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  فتح لم ولن تتخلى عن مبادئها وهويتها وقرارها المستقل وستواصل حلمها نحو الدولةعباس:  .1

السنلةة رئنيس ، أ  نائلنة خلينل، من  رام   نن  مراسنلتها 30/11/2016العربي الجديد، لنـدن، نشرت 
محمننود نبنناس، رئننيس حركننة فننتا، أنلنن  مسننا  يننوم ا ربعننا ، البرنننام  السياسنني للحركننة  ةالفلسننةيني

للسننننوات المادمنننة، والنننض  أكننند رفنننل الحلنننول اينتمالينننة أو المرحلينننة والمجتنننزأ ، والدولنننة ضات الحننندود 
 ه، ورفل الدولة اليهودية.المؤقتة، وما يسمى الوة  البديل، أو إبما  ا وضاع نلى ما هي نلي

وغابننت الحنندود بنني  منائنن  الننرئيس محمننود نبنناس المختلفننة، بنني  كونننه رئيسننا  لحركننة  فننتا  ورئيسننا  
للسلةة الوةنية الفلسةينية، في الخةا ، حيث تنمل ما بي  الفتحاو  والسلةة، في استعرال الواقن  

 والخةة المستمبلية.
المشناركي  بمنؤتمر فنتا السناب ، نلنى:  التمسنال بالسن م وشدد الرئيس نباس في خةا  مةول أمنام 

العنننادل والشنننامل كخينننار اسنننتراتيجي، نلنننى أسننناس حنننل الننندولتي  والتنكيننند نلنننى أ  سننن منا لننن  يكنننو  
استسنننن ما  أو بننننن  حمنننن ، والحفنننناظ نلننننى حوابتنننننا الوةنيننننة، والتنننني تشننننمل: إنهننننا  ايحننننت ل العسننننكر  
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ننننام إنهنننا  ايحنننت ل  2017، وانتبنننار ننننام 1967دأ ننننام اإلسنننرائيلي  رل دولنننة فلسنننةي ، والنننض  بننن
 والعمل نلى حشد دنم العالم أجم  لتحميق هضا الهدف .

وقنندم الننرئيس أبننو منناز  رؤيننة حركننة  فننتا  نلننى الئننعيد السياسنني الفلسننةيني الننداخلي، ونلننى ئننعيد 
وفني أكحنر من  سنياق  الع قة م  ايحنت ل اإلسنرائيلي، والئنعيد العربني والندولي. وأكند أكحنر من  منر 

نلى رفضه أ  تدخل نربي في الشن  الفلسةيني، م  تنكيده نلى نندم تندخل الفلسنةينيي  بالشنؤو  
 العربية الداخلية.

وقال:  فتا لم ول  تتخلى ن  مبادئها وهويتها وقرارها المستمل وستوائل حلمها نحو الدولة ، مشنددا  
  .1988ر  م  المجلس الوةني الفلسةيني نام نلى  تمسال المياد  الفلسةينية بالحوابت المم

ن  حابت واحد، كل م  يريد أ  يتحدث ن  الحوابنت نلينه أ  يعيند  قد تراجعناوتاب :  أتحدى إ  كنا 
 قرا تها ويحاسبنا بعد ضلال، سنحافظ نليها بكل قوتنا حتى تتحمق أو نموت دونها . 

ا يةلنق نلينه الربين  العربني، ي هنو ربين  وي وفي أول تئريا له حول الربي  العربي قال:  أنا ضد من
 هو نربي، لمد أرسل إلينا م  أجل إناد  سايكس بيكو جديد  في العالم العربي .

ووجننه الننرئيس أبننو منناز  ننندا  إلننى حركننة حمنناس برنهننا  اينمسننام نبننر ئننناديق ايقتننراع، وقننال:  يزم 
بني  أخوتننا فني حمناس، المئنالحة نلنى نكمل المئالحة وما في ةريق حانية غينر المئنالحة بينننا و 

أسنناس اينتخابننات ومنن  يحئننل نلننى أئننوات الشننع  يسننتلم البلنند، أ  انتخابننات رئاسننية وتشننريعية 
 والمجلس الوةني .

وتنناب :  إضا أرادوا وأحبننوا أ  حركننة حمنناس أ  نمهنند لننضلال بحكومننة وحنند  وةنيننة فيهننا كننل التنظيمننات، 
ضا رفضوا هضا التمهيد، فلنضه  ل ن  تخابات، ونح  مشهود لنا بالشفافية وندم التزوير .وا 

وأكد:  نح  جاهزو  ل نتخابات، وي نننا حكنم وراحني وي حكنم الحنز  الواحند، لندينا ئنندوق ايقتنراع 
 وم  يمرر الشع  سيستلم البلد .

وقدم الرئيس أبو ماز  الشكر لرئيس المكت  السياسني لحركنة حمناس، خالند مشنعل، نلنى رسنالته فني 
شننا    نبننني نليهننا منن  أجننل الوئننول إلننى  تمر فننتا، لمننا تضننمنته منن  روو ةيبننة، وقننال:  وا  مننؤ 

 المئالحة .
وجدد أبو ماز  تنكيده نلى الضها  إلى مجلنس ا من  من  أجنل الحئنول نلنى نضنوية كاملنة لدولنة 

ه قبنل نهاينة فلسةي ، ودنمه للمبادر  الفرنسية والمشاركة فني المنؤتمر الندولي النض  أنلننت فرنسنا نمند
 العام الجار .

ولفت إلى فتا حوار م  الحكومة البريةانية بهدف تمديم انتنضار نن  ونند بلفنور المشنؤوم النض  جعنل 
 فلسةي  وةنا  قوميا  لليهود، وقال:  أوي نريد انتضار.. وسنتكلم بما نريد يحما .
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كافنة، وتعزينز ئنمود الشننع   وأكند ترسنيو وتعزينز المماومنة الشنعبية السنلمية وتةويرهنا فني المجنايت
الفلسنننةيني نلنننى ا رل وخائنننة فننني المننندس وا غنننوار والمنننناةق المسنننما     ، ومماةعنننة منظومنننة 

 ايستيةا  بكل إفرازاتها.
ووجننه أبننو منناز  لومننا نلنيننا  أمننام الكنناميرات للمينناد  الفلسننةينية التنني ي تشننارال فنني المماومننة السننلمية، 

 السلمية.. ةي  اةلعوا ما حدا بيةل .. حمنا يزم نمارسه .قائ :  ما حدا بةل  بالمماومة 
واستعرل الخةوات التي قامت بها المياد  الفلسةينية لترسنيو الوجنود الفلسنةيني مننض أوسنلو وسلسنلة 

 الخةوات المانونية والدبلوماسية التي تموم بها في المحافل الدولية إلنها  ايحت ل.
ننني ةوبننة ةوبننة، ومنن  يسننتةي  أ  يعمننل كننل هننضا مننر  واحنند  وقننال نبنناس:  نمشنني خةننو  خةننو  ونب

 )نوال أوت(، فليعمله ، في إشار  لمنتمديه.
ووجننه الننرئيس نبنناس تحننضيرا  واضننحا  لكننل ضننال  بالفلتننا  ا مننني، قننائ :  لنن  أسننما بالفلتننا  ا مننني، 

 وم  سيلع  با م  سنقة  يده، وسنحار  الفلتا  بكل الوسائل .
ةيني إ   انترافنننا بدولننة إسننرائيل لننيس مجانيننا ، ويجنن  أ  يمابلننه انتننراف مماحننل، وقننال الننرئيس الفلسنن

 ونؤكد أ  الدول التي تعترف بحل الدولتي  نليها أ  تعترف بالدولتي  وليس بدولة واحد  .
وتاب :  إسرائيل أوئلتنا إلى قنانة بننها غير جناد  فني أينة نملينة سياسنية تنتم من  خن ل مفاوضنات 

 اشر ، معها .حنائية ومب
وجندد نبناس تنكينده بعندم المبنول بنالحلول اينتمالينة وبالدولنة ضات الحندود المؤقتنة، وبممتنرو اينتننراف 
بالدولة اليهودية، مشددا نلنى أ  تةبينق مبنادر  السن م العربينة يجن  أ  ينتم دو  تعنديل، وأ  السن م 

 ي يمك  أ  يعم المنةمة دو  حل للمضية الفلسةينية أوي .
ول مدينة المدس، جدد الرئيس الموقف بنن  المندس الشنرقية نائنمة دولنة فلسنةي ، وقنال:  نريندها وح

 أ  تكو  مفتوحة للعباد   تباع الديانات السماوية الح ث .

نبناس، أكند أ   ، أ رام  ، م  30/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وجا  في 
ى نن  مبادئهنا وروحهنا وهويتهنا وقرارهنا المسنتمل، وتوائنل مسنيرتها الواحمنة حركة  فتا ، لنم ولن  تتخلن

 نحو تحميق حلم شعبنا في الحرية والدولة وايستم ل.
وأنر  في خةابه ن  حمته أ  المؤتمر الساب  سيعزز بنيا  الحركة، ويمت  جبهتنا الداخلية، ومسنير  

 شعبنا نحو تحميق أهدافه الوةنية.
نتها  أنمال المؤتمر العام الساب  لحركة فتا، ستنةلق المشاورات ال زمة م  شركائنا وأنل  أنه بعد ا

فنني منظمننة التحريننر وفئننائل العمننل الننوةني لعمنند دور  للمجلننس الننوةني الفلسننةيني فنني أقننر  وقننت 
 ممك ، م  أجل تعزيز دور منظمة التحرير وا ن   دورها.



 
 
 
 

 

 7 ص             4125 العدد:        1/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

د  إنمننار قةنناع غننز ، ورفنن  وفننال الحئننار ننننه، وأكنند أ  حكومننة الوفنناق الننوةني، ستسننتمر فنني إنننا
والتخفيف م  معانا  ونضابات أبننا  شنعبنا هنناال، رغنم الئنعا  والعراقينل، وشنا المنوارد، ومنا نعانينه 

 م  ضائمة مالية، ومعوقات إسرائيلية.
وجدد موقف منظمة التحرير، بعدم التدخل في الشؤو  الداخلية    بلد، وقال:  ي نتدخل فني شنؤو  

 .آلخري ، وننمل أ  يمدر الجمي  خئوئية وضعنا، باحترام استم ل المرار الوةني الفلسةينيا
وأكد أ  أبنا  شعبنا الفلسةيني م  ال جئي  المميمي  في الدول الشميمة والئديمة، هنم ضنيوف نلنى 

 .لهاأشمائهم في هضه الدول، إلى حي  نودتهم إلى وةنهم، وهم ي يتدخلو  في الشؤو  الداخلية 
وأنر  ن  أمله بن  يستعيد أشماؤنا في سوريا وليبينا والنيم  والعنراق، ا من  وا منا  وايسنتمرار، بمنا 

 يكفل وحد  أراضيهم وشعوبهم، ويعزز ئمود أمتنا وقدراتها في مواجهة التحديات.
نجاحهنناوقنندم ملخئننا حننول أهننم اإلنجننازات، التنني سنناهمت حركننة  فننتا  فنني وضنن  رؤيتهننا  ، وتمننت وا 

 .ئادقة منظمة التحرير خ ل الفتر  التي تلت المؤتمر السادسبم
كمننا قنندم ممترحننا  سننس البرنننام  الننوةني، الننض  هننو برنننام  حركننة  فننتا ، يسننتكمال بنننا  مؤسسننات 
الدولة وتجسيد ايستم ل، نلى الئعيد السياسي، واستمرار بنا  المؤسسات وتجسيد استم ل الدولنة، 

 ني الفلسةيني  فتا .وئعيد حركة التحرير الوة
 ول ة ع نلى نص الخةا :

5apZVUq728911456086a5http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=pZVUq 
 

 القدس في إسطنبولمؤتمر  يأمل بتفعيلنائب فلسطيني  .2
 ،شننار النائنن  ا ول لننرئيس المجلننس التشننريعي الفلسننةيني حسنن  خريشننةأ: خليننل مبننروال -إسننةنبول 

الض  حضر مؤتمر  المدس وتحديات المرحلة ، الض  تنظمه رابةة  برلمانيو   جل المدس  في مدينة 
إلى العديد م  الممارسات اإلسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسةيني فني المندس،  ،إسةنبول التركية
ا ضا ، إضنافة إلننى نمنند اجتماننات الحكومننة اإلسننرائيلية فني بلنندتها المديمننة لتشننري   وآخرهنا قننرار مننن 
 سيةرتها نليها.

ونبر النائ  الفلسةيني نائنر نبند الجنواد نن  أملنه أ  يتحنول المنؤتمر ا ول لرابةنة برلمنانيو  من  
 هنة، ومنةلمنا  أجل المدس إلى محةة انة ق لتفعيل حميمي لمضية مدينة المدس وما يتعلق بهنا من  ج

لتفعيننل المجلننس التشننريعي الفلسننةيني، ووقننف مننا يتعننرل لننه  منن  حننر  ضننروس منننض انتخابننه قبننل 
وتوقنننن  نبنننند الجننننواد فنننني حديحننننه للجزيننننر  نننننت أ  ينننننعكس الننننزخم الكبيننننر  نشننننر سنننننوات ، وفننننق قولننننه.

لممنهجنة والمشاركة الواسعة في المؤتمر إيجابنا نلنى قضنية المندس التني تتعنرل للتهويند و ا سنرلة  ا

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=pZVUq5a728911456086apZVUq5
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=pZVUq5a728911456086apZVUq5
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منن  جاننن ، ونلننى مننا يتعننرل لننه النننوا  منن  انتهاكننات وانتمننايت مخالفننة لكافننة ا نننراف والمننواني  
 الدولية م  جان  آخر.

 30/11/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 مستمرون في التحضير لمؤتمر فتح السابع الحقيقيو  عباس رفض الصلح :النائب نعيمة علي .3
لنائ  في المجلس التشريعي ن  حركة فتا نعيمة الشنيو نلني  أنهنا قالت ا: نادية سعد الدي  -ا نم  

إقئاؤهم م  المؤتمر ي يعترفو  بالمؤتمر وي بمدخ تنه ومخرجاتنه، كوننه  وباقي الفتحاويي  الضي  تم  
قئننائيا   ، إ   أنضننا  29/11/2016يننوم الح حننا  وأضننافت، فنني تئننريا   ، بحسننبها.مننؤتمرا تنندميريا وا 

إقئاؤهم مستمرو  في التحضير لعمد المؤتمر الساب  لحركة فتا الحميمني ولنيس  م  حركة فتا الضي  ت
وتابعنت إ   النرئيس نبناس رفنل  اإلقئائي، كوننا ي نعول نلى ايحتفال الض  يمام برام   حاليا  .

كنننل مسننناني الئنننلا داخنننل حركنننة فنننتا ، مشنننير   إلنننى أننننه  بنننالرغم مننن  حنننديحهم أ  النئنننا  المنننانوني 
إقئنناؤهم واسننتحنائهم، وي نعننرف  فتحنناو  تننم   5,000مكتمننل خنن ل مننؤتمرهم، فهننناال أكحننر منن  للحركننة 

وبيننت أ   أنضنا  الحركنة  اختينار أسنما  المشناركي  فني المنؤتمر . حتى اللحظنة نلنى أ  أسناس تنم  
إقئنناؤهم حنناولوا ايحتجننا  بعنند  ةننرق إليئننال كلمننتهم، ولكنن  جننرى مننن  نمنند  الممنننوني  والننضي  تننم  

 ر ئحفي لفتحاو  غز ، باإلضافة إلى المن  في رام   وتهديد العديد م  الكوادر .مؤتم
 30/11/2016 ،موقع صحيفة الغد، عّمان

 
 والسلطة تخشيان تمدد حماس بالضفة "إسرائيل": ال"وا"موقع  .4

  منن  تئنناند قننو  والسننلةة الفلسننةينية تخشننيا  معننا    إسننرائيل إ    إسرائيلن قننال مسننؤول أمننني سننابق بنن
 حركة حماس في الشارع الفلسةيني، الض  ينشغل في اآلونة ا خير  بموضوع اينتخابات المادمة.

فنني ممنال لننه فنني  ،المسننؤول اإلسننرائيلي السنابق فنني جهنناز الشناباال اإلسننرائيلي ،وأوضنا ننناد  كنارمي
مخناوف  ي  اإلخبار ، أ  استمرار زنزنة وض  رئيس السلةة الفلسةينية محمود نباس ول داموق   و 

لتحنل محنل السنلةة  م ئمنا   لدى الماد  الفتحاويي  في رام   من  إمكانينة تحنول حمناس لتئنبا بندي   
 . إسرائيل ما قد يحمله الئراع الفلسةيني الداخلي م  مخاةر توجهه نحو  م  رغمبالالفلسةينية، 

احة الفلسنةينية، خائنة في موق  نبناس نلنى السن وأشار كارمي إلى أ  اآلونة ا خير  شهدت اهتزازا  
ى أ  حمنناس ربمننا تحضننر نفسننها لليننوم الننض  تفننوز فيننه باينتخابننات المتوقعننة أور  فنني الضننفة الغربيننة.

مستمب  وتمد سيةرتها م  قةاع غز  إلى الضفة الغربية، ولضلال فر  ندم استمرار السلةة الفلسةينية 
سرائيل.في رام   كفيل بربراز المئالا المشتركة بي  السلةة الف  لسةينية وا 
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وكشف ن  أ  السلةة الفلسةينية تنظنر بخةنور  لمحناويت حمناس للتسنلل إلنى مراكنز المنو  الخائنة 
بالسنننلةة، متسنننائ : هنننل محمننند دحننن   سنننيمود السنننلةة، ويحئنننل نلنننى ا منننوال ال زمنننة مننن  رئنننيس 

 اإلسرائيلي؟ الحكومة الفلسةينية ا سبق س م فيال؟ أو يةلق سراو مروا  البرغوحي م  السج 
وختم كارمي ممالته بالمول إنه رغنم هنضه المحناويت، فمند تننجا الميناد  الفلسنةينية المديمنة الجديند  فني 

 توجيه ضربة قاضية لكل الجهود الجديد  يستبدالها واإلتيا  بمياد  شابة.
 30/11/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 طينييناالعتقال السياسي سيف مسلط على رقاب الطلبة الفلس .5

قضاها الةال  الشا  أحمد مرشود ورا  قضبا  سجو   تمريبا   أربعو  يوما  : ناةف دغلس -نابلس 
ةالنن  الهندسننة فنني  ،وتعننرل مرشننود السننلةة الفلسننةينية فنني الضننفة الغربيننة بتهمننة  تجنناوز المننانو  .

