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 37 :ير اري ات
*** 

 
 على تجاوبو في توقي  العمل ببناء الجدارالفصائل الفلسطينية تش ر الجي  اللبناني  .1

القيادة الفلسطينية الموحدة في لبنان، قالت يوم  أن، 25/11/2016، المر ز الفلسطيني لإلعالمذكر 
بناء الجدار في محيط الجمعة، إن قيادة الجيش اللبناني أبلغتهم بتجاوبها لمطالبهم، وأوقفت العمل ب

 مخيم عين الحلوة.
وأضافت القيادة في بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، أنها ستتعمل ختالل ابستبوعين القتادمين 
على إعداد تصور شامل للتعامل مع الوضع ابمني في المخيمات وخصوصًا في مخيم عين الحلتوة، 

 .بما يحقق ابمن واالستقرار في المخيمات والجوار
وشكرت الجيش ومديرية المخابرات على تجتاوبهم فتي توقيتل العمتل ببنتاء الجتدار، والقيتادات اللبنانيتة 

 التي دعمت مطالب الشعب الفلسطيني بهذا الخصوص.
ووجهت التحية لشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته، الذي دعم موقل "القيادة الفلسطينية الموحدة"، ووقل 

 جدار بشكل سلمي وحضاري.إلى جانبها وعبر عن رفضه لل
وأكتتدت حرصتتها علتتى عالقتتات جيتتدة متتع ابشتتقاء فتتي لبنتتان، معبتترة عتتن تطلعهتتا إلتتى عالقتتة لبنانيتتة 
فلستتطينية تقتتارب الملتتل الفلستتطيني متتن جميتتع الجوانتتب السياستتية واينستتانية واالجتماعيتتة والقانونيتتة، 

ي الشتتقيق بعيتتد االستتتقالل، وتمنتتت وهنتت ت القيتتادة الموحتتدة الشتتعب اللبنتتان ولتتيس فقتتط الجانتتب ابمنتتي.
 للبنان أن ينعم بابمن وابمان والسلم ابهلي على الدوام.

مديرية  - اللبناني الجيش، أن قيادة رأفت نعيمنقاًل عن  ،26/11/2016المستقبل، بيروت،  وأشارت
يطه، وما "ال وجود بي قرار بإقامة هذا الجدار بين المخيم ومحأصدرت بيانا قالت فيه:  التوجيه

يبنى هو سور حماية متفق عليه مع القوى الفلسطينية، ويهدل إلى الحفاظ على سالمة المخيم ومنع 
تسلل ايرهابيين إليه أو الخروج منه، بايضافة إلى إغالق ابنفاق المؤدية إلى بساتين المواطنين. 

اص والسيارات والعمل أن "جميع مداخل المخيم مفتوحة أمام حركة مرور ابشخ إلىوأشار البيان 
 جار على تسهيلها إلى الحد ابقصى". 
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الجدار "خطوة أمنية  أنوفي المواقل، أكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل 
حيث ، 2009بناء الجدار بدأ منذ العام  أن"المركزية"  إلى". وأوضح في حديث سياسيةوليست بخلفية 

مالية مع أبراج مراقبة يفوق عددها خمسة عشر برجا، وكان يتم تم ضبط الحدود الشرقية الش
حفظ أمن المخيم وأمن المناطق اللبنانية  إلىمن الناحية الغربية، ويهدل  ابخيرةاستكماله في الفترة 

 أنوالمطلوبين للعدالة من والى المخيم. وكشل  ايرهابيينالواقعة على تخومه من جهة، ومنع تسلل 
جة سلسلة اجتماعات أمنية انعقدت بين الفصائل الفلسطينية ومديرية المخابرات في هذه الخطوة نتي

الجيش، تم التوافق في خاللها على ما بدأ العمل به في ذلك العام، وان الجدار يبلغ طوله نحو 
 مترا بكامله". 2650

عهد الجيش ينتظر اآلن ت ، أنمحمد صالحنقاًل عن  ،26/11/2016السفير، بيروت،  وأضافت
لقاء القبض على الشبكات ايرهابية ومنع تسلل أي  "الفصائل" بحفظ ابمن في مخيم عين الحلوة وا 

إرهابي من المخيم باتجاه الجوار اللبناني للقيام ب عمال أمنية وكذلك تعهد القوى الفلسطينية بايمساك 
التوافق عليها أمس ابول  بالملل ابمني في المخيم من كافة جوانبه، وذلك خالل مهلة عشرة أيام تم

بين قيادة الجيش وقيادة الفصائل في مكتب رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خضر 
 حمود.

وتم تسريب تفاصيل إضافية عن اللقاء الذي جمع قيادة الفصائل الفلسطينية مع العميد حمود، إذ 
الجيش اللبناني قد يقدم في أية أن حمود كان واضحا خالل اللقاء بت كيده أن "كشفت المصادر 

عماد  "داعش"لحظة على عملية أمنية داخل مخيم عين الحلوة على غرار إلقاء القبض على أمير 
ياسين، وان الجيش قادر على تنفيذ ذلك مرات إذا استدعى ابمر ذلك، وانه ليس بوارد التساهل مع 

نحن طلبنا منكم "دة الفصائل بالقول: ، وتوجه إلى قا"الشبكات ايرهابية في أية منطقة لبنانية
مساعدتنا وزودناكم ب سماء ايرهابيين وشبكاتهم في المخيم وأماكن تواجدهم وتنقالتهم لكنكم تقاعستم 

 ."وتجاهلتم ذلك
لماذا لم نقم ببناء أي سور حول أي مخيم آخر في لبنان ال في المية ومية جار "أضال حمود: 

في عمق الجنوب اللبناني وال في غيرها من المناطق؟ هذا بن عين عين الحلوة، وال في الرشيدية 
الحلوة بات يشكل مالذا لإلرهابيين الذين يهددون امن المخيم وابمن اللبناني، ونحن من جهتنا لسنا 
بوارد التقاعس عن حفظ امن كل المناطق اللبنانية وال بوارد السماح بوجود أنفاق تهدد ابمن وت وي 

 ."إرهابيين
وبوشر ببنائه شرق المخيم وانتهت  2014قرار إنشاء هذا السور ليس من اليوم، بل منذ "وأوضح أن 

تلك المرحلة ولم نسمع أي ضجيج، ثم أنجزت المرحلة الثانية منه غرب المخيم ولم نسمع أي ضجيج 
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شوطا في لماذا كل هذا الضجيج اليوم خالل تنفيذ المرحلة الثالثة والتي قطعت "، متسائال: "أيضا
البناء، هل الن السور وصل إلى المنطقة الموازية لحي حطين في المخيم؟ ولماذا لم نشهد أي تحرك 

 ."قبل ذلك
نحن في الجيش اللبناني وفي مطلق ابحوال مع الشعب الفلسطيني ولسنا بوارد "وختم حمود: 

التي حتمت علينا هذه  حصار أي مخيم ال نفسيا وال امنيا وال اقتصاديا، لكن الظرول ابمنية هي
لقاء القبض على  أنتمالخطوة مرغمين عليها، وبات عليكم  تقديم البديل ابمني المقنع لحفظ ابمن وا 

الشبكات ايرهابية ومنع تسللهم إلى الجوار اللبناني من اجل أن نتخذ خطوة أخرى مثل وقل العمل 
 ."ببناء السور ونحن بانتظار ورقتكم

 
 المجتمع الدولي إلى مقاطعة االستيطانمنظمة التحرير تدعو  .2

رام هلل: دعتتتتت اللجنتتتتة التنفيذيتتتتة لمنظمتتتتة التحريتتتتر الفلستتتتطينية المجتمتتتتع التتتتدولي إلتتتتى مقاطعتتتتة شتتتتاملة 
خالل اجتماعها في مقر الرئاسة في  ،لالستيطان االستعماري ايسرائيلي من جميع جوانبه. كما دعت

ة الدولية للشعب الفلستطيني فتي دولتة فلستطين المحتلتة توفير الحماي إلىرام هللا برئاسة محمود عباس 
نفتتاذ ميثتتاق جنيتتل الرابتتع ل والتتى  1949 ستتنة"الضتتفة الغربيتتة بمتتا فيهتتا القتتدس الشتترقية وقطتتاع غتتزة" وا 

 جرائم حرب. إلىمحاسبة سلطة االحتالل ايسرائيلي على هذه الممارسات التي ترقى في معظمها 
عتتتن أكثتتتر متتتن وزيتتتر ومستتتؤول إستتترائيلي  ة التتتتي تصتتتدر يوميتتتاً وأدانتتتت التصتتتريحات العنصتتترية والبذيئتتت

خاصة بعد االنتخابات ابمريكية ابخيرة التي تبين بوضوح تام عمق ايرهتاب والتحتريض والعنصترية 
 الممارسة من سلطة االحتالل ايسرائيلي.

 26/11/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 في القدس وولن يستطيع االحتالل منع رفع في  ل م اناألذان سي   :الفلسطينيوزير العدل  .3
 الخمتيس يتوم 32 في كلمته خالل افتتاح التدورة التت ،أكد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك :القاهرة

وفتتي مقتتدمتها قتتانون  "إستترائيل"رفتتض التشتتريعات العنصتترية التتتي تصتتدرها  ،فتتي القتتاهرة 24/11/2016
قتتتانون منتتتع ابذان فتتتي القتتتدس والمستتتجد ابقصتتتى،  اعتقتتتال ومحاكمتتتة ابطفتتتال الفلستتتطينيين ومشتتتروع

مؤكتتتتدا أن ابذان ستتتتيرفع فتتتتي المستتتتاجد والكنتتتتائس والشتتتتوارع والبيتتتتوت وفتتتتي كتتتتل مكتتتتان ولتتتتن يستتتتتطيع 
التدول العربيتة مطالبتة بإرستاء قواعتد العمتل  أنوشدد أبتو ديتاك علتى  االحتالل منع ابذان في القدس.

قتتانوني والقضتتائي، وتكثيتتل التشتتاور والشتتراكة والتنستتيق القتتانوني المشتتترك، وت ستتيس شتتبكة التعتتاون ال
 ...والتواصل، وتبادل المعرفة والتجربة والخبرة
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 25/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 سفارة فلسطين في لندن تطلق حملة "صححها" بهد  التذ ير بدور بريطانيا في وعد بلفور .4
اليتتتتوم الستتتتبت، فعاليتتتتات حملتتتتة  ة المتحتتتتدة، رستتتتمياً لتتتتدى المملكتتتت يةفلستتتتطينالستتتتفارة الوكتتتتاالت: تطلتتتتق ال

"صححها" في المملكة المتحدة، وذلك بمقر االتحاد الوطني البريطتاني للمدرستين، ضتمن نتدوة تشتارك 
فيها المعلمة الفلسطينية حنان الحروب، الحائزة على جائزة أفضل معلم/ة فتي العتالم، وستفير فلستطين 

ن ومجموعتتتة متتتن المستتتؤولين فتتتي مؤسستتتات نقابيتتتة والنشتتتطاء لتتتدى المملكتتتة المتحتتتدة مانويتتتل حساستتتيا
البريطانيين من بيتنهم نائبتة رئتيس االتحتاد التوطني البريطتاني للمدرستين لتويس ريغتان ورئيستة االتحتاد 

 السابقة فيليبا هارفي ومدير منظمة حملة دعم فلسطين بن جمال.
 26/11/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 وق  العمل ببناء الجداربعد  "المخابرات"و "الجي "ش ر تالتحرير  منظمةقيادة فصائل لبنان:  .5

التقتتى الستتفير الفلستتطيني لتتدى لبنتتان أشتترل دبتتور وفتتدًا قياديتتًا متتن تحتتالل القتتوى الفلستتطينية،  :بيتتروت
وأشتتتادوا "بتتتالجهود التتتتي بتتتذلت لمعالجتتتة قضتتتية الجتتتدار حتتتول المختتتيم، وبالتجتتتاوب اللبنتتتاني لحتتتل هتتتذه 

 ابشتتقاءعتتن ارتيتتاحهم إلتتى "التفتتاهم اللبنتتاني الفلستتطيني واعتمتتاد لغتتة الحتتوار بتتين  المشتتكلة"، معبريتترين
لمعالجة كل ايشكاالت". وشددوا على "تفعيل العمل الفلسطيني المشترك، ووضع آليات لحفتظ ابمتن 

 واالستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان، خصوصًا في مخيم عين الحلوة".
فتي  ، أن "المخيمتات لتم ولتن تكتون خنجتراً لها في بيان ،ظمة التحرير في لبنانوأكدت قيادة فصائل من

الخاصرة اللبنانية"، وشكرت "قيادة الجيش ومديرية المخابرات التتي استتجابت لمطلتب القيتادة السياستية 
الفلستتتتطينية وقتتتتل العمتتتتل ببنتتتتاء الجتتتتدار، فتتتتي إطتتتتار إفستتتتاح المجتتتتال أمتتتتام الفصتتتتائل والقتتتتوى الوطنيتتتتة 

ة الفلسطينية لوضع دراسة تفصيلية لمعالجة كل القضتايا ابمنيتة داختل المختيم، بمتا يضتمن وايسالمي
الحفتتتاظ علتتتى استتتتقرار أمنتتته والجتتتوار". ودعتتتت "أهتتتالي عتتتين الحلتتتوة وكتتتل المخيمتتتات، إلتتتى الحتتتذر متتتن 
ابقتتالم الصتتفر التتتي تستتعى إلتتى توظيتتل هتتذه القضتتية وأختتذها باالتجتتاه التتذي يضتتر بمصتتلحة شتتعبنا 

  وقضيته".
 26/11/2016 ،الحياة، لندن

 
  افة اإلجراءات األمنية الالزمة لضمان عقد المؤتمر السابع في أجواء آمنة نااتخذ :ضميريال .6
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 المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة ابمنية ،ضميريالرام هلل: أعلن اللواء عدنان 
ية اتختتتذت كافتتتة ايجتتتراءات ابمنيتتتة الالزمتتتة أن قتتتوى ابمتتتن الفلستتتطين الفلستتتطينية فتتتي الضتتتفة الغربيتتتة

لضمان عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في رام هللا الثالثاء المقبل فتي أجتواء طبيعيتة وآمنتة. وأضتال 
طبيعية للمؤتمر وتتوفير ابمتن والحمايتة لكافتة أعضتائه  أجواءتوفير  إلىأن ايجراءات ابمنية تهدل 
 أيتتتاممين متتتن ابقتتاليم الخارجيتتتة التتتذين وصتتلوا رام هللا منتتتذ عتتتدة القتتتاد أوستتواء الموجتتتودين فتتتي التتوطن 

 وسيتواجدون في المدينة طيلة أيام المؤتمر ولضيول المؤتمر من القادمين من دول شقيقة وصديقة. 
 26/11/2016 نالقدس العربي، لندن

  
 " للطواقم الفلسطينية في إخماد الحرائقالمهنياالحتالل يشيد باألداء " .7

، بتابداء "المهنتي" 25/11/2016 أشادت سلطات االحتتالل ايسترائيلية، مستاء يتوم الجمعتة: ابناضول
 لطواقم الدفاع المدني الفلسطيني في إخماد الحرائق المستمرة منذ عدة أيام.

