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المستوطنات في الضفة والجيش اإلسرائيلي يعتقل  إلىتمتد لليوم الخامس و  "إسرائيل"الحرائق في  .1
 يا  فلسطين 23

 موجة الحرائق التي، أن حمد رمضانأ ، عنرام هللا، من 27/11/2016، المستقبل، بيروتذكرت 
الضفة الغربية، حيث شب حريق  إلى، أمسعلى التوالي، وصلت  أياممنذ خمسة  إسرائيلتجتاح 

الزيتون بالقرب من قرية قوصين  بأشجارالمواطنين المزروعة  أراضيهائل التهم مساحات واسعة من 
 غرب نابلس، والمست السنة اللهب عددًا من منازل البلدة.
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وصلت إلى المكان وبدأت  إطفاءي مدينة نابلس إن طواقم وقال بيان صدر عن الدفاع المدني ف
 كان اشتعال النيران بفعل فاعل، أو بسبب األحوال. إذابمكافحة النيران، ولم يشر البيان ما 

مستوطنًا، بينهم اثنان وصفت حالتهما بالخطيرة، جراء حريق شب داخل  12، أصيب إسرائيلوفي 
 ، وقد تم إخالء عدد كبير من سكان المستوطنة.لمحتلةاشرق القدس « معاليه أدوميم»مستوطنة 

كما اشتعلت السنة النيران في حرج النبي صالح القريب من مستوطة حلميش الواقعة شمال غرب رام 
خر، وقام جيش آمنزاًل  25منزاًل وتضرر  15منازل المستوطنة حيث احترق  إلىهللا، وامتدت 

 إطفاءسيارات  وأربع إسرائيليةفي حين قامت ست طائرات المستوطنة من سكانها،  بإخالءاالحتالل 
القريبة من « نيفيه تسوف»منزال في مستوطنة  60كما تضرر أكثر من  فلسطينية بمكافحة النيران.

 رام هللا وتم إجالء المئات من سكانها.
ًا من بمشاركة فلسطينية من محاصرة الحرائق التي التهمت عدد اإلطفاءوفي القدس، تمكنت طواقم 

المحيطة  األحراجمنازل حي نطاف، في جبال القدس الغربية، في حين احترقت مساحات واسعة من 
مساعي مكافحة الحرائق  إلى» سوبر تانكر»العمالقة  األميركيةوانضمت امس الطائرة  في المنطقة.

منازل، ، وتسببت في خسائر مادية فادحة، حيث احترقت مئات الإسرائيلالتي اندلعت وسط وشمال 
 ومساحات شاسعة من المناطق الحرجية.

 إخمادالطائرة التي وصلت أول من أمس بدأت في جهود محاولة  إن اإلسرائيلية اإلذاعةوقالت 
 بإمكان هذه الطائرة حمل خمسة وسبعين طنًا من المواد المثبطة للحرائق.  أن إلىالحرائق مشيرة 

 إلىالفرنسيين غادروا أمس مطار نيس متوجهًا  اءاإلطفطاقمًا من رجال  أن إلى اإلذاعةوأشارت 
 أسطواناتمن مطار مرسيليا طائرتان تابعتان لشركة تسيم وتحمالن على متنهما  أقلعت. كما إسرائيل

 مياه وطائرة استطالع.
أن الجيش اإلسرائيلي وأجهزة األمن يشاركون في عمليات محاوالت السيطرة على  اإلذاعةأضافت 

 ل تشغيل طائرات من دون طيار في مناطق الحرائق.الحرائق، من خال
إجراء مسح تصويري للمناطق التي تندلع »إن مهمة هذه الطائرات « يديعوت أحرونوت»وقال موقع 

أن تلك الطائرات استطاعت : »وأضاف«. فيها النيران وتعقب مشعلي الحرائق في حال كان متعمدا
شخصا منذ بدء تسلم جهاز  18وقد تم اعتقال  تحديد أشخاص يشتبه بأن لهم عالقة بالحرائق،

 اشتعال الحرائق. أسبابالتحقيق في « الشاباك»
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وزعم الموقع أنه تم اعتقال فلسطينيين قرب رام هللا لالشتباه بهما بالتسبب في إحراق مستوطنة 
 حالميش.
لشرطة ا، أن أحمد الخليلي، عن القدس، من 26/11/2016 ،لألنباء األناضولوكالة وأضافت 

شخصا تتهمهم بـ"الضلوع في إضرام حرائق،  23اإلسرائيلية، أعلنت مساء اليوم السبت، اعتقال 
 والتحريض على إضرامها"، على خلفية الحرائق التي تشهدها مناطق إسرائيلية مختلفة منذ عدة أيام. 

ناضول، إن وقالت المتحدثة باسم الشرطة "لوبا السمري" في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لأل
وأضافت أنه  "مشتبها بالضلوع في إضرام الحرائق والتحريض على إضرامها". 23قوات األمن اعتقلت 

اتهامات  أيةمشتبها"، ولم تعلن السمري عن توجيه  30"منذ بداية موجة الحرائق حققت )الشرطة( مع 
  بحق أي منهم.

خاصة باالعتقاالت من أجل "الحفاظ وأشارت المتحدثة أن الشرطة تتحفظ حاليا على المعلومات ال
 على سالمة مجريات التحقيقات"، لكنها ذكرت أن المعتقلين من عرب الداخل )فلسطينيين(.

من عدد السكان  %20مليون عربي فلسطيني داخل إسرائيل، ويشكلون  1.4ويعيش ما يزيد عن 
 اإلسرائيلية )حكومية(. ماليين نسمة، بحسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية 8البالغ أكثر من 

بتشكيل وحدة خاصة للتحقيق في الحرائق التي اندلعت  اإلسرائيليةوفي وقت سابق، أوعزت الشرطة 
 في إسرائيل خالل األيام الخمسة الماضية، والمستمرة حتى اللحظة.

شتباه ، في وقت سابق اليوم، اعتقال عشرة فلسطينيين في الضفة الغربية "لالاإلسرائيليوأعلن الجيش 
وقال أفيخاي أدرعي، في تصريح سابق، "الجيش  في إضرامهم النيران بمحيط مستوطنات بالضفة".

تعاون مع جهاز األمن العام )الشاباك( إللقاء القبض على مضرمي النيران بشكل متعمد في منطقة 
 )يهودا والسامرة( الضفة الغربية". 

 ية والهواء القوي تسبب بهذه الحرائق.ويسود االعتقاد على نحو واسع بأن األحوال الجو 
حرائق في مستوطنات ، إلى أن القدس ـ أ ف ب، من 26/11/2016، رأي اليوم، لندنوأشارت 

 إخالءدوليف والفي مناشه وكارني شومرون في الضفة الغربية المحتلة، اندلعت لكن دون 
 مستوطنيها.

سبانيةوروسية  أذربيجانية) وأجنبية إسرائيليةوواصلت طائرات  وكندية وتركية ومصرية ويونانية  وا 
النيران في مختلف المناطق المتضررة وخصوصا مستوطنة ناتاف  إخمادوكرواتية( السبت محاوالت 

 قرب القدس.
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وبدورها فقد ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة )رسمية( إن نيران اندلعت في ساعات متأخرة من 
” )كلتاهما في وسط الضفة الغربية( و” كفار هأورانيم”و” يفدول“المساء فعلى مقربة من مستوطنات 

 كلتاهما في شمالي الضفة الغربية(.”)كرنيه شومرون”و” الفية منشيه
، أمس الجمعة، لإلذاعة اإلسرائيلية العامة، أردانبدوره، ذكر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد 

 مشتبها في إسرائيل. 14إن أجهزة األمن اعتقلت
مصادر ، أن تحرير إيهاب العيسى، من سليم تاية، الناصرة، من 26/11/2016، قدس برسقلت ون

استخدمت طائرات من دون طيار  اإلسرائيليةإعالمية عبرية كشفت النقاب، أن سلطات االحتالل 
لتعقب مشعلي الحرائق المتواصلة منذ خمسة أيام في األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أسفرت عن 

 فلسطينيا بدعوى وقوفهم خلف تلك الحرائق. 18ال اعتق
وقالت القناة "الثانية" العبرية في تقرير بثته اليوم السبت، إن مهمة تلك الطائرات "إجراء مسح 
تصويري للمناطق التي تندلع فيها النيران ومحيطها لتعقب مشعلي النار، ومحاولة تحديد بؤر النيران 

 للعمل على إخمادها".
ى أن تلك الطائرات استطاعت تحديد أشخاص يشتبه بأن لهم عالقة بالحرائق، مشيرة إلى وأشارت إل

 شخصا يشتبه بصلتهم في اندالع عدد من الحرائق. 18أن الجيش اعتقل ما ال يقل عن 
القدس المحتلة، بعد رصدهم من قبل طائرة بدون  اعتقال أشخاص قربوبثت القناة فيديو يظهر 
 يق حيث عثر بحوزتهم على مواد اشتعال.طيار، بشبهة إشعال حر 

 
 الحرائق إخماد الفلسطيني في المدني الدفاع طواقم مشاركة على ويشكره عباس يهاتف نتنياهو .2

 رئـيس مـن هاتفيـا اتصـاال السـبت، اليـوم مسـاء عبـاس، محمود السلطة الفلسطينية رئيس هللا: تلقى رام
 الفلســطيني المــدني الـدفاع طــواقم مشـاركة علــى يادتهسـ فيــه شـكر نتنيــاهو، بنيـامين اإلســرائيلي الـوزراء

 .إسرائيل داخل مناطق عدة في اندلعت التي الحرائق إخماد في
 26/11/2016وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(، 

 
 لبنان في المخيمات أوضاع إبراهيم اللواء مع يبحث األحمد .3

 لألمـن العـام المـدير السـبت، مسـاء يـوم األحمـد عزام فتح لحركة المركزية اللجنة عضو التقى بيروت:
 ســر وأمــين دبــور، أشــرف لبنــان فــي فلســطين دولــة ســفير بحضــور إبــراهيم عبــاس اللــواء اللبنــاني العــام
 .العردات أبو فتحي الفلسطينية التحرير منظمة وفصائل فتح حركة
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 الفلســطينية يــةاللبنان العالقــات تعزيــز علــى والتأكيــد الفلســطينية المخيمــات أوضــاع فــي البحــث وجــرى
 بكرامــة والعـيش الفلسـطينيين لالجئـين والمعيشـية اإلنسـانية الظـروف تحسـين بهـدف المشـترك والتعـاون

 .فلسطين وطنهم إلى عودتهم لحين
 الشـقيق، لبنـان فـي واالسـتقرار األمـن علـى بالحفاظ وااللتزام الفلسطيني الكل إجماع على األحمد وأكد

 .ومحيطها خيماتالم بين والترابط األخوة وتعزيز
 العـام لألمـن العامـة المديريـة تقـدمها التـي التسـهيالت علـى إبـراهيم للـواء والتقـدير الشـكر األحمـد ووجه
 .البيومترية السفر وثيقة إصدار وعلى ويسر، بسهولة الفلسطينيين معامالت إنجاز في

 26/11/2016وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(، 
 

  األسرى من لالنتقام وطاقاتها إمكانياتها كل تسخر المتطرفة مينيةالي االحتالل قراقع: حكومة .4
 فلسطين، في والمحررين األسرى شؤون هيئة من غزة، أن رئيس ،27/11/2016الحياة، لندن، ذكرت 
 التغذيــــة باســــتخدام هــــددت» اإلســــرائيلي «هاروفيــــه أســــاف» مستشــــفى إدارة أن قراقــــع، كشــــف عيســــى
 بـالقوة إضـرابهما لكسـر فـارة، أبـو وأحمـد شـديد أنـس الطعـام عـن ضـربينالم لألسـيرين القسـري والعالج
 عــن المســؤولية» األمنيــة وأجهزتهــا القضــائي وجهازهــا اإلســرائيلية الحكومــة وحّمــل. «إلرادتهمــا خالفــاً 
 .«الصحية حالتهما تدهور عن الناجمة التداعيات وكل األسيرين، حياة
 التـــدخل» والحقوقيـــة، السياســـية الجهـــات وكـــل الـــدولي جتمـــعوالم العـــالم إلـــى عـــاجالً  نـــداء قراقـــع ووّجـــه
 بعدما اإلداري، اعتقالهما ضد يوماً  65 منذ الطعام عن المضربين «فارة وأبو شديد حياة إلنقاذ السريع
 بمنــع» العــالم وطالـب. لحظــة أي فـي بــالموت مهـددة حياتهمــا وأصـبحت الشــديد، الخطـر مرحلــة دخـال

 اإلداري اعتقالهمــــا إللغــــاء االســــتجابة وعــــدم المماطلــــة باســــتمرار ناألســــيري حــــق فــــي متعمــــدة جريمــــة
 .«الشديد الخطر لحظة حتى وتركهما التعسفي
 التـــنفس علـــى القـــدرة وفقـــدا عظميـــة هياكـــل إلـــى وتحـــوال غيبوبـــة فـــي دخـــال األســـيرين» أن إلـــى وأشـــار
 ومذلـة سـيئة ملـةلمعا ويتعرضـان شامل، صحي انهيار حالة في ويمران والسمع، الماء وشرب والنطق

