها، دول

 ال يراح ألن، المقبرل الثالثرا  يروم حترأ الح ا رق اسرتم ا  مرن ملراوف عن، الطق  حالة لب ا  ورع  
 .طفا اإل محاوال  تقاوم البالد علأ تسيط  التي الجافة

  25/11/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 المدينة سكان من عشرات اآلالف إجالء: حيفا .08
 مغاد   حيفا مديمة سكان من اآلالف عش ا  اللمي ، اليوم ظه  بعد الش طة د اوشة: طالب  رحمد

  اإلطفرا بروا  ترتمكن لرم ملتلفرة موابع في الح ا ق امتشا  رعقا  في الك مل جبل ممطقة في مماءلهم
 ".ح   حالة في إمما" القول إلأ حيفا في اإلطفا  بوا  با د استدعأ ما عليها، السيط   من

شركول وغولردا غو يرون وبرن وديميا ورلموج وحن سبي   امو : هي واألحيا   وم كراء و وميمرا بير   وم رو  وا 
 .تغلتش وهي كاملة عما     48 ع   موبع علي  حصل فيديو ش يط رظه  حين في ورحوءا، حو يف

 24/11/2016، 48عرب 
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 المستعمرات بضائع وسم فرنسا قرار ترفض "إسرائيل" .09

 البضررا ع بوسررم المتعلررق ف مسررا برر ا  اللمرري ، مسررا  ،خإسرر ا يلم األماضررول:  فضرر -المحتلررة القررد 
 .المحتلة الفلسطيمية األ اضي علأ المقامة مستعم اتها في الممتجة
 تطبيررق الف مسررية الحكومررة برر ا  مرردين" األماضررول وصررل بيرران فرري اإلسرر ا يلية، اللا جيررة وءا   وبالرر 
 ".1967 عام حدود للف الممتجة اإلس ا يلية البضا ع بوسم األو وبي، لالتحاد التوجيهية المبادئ

 25/11/2016الين،  أون فلسطين
 

 والعرب اليهود بين بالداخل الفجوات اإلسرائيلية: اتساع المركزية اإلحصاء معطيات دائرة .11
 الررردلل متوسرررط رن علرررأ اإلسررر ا يلية الم كءيرررة اإلحصرررا  دا ررر   مشررر تها معطيرررا  ضررراه : دلررر  لبرررال

 بالعررام بياسررا %2.7 بمسرربة ا تفاعررا بررذل  مسررجال شرره يا، شررابل 9,503 بلرر  2015 العررام فرري لأجيرر ين
 شررركل الوسررريط الررردلل فرررإن اإلحصرررا  لررردا    ووفقرررا. شررره يا شرررابل 6,884 الوسررريط الررردلل وبلررر . 2014
 .الماضية 14ال للسموا  مشابهة مسبة وهذ  الدلل، متوسط من 72.4%
 العرام فري %32.8 مرن كبير ، بشكل ا تفع والع   اليهود دلل بين الفجوا  رن المعطيا  من ويتبين
 سررموا  8 – 0 بررين مررا تعلمرروا الررذين العرر   دلررل مسرربة وبلغرر . 2015 العررام فرري %41.4 إلررأ 2014
 تعلمرروا الرذين العر   لردى كثير ا تتسرع الفجرو  لكرن. التعليمري توىالمسر برمف  اليهرود دلرل مرن 86.5%

 الرذي الردلل مرن %66.2 مسربت  مرا يتقاضرون رمهرم إذ جامعيرة، شرهاد  علرأ الحاصلين ري عاما، 16
 .التعليمي المستوى بمف  اليهود يتقاضا 

 شرابل 6,564 مقابرل ال اتر ، لصرميا  ببل شه يا، شابل 12,316 اليهودي األجي  دلل متوسط وبل 
 وبلر . 2014 العرام فري %40 المسربة هرذ  كامر  بيممرا %46.7 بمسربة فجرو  يشركل مرا الع بري، لأجي 
 الع بيرة، للمر ر  شرابل 4,561 مقابرل ،2015 العرام فري شره يا شرابل 8,011 اليهوديرة الم ر  دلل متوسط

 .يالماض العام في %43.1 إلأ 2014 في %31.2 من اتسع  الفجو  هذ  رن يعمي ما
 األجيرر ين رعمررا  متوسررط ورن الماضرري، العررام فرري %51.7 شرركلوا ال جررال رن إلررأ المعطيررا  ورشررا  

 40.7 كران رسربوعيا العمرل سراعا  ومتوسط عام، 14.1 هو تعليمهم سموا  ومتوسط عام، 39.5 هو
 .ساعة

 لرلد متوسرط مرن مر   44برر ركبر  األعلرأ العشر  فري ال جرال دلرل متوسرط رن إلرأ المعطيا  ورشا  
 .األدمأ العش  في ال جل

 24/11/2016، 48عرب 
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 بالضفة الغربية إسرائيلية قوانين سن إمكان إسرائيليون يزعمون قانون خبراء .10

 البررؤ  لشرر عمة" التسرروية بررامون" مشرر وع ترردفع إسرر ا يلية لجمررة رمررام بررامون، لبرر ا  ضرراه : ءعررم بررالل
 الرذي للموبرف لالفرا وذلر  الغ بيرة، الضرفة فري بوامين سن إس ا يل بإمكان رن العشوا ية، االستيطامية

 للكميسرر ، القررامون والمستشررا  ممرردلبلي ، رفيحرراي اإلسرر ا يلية، للحكومررة القررامومي المستشررا  عمرر  رعلررن
 .إس ا يل إلأ للضفة كضم سيفس  ورم  الدولي القامون مع يتمابض" التسوية بامون" رن يمون، ريال

 يررررروجين الب وفيسرررررو  األمي كيرررررة، ويسرررررت ن مرررررو ة معرررررةجا فررررري الررررردولي القرررررامون فررررري لبيررررر  وبحسررررر 
 الغ بيررررة الضررررفة ري ،"والسررررام   يهررررودا علررررأ تسرررر ي ال المحتلررررة الممرررراطق برررروامين" فررررإن كررررومت وفيت ،

 مصرراد   يحظرر  ال الرردولي القررامون فررإن سررا ية، القرروامين هررذ  كامرر  لررو حتررأ" رمرر  ورضرراف. المحتلررة
 ".تعويض مقابل ر اض

 فري الدوليرة الجما يرة المحكمرة مثرل هي را  رن صرحيح" رمر  رضراف عمردما لر ربوا كرومت وفيت  ومابض
 ".التسوية بامون بسب  إج ا ا  تتلذ بد الهاي
 السررررركان يعتبرررر  ألن جيررررد  تسررررويغا  توجررررد الهرررراي رمظمرررررة بموجرررر  حتررررأ" رمرررر  اللبيرررر  هررررذا وءعررررم

 االحرررتالل سرررلطة علرررأ ويتعرررين المحليرررين السررركان مرررن جرررء اخ الضرررفةم الممطقرررة هرررذ  فررري اإلسررر ا يليين
 دولررة علررأ يحظرر  الرردولي القررامون رن علمررا ،"المسررتوطمين روالد تجررا  ولاصررة بمصررلحتهم، االهتمررام
 .المحتلة الممطقة إلأ مواطميها مقل االحتالل
 فرري برروامين سررن إسرر ا يل بإمكرران" إن آيمهررو ن، طاليررا الب وفيسررو  الرردولي، القررامون فرري اللبيرر   وادعرر 
 معاهد  مع تتمابض بوامين االمتدا  إبان ب يطاميا سم  فعمدما. لذل  رسبقيا  وهما  والسام  ، يهودا

 ".الب يطامية اإلمب اطو ية رمحا  كافة في ب يطاميا مواطمي بمصلحة االهتمام رجل من الهاي،
 يرتم لرم ألمر " الهراي محكمرة إلرأ إسر ا يل ضرد شركوى بتقرديم" ضر يال لطر ا" ثمة رن آيمهو ن واعتب  
 ".كدولة بفلسطين االعت اف

 حرق إ سرا  جر ى األلير   العقرود لرالل" إم  لي م ، شالوم الب وفيسو  الملكية، بوامين في اللبي  وبال
 في  بال حكم ب ا  رصد  با ا ، ره ون األسبق، العليا المحكمة   ي  رن كما. دستو ي كحق الملكية

 يشررمل الميررة وحسررن الضرر  ، مقابررل الفا ررد  د اسررة يمبغرري ميررة حسررن فيهررا يوجررد الترري الحرراال  فرري إمرر 
 ".السلطة تدلل رو اإلهمال
 جامرررر  مررررن حسررررمة ميررررة العشرررروا ية االسررررتيطامية بررررالبؤ  توجررررد كثيرررر  حرررراال  فرررري" رمرررر  لي مرررر  وءعررررم

 ".  المستوطما  بما  في الحكومة ضلوع بسب  المستوطمين،
 24/11/2016، 48عرب 
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 يل" للمشاركة في إخماد الحرائق"إسرائ تصل األمريكية العمالقة "سوبرتانكر"طائرة  .11

 العمالبررة األمي كيررة الح ا ررق إلمرراد طررا    اسررتدعا  عررن اللمرري ، رمرر ، مسررا  حمرردان: رعلررن هاشررم
 لرم رمر  إلرأ تقردي ا  تشري  بيممرا الربالد، تجتراح التي الح ا ق موجة إلماد في تسهم كي" تامك  سوب "

 .الطا    هذ  الستدعا  داع ري هما  يكن
 .البالد في اليوم الطا    تهبط رن المتوبع من رم  إلأ رم  يوم التقا ي  ا  رش بد وكام 
 وبإمكامها ح ا ق، إطفا  طا    إلأ تحويلها تم" 747 بويم " طا    عن عبا   هي الطا    رن إلأ يشا 
 مقطرة ريرة إلرأ الوصرول يمكمهرا رمر  كما لالشتعال، المامعة المواد من لت  رلف 90 من ركث  تحمل رن

 ليلية  ؤية بأجهء  المءود  الوحيد  الطا    رمها كما ساعة، 20 ربصاها مد  لالل األ ضية الك   علأ
 .الظالم ساعا  لالل بالعمل لها يسمح بما

 بتفعيرررررل تقررررروم التررررري األمي كيرررررة الشررررر كة إلرررررأ اللمررررري ، رمررررر ، ظهررررر  إسررررر ا يل توجهررررر  برررررد وكامررررر 
 ". سوب تامك "

 24/11/2016، 48عرب 
 

 الحرب وقت اليهوديات غير اغتصاب إباحة عن يتراجع ئيليإسرا حاخام .11
 العسررك ي الحالررام لممصرر  م شررح يهررودي، حالررام ر مرراؤوط، األماضررول: ت اجررع الرر ؤوف عبررد-القررد 
 وبر  اليهوديرا  غير  المسرا  اغتصرا  فيها رباح ل  سابقة، تص يحا  عن اإلس ا يلي، للجي  العام،

 . الممص  في تعييم  اإلس ا يلية العليا المحكمة جمد  رن بعد الح  ،
 لطيرا تصر يحا رمر  مسرا  بردم ك يم، إيال الحالام إن اللمي ، اليوم اليسا ي،" مي ت " حء  وبال
 ل ، سابقة تص يحا  علأ في  ت اجعخ إس ا يل في بضا ية هي ة رعلأم اإلس ا يلية العليا المحكمة إلأ

 المسرا ، وتجميد ،"المثليين" فيها امتقد ورل ى   ،الح وب  اليهوديا  غي  المسا  اغتصا  فيها رجاء
 كامرررل بشررركل يعرررا ض رمررر خ كررر يم الحالرررامم روضرررح:" ورضررراف .غيررر هم علرررأ اليهرررود العمرررال وتفضررريل
 ".  المسا  اغتصا 

 25/11/2016أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
  
 الحرائق التهامهم الفلسطينيين بالمسؤولية عن ووزراءهيهاجم نتنياهو  محمد بركة .11

": ردان   ي  لجمة المتابعة العليا للجماهي  الع بية محمد ب كة، حملة اإللكت ومية"األيام  - ام هللا 
التح يض التي يقودها   ي  حكومة االحتالل اإلس ا يلي بميامين متمياهو، ووء اؤ  وعدد من 
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 ، بالوبوف و ا  المسؤولين، ضد الجماهي  الع بية باتهام الع   بشكل مباش  رو غي  مباش
وبال: إن متمياهو يستغل كل مماسبة لتألي  الشا ع اإلس ا يلي وتح يض  ضد الع   من  الح ا ق.