 ها  الكرامة.خ ل تلال الفتر  لتحميق قاس لم يخل م  الضر  وامت ،جامعة النجاو الوةنية بنابلس
لم تك  تلنال تجربنة مرشنود وحنده، فمند ضاقهنا معنه أكحنر من  نشنر من  زم ئنه المحسنوبي  نلنى الكتلنة 

 اإلس مية، الجناو الة بي لحركة حماس.
أحنننا  انتمالننه للتحميننق منن  قبننل جهنناز  أمنن  مختلفنني ، وأمننرت المحكمننة  فنني يمننول مرشننود إنننه خضنن 

و  أ  تتننناو لنننه ولزم ئنننه فرئنننة الننندفاع نننن  أنفسنننهم أمنننام بتمديننند فتنننر  توقيفنننه دو  مبنننرر واضنننا ود
  تحويلهم ل نتمال مر  أخرى. اإلفرا  ننهم لك  تم   المحكمة التي قررت أحيانا  

وتكاد التهم الموجهة للةلبة تتشنابه، حينث تنحئنر فني منزانم بتلمني أمنوال غينر مشنرونة، وقندو وضم 
حنار  ال نعنرات الةائفينة، إضنافة للنشناة الة بني والعمنل ضنم  ممامات نليا، وتنظيم خ ينا إرهابينة، وا 

بنل  ي ُيحمنق معهنم حنول هنضه النتهم نهائينا   ،والكن م لمرشنود ،ضلال م  رغمبالو  إةار الكتلة اإلس مية.
حنننول اينتمننننا  لحمنننناس واتهامهننننا بننناينم   فنننني قةنننناع غننننز  ونشنننناةها فننني الضننننفة، كننننل ضلننننال لمننننن  

ويضنيف أ   وسة مؤشرات قوية بفوز الكتلنة اإلسن مية. 2013ض اينتخابات الة بية التي لم تجر من
، وتنتم إمنا بايسنتدنا  أو بمداهمنة أمناك  سنكنهم أو اينتمنال خنار  حنرم ةرق اينتمال تتشابه أيضا  

رئننيس تجمنن  الشخئننيات المسننتملة فنني الضننفة الغربيننة، إ   ،منن  جهتننه يمننول خليننل نسنناف الجامعننة.
ة أ  الة   يستجوبو  بسب  نشاةهم في الكتلة اإلس مية،  وهضا هضه اينتمايت غير مبرر  خائ

 مخالف للمانو     الكتلة تنظيم غير محظور .
حالننة انتمننال  1,391تجنندر اإلشننار  إلننى أ  المرئنند ا ورومتوسننةي لحمننوق اإلنسننا  سننبق أ  سننجل 

 . 2015 سنةحالة استدنا  للتحميق بالضفة وغز  خ ل  1,187تعسفي، و
 30/11/2016 ،نت، الدوحة الجزيرة
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سناد لألسيرين شديد وأبو فارة بغزةتنظم وزارة األسرى  .6  وقفة دعم وا 
، وقفننة 30/11/2016 نظمننت وزار  ا سننرى والمحننرري  وحركننة ا حننرار الفلسننةينية، يننوم ا ربعننا  :غننز 

نلنى  64م تضامنية م  ا سيري  الفلسةينيي  أنس شديد وأحمد أبو فنار ، المضنربي  نن  الةعنام للينو 
وكينل وزار  ا سنرى والمحنرري  بهنا  الندي  المندهو  السنلةة  ودننا التوالي، رفضنا  ينتمنالهم اإلدار .

لتشننكيل حننراال حميمنني فانننل لنئننر  ا سننرى الفلسننةينيي  ويسننيما المضننربي  ننن  الةعننام ضنند سياسننة 
كم أ  تتركننننوا حالننننة اينتمننننال اإلدار ، قننننائ    وقعننننتم نلننننى العشننننرات منننن  المعاهنننندات الدوليننننة.. نلنننني

 ال مباي ، وأ  تةرقوا أبوا  المجتم  الدولي .
وشارال في الوقفة التي نظمت بمدينة غز ، ممحلو  ن  الفئنائل والمنوى الوةنينة واإلسن مية ووجهنا  

 ومخاتير وجماهير غفير  م  منائر  وكوادر م  حركة ا حرار الفلسةينية.
 30/11/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 السلطة الفلسطينية تضع خطة لمواجهة األسوأ في عهد ترامبتقرير:  .7

بعد استيعا  ئدمة انتخا  ترام  لرئاسة الوييات المتحد  ا مريكية، حا  الوقت للسنلةة  :واشنة 
الفلسةينية للتحنرال العملني. ووضن  النرئيس محمنود نبناس، تشنكيل لجننة توجيهينة، للتحضنير لندخول 

 وتحديد مبادرات السلةة الفلسةينية في ا مم المتحد ، خ ل العام الممبل. ترام  البيت ا بيل،
نريمنننات، نضنننو اللجننننة التوجيهينننة بفنننتا، النننض  كنننا  كنننضلال ممحنننل لمنظمنننة معننن  تلنننال اللجننننة تشنننمل 

، الض  م  الممرر أ  يحل محل نريمات في العائنمة ةالتحرير الفلسةينية في واشنة ، وحسام زمل
 ا مريكية.
تخئئو  في الشؤو  ا مريكية، الضي  يمدمو  المشور  للفرينق، ضنمنهم السنفير الفلسنةيني وهناال م

لنندى ا مننم المتحنند  ريننال منئننور، والسننفير السننابق لقمننم المتحنند ، وقرينن  لننزنيم منظمننة التحريننر 
منن  نبنناس، والسياسننية حنننا  نشنننراو ،  الراحننل ياسننر نرفننات، وهننو نائننر المنندو ، النننض  يعنند ممربننا  

 م البارز في حركة فتا محمد أشتية، والمسؤول الكبير في حركة فتا، نزام ا حمد.والزني
ويتسا ل الفلسةينيو  نما إضا كا  ترام  سيعتمد فعليا نلى نئيحة ئنهره اليهنود  جاريند كوشننر، 
 نندما يتعلق ا مر بالئراع الفلسةيني اإلسرائيلي. وتاب  كبار المسؤولي  بالسنلةة الفلسنةينية ممابلنة
ترام  م  ئحيفة  نيويورال تايمز  بضنر كبير. وفي تلال الممابلنة، أشنار ترامن  إلنى أننه من  الممكن  
أ  يلع  ئهره دورا مهما  في هضه المسنلة. وما يهم الفلسةينيو  أكحر، أنه ليس لديهم فكر  نن  آرا  

  لننديهم ضكريننات ئننهر ترامنن ، فيمننا يتعلننق بالمضننايا، ونمننا إضا كننا  موضننونيا أم ي. إ  الفلسننةينيي
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سيئة ن  مبعوث إدار  الرئيس كلينتو  بالمنةمة، دينيس روس، الض  كا  يعد وسيةا  غينر منئنف، 
 بسب  أئوله اليهودية.

وقننال مسننؤول فلسننةيني رفينن ،  لمنند تننم منعنننا منن  التحنندث منن  أ  منن  ممحلنني الوييننات المتحنند ، ومنن  
فنرل نبناس هنضا الحظنر الشنامل نلنى جمين  قول أ  شي  بشن  ترام  . ووفمنا لمنا قالنه المسنؤول، 

تشنري   29كبار المسؤولي  في السلةة الفلسةينية وحركة فتا، الضي  م  الممرر أ  يجتمعوا فني ينوم 
نوفمبر بمدينة رام  . ونندما تم نرل خةة فتا للسنة المادمة، دنا هؤي  المسؤولو  فمة الحاني/ 

عل جمي  الرؤسا  ا مريكيي  السنابمي ، مننض تنسنيس السنلةة إلى تبني فكر  حل الدولتي ، فمة محلما ف
 الفلسةينية.

ووفما لنفس المئدر الفلسةيني، أن   نبناس بالفعنل منئنور، بسنب  التئنريحات التني أدلنى بهنا فني 
نوفمبر. حي  حضر م  أنه إضا قررت إدار  ترام  نمل السفار  ا مريكية م  تل أبين   13واشنة  يوم 

الننرئيس المنتخنن  فنني أحنننا  حملتننه اينتخابيننة، فالسننلةة الفلسننةينية سننتجعل حياتننه  للمنندس، كمننا قننال
 بائسة.

وضكر بعد ضلال أ  محل هضا المرار سينظر له نلى أنه نمل معاد للفلسنةينيي ، وهندد قنائ ،  إضا فعلنوا 
تحند  للندفاع ضلال، ي ينبغي أ  يلومنا أحد نلى إة ق العنا  لجمي  ا سلحة التي لدينا في ا منم الم

 ن  أنفسنا، ونح  نمتلال الكحير م  ا سلحة في ا مم المتحد  .
وقال المئدر،  هضه ليسنت الكلمنات المناسنبة لمولهنا اآل ، خئوئنا  بعند منا تعلمننا جميعنا أي نجعنل 

 ئاح  الشعر ا حمر )ترام ( يغض  .
نية، منن  أجننل إقامننة دولننة لمنند تننم تكليننف اللجنننة أيضننا برنننداد خةننة لموائننلة جهننود السننلةة الفلسننةي

. وقنننال كبنننار مسنننؤولي فنننتا إننننه بننننا  نلنننى المحادحنننات، التننني أجرينننت مننن  2017فلسنننةينية فننني العنننام 
نبنناس، فهننم يعتمنندو  أ  الننزنيم الفلسننةيني لنن  يهنندأ لننه بننال، حتننى يننرى بعننل اإلنجنناز الدبلوماسنني 

 لشعبه. حينها فمة، سيعل  أنه سيسلم مماليد الحكم لم  يخلفه.
ؤولو  فلسننةينيو  كبننار إليجنناد سننبل ل لتفنناف حننول ترامنن ، ومسنناند  نبنناس فنني تحمينننق ويعنند مسنن

هدفه. وحتى اآل  يبدو أ  جهود فرنسا لعمند منؤتمر دولني أدت إلنى نتنائ  جناد ، لكن  أوروبنا وروسنيا 
ربمننا يمنندما  دنمننا  كافيننا  للفلسننةينيي ، للمسنناند  فنني دفننانهم ننن  أنفسننهم، إضا تحننرال ترامنن  ضنندهم. 

 اآل ، اللجنة التوجيهية ي تعلم إلى أ  مدى سيئل ترام .  وحتى
 30/11/2016 ،موقع صحيفة الغد، عّمان
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 مشعل يدعو لتكثيف جهود دعم فلسطين في المحافل الدولية .8
خالند مشنعل، إلنى بنضل المزيند من  الجهنود لندنم المضنية  ،دنا رئنيس المكتن  السياسني لحركنة حمناس

 ية، وأي نترال المجال مفتوحا  ل حت ل اإلسرائيلي.الفلسةينية في المحافل الدول
وأكنند مشننعل، فنني كلمننة لننه خنن ل فعاليننة اليننوم العننالمي للتضننام  منن  الشننع  الفلسننةيني التنني نظمتهننا 
كلية الشريعة بجامعة قةر يوم ا ربعا ، نلى أهمية هضه الجهود ودورها في فضا سياسات ايحت ل 

 أمام الرأ  العام العالمي.
  أ  هنضه الفعالينة الرمزينة ليسنت تنضكير ا فمنة بالمضنية الفلسنةينية، إنمنا هني تجسنيد للنروو واإلراد  وبي  

الراميننة إلننى جعننل المضننية حيننة فنني قلنن  ا مننة، وشننحض الهمننم لنندنم ئننمود الشننع  الفلسننةيني ماديننا 
ةنن   وشننكر مشننعل كننل الجهننود الرسننمية والشننعبية المتضننامنة منن  قضننية فلسننةي ، ضاكننرا  ل ومعنويننا.

جامعنننة قةنننر إسنننهامات دولنننتهم فننني دننننم الشنننع  الفلسنننةيني وقةننناع غنننز  المحاضنننر، ودانينننا ا منننة 
وقنال إ  الكحينر من  شنعو  العنالم  وشبابها إلى التضام  الفعلي كن  من  موقعنه من  قضنية فلسنةي .

أئبحت تدرال وحشية ايحت ل؛ ويتجلى ضلال م  خ ل مماةعنة دول كحينر  لمنتجنات دولنة ايحنت ل 
وأضناف أ  المضنية الفلسنةينية منا زالنت المضنية المركزينة لقمنة  وبضائعها، وكضا مماةعة جامعاتها.

 رغم تعدد المضايا الساخنة وا زمات في الوقت الراه  نظرا لمكانة فلسةي  والمدس في قل  ا مة.
ل بينهنا  نهنا ولفت مشعل إلى أنه ي يجوز أ  نفاضل بني  قضنايا ا منة الملتهبنة، بنل نليننا أ  نكامن

وأوضننا أ  قضنية فلسنةي  تبمننى لهنا مركزيتهننا التاريخينة؛ فهني أم المضننايا وأئنلها نلننى  كلهنا مهمنة.
 الرغم م  أ  المضايا الساخنة في المنةمة تبدو ملتهبة أكحر.

ونبه إلى أ  العدو الئهيوني ي يشكل خةرا نلى الفلسةينيي  وحدهم، بنل نلنى ا منة جميعنا ونلنى 
وأشنننار إلننننى أ  المشنننروع الئننننهيوني والغربننني كننننا  حريئنننا نلننننى تننندمير العننننراق  نسننننرها.اإلنسنننانية ب

بمنا  نزيفهنا دو  حنل وتفتينت المنةمنة العربينة وئن  الزينت نلنى  ويحرص اليوم نلى تدمير سنوريا وا 
 نار الئرانات الةائفية والعرقية.

 30/11/2016، غزة ،موقع حركة حماس
 

 للثوري 450مرشحا  للمركزية و 70فتح:  رمؤتمفي انتخابات الهيئات القيادية  .9
م  انة ق أنمال المؤتمر الساب  لن فتا ، والض  سينتهي برقرار برنام  سياسني : أشرف الهور -ز  غ

جديد للحركة، وانتخا  لجنة مركزية ومجلس الحور ، تئاند، بشكل غير متوق ، ندد ا سما  التني 
مننا بننرز تنننافس بنني  جيننل الشننبا ، الننض  يشننارال للمننر  تتنننافس نلننى نضننوية هننضه الهيئننات المياديننة، ك

 ا ولى في أنمال المؤتمرات التنظيمية، وبي  ا جيال السابمة.
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وتشير التوقعات أ  حظوظ الجيل الشا  تساو  حظوظ الجيل النض  حضنر بعضنه المنؤتمرات الرابن  
ا  فننني المنننؤتمر، والخنننامس والسنننادس للحركنننة، وربمنننا تزيننند بسنننب  المشننناركة الكبينننر  مننن  جينننل الشنننب

وجمنننيعهم جنننرى فنننرزهم بعننند فنننوزهم فننني انتخابنننات ا قننناليم التنظيمينننة فننني الضنننفة الغربينننة وقةننناع غنننز  
وهننناال أنبننا  تشننير إلننى أ  أنمننال المننؤتمر، ربمننا تفننوق الخمسننة أيننام المحنندد ، نلننى غننرار  والخننار .

ية، وضلنال بسنب  ةنول في مدينة بيت لحم، في لضفة الغرب 2009المؤتمر السادس الض  نمد في نام 
 مد  الفرز. 

ووفق ا نبا ، سيكو  أمنام اللجننة المشنرفة نلنى اينتخابنات، وهني من  شخئنيات ي ترغن  بالترشنا 
ورقننة انتخابيننة بشننكل دقيننق، تئننوت  1400للمنائن  المياديننة، تسنناندها ةننواقم إداريننة مختئننة، فننرز 

ورقنننة أخنننرى يضنننعها  1400ى نضنننوا، إضنننافة إلننن 80للمرشنننحي  لعضنننوية المجلنننس الحنننور ، وننننددهم 
 نضننو لشننغل منئنن  نضننوية اللجنننة المركزيننة. 18أنضننا  المننؤتمر فنني ئننناديق ايقتننراع يختيننار 

وسننتعل  نتننائ  فننرز أئننوات ايقتننراع لعضننوية اللجنننة المركزيننة قبننل معرفننة الفننائزي  بعضننوية المجلننس 
مرشنننحي الحنننور   الحنننور ، بسنننب  وجنننود فنننارق كبينننر فننني نننندد المرشنننحي  للمنئننن ، حينننث يزيننند نننندد

وم  الممرر، أ  يفتا، إما مسا  الينوم  بنضعاف كحير  ن  الراغبي  بالتنافس نلى نضوية المركزية.
 الخميس أو ئباو الجمعة، با  الترشا لعضوية المركزية والحور .

وي يعنننرف العننندد الحميمننني مننن  أنضنننا  المنننؤتمر النننض  سيرشنننا نفسنننه لعضنننوية اللجننننة المركزينننة، لكننن  
قيادينننا ، بعننند أ  نننندل  70المتنننوفر  تشنننير إلنننى أ  نننندد المتنافسننني  يتوقننن  أ  يئنننل إلنننى  المعلومنننات

 الكحيري  ن  مواقفهم، وأكدوا ندم رغبتهم في الترشا.
شخئننا أبنندوا  450وفنني الموقنن  المينناد  اآلخننر  المجلننس الحننور   فننر  هننناال حتننى اللحظننة أكحننر منن  

 حيننث يحضننر المشنناركو  فنني المننؤتمر، وبعننل خنن ل المشنناورات التنني شننهدتها فنننادق مدينننة رام  
المكاتننن  التنظيمينننة، رغبنننتهم فننني التننننافس نلنننى نضنننوية هنننضه الهيئنننة الميادينننة، وغنننالبيتهم مننن  جينننل 

 الشبا ، الض  يشغل منئ  نضوية المكات  الحركية، أو لجا  إدار  ا قاليم.
 1/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
نما فتح لم تكن بمؤتمر  حماس: مشاركة أحمد الحاج .11  حيال الشعب تهابمسؤولي شعورا  بروتوكولية وا 

فني المنؤتمر العنام ، أنه ميرفت ئادقن  رام   ، م  1/12/2016موقع الجزيرة نت، الدوحة، نشر 
الساب  لحركة فتا المنعمد هضه ا يام في رام  ، انملبت الئور  نما كانت نليه با مس، فمد شنكلت 

فتنننا فننني التظننناهر  التننني انةلمنننت الح حنننا  وهننني التننني كاننننت تئنننفها السنننلةة حركنننة حمننناس حضنننورا ي
 الفلسةينية بالحركة اينم بية.
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يمننول النائنن  أحمنند الحننا  نلنني الننض  ألمننى كلمننة باسننم رئننيس المكتنن  السياسنني لحركننة حمنناس خالنند و 
نمنا مشعل في مؤتمر فنتا مسنا  الح حنا ، إ  مشناركة الحركنة لنم تكن   بروتوكولينة وي رفعن ا للعتن ، وا 

 إحساسا بالمسؤولية حيال الشع  الفلسةيني نامة .
ورأى الحننا  نلنني أ  حمنناس نليهننا مسننؤولية أيضننا فنني رأ  الئنندع منن  حركننة فننتا وكننا  نليهننا أ  
تمنندم تئننورا لننضلال، وهنني ترجمتننه لنندنو  مشننعل فنني المننؤتمر بننن  تجسنند الحركتننا  شننراكة حميميننة فيمننا 

ي يجنننوز أ  يتئننندر ةنننرف بمفنننرده قضنننية الشنننع   -بحسننن  قولنننه-سنننماه  النضنننال والمنننرار ،  ننننه 
وقال الحا  نلي إ  استجابة حماس لندنو  فنتا فني مؤتمرهنا لنم تكن  البنادر  ا ولنى نحنو  الفلسةيني.

إئ و الع قة بينهما، بل سبق ضلال جملة لما ات، و سيتبعها خةنوات مهمنة للتخفينف من  ايحتمنا  
ل الحننا  نلنني فنني أ  تُمابننل اسننتجابة حمنناس بخةننوات إيجابيننة منن  وينمنن وايخننت ف بنني  الةننرفي  . 