 .«اإلسرائيلي المستشفى في الموجودين الحراس من
ـــا(، وأضـــافت  ـــاء الفلســـطينية )وف ـــة األنب  إن قراقـــع قـــال ، مـــن رام هللا، أن عيســـى26/11/2016وكال

 الفلسـطينيين، األسـرى مـن لالنتقـام وطاقاتها إمكانياتها كل تسخر المتطرفة، اليمينية االحتالل حكومة
 أصــبحت التــي علــيهم المتواصــلة واعتــداءاتها ســنوات، عــدة منــذ المســتمرة شرســةال الهجمــة خــالل مــن

 .منهم للنيل الهادفة العنصرية القوانين عشرات سن إلى باإلضافة يومي، بشكل
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 وقضيتنا لثورتنا قويا   نصيرا   كان: كاسترو ينعى الوطني المجلس .5
 كاسترو، فيديل القائد السابق، كوبا رئيس التاريخي، الزعيم الفلسطيني، الوطني المجلس هللا: نعى رام

 قضــايا وعــن وشـعبه، وطنــه قضـايا عــن صـلبا مــدافعا قضــاها حيـاة بعــد هافانـا، فــي المنيـة وافتــه الـذي
 .العالم في والعدل الحق

 المواقـــف الســـبت، يـــوم الزعنـــون، ســـليم رئيســـه عـــن صـــدر صـــحفي تصـــريح فـــي المجلـــس واستحضـــر
 فــي المشــروع شــعبنا لنضــال ودعمــه الفلســطينية، القضــية تجــاه ســتروكا الراحــل األممــي للقائــد المبدئيــة
 .واستقالله حريته سبيل

 26/11/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

نقاذ في محافظات الضفة حادث 143 مع تعاملت الفلسطيني المدني الدفاع .6  حريق وا 
 طواقمهــا فــي رام هللا، إن الفلســطيني المــدني للــدفاع العامــة المديريــة قالــت ب: ف أ - المحتلــة القــدس
نقاذ حريق حادث 143 مع تعاملت  العامـة العالقـات إدارة وأوضحت. الماضية 24الـ الساعات خالل وا 
 125 شــملت أمــس، صــباح حتــى وقعــت التــي الحــوادث هــذه أن بيــان فــي المــدني الــدفاع فــي واإلعــالم

نقاذ مساعدة تقديم حالة 18و حرائق، وحوادث إطفاء حالة  .الضفة ظاتمحاف في وا 
 27/11/2016الحياة، لندن، 

 
  لدحالن عباس اتهامات فيه ينفي األحمد لعزام تسريب .7

 رئــيس فيــه يهــاجم األحمــد، عــزام الفتحــاوي للقيــادي إنــه قيــل صــوتيا تســجيال ناشــطون القــاهرة: تــداول
 مـن العديـد مـن دحـالن محمـد الحركة من المفصول القيادي ويبرئ عباس، محمود الفلسطينية السلطة
 .إليه وجهت التي التهم

 أنـــا: "فقـــال عبـــاس، لمحمـــود غـــزة علـــى حمـــاس حركـــة ســـيطرة مســـؤولية التســـجيل فـــي األحمـــد وحّمـــل
 المســؤول لحالــه، مــش ألنــه ؛(غــزة علــى حمـاس ســيطرة) المســؤولية دحــالن تحميــل علــى أوقــع رفضـت
 ".مازن أبو هو غزة في جرى اللي عن األول
 .خصمي دحالن ليس بس دحالن، مع سياسيا أتفق ال: وقال ن،لدحال خصما ليس بأنه األحمد وأقر
 عنــدي أنــا أجــا لــو دحــالن: وقــال إليــه، تنســب التــي الــتهم مــن دحــالن بــراءة التســجيل فــي األحمــد وأكــد
 ". بالنابل الحابل يخلط( يريد) خليه إنه مازن، ألبو برجع( به اتهموه) حكوا اللي من %90 قناعة
 مقولة األحمد وأورد قراراتها، في إسرائيل مع تتشاور بأنها فتح حركة في كزيةالمر  اللجنة األحمد واتهم

 لتحديـــد تشـــكلت التـــي التحقيـــق لجنـــة فـــي( الســـلطة فـــي المدنيـــة الشـــؤون هيئـــة مســـؤول) الشـــي  حســـين
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 كــان( اإلسـرائيلية المخــابرات رئـيس) دسـكن مــرة أول راجعنـي: "حمــاس بيـد غـزة ســقوط عـن المسـؤولين
 قــرار( أخــذ تريــدون) توخــذو بــدكو أنكــم وصــلنا: لــي وقــال جنــب، علــى وأخــذني زن،مــا أبــو عنــد جــاي
 أنـه إليه يتحدث لمن بين ثم نابية، بشتائم ذلك بعد األحمد وعقب ،"الجلسات يحضر( دحالن) تمنعوه
 يــا) زلمــة يــا اتهمهــم، أنــا مستشــيرنها، واال بنوايانــا( إســرائيل) بتعــرف يعنــي: المركزيــة اللجنــة أمــام قــال
 (. األشياء هذه) بتعرف إسرائيل كيف نعرف بدنا صحيح يقول،( أحد يوجد لم) فيهم حدا فش( جلر 

 للرئاســة التــابع فيســبوك علــى بــرس فلســطين موقــع صــفحة نشــر مــع الصــوتي التســريب نشــر وترافــق
 .عالساب المؤتمر في انتخابه عدم إلى داعيا وعائلته، األحمد عزام فساد عن مطوال تقريرا الفلسطينية
 رصــد كمــا اإلنجليــز، مــع بالتعامــل جــده متهمــا وعائلتــه، األحمــد تــاري  إنــه قــال عنمــا التقريــر وتحــدث
 .والعراق لبنان في األحمد أمالك التقرير

 27/11/2016، "21 عربي" موقع
 

 السابع فتح مؤتمر في بقوة حاضرة األسرى قضية: قراقع .8
 قضــية إن قراقــع، عيســى والمحــررين، األســرى شــؤون هيئــة رئــيس قــال": اإللكترونيــة األيــام" - هللا رام

 هللا، رام فــي ســيعقد الــذي فــتح، لحركــة الســابع العــام المــؤتمر أعمــال فــي بقــوة حاضــرة ســتكون األســرى
 (.الثالثاء) غدا

 تأكيــد هــي المــؤتمر فــي األســرى قضــية حضــور أن أمــس، للهيئــة، صــحافي بيــان فــي قراقــع وأوضــح
 فـي ومسـاندتهم لهـم الوفـاء وعلـى حريـة، كأسـرى األسـرى نضـال مشـروعية علـى فتح حركة من أساس

 .تهميشهم أو عنهم للتخلي والمساومة الضغوط أشكال كافة ورفض االحتالل، ضد نضالهم
 قضـية بـأن عبـاس محمود الرئيس رؤية سيؤكد المؤتمر في المطروح السياسي البرنامج أن إلى وأشار
 اإلفـراج دون مفاوضـات هنـاك تكـون أن يمكـن ال وأنـه الوطنيـة، الثوابـت مـن ثابـت هـي األسـرى حريـة
 .عنهم

 الفتحـاوي للتعـاطي استراتيجية وقانونية سياسية رؤية ستتضمن للمؤتمر ستقدم ورقة عن قراقع وكشف
 الحرية أجل من ناضلوا شرعيين، كمقاتلين القانونية وصفتهم مكانتهم تأكيد تشمل األسرى، قضية مع

 اسـتمرار وكـذلك اإلنسـاني، الدولي والقانون األربع جنيف اتفاقيات بموجب محميون وأنهم واالستقالل،
 .الدولية والمحافل المستويات كافة على قضيتهم وتدويل وعائالتهم، لألسرى والمساندة الدعم
 حقوق عن للدفاع الدولية القانونية واألجهزة األدوات كافة استخدام أهمية أيضا ستؤكد الورقة أن وبّين

 اإلنسـانية ضـد وجرائم حرب جرائم على اإلسرائيليين المسؤولين ومساءلة لهم، الحماية وتوفير األسرى
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 اتفاقيـــات فــي الســامية األطـــراف ودعــوة الدوليــة الجنائيـــة المحكمــة خــالل مـــن األســرى، بحــق ارتكبــت
 .المحتلة األراضي وعلى األسرى على بانطباقها االعتراف إسرائيل إللزام لالنعقاد جنيف
 فـتح، حركـة أسـرى مـن هـم االحـتالل سـجون فـي القابعين واألسيرات األسرى من %57 أن إلى روأشا
 رأســهم وعلــى عامــًا، 25 مــن أكثــر اليــوم حتــى ويقضــون بالســجون، األقــدم هــم فتحاويــاً  أســيراً  16 وأن

 .يونس وماهر كريم األسيران
 27/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 قريبا للفصائل املالش للحوار مصرية دعوة: جمعة أشرف .9

 الفصــائل ســتدعو مصــر أن جمعــة، أشــرف فــتح حركــة عــن التشــريعي المجلــس فــي النائــب أكــد غــزة:
ــا الفلســطينية  التحــرك هــذا تلّقــف إلــى الفصــائل داعًيــا والــوطن، الوحــدة عنــوان تحــت شــامل لحــوار قريًب
 يكـــون حتــى دعـــوتهم يــتم عنــدما مصـــر فــي األشــقاء مـــع نقاشــها يــتم رؤى موضـــوع ودراســة المصــري
 .متباداًل  الحديث
 العالقـات"  بعنوان الوطني للتمكين الفلسطيني المجلس عقدها مستديرة طاولة لقاء في جمعة وأضاف
 تــم مــا أن غــزة، مدينــة فــي ؛"المصــرية الخارجيــة للسياســة الجديــدة الرؤيــة ضــمن الفلســطينية المصــرية
 للفصـــائل وتســـليمه ملـــف فـــي جمعـــه ســـيتم مصـــر فـــي الـــثالث اللقـــاءات خـــالل توصـــيات مـــن رصـــده

 فـي شـعبنا أبنـاء عـن المعانـاة رفـع تحقق التي والهدف الرؤية يحقق تصّور وضع أجل من الفلسطينية
 .وقضاياه همومه ومعالجة غزة قطاع

 26/11/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 "الحلوة عين" حول جدار لبناء الرافضة اللبنانية المواقف تثمن حماس .11

 لالجئـين" الحلـوة عـين" مخيم حول جدار لبناء الرافضة اللبنانية المواقف حماس، حركة تبيروت: ثّمن
 .البالد جنوبي صيدا مدينة في الفلسطينيين

 مـن اللبنانيـة المواقـف تـثمن" حركتـه إن بلبنـان،" حمـاس" حركة في اإلعالمي المسؤول مرة رأفت وقال
 ".الجدار هذا بناء ضد وا عالميين سياسيين
( اللبنــاني الــوطني اللقــاء رئــيس) موقــف نحيــي كمــا الســبت، اليــوم صــحفي، تصــريح فــي رةمــ وأضــاف
 .الجدار لبناء رفضه حول جنبالط وليد النائب

 26/11/2016قدس برس، 
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 هللا رام إلى فتح مؤتمر أعضاء من 80 وصول تعرقل أبو عطية: "إسرائيل" .11
 مــن حيــث هللا، رام إلــى الســاحات فمختلــ مــن بالتقــاطر الســابع «فــتح» حركــة مــؤتمر يواصــل أعضــاء

 الفلسـطينية التحريـر منظمـة مؤسس اسم تحمل التي القاعة في الثالثاء غد بعد أعماله يبدأ أن المقرر
 بعــد وعلــى عبــاس، محمــود الحــالي رئــيس الســلطة الفلســطينية مكتــب خلــف المشــيدة الشــقيري، احمــد
 .عرفات ياسر الراحل الرئيس ضريح من أمتار
 البقيـة وان غـزة قطـاع مـن أعضـائه مـن عـدد وصـول المـؤتمر باسـم المتحـدث الهيجـا أبـو محمـود واكد

 الســابع فــتح مــؤتمر أعمــال تســتمر أن المقــرر مــن: »صــحافية تصــريحات فــي وقــال. تباًعــا سيصــلون
 .«يومين أو يوما يزيد أن الممكن من انه على أيام، لخمسة
( المركزيــــة واللجنــــة الثــــوري، المجلــــس) اديــــةالقي للهيئــــات الترشــــح موضــــوع أن: »الهيجــــا أبــــو أضــــاف
 للمواقـــع نفســـه يرشـــح أن المــؤتمر داخـــل عضـــو أي حــق ومـــن فـــتح لحركــة الـــداخلي بالنظـــام محكومــة
 .»الداخلي النظام لمعايير مستوفياً  يكون أن شريطة القيادية ولألطر
 بالمغـادرة غـزة عقطا في المؤتمر أعضاء من 80 لنحو السماح رفضها اإلسرائيلية، السلطات وتواصل