ممطلقا  عمص ية، وبمواءا  ذل ، من رجل غض البص  عن تقصي  حكومت  باالستعداد للح ا ق 
ج  االتهام وتدين ورضاف ب كة في بيان ل ، إن الجماهي  الع بية تو  الموسمية، والظ وف الطا  ة.

 متمياهو بعمص يت  وبصو  ، فهي صاحبة البالد والوطن ولن ت ضأ ل  رن يحت ق.
وبال ب كة إن "من يح ق البالد والممطقة، هي عمص ية حكومة االحتالل اإلس ا يلي ب  اسة متمياهو، 

مياهو جيدا، وتقصي  حكومت  باالستعداد والجاهءية لمواجهة الح ا ق الموسمية، وهذا ما يد ك  مت
 ولهذا فهو يستبق  دود الفعل من الشا ع، ليشن حملة تح يض ضد الع  ، ليمشغل ال ري العام بها".

 25/11/2016األيام، رام هللا، 
 

 األسيران "شديد وأبو فارة" يدخالن مرحلة الموت .11
المو   رفاد  هي ة شؤون األس ى والمح  ين رن األسي ين رم  شديد ورحمد ربو فا  ، دلال م حلة

 الفعلي متيجة استم ا هما في اإلض ا  عن الطعام الذي دلل شه   الثالة علأ التوالي.
وبال محامي الهي ة معتء شقي ا  الموجود دالل مستشفأ "آساف هي وفي "، حية يقبع األسي ان، 

"الحالة الصحية لأسي ين رصبح  غاية في اللطو  ، مشي   إلأ رن األسي ين ال يستطيعان إن:
 لح كة، والحدية معهما با  بصعوبة بالغة."ا

من جهت ، رع     ي  الهي ة عيسأ ب ابع عن بلق  إءا  الوضع الصحي لأسي ين، مطالبا  سلطا  
 االحتالل بعدم المماطلة في اإلف اج عمهما والم اهمة علأ حياتهما.

 24/11/2016، فلسطين أون الين
 

 ونروا "صفر"األ ع إدارة أمين سر اتحاد الموظفين: نتائج الحوار م .11
وم وا يوسف حمدومة، إن متا   الحوا  مع األبال رمين س  اتحاد الموظفين في : جمال غية -غء  

قد رول من ورضاف حمدومة لصحيفة "فلسطين"، رم ، رن االجتماع الذي عُ  إدا   الوكالة "صف ".
بو شا "، "لم يثم  عن ري رم  بين اتحاد الموظفين ومدي  عمليا  وكالة الغوة في بطاع غء  "

 جديد، ولم يكن هما   د إيجابي علأ مطالبما".
وعم اإلض ا  الشامل، رم ، المق ا  ال  يسة للوكالة في بطاع غء  وحي الشيخ ج اح ش ق القد  
ا علأ استم ا   المحتلة، تمديد ا بسياسة التقليصا  التي تمتهجها إدا   الوكالة بحق الالج ين واحتجاج 

 جاو  مع مطال  العاملين فيها. فض الت
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وشدد حمدومة علأ ض و   مواصلة الفعاليا  االحتجاجية وتصاعدها في حالم لم تستج  "روم وا" 
لمطال  العاملين فيها، مضيف ا: "ستشهد األيام المقبلة مءيد ا من التصعيد في ملتلف مماطق 

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

 
 من سجن الدامون بسبب الحرائق راتاألسياالحتالل يخلي  .11

رفاد   ي  هي ة شؤون األس ى عيسأ ب ابع، رن سلطا  االحتالل رلل  ببل  :علي سمودي -جمين 
وبال لم اسل"  الفلسطيميا  في ممطقة جبل الك مل بسب  امدالع الح ا ق. األمميا  األسي ا بليل، 

 .األسي ا من سالمة وضع  كدللتأمحامي الهي ة، يج ي اتصاال   إنالقد  دو  كوم"، 
 24/11/2016القدس، القدس، 

 
 أمر اعتقال إداري بحق أسرى 25تصدر  "إسرائيل" .18

رم  اعتقال إدا ي بحق رس ى،  25يوم اللمي ،  رصد   سلطا  االحتالل اإلس ا يلي،: محمد وتد
ش ين الثامي/ من ت 23لمدد تت اوح بين شه ين وستة شهو ، وذل  في الفت   الوابعة بين العاش  و

 موفمب  الجا ي.
وتواصل سلطا  االحتالل في إصدا  ب ا ا  اإلدا ي بحق المعتقلين الفلسطيميين، حية يقبع في 

 معتقل، بيمهم رسي تين. 700سجون االحتالل حاليا حوالي 
وبال محامي مادي األسي  الفلسطيمي محمود الحلبي، إن من بين األوام  ثالثة روام  جديد  صد   

 رس ى ألول م   رو رعاد االحتالل اعتقالهم بعد اإلف اج عمهم. بحق
 24/11/2016، 48عرب 

 
 القدس: تشييع جثمان الشهيد أبو ميزر فجرًا بشروط االحتالل .19

مقب    إلأعاما خ،  28ُشيع فج  يوم اللمي ، جثمان الشهيد المقدسي مسي  عم ان ربو ميء  م
 الساه   من ربوا  القد  القديمة.المجاهدين بشا ع صالح الدين ببالة با  

 15رممية مشدد ، وحس  ش وط االحتالل وممها مشا كة  إج ا ا وج   عملية التشييع وسط 
خ كش ط لتمفيذ ش وط شيكلرلف  20شلصا فقط من ربا ب  من الد جة األولأ، ودفع كفالة مقدا ها م

 ملاب ا  االحتالل.
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الشهيد، في عدد من رحيا  مديمة القد  وشوا عها، وفي  بيل تسليم جثمانوامتش   بوا  االحتالل، بُ 
محيط شا ع صالح الدين، ومصب  حواجء عسك ية وش طية في الممطقة، في محاولة ممها لممع 

 توافد الشبان واألهالي للمشا كة في موك  التشييع.
حتالل يشا  إلأ رن المقدسي ربو ميء  استشهد مهاية شه  ريلول الماضي، بعد إطالق بوا  اال

 الما  علي  علأ حاجء بلمديا العسك ي شمال القد ، بدعوى محاولت  تمفيذ عملية طعن.
 24/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 الماضيتشرين األول/ أكتوبر لقطاع غزة ازداد حدة شهر  اإلسرائيليتقرير حقوقي: الحصار  .11

 لقطاع غء  اءداد حد  الشه  الماضي. اإلس ا يليصا  ركد تق ي  حقوبي يوم اللمي ، رن الح
، من سلسلة حالة المعاب  في بطاع غء ، روضاع اإلمسانوتماول تق ي  الم كء الفلسطيمي لحقوق 

 .2016المعاب  الحدودية التجا ية وتل  المتعلقة بم و  األف اد لالل شه  ركتوب  
ءداد حد  لالل الفت   التي يغطيها التق ي ، فت اجع  وركد التق ي  رن الحصا  اإلس ا يلي لقطاع غء  ا

كمية البضا ع التي سُمح بدلولها إلأ القطاع بشكل غي  مسبوق، حية بلغ  كمية الوا دا  لشه  
الماضي، فيما ظل  صاد ا   ر / رغسط من كمية الوا دا  لشه   %58.3تش ين األول/ ركتوب  

 .2007ن/ يوميو ببل ف ض الحصا  في حءي امن حجم الصاد ا   %3.1القطاع ال تتجاوء 
سلعة إلأ القطاع، معظمها من  400ووفق التق ي ، فقد استم   القيود المشدد  علأ تو يد محو 

السلع األساسية والمواد اللام. في حين ما تءال سلطا  االحتالل تف ض بيود علأ تو يد مواد البما  
 %2.5ا  المواطمين الطبيعية، ولم تسمح إال بتو يد بطاع غء  ولسد احتياج إعما الالءمة إلعاد  

فقط من كمية حصمة، وذل   %5.3فقط من كمية حديد البما ، و %1.6فقط من كمية اإلسمم ، و
 .اإلعما الالءمة لعملية إعاد   اإلجماليةمن الكميا  

من كمية فقط  %34.2ورشا  إلأ استم  تقليص تو يد غاء الطهي إلأ القطاع، حية ُسمح بتو يد 
وحس  التق ي  فقد امعكس  القيود الجديد  علأ ح كة المواطمين  غاء الطهي الالءمة لسكان القطاع.

كما  وموعا ، فقد ا تفع  مسبة  فض تصا يح الم ضأ، وردى ذل  إلأ ت اجع عدد الم ضأ المسموح 
رعداد م افقي سبتمب  الماضي، فيما ت اجع  ريلول/ عن شه   %33.9لهم باجتياء المعب  بمسبة 

 عن شه  ريلول/ سبتمب . %36.5الم ضأ بمسبة 
 24/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 اتحاد عمال غزة يطالب خالل وقفة احتجاجية بتدخل دولي إلنهاء الحصار ومعاناة الفقر والبطالة .10
 ة العمال تعد هي "الف ة األكث  ركد   ي  اتحاد مقابا  العمال في بطاع غء  سامي العمصي، رن ف

تهميشا " في بطاع غء ، ورن معاماتهم ما ءال  مستم  ، بسب  الحصا  اإلس ا يلي. وبال في مؤتم  
صحافي عقد  االتحاد في مديمة غء ، إن االحتالل اإلس ا يلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن استم ا  

حصا . ودعا لحكومة الفلسطيمية إلأ تحمل معاما  بطاع غء  في ظل إغالق المعاب  وتشديد ال
مسؤوليتها تجا  ف ة العمال الموجودين في بطاع غء . كذل  طال  المجتمع الدولي بر "الضغط" علأ 

 إس ا يل، ل فع حصا ها المستم  للعام العاش  علأ التوالي.
لتدلل الدولي وجا  المؤتم  الصحافي لالل وبفة احتجاجية للعمال مفذ  في مديمة غء ، طالب  با

 إلمها  معاماتهم المستم   ممذ عش  سموا . 
 25/11/2016، لندن، القدس العربي

  

 بنان لبحث موضوع الجدار حول "عين الحلوة"ليزور مفتي  وفد "رابطة علماء فلسطين" .11
ءا  وفد " ابطة علما  فلسطين" ب  اسة الشيخ بسام كايد، مفتي الجمهو ية : ليا إسعد  -بي و  

مية الشيخ عبد اللطيف د يان ، وبال كايد بعد اللقا  "ط حما الهم الذي معيش  اليوم في عين اللبما
سمأ، ثم ع جما بط يقما علأ مه  بمأ حول المليم، ال اد ي ماذا يُ الحلو ، هذا الجدا  العاءل الذي يُ 
ون في بؤ  شديد، وبف  التعويضا ، ويعيش، رُ اإلعما  وبفَ ، رُ اآلنالبا د الذي لم تمت  ملفات  حتأ 

 عاد مف  الملف مع عين الحلو ؟ هل تتك   التج بة؟".هل يُ 
ورضاف: "ال مد ي ما الذي يحصل، وهموم المليما  كثي  ، مليما  ال تصلح لعي  اآلدمي، 

ءياد  عن حقوبما المدمية التي  وركث  ركث جعلما ممها بفضل هللا تعالأ مما ا  علم، ريضيق عليما 
معامل كبش ، معامل كبش ،  رني هذا البلد الك يم الطي ، رن معي  كآدميين، معي  ف رنمطال  

وهللا لسما كا ما  غ يبة، ولسما كا ما  مليفة، محن بش ، ساهمما في  فع مستوى هذا البلد من 
 الماحية السياسية واالبتصادية واالجتماعية".