( افيئيل جيربتي، فتي تصتريح دفاع ايسرائيلجاء ذلك على لسان ضابط ايدارة المدنية )تابعة لوزارة ال
وقالتتت ايذاعتتة إن جيربتتي "أشتتاد بتت داء رجتتال ايطفتتاء متتن الستتلطة  عتتة ايستترائيلية العامتتة.نشتترته ايذا 

وأضتتال جيربتتي التتذي يرافتتق الطتتواقم الفلستتطينية أن  الفلستتطينية التتذين يستتاهمون فتتي إخمتتاد الحرائتتق".
 أداءها يتصل بت"المهنية".

 25/11/2016 ،السبيل، عم ان
 

 شرق القدس بحجة محاولة الطعن شعفاطشهيد برصاص االحتالل على حاجز مخيم  .8
استشهد شاب برصاص قوات االحتالل الصهيوني، مساء اليوم الجمعة، علتى حتاجز : القدس المحتلة

 عسكري شمالي شرق القدس المحتلة.
وذكتتترت مصتتتادر فلستتتطينية أن الشتتتاب التتتذي أطلقتتتت قتتتوات االحتتتتالل النتتتار عليتتته علتتتى حتتتاجز مختتتيم 

 عامًا( من سكان مخيم شعفاط شمالي شرق القدس. 16الم )شعفاط، هو الطفل محمد نبيل س
وأضتتافت أن مستتاجد مختتيم شتتعفاط أعلنتتت عتتن استتم الشتتهيد عبتتر مكبرتترات الصتتوت، كمتتا أ علتتن الحتتداد 

 على روحه، وأغلقت المحال التجارية أبوابها في المخيم.
ن شتابا يحمتل ستكينا وقالتت المتحدثتة باستم شترطة االحتتالل لوبتا الستمري، فتي تصتريحي مستاء اليتوم، إ

حاول طعن أحد أفراد ابمن "ايسرائيلي" علتى حتاجز مختيم شتعفاط فتي القتدس، إال أنهتم أطلقتوا النتار 
تجاهتتتته، معلنتتتتة أنتتتته جتتتترى "تحييتتتتده"، وهتتتتو مصتتتتطلح صتتتتهيوني يشتتتتير إلتتتتى الستتتتيطرة وقتتتتتل الناشتتتتطين 
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رعت فتتي أعمتتال وذكتترت أن قتتوات الشتترطة وابمتتن الصتتهيوني وصتتلت إلتتى المكتتان، وشتت الفلستتطينيين.
 التحقيق بمالبسات الحادث.

، تجتتتاه الشتتتاب M16ووفتتتق شتتتهود عيتتتاني فتتتإن جنتتتديالا متتتن قتتتوات االحتتتتالل أطلتتتق النتتتار متتتن ستتتالح 
الفلسطيني لدى نزوله من الباص، وأصابه بشتكل مباشتر، حيتث بقتي ينتزل لنحتو نصتل ستاعة، قبتل 

 أن يجرى تغطيته بكيس أسود من تلك القوات.
 وزارة الصحة الفلسطينية لنب  االستشهاد حتى اآلن. ولم يرد ت كيٌد من

وأغلقتتت قتتوات االحتتتالل حتتاجز مختتيم شتتعفاط فتتي كتتال االتجتتاهين، كمتتا عتتززت متتن تواجتتد القتتوات فتتي 
 المكان.

 25/11/2016، المر ز الفلسطيني لإلعالم
 

 بنانللاألحمد عزام  احتمال وصول"السفير": تريث ببناء جدار عين الحلوة بعد معلومات عن  .9
بنتتاء متتا بتتات يعتترل بتتت"جدار عتتين الحلتتوة" منحتتى سياستتيا هادئتتا، لتصتتبح  ةاتختتذت أزمتت: محمتتد صتتالح

الكرة في ملعب الفصائل الفلسطينية التي يقع على عاتقها وضع حد للشبكات ايرهابيتة، والتتي تترتبط 
 بطريقة أو ب خرى بعمليات ايخالل بابمن في الداخل اللبناني.

ن الجتتيش "التريتتث" فتتي استتتكمال أعمتتال بنتتاء الجتتدار، فتتي حتتين تتترددت معلومتتات تبتتدرى ذلتتك متتع إعتتال
أمس حول احتمال وصول المشرل على الساحة اللبنانية عضو اللجنتة المركزيتة لتت "حركتة فتتح" عتزام 

 ابحمد إلى بيروت، وقد ربطت مصادر فلسطينية مجيء ابحمد بابحداث المرتبطة ببناء الجدار.
 26/11/2016السفير، بيروت، 

 
بالضفة وغزة استعدادًا لالنتخابات بمؤتمر تحالفات بين مستويات قيادية بدأت "القدس العربي":  .10

 فتح
رستميا بتدأ الكثيتر متن ابستماء الكبيترة فتي حركتة فتتح فتي التحترك علتى ابرض : أشرل الهتور -زة غ

ق يتتوم الثالثتتاء المقبتتل. تمهيتتدا لختتوض االنتخابتتات التتتي سيشتتهدها المتتؤتمر الستتابع، المقتترر أن ينطلتت
وعلمتتتت "القتتتدس العربتتتي" متتتن مصتتتادر مطلعتتتة أن تحالفتتتات عتتتدة بتتتين مستتتتويات قياديتتتة كبيتتترة بتتتدأت 
تتشكل، استعدادا للتنافس والفوز، في الوقت الذي ال يزال فيه الكثير من ابسماء المعروفة وجلهم من 

 المنصب. ابعضاء الحاليين للجنة المركزية تحتفظ بحظوظ قوية للبقاء في
ومع اقتراب موعد عقد المؤتمر الذي يفترض أن يجدد الثقة ببقاء محمود عباس رئيسا للحركتة، بتدأت 
فتتي متتدينتي رام هللا وغتتزة، التتتي لتتم يختترج حتتتى اآلن كتتل أعضتتائها، نقاشتتات واستتعة، أفضتتى بعضتتها 
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ع التنظيميتتة لتحالفتتات مبدئيتتة بتتين أطتترال عتتدة تستتعى لتشتتكيل قتتوائم تضتتم قيتتادات متتن مختلتتل المواقتت
للتنافس على عضوية المجلس الثوري. ويتبين أن أكثر النشتطاء فتي هتذا المجتال هتم أعضتاء الحركتة 

 من جيل الشباب، ومنهم من يشارك للمرة ابولى في مؤتمر حركي.
وتؤكد المصادر أن أعضاء من المؤتمر السابع في مناطق متفرقة في القطاع شرعوا بعقد اجتماعتات 

ق فيما بينهم على عدد محدد من أعضاء المؤتمر كمرشحين محتملتين للمجلتس الثتوري من أجل التواف
واللجنة المركزية، غير أن تلك اللقاءات والنقاشتات لتم تفتض حتتى اللحظتة التفتاق محتدد، وأن الجميتع 
ينتظتتر الوصتتول إلتتى رام هللا قبتتل موعتتد عقتتد المتتؤتمر، علتتى أمتتل عقتتد االجتمتتاع لمعرفتتة اآلراء حتتول 

 ين.المرشح
ومتتتع بقتتتاء أيتتتام قليلتتتة فقتتتط علتتتى عقتتتد المتتتؤتمر، تشتتتير المعطيتتتات التتتى أن التحالفتتتات بتتتين ابعضتتتاء 
المشتاركين ستستتمر حتتى موعتد الترشتتح وبتدء عمليتة االقتتراع، حيتث متتن المتوقتع حستب الوقتائع علتتى 

لتتى أن ابرض أن تشتتهد العمليتتة تنافستتا كبيتترا بتتين المشتتاركين، خاصتتة وأن المعلومتتات ابوليتتة تشتتير إ
عضتتتو يريتتتدون التنتتتافس علتتتى  400شخصتتتا متتتن قطتتتاع غتتتزة، متتتن أصتتتل نحتتتو  150هنتتتاك أكثتتتر متتتن 

عضتتوية المجلتتس الثتتوري، وهتتو ثتتاني أعلتتى هيئتتة قياديتتة فتتي الحركتتة، عتتالوة عتتن عتتدد آختتر كبيتتر متتن 
 أعضاء الحركة من الضفة الغربية وأقاليم الخارج.

فة فتي حركتة فتتح فتي غتزة والضتفة الغربيتة، باتتت وتشير المعلومات أن غالبية ابسماء الكبيرة المعرو 
تريد التنافس على عضتوية اللجنتة المركزيتة، إضتافة إلتى ابستماء الكبيترة الموجتودة حاليتا وتشتغل هتذا 

 المنصب.
عضتوا متن أصتل مئتة وعشترة أعضتاء، ينتختب  30ويتوقع أن يكتون نصتيب غتزة متن المجلتس الثتوري 

 ويعين الباقي. 80منهم 
 26/11/2016لندن،  القدس العربي،

 
 وفد فتح بغزة للمؤتمر السابع  مغادرةتواصل  .11

غادرت دفعة جديدة من ابعضاء المدعوين لمؤتمر فتح الستابع متن قطتاع غتزة، اليتوم الجمعتة،  :غزة
 باتجاه مدينة رام هللا بعد جهود حثيثة بذلت من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية.

عضوا سيغادرون  135رة ايعالمية للهيئة في تصريح صحفي له، إن وقال محمد المقادمة مدير الدائ
متتن الشتتهر  29عبتتر معبتتر بيتتت حتتانون "إيتترز" باتجتتاه رام هللا للمشتتاركة فتتي المتتؤتمر التتذي ستتيعقد فتتي 

وأضتتال "أن جهتتودا حثيثتتة بتتذلها التتوزير حستتين الشتتيم، علتتى كافتتة المستتتويات لتتت مين ستتفر  الجتتاري.
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ر من قطاع غزة إلى مدينة رام هللا". ولفت إلى أن دفعتة ثانيتة متن وفتد عضوا من أعضاء المؤتم 135
 المؤتمر ستغادر يوم غد السبت.

 25/11/2016القدس، القدس، 
 

 واستمرار حملة التحريض على العرب "إسرائيل" فياحتواء غالبية الحرائق  .12
ألستتنة نيتتران  ، أنيأستتعد تلحمتت ،الناصتترة، نقتتاًل عتتن مراستتلها فتتي 26/11/2016 ،الحياااة، لناادننشتترت 

أمس، وعاد عشرات آالل مواطني مدينة حيفا إلتى بيتوتهم بعتد أن  "إسرائيل"الحرائق هدأت في أنحاء 
أخلوها ليوم كامل، لكن لم تهتدأ ألستنة ستدنة الدولتة العبريتة التحريضتية علتى العترب "التذين يستتلهمون 

بمتتن التتداخلي يغتتال أردان أمتتس، إرهتتاب الحرائتتق متتن شتتبكات التواصتتل االجتمتتاعي"، كمتتا قتتال وزيتتر ا
 فيما كرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أحكامه ب ن غالبية الحرائق كانت بفعل فَعلة.

وقال نتنياهو أثناء جولته في قاعتدة ستالح الطيتران فتي الشتمال إنته باستتثناء حتاالت قليلتة متن حرائتق 
نا هنتتا بتتذور إرهتتاب... وال أدري إذا كتتان ستتببها ايهمتتال، فتتإن الجتتزء ابكبتتر منهتتا كتتان متعمتتدًا، "ولمستت

منتظمًا أو أن هناك شبكة منحت ايلهتام لمشتعلي الحرائتق لكتن هتذه ظتاهرة ليستت هامشتية... وابهتم 
 إنزال العقوبة الشديدة بكل من أشعل حريقًا ويحاول حرق دولة إسرائيل ليكون عبرة".

متتتع وصتتتول طتتتائرة ايخمتتتاد ابمريكيتتتة  وأردل أن "إستتترائيل ستحستتتم هتتتذه الحتتترب أيضتتتًا"، مضتتتيفًا أنتتته
الضتتتتخمة "ستتتتوبر تتتتتانكر" )مستتتتاء أمتتتتس(، ستتتتتجري الستتتتلطات ايستتتترائيلية المختصتتتتة يطفتتتتاء الحرائتتتتق 
مداوالت مع الطيارين ابمريكيين في ش ن عمليات مانعة". وشكر ابردن ومصر ودول المنطقة على 

ضامنًا، وللبحث فتي إعتادة ت هيتل البيتوت تقديم الدعم، وأعلن أن جلسة الحكومة غدًا ستعقد في حيفا ت
 التي تضررت وتعويض أصحابها.

