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  وجعلت منشآته تحت قبضة المقاومة االستراتيجية هقوتاالحتالل  أفقدت الحية: حماس .1
قال عضو المكتبب السياسبي لحركبل المماومبل ايسب"ميل "حمباس"  لحيبل الحيبل  ة  الحركبل ستواصبل 

 فيل بذلك.الطريق لتحرير األسرى  مشددًا عحى أ  ما بيد مجاهديها ك
ولبب"ل كحمتبب  سببي مسببيرة جماهيريببل ضببلمل شببمال قطبباة غببزة  يببوم الجمعببل  لاطببب الحيببل ا حببت"ل 

 قائً": عحيكم ا ستعداد لدسع الثم   وطول الزم  ليس سي مصححتكم.
ألف م  أنصار حركل حماس سي شمال قطاة غزة ةحيبا  لبذكرى  100ولرج بعد ص"ة الجمعل قرابل 

 والعشري  لححركل.ا نط"قل التاسعل 
وأكببد الحيببل أ  حمبباس واحببدة موحببدة بمادتهببا ومجاهببديها وأبنائهببا سببي الببدالل واللببارج  مشببيرًا ةلببى أ  
الحركببل تمكنببت ومعهببا أبنببا  شببعبنا مبب  ةعببادة ا عتبببار لحمضببيل الفحسببطينيل ومشببروعها الممبباوم عحببى 

 وأضاف: ل  نتراجع ع  ليار المماومل حتى التحرير. طريق التحرير.
رادتهببا  وأ  تحريببر قطبباة غببزة مبب  ا حببت"ل لطببوة  ونّببب  ةلببى أ  غببزة رغببم الحصببار حببرة سببي قرارهببا واي

وتببابع: أسمببدت حمبباس العببدو قوتبب  ايسببتراتيجيل وجعحببت مطاراتبب   عحببى تحريببر سحسببطي  كببل سحسببطي .
حديثب  وتوجب  الحيبل ب ومنشآت  العسكريل وقواعده البحريل تحت قبضل المماومبل تضبربها وقتمبا شبا ت.

 ل"حت"ل قائً": غدًا نأتيك م  سوق األرض وم  أنفاقها وم  لجج البحار وم  سمائها.
وأشببار عضببو المكتببب السياسببي لحمبباس ةلببى أ  الحركببل اسببتجابت لتطحعببات شببعبنا وقببدمت نموذجببًا 
محترمبببًا سبببي الحكبببم رغبببم الحصبببار وحممبببت األمببب  واألمبببا  لشبببعبنا  مردسبببًا: شبببكحت حمببباس لحمماومبببل 

وشدد عحى أ  حماس كانت وستبمى صادقل سي المنهج  وثابتل عحى المبدأ   وحمايل وغطاً .حاضنل 
 وحرة سي الكحمل.

ونّب  الحيل ةلى أ  حماس حاسظت عحى ع"قاتها السياسيل المتوازنل مع دول المنطمل ولم تزج بنفسها 
حت"ل بأشبكال  كاسبل وقال: نرسض التطبيع مع ا  سي أتو  صراعات دول المنطمل مع بعضها بعضًا.

ودعبببا العبببرب والمسبببحمي  كاسبببل ةلبببى أ  يحسبببنوا ضبببياسل  سهبببو كبببائ  سبببرطاني  ونبببدعو لحعمبببل ضبببده.
ال"جئببببي  ةلببببى حببببي  عببببودتهم ةلببببى أرضببببهم وقببببراهم المحتحببببل  مطالبببببًا بضببببرورة الوقببببوف أمببببام ت ببببول 

 ا ستيطا  ومحاو ت شرعنت .
دس  داعيبًا الجميببع ةلبى ا نلبراط سيهبا بكبل قببوة  وجبدد الحيبل التأكيبد عحبى الببدعم الكامبل  نتفاضبل المب

ولاطببب حركببل سببتً قببائً": تعببالوا لنببتلحف معببًا مبب  اتفبباق أوسببحو  والوقببوف أمببام محبباو ت ةجهاضببها.
 المشؤوم الذي سرق شعبنا وكبل يدنا وأطحق يد ا حت"ل وسّوق ل  سي المنطمل.
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لحركبببل لهبببا وداعيبببًا حركبببل سبببتً لتكبببو  هبببذه وعببببر عببب  تمبببديره لمببببادرة الجهببباد ايسببب"مي  مبينبببًا دعبببم ا
ونبببوه ةلبببى رسبببض حمببباس ا عتمبببا ت السياسبببيل  منبهبببًا ةلبببى  المببببادرة ةحبببدى قواعبببد ا نطببب"ق لحوحبببدة.

ضرورة تجريم التنسيق األمني  وايسراج عب  المعتمحبي  السياسبيي  ووقبف أشبكال الم"حمبل لحمجاهبدي  
ويمزق نسيجنا الوطني  ووقف التنسيق األمني يمهد  وتابع: التنسيق األمني يضرب وحدتنا والط"ب.

 الطريق أمام وحدة حميميل.
وسيمببببا يتعحببببق بالبرنببببامج السياسببببي لححكومببببل الفحسببببطينيل  قببببال الحيببببل:   يجببببوز ألي أحببببد أ  يفببببرض 

 م.2006برنامج  السياسي  ونطالب باحترام ما اتفمنا عحي  لاصل وثيمل الوساق الوطني عام 
 9/12/2016موقع حركة حماس، 

 
 سنوات بالضفة الغربية خمسخطة تنموية لت ِعد  الحكومة الفلسطينية  .2

أعح  مراقب سحسطي  لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور ع  عزم : واموكالل  – نيويورك
وقال ة  اللطل  .2022ةلى  2017الحكومل الفحسطينيل عحى وضع لطل تنمويل ت طي األعوام م  

عمحيات ايغاثل الحاليل ةلى عمحيات تؤسس لتنميل حميميل تجعل أموال المانحي   تأتي ل"نتمال م 
. 2030أكثر استم"ليل  مؤكدًا أ  هذه اللطل ستتماشى مع ما أقره قادة العالم سي لطل التنميل 

سي بيا  ل  مسا  أمس األول أمام ا جتماة اللاف الذي عمدت  الجمعيل العامل   وأضاف منصور
أ  ا قتصاد الفحسطيني يعاني م    تحدة بشأ  مسألل تمديم المساعدة لحشعب الفحسطينيلألمم الم

 .تشوهات بنيويل عميمل نتيجل ل"حت"ل ايسرائيحي الممتد منذ نصف قر  تمريباً 
  10/12/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 
 ن بلبول فور اإلفراج عنهماري  عباس التقى الشقيقين المحر   .3

األسيري    محمود عباس  سي رام هللا لالفحسطينيالسحطل أبو سعدة: استمبل رئيس سادي  -رام هللا 
 82ع  الطعام لمدة  المحرري  م  سجو  ا حت"ل  محمد ومحمود بحبول  الحذي  لاضا ةضراباً 

 وقدم التهنئل لألسيري  بب"الحريل والعودة ةلى وطنهما وشعبهما وعائحتهما"  معرباً  بشكل متواصل. يوماً 
ع  أسرانا ومعتمحينا كاسل". وأكد أ  "الميادة الفحسطينيل تضع قضيل األسرى سي  سي "ايسراج  أمح  ع

 ممدمل أولوياتها وتبذل كل الجهود لإلسراج عنهم والتلفيف م  معاناتهم ومعاناة أسرهم وذويهم".
ى ايسراج ع  وأكد األلوا  بحبحول دعم األسرى الكامل لعباس وسياسات   وثمنا حرص  الكامل عح

كما قدما التهاني لعباس بمناسبل  كاسل األسرى والمعتمحي  ومتابعل قضاياهم والتلفيف م  معاناتهم
 نجاح المؤتمر السابع لحركل ستً  وانتلاب  رئيسًا لحركل ستً بايجماة.
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 نام.وحضر الحما  رئيس هيئل شؤو  األسرى والمحرري  عيسى قراقع ومحاسظ رام هللا والبيرة ليحى غ
  10/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 : تحرير أرضنا لن يكون بغير السالح والتضحيات"الجهاد اإلسالمي" .4

شببدد الميببادي سببي حركببل الجهبباد ايسبب"مي لالببد البببط   أ  سحسببطي  "لبب  تعببود : نبيببل سببنونو -غببزة 
 ذلك. ب ير الس"ح والتضحيات"  مشيًرا ةلى أ  "المماومل السحميل" ل  تستطيع تحميق

ورًدا عحببى سببؤال صببحيفل "سحسببطي "  بشببأ  بنببا  رئببيس السببحطل وحركببل سببتً محمببود عببباس برنامجبب  
السياسي عحى أساس ما يصف  "المماومل السحميل"  أجاب البط  أ  المماومل السحميل ل  تستطيع أ  

واجز ( ةلببى حببVIpتببدلل مريًضببا لمعبببر بيببت حببانو  "ةيببرز"  ولبب  تسببتطيع أ  تببدلل مسببؤوً  يحمببل  
 ا حت"ل ايسرائيحي "وهذا واضً".

جبببا  ذلبببك عحبببى هبببام  تشبببييع شبببهيدي كتائبببب الشبببهيد عبببز البببدي  المسبببام  الجنببباح العسبببكري لحركبببل 
 "حماس" ةسماعيل شمالي ورامي العرعير  أول م  أمس  سي غزة.