الفلسطيميين  اإللو موضوع ابشما مفي هذا البلد. ريضا   ورمانمن روتابع: "لن مكون إال عامل 
القادمين من سو ية، الوضع الفلسطيمي وضعما  بين يدي سماحة المفتي الذي يمثل الم جعية الكب ى 
لشع  فلسطين، ومطال  كل الم جعيا  والقيادا  السياسية والمدمية بان يعملوا علأ وبف هذا 

 مليم عين الحلو  ورهلها". رمفا الجدا  الذي يكتم 
 25/11/2016، لندن، س العربيالقد
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 بالتصفية فلسطينيةيهدد عائلة  إسرائيليضابط مخابرات : بيت لحم .11
م  أتتع ض عا لة الصيفي في مليم الدهيشة لتهديد بر "التصفية" وصفت  ب :مجي  ف اج -بي  لحم 

 يطلق علأ مفس  اسم "مضال" بالتصفية. إس ا يليبل ضابط ملاب ا  "جدي ومتواصل" من بي 
المذكو   اإلس ا يليالتهديدا  التي ُيطلقها ضابط الملاب ا   إنال  العا لة لر "القد " دو  كوم، وب

م  مالضابطخ كان بد ابتحم ممءلهم مؤل ا ورطلق ر إلأتتم من لالل اتصاال  هاتفية، مشي   
 تهديدا  مماثلة بتصفية ربما  العا لة.

 بأسلوب ؤول عن المليما  في محافظة بي  لحم، "مضال" المس اإلس ا يليةويع ف ضابط الملاب ا  
عمليا   رثما "االمتقامي الوحشي" بحس  وصف عديد من المواطمين ج ا  ما يما س  بحقهم 

 االبتحام للمماءل.
  الماضي من مليم الدهيشة آشابا لالل شه   26محو  إصابةوبال في إحدى تهديدات  بعد 

يجعل عا ال  شبان المليم  رنم  ي يد إا مةخ د بإعابا بال صاص مبعضهم تسب  ل  ذل  
للبمو  للحصول علأ ملصصا  مالية من مؤسسة الشهدا   اآللية"يصطفون علأ الص افا  

 والج حأ الفلسطيمية".
عم  ببل عد  شهو  بان هذ  التهديدا  تك   ،  رف جالمح   بالل الصيفي الذي  األسي  وروضح

 األس ىباللخ  إلو ضابط الملاب ا  َيدعأ بأن إلوت  م رن لأإوشمل  حتأ والدت  وشقيقت ، مشي ا 
 الما  علي . بإطالقكاموا حاولوا استهداف  

 24/11/2016، القدس، القدس
 

 حكم بالسجن ثالثة أشهر على المقدسية سحر النتشة .11
رصد   محكمة إس ا يلية في القد  يوم اللمي  حكما بالسجن ثالثة رشه  : هبة رصالن -القد  
 المقدسية سح  المتشة بتهمة التح يض علأ شبكا  التواصل االجتماعي ولاصة فيسبو . علأ

ومقل م كء "مس ى ميديا اإلعالمي" عن مؤسسة "بدسما لحقوق اإلمسان" المتابع لهذا الملف بول  إم  
كامون الثامي من العام القادم  يماي / 8طل  من المحكمة تعليق تمفيذ حكم سجن سح  المتشة حتأ 

 لتقديم است ماف ضد الق ا ، موضحا  رم  من الوا د ببول االست ماف استمادا لسوابق بضا ية مشابهة.
يماي /كامون  31وذك   المواطمة المقدسية رم  من المفت ض رن تع ض علأ المحكمة مجددا يوم 

معلم الثامي المقبل، لمحاكمتها بتهمة االعتدا  علأ عضو الكميس  عن البي  اليهودي "شولي  
  فا يلي" بعد رن ممعتها من الوصول إلأ صحن مسجد ببة الصل  .

 24/11/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
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 م فيزياء فلسطينياً االحتالل يعتقل عال   :نابلس .11

اعتقل  بوا  االحتالل اإلس ا يلي فج  يوم اللمي  عالم الفيءيا  الفلسطيمي عصام األشق  الذي 
 ي مديمة مابل  بالضفة الغ بية.يعمل رستاذا بجامعة المجاح ف

وبال  اشد عصام األشق  إن بوا  االحتالل داهم  ممءل والد  بإسكان الجامعة بحي المعاجين 
غ بي مديمة مابل  في ساعا  الفج  األولأ وصاد   م كبت  اللاصة، وابتادت  مكبال إلأ جهة 

وذك  رن هذا هو االعتقال الساد  لوالد ، حية سبق ورن اعتقل م ا  عد ،  مجهولة بعد استجواب .
وحذ  من سو  الوضع الصحي لوالد   بضأ بموجبها ركث  من س  سموا  في سجون االحتالل.

 وتدهو   في اآلومة األلي  ، حية يعامي رم اضا مءممة بيمها ضغط الدم الم تفع وتصل  الش ايين.
ذي يمحد  من بلد  صيدا بضا  طولك م شمال الضفة الغ بية، يحمل يذك  رن عصام األشق  ال

وبد مش  األشق  العديد من  كية.يشهاد  الدكتو ا  في الفيءيا  من جامعة توليدو بوالية روهايو األم  
 األبحاة والد اسا  في المجال  العلمية العالمية والمحلية.

 24/11/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 

 تعاون مصري إسرائيلي لمنع تهريب السالح لحماس: يديعوت أحرونوت .11
رو د  صحيفة يديعو  رح ومو  مشاهد تصوي ية لما بال  إمها عملية إحباط ته ي  رسلحة من 
 سيما  إلأ غء ، ومقل  عن ضابط إس ا يلي رن التمسيق مع مص  علأ رعلأ مستوى في هذا الشأن.

الته ي  التي ج   في رب يل/ميسان الماضي، وتحدة ضابط في االحتالل اإلس ا يلي عن عملية 
با ال إن با با بح يا امطلق من غء  إلأ سيما  وعاد حامال رسلحة إلأ شواطئ غء ، وعلأ متم  

ورضاف رم  تم  م اببة القا   في ط يق عودت ، حية  شلصان تمك ا بأمهما صيادان فلسطيميان.
 أ استهداف .كان يبح  بط يقة م يبة، مما دفع جي  االحتالل إل

إن هذ  العملية تضاف إلأ ثالة  -الذي رش ف علأ إحباط عملية الته ي -وبال الضابط ماؤو  
محاوال  سابقة رفشلها سالح البح ية وجهاء األمن اإلس ا يلي العام مالشابا خ لالل العام ومصف 

العمل في القطاع وركد ماؤو  رن  العام األلي ، تلللها اعتقال فلسطيميين حاولوا ته ي  رسلحة.
الجموبي من الحدود البح ية بغء  ركث  تعقيدا من العمل في القطاع الشمالي،  غم رن عالبا  سالح 
البح ية اإلس ا يلية مع مظي   المص ي بوية وودية، موضحا رمهم يتحدثون معهم طوال الوب ، 

شواطئ علأ مستويا  ويحافظون علأ مستوى متقدم من التمسيق الميدامي عب  عقد لقا ا  علأ ال
 الضباط.
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، بام  حما  بالعديد من 2014ولتم بالقول إم  ممذ امتها  ح   غء  األلي   "الج ف الصامد" 
محاوال  الته ي  لأسلحة عب  ك م ربو سالم وتح  األ ض، وممها طا  ا  استطالعية ومعدا  

 ا ولية الدبيقة والطويلة المدى.بتالية عب  حاويا  تجا ية، وهي الءمة لبما  األمفاق والقذا ف الص
 24/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 دراسة إسرائيلية: السيسي قد يواجه ثورة شعبية غاضبة .11

توبع  د اسة إس ا يلية صد   ببل ريام رن تعامي مص  جملة من المشاكل االبتصادية البعيد  
مليا  دوال  لالل  12ضا بقيمة المدى، مما دفع صمدوق المقد الدولي إلأ الموافقة علأ ممحها ب  

السموا  الثالة القادمة للتغل  عليها عب  إصالحا  عاجلة، علما بأن القاه   تلق  مساعدا  مالية 
 عاجلة وبكميا  ها لة، السيما من دول الللي  الع بي، لاصة السعودية.

ال رف يقيا روفي  ورضاف  الد اسة التي رعدها الباحة اإلس ا يلي المتلصص في الش ق األوسط وشم
فيمت  ومش ها معهد ربحاة األمن القومي التابع لجامعة تل ربي ، رن المظام المص ي يد   تماما رن 
بقا   واستق ا   يتعلق بقد ت  علأ توفي  متطلبا  مواطمي  االبتصادية، ولي  بالض و   بماعة بأفكا   

ظل ابت ا  عدد سكان مص  من الم ة  "في األيدولوجية كما كان األم  في عهد جمال عبد الماص .
مليون، فإن األوضاع االبتصادية آلذ  في االلتماق، والضا قة المعيشية تتءايد، مما يتطل  من 

 الدولة المص ية ومواطميها البحة عن صياغة عقد اجتماعي جديد، وهي مهمة ليس  بسيطة"
يين مسألة با  مشكوكا فيها كثي ا، وركد فيمت  رن بد   المظام الحالي علأ توفي  احتياجا  المص  

مليون مسمة سمويا ، حية ءاد  مسبة البطالة في  1.5في ظل التمامي المتءايد ألعدادهم بمحو 
عاما عن ال بع، وسا   رحوال السكن، كما  24-15صفوف الشبان المص يين في الف ة العم ية بين 
 رن هما  ا تفاعا في رعما  المقبلين علأ الءواج.

 25/11/2016، ة نت، الدوحةالجزير 
 

 للمتطرفين محركاً  عبدهللا الثاني: االستفزازات اإلسرائيلية تشكل عنصراً  .18
مع   ي  الوء ا  األست الي مالكولم تي مبول، في عق  مباحثا  هللا الثامي  المل  عبد بال :كامبي ا

ت ابطة، ورن المتط فين "يج  عليما رال ممسأ رن بضايا الممطقة م العاصمة كامبي ا اليوم اللمي ،
وتابع  يوظفومها لحشد المتعاطفين، والص اع الفلسطيمي اإلس ا يلي يقع في صميم هذ  القضايا".

با ال: إن "عدم إح اء تقدم في عملية السالم، بعد عقود من الص اع واالستفءاءا  اإلس ا يلية المستم   
للمتط فين في ممطقتما، بل وربعد من  في القد  ورماكمها المقدسة، ال يءال يشكل عمص ا مح كا
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ذل "، مشددا علأ رن هما  حاجة إلأ إح اء تقدم حقيقي علأ مسا  السالم، ورن األ دن علأ 
 استعداد لتقديم الدعم بكل السبل.

 24/11/2016، الغد، عّمان
 

 " عين الحلوةجدار"رفض لبناني لـ .19
ب اج عسك ية من الجهة الغ بية لملّيم عين مع ر إسممتيما ءال  بضية بما  الجي  اللبمامّي لجدا  

الحلو ، تتفاعل. ولذل ، فقد رصد  عدد من الشلصّيا  اللبمامّية والفلسطيمّية بياما   فض  في  
 إكمال عملّية البما .

كما رثا   " ابطة علما  فلسطين" هذا الموضوع مع مفتي الجمهو ّية الشيخ عبد اللطيف د يان، 
ألمين العام لر "التمظيم الشعبي الماص ي" الدكتو  رسامة سعد سلسلة اتصاال  باإلضافة إلأ تلّقي ا

من مسؤولين فلسطيميين تأييدا  لموبف  ال افض إلبامة الجدا  معب ين عن تقدي هم لح ص  علأ 
 العالبا  اللبمامية ر الفلسطيمية، وعلأ األمن واالستق ا ، والتءام  حقوق الشع  الفلسطيمي.

صلين: با د األمن الوطمي الفلسطيمي صبحي ربو ع   باسم فصا ل "ممظمة التح ي  ومن بين المت
الفلسطيمية"، المسؤول السياسي لر "عصبة األمصا " الشيخ ربو ش يف عقل، مسؤول "الح كة 

 اإلسالمية المجاهد " الشيخ جمال لطا ، واتصل مسؤول ح كة "حما " في لبمان علي ب كة.
ة، رم ، ما     ي  المكت  السياسي لر "الجماعة اإلسالمية" بسام حمود في وللغاية مفسها، ءا  ب ك

م كء "الجماعة" في صيدا، حية رّكدا رّن "الجدا  سيكون رشب  بسجن كبي  يضاف إلأ مآسي 
ورشا  ب كة إلأ رّن "الجدا  لن يوف  األمن للمليم  الشع  الفلسطيمي ورءمات  الحياتية والمعيشية".