متتن جهتتته، قتتال أردان لإلذاعتتة العامتتة إن عتتددًا متتن الحرائتتق كتتان متعمتتدًا، واصتتفًا متتا حصتتل بتتت"ظاهرة 
مقلقة تذكررنا بإرهاب ابفراد )الطعن والدهس( قبل عام، والذي يقوم علتى إيحتاء متن شتبكات التواصتل 

وهو ايلهتام نفسته التذي شتجع جهتات معاديتة علتى استتغالل أحتوال الطقتس وشتدة الريتاح االجتماعي، 
مشتبهًا، بينهم اثنان من  13للقيام بعمليات إشعال نار". وأضال أن الشرطة اعتقلت حتى ظهر أمس 

أريحا وآخر من الطور فتي القتدس المحتلتة، فتي أعقتاب الحريتق فتي منطقتة القتدس، الفتتًا إلتى أن قائتد 
طة أقام طواقم تحقيتق خاصتة. وأضتال متوعتدًا أنته ستيتم التعامتل قانونيتًا بصترامة متع متن أشتعل الشر 

الحرائتتق أو حتترض عليهتتا، ليستتتدرك قتتائاًل إن بعتتض الحرائتتق ستتببته أحتتوال الطقتتس وبعضتتها اآلختتر 
ايهمتتال، "لكتتن الجتتزء ابكبتتر كتتان بفعتتل فاعتتل". وأردل أن قتتوات اينقتتاذ والطتتوار  والشتترطة ستتتبقى 

 ثاء المقبل، إذ يتوقع أن تهدأ أحوال الطقس.ت هبة حتى الثالم
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ل أن "متتتن يقتتتوم بإشتتتعال التتتبالد ال يمكتتتن أن يبقتتتى مواطنتتتًا فيهتتتا ويجتتتب جيتتتوأضتتتافت التتتوزيرة ميتتتري ري
سحب المواطنة أو ايقامة منه". وسبقها في ذلك وزير الداخلية أريته درعتي بإعالنته أنته ستيعمل علتى 

 من يت كد ضلوعه في موجة الحرائق الحالية"."إلغاء جنسية ومكانة كل 
أييلتتتت شتتتاكيد قالتتتت مستتتاء أول متتتن أمتتتس إنهتتتا ستتتتت كد شخصتتتيًا متتتن أن الجهتتتات  عتتتدلوكانتتتت وزيتتترة ال

المسؤولة عن تطبيق القانون ستستخدم كل ما يتيح لها "قانون محاربة ايرهتاب" التذي دختل حيتز التنفيتذ 
عامتتًا علتتى متتن  25للمحتتاكم فتترض عقوبتتة الستتجن الفعلتتي مطلتتع الشتتهر. وأضتتافت أن هتتذا القتتانون يتتتيح 

 يقوم بإضرام متعمد للنار على خلفية قومية متطرفة، "وسنعاقب كل من حرض على إضرام النار".
ألفتًا متن متواطني مدينتة حيفتا التذين  70وأعلنت الشرطة ايسرائيلية ظهر أمس أنه فتي وستع أكثتر متن 

ألستنة النيتتران، العتتودة إليهتا باستتتثناء حتتي فتي جبتتل الكرمتتل.  أخلتوا منتتازلهم للحفتتاظ علتى ستتالمتهم متتن
وكانتت جامعتتة حيفتا ومعهتتد الهندستة التطبيقيتتة "التخنيتون" والعديتتد متن متتدارس المدينتة، أغلقتتت أبوابهتتا 

 أمس حفاظًا على سالمة روادها.
ستلت مئتات متن وال تزال قيادة الشرطة في حال استنفار تحسبًا لتجدد حرائق كما قيتادة الجتيش التتي أر 

الجنتتتود متتتن "الجبهتتتة الداخليتتتة" المدربتتتة علتتتى إخمتتتاد حرائتتتق ومواجهتتتة كتتتوارث طبيعيتتتة لمعاونتتتة قتتتوات 
اينقتتتاذ. وأبلتتتغ قائتتتد الشتتترطة رونتتتي ألطشتتتيم أفتتتراد الشتتترطة أن "أمامنتتتا أيامتتتًا صتتتعبة، كمتتتا يبتتتدو، بستتتبب 

دراك منفذي اعتداءات للفرصة بتنفيذ عمليات ضدنا بطري  قة بسيطة جدًا".ابحوال الجوية وا 
الجمعة، شهدت بلتدات عربيتة فتي الشتمال حرائتق، وستط إشتاعات ب نهتا "فعتل فاعتل"  -وليل الخميس 

و"انتقامتتًا علتتى حرائتتق أشتتعلها العتترب". واستتتبعد زعتتيم المستتتوطنين التتوزير نفتتتالي بينيتتت افتتتراض أن 
كمتتا استتتبعد أن يكونتتوا متتن  يكتتون المنفتتذون متتن اليهتتود، واصتتفًا مشتتعلي الحرائتتق بتت نهم "خونتتة للدولتتة"،

 اليهود بنه فقط "من ال يشعرون باالنتماء للدولة هم فقط القادرون على حرقها". 
، أن نظيتتر مجلتتي ،تتتل أبيتتب، نقتتاًل عتتن مراستتلها فتتي 26/11/2016 ،الشاارق األوسااط، لناادنوأضتتال 

ربيتتة، بتتدأت وبعتتض المنتتاطق فتتي الضتتفة الغ "إستترائيل"منطقتتة فتتي  220موجتتة الحرائتتق، التتتي اجتاحتتت 
وبينهتا أربتع ستيارات متطوعتة  تخبو بعد ظهر أمس بفضل الجهود الكبيرة التي بتذلتها طتواقم ايطفتاء،

متتن الستتلطة الفلستتطينية، وطتتائرات ايطفتتاء، وبينهتتا طتتائرة روستتية عمالقتتة وعشتتر طتتائرات أختترى متتن 
يطاليا وتركيا.  اليونان وقبرص وكرواتيا وا 

كبر في هذه الحرائق، سمح للمواطنين بالعودة إلتى بيتوتهم، باستتثناء وفي حيفا، التي تلقت الضربة اب
الغربية أمس، إضتافة إلتى  عائلة احترقت بيوتها بالكامل. لكن حريقا كبيرا نشب في غابات القدس 70

حرائق صغيرة في الناصرة العربية وفي قرى الشاغور في الجليل )الرامتة ونحتل وبيتت جتن وستاجور( 
 القائمة على أراضي نابلس(. )قرب مستعمرة أرئيل وفي الضفة الغربية
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 ترسل لنا طواقم اإلطفاء! نار ال راهية ثم   تشعلبينيت: السلطة  .13
ادعتتى وزيتتر التعلتتيم ايستترائيلي زعتتم حتتزب "البيتتت اليهتتودي" اليمينتتي نفتتتالي بينيتتت، بتت ن متتا  أبيتتب:تتتل 

نمتاتواجهه إسرائيل اليوم، ليست سلستلة متن الحرائتق،  ايرهتاب القتومي متن قبتل مخربتي  "موجتة متن وا 
الحرائتتق"، محمتتاًل المستتؤولية للستتلطة الفلستتطينية. وأضتتال أن الستتلطة الفلستتطينية تشتتعل نتتار الكراهيتتة 

 طواقم إطفاء في المساء. 4في الصباح وترسل 
، "ال أمتتسوكتتتب التتوزير بينيتتت علتتى صتتفحته الشخصتتية علتتى موقتتع التواصتتل االجتمتتاعي "فيستتبوك" 

لحتاق يوجد سلسلة حرا ئق، يوجد موجه إرهاب قومي يقتوم بهتا مخربتو الحرائتق، للتستبب بقتتل اليهتود وا 
 الضرر الكبير في إسرائيل، علينا أن نسمي الولد باسمه ونعترل بحقيقة ما نواجهه".

اليتتوم  "إستترائيل"وأضتتال بينيتتت ب نتته يعمتتل بكتتل قوتتته كتتي تعتتترل الحكومتتة ايستترائيلية بتت ن متتا تشتتهده 
 السلطة الفلسطينية. يست حرائق بسباب مختلفة، مهاجماً "موجة إرهاب" ول

 26/11/2016 ،القدس، القدس
 

 الهرب من نيران االنتقاد بتوجيهها  نار حقد و راهية للعرب تستطيعلن  :عودة محذرًا نتنياهو .14
علتى التحتريض ايسترائيلي ضتدر  رد أيمتن عتودة، رئتيس "القائمتة المشتتركة"،: نظيتر مجلتي - تل أبيب

"لن تستطيع الهرب من نيران االنتقاد الجمتاهيري بتوجيههتا كنتار حقتد  نتنياهو محذراً  1948ينيي فلسط
حكومتتتتتك واضتتتتح، وعلتتتتى الجمهتتتتور والمؤسستتتتات البرلمانيتتتتة والقضتتتتائية أن  وكراهيتتتتة للعتتتترب، فقصتتتتور

تحاستتبك"، مؤكتتدا أنتته "حتتتى لتتو كتتان هنتتاك بعتتض الشتتبان العتترب هتتم التتذين أشتتعلوا النتتار، فتتإنهم قتتد 
 13فتي غضتون ثالثتة أيتام. و حريقتاً  220في عشرة حرائق أو عشرين، ولكن إسترائيل شتهدت  علوهاأش

بنهتتا لتتم تتتتوفر  حريقتتا منهتتا وقعتتت فتتي بلتتدات عربيتتة. والحكومتتة فشتتلت فتتي معالجتتة قستتم كبيتتر منهتتا
ميزانيات كافية لفرق ايطفاء، وفضلت صرل ابموال علتى ابستلحة وشتراء الغواصتات، التتي يستتفيد 

 ها أصدقاء وأقرباء نتنياهو".من
 26/11/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 العرب لشيخ يحرض أفراد الشرطة ضد  اروني  .15

العتترب واتهتتامهم  وم الجمعتتة، التحتتريض ضتتدر يتت ،واصتتل المستتؤولون ايستترائيليون: تحريتتر بتتالل ضتتاهر
يم، إلى تحتريض أفتراد بإشعال الحرائق في البالد. وسعى المفتش العام للشرطة ايسرائيلية، روني ألش

ونقلتت وستائل إعتالم إسترائيلية عتن ألشتيم زعمته فتي رستالة بعثهتا اليتوم إلتى  الشرطة فتي هتذا االتجتاه.
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دراك منفذي اعتتداءات  أفراد الشرطة أنه "يبدو أنه ما زال أمامنا أياما صعبة، بسبب ابحوال الجوية وا 
 للفرصة بتنفيذ عمليات ضدنا بطريقة بسيطة جدا".

 25/11/2016 ،48عرب 
 

 فتوى بقتل العرب بعد تحريض نتنياهو .16
العرب فتوى أتتاح فيهتا  أصدر حاخام معرول بعنصريته الشديدة وتحريضه ضدر : تحرير بالل ضاهر

 قتتتل العتترب علتتى الحرائتتق التتتي اشتتتعلت فتتي منتتاطق مختلفتتة فتتي التتبالد، فتتي ابيتتام ابخيتترة، معتمتتداً 
 ي يقوده رئيس الحكومة ايسرائيلية، بنيامين نتنياهو.بصورة مباشرة على التحريض العنصري الذ

بتوك صتباح يتوم الجمعتة، أن "رئتيس  وكتب حاخام مدينة صفد شموئيل فتي صتفحته علتى موقتع فتيس
الحكومة وصتل إشتعال الحرائتق ب نته إرهتاب. وأحتد مستؤولي الشتاباك وصتل ذلتك ب نته ستالح لإلبتادة 

كتتن ال ينبغتتي االعتمتتاد علتتى المعجتتزات. وبالت كيتتد الجماعيتتة. وب عجوبتتة لتتم يحتتترق أشتتخاص أحيتتاء ل
ذا اقتضتى ابمتر، يجتب  مسموح، بل هذه فريضة، تتدنيس الستبت متن أجتل وقتل النيتران ومشتعليها. وا 

 إطالق النار عليهم أيضا".
وأضال إلياهو أنته "لتو أطلقتوا النتار علتى مشتعلي الحرائتق فتي بيتت مئيتر وكرميئيتل وحيفتا لمتا وقعتت 

آمل أن يصدر رئيس أركان الجيش والمفتش العام للشرطة أوامر للجنتود وأفتراد الشترطة هذه الكارثة. و 
 والمواطنين المستمدة من أن إشعال النار ال ينتهي، بن هذه مسؤوليتهم".

 25/11/2016 ،48عرب 
 

 لعقاب رباني! يتعرضحاخام: نتنياهو  .17
المقامتتة شتتمال الضتتفة الغربيتتة، اليكتتيم ت عمراهتتاجم الحاختتام ايستترائيلي ابكبتتر للمستتت :القتتدس المحتلتتة

وقتال "إن متا يحصتل لنتا عقتاب متن هللا بن نتنيتاهو ، لفنون رئيس الوزراء ايسترائيلي بنيتامين نتنيتاهو
ينتتوي إختتالء مستتتوطنة عمونتتا". وأضتتال الحاختتام "الستتماء ال تمطتتر، والريتتاح تشتتتد، والنيتتران تتعتتاظم 

النار بستبب نيتته إختالء البتؤر االستتيطانية فتي الضتفة ونتنياهو اآلن يتعرض لعقاب رباني من خالل 
 المحتلة" حسب قوله.

 25/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 الح ومة اإلسرائيلية في التعامل مع ال وارث ضع الحرائق "تعري"  .18
ت ، بتتدأت ت ستتمع انتقتتادا"إستترائيل"فتتي  بعتتد أن بتتدأت النيتتران تخبتتو تتتدريجياً : نظيتتر مجلتتي - تتتل أبيتتب

ومتن بتين هتذه االنتقتادات أنته  واسعة لحكومة بنيامين نتنياهو، واتهامات عريضة بالقصور وايهمتال.
على الرغم من الحريق الكبير الذي وقع قبل ست سنوات فتي غابتات الكرمتل فتي حيفتا، فتإن الحكومتة 

اء ضتخمة، حيث إنها لم تسع إلتى امتتالك طتائرة إطفت لم تنفذ كل ما جاء في توصيات لجنة التحقيق،
ولم تقم مناطق عازلة بين البيوت السكنية وبين الغابات القريبة منها في حيفا وعدة مدن وقرى أخرى، 

 بكميات كافية من مواد ايطفاء. كما أنها لم تحتفظ
وأعتترب عتتدد كبيتتر متتن المتتواطنين فتتي حيفتتا عتتن تتتذمرهم وشتتكواهم متتن حتتدوث إهمتتال وقصتتور ختتالل 

بشتكل متنظم، ولتم توضتح  ل بعضهم إن قوات الطوار  لم تتواصل معهمعملية ايطفاء وايخالء، وقا
لهم كيل يتركون بيوتهم، وأي بيوت ينبغي تركها، كما أنته لتم يتتم تتوجيههم إلتى أمتاكن الحمايتة، فيمتا 

وابقارب والجيران، وبعضهم لم يجد متن ي ويته،  اضطر قسم كبير منهم لالعتماد على كرم ابصدقاء
ليتالي فتي الفنتادق علتى حستابه الشخصتي، أمتا متن لتم يكتن يملتك المتال أثنتاء  والبعض اآلختر أمضتى

 من التشرد. وقوع الحرائق فقد عاش حالة
وتوقتتع المراقبتتون أن تنجلتتي صتتورة أبشتتع متتن إهمتتال الحكومتتة وقصتتورها، بعتتد أن تخبتتو النيتتران تمامتتا، 

 الثالثاء المقبل، وفقا لتوقعات ابرصاد الجوية.
 26/11/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الحرائق تلتهم سبعمئة منزل بحيفا وتمتد شرقاً  .19

منتذ ثالثتة أيتام علتى مئتات المنتازل فتي حيفتا،  "إسرائيل"أتت الحرائق المشتعلة في  :وكاالتال ،الجزيرة
 بينمتتا ظتتل عشتترات اآلالل متتن ايستترائيليين بعيتتدين عتتن بيتتوتهم بستتبب النيتتران التتتي بتتدأت تمتتتد شتترقاً 

عن مصادر في الدفاع المتدني ايسترائيلي،  وقال مراسل الجزيرة وليد العمري، نقالً  ة.نحو بلدة الناصر 
ن أكثتر متن  إن أكثر من سبعمئة منزل أتت عليها النيران بالكامل في ابحياء الشرقية لمدينتة حيفتا، وا 

وأضال المراسل أن أكثر من ستين ألل شخص اضطروا  احتاجوا للعالج في المشافي. شخصاً  150
عتتن منتتازلهم بستتبب انتشتتار الحرائتتق التتتي وصتتلت إلتتى منطقتتة الناصتترة وبلتتدة إكستتال فتتي  بقتتاء بعيتتداً لل

الشتتمال، وكريتتات جلتتت فتتي جنتتوب التتبالد، وتواصتتلت الحرائتتق فتتي المنتتاطق الجبليتتة )غربتتي القتتدس(، 
 حيث اضطرت السلطات إلى إخالء سكان إحدى البلدات.