 .المؤتمر في للمشاركة «إيرز» حانون بيت حاجز عبر هللا رام إلى
 بيـنهم مـن المـؤتمر أعضـاء مـن عضـوا 80 إن غـزة، فـي «فـتح» باسـم المتحـدث عيطـة أبـو فـايز وقال
 تصــاريح االحــتالل ســلطات إصــدار عــدم بســبب المــؤتمر أعمــال فــي للمشــاركة القطــاع يغــادروا لــم هــو
 .هللا رام إلى لقطاعا لمغادرة لهم

 مـن استبعدوا الذين المؤتمر انعقاد غزة قطاع من التشريعي المجلس في «فتح» كتلة من نواب وهاجم
 (.دحالن محمد المفصول القيادي جناح لصالح االنحياز أي) «التجنح» بتهمة حضوره
 مـن رمـانهمح قـرار مـن اسـتهجانهم عـن غـزة فـي عقـد صـحافي مـؤتمر فـي تلـوه بيـان في هؤالء وأعرب
 األمنية، الحراب تحت ويعقد إقصائيًا، مؤتمراً  بدونهم عقده واعتبروا ،«للحركة السابع المؤتمر عضوية
 المنتفعـين مـن مجموعة صناعة من هو بل ،«فتح» كل يمثل ال المؤتمر هذا وأن مجهولين، وبتمويل
 .الشخصية مصالحهم وحماية الحركة تدمير يريدون الذين

 27/11/2016، المستقبل، بيروت
 
 تنكسر ال عميقة وجذورها وطنية تحرر كحركة بثوابتها متمسكة فتح: العالول .12

 العـالم أن العـالول، محمـود والتنظـيم التعبئـة مفـوض ،"فتح" لحركة المركزية اللجنة عضو هللا: رأى رام
 .العالم في حررالت لحركات وقائد كرمز ومكانتها ألهميتها للحركة السابع المؤتمر انعقاد ينتظر أجمع
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 تحــرر كحركــة بثوابتهــا" فــتح" حركــة تمســك الســبت، اليــوم مــوطني، إلذاعــة حــديث فــي العــالول، وأكــد
 .المتاحة المشروعة الوسائل بكل الفلسطيني الشعب واستقالل حرية أجل من تناضل وطني
 وقـــت فـــي الكســر، علـــى استعصـــت أنهــا إال بهـــا مـــرت التــي الظـــروف كـــل رغــم فـــتح حركـــة" إن وقــال

 األرض فــــي عميقــــة بقيــــت فــــتح جــــذور" أن مضــــيفا ،"العــــالم فــــي الحركــــات مــــن الكثيــــر فيــــه انهــــارت
 ".الفلسطينية

 26/11/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 بغزة.. لمسنا استجابة لديها للمصالحة انتخابات أي في أغلبية على تحصل لن حماس: شعث .13

فــي حــوار مــع "المصــري  فــتح، حركــة فــي الدوليــة العالقــات وضمفــ شــعث، صــالح: قــال نبيــل صــفاء
 ســتتم ولكنهــا وقتــا، ســتأخذ أنهــا أعلــم وطنيــة وحــدة اتفــاق إلــى الوصــول فــي األمــل أفقــد ال اليــوم"،: "أنــا

 مصـر يحكمـون اإلخـوان كـان عنـدما ألنه غزة، في مسلمين إخوان حكومة وجود عدم ظل في خاصة
 نظـرهم وجهـة مـن مضـطرين فليسـوا فيهـا، ومـا الـدنيا يملكـون أنهـم يـرون بغـزة حمـاس فـي إخواننا كان
 حمــاس يشــجع ال المنطقــة فــي عامــة السياســي اإلســالم ووضــع اآلن، موجــود غيــر وهــذا وحــدة، لعمــل
 موحـدة، فلسـطين لتعـود الالزمـة المرونـة تقـدم أن مـن بـدال تريـد مـا علـى وتصـر رأسـها تركب أن على

 .الخارج من داعمة قوى أي في التفكير وعدم الخالفات نسيان على األطراف كل يحض اآلن فالزمن
 قضـايا علـى اآلن الخـالف كـل أن التصـالح، "بـدليل لمحـاوالت حمـاس مـن استجابة وأضاف أن هناك

 الماضـــية، العشــر الســـنوات خــالل غـــزة فــي تعييــنهم تـــم الــذين المـــوظفين مصــير وهـــي أساســية، غيــر
 عمــــل ثــــم ســــنوات، 10 قبــــل القــــديم التشــــريعي المجلــــس دةبعــــو  يطــــالبون أنهــــم هــــي الثانيــــة والقضــــية

 تحصــلون نســبة وأي انتخابـات ســنجرى إننــا بـل الحــالي، الوضـع يمثــل ال أنــه رأينـا ونحــن االنتخابـات،
 .الوزراء" مجلس في مثيلتها على ستحصلون %30 كانت ولو التشريعي المجلس في عليها

 وليس الشراكة نريد تشكيلها، يتم حكومة أي في ينموجود وسيكونون نقصيهم لن أننا وتابع "أخبرناهم
ذا غــزة، هــي وليســت غــزة فــي تيــارا تمثــل الكبيــرة". فـــ"حماس لمعركتنــا نتفــر  حتــى اإلقصــاء،  حــدثت وا 
 إقصـاءها، نريد ال ولكننا ذلك، في أمل لديها وليس أغلبية على حماس تحصل فلن غزة في انتخابات

 .مركزي" إطار داخل دورا يلعبون الحكومة في ةنسب لهم سيكون الشعب خيار كان فأياً 
 25/11/2016القاهرة،  اليوم، المصري
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 هدم بيوت المتهمين بإشعال الحرائقنس: وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي .14
الداخلي اإلسرائيلي، جلعاد أردان، إن حكومة االحتالل ستهدم  األمنقال وزير : أحمد صقر–غزة 

الحرائق التي اندلعت في "إسرائيل" منذ خمسة أيام وطالت مساحات  بيوت المتسببين في إشعال
 واسعة من الغابات واألحراش والعديد من منازل اإلسرائيليين. 

ونقل موقع "ولال" العبري، عن الوزير أردان قوله إنه "سيتم التعامل مع مشعلي الحرائق كإرهابيين؛ 
"تعديل التشريعات اإلسرائيلية لهدم منزل أي  وسأعمل على هدم بيته"، الفتا إلى أنه سيعمل على

وأوضح الموقع أن الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت خالل األيام األخيرة نحو  شخص يدان بإضرام النار".
 شخصا ممن يشتبه فيهم بإضرام الحرائق، وتقوم بالتحقيق معهم. 30

 26/11/2016، 21عربي
 
 ائق؟باألرقام .. كم بلغت خسائر االحتالل إثر الحر  .15

نشرت مواقع عبرية متعددة، مساء السبت، حصيلة شبه إجمالية للخسائر التي لحقت : رام هللا
باالحتالل على إثر الحرائق التي استمرت لليوم الخامس على التوالي وال زالت الطواقم تعمل على 

 إخماد بعضها بعد نجاحها بالسيطرة على غالبيتها.
ألف دونم التهمتها  41ختصة نشرها موقع "والال" العبري، فإن ووفقا لتقارير من جهات إسرائيلية م

وبلغ حينها  2010النيران خالل األيام الخمسة وهو ما يمثل أكثر بكثير مما احترق في الكرمل عام 
دونم تعرضت للحرق في مدينة حيفا وحدها والتي اضطر  2800وبحسب التقارير فإن  ألف دونم. 25

وحدة باتت غير  527وحدة سكنية، و 1784ادرتها، حيث تضررت من سكان المدينة بمغ 1616
مليون شيكل )نصف  500وأشارت تلك التقارير إلى أن األضرار بلغت في حيفا ب صالحة للسكن.
دونم احترقت في منطقة القدس دون أن يتم تقدير الخسائر  7500ووفقا للتقارير فإن  مليار شيكل(.

 سائر في مستوطنات الضفة.المادية. كما لم يتم بعد حصر الخ
 27/11/2016، القدس، القدس

 
 نائب عايدة توما: تحميل فلسطيني الداخل مسؤولية موجة الحرائق "عنصرية وتحريض"ال .16

اعتبرت النائب العربية في برلمان االحتالل : تحرير خلدون مظلوم، من سليم تايه، الناصرة
مسؤولية موجة الحرائق  48طيني الداخل المحتل اإلسرائيلي )الكنيست(، عايدة توما، أن تحميل فلس

 التي تجتاح الدولة العبرية "عنصرية وتحريض".
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وقالت توما في حديث لـ "قدس برس"، اليوم السبت، إن نتنياهو وأعضاء حكومته وقادة األحزاب 
ى اليمينية اإلسرائيلية، يستغلون دائًما أي فرصة بغض النظر عن األسباب واألوضاع للتحريض عل

 فلسطينيي الداخل.
وأضافت النائب توما )من القائمة العربية المشتركة(، "موجة التحريض األخيرة ضد فلسطينيي الداخل 
في، بدأ بها نتنياهو وأوساط حكومية، ألنهم يريدون التهرب من مسؤولياتهم تجاه ما يجري، وفشلهم 

 في مواجهة الحرائق".
فلسطينيين في الداخل المحتل المسؤولية دوًما للتهرب من ورأت أن تل أبيب تتجه دوًما لتحميل ال

مسؤوليتها وتقصيرها، الفتة النظر إلى أنه يظهر في نهاية كل حادثة ُتلصق بالعرب، أنه لم يكن 
 هناك استعدادات من جانب الحكومة اإلسرائيلية للتعامل مع مثل هذه األوضاع.

ء لهذه الحكومة العنصرية، وهي تحاول التهرب من وأضافت: "الفلسطينيين في الداخل باتوا كبش فدا
 مسؤوليتها تجاه تقصيرها من خالل إلقاء التهم وتحميل العرب المسؤولية".

متابعة: "نحن في الداخل نشهد حملة تحريض عنصرية متصاعدة منذ عامين وأكثر، من قبل 
 مية لها".الحكومة اليمينية العنصرية، والتي جعلت من التحريض العنصري رسالة يو 

وحذرت النائب العربي من "صدى واستجابة للتحريض الحكومي، وأن له تربة خصبة على المستوى 
الشعبي اإلسرائيلي"، مضيفة: "ذلك قد يترجم إلى اعتداءات عنصرية على فلسطينيي الداخل من 

 جانب يهود عنصريين".
فلسطينيي الداخل، مما يشير وذكرت أن حاخامين بهود انضموا إلى حملة التحريض العنصرية، ضد 

 إلى أن المجتمع اإلسرائيلي مجتمع مأزوم، وعندما يواجه أزمة يلقي اللوم على اآلخرين.
وحول المزاعم اإلسرائيلية عن اعتقال عدد من فلسطينيي الداخل يشتبه بأنهم وراء اندالع بعض 

بعض هذه الحرائق ولم يثبت الحرائق، أكدت النائب عايدة أن من جرى اعتقالهم شباب تواجدوا قرب 
 أي صلة لهم بها.

وقالت إن بعض الشباب اعتقلوا على خلفية تغريدات لهم على وسائل التواصل االجتماعي تم تفسيرها 
 من جانب سلطات االحتالل بطريقة ملتوية وكأنهم محرضين.

 26/11/2016قدس برس، 
 
 اس بالروبوتاتتستعد لحرب قادمة مع حم "إسرائيلالعبري: " موقع "ويلال" .17

قال الخبير العسكري في موقع "ويلال" اإلخباري أمير بوخبوط إن الجيش اإلسرائيلي شرع منذ مدة في 
التحضير للمعركة القادمة ضد حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في غزة، من خالل تصميم 
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فلسطينيين، خشية سقوط روبوتات آلية بدال من الجنود الحقيقيين، والدفع بهم في المقدمة لمقاتلة ال
 خسائر بشرية في صفوف جنودها.

، بعد المعارك الشرسة بالشجاعية، أوصلت 2014وأضاف أن االستخالصات األخيرة من حرب غزة 
إسرائيل لقناعة بأن المعركة القادمة قد ال يدفع العدو فيها بمقاتليه للمقدمة، للقتال وجها لوجه، مع 

"الحرس األمامي" المكون من الروبوتات والمعدات الهندسية إلى إعالن إسرائيل إدخال ما تسميه 
 ساحة القتال.

وأوضح أن الروبوتات تقوم بتشخيص المقاتلين الفلسطينيين، وقتلهم، دون تعرض الجنود اإلسرائيليين 
لالشتباك بالنيران الحية معهم، خاصة أن حماس قامت ببناء مدينة كاملة من األنفاق في غزة، تربط 

سلسلة المباني السكنية تحت األرض، ال سيما الحدود الشرقية لغزة، التي يقطنها ما يزيد على بين 
 مئة ألف نسمة.

