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 : جاهزون للشراكة من أجل شعبنا وقضيتنالحركة فتح لعباس بالمؤتمر السابع رسالته مشعل خالل .1
بمناسلللب  انع لللاد الملللميمر العلللا  السلللاب   ،خاللللد مشلللعل، أرسلللل ر للليت المسيللل  السياسلللي لحرسللل  حملللات

لحرس  فيح رسال  إلى الر يت محمود عبات واللجن  المرسزي  للحرس  ومميمرها العا ، واليي أل اها في 
فإن مميمرس  السري  ينع د وبدأ مشعل رساليه بال ول، " .لس  افيياح المميمر النا   أحمد الحاج عليج

فلللي فلللروة مع لللدئ واسللليانا ي ، لهلللا انعساسلللايها عللللى ى للليينا الللسلللطيني  وعللللى الواىللل  ا ىليملللي ملللن 
جلا  حلرسيس  حولنا، مما ي اعة ملن مسلمولياينا الوطنيل  جميعلا، ويزيلد ملن حجل  المسلمولي  علليس  ي

 "وشعبس  وشرسا س  في الوطن، وأني  ييداولون في جدول أعمالس ، ويرسمون مواىلس  وسياسايس .
ني إذ أخاطبس  بهذ  السلمات، فمن منطلق أننا شرساء في الوطن وال  ي  والن ال وال رار، وياب ، " وا 

ميلل  اللئللا ل ونحللن فللي حرسلل  حمللات جللاهزون لسللل م ي لليات هللذ  الشللراس  معسلل  فللي فلليح وملل  ج
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وال وى والشخئيات الوطني ، وذلك لمئلح  شعبنا وى يينا، ولئالح ن النا ومعرسينا م  االحيالل 
 "ا سرا يلي.
وملللن هنلللا، فإننلللا نيمنلللى لسللل  النجلللاح واليوفيلللق فلللي أعملللال ملللميمرس ، والوئلللول إللللى نيلللا   وأ لللاة، "

أداء الحرسللل   -اانيللا  –، ويجلللدد إيجابيلل  ومخرجللات سلللديدئ، بمللا يعللزز ئللللس  ووحللديس  الداخليلل  أوال
وبرنامجهللا الن للالي الللذع عللرة عنهللا واميللازت بلله منللذ سانللت الاللورئ الللسللطيني  المعائللرئ اليللي سللان 

منلللال الوحلللدئ وروح الشلللراس   -االالللا  -عللللى رأسلللها ال ا لللد الشلللهيد ياسلللر عرفلللات رحمللله  ، ويرسللل  
نهللاء ا الن سللا ، ويرييلل  بيينللا الللسللطيني وبنللاء الوطنيلل  اليللي يسللاعد علللى سللرع  إنجللاز المئللالح  وا 

ممسساينا الوطني ،... ا  أخيرا، بما يمسننا من العمل معا وبجمي  طاى  شعبنا العفي  وىوا  ومسونايله 
وجرا ملله، وسسللر  فللي الللداخل والخللارج، فللي م اوملل  االحلليالل واالسللييطان واليهويللد، ومواجهلل  عدوانلله

سياسلللي وطنلللي مشللليرك نيوافلللق عليللله  ي لللاعة ىوينلللا حئلللار  ل،لللزئ، وذللللك وفلللق برنلللام  ن لللالي و 
وم اومينللا، ويجسللد وحللدينا وشللراسينا، ويحمللي ىرارنللا الللسللطيني المسللي ل، وي ربنللا بللإذن   إلللى لحفلل  
نجللاز  النئللر واليحريللر والعللودئ، واسلليعادئ ال للدت واألىئللى وجميلل  م دسللاينا ا سللالمي  والمسلليحي ، وا 

ىامل  دولينلا ا لللسلطيني  المسلي ل  ذات السليادئ الساملل  وعائلميها ال لدت، وعلودئ مشروعنا اللوطني، وا 
عادئ الحري  ألسرانا وأسيراينا البواسل جميعا.  "الالج ين إلى أر ه ، وا 

من البداهل  والمنطلق الطبيعلي واللوطني أن يحلرا أبنلاء الشلع  الواحلد، وال  لي  الواحلدئ، وأسه ، "
ني، فإن سل إنجاز ونجاح للئيل هو إنجاز ونجاح على بع ه  البعض، وعلى نجاح المجموع الوط

لب يلل  اللئللا ل وال للوى، ورئلليد ميللراس  ألئللل المو للوع وهللو الشللع  وال  للي ،... فسيللة حللين يمللر 
شلللعبنا وى للليينا بهلللذ  الفلللروة الخطيلللرئ وفيلللر المسلللبوى بب فلللإن هلللذا الحلللرا الميبلللادل يئلللبح ملللن 

فيهللللا، مهمللللا سانلللت الفللللروة والمبللللررات أو ال لللرورات والمسللللا ل المئللليري  اليللللي ال يجللللوز اليللللريط 
الخالفلللات واليباينلللات، .. فلللالوطن أسبلللر منلللا ويسبلللر بنلللا، وال  لللي  يحياجنلللا جميعلللا، وينيئلللر بوحلللدينا 

وهذ  السلمات اليي أسيبها لس ، ما هي إال يعبيلر نلاب  ملن ىلبلي  وشراسينا، وباجيماع جهودنا وجهادنا.
خللواني، أحببللت أن أيبادلهللا معسلل  فللي مللميمرس  وع لللي عللن هللذ  الرميلل  وال ناعللات اليللي أم  مللن بهللا وا 

 "السري ، ميمنيا لس  سل نجاح ويوفيق.
الرحم  للشهداء، والشللاء للجرحلى، والحريل  لىسلرى، والعلز ألبطلال الم اومل ، والنئلر وخي  بال ول، "

وف سلل   ذن  ،لشلعبنا وأمينلا، وسليفل ال للدت رملز ى ليينا العادللل ، وعائلم  دولينلا الحللرئ المسلي ل  بلإ
 ."   جميعًا، وسدد خطاس  لسل خير، والسال  عليس  ورحم    وبرسايه

 29/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 1993منذ عام  "إسرائيل"باالتفاقيات الموقعة مع  التزامه يؤكد عباس .2
  الدولي ، رياض المنفم ىسلم  أل اها نياب  عنه مراى  فلسطين الدا   لد: في نيويورك/ محمد طارق

منئور، أسد الر يت الللسطيني، محمود عبات، اليزامه بااليلاىيات الموىع  م  إسرا يل منذ عا  
، مشددا على أن إسرا يل يج  أن يبادل الللسطينيين هذا االليزا ، ويعيرة بدول  فلسطين، 1993

ني  واعيداءايها على ويعمل على حل جمي  ى ايا الو   النها ي، وييوىة عن أنشطيها االسييطا
المدن وال رى والمخيمات، وعن سياسات الع ا  الجماعي، ف ال عن اسيمرارها في احيجاز آالة 

 األسرى الللسطينيين في سجونها. 
وياب  عبات أنه في العا  الم بل "سيسون ىد م ى حوالي سبعين عاما على نسب  شعبنا الللسطيني 

سرا يل لل ل  ال،ربي ، بما فيها ال دت الشرىي  وىطاع فزئ، ، وخمسون عاما على احيالل إ1948عا  
 ". 1967عا  

وحذر من أن "ما ي و  به إسرا يل على أرض فلسطين من بناء المسيوطنات وفيرها من مخططات 
وممارسات يدف  نحو واى  الدول  الواحدئ ذات الطاب  العنئرع، بدال من إرساء أست سال  دا   

 رعي  الدولي  ومبادرئ السال  العربي ". وعادل وفق ىرارات الش
ودعا الر يت الللسطيني المجيم  الدولي إلى يحمل مسموليايه، بما في ذلك "إئدار ىرار من مجلت 
األمن الدولي بوىة االسييطان، وهو الع ب  األساسي  أما  يح يق السال ، إ اف  إلى يوفير الحماي  

ولي للسال ، ويشسيل آلي  دولي ، ويحديد س ة زمني  نهاء الدولي  للشع  الللسطيني، وع د مميمر د
 االحيالل ا سرا يلي".

 30/11/2016 ،لألنبا  األناضولوكالة 
 

 الفلسطينية ويفضلون حركة حماس بالسلطة األمل فقدوا الفلسطينيون: إسرائيلي كاتب .3
 ملن واليلست با حبلاط رونيشلع بلايوا الللسلطينيين الشلبا  إن يروشلالمي شلالو  ا سرا يلي الساي  ىال

 الشلبا  ملن علددا ل ا له بعلد وذللك ،(حملات حرسل  يل للون أنهل  معيبلرا وىياديهلا، الللسطيني  السلط 
 .  را  بمدين  الاالااء اليو  الساب  فيح حرس  مميمر انع اد ىبل

 ما لللللون عللللا  بشللللسل الللسللللطينيين الشللللبا  أن ريشللللون مسللللور بئللللحيل  م للللال فللللي السايلللل  وأو للللح
 ييحلللد  سملللا السياسللل ، فلللي منخرطلللون وأنهللل  الاانيللل ، أو األوللللى الجامعيللل  الدرجللل  عللللى ائللللونوح

 ".إسرا يل ي لق أن يج " سياسي  آراء ولديه  العبري  الل،  بع ه 
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 رفللل  جديلللدا يلوي لللا عبلللات محملللود الللسلللطيني اللللر يت ملللنح فللليح ملللميمر أن إللللى يروشلللالمي وأشلللار
 سياسي إنجاز أع يح ي ه لعد  فاشال يعيبرونه ألنه   د ، لسطينيونالل الشبا  يسنها اليي" السراهي "
 .ىوله حس  عاما، 12 ىبل عرفات ياسر سلله رحيل منذ

 األجهلللزئ وأن وال،لللر ، بإسلللرا يل مئللليرها عل لللت الللسلللطيني  السللللط  أن يلللرون الشلللبا  أن وأ لللاة
 .سبيرئ أمني  خدمات  سرا يل وي د  ورجاله عبات يخد  الللسطيني  األمني 
للللى  بلللا دارئ مرهونلللا ال،ربيللل  ال لللل  فلللي الللسلللطينيين مسلللي بل يئلللبح السلللي   األو لللاع هلللذ  جانللل  وا 

 جديللد نمللوذج إنشللاء إلللى األخيللرئ يسللعى وربمللا العنئللرع، اللئللل نفللا  علللى يحللافف اليللي ا سللرا يلي 
 .الساي  رأع حس   سرا يل، العميل السابق الجنوبي لبنان لجيش
 فللي وبايلت دورهللا أنهلت السللط  بللسن اعي لاده  الللسلطينيين الشللبان ملن الي لاه  عمللن يروشلالمي ون لل
 وبايللت إسللرا يل،  للد لم اوملل  وجللود وال الللسللطيني  الدوللل  ل يللا  مسللي بل فللال األهليلل ، ناىئلل  نفللره 
 اللللذع أوباملللا بلللاراك األميرسلللي اللللر يت بلللإدارئ الميمالللل" لهلللا األهللل  الفهيلللر" ف لللدان وشلللك عللللى السللللط 
 الللر يت نينيللاهو بنيللامين ا سللرا يلي الللوزراء ر لليت يعيبللر  الللذع يرملل  دونالللد لئللالح والييلله يسللينيه
 . سرا يل ىربا األسار
 يشللن حيلل  السللساسين، انيلا لل  إحبللاط فللي نجحللت الللسللطيني  األمللن أجهللزئ أن إلللى السايلل  وأشللار
 آالة عشللرات يللربط ال نمللابي طعللن، عمليللات ينليللذ بإمسانيلل  فلليه  المشلليبه اللييللان  للد أمنيلل  حمللالت

 .منها ييل ونها اليي الرواي  سوى بالسلط  الللسطينيين
 البرفلواي لسلن لعبلات، خليلل  البرفلواي ملروان يل للون ىد الللسطينيين الشبا  أن يروشالمي واعيبر
 محملد المعلزول ال يلادع في يرون سما ا سرا يلي ، السجون في الممبد بالسجن ع وبات خمت ي  ي
 .ىوله حس  أجنبي ، مئالح يخد  فاسدئ شخئي  دحالن
 للل للللراء المسللللاعدات ي للللد  خيريلللل  منفملللل  حمللللات حرسلللل  فللللي يللللرون الللسللللطينيين الشللللبا  بللللسن وخللللي 

 .له  الللسطيني  السلط " ىم " زاد سلما يزداد شعبييها وأن الللسطينيين، وال علاء
 29/11/2016الجزيرة. نت، 

 
 غزة في بمهامها كومةالح تقصير مزاعم يرفض هللا الحمد .4

 الي لليل، حملل  إزاء أنله إللى   ، الحملد راملي. د اللوزراء ر ليت أشار": ا لسيروني  األيا " -   را 
 فللإن فللزئ، ىطللاع فللي أهلنللا يجللا  مسللموليايها ييحمللل وللل  بمهامهللا ي لل  للل  الحسوملل  بللسن المللزاع ، ونشللر

 المللواطن خدملل  أولويايهللا سللل  ئللدارئ فللي لهاليشللسي األول اليللو  منللذ و للعت ىللد أنهللا يمسللد الحسوملل 
 .يواجد  أماسن ساف  في الللسطيني
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 حللي الللوزراء، مجلللت اجيمللاع حللول اليللو ، منلله، نسللخ " ا لسيرونيلل  األيللا " يل للت بيللان فللي ذلللك جللاء
 فللزئ، ىطللاع فللي الللوطني الوفللاق حسوملل  ح  يهللا اليللي ا نجللازات أبللرز حللول ي ريللرا المجلللت اسلليعرض

 ىطللاع شللملت اليللي والمسليويات، األئللعدئ مخيلللة علللى اآلن، وحيلى 2/6/2014 بيللاري  يشللسيلها منلذ
 وىطلاع اليحييل ، البنيل  وىطلاع االجيماعيل ، والينميل  الحمايل  وىطلاع الممسسلات، وبنلاء الرشليد الحس 
 ىيلد المشلاري  وىيمل  دوالر مليلار 4.2 حلوالي ا نللاق ىيمل  بل،لت حيل  واليشل،يل، االىيئلادي  الينميل 
 . دوالر مليون 658 الينليذ

 29/11/2016موقع صحيفة األيام، رام هللا، 
 

  نهبها وسرقتها لألرض الفلسطينية واصلت الصهيونية الحركة : عصاباتالفلسطينيةالخارجية  .5
 السللنوي  الللذسرى ملل  ييللزامن الللذع الللسللطيني الشللع  ملل  للي للامن العللالمي اليللو  مللرور ملل :   را 
 ىللرار باسلل  يعللرة بللات والللذع 1947 عللا  فللي الئللادر 181 رىلل  الميحللدئ لىملل  املل الع الجمعيلل  ل للرار

 للىرض وسلرىيها نهبهلا وائللت الئلهيوني  الحرسل  عئابات" إن الللسطيني  الخارجي  ىالت الي سي ،
 مللن %77 ي للار  مللا علللى بللال وئ سلليطريها ليلللرض الي سللي ، ىللرار عليلله نللا مللا ميجللاوزئ الللسللطيني 
 فلي وأ لافت. "1967 علا  في الللسطيني  األرض لسامل احياللها يسيسمل أن ىبل ني الللسطي األرض
 الميوائللل وال مل  واليهجيلر والنسسلل  النسبل  ويبعلات ويلالت مللن يعلاني وشلعبنا اليللاري  ذللك منلذ" بيلان
 االسلييطاني العلدوان م لدميها وفلي وا نسلاني اللوطني وجلود  على شرس  إسرا يلي  حربا يومياً  ويواجه
 وأحلرار واألئلدىاء األشل اء" الللسلطيني  الخارجي  وحيت. "فلسطين دول  أرض في الميسارع اليهويدع
 جملاهير أي لًا، وحيلت المشلروع ، الوطني  وح وىه شعبنا جان  إلى اليو  هذا في ي لون الذين العال 
 اتالمخططللل جميللل  وئلللمودها الجسلللا  بي لللحيايها أفشللللت اليلللي مسلللان سلللل فلللي الللسلللطيني الشلللع 
 ."الللسطيني الشع  ح وق ومئادرئ الللسطيني  ال  ي  طمت إلى هدفت اليي السياسي 
 رفل  شعبنا على الواى  الياريخي الفل  رف  في الدولي المجيم  فشل" من الشديد اسييا ها عن وعبرت
 ."والمعانائ اآلال  من الطويل  السنوات هذ 

 30/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 لـ"إسرائيل" ُمسائال   ِفعال   يتطلب الدولي والتضامن أليم تنازل التقسيم قرار: عشراوي .6
 الللدولي المجيملل  عشللراوع حنللان الللسللطيني  اليحريللر لمنفملل  الينليذيلل  اللجنلل  ع للو  : طالبللت را 
 والسرامل  العدالل  شلسن  علالء العالميل  مسلموليايه أملا  والوىلوة اليلاريخي اليئلحيح عمليل  في البدء"
 ".وال انوني  ا نساني  الللسطيني  بالح وق ييعلق ما ذلك في بما مي للج
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 العيملاد والسليين الياسلع  السلنوي  اللذسرى لمناسلب  الاالااء، اليو  عشراوع أئدريه بيان في ذلك جاء
 اللدولي واليلو  ،1947 علا  نوفمبر 29 في 181 رى  فلسطين ي سي  ىرار الميحدئ لىم  العام  الجمعي 
 شللهر مللن الاللاني فللي الميحللدئ لىملل  العاملل  الجمعيلل  أئللدريه الللذع الللسللطيني الشللع  ملل  منللي للا
 .1977 العا  من األول سانون
اللدولي  المجيمل  ىلرار إار على الللسطيني الشع  معانائ بداي  يمال" الي سي  ىرار أن عشراوع وأسدت
 ".بللسطين سلبا اليدخل
 إسللرا يل فللي يمللادع عللن النفللر فللض" سياسلل  وىللة إلللى يالللدول المجيملل  بيانهللا فللي عشللراوع ودعللت

 االحللليالل دولللل  ومسلللاءل  محاسلللب  دا لللرئ إللللى واالني لللال اليزامايهلللا، ملللن وينئللللها وجرا مهلللا انيهاسايهلللا
 ".بح ها.. الالزم  الع ابي  اليدابير وايخاذ

 29/11/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنبا  وكالة
 

 الوطنية للشرعية هو انتصار" فتح"لـ السابع مرالمؤت عقد: ردينة أبو .7
 ملللللوض للحرسلللل ، المرسزيلللل  اللجنلللل  ع للللو الللسللللطيني ، الر اسلللل  باسلللل  الرسللللمي النللللاطق  : أسللللد را 

 الوطني ، للشرعي  انيئار فيح، لحرس  الساب  العا  المميمر ع د أن ردين ، أبو نبيل والا اف ، ا عال 
 .الوطني  بتبالاوا الحرس  يمسك على ويسسيد

 29/11/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنبا  وكالة
 

 باإلجماعلحركة فتح  المؤتمر السابع ينتخب عباس رئيسا   .8
محملللود عبلللات، ىا لللدًا عاملللًا لحرسللل  "فللليح"، بإجملللاع  السللللط  الللسلللطيني  أعيلللد انيخلللا  ر للليت: را   

ي مميمر فيح الساب  الذع افييح أعماله ئباح الحا رين في الجلس  االفيياحي  الخائ  باألع اء ف
 أمت.

وىال ر يت المجلت الوطني الللسطيني، سلي  الزعنون، إن اللجن  المرسزيل  أوئلت با جملاع يرشليح 
 الر يت محمود عبات ر يسا لحرس  فيح.

أعطي الا   المبد ي ، بئليه األمل والممست، وهلو الرجلل اللذع ئلدحت سايلر  عباتوأشار إلى أن 
 ن األشياء الموبوءئ  د  ىبل وبعد ا عداد للمميمر.م

، يلللا أبنلللاء فللليح األخلللوئأيهلللا  األخلللواتفلللي أع لللا  يرشللليحه ىا لللدا عاملللا للحرسللل : "أييهلللا  عبلللاتوىلللال 
ومنا لللليها واوارهلللا، نجيمللل  اليلللو  لنسلللطر فئلللال جديلللدا ملللن مسللليرئ حرسينلللا الرا لللدئ، نجيمللل  مللل  ملللن 
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املل  وبيللروت والشلل ية، ومللن خا للوا ملحملل  الم اوملل   للد خا للوا معللارك الللدفاع عللن الاللورئ فللي السر 
 االحيالل وفجروا انيلا   الحجارئ وسطروا ملحم  ئمود".

: "هللا أنللي  اليللو  وفللي هللذ  اللحفللات الياريخيلل  يعيشللون سيابلل  الحا للر انطالىللا مللن نللور عبللاتويللاب  
الحري  واالسلي الل وملا الما ي الذع سيبه ال ادئ الممسسون الشهداء، الذين ى وا نحبه  على طريق 

زالوا ينيفرون أن يسيحل عيون الوطن بال دت العائم  األبدي ، أنلي  اليلو  يمسسلون لح بل  أسالر ىلوئ 
وأساللر رسلللوخا فللي مسللليرئ حرسينلللا الرا للدئ، ويمسلللدون ذات مبللاد  االنطالىللل  األوللللى، يلللك اليلللي سانلللت 

 ء، وفوق سل شيء".لللسطين وحدها، فلسطين اليي هي أسبر من سل شيء، وىبل سل شي
وىال: "أني  اآلن يمسدون بوجودس  هنا وبإئرارس  المليز  على اليشب  بليح واليمسلك بهلا وببرنامجهلا 
الوطني، إن فيح سيب ى فالب ، ولن ييوىة ييارها الهادر ىبل أن ييح لق أهلدافها بلاليحرر واالسلي الل 

 والدول  المسي ل  ذات السيادئ".
 29/11/2016، )وفا( ،ت الفلسطينيةوكالة األنبا  والمعلوما

 
 ينعقد على أرضية الثأر الشخصي" و إقصائي" السابعالمؤتمر قيادي بفتح:  .9

النا لل  السللابق فللي المجلللت اليشللريعي حسللا  خ للر،  اني للد ال يللادع فللي حرسلل  فلليح :وسللاالت – فللزئ
علللى أر للي   "ا ىئا ي"، وىللال خ للر إن "المللميمر ينع للدلبشللدئ المللميمر السللاب  للحرسلل ، ووئللله بلل

نهاء دورهلا اللوطني، وفليح البوابلات  الاسر الشخئي وا ىئاء الميعمد من أجل يعزيز إ عاة فيح وا 
 مشرع  أما  االحيالل وأدوايه سي يعياوا في ياري  فلسطين فسادًا ودمارًا فير مسبوىين".
 30/11/2016الخليج، الشارقة، 

 
 دون حضورهملمؤتمر من غزة يستنكرون انعقاد ا أعضا  المؤتمر السابع .11

فلللزئ: رفللل  انطلللالق أعملللال ملللميمر فللليح السلللاب  فلللي مدينللل  را    يلللو  أملللت الاالالللاء، لسلللن عشلللرات 
الشخئيات ال يادي  في فليح لل  يليمسن ملن الحئلول عللى اليئلاريح الالزمل  لم،لادرئ ال طلاع، خالفلًا 

 لليرييبات اليي أجريت ىبل ع د المميمر.
جن  اليح يري  ل  ي ل  يرييبلات خائل  بيئلويت ال،لا بين، علن بعلد، وعلمت "ال دت العربي" أن الل

 سما جرى في المميمر السابق، وهو ما سيحول دون ىدرئ همالء على االنيخا .
واسينسر همالء األع اء عد  حئوله  على اليئاريح الخائ  بالسلر من معبر بيت حانون "إيرز" 

ع للو. وللل  يللمار  400  فللزئ"، والبللالد عللددها ا سللرا يلي، خائلل  وأنهلل  يمالللون اللل  أع للاء "حئلل
، بح لور % 90النوا  ال،ا بون على اسيمال النئا  ال انوني لىع اء المشارسين، واللذع فلاق اللل 
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فالبي  أع اء فزئ والخارج وال ل  ال،ربي . وفلي هلذا السلياق، دعلا، سلعدع سلالم ، مرشلح المجللت 
" لحل إشسالي  سلره ، ملن خلالل إئلدار اليئلاريح الاورع، الر يت محمود عبات لل "اليدخل شخئيا

الخائ  له ، أسوئ بزمال ه  الذين ي  الينسيق له  عبر الشمون المدني . وىرر األع اء ال،ا بون فلي 
فزئ ع د اجيماع له  لليشاور حول خطويه  الالح  ، في فل وىل  احيجاجي  على عد  المشارس  في 

 أعمال المميمر.
 دت العربي" من مئلادر خائل  فلي فليح، "لل  يعلرة بعلد سيليل  مشلارس  هلمالء وحس  معلومات لل"ال

األع للاء فللي االنيخابللات الداخليلل ، وا دالء بسئللوايه ، حللال للل  ييمسنللوا خللالل السللاعات الم بللل  مللن 
 م،ادرئ ال طاع إلى مدين  را   ".