ج ا  حوا  لبمامي ر فلسطيمي شامل لمقا بة والجوا  ورن ا لمطلو  اليوم بما  جسو  محبة ورلو  وا 
 الوضع الفلسطيمي في لبمان".

من  رد ىالشيخ سليم سوسان الذي بال: "ال  وربضيتهاوكان الموبف مفس  بد عّب  عم  مفتي صيدا 
كان رن يقّدم بتكاليف هي الجهة التي مصح  ببما  هذا الجدا "، ورشا  إلأ رن األمفع واألصلح 

الجدا  شي ا لألو  الفلسطيميين علأ صعيد اللدما  المعيشية واللدماتية والصحية والت بوية"، 
مطالبا  "العهد الجديد بفتح صفحة جديد  في العالبا  اللبمامية ر الفلسطيمية والتعامل مع المليما  

 رممي". رسا لي  علأ 
لدكتو  عبد ال حمن البء ي رّن "المعالجة األممية للملف كما رّكد   ي  بلدية صيدا السابق ا

وعلأ السلم األهلي في  األ ضالفلسطيمي دون مقا بة اجتماعية وسياسية تأتي بمتا   معكوسة علأ 
 لبمان وفي المماطق المحيطة بالمليما "، مطالبا  الدولة بالعود  عن ب ا ها.
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بي رّن "هذا السلو  العمص ي المقي  لم تتج ر علي  من جهت ،  رى   ي  "ح كة الشع " إب اهيم الحل
ري جهة باستثما  العدو الصهيومي العمص ي"، داعيا  "شبا  لبمان وكل القوى الوطمية إلأ التح   

 إلسقاط هذا الجدا ".
 25/11/2016، السفير، بيروت

 
خشى وجود يو المؤسسة العسكرّية من الحملة على  الجيش اللبناني منزعججدار عين الحلوة:  .11

 أنفاق
مع األب اج العسك ية من الجهة  اإلسممتيوصل موضوع بما  الجي  اللبمامي للجدا  : محمد صالح

الغ بية لملّيم عين الحلو ، إلأ لا ج الحدود اللبمامّية، لصوصا  مع مطالبة هي ا  دولّية كاألمم 
ا  الع بّية واألجمبّية لحّقها علأ المتحد  و "األوم وا" ومؤّسسا  حقوبّية باإلضافة إلأ  سا ل للسفا  

 التدّلل إمساميا  وحقوبيا  لوبف رعمال البما .
الكثي  من التوصيفا  رلصق  بالجدا  كر"العمص ي" والذل" و"العا ".. وصوال  إلأ السؤال عن هوّية 

 الجها  المحلّية واللا جّية التي تقف للف ب ا  بما   ومصاد  تمويل .
ة إلأ ثكمة الجي  في صيدا، حية التقأ   ي  ف ع ملاب ا  الجي  في وبد امتقل  هذ  القضيّ 

الجمو  العميد لض  حمود ألكث  من ساعتين وفدا  فلسطيميا  مشت كا  يمثل "القياد  السياسية 
الفلسطيمية العليا في لبمان" وضّم ممثلين عن "بوى التحالف الفلسطيمي" و "ممظمة التح ي  

 سالمية" و "رمصا  هللا".الفلسطيمية" و "القوى اإل
بدر االجتماع، بحس  مصاد  فلسطيمّية مشا كة، بكالمط سياسي ورممي لحمود الذي تحّدة عن 
العوامل التي رمل  اتلاذ هذا الق ا ، وتطّ ق إلأ "الشبكا  اإل هابية والمجموعا  التكفي ية التي 

 الجوا  اللبمامي". إلأتتسّلل من الملّيم 
عم  حمود رثما  اللقا  فهو "احتمال وجود رمفاق في المليم إليوا  اإل هابيين"، رّما رهّم ما كشف 

 متحّدثا  عن مجموعا  "داع " التابعة لعماد ياسين ووجودها في عين الحلو .
ومقل حمود "امءعاج بياد  الجي  من الحملة الشعوا  التي شّم  علأ المؤسسة العسك ّية"، مؤكدا  رن 

هذا الق ا  ح صا  علأ الفلسطيميين ورممهم، وكّل شي  حصل كان "بعلم الجميع بياد  الجي  اّتلذ  
 وبالتشاو  معكم".

في المقابل، رشا  الوفد الفلسطيمي إلأ رن الللل هو في التعاطي األممي مع الملّيم، مؤّكدا  حسن 
بمامّية، مّية الفصا ل مع الجي  والح ص علأ العالبة مع  وكيف مأ  بمفسها عن التجاذبا  الل
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ط يقة تحفظ األمن في المليم وتممع تسلل  إلأومشددا  علأ " فض إمشا  الجدا  وض و   التوصل 
 اللبمامية". األ اضي إلأعين الحلو  ومم   إلأاإل هابيين 

وفي لالصة االجتماع، الذي وصف  المشا كون الفلسطيميون بأّم  كان "إيجابيا  وسادت  ص احة 
بف العمل في الجدا  لمد  عش   ريام في الوب  الحالي لتكون ف صة للفصا ل مطلقة"، ابت ح الوفد و 

ومقا بة  األمميالفلسطيمّية من رجل إعداد  ؤية شاملة تُقّدم للجي  حول كيفّية اإلمسا  بالموضوع 
 األمميةالفلسطيمية العا د  للقو   األمميةفي المليم وا عاد  إحيا  المؤسسا   اإل هابيةملف الشبكا  

ذا تم التوافق علأ ب ا  مها ي بوبف األعمال في بما  الجدا ، تكون هذ   الفلسطيمية المشت كة. وا 
ووعد حمود بمقل هذا الطل  إلأ بياد  الجي  إلبدا   ال ؤية جاهء  علأ رن تتعهد الفصا ل بتمفيذها.

 ال ري وال د علأ هذا المقت ح.
 25/11/2016، السفير، بيروت

 
 لعرب يدين منع رفع األذان في مساجد القدسمجلس وزراء العدل ا .10

رم  اللمي   32 مجل  وء ا  العدل الع   في بيام  اللتامي لالل امعقاد الدو   الر : ردانالقاه  
في القد . وركد البيان رن المجل   األذاناالحتالل اإلس ا يلي بممع  فع  مش وع ب ا  ،في القاه  
الق ا  بالتمسيق مع دولة فلسطين علأ رسا  ح ية مما سة  القامومية لوبف هذا اإلج ا ا سيتلذ 

 الشعا   الديمية للجميع دون استثما .
وجا  ب ا  إدامة ومواجهة ب ا  ممع األذان بما  علأ طل  وءي  العدل الفلسطيمي علي ربو ديا  

مة ممع األذان وبد دعم طل  إدا ،لالل افتتاح الدو  ، التي ت رسها وءي  العدل الع ابي حيد  الءاملي
وءي  العدل اللبمامي اللوا  رش ف  يفي، مؤكدا بأن كما   بي و  ستق ع رج اسها تءامما مع روبا  

 األذان وال رحد يمكم  ممع األذان.
وفي مقدمتها  "إس ا يل"ديا  في كلمت   فض التش يعا  العمص ية التي تصد ها  من جهت  ركد ربو

لسطيميين ومش وع بامون ممع األذان في القد  والمسجد األبصأ، بامون اعتقال ومحاكمة األطفال الف
مؤكدا رن األذان سي فع في المساجد والكما   والشوا ع والبيو  وفي كل مكان ولن يستطيع 

 االحتالل ممع األذان في القد .
 25/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 اء مسجد في غزةتبدأ بإنش" IHH" اإلغاثة اإلنسانية التركية هيئة .11
، 24/11/2016 خ، يوم اللمي IHHبدر  هي ة اإلغاثة اإلمسامية الت كية م: غء / مو  ربو عيشة

 بإمشا  مسجد في بطاع غء ، رطلق  علي  اسم "رومباشي حسن". 
خ في غء ، لالل البد  بم حلة إمشا  المسجد، في ممطقة "تل IHHوبال محمد كايا، مدي  ف ع م

خ رلف دوال  رم يكي، 400ة غء :" تبل  تكلفة إمشا  المسجد بشكل  الكامل حوالي مالهوا"، غ   مديم
ورضاف، لالل حوا  مع وكالة "األماضول":"  يوم". 200فيما متوبع رن تمتهي عملية اإلمشا  لالل 

سموا ، لكن الحصا  واإلغالق علأ بطاع غء ، وممع دلول مواد  3هذا المش وع موجود ممذ 
وعن سب  تسمية المسجد  ا علأ تأجيل البد  بإمشا  ، حّتأ تا يخ هذا اليوم".البما ، رجب م

بر"األومباشي حسن"، بال كايا:" هذا اسم لضابط ت كي،  فض االمسحا  مع الجي  العثمامي من 
خ ورص  علأ البقا  كحا   في المسجد األبصأ بعد احتالل الجي  الب يطامي 1917القد ، معام 

 للمديمة". 
 سن لم اسلة وكالة األماضول التأكد من صحة هذ  المعلوما  التا يلية من مصد  مستقل. ولم يت

 24/11/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 المقبل /فبرايرشباط "تعزيز االستثمار في فلسطين"ان تحتضن مؤتمر عمّ : اتحاد المصارف العربية .11
ية في العاصمة اللبمامية بي و  رم  ، افتتح اتحاد المصا ف الع ب: فايق حجاءين -بت ا -بي و  

لتعاون  -، الذي التأم تح  شعا  "اللوبي الع بي الدولي2016المؤتم  المص في الع بي السموي 
 مص في رفضل"، تح   عاية   ي  مجل  الوء ا  اللبمامي تمام سالم.

تم  ب  حاليا وبال   ي  مجل  إدا   اتحاد المصا ف الع بية الشيخ محمد ج اح الصباح، إن ما 
بعض الدول الع بية من ص اعا  تثي  القلق علأ االبتصادا  الع بية، األم  الذي يتطل  جهودا 

 جماعية لمواجهة هذ  الحالة وتجاوءها بما يضمن الممو االبتصادي واالجتماعي.
 والذي األ دنعن عقد مؤتم  "تعءيء االستثما  في دولة فلسطين"، مطلع شباط المقبل في  ورعلن
 دعم االبتصاد الفلسطيمي وتمكيم  في ظل الظ وف التي يواجهها في اآلومة الحالية. إلأيهدف 

 25/11/2016، الرأي، عّمان
 

 هيرست: ترامب يشبه زعيم مافيا وخطر على القضية الفلسطينية .11
شب  الكات  الصحفي الشهي  دافيد هي س ، ال  ي  األم يكي الممتل  دومالد ت ام ، بءعيم : لمدن

 المافيا األم يكي ذي األصول اإليطالية طومي سوب امو، مشي ا إلأ رم  سيض  بالقضية الفلسطيمية.
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وبال دافيد في مقال مش ت  صحيفة "ميدل ايس  آي"، إن سوب امو مثل  مثل دومالد لدي  رس  ، ولدي  
. وتابع هي س  رعمال تجا ية ال ببل ل  باالمفصال عمها، ويشع  بأم  غي  محبو  وبأم  يسا  فهم 

رن "الكلما  التي تفو  بها ت ام  في مقابلت  مع الميويو   تايمء كان يمكن رن تكون بد ل ج  من 
 فم ءعيم العصابة الذي يتلذ من ميوجي سي مق ا ل ".

ومقل هي س  عن ت ام  بول : "جا د مكوشم  ءوج ابمة ت ام خ شلص ذكي جدا. وهو شلص 
ن الما ، فإم  شلص علأ مستوى عال من الجود  ورظن رم  يمكن طي  جدا. بالمسبة لمن يع ف  م

 رن يساعد كثي ا. 
وذك  هي س  بما سبق رن بال  ت ام  لما كان م شحا لل  اسة: "إن علأ الفلسطيميين رن يتللصوا 
من ك اهيتهم إلس ا يل في مظامهم التعليمي ورن يتوبفوا عن تسمية األماكن العامة بأسما  الما  

اجموا إس ا يل. إن علأ الواليا  المتحد  األم يكية رن تقف إلأ جام  إس ا يل في  فض الذين ه
 محاوال  األمم المتحد  ف ض بيود علأ إس ا يل رو ف ض محددا  ومعايي  لصفقة السالم".