طالق النار على الجنود  ومن خالل هذه األنفاق يتمكن مقاتلو حماس من التنقل بين مكان وآخر، وا 
مهم بأن مقاتلة الجيش اإلسرائيليين عن بعد، من خالل القناصة وصواري  الكورنيت، انطالقا من فه

 اإلسرائيلي وجها لوجه قد يبدو صعبا في ظل النار الكثيفة التي يستخدمها الجيش اإلسرائيلي.
ونقل بوخبوط عن الجنرال غادي شيمني المسؤول بهيئة الصناعات الجوية اإلسرائيلية أن التحدي 

أفكار إبداعية حول كيفية تدمير الذي يواجه الجيش اإلسرائيلي في المعركة القادمة يتطلب منه إيجاد 
 األهداف عبر الكثافة النارية.

وأضاف شيمني أن القتال في المعارك القادمة يتطلب القدرة المبكرة على تشخيص هوية العدو، 
حباطه، واستهدافه بالسرعة القصوى خالل ثوان قليلة، قبل أن ينجح في االختفاء، ولعل الطريقة  وا 

 مثل في الروبوتات العسكرية.األنجع في هذا المضمار تت
ويقول بوخبوط إن الفكرة األساسية من إبداع وسيلة الروبوتات جاءت من فيلم "هوليودي"، حيث شهد 
أكثر من فيلم سينمائي بث مشاهد لمثل هذه الروبوتات التكنولوجية، ومن هنا جاء اقتراح نقلها إلى 

 ئيلي.عالم الواقع ودمجها بالقدرات العسكرية للجيش اإلسرا
وأوصى رئيس هيئة األركان غادي آيزنكوت بأن يتم انخراط هذه المعدات الهندسية في الجيش، التي 
تشمل الدبابات وناقالت الجند التي يتم التحكم بها عن بعد، وفق ما أقرته خطة غدعون السنوية 

رائيلية بأقل قدر للجيش اإلسرائيلي، والهدف الرئيس منها تنفيذ أكبر عدد من المهام العسكرية اإلس
 من استخدام القوى البشرية للمحافظة على حياة الجنود اإلسرائيليين في أي معركة قادمة.

 26/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 "إسرائيل"حركة المقاطعة العالمية تقلق  .18
قالت مراسلة صحيفة "معاريف" دانة سومبير  إن غضبا يسود إسرائيل عقب قرار فرنسا أول أمس 

ميس وسم منتجات المستوطنات اإلسرائيلية، مما يمنح دعما جديدا لحركة المقاطعة العالمية )بي الخ
 دي أس(، ومن وصفتهم بالعناصر الراديكالية.

أما ماتان كاتسمان الكاتب في موقع "أن آر جي" فقال إن المعركة التي تخوضها إسرائيل ضد حركة 
 األميركية لم تنته بعد. المقاطعة العالمية في المؤسسات األكاديمية

جامعة وكلية أميركية أن رحلته جاءت لمواجهة سلسلة القرارات  11وأضاف عقب جولة قام بها إلى 
الداعمة لحركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل والتي اتخذها عدد غير قليل من مجالس الطالب في 

لسامية، ووجود رأي عام أميركي لديه الجامعات األميركية، وزيادة حادة في عدد الحوادث المعادية ل
 أفكار سلبية عن إسرائيل.

وأكد الكاتب اإلسرائيلي وجود أعداد غفيرة من الطالب الجامعيين األميركيين الذين ال يؤمنون بحق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بل إن هذا الجمهور األميركي باتت لديه قابلية التهام إسرائيل بأنها 

 حصل.سبب كل مشكلة ت
 26/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
لمصر واألردن والسلطة على مساعداتهم في جهود إخماد  تويتر الخارجية اإلسرائيلية: شكرا   .19

 الحرائق
لكل من السلطات المصرية ” جزيل الشكر“وجهت السلطات اإلسرائيلية، : رصد -رأي اليوم 

الحرائق المشتعلة في إسرائيل منذ الثالثاء  واألردنية والفلسطينية على مساعداتهم في جهود إخماد
 الماضي.

جارك “، قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية: ”تويتر“الرسمي على موقع ” إسرائيل بالعربي“وعبر حساب 
قريبك: جزيل الشكر لكل من مصر على إرسال مروحيتين واألردن على إطفائيات إلخماد حرائق 

 إطفائيات. 8إسرائيل والسلطة الفلسطينية على 
وأرفقت الخارجية تغريدة أخرى للمتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية ميكي روزنفيلد، نشر فيها صورا 

رجال اإلطفاء من الفلسطينيين يعملون سويا مع رجال اإلطفاء “لجهود إخماد الحرائق، قائال: 
 ”.اإلسرائيليين في مدينة حيفا للمساعدة في إطفاء الحرائق
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رة المدنية اإلسرائيلية أفيئيل جيربي حسب تقرير لسي إن إن بأداء رجال اإلطفاء وأشاد ضابط اإلدا
، وفقا لما نقلته ”يتصف بالمهنية“الفلسطينيين الذين يساهمون في إخماد الحرائق، مؤكدا أن أدائهم 

 اإلذاعة اإلسرائيلية.
باسم إسرائيل ”: “فيسبوك“ وكانت السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة قالت، عبر صفحتها الرسمية على موقع

حكومة وشعبا نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها لدولة إسرائيل لخمد الحرائق 
التي نشبت في البالد ونؤكد دائما وأبدا أن التعاون المستمر يبني الشعوب وأن الصديق دائما وقت 

 ”.الضيق
ة اإلسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانبه، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكوم

شكر مصر واألردن على مساعدتهما في إخماد الحرائق التي ال تزال تنشب في أنحاء مختلفة من “
 ”.البالد

 26/11/2016، رأي اليوم، لندن
 
 مباشر غير تهويد...  القديمة الخليل وشوارع أحياء أسماء تغيير .21

 الشــريف، اإلبراهيمــي الحــرم تهويــد مــع تزامنــا ومســتوطنوه االحــتالل القواســمي: وضــع جهــاد - الخليــل
 وأماكن وشوارع ألحياء جديدة تعريفية يافطات القديمة، الخليل بلدة في والتاريخية، الحضارية والمعالم
 االسـتيطاني، اليهـودي الطـابع وتثبيـت اإلسـالمية العربيـة هويتهـا وتغييـر لطمـس عبريـة بأسـماء عربية
 .سكانها من وتفريغها بالكامل البلدة تهويد نحو مساره في

 تــاري  صــنع يحــاولون ومســتوطنيه االحــتالل أن الخليــل، إعمــار لجنــة عــام مــدير حمــدان، عمــاد وقــال
 تم وأماكن بالقوة عليها استولوا التي العقارات لبعض تسميتهم عبر القديمة، الخليل بلدة في لهم ينسب

 .عبرية أسماء إلى عربية أسماء من أسمائها بتغيير تهويدها
 االســــم كأنهـــا الــــزمن، مـــن فتــــرة بعـــد تصــــبح العبريـــة واألســــماء المســـميات أن أســــفه، حمـــدان، وأبـــدى

 العربيــة باألســماء يافطــات وجــود عــدم ظــل فــي لهــا، منتبهــين وغيــر شــعوريا ال ونســتخدمها الحقيقــي،
 .جدا خطيرة ظاهرة أنها على مؤكدا الواضحة،
 والشــــوارع األحيـــاء بمســـميات لتزويـــدهم الخليـــل فـــي الدوليـــة المؤسســـات مـــع الحـــديث تـــم"  وأضـــاف:
 تهويـد طريقـة وهـي موجـودة، إشكالية أنها موضحا ،" اإلسرائيلية المصطلحات استخدام وعدم العربية،

 .يكون ما أخطر من وهذا واألفكار، العقول تدخل مباشرة، غير
 ونهب بسلب القديمة البلدة في واقع أمر فرض يحاولون ومستوطنيه، االحتالل أن إلى حمدان، وأشار

 . "تسميته وتم احتالله تم الذي الزعتري، بيت مع حصل كما لهم، بانها واإليحاء ممتلكاتها



 
 
 
 

 

 18 ص             4121 العدد:        27/11/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 فـي والوقـائع الحقـائق وتغييـر أسـرلة فـي وأسـاليبه أدواته كل يستخدم اإلسرائيلي االحتالل أن وأضاف،
 مــن مســتمدة اليهوديــة األســماء أن إلــى مشــيرا الشــريف، يمــياإلبراه الحــرم رأســها وعلــى العتيقــة الخليــل
 الرميـدة، تـل فـي" يشـاي رمـات"  االسـتيطانية كـالبؤرة وقصـة بشخص مرتبط اسم وكل والتوراة، التلمود
 الفلسـطينيين، المـواطنين فـي وأثرهـا طريقها أخذت األسماء هذه أن في أسفه عن معربا الخليل، أصال
 .األصلية العربية مسمياتها من بدال األماكن على اليهودية األسماء هذه يطلقون الذين

 27/11/2016القدس، القدس، 
 
  عايدة لمخيم االحتالل اقتحام خالل إصابات: لحم بيت .21

 واإلغمـاء باالختنـاق المـواطنين مـن عـدد السـبت، امـس مسـاء أصـيب يـونس: عبـدالرحمن - لحم بيت
 عايـدة مخـيم فـي المـواطنين منـازل علـى للـدموع المسـيلة بـلالقنا اإلسرائيلية االحتالل قوات اطالق اثر

 .لحم بيت شمال لالجئين
 وعند عايدة مخيم أطراف اقتحموا االحتالل جنود إن كوم، دوت" القدس" لمراسل أمنية مصادر وقالت
 للــدموع المســيلة القنابــل مــن العشــرات وأطلقــوا المكــان فــي وانتشــروا اإلســالمية والمقبــرة المفتــاح منطقــة
 .ميدانيا معالجتها تمت واإلغماء باالختناق إصابات عدة أوقع ما المواطنين منازل باتجاه
 المصــنوعة الناســفة العبــوات ملقــي أســموه مــا عــن بالبحــث قــاموا االحــتالل جنــود أن المصــادر وأكــدت
 صــــفوف فــــي اعتقــــاالت عــــن يبلــــغ ولــــم لحــــم، بيــــت شــــمال اإلســــرائيلي العســــكري البــــرج علــــى يــــدويا،
 .ينالمواطن

 27/11/2016القدس، القدس، 
 
 والتجويد اآلذان بمسابقة للفائزين تكريميا   حفال   يمنع االحتالل: القدس .22

 للطلبـــة تكريميـــاً  حفـــالً  الســـبت، اليـــوم االحـــتالل، ســـلطات منعـــت جويحـــان:  ديـــاال -المحتلـــة القـــدس
 نـادي فـي المـرابطين هيئـةو  والمجتمـع للثقافـة الـرازي جمعيـة لـه دعت واآلذان التجويد بمسابقة الفائزين
 .القدس

 يقضــي" أردان جلعــاد" الــداخل األمــن وزيــر مــن موقعــاً  القــدس لنــادي قــراراً  االحــتالل ســلطات وســلمت
 .المقدسة المدينة في النادي مقر بإغالق
 داهمــت االحــتالل قــوات إن" الجديــدة الحيــاة"لـــ مخيمــر يوســف القــدس فــي المــرابطين هيئــة رئــيس وقــال
 المــؤذن لقـانون اسـتنادا الحفـل إقامــة ومنعـت المكـان إخـالء الموجـودين جميــع مـن لبـةمطا النـادي مقـر
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 تربــوي الحفــل وان عنصــري اإلجــراء أن اإلســرائيلي، معتبــراً  الكنيســت فــي للمناقشــة مــؤخراً  طــرح الــذي
 .بحت وديني

 االبتدائيـة المراحـل مـن طلبة بمشاركة المؤسستان تقيمه سنوي نشاط هو االحتفال أن مخيمر وأضاف
 .واألذان التجويد لتعليم القدس في مدرسة 50 من والثانوية واإلعدادية

 26/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 الخليل وسط" الضرب" بـ فلسطيني على يعتدون يهود مستوطنون .23

 اعتـــداء عقـــب وجـــروح، برضـــوض الســـبت، يـــوم مســـاء فلســـطيني، شـــاب : أصـــيب(فلســـطين) الخليـــل
 القــدس جنــوب) الخليــل بمدينــة اإلبراهيمــي المســجد قــرب" دار بنــي" حــارة فــي عليــه وديهــ مســتوطنون

 جنـــود وبحمايـــة المســـلحين، المســـتوطنين مـــن عـــدًدا إن فلســـطينية، محليـــة مصـــادر وقالـــت (.المحتلـــة
 ،(عاًمـــا 21) النتشــة فــالح حســـين محمــد الشــاب علـــى المبــرح بالضــرب اعتـــدوا اإلســرائيلي، االحــتالل
 .ورضوض بجروح بإصابته تسبب ما" اواتهر " مستخدمين

 26/11/2016قدس برس، 
 
 جنين قرب فلسطينيين 5 تعتقل االحتالل قوات .24

 يـوم مسـاء اعتقلـت، اإلسـرائيلي االحـتالل قـوات أن فلسـطينية محليـة مصـادر : أفـادت(فلسـطين) جنين
 أن قبل ؛(محتلةال القدس شمال) جنين مدينة قرب وُمسن، قاصر فتى بينهم مواطنين؛ خمسة السبت،
 .معلومة غير لجهة تنقلهم

