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 2017سيتصاعد خالل العام  في الضفة الغربية ياإلسرائيلية: الوضع األمن العسكرية االستخبارات .1

قال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان( ررتسي رليفي، إن الواع : ل اارربال
المقبل، وذلك على خلفية تقوض مكانة  2017سيتصاعد خالل العام ، في الافة الغربية ياألمن

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(. 
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مي في جامعة تل أبيب، أمس األحد، وكانت األكادي –وجاءت أقوال رليفي أمام النادي التجاري 
االثنين، عن  وممحاارته مغلقة أمام الجمهور ووسائل اإلعالم. لكن صحيفة "رآرتس" نقلت الي

مصادر شاركت في النادي واستمعت إلى محاارة رليفي، قولها إن النقطة المركزية في محاارة 
لغربية خالل العام المقبل، على رليفي تمحورت حول مخاطر تقوض الواع األمني في الافة ا

 خلفية الصراعات الداخلية في السلطة الفلسطينية حول مسألة اليوم الذي يلي رحيل عباس.
سيكون عاما غير مستقر في السلطة الفلسطينية. وستكون رناك جهات كثيرة  2017وقال رليفي إن "

النتيجة ستؤدي إلى واقع ستحتج على قيادة أبو مازن، وسترغب حماس بتحقيق إنجازات اده. و 
 ياع تحديات" أمام إسرائيل.  

واعتبر رليفي أن تراجع عدد العمليات في األشهر األخيرة نابع من الثمن البارظ لها بالنسبة 
للفلسطينيين، بسقوط عدد كبير من الشهداء، وأياا من محاربة إسرائيل لمنفذي العمليات من خالل 

 الفلسطينيين، على حد قوله.االمتناع عن فرض عقاب جماعي على 
وتطرق إلى الحرائق التي اندلعت مؤخرا في البالد وزعم إسرائيل أن بعاها ناجم عن إارام حرائق 
متعمد نفذه فلسطينيون من كال جانبي الخط األخار، واعتبر أنه "سنجد طريقة للتعامل مع الحرائق 

 وينبغي أن نكون مستعدين". لكن بعد ذلك ستكون اختراعات أخرى. وسيأتي ذلك على موجات
في موازاة ذلك، بدا رليفي متفائال حيال تحسن العالقات بين إسرائيل ودول عربية مثل السعودية 
واإلمارات. وقال إنه "توجد بيننا وبين الدول السنية مصالح مشتركة. ماذا سنفعل مع رذا األمر رو 

 وات القريبة".سؤال آخر، لكن رذه ري الفرصة األكبر إلسرائيل في السن
 28/11/2016، 48عرب 

 
 المجلس الوطني الفلسطيني سيعقد دورة جديدة مطلع العام المقبل :واصل أبو يوسف .2

واصل أبو يوسف الفلسطينية قال عاو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : حازم الحلو -رام هللا  ،غزة
المقبسسسسسل، مشسسسسسيرال إلسسسسسى أن اللجنسسسسسة إن المجلسسسسسس السسسسسوطني الفلسسسسسسطيني سسسسسسيعقد دورة جديسسسسسدة مطلسسسسسع العسسسسسام 

  التحايرية لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني، قد أنهت استعداداتها على رذا الصعيد.
ولفسست أبسسو يوسسسف فسسي حديثسسه لصسسحيفة "فلسسسطين"، إلسسى أن السسدورة سسستعقد نهايسسة ديسسسمبر  كسسانون األول 

علسسسى جسسسدول أعمسسسال المجلسسسس،  ، مشسسسيرال إلسسسى أنسسسه سسسسيكون2017القسسسادم، أو بدايسسسة ينسسساير  كسسسانون الثسسساني 
قسسسرار برنسسسامج سياسسسسي، يسسستالءم مسسسع المتغيسسسرات علسسسى  انتخسسساب لجنسسسة تنفيذيسسسة جديسسسدة لمنظمسسسة التحريسسسر، وا،

 القاية الفلسطينية.
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وبشأن توقيت الدعوة لعقد الوطني بعد مسؤتمر فستح المقبسل، ذكسر أبسو يوسسف، أن انعقساد مسؤتمر حركسة 
ورة إعادة ترتيب البيست السداخلي الفلسسطيني، ويشسكل نقطسة فتح نهاية الشهر الجاري، يؤكد أرمية وار 
 مهمة في صياغة المشهد السياسي المقبل. 

من ناحيته، رفسض عاسو اللجنسة التنفيذيسة لمنظمسة التحريسر علسي اسسحق خطسوة عقسد المجلسس السوطني 
دورة وذكر اسحق في حديثه لصسحيفة "فلسسطين"، أن عقسد  دون التوافق مع باقي الفصائل الفلسطينية.

للمجلسسس السسوطني بعيسسدال عسسن حالسسة اإلجمسساع السسوطني يعسسدع خطسسوة أحاديسسة تتعسسارض مسسع النظسسام األساسسسي 
 لمنظمة التحرير وتتناقض مع أحكامه القانونية والدستورية.

يحيسى موسسى أن "عبساس يسسعى جارسدال  .أكد النائب في المجلس التشسريعي عسن حمساس دومن جهته، 
رزتهسسا تفارمسسات المصسسالحة، وتقاسسي باعسسادة بنسساء منظمسسة التحريسسر للسستملم مسسن اسسستحقاقات وطنيسسة أف

في حديثه مع "فلسسطين"، إلسى النظر ولفت موسى  على أسس وطنية ووفقال لمفهوم الشراكة السياسية".
أن "عباس يريد تكرار ما يفعله حاليال داخل حركة فتح من تفرد مطلق بالقرار مسع بساقي الفصسائل عبسر 

 ي في رذا الوقت من أجل إعطائه صكال بحرية التفرد بالقرار الفلسطيني".استحاار المجلس الوطن
 27/11/2016 ،فلسطين أون الين

 
 جاٍر لالنتهاء من التعديالت المقترحة على نظام االنتخابات المحلية العمل: المحليوزير الحكم  .3

ق لالنتهسسساء مسسسن قسسسال وزيسسسر الحكسسسم المحلسسسي حسسسسين األعسسسرل، "إن السسسوزارة تعمسسسل علسسسى قسسسدم وسسسسا :البيسسسرة
التعديالت المقترحة على نظام االنتخابات المحلية، وفسق تعليمسات السرئيس محمسود عبساس، وتوجيهسات 

إلجسسسراء انتخابسسسات الهيئسسسات  رئسسسيس السسسوزراء رامسسسي الحمسسسد هللا، مسسسن أجسسسل تسسسذليل كافسسسة العقبسسسات، وصسسسوالل 
 المحلية، في أقرب وقت ممكن".

، حسول 2016 11 27 التي نظمتهسا السوزارة، يسوم األحسد جاء ذلك على رامش مشاركته في ورشة العمل
تعديل نظام االنتخابات المحلية، القوائم النسبية المفتوحة، نظام الصوت الواحد، بحاور وكيل الوزارة 
محمد جبارين، والعشرات من ممثلي الهيئات والمجالس المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقسوائم 

 وسطى.االنتخابية للمحافظات ال
 27/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 النائب عزام سلهب من الخليل يختطفاالحتالل  .4

عسسزام  .فجسر االثنسين، النائسسب عسن كتلسة التغييسسر واإلصسالن البرلمانيسة د ،اعتقلست قسوة صسسهيونية :الخليسل
كسسر نجلسسه األكبسسر نعمسسان وحسسسب مسسا ذ سسسلهب مسسن منزلسسه فسسي حسسي الحسساووز األول وسسسط مدينسسة الخليسسل.
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لمراسسسسل "المركسسسز الفلسسسسطيني ل عسسسالم" فسسسان قسسسوة صسسسهيونية كبيسسسرة حاصسسسرت المنسسسزل وطلبسسست مسسسن والسسسده 
 االستعداد لالعتقال، ثم نقلوه إلى إحدى السيارات العسكرية.

 28/11/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ة الغربيةتهم المستوطنين بإشعال الحرائق بالضفت الفلسطينيةالخارجية  .5

، 2016 11 27 اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم األحسد: تحرير محمد وتد - وكاالتوال ،48عرب 
وتسساءلت وزارة  المستوطنين في الافة الغربية، باشعال الحرائسق فسي أراض يسسعون إلسى السسيطرة عليهسا.

رسسسم المتهمسسسون بسسسالحرائق فسسسي "إذا كسسسان الفلسسسسطينيون  الخارجيسسسة، فسسسي بيسسسان عممتسسسه علسسسى وسسسسائل اإلعسسسالم:
وقالسست: "الحرائسسق فسسي الاسسفة الغربيسسة  السسداخل، فمسسن رسسو المسستهم بسسالحرائق فسسي الاسسفة الغربيسسة المحتلسسة ".

مسسن قبسسل االسسستيطان، وتتعسسرض بشسسكل دائسسم العتسسداءات متكسسررة مسسن  تمسست فسسي األمسساكن المسسستهدفة أصسسالل 
 ع اليد عليها".لوا إسرائيليةالمستوطنين، ورذا يواح بقوة أن رناك نوايا 

وأكسسسسسسدت السسسسسسوزارة أن الحكومسسسسسسة اإلسسسسسسسرائيلية اسسسسسسستغلت موجسسسسسسة الحرائسسسسسسق إلطسسسسسسالق حملسسسسسسة مسسسسسسن "المواقسسسسسسف 
"الحكومسة اإلسسرائيلية  وأاسافت: الفلسسطينيين والعسرب. والتصريحات العنصرية والمليئة بالكراريسة" اسدع 

 .الفلسطينيين، باتهامهم باشعال الحرائق قبل التحقيق" تمارس التحريض ادع 
 27/11/2016 ،48عرب 

 
 انطالقة جديدة نحو سياسات جديدةلفتح الضميري: المؤتمر السابع  .6

اعتبر المفوض السياسي العام عدنان الاميري أن انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح اسرورة  :رام هللا
 وقسسال الاسسسميري، فسسسي وطنيسسة السسسستنهاض الحركسسة، مؤكسسسدال أنسسه انطالقسسسة جديسسدة نحسسسو سياسسسات جديسسسدة.

حسسسسدير لبرنسسسسامج "ذاربسسسسون إلسسسسى المسسسسؤتمر" السسسسذي بسسسسر عبسسسسر تلفزيسسسسون فلسسسسسطين وقنسسسساة عسسسسودة وعسسسسدد مسسسسن 
الفاسسائيات واإلذاعسسات الفلسسسطينية، إن "المسسؤتمر المقبسسل مسسؤتمر فسستح وكسسل فلسسسطيني فسسي السسوطن وغسسزة 

وأواسسح أن المسسؤتمر يمثسسل انطالقسسة جديسسدة تجسساه سياسسسات تأخسسذ  والمهجسر والقسسدس وكسسل بقسساع األرض".
ن االعتبسسار الظسسروف التسسي أحاطسست بالقاسسية الفلسسسطينية، وواسسع آليسسات لتجديسسد السسرون والشسسرعيات بعسسي

وقسال:" نحسن قسادمون لسيس فقسط للمسؤتمر،  للوصول إلى الهدف المحدد المتفسق عليسه بسين الفلسسطينيين.
نمسسا نحسسو المجلسسس السسوطني واالنتخابسسات التشسسريعية والرئاسسسية"، ماسسيفا أن "رسسذا المسسؤتمر يشسسغل  كسسل وا،

 الشعب الفلسطيني، وكل الدول العربية واألمر الدولي".
 27/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 تحديًا وصمودًا فلسطينياً يمثل عقد مؤتمر فتح  :للمتقاعدين العسكريين الوطنيةرئيس الهيئة  .7
 شسديد، عقسد المسؤتمر السسابع لحركسة اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين صالن :رام هللا
وقسال شسديد: "نريسد مسن المسؤتمر أن يكسون  يجسده الرئيس محمود عباس. فلسطينيال  وصمودال  تحديال  فتح

موحدا لجميع الفتحاويين والخرول بمخرجات تحمل آمال الشسعب الفلسسطيني التسي تجسسدرا حركسة فستح 
جهها المسسؤتمر، قسسال شسسديد: "انعقسساد المسسؤتمر وحسسول الرسسسائل التسسي سسسيو  ورسسي حاميسسة المشسسروع السسوطني".

سوف يوجه رسائل لالحتالل وللسداخل والخسارل، بسأن الشسعب الفلسسطيني عصسي علسى الوصسايا، وبأننسا 
وأشسار  لن نسسمح ألحسد أن يسستقوي علسى أحسالم وطمسون الشسعب الفلسسطيني المتجسسدة فسي حركسة فستح.

الفلسسطينية الشسرعية رسي الممثسل الشسرعي والوحيسسد  إلسى أن الرسسالة الموجهسة لدولسة االحستالل أن قيادتنسا
للشعب الفلسطيني، وري من تحمل المشروع وري صاحبة السالم في المنطقة، وأية محاوالت اسستفراد 

 بالشعب الفلسطيني ري فاشلة. 
 27/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 رواألعالم حدادًا على كاست بتنكيسعباس بأمر  .8

محمسود عبساس بسس"تنكيس األعسالم"، يسوم أمسس األحسد، حسدادال علسى  ةالفلسسطيني السسلطة غزة: أمسر رئسيس
 رحيل رئيس كوبا السابق، فيديل كاسترو.

 28/11/2016 ،القدس العربي، لندن
 
 بالسياسة المصرية المتجددة تجاه القضية والشعب الفلسطيني "الحياة": ندوة في غزة تشيد .9

أشسساد نسسواب وممثلسسو فصسسائل وكتعسساب وصسسحافيون ومثقفسسون بالسياسسسة المصسسرية  :انفتحسسي صسسبع  -غسسزة 
المتجسسددة تجسساه القاسسية والشسسعب الفلسسسطيني، خصوصسسال فسسي قطسساع غسسزة، الهادفسسة إلسسى إنهسساء االنقسسسام 

وشسسدد رسسؤالء خسسالل طاولسسة مسسستديرة نظمهسسا المجلسسس السسوطني للتمكسسين الفلسسسطيني  وتخفيسسف الحصسسار.
المصسسرية اسسمن الرؤيسسة الجديسسدة للسياسسسة الخارجيسسة المصسسرية"، علسسى  -فلسسسطينية بعنسسوان "العالقسسات ال

اسسسرورة التعسسساطي اإليجسسسابي مسسسع السياسسسسة والتحركسسسات واإلجسسسراءات المصسسسرية، وبينهسسسا فسسستح معبسسسر رفسسسح 
الحسسدودي كلمسسا أمكسسن مسسع األخسسذ فسسي االعتبسسار متطلبسسات األمسسن القسسومي المصسسري، السسذي يعتبسسر القطسساع 

نسسوا "السدور التساريخي المصسسري فسي فلسسطين ووحسدة السسدم واختالطسه علسى تسسراب  لسه. عمقسال اسستراتيجيال  وثمع
فلسطين ومصر في سبيل الدفاع عن قاية العرب المركزية، وتمكين الشعب الفلسطيني مسن مواجهسة 
قامسسة دولتسسه المسسستقلة علسسى حسسدود الرابسسع مسسن حزيسسران )يونيسسو(  االحسستالل اإلسسسرائيلي، وتقريسسر مصسسيره، وا،
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وأجمعسسسسسوا علسسسسسى "أرميسسسسسة الحفسسسسساظ علسسسسسى السسسسسدور المصسسسسسري تجسسسسساه القاسسسسسية  وعاصسسسسسمتها القسسسسسدس".، 1967
 الفلسطينية والعمل على تطويره".

ولفتوا إلى "حاجة قطاع غسزة إلسى لمسسات وفساء مسن الجانسب المصسري للحفساظ علسى العالقسات وعودتهسا 
أنها اإلسسساءة إلسسى إلسسى أفاسسل مسسن السسسابق، مسسن خسسالل البحسسر عسسن آليسسات لتخفيسسف األجسسواء التسسي مسسن شسس

 الشعبين، كون مصر رافعة المشروع الوطني الفلسطيني عبر التاريخ".
 28/11/2016 ،الحياة، لندن

 
 األقصى المسجد انتفاضة القدس أفشلت مشروع تقسيممشعل:  .11

قسسال رئسسيس المكتسسب السياسسسي لحركسسة المقاومسسة اإلسسسالمية "حمسساس"، خالسسد مشسسعل، إن انتفااسسة القسسدس 
م المسجد األقصى زمانيا ومكانيا، ودفعت االحتالل إلى التراجع، لكنسه يصسر علسى أفشلت مخطط تقس

 استكمال مشروعه حين يجد أي غفلة.
وأكد مشعل في كلمة مسجلة ألقارسا خسالل مسؤتمر للجماعسة اإلسسالمية فسي مدينسة كراتشسي الباكسستانية، 

يعمل على تهويد القسدس  في خطر غير مسبوق، فالعدو منذ سنوات األقصىيوم السبت، أن المسجد 
وتدنيس األقصى ويحراون على اقتحامه المتكرر، وبدأ منسذ العسام المااسي مشسروعال لتقسسيمه زمانيسا 

 ومكانيا.
وأااف مشعل مخاطبال اجتماع الجماعة اإلسالمية: لكم في ساحات األقصى إخوة وأخوات مرابطسون 

 نصرتكم بالذات في باكستان".بدمائهم وبصدوررم حموا األقصى وينتظرون نصرة األمة، "و 
وأردف: تابعنا في قيادة الحركة وفود الجماعة اإلسالمية في باكستان الكريمة تتقاطر إلى غزة لتكسسر 

 الحصار عنها، مذكرال بمعاناة غزة وحصاررا الممتد لعشر سنوات.
 ونبه إلى أن غزة ُتعاقب ألنها انتصرت للمقاومة وبنت مشروعا عظيما للمقاومة.

ح مشسسعل أن الجماعسسة اإلسسسالمية فسسي باكسسستان لهسسا فسسي قلوبنسسا مكانسسة كبيسسرة، لمواقفهسسا التسسي كانسست وأواسس
 دائما مع فلسطين ومع قاايانا العربية األصيلة وقاايا األمة.

وشدد رئسيس المكتسب السياسسي لحمساس علسى أن باكسستان دولسة إسسالمية نعتسز بهسا، ونتمنسى لهسا المزيسد 
 قى بدوررا اإلقليمي والدولي وأن تظل سندا لقاايا األمة.من األمن واالستقرار وأن تر 

وأشسسار إلسسى أن الكيسسان الصسسهيوني يتسسآمر علسسى باكسسستان وعلسسى قنبلتهسسا النوويسسة وعلسسى تقسسدمها الصسسناعي 
والعسكري، متمنيا أن يصرف هللا عنها كل األعسداء وأن تظسل فسي داخلهسا متماسسكة ومتوحسدة ومسستقرة 

 كثيرون. وآمنة ألن األعداء من حولها
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وقال مشعل إننا نتألم آلالم الشعب الكشميري المسلم ومسا يعانيسه مسن ااسطهاد علسى السرغم مسن أن لنسا 
ذا كانست فلسسطين فسي قلسوبكم  قاية تشغلنا، ونحن نعلم موقع قاية كشمير في قلب كل باكستاني، وا،

 فان كشمير في قلوبنا.
 27/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فتح لحضور مؤتمرها السابع قبول دعوة انلنتع "الجهاد"حماس و .11

د ب أ: أعلنسست حركتسسا حمسساس والجهسساد اإلسسسالمي، امسسس األحسسد، تلبيتهمسسا دعسسوة حركسسة "فسستح"،  -غسسزة 
 لحاور افتتان مؤتمررا العام السابع المقرر بعد غد الثالثاء في رام هللا.
ت تلبيسة دعسوة فستح بحاسور وقال فوزي برروم، الناطق باسم حماس، في بيان صحفي إن الحركة قسرر 

 الجلسة االفتتاحية لمؤتمررا العام، عبر ممثلين من الحركة في الافة الغربية.
مسسن جهتسسه، قسسال داوود شسسهاب، النسساطق باسسسم حركسسة الجهسساد اإلسسسالمي، إن الحركسسة سسستبعر ممثلهسسا فسسي 

 ح.لجنة القوى الوطنية واإلسالمية في رام هللا لحاور الجلسة االفتتاحية لمؤتمر فت
وأعلنسست فسستح قبسسل أيسسام عسسن توجيههسسا دعسسوات للفصسسائل الفلسسسطينية بمسسا فيهسسا حمسساس والجهسساد اإلسسسالمي 

 بحاور الجلسة االفتتاحية النعقاد مؤتمررا العام السابع في رام هللا.
، والثساني داخسل األرااسي الفلسسطينية، وسسط 2009وسيكون رذا أول مؤتمر عام تعقده فتح منذ العام 

 .2007 قسام الفلسطيني الداخلي منذ صيف العاماستمرار االن
 28/11/2016األيام، رام هللا، 

 

 عن التوافق اً حماس ترفض عقد المجلس الوطني بعيد .12
جسسددت حركسسة المقاومسسة اإلسسسالمية "حمسساس"، رفاسسها عسسزم رئسسيس السسسلطة محمسسود : حسسازم الحلسسو -غسسزة 

قادم، مشددة على أن أية خطسوة سياسسية عباس، دعوة المجلس الوطني لعقد دورة جديدة مطلع العام ال
 تتم دون توافق فلسطيني داخلي لن يكتب لها النجان.