صب"ح  وأكد البط  أ  الطريق ةلى سحسطي  "ل  يكو  ب ير المماومل والتضحيل والجهاد.. هكذا سعل
 الدي  األيوبي  وأبو عبيدة ب  الجراح  وهكذا سعل سيدنا عمر ب  اللطاب  رضي هللا عن (".

وأوضبببً أ  "الطريبببق لححريبببل لببب  تكبببو  ب يبببر التضبببحيل"  مردسًبببا "لببب  نسبببتعيد سحسبببطي  ة  بالمماومبببل 
 والتضحيل  هذه ُسنل التاريخ    حريل ب" ثم ".

 10/12/2016فلسطين أون الين، 
 

 بالخارج لمشاركة الكل الفلسطينيوتطالب عقده  رام هللاببية" تتعهد بإفشال عقد المجلس الوطني "الشع .5
الجبهبل الشبعبيل لتحريبر سحسبطي   أكبدت   أ  غزة  م  9/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالمنشر 

ل رسضببها عمبببد جحسببلس لحمجحبببس الببوطني الفحسبببطيني سببي مدينبببل رام هللا  تحببت حصبببار وتحكببم ا حبببت"
 الصهيوني  داعيل ةلى عمدها لارج الوط .

لب"ل مهرجبا  نظمتب  -وعبر عضو المكتب السياسي لحجبهل  ومسؤول سرعها سي غزة  جميل مزهر 
رسببض جبهتبب  أ  تكببو   - نط"قتهببا 49الجبهببل سببي مدينببل الشببيخ زايببد شببمال المطبباةى ةحيبباً  لحببذكرى 

هببوا  حببزب أو شببلف معببّي   متعهببًدا بببأ  تعمببل المنظمببل أداة أو مجببرد "مزرعببل" ُيتعامببل بهببا حسببب أ 
 جبهت  عحى ةسشال عمد الجحسل سي الضفل.

ورحببب مزهببر بببدعوة مصببر الفصببائل الفحسببطينيل لححضببور لحعاصببمل المصببريل المبباهرة  مبب  أجببل عمببد 
وأكببد مزهببر  رسببض الجبهببل المبببادرة الفرنسببيل  قببائً" "نعببّد المبببادرة الفرنسببيل كمببا  حببوارس وطنببّي شببامل.
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ببببادرة العربيبببل  وهبببي مجبببرد محببباو ت لتصبببفيل قضبببيل شبببعبنا الفحسبببطيني وحموقببب "  ودعبببا السبببحطل الم
  الفحسطينيل لوقف التعامل وا عتراف بالمبادرتي .

وجدد التعهد بم"حمل المتورطي  سي اغتيال المناضل عمر النايف  قبائ": "الجبهبل الشبعبيل لب  تنسبى 
هت  ست"حق كل م  تورط سي جريمل اغتيال   مضيفا أ  "يد دما  الشهيد النايف"  مشددا عحى أ  جب

وأشببار ةلببى اسببتمرار الجبهببل الشببعبيل ومواصببحتها سببي كشببف الفسبباد الببذي يسببود سببي  الجبهببل طويحببل".
 وزارات السحطل الفحسطينيل ومؤسساتها  وعحى رأسها سساد السفارات.

ة  المجحببس الببوطني   ر الششببتريالجبهببل الشببعبيل لتحريببر سحسببطي  زاهبب سببي قببال الميبباديمبب  جهتبب   
 الفحسطيني هو برلما  الشعب الفحسطيني بكاسل أماك  تواجده وهو المرجعيل الفحسطينيل لشعبنا.

وتابع: "تم التواسق ل"ل الحوارات التي جرت سي الماهرة عحى تشكيل لجنل م  كل الفصبائل بمبا سيهبا 
ي م  غير المنطمي الحبدي  عب  عمبده ببرام حركتي حماس والجهاد م  أجل ةجرا  ا نتلابات وبالتال

وذكببر الششببتري لبب"ل حديثبب  لببب"المركز الفحسببطيني لإلعبب"م" بببأ  رئببيس السببحطل محمببود عببباس  هللا".
حبباول لبب"ل الفتببرة الماضببيل الببدعوة  جتمبباة لحمجحببس الببوطني ة  أ  ا عتراضببات عحببى هببذه الببدعوة 

مجحبس البوطني   يبتم  سبتلدام سياسبي ومصبححل كانت كبيرة  األمر الذي حبال دو  انعمباده كبو  ال
وبلصببوف موقببف الشببعبيل مبب  الببدعوة أكمببل: "موقفهببا لببم يت يببر وهببو رسببض  حزبيببل عحببى حببد  قولبب .

عمببد المجحببس بببرام هللا تحببت جببراب ا حببت"ل أو  ولعببدم حضببور ا جتمبباة لجببز  مهببم مبب  األعضببا  
 .وأيضا لعدم وجود تواسق عحى ةجرا  ا نتلابات لحمجحس"

ـــة، وأضببباست  ـــًا اإلخباري ـــة مع الميبببادي سبببي الجبهبببل الشبببعبيل لتحريبببر   مببب  غبببزة  أ  9/12/2016وكال
سحسطي  محمد طوما  دعا ةلى عمد جحسل المجحس الوطني المادمبل لبارج األراضبي الفحسبطينيل حتبى 

 يتمك  الجميع المشاركل سيها بعيدا ع  قيود ا حت"ل ا سرائيحي.
دي  لمراسل "معا":" ةذا تم ا ستفراد سي عمد المجحس الوطني بدو  تواسبق وقال الميادي طوما  سي ح

وطنببببي سببببيكو  لبببب  انعكاسببببات ضببببارة عحببببى مجمببببل المضببببيل الفحسببببطينيل وعحببببى المنظمببببل عحببببى وجبببب  
وطالببب الحجنببل التحضببريل بعمببد اجتمبباة لهببا سببي اللببارج ووضببع األسببس لكيفيببل تشببكيل  اللصببوف".

 ضم  مشاركل كل تجمعات الشعب الفحسطيني.المجحس م  الدالل واللارج بحي  ي
وأكد عحبى أهميبل انعمباد المجحبس ينهبا  ا نمسبام واسبتعادة الوحبدة الوطنيبل واعبادة المضبيل الفحسبطينيل 

 ةلى الواجهل بايضاسل  نتلاب رئيس المنظمل والححنل التنفيذيل لمنظمل التحرير.
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 الفلسطينية الداخليةو اإلسرائيلية و الدولية ثالث قررنا بمؤتمر فتح العمل على الساحات الالرجوب:  .6
جبريل الرجوب  بأنب  سبيبذل كبل جهبد لتوحيبد : أعح  عضو الحجنل المركزيل لحركل ستً  جاكي لوري

هبذا  وقبال لصبحيفل هبآرتس ايسبرائيحيل كل الفصبائل الفحسبطينيل مب  أجبل الكفباح سبي السباحل الدوليبل:
نشبباط سببي مؤسسببات األمببم المتحببدة  بمببا سببي ذلببك سببي مجحببس "سنشببدد سياسببل المماطعببل وال :ا سبببوة
 .األم "

عبب  قببانو  التسببويل الببذي أجيببز بببالمرا ة األولببى وعبب  حكومببل نتنيبباهو قببال الرجببوب: "نحبب  نعببرف أ  و 
هذه حكومل يمينيل  متطرسل وساشيل  ولك  العبالم   يسبير حسبب نتنيباهو وحكومتب ". سبي مبؤتمر سبتً 

سببببي ثبببب"  سبببباحات: السبببباحل الدوليببببل  السبببباحل ايسببببرائيحيل والسبببباحل  تمببببرر عحببببى حببببد قولبببب   "العمببببل
الفحسببببطينيل الدالحيببببل. سببببي دالببببل ةسببببرائيل سنواصببببل ا تصببببال مببببع المببببوى الديممراطيببببل ومببببع الواننببببا 
الفحسبببطينيي  مبببواطني الدولبببل  والبببذي  هبببم قبببوة سياسبببيل   ببببأس بهبببا. سبببي السببباحل الفحسبببطينيل سبببنبحور 

ي. هذا كفاح يؤيده معظم الشارة الفحسطيني ولب  تأييبد ايضبا سبي السباحل سياسل واضحل لحكفاح الشعب
 يتوقعوا بأ  نرسع عحما أبيض ونمول لإلسرائيحيي  اسعحوا ما تشاؤو ". أ الدوليل.   يجب 

ع  الكفاح الشبعبي وكيبف سبيجد هبذا تعبيبره  األحادي ما الممصود سي وسي سؤال وجهت  الصحيفل  "
هبذا لب  يكبو  قبرار سبتً و  "نح  سنبحور سياسل واضحل مع كل الفصبائل ب " قال الرجو ؟األرضعحى 

سمببط. عنببدما نتوجبب  ةلببى الكفبباح الشببعبي سببت  هببذا قببرار اسببتراتيجي وعحببى كببل الفصببائل الفحسببطينيل أ  
 تكو  شريكل سي ".