جان  قياد  فتا والسلةة الفلسنةينية، وتتنرجم نبنر تخفينف اينتمنايت والم حمنة ا منينة فني الضنفة 
 .2007الغربية، بعد تس  سنوات م  الئراع الةويل إحر سيةر  حماس نلى غز  نام 

ـــرس، وأضنننافت وكالنننة  ـــدس ب الميننناد  فننني حركنننة ، أ  خلننندو  مظلنننوممراسنننلها ، نننن  30/11/2016ق
 حمننناس  بالضنننفة الغربينننة، أحمننند الحنننا  نلننني، قنننال إننننه ي يوجننند أ  رابنننة بننني  مشننناركة وفننند حركتنننه 
بالمؤتمر الساب  لن  فتا  والخ ف بي  محمود نباس )رئيس السلةة الفلسةينية وفتا( ومحمد دح   

 )قياد  مفئول م  فتا(.
وتناب  فني  ماس حملت رسالة مئالحة ووحند  وةنينة من  خن ل المشناركة.وأضاف الحا  نلي أ  ح

حديث لن  قدس برس ، أ  حماس  تتمننى نلنى حركنة فنتا أ  تتلمنف رسنالة الحركنة من  المشناركة فني 
نها  اينمسام الداخلي .  المؤتمر الساب  برغبتها في الوحد  الوةنية وا 

ر  بخةنوات نملينة بعند انتهنا  المنؤتمر  إلنهنا  هنضه ودنا حركة فنتا والسنلةة الفلسنةينية، إلنى المباشن
 ا وضاع التي ي يستفيد منها سوى ايحت ل اإلسرائيلي .

 حمننناس تريننند لفنننتا أ  تكنننو  قوينننة وموحننند  وأ  تتجننناوز خ فاتهنننا، والمشننناركة فننني  ،واسنننتةرد الحنننا 
 ونباس( .المؤتمر ي ن قة لها م  قري  أو بعيد بموقف حماس م  ةرفي الخ ف )دح   

وأكد الميناد  الفلسنةيني، أ  حركنة حمناس تنظنر بمسنؤولية وةنينة نالينة  كنو  أ  وحند  فنتا وقوتهنا 
 تنعكس نلى ترتي  الئف الفلسةيني وقوته في مواجهة ايحت ل .
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 لالقتراب من إنهاء االنقسام والمصالحة كان مشجعا  أمين مقبول: خطاب حماس بالمؤتمر  .11
قال أمي  سر  المجلس الحور  لحركة فنتا أمني  ممبنول، إ  مشناركة حمناس : دقميرفت ئا -رام   

وا   كاننننننت  بروتوكولينننننة   فنننننر  خةابهنننننا فننننني المنننننؤتمر كنننننا  مشنننننجعا ل قتنننننرا  مننننن  إنهنننننا  اينمسنننننام 
 والمئالحة. 
نهنا  اينمسنام  -المرشنا لعضنوية لجننة فنتا المركزينة-وقال ممبنول  إ  بنند اسنتعاد  الوحند  الوةنينة وا 

حماس كا  مةروحا في كل اجتمانات حركة فتا، وسيةرو بمو  في نماشات المؤتمر وفني كلمنة م  
 الرئيس نباس الرئيسية بالمؤتمر.

ونبنننر نننن  أملنننه فننني أ  يوفنننق الفلسنننةينيو  فننني المرحلنننة المادمنننة بعمننند دور  جديننند  للمجلنننس النننوةني 
كتننننني حمننننناس والجهننننناد الفلسنننننةيني، وهنننننو أنلنننننى هيئنننننات منظمنننننة التحرينننننر الفلسنننننةينية، بحضنننننور حر 

 اإلس مي. 
 1/12/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 للجليد الذي يسود العالقات الداخلية كسر   بمؤتمر فتح وحماسقيادي بـ"الجهاد": مشاركتنا  .12

الض  محل حركة الجهاد اإلس مي فني منؤتمر -انتبر المياد  أحمد العور  : ميرفت ئادق -رام   
كسنرا للجليند النض  يسنود الع قنات الفلسنةينية الداخلينة، وتعزينزا الوحند  مشاركة حركته وحمناس  -فتا

 الوةنية وم  أجل التمهيد لحوارات تفضي إلى إنها  اينمسام.
ودنننا العننور  حركنننة فننتا إلنننى تئننوي  برنامجهنننا السياسنني بشننكل يعيننند اينتبننار لهنننا كحركننة تحنننرر 

ينت من  ايحنت ل نلنى أسناس اتفناق أوسنلو وةني ي حزبا للسلةة فمة، وأ  تئنو   ن قتهنا التني بن
 وضلال بترجمة قرارات المجلس المركز  لمنظمة التحرير بوقف التنسيق ا مني م  إسرائيل.
 1/12/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 لفتح من الترشح لعضوية اللجنة المركزية ينفي انسحابه الزعارير .13

اللجنة التحضيرية، ما قال إنها  إشانة مدبر   نفى فهمي الزنارير، الناةق باسم: أشرف الهور -غز  
 ومفتعلة ، ضكرت أنه قرر اينسحا  م  الترشا لعضوية اللجنة المركزية.

وأكد في تئريا ئحافي أ  ضلال غير ئحيا، وأنه ينو  الترشا لهضا المنئ ، بعد مشاورات كحير  
نظيمننة تمحلننت فنني إبننداع أجراهننا، وقننال  أسننعى  كننو  أحنند ممحلنني جيننل كامننل منن  الشننبا  وتجربننة 

 اينتفاضة الكبرى والشبيبة العبمرية .
 1/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 تتطلع لصياغة استراتيجية وطنية التحرير فصائل منظمة :مجدالني .14
قننال نضننو اللجنننة التنفيضيننة لمنظمننة التحريننر ا منني  العننام لجبهننة النضننال الشننعبي أحمنند : )وكننايت(

سم فئائل المنظمة في المؤتمر الساب  لحركة  فتا ، إ  انعماد مؤتمر  فنتا  مجديني خ ل كلمته با
فننني هنننضه الظنننروف الئنننعبة والمعمننند  نتةلننن  إلينننه بمسنننؤولية وةنينننة نالينننة، وأكننند أ  فئنننائل منظمنننة 
التحريننننر الفلسننننةينية وفئننننائل العمننننل الننننوةني تتةلنننن  إلننننى المننننؤتمر ومخرجاتننننه هننننضا أ  يعمننننل إلننننى 

واسننتنهال منظمننة التحريننر الفلسننةينية بمختلننف مؤسسنناتها، ونلننى قاننند  اسننتنهال الفعننل الننوةني 
 الشراكة الحمة بي  مجموع الموى والفئائل.

 اسننتراتيجيةوقننال إ  رؤيتنننا فنني فئننائل العمننل الننوةني الفلسننةيني للمرحلننة المادمننة نحننددها بئننياغة 
مريكيننة المنفننرد  والمنحنناز  وةنيننة جدينند  تؤكنند رفننل العننود  لئننيغة المفاوضننات الحنائيننة وبالرنايننة ا 

 إسرائيل ، بانتبارهنننا ئنننيغة أحبتنننت التجربننة نممهنننا ونننندنو إلنننى دنننم المبنننادر  الفرنسنننية للننندنو  لعمننند نلنن
مؤتمر دولي للس م كامل الئ حيات. وأ  أ  انخراة في أ  نملية سياسية م  ايحت ل يج  أ  

 ة. يسبمه انتراف مسبق بدولة فلسةي  ونائمتها المدس الشرقي
 1/12/2016الخليج، الشارقة، 

 
 تدعو إلى حوار وطني شامل "الجهاد اإلسالمي" .15

دننت حركنة الجهناد اإلسن مي إلنى  حنوار وةنني فلسنةيني لتفعينل مبنادر  : نادية سعد الندي  -نما  
النمننناة العشننننر التنننني اقترحهنننا ا منننني  العننننام للحركننننة، رمضنننا  شننننل ا، التنننني يقنننت ترحيبننننا منننن  جمينننن  

 ا ةراف .
دد المينناد  فنني  الجهنناد اإلسنن مي  بالضننفة الغربيننة، الشننيو خضننر ننندنا ، نلننى ضننرور   تننرميم وشنن

 الع قات الوةنية والتوحد لمماومة ايحت ل .
وقنننال، فننني تئنننريا ئنننحفي أمنننس،  ننمنننل أ  يسنننهم حضنننور حركتننني  حمننناس  و الجهننناد اإلسننن مي  

ات الفلسنننةينية وتحمينننق وحننند  أكبنننر والفئنننائل الفلسنننةينية لمنننؤتمر  فنننتا ، فننني ننننود  الننندف  للع قننن
غننن ق ملنننف  نهنننا  أ  هيمننننة وسنننةو  لةنننرف نلنننى آخنننر، وا  السياسننني،  اينتمننناللمماومنننة ايحنننت ل وا 

ناد  التنكيد نلى ضرور  الوحد  والعدا    والحق الكامل في فلسةي  . ل حت لوا 
الجمين  والبننا  نليهنا  ودنا إلى  الشروع في حوار وةني لتفعينل مبنادر  النمناة العشنر التني رحن  بهنا
 لئياغة استراتيجية تحرر ومشروع وةني يعيد للمضية الفلسةينية انتبارها .

 30/11/2016الغد، عمان، 
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 دعو لوقفة جادة دعما  لألسرى المضربينحماس ت .16
حسنام بندرا ، الشنع  الفلسنةيني بكنل مموماتنه إلنى وقفنة جناد  لندنم  ،دنا الناةق باسم حركة حماس

نلى  68  أنس شديد وأحمد أبو فار  المضربي  ن  الةعام في سجو  ايحت ل لليوم ئمود ا سيري
وقننال بنندرا  فنني تئننريا ئننحفي ا ربعننا ، إ  الوضنن  الئننحي الئننع  الننض  وئننل إليننه  التننوالي.

ا سيرا  المضربا  ن  الةعام في سجو  ايحت ل أنس شديد وأحمند أبنو فنار  يتةلن  حراك نا نناج   
 ةيني إلنماضهما م  بي  أنيا  ايحت ل.م  الكل الفلس

نلنى التنوالي دلينل  68وشدد نلى أ  استمرار ا سيري  البةلي  شديد وأبنو فنار  فني إضنرابهما للينوم النن
إئنننرار وتحننندي كبينننري  ونزيمنننة قوينننة يملكهنننا ا سنننرى فننني وجنننه السنننجا ، مؤكننند ا قنننر  سنننانة النئنننر 

  تسنكت فني حنال حندث مكنروه لقسنيري  شنديد وأبنو وحضر بندرا  من  أ  المماومنة لن واإلفرا  ننهما.
 فار ، مؤكد ا أنها سترد نلى جرائم ايحت ل المستمر  والمتوائلة بحق الشع  وا سرى.

 30/11/2016، غزة ،موقع حركة حماس
 

 الدولة الوحيدة بالعالم التي تنتهك القانون باعتقال األطفال والنساء "إسرائيل": "قراطيةو الديم" .17
قراةية ة ل أبو ظريفة في كلمنة ممحلنة نن  الفئنائل الفلسنةينية و ل المياد  في الجبهة الديمقا: غز 

سنننناد لقسنننيري  شنننديد وأبنننو فنننار  بغنننز خننن ل  إ  اسنننتمرار إضنننرا  أسنننرانا ضننند سياسنننة ، وقفنننة دننننم وا 
نونينة اينتمال اإلدار  بحمهم؛ جا  ليضكر العالم بهضه السياسنة التني ي تسنتند    من  المسنوغات الما

 والميم اإلنسانية.
وشدد أبو ظريفة أ  سياسة اينتمال اإلدار  مخالفة للمواني  وا نراف الدولية، قنائ    إسنرائيل الدولنة 

 الوحيد  بالعالم التي تنتهال المانو  بانتمال ا ةفال والنسا  .
حمننوق اإلنسننا ، وأشننار إلننى أ  فلسننةي  وق عننت نلننى اتفاقيننات جنيننف الحالحننة والرابعننة ضنند انتهاكننات 

 دانيا المجتم  الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الجرائم اإلسرائيلية بحق الشع  الفلسةيني.
ونب ننه أبننو ظريفننة إلننى أ  انتنندا ات ايحننت ل بحننق ا سننرى لنن  تحننني الشننع  الفلسننةيني ننن  موائننلة 

 .ئموده ومماومته بمختلف السبل والوسائل المشرونة، ول  تخفل ئوت انتفاضة المدس
وتاب  حديحه  كما انتئرت الحركة ا سير  نبر نناوينها المتعدد  بمعركة ا معا  الخاوينة؛ سينتئنر 

 أنس شديد وأحمد أبو فار ، ول  يجني ايحت ل سوى الخز  والعار والهزيمة .
 30/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 األسرىامل دعم تصعيد المقاومة ومواجهة االحتالل أهم عو حركة األحرار:  .18
نظمننت وزار  ا سننرى وحركننة ا حننرار الفلسننةينية، يننوم ا ربعننا ، وقفننة تضننامنية منن  ا سننيري  : غننز 

ننننا  64الفلسننننةينيي  أنننننس شننننديد وأحمنننند أبننننو فننننار ، المضننننربي  ننننن  الةعننننام لليننننوم  نلننننى التننننوالي، رفض 
فئنائل والمنوى الوةنينة وشارال في الوقفة التي نظمت بمديننة غنز ، ممحلنو  نن  ال ينتمالهم اإلدار .

 واإلس مية ووجها  ومخاتير وجماهير غفير  م  منائر  وكوادر م  حركة ا حرار الفلسةينية.
أكد ا مي  العام لحركة ا حرار الفلسةينية خالد أبو هن ل بنن  تئنعيد المماومنة ومواجهنة ايحنت ل و 

نتمنننال اإلدار ، مشنننددا  بنننن  أهنننم نوامنننل دننننم ا سنننيري  شنننديد وأبنننو فنننار  نلنننى ةرينننق كسنننر سنننيف اي
نا  ا سيري  شديد وأبو فار  يتعرضا  لإلندام البةي ، دانينا  شنعبنا لتكحينف الفعالينات الجماهيرينة دنم 

سناد ا لهم.  وا 
وبنني   ا منني  العننام أ  أسننرانا البواسننل يخوضننو  مسننير  نضننالية متوائننلة ضنند ايحننت ل الئننهيوني، 

راينة الئنمود والتضنحية بالنيابنة نن  الشنع  الفلسنةيني والحركنة وأمام مرحلة نضالية كبير ، يحملو  
 ا سير  أجم  إلسماة سياسة اينتمال اإلدار  بحمهم.

 30/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
التسوية" و"الكابينت" يؤجل التصويت على  قانون"تصادق على  " بالكنيستلجنة الدستور" .19

 القانونين
لجنة الدستور والمانو  والمضا  ئادقت، ، أ  هاشم حمدا ، ن  30/11/2016، 48عرب نشرت 

ئباو يوم ا ربعا ، نلى اقتراو قانو  تبيل المستوةنات  قانو  التسوية  تمهيدا للتئويت نليه 
وجا  أ  اقتراو المانو  قد قدم بئيغتي  مختلفتي ، اشتملت إحداها  في الكنيست بالمرا   ا ولى.

ية  نمونا  التي يفترل أ  يتم إخ ؤها في الخامس والعشري  م  كانو  نلى البؤر  ايستيةان
وم  المتوق   ا ول/ ديسمبر، في حي  ي تشتمل الحانية نليها. وقد ئادقت اللجنة نلى الئيغتي .

 للتئويت نليه بالمرا   ا ولى. ا ربعا  أ  يعرل اقتراو المانو  نلى الكنيست يوم
 اإلسرائيلي لجنة التشريعات  في الكنيست ، أ  30/11/2016، م هللاالحياة الجديدة، راوضكرت 

، نلى مشروع المانو  الخاص بن شرننة النماة ايستيةانية العشوائية  بالمرا   ا ربعا ئادقت، يوم 
 التمهيدية.
أرجن، نتيجة خ فات داخل ايئت ف   الكنيست ، أ  1/12/2016، القدس العربي، لندنوجا  في 

 م التئويت نلى مشروني قانو  حظر ا ضا  وتبييل ايستيةا ، لمةل  ا سبوع الممبل.الحاك
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وقرر المجلس الوزار  السياسي ا مني تنجيل التئويت نلى قانو  تبييل البؤر ايستيةانية حتى 
ايحني  الممبل، وضلال بسب  ندم التوئل إلى اتفاق م  حز   كوينو  برئاسة وزير المالية موشيه 

لو ، الض  سبق وأنل  أنه ل  يؤيد المساس بهيبة محكمة العدل العليا التي قررت هدم مستوةنة كح
 نمونة قبل شهور.

أجلت أمس التئويت  اإلسرائيليةحكومة ، أ  ال)ا ف  ( ، ن 1/12/2016، الغد، عّمانوأضافت 
 وا خرة المحتلة الفلسةيني ا راضيبتشري  بؤر استيةانية في  أحدهمانلى مشروني قانو  يتعلق 

 بمن  استخدام مكبرات الئوت في المساجد لرف  ا ضا .
نلى مشروع قانو  حظر استخدام مكبرات  أوليةيئوت الكنيست في قرا    أ وكا  م  الممرر 

 الئوت في المساجد لرف  ا ضا  في الئباو الباكر وفي وقت متنخر مسا .
نلى مشروع تشري  المستوةنات العشوائية التي  لىا و التئويت بالمرا    أيضاوكا  م  المفترل 

 بنيت نلى أم ال فلسةينية خائة في الضفة الغربية المحتلة.
م  تشري  الحاني )نوفمبر( الماضي مشروع  16في  ا وليةاقر بالمرا    اإلسرائيليوكا  البرلما  

 انونا.قانو  تشري  البؤر العشوائية. ويفترل التئويت في ح ث قرا ات ليئبا ق
الكنيست بن  الحكومة ا منية المئغر   إب غوقال المتحدث باسم البرلما  لوكالة فرانس برس  تم 

يتم تمديم سب  لتنجيل التئويت  ايحني  . ولمتنجيل التئويت حتى  ا ربعا ئباو  أخيراقررت 
شل المشروني  في انه بسب  ف أكدنتنياهو  أ  اإلسرائيليةوأوردت وسائل اإلن م  نلى المشروني .
 ال زمة في البرلما ، تم تنجيل التئويت. ا غلبيةالحئول نلى 

 
خطة بموجة من  جهد إسرائيلي ويقابلون كل   يرفضون كل  و ن ال يريدون دولة والفلسطينيدانون:  .21

 اإلرهاب
فلسةينيي  قال السفير اإلسرائيلي في ا مم المتحد  داني دانو  إ   التاريو يوضا لنا أ  ال: نيويورال

الس م منض نمود، إي أنهم يرفضو  كل جهد  إلىي يريدو  دولة  ننا كا  يمك  أ  نتوئل 
 إسرائيلي ويمابلو  كل خةة بموجة م  العنف واإلرها  .
البما  نلى حسا  تمديمات المجتم  الدولي  إلىواتهم منظمة التحرير الفلسةينية بننها  تسعى فمة 

لحكم، وهم يعلمو  أ  الةريمة الوحيد  ل ستمرار في ضلال هي إةالة م  دو  تحمل مسؤوليات ا
 النزاع .