 25/11/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 "حالمي ".. والنيران تلتهم منازل فيها عمرةستإخالء م .20
"، أن حريقتتًا ضتتخمًا وقتتع فتتي ايلكترونيتتة"ابيتتام  ": أفتتادت مصتتادر محليتتةايلكترونيتتة"ابيتتام  -رام هللا 

"حالمتتيش" الشتتهيرة باستتم "حلمتتيش"، والمقاومتتة علتتى أراضتتي قتترى ديتتر  عمرةابحتتراش القريبتتة متتن مستتت
 نظام، والنبي صالح.

، أن النيتران التهمتت منتزلين فتي ايلكتروني" The Times Of Israelق، نشر موقع "وفي وقت الح
متتتن  عمرةمستتتتوطنة "حالمتتتيش"، وأن الشتتترطة ايستتترائيلية، وقتتتوات ايطفتتتاء، تعمتتتل علتتتى إختتتالء المستتتت

ستتتكانها، فتتتي حتتتين نشتتترت "يتتتديعوت أحرونتتتوت" العبريتتتة أن عتتتدد المنتتتازل التتتتي التهمتهتتتا النيتتتران فتتتي 
 ل إلى ستة منازل.المستوطنة وص

، وقترى عمرةوفي تطور الحق، عند منتصل الليل، أفاد عتدد متن ستكان القترى التتي تقتام عليهتا المستت
 "حالميش"، والقرى المحيطة بها. عمرةمجاورة، أن سلطات االحتالل قطعت التيار الكهربائي عن مست

 26/11/2016 ،األيام، رام هللا
 

 ببت الحرائقخبراء إسرائيليون: تغيرات مناخية س .21
ليستتت ظتتاهرة عفويتتة  "إستترائيل"فتتي  أكتتد خبتتراء علتتى أن الحرائتتق المشتتتعلة حاليتتاً : تحريتتر بتتالل ضتتاهر

نما  وأن االتجاه هو أن تتصاعد في السنوات القريبة. كما أن هذه ليست ظاهرة مرتبطة بالبالد فقط، وا 
 إستتبانياالمتوستتط، وبينهتتا  تنتتدلع ستتنويا حرائتتق فتتي غابتتات وبحجتتم أكبتتر بكثيتتر فتتي كافتتة منتتاطق البحتتر

 والبرتغال واليونان وفرنسا، وكذلك في كاليفورنيا بالواليات المتحدة وفي أستراليا.  
وتظهر معطيات خدمة ايطفاء ايسرائيلية أنه لم يطرأ ارتفاعا في عدد حرائق ابحتراش والغابتات فتي 

تستجيل انخفتاض معتين بتالحرائق.  تتمر البالد في السنوات ابخيرة، وحتى أنه خالل الستنتين ابخيترتين 
 غير أن قوة الحرائق المشتعلة في فصل الخريل غير مسبوقة.  

 25/11/2016، 48عرب 
 

 بالضفة االستيطان مناهضة مسيرات قمع في اإلصابات عشرات .22
 كفر مسيرة االحتالل قمع جراء وايغماءي باالختناق ابجانب والمتضامنين المواطنين عشرات أصيب
 عاما 14 منذ المغلق القرية شارع بفتح والمطالبة لالستيطان المناهضة ابسبوعية لسلميةا قدوم

 .القرية أراضي على عنوة المقامة" قدوميم" مستوطنة مستوطني لصالح
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 ابجانب، المتضامنين من وعدد البلدة أهالي من واسعة بمشاركة الجمعة صالة بعد المسيرة وانطلقت
 والصوت الغاز بقنابل المسيرة في المشاركين هاجمت الحدود بحرس يسمى ما وحدات أن إالر 

 .ميدانيا عولجت اختناق بحاالت العشرات إصابة إلى أدى مما بالمطاطي المغلفة المعدنية وابعيرة
 السلمية ابسبوعية بلعين قرية مسيرة الجمعة، يوم الصهيوني، االحتالل قوات قمعت ذلك، إلى

 للمشاركين، تصدوا االحتالل جنود أن محلية مصادر وأفادت .العنصري جداروال لالستيطان المناوئة
 المنطقة في التواجد من ومنعوهم والحقوهم الجديد، العنصري الجدار بوابة إلى الوصول من ومنعوهم
 .مغلقة عسكرية منطقة المكان معلنين المحتلة، الضفة وسط هللا، رام غرب المحررة،

 نعلين، بلدة في الجمعة صالة أدائهم خالل المواطنين االحتالل، قوات هاجمت ذاته، السياق وفي
 .السلمية ابسبوعية المسيرة انطالق لمنع منها محاولة في الجمعة، يوم هللا، رام غرب
 الغاز بقنابل الجمعة، خطبة خالل المصلين هاجمت االحتالل قوات إن محلية مصادر وقالت
 وصوال السلمية، المسيرة في وانطلقوا الصالة، أتموا المصلين لكن الصوت، وقنابل للدموع المسيل

 .البلدة من الشرقية الجنوبية الجهة إلى
 25/11/2016لإلعالم،  الفلسطيني المر ز

 
 وتيرتها انخفاض ويتوقع بالضفة الحرائق  افة على يسيطر" المدني الدفاع" .23

 موجة التوالي، على الثالث لليوم أمس، تواصلت": ايلكترونية ابيام" - فرحة أبو سائد - هللا رام
 حيث ونابلس، طولكرم محافظتي في أبرزها وسجل الضفة، في محافظة غير في الحرائق اندالع
 في والمواطنين والمؤسسات، البلديات من العديد مع بالتعاون المدني، الدفاع جهاز طواقم نجحت
 .عليها السيطرة
( الجمعة) أمس صباح منذ تعاملت" المدني الدفاع" طواقم أن العزة، نائل الجهاز باسم الناطق وذكر
 .وأعشاب مثمرة وأشجار أحراش، حرائق معظمها حادثا، 80 مع

 كافة على السيطرة من ابخير تمكن إلى إشارتها الجهاز، في" المركزية العمليات" عن العزة، ونقل
 الرياح سرعة من السائدة الحالة فإن ،الجوية ابرصاد مع بالتواصل" مضيفة بالكامل، الكبيرة الحرائق
 .كبير بشكل انتشارها مسببات وتزول الحريق، أعداد تنخفض وعليه ،(السبت) اليوم تنتهي وجفافها،

 26/11/2016األيام، رام هللا، 
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   البيرة مدينة في منزل حريق من أطفال خمسة إنقاذ .24
 النيران حاصرتهم أطفال خمسة إنقاذ من لماضيةا الليلة المدني، للدفاع التابعة اينقاذ طواقم تمكنت
 في وايعالم العامة العالقات عن صادر بيان وأوضح .البيرة بمدينة المنازل أحد في اندلعت التي

نقاذ المنزل في اندلعت التي النيران تجاوز من تمكنت اينقاذ طواقم أن المدني، الدفاع  خمسة وا 
 رافقت التي ايسعال مركبات إلى وتسليمهم والحرارة، لدخانا نتيجة باالختناق إصابتهم رغم أطفال
  .الطواقم
 .بعد أسبابه تعرل لم الذي الحريق على السيطرة من أيضا تمكنت الطواقم أن البيان وأضال
 السريع ايبالغ بضرورة عمر أبو يزن المقدم والبيرة هللا رام محافظة في المدني الدفاع مدير وأهاب
 .المادية أو البشرية سواء الخسائر من والحد االستجابة زمن يللتقل الحوادث، عن

 25/11/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة
 

 للقاهرة زيارتو ينهي الفلسطيني اإلعالمي الوفد .25
 .أيام أربعة استمرت زيارة بعد القاهرة، المصرية للعاصمة زيارته الفلسطيني ايعالمي الوفد أنهى

 العاملة والدولية المحلية ايعالم وسائل مختلل من إعالمية شخصية 30 من المكون الوفد وأجرى
 في العاملين اللقاءات وشملت .المصريين ايعالميين مع المهمة اللقاءات من العديد غزة، في

 فضال ابوسطي الشرق أنباء ووكالة الفلسطيني، ايعالمي للوفد المستضيفة المصرية ابهرام صحيفة
 سبل وتوفير للوفد، المميز االستقبال عاليا الوفد وثمَّن .بالكامل ايعالمي نتاجاي مدينة زيارة عن

 الوفد قدمها التي والتوصيات والمقترحات المطالب مع والتعاطي التفهم جانب إلى كافة، الراحة
 .وايعالمي الرسمي المستوى على المصريين ابشقاء إلى الفلسطيني ايعالمي

 26/11/2016الم، لإلع الفلسطيني المر ز
 

 الم ثفة للعناية شديد أنس األسير نقل .26
 الليلة قراقع، عيسى والمحررين ابسرى شؤون هيئة رئيس قال": ايلكترونية ابيام" - هللا رام

 مستشفى في المكثفة العناية قسم إلى ن قل شديد، أنس الطعام عن المضرب ابسير إن الماضية،
 .الصحية حالته على رأط آخر تدهور بعد ،"هروفيه آسال"

 منذ الطعام عن إضرابا الخليل، غربي جنوب دورا بلدة من( عاما 20) شديد ابسير ويخوض
 . ايداري اعتقاله على احتجاجا الماضي، أيلول شهر من والعشرين الخامس

 26/11/2016األيام، رام هللا، 
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 زفافو يوم في عريس اعتقال: اللد .27
 وجرى بمدينة اللد، زفافه يوم في فلسطينيا عريسا الخميس، أمس اءمس الشرطة، بكري: اعتقلت قاسم
طالق الضجيج من الجيران بعض اشتكى حيث مفتوحة، منطقة في الفرح إقامة من عائلته منع  وا 

 لم المحتفلين" أن الشرطة وزعمت .القانون مخالفة من حذرتهم التي الشرطة ادعاء بحسب النار،
صدار صاصالر  بإطالق واستمروا يلتزموا  اعتقلت المكان، إلى الثانية للمرة وصولها ومع ،"ضجيج وا 
 العريس هرب أن بعد بالحفل ابغاني صوت رفع عن للمسؤول غرامة مخالفة وحررت للتحقيق والده
 وجرى نخيل، وأشجار قمامة حاوية حرق بشبهة الليل، منتصل عند له وصديق أوقفته الذي

 .اعتقاله لتمديد المحكمة أمام سيمثل الذي العريس اعتقال ثم ومن للتحقيق تحويلهما
 25/11/2016، 48 عرب

 
 مع التعامل في فشلها على للتغطية تسعى نتنياهو : ح ومة48 أراضي داخل اإلسالمية الحر ة .28

 الحرائق
 تسعى نتنياهو حكومة أن 48 أراضي داخل ايسالمية الحركة عواودة: أكدت وديع – الناصرة
 ابنظار صرل وتحاول فيها، مواقع عدة اجتاحت التي الحرائق مع التعامل في فشلها على للتغطية

همالها فضيحتها عن  نتنياهو حكومة أن بيانها في ونوهت. وابحراش والبيوت المدن حماية في وا 
 اينسانية المساعدات لتقديم الداخل فلسطينيي لدى واسعة أوساط استعداد تتجاهل" العنصرية الفاشية"

 . العربية والمدن القرى في المتضررة العائالت ةواستضاف
 26/11/2016العربي، لندن،  القدس

 
 اإلسرائيلي لفرض المنهاج المقدسية ابتزاز المدارس .29

 عمليات بربط القدس، في التعليمية المناهج لتهويد عدة محاوالت ايسرائيلي االحتالل سلطات تنفذ
 سعي في ايسرائيلي، المنهاج بتطبيق المتهالكة التحتية البنية ذات العربية المدارس وتطوير ترميم
 القدس" لمشروع واستكمالها المحتلة المدينة في وفلسطيني عربي هو ما لكل الطمس من لمزيد منها

 .ايسرائيلية التسمية حسب" الكبرى
 حكومة في" القدس شؤون وزارة" اشتراط إلى" معا" التنموي العمل مركز عن صادر تقرير وأشار

 مليون 20 قيمتها والبالغة الفلسطينيون، يرتادها التي القدس مدارس شرقي ميزانية تحويل االحتالل
 ستحول ابموال أن معلنة تعليمها، في ايسرائيلي المنهاج العتماد المدارس هذه بقبول شيكل

 .ايسرائيلي المنهاج بتطبيق البدء على ستوافق التي للمدارس
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 بن قانوني، غير" عدالة" العربية ابقلية حقوق لحماية القانوني للمركز وفقا الشرط هذا ويعتبر
 وهذا وتمييزي، متساوي  غير بشكل الميزانية تخصيص تمنع" إسرائيل دولة" في القانونية التشريعات

 .خاصة قومية خلفية على المرفوض التمييز حد يصل الذي للمساواة الدستوري بالحق مس
 26/11/2016العربي، لندن،  القدس

 
 الفقر معدالت بارتفاع ينذر الحصار واستمرار  ارثي غزة في الوضع: الخضري .30

 قطاع على المفروض ايسرائيلي الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس الخضري جمال النائب حذر
 في وأكد .والفقر البطالة معدالت بارتفاع ينذر أنه وأكد المشدد، الحصار هذا استمرار من غزة،
 وأشار .الحياة مناحي جميع تطال سنوات عشر منذ الممتد الحصار هذا آثار أن صحافي يحتصر 
 مليون من أكثر يتلقى حيث غزة في اينساني الوضع على تنعكس" المتفاقمة اآلثار هذه أن إلى

 الحد تلبي ال" المساعدات هذه أن وبين". وعربية دولية مؤسسات من إنسانية مساعدات مواطن
 العاشر للعام الممتد الحصار بسبب العمل عن أربابها تعطل التي الفلسطينية لألسر مطلوبال ابدنى
ن ،"وكارثي صعب من أكثر" الحصار بفعل ي عد االقتصادي الواقع إن وقال ".التوالي على  قطاع وا 

 تبكميا إال البناء ومواد الخام المواد دخول تقييد بسبب كثيرا، يعاني بالحصار المنهك ابعمال
 مكانها، تراوح زالت ما بالغة آثار من ابخيرة الحرب خلفته لما ايعمار عملية إن وقال .محدودة