 وع  نتائج ا نتلابات األليرة لفتً  حل الرجوب ثانيًا بعبد مبروا  البرغبوثي  أصببً الرجبوب موضبع
  يتطحببع  تلمينببات عبب  اسببت"م  قيببادة الحركببل بعببد أبببو مبباز  الرجببوب قببال عبب  هببذا الموضببوة  أنبب 

 . لمنصب سياسي كبير و  يعتزم تحمي منصب نائب أو أي منصب آلر ذي طابع تمثيحي صرف
مببؤتمر سببتً لببم يعببرض اسببتراتيجيل جديببدة سببي ظببل الجمببود  أ يببرسض الرجببوب ا نتمبباد الببذي يمببول و 

الوضبببع المعمبببد سبببي السببباحل العربيبببل والدوليبببل  ببببل ركبببز عحبببى ا نتلاببببات وعحبببى تصبببفيل السياسبببي و 
"هبذا لبيس صبحيحا"  يمبرر. "كانبت وقبال الحسابات مع اللصوم السياسيي   و  سبيما محمبد دحب" . 

محاولل لحتشهير بحركل ستً. الكبل عنبي ببدح"  أل  هبذا يصبنع العنباوي  الرئيسبل سبي الصبحف. لمبد 
 م  ستً بشكل قانوني وهو   ينتمي لححركل. ُأبعد دح" 

حسببب الرجببوب  كببرس المببؤتمر زمنببا طببوي" لحبحبب  سببي المسببائل السياسببيل والدالحيببل  وعحببى رأسببها و 
"اتفمنبببا عحبببى أنببب  توجبببد حاجبببل لتحميبببق المصبببالحل مبببع وقبببال ا نمسبببام الفحسبببطيني والوضبببع السياسبببي. 

سببنوات وأدى ةلببى لسببارة لحجميببع: لحمبباس حمبباس ورأب الصببدة الببذي ينهببي تمريبببا بعببد قحيببل عشببر 
 م  هذا ا نمسام هو ةسرائيل". األساسولفتً ولحشعب الفحسطيني كح  عحى حد سوا . الرابً 
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يمدر الرجوب بأن  نضجت الظروف لحمصالحل بي  ستً وحمباس وبرأيب  سبت  هبذا سيحصبل سبي السبنل 
سي هذا الموضوة  والطرسبا  ينصبتا   يوجد ض ط شديد أيضاالمريبل المادمل: "سي الشارة الفحسطيني 

بأنب  ةذا  أيضبال  رغم محاو ت جهات لارجيل لحتأثير. سي نهايل المطاف  نفهم سي ستً وسبي حمباس 
 لم نستمع لنبض الشعب  ست  الطرسي  سيلسرا ".

 10/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 يدعو فتح إلى خطوات عملية إلنهاء االنقسامالبردويل  .7
قيبببادة حركبببل سبببتً بعبببد انتهبببا  مؤتمرهبببا السبببابع ةلبببى ا لتفبببات ةلبببى المضبببيل  ركبببل حمببباسدعبببت ح: غبببزة

نها  ا نمسام. لى الوحدة الوطنيل واي وأوضً الميادي سبي حركبل حمباس صب"ح البردويبل  الفحسطينيل  واي
سي حدي  لاف مع "قدس برس"  أ  "حماس تنتظر م  قادة ستً أ  يتجهوا لتطبيق ا تفاقبات التبي 

وأضاف: "عحى رأس هذه ا تفاقات  صل ةليها بشأ  المصالحل  سي الماهرة والشاطئ والدوحل".تم التو 
ةعادة صياغل منظمل التحريبر الفحسبطينيل  وتفعيبل المجحبس التشبريعي  والتحضبير  نتلاببات شبامحل: 

 المجحس الوطني  والتشريعي  والرئاسيات  ووقف التنسيق األمني والتطبيع مع ا حت"ل".
 9/12/2016، برسقدس 

 
 القريبة من قطاع غزة : أنفاق حماس تصل "الكيبوتسات""معاريف" .8

قببال ضببابط كبيببر بميببادة المنطمببل الجنوبيببل سببي جببي  ا حببت"ل ايسببرائيحي ة  بعببض : المببدس المحتحببل
 أنفاق كتائب الشهيد عز الدي  المسام تصل ةلى قرب "الكيبوتسات" المريبل م  قطاة غزة.

ي حببدي  نمحتبب  صببحيفل "معبباريف" عنبب   بعببد لتببام منبباورة عسببكريل لحجببي  بمحببيط وذكببر الضببابط  سبب
المطببباة  أ  أنفببباق الجنببباح العسبببكري لحمببباس "متفرعبببل كثيبببًرا تحبببت األرض  وُتسبببتلدم لنمبببل المبببوات 

وأكبد الضبابط الكبيبر ةمكانيبل لبروج ممباتحي حمباس لتنفيبذ عمحيبات مب  األنفباق المريببل مب   والسب"ح".
وشبدد عحبى أ   ايسرائيحيل  وهو األمر الذي حاول الجي  التعامبل معب  لب"ل المنباورة."الكيبوتسات" 

قضبيل األنفبباق "عحببى رأس سببحم أولويببات الجببي "  مضببيًفا "أنبب  طالمببا بمببي تهديببد عحببى سببكا  الجنببوب 
 سواً  تحت األرض أو سوقها سسيعمل الجي  بالحزم الكامل يحباط "  عحى حد تعبيره.

  بعببض المسببتوطنات المحيطببل بالمطببباة حببال نشببوب حببرب  قببال ة  األمببر لبببيس وبشببأ  قببرار ةلبب"
 قطعًيا  وسيكو  مرتبًطا بتطور األحدا  وتمديرات الموقف سي حين .

وأشار الضابط ةلى أ  المناورة تهدف ةلى التدريب عحى مواجهل سيناريوهات تشمل "المس بتشبكي"تنا 
 ألرض أو م  سوقها".الدساعيل بفرقل غزة  سوا  بهجمات م  تحت ا
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ورأى أ  "المنبببباورة حسببببنت مبببب  مببببدى جاهزيببببل المببببوات ألي سببببيناريو"   ستًببببا ةلببببى أ  "الجببببي  متببببيمظ 
وذكر أ  حركبل حمباس "منضببطل حالًيبا"  لكنهبا تواصبل بنبا  قوتهبا  لتحركات حماس سي قطاة غزة".

يببل  وتبحبب  عبب  ححفببا   العسببكريل  وتسببتعد لحمواجهببل المادمببل  وتسببعى لتوسببيع قبضببتها بالضببفل ال رب
ووج  الضابط رسالل تهديد لحمباس قبال سيهبا: "ة  أي ةطب"ق نبار باتجباه ةسبرائيل سبيواج   وسق قول .

ورغبم ذلبك  سبت  الضبابط الكبيبر  برد حاسم"  مشيًرا ةلى "حماس هي العنوا  ألي هجوم مب  المطباة".
 أكد أ  جيش  ليس معني بالتصعيد مع حماس سي غزة.

 8/12/2016، غزة –الفلسطينية )صفا(  وكالة الصحافة
 

 : فتح تناقش عقد اجتماع للجنتها المركزية في غزة"القدس العربي" .9
أشبببرف الهبببور:   يسبببتبعد مسبببؤولو  كببببار سبببي حركبببل "سبببتً"  قبببدوم وسبببد يمثبببل أعضبببا  الحجنبببل  -غبببزة 

ة بنبا  وتمويبل المركزيل الجديدة ةلى قطاة غبزة  بهبدف عمبد اجتمباة ينباق  بالدرجبل األولبى محبف ةعباد
أطبببر التنظبببيم سبببي المطببباة  لحمبببرة األولبببى منبببذ سبببيطرة حركبببل "حمببباس"  لكبببنهم يشبببيرو  ةلبببى أ  هبببذا 

 ا جتماة   يعني قدوم الرئيس محمود عباس لرئاست   بصفت  قائدا عاما لححركل.
مر السبابع ولم يعد موضوة عمد اجتماة لميادة حركل ستً الجديدة سي غزة أمرًا سريًا  بعد انتهبا  المبؤت

لححركببل  والبببذي انتلبببب قيبببادة جديببدة  لاصبببل وأ  مبببداو ت المبببؤتمر شببمحت مطالببببات مببب  األعضبببا  
المادمي  مب  غبزة عحبى عبدة نمباط لتمويبل "سبتً" سبي قطباة غبزة البذي يعمبل ببدو  مكاتبب رسبميل حتبى 

 سي المطاة. الححظل  منذ أ  وقع ا نمسام  م  بينها الطحب بعمد اجتماعات لحجنل المركزيل لححركل
 10/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 قاعدة عسكرية ضدخططت لتنفيذ هجمات بينها بالقدس تابعة لحماس يعلن اعتقال خلية  "الشاباك" .11

نشبببر ايعببب"م العببببري  صبببباح الجمعبببل  وبعبببد سبببماح الرقاببببل العسبببكريل الصبببهيونيل  : المبببدس المحتحبببل
أنهبا تتببع لحركبل حمباس  لططبت لتنفيبذ هجمبات مب  تفاصيل اعتمبال لحيبل بالمبدس المحتحبل  زعمبت 
وجرى اعتمال أعضا  اللحيل م  أحيا  "الشيخ جراح"  بينها ضد قاعدة عسكريل ل"حت"ل سي المدينل.