أكد الناطق باسم حركة حماس حسسام قاسسم، أن إعسادة بنساء منظمسة التحريسر بكسل تفاصسيلها "مسسؤولية و 
سطيني في الفصائل الفلسطينية جميعلا"، مؤكدلا أنه ال يمكن القبول اختطاف وررن القرار السياسي الفل

 يد شخم رئيس السلطة محمود عباس.
وذكسسر قاسسسسم لصسسحيفة "فلسسسسطين"، أن إقسسدام عبسسساس علسسى السسسدعوة لعقسسد المجلسسسس السسوطني مسسسن شسسسأنه أن 
ياعف مساعي المصالحة الفلسطينية وياعها في حالة صعبة، معتبرلا أن حمساس لسن تسسمح لعبساس 

 ش اآلخرين.بتقرير مستقبل الشعب الفلسطيني على طريقة التفرد وتهمي
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وبشأن ردع حماس على رذه الخطوة، أكد قاسسم أن السردع سسيكون مسن خسالل التشساور مسع بساقي الفصسائل 
الفلسسسطينية إلقسسرار آليسسة وطنيسسة تاسسمن عسسدم قيسسام أي طسسرف باحتكسسار القسسرار السياسسسي، منورلسسا إلسسى أن 

 حماس لن تكرر السلوك االستفرادي لعباس في أي من خطواتها.
 27/11/2016، فلسطين أون الين

 
 للحصار نأمل ترجمة الموقف المصري اإليجابي بتخفيفٍ وفد "الجهاد" يصل غزة قادمًا من مصر:  .13

أكسد القيسادي فسي حركسة "الجهساد اإلسسالمي" خالسد السبطش إيجابيسة : جمسال غيسر ،ربيسع أبسو نقيسرة -غزة 
يسسف الحصسسار عسسن الموقسسف المصسسري، آمسسال أن يسسم ترجمتسسه إلسسى خطسسوات عمليسسة وآليسسات تسسسارم فسسي تخف

ووصل وفسد حركسة الجهساد اإلسسالمي إلسى قطساع غسزة، بعسد زيسارة اسستمرت قرابسة عشسرة أيسام  قطاع غزة.
استجابة للدعوة المصرية التي تلقتها الحركة لبحر الواع الفلسطيني، ولتطوير العالقات بسين مصسر 

 وغزة وتخفيف الحصار عنها.
عبسسر رفسسح: "بسسذلنا جهسسدنا مسسن أجسسل التخفيسسف مسسن وقسسال السسبطش لصسسحيفة "فلسسسطين" فسسور وصسسوله إلسسى م

معانسساة أبنسساء شسسعبنا فسسي قطسساع غسسزة، وبحثنسسا العالقسسة الوطنيسسة الفلسسسطينية المصسسرية، وكيفيسسة التصسسدي 
 للتهديد اإلسرائيلي المستمر اد شعبنا والتطورات القادمة بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب".

عسسادة وتسسابع: "رسسذا األمسسر يسسستدعي اسسستعادة ا نهسساء االنقسسسام واالتفسساق علسسى مرجعيسسة وطنيسسة، وا، لوحسسدة وا،
االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني"، الفتا إلى "مناقشة الوفد ألرمية فتح معبسر رفسح لتعزيسز صسمود 

 أرالي غزة المحاصرة منذ سنوات".
شسسسعب وأشسسسار السسسبطش إلسسسى أن وفسسسد الحركسسسة حمسسسل للجانسسسب المصسسسري المطالسسسب واالحتياجسسسات المهمسسسة لل

الفلسسسسسطيني فسسسسي قطسسسساع غسسسسزة لتعزيسسسسز صسسسسموده مسسسسن خسسسسالل فسسسستح معبسسسسر رفسسسسح وتخفيسسسسف أدوات الاسسسسغط 
 اإلسرائيلي عليه.

وقسسسال: "مصسسسر بتقسسسديرنا غيسسسر عسسساجزة عسسسن تسسسوفير متطلبسسسات األمسسسن القسسسومي المصسسسري وكسسسذلك أن ترفسسسع 
 ية".الحصار عن قطاع غزة"، مايفا: "ناقشنا أياا أرمية الدور المصري في ملف الوحدة الوطن

 27/11/2016فلسطين أون الين، 
 
 السلطات المصرية أبدت استعدادها الستضافة ورعاية حوار وطني فلسطيني"الجهاد":  .14

داود شسهاب، إن وفسد  الجهساد اإلسسالمي، قسال النساطق باسسم حركسة :جمال غير ،ربيع أبو نقيرة -غزة 
 ة لقطاع غزة.حركة الجهاد تلقى وعودا من الجانب المصري بتقديم تسهيالت كبير 
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حركسسة قطسساع غسسزة، بعسسد زيسسارة اسسستمرت قرابسسة عشسسرة أيسسام اسسستجابة للسسدعوة المصسسرية التسسي الووصسسل وفسسد 
 تلقتها الحركة لبحر الواع الفلسطيني، ولتطوير العالقات بين مصر وغزة وتخفيسف الحصسار عنهسا.

قسسسات مسسسع فسسسي ملسسسف العال إيجابيسسسةوأكسسسد شسسسهاب لصسسسحيفة "فلسسسسطين" أن قطسسساع غسسسزة سيشسسسهد تطسسسورات 
 جمهورية مصر العربية خالل األيام المقبلة.

وبين أن وفسد حركتسه، تلقسى وعسودا مصسرية بسأن يكسون فستح معبسر رفسح جنسوب قطساع غسزة، علسى فتسرات 
 متقاربة ومنتظمة وأن يتم تسهيل حركة األفراد والمسافرين عبر المعبر. 
ار وطنسسي فلسسسطيني بسسين مختلسسف وبسين أن السسسلطات المصسسرية أبسسدت اسسستعدادرا الستاسسافة ورعايسسة حسسو 

القوى والفعاليات للعمل على ترتيب البيت الفلسطيني، ولالتفاق لمواجهسة كسل التحسديات واالسستحقاقات 
وذكسسسر النسسساطق اإلعالمسسسي باسسسسم الجهسسساد اإلسسسسالمي، أن السسسسلطات المصسسسرية سسسستوجه دعسسسوات  القائمسسسة.

 سابع.للفصائل الفلسطينية لحاور الحوار بعد انتهاء مؤتمر فتح ال
وعسسن الخروقسسات اإلسسسرائيلية، قسسال شسسهاب: "إن السسسلطات المصسسرية مطلعسسة بشسسكل تسسام علسسى الخروقسسات 

 اإلسرائيلية واالنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل بحق قطاع غزة وسكانه".
 27/11/2016فلسطين أون الين، 

 
 ناصر القدوة: نأمل أن يحقق المؤتمر السابع التجديد مع االستمرارية .15

قال الدكتور ناصر القدوة، عاسو اللجنسة المركزيسة لحركسة "فستح"، فسي  :عبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 
حدير نشرته األيام" في صفحتها األولى: إن المأمول من المؤتمر العام السابع لحركة )فستح( "رسو أن 

الهسسدف ولكسسن يأخسسذنا خطسسوات باتجسساه إنجسساز االسسستقالل السسوطني وبنسساء المؤسسسسات، رسسذا فيمسسا يتعلسسق ب
بسسالطبع فسسان علسسى المسسؤتمر أن يجيسسب علسسى مجموعسسة مسسن األسسسئلة الصسسعبة والمعقسسدة الخاصسسة بسسالواقع 

 السياسي.
وأااف: واألمل رو أن يتمكن المؤتمر من أن يحقق التجديد مع االستمرارية، فال بد أن يكسون رنساك 

دخسسسال ممثلسسسين لةجيسسسال الجديسسسدة، وفسسسي نفسسسس الوقسسست يجسسسب أن  تكسسسون رنسسساك درجسسسة مسسسن تجديسسسد دمسسساء وا،
االسسسستمرارية حتسسسى ناسسسمن انتقسسسال الخبسسسرات، وحتسسسى يكسسسون رنسسساك انتقسسسال طبيعسسسي فسسسي المسسسدى المتوسسسسط 

 والمدى األبعد من ذلك.
وذكسسر القسسدوة أن لجنسسة التحقيسسق فسسي اغتيسسال السسرئيس الشسسهيد ياسسسر عرفسسات سسستقدم تقريررسسا إلسسى المسسؤتمر، 

ات أمنية محتملة "دون أن يعنسي رسذا أي انتقسام مسن وقال "لجنة التحقيق ستتقدم بتقرير "حول اختراق
 الجانب األساسي، ورو المسؤولية اإلسرائيلية سياسيال وجنائيال عن اغتيال ياسر عرفات".
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وقسسال: إننسسا أياسسسال لسسدينا ثقسسسة بقوتنسسا الداخليسسة والذاتيسسسة وال نعتقسسد، بصسسسراحة، أن أي جهسسة أو شسسسخم أو 
 كبير على رذه الحركة.طرف بامكانه فعالل أن يؤثر سلبال بشكل 

 27/11/2016األيام، رام هللا، 
 
 مقبول: المؤتمر السابع سيضع رؤية جديدة للبناء الوطني واالجتماعي وآليات المقاومة .16

أكسسسد أمسسسين سسسسر المجلسسسس الثسسسوري لحركسسسة فسسستح أمسسسين مقبسسسول، علسسسى تجديسسسد البرنسسسامج السياسسسسي : رام هللا
ي الحرية واالستقالل، وواع آليات وااسحة ألشسكال للحركة، بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني ف

وأااف مقبول، في حدير إلذاعسة  الناال والمقاومة الشعبية، ووصف المؤتمر باالنطالقة المتجددة.
"موطني" يوم األحد، أن المؤتمر سياع رؤية جديدة للبناء الوطني واالجتماعي، ورؤية لعالقة حركة 

نظمسسة التحريسسر التسسي تسسسعى فسستح لتفعيسسل دوررسسا مسسن خسسالل عقسسد فسستح بالسسسلطة الوطنيسسة، والفصسسائل، وم
المجلسسس السسوطني فسسي الفتسسرة القادمسسة. وأشسسار إلسسى تغييسسر مسسواد فسسي النظسسام السسداخلي لتتناسسسب مسسع العمسسل 
التنظيمسسي، مواسسحا أن المسسؤتمر سيسسساعد علسسى خلسسق حالسسة مسسن التجديسسد، مشسسددا علسسى أن مسسن يحسساول 

 ميا ال تأثير له على األرض.عرقلة المؤتمر قلة يحدثون اجيجا إعال
 27/11/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 استحقاق ديمقراطّي وضرورة حيوّيةالسابع  المؤتمرعباس زكي:  .17

تبسسدأ أعمسسال المسسؤتمر السسسابع لحركسسة "فسستح"، غسسدال الثالثسساء فسسي رام هللا، وسسسط : ناديسسة سسسعد السسدين -عمسسان
ات "الخالفسات الداخليسة، المسستعرعة منسذ فتسرة، والمصسالحة، والعسدوان اإلسسرائيلي تحديات ثقيلة تطسالع ملفس

 المتواصل، فاالل عن المتغيرعات اإلقليمية والدولية الوازعنة"، وفق مسؤولين فلسطينيين.
 ، ، بسسأن المسسؤتمر "اسسستحقاق ديمقراطسسيع مسسن جانبسسه، أكسسد القيسساديع البسسارز فسسي حركسسة "فسستح"، عبسساس زكسسيع

ة لتقيسسسسيم مرحلسسسسة مسسسسا بسسسسين المسسسسؤتمرين، السسسسسادس والسسسسسابع، وبحسسسسر سسسسسبل التعسسسساطي مسسسسع واسسسسرورة حيويعسسسس
المسسسسسستجدات، بمسسسسسا فيهسسسسسا غيسسسسساب الجهسسسسسد العربسسسسسيع الموحسسسسسد والسسسسسداعم للقاسسسسسية الفلسسسسسسطينية، مقابسسسسسل حكسسسسسم 

 المستوطنين المتطرفين للداخل اإلسرائيلي".
ة أواساع الحركسة، حتسى تصسبح وقال زكي، لس"الغد" من فلسطين المحتلة، إن المؤتمر "يبحسر فسي إعساد

، والدور القيادي ، والبرنامج المرحليع  .نموذجيعة، باإلاافة إلى النظام السياسيع
واعتبسسر أن "نتسسائج المسسؤتمر ستصسسدعم السسذين رارنسسوا علسسى غيسساب "فسستح"، ولكنهسسا سسستكون مبشسسرعة لةوفيسساء 

البيسست الفلسسسطيني، وبالتسسالي والمسسؤمنين بعدالسسة القاسسية الفلسسسطينية، فيمسسا سسستمثل خطسسوة قادمسسة لترتيسسب 
 إحباط حجة من يريد التهرب من العملية السلميعة بذلك".
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حر زكيع على استاللع "لغسة واحسدة، واتحساد فسي الفكسر وانسسجام بساآلداء، بغيعسة الستمكن مسن حمعسل الهسمع و 
 الفلسطيني العربي، إلزالة االحتالل".

، حينمسا "وجهعست دعسوات إلسى حركتسيع "حمساس" وأشار إلى أن الحركة "بدأت فعليال بخطوات المصسالحة"
 .و"الجهاد اإلسالمي"، وكافة فصائل العمل الوطني في منظمة التحرير، لحاور المؤتمر
 28/11/2016الغد، عمان، 

 
 الطيب عبد الرحيم يعلن ترشحه لمركزية فتح"القدس الفلسطينية":  .18

الرئاسسسة عسسن ترشسسحه لعاسسوية اللجنسسة عسسام  أمسسيناعلسسن الطيسسب عبسسد السسرحيم  :واصسسل الخطيسسب - رام هللا
مسسسن الشسسسهر  29المركزيسسسة لحركسسسة "فسسستح" مسسسن خسسسالل المسسسؤتمر العسسسام السسسسابع للحركسسسة والمقسسسرر عقسسسده فسسسي 

اعلن عن ترشحه لعاسوية  ،الطيب عبد الرحيم أنوقال مصدر خام بس"القدس" دوت كوم، " الجاري.
العسام السسابع يسدعم ويرحسب ويؤيسد  المسؤتمر أعاساءكسادرا واسسعا مسن  أن" المصسدر: . وأاسافالمركزية
 لعاوية اللجنة المركزية لحركة فتح". هترشح
المؤتمر التفافهم ودعمهم لمرشح "القرار الوطني المسستقل" السذي  أعااءالكادر الواسع من  أكدوتابع: 

للحركسسة وديمومتهسسسا واسسستمراررا فسسسي الكفسسان والناسسسال علسسى جميسسسع  أمسسسانكسسان ومسسا زال وسسسسيبقى صسسمام 
 الشعب الفلسطيني. ألبناءتى استرداد الحقوق المسلوبة الصعد ح

 27/11/2016القدس، القدس، 
 
 خبراء إسرائيليون: عباس يدفع بنجلْيه لقيادة فتح .19

مسسسع اقتسسسراب موعسسسد انعقسسساد المسسسؤتمر العسسسام السسسسابع لسسسسحركة فسسستح أواخسسسر الشسسسهر الحسسسالي، تبسسسدي المواقسسسع 
تزايسدا بالخالفسات التسي تعصسف بالحركسة ال سسيما مسا اإلخبارية والصحف اليومية في إسرائيل ارتمامسا م
 يتعلق منها باحتماالت حدور تغيير في قيادتها.

فقد ورد في موقع "أن.آر.جي" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتعرض لاغوط كبيرة من 
مسة لهمسا الجامعة العربية ومصر لتعيين نائب له، لكنه يواصل العنساد ويسرفض تعيسين الشخصسية المالئ

 وري محمد دحالن.  
وقسسال الخبيسسر اإلسسسرائيلي بالشسسؤون الفلسسسطينية آسسساف غيبسسور، فسسي مقسسال بموقسسع "أن.آر.جسسي" إنسسه بينمسسا 
تفاسل تركيسسا حركسسة حمسساس وتشسسعر مصسر باليسسأس مسسن عبسساس، فسسان الجامعسة العربيسسة تريسسد مسسن األخيسسر 

 إخالء كرسي الحكم ال سيما أنه أمام طريق مسدود.
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من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، سيؤدي  29تمر العام السابع لفتح الذي سيعقد يوم وأواح أن المؤ 
لتغيير حتمي فسي قيسادة الحركسة التسي تقسود السسلطة الفلسسطينية، فسي حسين يسستخدم عبساس رسذا المسؤتمر 

وترفيسع نجليسسه ياسسر وطسارق إلسى قيسسادة  -والمقصسود دحسالن ورجالسه-لمحاربسة أعدائسه مسن داخسل البيسست 
 كة، ورو ما ال يحظى باعجاب القاررة.الحر 

مسن جانسب آخسر، أشسار يسوني بسن منسساحيم )اسابط إسسرائيلي سسابق بجهساز االسستخبارات العسسكرية( فسسي 
سسسر ولدياسسه لالنخسسسراط بالقيسسادة القادمسسسة لفسستح تأربسسسا  مقسسال لسسسه علسسى موقسسسع "نيسسوز ون" إلسسسى أن عبسساس ُيحاع

 العتزاله المشهد السياسي الفلسطيني قريبا.
ا لهذه الخطوات من ردود فعل فلسطينية رافاة ألن نجلياه طسارق وياسسر رجسال أعمسال يفتقسران ورغم م

 للخلفية السياسية ويعتبررما الشارع الفلسطيني فاسديان.
وأااف بن مناحيم أن غاب أوساط فتح من تقريب أبناء عباس لقيسادة الحركسة ينبسع مسن تسزامن رسذه 

مسسن المشسساركة بمؤتمررسسا القسسادم، بسسزعم أنهسسم مسسن مناصسسري  الخطسسوة مسسع إقصسساء عسسدد كبيسسر مسسن كوادررسسا
وقسسال أياسسا إن مسسن بسسين أولئسسك المناصسسرين أعاسساء بسسالمجلس التشسسريعي الفلسسسطيني وأسسسرى  دحسسالن.

 سابقين قاوا سنوات طويلة في السجون اإلسرائيلية.
 27/11/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 خسارة كبيرة للشعب الفلسطينية" تؤكد أن وفاته و"الديموقراطي لكاسترو"الشعبية" تقيم بيت عزاء  .21

أعلنسست "الجبهسسة الشسسعبية لتحريسسر فلسسسطين"، أنهسسا "سسستقيم بيسست عسسزاء اليسسوم االثنسسين، مسسن السسساعة : غسسزة
رئيس كوبسسا السسسابق، لسسالخامسسسة حتسسى السسسابعة مسسساءل فسسي قاعسسة الهسسالل األحمسسر غسسرب مدينسسة غسسزة، وفسساء 

 بي وأحرار العالم".فيديل كاسترو وتاامنال مع الشعب الكو 
كذلك، أعتبر عاسو المكتسب السياسسي للجبهسة الديمقراطيسة، طسالل أبسو ظريفسة، رحيسل كاسسترو "خسسارة 
لقوى التحرر في العالم"، مشيرال إلى أنه كان "رديفال كفاحيال للشسعب الفلسسطيني وقائسدال أمميسال ناصسر كسل 

 مبريالية واالستعمار االقتصادي".الشعوب التي تناال من أجل االنعتاق من االحتالل ونير اإل
وأاسسساف أن وفسسساة كاسسسسترو "خسسسسارة كبيسسسرة للشسسسعبين الفلسسسسطيني والكسسسوبي"، الفتسسسا إلسسسى أنسسسه سسسسيبقى "قامسسسة 
شسامخة تسسرك تاريخسسال حسسافالل تسسستلهم منسسه الثسسورات فسي العسسالم بمسسا فيهسسا الثسسورة الفلسسسطينية، ُخطسسى الناسسال 

 ة والعودة واالستقالل". من أجل االنعتاق من االحتالل والوصول للحري
 28/11/2016 القدس العربي، لندن،
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شرعنة إقصاء هو أن هدفه  وتؤكد السابع ترفض المؤتمرفتحاوية على الفيس بوك صفحات  .21
 دحالن

منسسذ اإلعسسالن عسسن المسسؤتمر، واإلفصسسان عسسن أسسسماء المسسدعوين لسسه، اسسجت صسسفحات فتحسساويين علسسى 
، التسسي تعكسسس رفاسسال لتوقيسست المسسؤتمر مسسن جهسسة، ونقسسدال مواقسسع التواصسسل االجتمسساعي بمئسسات التعليقسسات

الذعسسال لكثيسسر مسسن المسسدعوين لحاسسوره، وآليسسة اختيسسار األعاسساء مسسن المنسساطق التسسي تظهسسر اخسستالالل فسسي 
بوك": "كنا نريد  وكتب ناشط فتحاوي على صفحته على "الفيس تمثيل الثقل الفتحاوي في كل منطقة.
يادتهسسسا وتألقهسسسا فسسسي ظسسسل حسسسال التشسسسرذم التسسسي تعيشسسسها "فسسستح"، وأراده مسسسؤتمرال حركيسسسال يعيسسسد لهسسسذه الحركسسسة ر 

وتابع: "كنا نريد مؤتمرال حركيال  تنصيب نفس الوجوه التي سئمها كل أبناء فتح". إلعادةالبعض مؤتمرال 
  يمثل كل الفتحاويين فغاب عن المؤتمر خيرة أبناء فتح".