  عن الص اع الدا   بين   ي  السلطة الفلسطيمية ومحمد دحالن، مبيما رمهما غي  سوتحدة هي  
"ممح الفلسطيميين امتلابا  رو تجديد رو إعاد  بما  رو إمعا . رما حما  فسوف تبقأ باد ين علأ 

محاص   في غء ، بال غم من رن مص  وعد  غء  بفتح معب   فح للم و  التجا ي، والذي سيكون 
 األول من موع  لو تحقق فعال. لكن مستوى التوبعا  لدى الما  مملفض جدا".

هد الذي يمتظ  صامع الصفقا  ت ام . ب يبا جدا، سيصل عدد واستط د: "إذن، هذا هو المش
رلف دالل القد ، وثمة لطط لءياد  تعدادهم  350رلف، ممهم ما يءيد عن  800المستوطمين إلأ 

 بعد بضعة سمين إلأ مليون. وهؤال  يعتب ون فوء ت ام  في االمتلابا  مما وسلوى من السما ". 
تلابا  األم يكية سيشكل لطو   علأ القضية الفلسطيمية، وروضح هي س  رن فوء ت ام  باالم 

"يعتب  هذا الوب  في غاية اللطو   علأ القضية الفلسطيمية. ال رحد لا ج فلسطين علأ اإلطالق 
لدي  االستعداد للوبوف إلأ جام  القضية، ال األ دن وال المملكة الع بية السعودية وال مص ، فجميع 

ن ءعيما علأ الفلسطيميين، ودحالن لن يحيد في فعل  عما تطلب  مم  هؤال  يسعون إلأ ف ض دحال
إس ا يل والواليا  المتحد  األم يكية". ولتم مقال  با ال: "بعد ر بعة رعوام سيقف طومي غي  المحبو  
مت ام خ ليقول: "ما الذي فعلت ؟" سي د علي  مابدو : "ال شي ". وعدم فعل ري شي  علأ مدى ر بعة 

 ى سيكون كافيا لدفع الص اع من فوق الحافة محو الهاوية".رعوام رل  
 24/11/2016، 21عربي
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 لتراخي في إحراز تقدم بجهود السالم يحذر من ا مالدينوف .11
حذ  ميكوالي مالديموف، ممسق األمم المتحد  اللاص لعملية السالم في الش ق األوسط، مجل  

دم بجهود السالم اإلس ا يلية الفلسطيمية ثمما يقا  األمن اليوم أل بعا  من رن للت الي في إح اء تق
 "حيا  اإلمسان والمعاما ". وفي إحاطت  اليوم رمام جلسة مجل  األمن حول الوضع في الش ق 
األوسط بما في ذل  بضية فلسطين، روضح مالديموف رن الوضع علأ األ ض يتغي  بشكل مط د 

س ا يلي بالج ر ، وفيما تشتعل االمقساما  الداللية ولطي ، فيما يشع  دعا  التوسع االستيطامي اإل
 بين الفلسطيميين ويتع ض احتمال بيام دولة فلسطيمية في المستقبل ل"تهديد لم يسبق ل  مثيل". 

وبال، "فيما مجتمع هما اليوم، فإن الوضع ال اهن المستم  في األ اضي الفلسطيمية المحتلة يقلل من 
ل بين اإلس ا يليين والفلسطيميين. ماد ا ما كام  الملاط  التي تهدد احتمال تحقيق سالم دا م وعاد

حل الدولتين ركب  مما هي عليها اليوم. فكم من م   بلما في هذ  القاعة إم  يج  رن متلطأ 
الكاذبة، واالدعا ا  الدا مة التي تقول إن الوب  هو ببساطة لي   واإلحصا يا الع ابيل الصا لة، 

 تقاع  ثمن. ثمن يقا  بحيا  اإلمسان والمعاما ." مماسبا للعمل. لل
وذك  مالديموف رن ءا  مابل  بالضفة الغ بية، م تين هذا الشه ، مشي ا إلأ رن الظ وف القاسية 
التي شهدها، باإلضافة إلأ عمليا  التوغل اإلس ا يلية الممتظمة وعدم وجود مسكن دا م، تولد بي ة 

األلي   في إس ا يل مقلقة بشكل متءايد. األسبوع الماضي، وعلأ  مواتية للعمف. ورضاف: "التطو ا 
ال غم من المعا ضة الكب ى، فقد حصد ما يسمأ "بامون تش يع المستوطما " التصوي  األولي في 
ذا اعتمد المش وع، فيسمح بتوسع المستعم ا  والبؤ  علأ ر اض فلسطيمية مملوكة ملكا  الكميس . وا 

ذا تم التصديق  علي  فسيشكل امتهاكا للقامون الدولي، ووفقا للمدعي العام اإلس ا يلي، لاصا. وا 
 سيكون ريضا غي  دستو ي."

 23/11/20165، المتحدة األمم أنباءمركز 

 
 بالتحقيق في قتل فلسطيني أمريكي "إسرائيل"واشنطن تطالب  .11

ا يل لفتح تحقيق بال موبع "إن آ  جي" اإللبا ي اإلس ا يلي إن الواليا  المتحد  تضغط علأ إس  
 .2015ضد جمود إس ا يليين بتلوا فلسطيميا يحمل الجمسية األم يكية في فب ي /شباط 

ورضاف الموبع مقال عن مصاد  دبلوماسية رم يكية رن واشمطن ال تءال تطال  الجام  اإلس ا يلي 
الغ بية ادعوا  بال د بشأن التحقيق في مقتل الشا  محمود شعالن علأ يد جمود إس ا يليين في الضفة

 رم  هاجمهم.
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كما مقل عن "آن بيت سون" مسؤولة شؤون الش ق األدمأ في اللا جية األم يكية رمها تلق  في وب  
متأل  بياما من إس ا يل و د في  رن الميابة العسك ية اإلس ا يلية مف  ري شبهة جما ية بشأن مص ع 

وبال  بيت سون إن  تح تحقيق جما ي.الفتأ محمود شعالن، وروعء  بإغالق ملف الوفا  دون ف
بالدها ما ءال  تشع  بالقلق بشأن وفا  هذا المواطن األم يكي، وستستم  في مطالبة إس ا يلي بفتح 
تحقيق في الحادثة. وكام  السفا   األم يكية في تل ربي  طالب  اإلس ا يليين بالتحقيق في مقتل 

 شعالن.
مظما  حقوبية اتهم  الجي  اإلس ا يلي بعدم تقديم العالج وذك  الموبع اإللبا ي اإلس ا يلي رن م

الالءم للفتأ محمود شعالن بعد إطالق الما  علي . وكان شعالن المولود في فلو يدا في السادسة 
 عش   حين بتل بال صاص عمد حاجء بي  إيل شمال مديمة  ام هللا.

 24/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 منتجات المستعمرات فرنسا تصدر تعليمات بوسم .11
مش   الحكومة الف مسية، يوم رم  اللمي ، تعليما  تلءم المستو دين وشبكا  : هاشم حمدان

التسويق بوسم ممتجا  المستعم ا  اإلس ا يلية، التي تم إمتاجها في الضفة الغ بية المحتلة، بما في 
تعليما  المفوضية  ذل  القد ، إضافة إلأ الجوالن السو ي المحتل، وذل  في إطا  تطبيق

 .2015األو وبية بهذا الشأن ممذ تش ين الثامي/ موفمب  من العام الماضي 
وتح  عموان "إعالن للش كا  االبتصادية بشأن اإلشا   إلأ مصد  الممتجا  التي تصل من 

المفوضية األو وبية فإن  تعليما "، جا  رم  بموج  1967األ اضي التي احتلتها إس ا يل عام 
ة الغ بية والقد  الش بية وهضبة الجوالن هي ر اض محتلة، وليس  جء ا من دولة إس ا يل. "الضف

ولذل ، ومن رجل عدم تضليل المستهلكين، يج  وضع عالمة علأ ممتجا  تل  المماطق تشي  إلأ 
 إلأ رمها من ممتجا  إس ا يل". وعدم اإلشا  المصد  الدبيق التي وصل  مم ، 

يد ، وعمدما يكون الحدية عن ممتجا  المستعم ا ، فإم  يج  علأ شبكا  وبحس  التعليما  الجد
التسويق والمستو دين في ف مسا رن يوضحوا ذل  علأ غالف الممت ، وعدم االكتفا  باإلشا   إلأ 

 المكان الجغ افي للممت .
يان رن ، سا ع  اللا جية اإلس ا يلية إلأ إدامة الق ا .  وجا  في بالتعليما وفي رعقا  هذ  

"الحكومة اإلس ا يلية تدين ب ا  الحكومة الف مسية بتطبيق تعليما  المفوضية األو وبية بشأن وسم 
 ".67الممتجا  اإلس ا يلية التي مصد ها لا ج حدود 
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ومقل  "هآ ت " عن مصد  سياسي إس ا يلي بول  إن "من فشل في عقد مؤتم  دولي يتوج  إلأ 
 مسا  وسم الممتجا ".

 24/11/2016، 48عرب 
 

 وزير خارجية البرتغال يزور األقصى ويطلع على انتهاكات االحتالل والمستوطنين .18
ءا  وءي  لا جية الب تغال داميال ميتوف المسجد األبصأ المبا   علأ  ر  وفد دبلوماسي  فيع 

ش ح مستفيض حول امتهاكا  االحتالل وجماعات  االستيطامية لح مة المسجد  إلأاستمع لاللها 
مبا  . وكان في استقبال ميتوف مدي  عام األوباف اإلسالمية وشؤون المسجد األبصأ الشيخ ال

عءام اللطي  التميمي ومسؤول بسم اآلثا  في األوباف الدكتو  يوسف المتشة وعدد من كاد  
 األوباف اإلسالمية.

 25/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 صوت األذان ومعركة الرمز .19
تاحسيف الدين عبد الف  

يّتلذ الكيان الصهيومي، بعد كل فت  ، ب ا ا  تحاول، بشكل رو بآل ، رن تهدم كل معمأ يتعلق 
بذاك   المكان، وتهدم كل ال موء التي تشكل جء ا  من ثقافة األمة وهويتها، والتي تتمثل في  مءية 

ومع كة المعامي األذان. إمها معا   العدو التي يلوضها بال هواد ، مع كة الذاك   حين يطمسها، 
حين يءّيفها، ومع كة ال موء حين يحاول محاص تها وتطويقها، إم  الحصا  يقوم ب  الكيان 
الصهيومي لكل صو ط مسموع، يؤش  علأ الحضو  والوجود. من المهم، في هذا المقام، رن متحّدة 

يعلن عن عن بد ا  ال موء وعالمها في تشكيل وعي الما ، وفي محاوال  العدّو لطم  كل ما 
 الوجود والحضو  الفاعل الذي ال يمكم ، بأي حال، رن يكبت  رو يمقض . 