 و"صور باهر" سي المدس المحتحل سي اآلونل األليرة  وسق ما أساد ب  موقع المناة الصهيونيل السابعل.
ام الدالحي "الشاباك" أ  اللحيل ُشكحت لب"ل ستبرة اعتمبالهم سبي العبام ونمل الموقع ع  جهاز األم  الع

أعضببا  غببالبيتهم مبب  الماصببري  بهببدف تنفيببذ عمحيببات ةطبب"ق النببار سببي المببدس  8  وهببي تضببم 2015
وزعببم الموقببع أ  أعضببا  اللحيببل لططببوا لببب"مهاجمل قاعببدة عسببكريل سببي جبببل المطحببع المريبببل  المحتحببل.
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وحسبب الموقبعى "تببي  أيضبًا  المدس  وراقببوا الماعبدة ودرسبوا ليبارات التنفيبذ". م  الجامعل العبريل سي
 ضحوة بعض أعضا  اللحيل سي ةلما  الحجارة والزجاجات الحارقات ل"ل الفترة األليرة".

وجا  هذا ايع"  بعد يوم واحد م  ةع"  الشاباك اعتمالب  لحيبل ادعبى أنهبا تتببع لحركبل حمباس سبي 
 أعضا ". 7تنفيذ عمحيات ةط"ق نار وعمحيات لطف  وتزودت بالس"ح  وتضم اللحيل "لططت ل

 9/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لقاءات فلسطينية لبنانية في صيدا وبيروت تناقش الوضع األمني للمخيمات .11
  يبببزال العمببل سبببي "جببدار" ملبببيم عببي  الححببوة مجّمبببدًا  بعببد تبببدلل احببدى المرجعيبببات : محمببد صببالً

لسياسبببيل الحبنانيبببل المركزيبببل مبببع قيبببادة الجبببي  الحبنببباني  سبببتم ا تفببباق عحبببى تجميبببد العمبببل ببببب "الجبببدار" ا
 تكو  بدي" عن . أمنيلححول  ييجادوالسعي 

سببي ثكنببل الجببي  الحبنبباني سببي صببيدا  لمببا  بببي  رئببيس سببرة ملببابرات الجببي   أمببسسببي الممابببل  عمببد 
د ووسد م  الحجا  الشبعبيل الفحسبطينيل وعبدد مب  ممثحبي الحبناني سي الجنوب العميد الرك  لضر حمو 

الوسد الفحسطيني عرض الوضع األمني  أ وعحم  والمواطع سي عي  الححوة  برئاسل عبد ممدح. األحيا 
 موضوة المطحوبي . ةلى ةضاسلسي المليم وأهميل العمل عحى تحصين  واستمراره مع الجوار الحبناني  

لفحسببطينيل" لمببا  مببع وسببد مبب  قيببادة "حركببل امببل" برئاسببل عضببو المكتببب عمببدت قيببادة "تحببالف المببوى ا
 السياسي لححركل محمد جيباوي  وذلك سي مليم مار الياس سي بيروت.

وصببدر عبب  الحمببا  بيببا  نببّوه بمواقببف الببرئيس نبيبب  بببري الداعمببل لحشببعب الفحسببطيني وآلرهببا تدلحبب  سببي 
  وحرص  عحى ةقرار الحموق األساسيل ل"جئبي  وقف بنا  الجدار العازل سي محيط مليم عي  الححوة

 الفحسطينيي  سي لبنا  عبر مشاريع قواني  سي مجحس النواب الحبناني.
وشبببدد عحبببى "عبببدم اسبببتلدام المليمبببات لضبببرب السبببحم األهحبببي سبببي لبنبببا   والعمبببل لوضبببع حبببد لحفحتبببا  

شببتركل  وتفعيببل دور األمنببي سببي عببدد مبب  المليمببات مبب  لبب"ل تطببوير المببوة األمنيببل الفحسببطينيل الم
 الهيئات الفحسطينيل السياسيل واألمنيل الموحدة".

 10/12/2016السفير، بيروت، 
 

 غزةلحماس شمال قطاع  29 الـ ألف يشاركون في مسيرة االنطالقة مئة .12
شارك اآل ف سي مسيرة حاشدة دعت لها حركل حماس شمال قطاة غزةى ضم  سعاليات ةحيا  : غزة

ألببف مبب  أعضببائها وأنصببارها احتشببدوا  100وقالببت حركببل حمبباس ة  قرابببل  قتهببا. نط" 29الببذكرى الببب 
 سي باكورة احتفا ت ا نط"قل شمال المطاة.
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وانطحق اآل ف سي مسيرات سرعيل م  مساجد شبمال قطباة غبزة قببل أ  يتجمعبوا سبي دوار أببو شبر ى 
 حي  غّصت الساحل الملصصل لتجمع المسيرة بعشرات اآل ف.

 شاركو  رايات التوحيد  ورددوا هتاسات مؤيدة لحماس وليار المماومل سي مواجهل ا حت"ل.ورسع الم
 9/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تزف الشهيد محمد حرب منفذ عملية الطعن بنابلس .13

زسببت حركببل حمبباس سببي محاسظببل قحميحيببل الشببهيد محمببد جهبباد حسببي  حببرب الببذي استشببهد صببباح يببوم 
عامبًا(  استشبهد بعبد ةطب"ق النبار عحيب  عمبب محاولتب   19وقالت الحركل ة  الشهيد حرب   اللميس.

 تنفيذ عمحيل طع  عحى حاجز زعترة سي محاسظل نابحس.
 9/12/2016موقع حركة حماس، 

 
 حماس تنعى المفكر اإلسالمي الروسي حيدر جمال .14

مناصبر لحمضبيل الفحسبطينيل نعت حركل حماس ببالغ الحز  واألسى صديق سحسبطي  وحمباس  ال: غزة
والمببداسع الصببحب عنهببا سببي وسببائل ايعبب"م الروسببيل  المفكببر الروسببي المسببحم األذري األصببل  حيببدر 

 عاًما(. 69جمال  ع  عمر  
وحيببدر جمببال  هببو أحببد أعبب"م المسببحمي  سببي روسببيا  وأحببد مؤسسببي حببزب النهضببل ايسبب"مي وقببت 

لتعبيبببر عببب  البببدي  ايسببب"مي بح تببب  الروسبببيل العميمبببل ا تحببباد السبببوسياتي  وكبببا  سيحسبببوسا بارعبببا سبببي ا
 والمويل  وايع"ميا بارزا ومداسعا صحبا ع  ايس"م وقضيل المدس وسحسطي .

ساهم أيضا سي بنا  سكرة وسطيل ع  ايس"م سبي روسبيا ودول ا تحباد السبوسيتي السبابق بعبد انهيباره 
 وتمكي  الناس م  حريل التعبير والدعوة ةلى األديا .

كا  محبًّا لفحسطي   وتمنبى الصب"ة سبي األقصبى محبررا  واستضبيف سبي بعبض الفعاليبات ايع"ميبل 
 اللاصل بالمضيل الفحسطينيل  حي  كا  لمساهمات  أثرها المحموس.

 10/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 السلطةتعلن اعتصامًا في جامعة بوليتكنك احتجاجًا على انتهاكات  الطالبية كتلة حماس .15
أعحنببببت الكتحببببل ايسبببب"ميل التابعببببل لببببب"حماس" سببببي جامعببببل "بوليتكنببببك" سحسببببطي   سببببي محاسظببببل  :رام هللا

اللحيل  دلولها سي اعتصام مفتبوح دالبل أسبوار الجامعبل  ردًا عحبى محاصبرة األجهبزة األمنيبل التابعبل 
يبات المعبرض اللبدماتي لحسحطل الفحسطينيل لحرم الجامعل ومحاولل اعتمال طحببل الكتحبل ومصبادرة ممتن
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لمبد وصبل ا عتبدا  عحبى الحريبات الجامعيبل حبدًا   يطباق وبحبغ : وقالت الكتحل سي بيا  الذي أطحمت .
ت ببول أجهببزة أمبب  السببحطل عحببى الجامعببات الفحسببطينيل بالم"حمببل وا عتمببال السياسببي مسببتوى لطيببرا  

معبل سبي سبجو  أجهبزة السبحطل  وتبم سمنذ بدايل الفصل الدراسي الجاري اعتمل العشرات م  طحببل الجا
 التطاف الطالب يوسف األطر  م  أمام بوابل الجامعل".