 مشيرا ،2014 حرب نهاية على الثالث العام دخول مع ايعمار تنتظر المساكن آالل وجود إلى الفتا
 .شديدة معاناة في المشردين آالل وجود إلى

 26/11/2016العربي، لندن،  القدس
 

 جدالً  يثير الطب ل ليات التراخيص بمنع فلسطيني رقرا .31
 وزارة أنر  إبالغها بعد الخليل، جامعة حرم داخل حائرةً  الدسق ريهام عيشة: تتجورل أبو الدين عز

 .الطب تدريس من يمكرنها ترخيصاً  الجامعة منح رفضت والتعليم التربيرة
 قد كانت مجتهدة، طالبةٌ  أنها خاصة ،حلر  ييجاد كثيراً  الدسق فكرت الجامعة، مغادرة عزمها قبل

 به تحلم   الذي الترخصص الطب، لدراسة متلهفةٌ  وهي العامة، الثانويرة في %98.7 معدل على حصلت
 .أوجاعهم على التغلب في المرضى مساعدة في تساهم لعلرها طفولتها، منذ
 الجامعات في جديدة طب كليرات تراخيص منح بعدم الوزراء مجلس قرار   قيرده الدسق، حلم لكنر 

ة الجهات على ووجبَ  الفلسطينية،  على" القرار في الحكومة استندت بعدما تنفيذه، المختصر
الحيات لة الصر  ".قانونياً  لها المخور
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 الوزراء مجلس قرار لكنر  مدينتي، في الطب دراسة أنوي كنت: "الدسق تقول ،"السفير" لت حديثها في
 تراخيص منح الوزارة رفض سبب عن متسائلةً  ،"مستمراً  يزال ال طموحي أن علماً  ذلك، دون حال

 .جديدة طب كليرات
 الترخاذ محدردة خلفيرة أير  وجود عدم زكريا، أنور العالي الترعليم لشؤون المساعد الوكيل أكرد بدوره،
 لقرارا" أنر  ومؤكرداً  ،"الطب لكليات تراخيص منح بعدم الوزارة لسياسة يعود هذا" أن موضحاً  القرار،
 .رأيه بحسب ،"جديدة طب لكليرات بحاجة ليست وفلسطين معيرنة، جامعة ضدر  ليس

ه أن نريد": "السفير" لت زكريا يقول للبدائل، وبالنرسبة  للحدر  وذلك المهني، التعليم لبرامج الطرالب نوجر
 ".بالمستقبل العمل عن عاطلين ابطباء من أعداد وجود لعدم والسعي البطالة، من

 . الضفة في وأخريين القطاع في اثنتين فلسطين، في طب كليات أربع وجود إلى هنا ايشارة وتجدر
 تبليغهم أو استشارتهم اليازوري، أيمن غزة في العالي التعليم لشؤون المساعد الوكيل نفى جهته، من

 عن ومتسائالً  ،دراسته إعادة إلى الضفة في الوزارة داعياً  الوزراء، مجلس قبل من اعتماده بعد بالقرار
ب مصير  .غزرة في الطب بدراسة يرغبون الذين الطالر

 الوزراء مجلس تعميم فاستغرب نعيم، فضل غزة في" ايسالمية الجامعة" في الطب كلية عميد أمرا
 طلب كل ي درس أن يجب كان أنره" السفير" لت موضحاً  الجامعات، لجميع التراخيص إعطاء رفض
 كلياتنا، في الم دررسة والمناهج المعايير" بت فخره عن معبراً  المعايير، تشديد مع حدة على اعتماد
 ".الخارج في المتعلمين زمالئهم مع مقارنةً  وظائفهم، في وأدائهم ابطباء خبرة والدليل

 من االكتفاء مرحلة إلى بعد نصل لم" إنه نجيب نظام الفلسطينيين ابطباء نقيب قال جهته، من
 التعداد مع مقارنة قليلة فلسطين في ف عدادنا الزمالء، من للمزيد حاجة في لناز  وال ابطباء أعداد

 ".المجاورة العربية الدول ومع السكاني
 26/11/2016السفير، بيروت، 

 
 للجدار رافضة شعبية مخيم عين الحلوة: مسيرة .32

 بدعوة عةالجم صالة عقب انطلقت للجدار، رافضة حاشدة شعبية مسيرة أمس الحلوة عين مخيم شهد
 المخيم في ،"ايسراء" كشافة تالمذة نفذها أخرى تظاهرة شهد كما وايسالمية، الوطنية القوى من

 ".ابلعاب منحب إحنا إرهاب ما إحنا: "عليها كتب الفتات رافعين الجدار لبناء رفضا
 26/11/2016السفير، بيروت، 
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 ع الماضيألقصى األسبو لمسجد اإسرائيلي اقتحموا ا 300: "قدس برس" .33
أفادت مراسلة "قدس برس" ب ن الفترة الواقعة ما : زينة ابخرس، فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 

إسرائيلي المسجد  300من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، شهدت اقتحام  24وحتى  19بين 
 نة القدس.ابقصى من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة االحتالل الكاملة منذ احتالل مدي

شرطيًا إسرائيليًا بلباسهم العسكري، وسبعة عناصر من جهاز  44وأضافت أن من بين الم قتحمين 
المخابرات العامة الت "شاباك" قاموا بجوالت في باحات المسجد ابقصى خالل فترتيط االقتحامات 

مصلين الفلسطينيين ولفتت إلى أن شرطة االحتالل ما زالت تتعمرد استفزاز ال الصباحية والمسائية.
أثناء دخولهم للمسجد ابقصى، من خالل تفتيشهم وحجز هويراتهم الشخصية كي تضمن خروجهم، 

 كما أنها تشدرد من إجراءاتها خالل فترة االقتحامات الصباحية.
 25/11/2016قدس برس، 

 
  مستشفياتها في الوقود نقص نتيجة" قاسية خيارات" من تحذر وزارة الصحة: غزة .34

 الساعات خالل إليها تلج  قد" قاسية خيارات" من الجمعة، يوم غزة، قطاع في الصحة وزارة حذرت
 كافة في االستنفار حالة عن الوزارة وأعلنت .القطاع مستشفيات في الوقود نقص بسبب المقبلة

بقاء ومرافقها، مستشفياتها  .دائم انعقاد حالة في ابزمة خلية وا 
 المستشفيات لتزويد فوري تحرك إلى له، صحفي تصريح في الوزارة مباس الناطق القدرة أشرل ودعا

 .المستشفيات على سلبا تؤثر والتي بغزة الكهرباء أزمة استمرار على للتغلب الالزمة بالكميات
 المرضى من المئات حياة تهديد أهمها ومن ذلك، على المترتبة الوخيمة العواقب إلى القدرة وأشار
 .بالكهرباء تعمل أجهزة لىع حياتهم تعتمد الذين
 أرصدة في المتدهور الوضع بإنقاذ للمطالبة وقفة لألطفال، الدرة محمد الشهيد مستشفى كوادر ونظم
 .الكهربائية للمولدات المشغل الوقود

 25/11/2016القدس، القدس، 
 

 في إخماد الحرائق "إسرائيلا"المساعدة ل تقد ممصر  .35
وستتائل إعالميتتة عبريتتة ذكتترت أن مصتتر ، أن الناصتترةمتتن ، 25/11/2016و الااة قاادس باارس، ذكتترت 

وابردن ستنضتتمران لقافلتتة التتدول المشتتاركة فتتي تقتتديم المستتاعدة يستترائيل فتتي عمليتتات إخمتتاد الحرائتتق 
 الهائلة المندلعة في ابراضي المحتلة، منذ عدرة أيام.
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جمعة، ب ن رئيس التوزراء يوم ال وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها ايلكتروني،
ايستترائيلي بنيتتامين نتنيتتاهو قبيتتل مقتتترحين متتن مصتتر وابردني للمشتتاركة فتتي عمليتتات إطفتتاء النيتتران، 

 شخصا. 150والتي أسفرت حتى اآلن عن إصابة ما ال يقل عن 
ر أن ترستتتل مصتتتر طتتتائرتين للمستتتاعدة فتتتي إخمتتتاد النيتتتران، فتتتي حتتتين  وبحستتتب الصتتتحيفةي فمتتتن المقتتترر

 ردن مجموعة من سيارات ايطفاء.سيرسل اب
رئتيس التوزراء ايسترائيلي بنيتامين نتنيتاهو، وجته عصتر ، أن 26/11/2016السابيل، عماان، وجاء في 

الجمعتتتة، شتتتتكره لمصتتتر وابردن بعتتتتد إرستتتالهما فتتتترق مستتتتاعدة يخمتتتاد الحرائتتتتق المستتتتمرة فتتتتي الكيتتتتان 
 نية.ايسرائيلي منذ أربعة أيام، لكنه تجاهل دور السلطة الفلسطي

وكتب نتنياهو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "رئيس الوزراء نتنيتاهو شتكر مصتر وابردن علتى 
 مساعدتهما في إخماد الحرائق التي ال تزال تنشب في أنحاء مختلفة من البالد".

 
 على جهوده بإخماد الحرائق األردننتنياهو يش ر  .36

ألردن بعد إرساله فرق مساعدة لصر الجمعة، شكره وجه رئيس الوزراء ايسرائيلي بنيامين نتنياهو، ع
 يخماد الحرائق المستمرة في الكيان ايسرائيلي منذ أربعة أيام، لكنه تجاهل دور السلطة الفلسطينية.

وكتب نتنياهو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "رئيس الوزراء نتنياهو شكر ابردن على 
 ال تنشب في أنحاء مختلفة من البالد".مساعدته في إخماد الحرائق التي ال تز 

 واستثنى نتنياهو من رسالة شكره، التي أطلقها خالل تفقده بماكن الحريق بحيفا، السلطة الفلسطينية.
 26/11/2016السبيل، عم ان، 

 
 تحترق بنارها "إسرائيل"عل  لأبو فاعور:  .37

 أياممنذ  ايسرائيليي الكيان فاعور على الحرائق المندلعة ف أبوعلرق وزير الصحة العامة وائل 
نار  أماممن نيران ليست بالشيء الذي يذكر  ايسرائيليبالقول: "إن ما تتلظى به دولة االحتالل 

 رمادا منثورا". تصبحها يوما تحترق بهذه النار و علَّ لالحقد في صدرها وصدر قادتها 
 26/11/2016السفير، بيروت، 

 
 الشعب الفلسطيني وقضيتومع تضامنهم يعربون عن  لبنان دون فيسفراء الدول العربية المعتم   .38

التقتتى ستتفراء التتدول العربيتتة المعتمتتدون فتتي لبنتتان، فتتي منتتزل عميتتد الستتلك الديبلوماستتي العربتتي الستتفير 
 الكويتي عبد العال القناعي، وتشاوروا في التطورات.
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اليمن، الستعودية، عمتان،  ، العراق، تونس،ايمارات، ابردنوحضر سفراء: فلسطين، الجزائر، قطر، 
يتتنعم بتتابمن  أنوهنتت  المجتمعتتون التترئيس ميشتتال عتتون بانتخابتته، متمنتتين "للبنتتان الشتتقيق  والمغتترب.

الفلستطينية  ابراضتيالمنظمتة فتي  ايسرائيلية وايجراءاتواالستقرار واالزدهار". ونددوا بت"االعتداءات 
ة القتدس"، معتربين عتن "تضتامنهم ووقتوفهم والمستيحية وخصوصتًا فتي مدينت ايستالميةضتد المقدستات 

 جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". إلى
 26/11/2016النهار، بيروت، 

  
 بتوضيحات حول إهداء روسيا طائرة بدون طيار إسبانية الصنع "إسرائيل"إسبانيا تطالب  .39

الزراعة منح رئيس  بعد قرار وزير إسرائيلطلبت توضيحات من  أنها، أمس إسبانيا : أعلنتل ب( )ا
الصتتنع قتتد  إستتبانيةزيارتتته الدولتتة العبريتتة، طتتائرة بتتدون طيتتار  أثنتتاءالتتوزراء الروستتي ديمتتتري مدفيتتديل 

 تحتوي على تكنولوجيا حساسة.
الشتركة المصتنعة باعتت الطتائرة  أن "فترانس بترس"لوكالتة  ايستبانيةوقال متحدث باسم وزارة الخارجية 

هتذا المركتز هتو الوجهتة  أنزراعيتة "متع رخصتة تصتدير تؤكتد  ب بحاث الذي يقوم "فولكاني"مركز  إلى
طتترل  إلتىيتنص صتراحة علتى حظتر التنتازل عتن المعتدات "التترخيص  أن وأضتالالنهائيتة" للطتائرة. 

 .ايسبانية"ثالث دون موافقة مسبقة من السلطات 
 أرستلتوزارة الخارجيتة  أن إلى، مشيرا ايسبانية"لم يطلب هذا التفويض من الحكومة "وتابع المتحدث 
 "تطلب توضيحات بش ن هذه القضية"في مدريد  إسرائيلسفارة  إلىمذكرة رسمية 

 26/11/2016المستقبل، بيروت، 
 

 تعرب عن قلقها من مشاريع االستيطان الجديدة في القدس ةسبانيالح ومة اإل .40
 500دس عتن مخطتط لبنتاء أعربت إستبانيا عتن قلقهتا متن إعتالن بلديتة االحتتالل فتي مدينتة القتد: مدري

 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "راما شلومو"، المقامة على أراض في القدس الشرقية.
ت فتتي شتترقي القتتدس، عمراوأكتتدت الحكومتتة ايستتبانية، فتتي بيتتان لهتتا، اليتتوم الجمعتتة، أن توستتيع المستتت

أمتام الستالم، وتهديتدا  وفي عموم ابراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبتر اغتصتابا للقتانون التدولي وعقبتة
 لحل الدولتين، ليتعايشا بسالم وأمن ضمن حدود ثابتة ومعترل بها من الطرفين.

 25/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ال وبي فيدل  استرو الزعيموفاة  .41
عامتا،  90توفي الزعيم الكوبي فيدل كاسترو أب الثورة الكوبية مساء الجمعة في هافانتا عتن : وكاالت

عبتتر التلفزيتتون التتوطني قتتائال "تتتوفي القائتتد  ةأعلتتن شتتقيقه راؤول التتذي خلفتته فتتي رئاستتة التتبالد نبتت  الوفتتاو 
 هذا المساء". 22,29ابعلى للثورة الكوبية في الساعة 

حيتتث نظمتتت  90وجتتاءت وفتتاة كاستتترو بعتتد متترور ثالثتتة أشتتهر علتتى احتفتتاالت كوبتتا بعيتتد متتيالده التتت 
أغستتطس/ آب الماضتتي شتتارك فيهتتا اآلالل واستتتمرت 18افانتتا فتتي احتفتتاالت حاشتتدة فتتي العاصتتمة ه

 حتى الساعات ابولى من صباح اليوم التالي، وتزامنت مع كرنفال هافانا السنوي.
 وهبستبب تتردي حالتته الصتحية، حيتث تتولى أخت 2006عتزل السلطة فتي عتام ا وكان فيدل كاسترو قد  

، 2008بخيتتر بشتتكل رستتمي رئيستتا للتتبالد عتتام يجتتري تعيتتين ا أنابصتتغر راؤول كاستتترو مهامتته قبتتل 
 لكنه فيدل ظل محتفظا بلقب" الزعيم ابسطوري".