 1/12/2016الحياة، لندن، 
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 العامة لألمم المتحدة بعد ارتدائه العلم الفلسطيني الجمعيةرئيس تهاجم وسائل إعالم عبرّية  .21
رئيس الجمعية  شن ت وسائل إن م نبري ة حملة تحريل ضد بيتر تومسو ، :ترجمة خائة -رام   

العامة لقمم المتحد  بعد ارتدائه العلم الفلسةيني خ ل جلسة في ممر الجمعية بمناسبة اليوم 
 العالمي للتضام  م  الشع  الفلسةيني.

وأشارت ئحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى تئريحات سابمة أةلمها تومسو  اتهم فيها إسرائيل 
لسةينيي ، وتئريحات أخرى قالت إن ها معادية  معادية بارتكا  جرائم تةهير نرقي ضد الف

 للسامية .
وقال داني دانو  ممحل إسرائيل في ا مم المتحد ، أ  ظهور تومسو  بالعلم الفلسةيني هدفه 
مهاجمة وتشويه سمعة إسرائيل، وشهاد  حي ة نلى التمييز والتشويه المتعمد بدي  م  اتخاض خةوات 

 حيادية.
ينيو  يتجنبو  أ  حوار مباشر م  إسرائيل م  خ ل ا مم المتحد  التي ي تزال وأضاف:  الفلسة

 هي ا خرى توائل تمويل المنظمات التي تعمل نلى إدامة الئراع وانتماد مئالا سياسية ضيمة .
 30/11/2016القدس، القدس، 

 
 

 لمن العام المقب بدءا   "إسرائيل"بيومترية لكل المواطنين في  بطاقاتدرعي:  .22
قال وزير الداخلية اإلسرائيلية أريه درني، يوم ا ربعا ، أنه سيتم إئدار بةاقات : هاشم حمدا 

وجا  أ  مخزو  المعلومات  م  العام الممبل. شخئية بيومترية لكل المواةني  في إسرائيل بد ا  
 سيشتمل نلى ئور  وجه وبئمتي .

ينةو  نلى أية مخاةر. وقال إ  وبحس  درني فر  الحديث ن  إجرا  ضرور  للسكا ، وي 
'المخزو  البيومتر  ضرور  لمن  سرقة هوية مواة  إسرائيلي، وهو محفوظ ومحمي بننلى درجات 

 الحماية'.
 30/11/2016، 48عرب 

 
 في محادثات إعادة جثث الجنود بغزة انفراجةتوبلنسيكي: ال  ءاللوا .23

مسؤول ن  التعامل م  نوائل الجنود قال اللوا  حجا  توبلنسيكي ال :ترجمة خائة -رام   
في محادحات ومحاويت إناد  جحث  انفراجها سرى والمفمودي  اإلسرائيليي ، إن ه ي توجد أ ُّ 

 الجنديي  هدار غولد  وأورو  شاؤول المحتجزتي  لدى حماس في غز .



 
 
 
 

 

 21 ص             4125 العدد:        1/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

نام ا  30رور وتوق  توبلنسيكي في حديث له نشرته هآرتس خ ل كلمة له في مؤتمر نمد بمناسبة م
في قضية إناد  جحث الجنود بغز .  انفراجهنلى اختفا  الةيار رو  أراد في لبنا ، أ  ي تحدث أ  

وأضاف: هناال حالة ركود منض أكحر م  نامي ، ونح  ي نتوق  أ  يحئل الكحير، وي يمك  لنا أ  
 نفعل شي  جديد.

ي  في الجيش اإلسرائيلي، إلى أ  إناد  وأشار توبلنسيكي الض  يعمل رئيسا لمديرية شؤو  الموظف
جحث الجنود هي واج  الجيش  المسنلة ليست بسيةة وآمل أ  يحدث اختراق لك  ي أتوق  ضلال 

 قريب ا وي أرى في ا فق أ  جديد .
 30/11/2016القدس، القدس، 

 
 باعتداء جنسيبه مسؤول سابق بمكتب نتنياهو مشتبه  .24

يلية مؤخرا م  مسؤول رفي  جدا سابق في مكت  رئيس حممت الشرةة اإلسرائ: ب ل ضاهر
الحكومة، بنيامي  نتنياهو، في أنما  شكوى قدمتها فنانة ضده، قبل شهر ونئف الشهر، قالت فيها 
إ  المسؤول السابق انتدى نليها جنسيا وضربها نندما قدمت نرضا خ ل مؤتمر شارال فيه هضا 

تمال المنزلي لمد  خمسة أيام، حسبما أفادت المنا  المسؤول. وحولت الشرةة المسؤول إلى اين
ووئفت المنا  الحانية المسؤول السابق في مكت   ا ربعا . الحانية للتلفزيو  اإلسرائيلي مسا  يوم

نتنياهو بننه 'رفي  للغاية'، وأنه كا  يتولى 'منئبا حساسا' ةوال سني ، وأنه ممر  جدا م  نتنياهو 
 وزوجته. 

 30/11/2016، 48عرب 
 

 "سوبر نيفتس".. قنبلة جديدة تنضم ألسلحة االحتالل الفتاكة .25
قالت ئحيفة  يديعوت أحرونوت  العبرية، يوم ا ربعا ، إ  قنبلة جديد  : ترجمة –النائر  

بموائفات تدميرية أكبر انضمت مؤخرا   دوات ايحت ل الفتاكة التي يستخدمها ضد المدنيي  
لمنبلة التي أةلق نليها اسم  سوبر نيفيس  م  إنتا  الئنانات وأوضحت الئحيفة أ  ا العزل.

وأشارت الئحيفة إلى أ  المنبلة ضات موائفات مدم ر  ودقيمة اإلئابة وتسمة  العسكرية الئهيونية.
بزاوية نمودية، وتشبه المنابل السابمة في قةرها وكمية المتفجرات التي تحويها؛ لك  مساحة التدمير 

متر مرب ،  6,000والمنبلة نبار  ن  قضيفة مدفعية يغةي انفجارها مساحة  ضعاف.أ 5وحجمه يعادل 
را يز    مم. 155كغم بمةره  23وتحمل رأسا متفج 

 30/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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هجوم كوماندوز ُمباغت من لبنان وغزّة ا " هو خطورة وتطّرف"إسرائيلّي: السيناريو األكثر  ضابط .26
 والجوالن

ما زال النماش في إسرائيل ُمستعرًّا حول استعداد وجهوزية الجيش لخول  زهير أندراوس: -ئر  النا
، أْو الُمماومة الفلسةيني ة في قةاع غز  ، وبشكلي  الحر  المادمة، إْ  كانت ضد  حز    اللبناني 

، ضد  حركة حماس.  خاص ي
اإلسرائيلي  ” فيشر“ليوم مدير معهد اللفتنانت كولونيل في ايحتياة ناموس كوه ، الض  يشغل ا

 ،(، الُمخت ص بالشؤو  ا مني ةIsrael Defense، في تحليلي نشره نلى موق  )ايستراتيجيةللدراسات 
شد د  نلى أ   السؤال المفئلي  هو كيف ستكو  الحر  المادمة؟، وفي هضا اإلةار ةرو كوه  ندد ا 

 م  السيناريوهات الُمتوقعة والُمحتملة. 
، هو قيام حز    وحماس وَمْ  معهما م  تنظيمات ”خةور   وتةر ف ا“حسبه، فر   السيناريو ا كحر وب

التي ” نملية السياسي ة”وئفها باإلرهابي ة، بش   هجومي نسكر   ضد  الدولة العبري ة بهدف تحريال الن
قامة دولةي فلس” ُمخربي ”تشمل إة ق سراو الن ةيني ةي، وربم ا مةال  أخرى. م  السجو  اإلسرائيلي ة، وا 

  وأوضا أ   هضا السيناريو ي ُيشك ل خةر ا وجودي ا نلى إسرائيل.
كوه ، ةرو سيناريو آخر وبحسبه تموم قو ات م  الكوماندوز بالهجوم نلى إسرائيل م  ح ث 

: قةاع غز  ، الحدود اللبناني ة وم  هضبة الجوي  السوري ة، التي تم   تحت جبهاتي في آ ي واحدي
سيةر  حز   ، وبحسبه يشمل الهجوم، الض  ل  يكو  ةوي   م  الناحية الزمني ة، ئليات ئواريو 
وقضائف وتنفيض نملياتي تخريبي ةي في أراضي الضف ة الغربي ة، يفت ا إلى أ   هضا السيناريو هو تحدي لم 

خروجه إلى حي ز التنفيض وارد ا  ُيواجهه أو يتعامل معه الجيش اإلسرائيلي  في الماضي، وم  ضلال فر   
 جد ا.

كم م  الحدود اللبناني ة وم   10وحض ر م  أ   أكحر م  خمسي  ُمستوةنةي إسرائيلي ةي تم  نلى بعد 
الهضبة السوري ة، وبالتالي فرن ه م  الُمحتمل أْ  تموم قو ات بري ةي بالوئول لهضه الُمستوةنات وهي 

ا في قةاع غز  ، أضاف، فر   نمليات التسلل إلى ا راضي راجلة  خ ل سانة أْو سانتي . أم  
 اإلسرائيلي ة ستت م بواسةة ا نفاق، ةالما لم يتمك   الجيش م  إيجاد حل ي ُمناس ي لها.

واختتم قائ  ، بل ُمتسائ  : هل الجيش اإلسرائيلي  استعد  لُمواجهة هجومي واس ي ومفاجئي م  قو ات 
 .لح ث؟ أْم أنن ا سنكو  نلى موندي م  مفاجئة أخرى؟الكوماندوز في الجبهات ا

 30/11/2016، رأي اليوم، لندن
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 : الحرائق ليست على خلفية قوميةوسلطة المطافئ اإلسرائيليةالشرطة  .27
النائر : كشفت ئحيفة  هآرتس ، أمس، أ  خ فات شديد  نشبت بي  شرةة إسرائيل وسلةة 

م  جهة أخرى، وضلال بعد قيام سلةة الضرائ  التابعة للمالية المةافئ م  جهة، وبي  وزار  المالية 
بنشر أسما  البلدات المشمولة بالتعويل م  ئندوق دائر  ا م ال  بادنا  أ  الحرائق بدأت فيها 

 نلى خلفية قومية.
وانتمدت الشرةة وسلةة المةافئ هضا النشر، وأكدتا أنه حتى هضه اللحظة ي يوجد أ  ةرف يمكنه 

 بن  الحرائق بدأت نلى خلفية قومية، في أ  مكا . التنكيد
ونلى خلفية تسابق الوزرا  في كيل ايتهامات والتهديدات الشعبوية للفلسةينيي  قالت الشرةة إ  
  ا ماك  التي يسود فيها ايشتباه بانديع حريق مفتعل ي تزال قيد التحميق، لمعرفة خلفية الحريق .

ي يمكننا منافسة تئريحات السياسيي  الضي  يتحدحو  ن   وتابعت سلةة المةافئ:  نح 
 التعويضات .

وقال مئدر في الشرةة إنه  في هضه المرحلة لم يتم في أ  م  ا ماك  تحديد داف  الحريق، رغم 
الشرةة وسلةة المةافئ أ   هضا بوبينت مئادر  الشبهات المعمولة المتعلمة ببعل ا ماك  .

يسب  مشكلة،  نه منض اآل  هناال سكا  يةالبو  بمعرفة نلى  أ تحميق يمك  التحديد قبل انتها  ال
أ  أساس تم تحديد المائمة، وهناال م  يهددو  بالتوجه إلى المحكمة العليا لكشف كيف تم التوئل 

 إلى تحديد الخلفية المومية في بعل الحايت .
 1/12/2016، القدس العربي، لندن

 
  قانون شرعنة المواقع االستيطانيةحول  تقريرا   تنشر" السالم اآلن" .28

الكبير  يتضا منه بن   ا راضيتمريرا  جديدا  بعنوا   سل   أمسنشرت حركة  الس م اآل    :رام  
 أربعةشرننة حوالي  إلىالمئادقة نلى قانو  شرننة المواق  ايستيةانية  قانو  التسويات  ستؤد  

ي الضفة الغربية وتبييل نشرات المواق  ايستيةانية ف أقيمتآيف وحد  سكنية استيةانية 
 تسوية س م مستمبلية م  السلةة الفلسةينية. أ  أمامالض  سيض  نمبات  ا مرالمعزولة، 

التمرير الض  أنده ةاقم متابعة ايستيةا  يعرل النتائ  المترتبة  أ وقالت ئحيفة  معاريف  أمس 
 ةا  ومدى تنحيرها نلى الواق  في المناةق المحتلة.نلى المئادقة نلى قانو  شرننة ايستي

نلى  أقيمتوكشف التمرير النما  ن  أرقام غير مسبوقة لعشرات آيف المباني غير المانونية التي 
أراضي فلسةينية خائة في المستوةنات والمواق  ايستيةانية، التي ستؤد  المئادقة نلى المانو  

 شرننتها. إلى
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تبييضه، اض  إلىن  موق  نمونة ليس الوحيد الض  سيؤد  قانو  الشرننة ويتضا م  التمرير ب
متةور   543مبنى دائما  و 254وحد  سكنية منها  797موقعا  استيةانيا  توجد فيها  55سيبيل ايضا  

 الفلسةينية الخائة. ا راضيدونما  م   3,067سكنية قائمة نلى مساحة 
ضافة للمواق  ايستيةانية سيمك  ال وحد  سكنية قائمة في المستوةنات  3,125مانو  م  تبييل وا 

 ا راضيدونما  م   5,014نلى مساحة  أقيمتممةور  سكنية،  634مبنى دائما  و 2,490منها 
 الفلسةينية الخائة المئادر .

مبنى دائم  2,744وحد  سكنية غير قانونية منها  3,921ووفما  لن  الس م اآل   سيبيل المانو  
 دونما . 8,183مئادر   إلىممةور  سكنية كما سيؤد   1,177و

قانو  التسويات يشكل تغييرا  كبيرا  للواق  في  أ ويمولو  في  الس م اآل  :  نمونه مجرد بداية 
تمت المئادقة نلى  إضا، ا راضيوالميمي الض  يشكله سل   ا خ قيلجان  المس  إضالمناةق، 

 إلىولة تحويل نشرات المواق  ايستيةانية غير المانونية هضا المانو  الرهي  ستستةي  الد
 مستوةنة قائمة خلف جدار الفئل . 104مستوةنات دائمة رسمية ضات مخةةات تةوير وبنا  في 

 أقيمتنلى مستوةنات  أيضابن  المئادقة نلى المانو  المضكور تنةبق  أيضاويتضا م  التمرير 
ية خائة بنوامر سيةر  نسكرية. ويمك  المانو  م  ندم في سنوات السبعينيات نلى أرال فلسةين

بئور  غير قانونية  أقيمتوحد  سكنية  3,043تبييل  إلىالض  سيؤد   ا مر، ا مورتحييد هضه 
دونما . وسيمك  المانو  الض  سيؤكد ندم الحاجة لقوامر العسكرية، وم   3,173نلى مساحة 
 .أراضيهمسةينيي  يتةلعو  للعود  يستغ ل خائة لفل  رالوسل  جديد  أخرىمئادرات 

معةيات التمرير تتناول فمة وحدات السك ، وي تتناول المساحات  أ وأكدوا في حركة  الس م اآل   
 أونليها شوارع وبنى تحتية  أقيمتالكبير   رال خائة داخل المستوةنات والمواق  ايستيةانية 

 مناةق لم يتم بنا  مساك  نليها بعد.
 1/12/2016لقدس، القدس، ا

 
 القدس انتفاضة اندالع منذ طفل 2,500 بينهم أسير 9,000 اعتقل : االحتاللفلسطين أسرى مركز .29

 الشع  م  للتضام  العالمي اليوم بمناسبة له تمرير في للدراسات فلسةي  أسرى مركز أكد
 فيما الدولية مؤسساتال أقرتها التي المرارات كل الحائة بعرل يضر  ايحت ل أ  الفلسةيني،

 يلتزم وي ومستلزماتهم، حموقهم وتوفير إنسانية معاملة ا سرى ومعاملة اإلنسا ، حموق باحترام يتعلق
 .منها أيا   بتةبيق
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 حتى اينتفاضة انديع منض بلغت اينتمال حايت إ  ةويل أمينة للمركز، اإلن مية الناةمة وقالت
 في ايحت ل استمرار نتيجة يوميا   يرتف  العدد هضا وا   ال،انتم حالة 9,000 ن  يزيد ما اليوم

 في المستمر  المماومة نمليات توقف قد اينتمايت بن  ينتماده ينفضها التي اينتمال حم ت
 .والمدس الغربية الضفة
 العام م  تشري  ا ول/ أكتوبر منض المائري  ا ةفال بي  وئلت اينتمال حايت أ  وبينت
 النسا  بي  بينما جرحى، منهم وندد المضبا ، خلف 072 منهم يزال ي ةفل، 0022 إلى الماضي
 لحظة الحي بالرئاص أئب  جريحة 30 بينه  أسير  05 منه  يزال ي حالة، 022 بلغت

 .اينتمال
 1/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ق" البرا مصعد" مخطط ترخيص على تصادق القدس في االحتالل بلدية .31

 ايحت ل بلدية في والبنا  التخةية لمسم التابعة التراخيص لجنة قررت : اإللكترونية ا يام  - دسالم
 وساحة الشرف حار  بي  البراق، مئعد بنا  لمخةة ترخيص إئدار نلى الموافمة المدس، في

 بي  الوئول تسهيل بهدف وضلال أفمي، واآلخر نامود  أحدهما نفمي  نلى يحتو  والض  البراق،
 ا جان  السياو وئول تئع   بينهما ارتفانات تبعدهما الض  البراق، ومنةمة الشرف حار 

 إلى المديمة، المدس في الشرف حي منةمة في ا نلى ايرتفاع م  اإلسرائيليي ، والمستوةني 
 .البراق حائة منةمة في ا سفل المنةمة
 بهضا خائة جلسة إ  ، مسرى  ىوا قئ المدس بشؤو  المختص لشؤو  اإلن مي المركز وقال
 في البد  بغية للمخةة ترخيص منا نلى خ لها وئودق الماضي، اإلحني  يوم نمدت الشن ،
 التنفيض حي ز إلى سيخر  المشروع أ  ويبدو والمتابعة، التخةية م  سنوات 10 بعد وضلال العمل،
 .قريبا  

 1/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 أسيرا   21 بحقّ  إداري اعتقال أوامر إصدار .31

 لمدد أسيرا ، 21 بحق   إدار  انتمال أوامر ايحت ل سلةات أئدرت : اإللكترونية ا يام  -   رام
 الحاني تشري  م  30و 23 بي  الواقعة الفتر  في وضلال أشهر، وستة ونئف شهري  بي  تتراوو
 .الجار 
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 ننه نسخة  ايلكترونية ا يام  متئحافي، تل بيا  في الحلبي، محمود ا سير ناد  محامي وأوضا
 أناد أو مر   ول أسرى بحق   ئدرت جديد  أوامر ستة اإلدار ، اينتمال أوامر بي  م  أ  اليوم،