 30/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
 رارات تنصف الفلسطينيينطالب األمم المتحدة باتخاذ قحماس ت .11

فوزع برهلو  منفمل  األمل  الميحلدئ اليلي أعلنلت علن اليلو  العلالمي  ،طال  الناطق باس  حرس  حمات
وىللللرارات جديلللل  وفعليلللل  وعاجللللل   للللد االحلللليالل  للي للللامن ملللل  الشللللع  الللسللللطيني أن ييخللللذ مواىلللللاً 

والوىوة إللى جانبله ودعل   ا سرا يلي، ومحاسميه على جرا مه والعمل على إنئاة شعبنا الللسطيني
 ح وىه المشروع  وعلى رأسها حق عودئ الالج ين ساف  إلى دياره  ومدنه  وىراه  اليي هجروا منها.

عللى شلعبنا يحلت االحليالل يجل  أن  وأسلد برهلو  فلي يئلريح ئلحلي يلو  الاالالاء، أن سلل يلو  يملر
هن عللى ح ي ل  ي لامنه مل  شلعبنا ملن يبلر  أجمل  بلسنيسون يومًا عالميًا للي امن معه، مطالبًا العال  

 خالل العمل الجاد على إنهاء االحيالل وف ح جرا مه ودع  ح ي ي لعدال  ال  ي  الللسطيني .
 29/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ضرورة العمل على إنها  االحتالل :تقسيمالعلى قرار  69في الذكرى الـ حماس .12

األم  الميحدئ والمجيمل  اللدولي بيئلوي  ىلرار ي سلي   ،اتطالبت دا رئ شمون الالج ين في حرس  حم
فلسطين واليسلير عن خطي يه  يجلا  الشلع  الللسلطيني و لرورئ العملل عللى إنهلاء االحليالل ألرض 

عاملًا عللى ذسلرى ىلرار ي سلي   69وأسلدت اللدا رئ فلي بيلان ئلحلي، الاالالاء، بمناسلب  ملرور  فلسطين.
ملن حل لات اليل مر عللى ى لي  فلسلطين وعللى الشلع  الللسلطيني  فلسطين أن ال رار ما هلو إال حل ل 

 ومئير  ومسي بله، وهو ال يمسن أبدًا أن يسون مدخاًل لحل ال  ي  الللسطيني .
الئلادر علن الجمعيل  العامل  لىمل  الميحلدئ فلال ، وسلاعد علللى  1947لعلا   181وىاللت إن ىلرار رىل  

 ا سيانه  الباطل.منح الجزء األسبر من فلسطين للئهاين  لي يمو 
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سما عدت الدا رئ ال لرار اللذع اسيسل  ئلل  الدوليل  جريمل  اىيرفهلا المجيمل  اللدولي ينليلذًا لوعلد بلللور 
 بإىام  دول  لليهود على أرض فلسطين. 1917وزير خارجي  بريطانيا عا  

سللطيني وأشللارت إلللى أنلله مهاللد ل يللا  العئللابات الئللهيوني  باريسللا  أبشلل  المجللازر بحللق الشللع  اللل
 .1948ويرحيله عنوئ من أر ه في عا  النسب  

ودعت الدا رئ إلى  لرورئ النفلر نحلو آالار ال لرار اليلي نشلهدها اليلو  لمعانلائ الللسلطيني فلي الشليات 
 وحئار وعدوان في الوطن وىيل ويشريد سما هو حال الللسطينيين في سوريا اليو .

 29/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
 للشعب الفلسطيني بحماية دولية األمم المتحدة سطينية تطالبفلال الفصائل .13

طالبت ىوى وفئا ل فلسطيني ، أمت، األم  الميحدئ بيوفير حماي  دولي  للشع  الللسطيني، : )سونا(
، وعللودئ الالج للين. جللاء ذلللك فللي مللذسرئ ىللدميها 1967واالعيللراة بدوليلله المسللي ل  علللى أرا للي عللا  

  خللالل وىللل  احيجاجيلله أمللا  م للر األملل  الميحللدئ فللي ىطللاع فللزئ بمناسللب  ال للوى واللئللا ل الللسللطيني
 اليو  الدولي للي امن م  الشع  الللسطيني.

فريلل  عللى هلامش الوىلل  إن "رسلالينا  "الجبه  الديم راطي " طلالل أبلولوىال ع و المسي  السياسي ل
الللسللطيني  للد سياسلل  االحلليالل فللي هللذا اليللو  هللي مطالبلل  األملل  الميحللدئ بالحمايلل  الدوليلل  لشللعبنا 

جراءايه وممارسيه اليي يجلت بسشسال عديدئ يعيبر سلها انيهاسًا لل انون الدولي"  .وا 
نهلاء االن سلا   بدور ، أسلد ال يلادع بحرسل  حملات إسلماعيل ر لوان  لرورئ اسليعادئ الوحلدئ الوطنيل  وا 

 .الم اوم "  د االحيالل ليح يق المئالح  واليوافق على اسيراييجي  موحدئ "على أسات خيار
 30/11/2016الخليج، الشارقة، 

 
 حذر من انهيار القطاع الصحي في القدسيرأفت عليان  .14

طالللل  ال يلللادع فلللي حرسللل  "فللليح"، رأفلللت عليلللان، الحسومللل  الللسلللطيني ،  فلللادع أبلللو سلللعدى: –را    
لى الم ائللد ومسيشلللى ب لرورئ يحمللل مسللمولييها ايجللا  األزملل  الماليلل  واللديون الميراسملل  علللى مسيشلل

 المطل  وساف  المسيشليات في المدين  الم دس .
 ودعا لو   المسيشليات الم دسي  على سل  أولويات الحسوم  ألنها أئبحت مهددئ با فالق.

وبللين عليللان، فللي بيللان، أن "جمعيلل  الم ائللد الخيريلل  ومسيشلللى المطللل  يعيبللران مللن أهلل  الممسسللات 
السايلر ملن الممسسلات للذا يجل  أن يسلون هناللك  االحلياللبعلد أن أفللق  الوطني  الميب يل  فلي ال لدت

 رمي  وطني  في  رورئ يعزيز ما يب ى من ممسسات في ال دت خائ  ىطاعي الئح  واليعلي ".



 
 
 
 

 

 13 ص             4124 العدد:        30/11/2016 ربعا األ  التاريخ: 

                                    

مليللون دوالر فللي  120وذسللر أن "الللديون الميراسملل  علللى الحسوملل  الللسللطيني  وئلللت إلللى مللا ي للار  
ًا أن "حج  اليحويالت المر ي  اليي يسيوعبها مسيشلليات ال لدت ملن مسيشلى الم ائد وحد "، ممسد

 خالل وزارئ الئح  الللسطيني  سبيرئ في فل عد  اليزا  الحسوم  في يسديد فوايير هذ  اليحويالت".
 30/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل يعتقل نشطا  من حماس بتهمة المشاركة بأعمال مقاومة بالضفة .15

ذسلر ي ريللر ئلادر علن جليش االحلليالل، أن ىوايله اعي للت الليلل  الما للي ، : خللدون مفللو  - الخليلل
فلسطينًيا ممان وئله  بل "المطلوبين"  اماني  منه  ميهمين بممارس  أنشط  ييعلالق بالم اومل   لد  15

سلل  وبللين الي ريللر أن االعي للاالت طالللت فلسللطينًيا مللن طللولسر ، وناشللطين بحر  الجنللود والمسلليوطنين.
"حمات" من بلديي عورية ويلليت )جنوبي نلابلت(، وشلابين ملن بللدئ نعللين )فربلي را   ( وخمسل  

 من نشطاء "حمات" من ىراوئ بني حسان )فربي سلليت(.
وطالت حمل  االعي االت، وفً ا لبيلان الجليش، شلابين ملن بللدئ بيلت أملر )شلمالي الخليلل(، وآخلر ملن 

 الا  فلسطينيين من بلدئ بيت عوا )جنوبي فر  الخليل(.بلدئ نحالين )فربي بيت لح (، وا
وادعى جيش االحيالل العاور على سساسين خالل حمل  المداهم  واليلييش اليي نلذها فلي بللدئ ىطنل  

 )شمالي فر  مدين  ال دت(.
 29/11/2016، قدس برس

 
 روبّي تجاه تركيابتشديد سياسات االتحاد األو  وُيطالبهمليبرمان ُيحّرض الوزرا  األوروبيين  .16

افي،دور ليبرمان أوئى وزراء  دفاعسشلت ئحيل  ه ريت أنا وزير ال زهير أندراوت: - النائرئ
األمن والخارجيا  األوروبيين الذين الي ى به  في األسابي  الما ي  بيشديد سياسات االيحاد األوروبي 

ا  يرسياا.  يجا
اات، ليبرمان ىال للوزراء إنا عليه  أْن ييعلاموا وحس  ىول دبلوماسيين أوروبيين مطلعين على المحاد

أردوفان، ويطرق   بويين سيلي  اليعامل م  الر يت اليرسيا رج  طيالر يت الروسي فالديمير من 
 في حدياه للطري   اليي يئرة بها الر يت الروسي م  نفير  اليرسي في األزم  األخيرئ بين البلدين.

، الذين طلبوا عد  السشة عن هوييه  لحساسي  األمر، أنا ليبرمان ون لت الئحيل  عن الدبلوماسيين
 يحد  بشسٍل مطوٍل حول حمالت اليطهير الواسع  اليي يحد  في يرسيا منذ محاول  االن ال .
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ويساءل ليبرمان: لماذا يسسيون عن ذلك؟ أني  يملسون آليات  ،ط على أردوفان، مشيًرا إلى ىوانين 
لى ا جراءات اليي ييخذها أردوفان لي ييد وسا ل ا عال  الطوار  اليي يمات المئ ادى  عليها، وا 

 والشبسات االجيماعي  واعي ال الئحليين.
وساىت الئحيل  ىا لً ، ن اًل عن المئادر عينها، إنا ليبرمان طال  الدول األساسيا  في أوروبا، مال 

ي يئراة فيها الر يت الروسيا بويين ألمانيا، بسْن ييئراة م  أردوفان وحسوميه بنلت الطري   الي
 بعد أْن أس طت يرسياا طا رئ روسيا  عملت في سوريا  ووئلت لنفامها الجوع بالخطس.

وأو ح ليبرمان للوزراء األوروبيين، بحس  )ه ريت( أناه خالل االا  أشهر بويين عرة سية 
لر يت اليرسي أما  نفير  بيئرة م  أردوفان. أني  ىادرون على اليعل  منه، ميطرًىا العيذار ا

الروسي بعد ال ،ط الشديد الذع مارسيه موسسو. وشدادا الُمراسل السياسيا في الئحيل ، باراك 
 أفي،دور ليبرمان رف وا اليعليق على األمر. دفاعرافيد، على أناه في ديوان وزير ال

 29/11/2016، رأي اليوم، لندن
 
 ع األذانحظر رفقانون  مشروعضد  يسرائيلاإلرئيس ال .17

ااء عن معار يه مشروع أعر  الر يت ا سرا يلي رموفين ريللين الاال: أ ة   -ال دت المحيل  
 ىانون مايرًا للجدل من شسنه حفر اسيخدا  مسبرات الئوت في المساجد لرف  األذان.

ومن الميوى  عرض المشروع الذع أاار ف   المسلمين على السنيست اليو  األربعاء في ىراءئ 
لى. وريللين هو أرف  سياسي يعارض االىيراح الذع يدعمه بعض اليمين الذع ينيمي إليه، ور يت أو 

 الوزراء بنيامين نيانياهو.
يجاوز الخالفات حول مسسل  "ااء مسمولين من اليهود والمسلمين في محاول  لل والي ى ريللين الاال

ماع يمسن أن يسون له يساير في الرأع العا ، أعي د أن مال هذا االجي"وف ًا للر اس . وىال:  "الممذنين
 ."وسيسون ممسلًا يمرير ىانون من شسنه أن يمار في مسسل  حري  العبادئ لمجموع  معين 

الر يت يعي د أن اليشري  الحالي لمن  ال و اء والحوار "وىالت الناط   نعومي يوليدانو ساندل أن 
 ."لى حل المشاسلبين مخيلة الطوا ة الديني  في إسرا يل ىادر ع

 30/11/2016الحياة، لندن، 
 
 على أنها "متعمدة" في الحرائق ليست مؤشرا   التحقيقاتالشرطة اإلسرائيلية:  .18

ىالت الشرط  ا سرا يلي ، اليو  الاالااء، إن إجراء يح ي ات في الحرا ق اليي : أحمد الخليلي - ال دت
 د". اندلعت ممخرا، ليت بممشر على أنها "يمت بشسل ميعم
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وفي بيان لها، حئلت األنا ول على نسخ  منه، ىالت الميحدا  باس  الشرط  ا سرا يلي  لوبا 
السمرع إن "هناك العديد من اليح ي ات المليوح  ذات الئل  في موج  الحرا ق األخيرئ، ولسنها ليت 

 بممشر على وجود جريم  الحرق العمد". 
االشيبا  بيوس  بعض من الحرا ق عن طريق وأ افت أن "الشرط  يجرع يح ي ات في مسار 

 ا همال". 
وأشارت السمرع إلى أن الشرط  اعي لت وح  ت م  العشرات، الفي  إلى أن "معف  اليح ي ات بشسن 

 المشيبه في  لوعه  با شعال الميعمد، ال يزال جاري ".
  30/11/2016، ، أنقرةلألنبا  األناضولوكالة 

 
 نظام البالغ الصوتي باللغة العربية في حافالت بئر السبعتزيل "المواصالت اإلسرائيلية"  .19

اسيجابت وزارئ الموائالت ا سرا يلي  لمطل  عنئرع بإزال  نفا  البالغ الئويي : هاش  حمدان
 ."دان"بالل،  العربي  في الحافالت اليي يعمل في مدين  ب ر السب ، واليابع  لشرس  

بطل  إزال  البالغ الئويي  "دان"وجهوا اليو  إلى إدارئ شرس  وجاء أن عددا من يهود ب ر السب  ي
بالل،  العربي  في الحافالت اليي يعمل في أرجاء المدين . ويوجهت إدارئ الشرس  إلى وزارئ 
الموائالت في أع ا  الشساوى العنئري ، فاسيجابت األخيرئ على اللور، وأمرت بإزال  البالغ 

 لسب .واالسيجاب  لمطال  يهود ب ر ا
وأفاد ي رير نشريه ال نائ اليللزيوني  الااني  أن مسافرين يهود اسيخدموا خطوط الحافالت الجديدئ ىالوا 
إنه  ال يريدون سماع الل،  ال،ربي  في الحافالت، ولذلك طالبوا ا دارئ بإزاليها. وعندها يوجهت 

 م  بالل،  العربي .إلى وزارئ الموائالت، اليي أئدرت بدورها أمرا بإل،اء الخد "دان"
ون ل عن ع و البلدي ، أورطال بيرلمان شمو يلي، ىولها إن الحدي  عن إجراء عنئرع من جان  

هذا نوع من العنئري ، وأطال  بإعادئ نفا  البالفات للسسان الميحداين "وزارئ الموائالت. وىالت 
 ."بالعربي 

 29/11/2016، 48عرب 
 
 طيني باعتذار بريطانيا عن وعد بلفورتحاول التصدي لمطلب فلس "إسرائيل" .21

را   : ي ود السلير ا سرا يلي لدى بريطانيا، مارك ري،ة، والمدير العا  السابق لوزارئ الخارجي ، 
دورع فولد ن اشًا في إحدى ىاعات البرلمان البريطاني لليئدع للمطل  الللسطيني باعيذار بريطانيا 

 عن وعد بللور.
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وو عت بذلك األست  ىام  وطن ىومي  1917اني  ىد منحت هذا الوعد في وسانت السلطات البريط
 دول  إسرا يل. إلىللشع  اليهودع والذع يحول 

 أندرووشارك في الن اش نوا  من البرلمان البريطاني، وئحافيون، وسذلك الممرل البريطاني 
 يل، شارك، إ اف  ، ف اًل عن وزير ال  اء البريطاني السابق، مايسل فوة. ومن إسراروبريت

إلى ري،ة وفولد، سلير إسرا يل لدى األم  الميحدئ، داني نليه، والمسيشار ال انوني السابق لوزارئ 
الخارجي  إيالن بايسر، إلى جان  ي ير هيرشليلد، إحدى الشخئيات اليي ئافت ايلاق أوسلو، وهو 

يل حول هذا المو وع. وىال يسارع يعيبر وئوله إلى المميمر يسسيدا لإلجماع ال ومي في إسرا 
ج نا لسي نشير إلى أبعاد المطل  الللسطيني بإل،اء وعد بللور، وسشة الينفي  الللسطيني "فولد 

 ."سحرس  يابع  لحمات
وهي يساعد داعش في سيناء. وحمل   األوروبيحمات هي ينفي  إرهابي حس  االيحاد "وزع  أن 

زء من الحر  السياسي   د إسرا يل. الهجو  حمات والسلط  الللسطيني   د وعد بللور هي ج
الحالي  د وعد بللور هو اسيمرار لرفض الللسطينيين االعيراة بح وق الشع  اليهودع بدول  

 ."ىومي 
 30/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ةعلى حصتها من سوريلتحصل  "إسرائيل" فرصةهذه : أريه إلداد .21

لسنيست السابق الذع يعد أحد الرمساء الروحيين للحرس  ىال الدسيور أريه إلداد ع و ا يل أبي :
أن يحئل على  سوريا ييليت وهذ  فرئ   سرا يل"االسييطاني  في ال ل  ال،ربي  والجوالن إن 

 . "حئيها فيها
سرا يل ييعامل م  األمر وسسن ما يحد  هووأ اة: أن  حر  أهلي  في  سوريا اليو  دول  ييليت وا 

 أو على]  TACTICS MICROيسييك( ] –ا ييلخا فاهريا في الل)ميسرو سولومبيا. إن مئالحن
على الي،يرات الجيوسياسي  الطار   على الشرق  أدنى ي دير في مسسل  يسلاح أعدا نا بدال من اليرسيز

األوسط. بعد خمسين عاما على حر  األيا  السي  وبعد يحرير الجوالن يميلك إسرا يل اآلن فرئ  
واحدئ في العمر: أن يعيد يئمي  حدودها من جديد وأن يحئل على االعيراة  مرئ ياريخي  ىد يسيي
 ."ب   الجوالن

إنجاز سهذا لن يي  يح ي ه "وفي موىة يحفى بيسييد ىطاع واس  من اليمين ا سرا يلي أ اة إلداد: 
دخل حربه  األهلي . إن الي عبر الجلوت إلى الجدار وانيفار م يل أو هر  جمي  السوريين في

الروسي في الحر  وال مباالئ الواليات الميحدئ ىد فيرا ىواعد اللع  في البلد. ولو سنا فير رافبين 
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فعلى إسرا يل أن ييخذ ىرارا بدع  الجهات السوري   في أن نرى األسد يعيد ي وي  ويسليح نلسه
السي   دعمه  المسيعدئ لليوىي  على االعيراة بالو   الذع يشسل في الجوالن بعد حر  األيا  

 . "وبالمعلومات االسيخبارايي  بالمال والسالح
أنا ال أىيرح هنا أن نيدخل عسسريا وبريا في سوريا لسي نيوج المعار   بديال عن األسد  ل د "وياب : 

وفشلنا ألن سوريا ىد أحبطت يلك الخطوئ. ولسننا وفي حال  1982حاولنا في األمر في لبنان عا  
  فإننا لن نسيطي  أن نجلت على الطاول  الدولي  اليي سي رر سية سيبدو عد  يدخلنا في الحر 

الذع سينيهي فيه الحر   يماما سما حد  لدى انيهاء الحر  العالمي  األولى حين  سوريا في اليو 
في  جلست الجهات الدولي  اليي سانت شريس  بشسل فعال إلى جان  الطرة المنيئر وشارست

 ."امت بيوزي  ال،نا   وحددت شسل خريط  أوروبااللجان الدولي  اليي ى
 30/11/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 لم يكن عادال   فلسطين مؤرخ إسرائيلي: قرار تقسيم .22

النائرئ: يمسد الممرل ا سرا يلي فادع ال،ازع، أن ىرار ي سي  فلسطين الياريخي، الذع ئادفت 
االحيالل واليوس ، داعيًا الللسطينيين للمساهم   ذسرا  أمت، ل  يسن عاداًل وشسل أساسًا للمزيد من

 بيحرير شعبه من داء العنئري  المعدي .
الئهيوني  عبارئ عن مبادرئ اسييطاني  يهدة ليوطين "وأو ح وهو محا ر في جامع  يل أبي  أن 

بعاد أبناء الوطن األئليين منه يمامًا سما حئل في بلدان أخرى مال نيوزيلندا، شم ال مهاجرين، وا 
 ."أمريسا، األرجنيين، أوروفواع وأسيراليا وفيرها

اريباط إسرا يل والواليات الميحدئ ليت وليد اعيبارات النلط والسيطرئ على الشرق األوسط "وأعيبر أن 
 ."فحس ، بل هو نياج ال ربى بين حرسيين اسييطانييين

 30/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 48لفلسطينييقديم العالج يقترح عدم ت إسرائيليحيفا: طبيب  .23
في حيلا، في مواى  اليوائل  "سرمل"نشر أحد سبار األطباء في مسيشلى : هاش  حمدان

 ، ي يرح فيها عد  ي دي  العالج له .48االجيماعي، الاالااء، مواىة عنئري   د فلسطينيي
ملاد  أن  وجاء أن الطبي  رومان باديية، نشر في ئلحيه على الليسبوك، بالل،  الروسي ، ما

في المسيشلى، وييساءل عما إذا سان يج  عد  اليعامل معه ، وعد   48هناك الساير من فلسطينيي
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يشار إلى أن باديية هو أحد سبار  ، على حد ىوله."يريدون ىيلنا"ي دي  العالج له ، بزع  أنه  
 األطباء في ىس  جراح  ال ل  والئدر.