وتتتذكر وكتتتاالت ابنبتتاء أن فيتتتدل كاستتتترو نجتتا متتتن أكثتتتر متتن ستتتتمئة محاولتتتة اغتيتتال، وتحتتتدى عشتتترة 
 رؤساء أميركيين، وواكب أكثر من نصل قرن من التاريم.

 25/11/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 .. إش الية ال زالت قيد النقا ال نيستالعربي في جد االتو  .42
عتترل البرلمتتان فتتي دولتتة االحتتتالل ايستترائيلي باستتم "الكنيستتت"، ويتركتتز عملتته علتتى تشتتريع  :الناصتترة

نائبًا، ينتمتي كتل متنهم إلتى حتزب مستجل،  120القوانين، مراقبة الحكومة ايسرائيلية، ويبلغ عدد نوابه 
 ويعمل ممثال لهذا الحزب.

تمد النظام االنتخابي في إسرائيل على التمثيل النسبي، ويتناسب عتدد المقاعتد التذي تحصتل عليته ويع
توا لهتتتا، ويجتتتب علتتتى أي حتتتزب أو قائمتتتة أن  كتتتل قائمتتتة فتتتي الكنيستتتت متتتع عتتتدد النتتتاخبين التتتذين صتتتور

علتتى ابقتتل متتن مجمتتوع ابصتتوات )الحتتد ابدنتتى للت هتتل لتتدخول  %3.25تتخطتتى نستتبة الحستتم وهتتي 
 (.الكنيست

 ووفق هذا النظام يصورت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة. 
 

 التواجد العربي 
بدأ التواجد العربي في الكنيستت ايسترائيلي منتذ التدورة ابولتى لهتذا البرلمتان بمقعتد واحتد شتغله النائتب 

الماضتتية،  19ورات التتت توفيتتق الطيبتتي ممتتثال للحتتزب الشتتيوعي، واستتتمر هتتذا الوجتتود بتتالنمو طتتوال التتد
عضوا في االنتخابات ابخيرة التي جرت فتي آذار/ متارس  13عبر أحزاب متعددة إلى أن وصل إلى 
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، والتي تم خوضها بقائمة انتخابية واحدة مشتركة، بعد التوصل إلى اتفتاق يقضتي بتوحيتد  2015عام 
يمقراطيتة للستالم والمستاواة )حتزب القوائم العربيتة ابربتع ضتمن قائمتة واحتدة مشتتركة تضتم: الجبهتة الد

شتتيوعي(، والحركتتة ايستتالمية )الجنتتاح الجنتتوبي(، وحتتزب التجمتتع التتوطني التتديمقراطي )قتتومي( والتتذي 
 أسسه النائب السابق الدكتور عزمي بشارة، والحركة العربية للتغيير بزعامة النائب أحمد الطيبي.

بعتتد أن كانتتت ابحتتزاب العربيتتة قتتد حصتتلت فتتي مقعتتدًا  13وحققتتت هتتذه القائمتتة إنجتتازًا بحصتتولها علتتى 
 مقعدًا فقط. 11، على 2013انتخابات 

ويشار إلى أن عدد المقاعد التي يحصل عليها العرب ال تتناسب مع نسبتهم في الدولة العبريتة والتتي 
مقعتد  20في المائة وهذا يعني أن عدد المقاعد التي يمكتن أن يفتوزوا بهتا قتد تصتل إلتى  20تبلغ نحو 

ا يشير إلى حجم المقاطعة الكبيرة من جانب فلسطينيي الداخل المحتل النتخابتات الكنيستت، حيتث مم
فتتتتي المائتتتتة فتتتتي الستتتتنوات الماضتتتتية، لكنهتتتتا وصتتتتلت فتتتتي  40إلتتتتى  30تراوحتتتتت نستتتتبة التصتتتتويت بتتتتين 
فتتتي المائتتتة بفعتتتل القائمتتتة المشتتتتركة، والمختتتاول متتتن فتتتوز اليمتتتين  53االنتخابتتتات ابخيتتترة إلتتتى نحتتتو 

 ئيلي الذي يطالب بترحيل العرب، ويعتبر إسرائيل دولة الشعب اليهودي فقط.ايسرا
 

 محور خال 
شكلت مشتاركة فلستطينيي التداخل فتي انتخابتات الكنيستت، محتور ختالل وجتدال دائمتين بتين مختلتل 
ابوساط الفلسطينية في الداخل، وذلك حول جدواها ومشروعيتها، فتي ظتل نظتام عنصتري يميرتز حتتى 

 د أنفسهم.بين اليهو 
فمن جهتهم، يعتبر المؤيدون لهذه المشتاركة وبيتنهم النتواب العترب أن دختولهم الكنيستت هتو متن أجتل 
الحفاظ على مصلحة ابقلية العربية التي تعاني الكثير بسبب سياسة هدم المنازل ومصادرة ابراضتي 

التمييتز التذي تتعتررض لته فتي والقوانين العنصرية التي ستنرتها ابحتزاب اليمينيتة المتطرفتة، إضتافة إلتى 
المجتتاالت السياستتية والتعليميتتة واالقتصتتادية والخدماتيتتة، ورفتتع صتتوت العتترب وقضتتاياهم فتتي الكنيستتت 

 ايسرائيلي.
، 1996وتستتتببت المشتتتاركة فتتتي هتتتذه االنتخابتتتات فتتتي حتتتدوث انشتتتقاق داختتتل الحركتتتة ايستتتالمية عتتتام 

ئتتتتد صتتتتالح والتتتتذي يتتتترفض المشتتتتاركة فتتتتي وانقستتتتامها إلتتتتى جنتتتتاحين وهمتتتتا الشتتتتمالي برئاستتتتة الشتتتتيم را
 االنتخابات، والجنوبي بزعامة الشيم عبد هللا نمر درويش والذي قرر المشاركة في االنتخابات.

النائب العربي في الكنيست، طلب أبو عرار، يؤكد أن الوجود العربي فتي الكنيستت ضتروري لمواجهتة 
داخل، وفضتتتح االنتهاكتتتات التتتتي تمتتتارس الحكومتتتة اليمينيتتتة والتتتدفاع عتتتن مصتتتالح الفلستتتطينيين فتتتي التتت

 ضدهم، وكشل سياسة التمييز العنصرية التي تسهدفهم.
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وفتي تصتتريح لتتت "قتدس بتترس"، يضتتيل أبتو عتترار "وجودنتتا فتي الكنيستتت يتتتيح لنتا حريتتة التحتترك والتقتتاء 
زعمتتاء سياستتيين فتتي العتتالم لطتترح مشتتاكل الفلستتطينيين فتتي التتداخل وكشتتل سياستتة التمييتتز العنصتترية 

 ". ضدهم
ويوضح "نحن نختوض معركتة صتعبة وقاستية فتي ظتل ستيطرة اليمتين ايسترائيلي العنصتري المتطترل 
على الكنيست ومبادرته لسن مزيد من القوانين العنصرية التي تستهدل الجمتاهير العربيتة فتي التداخل 
 والقضية الفلسطينية بشكل عام، ومن جانب آخر نحتن نختوض معركتة متن أجتل البقتاء والحفتاظ علتى

 ابرض والوجود، فحكومة بنيامين نتنياهو حكومة متطرفة بامتياز".
ويلفت إلتى أن "بترامج ابحتزاب التتي تشتكل الحكومتة، تحمتل جوانتب عنصترية ضتد العترب ووجتودهم، 
فتتتوزير ابمتتتن أفيغتتتدور ليبرمتتتان، بنتتتى معركتتتته االنتخابيتتتة علتتتى شتتتعار "أرائيتتتل مقابتتتل أم الفحتتتم"، وهتتتو 

 الذي يطرحه ليبرمان منذ سنوات، حيث لم يرفضه نتنياهو وال وزرائه".مشروع "تبادل ابراضي" 
، هم أولى ضحايا الحكومة اليمينية، مشددا على أن "وحتدة العترب 48وأكد أبو عرار، أن فلسطينيي الت

الحزبيتتة فتتي  –بشتتكل أقتتوى علتتى الخريطتتة السياستتية  48فتتي الكنيستتت العشتترين وضتتعت فلستتطينيي التتت
دم قتدرة أي حكومتة علتى تجاهتل العترب، وستيكون بإمكاننتا التت ثير بشتكل واضتح إسرائيل، متا يعنتي عت

 على جدول أعمال الكنيست عبر االقتراحات واالستجوابات والقوانين".
ويبتتين "تمثيلنتتا هتتذا أدى إلتتى وجودنتتا فتتي كتتل اللجتتان البرلمانيتتة، ومتتن هنتتاك أيضتتًا ستتيكون لنتتا التتت ثير 

الثتتة منتتع تمريتتر قتتوانين وجعتتل لنتتا تتت ثيرًا ملموستتًا فتتي الكثيتتر متتن الكبيتتر، فوجودنتتا فتتي الكنيستتت كقتتوة ث
القضتتتايا، ال نستتتتطع أن نمنتتتع كتتتل القتتتوانين العنصتتترية، ولكتتتن فتتتي حتتتال استتتتنكفنا عتتتن المشتتتاركة فتتتي 
االنتخابتتتات والتتتدخول فتتتي الكنيستتتت، فستتتيتحول ذلتتتك إلتتتى هديتتتة مجانيتتتة لليبرمتتتان واليمتتتين ايستتترائيلي 

 المتطرل".
 

 ي الداخل ضد المشار ةغالبية فلسطيني
في المقابل يرى أصحاب الرأي اآلخر أن ابعضاء العرب في الكنيست لم يقدرموا الكثير للفلستطينيين 
فتي التتداخل أو للقضتية الفلستتطينية بشتتكل عتام، فهتتم لتتم يستتطيعوا ستتنر أي قتتانون لمصتلحة العتترب فتتي 

 عربي لتشكيل الحكومة. الداخل، ولم يحدث في تاريم إسرائيل أن تمر التحالل مع أي حزب
ويضتتتتيل هتتتتؤالء أنر ايستتتترائيليين إنمتتتتا يريتتتتدون الوجتتتتود العربتتتتي داختتتتل الكنيستتتتت تلميعتتتتا للديمقراطيتتتتة 

 ايسرائيلية.
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في انتخابات  48المختص في شؤون فلسطينيي الداخل، يتوفيق محمد، يقول "إن حجم مشاركة عرب 
، مشيرا إلى أنها وصتلت العتام الماضتي إلتى في االنتخابات السابقة %40إلى  30الكنيست تراوح بين 

 في المائة وهذا يعني أن أكثر من نصل المواطنين العرب مقاطعون لهذه االنتخابات". 50
وأشتتار محمتتد فتتي تصتتريحات خاصتتة لتتت "قتتدس بتترس" إلتتى أن هنتتاك أمتتوال باهظتتة أ رستتلت إلتتى التتداخل 

ت أختترى ختارج التتبالد، متن أجتتل لرفتع نستتبة التصتويت متتن قبتل مؤسستتات صتهيونية وأمريكيتتة ومنظمتا
، مشتيرا إلتى أن 2015على التصويت في االنتخابات ابخيرة التتي جترت عتام  48دعم وتشجيع عرب 

 مليون دوالر". 3الحديث يدور عن مبلغ 
علتى المشتاركة والتصتويت فتتي  48وأضتال أن ايعتالم ايسترائيلي كتان لته دور بتارز فتي حتث عترب 

ح بعض المرشحين في القائمة العربية المشتتركة وتستويق القائمتة فتي انتخابات الكنيست من خالل مد
 الداخل الفلسطيني.

وأشار إلى أن هناك انقسام داخل المجتمع العربي في الداخل حيال المشاركة في انتخابات الكنيستت، 
اختتل فهنتاك رأي يؤيتتد المشتاركة وهتتذا الترأي يتترى أنته بإمكانتته أن يتؤثر فتتي السياستات ايستترائيلية متن د

الكنيستتت، والتترأي اآلختتر المعتتارض يعتبتتر الكنيستتت رأس ستتلم المشتتروع الصتتهيوني، ويختتدم االحتتتالل 
والدولتتتة العبريتتتة، وال يمكتتتن متتتن ختتتالل هتتتذا المكتتتان أن يقتتتدم أي خدمتتتة للشتتتعب الفلستتتطيني، وال حتتتتى 

العربتي  الحياة المدنية لفلسطينيي الداخل، على اعتبار أن مؤسسة الكنيست ال تسمح لعضو الكنيستت
 بتقديم هذه الخدمة وتحقيق هذا الهدل.

 1993وضتترب متتثاًل بتتذكره لمتتا جتترى فتتي عهتتد حكومتتة رئتتيس التتوزراء ابستتبق استتحاق رابتتين بتتين عتتام 
مقعتد بينهتتا  56، حيتث شتكل النتتواب العترب "بيضتة القبتتان"، بعتد أن حصتتل حتزب العمتل علتتى 1996و

بعتتد ت ييتتد النتتواب العتترب الخمستتة وبالتتتالي  مقعتتد لحركتتة ميتترتس ولتتم يستتتطع تشتتكيل الحكومتتة إال 12
عضتتو كنيستتت، ولكتتن متتع ذلتتك لتتم يتتتمكن النتتواب العتترب متتن تحقيتتق أي حتتق أو  61حصتتل علتتى ثقتتة 

هدل سواء علتى مستتوى القضتية الفلستطينية أو علتى مستتوى التداخل الفلستطيني فتي قضتايا مصتادرة 
 ابراضي وهدم البيوت وغيرها وبقي الحال على حاله.