 10/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 بـ"البوليتكنك" اإلسالمية حماس تطالب بالتحقيق في االعتداء على طلبة الكتلة .16
رى مسبا  أمبس سبي قال الناطق باسم حركل المماومل ايسب"ميل "حمباس" حسبام ببدرا   ة  مبا جب: غزة

جامعببل بوليتكنببك سحسببطي  هببو ةسببا ة بال ببل مبب  السببحطل الفحسببطينيلى حيبب  حاصببرت األجهببزة األمنيببل 
الجامعببل وحاولببت اعتمببال أبنببا  الكتحببل ايسبب"ميل  ومصببادرة ممتنيببات معببرض لببدماتي أقامتبب   مطالًبببا 

 بتجرا  تحميق شفاف سي الحاد .
(  ةلببى أ  "اعتببدا ات األجهببزة األمنيببل عحببى 12-9  وأشببار بببدرا  سببي تصببريً صببحفي  يببوم الجمعببل

الجامعبببات الفحسبببطينيل تزايبببدت سبببي الفتبببرة الماضبببيل بشبببكل مححبببوظى حيببب  تكبببررت مشببباهد محاصبببرة 
الجامعات ومصادرة ممتنيات الكتحل وم"حمل طحبتها  ما يستدعي تدلً" صارًما لوقف تحك ايجرا ات 

ل الفحسببطينيل بوقببف م"حمببل الطحبببل الجببامعيي   داعًيببا وطالببب الميببادي سببي حمبباس  السببحط التعسببفيل".
وجها  محاسظل اللحيل ةلى التحرك وتحميل رئبيس جامعبل البوليتكنبك مسبؤوليل حمايبل طحببل الجامعبل  
ومنّبهًببا عحببى لطببورة مببا قببام ببب  عناصببر أمبب  الجامعببل مبب  ضببربس لحطحبببل وسببّضس  عتصببامهم بعببدما 

 أبواب الجامعل. حاولت األجهزة األمنيل اعتمالهم عحى
 9/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نهارالليل و المشروع قانون يمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع األذان في  ِعد  نتنياهو ي   ":هآرتس" .17

نمحت صحيفل هآرتس ايسرائيحيل ع  مصدر : ع"  مشهراوي  عبد الرحيم حسي  -غزة  رام هللا 
أ  نتنياهو يدسع باتجاه ةقرار مشروة   مسأئيحي بنيامي  نتنياهو  ممرب م  رئيس الوزرا  ايسرا

  وليس قانو  يمنع استلدام مكبرات الصوت لرسع األذا   سي المدس وضواحيها  سي النهار أيضاً 
ولم يفصً المصدر ايسرائيحي ع  الموعد الذي سينتهي سي  نتنياهو م  ةعداد  .سي الحيل سمط

ولم يتسّ  التأكد م  صحل ما ذكره المصدر م  مصدر مستمل أو  ديدة.مشروة المانو  بصي ت  الج
 الحصول عحى تعحيق سوري م  الحكومل ايسرائيحيل حول الموضوة.

  10/12/2016 ،االتحاد، أبو ظبي
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دارة ترامب "إسرائيل"محادثات أولية بين  .18  وا 
ميًا سي البيت األبيض  قبل شهر ونصف م  است"م ايدارة الجديدة مهامها رس: تحرير رامي حيدر

عادت بعثل حكوميل ةسرائيحيل م  الو يات المتحدة  بعد أ  عمدت محادثات أوليل مع ايدارة الجديدة 
 التي عينها الرئيس األمريكي المادم  دونالد ترامب.

 سي واشنط  رو  درامر. "ةسرائيل"وشمحت البعثل رئيس مجحس األمني المومي يعموب ني يل وسفير 
ة  جولل المحادثات شمحت م"ئمل توقعات  nrg أ  آر جي صحيفل مكور ريشو  وموقعوقالت 

 "ةسرائيل"أوليل بي  الجهتي   وأ  ايدارة األمريكيل المادمل معنيل سي هذه المرححل بسماة وجهل نظر 
وحاولت البعثل ايسرائيحيل اللوض بموضوة ا تفاق النووي مع  حول عدة مواضيع سياسيل وأمنيل.

يرا  بادعا  اللطر الذي تشكح  عحيها  لاصل بسبب المفاع"ت الذريل  وهي واحدة م  الفزاعات ة
التي يحوح بها نتنياهو لحتحريض وب  اللوف بي  ايسرائيحيي  ليعيدوا انتلاب   لك  المحادثات 

 والو يات المتحدة سمط. "ةسرائيل"أجريت حول مواضيع تلف 
بوة بأن  سيبح  مع ترامب موضوة ا تفاق النووي  امتنع رئيس تصريحات  هذا األس م  رغمبالو 

الحكومل بنيامي  نتنياهو حتى اليوم ع  كشف توقعات  م  ايدارة األمريكيل المادمل  لاصل بما 
 يتعحق بالبنا  ا ستيطاني سي الضفل ال ربيل وشرق المدس.

ةلى تسويل تنف عحى عدم البنا  سي دور ليبرما   أ  يتوصل الطرسا  جسيما اقترح وزير األم   أسي
 عمق الضفل ال ربيل  ممابل البنا  ا ستيطاني سي المستوطنات والبؤر ا ستيطانيل المائمل حاليًا. 

 9/12/2016 ،48عرب 
 

ف من "القائمة السوداء" للشركات المتعاونة مع المست .19  اتعمر "إسرائيل" تتخو 
دة قائمل سودا  تتضم  أسما  الشركات التجاريل تلشى "ةسرائيل" ةقرار األمم المتح: الوكا ت

ت  وسق ما أسادت عمرات ايسرائيحيل  والشركات األجنبيل التي تعمل سي المستعمراالمتعاونل مع المست
 صحيفل "يسرائيل هيوم"  الممّربل م  رئيس الحكومل بنيامي  نتنياهو  أمس الجمعل.

سبوة الممبل  سي طحب قّدم  مجحس حموق اينسا  وقالت الصحيفل  ةّ  األمم المتحدة ستبّت  األ
والدوليل العامحل سي  التابع لحمنظمل الدوليل  يقرار قائمل سودا  بأسما  الشركات ايسرائيحيل

ولفتت ةلى أّ  الدول األعضا  سي الحجا  ذات الصحل سي األمم المتحدة  ستصّوت  ت.عمراالمست
سي أروقل اللارجيل ايسرائيحيل  التي يتولى حميبتها عحى هذا الطحب  األمر الذي يثير ملاوف 

 نتنياهو  ألّ  المواسمل عحى الطحب  ستسّرة مبادرة مجحس حموق اينسا  التابع لألمم المتحدة.
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سي األمم المتحدة داني دانو  يعكف عحى  "ةسرائيل"سي الممابل  لفتت الصحيفل ةلى أّ  مندوب 
 ةّ  "ةسرائيل ستعمل بالتنسيق مع أصدقائها  ومع الجماعات وضع لطل ضّد المرار المرتمب  قائ"ً 

اليهوديل سي الو يات المتحدة وملتحف أنحا  العالم  يسشال قرار مؤيد لطحب مجحس حموق 
   ةقرار المائمل يعيد ةلى األذها  "سترات مظحمل سي التاريخ".ةدانو  وقال  اينسا ".

 9/12/2016 ،السبيل، عم ان
 

 بعدما انتقدت مشروع "قانون التسوية" كمة العليا اإلسرائيلية تتهم الحكومة باالستبدادرئيسة المح .21
هاجمت حكومل اليمي  المتطرف ايسرائيحيل رئيسل المحكمل العحيا الماضيل مريم ناؤور  بعدما انتمدت 

 أثنا  سي وقالت ناؤور مشروة "قانو  التسويل" لشرعنل ا ستيطا   واتهمت الحكومل با ستبداد.
 يوممراسم تنصيب قضاة جدد سي ديوا  الرئيس ايسرائيحي وبحضور وزيرة المضا   أييحيت شاكيد  

قراطي بالضرورة. سحكم و   ةن  "ليس أي قرار تتلذه األغحبيل هو قرار ديم8/12/2016 اللميس
اينسا  األغحبيل قد يتحول ةلى حكم استبدادي". وأضاست أ  عحى المحكمل العحيا أ  تحمي حموق 

 لألقحيل  محمحل ةلى موقفها م  مشروة قانو  شرعل ا ستيطا  سي حال وصل ةلى المحكمل العحيا.
وهاجم وزير السياحل ايسرائيحي ياريف ليفي   م  حزب الحيكود  ناؤور  وقال يذاعل الجي  

هذه الطريمل    ة  "نفرا م  المضاة يحاولو  سرض أسكارهم. وكل9/12/2016 يوم الجمعل  ايسرائيحي
أمام قدرة وحق الكنيست والحكومل بالعمل وتطبيق  لرئيس المحكمل العحيا بأ  تضع تحدياً 

 ص"حياتهما هو بنظري أمر ينطوي عحى ةشكاليل وهو مرسوض م  أساس ".
وتابع ليفي  أ  "المحكمل العحيا تتعامل بمدر كبير بمعايير مزدوجل. ونفر م  المضاة يحاول سرض 

 عتمد أ  هذه هي الرسالل التي يتم ةرسالها طوال الوقت".سيطرت . وأ 
 9/12/2016 ،48عرب 

 
 تمرير "قانون التسوية" إلى ما بعد والية أوبامايتفقان على تأجيل نتنياهو وبينت  .21

مكور ريشو " اليمينيل أمس أ  رئيس الحكومل  -أسادت صحيفل "معاريف  :أسعد تححمي –الناصرة 
نياهو اتفق مع وزير التعحيم م  "البيت اليهودي" نفتالي بينت عحى تشريع ايسرائيحيل بنيامي  نت

باراك أوباما ةلى بيت   أي بعد ستل  األمريكي المانو  نهائيًا سي الكنيست بعد انصراف الرئيس
أسابيع. وأضاست أ  بينت  وعحى رغم مناسست  رئيس الحكومل عحى قيادة معسكر اليمي  المومي  

 قف نتنياهو و"ا عتبارات ا ضطراريل السياسيل" التي يألذها سي الحسبا .يبدي تفهمًا لمو 
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وذكرت الصحيفل أ  بينت الذي كا  يصر عحى تضمي  مشروة المانو  الجديد بندًا لتطبيم  أيضًا 
قرار المحكمل العحيا بتل"ئها وايعادة األراضي ةلى  م  رغمبال"  لعحى البؤرة ا ستيطانيل "عمون