ائ  ييناىض م  األجواء السا دئ في المسيشلى باعيبار  وبحس  إدارئ المسيشلى فإن يئريحايه الخ
 في حيلا بسل أطبا ه والعاملين فيه. "جزيرئ يعايش"

وىالت إدارئ المسيشلى إن يئريحات باديية فير م بول  عليها بسع شسل، وأنه ي  اسيدعام  لجلس  
إلى ذلك، وأنها لن ينفر بخطورئ "ويابعت ا دارئ أنها  اسيي اح شخئي  من ىبل مدير المسيشلى.

 ."يسمح ألع جه  بهد  أو المت بنسي  العالىات واليعايش الناجح السا د داخل جدران المسيشلى
 29/11/2016، 48عرب 

 
 ذاناألصور حرائق وصوت  وبث   إسرائيلية قنوات اختراق بثِّ  .24

ني  والعاشرئ ىرائن  يمسنوا من اخيراق ب  ال نايين الاا أنعبري   إعال ذسرت وسا ل : را   
لوىت ىئير وباوا ئورا لحرا ق وئوت أذان عبر شاشيي ال نايين مساء  ا سرا يليييناليللزيونييين 
 اليو  الاالااء.

بع ها ي  بئورئ ميعمدئ  أن إسرا يلحرا ق شبت ممخرا العديد من المناطق، ادعت  أنيذسر 
را ق وىعت في ىرى وبسايين بعض هذ  الح أنااليها  بذلك للللسطينيين علما  أئاب ووجهت 

 .األخ رفلسطيني  في ال ل  ال،ربي  وداخل الخط 
 29/11/2016القدس، القدس، 

 
 بإشعال الحرائق 48فلسطينييالقيادة اإلسرائيلية بعدم اتهام  يطالبصحفي إسرائيلي  .25

ر  طال  الساي  ا سرا يلي آفي دافوش الساس  ا سرا يليين باليوىة عن يوجيه االيهامات للع
والللسطينيين باليسب  في إشعال الحرا ق الميوائل  بالمدن ا سرا يلي ، معيبرا أن هذا "الحد  

 الئع  الذع يمر به إسرا يل اخيبار لوجود الزعام  فيها".
وأ اة الساي  في موى  "أن آر جي" أنه يج  على ال يادئ ا سرا يلي  أال يسيجي  ألجواء 

  الرأع العا  ا سرا يلي، وأال ين   لموج  المخاوة الميالح   بين الهسييريا الجماهيري  اليي يع
ا سرا يليين، مطالبا باللجوء إلى يهد   الخواطر، واليعامل م  الحرا ق بشسل مرسز، ومعالج  ميداني  

وأشار إلى أن ما يشهد  إسرا يل من حرا ق أئا  بال رر جمي  مواطنيها، يهودا وعربا،  فعال .
 يدينين، يساريين ويمينيين.علمانيين وم

 29/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 العالمي للرياضيات والعلوم بالتدريج "إسرائيل"تراجع  .26
( اليي ُنشرت TIMSSدلت نيا   االميحان الدولي في موا ي  الريا يات والعلو  ): بالل  اهر

يراجعت بيدري  الدول بمو وع  يو  الاالااء، على يراج  مسان  إسرا يل في هذا اليدري  العالمي، إذ
 .  19إلى  13، وبالعلو  من المسان 16الريا يات من المسان الساب  إلى المسان 

المدارت في إسرا يل ول  يشمل جهاز اليعلي  بالئة الاامن بيلميذا  5,212وأجرع االميحان بين 
 516لريا يات من وبا 507إلى  516العلو  من بويراجعت عالم  الطال  من إسرا يل  الحريدع.
 .511إلى 

وأفهرت النيا   وجود فجوئ سبيرئ بين اليالميذ اليهود والعر ، بحي  ح ق اليهود نيا   أعلى بسبعين 
اىيئادع أعلى ح  وا نيا   أف ل بحوالي  –ن ط  من العر . سما أن اليالميذ من مسيوى اجيماعي 

ن، وسذلك الحال بين اليالميذ العر  اىيئادع ميد –ن اط من اليالميذ من مسيوى اجيماعي  110
وفيما ييعلق بئعوب  الدراس ، احيلت إسرا يل المريب  العشرين، واريلعت نسب   ن ط . 130وبلد اللرق 

 .2015في العا   %16إلى  2011في العا   %4همالء اليالميذ من 
على أن يالميذ إسرا يل يدل "وع بت وزارئ اليربي  واليعلي  ا سرا يلي  على النيا   معيبرئ أنهها 

، سما أن المعطيات يدل على أن مسان  إسرا يل فوق المعدل 2011حاففوا على إنجازايه  من العا  
 ."الدولي

 29/11/2016، 48عرب 
 

 السوري النظام سجون في فلسطيني سورية: استشهاد فلسطيني أجل من العمل مجموعة .27
 سر  الللسطيني الالجئ" :إن ،29/11/2016 ااءالاال سوري  فلسطيني أجل من العمل مجموع  ىالت

 سجون في اليعذي  يحت اسيشهد دمشق، برية الهام  منط   أبناء من( 1994) مواليد من األسدع
 ."السورع النفا 

 سنوات، اال  لحوالي دا  اعي ال بعد اسيشهد األسدع أن ئحلي، بيان في المجموع  وأو حت
 .لبنان إلى يوجهه اناءأ 2013 عا  اعيُ ل األسدع أن علماً 
 في اليعذي  يحت ى وا الللسطينيين الالج ين من  حي ( 456) وا ت العمل مجموع  أن إلى يشار
 .السورع النفا  سجون
 مئير من ينيفره  ما جراء وال لق اليوير من حال  الشيح خان مخي  أهالي يعيش ذلك، إلى

 من وفيرها داريا بلدئ في حئل سما نيهىاط من المخي  إفراغ يي  أن من ييخوفون سما مجهول،
 .السورع النفا  دخلها اليي البلدات
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 يعرض حل  في الللسطينيين لالج ين النير  مخي  أن العمل مجموع  أفادت ذلك، ف ون في
 .هاون ىذا ة باال  لل ئة
 خالهاإد أاناء راف  محمد الالجئ جنازئ موس  اسيهدفت الاال  الهاون ىذا ة إحدى أن إلى وأشارت
 في المدنيين منازل أحد على الااني  ال ذيل  س طت فيما النير ، ىري  في ي   اليي الم برئ إلى

 اليوابين جام  اسيهدفت الاالا  ال ذيل  أما .خطيرئ بجروح العا ل  أفراد إئاب  إلى أدى ما المخي ،
 . الماديات على أ رارها اىيئرت

 29/11/2016الين،  أون فلسطين
 
 48من فلسطينيي مواطَنين بتعويض اإلسرائيلية" عال إل"كة شر  تغريم .28

 شرس  فيه ألزمت ىرارا جدعون، سامل  حيلا، مدين  في الئلح محسم  ىا ي   اهر: أئدرت بالل
 خالل بإهانيهما الشرس  ايهما ،48من فلسطينيي لمواطنين فرام  بدف  "عال إل" ا سرا يلي  الطيران
 18 مبلد "عال إل" يدف  بسن المحسم  وى ت .البالد خارج إلى هماسلر  ىبيل بح هما أمني يلييش
 .منهما واحد لسل شيسل ألة

 29/11/2016، 48عرب
 
 غزة قطاع في الصحية األوضاع خطورة منيحذرون  مسؤولون .29
 األو اع خطورئ من الئحي، ال طاع في ودوليون محليون مسمولون حميو: حذر نسم  - فزئ 

 حاجز عبر السلر من المر ى ومن  له  الم دم  الخدمات يراج  فل في فزئ ىطاع في الئحي 
 (.إيرز) حانون بيت

 الئح  منفم  نفميه والذع الئح ، في للحق السنوع الي رير إطالق فعالي  خالل همالء وطال 
 من مزيد ي دي  أجل من الدولي المجيم  يحرك ب رورئ ،2016-11-29 الاالااء فزئ، في العالمي 
 .فزئ في الئحي طاعلل  الدع 
 الوئول، الئح ، في الحق اليوافق،: "إن الريش، أبو يوسة الئح ، وزارئ وسيل ىال ناحييه من

 المئطلحات هذ  سل ا ئحاح، وسا ل ال،ذاء، الئالح ، الميا  األداء، الحماي ، الجودئ، الم بولي ،
 ".الوى  أرض على نراها أن نيمنى زلنا وال األدبيات في نراها
 يوجد ال أنه إلى الفياً  فزئ، في الئحي لل طاع الم دم  الخدمات في النفر إعادئ أهمي  على دوشد
 .المعانائ من مزيدا ويلرض المر ى بحيائ ينيهي اليي اليطبيعي  للحلول وىت
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 الئحي ال طاع يجا  مس وليايها أما  بالوىوة وا نساني  الدولي  الممسسات الريش أبو وطال 
 بواجبايه ا سرا يلي االحيالل إلزا   رورئ على مشدداً  االحيالل، على ي ،ط لمجيم ا يجعل بطري  
 (.إيرز) حانون بيت حاجز عبر السلر خالل من فزئ ىطاع يجا 

 سرطان حال  130 هناك إن: شنن إيمان السرطان لمر ى واألمل العون برنام  مديرئ ىالت بدورها،
 .الادع سرطان هو ال طاع في المنيشرئ السرطان أنواع ارأس أن إلى الفي ً  فزئ، ىطاع في شهرياً 

 يسخير جراء يسارت 293 منهن الادع بسرطان مري   748 على يزيد ما فزئ في يوجد أنه وأو حت
 با همال طلبايهن ىوبلت مئاب  291 أن إلى الفي ً  حانون، بيت حاجز عبر السلر ىرار على الرد
 .أمنياً  رف ها ي  امرأئ 125و السلر باتطل على المواف   يي  ل  مري   287و

 29/11/2016الين،  أون فلسطين
 

 بأرضهم تمسكهم يؤكدون لبنان مخيمات في الفلسطينيونالالجئون  .31
 الحرو  فبار أمت، لبنان مخيمات في الللسطينيون الالج ون الحئرع: مسح ناجي - بيروت
 الشع  م  للي امن العالمي ليو ا في عليها ال وء ليسليط ى ييه  عن الجوار في المسيعرئ
. بيروت ىل  إلى مخيمايه  من ي ليدي  فلسطيني  بسزياء وفييات وفيي  أطلال فخرج. الللسطيني
 الموسي ي  اآلل  شبان وائطح  خشبي  طاوالت على وفرشيها الي ليدي  المطرزات نسوئ   وحملت
 لالج ين مخيمات ووالدئ النسب  بعد نيالللسطي اليشرد لبدايات نادرئ ئور واريلعت ال رب ، الشهيرئ

 الياري  وسسن" فلسطيني  لحفات" معرض ئور وبدت. اللبناني والجنو  بيروت في الللسطينيين
 .السوريين الالج ين م  لسن نلسه يعيد
 المئورين وايحاد" أونروا" وسال  أرشية من وهي واألسود باألبيض وُجلُّها المعرو  ، الئور  من
 وفق لبنان في الللسطينيين الالج ين عدد أن إلى يشير معلومات وفلسطين، لبنان فرعا - العر 
 ف ط الجئ ألة 280و 260 بين ما ييراوح 2015 عا  بيروت في األميرسي  الجامع  أجريه مسح
 .اللبناني  األرا ي على 12 وعددها المخيمات في ي يمون منه  الم   في 63 ونسب 

 30/11/2016الحياة، لندن، 
 
 بغزة ويتوغل الضفة في فلسطينيا   15 يعتقل االحتالل .31

 واعي االت ده  حمل  في فلسطينياً  15 أمت، ،"ا سرا يلي" االحيالل ىوات الفي: اعي لت را د -فزئ 
 واسيهدفت فزئ ىطاع في أخرى ىوات يوفلت فيما المحيل ، ال،ربي  ال ل  من ميلرى  أنحاء في

 ".البناء حئى" الحئم  جم  عمال
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 عبر ويحريض هجمات" في بيورطه  يشيبه المعي لين من اماني  أن ،"إسرا يلي" عسسرع ناطق وزع 
 يسمى ما ىبل من معه  لليح يق المعي لين جمي  ن ل ي  أنه إلى مشيراً  ،"االجيماعي اليوائل شبسات
 ".الشاباك" الداخلي األمن جهاز
 .ال طاع جنو  رفح محافف  شرق محدودئ ف لمسا" إسرا يلي " عسسري  آليات يوفلت فزئ، ىطاع وفي
 موى  جنو  األمني السياج خارج ي دمت عسسري  جرافات أرب  إنا  محلي  فلسطيني  مئادر وىالت

 .رفح شرىي شمال" ئوفا"
عادئ جرة في شرعت االحيالل آليات أن المئادر وأ افت  المياخم  األرا ي من مساح  يسوي  وا 
 في النار االحيالل ىوات وأطل ت. المسان أجواء في االسيطالع ا راتلط يحليق وسط األمني، للسياج
 .ال طاع شمال الحئم  جم  عمال يجا 

 30/11/2016الخليج، الشارقة، 
 
 تشيلي في إسرائيليين قضاة ضد دعوى يرفعون فلسطينيون .32

 لعلياا المحسم  يسمى فيما ى ائ االا   د اليشيلي في محسم  أما  بدعوى فلسطينيين سي  ي د 
 واليوس  ال   جدار بناء ىراره  بسب  ا نساني ،  د وجرا   حر  جرا   اريسا  بيه " ا سرا يلي "
 .العبري " ه ريت" ئحيل  موى  نشر  لما وف ا جاال بيت مدين  في
" جاال بيت مدين  من سسان والسادت اليشيلي  الجنسي  يحملون خمس " السي  الللسطينيون ي د  وىد
 أحزا  من البرلمان أع اء من عدد بح ور سانييافو، العائم  في المحسم  أما  وىالدع بهذ 
 ونيل جرونيت أشر وه " ا سرا يلي " العليا المحسم  في ى ائ االا   د ،"واليسار والوسط اليمين"

 ال   جدار ببناء 2015 عا  شباط شهر بداي  عنه  ئدر الذع ال رار بسب  بوجلمان، وعوزع هندل
  . الجدار هذا بناء حول مبررات من" إسرا يل" ىدميه بما واألخذ جاال بيت في س واليو 

 29/11/2016وكالة معا اإلخبارية، 
 
 مدريد في" الديني" التطبيع تدين للمقاطعة الفلسطينية الوطنية اللجنة .33

 يطبيعي ال ال م  في فلسطيني  شخئيات مشارس  إسرا يل، لم اطع  الللسطيني  الوطني  اللجن  دانت
 من الدين لرجال العالمي  ال م  اس  يحت إسبانيا، مدريد في ُع دت واليي ئهاين ، حاخامات م 
. النئر نائر ال طرع الدبلوماسي بر اس  للح ارات، الميحدئ األم  يحالة من سجزء السال  أجل

 المسيوى ا يرع الذع اليطبي  لمسلسل باليئدع المدني المجيم  وىطاعات شعبنا جماهير" وطالبت
 ".الللسطيني الرسمي
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 الهباش محمود ح ور 2016 نوفمبر 16-15 في ا سباني  العائم  في ُع دت اليي ال م  وشهدت
 وعماد ا سالمي ، والعالىات الديني  للشمون الللسطيني  السلط  ر يت ومسيشار ال  ائ ىا ي
 الشخئيات من عدد إلى ف با  ا فزئ، مدين  في الح ارات لحوار آد  مرسز مدير اللالوجي
 وآفي" إسرا يل حاخا " لو ديليد مال ئهاين  إسرا يليين حاخامات بوجود والمسيحي  ا سالمي  الديني 

 ديني ب،طاء يطبيعي اجيماع بعد هذا ويسيي. ال،ربي  ال ل  في الم ام  عوفرا مسيعمرئ فيسرا، من
 في االن،مات في الجهات وبعض لللسطينيا الرسمي المسيوى إمعان إلى يشير ما أسابي ، ىبل جرى
 .ا سرا يلي واألباريهايد االسييطاني -واالسيعمار االحيالل نفا  م  اليطبي 
 يعرية عليه ينطبق خيامي بيان من عنه يمخض وما المميمر هذا في جرى ما" إن اللجن  واعيبرت
 األول المميمر في لجماهيري ا وأطر  وأحزابه الللسطيني شعبنا ىطاعات عليه أجمعت الذع اليطبي 
 ".2007 في للم اطع 
 شعبنا لسل الاابي  الوطني  الح وق يماماً  ييجاهل خطيرئ ن اط على للمميمر الخيامي البيان واحيوى

 الم دس ، وأن األرض في العيش في الشعبين حق" ىبيل من – والشيات الوطن في – الللسطيني
 ".فحس  والن اش الملاو ات خالل من هو الئراع لحل الئحيح األسلو 
 الم اطع  حرس  ي ود الللسطيني المجيم  في يحالة أوس  وهي للم اطع ، الوطني  اللجن  ودعت
BDS،  إسرا يل، م  اليطبي  لمسلسل بحز  اليئدع إلى ويجمعايه ىوا  بمخيلة الللسطيني الشع 
 .ا سرا يلي االحيالل جرا   ي،طي  في ساه  بينما الخرا  إال شعبنا إلى يجل  ل  والذع

 30/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 المحتلة القدس في للعبرانيين أثرية شواهد ال .34
 منذ إسرا يل إن المئرع، هاني   را  في السياسي  لىبحا  مسارات مرسز مدير بيرا: ىال – عمان
 أن والحلريات آلاارا علماء خالل من جاهدئ يحاول وهي عاما، خمسين حوالي ىبل ال دت احياللها
 من العديد أن لدرج  جدوى، دون للعبرانيين، سابق ياريخي وجود على يدل أار أو شاهد أع يجد
 .ذلك على دليل أع يجدوا ل  أنه  ئراح  أعلنوا ا سرا يليين اآلاار علماء
 الانين،ا أمت مساء األردني اليللزيون باه الذع" ال دت على عين" لبرنام  حدياه في المئرع وللت
 زاحة،    لعملي  ييعرض اليي ال دت لمدين  ميسامل مخطط  من هي المحاوالت هذ  أن إلى
 . للمدين  وا سالمي العربي الواى  يلد ل  طويل  فيرئ عليه م ى الذع ال انوني ال   أن إلى مشيرا
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 إسرا يلي آاار مسمول ألع السماح يمسن ال انه الخطي  عزا  الشي  ال دت أوىاة دا رئ مدير وأسد
 ووئاي  رعاي  وله ا سالمي  األوىاة لوئاي  ييب  الذع المبارك األىئى المسجد شمون في اليدخل
 .الااني عبد   الملك ي و  ملسي 
 اآلاار سلط  وجود بمبررات ئبرع، عسرم  الشي  العليا ا سالمي  الهي   ر يت شسك جانبه، من

 على باالعيداء محئورئ السلط  هذ  مهم  إلى مشيرا لليهود، ارآا أئال يوجد ال ألنه ا سرا يلي ،
 المسجد يرمي  وعرىل  المبارك األىئى المسجد في ا عمار على ال ا مين ومالح   ا سالمي  اآلاار
 .المسجد أسلل األنلاق وحلر ونبش األىئى

 29/11/2016الرأي، عّمان، 
 
 رميمالت بعد حلة أبهى " فياألقصىو" "الصخرة" قبتا .35

 بإمسان بات ا عمار، من طويل  سنوات : بعداألنا ول - عبد الرموة أرناموط -المحيل   ال دت
 اليي الزخرف  بجمال اليمي  األىئى، المسجد في الِ ْبلي والُمئلى المشرف ، الئخرئ ىب  ُمئلى زوار
 .السنين لم ات يعود
 اليرمي  أنهينا العا  هذا في" :ال دت في ا سالمي  األوىاة دا رئ مدير الخطي ، عزا  الشي  وىال

 اليرمي  أعمال بئدد اآلن ونحن ال بلي، للمسجد الداخلي واليرمي  المشرف ، الئخرئ ل ب  الداخلي
 ". الخارجي 
 يرمي  أن حين في سنوات 8 الداخل من ،"الئخرئ ىب " يرمي  اسي،رق ف د الخطي ، إلى واسينادا
 .عامين اسي،رىت ال بلي للمئلى الداخلي  ال ب 
 الي اط أجل من ال بلي، والمسجد الئخرئ ىب  يوميا المئلين م ات يزور اليرمي ، عملي  إيما  ومنذ
 .لل بيين المحمول  هوايله  عبر الئور
 مساحيه ما على دىي ا عمال شملت الئخرئ، ل ب  الداخلي  ال ب  يرمي  عملي  إن الخطي  الشي  وىال

 ".الجئي  والزخارة للسيلساءا يشمل مربعا، ميرا 1800
 سانت لما األئل طبق اآلن هي"و السنين، م ات منذ األول هو الئخرئ ىب  يرمي  أن إلى وللت
 ".يعديل أو ي،يير أع بدون عليه،
 على الدوالرات، ماليين يسللت الئخرئ، ل ب  الداخلي  ال ب  يرمي  عملي  فإن الخطي ، إلى واسينادا
 ".ال دت وأوىاة األىئى  عمار األردني الهاشمي الئندوق" نل  
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 رئائي  ال ب  ذو المس وة ال بلي المسجد ي   اللون، ذهبي  المشرف ، الئخرئ ىب  عن ببعيد وليت
 للمئلى الداخلي  ال ب  يرمي  السنين، م ات منذ األولى وللمرئ ا سالمي ، األوىاة دا رئ وأيمت .اللون
 .عامين اسيمر مسيمر عمل بعد ال بلي

 29/11/2016أنقرة،  لألنبا ، األناضول وكالة
 

 األقصى و"الصالة من أجل عمونة" المسجددعوات يهودية القتحام  .36
دعت جماعات اسييطاني  إلى ينليذ : يحرير خلدون مفلو ، من فاطم  أبو سبييان -ال دت المحيل  

ول من سانون أول/ سلسل  اىيحامات يهودي  جماعي  للمسجد األىئى، يو  الخميت ال اد  )األ
لبمرئ "عمون " اليي أىامها مسيوطنون على أراٍض فلسطيني  شمال شرق را   ، ومن  ديسمبر(، دعماً 

ر إخالمها نهاي  العا  الجارع.  الم را
وأفادت مراسل  "ىدت برت"، بسن مجموعات من المسيوطنين نشرت دعوات عبر موى  اليوائل 

يهود على المشارس  في اىيحامات جماعي  للمسجد األىئى االجيماعي "فيسبوك"، يح ا فيها ال
 و"الئالئ من أجل مسيوطني عمون ".