 .ننهم اإلفرا  بعد انتمالهم ايحت ل
 1/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 بسورية" الشيح خان" مخيم بفلسطينيي تعصف جديدة نكبة .32

 اتفاق قضى سورية، في الفلسةينيي  ل جئي  جديد  ونكبة هجر  مئر : فيال أحمد - دمشق/ غز 
 الشيا خا  مخيم سكا  جمي  إخرا  نلى السور ، والنظام السورية، المعارضة قوات بي  ما مبرم

 استهداف لوقف أساسي كشرة وضلال السور ، الشمال أقئى إدل  مدينة إلى الفلسةينيي  ال جئي 
 .اروالحئ بالمئف المخيم
 ومؤسسات دمشق، السورية العائمة جنو  الشيا خا  مخيم داخل م  إن مية لمئادر ووفما
 الفلسةينية العائ ت م  المئات تحم   دفعتي  فر  سورية، في الفلسةينيي  ال جئي  بشن  مهتمة
 هملنمل السور  النظام جلبها خائة حاف ت نبر إدل  مدينة نحو فعليا خرجت المخيم تسك  التي
 .نبرها
 خا  مخيم م  ال جئي  إخرا  أ  نلى حمود، ةارق لند ، في العود  لمركز التنفيض  المدير وشدد
ا تهجير ا  إي ليس الشيا،  ال جئي  ضد تنفض التي المؤامر  سياق خار  انتباره يمك  وي ، مدروس 

 .تواجدهم أماك  كل في الفلسةينيي 
 يمول لو كما ئفمة، إةار في تم ال جئي  إخرا  اتفاق أ  إلى  فلسةي   لئحيفة حمود وأشار
 تحت لتموتوا البما  أو الجديد  للهجر  اينئياع نليكم إ  المخيم أبنا  م  الفلسةينيي  ل جئي 
 .وايستهداف المئف
 في المخيمات سكا  استهداف نةاق في ا ول ليس الشيا، خا  مخيم سكا  تهجير أ  إلى ولفت
 2500 سوى وايستهداف الحئار بعد فيه يتبق لم والض  اليرموال مخيم بعد الحالث إنه إض سورية،
 بعد اإلة ق نلى يجئ أ  فيه يتبق لم الض  سبينة ومخيم يجئ، ألف 220 أئل م  يجئ
 .تدميره

 30/11/2016الين،  أون فلسطين
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 باهظة مالية وغرامة عاما   16 بالسجن مقدسي شاب على يحكم االحتالل .33
 موسى محمد ا سير نلى ا ربعا ، يوم ايحت ل، محكمة حكمت جويحا : دياي -المحتلة  مدسال
 تنفيضه بزنم شيكل، ألف 80 بميمة مالية غرامة ودف  ناما ، 16 بالسج  أبو ديس بلد  سكا  م  بدر
 .الماضي أيار/مايو شهر في المحتلة بالمدس مستوة  إلئابة أدت ةع  نملية
 بحق ظالمة أحكام برئدار تتفن  ايحت ل سلةات إ   الجديد  الحيا  لن بحر سامب المحامي وقال

 .اإلنسانية وحالتهم سنهم ئغر ن  النظر بغل السجو  في المعتملي  والجرحى المائري 
 تتراواو أحكام بحمهم ئدرت 2016-2014 نامي بي  ما انتملوا الضي  المائري  ا سرى أ  وأضاف

لما  المدس، انتفاضة في المشاركة بادنا  ما  نا 16 إلى 6 بي  ما  أو الحارقة، والزجاجات الحجار  وا 
 .الةع  نمليات بتنفيضهم الزنم

 30/11/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة
 

 القدس شرق االحتالل مع مواجهات في فلسطينيا   50 إصابة .34
  ديس أبو  بلد  في اندلعت تيال المواجهات خ ل ا ربعا ، يوم الفلسةينيي ، الشبا  نشرات أئي 
 .المحتلة المدس مدينة شرق
 وداخل محية في ايحت ل وقوات الشبا  بي  اندلعت ننيفة مواجهات إ  محلية، مئادر وقالت
 وأفاد .مكحف بشكل المةاةية وا نير  الغازية المنابل ايحت ل جنود أةلق فيما المدس، جامعة حرم
 .السام الغاز استنشاق جرا  بايختناق أئيبوا الشبا  نشرات بن  نيا ، شهود
 بالرئاص إئابات 10 م  تعاملت ةواقمها إ  الفلسةيني، ا حمر اله ل جمعية قالت جهتها، م 

 اندلعت التي المواجهات خ ل للدموع المسيل الغاز استنشاق جرا  بايختناق إئابة 39و المةاةي،
 .بشظايا إئابته نتيجة بحروق الشبا  أحد إئابة إلى باإلضافة ديس، أبو بلد  في

 30/11/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 القدس في" التنفيذ وقف مع طفولة" .35
 120 بينهم فلسةيني، ةفل أربعمئة نحو حاليا اإلسرائيلي ايحت ل ئادق: يعتمل ميرفت -   رام
 في محتجزي  أةفال شر ون فتيات، أرب  هؤي  وبي  سجو ، ند  نلى موزني  المدس، م  ةف 
 .الضمير مؤسسة معةيات لقحداث، بحس  دور
 أهم كنحد ا ةفال انتمال إلى الحمور  ئ و السابق وا سير الضمير مؤسسة في الباحث وينظر
 .أنوام نشر  ن  أنمارهم تمل أةفاي أحيانا ةالت اينتمايت أ  ويضكر الممدسيي ، ترهي  آليات



 
 
 
 

 

 28 ص             4125 العدد:        1/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 أقرانهم انتمايت م  ممارنة الممدسيي  ا ةفال أنداد في متئاندا فاناارت الضمير وترئد مؤسسة
 خلفية نلى اينتمال حايت معظم وتسجل ،1948 نام المحتل والداخل وغز  الغربية الضفة في

 .بالحجار  ايحت ل برشق اتهامهم
 ن  ي ممحل أو محامي  حضور دو  معهم التحميق جرى المعتملي  ا ةفال م  %97 أ  وتضكر
 يوما نشري  إلى تئل فتر  للتحميق خضعوا معظمهم وأ  نفسه، اإلسرائيلي للمانو  خ فا نائ تهم

 السهل م  ليس ئعبة لحظات ناشوا ا ةفال هؤي  إ  حمور  يمول .لهم اتهامات توجيه قبل
 التحميق وأ انتمالهم نند سوا  البالغي ، ا سرى معاملة لنفس تعرضوا أنهم خائة آحارها، معالجة
 .آلخر سج  م  نملهم خ ل أو معهم

 30/11/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 عملهم ترك على وتجبرهم غزة صيادي تهاجم اإلسرائيلية البحرية .36
 سواحل قبالة نملها خ ل فلسةينية ئيد قوار  أمس، يوم اإلسرائيلية، الحربية الزوارق هاجمت
 تجاه حميلة رشاشة أسلحة م  النار فتحت اإلسرائيلية ةالبحري قوات إ  ئيادو  وقال .غز  مدينة

 .غز  قةاع شمال السودانية بحر سواحل قبالة نملهم خ ل مراكبهم،
 .فمة بحرية أميال بستة والممدر  بها المسموو الئيد منةمة في نملهم رغم جرى الهجوم أ  وأضافوا
 المعتاد، نملهم إكمال دو  البحر غادر م نلى الئيادي  هؤي  إئابات، يوق  لم الض  الهجوم وأجبر
 .السابمة اإلسرائيلية الهجمات غرار نلى اينتمال أو اإلئابة لخةر تعرضهم م  خشية
 الشرقية الحدود نلى برية هجمات بش  واآلخر الحي  بي  تموم ايحت ل قوات أ  إلى يشار

 .البحر نرل في الئيادي  تستهدف هجمات ش  إلى إضافة غز ، لمةاع والشمالية
 1/12/2016العربي، لندن،  القدس

 
 االحتالل لشرطة تابع" جيب" من دهسه جراء فلسطيني طفل استشهاد لحم: بيت .37

 تاب   جي   م  دهسه جرا  الماضية، قبل الليلة فلسةيني ةفل  : استشهد رام - مشهراو  ن  
 لحم بيت بجوار الواقعة  كواعت  مستوةنة م  بالمر  356 شارع في اإلسرائيلي ايحت ل لشرةة
 قيادته أحنا  -( أنوام 7) الةفل دهست المركبة أ  ةبية مئادر وأفادت. الغربية الضفة جنوبي
ة  توائل  أنها فيه اد نت للغاية، ممتضب ا بيان ا ايحت ل شرةة وأئدرت المنةمة، في هوائي ة دراج 
 والم بسات التفائيل بكافة التحميق

 1/12/2016ي، االتحاد، أبو ظب
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 جديدة في سجون االحتالل يدخلون أعواما   فلسطينيا  أسير ا  361: "صوت األسرى" .38

م  فاةمة أبو سبيتا  وسليم تايه، تحرير خلدو  مظلوم: توائل سلةات  -رام   )فلسةي ( 
فرل ايحت ل اإلسرائيلية، انتهاكاتها بحق ا سرى الفلسةينيي  في سجونها، م  خ ل ممارساتها ب

 اينتمال اإلدار  واإلهمال الةبي المتعمد بحمهم.
أسير ا فلسةيني ا دخلوا أنوام ا  053وأوضحت إضانة  ئوت ا سرى  في بيا  لها، يوم ا ربعا ، أ  

 جديد  في سجو  ومعتم ت ايحت ل اإلسرائيلي.
ا بالسج  المؤبد مدى الحيا ، وحمانية محكو  07وم  بي  هؤي  ا سرى  مي  بالسج   كحر محكوم 

أسير ا أحكامهم تزيد ن   05نام ا، و 02أسير ا يمضو  فترات انتمالية تزيد ن   02نام ا، و 02م  
 مازالوا موقوفي  ينتظرو  المحاكمة. 005أنوام وحمانية أقل م  نشر  أنوام، باإلضافة إلى  32

 30/11/2016 ،قدس برس

 
 المحتلة لفلسطينيةا األراضي في الناشئة الشركات مجال في ثورة .39

 ا مريكي العمارات سوق في ايستحمارات بشؤو  المعني  ماشفيزور  موق  يبدو:   ف أ –   رام
 الغربية الضفة في   رام مدينة م  ئغير مكت  م  يدار انه سوى آخر، أمريكي موق  كن 

 .كبيرا ازدهارا الناشئة الشركات قةاع يشهد حيث المحتلة
 جبريني، محمد الفلسةيني م  بالشراكة فلسةيني، أئل م  أمريكي وهو الزلف، أبو بيتر وقام

 ن  تحلي ت م  تمارير بتمديم الموق  ويموم. 2015 يوليو /تموز في اإللكتروني الموق  بتنسيس
 .ل ستحمار فرص أفضل نلى للعحور الزبائ  لمساند  ا مريكي العمار سوق
 الشركات قةاع  أ  الزلف أبو يؤكد الفلسةينية، ا راضي يف العمل يةرحها التي التحديات وحول
 .  بالعمل لنموم نمال وحاسو  باإلنترنت اتئال هو نحتاجه ما فكل. مستمر الناشئة
 الفلسةينية ا راضي في( أ  ستارت) الناشئة بالشركات كبير اهتمام برز الماضيي ، العامي  وفي

 .لتمويلها المخئص  ابتكار  دوقئن فلسةينيو  أنمال رجال وأنشن المحتلة،
 تعمل التي ، قيادات  مؤسسة في اإللكترونية الحاضنة م    رام في ناشئة شركة أ  مسير  وتبدأ
 في ل نة ق ئغيرا مكتبا وتمنحها المبكر ، مراحلها في الناشئة للشركات مبدئي تمويل توفير نلى
 . رؤيتها تحميق
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 في المبكر ، مراحلها في التكنولوجيا مجال في الناشئة ركاتالش بتمويل  ابتكار  ئندوق ويعنى
 والتي سياسيا المستمر  غير المحتلة الفلسةينية ا راضي في خئوئا كبير  ممامر  تعد قد خةو 
 .ناما 50 قرابة منض إسرائيل تحتلها
 هو ندوقالئ به يموم ما أ  تؤكد الئندوق، في للعمليات التنفيضية الرئيسة نملة، آمبر أ  إي

 نشر في أمريكي دوير ألف 800 قيمته ما الئندوق اآل  استحمر وحتى. شي  كل قبل استحمار
 .فلسةي  في ناشئة شركات

 1/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 "العالم صوت" مشروع ضمن األونروا لطلبة غنائي حفل .41
 العنا  يةلمو  وهم أنينهم م  تش  الئافية، وبسعاد  الةفولية السعايد : بنئواتهم تغريد -نما 
 غنائيا   نرضا   يمدمو  وهم لقونروا تابعة مدارس أةفال أبدع اإلنسانية، في غاية وكلمات  حرف
 .ا ونروا م  بالتعاو  البريةاني الحمافي المجلس نظمه الض   العالم ئوت  حفل في شيما  
 ةالبا 90 نلى يزيد ما مشاركةب الحمافي هيا مسرو نلى أمس م  أول تمديمه تم الض  العرل وشمل
 المرحلة في أةفال قدمها التي ا غاني م  مجمونة لقونروا، تابعة ند  مدارس م  وةالبة

 المتمدمة، ا ساسية المراحل في واإلناث الضكور الةلبة م  مجمونة قدمها أخرى وأغا ي  ا ساسية،
 .الةلبة ضو  وم  مهتمي  م  الحضور استحسا  نالت والتي

 1/12/2016، عّمان، الغد
 

 المتحدة األمم في الفلسطينية واألزياء للفنون معرض .41
 في الفلسةينية والفنو  ا زيا  معرل افتُتا الفلسةيني، الشع  م  للتضام  العالمي اليوم بمناسبة
 .نيويورال بمدينة المتحد  ا مم منظمة ممر
 منئور وريال المتحد ، لقمم يةالعموم الجمعية رئيس تومسو  بيتر أ  ا ناضول، مراسل وضكر
 الفلسةيني، التةريز اسم حمل الض  المعرل افتتحا، المتحد ، ا مم لدى الدائم فلسةي  دولة ممحل
 . الفلسةيني بالشن  والمهتمي  العربية الجاليات م  كبير حضور وسة
  الكوفية  تومسو   ارتدا المتحد  با مم الدائم إسرائيل مندو  دانو  داني انتمد متئل، سياق وفي

 .اإلن م وسائل أمام بها وخروجه الفلسةينية،
 1/12/2016الرأي، عّمان، 
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 األمن القومي تهددخبراء لـ"رصد: أنفاق السيسي  .42
آحار تمرير نشره موق  ميدل إيست أوبزرفر البريةاني ن  إيئال مياه النيل : شاد  نماد-الماهر  

حيث تحدث التمرير ن  إنشا  أنفاق في سينا  بهدف توئيل  إلى إسرائيل العديد م  ردود ا فعال،
 –وأكد موق  ميدل إيست أوبزرفر البريةاني أ  الهدف م  إنشا  ستة أنفاق  المياه إلى إسرائيل.
 في سينا  )شمال شرقي مئر(، هو إيئال مياه النيل إلى )إسرائيل(. –غير معل  ننها 

أنها ستبني أربعة أنفاق للموئ ت )السيارات، المةارات( وكانت الحكومة المئرية قد أنلنت مؤخرا  
دو  التةرق إلى ا نفاق ا خرى التي يجرى العمل نليها اآل ، وأوضا التمرير أ  مساني السيسي 
تهدف إلى المزيد م  التضييق نلى حركة حماس في قةاع غز ، برغراق ا نفاق نلى الحدود م  

، ولك  ايحت ل ومئر تعم   نلى تدميرها بحجة أنها لتهري  المةاع، نلى الرغم م  أنها تجارية
 الس و.

كبير مهندسي  بوزار  الر  ونضو اللجنة المومية للهيدرولوجيا  -كشف الدكتور هشام النشو  
إلنشا   اإلسرائيليلتنفيض المخةة  المئر الشارع  فين  أ  إحيوبيا استغلت اينمسام  -باليونيسكو 

لمئر، خائة أ  إحيوبيا تسعى  والمومي المائيا  أ  سد النهضة يهدد ا م  سد النهضة، مؤكد
مليار متر مكع  وهضا ليس بهدف إنتا  الكهربا  فمة كما يزنمو ،  74إلنشا  السد بسعة تخزينية 

 فيم  بنا  السد هو الزرانة، خائة أ  السعة التخزينية إلنتا  الكهربا   الرئيسيمؤكدا  أ  الهدف 
 مليار متر مكع . 12إلى  6حدود 

البحث ن   في:  أنا ي ألوم غيرنا  -المياد  بحز  الحرية والعدالة  -وم  جانبه قال أحمد رامي 
 مئلحته ةبيعي أ  يسعى الئهاينة لضلال ولك  ماضا كا  دور السيسي؟ 

المئر  ي  الموميخسائر ا م   فيوأضاف رامي في تئريا خاص لن رئد ، أ  السيسي يتسب  
أضعاف المدر  نلى  فييمك  استدراكها، هضا محال واآلخر كا  توسعة قنا  السويس بما يتسب  

 تيرا  وئنافير. جزيرتي، وكضلال التنازل ن  ئهيونيحماية سينا  حال تعرضها يحت ل أو هجوم 
 يفسر وهو مالجغرافية مئر،  ايستراتيجيةوأضاف رامي أ  اإلجرا ات الح حة خئمت م  المكانة 

والتي بالرجل، باإلضافة ةبعا للتضييق نلى قةاع غز  نامة والمماومة فيه خائة  الئهيونيالدنم 
 خة دفاع أول ن  حدود مئر الشرقية. تعتبر

أ  هضا متوق  منض فتر ،  -المستشار السياسي لحز  البنا  والتنمية  -وقال الدكتور أسامة رشد  
رائيل، ويعتمد أ  رضا هم هو ضما  استمراره، بخ ف فالسيسي يسعى دائم ا إلرضا  حلفائه في إس

الع قات الدافئة بي  مئر وايحت ل والتنسيق المتبادل بي  البلدي  والمناف  المتبادلة، حيث يعتبر 
 النظام المئر  إسرائيل شبكة كبير  للع قات العامة لعبد الفتاو السيسي.
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 مياهة هو خةة إسرائيل للحئول نلى وأوضا رشد  في تئريا خاص لن رئد ، أ  سد النهض
إلحيا  ايستفاد  بمياه النيل م   فهي تسعىالنيل، حيث إنها تسعى للتحكم في المياه م  المنب ، 

خ ل إحيا  مشروع السادات المديم الض  وند به وتوقف ننه أمام معارضة كبير  م  الداخل 
 المئر .

ما كشفه الموق  البريةاني، وئف المياد  في وفي سياق ردود الفعل الفلسةينية الغاضبة حول 
حركة حماس، والنائ  في المجلس التشريعي الفلسةيني، بالضفة الغربية المحتلة، فتحي المرناو ، 
هضا المشروع بننه م  أكحر المشاري   خةور  وتنحيرا  سلبيا   نلى المضية والمشروع الوةني منض 

 سنوات ةويلة.
المئر  برئاسة نبد الفتاو السيسي يميم أفضل الع قات م  الجان  وأكد المرناو ، أ  النظام 

اإلسرائيلي، وما شهدناه م  مشاري  اقتئادية مشتركة وتئريحات حنا  وشكر متبادلة، يؤكد أ  
 المرحلة ستكو  خةير  نلى حسا  الفلسةينيي  وقضيتهم.