ف م  معارضت  بعد لمائ  نتنياهو مسا  السبت الماضي  وذلك لسببي : األول أ  أصحابها  لف
المائد العسكري لحضفل ال ربيل وجد حً" ممبوً  يمضي بنمل المستوطني  ةلى أراضس محاذيل م  قريل 
 سحواد اعتبرها "أم"ك غائبي "  والثاني أن  تفهم ملاوف نتنياهو م  ردود الفعل سي العالم عحى عدم

 احترام المستوى السياسي قرارات المحاكم.
وأردست الصحيفل أ  بينت واسق عحى طحب رئيس الحكومل بعدم التسرة سي ةقرار المانو  بالمرا تي  

سمع نتنياهو يمول ةن  "طالما الرئيس أوباما  أ   بعد أوبامااألليرتي  الرسميتي  ةلى حي  انتها  و يل 
ن  طالما تمت أتما ت عدة لتحرك دولي متنوة يتعحق بتسرائيل"  و سي البيت األبيض  ست  أمام  اح

مع ذلك  أصر بينت  ةزا  ض ط نواب  "  سحيس هناك ما يستدعي ا ستعجال.لتسويل قضيل "عمون
"  عحى أ  يتم التوج  غدًا باسم الحكومل بطحب ةلى لحزب   عحى تمرير المانو  قبل تنفيذ ةل"  "عمون

 الشهر الجاري. 25يل ايل"  مدة شهر  عحمًا أ  الموعد األلير لتنفيذ المرار هو المحكمل العحيا لتأج
  10/12/2016 ،الحياة، لندن

 
 يقاومون قرار إخالئهم" عمونة"المستوطنون في  .22

يجري ع  تسعل بيوت سمط  بعد  "ةسرائيل"عحى الرغم م  أ  الحدي  سي : نظير مجحي - تل أبيب
تمت سي الضفل ال ربيل   ايسرائيحي دالل أراض سحسطينيل لاصل أ  بنيت بشكل ملالف لحمانو 

النهار  ست  ةل"  هذه البيوت تحول ةلى "معركل كبرى"  يستعد لها كل طرف   سرقتها سي وضً
 كما لو أن  دالل سي حرب كبرى.

  سم  جهل بدأت الشرطل ايسرائيحيل تتدرب عحى لطل لإلل"   وصفت بأنها "عمحيل احت"ل ناعم"
شرسل". وقد سرت ةشاعات قبل  وسي الجهل الممابحل هناك المستوطنو  الذي  أعدوا "لطل مماومل

األحد(  وكنتيجل لذلك  –يومي  بي  المستوطني  تمول ة  هدم البيوت التسعل سيتم ليحل اليوم  السبت 
وتطحب منهم أ   المستوطني  يوزعو  تعحيماتهم لحمتطوعي  لحمماومل  بدأ قادة "غرسل العمحيات" لدى

 يهرعوا ةلى عمونل سورا لصد قوات الجي  والشرطل.
وبالممابل  ذكرت الشرطل أ  المئات م  عناصرها  معززي  بمئات الجنود وعناصر حرس الحدود 

 النمب  استعداداً  عسكريل سيالايسرائيحيي   شاركوا هذا األسبوة سي تدريبات دالل قاعدة تسئاليم 
 ستيطانيل.يل"  بؤرة عمونل ا 

  10/12/2016 ،الشرق األوسط، لندن
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 القادمة األياملن يكون في " عمونة" إخالءاالحتالل:  إذاعة .23
  ةا حت"ل ع  مستوطني البؤرة ا ستيطانيل "عمونل" شمال رام هللا قولهم  ةذاعلنمحت  :رام هللا

 سحطات ا حت"ل. المحيحل المادمل بنا  عحى ب"غ م  األيامة ل  يكو  سي عمر ةل"  المست
 مّدة شهر. ايل" عمحيل  بترجا طحبًا  األحدالمحكمل العحيا  ةلىوم  المتوقع ا  تمدم دولل ا حت"ل 

 ثمانيل أشهر. ايل" ورسضت العحيا مؤلرًا طحب دولل ا حت"ل بتأجيل 
 9/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 " على شكل رسائل تحذيريةتوسع نشاطها العسكري حول "حزب هللا "سرائيل"إ .24

نشاطها العسكري والتحذيري عحى الجبهل السوريل والجبهل  "ةسرائيل"ضاعفت : نذير رضا - بيروت
 الحبنانيل المرتبطل بها  ل"ل األيام المحيحل الماضيل. ةذ وزعت رسائل متعددة ا تجاهات بدأت م 

ت"ها تسريب لريطل لب"بنك أهداف" تابعل تنفيذ ضربتي  دالل األراضي السوريل ل"ل أسبوة واحد  
ايسرائيحي طبيعتها  بموازاة تسريب  لب"حزب هللا" الحبناني سي جنوب لبنا   قبل أ  يوضً الجانب

يرا  تعهدا لروسيا بعدم الرد عحى ال ارات ايسرائيحيل التي تطال أهداساً   معحومات ع  أ  الحزب واي
 زب سي بيا  رسمي.الح   وهو ما نفاهللحجانبي  دالل سوري

  لك  مصادر معنّيل بالمحف سي لولم تتضً لحفيات الرسائل ايسرائيحيل المرتبطل بالحزب سي سوري
جازمل سي الوقت نفس   عبر  العاصمل الحبنانيل بيروت وضعت كل ا حتما ت سي ةطار "التأويل" 

تي  سي أسبوة واحد مجانًا  عادة "  يمك  أ  تنفذ ضرب "ةسرائيل"تصريحات لب"الشرق األوسط" أ  
عسكريل أو أمنيل  لم يكشف عنها أحد حتى اآل ". وتابعت  وقد تكو  مرتبطل بمعحومات أو تحركات

المصادر بأ  الترجيحات "تبدأ م  احتمال أ  يكو  التدلل ايسرائيحي عحى مستويات متعددة  
 . وعحي  أرسحت ةسرائيل ةشارة با ستعراض العسكري لححزب سي مدينل المصير قبل أسبوعي مرتبطاً 

حكي ع  أ  طائرات  "بما آلر مرتبطاً  ةلى أنها قادرة عحى الرد"  وطرحت سي الوقت نفس  احتما ً 
ةيرانيل أنزلت معدات عسكريل مجهولل سي مطار دمشق  ما يعني أ  هناك مؤشرات عحى أنشطل 

كو  يسرائيل أهداف سعحيل  أو وحسب المصادر "عادة ما ت جديدة مرتبطل بالصراة مع ةسرائيل".
 رسائل توّد ةرسالها  لك  الرسالل اآل  غير واضحل ة  ةذا حصل تطور ما لم ُيكشف عن ".

سي الممابل  قال الجي  ايسرائيحي أمس بأ  "اللريطل السريل" التي نشرها هذا األسبوة واتهم سيها 
الجي  أ  اللريطل  التي قالت  ذكر"حزب هللا" بنشر األسححل  كانت عبارة ع  "توضيً" سمط. و 

وسائل ايع"م ايسرائيحيل ةن  جرى تعميمها عحى الدبحوماسيي  األجانب كدليل عحى نوايا "حزب هللا"  
جديدة. وردا عحى سؤال لوكالل الصحاسل الفرنسيل عما ةذا كانت    تستند ةلى معحومات استلباراتيل
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لجي  أنها مجرد "توضيً لإلسا ات المتعمدة التي يموم اللريطل مبنيل عحى معحومات محددة  أكد ا
 هللا( ضد المدنيي  سي لبنا ". بها  حزب

  10/12/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 

 سنة 60سيناء وقطاع غزة قبل  ضم   "إسرائيل"وثائق سرية رسمية تكشف نية  .25
سميل تتعحق بسياسل نمحت صحيفل "هآرتس" ايسرائيحيل ع  وثائق سريل ر  :أسعد تححمي –الناصرة 

متابعات"  أ  مؤسس  -عامًا محفوظل اآل  لدى مركز أبحا  "عكفوت  60الحكومل ايسرائيحيل قبل 
وريو  كا  عحى وشك ةع"  سرض المانو  جالدولل العبريل ورئيس حكوماتها األولى داسيد ب  

ي ايسرائيحيل  وذلك ايسرائيحي عحى شب  جزيرة سينا  وقطاة غزة  أي ضمهما رسميًا ةلى األراض
ايسرائيحي( عحى مصر  والذي بدأ  –البريطاني  -غداة احت"لهما ل"ل العدوا  الث"ثي  الفرنسي 

  أي اليوم 7/11/1956أعح  سي   و   لكن  تراجع ع  الفكرة سي الححظل األليرة29/10/1956سي 
 م  كل األراضي التي احتحتها.  "ةسرائيل"التاسع لحعدوا   انسحاب 

  10/12/2016 ،الحياة، لندن
 

  جنين غرب تعنك لقرية تابعاً  جبالً  يقتحمون مستوطنون .26
 مرج بسهل تعنك قريل سي جب" الجمعل  يوم ا حت"ل  قوات وبحمايل المستوطني   عشرات اقتحم
 .عربدة أعمال ومارسوا جني  غرب عامر اب 