فتتي االنتخابتتات ووجتتود عتترب فتتي الكنيستتت  48متتد أن الدولتتة العبريتتة تستتتغل مشتتاركة عتترب وأكتتد مح
لتجميتتل الديمقراطيتتة ايستترائيلية المزعومتتة، مشتتيرا إلتتى أن الكنيستتت ستتن عشتترات القتتوانين العنصتترية 

 مؤخرا والتي مرت رغم معارضة النواب العرب.
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 وجود ش لي بدون تأثير
أبتتتو ريتتتا متتتن مجموعتتتة فلستتتطينيات متتتن أجتتتل حتتتراك وطنتتتي ومتتتدني متتتن جهتتتته يؤكتتتد المحتتتامي جهتتتاد 

فلسطيني )ويرأس مبادرة لتشجيع فلسطينيي الداخل على مقاطعة انتخابات الكنيست( أن الكنيست لتن 
حقتتوقهم، وأن تحصتتيل الحقتتوق ال يتتتم إال عبتتر النضتتال الشتتعبي والتتدولي ولتتيس عتتن  48يعطتتي عتترب 

 طريق البرلمان ايسرائيلي.
ريتتتا فتتتي تصتتتريح لتتتت "قتتتدس بتتترس" إلتتتى أن مشتتتاركة فلستتتطينيي التتتداخل فتتتي االنتخابتتتات فتتتي  وأشتتار أبتتتو

صتتعود ونتتزول، ولكتتن فتتي المتترة ابخيتترة ازداد حجتتم مشتتاركة فلستتطينيي التتداخل فتتي االنتخابتتات، نظتترا 
 لوجود قائمة واحدة مشكلة من عدة أحزاب.

حقيقيتة بتين كتل ابحتزاب والهيئتات وأضال أبو ريا "نحن مع وحدة شعبنا في التداخل، ونتدعو لشتراكة 
 الفاعلة من أجل خوض نضال مشترك ضد االحتالل وضد العنصرية".

عامتا لتم يمكتنهم متن  67وأكد أبو ريا أن مشاركة فلسطيني الداخل في انتخابتات الكنيستت علتى متدار 
بعاد الوجود العر   بي.تحقيق هدل واحد، بن أغلبية الكنيست تدعو لتكثيل الوجود اليهودي وا 

كما أنهم يستغلون وجود عرب في الكنيست لتبييض صورة دولة االحتالل وبرلمانها على أنه نظام 
 ديمقراطي، وبالتالي وجود النواب العرب شكلي وبدون ت ثير.

 25/11/2016و الة قدس برس، 
 

 وضغوط العرب وابتزاز نتنياهو المنتظرخليفة عباس  .43
 ياسر الزعاترة

عباس، فهذه ليست مصادفة، ال سيما حين ي تي ابمر محموال على حين يكيل الهجاء لمحمود 
ن بدت دعاية لعباس أمام الشعب الفلسطيني.  أكاذيب مفضوحة، وا 

كما يقول نتنياهو، وال هو متمسك بتجسيد حق العودة لالجئين، ” إسرائيل“عباس ال يريد تدمير 
ي قبل به لم يكن مسبوقا في تاريم وتصريحاته تترى على هذا الصعيد، كما أن السقل السياسي الذ

القضية، إن كان على صعيد تقديس التعاون ابمني مع العدو، وكذا رفض المقاومة، أم على صعيد 
 تفاصيل التسوية كما فضحتها وثائق التفاوض الشهيرة التي جرت بينه وبين حكومة أولمرت.

تمرير لعبة السالم االقتصادي، أي  ابسوأ بالطبع هو أن عباس يفعل ما أراده نتنياهو عمليا، وهو
تكريس سلطة تحت عباءة االحتالل، من دون مقاومة، لكن ذلك ال يبدو كافيا في هذا التوقيت 
بالنسبة لنتنياهو، فهو يعتقد أن هذا الحريق الذي أشعلته إيران في المنطقة، ومجيء ترامب )العاشق 

. كل ذلك ينبغي أن يتحورل إلى أرباح عملية يسرائيل(، إلى رأس السلطة في الواليات المتحدة، .
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ملموسة، ولن يحدث ذلك إال بجلب محمود عباس إلى طاولة التفاوض، ال بجل التوصل إلى تسوية 
يدرك الجميع أنها غير ممكنة بسبب سقل العروض الصهيونية، بل يطالق موجة تطبيع عربية 

له بمرور الو  قت إلى مجرد نزاع حدودي بين دولتين تهيل التراب على أبجديات الصراع، وتحور
 جارتين!!

ليس هذا وحسب، بل يريد أيضا ترتيب الش ن الداخلي الفلسطيني على نحو يضمن هذه االستمرارية 
في السياسة الداخلية، وال يسمح ب ن يحدث أي تحورل مفاجئ في المستقبل، كما حدث من قبل حين 

المقاومة. وهنا تحديدا يتم استخدام ورقة دحالن  انقلب عرفات على مسار أوسلو وتسامح مع خيار
ستبقى رهينة لخالفاتها وجدلها ونكاياتها، ولن يكون بوسعها اتخاذ ” فتح“التي ستعني بالضرورة أن 

 أي موقل يخالل توجيهات االحتالل.
ماما على هذه الخلفية ت تي لعبة االبتزاز التي مارسها ويمارسها نتنياهو ضد عباس، وهو رجل يجيد ت

لعبة الفجور واالبتزاز، كما تابع الجميع ذلك في قصة اتفاق النووي مع إيران، والذي رفضه نتنياهو 
مرارا، ومارس ابتزازا غير مسبوق مع أمريكا لوقفه، بينما تقر حكومته اآلن ب نها ال تريد إلغاءه بنه 

 مصلحة إسرائيلية!!
مناصا من إبداء بعض التعاطل مع عباس، رغم  في ظل معادلة حقيرة من هذا النوع، ال يجد المرء

الخالل الكامل مع عموم سياساته في التعاون ابمني ونبذ المقاومة، وتكريس السلطة التابعة 
 لالحتالل، ال لشيء، إال بن المسار اآلخر أكثر سوءا.

لعتيد، والذي المصيبة هنا تتبدى في قصة الخليفة التي ي توقع أن يتم خاللها تجاوز قانون السلطة ا
ينص على أن بديل الرئيس المؤقت هو رئيس المجلس التشريعي، ريثما تجرى االنتخابات، وهنا لن 
يقبلوا بعزيز الدويك رئيسا، كما أن االنتخابات ليست متوقعة في ظل البؤس الراهن، وهي خيار أكثر 

 ، وال يزال.2006بؤسا بنها خط  من ابصل، وكان هذا رأينا قبل 
ض في مس لة الخليفة، ومن يكون من بين ابسماء الخمسة التي يتم تداولها، فالمشكلة في لن نخو 

هي المسار السياسي الذي ال يبدو في وارد التغير قريبا، لكن السؤال هو: هل يكون الخليفة ” فتح“
من اللون الذي يمكن أن ينسجم مع شعبه لو انفجر بشكل شامل وصعرد انتفاضته، أم سيكون من 

لون الراهن، ويعمل بكل قوة في االتجاه المعاكس؟! إنه سؤال الحد ابدنى في ظل غياب ابمل ال
لها عباس إلى حزب سلطة تحت ” فتح“القريب في استعادة  ذاتها كحركة تحرر، بعد أن حور

 االحتالل. 
 26/11/2016 ،الدستور، عم ان
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 عباس في بحثو عن "الشرعية" .44
 معتصم حمادة

د عباس أعضاء المجلس الثوري لحركة "فتح" في اجتماعه ابخير في رام هللا فاج  الرئيس محمو 
باعتبارهم ش نًا  48باالعترال بموت حل الدولتين". ويقوم هذا الحل على قطع الصلة مع فلسطينيي الت

إسرائيليًا داخليًا، وشطب حق العودة لصالح التوطين، وتحويل القدس بصورة غامضة عاصمة 
من جهة، و"الدولة" الفلسطينية من جهة أخرى، على أن يتم رسم الحدود بين  رائيلإسلت"دولتين"، 

الدولتين في مفاوضات تقوم على مبدأ أن ابرض متنازع عليها، وعلى مبدأ تبادل متفق عليه 
لألرض، بحيث يتاح يسرائيل ضم الكتل االستيطانية الواقعة خلل جدار الفصل في مقابل ضم 

لفلسطينية في وادي عارة وأم الفحم، وتعدادها نحو نصل مليون مواطن الى تخوم الكتلة السكانية ا
 الدولة الفلسطينية.

االعترال بفشل "حل الدولتين" جاء بعد نحو ربع قرن على مفاوضات سمحت يسرائيل توسيع 
ى ما ألفًا ال 90مشاريعها االستيطانية فارتفع عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية من نحو 

ألل مستوطن، تملك حكومة نتنياهو خطة متكاملة لرفعهم الى المليون. ربع  قرني  750يزيد على 
تدهور فيه االقتصاد الفلسطيني حتى بات جزءًا ال يتجزأ من االقتصاد ايسرائيلي، وتحولت السلطة 

قيدها اشتراطات الفلسطينية عبر سلسلة من االتفاقات الملزمة الى وكيل لالحتالل، أمني واداري، ت
الجهات المانحة التي لوال تمويلها لخزينة السلطة لشهدت ابوضاع في الضفة انهيارًا م سويًا تحاول 
سلطات االحتالل على الدوام التدخل بالقوة المطلوبة لتوفير المال الالزم، خاصة لألجهزة ابمنية 

سقل الحل مع الجانب الفلسطيني في الفلسطينية لتكريس الواقع القائم كحل دائم، بحيث ال يتجاوز 
في المئة  60حدود ابقصى ادارة ذاتية ذات صالحيات موسعة على السكان ال تطال المنطقة )ج( ]

من أراضي الضفة[ اال بحدود ضيقة، وال ترقى هذه الصالحيات الى مستوى "الدولة"، وان يكن 
ي ظل دولة لها علمها ونشيدها الوطني الكثير من المظاهر الحالية يوحي ب ن الفلسطينيين يعيشون ف

ووزاراتها ومؤسساتها، من دون السيادة على ابرض، ودون حدود ال تستطيع دوريات االحتالل 
 انتهاكها في كل لحظة بذرائع أمنية مختلفة.

اقرار عباس بموت "حل الدولتين" لم يوفر سببًا كافيًا للدخول في مراجعة سياسية للتجربة التفاوضية 
سرائيل في ظل اتفاق أوسلو، بل اعتبره مدخاًل للحديث عن "الخطر" الذي بات يتهدد "الشرعية مع إ

الفلسطينية". وكان واضحًا أن عباس لم يكن يعني بالخطر وصول خياراته السياسية الى االفالس، 
انه بل كان يشير الى الضغوط التي تمارس عليه من قبل "الرباعية العربية" الستعادة دحالن واخو 

الى صفول "فتح"، عشية انعقاد المؤتمر السابع للحركة. كما كان يشير الى تحركات دحالن بين 
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دولة االمارات والقاهرة، الدارة معركته ضد عباس وقيادة "فتح" الحالية، والتهديد بعقد مؤتمر موازي 
م هللا وعلى لمؤتمر "فتح"، في غزة والقاهرة، مما من ش نه أن يشوش على مؤتمر "فتح"" في را

نتائجه، ويفسح المجال للتدخالت العربية لتعزز ضغوطها على عباس، بدعوى أن ترتيب صفول 
"فتح" هو الشرط الالزم لترتيب الصل الفلسطيني، وأن "فتح" المشتتة بين أكثر من تيار لن يكون 

يارة أنقرة، ليطالب بامكانها أن تمسك بزمام ابمور في الحالة الفلسطينية، ولعل هذا ما دفع عباس لز 
الرئيس أردوغان بالضغط على "حماس" حتى ال تعطل حضور أعضاء مؤتمر "فتح" من القطاع من 
جهة، وحتى ال تسمح لدحالن بعقد مؤتمر خاص به في غزة باعتباره مؤتمرًا فتحاويًا موازيًا لمؤتمر 

 عباس وقيادته.
ة "حماس" امكان رأب الصدع في الحال وهذا أيضًا ما دفع عباس لزيارة الدوحة، ليبحث مع قياد

الفلسطينية والبدء بخطوات انهاء االنقسام بما يعزز موقعه السياسي في أعين القوى االقليمية ويضمن 
له أال تتجاوب "حماس" مع تحركات دحالن. لكن نتائج اللقاء مع خالد مشعل واسماعيل هنية كانت 

التشويش على مؤتمره من بوابة غزة مفتوحًا على أدنى بكثير مما كان ي مل عباس، ما أبقى باب 
مصراعيه، خاصة بعدما صرح أحد قادة "حماس" الدكتور أحمد يوسل أنه ما دام عباس يتجاهل 

 غزة، فلماذا علينا أن نتجاهل دحالن.
حديث عباس عن الشرعية، متجاوزًا "الشرعية البرنامجية"، لصالح "الشرعية التنظيمية"، ان على 

مر "فتح" أو على مستوى المجلس الوطني الفلسطيني المرشح انعقاده قبل نهاية السنة، مستوى مؤت
لن يتيح له أن يتخطى، في الحالتين، عقبة تقديم البرنامج البديل لت"حل الدولتين"، خاصًة أن البديل 

 67، الت48تالوحيد المتاح أمامه هو العودة الى البرنامج الوطني الفلسطيني بدوائره الثالث )مناطق ال
والشتات(، وهو أمر كما بات واضحًا، يفترض اعادة هيكلة الحالة الفلسطينية، في السلطة وفي 
منظمة التحرير الفلسطينية، وداخل "فتح" خاصًة، لالنتقال من العالقة مع إسرائيل باعتبارها شريكًا 

 عبر كل أشكال المقاومة.في عملية السالم، الى إسرائيل باعتبارها احتالاًل ال يمكن ازالته اال 
  26/11/2016 ،النهار، بيروت

 
 "جدار العار": عودة أليام الم تب الثاني في لبنان .45

 علي الصالح
جدران ومزيد من جدران الفصل العنصري التي تحاصر الفلسطينيين في كل مكان. جدران االحتالل 

اللبنانية نموذجا يحتذى لتطويق ايسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة التي وجدت فيها السلطات 
الفلسطينيين في المخيمات وتضييق الخناق عليهم بجدار "عنصري" جديد اختير له اسم "جدار 



 
 
 
 

 

 33 ص             4120 العدد:        26/11/2016 السبت التاريخ: 

                                    

العار"، وهو جدار عار بامتياز. والذريعة والحجة المعلبة "المخاول ابمنية" والسؤال هل تشجع هذه 
 الخطوة اللبنانية آخرين على أن يحذوا حذوها؟

، وتبرر بها خنق الفلسطينيين 2004ة بررت إسرائيل الجدار الذي طوقت به الضفة عام بهذه الحج
في معازل في الضفة وغزة. وبالذريعة نفسها تبرر السلطات اللبنانية الجدار الذي باشرت االسبوع 
الماضي في بنائه حول مخيم عين الحلوة في الجنوب اللبناني، ويفترض أن تنتهي من بنائه في 

 شهرا. 15غضون
وتبدو الكتل أو "البلوكات" ايسمنتية المستخدمة في جدار مخيم عين الحلوة وك نها من مصانع 
البلوكات نفسها، التي استخدمتها وتستخدمها إسرائيل في الضفة الغربية، وأيضا وعلى الطريقة 

مدار الساعة، إذ ايسرائيلية فإن هذه الجدران ستتضمن أبراجا لمراقبة أهالي المخيم وتحركاتهم على 
 ال يبعد الجدار عن المنازل أكثر من ثالثة امتار.