 26/11/2016قدس برس، 
 
 الضفة جامعات في من قبل السلطة "حماس" طالب المدارس بغزة تظاهرون ضّد اعتقال طالب .25

 غــزة، قطــاع فــي الفلســطينيين الطــالب مــن العشــرات الشــامي: طالــب عبــدالغني - (فلســطين) هللا رام
 المالحقـات حملـة ووقـف سـجونها فـي المعتقلـين زمالءهـم عـن راجبـاإلف الضـفة فـي الفلسطينية السلطة
 .االحتالل قوات قبل من مماثلة حملة مع تزامن والتي ضدهم
 السـلطة أمـن أجهـزة ُتمارسـها سياسـية اعتقاالت" ضحية" إنهم الغربية، الضفة في جامعيون طلبة وقال

 .مؤخًرا بحقهم السياسة تلك من" صعدت" األمنية األجهزة أن إلى النظر الفتين الفلسطينية،
 ونهايــة االمتحانــات أوقــات فــي بحقهــم االعتقــاالت مــن ُتكثــف بأنهــا الســلطة أمــن أجهــزة الطلبــة واتهــم

 .التخرج عن إلعاقتهم مستمرة محاوالت إنها يقولون لما الدراسي، الفصل
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 زمالئهـم بحـق رائيلياإلسـ االحـتالل ينفـذها التـي االعتقـاالت عن المسؤولية السلطة أمن أجهزة وحّملوا
 البــاب وسياســة األمنــي التنســيق إطــار فــي تقــع أنهــا إلــى مشــيرين عــنهم، الفلســطيني األمــن إفــراج بعــد

 (.واالحتالل السلطة طرفي من الطلبة اعتقال تكرار) الدوار
 يعتقـل الضـفة فـي السـلطة أمـن بـأن ،"حمـاس" اإلسالمية المقاومة حركة عن صادرة إحصائيات وتُفيد
 أغلبهم ؛(اإلسالمية الكتلة) للحركة الطالبي لإلطار ينتمون ممن جامعًيا طالًبا 12 الـ قرابة هسجون في
 .نابلس مدينة في" الوطنية النجاح" جامعة من
 مــن الحـد تســتهدف السـلطة أمــن اعتقـاالت أن النجــاح، جامعـة فــي اإلسـالمية الكتلــة قيـادات أحــد وأكـد

 .الطلبة على والكبير الواضح تأثيرها لوقف ةومحاول وتعددها، وشمولها الكتلة أنشطة
 فــي نجاحهــا بعــد اإلســالمية الكتلــة أبنــاء اســتهدف الســلطة أمــن" ،"بــرس قــدس" لـــ حديثــه فــي وأضــاف
 ".والقيم والثوابت الدين على المحافظ المقاوم الوعي صناعة
 طلبـــــة اســـــتهداف أن الزعـــــارير، باســـــم ،(البرلمـــــان) الفلســـــطيني التشـــــريعي المجلـــــس عضـــــو وأوضـــــح

 قبــــل مــــن لالعتقــــال يتعرضــــون الطــــالب هــــؤالء أن خاصــــة الوطنيــــة؛ للقــــيم منــــاف   عمــــل" الجامعــــات
 ".االحتالل

 يخـرج يكـاد ال بحيث ،"ومزدوج ممنهج" الطلية استهداف أن ،"برس قدس" لـ حديث في الزعارير وذكر
 أمـًرا الجامعـة نمـ تخرجـه يجعـل ممـا" االحـتالل، لـدى اعتقالـه يـتم حتـى السلطة ن سجون من الطالب
 ".عمره من طويلة سنين ويستهلك صعًبا،
 الضـفة فـي الطلبـة لـه يتعرض ما أن على له، كلمة في قاسم حازم ،"حماس" حركة باسم الناطق وأكد

 تلعب الفلسطينية السلطة أن معتبراً  ،"األركان مكتملة وطنية جريمة" هو سياسية اعتقاالت من الغربية
 والسياســي، والنقــابي الطالبــي عملهــم خلفيــات علــى الطلبــة اعتقــال مواصــلة يفــ لالحــتالل مكمــالً  دوراً 
 .قوله وفق
 هـذه أن باعتبـار االعتقـاالت، لسياسـة والمستنكر الرافض صوتهم يعلوا بأن الفلسطينية الفصائل ودعا

 .الفصائل كافة تطال السياسة
 26/11/2016قدس برس، 

 
 ألف مراجع 68ل مع يتعام "44المستشفى الميداني األردني "غزة  .26

"؛ تقديم خدماتها الطبية واإلنسانية 44تواصل طواقم المستشفى الميداني األردني "غزة  :بترا –غزة 
أمس أن طواقم المستشفى  أكدللقطاع، وفق قائد المستشفى العقيد الركن فارس سليم الهروط الذي 
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أن الطواقم؛  إلىمحمد الرولة  مكمل لمسيرة زمالء سبقوهم، وأشار مدير المستشفى المقدم الطبيب
 مراجعًا حتى اآلن. 68075تعاملت مع أكثر من 

 27/11/2016، الغد، عّمان
 
 بأي دين تسجنونه: ق الشيخ صبحي الطفيلي على جدار عين الحلوةيعلت .27

عّد الداعية اللبناني الشيعي صبحي الطفيلي جدار العزل المنوي بناؤه حول مخيم : وكاالت -بيروت
  ة في لبنان، اقتداء باإلسرائيلي، متسائال: "بأي دين تسجنونه".عين الحلو 

وقال الطفيلي في خطبة الجمعة الماضية إّنه حينما تتم ممارسة القهر على الفلسطيني ال يكون هناك 
 فرق بين الجهة التي تقهرهم وبين العدو اإلسرائيلي.

 27/11/2016، "21موقع "عربي 
 
ار حول عين الحلوة وما ينفذ سور حماية متفق عليه مع القيادة : ال قرار بجداللبناني الجيش .28

 الفلسطينية
أكدت قيادة الجيش، في بيان لمديرية التوجيه توضيحًا لما جرى تداوله أخيرًا عن إقامة جدار عازل 
في محيط مخيم عين الحلوة، "أن ال قرار بإقامة هذا الجدار بين المخيم ومحيطه، وما يجري تنفيذه 

هو سور حماية في بعض القطاعات التي ال تشرف على التجمعات السكنية والمنازل في  حالياً 
داخله، ويهدف إلى الحفاظ على سالمة المخيم ومنع تسّلل اإلرهابيين إليه أو الخروج منه، إضافة 
إلى إغالق األنفاق المؤدية إلى بساتين المواطنين، كما أن هذا الموضوع اتفق عليه خالل اجتماعات 
عقدت سابقًا بين مسؤولي الفصائل الفلسطينية ومديرية المخابرات"، مشيرة إلى "أن جميع مداخل 

 المخيم مفتوحة أمام حركة مرور األشخاص والسيارات، والعمل جار  لتسهيلها إلى الحّد األقصى".
ا القيادة كذلك أعلنت "القيادة الفلسطينية الموحدة" انه "بناء على التحركات والجهود التي بذلته

الفلسطينية في األيام الماضية، لوقف العمل ببناء الجدار اإلسمنتي حول مخيم عين الحلوة، والتي 
كان آخرها اللقاء الذي ُعقد )أول من( أمس بينها وبين مدير المخابرات في الجنوب العميد الركن 

وبت مع مطالب القيادة خضر حمود، جرى إبالغنا اليوم رسميا من العميد حمود أن قيادة الجيش تجا
 الفلسطينية وأوقفت العمل بالجدار".

 26/11/2016، النهار، بيروت
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 نحرص على الكرامات رئيس األركان في الجيش اللبناني يجول في صيدا ومحيطها: .29
تفقد رئيس األركان في الجيش اللبناني اللواء الركن حاتم مالك الوحدات العسكرية ": الحياة" –بيروت 
وجوب اتخاذ كل التدابير المناسبة لحماية »في مدينة صيدا ومحيطها أمس، مشددًا على  المنتشرة

أمن المواطنين في منطقة صيدا والالجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، من أي اعتداء إرهابي 
على كرامات جميع أبناء المنطقة وحرياتهم من دون تمييز، في »، ومؤكدًا حرص الجيش «محتمل
 «.التزام القانون وعدم التعرض لسالمة المواطنين وحقهم في استثمار أرزاقهم وممتلكاتهم إطار

وتأتي زيارة المسؤول العسكري اللبناني غداة االعتراضات على الجدار اإلسمنتي الذي باشر الجيش 
نع سور حماية متفق عليه مسبقًا لم»بناءه بين المخيم ومحيطه، والذي اعتبرت قيادة الجيش أنه 

 «.تسلل اإلرهابيين
ما أثير في اآلونة األخيرة عن إقامة جدار عازل في محيط المخيم عار من »وجدد التأكيد أن 

الصحة تمامًا، واإلجراءات التي اتخذها الجيش في عدد من النقاط تهدف إلى منع تسلل اإلرهابيين 
لى حماية المر  اكز العسكرية والتجمعات السكنية والفارين من العدالة، إلى داخل المخيم أو خارجه، وا 

 «. في محيطه
الترابط الوثيق بين مهمة الجيش في الدفاع عن الجنوب ضد العدو اإلسرائيلي، ومهمته »وشدد على 

 .«في حفظ األمن واالستقرار ومواجهة اإلرهاب
 27/11/2016لندن، ، الحياة

 
 جنبالط: ال لجدار فصل كالجدار العنصري في فلسطين .31

إقامة جدار فاصل عند »النيابي وليد جنبالط « اللقاء الديموقراطي»دان رئيس ": لحياةا" –بيروت 
 «.مدخل مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين شبيه بجدار الفصل العنصري في فلسطين

ما يجري تنفيذه هو سور حماية في بعض القطاعات »وكان بيان للجيش أوضح أول من أمس أن 
 «.تجمعات السكنية والمنازل في داخل المخيمالتي ال تشرف على ال

 27/11/2016لندن، ، الحياة
 
 مليون يورو ثمن أسلحة إسرائيلية 500حوالي  بإعادةالحكومة الليبية تطالب دحالن  .31

وجهت الحكومة الليبية الحالية من خالل احدى الدول الخليجية مطالبة رسمية دعت فيها  :طرابلس
مليون يورو استلمها "دحالن" و"محمد  500بإعادة ح "محمد دحالن" الهارب والمفصول من حركة فت

 . إسرائيليينمن تجار سالح  أسلحةالحرب على ليبيا لشراء  أيامالقذافي"  اإلسالمرشيد" من "سيف 
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ليبيا حريصة على  إنوقالت الحكومة الليبية على لسان وزير الخارجية "محمد الطاهر سيالة" 
زمن القذافي مؤكدا على  أموالبة والمسروقة من كل الجهات التي كانت تأخذ المنهو  أموالهااستعادة 

 ن ليبيا سوف تلجأ للوسائل القانونية والقضائية الستعادة حقوق الشعب الليبي.أ
من خالل تواصل بعض  األموال"محمد دحالن" ال ينكر استالم هذه  إنوقال المصدر الليبي 

نه قام بدوره في صفقة السالح المشهورة، وال علم له عن إه يقول الشخصيات الليبية والعربية معه لكن
 من عدمه. األسلحةاستالم ليبيا 

دحالن بعث برسالة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج يطالبه بغض  أنوذكرت مصادر 
 مساعدة للشعب الفلسطيني. األموالالطرف عن هذه المطالبة، تحت ذريعة اعتبار هذه 

 26/11/2016، رام هللا، الجديدةالحياة 
 
 االتحاد األوروبي: االستيطان يقوض حل الدولتين .32

انتقد االتحاد األوروبي أمس إعالن السلطات اإلسرائيلية األربعاء الماضي : وكالة وفا -بروكسيل 
في القدس « رامات شلومو»وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة  500عزمها تقديم خطط لبناء 

 الشرقية.
وقالت ناطقة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني 

، إن هذا القرار يؤثر في شكل سلبي على األراضي المملوكة من جانب «كونا»في بيان نشرته وكالة 
سة االستيطان والتوسع سيا»الفلسطينيين، ويعد تعديًا على المناطق الفلسطينية المأهولة. وأضافت أن 

ولفتت «. حل إقامة الدولتين إلىغير قانونية بموجب القانون الدولي، وتستمر في تقويض التوصل 
أن سياسة االستيطان واالستخدام اإلسرائيلي الحصري لألراضي ومنع التنمية الفلسطينية تعد  إلى

 ن طريق التفاوض.م واإلسرائيليينتهديدًا كبيرًا لتحقيق السالم بين الفلسطينيين 
 27/11/2016لندن، ، الحياة