 تعنكى مدلل عحى الرئيس لحشارة ت"لا ح ةغ"ق بعد جا  ا عتدا  هذا أ  مححيل  مصادر وذكرت
 .المكا  سي دينيل طموسا أدوا الذي  لحمستوطني  الحراسل لتأمي 
 مشابهل بممارسات المستوطنو  قام أ  وسبق المديمل  والتراثيل األثريل باألماك  غنيل تعنك أ  يذكر
 .سابمل سترات سي

 9/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 يونس خان في الصيادين مراكب ويستهدف انتشاره يكثف االحتالل .27
 أقصى الواقع التحديد  لط طول عحى انتشارها م  ا حت"ل قوات كثفت: الجمل محمد - رسً

 الجند وناق"ت الدبابات م  بالمزيد دسعت أ  بعد أمس  ورسً  يونس لا  محاسظتي شرقي
 ".كيسوسيم"و اهصوس" معبري محيط سي لاصل المذكورة  المنطمل ةلى المصفحل
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 لاصل المذكور  اللط شرق عدة أماك  سي تمركزت عسكريل وآليات دبابات ة : عيا  شهود وقال
 بتنفيذ وحفارات جراسات قيام مع بالتزام  يونس  لا  محاسظل م  الشرق ةلى تمع وبحدات قرى قبالل

 .التحديد لط دالل مستمرة وحفر تجريف عمحيات
 األسححل م  النار أطحمت  "صوساه" بمعبر المحيطل ايسرائيحيل العسكريل المراقبل وأبراج نماط وكانت

 عند المنطمل  سما  سي ضوئيل قنابل أطحمت كما والفلاري  لزاعل بحدتي تجاه والثميحل المتوسطل
 المذكورة  المنطمل سي يوميل شب  بصورة يتكرر الذي ايسرائيحي  النار ةط"ق وأجبر .الفجر ساعات
 عحى حفاظاً  ال رب  اتجاه سي األمتار مئات وا بتعاد عمحهم  ترك عحى المزارعي  م  العديد

 ةصابات وقوة ع  يسفر أ  دو  الزراعيل  ال رف م  عدد سي متفاوتل أضراراً  ألحق كما أرواحهم 
 .المواطني  صفوف سي
 بصورة النار ط"قة عمحيات البحر  مياه سي منتشرة كانت ةسرائيحيل حربيل زوارق استأنفت ذلك  ةلى

 يونس لا  محاسظتي سواحل قبالل الصيد بأعمال تموم كانت سحسطينيل  صيد مراكب تجاه متمطعل
 .أمس وسجر أمس م  أول ليحل ساعات ل"ل ورسً 
 آلرو  اضطر حي  سي المياه  م ادرة عحى الصيادي  معظم المذكورة النار ةط"ق عمحيات وأجبرت
 .لألما  طحباً  الشمال  اتجاه سي أميال بضعل لحتوج 

 10/12/2016األيام، رام هللا، 
 

 جيشها لموقف خالفاً  شهداء جثامين تحتجز االحتالل حكومة .28
 بايبما  قرارها أمس  العحيا المحكمل ايسرائيحي ا حت"ل حكومل جرايسي: أبح ت برهوم  - الناصرة
 م  شهدا  جثامي  ث"ثل حررست وأنها حماس  حركل م  الشهدا  م  اثني  جثماني احتجاز عحى

 الجثماني   باحتجاز موقفا تتلذ ا حت"ل حكومل ة  أمس  ةسرائيحيل مصادر وقالت. المحتحل الضفل
 . الجثامي  بتحرير حكومتهم نصحوا المضا  وزارة لبرا  أ  كما جيشها  لموقف ل"سا
 بتعادة ةياها مطالبل  ضدها قدمت التماسات عحى ردا العحيا  لحمحكمل ا حت"ل حكومل وقالت

 تنظيم أي ةلى ينتمو    الذي  الشهدا  جثامي  تحرير قررت ةنها عائ"تهم  ةلى الشهدا  جثماني 
 يعني هذا ة   "هآرتس" صحيفل وقالت. حماس حركل م  شهدا  جثماني  باستثنا  سحسطي   وسصيل
 ايسصاح يتم لم حي  سي. لالضف م  لشهدا  محتجزة جثماني  لمسل أصل م  جثامي  ث"ثل تحرير
 السيادة" يسمى ما ا حت"ل عحيها يفرض مدينل بصفتها المحتحل  المدس شهدا  جثامي  ع 

 .ايسرائيحيل
 10/12/2016عم ان،  الغد،
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 مقدسيتين مؤسستين مقر ي   يقتحم االحتالل .29

 سستي مؤ  ممري اللميس ومسا  صباح ا حت"ل قوات الفي"ت: اقتحمت أبو محمد -المدس 
 .ثماسيل سعاليل لمنع ساعات لعدة الثانيل وأغحمت سسادا األولى سي سعاثت ممدسيتي  

 وهي  "معنا غنوا" عنوا  تحت الشعبيل لحجبهل سعاليل ةقامل اللميس مسا  ا حت"ل قوات منعت سمد
 .لحمسرح ااقتحامه بعد وذلك ةرهابيل  لمنظمل تعود األمسيل أ  بذريعل وذلك الجمهور  بحناجر أمسيل
 الدي  ص"ح شارة سي ايع"ميل ةيحيا مؤسسل ممر ا حت"ل قوات اقتحمت الصباح ساعات وسي
 بالمؤسسل  اللاصل واألوراق المحفات وبعض حاسوب أجهزة ث"ثل وصادرت المحتحل  المدس وسط
 يغرب المسكوبيل تحميق مركز سي معها وحممت غوشل لمى سيها تعمل التي الصحفيل اعتمحت ثم

 .المدس
 9/12/2016الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 48من فلسطيني الطالب بحق السنوية التمييز قيمة مليون 366.7: "مساواة" .31

 الطالب ضد التمييز أ  ةسرائيل  سي العرب المواطني  لحموق مساواة مركز نشرها معطيات أكدت
 .دو ر( سنوياً  محيو  366.7 نحو  شيكل محيار 1.4 ةلى يصل العربي

 سي أعدها عمل ورقل الجمعل  يوم لحمركز  تمرير وسق لحمركز  البرلماني المراسعل طاقم زةوو 
 لحسنوات التعحيم وزارة ميزانيل األسبوة هذا ناقشت التي البرلمانيل الماليل لجنل أعضا  عحى الموضوة

 مركز وربط ل ايسرائيحي الماليل لوزارة دالحيل معطيات عحى مساواة مركز ورقل وتعتمد .2017-2018
 .التعحيم سي وا ستثمار الدولي" البيزا" امتحا  سي العرب الط"ب نتائج بي  مساواة
 .العربي لحمجتمع التعحيم ميزانيل حجم برسع البرلمانيل الماليل لجنل أعضا  المركز  وطالب

 9/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا،  
 

 "قومية حديقة" إلى رمنلأل  تابعة دونماً  50 بتحويل" إسرائيلي" قرار .31
 دونما 50 بتلصيف قرارا أصدرت" ايسرائيحي" ا حت"ل قوات ة  العبريل " يروشاليم" أسبوعيل قالت
 غرب شمال الولجل  قريل سي" قوميل حديمل"بب يسمى ما يقامل األرمنيل لحكنيسل التابعل األراضي م 

 .لحم بيت مدينل
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 الطبيعل سحطل ل"لها م  حاولت سابمل محاو ت عمب لحصحيفل  وسما ا حت"ل  قرار ويأتي
 ذلك رسضهم أ  ة  بالمريل  لفحسطينيي  تعود زراعيل أراضس  عحى" الحديمل" ةقامل الصهيونيل والبستنل
 .اللطوة هذه أسشل الملطط ومواجهل

 10/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 بالوحدة بالتمسك اللاالحت على الطريق لقطع يدعوان البلبول الشقيقان .32
 ةضراباً  لاضا الحذا  البحبول  ومحمود محمد الشميما  ا حت"ل سجو  م  المحررا  األسيرا  دعا
 حتى الوطنيل الوحدة تعزيز ةلى الفحسطيني الشعب أبنا  متواصل  بشكل يوماً  82 لمدة الطعام ع 

 .المحتل عحى ا نتصار تحميق عحى قادري  يكونوا
 بعد  ستمبالهما لرج لحم بيت مدينل سي المواطني  م  حشد أمام ألمياها حملك ل"ل ذلك جا 

 ا حت"ل. سجو  م  تحررهما
ط"ق الج"د عحى ا نتصار بتحميق سعيد ةن : البحبول محمود وقال  كا  ان  موضحا سراح   واي

 مشيرا تهما والد ومشاهدة ا نتصار تحميق اجل م  والتكاتف والصمود الوحدة سي نموذجا وشميم 
 .موحداً  يكو  أ  دو  ا نتصار تحميق يستطيع ل  وسصائح  الفحسطيني الشعب أ  ةلى

 10/12/2016األيام، رام هللا، 
 

 سلوان بلدة في منازل بهدم إسرائيلية إخطارات .33
 م  جديدة دسعل بتوزيع أمس المدس سي ا حت"ل لبحديل تابعل طواقم حسي : شرعت الرحيم عبد

 .الترليف عدم بحجل األقصى المسجد جنوب سحوا  بحدة سي ممدسيي  لمنازل ةداريل هدمس  ةلطارات
 حي  سي ا حت"ليل  البحديل لطاقم والحمايل الحراسل وسرت معززة عسكريل قوة ة  عيا  شهود وقال