 30/11/2016رة، موقع رصد، القاه
 
 

 قرار "اليونسكو" بخصوص "األقصى" مهم وانعطاف استراتيجيالمهنية:  النقابات في نمنتدو .43
قرار منظمة ا مم المتحد  للتربية والحمافة والعلوم )اليونسكو(، النافي لوجود  أ متحدحو   أكد :نما 

ارتباة ديني لليهود بالمسجد ا قئى وحائة البراق، والض  يؤكد أ  الحرم اإلبراهيمي في الخليل 
في بيت لحم، هما لفلسةي ، جا  نتا  جهود أردنية فلسةينية مضنية، بضلت  ومسجد ب ل ب  رباو

 خ ل نشرات ا نوام، وواجهت نمبات جرا  ضغوةات اللوبي الئهيوني المضاد .
قرار  اليونسكو  ونلى نحو نهائي، بن  المسجد ا قئى في المدس الشريف؛ تراث  أ وانتبروا 

 اتيجي في تاريو الئراع بي  اليهود والمسلمي .إس مي خالص، قرار مهم وانعةاف استر 
جا  ضلال في ندو  نظمتها أول م  أمس اللجنة الوةنية في نمابة المهندسي  الزرانيي  بالتعاو  م  
جمعية المبة الحمافية في مجم  النمابات المهنية؛ بعنوا   قرار اليونسكو والوئاية الهاشمية نلى 

 لهيئة الملكية لشؤو  المدس نبد  كنعا .نام ا أمي الممدسات ، تحت رناية 
 1/12/2016، عمان، الغد
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خطة أمنية لضبط عين  "الجدار"بديل  اللبناني تجول على القيادات الصيداوية: مخابرات الجيش .44
 الحلوة

م  التداول السياسي ن اإلن مي، خئوئا أنها بدأت تتحول « الجدار»ُسِحبت قضية : محمد ئالا
لى مناسبة للتشهير بالدور الض  يلعبه الجيش اللبناني حماية لقم  اللبناني ن م  قبل البعل إ

الع قة التاريخية »الفلسةيني. وتميز حراال السانات ا خير  باهتمام ئيداو  بالملف م  زاوية 
 «.، التي تربة ئيدا بالمخيمايجتمانية- واإلنسانية الوةنية-النضالية 

يز  الجيش كمؤسسة وةنية جامعة وضامنة  أ المدينة ي تريد  أ » إلىوتشير مئادر ئيداوية 
غير ضلال، وفي الوقت نفسه،  أوموقف يشتم منه رائحة ننئرية  أ اللبنانيي  والفلسةينيي  في   م 
نلى ئور  ني  الحلو  كمخيم ل جئي  وننوانا للمضية الفلسةينية وحق العود ، ي يعزله  اإلبما تريد 

 «.ا سبا سب  م     جدار  أور سو  أ ن  المدينة 
، بي  وفد م  مديرية مخابرات الجيش اللبناني في الجنو  أمسبهضه الروحية، نمدت سلسلة لما ات، 

م  كل م  النائبة بهية الحرير  وا مي  العام للتنظيم الشعبي النائر  الدكتور أسامة سعد ورئيس 
 ود.ايتحاد العالمي لعلما  المماومة الشيو ماهر حم

وفد الجيش الض  ضم ك  م  رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنو   أ  إلى أشارت أمنيةمئادر 
العميد الرك  خضر حمود ومسؤول مخابرات الجيش في منةمة ئيدا العميد ممدوو ئع  شرو 

ببنا   اإلجرا التي حتمت واستدنت اتخاض محل هضا  ا منيةوجهة نظر المؤسسة العسكرية للظروف 
   حماية للتجمعات والنماة العسكرية المنتشر  حول المخيم بهدف ندم تعرل هضه النماة سور 

 هجمات.
أ  العمل في السور قد توقف في الوقت الحالي، ونح  ةلبنا م  الفئائل الفلسةينية »وأكد الوفد 

تئد  إنداد خةة لضبة الوض  ا مني تكو  بدي  ممنعا ن  السور، تضم  تسليم المةلوبي ، وال
 أ تهديد  م  المخيم ولقم  الوةني اللبناني، مشددا نلى  أ    نشاة مشبوه داخل المخيم ومن  

جرا ات أمنية احترازية م  أجل حفظ ا م  وايستمرار في  إيما يموم به الجيش ما هو  تدابير وا 
 «.المنةمة برمتها

حلول  إيجادي  الجيش والمخيم في يحمر الحوار ب أ »المئادر نملت ن  بهية الحرير  تمنياتها 
 إلىالحرير  دنت  أ » إلى، ولفتت المئادر اينتباه «تحفظ ا م  وايستمرار في المخيم والجوار

والحياتية  اإلنسانيةا خض باينتبار خئوئية ن قة المخيم بمدينة ئيدا وضرور  مرانا  ا وضاع 
 «. بنا  المخيم

 1/12/2016، السفير، بيروت
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 "الرفيقة ريما"الفصائل الثورية تنعى : بيروت .45
 1982نن المرأ  ضات المبعة البيضا  نن التي أنَدمت في باريس نام « ريما»توفيت، بئمت، الرفيمة 
 ، وناشت مضضاال متخفية، وُدفنت بهدو  ا حد الماضي.اإلسرائيليمسؤوي  كبيرا  في الموساد 

بةلة سة رت أهم نملياتنا النونية ضد العدو »نعوا « ةالفئائل المسلحة الحورية اللبناني»رفاقها في 
الئهيوني، ولم تنحِ  ن  النضال ضد الظلم، مكتفية في نضالها بموتها اليومي ومسدسها الشريف. 
فتكو  كالشهدا ، ي ُتعرف إي حي  موتها، وي يرتبة اسمها إي بالمضية التي نضرت لها نفسها، 

بة بوئلتها دائما  باتجاه ف  لسةي .مئو 
نضو مؤسس  ، جبرايل ن نكار.1959أيلول  7( مواليد ايسمريما، ناتالي أو جاكلي  إسبر، )ي يهم 

خةةت وشاركت ونفضت مجمونة م  العمليات النونية، «. الفئائل المسلحة الحورية اللبنانية»في 
 (.1982أشهرها اغتيال ياكوف بارسيمنتوف )نيسا  

 1/12/2016، ، بيروتاألخبار
 

عادة انتخابه رئيسا للحركة مهنئا   عباسدوغان يهاتف أر  .46  بانعقاد مؤتمر فتح وا 
محمود نباس، اليوم ا ربعا ، اتئاي هاتفيا م  الرئيس  يةفلسةينال السلةةتلمى رئيس : رام  

ناد  انتخابه رئيسا  التركي رج  ةي  أردوغا ، هننه فيه بانعماد المؤتمر العام الساب  لحركة فتا، وا 
وأبغ أردوغا  نباس، بننه هاتف الرئيس اإلسرائيلي رؤوفي  ريفلي  قبل ند  أيام،  حركة باإلجماع.لل

 وةالبه برلغا  مشروع المرار اإلسرائيلي المتعلق بمن  رف  ا ضا  نبر مكبرات الئوت في المساجد.
ف تركيا وأضاف أنه تحدث حول موضوع من  رف  ا ضا  أمام البرلما  التركي، مؤكدا نلى موق

 الرافل لهضا المشروع اإلسرائيلي.
، بننه ةال  المسلمي  جميعا بزيار  المدس، لدنمها والوقوف نباس وأبلغ الرئيس أردوغا  الرئيس
 إلى جان  أهلها الئامدي .

وفيما يتعلق بمشروع المدينة الئنانية في جني ، التي تدنمها تركيا، أكد أردوغا  أ  العمل في 
 ى قدم وساق، وسيكو  جاهزا في الوقت المحدد.المشروع جاري نل

وتمنى أردوغا  تحميق المئالحة الفلسةينية، بعد انتها  أنمال المؤتمر العام الساب  لحركة فتا، 
 بنجاو.

 30/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 رفي تدمر السورية للتنقيب عن اآلثا "فريق يهودي": "العربيالقدس " .47
في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي « تنسيمية الحور  السورية»حمص ن س مي محمد: أكدت 

وسة سوريا، نلى تواجد فريق آحار يهود  منض ح حة أشهر، في المدينة ا حرية، يموم بالتنمي  ضم  
ة أماك  تحتو  نلى مجوهرات ولوحات تراحية باهظة الحم ، حيث تم من  أ  جهة نسكرية أو أمني
تابعة للنظام م  الدخول إلى تلال المنةمة، فيما تتولى قوات روسية خائة حماية فريق اآلحار 

 اليهود  خ ل نمله وتواجده.
خ ل اتئال « المدس العربي»يمول مئدر إن مي م  تنسيمية تدمر، فضل ندم ضكر اسمه، لن 

شهر واحد م  ةرد تنظيم خاص معه: إ  نمليات التنمي  ن  اآلحار ليست بجديد  بل بدأت بعد 
)دانش( م  المدينة في أواخر شهر آضار/مارس م  العام الحالي، ولك  الجديد هو تواجد « الدولة»

 فريق اآلحار والتنمي  اليهود  مننض حن حة أشنهر.
ويجر  الفريق اليهود ، حس  المئدر اإلن مي، أنمال تنمي  يومية في المناةق التي ُتعرف 

ت واللوحات الباهظة، وسة حراسة أمنية م  ننائر الموات الروسية، فيما يمن  بتواجد المجوهرا
 ا سد بشكل تام التدخل أو حتى دخول المناةق التي تتم فيها نمليات البحث والتنمي .

خالد نمرا ، والمةل  نلى ما يجر  في تدمر م  أنمال « جمعية اآلحار السورية»وقال نضو 
نؤكد تواجد الفريق اليهود  في مدينة تدمر ضم  المناةق المشهور  «: المدس العربي»تنمي  لن 

بمجوهراتها ولوحاتها الباهظة، وتعداد هضا الفريق هو احنا نشر باححا ومنمبا، وي نستةي  حتى 
 السانة الجزم حول هوية الفريق اليهود ، فيما إضا كا  م  إسرائيل، أم م  روسيا.

« إحدى أقدم المد  في العالم»التنمي  ن  اآلحار فيها في تدمر  واستةرد أ  أهم المناةق التي يتم
، «معسكر ديوقلسيا ، محية قوس النئر، حرم معبد بعل، محية المداف  الجنوبية الشرقية»هي 

مشيرا إلى أ  هضه المناةق كلها تم  ضم  الحرم ا حر  الغني بالمجوهرات واللوحات في مدينة 
 تدمر.

ر السورية أ  المنةمة ا حرية التي تتوائل فيها أنمال البحث والتنمي  وأضاف نضو جمعية اآلحا
م  قبل هضا الفريق تخض  بشكل كامل للسةو  العسكرية الروسية، وهي مناةق محرم نلى قوات 
النظام دخولها، ولك  ا سد نلى نلم تام بما يجر  في المنةمة، وهو متمسال حتى السانة برواية 

 بما يجر .نفي ا مر وي يعترف 
 1/12/2016، القدس العربي، لندن
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ويخطط للقاء مسؤولين إسرائيليين وأعضاء  أبيبوسياسي مغربي كبير يزور تل  إعالميوفد  .48
 كنيست
 وا ن ميي فردا  بينهم سياسيي   16شرع وفد مغربي يضم  ن البشير محمد لحس :” رأ  اليوم“مدريد ن 
تستمر أكحر م  أسبوع، وتنتهي ايحني  الممبل،  اإلسرائيليدولة ايحت ل  إلىفي زيار   وأكاديميي 

 المغربي. 24حس  رئيس الوفد نبد   الفرياضي في ممابلة له م  موق  الجريد  
لما ات  إجرا وتتعد أنشةة الوفد حس  السيد الفرياضي بي  سياسية، حمافية وتربوية وكضا م  اجل 

بخئوص  اإليجابيالتنسيق بشن  التراف  “ستويات بشخئيات اسرائيلية نافض  قئد الرف  م  م
 حس  تعبير رئيس الوفد.” المضايا ايستراتيجية للمغر 

المشاركة في فعاليات أيام دراسية حول الهولوكوست   ويضيف رئيس الوفد أ  أحد أهداف الزيار ، هو
ارسات النازية، م  أجل الوقوف نلى حجم المنسا  التي تعرل لها اليهود نبر العالم جرا  المم

ولتبيا  الدور الة ئعي الض  لعبه الملال الراحل محمد الخامس لحماية اليهود م  قانو  نظام فيشي 
 ”.الفرنسي ايستعمار  المتواةئ م  هتلر

في ترويجها للهولوكوست حيث يمول  اإلسرائيليبنموض  دولة ايحت ل  إنجابهولم يخف المتحدث 
لهضا الحدث التاريخي المنساو   اإلسرائيليالتوظيف  أهميةالوقوف نلى  إلى أيضاالزيار  تهدف “إ  

 ”.في البرام  التعليمية كنموض  محالي يمك  ايقتدا  به في تعميق الروو الوةنية لدى الناشئة
وفي رده نلى سؤال حول تزام  زيار  الوفد الض  يموده م  النكبة العربية التي حل ت بالشع  

أو أ  مئلحة المغر  أولى م  أ  التزام أيديولوجي، قومي “  الفرياضي  الفلسةيني، قال نبد
الرد نلى الموقف الفلسةيني المناوئ للمغر  في الممة   مؤكدا  أحد أهم أهداف الزيار  هو”. ديني

حماني  انسحا  إلىفي إشار  ”. العربية التي نمدت قبل أيام في العائمة الغينية مايبو ا فريمية
الممة احتجاجا نلى مشاركة الئحرا  الغربية كدولة كاملة العضوية في ايتحاد  أشغالبية دول نر 
 .اإلفريميةجان  باقي الدول  إلى اإلفريمي

الوفد قد حئلوا  أنضا كا   إضاولم يرد بعد أ  توضيا رسمي مغربي حول م بسات الزيار ، وما 
 أ ، غير اإلس ميو لحكومة التي يسيرها اأو نلى موافمة مسبمة م  وزار  الخارجية المغربية 

 إسرائيليةلما ات م  مؤسسات رسمية  أجندتهوفدا  بهضا الحجم تتضم   أ مئادر مةل عة تؤكد 
 تتم دو  موافمة السلةات العليا في الب د، أو أ ي يمك   اإلسرائيليةوزار  الخارجية  كالكنيست أو

، ناهيال ن  تسهيل الحئول اإلسرائيليم  الكيا   حتى تحميل الوفد رسائل حول التةبي  الرسمي
 نلى التنشيرات قبل اينة ق م  مةار مغربي ئو  دولة ايحت ل.

 30/11/2016، رأي اليوم، لندن
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 الجامعة العربية تؤكد دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني .49
ا م  كفاو الشع  أكدت ا مانة العامة لجامعة الدول العربية دنمها وتضامنه :وفا -الماهر 

الفلسةيني  م  أجل تحميق حريته واستم له واسترداد حموقه المشرونة غير المابلة للتئرف للعيش 
 بس م وأم  وحرية وكرامة .

وةالبت الجامعة العربية في بيا  ئادر ن   قةاع فلسةي  وا راضي العربية المحتلة  اليوم 
ام  م  الشع  الفلسةيني، كافة الموى المحبة للس م ، وضلال بمناسبة اليوم العالمي للتضا ربعا 

نها  آخر  بمضانفة جهودها حتى ينال الشع  الفلسةيني حموقه المسلوبة وحمه في التحرر وا 
الحايت ايستعمارية في العالم م  أجل تلبية ندا  التسوية السلمية للمضية الفلسةينية وتجسيد الدولة 

 مرارات الشرنية الدولية ومبادر  الس م العربية.الفلسةينية جغرافيا  استنادا  ل
 30/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 يدعو إلى العمل الفوري لوقف مشروع قانون منع األذان العربيالبرلمان  .51

دنا رئيس البرلما  العربي أحمد الجروا  اليوم ا ربعا ، أحرار وشرفا  العالم، إلى تحمل : الماهر 
جاه المضية الفلسةينية والشع  الفلسةيني، والعمل الفور  لوقف مشروع المانو  مسؤولياتهم ت

 اإلسرائيلي بشن  من  ا ضا .
وقال الجروا  في بيا  ئحفي بمناسبة اليوم العالمي للتضام  م  الشع  الفلسةيني: إ   مشروع 

ائيلية والتدخل في قرار من  ا ضا  في المدس وسياسات التعسف والتمييز العنئر  والمم  اإلسر 
شؤو  العباد ، واينتدا  نلى الشعائر الدينية في ا راضي الفلسةينية بنكملها، هي ممارسات خرقا  
تؤكد ننئرية دولة ايحت ل، ا مر الض  م  شننه جر المنةمة إلى مزيد م  العنف ونواق  وخيمة 

 تتحمل سلةات ايحت ل نواقبها .
الجهود لوقف اينتهاكات اإلسرائيلية وبخائة إزا  ما يموم به  وتاب  الجروا ،  مةلو  تضافر

ندامات  ايحت ل اإلسرائيلي م  انتهاكات في مدينة المدس، والجرائم التي ما زال يرتكبها م  قتل وا 
ميدانية، وانتمال ومحاكمة ا ةفال، ومئادر  ا راضي وتمةي  أوئالها بايستيةا ، ومحاويت 

ويتها العربية، وتغيير معالمها التاريخية وةبيعتها الدينية وآخرها مشروع قانو  تهويد المدس وةمس ه
 من  ا ضا  في المدس وا راضي العربية المحتلة .

 30/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 " ينظم مهرجان "القدس تنادينا"الدوحة"شباب قطر:  .51
التعاو  م  رابةة شبا   جل المدس في قةر مهرجانا جماهيريا نظم مركز شبا  الدوحة ب: الدوحة

بعنوا   المدس تنادينا  وضلال بمناسبة اليوم العالمي للتضام  م  الشع  الفلسةيني، وبمشاركة ندد 
 كبير م  الجماهير الحاضر .

  الدوحة وقد بدأت الفعالية بت و  آيات نةر  م  المرآ  الكريم، أنمبها كلمة ترحيبية لمركز شبا
مسؤول الع قات العامة بالمركز رح  فيها بالحضور وأحنى نلى دور  -قدمها السيد خالد الكلد 

الرابةة في قةر في البرام  والفعاليات التي تمدمها م  أجل المضية الفلسةينية نامة والمدس 
بالمضية  خائة، كما بي  أ  مركز شبا  الدوحة يدنم كل برنام  ض  ئلة والتي م  شننها تضكر

الفلسةينية، حيث بي  أ  اجتماع اليوم ينتي للتضام  والتاييد لفلسةي  وشعبها فهو واج  ديني 
نساني.  وا 

وضم  فعاليات المهرجا  قد م شبا  اإلنشاد التاب  للمركز وئلتهم اإلنشادية حيث أنشدوا بنئواتهم 
س، أنمبها افتتاو معرل العضبة بعل ا ناشيد التي كانت ممزوجة بتواشيا ن  فلسةي  والمد

الئور الض  يحكي قئة المسجد ا قئى، باإلضافة إلى بعل المعلومات التاريخية ن  مدينة 
المدس بشرو مبسة قدمه السيد نلي المواسمي نضو الرابةة، والض  تحدث في محاضر  تلت إفتتاو 

 المعرل ن  الميمة الدينية والجغرافية لمدينة المدس.
 30/11/2016، الشرق، الدوحة

 
 إلعطاء األولوية لحل القضية الفلسطينية تدعوالصين  .52

ةال  الرئيس الئيني شي جي  بينغ اليوم ا ربعا ، بجعل المضية الفلسةينية أولوية نلى : بكي 
وأشار جي  بينغ في برقية وجهها إلى ا مم المتحد  بمناسبة اليوم  جدول أنمال المجتم  الدولي.