 18من جه  أخرى، أمانت ىوات من الشرط  ا سرا يلي  وال وات الخائ  المدجج  بالسالح اىيحا  
لوا في باحايه حيى " با  مسيوطًنا يهودًيا، حي  اىيحموا المسجد األىئى من "با  الم،ارب " ويجوا

 السلسل " وذلك خالل جول  االىيحامات الئباحي .
 29/11/2016، قدس برس

 
لإلخوان إلشاعة  الدوليوقيادات التنظيم  "حماس"تستضيف وفودا من  "الدوحةتزعم: " "األهرام" .37

 الفوضى
اسي افت خالل اليومين الما يين  "الدوح "سشلت ي ارير أمني  أن العائم  ال طري  : أحمد إما 
لإلخوان وع دوا  الدوليمن مجلت شورى حرس  حمات ا رهابي ، ومعه  ىيادات من الينفي   ىيادات

 فيوناىشوا خاللها اليطورات على الساح  السياسي   مئر، األساسيعدئ ل اءات سان محورها 
وسيلي  إعداد خطط معين  وبرام  يليلزيوني  على ىنوايه  المسموم  ومنها الجزيرئ والشرق  مئر،
ي  أخذها من ىبل  اليياالىيئادي  وال رارات األخيرئ  واسي،الل األو اع المئريين،ين  اارئ ومسمل

 محاول   ئالح االىيئاد. فيالحسوم  
 29/11/2016، األهرام، القاهرة
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 على زيارة األسير األردني مرعي من أشقائه توافقسلطات االحتالل  .38
منير مرعي، على  ا سرا يليجون االحيالل حئل أش اء األسير األردني المعي ل في س :عمان

مواف   من سلطات االحيالل على زيارئ ش ي ه ، وذلك بحس  ما أبلد "ال،د" ش يق األسير شاهين 
 يوما. 22مرعي، الذع يوائل إ رابه عن الطعا  في عمان منذ 

ايئلت به ، في عمان  ا سرا يلي أن السلارئ  أي امرعي إلى أن أش اء  الاالا  ابل،و   وأشار
 وأبل،يه  للمجيء السيال  يسشيرئ الزيارئ.

وما يزال مرعي م ربا عن الطعا  في عمان لحين اسيال  أش ا ه اليسشيرئ، وىال "أنا ال أاق بسلط  
حين اليسسد من المواف   باسيال  أش ا ي  إلى إ رابياالحيالل وسبق وىامت بذلك، ولن أيوىة عن 

 اليسشيرئ".
 30/11/2016، الغد، عّمان

 
 الفلسطينيين في لبنان عون: لتفاعل إيجابي مع الالجئين .39

شدد ر يت الجمهوري  العماد ميشال عون، لمناسب  اليو  العالمي للي امن م  الشع  الللسطيني، 
يج  أن يشسل حافزا للمنفم  الدولي  لحض الدول األع اء على اليزا  "على أن إحياء هذا اليو  
الذع  194ئ عنها، والميعل   بح وق الشع  الللسطيني، وعلى رأسها ال رار ينليذ ال رارات الئادر 

 «.ينا على حق الالج ين في العودئ إلى دياره 
ال رارات الدولي  ذات الئل  بال  ي  الللسطيني ، واليي فلت حبرا على ورق منذ "واعيبر أن 

فالت ا سرا يليإئدارها، نييج  اليعنت  الحسا  الدولي، يشسل نسس  الدول  الئهيوني  من  وا 
 «.لمنفم  عالمي  نشست أساسا  ح اق العدل والسال  بين الدول المن م  إليها

اللبنانيين الذين "وحيا الللسطينيين الذين يعيشون في لبنان، منذ يهجيره  ال سرع، مشيرا إلى أن 
ئه على اليلاعل حر "، وممسدا «فيحوا له  ىلوبه ، ه  المي امنون األول م  ى ييه  العادل 

لممسسات الدول  معه ، لئون سرامايه ، ويوفير فروة عيش سريم  له  حيى يح يق  ا يجابي
 «.أهداة ن اله  بالعودئ إلى أرض فلسطين

 30/11/2016، السفير، بيروت
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 حتى ينتصر الحق وتقوم الدولة الفلسطينية األولىالقضية الفلسطينية تبقى القضية : بري .41
ال  ي  الللسطيني  يب ى " أنلت النوا  ر يت االيحاد البرلماني العربي نبيه برع، أسد ر يت مج

حيى ينيئر الحق على الباطل وي و  الدول  الللسطيني   األولىبوئل  الشعو  العربي  وال  ي  
 «.المسي ل  الحرئ ذات السيادئ وعائميها ال دت الشرية

، وان 194الميحدئ لحق العودئ: رى   األم ىرار وفق نا  أرا يه  إلىعودئ الالج ين  إلىودعا 
 يسيرجعوا مميلسايه  اليي سلبت.

على  رورئ العمل على ىيا  دول  فلسطين المسي ل  وعائميها ال دت "االيحاد يشدد  أنأ اة 
الي امن و روريه م  الشع  العربي الللسطيني، ونبذ الخالفات " أهمي وشدد على  «.الشرية

 وا ىليمي ك في سل المحافل والمنيديات الدولي ، ووسا ل ا عال  المحلي  والسعي الحاي  لذل
والعالمي  ليسون يو  ئرخ  بوجه الفل  واالحيالل، بهدة اليساير على العال ، وعزل المحيل 

 «.الحق وينئاع له أما لير    ا سرا يلي
ذ شج  سياسات االحيالل  ال وانين "ي، اسينسر العدواني  على الشع  الللسطين ا سرا يليوا 

، ومشاري  ال وانين العنئري  وعلى رأسها مشروع ا سرا يليالعنئري  اليي سنها ما يدعى بالسنيست 
ىانون من  رف  األذان بمسبرات الئوت في ال دت المحيل ، وسردئ فعل يعبر عن الرفض ل رارات 

 «.سهذ ، ي  رف  األذان في السنا ت، وداخل السنيست المزعو 
 30/11/2016، ير، بيروتالسف

 
  الحريري يجدد دعم لبنان للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع .41

جدد ر يت الحسوم  اللبناني  المسلة سعد الحريرع، دع  بالد  ال وع للشع  الللسطيني : بيروت
 اليوسعي . ا سرا يليوي امنه معه في ن اله المشروع لمواجه  أطماع االحيالل 

يح لل"وفا"، لمناسب  اليو  الدولي للي امن م  الشع  الللسطيني، اليو  وىال الحريرع في يئر 
الاالااء، إن هذ  المناسب  يشسل حافزا للعر  والمسلمين وسل الميعاطلين في العال  م  ال  ي  
الللسطيني  ليحريك االهيما  الدولي، وا عادئ يسليط ال وء على هذ  ال  ي  المح ا ، و رورئ إعطاء 

 ن ح وىه  المشروع  في إىام  دوليه  المسي ل  وعائميها ال دت.الللسطينيي
وأ اة: "مهما يئاعدت حماى الحرو  األهلي  الخبيا  ومحاوالت ب ا اللرى  ويلييت العديد من 
الدول العربي ، فهذا لن يانينا وياني العر  عن إب اء االهيما  مرسازا على ى ي  العر  األولى، 

   الللسطينيين وحده  بل يه  سل العر  دون اسياناء".ى ي  فلسطين اليي ال يه
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وأعر  عن ا يه بسن سل محاوالت إسرا يل وممارسايها العدواني   دا أبناء الشع  الللسطيني، لن 
 ي وى في النهاي  على طمت معال  هذ  ال  ي ، وسي طر عاجال أ  آجال لالعيراة بهذ  الح وق".

 29/11/2016، نية )وفا(وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطي
 

 بسورية "حزب هللاـ"تقصف قافلة سالح ل "إسرائيل" .42
ىئة سالح الطيران ا سرا يلي ىافل  أسلح  لحز    في سوري ، وعلى ما يبدو فإن : محمد ويد

 ىافل  األسلح  سانت في طري ها من دمشق إلى بيروت.
ي العال  العربي، أن م ايالت يابع  لسالح ون لت ال نائ الااني  ا سرا يلي ، عن وسا ل ا عال  ف

الطيران الحربي ا سرا يلي شنت هجوما على ىافل  أسلح  لحز    ىر  دمشق وعلى موى  
 عسسرع ياب  لنفا  بشار األسد.

ووف ا للمعلومات اليي أورديها الئحاف  ا سرا يلي  ن ال عن مئادر أجنبي ، فإن ال افل  المملل  من 
انت محمل  بسسلح  وئواري ، حي  سان من الملروض ن لها من دمشق إلى عدئ شاحنات س

العائم  اللبناني  بيروت، بيد أن الطيران ا سرا يلي أعيرض طري ها عندما سانت يسافر على الشارع 
 الدولي بال ر  من دمشق وىا  ب ئلها ويدميرها.

ال افل  اليي سانت محمل  بسسلح  وىالت ال نائ الااني  ن ال عما نشريه المعار   السوري ، إن 
وئواري  خرجت من مطار دمشق الدولي وسانت في طري ها إلى حز   ، إال أن األخير ل  

 ييطرق إلى الحاد  أو ما نشر من معلومات يرجح عالىيه بال افل  واألسلح .
 30/11/2016، 48عرب 

 
 "اإلسكوا"اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين في بيروت:  .43

 األم اليو  العالمي للي امن م  الللسطينيين، في مسي  ب« ا سسوا"احيلل مسي  : زين  برجاوع
اسُيهل االحيلال برسال  لىمين العا  لىم  الميحدئ بان سي مون،  الميحدئ، ساح  رياض الئلح.

أن  إلىيها اليي أل يها المنس   الخائ  لىم  الميحدئ في لبنان سي،ريد ساغ. ولليت النفر في سلم
ال يزال ال ادئ ا سرا يليون "وأ افت: «. هو جرح فا ر ىدي  العهد"الئراع ا سرا يلي الللسطيني "

والللسطينيون يعبرون عن دعمه  للحل ال ا   على وجود دوليين. ولسن األمر ىد ينيهي به  إلى 
 «.ل إحياء منفور سياسييرسي  واى  الدول  الواحدئ ما ل  يبادروا إلى ايخاذ خطوات عاجل  من أج

ما نشهد  اليو  في فلسطين، هو "الميحدئ الدسيورئ ريما خلة، أنا  لىم ورأت وسيل  األمين العا  
نييج  ليسامح ىوى سبرى في العال  م  يطبيق ملهو  الدول  ذات الن اء العرىي والديني، سما هو 
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ه إال بال م  وال يل وا رها . فيعاى  ملهو  ال يسي ي  م  مبدأ المساوائ بين النات وال يمسن فر 
فلسطيني منذ احيالل ال ل   850,000الطلل بااني عشر عامًا في السجن لرميه حجرًا، ويعي ل 

 «.وفزئ، وي  ي السايرون حرىًا ورئائاً 
مشروع ال انون لمن  األذان عبر " أنأما وزيرئ االىيئاد الوطني لدول  فلسطين عبير عودئ، فاعيبرت 

ليحويل  ا سرا يلي خطوئ ممنهج   من السياسات  إالالئوت في دور العبادئ ما هو  مسبرات
 «.ئراع ديني إلىالئراع 

لحفات "، معرً ا ا افًيا بعنوان «األونروا"و « االسسوا"وللمناسب ، أطل ت اللجن  باليعاون م  
 من الشهر الم بل.في أسواق بيروت في الوسط اليجارع. ويسيمر المعرض حيى الراب  « فلسطيني 

ويسلط المعرض ال وء على لحفات يعيشها الللسطينيون سواء في المخيمات أو في مناطق اللجوء. 
 ويعست ئراعه  المسيمرا للحئول على ح وىه .

 30/11/2016، السفير، بيروت
 

قامة جدالحــوادث األمنية التي شهدها مخيم عين الحــلوة ال تعالَ منيمنة:  .44  ارج بحلول أمنية وا 
الحللواد  األمني  "أسد ر يت لجن  الحوار اللبناني الللسطيني الدسيور حسن منيمن ، أن : زين  برجاوع

ىام  جدار عازل بين المخي  ومحيطه. سما  اليي شهدها مخي  عين الحلللوئ ال يعال  بحلول أمني  وا 
يعال  ى ايا ذات أبعاد سياسللي  أن الجدار سلللسرئ ومبللدأ وبناء، وسما دلات سل اليجار ، ال يمللسن أن 

 «.واجيماعي  ومعيشي 
أمن المخي  وئيدا ييح ق عبر الينمي  المسيدام  وحل المع الت الميراسم  منذ " أن إلىوأشار 

 «.األونرواوسال   إلىاليي يئل من المانحين  األموالع ود طويل ، واليي ي اعلها يراج  
مَ  هذا الجدار ي د  خدم  مجاني  للجماعات اليسليري  اليي خالفًا لما ينشر، نرى أن إىا"وىال انه 

هدار الح وق  وفرض الحواجز ومن  مواد البناء وفرض المعازل  ا نساني ييعيش على اليست وا 
ألة  80ويجاهل ح ي   وا ح  ملادها أن المخي  ليت بمرئ أمني ، إذ هو منط   سسنللي  ي   حوالي 

 «.الذع ييطل  المعالج  الينموي  الميسامل  والعاجل الجئ معذ ، وهي يعاني الساير 
 30/11/2016، السفير، بيروت
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 أردوغان: الدفاع عن األقصى ليس مهمة األطفال الفلسطينيين بل كافة المسلمين .45
ىال الر يت اليرسي رج  طي  أردوفان، إن الدفاع عن المسجد األىئى الذع يعد أولى : إسطنبول

األطلال الللسطينيين العزال الذين ال يملسون سوى الحجارئ سالًحا، إنما يبني ال بليين، ليت مهم  
 ال  ي  الللسطيني  وحماي  ال دت، هي ى ي  ومهما  ساف  المسلمين. 

جاء ذلك في سلم  له اليو  الاالااء، خالل أعمال المميمر السنوع األول لرابط  "برلمانيون ألجل 
طنبول اليو ، ويهدة ليسليط ال وء على ى ي  ال دت واالنيهاسات ال دت"، الذع انع د في مدين  إس

 اليي يجرع فيها من ىبل إسرا يل، يحت شعار "ال دت ويحديات المرحل ". 
وأ اة الر يت اليرسي، أن الطريق الوحيد للسال  الدا   في الشرق األوسط، هو إنشاء دول  

ميها ال دت الشرىي ، وليح يق ذلك ال بد عائ 1967فلسطيني  مسي ل  ذات سيادئ على أسات حدود 
 أن يزيد المجيم  الدولي دعمه لللسطين. 

وأشار أردوفان أن افيئا  ح وق الللسطينيين، أسات العديد من اليويرات في المنط  ، وىرارات 
في النفا   ال راراتاألم  الميحدئ ل  يسن سافي  ليالفي هذا الفل ، ألنه ال يي  يطبيق أع من يلك 

 عالمي الموجود، الذع يسود فيه ىانون األىوياء وليت ال انون على األىوياء. ال
وياب : "في فلسطين، هناك نمط ميسرر سل يو  من اال طهاد، وال هر. لىسة، إن هذا الفل  ما 

ال  سله، ورفًما عن ال رارات زال مسيمًرا طيل  نئة ىرن من الزمن، على مرأى ومسم  من الع
العديدئ لىم  الميحدئ". مشيًرا أن ف دان الا   بالممسسات والمنفمات الدولي  مال األم  الميحدئ، 

 يخلق أر ي  يمسن اسي،اللها من ىبل الييارات المنحرف  على فرار ينفي  "داعش" ا رهابي. 
رار الدا مين في المنط  ، م  اسيمرار وجود وأسد أردوفان أنه ليت من الممسن يح يق السال  واالسي 

مليون نسم ، سيما أن مسسل   700هذ  الئورئ اليي يدمي ىل  العال  ا سالمي ذو المليار و
 افيئا  الح وق الميعل   بال  ي  الللسطيني ، بايت يشسل أسات اليوير الواى  في المنط  . 

لفل ، الذع يرزح يحيه األش اء الللسطينيون، وشدد الر يت اليرسي على أن ال ،وط، واالحيالل، وا
يشسل العمود الل رع للخطابات األسار نجاع  المسيخدم  من ىبل المنفمات ا رهابي  اليي ي،طي 
وجهها الح ي ي في العديد من البلدان ب ناع الملاهي  الديني . وانطالًىا من هذا الله ، فمن فير 

اء السال  والهدوء في المنط  ، دون معالج  هذا الجرح الممسن يئور إمساني  إرساء ويعزيز أجو 
 الدامي في ىل  الشرق األوسط. 

يحت وطسئ ال م  واال طهاد  1948ونو  أردوفان إلى أن األش اء الللسطينيين يرزحون منذ عا  
واليهجير وسياسات اليمييز، وىال: "بئراح ، أعي د أن ال  ي  الللسطيني  هي بمااب  ورى  اخيبار 

 ما  مجلت األمن الدولي". أ
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ن شاء  واسيطرد ىا اًل: "ينب،ي علينا عد  يرك ال دت بملردها على الئعيدين المادع والمعنوع، وا 
عا  من السال   400 ، فإننا سسحلاد أول ك األجداد الذين نالوا شرة خدم  ال دت على مدار 

ني ، سوة نسيمر سما سناا في الما ي، ي دي  والعدل، ومنحوا المدين  الم دس  آالًفا من األوابد العمرا
سل الدع ، وبسل ا مسانات المياح  لمدين  ال دت. ولسوة نسيمر في الوىوة إلى جان  األش اء 

ما في وسعنا للنهوض بللسطين، والحلاف على ىداس   وسنبذلالللسطينيين سلما احياجوا إلينا، 
 ساهله".  المسجد األىئى، ويبديد فمام  الحزن اليي أا لت

وأردة الر يت اليرسي: "نيطل  إلى ايخاذ الخطوات اللوري  الالزم   عادئ األرا ي الياريخي  اليي 
يملسها الللسطينيون، ف اًل عن رف  ال ،وط الممارس   ده . ولن ن ة ئاميين حيال الممارسات 

 واالنيهاسات اليي ي يد عبادئ المسلمين وي ر ب داس  المسجد األىئى". 
وفان وبخئوا مشروع ىانون ي ييد اآلذان المطروح في إسرا يل ىال: "مال هذ  المناىشات اليي أرد

يعزز ا ىئاء وي   حري  الدين والمعي د يحت األىدا  ال يليد أحًدا. ل د أوئلنا مخاوفنا والنيا   
 الخطيرئ اليي ىد ينج  عن إىرار هذا المشروع إلى المسمولين ا سرا يليين".

 29/11/2016 ،لألنبا  ألناضولاوكالة 
 

 العاهل المغربي: إنها  أزمة الشعب الفلسطيني يمر عبر إقامة دولته .46
أسد العاهل الم،ربي الملك محمد السادت، أن إنهاء أزم  الشع  الللسطيني، وال  اء  :وفا -الرباط

 الللسطيني . على مسببات عد  االسي رار في المنط  ، يمر عبر إىام  دول  فلسطيني  فوق األرض
وجدد العاهل الم،ربي في رسال  وجهها إلى ر يت اللجن  المعني  بممارس  الشع  الللسطيني لح وىه 
فير ال ابل  لليئرة، بنيويورك فودع سيسو، دع  المملس  الم،ربي  "الاابت والموئول للح وق 

األرض الللسطيني ، على الياريخي  المشروع  للشع  الللسطيني، من أجل إىام  دوليه المسي ل  على 
، وان يسون دول  ىابل  لالسيدام  والحيائ، وعائميها ال دت الشرىي  1967حدود الراب  من يونيو سن  

 وف ا ل رارات الشرعي  الدولي  ومبادرئ السال  العربي ".
 29/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 فتح سائية للمؤتمر السابع لحركةالجلسة المخالل  تأييد ودعم لشعبنامتحدثون دوليون:  .47

يحولت الجلس  المسا ي  للمميمر العا  الساب  لحرس  اليحرير الوطني الللسطيني )فيح(، إلى : را   
ىام  دوليه المسي ل  وعائميها ال دت  يفاهرئ يسييد ودع  لشعبنا الللسطيني وح ه في ي رير مئير  وا 

 الشرىي .
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ارس  في الجلس ، دعمه  لحئول الشع  الللسطيني على ح وىه وأسد الميحداون من الوفود المش
 المشروع ، ودعوا الدول اليي ل  يعيرة بدول  فلسطين إلى االعيراة السري  بها.

من جهيه، ىال وزير الخارجي  المئرع األسبق محمد عرابي إن الدع  المئرع لدول  فلسطين في 
 ساف  المجاالت ل  ولن ييوىة.

ن أذسرس  بدع  مئر الدا   لللسطين، ونحن يربينا أن فلسطين هي ال  ي  وىال: "ال داعي أ
ن شاء   يسون العا  الم بل عا  إعالن الدول  الللسطيني  المسي ل ، اليي أيوى   األساسي  للجمي ، وا 

 أن يسون دول  اىيئادي  ىوي  ومالذا اىيئاديا لساير من الدول العربي ".
أن نجد ما وجدنا ، وهذا دليل على عملس  السبير ويح يرس   وأ اة: "بئدق ل  نسن نيخيل

 لالني ال إلى مرحل  الدول ".
وهنس سسريير عا  حز  اليسيل اليونسي مئطلى بن جعلر، الر يت محمود عبات على انيخابه 

 ر يسا للحرس  ما يمسد أنه رجل شجاع ىد  الساير لل  ي  الللسطيني  وللشع  العربي.
ىات الوطيدئ اليي يجم  بين الشعبين الللسطيني واليونسي، وهي عالىات ميميزئ وأشار إلى العال

موىة يونت بساف  مراحل ال  ي  الللسطيني ميميز، وى ي   أنوياريخي  وأسري ، والياري  يشهد 
 فلسطين يوحد الجمي  في يونت، ألن ى ي  فلسطين ى ي  مرسزي .

  الدفاع بسل حمات ومسمولي  بسل المحافل الدولي  وأسد الدع  الالمشروط ل  ي  فلسطين، وموائل
فورع لمل  االسييطان الشرس ، ويحرير األسرى، وعودئ الالج ين  إي اةاليي نيواجد فيها، من أجل 

ىام   الدول  الللسطيني المسي ل  ذات سيادئ عائميها ال دت الشرية. وا 
د   النيبارع، الر يت محمود على من جهيه، هنس السسريير العا  للحز  الديم راطي السوييي عب

انيخابه ر يسا لحرس  فيح، وىال إنه لحمل ا يل ويحديات سبيرئ ومسمولي  عفيم  ىبلي  بيحملها في 
 الليرئ ال ادم .