ن األخيسسر لحركسسة "فسستح" كرائسسدة للمسسسيرة وحسسذر فتحسساوي آخسسر علسسى صسسفحته مسسن أن رسسذا المسسؤتمر سسسيكو 
 .الوطنية الفلسطينية، وستعقبه انشقاقات وانقسامات، مطالبال بمواقف مسؤولة من الجميع

وبدا وااحال لدى الفتحاويين أن الهدف األكبر، وربما األساسي، للرئيس عباس من وراء رذا المسؤتمر 
 حركسة "فستح" والسساحة السياسسية الفلسسطينية. رو "شرعنة" إقصاء النائب دحالن وتياره اإلصالحي عن

وقال ناشط فتحاوي: "إن رذا المؤتمر إقصائي بامتياز، ونشسعر بواسون بوجسود محاولسة إلقصساء عسدد 
  كبير من أبناء فتح تحديدا المقربين من النائب محمد دحالن".

ل مسن فصسل تحست منهسا، ويجسب إعسادة كس أصسيلوأكد أن "دحالن وأصدقاؤه رم أبناء الحركة ورم جسزء 
شراكمسمى التجنح،   كافة الكادر الفتحاوي قبل عقد المؤتمر". وا،

 28/11/2016الخليج، الشارقة، 
 
 أسلحة تهريب محاولة األردن بزعم غور منطقة فلسطينيَّْين في اعتقال عن ُيعلن االحتالل .22

 -األردن غسور منطقة يف فلسطينييان، اعتقلت قواتها بأن اإلسرائيلي، االحتالل شرطة الناصرة: أفادت
 .الغربية الافة لمناطق" سالن" تهريب محاولتهما بزعم ،(المحتلة القدس شرق) البقعة
 قسوات قسادت اسستخبارية معلومسات إن األحسد، اليسوم لهسا بيان في االحتالل شرطة باسم المتحدثة وقالت
( القسدس شسرق) حساأري محافظسة مسن فلسسطينيين العتقسال الحسدود، وحسرس والجسيش الشسرطة من مشتركة
  ".قانونية غير أسلحة" تهريب محاولتهما خالل

 ذمسة علسى القسادم ديسسمبر  أول كسانون مسن األول حتسى الفلسسطينيين اعتقسال تمديسد تسم أنسه إلسى وأشارت
 .بالمنطقة" وكر" في مخبأة كانت التي األسلحة قطع مصادرة تم أنه مبينة معهما، الجارية التحقيقات

 27/11/2016برس،  قدس
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 بالمقاومة تتعّلق أنشطة بممارسة بتهمة الضفة من فلسطينيين سبعة يعتقل االحتالل .23
 وبلدات مدن من فلسطينيين مواطنين سبعة اإلسرائيلي االحتالل جيش األخرس: اعتقل زينة -الخليل 
 .األحد اليوم فجر من مبكرة ساعة في اقتحامها بعد الغربية، الافة
 وصفتهم ممعن فلسطينيين سبعة اعتقال على أقدمت قواته أن حتالل،اال جيش عن صادر تقرير وذكر

 .والمستوطنين الجنود اد بالمقاومة تتعلعق أنشطة بممارسة تتعهمهم ؛"المطلوبين" بس
 27/11/2016برس،  قدس

 
أو جهات أخرى بالتمركز قرب حدودنا تحت غطاء الحرب في  "داعش"سمح لعناصر نلن نتنياهو:  .24

 ةسوري
أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيارو، في أول تعليٍق له على اشتباك جرى : حلمي موسى

المتماثلة مع « جيش خالد بن الوليد»على حدود رابة الجوالن السورية المحتلة مع خلية من 
لن تسمح لعناصر داعش أو جهات أخرى بالتمركز تحت غطاء الحرب في »، أن إسرائيل «داعش»

ت رذه الخلية قد أطلقت النار، وفق البالغات اإلسرائيلية، على قوة من الجيش وكان«. سوريا
اإلسرائيلي في الجوالن المحتل، فردعت إسرائيل بقصف الخلية من الجو ما أدى إلى مقتل أربعة من 

 أفرادرا.
قيل أطلقت النار من رشاش ث« جيش خالد بن الوليد»وبحسب اإلعالم اإلسرائيلي، فان خلية تابعة لس 

محمول على سيارة نحو دورية إسرائيلية كانت كامنة قرب الحدود. وبحسب التقديرات اإلسرائيلية، فان 
أربعة أعااء من رذه الخلية لقوا مصرعهم بعدما راجمتهم طائرة إسرائيلية. وكانت الفتة مسارعة 

ة إسرائيلية وخلية رئيس الحكومة للتعليق على رذا الحادر الذي يعتبر أول اشتباك من نوعه بين قو 
 في القاطع السوري.« داعش»تتماثل مع 

وقال نتنيارو في جلسة خاصة عقدتها حكومته أمس في مدينة حيفا التي عانت مؤخرال من اشتداد 
الحرائق فيها إنه يثني على جنود الجيش اإلسرائيلي الذين صدوا رجومال في مثلر الحدود. وأااف: 

الشمالية، ولن نسمح لعناصر داعش أو أية جهات أخرى  نحن مستعدون جيدال على حدودنا»
 «.بالتمركز قرب حدودنا تحت غطاء الحرب في سوريا

 28/11/2016السفير، بيروت، 
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 الرد على إضرام النيران عمدًا ببناء مزيد من الوحدات االستيطانية "إسرائيل"على ليبرمان:  .25
حريقال من أصل  17يلي أفيغدور ليبرمان أمس إن قال وزير الدفاع اإلسرائ: أ ف ب -القدس المحتلة 

 في الافة الغربية المحتلة، تم إارامها عمدال. 110
وجاءت تصريحات الوزير خالل زيارته مستوطنة حالميش في الافة الغربية حير تاررت عشرات 

عمدال  على إسرائيل الرد على إارام النيران»منازل المستوطنين خالل نهاية األسبوع، معتبرال أن 
 «.ببناء مزيد من الوحدات االستيطانية

 28/11/2016الحياة، لندن،   
 
 تواجه "موجة إرهاب قومية هدفها قتل اليهود وزرع الرعب بينيت: "إسرائيل" .26

عنصرية الوزراء في الحكومة اإلسرائيلية، ، أن بالل اارر، عن 27/11/2016، 48عرب ذكرت 
"البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت،  استفحلت يوم األحد، باطالق رئيس كتلة

تصريحات منفلتة زعم فيها خالل زيارة لمستوطنة "حالميش" التي تعرات لحريق أمس، أن "النية 
كانت ردم وقتل بلدة في إسرائيل". وسعى بينيت بذلك إلى الزعم أن فلسطينيين تسببوا باشتعال 

 النيران في رذه المستوطنة.
بينيت إلى توسيع االستيطان، وقال في "حالميش" إنه "مقابل كل بيت ُردم )أي احترق( رنا  ودعا

 سنبني بيوتا أكبر وأكثر، ألن رذا رو الرد الحقيقي على رذا اإلرراب القومي".
تواجه "موجة إرراب  إسرائيلبينيت قال إن ، أن وكاالت عن، 28/11/2016، الغد، عّمانونشرت 

 اليهود وزرع الرعب".قومية ردفها قتل 
واكد بينيت في مستوطنة حالميش االحد ان "الشخم الذي القى القنبلة الحارقة التي عثر عليها 

 النيران رنا حاول قتل جميع سكان المستوطنة". وأشعلت
 
ألف دونم من أراضي العرب في  800أكثر من ينص على مصادرة  مشروع قانونيطرح  أريئيل .27

 النقب
ذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أن وزير الزراعة اإلسرائيلي أوري : حسن مواسي النقب العربي سس
، يعتزم في األسابيع القليلة المقبلة طرن مسودة مشروع قانون تنم «البيت اليهودي»أريئيل عن 

المطرون « مخطط برافر»أو « قانون التسوية«على مصادرة أرااي العرب في النقب أو ما يعرف بس
 .2013 منذ العام
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ألف دونم من أرااي العرب في النقب، وينم على تدمير  800ويهدف القانون إلى سلب أكثر من 
 عشرات القرى غير المعترف بها في النقب، وتهجير عشرات آالف المواطنين العرب البدو في النقب.

بصيغته ونقلت وسائل اإلعالم عن مصادر مقربة من اريئيل، والذي كان قد عارض مشروع القانون 
السابقة، بان وزير الزراعة يجري حاليا اتصاالت ومشاورات مع رؤساء لجان في الكنيست إلعادة 

 طرن القانون.
 28/11/2016، المستقبل، بيروت

 
 ساعدت في إخماد الحرائق الخارجية اإلسرائيلية تخفي علم فلسطين خالل شكرها دوالً  .28

ة اإلسرائيلية بنشر شكر للدول التي ساعدتها على رام هللا س فادي أبو سعدى: قامت وزارة الخارجي
إطفاء الحرائق على مدار األيام الخمسة المااية على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي 

، وشمل البوستر المنشور أعالم الدول التي ساعدت دولة االحتالل في إطفاء الحرائق، «فيسبوك»
 بينما لم يكن العلم الفلسطيني من بينها.

أنه كانت رناك مساعدة أراية من قبل »ر أسفل البوستر وبخط رفيع جدال كتابة جاء فيها وظه
، والمقصود رو إشارة إلى طواقم الدفاع المدني الفلسطيني التي شاركت في «السلطة الفلسطينية

 إطفاء النيران لكن بدون إظهار العلم الفلسطيني.
إخماد النيران التي اندلعت في إسرائيل يوم  وشاركت ثمانية طواقم إطفاء فلسطينية في عمليات

 الثالثاء المااي.
إسرائيل يوم الخميس للمساعدة في إخماد الحرائق في  إلىوكان رجال اإلطفاء الفلسطينيون، قد دخلوا 

 حيفا، ويوم الجمعة طلب اليهم المساعدة في إخماد الحرائق في منطقة نتاف.
 28/11/2016، القدس العربي، لندن

 
 " جديدةF-35طائرة " 17يقر شراء  "ابينيتالك" .29

 17قرر المجلس األمني السياسي المصغعر )الكابينيت(، يوم األحد، باإلجماع، شراء : محمود مجادلة
'، والتي تعتبر األكثر تطورا في العالم، من شركة 'لوكهيد مارتين' األميركية، F-35طائرة شبح مقاتلة '

طائرة من رذا  50را في الفترة المااية، لتمتلك إسرائيل بذلك طائرة أخرى تم شراؤ  33إاافة إلى 
 النوع.

، حير تصل أول دفعة 2021التي تم شراؤرا فعالل حتى عام  33ومن المقرر أن تصل الطائرات الس
كانون الثاني  ديسمبر المقبل، وبامكان رذا الطراز من  12من الطائرات والمتمثلة بطائرتين في 
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قدم  500أن يهبط عموديا، مثل الطائرات المروحية، وأن يحلق من مدرل طوله الطائرات المقاتلة 
 وليس من مطار فقط.

 27/11/2016، 48عرب 
 
 التي اندلعت في "إسرائيل" والضفة الغربية السلطات اإلسرائيلية تعلن إخماد كل الحرائق .31

ء نجحوا في إخماد أعلنت السلطات اإلسرائيلية أمس أن رجال اإلطفا: أ ف ب -القدس المحتلة 
الحرائق التي اندلعت في إسرائيل والافة الغربية المحتلة لخمسة أيام متواصلة، وأجبرت عشرات 

 آالف السكان على مغادرة منازلهم.
شخصال أصيب معظمهم باالختناق نتيجة  122ولم تتسبب الحرائق في أي وفيات، لكن تمت معالجة 

منزل تاررت أو دمرت بفعل  700دت األرقام بأن نحو تنشق الدخان، وفق خدمات اإلسعاف. وأفا
 الحرائق التي ساعد في انتشاررا الجفاف وعدم سقوط األمطار والريان القوية.

سبانية وكندية وتركية ومصرية ويونانية  أذربيجانيةوشاركت طائرات إسرائيلية وأجنبية ) وروسية وا،
لم تعد »ال الناطق باسم جهاز اإلطفاء يورام ليفي: وكرواتية( في األيام األخيرة في إخماد النيران. وق

وأكد أن رجال «. رناك أي بؤرة مشتعلة... عم الهدوء منذ الليلة المااية، ولم نتلق أي اتصال جديد
اإلطفاء أخمدوا ألفي حريق في إسرائيل والافة الغربية المحتلة، منها عشرون حريقال اخمال. وتشتبه 

اإلسرائيلي. وأكد الناطق  -ه الحرائق على صلة بالنزاع الفلسطيني سلطات إسرائيل بأن تكون رذ
، بسبب الجفاف والريان القوية «في حال تأرب قصوى»باسم جهاز اإلطفاء أن العناصر ما زالت 

 التي من غير المتوقع أن يطرأ تغيير عليها قبل أن تهطل أمطار متوقعة األربعاء المقبل.
 28/11/2016الحياة، لندن،   
 
 وراء قانون منع األذان الطيبي: نتنياهو يقف شخصياً  .31

أحمد الطيبي، إن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنيارو  قال النائب العربي في الكنيست: نابلس
 شخصيا، والتنافس بين اليمين الصهيوني، يقفان وراء سن قانون منع األذان.

النجان بنابلس: "نتنيارو شخصيا رو من وقال الطيبي خالل ندوة سياسية، يوم األحد، في جامعة 
يقف وراء سن رذا القانون. الدافع األول وراء سن رذا القانون رو "اإلسالموفوبيا"، فهو من يستعمل 

 دائما اصطالن "اإلسالم المتطرف".
وأشار الطيبي إلى أن السبب الثاني رو التنافس بين اليمين )الصهيوني( المتطرف على سن قوانين 

كسب تأييد اليمين؛ في إشارة إلى سعي األحزاب الصهيونية لكسب أصوات الناخبين عنصرية ل
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وشدد على الوقوف اد رذا القانون، وقال: "سنتصدى له برلمانيا وميدانيا  المتطرفين في الكيان.
 وشعبيا وسياسيا ودبلوماسيا ودوليا وقانونيا".

م احترام القانون حال إقراره؛ "فهو واحد من ولفت إلى أنه وجه رسالة للجمهور العربي في الداخل بعد
 القوانين التي يجب أن ال تحترم".

وتحدر الطيبي عن موجة التحريض التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني في الداخل في السنوات 
 األخيرة، وآخررا التحريض اد المواطنين العرب وتحميلهم المسؤولية عن إشعال الحرائق.

كومته األكثر عنصرية منذ عقود"، وقال: "رذه الحكومة تتفنن في سن قوانين ورأى أن "نتنيارو وح
اد المجتمع العربي، ونتنيارو شخصيا ال يتوانى عن مهاجمة المجتمع العربي وقيادته والتحريض 

 ادنا وتحملينا مسؤولية كل األحدار التي تحصل في إسرائيل".
 27/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : نتنياهو انتهازي وعنصري يستغل كارثة طبيعية للتحريضالوطني" التجمع" .32

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا إلى وسائل اإلعالم جاء فيه: 'يدين التجمع : قاسم بكري
الوطني الديمقراطي حملة التحريض المسعورة على جمارير شعبنا، التي يقودرا رئيس الوزراء 

ويشارك فيها وزراء ونواب وصحفيين وكتاب، حير يجري استغالل الحالة  اإلسرائيلي بنيامين نتنيارو
 العصيبة، التي تمر بها البالد جرعاء الحرائق الهائلة في كل المناطق'.

وأشار البيان إلى أن 'لجوء نتنيارو إلى إشعال نار األحقاد العنصرية على العرب ليس جديدلا، بل 
لك في تمرير قوانين عنصرية وفاشية مثل قانون اإلبعاد استمرار لنهجه ونهج حكومته حير ظهر ذ

 وقانون المقاطعة ومؤخرلا القرار الحكومي الرسمي، الذي يمنع رفع األذان عبر مكبرات الصوت. 
ا على أن ال يمر أسبوع دون أن ينفلت في تحريض عنصري  وكان نتنيارو في واليته الحالية حريصل

لنخاع أوالل وألنه انتهازي ويرغب في كسب شعبية رخيصة على العرب، وذلك ألنه عنصري حتى ا
في الشارع اإلسرائيلي، الذي يتجه باستمرار نحو مزيد من العداء لكل ما رو عربي. وحاول نتنيارو 
رذه المرة أن يستثمر التحريض لخدمة أرداف إاافية ومنها صرف األنظار عن التقصير في 

ك تخفيف االرتمام بالتحقيقات الجارية بشأنه، والتي قد التحاير لمواجهة الحرائق، وأكثر من ذل
 تؤدي إلى دعوته للتحقيق قريبلا'.

 27/11/2016، 48عرب 
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إسرائيليون على وسائل التواصل ُيناشدون حكومتهم بحرق القرى العربّية والمساجد داخل الّخط  .33
 األخضر
ئل اإلعالم العبريعة حملتها لليوم السادس على التوالي ُتواصل وسا زرير أندراوس: - الناصرة

التحريايعة ادع الفلسطينيين من طرفي الخعط األخار. الحملة، التي يقودرا رئيس الوزراء 
، بنيامين نتنيارو، ُتعتبر بحسب ُمراقبين، من أعنف وأشرس الحمالت ادع الفلسطينيين،  اإلسرائيليع

، أيا ادع العرب الذين يحملون ا في الداخل الفلسطينيع الهويعات اإلسرائيليعة منذ إقامة الدولة  وخصوصل
 .1948العبريعة في العام 

ومن األرميعة بمكان، التشديد في رذه الُعجالة، على أنع وسائل التواصل االجتماعيع تُعجع بالتحريض 
من اإلسرائيليين ادع الفلسطينيين، ولم يُقم أيع مسؤول إسرائيليع رسميٍع أو غيُر رسميٍع بادانة رذه 

، ناريك عن التحريض الُمنظعم والُممنهج من قبل اإلعالم المو  جة السافرة من التحريض الشعبيع
 .48والوزراء والنوعاب في الكنيست ادع عرب الس

وقد انتشرت كالنار في الهشيم العبارة التاليعة في موقع التواصل االجتماعيع )فيسبوك(: الموت 
إسرائيليين، من الحكومة أنا تقوم بحرق القرى للعرب، باإلاافة إلى ذلك، ظهرت ُمطالبات من 

ارام النار في المساجد لكي  ا“العربيعة وا، ، على حدع تعبيررم. كما كتب أحدرم أنعه ”يتعلعم العرب درسل
 ”.يجب حرق العرب جميعهم“

، د. غاي بخور، كتب على صفحته في الس)فيسبوك(: منذ  سنة ُيحاول  150الُمستشرق اإلسرائيليع
القصد بالدنا(، لماذا  ألنع النجان ُمنقطع النظير بدولتنا ”) محصولنا“ب وجهاديين حرق قوميون عر 

 ”.يحرق لهم القلوب
 27/11/2016، رأي اليوم، لندن

 
 برنامج إسرائيلي للتنصت على الحاسوب بال ميكروفون .34

صت بال ابتكر فريق من الباحثين في إسرائيل برنامج تجسس يمكنه تحويل الحاسوب إلى جهاز للتن
 حاجة إلى ميكروفون.      