ةي  إلى أ  حل المضية الفلسةينية أمر أساسي نلى ئعيد إح ل الس م العالمي للتضام  م  فلس
ووفق وكالة أنبا  الشرق ا وسة المئرية فمد قال الرئيس شي جي  في  في منةمة الشرق ا وسة.

قامة دولتي  بنسرع وقت  البرقية:  الئي  ترح  وتدنم كل الجهود التي تساند نلى تخفيف التوتر وا 
كي  هي المؤيد المو  للمضية العادلة للفلسةينيي  والوسية النزيه في التوئل إلى ممك  ، مؤكدا أ  ب

كما دنا جي  بينغ إلى استئناف المفاوضات بي  الجانبي  الفلسةيني  مئالحة فلسةينية إسرائيلية.
 واإلسرائيلي بنسرع ما يمك .

 30/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لألمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة خمسة قرارات تتعلق بفلسطين لعامةاالجمعية  .53
انتمدت الجمعية العامة لقمم المتحد  اليوم ا ربعا ، وبنغلبية ساحمة، خمسة قرارات : نيويورال

ووفق بيا  ئادر ن  مكت  المراق  الدائم لدولة فلسةي  لدى ا مم المتحد  فر   تتعلق بفلسةي .
 المرارات هي:

 المرار المعنو   تسوية قضية فلسةي  بالوسائل السلمية ) تحت بند قضية فلسةي ( -1
 المرار المعنو   المدس  )تحت بند الحالة في الشرق ا وسة( -2
المرار المعنو   البرنام  اإلن مي الخاص الض  تضةل  به إدار  شؤو  اإلن م با مانة العامة  -3

 قضية فلسةي (بشن  قضية فلسةي   ) تحت بند 
المرار المعنو   اللجنة المعنية بممارسة الشع  الفلسةيني لحموقه غير المابلة للتئرف .)تحت  -4

 بند قضية فلسةي (
 المرار المعنو   شعبة حموق الفلسةينيي  با مانة العامة  ) تحت بند قضية فلسةي ( -5

 30/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بفلسطين قبل رحيل أوباما االعتراف تستبعدواشنطن  .54

 استبعد الناةق الرسمي باسم وزار  الخارجية ا ميركية جو  كيربي الح حا : سعيد نريمات -واشنة  
دولة في ا مم  137وأ  تتخض الوييات المتحد  خةوات م  شننها أ  تعترف بدولة فلسةي  أسو   

 يد دونالد ترام  ورحيل الرئيس المنتهية وييته.المتحد  قبل است م الرئيس الجد
 في كارتر جيمي السابق الرئيس دنو  بشن  القدس" وقال كيربي الض  كا  يرد نلى سؤال وجهته له 

 الشع  م  العالمي التضام  يوم ئادف الض  الح حا  تايمز نيويورال ئحيفة له نشرته ممال
اف الدبلوماسي اينتر  ومنا الممبل 2017 الحاني و كان 20 قبل خةوات اتخاض يج  أنه الفلسةيني

ا ميركي لدولة فلسةي  ومساندتها نلى تحميق العضوية الكاملة في ا مم المتحد  : حسنا، م  
الواضا، أننا نحترم الرئيس السابق جيمي كارتر وجهوده الد وبة لتحميق الس م حي  كا  في 

في السنوات التي تلت رئاسته، وأنه أميركيا  نظيما ، ولك  منئ  رئيس الوييات المتحد  ، وبالتنكيد 
لم يتغير رأينا بنننا نعتمد أ  الةريق المفضل للفلسةينيي  إلقامة دولة هو م  خ ل المفاوضات 

 المباشر  التي م  شننها أ  تؤد  إلى س م نادل ودائم، وشامل نلى أساس حل الدولتي .
ات؟ خائة وأ  المفاوض مبدأ م  التعارل اينتراف لهضا يمك  كيف حول القدس" ولدى متابعة 

الوييات المتحد  تعتبر أ  العمود الفمر  لحل الئراع الفلسةيني اإلسرائيلي وتحميق الس م بينهما 
إنه لم   ،242هو قيام حل الدولتي  وفق رؤية محدد  تموم نلى أساس قرار مجلس ا م  رقم 
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باستئناف المفاوضات، م  أجل الوئول إلى حل الدولتي  هضا، الواضا أننا كنا وي زلنا نرح  
أ  يكو  هناال رؤية قيادية ملموسة نند الةرفي  لتخفيف وتير  الخةابة العدائية  مستةردا : يج 

جرا  مناقشات حول حل الدولتي ، وهضا لم يحدث. ظهار الرغبة في الجلوس وا   والحد م  العنف وا 
 1/12/2016القدس، القدس، 

 
 يا: حل الدولتين يستوجب وقف االستيطانروس .55

« اإلسرائيلي»أكدت وزار  الخارجية الروسية في بيا  أئدرته، أمس، نلى ضرور  وقف ايستيةا  
 في ا راضي الفلسةينية م  أجل الحفاظ نلى آفاق تةبيق حل الدولتي .
ستيةانية غير الشرنية في وأنربت الخارجية الروسية ن  بالغ قلمها م  ا نبا  المتعلمة با نشةة اي

ا راضي الفلسةينية المحتلة، مشير  إلى تعارل هضه ا نشةة م  متةلبات التمرير ا خير الض  
نشرته الربانية الدولية في ا ول م  تموز الماضي حول الوض  الض  آلت إليه جهود تسوية النزاع 

 «.اإلسرائيلي»الفلسةيني 
 500الخائة برقامة « المجمد »لدراسة خةتها ايستيةانية « لإسرائي»وأشارت الوزار  إلى نود  

في المدس الشرقية المحتلة نلما  أنها ئادقت « رمات شلومو»وحد  استيةانية جديد  في مستوةنة 
 نلى هضا المشروع قبل نامي .

 1/12/2016، الخليج، الشارقة
 

 في المؤتمر السابع والخاسرونالرابحون  .56
فايز أبو شمالة د.  

النظر ن  المشاركي  في المؤتمر، وبغل النظر ن  المبشري  بعضوية المجلس الحور ، أو  بغل
ا باهر ا لمحمود  الملمي  م  ندم الوئول لعضوية اللجنة المركزية، فمجرد انعماد المؤتمر يمحل نجاح 
ا  نباس الض  يعد الرابا الوحيد م  نمد المؤتمر، حيث سيخر  بعد المؤتمر متفاخر ا بننه ننو 

الشع  الفلسةيني الوحيد، وأنه أبو الحور  الفلسةينية، وملتمى كل التيارات المتئارنة داخل حركة 
فتا، وي سيما بعد مشاركة كل م  حركتي حماس والجهاد اإلس مي في الجلسة ايفتتاحية للمؤتمر، 

ستها  به وهضا  فئي   مهما  في الساحة الفلسةينية، ويمحل حضورهما دنم ا معنوي ا ي ي
 للمشاركي  في المؤتمر.
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 إن نجاح محمود عباس في عقد المؤتمر سيشجعه على التحرك وفق اآللية التالية:
: سيخر  محمود نباس إلى الربانية العربية بحو  جديد، وسيلتمي م  وفودهم التي ستتدفق إلى  أوي 

تا، وأنه قد قة  الةريق نهائي ا نلى رام   بعد المؤتمر مباشر ، ليؤكد لهم أنه ا قوى داخل حركة ف
 النائ  محمد دح   ورجاله.

حاني ا: سيعمد محمود نباس إلى ترتي  ا وضاع التنظيمية في غز  والضفة الغربية وفق نتائ  
 المؤتمر، وسيعمد إلى إناد  ترتي  الدرجات الوظيفية العليا في السلةة الفلسةينية.

 ات تئالحية م  قاد  حركة حماس، لما ات يغةيها اإلن م، حالح ا: سيعمد محمود نباس ند  لما
دو  الوئول إلى نتائ ، لما ات تهدف إلى ضر الرماد في العيو ، واإليحا  بن  نباس قد سعى إلى 

 الوحد  الوةنية بكل السبل، وبضل فائق الجهد لجم  الئف الفلسةيني دو  فائد .
كانة رجاله في الئف المياد  للمنظمة، سيحرص محمود رابع ا: لتنكيد شرنيته الميادية، ولتعزيز م

نباس نلى نمد جلسة استحنائية للمجلس الوةني الفلسةيني في رام   فور ا، مستخف ا بانترال 
 الفئائل، التي تةال  بتحميق الوحد  الوةنية قبل الدنو  لعمد المجلس الوةني.

ا: سيتحرال نباس باتجاه نتنياهو، وهضا هو ا ه م، وسيدنوه إلى استئناف المفاوضات ب  خامس 
 شروة، ودو  سمف زمني محدود.

 
 أما الخاسرون من عقد المؤتمر السابع لحركة فتح فهم:

الخاسر ا ول م  انعماد مؤتمر فتا هي حركة فتا نفسها، والتي ل  تعود إلى سابق نهدها، ول  
 تلملم شمل ننائرها؛ الضي  تبعحرت وحدتهم، وانمسمت رؤيتهم.

أما الخاسر الحاني فهي المضية الفلسةينية؛ التي فمدت نممها الوةني بانمسام حركة فتا، وندم 
 تحميق مئالحة وةنية، تنهي حالة اينمسام.

الخاسر الحالث هم سكا  قةاع غز  الضي  غابوا ن  مؤتمر حركة فتا، حيث لم يتجاوز ندد 
 م  الحضور. 1400نضو مؤتمر م  أئل أكحر م   300الحضور م  غز  

الخاسر الراب  هم فلسةينيو الشتات، الضي  تملص حضورهم في المؤتمر إلى دو  مئة نضو ي يمحل 
 حضورهم م يي  ال جئي  الفلسةينيي  في الشتات.

الخاسر الخامس هم سكا  الضفة الغربية الضي  سيعيشو  أسوأ أيامهم م  اينتدا ات اإلسرائيلية 
 أرضهم، دو  أ  يسما لهم نباس بالرد.المكحفة، والضي  سيفمدو  

 الخاسر السادس هو المياد  محمد دح   ورجاله، الضي  تم شةبهم م  حركة فتا.
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الخاسر الساب  هي منظمة التحرير الفلسةينية؛ التي ستظل في حالة جمود، وغيا  ن  التنحير 
 ة المادمة.الفانل في المرار السياسي، ول  تشهد أ  تةور وحدو  إيجابي في المرحل

 30/12/2016، فلسطين أون الين
 

 مؤتمر "فتح" السابع: ماذا بعد؟ .57
 نهلة الشهال
هكضا تجر  ا مور في رام  : يبدأ المؤتمر بانتخا  محمود نباس رئيسا  لحركة فتا منض الجلسة 
ل ا ولى. باإلجماع. ولخمس سنوات ممبلة! رب ما حسما  لمسنلة دح   وللضغوة المباشر  م  بع

الدول العربية م  أجل اإلفساو له.. وأم ا لماضا في البداية وليس في النهاية كما يمول المنةق، وبعد 
 بعل النماش حتى لو ُأدير شكليا  وتمحي  .. فعلمه في الغي .

يمك  إة ق كل النعوت نلى قياد  فتا الحالية )ونلى قيادات سائر الفئائل الفلسةينية إجماي ، 
ات(: بيروقراةيو ، ةاننو  في الس ، فاسدو  إلو.. وكضلال متله و  بالئرانات وا   م  تلوين

الداخلية وبتلال نلى  السلةة ، بحكم العاد  وأيضا  حفاظا  نلى امتيازات ومكاس . ولك  تلال أنرال 
لمرل وليست المرل نفسه. فمنض انكشاف استحالة التسوية م  إسرائيل، ضانت المياد  الفلسةينية 

  الكحير م  رموزها وم  كوادرها ا برز قد جرت تئفيتهم أئ   نلى يد إسرائيل، بم  فيهم التي كا
 م  وقَّ   اتفاق أوسلو  معها، ياسر نرفات، أبرز قاد  المرحلة ب  منازع.

واليوم، كا  ُيفترل بمؤتمر فتا أ  يمف أمام معض ت تعريف المسنلة الوةنية الفلسةينية في هضه 
  وجهة الحفاظ نلى ننائرها م  التبعحر إ  لم نمل تحديد كيفية حملها وتحميمها، اللحظة، وتعيي

بمواجهة إسرائيل التي تضه  بخةى متسارنة إلى إنجاز ضم  المدس إليها، والتي تسود نماشات بي  
قادتها م  قبيل هل تضم  الضف ة الغربية بسكانها أو بدونهم، كليا  أو جزئيا  )ولك  كيف، وما 

؟(.. وتساندها في وجهتها ا جوا  العالمية، بد ا  م  انتخا  ترام  في الوييات المتحد  العمل
)الض  يمول، ندا ن  وند نمل سفار  ب ده إلى المدس، إ   نعت إسرائيل بالمحتلة  مفهوم خاةئ (.. 

في كل مكا . وليس في ضلال أ   مبالغة أو  BDSوهضا نلى الرغم م  تعاظم حركة المماةعة 
سرائيل تحظى، ن و  نلى تنييد العالم بنسره، بتنييد نلني أو ضمني م  أغلبية الدول ت هويل، وا 

 العربية!
وبالممابل، فالسلةة الفلسةينية نن التي تختلة حدودها بحدود فتا وبحدود منظمة التحرير نن لم تنجا 

الغربية يعيشو  تحت في المئة م  سكا  المخيمات في الضفة  52حتى في اإلدار  الضاتية: هناال 
خة الفمر، كما أ   سائر السكا  ليسوا في أوضاع جيد .. إي  قل ة قليلة. وهضا مشهد تمليد  في 
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ب دنا. سوى أ   فلسةي  معني ة بتحد يات مضاَنفة وفظيعة، ي يبدو أ  مؤتمر  فتا  بئدد اإلجابة 
 ننها!

 1/12/2016، السفير، بيروت
 

 الوضع الفلسطينييواجه تحديات  "فتح"مؤتمر  .58
 شفيق ناظم الغبرا 

المنعمد في مدينة رام « فتا»الض  لم أتوقعه يبلغني بالدنو   كو  ضيفا  نلى مؤتمر  ايتئالجا  
 . تسارع تفكير  حول مدى قدرتي نلى الحضور وتلبية دنو  جا ت م  مكت  الرئيس أبو ماز  

التي تسكنها ا ح م وا حزا  وتم  في جغرافيا فلسةي   إلىوم  المائد الفتحاو  نباس زكي. دنو  
هي بي  ا لم وا مل وبي  الظلم والحق والعود  واللجو  يئع  أ  ترد. حزمت الحمائ  وركبت 

الفلسةينية حيث جسر الملال حسي .  -الحدود ا ردنية إلىا رد  وم  مةارها اتجهت  إلىالةائر  
نماة التفتيش اإلسرائيلية، ندت  إلىة وقبل الوئول مررت فوق نهر ا رد  نند المنةمة الفائل

« فتا»نندما أنجبت بالفدائيي  م   1968بدايات ونيي السياسي وأنا في المدرسة نام  إلىبضاكرتي 
نلى  1967ا رل. مات منهم المئات بعد حر   إلىمم  كانوا يعبرو  هضا النهر م  أجل العود  

 ضفاف هضا النهر وأةرافه.
ريات نندما وجدت نفسي أمام حاجز إسرائيلي مكو  م  نمةة تفتيش مدججة با سلحة. تبددت الضك

قال الجند  للسائق. قدمت أوراقي، لم يمل الجند  شيئا ، لم يبتسم ولم يعبس، فهو يعاني «. أوراقال»
ضام  ملل التفتيش والبحث ن  شي  ي يعرفه بي  ألوف المادمي . سارت المركبة قلي     بي أمام وا 

مركز الجوازات اإلسرائيلي الض  يفئل ا رد  ن  الضفة الغربية المحتلة. في المركز الحدود  
ضباة إسرائيليو  وقوات أم  ونسكريو  واستخبارات. في هضا المكا  تفتيش دقيق يتميز بالحضر. 

 أخرجت الوحيمة التي أرسلتها لي السلةة الفلسةينية ونبرت بس م.
ازات اإلسرائيلي وجدت نفسي في الضفة الغربية، أ  في مناةق السلةة بمجرد تجاوز  مركز الجو 

الفلسةينية. في ضلال المرب  نند مدخل الضفة الغربية بعد نبور ا رد  والمراكز اإلسرائيلية الحدودية 
سيارات للتاكسي العربي والفلسةيني اآلتية م  كل مكا . هناال حركة واضحة للمادمي  إلى فلسةي  

ري . هضه المنةمة تكاد تكو  نمةة العبور الوحيد  لم  ينتي ويضه ، لهضا فهي مكتظة كما للمغاد
 بالناس بينما مجرد وجودها بهضا الشكل تعبير ن  منساتهم.