وىال إن العالى  بين السويت وفلسطين هي عالى  يميد إلى ال لو ، فموطن ال  ي  الللسطيني  هو 
م ، ومنها أول بعا  دراسي  لمساعدئ السويت لالني ال من اليعلي  ىلو  السويييين، فالعالى  ىدي

الي ليدع سانت بعا  فلسطيني ، وهذ  سانت البداي ، وبزوغ فيح سان في السويت، ال ن ول إنها حا ن  
 لسن جو السويت وفر المنال ليحي ن مشروع فيح اليي نحيلل اليو  بمميمرها الساب .

دوما سيب ى م  الشع  الللسطيني في ن اله وسلاحه  د االحيالل وبين أن موىة الشع  السوييي 
والفل  واال طهاد واألعمال فير ا نساني  المخالل  لسل ح وق ا نسان، وأىول إن الواج  اليو ، 
هو مساعديه على اليمسك بسر ه والب اء بها وم اوم  مخططات يلريد األرض المحيل ، ويوفير 

 يب ى في أر ه وهذ  أول خطوات م اوم  االحيالل.العيش السري  لهذا الشع  ل
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من جهيها، دعت نا   ر يت حز  األم  السوداني مري  المنئورع جمي  العر  والمسلمين لزيارئ 
 فلسطين، ورفض ساف  الدعوات اليي ييحد  عن أن زيارئ فلسطين يطبي  م  المحيل ا سرا يلي.

ل يادات المجيمعي  العربي  لللسطين ليروا بس  وأانت على المبادرات اليي دعت السيجال  سل ا
أعينه  ما يجرع على األرض في فلسطين، "فليت من رأى سمن سم ، ألن مجرد رميينا للجدار 

 العازل يشسل ئدم  نلسي ".
سما أعربت عن اسيعداد بالدها لدع  ال  ي  الللسطيني  بسل ما يحياجه، في سبيل االني ال من 

ودعت ليسسيت شبس  لدع  الموىة ال انوني لدول  فلسطين يمست  عادئ  األىوال إلى األفعال.
ال  ي  الللسطيني  إلى واجه  ال  ايا العالمي ، وبما يمست لمرحل  من إح اق الح وق الللسطيني ، 

 واالعيراة بدول  فلسطين.
ول ىم  وىال ممال حز  األئال  والمعائرئ الم،ربي إليات عمارع إنه "منذ احي ان الم،ر  أل

ع   إحراق المسجد األىئى المبارك، ما فيئ الم،ر  يعيبر ال  ي  الللسطيني   1969إسالمي  سن  
، بينما ما زال 1964روح العمل الم،ربي، ويواج ذلك باالعيراة بمنفم  اليحرير الللسطيني  عا  

 الم،ر  من أولى الدول اليي يداف  عن الشع  الللسطيني وح وىه".
 29/11/2016، والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة األنبا 

 
مارات في السويد تتراجع عن دعوة سفيرة فلسطين لحضور حفل استقبال بمناسبة العيد اإلسفارة  .48

 الوطني
سيوسهول : أعربت مئادر فلسطيني  في العائم  السويدي  اسيسهول  عن اسلي،رابها  ىدا  سلارئ 

لسويد على سح  دعوئ سانت وجهيها لسليرئ دول  فلسطين في دول  ا مارات اللعربي  الميحدئ في ا
سيوسهول ، هال  حسني فريز، لح ور حلل اسي بال بمناسب  العيد الوطني لدول  ا مارات الم رر يو  

  الخميت.فد 
وسانت مئادر مواوى  في العائم  السويدي  ىالت إن السلارئ ا مارايي  في سيوسهول  بعات رسال  

لسيروني إلى السلارئ الللللسطيني  ي ول فيها إنها أجلت االحيلال بالعيد الوطني لدول  بالبريد ا 
ا مارات إلى أجل فير مسمى، ويعيذر السلارئ ا مارايي  عن دعوئ ساب   وجهت للسلارئ الللسطليني  

 لح ور االحيلللال.
ما زال ىا ما ول  يجر يبلليد ولسن المئادر، اليي رف ت سشة هوييها، ىالت إنه يلبين أن االحيللال 

 أع طرة آخر ممن يل وا دعوئ لح ور  بمو وع اليسجيل، فير السلارئ الللسطللليني .
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مما اعيبر سحبا للدعوئ اليي وجهت للسليرئ واعيذارا بطري   دبلوماسي  عن عد  رفب  ا مارات 
 بح ور السلارئ الللسللطيني  لالحيلال.

 30/11/2016، لندن، القدس العربي
 

 تسلم الدفعة األخيرة من "بدل اإليجار" بغزة "راف"المؤسسة القطرية  .49
سلمت ممسس  الشي  ااني بن عبد   آل ااني للخدمات : مئع  ا فرنجي ومحمد جمال -فزئ 

ا نساني  "راة" اليو  الدفع  الااني  واألخيرئ للمسيليدين من مشروع "بدل إيجار"  من مشروع 
 الت الللسطيني  على سداد بدل إيجار المنازل المدمرئ في العدوان األخير على مساعدئ األسر والعا

 ىطاع فزئ.
أسرئ فلسطيني  موزع  على محاففات ال طاع اليو  ألة يورو  من المرحل  الااني   325ويسلمت 

 واألخيرئ من المشروع.
 29/11/2016الشرق، الدوحة، 

 
 ي القدسرئيس الوزرا  التركي: نرفض تقييد األذان ف .51

عبار ر يت الوزراء اليرسي، بن علي يلدري ، عن رف ه لمشروع ىانون إسرا يلي، يسعى : إسطنبول
 للرض ىيود على اسيخدا  مسبرات الئوت في رف  األذان.

جاء ذلك في سلم  له الاالااء، خالل أعمال المميمر السنوع األول لرابط  "برلمانيون ألجل ال دت"، 
إسطنبول، ويهدة ليسليط ال وء على ى ي  ال دت واالنيهاسات اليي يجرع الذع انع د في مدين  

 فيها من ىبل إسرا يل، يحت شعار "ال دت ويحديات المرحل ".
يمسن ىبول فرض إجراء سهذا ييعارض م  حري  المعي د والدين )..( سنيحرك سوي   وىال يلدري : "ال

 ".وبسل حز   د أع يحرك يهدة  يذاء العال  ا سالمي
وجدد ر يت الوزراء اليرسي، يسسيد  باس  شعبه على موائليه دع  ى ي  الشع  الللسطيني أما  ما 

وأسد أن "الحلاف على ال دت يعيبر بمااب  الحلاف على هويينا  ييعرض إليه من فل  وهد  واحيالل.
رسيا سيوائل وشداد يلدر  على أن "ي وما ينا، فال دت يعني المعراج وال دت هي أولى ال بليين".

 الدفاع عن ال دت، وييحمل مسمولييها الياريخي  في هذا ا طار".
وأشار إلى أن "الحواجز ا سرا يلي  األمني  داخل مدين  ال دت ومحيطها يعيق حري  حرس  يجول 

وأو ح يلدر  أن "الهدة من ذلك، هو ردع األئحا  الح ي يين  المسلمين والمسيحيين بحد سبير".
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مسلمين ومسيحيين، وي،يير النسي  والبني  اليحيي  للمدين  بشسل جذرع، إلى جان  جعل للمنط   من 
 ال دت عائم   سرا يل".

وشداد على أن "إحالل السال  في المنط   ال يعبر إال من خالل إعالن دول  فلسطين وعائميها 
 بللسطين. ال دت الشرىي "، وأسد أن يرسيا سيزيد من مساعيها من أجل اعيراة دول أسار

 30/11/2016 ،لألنبا  األناضولوكالة 
 

 : مؤتمر إسطنبول رسالة قوية بالتمسك بالقدس"ألناضولـ"برلمانيون ل .51
ىال برلمانيون ومليي ال دت، إن مميمر ال دت، الذع افييح الاالااء في : إسطنبول/ خالد فارت

 م  للدول  الللسطيني .إسطنبول، بع  برسال  ىوي  للعال  باليمسك بالمدين  الم دس  سعائ
جاء ذلك في يئريحات منلئل ، لمراسل األنا ول، على هامش المميمر السنوع األول لرابط  
"برلمانيون ألجل ال دت"، الذع يهدة إلى يسليط ال وء على ى ي  ال دت واالنيهاسات اليي يجرع 

 فيها من ىبل إسرا يل.
 ر  الر يت اليرسي رج  طي  أردوفان، وأىي  وحمل المميمر شعار "ال دت ويحديات المرحل "، وح

برعاي  ر يت البرلمان اليرسي إسماعيل سهرمان، وبمشارس  برلمانيين من مخيلة الدول العربي  
 وا سالمي  وشخئيات دولي  اعيباري .

وىال عسرم  ئبرع، خطي  المسجد األىئى المبارك ومليي ال دت والديار الللسطيني ، إن المميمر 
سد أن ال دت حا رئ في نلوت وع ول جمي  العر  والمسلمين، معربًا عن شسر  ليرسيا جاء ليم 

وأعر  عن أمله في خروج المميمر باليوئيات العملي  من أجل دع   المميمر. إنجاحوال ا مين على 
 ئمود وابات أهل ال دت أما  اليهويد االحياللي لهذ  المدين  الم دس .

نا   بالبرلمان األلماني، من أئول عربي ، إن المميمر جاء في  من جانبه، ىال جمال ىارئلي،
 وىيه "سي يوجه رسال  للعال  بسن ال دت هي ىدسنا، ومازالت وسيب ى في  ما رنا".

فيما أعر  "ايدن أونال،" ر يت مجموع  "أئدىاء فلسطين" في البرلمان اليرسي، عن أمله أن يسون 
ميعل   باألماسن الم دس ، وال دت ى يينا جميعا، مشددًا على  ال دت مدين  للسال ، وىال إن ال لو 

  رورئ يحرير ال دت.
 إلىأما ر يس  برلمان جمهوري  ىبرا اليرسي  "سيبل سايبر"، "نممن بسن الشع  الللسطيني سيئل 

 وأ افت "نريد أن الحري  اليي يسيح ها"، سما نعبر عن أسلنا ألن ىرارات األم  الميحدئ "ال يطم ن".
يسون العال  أسار عداًل وأسار أمنًا، ونحن سشع  ىبرا نيمنى أن ينع  الشع  الللسطيني بالحري  

 في بالد ".
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من جانبه، ىال عبد اللياح مورو، نا   ر يت البرلمان اليونسي، "يحدونا األمل أن ييوئل 
 ا نجازات".البرلمانيون في هذا المميمر إلى الخروج عن رف  الشعارات وااليجا  نحو يح يق 

"، البرلماني السردع العراىي، إن المميمر األول "يبشر بالخير"، مشيدًا بسلم  أمانفيما ىال "هور 
الر يت اليرسي رج  طي  أردوفان، خالل االفيياح، واعيبرها "ممارئ" خائ  عندما يحد  عن أهمي  

 ال دت ومسانيها الراسخ  وموىعها في ىلو  المممنين.
ت رابط  "برلمانيون ألجل ال دت" حميد بن عبد   األحمر، إن ال دت "مهد من جهيه أسد ر ي

 الرساالت والح ارات وي دست مسانيها في السي  السماوي  الاال ".
وهاج  "األحمر" ىوات االحيالل ا سرا يلي وممارسيها في ال دت، وىالت إنها شردت أهلها الشرعيين 

 وا  ال دت وأبعديه  عن مدينيه .وئادرت البيوت والمميلسات واعي لت ن
دول  من مخيلة أنحاء  40برلماني من  400وييوائل فعاليات المميمر ليومين، بمشارس  أسار من 

 العال ، ويي من مجموع  من الجلسات الحواري .
، مميمرها اليسسيسي في أسيوبر/يشرين إسطنبولوع دت "رابط  برلمانيون ألجل ال دت"، في مدين  

 بلدًا. 30برلمانيا يمالون  150بمشارس   ،2015أول 
ويهدة الرابط  إلى "ينسيق العمل بين البرلمانيين وئواًل إلى إعادئ يوجيه البوئل  لخدم  ال دت 
وال  ي  الللسطيني ، سعيا لخطط عملي  يي  ينسي ها بين البرلمانات والحسومات لنئرئ ى ي  ال دت 

 يسي.وفلسطين بشسل مسيمر"، حس  البيان اليسس
 30/11/2016 ،لألنبا  األناضولوكالة 

 
 تضطهد أهل البلد األصليين بفلسطين "إسرائيل": التركي مسؤول بـ"العدالة والتنمية" .52

ىال خليل أوزجان، نا   ر يت العالىات الخارجي  في حز  "العدال  والينمي "، : را   / لباب  ذوىان
 سان وخائ  أهل البلد األئليين في فلسطين".الحاس  بيرسيا، إن إسرا يل "ي طهد ح وق ا ن

وأ اة أوزجان، خالل سلم  أما  مميمر حرس  "فيح" الساب  المنع د في را   ، اليو  الاالااء:  
"أييت وأحمل سال  ر يت جمهوري  يرسيا السيد رج  طي  أردوفان إليس  وللشع  الللسطيني سله، 

 الشع  اليرسي للشع  الللسطيني". وسال  ر يت الوزراء بن علي يلدري  وسال 
ع و  300وأ اة: "اليو  سان هناك مميمر من أجل ال دت في إسطنبول، وح ر  أسار من 

برلمان من العال  وأسار من عشر رمساء برلمانات، وىد أل ى الر يت أردوفان سلم  في هذا المميمر 
لى األخوات الللسطينيات اللوا  يي يدافعن عن ال دت".وأرسل سالمه للشع  الللسطيني وا 
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"أرسل الر يت سالمه لىطلال  وياب  نا   ر يت العالىات الخارجي  في حز  "العدال  والينمي ":
يوليو/ يموز أاناء محاول  االن ال  اللاشل من ىبل  15الللسطينيين الذين سانوا يدعون لنا خائ  يو  

سالمي ألع اء حرس  فيح المعي لين في وأ اة: "من هنا، أوجه  منفم  فيح   فولن ا رهابي ".
 السجون ا سرا يلي  والذين ل  ييمسنوا من ح ور المميمر بسب  اعي اله  داخل سجون االحيالل".

"ال ي،ي  عنس  الموىة اليرسي حسوم  وشعبًا، فال يمر الر يت بخطا  داخلي أو دولي، إال  وىال:
واليو  سرر الر يت أردوفان وطال  الدول اليي  وذسر ال  ي  الللسطيني  وح وق الشع  الللسطيني،

 ل  يعيرة بللسطين حيى اآلن أن يعيرة بالدول  الللسطيني  المسي ل  ذات السيادئ السامل ".
"الشع  اليرسي بجمي  أيديولوجيايه وأحزابه نيحد إذا ما سان األمر ميعل ًا بال  ي  الللسطيني   وياب :

 وحرس  فيح خائ ".
األطراة الللسطيني  سلها إلى يوحيد سلميها لوحدئ الئة الللسطيني والسعي لبناء  ودعا "أوزجان"

  دول  مسي ل  وعائميها ال دت.
"في هذا اليو  نرى دول  االحيالل سية ي طهد ح وق ا نسان وخائ  أهل البلد  وأ اة:

"ندين ب وئ  ياب :و  األئليين في فلسطين، وه  الذين جاموا من بعيد، واحيلوا األرض الللسطيني ".
االسييطان، فاألرا ي الللسطيني  ي س  وُيهد  البيوت بحج  االسييطان، لذلك على جمي  الدول 

"أيمنى أن يسون  واخيي  حدياه ىا اًل: واألم  الميحدئ أن ي و  بواجبها ايجا  الشع  الللسطيني".
 المميمر ناجحًا ووسيل  اليحاد الشع  الللسطيني".

 29/11/2016 ،لألنبا  األناضولوكالة 
 

التابع للفرقة الرابعة في الجيش  38مستودعا  للذخيرة داخل اللوا   استهدفت إسرائيلية ةغار  .53
 السوري
ئواري ،  4شن فاريين بل  ا سرا يليالطيران  إن” راع اليو ”ىالت مئادر لل ”:راع اليو “بيروت ل 
ب  لللرى  الرابع  في الجيش السورع والااني  اليا 38مسيودعًا للذخيرئ داخل اللواء  اسيهدفتاألولى 

 دمشق(. –)بيروت  أويوسيراداسيهدفت عددًا من السيارات بال ر  من 
نماشخئي  أمني  أو سياسي ،  أعال،ارئ الااني  ل  اسيهداة  إنوىالت المئادر  ىافل  سيارات  وا 

 وُيرجاح بسنها سانت شحنات أسلح  يابع  لحز   . بسفلبهااحيرىت 
 29/11/2016، رأي اليوم، لندن
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 بمساندة القضية الفلسطينيةبالده  رئيس اإلمارات يجدد التزام .54
جددت دول  ا مارات العربي  الميحدئ اليزامها بموائل  مساندئ أبناء الشع  ": وا "نيويورك  

عن أر ه  الللسطيني ومسيرئ ن اله العادل  ليح يق يطلعايه في إزال  االحيالل ا سرا يلي ال،اش 
ونيله حرييه وسراميه وح ه في ممارس  ي رير المئير، بما في ذلك إىام  دوليه المسي ل  فوق يرابه 

 الوطني وعائميها مدين  ال دت الشرية.
جاء ذلك خالل الرسال  الي امني  اليي وجهها الشي  خليل  بن زايد آل نهيان ر يت الدول ، أمت 

معني  بممارس  الشع  الللسطيني لح وىه فير ال ابل  لليئرة إلى بول فوديه سيك ر يت اللجن  ال
 «..اليو  العالمي للي امن م  الشع  الللسطيني"بمناسب  

فير الشرعي  العاسس  بو وح ح ي   نواياها  ا سرا يلي وحذر من اسيمرار سياسات االسييطان 
العربي  اليي افيئبيها بال وئ العدواني  الرامي  إلى يسريت حال  احياللها لىرا ي الللسطيني  و 

العسسري  ويسببت في نسة جمي  الجهود الساب   والحالي  اليي بذلت على الئعيدين ا ىليمي 
 والدولي من أجل يح يق السال .

وشدد على يسييد دول  ا مارات جمي  الجهود المبذول  والرامي  إلى و   آلي  وس ة زمني محدد 
مبادرئ "و« األرض م ابل السال "وف ًا ل رارات الشرعي  الدولي  ومبدأ  نهاء االحيالل ا سرا يلي 

 «.السال  العربي 
 30/11/2016، االتحاد، أبو ظبي

 
 مسؤول أممي: غزة قنبلة موقوتة.. والقدس ربما تصبح برميل بارود .55

اء، من حذر يان الياسون، نا   األمين العا  لمنفم  األم  الميحدئ، الاالا: نيويورك/ محمد طارق
 أن "ىطاع فزئ ال يزال ىنبل  موىوي "، وأن مدين  ال دت "يمسن أن ييحول إلى برميل بارود".

وخالل احيلالي  في م ر المنفم  الدولي  في مدين  نيويورك األمريسي ، بمناسب  اليو  الدولي للي امن 
ربي  ي ية بعدا م  الشع  الللسطيني، أ اة الياسون أن "االن سامات الداخلي  في ال ل  ال،

جديدا للوحدئ الللسطيني  الناىئ ، واليي يمسن أن ي وض الديم راطي  وسيادئ ال انون في نهاي  
 المطاة". 

وأعر  عن أسله إزاء ما وئله بل"الع د الما ي المل ود لئن  السال  بين ا سرا يليين 
الدوليين ىد يئبح بعيد والللسطينيين"، مشددا على أنه "إذا اسيمر الجمود أو يعمق، فإن حل 

 المنال".
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واليي ندين إجراءايها العنيل   د  -وم ى ىا ال: "مر ع د على سيطرئ )حرس ( حمات على فزئ
وشعبها انلئل عن ال ل  ال،ربي . وال شك أن االن سا  مسيمر في اليعمق. وبسب   -إسرا يل

سطيني في فزئ يعانون من بني  يحيي  الئراعات العنيل  وال يود اليي فر يها إسرا يل، يوجد مليونا فل
 ميهالس  واىيئاد مشلول". 
ما ح  ه الللسطينيون في األم  الميحدئ خالل السنوات ال ليل  الما ي ،  علىوأاني المسمول األممي 

 137، م يلا أن 2012ىبول فلسطين سدول مراى  فير ع و في المنفم  الدولي  عا   إلىمشيرا 
حدئ يعيرة اليو  بدول  فلسطين، اليي يرفرة علمها في م ر األم  الميحدئ دول  ع و في األم  المي

 وفي المساي  ا ىليمي  بجمي  أنحاء العال . 
 29/11/2016 ،لألنبا  األناضولوكالة 

 
 جنيف: األمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .56

الاالااء، اليو  الدولي للي امن م  الشع  أحيت األم  الميحدئ في جنية مساء اليو  : جنية
 من يشرين الااني من سل عا . 29الللسطيني، الذع يئادة الل

وأل يت خالل االحيلال سلمات لمدير عا  مسي  األم  الميحدئ في جنية نياب  عن أمين عا  األم  
فير ال ابل   الميحدئ، ولممال لجن  األم  الميحدئ المعني  بممارس  الشع  الللسطيني لح وىه

لليئرة، ولممال اللجن  الخائ  المعني  باليح يق في الممارسات ا سرا يلي  اليي يمت ح وق 
ا نسان للشع  الللسطيني، إ اف  إلى سلم  األمين العا  لجامع  الدول العربي ، واألمين العا  

فمات فير الحسومي  لمنفم  اليعاون ا سالمي، وحرس  عد  االنحياز، وااليحاد ا فري ي، والمن
 األخرى.

 29/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 يحذرون من خطورة األوضاع الصحية في قطاع غزة دوليون مسؤولون .57
حذر مسمولون محليون ودوليون في ال طاع الئحي، من خطورئ األو اع : نسم  حميو -فزئ 

المر ى من السلر عبر حاجز الئحي  في ىطاع فزئ في فل يراج  الخدمات الم دم  له  ومن  
وطال  همالء خالل فعالي  إطالق الي رير السنوع للحق في الئح ، والذع  بيت حانون )إيرز(.

، ب رورئ يحرك المجيم  الدولي من 2016-11-29نفميه منفم  الئح  العالمي  في فزئ، الاالااء 
 أجل ي دي  مزيد من الدع  لل طاع الئحي في فزئ.
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روسنشاو ، ممال منفم  الئح  العالمي  في فلسطين، عن ىل ه الح ي ي من وأعر  د. جيرالد 
االنيهاسات المسيمرئ، خائ  الحق في الحيائ اليي يعيشها سسان ىطاع فزئ بشسل يومي، ممسدًا أن 

 الحق في الئح  ييطل  الوئول للرعاي  الئحي  بيسلل  مياح .
حرس  للمر ى الذين يج  أن يئلوا للرعاي  وللت روسنشاو  االنيبا  إلى أهمي  إزال  ىيود ال

الئحي ، ويطوير النفا  الئحي يحت االحيالل، محذرًا من أن هناك يطورا فير طبيعي في 
 األمراض المعدي  اليي ال يي  السيطرئ عليها من خالل أنفم  المراىب  في ىطاع فزئ.