 
 لتزويدها إسرائيل بمعدات تكنولوجية HPحملة مقاطعة عالمية لـ .33

وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات  إسرائيلأعلنت حركة مقاطعة  :ايهم أبو غوش -رام هللا
سرائيل بمعدات احتجاجا على تزويد الشركة إ HP( عن إطالق حملة عالمية ضد شركة BDS)عليها 

دارة  تكنولوجية وبرمجيات تستخدم في الحواجز العسكرية وتقييد حركة الفلسطينيين وحصار غزة وا 
 السجون حيث يقبع آالف األسرى البواسل.
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في الوطن العربي في لقاء مع "الحياة  BDS إسرائيلوقالت جومان موسى منسقة حملة مقاطعة 
جرائم االحتالل فإن حركة المقاطعة تنظم من اليوم ولمدة  في HPالجديدة" إنه احتجاجا على تواطؤ 

في  HPفعالية في عشرات المدن في القارات الست احتجاجا على تواطؤ شركة  100أسبوع أكثر من 
جرائم االحتالل، مشيرة إلى أنه في بعض الفعاليات سيكون هناك نموذج مصغر لجدار الفصل 

ة للمعدات والتكنولوجيا للحواجز اإلسرائيلية التي تقيد حرية العنصري لتسليط الضوء على توفير الشرك
الحركة للفلسطينيين. وأكدت موسى أن إسرائيل تستغل احتاللها العسكري لغزة والضفة الغربية، بما 
فيها القدس، كحقل تجارب لتكنولوجيتها المتقدمة، منوهة إلى أن حمالت المقاطعة نجحت في دفع 

ماراتها من االقتصاد اإلسرائيلي، بعد أن خسرت عقودا عالمية بمليارات شركات عالمية لسحب استث
?  في 46الدوالرات، كما أن االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد اإلسرائيلي انخفض بنسبة 

. كما قدر المركز البحثي األميركي "راند" أن الناتج المحلي 2013، بالمقارنة مع 2014العام 
اجع بمليارات الدوالرات خالل األعوام العشرة القادمة إذا استمرت حركة المقاطعة اإلسرائيلي قد يتر 

BDS .بوتيرة نموها 
 26/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 : جدار عين الحلوة مثال فاضح للمعاملة العدائية ضد الالجئيناألورومتوسطي .34

ت به الحكومة اللبنانية من بناء قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن ما قام –جنيف 
يعد مثااًل فاضحًا  -أكبر مخيم  لالجئين في لبنان -جدار  مع أبراج حراسة  حول مخيم عين الحلوة 

 لمعاملتها العدائية ضد الالجئين.
السكرتير العام للمرصد األورومتوسطي، بام بيلي، قالت "إن الجدران ال تواجه األسباب الجذرية 

ّرق وتظلم"، مؤكدة أن هذا المقترح يثير القلق مما يمكن توقعه من إدارة الرئيس للمشاكل، بل تف
اللبناني الجديد، ميشيل عون، والذي يعامل الالجئين كـ "تهديدات  أمنّية" بداًل من أشخاص  يحتاجون 

 للحماية ويمكنهم المساهمة في رفع اقتصاد البلد.
عظم الفلسطينيين المقيمين هناك ولدوا في لبنان، وأوضح األورومتوسطي أنه وعلى الرغم من أن م

إال أنه تتم معاملتهم كأي الجئين آخرين. كما أن فرصتهم للعمل محدودٌة للغاية، األمر الذي يجبرهم 
على االعتماد على المساعدات غير الكافية من المنظمات الدولية، مما يجعلهم عرضة لالستغالل 

 ين.من قبل أرباب العمل غير األخالقي
من خالل تواجدها في -تساءلت بيلي، التي عملت على تقرير مفصل للمرصد األورومتوسطي 

حول معاملة الحكومة اللبنانية لالجئين، عن "ادعاء الحكومة اللبنانية أنها تحتاج الجدار لمنع  -لبنان
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عيش ألف شخص مسالم ي 100المطلوبين من التسلل إلى داخل المخيم وخارجه. ولكن ماذا بشأن 
ما يجعل استقبال الزوار -هناك؟ إن الجدران التي تتطلب األذونات ونقاط التفتيش للدخول والخروج 

ال تساعد إال على زيادة العزلة والتغريب. ولن تجلب سوى اإلحباط والغضب والمقاومة بكافة  -صعباً 
 ".-اراألشياء التي تسعى الحكومة للتحكم بها من خالل بنائها لهذا الجد –أشكالها 

ودعا المرصد األورومتوسطي لوقف تشييد الجدار بالكامل. وقال "يجب، بداًل عن ذلك، بدء 
محادثات جادة ومستدامة حول كيفية استعادة وحماية حقوق اإلنسان لكل  من الالجئين السوريين 

شامل   والفلسطينيين بطرق  أثبتت التجارب السابقة في بلدان  أخرى مساهمتها في انتعاش  اقتصاديّ  
في حال وجود التزام حقيقي بهذا الجهد. مطالبًا الجهات الدولية دعم ذلك بمساعدات مالية حقيقية 

 وخبرات تقنية.
وقالت بيلي، "إننا نتفهم العبء الذي أضافه تدفق أكثر من مليون الجئ على كاهل لبنان، والذي 

ه ال يمكن إخفاء الالجئين الفلسطينيين يجعل المساعدة الدولية الجوهرية مستَحّقًة ومطلوبة. إال أن
والسوريين الذي أجبروا على إيجاد ملجئ في لبنان"، مشددة على أن الوقت قد حان إليجاد حل 

 عادل للجميع.
 26/11/2016المرصد األورومتوسطي، جنيف، 

 
 على مفترق طرق "فتح" .35

 حافظ البرغوثي
مؤتمرها السابع النتخاب قيادة جديدة تعقد حركة فتح في التاسع والعشرين من الشهر الجاري 

عضو، هم أعضاء المؤتمر الذين خّيب اختيارهم آمال الكثيرين الذين لم يتم  1400بحضور 
اختيارهم، ومنهم مناضلون أشداء ومتقاعدون حكماء، لكن طبيعة اللجنة التحضيرية، وتمسك الرئيس 

حضيرية تقاتل لتزيد الرقم إلى ما هو الفلسطيني بضرورة اختصار العدد إلى ألف، جعل اللجان الت
عليه اآلن. وقد خلت قائمة الحضور من أي أعضاء لهم صلة علنية بالقيادي محمد دحالن، وتم 
طرد أعضاء في المجلس الثوري الحالي، وأعضاء من فتح الرتباطهم به، بمعنى آخر، فإن المؤتمر 

بينما يرد أنصار «. المتجنحين»فهم بسيكون خاليًا من الذين درجت القيادة الفلسطينية على وص
دحالن بأن المؤتمر سوف يكون تدميريًا للحركة، ألنه ينعقد وهي في حالة انقسام، من دون إجراء 

 18مصالحة داخلية. وحتى اللحظة فإن أعداد المرشحين للجنة المركزية، وعدد أعضائها المنتخبين 
أعربوا عن نيتهم الترشح لعضوية المجلس الثوري مرشحًا بينما بلغ عدد الذين  80عضوًا، هو قرابة 

مقعدًا. والمجلس الثوري هو برلمان داخلي يراقب أعمال اللجنة  80حوالي أربعمئة يتنافسون على 
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المركزية وينعقد في دورات فصلية لمناقشة أداء المركزية، وتقديم التوصيات إليها لدراستها واألخذ بما 
الية لم تنفذ أيًا من توصيات المجلس، وتم تجاهل توصياته كلها، بحجة تراه مناسبًا، لكن اللجنة الح

أن اللجنة لم تستطع العمل لهيمنة الرئاسة عليها، بينما كان الرئيس يرد على هذه األقوال بأن اللجنة 
 غير جادة، وال تريد العمل.

خاصة أنصار  ثمة من يرى أن عقد المؤتمر يخدم الرئيس عباس في التخلص نهائيًا من خصومه،
محمد دحالن، ويؤكد تمسك فتح بقيادته، ما يشير إلى رسالة يريد توجيهها للخارج، بأنه ما زال 

مازن في  ممسكًا بزمام األمور، رغم بلوغه الواحدة والثمانين من العمر. وكانت بدايات الرئيس أبو
ه للمهمات، وعندما تم فتح، وتوليه مناصب عدة، تأتيه من دون سعي من جانبه، حيث كانوا يرشحون

عمار، جاء الترشيح خارجيًا لنزع الصفة األبوية عن  ترشيحه لرئاسة الوزراء في عهد رفيق دربه أبو
عمار لم تكن  عمار وتقييد صالحياته المطلقة. ولما استشهد أبو النظام الفلسطيني بزعامة أبو

ما صار رئيسًا من أن يتمسك مازن عند العالقات بينه وبين عباس ودية، لكن هذا لم يمنع أبو
عمار حتى تاريخه، لكن الناظر حوله يجد أن كل الخلصاء من المقربين الذين  بمواقف وثوابت أبو

التفوا حوله منذ رئاسته للوزارة، ثم عندما صار رئيسًا أبعدهم عنه، فلم يعد هناك ذراعه اليمنى محمد 
  دحالن، ونبيل عمرو، وسالم فياض، وحكمت زيد وغيرهم.

بالطبع فإن الجدل الحالي الذي يدور، ينصب على االنتخابات فقط، وليس على وضع برنامج 
المتطرفة أو نظام داخلي جديد يتفادى النقص في « اإلسرائيلية»سياسي جديد على ضوء السياسات 

كثير من المجاالت الداخلية البنيوية للحركة، لعل أقلها وضع نظام انتخابي داخلي يحدد من هو 
لعضو ومعايير اختياره... إل . كذلك فإن غياب النظام يتيح لعضو جديد في الثالثين من عمره، لم ا

يخض أية تجارب سابقة، أن ينافس عضوًا قديمًا له تاري  نضالي، وهذا ينتقص من هيبة الحركة 
حالل الشباب مح لهم، التي يرى البعض من عديمي التجربة أن التجديد يعني التخلص من الكبار، وا 

وهذه لعمري ضربة قاضية ألي حزب أو حركة ألن الشباب ال تجارب لديهم، وغير مؤهلين أكاديميًا 
لتولي مناصب حساسة. فأي حركة شعبوية تضم األمي والمتعلم ال تولي أهمية للمفكرين والمثقفين 

وي وتنهار. لذا فإن الوصل ينقطع بين أجيالها الثالثة أي المؤسس والوسيط والشاب، فالبد لها أن تذ
فإن المزج بين األجيال ضرورة. وال يمكن تصور حركة من دون أعضاء اللجنة المركزية ممن رافقوا 

عمار، لكن هذا ال يعني عدم تطعيم المجلس الثوري أو المركزية بمزيج من الجيلين الوسيط  أبو
لكن هناك من يتحدث والشاب، حتى يتكامل المشهد. وال نعرف حتى اآلن ما هو المشهد المتوقع، 

عن استحداث منصب نائب لرئيس الحركة، بينما يطالب البعض بأن يكون هذا المنصب من نصيب 
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القيادي األسير مروان البرغوثي، إاّل أن تهافت بعض أعضاء المركزية على المناصب قد يحرم 
 األسير من هذا المنصب إاّل إذا جرى التصويت عليه. 

طرق في المؤتمر الذي سيكون له ما بعده، فإّما قيادة تنتهج المقاومة  عمومًا تبقى فتح على مفرق
السلمية التي يقترحها البعض، وترفض ما هو مباح في المواثيق الدولية من أساليب المقاومة 
للشعوب تحت االحتالل، أو قيادة تنهض بحركة فتح مجددًا تقود النضال الفلسطيني، كما نهضت 

 في ماضيها من أزمات.
 27/11/2016، خليج، الشارقةال

 
 "فتح" والواتساب والهاشتاغ .36

 جعفر عباس
قال عضو اللجنة المركزية لـ"حركة فتح" محمد اشتية، المكلف من قيادة الحركة بصياغة برنامج 
البناء الوطني، لعرضه على المؤتمر السابع للحركة، في تصريح أنقله من جريدة الحياة اللندنية )عدد 

الثاني/ نوفمبر الجاري(، إن أحد أهم مخرجات المؤتمر، سيكون "المقاومة الشعبية  تشرين 19السبت 
 الذكية"، مشيرا إلى أن هذا النوع من المقاومة سيكون أساسا لبرامج الحكومات الفلسطينية المقبلة.

ل السيد اشتية وشركا ه واحدة، واحدة: ما الداعي لعقد مؤتمر "مخرجاته" جاهزة ومعلنة؟ ثم من خوَّ
ليضعوا "برامج الحكومات الفلسطينية المقبلة"؟، أم إن بقاء السلطة في يد "فتح" محسوم إلى يوم غير 
معلوم؟ وجدير بالتذكير هنا، أن المؤتمر السادس للحركة الذي أعقب اتفاق أوسلو كان قد تبنى "كافة 

"الفصال والجدال والهزل  أشكال النضال"، وأثبتت الوقائع أن كافة أشكال النضال تلك لم تؤد إال إلى
 والهزال الذي صار مضرب األمثال".