وفي دراسة جديدة بعنوان "برنامج سبيك إيه أر.. تحويل السماعات إلى ميكروفونات ألغراض 
التسلية والربح"، أواح باحثون بجامعة بن غوريون اإلسرائيلية أن بامكان برنامج التجسس "سبيك إيه 

 الميكروفونات لنقل الصوت.آر" تحويل سماعة أي حاسوب شخصي أو محمول إلى زول من 
ويحتوي جهاز الحاسوب التقليدي على عدد من منافذ الصوت على الواجهة األمامية أو الخلفية 
للجهاز أو كليهما، وتستخدم رذه المنافذ إلخرال أو استقبال الصوت. وتحتوي رقاقات الصوت في 
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بتغيير وظيفتها من إخرال اللوحات األم الحديثة أو بطاقات الصوت بالحاسوب على خاصية تسمح 
 الصوت إلى استقباله.

وينقل الموقع اإللكتروني األميركي "ساينس ديلي" المعني باألبحار العلمية والتكنولوجيا عن رئيس 
مركز األبحار األمنية عاو قسم رندسة تكنولوجيا المعلومات بجامعة بن غوريون الباحر يوفال 

صوت تصنع مثل الميكروفونات، كما أن منفذ الصوت في إلوفيتشي قوله إن السماعات ومكبرات ال
 الحاسوب الشخصي يمكن إعادة برمجته لتحويله من وظيفة إخرال إلى استقبال الصوت.

ويعمل برنامج "سبيك إيه أر" عن طريق تغيير وظيفة منفذ الصوت بالحاسوب بما يجعل السماعات 
قل كل ما يقوله شخم أثناء استخدامه المتصلة به تقوم بعمل الميكروفون وتستطيع تسجيل ون

 الحاسوب.
 27/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 جيش ويكرهون العربالاستطالع: اإلسرائيليون يحبون  .35

أكد استطالع أجري بين اليهود في إسرائيل على أجواء العسكرة بينهم، وأظهر أن : بالل اارر
دنى سلم 'مؤشر الشعبية'، الذي سينشر جيش االحتالل يحظى بأعلى شعبية بينما حل العرب في أ

خالل 'مؤتمر سديروت للمجتمع' خالل األسبوع الحالي، حسبما ذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' 
 اليوم، االثنين.

ويتكون 'مؤشر الشعبية' من قسمين، األول مخصم للهيئات والثاني لةوساط. وحل الجيش 
وتلته خدمة اإلسعاف األولي  91.3على عالمة اإلسرائيلي بالمرتبة األولى بين الهيئات وحصل 

، وحلت في المكان الثالر منظمة 'زاكا' لتشخيم 90.7'نجمة داود الحمراء' وحصلت على عالمة 
( 68.9( ثم المستشفيات )77.2، تلتها حركات الشبيبة )88.7احايا الكوارر وحصلت على عالمة 

 (.64.4والجامعات )
(، وفي حايض رذا 50.8( والمحكمة العليا )53.4الشرطة ) وحصلت على عالمات متدنية كل من

( وفي 25.4( ومؤسسة التأمين الوطني )28.6( وشركات الهواتف المحمولة )29.1المؤشر، الينوك )
 (.19.8أسفل السلم جاءت األحزاب )

(، ثم 67.2أما مؤشر األوساط، فتبين أن الشعبية للعلمانيين بنظر اليهود اإلسرائيليين ري األعلى )
( ثم المتدينين القوميين، 60.3( واليهود الشرقيين )60.7( وتالرم األشكناز )65.9المهاجرين الجدد )
( وتالرم الحريديم 43.6( والمثليين )46.7( والمستوطنين )57( فاليمينيين )57.3أي المستوطنين، )

 (.23.7األخير ) ( وحل العرب في المكان29.8( فاليساريين )32.5( والعمال األجانب )33.8)
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ويدل رذا االستطالع على الشروخ والتصدعات في المجتمع اإلسرائيلي، واألرم من ذلك يدل على 
 –حجم كرارية اليهود اإلسرائيليين لغير اليهود، أي العرب، ولمن يتطلع إلى حل للصراع اإلسرائيلي 

لم تتغير نظرة رذا المجتمع الفلسطيني ولو من الناحية النظرية فقط، أي اليسار الصهيوني، فيما 
 تجاه االحتالل واالستيطان بل ربما تعززت.

 28/11/2016، 48عرب 
 

 الضفة شوارع في" المستعربين" لقوات مكّثف انتشار .36
 أشخام عن البحر بدعوى الغربية، الافة في" المستعربين" وحدات تواجد من االحتالل جيش كثف
 رذه في بالفلسطينيين للزعل محاولة في المحتلة، رااياأل داخل الحرائق باارام قيامهم في يشتبه
 التي الحرائق لموجة التصدعي في الصهيونية السلطات فشل بعد عنها، المسؤولية وتحميلهم الواقعة
 . كبيرة مادية بخسائر بها ألحقت
 وحدات من كتيبتين إرسال عن األحد، يوم الصادر عددرا في العبرية" رآرتس" صحيفة وكشفت

 يتعلق فيما االستخبارية المعلومات جمع بهدف ،"أغوز"و" ماجالن" ورما الخاصة؛" تعربينالمس"
 .الحرائق موجة بواقعة
 عمليات عن مسؤوليتهم االحتالل سلطات تدععي شخصا 35 اعتُقل فقد عبرية، مصادر وبحسب
المحتل  اخلالد فلسطينيي من وعدد الغربية، الافة من فلسطينيا 23 بينهم من التحريض؛ أو حرق
 إنها االحتالل شرطة قالت االجتماعي، التواصل مواقع في منشوراتهم خلفية على ،1948 عام
 ".الحرائق بموجة سعادتهم عكست"

 27/11/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 أهلها لتهجير القدس في ممنهجة سياسة يتَّبع االحتالل: الدولي القدس مركز .37

 القدس مدينة إن: خاطر حسن الدكتور الدولي القدس مركز رئيس قالحمتو:  نسمة - القدس   غزة
 المدى بعيدة استراتيجية ورؤية االحتالل سلطات ِقبل من مبرمجة سياسة على يقوم تهويدا تشهد
حدار أرلها من المدينة تفريغ إلى المطاف نهاية في تهدف  حساب على ديمغرافي خلل وا،

 .الفلسطينيين
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 الفلسطينيين أعداد إنقام على الحالي الوقت في تعمل االحتالل دولة أن "فلسطين"لس خاطر وأكد
بقاء المقدسة المدينة في كعينة أو %20 إلى %10 من بنسبة ليصبحوا  مفتوحا األقصى المسجد وا،

 .المستوطنين أمام
 وعةمتن وبأشكال القدس مدينة داخل التعسفية اإلجراءات ببعض القيام يتعمد االحتالل أن إلى وأشار
 بشكل إال للفلسطينيين البناء رخم منح يتم ال بحير البناء في المقدسيين على التاييق امنها من

 .تعجيزية وبشروط جدلا ايق
 يتم ما أن أي واحدة على الموافقة يتمع  الفلسطينيين من تقديمها يتمع  بناء رخم عشر كل: "وقال

 كثيرة وأحيانلا القدس، مدينة في للبناء طلبات من تقديمه يتم بما مقارنة فقط %10 رو عليه الموافقة
 ".ذلك من أقل النسب تكون
بطاء المقدسيين بيوت ردم عملية تسريع يتعمد االحتالل أن إلى وأشار  أنه إلى الفتلا البناء، عملية وا،
 نسبته ما ورو بيت، ألف 30 الهدم دائرة امن أصبحت التي البيوت عدد وصل 2016 عام في
 .المقدسة المدينة في العربية بانيالم حجم من 40%
 الارائب من نوعلا 14 فرض المقدسيين، بحق االحتالل سلطات تتبعها التي السياسات امن ومن
 بحسب والمركبات، المحالت أصحاب على تفراها التي المخالفات إلى إاافة المقدسيين على
 مدروسة سياسة القدس مدينة نسكا بحق االحتالل قوات تتبعها التي الممارسات خاطر وعد   .خاطر
 عدد وزيادة القدس مدينة من المواطنين تهجير رو منها الهدف أن مؤكدلا ومفصلة، مسبقلا

 .فيها المستوطنين
 28/11/2016الين،  أون فلسطين

 
 أرضه دخول من جاره هلل الحمد رامي يمنع هكذا .38

 ألراه الذراب( عاما 66) سيدال نشأت الحال عزم مرة، كل اليعقوبي: مثل يحيى - غزة   طولكرم
ذا لتفقدرا، الغربية، بالافة طولكرم بمحافظة هللا الحمد رامي الوزراء رئيس لمنزل المالصقة  بأحد وا،
 .دخولها من يمنعه هللا الحمد حراس
 ،"أدخلها  تمنعني كيف..  أراي رذه: "يردد ظل حير عنه رغمال  الدخول السيد من محاولة وبالرغم

..  وردده الشخصية ووثيقته السيد راتف صادر اآلخرين الحراس جموع وأمام ارسالح ذلك أن إال
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 أن دون الموقف تشارد عالية عسكرية رتب" وجود رغم نجله على واعتدى ،"عليك إيدي أمد تخلنيش"
 ".ساكنلا تحرك
 زراءو  رئيس لمنزل مالصقة ألنها األرض في البناء له مسمون غير السابق، في السيد المواطن وكان

 .للسبب نفسه أراه دخول من ممنوع فهو اليوم أما الحكومة،
 مني ويطلب األشكال من شكل بأي أراي دخول من ُأمنع": "فلسطين" لصحيفة الستيني الرجل وقال
 ".المدينة محافظ من لدخولها رسمي تصريح على أحصل أن

 27/11/2016الين،  أون فلسطين
 
 المسجد األقصى يقتحمون طنونومستو " الهيكل ألجل طالب" من عشرات .39

 المستوطنين من ومجموعات" الهيكل ألجل طالب" منظمة ُيسمى ما من العناصر عشرات اقتحم
 قوات من ومشددة معززة بحماية المغاربة باب من األقصى، المسجد األحد، يوم المتزمتين،
 .االحتالل

 إلى فيها استمعوا المسجد، في ليميةتع حلقات نظموا اليهود، الطلبة من المقتحمين إن مراسلنا وقال
 .األقصى المسجد مكان المزعوم الهيكل أسطورة حول شرن

 التكبير بهتافات منهم عدد حناجر وصدحت المواطنين، من كبير عدد المسجد في وتواجد
 .المبارك المسجد في االستفزازية وجوالتهم المستوطنين اقتحامات اد االحتجاجية

 27/11/2016، (وفا) الفلسطينية ماتوالمعلو  األنباء وكالة
 
 فلسطيني مستشفى إلى فارة وأبو شديد األسيرين نقل يرفض االحتالل .41

 األسيرين نقل تامال، رفاال  العسكرية، االحتالل نيابة رفات": اإللكترونية األيام"بس خام – هللا رام
 .فلسطيني مستشفى ىإل ونقلهما بحقهما، اإلداري االعتقال إنهاء فارة، أبو وأحمد شديد أنس
 الصحية األوااع": اإللكترونية األيام"لس والمحررين األسرى شؤون ريئة رئيس قراقع، عيسى وقال

 كل إلى نداء خالله وجهنا اليوم، صحفي مؤتمر لعقد دفعنا ما ورذا الخطورة، غاية في لةسيرين
 معراان باتا فارة وأو شديد األسيرين أن كون العاجل، التدخل إلى واإلنسانية الحقوقية المؤسسات

 65 منذ المستمر ل اراب نتيجة صحتها، على المتسارع التدرور بسبب لحظة، أية في للموت
 .يومال 
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 من يعاني بات شديد أنس األسير أن يوم األحد، أفادت، اإلسرائيلية، الطبية التقارير: وأااف
 آالم من معاناته إلى إاافة تمامال، النطق فقد كان ورو القلب، دقات في وربوط الكلى، في مشاكل
 أنحاء كافة في لتشنجات يتعرض فانه فارة أبو أحمد األسير أما الجسم، أنحاء كافة في حادة

 .النطق على للقدرة أياال  رو فقدانه إلى إاافة مستمر، ودوار الجسم، عاالت
 27/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل محاكم بمقاطعة فلسطينية مطالبة .41

 محاكم بمقاطعة فلسطينية، مطالبة عن األحد، أمس فارس، قدورة األسير، نادي رئيس كشف
 جائرة أحكام بفرض المحاكم رذه مسرحيات اد سياسة انتهال طريق على أولى، كخطوة االحتالل

 أسرانا. بحق
 بانهاء الماربين لمطالب االحتالل حكومة استجابة عدم والمحررين أن األسرى شؤون ريئة واعتبرت
 ".جدال  مقلقال  أصبح الواع" أن إلى مشيرة معاقين، إلى تحويلهم أو لقتلهم تشريع رو اإلداري اعتقالهم
 األسرى من لالنتقام وطاقاتها إمكانياتها كل تسخر المتطرفة اليمينية االحتالل حكومة" إن وقالت

 التي عليهم المتواصلة اتهاواعتداء سنوات عدة منذ المستمرة الشرسة الهجمة خالل من الفلسطينيين
 ".منهم للنيل الهادفة العنصرية القوانين عشرات سن إلى باإلاافة يومي بشكل أصبحت

 28/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
 العام المفوض لمبادرة استجابة أيام عشرة االحتجاجات يعلق األونروا موظفي اتحاد .42

 االحتجاجية الفعاليات تعليق عن األحد، أمس في األونروا، العاملين الموظفين اتحاد أعلن
 إليجاد تهدف التي كررينبول، بيير العام، المفوض لمبادرة استجابة أيام، عشرة لمدة واإلارابات

 .والموظفين المنظمة بين الناشب للخالف مخرل
 علنأُ  التي االحتجاجية الفعاليات" إن ،"العربي القدس"لس الهندي سهيل الموظفين، اتحاد رئيس وقال
 المفوض مبادرة أمام المجال إعطاء"لس يأتي ذلك أن إلى مشيرال  ،"أيام عشرة لمدة ستعلق سابقا عنها
 الغربية الافة في الموظفين اتحادات مع المااية، الجمعة عقد لقاء خالل اقترحها التي العام

 ".غزة وقطاع
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 لحل االتحادات مع رللتباح خاصة لجنة إرسال مبادرته امن قرر العام المفوض" أن وأواح
 من المبادرة، قبول على أمس يوم أجرتها اتصاالت بعد وافقت االتحادات رذه وأن القائمة، األزمة
 ".أيام عشرة لمدة فعالياتها تعليق خالل
 ،"العام المفوض قبل من المرسلة اللجنة مع حلول إلى التوصل" يتم أن في أمله عن الهندي وعبعر
 إليها، التوصل تم التي النتائج في النظر اللجنة، مع والمباحثات التعليق مليةع بعد سيتم" أنه مؤكدال 
 ".ذلك بعد االتحاد وجه لتحدي

 28/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
 القدس لخدمة تنموي نموذج.. األمة وقف .43

 القدس مدينة خدمة في التنموي للعمل نموذجية صورة" األمة وقف" مبروك: يقدم خليل -إسطنبول 
 أراهم في المقدسيين لتثبيت والمالية البشرية الموارد استثمار عبر اإلسالمية، رويتها على والحفاظ
 .واألسرلة التهويد مشاريع أمام

 إلى للوصول التركية إسطنبول بمدينة 2013 الثاني تشرين نوفمبر في تأسس الذي الوقف ويسعى
 عن فاال والصحية، االجتماعية والمشاريع اديةواالقتص التعليمية للبرامج الدعم توفير في الديمومة
 .المبارك األقصى للمسجد اإلسالمي الترار على الحفاظ برامج
 األمة طاقات حشد" على يعمل الوقف فان دميرجي، نزار مصطفى الشيخ اإلدارة مجلس لرئيس ووفقا
 لتنفيذ مؤرلة هنيةم كوادر على عمله في ويستند بناء، إيجابي تشاركي نموذل في األقطار كافة من

 ".وأردافه الوقف رسالة
 تأسيسه منذ نجح الوقف أن نت دميرجي، للجزيرة نزار مصطفى اإلدارة، الشيخ مجلس رئيس ويؤكد
 األمة ارتمامات قمة إلى المبارك األقصى والمسجد القدس مدينة قاية إعادة على العمل في

 .المسلمين قاايا وأرم كأولى توجهها وبؤرة اإلسالمية
 أعالرا األداء، على والرقابة واإلدارة اإلشراف تمارس ريكلية مستويات ثالثة عبر" األمة وقف" يعمل

 بعض في األمناء مجلس رئيس منصب يشبه ورو" الوقف متولي" عليها يشرف التي" المتولين ريئة"
 .المؤسسات

 تحقق التي التنفيذية لبرامجوا والخطط السياسات تنفيذ مسؤولية به تناط إداريا مجلسا الوقف يام كما
 . وتدقيقها اإلجراءات بمراجعة المخول الرقابة لمجلس إاافة الوقف، أرداف
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 تدر إسطنبول، مدينة في عقارية مشاريع لتنفيذ المالية التبرعات بجمع الوقف عمل آلية وتتلخم
 .السابقة سةالخم المجاالت في للمقدسيين المقدمة والبرامج األعمال لتمويل ريعه يصرف دخال

 27/11/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 على حملة التحريض: الكرمل جزء من وطننا يرّدون 48فلسطينيو .44

أمس األحد، على حملة التحريض التي شنها رئيس حكومة االحتالل بنامين نتنيارو،  48فلسطينيورد 
ت ريبة إسرائيل وتسب وسائلوعدد من  بت بتارر نحو اإلعالم ادرم، عقب الحرائق التي مسع

العربية فيها بحروق صعبة نتيجة إشعال رسمي  -منزل، كما أصابت العالقات اليهودية  1700
 لنيران الكرارية.

ألف دونم من األحراش والغابات والنباتات  30وحسب تقديرات أولية رسمية، فقد احترق حوالى 
ولحق الارر  2010ل في األخرى. رذا الرقم يفوق حجم األشجار التي احترقت في حريق الكرم

 األكبر بغابات ومحميات جبال القدس.
، رجومال ماادال على التحريض أكدوا فيه أن الكرمل المحتل إلى ذلك، شن قادة فلسطينيي الداخل

لهم، وأن كافة شعراء فلسطين تغنوا به، وأنهم يرون به جزءا من دم ولحم وطنهم ويرفاون أي 
زازرم من تحريض نتنيارو وحكومته وبعض وسائل إعالم إسرائيل محاولة إلحراقه. وعبروا عن اشمئ

 عليهم التي استخدمت "إرراب الحرائق" بعناوين بارزة وباألحمر. 