ا نساني  والينمي : إن الحال   من ناحييه، ىال روبرت بيبر منسق األم  الميحدئ لش ون المساعدات
 واألو اعالمع دئ اليي يعيشها ال طاع الئحي في فزئ سبيرئ جدًا أهمها و   األمراض المزمن  

 االجيماعي  والل ر والبطال .
وىال:" فسرئ أن ي ة حاجز أما  الرعاي  الئحي  يشعرنا بال لق الشديد، فإن من  طلل من الوئول 

حرك ىلو  الجمي ، هناك أنات ح ي يون معدالت ال بول لليئاريح للرعاي  الئحي  يج  أن ي
في العا  الما ي وهذا الرى  في يراج ، هناك آالة الي ارير اليي ي   %66ينخلض ليئل إلى 

 رف ها أسار من نئة هذ  الحاالت ل  ييلَق العالج مطل ًا".
رئ من المعانائ وال لق سما أن وحول الرى  سمي  سبي 2015ألة يئريح ي  رف ه في عا   30وياب :" 
يئريح ليجار ي  منعه  من السلر، إ اف  إلى معانائ الممسسات الدولي  والبعاات  1500هناك 

 الدبلوماسي  في الوئول ل،زئ".
بدور ، ىال ماييا يورييي ممال الوسال  السويسري  للينمي  واليعاون: إن ي رير منفم  الئح  العالمي  

ئ يعطي ئورئ م ل  ، داعيًا منفم  الئح  العالمي  أن يدع  جهود وزارئ عن الو   في ىطاع فز 
 الئح  اليي يحاول أن ي د  الخدمات للمر ى.

وأسد على أن الحق في الئح  هو أحد ح وق ا نسان األساسي  اليي يج  أن يمي  فيها سل مواطن 
 طاع.في ىطاع فزئ، معربًا عن ىل ه من اليوجه السلبي للو   الئحي في ال 

وىال: "رفبينا في الحق في الئح  يمسن أن يساة، لذلك على المجيم  الدولي أن يسيخد  البيانات 
اليي خرجت من منفم  الئح  العالمي  واسيخدامها بشسل جدع، سيب ى سويسرا يعمل من أجل 

 الدفاع عن الحق في الئح  ولسن ال يمسن أن نلعل ذلك وحدنا".
 29/11/2016، فلسطين أون الين
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 إطالق شبكة المدن البلجيكية لصالح فلسطين في بروكسيل .58
شهد المجلت البلدع لمدين  اسسيل، إحدى م اطعات العائم  البلجيسي  بروسسيل، والدئ : بروسسيل

شبس  السلطات المحلي  البلجيسي  لئالح فلسطين، والذع ي   أرب  مدن ومحافف  بلجيسي  ي ي  
 لسطيني.عالىات يوأم  ويعاون م  مدن ف

نا   ر يت مدين  اسسيل والميوا م  م  مدين  الزبابدئ بيا ديالو، اسيعرض في حلل لهذا ال،رض، 
المراحل اليي ىادت إلى إعالن هذ  الشبس  األولى من نوعها في بلجيسا، مذسرا بعالى  اليوأم  م  

ا أنجبت الشهيد نعي  المدين  الللسطيني  وخائ  في مجال الميا  ومشيرا لرمزي  هذ  المدين  سونه
خ ر، أول ممال لمنفم  اليحرير الللسطيني ، والذع اسيشهد أما  منزله في بروسسيل في األول من 

 .1981حزيران من عا  
ر يت المجلت الينليذع لم اطع  هينو والميوا م  م  محافف  بيت لح ، سيرج هوسياش، اسيعرض 

 500لعمل الطبي من خالل يدري  أسار من النشاطات الهام  بين المحاففيين في مجال دع  ا
ممر   من محافف  بيت لح  يعملن في مجال مساعدئ المعاىين، وفي المجال الا افي بمشروع 
المنارئ الموسي ي الللسطيني البلجيسي والذع يجسد عبر فرى  موسي ي  مشيرس  بين البلدين ي،ني 

 وفلسطين. أشعار محمود درويش وي د  عرو ا فني  مميزئ في أوروبا
موسي ي بلجيسي، في شهر نيسان ال اد  للمشارس   100وأعلن هوسياش عن ينفي  رحل  لللسطين لل 

 في مهرجان الموسي ي الئوفي  في مدينيي الخليل وبيت لح .
 29/11/2016، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ئية للمؤتمر السابع لحركة فتحمتحدثون دوليون: تأييد ودعم لشعبنا خالل الجلسة المسا .59

يحولت الجلس  المسا ي  للمميمر العا  الساب  لحرس  اليحرير الوطني الللسطيني )فيح(، إلى : را   
ىام  دوليه المسي ل  وعائميها ال دت  يفاهرئ يسييد ودع  لشعبنا الللسطيني وح ه في ي رير مئير  وا 

 الشرىي .
س  في الجلس ، دعمه  لحئول الشع  الللسطيني على ح وىه وأسد الميحداون من الوفود المشار 

 المشروع ، ودعوا الدول اليي ل  يعيرة بدول  فلسطين إلى االعيراة السري  بها.
وىال سسريير االشيراسي  الدولي  لويت اياال، إن حرس  فيح وىلت إلى جان  العديد من الممسسات 

ن لاذ ىرارات الشرعي  الدولي ، الفيا إلى أن هناك يعاون والمنفمات اليي طالبت بالحري  والعدال ، وا 
 .ا نجازاتوعمل بين االشيراسي  وحرس  فيح منذ امانينات ال رن الما ي، وي  يح يق العديد من 
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ال ي  اليي ييمسك بها  أحدوشدد اياال على أن حئول الشع  الللسطيني على ح وىه المشروع  يعد 
لدول اليي ل  يعيرة بدول  فلسطين إلى االعيراة السري  بها، وهذا ما ودعا سل ا االشيراسي  الدولي .

 يدعو إليه بالد  يشيلي اليي ي   أسبر يجم  للجالي  الللسطيني  في العال .
بدور ، اعيبر مسمول الحز  الشيوعي الئيني يشان جيان وع، انع اد المميمر حداا هاما ألبناء 

العالىات الخارجي  بالحز  للر يت وشعبنا ويمنيايه بنجاح  الشع  الللسطيني، ناىال يحيات دا رئ
 فعاليات المميمر.

 1967، ودول  فلسطيني  على حدود عا  األوسطوأسد أن الئين يدع  بحز  عملي  السال  بالشرق 
وعائميها ال دت الشرىي ، ويولي الحز  أهمي  ليعزيز عالىات اليعاون المشيرس  م  حرس  فيح في 

 ت.مخية المجاال
عن رف ها لساف  أشسال اللئل  أندرسونوأعربت ر يس  لجن  فلسطين في البرلمان األوروبي ماريينا 

العنئرع اليي ييعرض لها الللسطينيون في سل مسان في فلسطين، وساف  إجراءات االحيالل 
 الميمال  بسياسات الع ا  الجماعي، ومئادرئ األرا ي واالسييطان.

الشين فين"، واعيذار  لعد  الح ور بسب  مشارسيه في جنازئ الر يت ون لت يحيات ر يت حز  "
الراحل فيدل ساسيرو، ويحيات ر يت مجموع  اليسار الموحدئ في البرلمان األوروبي، ويمنيايه بنجاح 

 المميمر.
وبينت أن إيرلندا يولي ى ي  االن سا  أهمي  سبيرئ، ودعت ل رورئ يح يق المئالح  والوحدئ 

و   ساف  الخالفات جنبا حيى ييح ق سل أماني وطموحات الشع  الللسطيني، بعد الوطني ، و 
 يابيت ساف  المعايير لبناء الدول  واليدابير الالزم  ليح يق األهداة الوطني ، بين جمي  األطراة.

وىالت إن هذا المميمر ييزامن م  اليو  العالمي للي امن م  الشع  الللسطيني، حي  م ات آالة 
 حول العال  يي امنون م  فلسطين. النات

من ناحييه، ىال نيسوالع مالدينوة ممال األمين العا  لىم  الميحدئ بان سي مون، إنه لشرة عفي  
لي أن أخاط  المميمر العا  الساب  لحرس  فيح، اليي يشسل روح الشع  الللسطيني، مالما يشسل 

 الللسطينيون روح الشعو  العربي .
وسيب ى وسيسون دا ما أ  الجماهير الللسطيني ، وهي الديم راطي  الللسطيني  اليي وىال: "فيح سانت 

يحافف على حل  الدول  الللسطيني  ويعمل من أجل السال ، اعملوا من أجل السال  وال يسيسلموا حيى 
 إىام  الدول ".
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ا الشجاع  وخيارايها وبين أن دورا سبيرا لليح والمسمولي  سبيرئ لحماي  حل الدوليين من خالل ىياديه
في يبني الم اوم  السلمي  ويشجي  السال ، واسيعدادها المسيمر للوئول إلى سال  عادل وشامل، 
 وعملها ليح يق الوحدئ الللسطيني ، والذع سيني  عنه الوئول اليلاق سال  يح ق الحري  لللسطين.

سل من يعملون في سبيل يح يق وأعلن أن األم  الميحدئ سيوائل وىوفها لجان  الشع  الللسطيني و 
 سال  عادل، حيى ييح ق الح وق الللسطيني  المشروع .

من جهيها، ىالت سسريير العالىات الدولي  للحز  االشيراسي السويدع فيرونيسا بال ، إن لدينا 
عالىات ئداى  ويعاون طويل  في الحز  االشيراسي م  حرس  فيح، ألن ن ال الشع  الللسطيني 

 بالحز .هو ن النا 
على دف  دول  السويد لالعيراة بالدول   2014وأشارت بال  إلى أن الحز  االشيراسي عمل عا  

الللسطيني  وهو ما يح ق، داعي  جمي  دول العال  لالعيراة بالدول  الللسطيني  وحق شعبها بي رير 
 .ليا سرا ياالحيالل  إنهاءمئير ، ألنه دون ذلك سيزيد اليست للنات، وال بد من 

وىالت: ال زلنا ندع  ون ة م  رمي  حل الدوليين، ونسمل أن ينجح المبادرئ اللرنسي  اليي ندعمها، وال 
االحيالل وهذا امر في فاي   إنهاءبد أن يب ى حيا وبدونه فإننا نخاطر بنشر ا اف  اليست، ويج  

 األهمي ، ويج  وىة أع نشاط اسييطاني ألنه مهدد للعملي  السلمي .
بال  أن السويد سي د  ساف  أشسال الدع  للشع  الللسطيني، ليطوير الديم راطي  وح وق وأسدت 

 االنسان، وسيدع  الحريات الن ابي ، ومحارب  اللساد. 
وهنس سسريير العالىات الدولي  لحز  العمال النرويجي اوانجر سلسهال ، الر يت محمود عبات على 

 إعادئ انيخابه ر يسا لحرس  "فيح".
ر إلى العالىات الميين  والمميزئ اليي يربط بين حز  العمال النرويجي وحرس  "فيح"، خائ  بين وأشا

الشبا  وما ني  عنها من زيارات ميبادل ، آمال أن يسيمر هذ  العالىات وييطور بشسل أسبر وبما 
 يخد  الشعبين الئدي ين.

ى أن فرنسا والحز  االشيراسي من جهيه، شدد ممال الحز  االشيراسي اللرنسي مارك الفيرن، عل
 أئدىاء للشع  وال يادئ الللسطيني ، خائ  حرس  "فيح".

ونوا  الفيرن إلى أن الحز  االشيراسي ليت الشريك الوحيد لللسطين ولسن سل أرسان الدول  ي د  ساف  
أشسال الدع ، والمجيم  اللرنسي ي ة إلى جان  الشع  الللسطيني، وهناك جمعيات وممسسات 

 م  مدني في فرنسا ي ي  يوأم  وعالىات شراس  م  ممسسات وشرسات فلسطيني .مجي
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وأعلن نا   ر يت سيل  األحزا  االشيراسي  في البرلمان األوروبي فيسيور سوسينارو اليزا  مجموعيه 
بحل الدوليين دون أي  شروط، بما يمست ل يا  دول  فلسطين يعيش جنبا إلى جن  م  دول  إسرا يل، 

 هنا لنمسد على  رورئ احيرا  ال وانين واالليزامات الدولي  اليي واف ت عليها إسرا يل بنلسها".و"نحن 
ويطرق إلى بعض الخطوات اليي ي و  بها سيل  األحزا  االشيراسي ، عبر يو يح الح ا ق لساف  

داخل األوروبيين حول ما يدور في فلسطين، إلى جان  يشسيل اليحاللات المنائرئ لللسطين سواء 
 البرلمان األوروبي أو خارجه.

 29/11/2016، وكالة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 برلمانيو جنوب أفريقيا يتوشحون بالكوفية الفلسطينية .61
يوشح برلمان جنو  إفري يا في جلسيه المنع دئ اليو  الاالااء بالسوفي  الللسطيني  اليي يعيبر : برييوريا

الللسطيني، في ساب   ياريخي ، وذلك بمناسب  اليو  العالمي للي امن م  رمز اليحرر والن ال 
 .1977نوفمبر  29 فيالشع  الللسطيني الذع أىريه الجمعي  العام  لىم  الميحدئ 

هذ  الساب   هي بمااب  انعسات لطبيع  العالى  الياريخي  الن الي  والئداى  اليي جمعت بين ىيادات 
ال ا د الراحل ياسر عرفات بشسل خاا، ومنفم  اليحرير الللسطيني   الحز  الحاس ، والر يت

" في جنو  أفري يا بشسل عا ، حي  ما زال الحز  الحاس  في جنو  أفري يا ANCوالحز  الحاس  "
ىام  دوليه المسي ل   يعمل أىئي ما بوسعه من أجل حق الشع  الللسطيني في ي رير مئير  وا 

 وعائميها ال دت الشرىي .
 29/11/2016، الة األنبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(وك

 
 جيمي كارتر ألوباما: اعترف بدولة فلسطين .61

إلى االعيراة بدول   أوبامادعا الر يت األميرسي األسبق جيمي سارير الر يت األميرسي باراك 
 في شهر سانون الااني الم بل. األبيضفلسطين ىبل م،ادريه البيت 
سان دع   أوباماهدة الر يت باراك " أن« نيويورك يايمز"نشريه ئحيل   وسي  سارير في م ال

اليلاوض  نهاء النزاع بين ا سرا يليين والللسطينيين على أسات حل الدوليين. هذا المنفور اليو  
م ينعًا بسن الواليات الميحدئ ال يزال بإمسانها رس  ئورئ "، م يلًا أنه ال يزال «هو في و   خطير

 «.، لسن الوىت ىئير جداً األبيضالنزاع ىبل حدو  يبديل ر اسي في البيت مسي بل 
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الخطوئ البسيط  لسن األساسي  اليي بإمسان ا دارئ )األميرسي ( الحالي  ايخاذها ىبل "واعيبر سارير أن 
سانون الااني هي منح االعيراة الديبلوماسي األميرسي بدول  فلسطين، سما  20انيهاء عهدها في 

 «.دول ، ومساعدئ فلسطين على الحئول على ع وي  سامل  في األم  الميحدئ 137فعلت 
وحذر الر يت األميرسي األسبق من أن آفاق السال  بدأت يخيلي بسرع  بين ا سرا يليين 

 والللسطينيين، منددًا سذلك بسياس  االسييطان ا سرا يلي.
 30/11/2016السفير، بيروت، 

 
 ماليين يورو لـ"االونروا" في األردنثالثة بنحو  الحكومة الهولندية تتبرع .62

يورو لل"األونروا"  ألة 950مليون و 2سلارئ مملس  هولندا في األردن عن يبرع ب يم   : أعلنترا   
 .األردنفي   من أجل دع  خدمات اليعلي  الم دم  ألطلال الالج ين الللسطينيين من سوري

خاا  إىليميطالق حسوم  هولندا ئندوق إنروا" اليو ، جزءا من هذا ا عالن وفق بيان لل"األو  دا ويع
 و لبنان ويرسيا والعراق. األردناسيجاب  لالزم  السوري  وذلك من اجل دع  البلدان المي ررئ وهي 

 29/11/2016القدس، القدس، 
  

 !فتح؟ تنقسم هل.. السابع المؤتمر .63
 دياك أبو ماجد

 محملود الحلالي ر يسلها بين المسيحس  الخالة طبول وى  على اليو  الساب  مميمرها فيح حرس  يع د 
 .العربي  األجهزئ وبعض إسرا يل م  المشبوه  بعالىايه المعروة الملئول، مرسزييها وع و عبات
 منهللللا يعلللللق مللللا إال سياسللللي ، أسللللبا  أع للللله وللللليت الشخئللللي، بالطللللاب  المللللرئ هللللذ  الخللللالة وييسلللل 

 إنله إسلرا يل ي لول اللذع السياسلي موىلله خلليل  عللى اسليبدالهو   زاحيله عبلات عللى العربي  بال ،وط
 الئلعيدين عللى عبلات ىلدمها اليلي الينلازالت سلل ملن اللرف  عللى وذللك جديدئ، ينازالت لي دي  رافض
 بواألمني السياسي
 الالورع المجللت ملن دحالن من م ربين أشخاا فئل عبر مي دم  مراحل إلى وئل الخالة وسان
 روايلل  يجميللد عللن ف للال ال يللادات مللن وفيللره ( العللا  والمللميمر المرسزيلل  للجنلل ا بللين وسلليط  هي لل )

 .دحالن لئالح انحيازه  بحج  السوادر  من العشرات
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 يصعد دحالن
 يسهيل في دور  يعزيز عبر بالخالف  طموحه دحالن ئعد الطرفين، بين االيهامات يبادل خ   وفي
 أعملللال لرجلللال ملللميمرات وع لللد مئلللر، مللل  اليللللاه ب فلللزئ ىطلللاع فلللي المعلللابر وفللليح األشلللخاا حرسللل 
 يواجلله بللات الللذع عبللات مواجهلل  فللي مواىللله ليعزيللز محاوللل  فللي بمئللر، السللخن  العللين فللي وفيللره 
 ا سلرا يلي  للمطالل  أسار يسيجي  له بديل  ىيادئ ويريي   زاحيه العربي  بالرباعي  ييمال عربيا يواف ا
 االسلللييطان علللن والي،ا لللي الدولللل  بيهوديللل  االعيلللراة وئلللاوخئ السياسلللي  اليسلللوي  عمليللل   نجلللاز

 . منها الميشدد ا سرا يلي الموىة بسب  اليسوي  يعطل اليي المواىة من وفيرها ا سرا يلي
 إلللى جنبللا حمللات حرسلل  السلليمال  وفاشللل  يا سلل  يبللدو محاوللل  يشللسل محاوللل  فللزئ فللي اليحللرك ولسللن
 المخيمللات فللي األخللا وعلللى فلليح حرسلل  مللن جللدد ءأع للا السلليمال  ال للل  فللي اليحللرك إلللى جنلل 

 .الوالءات لسس  فيها األموال    عبر الللسطيني
 محاولللل  رفللل  فلللإن اسللليماليها ملللن يسلللون ملللا أبعلللد يجعلللله ملللا حملللات، مللل  المريلللر ياريخللله لللله فلللدحالن
 لاسي،ال بذلك محاوال الحرس  من لي ربه العربي  الدول بعض من عليها يحئل اليي األموال اسي،الل
 مئر من وبيواطم إسرا يل من يواجهه الذع والمالي السياسي الحئار فل في المالي للدع  حاجيها
 .الللسطيني  السلط  وىيادئ
 السياسلي  ومواىلله العلداء حملات ينائل  أنفمل  ملن ال ريل  دحلالن وبرنلام  السلابق الخالة ويشسل
 عبلللات ملللن ميوازنلللا موىللللا يخلللذتا اليلللي الحرسللل  ود سسللل  ملللن دحلللالن يمنللل  عواملللل للعلللدو المهلللاودئ
 الينلللازالت ي لللدي  فلللي بع لللهما عللللى ويزايلللدان شخئللليا، ييئلللارعان الشخئلللييين أن لعلمهلللا ودحلللالن
 بللعدو
 

 متصاعد خالف
 أو هلذا لئلالح ىيادايهلا ان سلا   لوء فلي الحرسل  هلذ  بان سلا  يهلدد الشخئين بين الخالة عمق إن
 .إذسا ها في سبيرا دورا بالمنائ  والوعود المال يلع  حي  ذاك،
 أع مللن أساللر خطيللرا ويبللدو الحرسلل ، داخللل للخللالة يسللعيرا دحللالن لئللالح الخللارجي اليللدخل ويشللسل
 المهلاودئ ىيادايهلا سياسلات سرسليه واللذع ئلوفها، في الوطني االنيماء  عة  وء في م ى وىت

 أوسلللو اىللاتايل مللن يالهللا ومللا مدريللد بملاو للات ئللورها أو للح فللي ويجلللت ال  للي  بحللق  سللرا يل
 ويجعلله وطنلي برنلام  عللى االيللاق أمر من ذلك ويئع . الم اوم   د العدو م  األمني والينسيق
 .الخارج  رادئ مرهونا



 
 
 
 

 

 47 ص             4124 العدد:        30/11/2016 ربعا األ  التاريخ: 

                                    

 للعدو الينازالت ي دي  واسيمرار لليح ح ي ي وطني برنام  وجود عد  م  الشخئي الخالة يزامن إن
 هلذا ألن وذلك الزمن  من ردحا الللسطيني الن ال ىادت اليي الحرس  إ عاة في يساه  امن، دون

 .لخالفايها أسيرئ ويجعلها العدو، ومخططات مشاري  مواجه  عن يئرفها الخالة
 يئلللاعد  لللوء فللي مراحلهلللا أئلللع  الللسللطيني  ال  لللي  فيللله يعلليش وىلللت فلللي الخللالة هلللذا ويسلليعر
 الالج للين عللودئ ورفللض واليهويللد االسللييطان علللى المئللرئ ا سللرا يلي  ال يللادئ مللن يئلللييها محللاوالت
 .ذلك لسل المنائر األميرسي والموىة الدول  يهودي  على وا ئرار
 ىيلا  بعلد الحرس  ومنها سسل ال  ي  أهمي  يراجعت ف د العربي ، وال ،وط الداخلي  للخالفات وا  اف 
 يل لليطب أسالر لجلست األنفمل  وأن سليما ال ال ل،وط أملا   لعيل  السللط  جعلل ما الم ادئ، الاورات
 فلي حلد  ي،ييلرا هنلاك إن بلال ول ملمخرا نينيلاهو عنله عبلر ملا وهو ال  ي ، حسا  على إسرا يل م 