وأترك المايكروفون للسيد اشتية ليكشف العقلية التي ظلت سائدة في "فتح"، منذ أن فتح هللا عليها 
أريحا": حركة فتح قامت على ثالث عالمات فارقة في التاري  الفلسطيني، وهيئتها "صاحبة"  –بـ"غزة 

لسطيني، و"صاحبة" النضال من أجل القرار الوطني المستقل، والحريصة على المشروع الوطني الف
الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأنها ستواصل هذا الطريق حتى تحقيق األهداف الوطنية للشعب 

 الفلسطيني.
معنى الكالم أعاله، أن "فتح" تحتكر النضال والمشروع الفلسطيني، وبيدها وحدها تحقيق "األهداف 

ة"، والمؤتمرات الحزبية عادة، تراجع دفاتر الحسابات من حين إلى آخر، وتم التوقيع على الوطني
، فماذا فعلت "فتح" لتحقيق األهداف الوطنية خالل العشرين 1993اتفاق أوسلو في سبتمبر من عام 

 سنة الماضية )دفاتر العشرين سنة التي قبلها ضاعت ما بين بيروت وتونس(؟
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ث وهو مفتوح الشهية: "هناك ثالثة مرّكبات للمؤتمر، وهي المشروع الوطني، ويواصل اشتية الحدي
واألشخاص القياديون الذين سينهضون بالحركة لتمكينها من حمل هذا المشروع، والكادر الفتحاوي 
الذي ينّفذ". دعونا من المشروع الوطني الهالمي، ولنتساءل: من هم القياديون الذين سينهضون 

ر الفتحاوي؟ يا لهوي! كيف للكادر الذي شل حركة فتح وجعلها قعيدة ومقعدة أن بالحركة؟ الكاد
 ينهض بها؟

عضوا،  1350هذا سؤال مهم إذا أخذنا في االعتبار أن عدد من سيشاركون في المؤتمر المرتقب 
على رأسهم أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس االستشاري وممثلون للمجلس 

من العسكريين وجميع محافظي األقاليم. ما عالقة هؤالء بالمقاومة الذكية أو الغبية؟  151التشريعي و
وأين محمد دحالن الذي يهدد بكشف أمور يشيب لها الولدان؟ وهل سيبقى جبريل الرجوب رئيسا 

 التحاد كرة القدم، أم إنه سيفوز ولو بمنصب عمدة طولكرم؟
ل من قرأ تصريحات اشتية، ستكون من "تحت لـ تحت"، والمقاومة الشعبية الذكية كما فهمها ك

وأحسب أنه سيتم توزيع قيادات "فتح" إلى "قروبات" واتساب، بحسب وجاهة المنصب والعمر والوالء، 
وعضوية كل قروب تتبادل االتهامات أو المدح، ولكن وعمال بالتقاليد الفتحاوية العريقة سيضم كل 

ائي )هذا جهاز ال يتبع لوزارة الصحة كما قد يتبادر إلى قروب عضوا أو أكثر من األمن الوق
 الذهن(، لضمان عدم قيام عناصر متفلتة، بإطالق هاشتاقات تحرض على إشعال انتفاضة ثالثة.

ورغم أن قلبي ليس على "فتح" بأي حال من األحوال، فإنني أتعامل معها كسلطة األمر الواقع، وال 
هشتقة، ومن ثم أنصح المؤتمر السابع بإنشاء "شعبة التثقيف والدعم أريد لها أن تفشل في الوتسبة وال

اللوجستي الثوري الذكي"، تكون مهمتها اإلشراف على نقل القيادات المزمنة من عصر النوكيا إلى 
خضاعها لتدريب مكثف ليتعلموا أساليب النضال الثوري بالهواتف الذكية،  حقبة آيفونو غالكسي، وا 

هم شبهة عمالة للغرب أو الشرق، أنصح القيادات الفتحاوية بتفضيل "آيفون" وكي يبعدوا عن أنفس
على "غالكسي" ألن العبقري الذي قدم للبشرية اآليفون ستيف جوبس، سوري من حماة، اسم أبيه 
األصلي عبد الفتاح جندلي )وسبحان هللا: مثل القضية الفلسطينية التي اختلط علينا نسبها فإن ستيف 

ل اسم أبيه بل تبناه زوجان مسيحيان هما بول وكالرا جوبس، فكبر وصار مبدع جوبس لم يحم
 الهواتف الذكية التي ستستخدمها "فتح" لطرح النضال الرقمي الالسلكي(.

 26/11/2016، "21موقع "عربي 
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 ما قّصة جدار عين الحلوة ... وما هي أبعاده؟ .37
بيرم إبراهيم  

ت الدولة قبيل فترة ببنائه في محيط مخيم عين الحلوة بصرف النظر عن مصير الجدار الذي شرع
ستتوقف عند  إقامتهعملية  أنكان سيكتمل وفق ما هو مخطط له، أم  إذافي شرق صيدا، وما 

العقل الذي  أنمن الجدار نفسه هو: هل  أهمية واألكثرالحدود التي بلغته حاليا، فان السؤال المثار 
ثمة حاجة فعلية من طبيعة أمنية وسيادية  أن أمخلفية عنصرية؟ قرار بنائه هو عقل ينطلق من  أنتج

 ابتكرت هذا القرار وشرعت في تنفيذه؟
السؤال ينطلق بطبيعة الحال من "ضراوة" الحملة المضادة التي بدأ الجانب الفلسطيني، على اختالف 

جدار الفصل درجة الربط رمزيًا بينه وبين  إلىألوان طيفه، بشّنها ضد هذا الجدار وشيطنته 
 اإلنسانفي قلب الضفة الغربية زيادة في قهر  أعواممنذ  إسرائيلالعنصري الشهير الذي تقيمه 

الفلسطيني، ليعطي للقرار بعدًا مدانًا ينطوي على ظالمة، واستطرادا على فرض مزيد من الحصارات 
 لظلم واالضطهاد.ا أشكالالخانقة وفواصل العزل على الشعب الفلسطيني الذي نامت فوق صدره كل 

هذه الحملة  إلىمناخ "الحركة الوطنية" بانضمامها  إلىفي الموازاة، جاهرت قوى وأقالم تنتمي 
في االعتبار  األخذالمضادة وسبقت الجهات الفلسطينية في معرض الذم بهذا الجدار من دون 

على القضية  لتآمرافي خانة  أحيانا إياه، واضعة إقامته إلىالظروف والدواعي التي حدت بلبنان 
نسانها  اإلعالمياخذ الموضوع حيزا ال يستهان به من االهتمام  أياممن عشرة  أكثر. وعلى مدى وا 

ذاكرته صورة السجال العميق عشية اندالع الحرب  إلىالبعض استعاد  أندرجة  إلىوالسياسي 
 في لبنان. األهلية

 األول: أمران إعالمياعال" هذا الموضوع "اشت ما ساعد على أن إلى اإلشارةمن البديهي استهالال 
عجز السلطة اللبنانية المعنية عن تقديم تبرير مقنع وواضح لهذا القرار، وهل هو فعال قادر على 

هدفه المنشود، والثاني قوة الحملة المضادة للجدار وتوّسل القائمين عليها لغة استدرار العطف  إنجاز
ارض حل وخصوصًا في مخيمات الشتات  أيفلسطيني في ال اإلنسانوعقدة الذنب تجاه مظلومية 

 والبؤس.
وعليه يبقى السؤال: هل قرار البناء هذا عنصري، وهل هو فعال بال فائدة، واستطرادًا ما هي أبعاده 

 الحقيقية في هذه المرحلة بالذات؟
 من مصدر، فان القرار متخذ منذ زمن بعيد وقد حصلت أكثرمن  المستسقاةبحسب المعطيات 

كان العميد علي شحرور يتولى مسؤولية  إبانالجدار  إنشاءالمؤسسة العسكرية التي تقدمت بفكرة 
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، وكان تبريرها له األطرافمدير مخابرات الجيش في الجنوب، على غطاء سياسي شارك فيه كل 
 اجتماعية بحتة تندرج تحت العناوين اآلتية: –من طبيعة أمنية 

للمخيم  أنداخل المخيم الثالثة، ولكن ثمة ثغرة أمنية تكمن في الجيش يسيطر تماما على م أن -
لوجستية، وهي مداخل جانبية  ألسبابفي لبنان مداخل فرعية تخرج عن نطاق الرقابة والرصد  األكبر

العسكرية المتخذة  اإلجراءاتيبدد فعالية  أن، وهذا من شأنه وأعتدة وأسلحةتشكل معابر لعناصر 
 للمخيم. األساسيةعلى المداخل 

تحول دون تحويل هذه  إجراءاتطلب مرارا من الفصائل المعنية تنفيذ  أنان الجيش سبق له  -
لالستغناء عن الجدار، فكان  اإلرهابيةمعابر دائمة يستغلها المطلوبون والمجموعات  إلىالمداخل 

ن وحقول ال هذا الدور لكبر مساحة المخيم من جهة وتداخله مع بساتي أداءعاجزة عن  أنهاردها 
 يمكن رصدها والسيطرة عليها، فضاًل عن عدم رغبتها في التصادم مع هؤالء.

موصوفة  إرهابيةبعد لجوء عناصر  ، أيالثالثة الماضية األعوامصار اكثر الحاحا في  األمر -
الخطرة في داخل المخيم وخارجه، وقابل ذلك ضعف بدأ  اإلرهابيةومطلوبة وعلى صلة بالمنظمات 

داخل فصائل منظمة التحرير، والسيما حركة "فتح"، مما رفع منسوب الخوف لدى الدولة  لىإيتسلل 
الذي كان آنذاك في ذروة هجومه  اإلرهابمن تبدل الحال والمعادالت داخل المخيم لمصلحة 

وجموحه في اكثر من ساحة مجاورة، وقد نجح في مد رؤوس جسور له داخل بؤر معينة من بينها 
اليه بانه خزان محتمل ألي هجوم واسع  أشيروالخارج عن سلطة الدولة، والذي طالما  األكبرالمخيم 
 بكل مستنسخاته في لبنان. لإلرهاب

الخمسة الماضية جهودا كبرى لتجنيب تحّول المخيم  األعوامال أحد ينكر ان الفصائل بذلت طوال  -
ط سلطانهم على المخيم واخذ قاعدة للصراع مع المحيط ولكبح جماح المتشددين الراغبين في بس

السلطة اللبنانية للقول إن  إلى، لم يكن كافيا بالنسبة أهميتهفيه من اآلخرين. لكن ذلك، على  اإلمرة
 مفاجآت أمنية. تخبئالمخيم ومحيطه مناطق مأمونة وآمنة وال 

ع التمدد الجدار، فضاًل عن رغبة دفينة في من إلىوالخلفيات أتت فكرة الحاجة  األبعادومن هذه 
سد المنافذ  أساسهاالعمراني للمخيم الحقا تحت ذريعة انه ضاق بساكنيه. جوهر فكرة الجدار من 

ليس  أيالجدار صمم خصيصًا لمناطق محددة ) أنالتي تشكل معابر غير مراَقبة، وهذا يعني 
دة الجيش، الجهاز المتخصص في قيا أعدهادراسات  إلى( استنادًا أشيعبكل المخيم وفق ما  اإلحاطة

 وال يمكن بالتالي اعتباره جدار فصل من طبيعة عنصرية.
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ن أبدى ممثلوها  إلىذلك، فان القرار المتخذ ببنائه ابلغ منذ زمن رسميا  إلى الفصائل التي وا 
انهم تعاملوا مع القرار كأمر واقع ال بد منه  إالمالحظات وهواجس من تداعيات وردود فعل سلبية، 

 المعنية. وأجهزتهاوالسيادة لدى الدولة  األمنفرضته حسابات 
القرار وردود الفعل عليه، على نحو يقي الدولة سهام  أيبرمته،  األمرتالفي  باإلمكانهل كان 

 ؟أخيراالتشكيك واالتهام التي حاصرتها 
، بحسب مصادر معنية، في ما لو نجح الجانب الفلسطيني في تنفيذ باإليجابالرد كان سيكون 

النية العنصرية  إياهاعلى عاتقه. وتنفي المصادر  وأخذهاالتي تصدى لها  األمنيةعهدات الوعود والت
الجانب الفلسطيني  وأبلغتالجدار عادت  بإقامةالمؤسسة المعنية  أنهذا الجدار بدليل  إلقامة

 من شأنها إبعاد أمنيةاستعدادها لتجميد بنائه إن ابدى هذا الجانب جدية وعزما على تنفيذ مهمات 
، وفي مقدمها تسليم اإلرهابتأتي من المخيم وتحول دون تحّوله بؤرة تؤوي  أنالتي يمكن  األخطار

 .باألسماءالمطلوبين الالئذين بالمخيم والمعروفين 
 اإلشكاليةوبالطبع هذا الجواب ينطوي على قدر من التشكيك، ولكنه يعطي مجددا الفرصة لحل 