الزائر محلي يدخل فلسةي  مدججا  بحئانة نفسية ن  الحموق الفلسةينية والتاريو والمستمبل. هضه 
حر  وحالة تهجير ونفي ومعانا  ي تتوقف. في كل ا رل تتنشق نروبة، ففي كل مكا  قئة 
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شارع ترى أبعاد الئراع الملعو  المستمر منض أكحر م  قر  نلى المكا  والحموق. نند المرور 
بفلسةي  أنت ترى الشي  ونميضه، ترى أريحا العربية وتشاهد المستعمر  اليهودية قربها، ترى رام   

التي تمابلها. كل مستوةنة م  بي  مئات المستوةنات المبنية الفلسةينية وتكاد تلمس المستعمر  
والمتشعبة في الضفة الغربية وحول المدس تضك ر الفلسةينيي  بن  الئهيونية مشروع استيةا  
وتوس . تسير المركبة قلي   فترى ا سوار التي تحية بالضفة الغربية والهادفة لمحائر  الناس 

الض  يحلم باختفا   ايحت لفي كل مكا  أنت في حضر  وتعظيم آيمهم وقتل أح مهم. 
 يومنا هضا. إلىالفلسةينيي  لكنه في الوقت نفسه يتسا ل ن  سر بمائهم في حلبة المماومة 

لضيوف المؤتمر و نضا  م  الحركة التميت أسرى تحرروا « فتا»في جلسات تمهيدية قبل مؤتمر 
ي السج ، والتميت مناضلي  سابمي  م  العهد المديم، ناما  ف 34منض أنوام في ئفمات تبادل بعد 

واختلةت بشبا  وشابات مم  يحلمو  باستكمال مسيرتهم نحو دولة مستملة وحموق شاملة وحابتة. 
أجيال مختلفة، فالمياد  التاريخية المتبمية بمياد  رئيس السلةة الفلسةينية أبو ماز  وئلت « فتا»في 
وسيةة في مرحلة انتمال، لك  التجديد ل  يكو  ممكنا  م  دو  الجيل نمر متمدم، والميادات ال إلى

الجديد في كل المواق ، بل سيكو  ئعبا  م  دو  اينفتاو نلى ا فكار المؤيد  والناقد ، ففي كل 
مكا  حول المؤتمر تسم  الرأ  والرأ  اآلخر، ودائما  ما يكو  الرأ  اآلخر هو الرأ  الض  يرى 

م  « فتا»غ. أ  أئع  التحديات تنتي م  النئف الفارغ. لمد انتملت حركة نئف الكو  الفار 
حركة تحرر وكفاو مسلا في لبنا  والمنافي الى سلةة فلسةينية في أرل ما زالت محتلة، وهضا 
وضعها في ني  العائفة حيث ايستيةا  والتوس  والمئادر  والتهجير والعنئرية. بل يمك  المول 

 وقوتها بل ووحدتها.« فتا»اإلسرائيلي هي أكبر تحد  لمشروع  بن  ةبيعة ايحت ل
حركة قديمة وتاريخية تسعى للخرو  م  « فتا»( بدت الح حا في مؤتمرها الض  بدأ أول م  أمس )

وض  بالغ الئعوبة. فهي سلةة سياسية وأمنية وحركة تحرر في الوقت نفسه، وهي دولة لكنها 
ما يساندها نلى  ايحت لا  وا ساس، وقلما تمتلال كدولة تحت وغير مكتملة البني ايحت لتحت 

تجاوز حالة البةالة وتدهور حيا  الناس في المرى والمد  والمخيمات في نموم الضفة الغربية. 
حركة التحرر والعمل المدني والحور  والنمابي والسياسي بل وكل ما يئ  في الئمود  إلىالعود  

رل هو ا هم في المرحلة الممبلة. لهضا سيكو  السؤال في الممبل م  الوةني وايقتئاد  نلى ا 
نلى قياد  هضا البعد الوةني المدج  بالتحديات الوةنية والسياسية « فتا»ا يام مرتبةا  بمدى قدر  

للمؤتمر ن مة فارقة، « اإلس ميالجهاد »وحضور « حماس». إ  حضور حركة وايقتئادية
أنةت انةبانا  بن  وحد  الساحة الفلسةينية « حماس»بة ن  خالد مشعل قائد والكلمة التي ألميت نيا

 ممكنة التحميق.
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الض  سعت أةراف دولية ونربية لمن  حدوحه إنعمد في ظل اآلمال المتجدد . لك  « فتا»إ  مؤتمر 
قليمية في سعي لمن  اينعماد هو دليل نلى بعد آخر للتحد  الض   مجرد تدخل أةراف دولية وا 

واجهه الحركة، فنح  اليوم في نالم نربي منمسم نلى نفسه حول كل شي ، وهضا اينمسام ت
سينعكس في الحالة الفلسةينية. لهضا فالتداخل العربي في شكله الراه  أو الممبل سيضيف الى هضا 

، لكنها تحديات الوض  «فتا»اينمسام. هضه تحديات للمرحلة المريبة الممبلة ستواجهها حركة 
 لسةيني برمته.الف

ألميت كلمات تضام  م  وفود نالمية ونربية، فعدد الوفود اآلتية م  العالم سوا  « فتا»في مؤتمر 
أكانت فلسةينية أم نربية ونالمية نبر ن  نمق المسنلة الفلسةينية. جسدت كلمة نبد  النيبار  

ه فلسةي . لمد تركت كلماته النائ  الكويتي السابق أنمق مشانر التضام  المادمة م  الكويت تجا
والوفود. إ  كحر  الكلمات وندد الوفود الكبير أديا « فتا»المتدفمة أبلغ ا حر في مستمعيه م  حركة 

 مسا  أمس. إلىالى تنجيل كلمة الرئيس أبو ماز  
كم يعتني الفلسةينيو  بمرويتهم وبتاريخهم وقئتهم. هضا ما وجدته في متحف الشهيد ياسر نرفات 

متحف محمود درويش. في المتحفي  ئور  الشع  المحائر م  الجهات ا رب ، وهو الشع  وفي 
نالم نربي يعاني م   إلىالض  يواجه الحركة الئهيونية بكل مغايتها وننفها وقدراتها بينما يستند 

 إلىالتفتت وايستبداد. ئور النكبة، ئور محةات الكرامة م  ا رد  وبيروت والجنو  وئوي  
ةات نضال وانتفاضات داخل مناةق الضفة الغربية تجعل المروية الفلسةينية م  أكحر مح

نسانية. إ  مجرد العبور أمام ئور الماد  الضي  تئدوا للئهيونية  الضي  تمت  أوالمرويات نمما  وا 
تئفيتهم م  جان  إسرائيل تعبير ن  مدى نمق التجربة الفلسةينية النضالية. في الضفة الغربية 

تمي مجمونات م  الشبا  مم  يعملو  نلى الضاكر ، بعضهم مهتم بشخئيات تاريخية محدد  يعاد تل
اكتشافها اليوم محل أبو أياد المائد الحور  وأبو جهاد ا   الروحي للكفاو المسلا. الفلسةينيو  في 

 هضا يستنهضو  ةاقتهم نلى النضال م  خ ل استحضار النضال السابق ورواياته.
الوجود. ففلسةي  هي المكا  الوحيد الض  يعود إليه ا فراد م   إلىم  في فلسةي  يشير كل ما ي

مناةق مختلفة م  العالم بهدف المساهمة في الئمود وتحبيت الحموق. في رام   وفي ا رل 
 ل ستمرارالمحتلة تجد فلسةينيي  م  مخيمات لبنا  وسورية وآخري  م  مناةق مختلفة وقد نادوا 

سنة:  30التاريخية حيث مركز الئراع. إحدى الفلسةينيات قالت لي وهي ي تتجاوز  ا رل نلى
هنا في قل  الوة ، هنا تخلئت م   أنارام  ،  إلىكم تعني لي قئة العود  م  مخيمات لبنا  »

 «.لحريتي استعادتيئفة اللجو  وحالة الغربة. هنا بداية 
 1/12/2016، الحياة، لندن
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 يركا االعتراف بفلسطينيجب على أم .59
 جيمي كارتر
ما السياسة  ي نعلم بعد السياسة التي ستنتهجها اإلدار  المادمة إزا  إسرائيل وفلسةي ، لكننا نعلم تما  

دنم التوئل لتسوية  التي تتبعها هضه اإلدار . وتمحل الهدف الض  سعى الرئيس أوباما لتحميمه في
 لتي  تعيشا  جنب ا إلى جن  في س م.للئراع نبر التفاول تموم نلى فكر  دو 

اليوم، تحية شكوال خةير  برمكانية تحميق هضا الهدف. م  جانبي، لد    قنانة بن  الوييات المتحد  
حدوث تغيير في الرؤسا ، لك   الفلسةيني قبل ي يزال برمكانها ئياغة مستمبل الئراع اإلسرائيلي 

البسيةة والحيوية التي يمك  لهضه اإلدار  اتخاضها، قبل الوقت المتبمي قئير للغاية. أما الخةو  
الحاني(، فهي إن   اينتراف الدبلوماسي ا ميركي  يناير )كانو  20انتها  فتر  رئاستها رسمي ا في 

دولة أخرى، والمعاونة في حئولها نلى نضوية كاملة  137بدولة فلسةي ، ا مر الض  سبمتها إليه 
 في ا مم المتحد .

بيغ  والرئيس المئر  أنور  مناحيمفتر  إدارتي، وق  رئيس الوزرا  اإلسرائيلي  ، خ ل1978 نام
، 242لقمم المتحد  رقم  السادات، اتفاق كام  ديفيد. وانتمد ايتفاق نلى قرار مجلس ا م  التاب 

لمرار المبادئ الرئيسية المنئوص نليها با . وتمحلت1967جرى تمريره في أنما  حر  نام  الض 
الحر ، والحاجة للعمل م  أجل س م نادل ودائم  ندم قبول ايستي   نلى أرل ن  ةريق»في 

انسحا  الموات المسلحة »و« بالشرق ا وسة بحيث يمك  لكل دولة بالمنةمة العيش في أما 
 «.احتلتها في الحر  ا خير  اإلسرائيلية م  أرال

سرائيل. وشكلت هاتا  ونال اتفاق كام  ديفيد موافمة ا غلبية ا لساحمة داخل برلماني مئر وا 
 الحي . الفكرتا  الرئيسيتا  أساس سياسة الحكومة ا ميركية والمجتم  الدولي منض ضلال

م  بداية نمل إدارته ا ولى، أناد أوباما التنكيد نلى العنائر المحورية  2009ولهضا نجد أنه نام 
لبنا  المستوةنات التي  م  خ ل الدنو  إلى تجميد كامل 242الوارد  باتفاق كام  ديفيد والمرار 

 تبنيها إسرائيل نلى نحو غير قانوني نلى أرال فلسةينية. 
ينبغي أ   حدود إسرائيل وفلسةي »الرئيس أوباما أ   ، أوضا2011في وقت يحق، تحدي دا نام 

جود حدود فلسةينية ينبغي أ  تحمر المفاوضات دولتي ، م  و »مضيف ا: »، 1967تموم نلى حدود 
وم  هضا، نجد اليوم وبعد  «.فلسةي  دائمة م  إسرائيل وا رد  ومئر، وحدود إسرائيلية دائمة م 

نلى توقي  اتفاق كام  ديفيد، يمف ايلتزام بالس م في مواجهة أخةار كبرى،  ناما   38مرور 
الفلسةينيي  وترسيخها المستوةنات وتشريدها  م  في ظل بنا  إسرائيل مزي دا ومزيدا   خئوئا  

مليو  فلسةيني يعيشو  بهضه المناةق  5.4احت لها  رال فلسةينية. وتكشف ا رقام أ  أكحر م  
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المواةنة اإلسرائيلية. ويعيش الجز  ا كبر منهم تحت الحكم العسكر   المحتلة، لكنهم ي يحملو 
  سرائيلية.اإلسرائيلي، ولم يشاركوا بالتئويت في اينتخابات الوةنية اإل

ألف مستوة  إسرائيلي داخل فلسةي  بمميزات المواةنة والمواني   600في تلال ا حنا ، يستمت  قرابة 
وجود دولة واحد ، ا مر الض  قد  اإلسرائيلية. وم  شن  هضه العملية التعجيل بخلق واق  يموم نلى
 إلسرائيل بئور  بالغة. يدمر الديممراةية اإلسرائيلية ويسفر ن  تئاند اينتمادات الدولية

في دنم حل الدولتي  نبر استضافة مجمونة م  النماشات الشهر « مركز كارتر»م  جانبه، استمر 
 سبيل نحو الس م. وبنا    الماضي م  ممحلي  ن  إسرائيل وفلسةي ، في خضم مساني البحث ن 
أ  انتراف الوييات المتحد   نلى النتائ  اإليجابية التي أحمرتها هضه النماشات، فرنني نلى حمة م 

أخرى لم تُمدم نلى هضه الخةو  بعد. كما أ   بدولة فلسةينية م  شننه تيسير ا مر ضاته نلى دول
 ضلال سيمهد الةريق أمام ئدور قرار م  مجلس ا م  حول مستمبل الئراع اإلسرائيلي 

 الفلسةيني.
العامة لتسوية هضا الئراع. وينبغي أ  م  جانبه، ينبغي لمجلس ا م  تمرير قرار يرسم الخةوة 

 يعيد التنكيد نلى ندم قانونية جمي  المستوةنات اإلسرائيلية ورا  حدود نام
أمام إمكانية مناقشة ا ةراف المعنية إدخال تعدي ت. وم  الضرور   ترال البا  مفتوحا   ، م 1967

يعترف المرار بحق دولتي  أ توفر ضمانات أمنية لدى الجانبي  اإلسرائيلي والفلسةيني، ويج  
إسرائيل وفلسةي  في العيش في س م وأما . وينبغي اتخاض إجرا ات إضافية منها نزع تسليا الدولة 

 ا مم المتحد . الفلسةينية، ونشر قو  حفظ س م تحت رناية
وينبغي أ  يؤكد أ  قرار جديد م  مجلس ا م  بهضا الشن  نلى أ  اتفاقات جنيف والضمانات 

وأ  يعل  كضلال دنمه  خرى المرتبةة بحموق اإلنسا  تنةبق نلى جمي  ا ةراف ةيلة الوقت،ا 
    اتفاق تتوئل إليه ا ةراف المعنية فيما يخص ال جئي  الفلسةينيي .

وم  شن  انتراف الوييات المتحد  ونيل نضوية ا مم المتحد  وئدور قرار م  مجلس ا م ، 
تعزيز المياد  الفلسةينية  هود دبلوماسية مستمبلية. وم  شن  هضه الخةواتإرسا  ا سس المناسبة لج

المعتدلة، م  البعث في الوقت ضاته بتنكيدات واضحة للرأ  العام اإلسرائيلي بانتراف العالم بنسره 
 برسرائيل وأمنها.

ق  الدولة الواحد  للتئد  لوا بل وربما الوحيد في الوقت الراه   في الواق ، هضا هو السبيل ا محل 
تحميمه، المعاونة في إقرار الس م في إسرائيل  الض  تفرضه إسرائيل نلى نفسها والشع  الفلسةيني.

لمد كا  الهدف الرئيسي نلى ئعيد السياسة الخارجية الض   ،1978وجيرانها. وفي سبتمبر )أيلول( 
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س بينما جلس بيغ  والسادات شعرت بالفخر وأنا أمام جلسة مشتركة للكونغر  قضيت نمر  محاوي  
 في شرفة فوقنا، ووقف أنضا  الكونغرس ليحتفوا بالبةلي  ئانعي الس م.

 إنني أخشى نلى روو كام  ديفيد.. ويج  أي نهدر هضه الفرئة.
 28/11/2016، «نيويورك تايمز»

 1/12/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 عرب يشعلون النار/ عرب يطفئونها! .61
 الياكيم هعتسني

جد الشرخ في مجتمعنا تعبيره حتى في تمدير نسبة الحرق المتعمد م  بي  نموم الحرائق، ناهيال ي
ن  الحكم نلى الموقف العربي م  المئيبة الوةنية: شج  أو ي شج . ونندما شجبوا، وحتى 

مسؤولو  فمة ن  أنفسهم أم لعل ضن  « أفراد»قدموا المعونة، هل هضه مجرد مناور ؟ والمحرقو ، 
 تمعهم الض  خلق أجوا  الكراهية هو الض  أدى إلى ضلال؟مج

قتلة الحاخام مارال م  نتنئيل أم أولئال الضي   –« العر »محل هضه المعض ت ترافمنا دوما: م  هم 
أنمضوا زوجته المئابة وأةفالهما داخل السيار  وأنمضوا حياتهم؟ هل هو الشرةي الفلسةيني الض  

 اإلسرائيلي أنمضواالشرةة الضي   أفراد، أم ربما بالضات إيلجز بيت النار نلى الجنود في حا أةلق
كامل دو  ةعام، قر  مستوةنة آفني حيفتس. نر  ارتكبوا أنمال   سبوعداخل حفر  نلق فيها 
 م  منهم هو الممحل للعر ؟ – با نضا قتل، ونر  تبرنوا 

لضي  ينمضو  متضرر  حوادث الةرق يجر  المستوةنو  اليهود العر  راشمي الحجار ، وكضا العر  ا
في الخليل ضبا نر  يهودا  ونر   1929والمئابي  بالحجار  التي رشمها نر  آخرو . في العام 

 66 أنمض. أحدهم، أحمد قريضة، أخرىحس  قائمة  425يهوديا حس  قائمة ما،  256أنمضوا يهودا : 
 ا كحر بشانة.« اإلرهابيي »بعل المتلة  أيضانفسا، ولك  م  نائلته )أبو نيشة( خر  

لعر ، وم  تعتمدو   أفعايالماضي كانت  ا سبوع: بعل الحرائق في أيضاهضا مشوش؟ خضوا هضا 
سيئلا، سيبني، سيرمم م  جديد؟ م  يبني المستوةنات؟ نر ، بالةب . نر  ويهود يعملو ، 

نسي  حيا  يومي،  يخدمو ، يشترو  ويبيعو ، يعالجو  ويَعالجو  معا، يحتكو  هضا بضاال في
 الةيبة هي أنه ي توجد أنبا . هضا بات سياق حيا  ناديا. وا نبا 

ايستنتا  معروف: ي ينبغي التعميم، وفي كل ما يتعلق بالفرد العربي يمف أمامنا شخص وليس 
في العالم  اإلرهابيي ، ويكاد يكو  كل إرهابيوم  ضلال، فليس كل مسلم في العالم هو «. نربيا»

ي . هضا يستدني التمييز بي  الفرد وبي  المجتم  الض  يعيش فيه، والض  هو في معظم مسلم



 
 
 
 

 

 49 ص             4125 العدد:        1/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

الحايت ةاغية، وحشي، مغلق الحس، متزمت وظ مي. كل فرد يتجرأ نلى اينترال نلى ما 
قال نربي نلى مسمعه، واحد  إضافي محل هضا المجتم ، الويل له. ونليه، « سياسيا ئحيحا»يعتبر 

 رائعة، ونلى المق قال العكس التام، ي تغض  نليه، ف  مفر أمامه. راأمو ن  واحد، 
في محل هضا المجتم  يمك  للتغييرات أ  تنتي م  فوق فمة. وكل محاولة للتحول الديممراةي م  

، ونليه ي تستخفوا بالوض  المائم الض  «الربي  العربي»انظروا إلى  –تحت تستدني المئيبة 
شخئي، دو   أساسالواحد م  اآلخر نلى « المناةق»لعر  ويتعاملو  في يتئل فيه اليهود وا

 «.السياسة الئحيحة»ئلة بالسلةة الفلسةينية، التي تسكتها 
: تئفية ايستيةا  أوباماإدار   إنتا ح حة آمال أبمت السلةة الفلسةينية نلى قيد الحيا ، كلها م  

الزم  يعمل ظاهرا في ئالا  إ س في اليهود، وتمول اليهود  الض  يبدد نموه الفكر  التي زرنت الين
 إلىالمتحد ، دو  حاجة  ا ممبوسائل دبلوماسية، م  « المناةق»العر ؛ ةرد اليهود م  

 «.قوى الس م»المفاوضات والتنازيت؛ ضعضعة التئميم الئهيوني م  الداخل بمعونة 
هي الفرص في أ  يوقف ترام  بوحشية لم يترال اينم   في أميركا شيئا م  هضه اآلمال. قليلة 

 اإلسرائيلياليسار  أما؛ ا م في مجلس  إسرائيل، أو يعمل ضد «المناةق»النمو في « اوبامية»
، نلى وز  «التعايش»فآخض في الضعف. في محل هضا الوض ، مجتم  آخر كا  سيختار خيار 

 «.لم تك  تستةي  ضربهم، فانضم إليهم إضا»المحل: 
 مونا المستشرقو : هل هضا محتمل نندهم؟فليعلمنا معل

 «يديعوت»
 1/12/2016، األيام، رام هللا
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