 .أوال الللسطينيين م  واليطبي  الحل إنجاز ىبل لليطبي  العربي  الدول بايجا  المنط  
 الروأس لىنفمل ، أسالر يابعل  ويجعلهلا هوييهلا، وي عة للحرس ، مدمرئ يبدو إذن الشخئي  الخالفات
 يئلاعد فلل فلي اللوطني المشلروع فيلا  عللى يمشلر سملا والدوليل ، العربي  الخارجي  لل ،وط ىابلي 

 .ال  ي  ويئلي  االسيهداة مخططات
 فللي خئوئللا لللليح األئلليل  بللالمواىة ييمسللك يلزال ال ومميللديه  الحرسلل  ىيللادات مللن بع للا أن ورفل 

 األخيلرئ األىئلى انيلا ل  فلي وادرهلاس للبعض المشلرة األداء علن ف لال االحليالل، م اومل  مو وع
 اللذع األسللل اللدرك إللى يشلير االن سلا  فلإن اللئلا ل، ملن وفيرهلا حملات حرسل  مل  جنل  إلى جنبا

 .ىاديها سياسات له أوئليها
  لئلللاق عرفلللات  ياسلللر الراحلللل الللر يت افييلللال مللللة اسللليخدا  عبللات يحلللاول الخلللالة، سلللياق وفللي
 يسلن لل  االفييلال أن يعلل  السلل أن مل  لعبلات، اليهمل  للرد ملللاتال بلدور  يجهلز اللذع بدحالن اليهم 
 ببفيح ىيادات بعض فيه اشيرست فلسطيني داخلي ي مر لوال ليي 
 إل،لللاء عللللى وعملللل وىياديللله عبلللات عطلهلللا اليلللي حملللات مللل  المئلللالح  فهلللو األخطلللر المللللة أن إال

 يللي  أن يعي للد وال ودوليلل ، إىليميلل  ادأبعلل للله الملللة وهللذا. بهللا األخيللرئ للللوز منعللا البلديلل   االنيخابللات
 .ال ادم  ال يادئ عن النفر بئرة فيه إنجاز يح يق
 

 فتح مستقبل
 يدفعله اللذع األملر منهلا، فئلله بعلد فليح خلارج يفلل دحالن فإن الرجلين، بين الخالة اسيعار ورف 

 يلل  حللال يوفلل. فلليح داخللل وا  للعافه عبللات عللزل ملللة يحريللك فللي فشللل إذا باالنشلل اق دور  السلليعادئ
 .إسرا يل فهو األسبر المسيليد أما للمجهول، سيذه  فيح فإن االنش اق،
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 يزيلد ملا والم اومل ، فلسلطين فليح ل يلادئ المرجوئ هي ليست الشخئييين سليا أن إلى ا شارئ يلوينا وال
 الحرسللل  إن لللاذ محاولللل  فلللي الللسلللطيني الشلللع  ىيلللادات خللهلللا وملللن المخلئللل  ال يلللادات مسلللمولي  ملللن
ال   للللي ،وال  الشللللع  وسلللليسون الللللدمار، مللللوارد ال  للللي  سلللليوردان خللهمللللا ومللللن الشخئللللييين فللللإن وا 

 . األسبر المي رر هو الللسطيني
 علللى سلليحافف اليللي والشخئلليات األطللراة ملل  العمللل حمللات مللن المطلللو  فللإن الحاللل ، هللذ  وفللي

 العربيلل  واليللدخالت فلليح، فللي ال للا   الو لل   للوء فللي ئللعب  يبللدو مهملل  وهللذ .. الللسللطيني  الاوابللت
 .الللسطيني الو   في والدولي 

 30/11/2016، "21 عربي" موقع
 
 مؤتمر "فتح" نهاية مرحلة وبداية أخرى .64

 معين الطاهر
بللدأت، أمللت، أعمللال المللميمر السللاب  لحرسلل  فلليح داخللل أسللوار الم اطعلل  )م للر الللر يت الللسللطيني(، 

فللله ونيا جللله، علللن سلللل الملللميمرات السلللاب   وهلللو ملللميمر يخيللللة، فلللي يرسيبيللله وفلللروة انع لللاد  وأهدا
للحرسلل . ومللن دون أن نسلليبق نيا جلله اليللي يبللدو وا للح  يماًمللا مللن م دامايلله، ولللن ي،ياللر مللن ايجاههللا 
الر يسلللي خروىلللات أو ملاجللل ت هنلللا وهنلللاك، إال أنللله يمسلللن ألعا مراىلللٍ  ذع ئلللل  أن ُيجملللل السلللمات 

 العاما  لما يجرع، ولما هو ميوى .
، وخ لللعوا لمراحلللل يئللللي   1400و ي للل  الملللميمر نحللل ع لللٍو اخييلللروا عللللى أسلللاٍت يمايلللليا ووفيلللليا

ميعدادئ، يحسامت بها اليوازنات ور ى الر يت والي ارير األمني ، وَفل  عليها م يلات اللوالء، واسلياناء 
المعار   والرأع اآلخر، بحجا  اليخلاا من الميجناحين )مجموع  محمد دحالن(. سما يميازت ب،يا  

، بحيل  يئلُدق عليله ال لول إناله ح ي  يا ل لدامى المنا للين، ويهمليش سبيلر ليمايلل الشليات الللسلطينيا
 مميمر للسلط  الللسطيني  وسوادرها العامل .

شللهدت األجللواء اليح لليري  للمللميمر فللاهرًئ فريبلل  للل  يعهللدها "فلليح" مللن ىبللل  إذ املليىت ئلللحات 
لمرشحين لع وي  المجلت الاورعا واللجنل  المرسزيل ، اليوائل االجيماعي بإعالنات انيخابي  مباشرئ ل

بللل وجللرى اسلليحدا  ئلللح  عنوانهللا "مرشللحي المللميمر السللاب  لحرسلل  فلليح"،  للمات ئللورًا ودعايللات 
ممجوج  للمرشحين، وسسنا الجمهور الناخ  هو جمهور "فيسبوك"ب والالفت أن مجملل هلذ  اللدعايات 

ى بعلللرض ِسلللير ذاييللل  للمرشلللحين اللللذين يجلللاوز علللدده  افي لللر ألعا بلللرام  ن لللالي  أو سياسلللي ، واسيلللل
الم ات. سما يراَفق ذلك م  إعالناٍت ليجماعاٍت جهويٍ  يعر  عن اخييلار مماللين لهلا أو يسييلد آخلرين، 
فللي الوىللت الللذع شللهدنا فيلله يسللريباٍت ليسللجيالٍت )بع للها ملبللرك وبع للها ىللدي ( يرفلل  مللن ىيملل  هللذا 
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يشي بلسن امال  يئللي  حسلابات سبلرى، يجلرع بلين بعلض ال يلادات المرشح، ويحطا من ىيم  ذاك، بما 
 الحالي  وما يريبط بها من أجهزئ ومحاور.

رات وا ح  على يسوان طب   سياسي  جديلدئ، ييلسلاة ملن يحلالة سبلار العلاملين  اما  في المميمر ممشا
ىيئللادي ، فللي السلللط  ملل  ىللادئ األجهللزئ األمنيلل ، وشللريح  مللن رجللال األعمللال أئللحا  المئللالح اال

المسيليدين من العمل م  دوا ر السلط  المخيلل . وسلُيل ي هلذا اليحلالة بفاللله عللى طبيعل  المرحلل  
الم بل  لحرس  فيح والسلط  الللسطيني ، حي  سيسون الهدة الر يسي هو إدارئ العالى  مل  االحليالل، 

المي،يالرات عللى هلذا الئلعيد،  وليت دحر  أو إىام  الدول  الللسطيني ، وهو ما سيمدع إلى سلسل  من
ييعللللق بلللالنفرئ إللللى االحللليالل، واالسيللللاء بيسلللوين ملللا يشلللبه ا دارئ الذاييللل   لللمن اليجمعلللات السلللساني  
السبرى، أع أن السلط  الم بلل  يياجله نحلو الليخلا اليلدريجي ملن فسلرئ "حللا اللدوليين"، وال بلول بحسل  

 ذاييا محدود على السسان، وليت على األرض.
نيهاء أعمال المميمر الساب  في را   ، فإن مميمًرا آخر يجرع ا عداد لع د  في ال لاهرئ، وربملا بعد ا

باليسمي  نلسها )المميمر الساب (، ينفامه مجموع  محمد دحالن. وىد بدأت االسيعدادات لع د ، فاما  
دئ أوللللى ايئلللاالت يجلللرع مللل  مجموعلللاٍت فيحاويلللٍ  ميعلللدادئ لالن لللما  إليللله، سملللا أن نسلللًخا  ملللن مسلللوا

لبرنامجلله السياسللي ىللد يسللرابت، وهاجسللها يبر لل  المجموعلل  المللذسورئ مللن يهملل  اليسللبا  باالن سللا ، أو 
عرىل  يسلي  السلط  لحرس  حمات، بعد االنيخابات اليشريعي  اليي فازت بها، بحي  ييخيالل الملرء أنا 

 ي  ، ال يخيلة سل من البرنامجين عن ياري  الحرس  الوطني  الللسطيني  يبدأ من هذ  الن ط . في الح
ديه األولى، إال في بعض اليلائيل. لسنا مميمر محمود عبلات المنع لد أو ملميمر  بع هما، في مسوا

 محمد دحالن الميوى  انع اد  ييباريان في اليراج  خطواٍت عن المشروع الوطني الللسطيني.
مجموعلللات أخلللرى محلللدودئ، و لللعها  ملللن الميوىللل  أن يسلللي ط  محملللد دحلللالن ومجموعيللله أفلللراًدا أو

لل  مجموعللات أسبللر ال نعللرة بعللد مللدى  ، فللي طري لله. لسللْن، اما الللر يت عبللات، بلعللل المنللال ا ىئللا يا
ردئ فعلهللا علللى مللا يعرا للت للله مللن إبعللاٍد مبللرم ، فبع للها يخيلللة جللذريًا عللن الخللطا السياسللي الللذع 

ا عن مواى  المسمولي ، والحً ا علن ي ود  الر يت محمود عبات، وبع ها اآلخر فا     بعاد  ساب ً 
المميمر الحالي، وسي اة إليهما مجموع  االا  من الساخطين على نيا   المميمر. لسن ملا سليجم  
بين هذ  المجموعلات ابيعادهلا اللعللي علن حرسل  فليح وشلعورها بسنهلا أئلبحت جميعهلا خلارج المسلار 

 الجديد للحرس .
لل  ييللارات للليت االن سللا  فللي ئلللوة فلليح أمللًرا سللهالً  ، وال مسلليحًبا، بطبيعلل  الحللال. ياريخًيللا، سانللت اما

مخيلل  في داخل حرس  فيح، لسنا أعا يياٍر، مهما اىير  أو ابيعد عن دا ريها المرسزي ، ل  يسن ليسخلذ 
بعًدا انش اىًيا، إال عبر يدخاالت ورعاي  عربي . في هذ  المرئ امال  أربل  دول عربيل  )الرباعيل  العربيل ( 
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ماللل هللذا االن سللا ، ومهمللا حللاول الللر يت محمللود عبللات اليخليللة مللن آاللار ، فإنلله سللييرك نللدوًبا يللدع  
نامللا أيً للا بلعللل  عمي لل  علللى الجسلل  الللسللطيني، للليت بلعللل اليللدخاالت العربيلل  واالن سللا  فحسلل ، وا 

 سياسات عبات في مواجهيه.
لميلا  الللسلطيني  عللى حرسل  في هذا السياق، لن ينحئر أار الحجلر اللذع يل يله اللر يت عبلات فلي ا

فيح فحس ، فاما  يئريحات ومواىة ميعدادئ يليد بسن الخطوئ الم بل ، بعد المميمر الساب ، هي ع لد 
جلس  للمجلت اللوطني الللسلطيني، والخشلي  السبلرى أن يسلون يسلراًرا لسليناريو الملميمر السلاب  لحرسل  

عا ، لع لد جلسل  للمجللت اللوطني. يللك اللدعوئ  فيح، ومحاول  جديدئ ليسرار دعويه الساب  ، ىبل نحو
اليللي ُأفشلللت عبللر  لل،ط شللعبيا واسلل ، إذ سلليعني إئللرار الللر يت علللى ع للد جلسلل  للمجلللت الللوطني 

 الللسطيني، بموائلايه الحالي ، انيهاء منفم  اليحرير سيانًا معنوياًا للللسطينيين.
اغ واس  ميوىا  حدواله فلي السلاح  الللسلطيني  ينبئ مجمل اليطورات اليالي  النع اد المميمر الساب  بلر 

نييجل  فيللا  حرسلل  فليح أو ي،ييبهللا عللن المشلهد السياسللي والن للالي العلا ، واليللاري  ال يحيمللل فراًفللا. 
وألنا ال  لللي  الوطنيللل  للشلللع  العربلللي الللسلللطيني أسبلللر ملللن الهي لللات والحرسلللات واألفلللراد، مهملللا سلللان 

ن ال، فلإنا امال  إرهائلات جديلدئ، علابرئ لللئلا ل وللحلدود، دوره  سبيًرا وعفيما في بعض مراحل ال
 حيًما سيولد ليب ى رايات يحرير فلسطين عاليً  وخلااى ، فلعلها نهاي  مرحل  وبداي  أخرى.
 30/11/2016العربي الجديد، 

 
سرائيل تركيا سفيري تبادل نتائج تترّقب حماس .65  وا 

 عامر أبو عدنان
 ملللن سجلللزء الجديلللدين، سلللليريهما يبادليللا أنهملللا ويرسيلللا إسلللرا يل نللتأعل نلللوفمبر،/الالللاني يشلللرين 15 فللي

 األخيلرئ أعلنلت سملا نا يله، إييلان أن لرئ فلي الجديلد سليرها سمات أناها األولى وذسرت عالىايهما، يطبي 
 .أبي  يلا  لدى سليرها أوسا  سمال يعيين
سلرا يل يرسيللا ايالللاق منلذ الللدوليين، سللراء يبللادل يلسيي  عالىايهمللا يطبيلل  عللى يونيللو،/نحزيلرا 28 فللي وا 
 أو فيلوراً  إيجابلًا، أو سلباً  بيرسيا، حمات عالى  على سيماار أناه وا حاً  سان سنوات، لستا  ىطيع  بعد
 إنسلانيا  مسلاعدات حمللت يرسيا  سلين  على إسرا يليا  هجو  ع   وىعت الدوليين ىطيع  أنا  م  دف ًا،
 .أيراك  يسع ىيل ،2010 مايو/أياار 31 في فزائ إلى
 ع لل  بيانللاً  يونيللو/حزيللران 28 فللي حمللات أئللدرت ا سللرا يليا ،-اليرسيالل  المئللالح  ايالللاق يوىيلل  وفللور
 لموىللة شللسرها عللن فيلله عباللرت حزيللران، 25 يللو  أن للرئ إلللى مشللعل خالللد السياسللي مسيبهللا ر لليت زيللارئ
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 أهللل لمسللاعدئ والشللعبيا  الرسللميا  اليرسيالل  والجهللود ل،للزئ، الللداع  أردوفللان طيلل  رجلل  اليرسلليا  الللر يت
 .الللسطينيا  ال  يا  بدع  دورها يرسيا موائل  إلى يطلاعها عن وأعربت حئارها، ويخلية فزائ،
 حمللات عالىلل " إنا " المونييللور"لللل بللدران حسللا  ىطللر فللي والم للي  حمللات، باسلل  الرسللميا  النللاطق وىللال
، لرسميا ا يرسيا دع  على ويعيمد ىويا ، أست على ومبنيا  ميين ، بيرسيا  الللسلطينيا ، لل  ليا  والشعبيا

لل  مسانلل  ولللسللطين  سلللباً  ييللساار لللن بيرسيللا حمللات عالىلل  فللإنا  لللذلك وياريخياللًا، فسرياللاً  األيللراك عنللد خائا
 المحيلللا  ملل  اليطبيلل  أنا  يللرى مبللد يااً  حمللات أنا  ملل  األطللراة، مخيلللة ملل  الخارجيالل  يرسيللا بعالىللات
 أولويالات فلي زال وملا سلان فلزائ حئلار رفل  أنا  ملن اللرف  عللى ا،لشلعبن مئللح  يحملل ال ا سرا يليا 
 ".الئدد هذا في سبيرئ جهوداً  يبذل اليي اليرسيا ، السياس 
سللرا يل، يرسيللا سللليرع يبللادل إعللالن علللى ىليللل  أياللا  وىبللل ، األمنلليا  الخبيللر يحللدا  وا   الوايللق ا سللرا يليا
 ألن للرئ أبيلل  يلللا  شللسوى عللن نللوفمبر،/الاللاني ينيشللر  5 فللي ميلمللان، يوسللي ا سللرا يليا  بللاألمن الئللل 
فللالق منهللا، طردهللا إسللرا يل يطاللل  فيمللا يرسيللا، داخللل مللن أنشللطيها حمللات سللوادر موائللل  حللول  وا 
 .اليرسيا  المدن في المنيشرئ مسايبها
 عالىل " إنا " المونييلور"للل اسلطنبول، فلي وي ي  اليرسي ، الشمون في فلسطيني باح  الحاج، سعيد وىال
 أو الملللاليا  بالللدع  يحفللى اسلليراييجيا  يسللن للل  وبعللد ، إسلللرا يل ملل  األخيللرئ ايالللاق ىبللل بيرسيللا تحمللا

، نامللا ىطللر، ملل  الحاليالل  عالىيهللا أو إيللران، ملل  السللاب   حمللات عالىلل  عللن مخيلللل  وهللي العسللسرعا  وا 
 سايللراً  ىيهمللاعال ييللساار لللن ولللذلك وا عالميالل ، السياسلليا  الجوانلل  علللى لحمللات اليرسلليا  الللدع  اىيئللر
، اليرسيا  السليرين بيبادل  حمات بين ا عال  عن بعيد  منيا  يلاه  وجود من الرف  على وا سرا يليا
 ع للو ماللل أرا لليها، مللن حمللات ىيللادات بعللض بخللروج إسللرا يل، ملل  األخيللرئ مئللالح  ىبللل ويرسيللا
 ".العارورع ئالح لحمات السياسيا  المسي 
 ع لل  حمللات أنا  يفللنا  ال" أنالله أن للرئ، فللي ال للرار ئللن  دوا للر ملل  الجياللدئ العالىللات ذو الحللاج وأ للاة
سللرا يل، يرسيللا سللليرع يبللادل يللران، حمللات أع عالىايهمللا، ألنا  ليرسيللا، بللديالً  إيللران إلللى يللذه  ىللد وا   وا 
 بلين إيلران سلمع  يلدهور بسلب  ويرسيلا، إسلرا يل بي ار  إيجاباً  ييساار ال وىد أحوالها، أحسن في ليست
يللران واللليمن، والعللراق سللوريا حللرو  فللي السلللبيا  لللدورها شللعبي ،ال حمللات ىواعللد  إلللى ميلهاللل  ليسللت وا 
 داخلل والاالل  الالاني الئللاين ىيلادات مل  يوائلها على الحلاف م  سالسابق، بحمات عالىايها عودئ

عها ع   حمات عن إيران اسي،ناء  مسان حمات،  ".المنط   في الميزايد يوسا
،-اليرسلليا  الي للار  مللن حمللات ىلللق يزيللد ىللد مللا  يجللاوز ذلللك، عللن ئللميها مللن الللرف  علللى ا سللرا يليا

 فلي الاانيل  ال نلائ أجلرت ف لد. الحميمليا  اليطبيل  إللى الرسلميا  الدبلوماسليا  الجانل  ملن سلرا هما، يبادل
 يشلللرين 19 وفلللي أردوفلللان، مللل  حئلللريااً  حلللواراً  نلللوفمبر،/الالللاني يشلللرين 20 فلللي ا سلللرا يليا  اليللزيلللون
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 مولللود اليرسلليا  الخارجيالل  وزيللر ملل  اسللطنبول فللي ل للاء إسللرا يلياين سنيسللت أع للاء ع للد فمبرنللو /الاللاني
 اليرسللللي الجانبللللان، وبحلللل  الحللللاس ، والينميلللل  العداللللل  حللللز  مللللن برلمللللان وبسع للللاء أوفلللللو، جللللاويش

مساني  البلدين، برلمانيي بين اليعاون إمساني  وا سرا يلي،  وجلاءت مشليرس ، ئلداى  جمعيلات إىامل  وا 
 للنلايو البرلمانيل  الجمعيل  ملميمر فعاليلات فلي للمشلارس  اسلطنبول إلى ا سرا يلي البرلماني الوفد زيارئ
 .نوفمبر 19 اليو  ذات في ع د الذع
 األوللى الزيلارئ فلي يرسيلا، شلياينييت يوفلال ا سلرا يليا  الطاى  وزير زار أسيوبر،/األوال يشرين 13 وفي
 اللللر يت ئلللهر البيلللرق، بيلللرات اليرسللليا  نفيلللر  والي لللى البللللدين، ي لللار  بلللدء منلللذ إليهلللا إسلللرا يليا  للللوزير
 .أردوفان
 للن" إناله" المونييلور"للل هويايله، علن يلئلح لل  يرسيلا، فلي الحلاس  والينميل  العدالل  حلز  فلي ىيادعا  وىال
 بعالىايهللا يلئللل فللسن رئ بحمللات، عالىيهللا علللى إسللرا يل، ملل  يرسيللا لي للار  سلللبيا  يللساير هنللاك يسللون
 والعسلت، حملات، مل  ىطعهلا يعنلي ال بإسلرا يل وعالىينا عليها، يساو  وال بينها، يخلط وال ارجيا ،الخ
 ".للللسطينياين اليرسي الدع  ي دي  في نيا جه سيفهر إسرا يل م  يرسيا  ي ار  وأعا 
  مئلالح ملن أيالا  ىبلل يونيلو،/حزيران 24 في بسردوفان مشعل خالد السياسيا  مسيبها ر يت الي ى وىد
سرا يل يرسيا  المحرر طل  على بناء الل رئ هذ  ن ل ي . وا 
 ئلللحيل  فلللي يونيلللو/حزيلللران 30 فلللي هلللاليلي، أفلللراي  األسلللبق ا سلللرا يليا  الموسلللاد جهلللاز ر للليت وذسلللر
سلرا يل، يرسيلا ي لار  ملن مسليليدئ حملات أنا  أحرونوت، يديعوت  يخليلة أملا  واسلعاً  بابلاً  فليح ألناله وا 
 المعيشل  ومسليوى ومسيشللى، السهربلاء إنيلاج لمحطال  بنلاء ووسلا ل علدائ ب لا   بإدخلال فزائ، حئار
 ر للليت الي للى ف للد الدوليالل ، حمللات مسانلل  مللن ويرسيللا إسللرا يل ايالللاق ورفلل  سلليريل ، فللزائ فللي الميللدناي
سرا يل يرسيا مئالح  من أياا  ىبل يونيو،/حزيران 24 في بسردوفان مشعل خالد السياسيا  مسيبها  .وا 
 هنيل ، إسلماعيل لحملات السياسليا  المسي  ر يت لنا   السابق السياسيا  المسيشار يوسة أحمد وىال