قصة انعدام الثقة بين الدولة والمشرفين على المخيم، فهل  وردود الفعل عليها. قصة الجدار تختزل
 ثمة فرصة اآلن لـ"مشوار" جديد؟

 26/11/2016، النهار، بيروت
 
 المستوطنون سّكان والفلسطيني غائب! .38

 عادل شديد
لم يكن مشروع القانون اإلسرائيلي المتعلق بتبييض مستوطنة عمونا وشرعنتها، وهي المقامة على 

فلسطينيين قرب رام هللا، وتم تمريره بالقراءة التمهيدية في الكنيست اإلسرائيلي قبل  أراضي مواطنين
أيام، بعد أن أقّرته "لجنة التشريعات في الحكومة" اإلسرائيلية، لم يكن األول من نوعه، والذي يشرعن 
ق سلب األراضي الفلسطينية وسرقتها، حتى التي تمّكن أصحابها الفلسطينيون من تقديم أورا

وشهادات تثبت ملكيتهم تلك األراضي أمام المحاكم اإلسرائيلية، فقد أصدرت المحكمة اإلسرائيلية 
قرارًا شبيهًا بخصوص مستوطني مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي  1972العليا في عام 

وطنين سكانًا المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل، حين اعتبرت المحكمة اإلسرائيلية أولئك المست
محليين، ليتم ربط مستوطنتهم بالبنى التحتية من طرق وكهرباء ومياه وشبكة مجاري، وغيرها من 
الخدمات األخرى، إلى أن أصبحت "كريات أربع" من كبرى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، 
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ين مرتكب مجزرة والتي تضم غالة المستوطنين المتطرفين، أمثال موشي ليغنغر وباروخ غولدشتا
 . 1994الحرم اإلبراهيمي الشريف في 

على الرغم من أن المحكمة العليا اإلسرائيلية كانت قد أصدرت عدة قرارات، بخصوص إخالء 
مستوطنة عمونا، بعد أن تمّكن أصحابها الفلسطينيون من تقديم األوراق التي تثبت ملكيتهم األرض 

ا فاعلة في الحكومة اإلسرائيلية تعمل ليل نهار لرفض قرار المقامة عليها المستوطنة، إال أن أطراف
المحكمة وشرعنة المستوطنة، من أجل الحد من تدخل الجهاز القضائي اإلسرائيلي في ما يتعلق 
بالمشروع االستيطاني، مقدمة إللغاء ما تبقى من رموز ليبرالية وديمقراطية في إسرائيل ليحل محلها 

ث تعمل تلك القوى اليمينية في الحكومة اإلسرائيلية لتشريع تلك الفكر اليميني المتطرف، حي
المستوطنة بشتى الطرق، ليتسنى لها سلب األراضي الفلسطينية وسرقتها، وعدم تسجيل سابقة 
قضائية من خالل االلتزام بقرار المحكمة العليا إلخالء المستوطنة، لكي ال تتكّرر مستقباًل قرارات 

 شبيهة. 
 عمونا وتبييضها، على الرغم من قرار المحكمة العليا إخالءها، ال يشكل فقط شرعنة مستوطنة

شرعنًة ألعمال السلب والنهب وفتح شهية المستوطنين للبناء في كل أنحاء الضفة الغربية، إنما 
يعتبر رسالة للمواطن الفلسطيني بأنه لم تعد هنالك أية أراض فلسطينية في منأى عن االستيطان 

، حتى ولو امتلك أصحابها ما يثبت ملكيتهم لها، وأنهم لم ولن يتمّكنوا من منع والمستوطنين
المصادرة، حتى ولو توجهوا إلى المحكمة العليا، ألن الحكومة اإلسرائيلية لن تنفذ قراراتها، وأنه ما 

الموافقة على الفلسطيني إال القبول واإلذعان للشروط والهيمنة اإلسرائيلية، سواء بقبول بالمصادرة أو 
على استالم مبالغ مالية تعويضًا عن مصادرة أراضيهم، والذي يعني قبول أصحاب األراضي 

 الفلسطينيين ببيع أراضيهم للمستوطنين اليهود الغزاة. 
يعتبر هذا المشروع، من الناحية القانونية، مخالفًا للقانون الدولي، والذي يحظر على دولة االحتالل 

صرف بها، حيث يجيز القانون الدولي للقائد العسكري االحتاللي وضع مصادرة أراض خاصة والت
اليد على أراض  العتبارات أمنية وعسكرية فقط، من دون استخدامها لمواطني الدولة المحتلة. وهذا 
ما حدا بقانونيين إسرائيليين، وحتى سياسيين إسرائيليين، أمثال بيني بيغن والذي يعتبر أحد أقطاب 

اليميني الحاكم، إلى رفض القانون، ألنه يمّس بالسلطات القضائية في إسرائيل، كما حزب الليكود 
يؤدي إلى تجاوز إسرائيل للقانون الدولي، مما قد يعرض قادتها ومسؤوليها للمالحقة القضائية 

 الدولية، في حال تم متابعة القضية في المؤسسات القانونية الدولية. 
ين، السياسية والقانونية، أن فرض الكنيست اإلسرائيلي قوانينها على األخطر من ذلك كله من الناحيت

األراضي الفلسطينية المحتلة يعني أن إسرائيل بدأ المرحلة العملية والفعلية في ضم تلك األراضي 
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إلسرائيل، مع إبقاء المواطنين الفلسطينيين تحت القوانين العسكرية اإلسرائيلية، والذي يعتبر أعلى 
مييز العنصري واألبارتهايد، من خالل التعامل مع المستوطنين االستعماريين، بوصفهم أشكال الت

بقاء ماليين  مواطنين محليين لدولة االحتالل، وتقديم كل الخدمات المدنية والسياسية لهم، وا 
الفلسطينيين تحت القوانين العسكرية االحتاللية، من دون حصولهم على الحد األدنى من حقوقهم 

 ية البسيطة، والتي كفلتها لهم كل المواثيق والقوانين الدولية. الحيات
في ظل انعدام كل أشكال الفعل الفلسطيني والعربي ضد المشروع االستيطاني اليهودي اإلسرائيلي 
في األراضي الفلسطينية، حتى غياب ما تسمى المقاومة الشعبية السلمية، والتي تدعو لها القيادة 

ت، والتي بقيت شعارًا بعيدًا عن الممارسة والتطبيق الفعلي، وانشغال الفلسطينيين الفلسطينية منذ سنوا
، وصراع على مواقع ووظائف وهمية، وغياب مشروع مواجهة  في مشكالتهم الداخلية من انقسام  مخز 
المحتل، تبقى الساحة والميدان مفتوحًة لكل احتماالت التهويد واالستيطان وسن القوانين العنصرية، 
كقانون منع رفع األذان في المساجد وغيره، وهي قوانين لن يقتصر تأثيرها على انعدام هم حل 
لغاء الموروث الحضاري والثقافي  الدولتين، بل للسيطرة على كل أراضي الضفة الغربية والقدس، وا 

 العربي واإلسالمي الذي يؤّكد عروبة هوية األراضي الفلسطينية.
 27/11/2016، العربي الجديد، لندن

 
 دونالد ترامب والقضية الفلسطينية .39

 د. ناجي صادق شراب
بالنسبة للفلسطينيين دونالد ترامب مثله مثل هيالري كلينتون، مثل أي رئيس أمريكي سابق، أو بعبارة 
أخرى إن الجمهوريين مثل الديموقراطيين. ال خالف بينهم حول القضية الفلسطينية، والقاسم المشترك 

وااللتزام بأمنها وبقائها، ودعم سياستها في األراضي « إسرائيل»حياز الكامل لبينهم هو االن
وهي تحظى « إسرائيل»الفلسطينية من تهويد واستيطان، وفي ظل كل اإلدارات األمريكية منذ نشأة 

، وما عداها من «إسرائيل»بتأييد أمريكي في مجلس األمن. الثابت الوحيد في السياسة األمريكية هو 
قليمية بما فيها فلسطين قابلة للتغيير والتبديل. هذه حقيقة من حقائق السياسة  ملفات عربية وا 

األمريكية ليست مرتبطة فقط باللوبي اليهودي، بل باألبعاد األيديولوجية والَعَقديَّة واالستراتيجية التي 
 بالواليات المتحدة.« إسرائيل»تربط 

. والسؤال ما هو الجديد مع دونالد 51على أنها الوالية ال« إسرائيل»كل اإلدارات األمريكية تنظر إلى 
ترامب الرئيس الذي لم يفز بالمال والصوت اليهودي؟. قد يكون هو األفضل لدى اليمين 

، لكن هناك تخوفات من سياسته غير المتوقعة، خصوصًا أنه غريب على عالم «اإلسرائيلي»
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عنى َمْن ِمْن مستشاريه سيقدم له المعلومة المغلوطة عن السياسة، وليس ملّمًا بالقضية الفلسطينية، بم
فلسطين وقضيتها وشعبها، والتي بناء عليها سيبني رؤيته وسياسته وقراراته؟. وهنا قد تلعب 

، من خالل مسؤوليها ومراكز البحث والفكر التي تسيطر عليها، هذا الدوَر في التأثير في «إسرائيل»
كامل االستعداد لذلك، بعدما كشف عن موقفه في استعداده لنقل  قرارات ترامب، خصوصًا أن لديه

 إلى القدس المحتلة. « تل أبيب»السفارة األمريكية من 
في جميع األحوال لن تحظى القضية الفلسطينية باألولوية بالنسبة للرئيس األمريكي مقارنة 

لمضي في سياستها في مجااًل وفسحة واسعة ل« إسرائيل»باألولويات األخرى، وهو ما قد يعطي 
األراضي الفلسطينية، وطي ملف حل الدولتين إلى األبد. ثم يجب أال ننسى أن ترامب وأثناء حملته 

هي « إسرائيل»االنتخابية تجاهل تمامًا شعبًا اسمه الشعب الفلسطيني. ففي كل تصريحاته كانت 
ه القوي مع نتنياهو الذي الحاضر األكبر، وتأكيد دعمها كشريك عسكري واقتصادي، وتأييد تحالف

ستكون أول دولة خارجية سيزورها. ولم يقدم أية « إسرائيل»سيكون أول من يقابله، وكما وعد فإن 
رؤية واضحة للدولة الفلسطينية، التي غابت عن برنامجه تمامًا، بل ذهب في اقتراحاته المثيرة للجدل 

مقابل أن يمنحهم جزيرة بورتوريكو األمريكية  بأن وّجه رسالة إلى الفلسطينيين بترك أراضيهم للكيان،
ن كانت أقرب إلى الشطط  التي تبلغ مساحتها ألف ميل مربع كتعويض لهم. هذه االقتراحات وا 
والهزلية، لكنها بال شك تشكل أحد محددات أفكاره ورؤيته السياسية تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما 

ه من عملية السالم في المنطقة فهو لن يخرج عن السياق قد يبعث على القلق. وبقراءة سريعة لموقف
العام الذي سار عليه من سبقوه؛ ولذا سيعيد تأييده لعملية تفاوضية مباشرة بين الفلسطينيين 

فيما يتعلق بالمستوطنات « اإلسرائيلي»، وسيرفض ممارسة أي ضغط على الجانب «اإلسرائيليين»و
يدعم بشكل مطلق فكرة الحدود اآلمنة التي تحددها ، كما س«إسرائيل»التي يرى أنها حق ل

، وقد يتصدَّى للمحاوالت الفلسطينية لالنضمام للمنظمات الدولية ومحاولة فرض سياسة «إسرائيل»
وسيلوح بورقة المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة للسلطة «. إسرائيل»العزلة الدولية على 

 «. إسرائيل»موقف أو قرار فلسطيني مناهض ل الفلسطينية، والتي قد تتوقف عند أي
هذه المواقف المبدئية للرئيس ترامب تحّدها أو تقلل من تأثيرها العديد من المحددات التي تحكم 
السياسة الخارجية األمريكية، على اعتبار أن الواليات المتحدة دولة مؤسسات وليست دولة الفرد 

خارجية األمريكية منذ عقود وأبرزها االلتزام بأمن الواحد، والمحددات التي تحكم السياسة ال
، والمحافظة على إمدادات النفط بأسعار ال تضر بالسوق المالي العالمي الذي تقوده «إسرائيل»

 أمريكا، والحفاظ على الدول الصديقة والحليفة، والحرب على اإلرهاب. 
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تجاه القضية الفلسطينية، رغم أنها تبقى عمومًا سنلمس تغيرًا واضحًا في السياسة الخارجية األمريكية 
قضية محورية، ويرتبط بها استقرار المنطقة وأمنها. وبالمقابل إن هذا التحول يفرض على 
الفلسطينيين إعادة تقييم خياراتهم وتحالفاتهم اإلقليمية والدولية، واإلسراع في بناء منظومة سياسية 

ومة، والعودة بالقضية الفلسطينية إلى عمقها العربي ديموقراطية متكاملة، وتفعيل كل خيارات المقا
 والدولي.

 27/11/2016الخليج، الشارقة، 
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