 28/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
 المتأثرين أول والمرضى جديدة كهرباء أزمة تدخل غزة .45

 نقصال  باألصل يشهد الذي ،الكهربائي التيار على للحصول جديدة أزمة في غزة قطاع سكان دخل
 ساعات تصل بحير إاافيال، تخفياال  سيشهد الحالي الجدول أن التوزيع شركة أعلنت إذ حادا،

 مشافي أزمة يااعف أن شأنه من ما ورو فقط، ساعات ست إلى خمس بمعدل للسكان الوصول
 .رباءالكه عجز لسد مولداتها لتشغيل المخصم الوقود في حاد نقم من تشتكي التي غزة

 28/11/2016القدس العربي، لندن، 
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 اعتقالهما عملية أثناء بهما االحتالل قوات تنكيل تفاصيل يرويان طفالن .46
 األسير الطفل عن األحد، يوم الفلسطيني، األسير نادي محامي نقل": اإللكترونية األيام" - هللا رام

 يد على تنكيل لعملية تعراه الخليل، محافظة في دورا بلدة من ،(عامال  15) رالل أبو توفيق عمار
 .اعتقاله عملية أثناء االحتالل، قوات
 جيش من قوة أن" "عوفر" سجن في له أجرارا زيارة خالل األسير نادي لمحامي رالل أبو وأفاد

 الثاني تشرين من العاشر تاريخ في اعتقاله عملية المبرن، أثناء بالارب عليه اعتدت االحتالل
 يديه، في إبر ويأخذ مريض أنه أبلغهم أن وبعد لخنقه، محاولة في رقبته من بمسكه وقاموا الجاري،

 ."متعمدال  يديه على المربط بشد أحدرم قام
 تعرض اليوم، عنه، نسخة" اإللكترونية األيام" وتلقت الفلسطيني، األسير نادي عن صادر بيان وأفاد
 عملية أثناء االحتالل قوات يد على داءالعت الجلزون، مخيم من ،(عامال  16) عليان جهاد الطفل
 ورغم أنه عليان الفتى عن األسير نادي محامي ونقل المااي، األول تشرين 31 تاريخ في اعتقاله،
 تسبب الذي األمر قدمه على اربه تعمدت االحتالل قوات أن إال قدمه، أصابع في بكسر إصابته

 لتالقي" رداسا" مستشفى إلى نقله جرى ثم" عوفر" سجن إلى الحقال  ونقل قدمه، كاحل في بكسر له
 .العالل

 27/11/2016األيام، رام هللا، 
 
 شقيقها لمحاكمة جلسة حضورها أثناء تعتقل فتاة االحتالل قوات .47

 محكمة داخل جنين غرب جنوب يعبد بلدة من فتاة األحد، يوم اإلسرائيلي، االحتالل قوات اعتقلت
 ،(عاما21) انفيعات تقوى الفتاة اعتقلت االحتالل قوات أن محلية، مصادر وذكرت .العسكرية سالم
 .المحكمة داخل مجندة مع مشادة عقب اعتقالها تم حير شقيقها، محاكمة جلسة حاوررا أثناء

 27/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 عليها المستحقة الديون بسداد السلطة ُتطالب" القدس مشافي" .48

 مشافي في العاملين نقابات العيسى: طالبت إيهاب سبيتان، تحرير أبو فاطمة من - المحتلة القدس
 63 بنحو تقدعر والتي المتراكمة ديونها بسداد الفلسطينية، السلطة األحد، يوم المحتلة، القدس مدينة
 .دوالر مليون
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 في "الخيرية المقاصد جمعية"و" المطلع" مشفَييا  في العاملين نقابات أن" برس قدس" مراسلة وذكرت
 على احتجاجال  القدس، شرقي الزيتون جبل في" المقاصد" مشفى أمام األحد صبان اعتصمت القدس،
 .المتراكمة ديونها تسديد السلطة تأخر
 العقبات كل وجه في صمدت القدس مشافي إن الحسيني، رفيق ،"المقاصد" لمشفى العام المدير وقال

 السلطة تتحمل لكي األوان وآن اإلسرائيلي، االحتالل قبل من عليها ُفرات التي والُمعيقات
 .القدس مشافي تجاه مسؤولياتها

 إلى نحتال إنما فوري، وبشكل واحدة دفعة المستحقات تلك بدفع( السلطة) نطالبها ال أننا إلى وأشار
 الموظعفين، رواتب ودفع واألدوية األجهزة شراء في قدمال  الماي نستطيع كي المستحقات من جزء

 رذه لحل عباس، محمود الرئيس القدس، مدينة مشافي في والموظفون العاملون وناشد .قوله بحسب
الع " األزمة  ".صامدة اليوم حتى زالت ما التي المؤسسات تلك ستغلق وا،

 27/11/2016برس،  قدس
 
  محافظاتعدة  في شبابية مبادرات تطلق الفلسطينية" الرؤيا" .49

 متعددة الشبابية، المبادرات من سلسلة الفلسطينية،" رؤياال" مؤسسة زيدان: أطلقت بديعة – هللا رام
 كل في المحلية المؤسسات مع وبالشراكة أياال، المستهدفة والفئات األرداف، الجغرافية المواقع
 المرورية التوعية إلى وتهدف قلقيلية، مدينة في" بحارتك امشي" مبادرة المبادرات، رذه ومن .محافظة

 مبادرة انطلقت القدس، مدينة من القريبة العيزرية بلدة وفي. للطالب عمل ورش تنفيذ خالل من
 شوارع من المارين السائقين مخاطبة إلى وتهدف ،"الحل أنت" عنوان تحت تتواصل تزال ال مشابهة
 واآلرمات المؤثرة العبارات خالل من النظام على والحفاظ المرورية بالقوانين االلتزام بأرمية العيزرية
 بالشوارع.  واعها تمسي التي

 28/11/2016الحياة، لندن، 

 
 بغزة اإلعمار تعثر عن بالصور يتساءل فني معرض .51

 صورة علقت الغربية، الافة وسط الثقافي البيرة بلدية مركز صدر صادق: في ميرفت -البيرة  
 نتظاراال سئم وكأنه يديه، رافعا عامين منذ المقصوف منزله ركام يعتلي لمواطن فلسطيني من غزة

 .غزة قطاع في الفلسطينيين آالف عشرات يعيشها التي اإلعمار، إعادة تباطؤ بحالة وااق
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 إلى ترمي التي" الدولي الدعم متابعة" مبادرة امن ،"تكتمل لم غزة" بعنوان معرض من جزء والصورة
 .الفلسطينيين أمام المساءلة مواع الدولية المساعدات واع
 بيوت في يعيشون زالوا ما الذين الغزيين مشارد وفيلمين، صورة 50 من أكثر في المعرض وُيظهر
 التحتية والبنى المياه شبكات جانب إلى منازلهم، أنقاض على يقيمون وآخرين ،"كرافانات"  متنقلة
 .والقصف التجريف دمره الذي البيئي والغطاء والمدارس المدمرة
 غزة، قطاع خارل من خاصة لفلسطينيا للجمهور المشهد تقريب المعرض على القائمون وحاول
ر الطوب من قطع داخل الصور بعض ُصفت حير  .الرمال على وأخرى المكسع

 27/11/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 خطيرة تاريخية فلسطينية محطات تفاصيل": مقدسية ذكريات" .51

 للجميع قراءةال  األردنية األسرة مكتبة مشروع وامن الثقافة وزارة عن علي: صدر عزيزة – عمان
 ذاتية سيرة عن عبارة ورو نسيبة، حازم للدكتور جزأين، في -"ذاتية سيرة مقدسية ذكريات" كتاب

 .ومررا بحلورا عقد، بعد وعقدال  بيوم يوما الكاتب عاشها شخصية،
 العالم، بمحافل الكواليس وراء يجري كان وما الخطيرة المنعطفات تفاصيل الكتاب في نسيبة، وروى
 يخم بما االنحياز عدم ومؤتمرات الدولية البرلمانية االتحادات ولقاءات المتحدة األمم ابرمن وعلى
 عربية أحدار من ذلك تال وما 1967 العام في فلسطين من تبقى ما احتالل وكارثة وفلسطين، القدس
قليمية  .بينهما الوحدة وفك األردن  فلسطين ثنائية إلى باإلاافة ودولية، وا،

 28/11/2016 الغد، عّمان،
 

يجابية للتعامل مع غزة جديدةرؤية مصرية ": الخليج" .52  وا 
 لالطالعيستعد وفد أمني وسياسي مصري لزيارة قطاع غزة خالل األيام المقبلة، : رائد الفي -غزة

جراء مشاورات مهمة مع القوى والفصائل الفلسطينية، وذلك قبيل  على أوااع القطاع المحاصر، وا،
 ني وطني شامل في العاصمة المصرية القاررة. دعوتها لحوار فلسطي

وعلمت "الخليج" من مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة أن الحراك األخير، ودعوة القاررة لوفود 
متتالية تمثل قطاعات المجتمع المختلفة في غزة، لزيارة مصر، تندرل في سياق "رؤية مصرية جديدة 

يجابية" للتعامل مع قطاع غزة، على الصع  يدين السياسي واالقتصادي.وا،
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وقال مسؤولون وباحثون مصريون، لوفد إعالمي فلسطيني زار القاررة على مدار األيام األربعة 
المااية، إن غزة تمثل بالنسبة لمصر "عمقال أمنيال" وال يمكن لها أن تتخلى عنه، وستعمل على 

 لفلسطينية الداخلية.التخفيف من معاناة سكانه، بالرغم من حال االنقسام والخالفات ا
وأكدوا أن القاررة تدرك وتعلم بتفاصيل الحال الفلسطينية الداخلية، وانعكاسات االنقسام على حياة 
السكان، والمعاناة الشديدة لنحو مليوني فلسطيني في القطاع، التي لم تتغير رغم تشكيل حكومة 

تعادة دوررا في غزة، ولعب دور مهم التوافق قبل أكثر من عامين، ورغم ذلك فان القاررة معنية باس
 على صعيد التخفيف من معاناة سكانه.

ودعا النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" المحسوب على التيار اإلصالحي في الحركة 
أشرف جمعة، القوى والفصائل الفلسطينية إلى تلقف الحراك المصري الجديد، ودراسة رؤية موحدة 

 المصري، عندما يتم دعوتها لحوار شامل قريبال بعنوان "الوحدة والوطن".لمناقشتها مع الجانب 
وأااف أن مصر تشعر بقلق جدي من تدرور األوااع االقتصادية في غزة، إلى حد ينعكس سلبال 

 على مصالحها وأمنها في البوابة الشمالية، ورو ما يحدر في سيناء.
 28/11/2016، الخليج، الشارقة

 
 ليست عدونا األول.. بل القيادتان التركية والقطرية "ائيلإسر ": داعية مصري .53

اإلمام والخطيب األسبق لمسجد عمر مكرم، إن إسرائيل  شارين،قال الشيخ مظهر : بسام رماان
 ليست عدونا األول، بل القيادتان التركية والقطرية، مايفا، "واللي مش عاجبه يشرب من البحر".

دقيقة"،  90المنعم، مقدم برنامج " فية أجرارا مع اإلعالمي تامر عبدوتابع "شارين"، خالل مداخلة رات
المذاع عبر فاائية "المحور"، "اللي يحرض على جيش مصر وقتل جنودرا من الجيش والشرطة، 
ويسخر من الرئيس السيسي ويفتح قنوات فاائية على أراه تحرض على القااة ويغتالون النائب 

 طفال ويبيع النساء رو عدوي األول".العام، واللي يذبح الشيوخ واأل
وتابع: "اللي يحرض على قااة وشرطة مصر ويغتال الشباب والشيوخ رو عدوي األول واللي مش 

 عاجبه كالمي يشرب من البحر".
 25/11/2016، المصري اليوم، القاهرة

 
 "القدس الثاني للثقافة والفنون"تنظم مهرجان  "أطباء من أجل القدس" .54

جنة أطباء من أجل القدس في نقابة األطباء مهرجان "القدس الثاني للثقافة والفنون"، عقدت ل: عمان
 تحت رعاية نقيب األطباء الدكتور علي العبوس، وذلك في مجمع النقابات المهنية.
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مستمرة دون أي مساندة عربية أو  األقصىاالعتداءات على سكان القدس والمسجد  إنوقال العبوس 
الواجب  أنفهي على استحياء. وأكد  واإلسالميةاك ردود أفعال للدول العربية دولية، وان كان رن

والمقدسات التي  األرااييقتاي وقوف األمة العربية واإلسالمية عند مسؤولياتهم والدفاع عن 
 يستهدفها االحتالل اإلسرائيلي بشكل يومي في األرااي المحتلة.

المهرجان يتزامن مع مرور  إنالدكتورة زينب ابوعيشة وقالت نائب رئيسة لجنة أطباء من أجل القدس 
حوالي مئة عام على وعد بلفور المشؤوم، والذي عمل العدو خاللها على ارتداء ثوب الناسك وتفتيت 

 والتآمر عليها بمهارة فائقة. األمة
الوطن،  أبناءتبقي القدس حاارة في النفوس وتوحد  أنوااافت ان اللجنة أخذت على عاتقها 

 اح ممارسات االحتالل الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني واالرض والمقدسات.وف
ريع المهرجان والفعاليات التي  أنمن جانبه رحب رئيس المهرجان راسم الكيالني بالمشاركين، مشيرا 
في القدس، من خالل  وباألخمتقيمها اللجنة سيتم رصده لصالح دعم القطاع الطبي الفلسطيني 

 في اختصاصات يحتاجها الشعب الفلسطيني.تدريب األطباء 
وتخلل المهرجان محاارة للداعية الدكتور زغلول النجار بعنوان )بيت المقدس واالعجاز القرآني( 

للفنانة التشكيلية سامية الزرو )لماذا  وأخرىتحدر خاللها على عالمات زوال الكيان الصهيوني، 
لطالبة ربة ابولحية بعنوان )معاناة طفلة أعبر(، والمقدسية نزيهة ابوغوش، وقصة قصيرة ل

 فلسطينية(.
 باإلاافةوتامن المهرجان معراا للوحات الزيتية والصور الفوتغرافية التي تنقل حياة المقدسيين، 

المقدسة والتحف اليدوية والمطبوعات، وعرض صور ومحاارات  األراايبازار لمنتوجات  إلى
 حول القدس.

 27/11/2016، السبيل، عّمان
 
 ائتالفات عالمية لتنفيذ مشروع ناقل البحرين خمسةل تأه   .55

ائتالفات عالمية  5كشف مصدر مسؤول في وزارة المياه والري أنه تم االنتهاء من تأريل : عمان
شركة عالمية متخصصة كانت  20المرحلة األولى، وذلك من امن  -لعطاء مشروع ناقل البحرين

 ومختصة بتنفيذ مشاريع كبرى خاصة مشاريع التحلية والمياه.   قبلت عرواها بمرحلة التأريل المسبق
وقال المصدر، في بيان صحفي صدر أمس عن الوزارة، إن الوزارة انتهت من عملية االختيار عبر 

الحكومية بالمشروع واللجان الفنية  األشغاللجنة العطاءات الخاصة المشكلة بموجب نظام 
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يطالياشركات ري من الصين وفرنسا وسنغافورة وكندا المتخصصة، مبينا أن جنسيات رذه ال  وا،
 .إسبانيا إلى إاافةواليابان وكوريا الجنوبية 

شركة عالمية من دول مختلفة كانت  60ائتالفا عالميا امت  17 أنالمصدر المسؤول  وأواح
شروع حزيران )يونيو( المااي بناء على دعوة تأريل عطاء تنفيذ م 20تقدمت بعرواها للوزارة في 

 ناقل البحرين، والتي طرحتها الوزارة.
انتهاء الوزارة من إجراءات التأريل المسبق الئتالف الشركات المهتمة في تنفيذ وتمويل  إلى وأشار

 المشروع مؤكدا أرمية رذه الخطوة للسير بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. 
اليف المشروع، ناقم مسارمة رأس وستقوم شركة المشروع بجمع التمويل الالزم لتغطية جميع تك

المال التي تقدمها وزارة المياه من خالل منح المجتمع الدولي، وتبلغ كلفة المشروع اإلجمالية حسب 
 ( مليار دوالر.1.1تقديرات استشاري المشروع بحوالي )

وأااف المصدر أن أعمال تنفيذ المرحلة األولى من المشروع ستبدأ في الربع األول من العام 
(، ما سيمكن الوزارة من تنفيذ عدد من المشاريع 2020( واالنتهاء منه في الربع الرابع لعام )2018)

السياحية الرائدة في منطقة الوادي، على طول مسار الخط، وتشمل العديد من المنتجعات السياحية 
نشاء مركز بحثي ف ريد إلثراء والمشاريع الصناعية والتي ستعرض لالستثمار الداخلي والخارجي وا،

التجربة الهندسية األردنية، من خالل إجراء الدراسات واألبحار بالتعاون مع شركة البوتاس العربية 
 والتأكد من تنفيذ الخطط البيئية خالل تنفيذ المشروع وعملية خلط المياه.

 28/11/2016، ، عّمانالغد
 
 إعادة النظر بقانون األذانبيطالب ريفلين  أردوغان .56

، طالب أردوغانإعالم إسرائيلية، مساء يوم األحد، أن الرئيس التركي، رجب طيب ذكرت وسائل 
الرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، باعادة النظر في قانون منع األذان الذي تعتزم الحكومة 

 اإلسرائيلية تشريعه.
ة التركية ردوغان للتعبير عن شكر بالده على المساعدأوبادر الرئيس اإلسرائيلي إلى االتصال ب

 الجوية في إخماد الحرائق التي اندلعت في البالد.
قرر إرسال المساعدة الجوية فور علمه  ه، بحسب وسائل إعالم إسرائيلية، إنأردوغانبدوره قال 

اإلسرائيلية تمر في مرحلة انطالقة جديدة وأن السفير  –بانتشار الحرائق، وأن العالقات التركية 
ر مهامه في الفترة القريبة المقبلة. ونقلت وسائل إعالم قوله إن "تطبيع التركي في إسرائيل سيباش
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سرائيل رام جدا للمنطقة عموما"، وأااف أنه التعاون بين الدولتين سيتواصل  العالقات بين تركيا وا،
 في مجال الغاز الطبيعي وأنه المحادثات بين الطرفين بهذا الشأن ستجني ثماررا.

تطرق في ختام المحادثة مع ريفلين إلى قانون منع  أردوغانسرائيلية أن ونقلت وسائل اإلعالم اإل
 األذان، وطالب التعامل بحساسية مع قاايا حرية التعبير والعبادة في إسرائيل.

زاعما أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على حرية العبادة لكافة األديان،  أردوغانورد ريفلين على توجه 
ذل جهوده الستعادة جثامين الجنود اإلسرائيليين التي تحتجزرا حركة لكنه طالب الرئيس التركي بب

 "حماس".
 27/11/2016، 48عرب 

 
 ألف دوالر لالجئين الفلسطينيين في لبنان 200قّدمت أدوية بـ  "إعانة المرضى: "الكويت .57

 في إطار تنفيذ رسالة جمعية صندوق إعانة المراى ومد يد العون للمتاررين من: محمد الشرران
الكوارر والحروب ومساعدة النازحين والالجئين الفلسطينيين وبناء على االتفاقية المبرمة بين الجمعية 

 الاغط". –نروا" تم تنفيذ مشروع دعم أدوية أصحاب األمراض المزمنة "السكر و ووكالة "أ
ينيين في الدكتور محمد الشرران أنه تم تنفيذ المشروع لالجئين الفلسط اإلدارةوأواح رئيس مجلس 

ألف دوالر لمدة عام، استفاد منها ما  200لبنان وفلسطين واألردن، وبلغت قيمة الدعم لهذا المشروع 
لى  األونرواحالة مراية. وقد تقدمت وكالة  28820يقارب  بالشكر إلى الجمعية والحكومة الكويتية وا،

احي الحياة وثمنت رذا الشعب الكويتي على دعمه الالمحدود لالجئين الفلسطينيين في مختلف نو 
 التبرع الذي يعكس دور الكويت في خدمة اإلنسانية.

 27/11/2016، القدس، القدس
 
 جامعة الدول العربية تؤكد دعمها للمبادرة الفرنسية للسالم في الشرق األوسط .58

جامعة الدول العربية، ، أن خالد إبراريم ، عنالقاررة، من 2016 11 27 ،لةنباء األنااولوكالة 
 كدت اليوم األحد، دعمها للمبادرة الفرنسية الداعية لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط.أ

جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية، مساء اليوم، عقب استقبال أمينها العام أحمد أبو الغيط للمبعور 
العاصمة الفرنسي الخام لعملية السالم في الشرق األوسط، بيير فيمون، في مقر الجامعة ب

 المصرية القاررة.
وتناول لقاء أبوالغيط وفيمون نتائج المشاورات واالتصاالت التي أجرارا األخير، خالل الفترة المااية 
مع مختلف األطراف المعنية، لعقد المؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط، والتي شملت كبار 
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ي أجرارا مع الجانبين الفلسطيني المسؤولين في واشنطن وموسكو، إاافة إلى اللقاءات الت
 واإلسرائيلي.

وخالل لقائه فيمون، أكد أبو الغيط "دعم الجامعة للمبادرة الفرنسية بعقد المؤتمر الدولي للسالم في 
 الشرق األوسط".

وقالت الجامعة إن المبادرة الفرنسية "تهدف إلى تركيز االرتمام العالمي على القاية الفلسطينية، 
طالق مسار جدي يفاي إلى ومواجهة المخ سرائيلية(، وا، اطر التي تهدد حل الدولتين )فلسطينة وا،

 إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
الشرق ، أن "سوسن أبو حسين ، عنالقاررة، من 27/11/2016الشرق األوسط، لندن، وأاافت 
 الحالي اجتماعا عربيا  ف نهاية الشهرعلمت من مصادر مطلعة أن القاررة ستستاي"، األوسط

أوروبيا على المستوى الوزاري من المتوقع أن يناقش الموقف من المقترن الفرنسي بعقد مؤتمر دولي 
 للسالم في الشرق األوسط.

وقال األمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكى: إن "المبعور الفرنسي عرض خالل 
اقترحته فرنسا بشأن  تي يقوم بها بصفته مبعوثا من أجل اإلعداد للمؤتمر الذياللقاء الجهود ال

 العملية السياسية في الشرق األوسط، أو ما يطلق عليه عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين".
وأعرب زكى في تصريحات له عقب اللقاء عن أمله في أن تكلل تلك الجهود الفرنسية بالنجان، 

الغرض، وقدم تقريرا  إلى أن المبعور الفرنسي قام بجوالت في عدد من عواصم العالم لهذامشيرا 
 لةمين العام حول اتصاالته في رذا المواوع.