 ي لللود  اللللذع الحلللاس ، اليرسللليا  والينميللل  العدالللل  حلللز  ب يلللادات واي للل  ايائلللال خطلللوط يميللللك ويوسلللة
، يرسليا  شسن أبي  ويلا  أن رئ بين السلراء يبادل" إنا " المونييور"لل أردوفان،  فلي لنيلدخا  ال ونحلن داخلليا
 سملا ل،لزائ، اليرسيال  المسلاعدات ي لدي  ئلالح فلي يئ ا  ىد الخطوئ هذ  أنا  م  للدول، الداخليا  الشمون
،-اليرسللليا  الي لللار  سللللباً  فيهلللا يلللماار وال واي للل ، بيرسيلللا حملللات عالىللل  أنا  لللا ا سلللرا يليا  عالىينلللا علللن أما

، الملةا  يع يدات بسب  مع ادئ فهي بإيران، يلران ملاتح عالىلات وعودئ السورعا  حللا  بإيجلاد مرهونل  وا 
 ".إسرا يل من يرسيا باىيرا  مريبط  وليست السوريا ، لىزم 
 إعللالن إلللى يللدفعها اليللي والدوليالل  ا ىليميالل  العالىللات مللن السللافي ال للدر حمللات يميلللك ال ىللد... أخيللراً 
 عللى يحلافف عاللذ أردوفان، األواق حليلها ي،   ال سي إسرا يل، م  يرسيا ي ار  من سلبيا  موىة
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 يبادل عنه يسلر ىد إنجاز أعا  يحئيل حمات يحاول ذايه، الوىت وفي. ىيادايها م  حميميا  عالىات
، ا سرا يليا  السليرين  يواالق حليلة مل  بي اربها والعر  الللسطينياين أما  محرج  يسون ال سي واليرسيا
 .ا سرا يليا  بالعدوا  يئله من م  عالىيه

 28/11/2016المونيتور، 
 
 "فتح" مؤتمر أمام الراهنة األسئلة .66

  السهلي نبيل 
 الحرس  ىدرئ حول عدئ أس ل  يبرز  ، را  مدين  في ،"فيح" لحرس  الساب  المميمر أعمال انطالق م 
 وأىلهلا الللسلطيني ، بال  لي  يعئلة اليلي اليحلديات علن ناهيك السياسي، المشهد يحوالت ىراءئ على
 اليلي ال لدت مدينل  فلي الخئلوا وجله وعللى الللسلطيني  األرا لي في رعالميسا االسييطاني النشاط
 .مساجدها في األذان إسسات "ىونن " لل إسرا يلي  محاوالت يواجه
يللا الللسللطيني  والاللورئ "فلليح" حرسلل  أن الميللاب  يالحللف  األخيللرئ انطللالق منللذ مهملل  سياسللي  بملائللل مرا
 ئلية فلي وباليحديلد عاملاً  12 وبعلد ،1970 علا  علدب بيلروت إللى األردن ملن الا لل اني ال أهمها سان
 جديلدئ، عربي  مناةٍ  عشرئ من أسار إلى بيروت عن الللسطيني  اليحرير منفم  يرحيل ي  1982 عا 
 مللا الل  األردنللي الوفللد إطللار فللي فلسللطيني يمايللل ملل  للسللال  مدريللد مللميمر ع للد 1991 عللا  نهايلل  وفللي
 .مسي الً  أئبح أن لب 
سلرا يل، الللسلطيني  اليحريلر منفم  بين أوسلو ايلاىات ع دت ،1993( يمبرسب) أيلول 13 وفي  ويل َ  وا 
 الاورئ مرحل  من "فيح" اني لت لذلك ويبعاً  ،1994( أبريل) نيسان في الللسطيني  الوطني  السلط  إنشاء
 ودئالعل حلق بخائل  الللسلطيني ، الاوابلت يمسلد شلعارات رفل  عللى ا ب لاء مل  السلط  بناء مرحل  إلى
ىام   .ساف  فزئ وىطاع الللسطيني  ال ل  مناطق على الللسطيني  الدول  وا 
 سياسلللل  رفللللض عللللن الللسللللطيني الشللللع  ليعبللللر األىئللللى انيلا لللل  انطل للللت ،2000 أيلللللول 28 وفللللي

 حلوالى الللسطيني الشع  خسر االنيلا   سنوات وخالل ا سرا يلي، الواى  األمر وفرض ا مالءات
 ملل  ع للدين مللن أساللر اسلليمرت عبايلل  ملاو للات وبعللد. جللريح ألللة أربعللين وحللوالى شللهيد آالة سللي 

 بدايلل  فللي ال للدت هبلل  انطل للت الللسللطيني ، الح للوق مللن حللق أع إلللى يلللض وللل  ا سللرا يلي الطللرة
 االحلليالل سياسللات رف لله اسلليمرار جديللد مللن الللسللطيني الشللع  ليمسللد 2015( أسيللوبر) األول يشللرين

 .ا سرا يلي
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 واعيبلر األخيرئ، السنوات خالل الدولي  المنفمات من الساير في ع واً  أئبحت فلسطين أن ئحيح
 يواجهلون زاللوا وملا واجهلوا الللسلطينيين أن إال والديبلوماسلي، ال لانوني الئلعيد عللى جز يلاً  نئلراً  هذا

 .الللسطيني الشع  بحق العنئري  ا سرا يلي  ال وانين أىلها جم ، أخطاراً 
 الملميمرين علدد علن النفلر وب،لض ،"فليح" لحرسل  السلاب  الملميمر برسل  سل ل واأل اليحلديات من رزم 
 ينفيميللل  هي لللات ملللن الملللميمر علللن سلللييمخض وملللا سافللل ، الحرسللل  أىلللالي  ملللن ي ريبلللاً ( ع لللو 1400)

 السللللاح فلللي الللسلللطيني الشلللع  حلللق الئلللادرئ السياسلللي  األدبيلللات يمسلللد أن المحيملللل فملللن وسياسلللي ،
 حللول الللسللطيني  الاوابللت سلليمسد سمللا جللوهرع، شللسل فللي المسلللح السلللاح علللى اليرسيللز وعللد  الللوطني
 سليمسد لسنهلا والحلدود، الللسطيني  والدول  والمسيوطنات وال دت الالج ين ى ي : مال جوهري  ى ايا
 انيهلاء بعلد الحرس  سيواجه لهذا،. اليلاوض من با س  سنوات بعد إسرا يل م  اليلاوض إمساني  سذلك

 منفمللل  فللي مماللل  أخلللرى فلسللطيني  فئللا ل مللن أو داخلهلللا مللن سللواء االني لللادات مللن سلليالً  المللميمر
 مللن مري بلل  يحللليالت عللن ناهيللك المنفملل ، فللي مماللل  فيللر فئللا ل ومللن المخيلللل  وهي ايهللا اليحريللر
 حلد إللى يئلل ىلد ميشلعب  يحلليالت ا سلرا يلي  السياسلي  السلاح  سيشهد سما. العربي  ا عال  وسا ل
 .الللسطيني  السلط  يلسيكب المطالب 
 األملللور م اليلللد أن الاابلللت لسلللن الملللميمر، فلللي مرسزيللل  ولجنللل  الللورع مجللللت انيخلللا  سللليي  يسسيلللد بسلللل
 فلي سافل  الللسطيني  وال وى اللئا ل شسن ذلك في شسنها "فيح" وحرس  – ال دي  الحرت يد في سيب ى
 وبيانلات عري ل  يشلفيات الليحويل   السلاح يشلهد ىد لهذا وخارجه، الللسطيني السياسي النفا  إطار

 السايلر وزج السياسلي الخطلا  يجديلد يلي  لل  حلال فلي والينفيميل  السياسي  الحرس  ليوجهات معار  
 بعلض يخلوين حلد إللى األملور يئلل وىلد ال ياديل ، األطلر فلي والعمليل  العلميل  الشلبابي  السلاءات من

 .الحرس  داخل ساف  الييارات الجام  لرمزا فيا  فل في شاخت اليي ال يادي  الليحوي  الرموز
 المشللهد يحللوالت االعيبللار فللي يسخللذ جديللداً  خطابللاً  "فلليح" حرسلل  يبيسللر هللل: المطللروح السللمال ويب للى
 المنيفلر واللدع  الميحلدئ، للواليلات ر يساً  يرام  دونالد انيخا  بعد بخائ  والدولي، العربي السياسي
 سلللارئ ون للل إسللرا يل أمللن يمسللد اليللي االنيخابيلل ، شللعارايه فللي يجلللى والللذع  سللرا يل، المحللدود وفيللر
 .ال دت مدين  إلى أبي  يل من بالد 

  30/11/2016الحياة، لندن، 
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 لبنان في الفصل وجدار الفلسطينيون .67
 حسين خليل.د

 الللسللطينيين لالج للين الحللوئ عللين مخلي  حللول علازل جللدار بنلاء أعمللال انطل لت م للدمات، ودون فجلسئ
ذا. وخلليايله وأهدافله اليوىيلت هلذا حلول أسل ل  جمل  ياير ما لبنان، جنو  في  ملن الجلدار هلذا سلان وا 
 إللى اليسللل ملن يمسنلت اليلي ا رهابيل  المجموعلات حئلار خلليل  عللى انطلق اللبناني ، النفر وجه 
ىامل  المخي ،  األملر فلإن إرهابيل ، ميطرفل  مجموعلات ينللذها اليلي للعمليلات وعمليل  لوجسليي  بي لات وا 
 ح ي يل  حا لن  بي ل  بال لرورئ يمالل ال واللذع المخلي ،  لمن بساملله لشلع  حئلاراً  يمالل الواىل  فلي
 . ا رهابي  المجموعات لهذ 

 فروة في يعيشون العال ، من منط   فير في الشيات فلسطينيي من س،يره  لبنان في فالللسطينيون
 يرىللى ال مخيلللل ، ومبللررات مسللميات ويحللت ي ،واالىيئللاد واالجيماعيلل  ال انونيلل  الوجهلل  مللن ىاسللي ،
 فللي البشللري  اليجمعللات لهللذ  ي للد  أن يليللرض اليللي ا نسللاني  الح للوق ميطلبللات مللن األدنللى الحللد إلللى
 ومعنويللًا، واىعيللاً  الفللروة هللذ  الللسللطينيون عللاش لطالمللا السللياق، هللذا وفللي. والعشللرين الواحللد ال للرن
 ى للي  ملل  لليعامللل عنئللرياً  وجهللاً  املل  أن ييبللين، لما للي ،ا الخمسلل  للع للود أىلهللا بسلليط  ىللراءئ وفللي
 الداخليل  النزاعلات أيلون فلي ال  لي  هلذ  زجلت حيل . والعملي  الواىعي  وميطلبايها الللسطيني الشع 
 ملن اللنمط هلذا ي،لذع ومملا. لهلا حلل ال مميلدئ ألزملات وىلوداً  مراحلهلا، ملن سايلر فلي وبايت اللبناني ،
لوع، فيلر اليعلاطي وأسللو  اليعاملل  أو منعهلا فلي أملر الللسلطيني، للشلع  لليت معطيلات، جملل  السا
 .فيها فالي  أاماناً  ودف  عليه فر ت فالبها في بل ي ريرها،
 ىانونيل  ببي ل  يسراسلت مادي ، فير بئور ولو وواىعيًا، عملياً  الواى  في هي العنئرع اللئل وجدران
 فلللي سالج لللين مسداسلللون فالللسلللطينيون لبنلللان، فلللي الللسلللطيني الوجلللود ملللن ع لللود ملللدى عللللى وواىعيللل 
 البشلري ، الحيلائ فلروة ملن األدنى الحد إلى يلي ر اليي اللبناني  األرا ي معف  في ميلرى  مخيمات

 وىلت فلي ،194 اللدولي لل لرار وف لاً  العلودئ وحلق اليلوطين من  مسميات يحت ي ديمات، وال خدمات ال
 اجيماعي  وشرا ح الللسطينيين بين مميدئ عدا ي  بي   خلق في المذل، اليعامل من البي   هذ  أسهمت
 وئلل حيى اللبناني ، األزم  محطات من محط  فير في عسسري  ئدامات إلى بدورها أدت لبناني ،
 في وال بي  الزعير يل سمخيمي لبناني ، منط   فير في المخيمات بعض ويهجير جرة إلى بع ها
 ربملا مشلروع، إللى وئلوالً  اليجمعلات، ملن وفيلر  اللبنلاني شلمالال في البارد نهر ومخي  بيروت، شرق
 . لبنان في الللسطيني  المخيمات أسبر من يعيبر الذع الحلوئ، عين مخي  م  جديد ئدا 
 يناسلل  ومللا إجللراءات، مللن يلللز  مللا ايخللاذ اللبنانيلل  السلللطات حللق مللن والعمليلل ، األمنيلل  الناحيلل  مللن
 عليهلا، ال  لاء ينب،لي اليلي ا رهابيل  المجموعلات ومحائلرئ للدرء وحولله، المخلي  فلي الموجلود الواى 
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 عللللى السلللي   والمعنويللل  الماديللل  يداعيايللله لللله جماعيلللاً  ع ابلللاً  يئلللبح أن يجللل  ال ا جلللراءات هلللذ  لسلللن
 هلذا سيشلحن إليهلا، ميعلارة اسيباىي  بوسا ل المشسل  يحل أن وبدل والللسطيني، اللبناني المجيمعين
 للبنلللانيين سلللبق وخيمللل  عواىللل  إللللى بلللدور  سللليمدع واللللذع االسللليلزاز، وأدوات  لبوسلللا وفيلللر  المخلللي 

 .واخيبروها ساب اً  بها مروا أن والللسطينيين
 منلذ لبنلان إللى الللسلطيني اللجلوء عملر ملن عمرهلا يراسملات ام  بل ،-ساعيها بنت- ليست فالمسسل 
 أمنيلل  مع للالت يشللسل بايللت ياليلل ال  للايا مللن السايللر لحللل عمليلل  محاوللل  املل  وللليت ،1948 عللا 

 ال  للايا هللذ  ملل  اليعللاطي هللو فالشللا   عاليلل ، وحرفيلل  بدرايلل  معهللا اليعامللل ينب،للي خطللرئ، وعسللسري 
 المسلالك يللك مالل ييطلل  ال الجوانل ، ملن السايلر ام  وىت في أمنيًا، يعاطياً  الللسطيني  والمشسالت
 سليللل الللسللطيني للشللع  والمعيللادئ بيعيلل الط الحيللائ فللروة يحسللين إن الماللال سللبيل فعلللى والوسللا ل،
 . المخيمات هذ  إلى ا رهابي لللسر يسلل محاوالت أع على وال  اء االجيماعي، السلوك بع لن 
 حئللاراً  إال واىعيلًا، فهملله يمسلن ال علازل، جللدار بنلاء مللن الحللوئ علين مخللي  حلول حاليللاً  يجلرع ملا إن

 يجللرع لمللا بديللل  حلللول إيجللاد إمسانيلل  فللل فللي والواىعيلل  العمليلل  مبررايلله سانللت مهمللا عنئللريًا، وعللزالً 
 أسوأ يداعيايها سيسون أخرى، عنة لجوالت م دمات هي أ  حاليًا، يجرع ما يدارك سيي  فهل بداخله،
 جلدار الللسلطيني الشلع  يسللي أال األملر نهايل  وفلي. الللسطيني  اللبناني  العالىات شهديه مما بساير
ه سبيللرئ أسلل ل  املل  ؟"إسللرا يل" يهأنشللس الللذع العنئللرع اللئللل  دا مللاً  سللان الللذع وشللعبه، للبنللان سلليوجا
 .المح   والعربي  الللسطيني  لل  ايا طليعياً  نئيراً 

  30/11/2016الخليج، الشارقة، 
 

 المستوطنات بعض إخال  أو" الصهيوني الحلم" نهاية .68
 بايروشسا وأورني شير، جلعاد ايلون، عامي  

 الحلللل  نهايللل  يوجلللد نهاييللله وفلللي إسلللرا يل، فيللله ييلللدهور اللللذع الخطيلللر مملللرال فلللي عمونللل  سلللسان عللللق
 المحللاوالت نجحللت سللواء الللامن، سلليدفعون الللذين هلل . اليهللودع للشللع  الديم راطيلل  للدوللل  الئللهيوني
 السياسلي الشللل إن. يلنجح لل  أو حلل، بإيجلاد نينيلاهو، بنيلامين الحسومل ، ر ليت مسيل  في الميسرع 
 ىللانون اسلليخدا  خللالل مللن أو ال برئللي، النمللوذج شللاسل  علللى حللله يللي  لللن ا يلإسللر  لحسوملل  األمنللي
 .سياسي  مو عي ، مشسل  لحل ال،ا بين أمالك
 فيهلا يعليش اليلي واألساسلي ، السبيرئ المسيوطنات سيب ي المدى بعيد يريي  أو حل سل األفل ، على

 ذايهلا، بالمسلاح  األرا ي يبادل م  إسرا يل، دول  من ييجزأ ال سجزء المسيوطنين، من الم   في 80
 الللسلللطيني  الدولللل  وبلللين اآلمنللل  الديم راطيللل  اليهوديللل  إسلللرا يل دولللل  بلللين الحلللدود هلللي هلللذ  وسللليسون
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 بلين اآلن منلذ وميلزت وشلجاع ، بحسم  الحسوم  عملت إذا ف ط سيحد  ذلك ولسن. السالح منزوع 
 .األمني الجدار رقش خارجها، يوجد اليي المسيوطنات وبين المسيوطنات هذ 
 ال إنلله أسللابي  ب للع  ىبللل ىللال الللذع ليبرمللان، افي،للدور الللدفاع وزيللر هللو الواىلل  بهللذا يعيللرة مللن إن

 ملل  يلللاه  إللى اليوئللل األف لل مللن إنله ىللال يراملل  دوناللد انيخللا  وبعلد. عمونلل  إخلالء مللن منلاا
 رسللال  علللى المئللادى   ابلللم المعزوللل ، المسلليوطنات فللي البنللاء وىللة حللول الجديللدئ األميرسيلل  ا دارئ
 إخلللالء حلللول العائلللل  أن يلهللل  الحاليللل  إسلللرا يل حسومللل  أن ويبلللدو. 2004 العلللا  ملللن لشلللارون بلللوش
 .الدول  بمسي بل ييعلق ال عمون 
ذا  البنلاء وىلة حلول األميرسيل  ا دارئ مل  يلاهملات إللى إسلرا يل ويوئللت ليبرملان، اىيلراح ىبلول ي  وا 
 أنهلا بلذلك سليعلن إسلرا يل فلان السبيرئ، االسييطاني  بالسيل االعيراة بلم ا المعزول  المسيوطنات في

 الللذين المسلليوطنون. االسللييطاني  السيللل خللارج يوجللد اليللي ،"المنللاطق" علللى السلليادئ طللل  عللن يينللازل
 عليهلا، السليطرئ علن أي لا سليينازل إسلرا يل أن آجلاًل، أ  علاجالً  سيعرفون، األماسن هذ  في يعيشون
 .مئيره  حول يلسيرات الحسوم  نم وسيطلبون
 وال. آخللر شلليء فلي داخليللا واليحلد  شلليء، أع فللي األميرسيل  ا دارئ ملل  اليحلد  يمسنهللا ال الحسومل 
 السيلللل خلللارج يوجلللد اليلللي "المنلللاطق" فلللي السللليادئ علللن والعلللال  الميحلللدئ الواليلللات أملللا  الينلللازل يمسنهلللا

 األميلرسيين مل  اليلاهمات لذلك،. هناك يعيشون الذين المسيوطنين إب اء في يسيمر وأن االسييطاني ،
 م ابلللل ذايلللي إخلللالء ىلللانون سلللن الحسومللل  عللللى يللللرض السبيلللرئ االسلللييطاني  السيلللل خلللارج البنلللاء حلللول

 إعادئ من "المناطق" يلك في يعيشون الذين المسيوطنين آالة عشرات سُيمسن الذع األمر اليعويض،
 .السيادي   يلإسرا دول  حدود داخل جديد من حيايه  بناء
 بالسيللل االعيللراة عللن ييحللد  2004 العللا  فللي لشللارون بللوش الللر يت رسللال  أن اليللذسر علينللا يجلل 

 ساسلون لياليلا االسلييطاني  البلمر ي رير نشر ي  الليرئ يلك في وأنه الدا  ، الحل سياق في االسييطاني 
 .ىانوني فير بشسل بنيت البمر أفلبي  إن ي ول الذع
 إسللرا يل بللسن العللال  ولسللل الجديللدئ األميرسيلل  لللإلدارئ إشللارئ سلليعطي ويشللريعه. مهلل  نال للانو  فللان لللذلك
 ن للاش أمللا  المجللال سيلسللح سهللذا يشللريعاً  إن. للشللعبين الللدوليين حللل يميللد وأنهللا بلله، يللممن مللا ي للول
 .ا سرا يلي المجيم  داخل ح ي ي

 إذا لسلن ئلالحي، فلي لليت ذللك سلوني ىلد االنيخابيل  الناحيل  من" ي ول مالحف  بسىواله أرفق ليبرمان
 في البناء وليت المسيوطنين من الم   في 80 فيها يعيش اليي المناطق في البناء على باليرسيز ىمت

ذا. "جيلد شليء هلذا فلان السيلل، خلارج الموجودئ المناطق  سليليد، الخطلوئ هلذ  أن اللدفاع وزيلر يوىل  وا 
 السبيرئ االسييطاني  السيل خارج البناء وىة أن حئري بشسل واالعيراة أخرى بخطوئ ال يا  عليه فان
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 عليهلللا يوافلللق اليلللي الشلللروط حسللل  المسلللي بلي  الللسلللطيني  الدولللل  إىامللل  اجلللل ملللن  لللرورع أملللر هلللو
 .إسرا يل
 ووجللود ،"إسللرا يل ارض" فللي اليهللودع للشللع  ال للومي البيللت إىاملل  خللالل مللن الئللهيوني  يح يللق إن

 أفلبيللل  فيهلللا اليلللي الديم راطيللل  حلللول حلللدودنا و للل  إللللى اجلللانيحي الدولللل ، هلللذ  فلللي آمنللل  ديم راطيللل 
 ولسلن. المسليوطنين سليما وال إسلرا يل، لملواطني الح ي ل  ىلول فلي بلدأ ليبرملان أن الجيلد وملن. يهودي 
 .أي ا أفعال إلى الن اش هذا ييحول أن الملروض من

 "هآرتس" عن 
 30/11/2016األيام، رام هللا، 
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 .بالسوفي  الللسطيني  ونييوشح إفري يابرلمانيو جنو  
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