يشن الكيان الصهيومي، الم   تلو الم  ، ح وبا  معموية يقصد ممها هءيمة المفو ، والشع  
الفلسطيمي، حيمما يعب  عن كيام  ومقام  ومقاومت ، يحاول، في كل م  ، رن يصّعد من مشاهد 

ءم حالة المقاومة والتعبي  عن الوجود في كل آن، وعلأ امتداد المكان. ومن ثم، الطغيان، ورن يه
فإم  يتح  ، لي  فقط لمواجهة اإلمسان علأ األ ض، لكم  يتح   لمواجهة البميان الذي يتمثل في 
المآذن، والتي جعلها من رهداف ، في الح و  علأ غء  العء ، ويجعل من المساجد هدفا  است اتيجيا ، 

أمها تقوم بتصميع السالح لمواجهة العدو. وغاية األم  رن الكيان الصهيومي، وهو يتدب  رم   في وك
هذا المقام، يعلم رن السالح الذي يتعلق ببما  الوعي المعموي وااللتءام المضالي، فيحاول رن يكب  ري 
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ل  يحاول صو ، فما بال  لو كان هذا الصو  صو  رذان، وفي بي  المقد ؟ وهو إذ يستهدف ذ
رن يصّد   سالة  رم  "يكب  األصوا ، ويهدم ال مء، ويجعل المآذن بال رذان". ومن هما، كام  
االمتفاضا  التي تتعلق بفلسطين ورهلها ح كة إعالن للدفاع عن الكيان واستم ا  حال المقاومة لكل 

 عدوان. 
ضة المآذن واألذان" التي امتش   في ربول بحق إمما رمام امتفاضةط حقيقيةط واسعة، يمكن تسميتها "امتفا

كل مكان في فلسطين، لتعب  عن حالة من التحدي المضالي، تؤكد علأ مع كة مهمةط تل  التي 
تكمل مثلة المعا   األساسية من معا   الذاك  ، ومعا   المعمأ والمفاهيم، لتكون مع كة ال موء 

قاومة. مقول، في هذا المقام، إن مع كة ال مء من رهم معا   هذ  األمة التي تتعلق بفعل اإل اد  والم
ليس  شي ا  هيما ، ولكمها تشكل حالة امتفاضية ، تعّب  عن مقاومة ممتد  ومستم  ، تؤكد رن األذان 
يمكن رن يمطلق في كل مكان؛ يمطلق في كميسة في الماص  ، بل يمطلق تح  سقف الكميس  

 مءية لمقاومة صلفط إس ا يلي، ومحاولت  لكب   اإلس ا يلي، وي دد رعضا  ع   في  األذان حالة
الصو  وممع األذان. هذ  الطابة ال مءية التي مشاهدها في مظاه  عد  إمما تشكل استكماال  أللوانط 
من االمتفاضا ، يعّلم بها الشع  الفلسطيمي العالم، ويتفتق الذهن المضالي عن رشكالط من المقاومة 

الكيان الصهيومي ي ى تل  المشاهد التي تط ق وتتحّدى كل رلوان ال تلط  علأ بال، حتأ إن ذل  
صلف ، وكل صموف طغيام ، لتؤكد رن البقا  الذي يتعلق ب موء المكان واإلمسان تمطلق بأعلأ 

 صو  لأذان. 
ما بال الكما   المسيحية ت دد األذان، فيما هو شعي   ديمية إسالمية، إال رن ذل  يمثل حالة مقاومة 

ة، تؤكد المعمأ وتتلطأ المبمأ، وتصدع بالصو  ليجلجل في تحّد "رما المقاومة، مقاومة مجتمعي
العدوان، مقاومة الكب  والطم  وكل رلوان الطغيان". إمها مع كة ال مء تمطلق من رماكن غي  
، رن رحدا   معهود . يسمعومهم األذان في عق  مؤسساتهم، في الكميس  اإلس ا يلي، ما يؤكد، في تحدط
ال يستطيع رن يممع  مءا ، رو يقتل معمأ، إم  د   المقاومة، حيمما يعّلم الفلسطيميون الدميا هذ  
المعامي، ويتقدم الصفوف المسيحي ببل المسلم، والعلمامي ببل المتدّين، ليشكل حالة مقاومة للدفاع 

 عن الوجدان والحضو  والكيان. 
ي في الت اعا ط غي  مسبوبة، في ظل عمليا  ذل  كل  إمما يستحض  ذاك   االمتفاضا  والتحدّ 

مقاومة لهذا الكيان الصهيومي المصطمع، وذل  العدوان المستم  والطغيان المهيمن. كان الت اع 
الحج  في امتفاضة األبصأ يعب  عن طفلط يستعمل الحج ، ليحمي األمة، ويحمل لوا  المقاومة في 

، بكل رمواع العتاد. إم  الحج  والطفل يمثالن مواجهة جي  إس ا يلي مدج  بالسالح، ويستع ض
اإل اد ، ويمثالن حالة المقاومة لهذا العدوان علأ ر ض فلسطين، وهذ  امتفاضا  رل ى، حيمما 



 
 
 
 

 

 34 ص             4119 العدد:        25/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

يحاول العدو من لالل ببت  السماوية الحامية، رو جدا   العاءل الم تفع، فتتلطأ المقاومة ذل  
 ن ال فض والتحدي لكل مشاهد العدوان وكل مظاه  الطغيان. الجدا  وتل  القبة بأسلحةط بسيطةط، لتعل

ر ري  امتفاضة السكين؟ تعب  عن  فضط لصلف هذا الكيان، ويؤكد الفلسطيمي، من لاللها، رن لدي  
من السالح البسيط الذي يواج  ب  ت ساما  األسلحة اإلس ا يلية، المووي ممها وغي  المووي. إمها 

المقاومة رمها عمل ممتد لمواجهة كيان صهيومي يتغّول علأ الحق مع كة ال مء، حيمما تؤكد 
الفلسطيمي، بكل صموف االستيطان والعدوان، غي  عابئ بقيمة الفلسطيمي اإلمسان. تتح   مع كة 

 ال مء، لتصدع بكلما  عاليةط، هذ  الم  ، تتمثل في األذان في دالل الكميس  اإلس ا يلي. 
الع بي، رحمد الطيبي، األذان دالل الكميس ، حتأ باد  ما    لم تم  ساعا  علأ  فع الما  

ع بي آل  إلأ  فع األذان للم   الثامية، في جلسة لممابشة حظ   فع األذان في المساجد في 
القد . وتعّمد الما   طال  ربو ع ا   فع األذان، بدال  من إلقا  كلمةط من علأ ممصة الكميس ؛ ما 

 حتالل علي  ومحاولة ممع  من استكمال األذان. ردى إلأ احتجاج موا  اال
وكام  اللجمة الوءا ية العليا في حكومة االحتالل بد صادب  علأ مش وع بامونط يحظ  في   فع 
األذان في المساجد في القد ، وريد    ي  الوء ا  اإلس ا يلي، بميامين متمياهو. ويف ض مش وع 

  في  فع األذان، ويشت ط رن يحصل المش وع علأ القامون بيود ا علأ استلدام مكب ا  الصو 
مصادبة الكميس  بثالثة ب ا ا ، ببل رن يكتس  بو  القامون. وحظي مش وع القامون بدعم رعضا  
اال تالف الحكومي اإلس ا يلي الذي يهيمن علأ الكميس ؛ بما يجعل ف ص تم ي   شب  مؤكد ، إال 

عضو ا، ت فض  120ما ب ا في الكميس ، المكون من  13رن القا مة الع بية المشت كة، التي تضم 
 مش وع الق ا  بشد . 

كان األذان المعمأ وال مء، حيمما يوجع الكيان الصهيومي وعدوام  بعبا ا  األذان تمطلق الكما   
المسيحية ببل المساجد، تحمل رذان المسلمين، فتتحّدى بوامين إس ا يلية ظالمة، وتما   المضال، 

ميا كيف يكون الكفاح، امتفاضا  مبدعة ورعمال مضالية ساطعة، تحقق األث  والفاعلية، وتعّلم الد
وت فع ال مء رن الشع  الفلسطيمي واحد  في مطالبات ، وفي الذود عن كيام  ووجود  وحاض  ، حتأ 
لو التلف  األديان، فتحول الصو  إلأ صو  رذان، لم يكن يتصو  رحد رن تطلق من هذا المكان، 

 ن "كميس  الب لمان" لذل  الكيان. رو م
هذ  ال سالة وجهها هؤال  إلأ كل الدميا، لهؤال  الذين تواطأوا علأ الحق الفلسطيمي. ربول إن 
امتفاضة األذان الفلسطيمي ت فع األذان في كل مكان لمواجهة الطغيان والعدوان، وهي  سالة 

م الكما   مع المساجد د   المقاومة، لمتصهيمة الع   الذين يفّ طون في حقوق األمة، فتعّلمه
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ويعلمهم الموا  الع   دالل الكميس  اإلس ا يلي كيف ي فعون صو  األذان  مء المقاومة لكل 
 طغيان.

 25/11/2016، العربي الجديد، لندن
 

 كي ال تنتكس "فتح" بقضية شعبها .11
 ماجد الشيخ

ياسيين سلطويين، رو ديميين يتلفعون بر مميءا  االستبداد واحد ، ال تلتلف بين رن يكون المستبدون س
"الب ا  " و"الج ر " علأ مما سة فمون االستبداد، رو من رول   الشلوص السلطوية ممن  كبوا موجا  
التحّ  ، وآل  األمو  بهم إلأ رن يصبحوا ركث  سلطوية ، وركث  استبدادا  من رمثالهم من سياسويي 

وغلبة القمع والمؤسسا  األممية والعسك ية، عب  امقالبا ط األمظمة ال سمية الذين جا وا باإلك ا  
 هاد ةط رو ذا  الضجي  العالي، والمتعالي علأ المجتمع والجماهي  والما  رجمعين. 

االستبداد "التحّ  ي" رعلأ ممءلة ، وركث  تغوال  من االستبداد "السلطوي"، وهو استبداد مضاعف  
ضد المعا ضا  وكل رصماف االعت اض والمقد وااللتالف،  ومضاف  إلأ تمويعا  السلطة المما سة

حتأ لم يبق من مجالط للتعاي  بين سلطة االستبداد "التحّ  ي" وري معت ضط رو مابد رو ملتلف. 
وفي هذ  الحالة، فاق "التحّ  يون" في مسلكياتهم وفمون استبدادهم كل رول   السلطويين رو "التديميين" 

ن بين ذواتهم والذا  اإللهية، رو بين رفهامهم ومفاهيمهم والش يعة ومقاصدها، الذين لم يعودوا يفّ بو 
 وتل  الض و ا  التي تبيح المحظو ا . 

تحول  محظو ا  التحّ   الوطمي، في ريامما هذ ، بل تلط  كل المحاذي ، لتقيم ص ح استبدادها 
المسألة األهم ليس   علأ حسا  بضية الشع  الوطمية، وض و   تحّ    من االحتالل. وهما،

السلطة وكيفية تمظيمها الوظا في واستم ا ها، بقد  ما هي المسألة التمظيمية والسياسية التي تقود 
اللطأ وتحثها، محو تمظيم مسألة التحّ  ، باعتبا ها بضية  م كءية  لشع  احتل  ر ض وطم ، 

ذل ، ولم يبق من مكانط يجّسد وصود   ممتلكات ، وش د لا ج المكان الحميم مالوطنخ وفي دالل  ك
في  تطلعات  ورمامي  الوطمية؛ ال في دالل الوطن وال في لا ج . رما االستبداد السلطوي رو 
"التحّ  ي" فهو مما يمكن رن يما س  السلطويون المستبّدون في كل مكان، حتأ في مليما  اللجو  

 رو المءوح. 
ن في بالدما، كما في بلدان عديد ، لم يعد هما   ما يف ق بين روصاف تسميا  اليمين واليسا ، وا 

كام  ربسام  من اليمين بد اتجه  محو موابع اليمين المتط ف، كما هو الوضع في رو وبا الغ بية 
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والواليا  المتحد  رلي ا ، في الوب  الذي اتجه  في  بعض ربسام اليسا  محو االعتدال، علأ ما 
 رو وبا مبلغا يا ومولدافياخ. بّيم  متا   امتلابا    اسية في ش ق 

في الوضع السلطوي الفلسطيمي اللاص، ما يج ي علأ صعيد مؤتم  ح كة فتح السابع، وما يشهد  
الوضع الفلسطيمي عموما، هو ا تداد سلطوي يتغّول ركث ، استمساكا  بموضوعة الهيممة واالستف اد 

في "فتح المؤتم " ري اعت اض رو مقد رو  واألحادية الف دية، حتأ بد ، وتبدو، األمو  وكأم  لم يبق
لالف مع باد  المؤتم ، رما "فتح األل ى" التي يج ي العمل علأ استبعادها، فقوامها من غي  
الموظفين في دوا   السلطة رو من األتباع، بقد  ما هم من المعت ضين علأ السياسا  الف دية رو 

  الذي عمأ، ويعمي، رن هما  امقالبا  عاما  في الملتلفين معها، رو من مقاد تل  السياسا ، األم
المءاج السياسي والتمظيمي والجماهي ي الفلسطيمي، حتأ إم  لم يعد يبالي باستق ا  ما بّ  علي  
الوضع الوطمي الفلسطيمي، حتأ وهو يواج  سلسلة هءا م  وت اجعات ، بامعكا  ذل  كل  علأ 

اليوم ح كة فتح من تفّسلا  بد تقود إلأ موع من امشقاق روضاع رط اف  الداللية، ال سيما ما تشهد  
عمودي، سوف يؤث  علأ المش وع الوطمي وعماد  و كيءت  األسا : ممظمة التح ي  الفلسطيمية، 
والتي ج ى تغييبها ممذ ءمن بفعل ب يق السلطة، ويتك   األم  اآلن علأ صعيد ح كة فتح التي ي اد 