وأااف أن "األمين العام ناقش مع المبعور الفرنسي عددا من األفكار حول مستجدات وتطورات 
الفرنسي بشأن رذه الجهود  تواصل مع الجانبالمبادرة الفرنسية"، مؤكدا أن "الجامعة العربية على 

 .خاصة حتى نصل إلى نتائج تؤدى النعقاده في التوقيت المناسب"
 
 العربية إلى فلسطين للمشاركة في المؤتمر السابع لـ"فتح" واألحزاب وصول عدد من الوفود .59

والكردية إلى دولة  وصل، مساء اليوم األحد، عدد من الوفود واألحزاب والقوى الوطنية العربية: أريحا
فلسطين للمشاركة في المؤتمر السابع لحركة "فتح"، المقرر انطالق أعماله يوم الثالثاء المقبل، 

 التاسع والعشرين من الشهر الجاري، في مدينة رام هللا.
وجرت مراسم استقبال الوفود والشخصيات العربية في قاعة كبار الزوار في مقر اإلدارة العامة 

لحدود بحاور رئيس ريئة المعابر والحدود الفلسطينية ونظمي مهنا وممثلين عن مفواية للمعابر وا
 العالقات العربية.
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وامت الوفود التي وصلت اليوم عددا من الشخصيات وممثلين من القوى واألحزاب السياسية من 
 األردن، ومصر، وتونس، والكويت، والعراق، وكردستان العراق، والسودان.

 27/11/2016، اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب
 
 ةلمساعدة الالجئين الفلسطينيين في سوري مركز الملك سلمان لإلغاثة يوقع مع "األونروا" برنامجاً  .61

وقع مركز الملك سلمان ل غاثة واألعمال اإلنسانية ووكالة )األونروا(، اليوم، بمقر المركز : الرياض
ألف سلة غذائية لالجئين الفلسطينيين في المناطق األكثر  30لتقديم  تنفيذيال  بالرياض، برنامجال 
را في سوريا.  تار ل

وأكد مدير اإلغاثة العاجلة بالمركز، فهد العصيمي، أرمية التوقيت للتوقيع لدعم الفلسطينيين 
من المستاعفين، حير سيتم الدعم  314,122مناطق سورية ليستفيد من البرنامج  5الالجئين في 

 أشهر بدلءا من رذا التوقيع. 6ألف سلة غذائية لمدة  30بس
 27/11/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 من عناصر التنظيم أربعةأدى لمقتل  والجيش اإلسرائيلي في الجوالن "داعش"اشتباك بين  .61

عواصم س وكاالت: قتل الجيش اإلسرائيلي أربعة مسلحين على صلة بتنظيم "الدولة اإلسالمية"، بعدما 
قوا النار على جنوده في الجزء الذي تحتله إسرائيل من رابة الجوالن، أمس األحد، حسب ما أطل

 أعلن متحدر عسكري، وأكدت مصادر عسكرية أنها تنظر بقلق بالغ إلى رذا الحادر.
وقال المتحدر باسم الجيش اإلسرائيلي بيتر ليرنير إنه تم استهداف الجنود بمدافع رشاشة وقذائف 

يقصف سالن الجو اآللية التي كان المسلحون يستقلونها. وأشار  أنباطالق النار قبل  راون، فردوا
ليرنير إلى أن المسلحين ينتمون إلى "لواء شهداء اليرموك" الذي سبق أن بايع تنظيم "الدولة". ولم 

 يصب أي من الجنود في تبادل إطالق النار، بحسب ليرنير.
التي يطلق فيها جهاديون في سوريا النار في اتجاه جنود وأكد جنرال سابق أنها المرة األولى 

إسرائيليين في منطقة تخاع للسيطرة اإلسرائيلية، إال أنه أشار إلى أن رذا ال يشكل على األرجح 
 تغييرا في استراتيجية تنظيم "الدولة".

وم مباشر وقال الجنرال في االحتياط نيتزان نوريل للصحافيين إن رذه "أول مرة" يحصل فيها "رج
 مماثل على أنشطة إسرائيلية في الجانب اإلسرائيلي".

وحسب نوريل، ورو مدير سابق لمكتب مكافحة اإلرراب اإلسرائيلي، فان قرار الهجوم الذي شنه 
الجهاديون رو "قرار محلي" ولم يصدر من قيادة عليا وال يشكل سياسة جديدة لتنظيم "الدولة" اد 
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"إنهم يعرفون تماما الرد اإلسرائيلي" على أي رجمات، معتبرا أن فتح وأااف  القوات اإلسرائيلية.
 جبهة مع إسرائيل رو "آخر ما يريده تنظيم الدولة اإلسالمية حاليا".

 28/11/2016، القدس العربي، لندن
 
 اإلسرائيلي "العدو"الجامعة العربية: الفلسطينيات يعانين من عنف  .62

المرأة الفلسطينية ما “قالت جامعة الدول العربية، اليوم األحد، إن  القاررة   خالد إبراريم   األنااول:
 .زالت تعاني من عنف العدو اإلسرائيلي الممنهج

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية، وتقلت األنااول نسخة منه، بمناسبة االحتفال بحملة 
نوفمبر  تشرين الثاني  25حدة في يوما لمنهااة العنف اد المرأة، التي أطلقتها األمم المت 16الس

 ديسمبر  كانون األول المقبل، الموافق لليوم العالمي لحقوق اإلنسان. 10الجاري، وتنتهي في 
المرأة الفلسطينية ما زالت تعاني من العنف الممنهج من قبل العدو اإلسرائيلي، “أن  وجاء في البيان:

 ”.ئ حقوق اإلنسانمنتهكال كافة المواثيق والتعهدات الدولية ومباد
 27/11/2016، رأي اليوم، لندن

 
 اتحاد موظفي "األونروا" يعلق االحتجاجات عشرة أيام استجابة لمبادرة المفوض العام .63

 غزة س "القدس العربي": أعلن اتحاد الموظفين العاملين في وكالة غور وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
ت االحتجاجية واإلارابات لمدة عشرة أيام، استجابة األونروا"، أمس األحد، عن تعليق الفعاليا"

لمبادرة المفوض العام، بيير كررينبول، التي تهدف إليجاد مخرل للخالف الناشب بين المنظمة 
 والموظفين.

وقال رئيس اتحاد الموظفين، سهيل الهندي لس"القدس العربي"، إن "الفعاليات االحتجاجية التي أعلن 
عشرة أيام"، مشيرال إلى أن ذلك يأتي لس"إعطاء المجال أمام مبادرة المفوض  عنها سابقا ستعلق لمدة

العام التي اقترحها خالل لقاء عقد الجمعة المااية، مع اتحادات الموظفين في الافة الغربية 
 وقطاع غزة".

وأواح أن "المفوض العام قرر امن مبادرته إرسال لجنة خاصة للتباحر مع االتحادات لحل 
القائمة، وأن رذه االتحادات وافقت بعد اتصاالت أجرتها يوم أمس على قبول المبادرة، من األزمة 

 خالل تعليق فعالياتها لمدة عشرة أيام".
وتشمل االحتجاجات تعليق العمل بشكل كامل وتنفيذ إاراب شامل في مناطق متفرقة في الافة 

ق التحاد الموظفين باإلاراب الشامل عن وغزة، وا،غالق المقرات الرئيسة، تمهيدال لتنفيذ تهديد ساب
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العمل في كافة مرافق رذه المنظمة الدولية، رفاال لسياسة التقليصات في الخدمات المقدمة لجموع 
 الالجئين في مناطق العمليات الخمس، وكذلك رفاال لعدم حصول الموظفين على حقوقهم الوظيفية.

أبو حسنة، أن اجتماعا عقد عبر تقنية )الفيديو وكشف المستشار اإلعالمي لس "األونروا"، عدنان 
كونفرس( بين االتحادات ومفوض "األونروا" الجمعة المااية وكان "إيجابيا ومثمرا" وتم التقدم خالله 

 بمبادرة من قبل المفوض وقبلتها االتحادات، لحل الخالف القائم بينهما.
وقف الخدمات المقدمة لالجئين وتمنى التوصل إلى اتفاق ينهي كافة االحتجاجات، ويمنع ت

 الفلسطينيين.
وأشار إلى أن "المفوض العام في "األونروا" يبذل جهودا كبيرة لسد عجز ميزانية رذه المنظمة الدولية 

 لهذا العام، وأنه يقوم اليوم بزيارة للمملكة العربية السعودية من أجل التوقيع على اتفاقيات رامة".
 28/11/2016، القدس العربي، لندن

 
 مليار دوالر لإليفاء بالتزاماتها  1.8لـ "األونروا" تحتاج .64

قال الناطق الرسمي لوكالة "األونروا"، سامي مشعشع، إن الوكالة "تحتال   :نادية سعد الدين -عمان 
دارة الخدمات العادية والطارئة التي تقدمها  مليار 1.8إلى  دوالر، العام المقبل، لتغطية احتياجاتها وا،
 ين".لالجئ

مليون دوالر للميزانية  760وأااف مشعشع، لس"الغد" من فلسطين المحتلة، إن الوكالة "بحاجة إلى 
مليون لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة،  400مليون للميزانية الطارئة في سورية، و 400العادية، و

، عدا 2007عام مليون لمشروع إعادة بناء وا،عمار مخيم نهر البارد، في لبنان، الذي ُردم  200و
 الميزانية المخصصة لمشاريعها الحيوية".

وأواح بأن ذلك "يتطلب سياسة مالية جديدة، وحشد الموارد المالية الالزمة "لةونروا" من الدول 
المانحة"، الفتال إلى "طرن مقترن، ألول مرة في تاريخ الوكالة، خالل اجتماعات اللجنة الرابعة األممية 

مالي، بدراسة تخصيم ميزانية محددة لةونروا باألمم المتحدة، باإلاافة إلى التي تبحر واعها ال
 التبرعات الطوعية".
قيد المعالجة داخل أروقة األمم المتحدة، وسيكون خااعال لمناقشات جادة،  األمروأشار إلى أن "رذا 

 ولكنه تطور مهم يؤدي إلى واع مالي أكثر ثباتال للوكالة، عند تحققه".
"الوكالة استطاعت، في األسابيع األخيرة من العام الحالي، تحفيز بعض الدول، السيما وبين أن 

السعودية والكويت واإلمارات، باعطاء مسارمات إاافية قيمة، فاالل عن إقناع كندا بتقديم دعمها، 
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 سنوات، مما عزز قدرة الوكالة على تخفيض العجز المالي لمستوى متدني، 4بعد انقطاع دام قرابة 
 وتنقذ العام الحالي".

مليون  37مليون دوالر إلى  100 – 80"بانخفاض حجم العجز المالي من حوالي  وأفاد مشعشع
نما  دوالر"، مؤكدال أن "األونروا" لم تتحدر يومال عن توجه بتخفيض الخدمات المقدمة لالجئين، وا،

 من رم دون خط الفقر".تؤكد مرارال بأن "الاغط ثقيل عليها، في ظل ارتفاع نسبة الالجئين م
بالحد األدنى، لكي تستطيع  %5ولفت إلى "الحاجة لزيادة نسبة التبرعات المقدمة للوكالة بنحو 

 اإليفاء ببرامجها وخدماتها لالجئين"، معتبرال أن "عدم تحقيق ذلك ياع الوكالة في نفس األزمة".
العام الحالي، في اوء المؤشرات سيكون أفال حاالل من  2017 إن عامورأى أنه "من المبكر القول 

 اإليجابية األخيرة، حير ما تزال التحديات مستمرة في سورية".
وفي األثناء؛ نفذ العاملون في "األونروا"، أمس، اعتصامال، دعت إليه لجنة العمال، احتجاجال على 

 م الحقوقية.تخفيض الوكالة للمزيد من الخدمات المقدمة لالجئين، وعدم استجابتها لتلبية مطالبه
وقالت مصادر في الوكالة، لس"الغد"، إن "قطاعال واسعال من لجان المعلمين والخدمات والرئاسة، 

آالف موظف، قد اعتصموا أمام مبنى الرئاسة  7العاملين في الوكالة، والمقدر إجمالي عددرم بنحو 
 العامة للوكالة للتعبير عن موقفهم االحتجاجي تجاه سياسة الوكالة".

 28/11/2016، ، عّماندالغ
 
 نسبة تغيير %60.. تراجع الشيعة وتقدم المعارضة وينتائج انتخابات البرلمان الكويت .65

أعلن رؤساء اللجان في الدوائر االنتخابية الخمس التي جرت بها : أحمد المصري-محمدعبدالغفار
زين في كل دائرة خالل انتخابات مجلس األمة الكويتي تباعال، فجر اليوم األحد، أسماء العشر الفائ

 االنتخابات التي جرت أمس.
وأظهرت النتائج المعلنة، مجلسال يوحي بمشهد سياسي ساخن في المرحلة المقبلة، لكنها أياا حملت 

 مفاجآت كثيرة، تصدررا عودة عدد كبير من المعاراة السابقة.
ال، بنسبة تغيير لتركيبة جديد 30عاوال فقط من مجلس األمة السابق، مقابل  20ووفق النتائج فاز 
 .%60المجلس بلغت نحو 

 مقاعدرا،ثالثين بالمئة من سكان الكويت أكثر من ثلر  حواليفيما فقدت األقلية الشيعية التي تشكل 
 في المجلس السابق. 9مقاعد فقط مقارنة بس 6حير حصلت على 

ن خورشيد، وخليل والستة رم عدنان سيد عبد الصمد، وصالح أحمد عاشور، وخالد الشطي، وصال
 إبراريم الصالح، وخليل عبد هللا أبل.
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أما الحركة الدستورية اإلسالمية )اإلخوان المسلمين( فحصلت على أربعة مقاعد، فيما حصلت المرأة 
 مرشحة. 14على مقعد واحد من إجمالي 

جلس وشهد البرلمان إعادة وجوه كانت معاراة للحكومة، وحقق المقاطعون والمستقيلون من الم
من الخمسة  3مرشحال، ونجح  16نواب من أصل  9السابق نتيجة الفتة، حير عاد من المقاطعين 

 .2013المستقيلين من مجلس 
 نائبال سابقين على مقاعدرم االنتخابية أبرزرم رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم. 20وحافظ 

مد الكندري، ومحمد مروي كما حافظ على مقاعده كل من رم عدنان سيد عبد الصمد، وعيسى اح
الهدية، وصالح أحمد عاشور، ومبارك سالم الحريم، وخليل ابراريم الصالح، وحمد سيف الهرشاني، 

 وخلف دميثير العنزي، وراكان يوسف النصف، وعودة عودة الرويعي.
ابل، ومحمد ناصر  وخليل عبدهللاكا حافظ على مقعده السابق كل من سعدون حماد العتيبي، 

، و سعد علي خنفور الرشيدي، وعسكر عويد العنزي، وحمدان سالم العازمي، وطالل سعد الجبري
 جالل السهلي، وفيصل محمد احمد الكندري، ومحمد رادي الحويلة.

عبدهللا يوسف الرومي، واسامة عيسى  نائبا جديدال رم عادل جاسم الدمخي، و 30ودخل المجلس 
الراا خورشيد، ورياض أحمد العدساني، و جمعان  الشارين، وخالد حسين الشطي، و صالن عبد

 ظارر الحربش، ومحمد براك المطير، وعمر عبدالمحسن الطبطبائي.
كما دخل المجلس كل من عبد الوراب البابطين، ويوسف صالح الفاالة، و عبد الكريم الكندري، 

مد نبيل الفال، و وصفاء عبد الرحمن الهاشم، ومحمد حسين الدالل، ووليد مساعد الطبطبائي، واح
ثامر سعد السويط، ومبارك ريف الحجرف، ومحمد رايف المطيري، وعبدهللا فهاد العنزي، وشعيب 

 شباب المويزري.
أياا من النواب الجدد كل من: علي سالم الدقباسي، وسعود محمد الشويعر، ومرزوق خليفة 

حمد العتيبي، وماجد مساعد الخاير، والحميدي بدر الحميدي، وخالد م وحمود عبدهللاالخليفة، 
 المطيري، ونايف عبدالعزيز العجمي، و ناصر سعد الدوسري.

امرأة، وأُغلقت صناديق  14مرشحا بينهم  293وانطلقت االنتخابات صبان السبت، وتنافس فيها 
 االقتراع في الثامنة من مساء اليوم ذاته.

 27/11/2016وكالة األناضول لألنباء، 
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 .. التداعيات واالحتماالتمعركة وراثة عباس .66
 عدنان أبو عامر
لم يتوقف السباق نحو الرئاسة الفلسطينية على تبادل االتهامات بين المتوثبين للمنصب، بل أخذ رذا 
التنافس حد االشتباكات الداخلية، السيما في الافة الغربية، واإلعالن عن اكتشاف خلية خططت 

بالتزامن مع زيادة في مؤشرات العنف المتوقعة، وتنامي الغتيال عدد من المسئولين الفلسطينيين، 
 الدور اإلسرائيلي فيها.

 
 بازار الترشيحات

أيام قليلة وينعقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح أواخر نوفمبر تشرين الثاني الجاري، وربما يكون 
لسلطة الفلسطينية الملف األكثر حاورا على أجندته يتمثل بحسم الصراع على مستقبل وراثة رئيس ا

محمود عباس، الذي يشهد احتداما في التنافس واالستقطاب السياسي واألمني في اآلونة األخيرة على 
 األرض.

ليس سرا أن رناك رمادا يكاد يشتعل في أروقة السلطة الفلسطينية منذ سنوات عديدة، وتحديدا أواسط 
الذي تجاوز أعوامه الثمانين، ويعاني الرجل ، حول روية الرئيس الفلسطيني القادم خلفا لعباس، 2011

من عدة مشاكل صحية، وال تمر عالقته على ما يرام مع إسرائيل وعدد من جيرانه العرب، مما 
يجعل مسألة غيابه عن المشهد الفلسطيني أمرا متوقعا، سواء ألسباب طبيعية صحية أو لعوامل 

ار آخر، فهي السياسة صاحبة المفاجآت سياسية، ومن يدري فقد يبقى الرجل في منصبه إلى إشع
 غير المتوقعة.

أيا كان السيناريو المتوقع لقيادة الرئاسة الفلسطينية، فان الصراع بلغ أوجه في األشهر األخيرة داخل 
 أروقة السلطة الفلسطينية، وتجلى ذلك بمسارين اثنين: سياسي وأمني.

بناء فتح، وال حتى األخ األكبر، الذين يلجؤون المسار السياسي أكد أن عباس لم يعد األب الكبير أل
إليه، ويحتكمون عنده، كما كان عرفات الذي اختلف الفتحاويون معه ولم يختلفوا عليه، بل ربما 

 يمكن القول بكثير من الثقة إن عباس بات عنصر توتير للحركة، وتقسيم لها، وتجزئة لتياراتها. 
ية تخترق الحركة، وتجعلها متناثرة في والءاتها بين عباس وفي اوء ذلك، بدأت االستقطابات الفتحاو 

وباقي خصومه في قيادة الحركة، السيما محمد دحالن الذي نجح في تحويل نفسه حصانا رابحا في 
لعبة المرارنات اإلقليمية والدولية، وربما اإلسرائيلية، فبتنا نشهد نقاشات عالية الصوت، حامية 

ول في فتح، وعلى مرأى ومسمع من وسائل اإلعالم، مما مزق ما الوطيس، بين قيادات الصف األ
 تبقى من وحدة فتحاوية داخلية، وعمل على إقصاء األصوات الوحدوية فيها، على قلتها.
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خرجت معركة وراثة عباس من الدائرة الفلسطينية إلى الدائرة العربية واإلقليمية، وكأن اختيار الرئيس 
أكثر من كونه فلسطينيا، حتى إن بعض التسريبات تحدثت عن ترشيحات الفلسطيني بات قرارا عربيا 

للقادة المحتملين لقيادة السلطة الفلسطينية، بين مروان البرغوثي كرئيس محتمل، وجبريل الرجوب 
نائبا له، ومحمد دحالن زعيما لفتح، وسالم فياض رئيسا للحكومة، وكأن الواع الفلسطيني تحول 

 ع ببااعته إلى األمام.بازارا لمن أراد الدف
 

 صدامات الشوارع
لم يكتف الفتحاويون برسم خارطة الطريق الخاصة بهم لمن سيقودرم غدا خلفا لرئيسهم المختلفين 
عليه اليوم، على أن يتم حصررا في النقاش السياسي والتنافس التنظيمي، وربما االستقواء بالخارل، 

اعهم، واختيار زعيمهم، السيما في مناطق الافة بل اتخذوا من الميدان ساحة مناسبة لحسم صر 
 الغربية.

ولذلك فقد شهدت مخيمات الالجئين الفلسطينيين المنتشرة في مختلف أنحاء الافة الغربية، 
اشتباكات اارية وصدامات دامية بين األجهزة األمنية الفلسطينية ومجموعات مسلحة مناوئة 

لمناطق باتت محرمة على قوات األمن التابعة لعباس، وبعاها موال لدحالن، حتى إن بعض ا
 للسلطة الفلسطينية، في ظل السيطرة التي تبديها تلك المجموعات على رذه المناطق.