فإذا كان هذا ما يفعله "االشقاء" بالفلسطينيين فهل سنتجرأ على انتقاد إسرائيل؟ وهل ستكون لدينا 
عين ننظر بها في عيون ايسرائيليين؟ إنهم بذلك يقدمون هدية مجانية يسرائيل لتبر  نفسها من 

 طهاد للفلسطينيين.التمييز واالض
تزعم السلطات اللبنانية أن الجدار الذي حظي بموافقة القيادات الفلسطينية المحلية، وهذا موقل 
مرفوض، يهدل الى الهدوء وابمن والتخفيل، من احتماالت المواجهة بين سكان المخيم والجيش 

لي المخيم مع قوى االمن اللبناني إنه "عذر أقبح من ذنب" كما يقول المثل، فمنذ متى يشتبك أها
والجيش اللبنانيين؟ وما هي دوافع أهل المخيم لالشتباك مع جيش لبنان من دون سبب أو ذريعة؟ 
والحقيقة أنه إذا كان هذا الجدار سيحقق شيئا فانه سيزيد من حالة االحتقان في هذا المخيم الذي يزيد 

ة من جنوب لبنان وحتى شماله، الل نسمة، وغيره من المخيمات الفلسطيني 80عدد سكانه عن
وسيزيد من حالة التململ وقد يدفع نحو االنفجار. أفال يكفي أهالي المخيمات بشكل خاص، 
والفلسطينيين في لبنان بشكل عام الضغوط ابخرى؟ أال تكفي معاناتهم اليومية؟ أال يكفي التمييز 

 أعمالهم ولقمة عيشهم؟العنصري ضدهم منذ عقود؟ أال يكفي أنهم محاصرون في معيشتهم و 
الفلسطينيون يا سادة ليسوا "ارهابيين" وهم أقل الشعوب تورطا في "ايرهاب" والمخيمات الفلسطينية 
في لبنان، أو في أي مكان آخر، لم تكن قط "بؤر إرهاب" ولن تكون، وهي ليست مالذا لت"ايرهاب 

حامها في أمور "االرهاب" الذي ن ت وايرهابيين"، إنما هناك محاوالت وبغراض في نفس يعقوب يق
حتى االن بنفسها عنه، ليكون لدى المتربصين والرافضين للوجود الفلسطيني في لبنان مبررا للعودة 

 الى الماضي إلى أيام زبانية المكتب الثاني في التعامل مع الالجئ الفلسطيني في لبنان.
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خخة التي نسمع عنها، عانت منها طرابلس ايرهاب موجود في كل مكان، والتفجيرات والسيارات المف
ذا كان منع ايرهاب حقا هو غرض  شماال مرورا ببيروت وصوال إلى صور وصيدا في الجنوب. وا 
السلطات ابمنية والسياسية في لبنان، فابولى بها أن تتعامل معه في مصادره وال تحاول "عض 

 البردعة بعد فشلها في عض الحمار".
عار حول مخيم عين الحلوة، مع ايعالن في إسرائيل عن بدء جيش االحتالل، يتزامن نصب جدار ال

 60العمل في بناء ما يسمى "السور الواقي" على امتداد قطاع غزة، وسيمتد هذا الجدار إلى مسافة
كيلومترا من الشمال والشمال الشرقي لقطاع غزة وحتى جنوبه، وسيكون بعمق عشرات االمتار، 

 حصار التي يعيشها أهل غزة منذ حوالي عشر سنوات، ليصبح أكبر سجن مفتوح.وسيزيد من حالة ال
وكما حولت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى سجنين كبيرين، فإن جدار العار الذي أثار 

 الغضب في أوساط الفلسطينيين ومجتمعات الالجئين، سول يحول المخيم إلى سجن كبير.
وض ب ي شكل من ابشكال، ويجب مقاومته بكل الوسائل، ولن يغير من تبرير السلطات اللبنانية مرف

ذا كان هناك  الواقع شيئا.. فت"ايرهاب المزعوم" ليس مقصورا إن وجد على المخيمات الفلسطينية.. وا 
حقا ارهابيون فإنهم يتسللون الى هذه المخيمات من خارجها، وابولى بقوى ابمن اللبناني أن تجفل 

اب" وال تسمح بلجوء "االرهابيين" الى مخيم عين الحلوة وغيره من المخيمات الفلسطينية "منابع االره
 والمدن اللبنانية.

والشيء بالشيء يذكر فإن الجدران الشاهقة التي كانت الممالك القديمة تقيمها حول نفسها خوفا من 
في حمايتها.. وابعداء لن مباغتتها من االعداء والغزاة الكثر المحيطين والمتربصين بها، لم تفلح 

 يعدموا الوسيلة للتحايل على هذه الجدران وتسلقها واختراقها.
ولم تحل جدران القدس من اقتحامها واحتاللها بل تحريرها من بين أيدي "الصليبيين الغربيين" وجيش 

 صالح الدين شاهد على ذلك.
ذي كان يفصل برلين "الغربية ( ال1989وحتى  1961وفي التاريم الحديث لم يمنع جدار برلين )

الديمقراطية" عن برلين الشرقية "االشتراكية" حتى إزالته، هروب آالل إن لم يكن عشرات اآلالل من 
ابلمان من "نير وسجون الدول الشتراكية" الى "فردوس الديمقراطيات الغربية". وللتذكير فقط فإنه 

الغربية، بل المانيا الشرقية على المانيا الغربية،  عندما ازيل جدار برلين وانفتحت برلين الشرقية على
 وتالشت الدوافع وابسباب، أصبح ابلمان يضيقون ذرعا باشقائهم وراحوا يعاملونهم بعنصرية.

وأخيرا يجب أال يسمح مهما كان الثمن ببناء جدار العار حول مخيم عين الحلوة، حتى ال تصبح هذه 
ات اللبنانية ضد باقي المخيمات الفلسطينية وهي كثر، وتحولها الجدران سياسة عامة تنتهجها السلط

 الى غيتوهات او معازل تعيدنا بالذاكرة إلى عهد المكتب الثاني ابسود.
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من عاش في لبنان أيام هيمنة المكتب الثاني في الخمسينيات والستينيات ال بد أنه ذاق طعم جرائمه 
وال أعتقد أن الفلسطينيين يريدون لها ان تعود. فزمن وممارساته السادية ضد فلسطينيي المخيمات، 

المكتب الثاني، زمن التحكم وايذالل واالضطهاد والتعذيب ولى الى غير رجعة، بن الفلسطينيين لن 
يعودوا الى حظائر الخمسينيات والستينيات وسيكونون عصيين على الترويض شاء من شاء وأبى من 

 أبى.
ع بعض من الجرائم وابفعال السوداء التي كان المكتب الثاني اللبناني وينعاش الذاكرة، نترككم م

يرتكبها في المخيمات.. فقد كان يعامل الفلسطينيين عبر مكاتبه وزبانيته في المخيمات، كخارجين 
رهابيين ومعادين للنظام اللبناني. وكان يفرض عليهم قيودا وشروطا أقسى من شروط  عن القانون وا 

التغلبي على أهل ابن عمه جساس.. فمنع تدريس تاريم وجغرافية فلسطين، والحديث  كليب بن ربيعة
في السياسة. ومنع رفع العلم الفلسطيني والتظاهر، ومنع إدخال مواد البناء. ومنع تحركهم بين مخيم 
وآخر ومنطقة وأخرى بدون تصريح من المخابرات، ومنع السهر لما بعد الساعة العاشرة ليال، حيث 

إقفال أبواب المخيمات، والويل لمن يخالل هذه القيود. وكان جالل كعوش أول شهداء فلسطين  يتم
في أقبية مخابرات المكتب الثاني اللبناني في منطقة اليرزة، حيث مقر وزارة الدفاع اللبنانية، عام 

الثاني  . ولحق به عدد من الشهداء ال لشيء سوى هويتهم الفلسطينية. وكانت زبانية المكتب1966
تمنع في بعض ابحيان المؤذن في المخيمات من رفع أذان كي ال يزعجهم، وهذا يذكرنا بمشروع 
قانون منع اآلذان الذي سيطرح على الكنيست ايسرائيلي في االسبوع المقبل لالسباب نفسها 

 فوا عجبي. … يقراره
  26/11/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 د.. أم فز اعة سياسية ضد العرب؟"انتفاضة النار": إشعال متعم   .46

 أليكس فيشمان
توجد أدلة واضحة على أن أعمال ايحراق متعمدة، فمواد ايشعال وجدت في "زخرون يعقوب" وفي 
أماكن أخرى. توجد أدلة على أشخاص شوهدوا وهم يشعلون النار، كما يوجد معتقلون يرتبطون بهذا 

"الشاباك" ما كان ليدخل  –، فإن جهاز المخابرات الشكل أو ذاك بإشعال الحرائق. فضال عن ذلك
إلى التحقيق لو لم يكن هناك اشتباه ب ن الحديث يدور عن اشتعال للنيران على خلفية قومية، ولكن 
من هنا وحتى عرض موجة الحرائق في ابيام الثالثة ابخيرة كت "انتفاضة نار" فإن المسافة ال تزال 

 بعيدة.
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ي جهاز ابمن أيضا ال تزال غير مستعدة بعد لتتبنى هذا التعريل، وفضال محافل رفيعة المستوى ف
في  70 – 60عن ذلك، فإنها تشكك بالمعطيات التي عرضها الوزراء، أول من أمس، وتفيد ب ن 

ن لم يقل  المئة من الحرائق هي إشعال متعمد، ولكن عندما يسمي رئيس الوزراء هذا إرهابًا، حتى وا 
العرب، ينش  االرتباط الذي يفترض أن يفهمه كل شخص ب ن "هذه موجة  إن الحديث يدور عن

إرهاب، العرب يحرقون الدولة"، وعندما يضال إلى ذلك حظر إجازات تفرض على خريجي الدورات 
في الجيش ايسرائيلي ينش  إحساس بالطوار  الوطنية، ما يغير جدول ابعمال ويملي باننا في 

رائيل" فهمت الرسالة التي وجهتها سلسلة من الوزراء وهم يرتدون حرب. كما أن قيادة "عرب إس
السترات العملية إلى السكان اليهود، وسارعت إلى شجب مشعلي الحرائق وعرض المساعدة على 

 المواطنين الذين أخلوا منازلهم.
بان ليس  إن القرار بإبقاء خريجي الدورات في الجيش ايسرائيلي في قواعدهم ينبع من المعنى البسيط

لدولة إسرائيل أرصدة من القوى البشرية التي يمكنها أن تشكل غالفا بزمة في أثنائها يخلى عشرات 
اآلالل من منازلهم، فليس لمنع ايجازات هذا أي صلة بوضعنا ابمني. إذا ما خبت النار اليوم وبدأ 

 الناس يعودون إلى بيوتهم فستست نل ايجازات.
ام ابخيرة شاذة بكل مقياس ممكن. ف كثر من مئة حريق في اليوم، في مواقع إن موجة النار في ابي

مختلفة في كل أرجاء البالد، بشدة غير مسبوقة، هي حدث بحجم لم يشهد جهاز ايطفاء في دولة 
إسرائيل مثيال له. فالحريق الكبير ابول في منطقة نتال سببه ايهمال. وكقاعدة، فإن معظم الحرائق 

هي نتيجة إهمال الناس، والعامل المركزي الذي أثر على شدة النار وعلى عدد البؤر هو  في الدولة
حالة الطقس الجافة والرياح الشديدة. ما يمكرن بالتلميح إلى قاسم مشترك قومي ما لهذه الموجة هو 

 حقيقة أن معظم الحرائق الكبرى تمت داخل الخط ابخضر، في بلدات يهودية.
على خلفية قومية لم يكن حتى اليوم عنصرا بارزا في "ايرهاب" الفلسطيني ضد إن إشعال الحرائق 

إسرائيل، فهذه الحرائق تمت أساسا على خط التماس، كنتيجة يلقاء زجاجات حارقة. وعلى مدى 
السنين اعتبرت أعمال إشعال الحرائق سالحا هامشيا في ترسانة "ايرهاب". دعوة مؤطرة للفلسطينيين 

ابات في إسرائيل ظهرت في مناشير وزعت في أثناء االنتفاضة ابولى. قبل بضع سنوات يشعال الغ
اعتقلت خلية أشعلت النار في غابة في جبال القدس، ولكن هذه كانت حالة شاذة. ينبغي االفتراض 

ب ن قسما  –وأذرع ابمن ت خذ هذا بالحسبان والى هناك أيضا يسير جزء من اتجاهات التحقيق  –
رائق في ابيام ابخيرة قام بها مقلدون عملوا في أعقاب الحرائق الكبرى، ابحد الماضي، من الح

والتي خلقت صدى جماهيريا إلى جانب ضرر جسيم بابمالك، واالفتراض هو أن قسما من المقلدين 
هم من محبي إشعال الحرائق وقسما عملوا على خلفية قومية. وينتقل التحقيق اآلن إلى المستوى 
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ستخباري، فجهاز المخابرات يبحث عن ابشخاص أو التنظيمات هذه، وبالتوازي يبحث عن اال
المحرضين على إشعال الحرائق في الشبكات االجتماعية. يوجد منذ اآلن معتقلون وسيكون المزيد 
من المعتقلين. إذا لم يتبين في التحقيقات، بيقين، أن الحديث يدور عن تنظيمات منسقة لخاليا 

تمت تفعيلها من مركز واحد لتنفيذ حرائق متزامنة، فإن كل محاولة لعرض ابحداث كانتفاضة  إرهاب
 نار هي مناورة أخرى من السياسيين للتخويل ولصرل االنتباه.

إن أجهزة إطفاء النار، الشرطة، والجهاز الطبي، قاموا بعملهم بشكل جيد، ولكن في هذه ابحداث 
  الوطنية وقيادة الجبهة الداخلية، فالحرائق في غابات الكرمل هي يكمن اختبار آخر لسلطة الطوار 

خالء السكان هو جزء مرافق لهذا  أحد السيناريوهات المعقولة لحالة إطالق الصواريم من لبنان، وا 
السيناريو. إذا لم يتم صباح غد إيجاد حل مرتب لعشرات اآلالل ممن بقوا بال م وى فإننا لم ننجح 

 .بعد في االختبار
 عن "يديعوت"

 26/11/2016األيام، رام هللا 
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