وب يقها، فما مصي  المش وع الوطمي في هذ  الحالة األكث  من  تغييبها ريضا ، علأ مذبح السلطة
مء ية، لصوصا  في ظل استبداد سلطوي با  فاضحا ، ومسي ا  ومض ا بالقضية الوطمية، وبكل 

 روج  الكفاح الوطمي التحّ  ي للشع  الفلسطيمي؟ 
ي بوتقة امصها  وطمية اعتدما رن تكون ح كة فتح  ا د  الوحد  والتوحيد، وتجميع الكل الفلسطيمي ف

واحد ،  ا دها الحفاظ علأ الهوية الوطمية الفلسطيمية، ال التف يط بها علأ مذبح التعاي  والتمسيق 
مع االحتالل، وال يمبغي اليوم رن تمتك  "فتح" بذاتها وبقضية شعبها علأ مذبح السلطة واالستبداد 

تم  السابع لح كة فتح وطميا  فلسطيميا بلبا الف دي، فهما مقتلها ومقتلما. لهذا، إما رن يكون المؤ 
وبالبا، هم  األسا  وشواغل  القضية الفلسطيمية، رو يتحول إلأ مؤتم  لاص بموظفي السلطة، 
وهما الطامة الكب ى التي تءيدها األحادية الف دية وتغّولها السلطوي، لتجعل مما يج ي معوال  للهدم 

الوطمي الذي صاغت  الح كة الوطمية الفلسطيمية، و"فتح" في والتدمي ، هدم وتدمي  "معبد" التحّ   
، وهذا ما 1965طليعة بواها المكافحة، علأ امتداد ركث  من مصف ب ن ممذ امطالبة "فتح" عام 

سوف يجعل إس ا يل وحدها ال ابحة، وفلسطين اللاس   بالتأكيد؛ ال سيما إذا رعاد المؤتم  إمتاج ما 
ية من تغيي  لش عية ممظمة التح ي  وفعاليتها كش عية عليا، وللش عيا  تعيش  اليوم القضية الوطم

الوطمية األل ى المتوافق عليها من الكل الفلسطيمي، واالتجا  بدال  من ذل  محو تك ي  الف دية 
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والمءعا  السلطوية، وجعل السلطة ال اية العليا التي تعلو  اية فلسطين، التا يخ والجغ افيا والمكان 
 حتوى عظام رجدادما.الذي ا

 25/11/2016، العربي الجديد، لندن
 

 حركة فتح أمام معضالت كبيرة .10
 علي بدوان
با  من شب  المؤكد الت ام رعمال المؤتم  العام السابع لح كة فتح في التاسع والعش ين من 

 ، بعد تأل  دام ركث  من ثالة سموا  عن موعد  الدو ي، حية ُعقد2016موفمب /تش ين الثامي 
 .2009آل  مؤتم  للح كة في مديمة بي  لحم بالضفة الغ بية في رغسط /آ  عام 

وجا  امعقاد  بعد رن تأجل امعقاد  ركث  من م  ؛  غم رن الظ وف القا مة علأ ض و   عقد  من 
رجل وضع تصو ا  جديد  إلمقاذ الوضع الفتحاوي الداللي وتجاوء المطبا  القادمة رمام العمل 

تي  روضاع الح كة، وا غالق البا  مها يا علأ التدلال  اللا جية، لصوصا المتعلقة الفلسطيمي وت  
 بعود  محمد دحالن، وفقا لمصاد  من دالل البي  الفتحاوي.

وفي الوابع توجد مالبسا  داللية ولا جية، وتح كا  سياسية تسا ع  في الفت ا  األلي  ، دفع  
فكان ب ا  اللجمة الم كءية باإلجماع متوافقا مع  غبة  بل وف ض  اتجا  تحديد موعد لعقد المؤتم ،

ال  ي  محمود عبا ، ومع ذل  فإن تأجيل رعمال المؤتم  يبقأ وا دا في اللحظا  األلي   مثلما 
 حدة مع االمتلابا  المحلية وعقد الدو   العادية للمجل  الوطمي الفلسطيمي.

لسياسي السا د في الساحة الفلسطيمية متيجة ومن الواضح رن المؤتم  سُيعقد في جو من التوت  ا
امسداد رفق العملية السياسية، واستم ا  االمقسام الداللي والتوت  التمظيمي دالل مؤسسا  ح كة 
فتح، وتدلل ال باعية الع بية بالوضع الفتحاوي الداللي، حية بد  العماوين اإلشكالية با ء  

ي   للمجل  الثو ي وهو الهي ة القيادية الوسيطة بين وصا لة في مسا  االجتماعا  الفتحاوية األل
اللجمة الم كءية والمؤتم  العام، والتي سبقها عقد لقا ا  موسعة لأط  القيادية وللمجل  االستشا ي 

 لح كة فتح الذي يضم "عتاولة" الح كة ووجوهها التا يلية.
 

 اختبار الحالة الفتحاوية
األحوال، بد  مؤل ا بعد تصاعد الحدية عن ضغوط  إن رجوا  التوت ، رو القلق في رحسن

وتدلال  ع بية من رجل إعاد  المفصول محمد دحالن لصفوف ح كة فتح، حية ج ى ع ض ما 
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ُع ف بلطة "اللجمة ال باعية الع بية" التي تضمم  الدعو  إلأ وحد  ح كة فتح من لالل إعاد  
 المفصولين، وعلأ  رسهم محمد دحالن. 

تدلال مباش ا ومن البا  الع يض في  -بغالبيتها-ت  القاعد  التمظيمية لح كة فتح وهذا ما اعتب  
الشؤون اللاصة بالح كة، وهو ما ركدت  وبا ع الدعو  المص ية لمؤتم  عين السلمة الذي وبف  
للف  جها  مص ية متمفذ  يعتقد البعض رمها الملاب ا  المص ية، والهدف من ذل  ت وي  حضو  

وبيا  المءاج العام للوضع في القطاع لمع فة إمكامية تم ي  مش وع "تسييد" محمد  محمد دحالن،
دحالن للموبع األول في الممظمة وح كة فتح، فغالبية المدعوين إلأ رعمال مؤتم  عين السلمة كاموا 

 من القطاع ومن رمصا  محمد دحالن.
قة بح كة فتح الفتة للمظ  ولها للفياتها وعلي ، فإن المباد   األلي   للجمة ال باعية الع بية المتعل

وسياباتها الُمتعلقة بالوضع الفلسطيمي ا تباطا بالوضع العام في الممطقة. فأول م   تدلل ر بع دول 
ع بية مالسعودية واإلما ا  واأل دن ومص خ علأ لط الوضع الفتحاوي الداللي من ربواب  الع يضة، 

شمل البي  الفتحاوي من لالل إعاد  المفصولين عن جسم  وتطال  ال  ي  محمود عبا  بإعاد  لم
الح كة لعضويتها، والمظ  في عود  عضو اللجمة الم كءية المفصول محمد دحالن إلأ موبع  في 

 بياد  الح كة ولجمتها الم كءية.
إن التقدي ا  من دالل البي  الفتحاوي، ووفقا لمصاد  فلسطيمية مطلعة، تمحو إلأ القول إن تح   

ل باعية الع بية يأتي في سياق إعاد  "تأهيل" الجام  الفلسطيمي لالمل اط في تسوية للقضية ا
الفلسطيمية ضمن التسويا  التي يمكن ف ضها في األفق ال اهن، واألهم من ذل  رمها تأتي كر"تحضي  

ال باعية  الوضع الفلسطيمي للالفة ال  ي  محمود عبا ، وتهي ة الوضع للم حلة االمتقالية". ف غبة
الع بية تص  لصالح ف ض محمد دحالن بديال   اسيا محتمال في فلسطين، بيمما تبدو  غبة الغالبية 
الفتحاوية بالتوج  محو عقد مؤتم  عام وامتلا  لجمة م كءية جديد  ومجل  ثو ي، وبالتالي بياد  

 جديد  من ضممها الموبع األول في الح كة.
ن كان يستمع ويمص  لمصا ح رو مطال   لقد بدا واضحا رن ال  ي  محمود عبا  با د ح كة فتح وا 

ال باعية الع بية بشأن إعاد  محمد دحالن لح كة فتح، وبشأن روضاع الح كة الداللية إال رم  بدا في 
الوب  مفس  متصلبا دالل ر وبة اللقا ا  الفتحاوية كما تشي  المعطيا  المتوف   لكات  هذ  

  محمد دحالن مدعوما ومسمودا باللجمة الم كءية للح كة، وبد حصل السطو ، فجا   فض  لعود
بالفعل علأ الدعم من بقية األط  الح كية لالل االجتماعا  األلي   ألمما  األباليم والمجل  
الثو ي، وتبع ذل  ب ا  فصل القياديين األ بعة من المجل  الثو ي ك سالة جوابية عملية إلأ 

اوية وفق مصد  فتحاوي كبي ، والمفصولون هم: توفيق ربو لوصة، مجا  المتدللين بالشؤون الفتح
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ربو بك ، عدلي صادق، ومعيمة الشيخ. حية ُفصل اثمان ممهم بسب  العالبة التمظيمية التي ت بطهم 
مع محمد دحالن، وبسب  "َتَجمُّح" اثمين آل ين ممهم، وبد ج ى توبيع ب ا  الفصل  سميا ومش  ووءع 

عالم، وي جح كثي ون من دالل بياد  ح كة فتح وكواد ها رن مسألة إعاد  محمد علأ وسا ل اإل
 دحالن لعضوية ح كة فتح بد تم تجاوءها علأ األبل في الم حلة الحالية.

من جامبها، توجس  بعض الفصا ل الفلسطيمية ومن دالل ممظمة التح ي  الفلسطيمية ليفة من تل  
فلسطين مجو ج حب خ بال  علأ لسان بيادي فيها إن المباد   المباد  ، فالجبهة الشعبية لتح ي  

"رعد  باللفا  في عواصم عد  وبمشا كة ريد فلسطيمية، وهي لطة سياسية رممية بامتياء ال تبتعد 
كثي ا عن رهداف ال باعية الدولية التي ما س  الضغط واالبتءاء علأ مدا  المفاوضا  الفلسطيمية 

"هذ  اللطة الع بية تتدلل بشكل ف  في الوضع الفلسطيمي الداللي وفي اإلس ا يلية". ورضاف  رن 
 روضاع ح كة فتح والسلطة الفلسطيمية لتدفع بها محو  كو  بطا  التسوية والتطبيع المجامي".

 
 وقف التدهور المريع

العام وعلي ، فإن العماوين األساسية اإلشكالية المط وحة فتحاويا في هذا الشأن علأ رعمال المؤتم  
السابع لح كة فتح تأتي في سياق محاوال  تقديم اإلجابة عن عدد من األس لة المتعلقة بالم حلة 
ن كان  المقبلة، ومن بين تل  األس لة السؤال األول، وهو الذي لم يستطع رحد ط ح  بشكل مباش  وا 

ألي سب  -با  با ءا وصا لا؛ إم  السؤال الُمتعلق بالبديل ال  اسي حال غيا  ال  ي  محمود ع
في ظل الحدية الدا   للف الكوالي  عن محاوال  بعض األط اف الع بية لف ض بديل  -كان

محدد وباالسم. وبالتالي فإن امتلا  بياد  جديد  وهو ما رطلق علي  بعض الفتحاويين تبديل الح   
 يفت ض رن يتصد  رعمال المؤتم .