أخطر من ذلك، ففي ظل السيطرة اإلسرائيلية شبه المطلقة على الافة الغربية، وحالة التفتيشات 
سرائيلية خلف كل سالن تعتبره غير شرعي، المتالحقة والمطاردات المكثفة التي تقوم بها القوات اإل

لكن العالمين ببواطن األمور في الافة يؤكدون أن السالن رناك منتشر، وبصورة كثيفة في بعض 
المناطق، لكنه ال يصل بسهولة إلى حركات المقاومة الفلسطينية التي تنفذ عمليات مسلحة اد 

ات التي تخوض اشتباكات مسلحة ودامية إسرائيل، السيما حماس، بل يبقى مقتصرا على المجموع
 مع السلطة الفلسطينية.. فما الذي يحدر 

تتردد أقاويل تسندرا تطورات ميدانية بشأن وجود حالة من التشظي داخل فتح وصلت تردداتها إلى 
إنشاء مجموعات مسلحة لكل تيار وقائد، يحاول فرض سيطرته على األرض، تمنحه نفوذا داخليا 

ا أراد فرض شروطه ومطالبه لليوم التالي لغياب عباس، ورذا بالمناسبة ليس أمرا شاذا وخارجيا إذا م
في مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية، ومنها فتح التي كانت تلجأ إلى الشارع وقتما يايق النقاش 

 السياسي في الغرف المغلقة.
الفلسطينية عن خلية مسلحة الملفت في طور الحدير عن صدامات الشوارع، ما كشفته أجهزة األمن 

كانت تخطط لحملة اغتياالت في صفوف قادة فتح، يرأسها عميد في األمن الفلسطيني، ولعل ما 
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يثير االنتباه أن األسماء المواوعة على قائمة التصفيات ليست على قلب رجل واحد، فمنهم المؤيد 
لخلط األوراق على الساحة لعباس والمعارض له، ورو ما قد يؤكد وجود لعبة مخابراتية تهدف 

الفلسطينية، ويجعلها مهيأة للدخول في حمام دماء، قد ال يستثني أحدا، لكنه أمر متوقع في ظل 
 احتدام الصراع.

ورغم أن دحالن يتمتع بنفوذ فتحاوي وااح في غزة، وتبدو أسهمه في الافة الغربية متوااعة، 
رناك، وبات له أزالم ومريدون يأتمرون بأمره،  العتبارات كثيرة، ذاتية ومواوعية، لكن الرجل وصل

 ويعتاشون من ماله، ويتحينون لحظة الصفر للتمكين له في مقر المقاطعة، حير الرئاسة الفلسطينية.
في المقابل، تبرز أسئلة كثيرة حول مدى الدور الذي تلعبه إسرائيل في الصراع المحتدم على مستقبل 

إنها طوت صفحة عباس إلى األبد، وقائل إنها تحاول ابتزازه أكثر  الرئاسة الفلسطينية، بين من يقول
فأكثر، لكنها باقية عليه، وثالر يرى أنها في طور المفاالة بين من سيخلفه، ومن سيكون أكثررم 

 تقديما للخدمات لها، أو في أحسن األحوال أقلهم "سوءا" بالنسبة لها.
 

 اليوم التالي
ة واألحدار المفاجئة، فان عباس في الربع األخير من عهده السياسي، بعيدا عن التوقعات االستثنائي

وربما الحياتي، مما يعني بالارورة أن الواع الفلسطيني مقبل على تغييرات جوررية في تركيبة 
وريكلية نظامه السياسي، صحيح أن األمر يتعلق بشخم الرئيس، لكن المنظومة الحاكمة في 

ل شيء في شخصه، مما قد يبدي حالة التنافس واالستقطاب مشروعة األرااي الفلسطينية اختزلت ك
 لوال أنها تجري في أجواء مسمومة وغير صحية.

المالحظ لطبيعة التنافس الدائر على منصب الرئاسة الفلسطينية يرى بما ال تخطئ عينه أن الحدير 
يدور حول رئيس يدور عن سباق فتحاوي داخلي، ال عالقة لباقي الفصائل فيه، مع أن األمر 

فلسطيني، يمثل الفلسطينيين، وليس زعيما تنظيميا حزبيا خاصا بفتح، ورذه نقطة البداية الخاطئة في 
 السلوك الدائر حاليا في الافة الغربية.

قصاء القوى الفلسطينية الفاعلة على الساحة في مسألة حساسة كمنصب  ربما ال ينبغي تجاوز وا،
اسي الفلسطيني يمنح رئيس المجلس التشريعي رئاسة مؤقتة في حال الرئيس، ورغم أن القانون األس

غاب الرئيس لمدة ستين يوما إلى حين إجراء االنتخابات الرئاسية، لكن الواع القانوني الفلسطيني 
 مجير لصالح االعتبارات السياسية، ومع أن ذلك أمر غير صحي، لكن العادة جرت ركذا.

أرمية وجود تشاور فلسطيني جماعي حول مستقبل الواع في ولذلك تبدو اإلشارة ارورية إلى 
األرااي الفلسطينية، تحسبا لسيناريو واقعي جدا يتمثل بأن يستيقظ الفلسطينيون على نبأ يفيد بوفاة 
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ال فسنكون أمام  أو استقالة عباس، حينها البد أن تكون اإلجابات وااحة، والخيارات ماثلة، وا،
يما في الافة الغربية، في ظل خرول األمر عن السيطرة الفلسطينية، سيناريورات صعبة قاتمة، الس

 وتدخل األيادي الخارجية بصورة فظة وسافرة.
صحيح أن القادة الفتحاويين المتنافسين على منصب الرئاسة يقومون منذ اآلن بحملة تجييش غير 

لب منهم مسبوقة اد بعاهم البعض، وكل منهم يشيع أنه أفال من اآلخر، لكن ذلك يتط
االستماع لصوت العقل، وتحكيم المنطق، بعيدا عن لغة  -وطنيا وأخالقيا ومصلحيا-بالارورة 

الشحن العاطفي والتحشيد األمني واالستقواء بالخارل، بحير يتمكن الفلسطينيون من عبور رذه 
 المرحلة بأقل قدر من الخسائر، على اعتبار أن الحدير عن مرحلة المكاسب فات منذ زمن.

 27/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 مملكة سيناء العربية .67

 د. فايز أبو شمالة
ماذا لو فكرت إسرائيل في توظيف قدراتها وعالقتها الدولية في إقامة مملكة سيناء العربية، والسيما 
أن التطورات في المنطقة بشكل عام، والتطورات في مصر بشكل خام، وواقع حال الناس في 

 على مثل رذا التفكير، الذي قد يبدو غريبال للورلة األولى سيناء قد يشجع 
رربرت “ولكن بالرجوع إلى التاريخ القريب، نالحظ أن المندوب السامي البريطاني في فلسطين 

صمويل" قد أجرى اتصاالت واسعة مع الزعامات العربية في شرق األردن، قبل أن يقوم بزيارتها عام 
 عشائر األردن، ويقول لهم: ، ويجتمع مع حشد كبير من1920

مستقلة تساعدكم على  إدارةالحكومة البريطانية ال تقصد إلحاقكم بادارة فلسطين، بل تريد تأسيس 
، وسنرسل لكم عددال من السياسيين ورجال القااء من ذوي الحنكة والدراية والمعرفة أنفسكمحكم 

اتكم للدفاع عنكم أمام أي تعد من الخارل، التامة باألرالي وباللغة العربية، ليساعدوكم في تنظيم قو 
 وتنظيم الدرك المحلي لتأكيد النظام وترويج التجارة السليمة.

هللا بن الحسين سلسلة من اللقاءات مع وزير المستوطنات البريطانية  عبد األميروقد أجرى بعد ذلك 
كوحدة جغرافية  األردنيعترف بشرق  1922سنة  األمممن عصبة  صدور قرارتشرشل" نجم عنها “

، أي قبل عامين من نكبة الشعب الفلسطيني، حصلت المملكة 1946وفي سنة  وسياسية مستقلة.
األردنية الهاشمية على االستقالل الذي مكنها من استيعاب مئات أالف الالجئين الفلسطينيين؛ بعد 

سرائيل بالشكل الذي أن شردرم اليهود من دياررم، بل نجحت المملكة األردنية في ابط الحدود مع إ
 .70وحتى سنة  67حال دون أي تسلل معاٍد إلسرائيل، ما خال الفترة الممتدة من 
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إن حالة األمان التي وفرتها المملكة األردنية على طول الحدود الشرقية إلسرائيل، قد تدفع السياسيين 
أصدقاء إسرائيل؛ الذين اإلسرائيليين إلى تقليد التجربة في سيناء، وذلك بشكل مباشر، أو من خالل 

سيروجون لفكرة إقامة مملكة سيناء العربية، والقابلة للحياة بمنفذرا على البحرين المتوسط واألحمر، 
على بقعة من األرض تكتنز في جوفها المعادن والثروات الطبيعية التي ستفيض عن حاجة سكانها، 

 وتتسع ألطماع اإلسرائيليين.
 

 المخطط اإلسرائيلي؟فما دوافع هذا الظن السيء ب
حجم التفجيرات العنيفة التي تنفذ اد الجيش المصري في منطقة ساحلية تخلو من التااريس  -1

 المعقدة، وتخلو من الكثافة السكانية.
مواصلة ردم البيوت القريبة من قطاع غزة، ومواصلة تفريق شمل سكان شمال سيناء، وذلك  -2

 الحياة.باقامته مناطق عازلة، ومناطق معدومة 
الرعب اإلسرائيلي من مستقبل مصر، ومن قدراتها المكبلة باالتفاقيات، والخوف من تاريخ  -3

الشعب المصري الرافض للوجود اإلسرائيلي، كل ذلك يشجع إسرائيل على إقامة منطقة عازلة في 
 سيناء، تفصل بين مصر المستقبل والغاب، وبين الكيان اإلسرائيلي.

مليون إنسان، يشكلون قنبلة  2السكاني في غزة التي تجاوز سكانها عدد استباق االنفجار  -4
ديمغرافية ستتفجر في وجه إسرائيل، إذا لم ترتب وسائل انتقالهم الطوعي إلى سيناء، وذلك من خالل 

 خلق فرم عمل، وتوفير الخدمات كوطن بديل آمن.
 

 فما العمل إلفساد المخطط اإلسرائيلي؟
القسوة والعنف المستخدمة اد سكان سيناء، فالقمع  أساليبأن يرفض على الشعب المصري  -1

 بحد ذاته رو المحرض األول لسكان سيناء على التفكير باالبتعاد عن حكم مصر.
تسهيل التواصل الجغرافي بين سيناء ومصر، وذلك من خالل وقف الماايقات واإلعاقة التي  -2

 لسويس.يتعرض لها سكان سيناء أثناء عبوررم لقناة ا
شعار المواطن في  -3 العمل على تطوير مصادر الرزق لسكان سيناء، وتوفير فرم العمل، وا،

 سيناء بكيانه، ومكانته اإلنسانية والسياسية.
تسهيل حياة المواطنين في قطاع غزة، وفتح المعابر، وتشجيع التجارة بين سكان قطاع غزة  -4

 التواصل الحااري بين الطرفين.وسكان سيناء، بما يسمح بالتطور االقتصادي، و 
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عدم الثقة باسرائيل بأي حال من األحوال، والحذر من اليد اإلسرائيلية الممدودة بالمساعدات  -5
 اإلنسانية واألمنية، والتي تخفي تحت جلدرا سكاكين الذبح والتقطيع لكل األمة.

 26/11/2016، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن
 
 يجب التخلص من الديكتاتور عباس األسباب: لهذه أجنحته مؤتمر فتح وصراعات .68

شريف أبوبسام   
البل تزداد بتسارع كلما  "،تتواصل تعاراات وصراعات داخل حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح

 انتظاره.اقترب موعد مؤتمر الحركة الذي طال 
بل من قبل عدد كبير من  –ا رتفوا لغيرر الذين ما –فتح  أبناءنقول طال انتظاره ليس فقط من 

أحدرما يؤيد فتح "التي أطلقت الرصاصة  -الفلسطينيين الذين يتوزعون على معسكرين واسعين :
تحكم فتح بالقرار  إلنهاءاألولى ، ورمزرا ابو عمار" ، والثاني يرى أن السيل بلغ الزبى ، وآن األوان 

يفعل فعال  أالعما يدور في فتح يجب الفلسطيني ، ونرى لفلسطينيين عرب ملتزمين أن الحدير 
جرى في فلسطين خالل فترة انفراد الرئيس محمود  ميكانيكيا أو فعال تعسفيا ، وغير منطقي عما

لغاءعلى ديكتاتورية الفرد في اتخاذ القرار السياسي والمالي  واإلصرارعباس بالسلطة ،  القانون  وا،
بقراراتهم موظف في مكتب الرئيس محمود  موظفين يتحكم إلىوتهميش القااء وتحويل القااة 

 عباس.
يجب أن نبقي في الذرن أن رذا الواع ترافق مع نهج رافض للمقاومة الشعبية لالحتالل ، ومتعاون 
مع أجهزة األمن اإلسرائيلية لارب واعتقال " كل من تسِول له نفسه" ، مقاومة االحتالل لدرجة أن 

بكثافة المعتقلين الذين بلغت نسبة األطفال القصر منهم  معتقالت العدو اإلسرائيلي باتت تختنق
، وعلينا أن نبقي في الذرن أنه في ظل رذا العقد من حكم الفرد محمود عباس تمادت إسرائيل  15%

في كسر كافة األعراف الدولية واالتفاقيات األممية وميثاق األمم المتحدة وقراراتها ، تنسف البيوت 
األسر من منازلها ، وأقامت المستوطنات والبؤر االستيطانية على  على رؤوس أرلها ، وطردت

 أرااي الفلسطينيين .
تركت تحت  أراضوأكثر من رذا صادرت إسرائيل كافة أرااي "الدولة" ، أي "الميري" ، وري 

تصرف السلطان التركي منذ عهد الحكم التركي ، وبدأ االنتداب البريطاني الصهيوني في تسريب 
، وكذلك قرار نتنيارو األخير بمصادرة أمالك  1948ا للحركات الصهيونية سرا قبل العام أجزاء منه

يملكها الفلسطينيون في مناطق حددت بقرار األمم المتحدة الذي شكل شهادة  أراايالغائبين ، وري 
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ف "قرار التقسيم" ، وذلك يعني مصادرة عشرات اآلالف من الدونمات وعشرات اآلال –ميالد إسرائيل 
 الجنوب والوسط . إلىالقدس  إلىمن المنازل في مناطق تمتد من يافا 

رذا التمادي الصهيوني ما كان ليتم لوال نهج الفردية في اتخاذ القرار والوقوف اد المقاومة واد 
نهج السيد الرئيس محمود عباس ) ونحن نقتبس في تلخيصنا  –االنتفااة واد أي مظاررة شعبية 

 في التلفزيون اإلسرائيلي(، بعد رذا دعونا ننظر بشيء من التدقيق لما 2للقناة  قاله رو لنهجه ما
يجري داخل حركة فتح ، يتصارع تياران بشكل عام داخل صفوف فتح : تيار , ويريد أن تعود فتح 

يريد التعامل  كانت عليه ، أي أن تعود تنظيما مقاتال اد االحتالل ولتحرير فلسطين ، وتيار ما إلى
ليه حركة فتح ، ولكن يرغب بانتخاب شخم آخر لقيادة فتح بدل " إاقع الحال الذي وصلت مع و 

ورنا يبرز الصراع  ف،ابو مازن " ، وأن يكون رئيس فتح رو مرشحها لرئاسة السلطة ورئاسة م.ت . 
يطمع ويعمل ليصبح رئيسا لفتح كخطوة على طريق أن  ال شكفدحالن  ودحالن،بين ابو مازن 
يختلف االثنان في النهج والتوجه لكن األمر يتعلق بقناعة كل منهم بأنه  وال للسلطة،ا يصبح رئيس

 اآلخرين.أكفأ أو أقدر من 
وفي رذا االطار يستخدم محمود عباس موقعه وأدواته في الحرمان أو االعتقال أو الترميج لابط 

عااء للتصويت له ، وحتى األمور لصالحه ويقوم دحالن باستخدام وسائله المتاحة له الستمالة األ
صفوف فتح بعد أن كان رئيس  إلىعدد من الكوادر المحسوبة لصالح دحالن  إعادةاآلن ورغم 

محمد دحالن لصفوف فتح ، ولكن  باعادةاللجنة المركزية " ابومازن" قد منعهم ، ولم يتخذ قرار 
وف اللجنة المركزية الحالية لعاوية المؤتمر أم مؤكد !!! ، اما في صف أعادتهأن  إلىيشير أنصاره 

فتتراون المواقف بين معاراة وموالية ، لكن رنالك قناعة عامة بأن عهد ابو مازن يجب أن ينتهي ، 
قادر على قيادة البلد أو قيادة فتح  ويشير رؤالء الى ان ابومازن بلغ من العمر عتيا وأنه أصبح غير

ت الفساد الواسعة ونهب األموال العامة وأموال فتح عمليا إلى اإلشارةيتجرأ أحد منهم على  ، طبعا ال
كسبب من أسباب التخلم من ابو مازن وأوالد ابومازن ، " ويحلو لبعاهم أن يطلق عليه اسم 

 اإلنترنتوتفاصيل عبر مواقع  باسهابسوموزا الشهير " ، لكن رذا األمر يجري تغطية الحدير عنه 
د سالم "  ، الذي بدأ بنشر سلسلة مقاالت عن نهب الخاصة بمحمد دحالن ومحمد رشيد او " خال

أموال فتح والشعب الفلسطيني وتسجيلها تحت أسماء مختلفة معروفة بالتصاقها بمحمود عباس منذ 
القااي " ، ومن امن األسماء التي تطرن كمرشحة لرئاسة  –أن كان موظفا في قطر " ابو الرب 

 اللجنة المركزية :
ويطل بين الفترة واالخرى جبريل الرجوب  القدوة،ناصر  الطيراوي،توفيق  قريع،احمد  زكي،عباس  –

 -مخارم:، ويقول فتحاوي الفيفا()رغم فاائح محتمل كمرشح 
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 بصمت،فهو يترك أعااء اللجنة المركزية يتصارعون ويتنافسون ويراقب  بهدوء،مازن يتصرف  أبو"
 إلىر اللحظة التي يصل فيها كل رؤالء ويتخذ موقف األب الذي يرى أوالده يتنافسون لكنه ينتظ

على  )القديمشعار  إطالقولدى ابومازن من أعااء اللجنة المركزية من يبدأ في  مسدود،طريق 
 – قدمه(
وان رذه النية كانت وراء تشكيل ابو مازن رغم المعاراة  مازن،خيار لديكم سوى التمديد البو  أي ال

وفي ظل رذا  شرعيا،فهي التي ستجعل من ركذا توجه  ورية،الدستالمحكمة  التنظيمات،الشديدة لكل 
وليست بصدد  بمؤتمررا،ولكن فتح مشغولة  مبادرته، اإلسالميقائد الجهاد  –أطلق رماان شلح 
في ظل وجود أكثر  فحركة فتح اآلن تهتم بوحدتها ري المهددة بالتفجر الوطنية،البحر عن الوحدة 

ويقول فتحاوي قديم   ".فتح  تمثل أنهاواحدة تتحدر عن نفسها  كل الفلسطينية،من فتح على الساحة 
 آخر:في رأي 

احمد قريع ، الذي أخرل من اللجنة المركزية خالل انعقاد  –عالء أبو " أوفر األعااء حظا رو  –
المؤتمر السابق لفتح ويفس ذلك بالقول : انه يعرف الكثير من األسرار ، ورو أحد مهندسي أوسلو 

األمور كرئيس وزراء سابق ، وله امن المؤتمر مؤيدون " ، لكن  إدارةن ، وله خبرة في مع ابو ماز 
الشيء الثابت حتى اآلن رو أن صراعا حادا يجري اآلن داخل صفوف فتح ، وستكون ساحة 

: الشعب يريد ذرن المواطن رو التالي إلىالمؤتمر ساحة المعركة الفاصلة ، والسؤال الذي يتبادر 
لشعب يريد أن يتخلم من الذين أصبحوا من الفاسدين الذين لم تعد قاية فلسطين ري التغيير ، ا

، نه ، وانتزاع الحرية واالستقاللشغلهم الشاغل ، الشعب يريد من يقوده لمقاومة االحتالل للتخلم م
الشعب يريد التصدي لالستيطان والمستوطنين ، الشعب يريد أن يعرف كل إسرائيلي عن الجرائم التي 
ترتكبها حكومته وجيشه كل يوم اد األطفال والنساء ، فهل يمكن لفتح أن تعطيه ذلك حتى وان 

" السلطة    -انتخبت رئيسا لها جديدا بدل محمود عباس   !! ، يقول شاب من شباب مخيم قلنديه :
هم كأنهم جايين ليعبوا جيوب… اليهمهم مقاومة االحتالل … جيوبهم … كل اللي فوق رمهم الوحيد 

الشاب من مخيم قلنديه ويلقب  -مالحظة: –نحن رنا صامدون وسنقاوم "  آخر،ويروجوا لمكان 
 نفسه " حسن نصر هللا " .

 27/11/2016، رأي اليوم، لندن
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 أردوغان والسيسي في الحريق اإلسرائيلي .69
 وائل قنديل

 رل كانت إسرائيل تستطيع إطفاء حرائقها، من دون مشاركة خارجية 
نت تستطيع، لكنها أرادت إطالة أمد الحريق أطول فترة ممكنة، من ناحيٍة لتحصل على أكبر نعم، كا

 كمية من "السالم الدافئ"، ولتنفذ ما تشاء من سيناريورات، بعد أن ينقشع الدخان.
لم تطلب إسرائيل طائراٍت ل طفاء من أنقرة أو القاررة، بل جاء التدخل تطوعال من العاصمتين. 

مجلس الوزراء الصهيوني )الخميس( فان "الحكومة التركية عرات تقديم مساعداٍت  وبحسب بيان
إلسرائيل في إخماد الحرائق المشتعلة منذ ثالثة أيام في أنحاء مختلفة في منطقة القدس وجبال 

 الكرمل ومدينة حيفا" المحتلة طبعال.
"، قال وزير جيش االحتالل، "صوت إسرائيل حسب موقعكان ذلك قبل إخماد الحرائق، فماذا بعدرا  

من حوادر الحرائق كانت مفتعلةل، وأن الرد على ذلك رو  17أفيغدور ليبرمان، قال أمس األحد، إن 
 توسيع األعمال االستيطانية في الافة الغربية.

إذن، بالحسابات المواوعية، سجلت إسرائيل ردفين: توسيع االستيطان وتسخين التطبيع، ويأخذنا 
قراءة رادئة في موقفي كل من أردوغان والسيسي من الحدر، إذ تثور مجموعة من األخير إلى 

األسئلة، بشأن األفعال، وردود األفعال، منها: رل يختلف الحكم بصحة الفعل وأخالقيته باختالف 
الفاعلين  بصيغة أخرى: رل رناك سرقة حالل وسرقة حرام، وبالقياس ذاته: رل رناك تطبيع مقبول 

وض  بمعنى آخر: إذا ارتكب أحد الذين نحبهم فعالل، كان دائمال مستهجنال منا، رل ندافع وتطبيع مرف
عنه، بينما إذا ارتكب أحد الذين ال نطيقهم الفعل ذاته، نرجمه بالحجارة ! باختصار: رل القيم 

 األخالقية مواوعية، أم ذاتية 
واوع اشتراك كل من الرئيس رذه األسئلة، وغيررا، فرات نفسها حين اختلف معي أصدقاء في م

التركي رجب طيب أردوغان، وعبد الفتان السيسي، في فعٍل واحد، رو التطوعع بالمشاركة في إطفاء 
 حرائق الكيان الصهيوني، حين طرحت مجموعة من التعليقات السريعة على األمر جاءت كالتالي:

دانة السيسي على التصرف س العوار األخالقي رو: تبرير مشاركة أردوغان في إغاثة إسرائي1 ل، وا،
 س ال فرق عندي بين التطبيع المسلوق والتطبيع على الفحم.. كل التطبيع جرائم.2ذاته. 

س ماحك جدا أن يقال: طائرات أردوغان تطفئ حرائق فلسطين المحتلة، بينما طائرات السيسي 3
 تطفئ حرائق الكيان الصهيوني )أو العكس(.

ردوغان في إطفاء حرائق إسرائيل "شغل سياسة"، فماذا عن مشاركة س إذا كنت ترى في مشاركة أ4
 "شغل تريكو" مثالل  السيسي
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س انتبه يا عزيزي: انحيازك األعمى لكل ما يصدر عن أردوغان قد يقودك إلى المساحة ذاتها التي 5
 يقف فيها مظهر شارين دفاعال عن السيسي..إلى الجحيم بالبراغماتية.

صيان، بل بين فعلين في مواوع واحد، وردود األفعال عليهما، وأعرف جيدال لم أكن أقارن بين شخ
أن ال وجه للمقارنة بين رئيٍس منتخب بشكل ديمقراطي، يرأس دولة ال يوجد بينها وبين الكيان 
الصهيوني خطوط مواجهة مباشرة، وليست عربية، وليس في تاريخها سجل من المجازر التي ارتكبها 

ها، وعلى الرغم من ذلك تقدم للشعب الفلسطيني، وقايته، أاعاف ما تقدمه الصهاينة بحق شعب
أمة العرب مجتمعة.. وبين جنرال عسكري صعد إلى السلطة متسلقال جماجم معارايه وجثثهم، 
محققال رغبةل إسرائيلية جامحة، ومتمتعال برعايٍة شاملة من العدو الصهيوني، جعلت نخبته السياسية 

 بسياٍل من الدعم، باعتباره ردية السماء إلى االحتالل.والعسكرية تحيطه 
أدرك جيدال االختالفات الجوررية بين الشخصين، لكن فعلهما واحد، ويحقق مصلحةل إسرائيلية، 
ويجعل الكالم عن العالقة مع محتلٍع غاصب شيئال عاديال، مثل نقاشات مباريات الكرة ومسلسالت 

سرائيل من تسخيٍن في ملف التطبيع، بحير يكون بعاه رماان. ورنا يتحقق ما تصبو إليه إ
مقبوالل، إذا جاء من أردوغان، ويوصف بأنه دراء سياسي، فيما يبقى بعاه اآلخر مرفواال، ويعد 

 خيانة وعمالة، إذا جاء من عبد الفتان السيسي.
عن عبد الفتان بعض األذكياء، الشطار للغاية، ترجموا انتقادي رذه االزدواجية في التقييم دفاعال 

السيسي.. ركذا بمنتهى الخفة والرشاقة، فيما استشاط آخرون غابال، ألني ال أوافق على"فعل 
أردوغان"، بينما المواوع كله يبدأ وينتهي عند موقف من استهجان التطبيع، سواء كان من زعيم 

األمثل إلسرائيل،  اختاره شعبه، ويعد الداعم األكبر للفلسطيني المحاصر، أو من آخر يمثل الخيار
وصنيعة كل األنظمة الكاررة للتغيير الديمقراطي في الوطن العربي، ويحاصر الفلسطينيين، على 

 نحٍو أكثر شراسةل من إسرائيل نفسها.
وعلى ذلك، إذا كنت ترى في تطبيع العالقات بسارق بيتك وقاتل أرلك مستهجنال، فال ينبغي أن تكيل 

خصية تجاه مرتكب فعل التطبيع.. النبي محمد، عليه الصالة والسالم، بمكيالين، تبعال لمشاعرك الش
حسم رذا األمر مبكرال للغاية، حين أعلن أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدرا.. وبهذا 
ن مبدأ ساميال في العدل والتجرعد والنزارة واإلنصاف، يقوم على الحكم بالنظر إلى األفعال، ال  دشع

 األشخام.
قولي رذا، وأنا موقن بأنه شتان بين زعيم مع كل المظلومين، وحاكم عسكري باطش، تابع لكل  أقول

 الظالمين في كل مكان.
 28/11/2016، الجديد، لندن العربي
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 انتخاب ترامب يوّسع الخالف بين إسرائيل ويهود أميركا .71
 حلمي موسى  

ال يهدأ ال داخل إسرائيل وال في صفوف منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسال للواليات المتحدة والسجال 
يهود أميركا. ومعروف أن العالقة وثيقة بين رذين الوجودين األكبرين لليهود في العالم لدرجة أن 
البعض يعتقد أن وقوف أميركا إلى جانب إسرائيل يعود الفال فيه إلى يهود أميركا الذين يملكون 

زت بشكل أشد اللوبيات تأثيرال في العالم. وبالعكس رن اك من يعتقد أن مصلحة أميركا في إسرائيل عزع
كبير من قيمة اليهود في أميركا. وفي كل حال ال ريب في أن أي خطر يتهدعد يهود أميركا يترك أثرال 

 مباشرال على إسرائيل التي باتت أميركا الراعي األكبر لها في العالم.
لرئاسة األميركية أن جزءال كبيرال من أنصاره، وقد بيعنت الظوارر التي صاحبت وأعقبت فوز ترامب با

ورم من اليمين األميركي المحافظ، يحملون في الوقت نفسه عداء للسامية واليهود. وال ُيخفي أنصار 
نين والهسبان والمسلمين. ورناك  ترامب، وال ترامب شخصيال، عداءرم لةجانب وخصوصال من الملوع

من طوعروا ألنفسهم معايير ليسسسسبرالية، أن العداء لةجانب يعود قناعة في أوساط يهود كثر، خصسسوصال 
بالارر الحقال على اليهود. فعندما لم يكن لدى كارري األجانب أشخام يكررسسسسونهم، كانت الكرارية 
تنصبع على اليهود. ولذلسسسك يرون أن كسسسسرارية األجانب ري وجه آخر لسسسسكرارية اليهود أو جزء مكمعل 

 لها.
غير أن رذا موقف جزء من اليهود وليس كل اليهود ال في أميركا وال في إسرائيل. فالجماعات 
الصهيونية في أميركا والتي تتغذعى على العداء للسامية أنشأت في السنوات األخيرة عالقات مميزة 

ر لها مع اليمين األميركي المحافظ. كما أن األحزاب اليمينية في إسرائيل، خصوصال بعد أن استق
الحكم وصارت ري صاحبة حقوق التداول فيه، بلورت مع مرور الوقت عالقات تحالف مع اليمين 
األميركي من المحافظين الجدد وحتى العنصريين البيض. فالمسألة في نظررم لم تُعد كرارية اليهود 

نما العداء لسياسة حكومات إسرائيل. وصارت الالسامية في نظر رؤالء تعني تحديدال  اتخاذ مواقف وا،
سياسية تنارض االحتالل. وربما أن أشد أنواع الالساميين سوءال في نظر قادة اليمين اإلسرائيلي رم 
اليهود، خصوصال في أوروبا وأميركا، ممن يبدون العداء للممارسات اإلسرائيلية سواء االحتاللية أو 

 «.كاررون ألنفسهم»م االستيطانية. وفي نظر رؤالء فان اليهود أنصار الحق الفلسطيني ر
ع شقة الخالف بين اليهود الليبراليين في أميركا واليمين  على أية حال جاء انتخاب ترامب ليوسع
اليهودي سواء في إسرائيل أو في أميركا. فالتقاليد الليبرالية ألغلب اليهود في أميركا باتت معراة 

تعاطف من إسرائيل. ويرى اليهود، للخطر جراء اتساع التأييد لليمين األميركي بسبب موقفه الم
خصوصال من الطائفتين اإلصالحية والمحافظة ورم األكثرية بين يهود أميركا، أن الطائفة 
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األرثوذكسية، صاحبة الغلبة في إسرائيل أن ليس من مصلحتهم االرتباط بالفاشية األميركية. صحيح 
ون الطرف عن سلوكيات القمع أن كثيرال من الليبراليين األميركيين اليهود كانوا يتفهعم ون أو يغاع

 اإلسرائيلية، إال أن المسألة تختلف عندما تغدو رؤوسهم قريبة من الخطر.
وليس صدفة أن استشعار يهود أميركا الليبراليين بالخطر صار يدفعهم للتعاطف مع مسلمي أميركا 

لمسلمون في أميركا ممن يتعرعاون لالاطهاد جراء مواقف وتصريحات ترامب وأمثاله. وُيبدي ا
دارته ورو االشمئزاز ذاته الذي تشعر به قطاعات واسعة  ومنظعماتهم نوعال من االشمئزاز من ترامب وا،
من يهود أميركا. فالخطر على حقوق األقليات في أميركا صار ملموسال بعد أن وصل ترامب 

 وأنصاره إلى سدة الحكم.
ومة اإلسرائيلية التي رارن قادتها على أن عداء ترامب ويزعج التقارب بين يهود أميركا ومسلميها الحك

للمسلمين يعني عداء للعرب ووقوفال إلى جانب الموقف اإلسرائيلي من القاايا األساسية. ومعروف 
أن حكومة نتنيارو أبدت فرحتها بانتصار ترامب، رغم معرفتها بأن رذا ليس موقف األغلبية الساحقة 

مثل المسلمين، المرشحة المنافسة، ريالري كلينتون. ويقف يهود، من يهود أميركا التي أيعدت، 
خصوصال من الرابطة اد التشهير، على رأس الحملة المناوئة لترامب وأنصاره العنصريين. ومنذ 
تولى جونثان غرينبلت رئاسة رذه الرابطة بعد إيف فوكسمان في العام الفائت، والرابطة تتعرعض 

الكثير من المعادين للصهيونية وأنها تخالف سياسات الحكومة التهامات بأنها باتت تحوي 
 اإلسرائيلية.

وعلى غير راى الحكومة اإلسرائيلية تحشد الرابطة اد التشهير أنصارال كثر لموقفها اد ترامب 
دارته. وتتهم أوساط إسرائيلية الرابطة بالعمل اد إسرائيل ومصالحها من خالل المواقف التي  وا،

ة ترامب. وقد رفات إسرائيل فراية صارت تمتلك أسسال داخل الرابطة تقول بأن تتخذرا اد إدار 
ليس رناك بالارورة ترابط بين الالسامية والعداء إلسرائيل. ويشيرون خصوصال إلى موقف الرابطة 

 من حركة مقاطعة إسرائيل التي يعتبرون عملها شرعيال ومناراال لالحتالل فقط.
به تفهم إسرائيل لتعيينات ترامب، خصوصال مستشاره االستراتيجي ستيف ويقول غرينبلت الذي لم يعج

بينون أن بينون معاٍد للسامية. ولذلك طوعر فكرة تقول إنه مثلما أن معاراة إسرائيل وتأييد مقاطعة 
الباائع اإلسرائيلية ال يشير تحديدال إلى معاداة للسامية، فانه ليس ثمة تناقض بين أن تكون ال ساميال 

ن ُتعرب عن التأييد إلسرائيل. ومن المؤكد أن رذه المعادلة لن تمرع ركذا ألنها تنسف الكثير من وأ
 األسس التي قامت عليها العالقات بين إسرائيل والطوائف اليهودية خصوصال في أميركا.

لية وال ريب أن رناك في إسرائيل من ينظر بخطورة إلى اتساع شقة الخالف بين الدولة العبرية والجا
اليهودية األشد تأثيرال في العالم. ورذا بالتأكيد سيزيد من حدة النقاشات حول الوجهة التي يقود اليمين 
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اإلسرائيلي الدولة العبرية نحورا، سواء في عالقاتها الدولية أو عالقاتها اإلقليمية. ورذا ليس أكثر من 
 جانب واحد من جوانب الخالف الذي في الغالب سوف يتسع.

 28/11/2016، ر، بيروتالسفي
 
 جار قريب خير من أخ بعيد… المساعدة العربية .71

 سمدار بيري
تفسيرال أصيالل لسؤال يغمر  أمسرجل أمن كبير جدال في مصر، يصر على عدم ذكر اسمه، اقترن 

الف ردود الفعل السامة: ما الذي جعل الحكم المصري الغارق في أزماته آالمواقع االجتماعية وينتزع 
مساعدة إلطفاء « الكيان الصهيوني» إلىوان يرسل « العدو»فجأة نحو « يندفع»لية أن الداخ

 الحرائق.
التي تنز سمال تهاجم السيسي  األلسنةفيما أن االنتقاد اده في ذروته في القاررة وفي واشنطن، فان 

كاكين يوصي بوقف انتفااة الس« تحترق إسرائيل»ياال. الهاشتغ في التويتر أفي رذا المواوع 
 الفلسطينية، والتعاون باستمتاع في انتشار الحرائق.

الميكروفونات  إلسكاتيربط بين الخطيئة والعقاب: المبادرة « لعنة المؤذن»، أكثرالهاشتغ الشعبي 
أما الرئيس المصري فيوصونه بأن يدع إسرائيل «. حريق هللا»في المساجد، والتي جاء بعدرا 

 تشتعل.
ستراتيجي المصري الكبير، فان السيسي يعرف ما الذي يفعله: العتبارات غير أنه على حد قول اال

. وحسب التقديرات في القاررة، كما يدعي، فان إطفاءإسرائيل بمروحيتي  إلىمواوعية فقط بعر 
منشآت المفاعل النووي في ديمونا واشتعال في المنشأة  إلىمن شأن الحرائق أن تنتشر وتصل 

السيادية  األرااي إلىالمسافة من ديمونا  إلىر أياال. انتبهوا الحساسة سيعرض مصر للخط
الجو  إلىالمصرية، وأجروا حساب الارر لماذا حين راتف نتنيارو، أطلقت مصر على الفور 

 المروحيات. ليس ال سمح هللا انطالقال من الحب والحرم، بل من حساب بارد وواٍع.
، نشرت السفارة «خير جار قريب من أخ بعيد»س ، الرواية العربية ل«جارك قريبك»تحت عنوان 

 إطفاءاإلسرائيلية في القاررة عن صفحتها على الفيس بوك، الشكر للدول التي تجندت للمساعدة في 
« الحارة»وثمة للصفحة اإلسرائيلية مئات االف المتابعين س يتلقى قائمة الدول في  –الحرائق. القارئ 

)ثماني سيارات  األردنلطلب نتنيارو. على رأسها تركيا، مصر،  التي تطوعت بمبادرتها أو استجابت
 ( والسلطة الفلسطينية )سيارات وطواقم اطفاء تعمل الى جانب مقاتلي النار عندنا(.إطفاء
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رذه الحالة أياال تبرز الفجوة الهائلة بين الحكم والشارع. نظرية المؤامرة، التي يحبها العالم العربي، 
ات عن عمق التزام الحكام العرب وحجم دينهم إلسرائيل. ويبرز الشارع عدد شائع اآلنخلقت منذ 

، ويدعو حكامه الى ان «بسبب أعصاب نتنيارو»الفلسطينيين الذين اعتقلوا لالشتباه باشعال الحرائق، 
 «.يشتعل»يتركوا العدو 

في تركيا الحكام من جانبهم يسكتون، وسكوتهم يغيظ الشارع أكثر فأكثر. مشوق أن نالحظ أن 
بالذات تمر المساعدة بال عواصف. فلم ينسوا رناك التجند اإلسرائيلي عند الهزات االراية. وبعد 

ستساعد اردوغان « طبيعية»االعالن عن عودة السفراء، تستقبل المساعدة التركية كبادرة طيبة 
 وحكومته في المنظمات الدولية الهامة.

أجرى ولي ولي العهد  األسبوعن السعودية. ففي منتصف مشوق أن نتابع أياال الريان التي تهب م
الشرق »و « الحياة»انتشارال  األكثرمحمد تغيير دراماتيكي في قيادة الصحيفتين اليوميتين  األمير
فالحرائق في إسرائيل تحظى لديهما بتغطية واسعة، وال سيما بالصور، وبدون شماتة. كما «. األوسط

البارزون في الرياض، والذين تتوثق  األمراءن التجند العربي. فهل أنهما تبلغان، بال انتقاد، ع
عندنا من خلف الكواليس عراوا المساعدة  ليس للخيال غير منفلت العقال  األجهزةعالقاتهم مع 

 حدود.
الفلسطينيين الذين يعملون  اإلطفاءحين تخبو النار، سيكون مشوقال أن نتابع سلوك نتنيارو. فطواقم 

. فاذا كان الفلسطينيون األمام إلىاإلسرائيلية ليسوا شيئال يستهان به. فهذه فرصة للسير  مع الطواقم
ذاالحرائق، فليحرم على معاقبتهم.  إشعالمشاركين في  في السلطة لم تتردد  األمنكانت أجهزة  وا،

 في التجند، فال يكفي نشر الشكر على الفيس بوك او التباري في الموقع العربي لديوان رئيس
، األقربمازن، الجار  أبو، الملك عبدهللا وكذا أردوغانالوزراء. رذا رو الوقت لمهاتفة السيسي، 

 أياال. أراايه إلىووصلت  األسبوعالذي انتشرت الحرائق في نهاية 
 27/11/2016يديعوت 
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