م يع في مكامة ح كة فتح دالليا ولا جيا، بعدما والسؤال الثامي المتعلق بض و   وبف التدهو  ال
رصابتها رم اض التكل  بعد تحولها لحء  سلطوي، وب وء ريديولوجيا الممافع والمكاس  في 
بطاعا  ممها، وهو ما يفت ض علأ الح كة المباد   الجت اح لطا  سياسي وتمظيمي يعيد تواصلها 

 أ باعد  الش اكة الوطمية.مع الشع  في الدالل والشتا  ومع جميع القوى عل
والسؤال الثالة المتعلق بض و   العمل من رجل امتشال ح كة فتح من حالة التدالل القا مة بيمها 
وبين السلطة، فقد لس   ح كة فتح كثي ا عمدما ذاب  كليا في السلطة، لد جة لم يعد الم اببون 

إلأ فقدان ح كة فتح كثي ا مما كان  يميءون من رين تبدر ح كة فتح ومن رين تبدر السلطة، ما ردى
ُيميءها، وهو ما ردى ريضا إلأ تقءيم دو  ممظمة التح ي  الفلسطيمية باعتبا ها الم جعية للشع  

 الفلسطيمي بالدالل والشتا .
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وكلالصة، فإن ح كة فتح علأ المح  ورمام ممعطف جديد، فأوضاعها الداللية بحاجة إلأ هء  رو 
  مؤسساتها وامتلا  بيادا  ورط  جديد  لها بما في ذل  الموبع األول لضة من رجل إعاد  إحيا

في الح كة والسلطة، وت تي  روضاعها رمام م حلة صعبة تمتظ  العمل الفلسطيمي. فح كة فتح 
ليس  شأما لاصا بأعضا ها، فما تق    وما ال تق    ال يتعلق بها فقط، بل يلقي بآثا   علأ الوضع 

 الفلسطيمي ب مت .
 24/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 نهاية حل الدولتين –ترامب والسياسىة الخارجية في الشرق األوسط  .11

 د. عبد الحميد صيام
ال م يد رن محمل ال  ي  األم يكي الممتل  دومالد ت ام  مسؤولية مهاية حل الدولتين، ألن هذا 

 الحل امتهأ ببل امتلاب  بءمن.
علأ األبل بشكل  سمي حول حل الدولتين سيلتفي تماما وال يعود  ولكمما مظن رن اللطا  القا م

جء ا من اللعبة األم يكية اإلس ا يلية التي لدعوا بها بياد  الفلسطيميين فتللوا عن كل مبادئ الثو   
 "الدولة الوهم"الفلسطيمية المعاص   وميثابها، وتحولوا إلأ جهاء رممي يسه  علأ رمن إس ا يل مقابل 

استباموا ال شد "، إلأ رن "شا  من شا  وربأ من ربأ"بوها لشعبما علأ رمها مقبلة ال محالة التي سو 
، وامكشف  الحقا ق تماما ممذ ا تك  با وخ غولدشتاين مذبحة الح م اإلب اهيمي في "في ضحأ الغد

اف ، إال رن القياد  بقي  متمسكة بالوهم وآث   العء  باإلثم بدل االعت  1994 مضان/ فب اي  
 واالعتذا  واالمص اف.

لقد عب  الشع  الفلسطيمي بط يقة حضا ية عن  فض  لللديعة عمدما ذه  إلأ صماديق االبت اع 
فأعطأ غالبية رصوات  للحء  المماف  لي  بالض و   حبا في  رو في ريديولوجيت ، بل  2006عام 

اد، وف ا  جعبتها من ري ك ها في السلطة ومما ساتها وامفصالها عن الوابع وامتشا  بصص الفس
مش وع حقيقي لإلمقاذ الوطمي، بعد الل ا  العام والشامل الذي جلب  األوسلويون معهم، من تقدم 
ممهم ومن تأل ، ومشا يعهم الكا ثية التي طال عطبها التا يخ والجغ افيا، الماضي والحاض  

مكامية بيام الدولة تتالشأ وابتالع إس ا يل لأ ض يتفابم.  والمستقبل، فبدر  مساحة الوطن تضيق وا 
وال رعتقد رن محلال محايدا رو متابعا لتفاصيل الوضع في فلسطين المحتلة مقتمع بأن هما  اآلن ري 
إمكامية لقيام دولة فلسطيمية مستقلة وذا  سياد  ومت ابطة جغ افيا وبابلة للحيا  وعاصمتها القد  

لد ت ام  رو هيال ي كليمتون بالمسبة للفلسطيميين . ففوء دوما1967علأ األ اضي التي احتل  عام 
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سوا ، إذا ما تعلق األم  بقيام الدولة المذكو   فإمكاميا  بيامها رصال امعدم  ببل االمتلابا  
 األم يكية األلي   بوب  طويل.

معاشا للذاك   فأول من ط ح فك   بيام دولة فلسطيمية مستقلة إلأ جام  إس ا يل من اإلدا ا   وا 
بما  علأ مصيحة من صديق  تومي بلي ،  2002م يكية هو جو ج بو  االبن في شه  يوميو األ

الذي ابت ح هذ  الفك   لحشد تأييد ع بي لغءو الع اق. ب ا  غءو الع اق سبق ب ا  الدولة الفلسطيمية، 
تغطأ بها ويبدو رن الحما  الع بي لغءو الع اق تضاعف بعد كذبة الدولة، رو رمها و بة التو  التي 

بعض الملو  وال ؤسا  الع   لتأييد غءو الع اق س ا رو عالمية. إذن متوبع، كما رسلفما، رن موضوع 
حل الدولتين سيمتهي الحدية عم  في عهد ت ام ، وال يعود مط وحا حتأ وال في روساط األمم 

لممثل اللاص المتحد ، التي ما ءال  تتحدة بلجل عن هذا الحل. فقد ذ ف ميكوالي مالديموف، ا
لأمين العام في األ اضي الفلسطيمية المحتلة، دموع التماسيح علأ حل الدولتين في مداللت  األلي   
رمام مجل  األمن يوم األ بعا  الماضي وماشد المجتمع الدولي بإمقاذ هذا الحل الذي ال بديل عم . 

، بعد امتلا  "إس ا يل بيتما"حء  وكما بال مافتالي بيمي ، وءي  التعليم الصهيومي المتط ف و  ي  
. وهما  عد  رسبا  تدعوما ألن مصدق تص يح "إن عص  الحدية عن دولة فلسطيمية امتهأ"ت ام  

بيمي  وم ى رن م حلة جديد  في العالبا  األم يكية اإلس ا يلية بد بدر ، ورن التعاطي مع إمكامية 
 مء  يسي  من رسبابما: بيام دولة فلسطيمية مستقلة رسدل علي  الستا . وهذا

عّين ت ام ، ميكي هايلي، حاكمة والية كا واليما الجموبية، سفي   جديد  لدى األمم المتحد ،  –روال 
وهي مع وفة بموابفها المتط فة ضد الشع  الفلسطيمي وضد ب مام  المقاطعة، وسح  االستثما ا  

  إس ا يل لدى األمم المتحد ، دامي والعقوبا  مبي دي إ خ. وكان رول من  ح  بهذا التعيين سفي
صديقة مللصة "دامون، واعتب  هذا التعيين تعءيءا للعالبا  األم يكية اإلس ا يلية ووصفها بأمها 

. ومعتقد رن محو  سياستها سيكون با ما علأ التصدي إلي ان ودعم "إلس ا يل ممذ ءمن طويل
من ب ا ا  تؤكد حق الشع  الفلسطيمي في إس ا يل الالمحدود، بل ستعمل علأ هدم ما تم اعتماد  

 تق ي  مصي   وبما  دولت  المستقلة.
عمدما كام  تعامي حملة ت ام  من ت اجع وجفاف مالي تقدم الصهيومي الع يق المليا دي   -ثاميا

يصال  للمهاية، مقابل ش وط تتعلق  شيلدون رديلسون وبدم من المال ما مكن ت ام  من إمقاذ حملت  وا 
لق إلس ا يل. وبد بابل رديلسون كافة المت شحين عن الحء  الجمهو ي واحدا واحدا بدعم مط

مايو بدم ل  مبل  م ة مليون دوال . وبما رن لكل  13ليلتب هم. وعمدما التقأ دومالد ت ام  بتا يخ 
 شي  ثمم  فهذ  المبال  لها ثمن سياسي لي  ل  شلصيا، بل إلس ا يل.
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اللطا  األم يكي لالل والية ت ام  حول المستوطما . ومع رن إدا    من المتوبع رن يتغي  -ثالثا
روباما بقي  متمسكة بموبف ولو لفظي حول الش عية المستوطما  وكومها تشكل عقبة للسالم، 
فاللطا  الجديد حول االستيطان بش ما ب  رحد مستشا ي  اإلس ا يليين، جاسون غ يمبال ، الذي 

من المؤكد رن ت ام  لن يشج  بما  المستوطما ، رو "تلا  ت ام  با ال ص ح ل اديو إس ا يل بعد ام
. وركد غ يمبال  رن "يقول إمها تشكل عقبة في ط يق السالم ألمها ليس  عقبة في ط يق السالم

 ت ام  لن يف ض شي ا علأ إس ا يل ال تقبل ب .
صهايمة والمتط فين البيض بمقل هما  مية حقيقية لدى ت ام  والثلة التي تحيط ب  من غال  ال - ابعا

السفا   األم يكية من تل ربي  إلأ القد . فقد ص ح المحامي ديفيد ف يدمان، رحد مستشا ي ت ام  
المغالين في صهيمتهم، بأن مسألة مقل السفا   إلأ القد  ليس  مسألة وعد في حملة امتلابية 

عمي رتمبأ بليال بأن ال شي  ي دع ت ام  . ود"إن لدى ت ام  كل المية لتمفيذ ذل  العهد"فحس ، بل 
عن تمفيذ هذا القول إال إذا ع ف رن هما  ثمما باهظا وموبفا صلبا وحاءما من الفلسطيميين والع   

 والدول اإلسالمية ومحبي السالم.
سيكون ت ام  ركث  صالبة في موبف  مع إي ان بد يصل حد إلغا  االتفاق المووي كما وعد،  -لامسا

يلقأ ت حيبا شديدا من دول الللي ، لاصة السعودية. هذا الموبف سيدفع باتجا  تعءيء وهو ما س
التحالف مع إدا   ت ام  في موضوع إي ان، الذي فشل  السعودية رن تقيم  مع إدا   روباما بهدف 
التللي عن االتفاق المووي و فع العقوبا  عن إي ان. فإذا ما بدر ت ام  إدا ت  بإعاد  المظ  في 
االتفاق المووي مع إي ان فسيدفع بهذ  الدول إلأ التقا   ركث  مع  من جهة، ومع الكيان اإلس ا يلي 
من جهة رل ى، وسيصبح تطبيع العالبا  علميا وعلأ حسا  الشع  الفلسطيمي وبضيت  العادلة. 

الدوال ا   لقد تغي   األولويا  كثي ا لهذ  الدول ممذ ثو ا  ال بيع الع بي، فحمل  السيف وحقيبة
لتجهض كافة الثو ا  وتشو  صو   الجماهي  الهاد   في الشوا ع بط ق سلمية وحضا ية تطال  

األم "بالح ية والك امة والديمق اطية، واستبدلتها بجماعا  متط فة تكفي ية تجعل من الديكتاتو  الع بي 
امي يط ق األبوا  الداللية في مقا مة مع الدواع  وتف يلاتها. ثم وجد  مفسها رمام تغول إي   "تي يءا

 دولها. استص ل  بأوباما فلم يلّ  المدا  وها هي تجد ضالتها في ت ام .
تهويد القد  سيتم وبس عة مهولة وبدون ضجي  رو اعت اض. وبد يكون ب ا  مجل   -سادسا ورلي ا

ش ق القد   وحد  سكمية في مستوطمة  اما  شلومو 500بلدية القد  يوم األ بعا  الماضي ببما  
ذا ما تم تمفيذ هذا البما  في ممطقة  هو محاولة اللتبا  إدا   ت ام  المقبلة ومؤش  لما هو مقبل. وا 

 خ فسيقطع االتصال بين شمال الضفة وجموبها تماما.1ميا  
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فشال  ليس  مسؤولية المجتمع الدولي، كما يص  كبا   إن مسؤولية التصدي لهذا التوج  اللطي  وا 
سالمية ثالثا، ثم يأتي دو  المجتمع المفاوضين و  صغا هم، بل مسؤولية فلسطيمية روال وع بية ثاميا وا 

الدولي المح  للسالم. رما رن يرُعك  هذا الت ات  فهو ته   من المسؤولية يص  في المهاية لصالح 
بل في تمفيذ تل  اللطوا  والب ام  التي ستدفن معها إمكامية بيام دولة فلسطيمية مستقلة علأ األ

 المدى الممظو .
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