 لصالً 88الب منازل  جميع بهدم سنوات قبل ا حت"ل هّدد الذي البستا  حي عحى الحمحل تركزت
 م  األقصى المسجد ةلى األقرب تعتبر التي المنطمل تهويد وبهدف واستيطانيل  تحموديل عمشاري
 .الجنوبيل الجهل

 الم"صمل حطل باب حارة سي منزليهما دهم بعد سحسطينيي  وشاباً  طف"ً  ا حت"ل قوات واعتمحت
 ةلى والشاب الطفل "لا حت قوات واقتادت. المحتحل بالمدس المديمل والبحدة المبارك األقصى لحمسجد
 .منزليهما بمحتويات العب  بعد التحميق مركز

 10/12/2016ظبي،  أبو االتحاد،
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 فلسطينيين خمسة ويعتقل الحجارة انتفاضة لذكرى بالقمع مسيرات يواجه االحتالل .34
 الضم وجدار" ايسرائيحي" با حت"ل منددة المحتحل  ال ربيل الضفل سي أسبوعيل مسيرات لرجت
حيا  صري العن  بالممع ا حت"ل واجهها حي   1987 عام انطحمت التي الحجارة انتفاضل لذكرى واي

 .غزة وقطاة والمدس الضفل سي سحسطينيي  لمسل اعتمل حي  سي العشرات  وأصاب
 10/12/2016الشارقة،  الخليج،

 
 األسبوع الماضيخالل اقتحموا األقصى  إسرائيلياً  412 "قدس برس": .35

اقتحم مئات المستوطني  اليهود ل"ل : تحرير و   عيد  م  ساطمل أبو سبيتا   - المدس المحتحل
األسبوة الماضي  باحات المسجد األقصى سي المدس المحتحل  وسط حمايل مشّددة م  عناصر 

ةسرائيحيًا لباحات  412ورصدت وكالل "قدس برس" ةنترناشيونال لألنبا   اقتحام  شرطل ا حت"ل.
م  شهر كانو  أول/ ديسمبر الجاريى حي   8-2ل"ل الفترة الواقعل ما بي   المسجد األقصى

 تستثني ا قتحامات يومي الجمعل والسبت.
طالبًا اقتحموا األقصى عحى أنهم م   222وذكرت مراسحل "قدس برس" أ  م  بي  المستوطني   

   الجو ت الصباحيل.عنصرًا م  ملابرات ا حت"ل المسجد ضم 20السّياح األجانب  كما اقتحم 
 9/12/2016، قدس برس

 
 اإلسرائيلي الحصار ظل في يتعافى لن غزة اقتصاد: تقرير .36

 النمو سترات بي  ما كبيرة  تمحبات ةلى الصراة بعد ما سترة سي تعرض غزة اقتصاد أ  األونروا أكدت
 رسعت حال سي ة  يحصل أ  يمك    ال زي ا قتصاد تعاسي أ  عحى وشددت الكساد  وسترات
 ناتجا يك  لم" ا قتصاد سي النمو أ  تؤكد تححي"تها أ  ةلى وأشارت .السكا  ع  والحصار الميود
 اعتمدت والتي المدمرة  التحتيل البنى بنا  ةعادة سي مرتبطاً  كا  وأن   "اينتاج قدرات سي تحس  ع 

 .المانحي  ومساعدات منً وتدسمات اللام المواد استيراد مثل اللارجيل العوامل عحى كبير بشكل
 والميود الحصار بسبب غزة سي األوضاة انهيار م  حذرت طالما التي الدوليل المنظمل وشددت

  " غزة  قتصاد المستدام التعاسي أ  عحى سنوات  عشر منذ السكا  عحى المفروضل ايسرائيحيل
 حركل عحى ةعاقات وجود بدو  تنمو أ  والتجارة اينتاجيل لحمطاعات ُسمً ةذا ة  يتحمق أ  يمك 
 سي أن  لها  جديد تمرير سي" األونروا" وذكرت ".غزة م  اللروج أو بالدلول سوا  والبضائع األسراد
 ةلى ذلك أدى حي  والبضائع األسراد حركل عحى التشديد م  مزيدا ةسرائيل سرضت الماضيل  األشهر

 ".عام شكلب ا قتصاد سي أضرارا وألحق اللاف المطاة نشاط لنق"



 
 
 
 

 

 23 ص             4134 العدد:        10/12/2016 السبت التاريخ: 

                                    

 لها المسموح شركل 5,000 عددها يتجاوز التي الشركات ست  تمرير األونروا الجديد  وبحسب
 .200 نحو ةلى تمحيصها تم قد غزة ةلى با ستيراد

 10/12/2016العربي، لندن،  القدس
 

 دريان في إطالق "حملة مولدك عطاء": التضامن دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني .37
"حمحل مولدك عطا  وسي العطا  حياة" برعايل مفتي الجمهوريل الحبنانيل الشيخ  أطحمت دار الفتوى

عبد الحطيف دريا   بدعوة م  صندوق اللير التابع لدار الفتوى لصصت لحعحما  وذلك بمناسبل 
 ذكرى المولد النبوي الشريف  ويغاثل الشعب الفحسطيني.
قال   الشيخ زهير كبي  التابع لدار الفتوىاستهل الحفل بكحمل لرئيس مجحس أمنا  صندوق اللير 

سيها: "نحتمي اليوم لننصر أهحنا سي سحسطي  ألنهم ةلواننا  وألننا نستحق ذلك الشرف بأ  يكو  لنا 
 سهم سي دعم الشعب الفحسطيني وتثبيت  سي أرض ". 

 حت"ل بسبب ا  وقال المفتي دريا : المضيل الفحسطينيل محط أنظار العالم العربي وايس"مي
يوميا عحى الشعب الفحسطيني المناضل والصامد سي وج  عنصريت   ايرهابايسرائيحي الذي يمارس 

المضيل الفحسطينيل هي قضيل العرب بمسحميهم  ة والمواثيق الدوليل.  األعرافالتي تلطت كل 
  وهي قضيل المجتمع البشري الباح  ع  العدالل.  وهي قضيل المسحمي  جميعا  ومسيحيهم

 ايسرائيحيالمدس الشريف يعانو  م  الظحم والعدوا   وآلر معاناتهم منع العدو  أبنا ولتم قائ" "
نعمل سويل يدا بيد م  اجل تعزيز هذا الصمود.  أ رسع األذا  سي المساجد. وم  اجل ذلك عحينا 

قوف يدا بيد لدعم التضام  والو  ةلىوندعو جميع الدول العربيل والصديمل ومحاسل المجتمعات الدوليل 
 صمود الشعب الفحسطيني".

 10/12/2016المستقبل، بيروت، 
 

 "حزب هللا" ينفي "التعهد لروسيا بعدم الرد  على الغارات اإلسرائيلية" .38
أعحنت الع"قات ايع"ميل سي "حزب هللا" سي بيا  أمس  أ  "  صحل لما أوردت  بعض وسائل 

عهد مزعوم م  حزب هللا لروسيا بعدم الرد عحى ال ارات ايع"م  نمً" ع  ةع"م العدو  حول ت
 ايسرائيحيل التي تطال أهداسًا دالل سوريا"  مؤكدة أ  "ما ورد هو غير صحيً وملتحق بشكل كامل".

 10/12/2016المستقبل، بيروت، 
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 إسرائيليين في هجوم مرمرة محكمة تركية تسقط الدعوى ضد   .39
ل سبي مدينبل ةسبطنبول  الجمعبل  بتسبماط البدعوى بحبق أربعبل قضت محكمل تركيب: د ب أ –ةسطنبول 

 .2010مسؤولي  ةسرائيحيي  كانوا يحاكمو  غيابيا سي قضيل ا عتدا  عحى سفينل "ماسي مرمرة" عام 
وذكرت وكالل األناضول التركيل أ  األربعل هم: راو جابي ةشكنازي رئيس األركا  ايسبرائيحي السبابق 

حي الجببو والبحريببل اليعببازر الفببرد مببارو  وأسيشبباي ليفببي  وقائببد ا سببتلبارات والمائببدي  السببابمي  لسبب"
ويببنف المببرار أيضببًا عحببى ةل ببا  قببرارات ةلمببا  المبببض التببي كانببت قببد صببدرت  السببابق عبباموس يببدلي .

وأشار قرار المحكمل  ةلى أ  ةل ا  الدعوى جا  نتيجل لما نف عحيب   بحق المتهمي  سي وقت سابق.
سبرائيل بلصبوف تعويضبات ضبحايا "مباسي مرمبرة" مب  ةعفبا  ةسبرائيل والعبامحي  ا تفاق بي  ت ركيبا واي

باسبببم ةسبببرائيل  ومواطنيهبببا مببب  الم"حمبببل المضبببائيل سبببي تركيبببا بلصبببوف الحببباد  البببذي تعرضبببت لببب  
 السفينل أثنا  توجهها لكسر الحصار ع  قطاة غزة.

 10/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 يون دوالر للبنية التحتية في الضفةمل 32منحة سعودية بقيمة  .41
أعحنت وكالل األمم المتحدة ل و  وتش يل ال"جئي  الفحسطينيي  "اونروا" ع  تحميها :  وام( - نيويورك

محيو  دو ر ممدمل م  الصندوق السعودي لحتنميل لتحبيل العديد م  احتياجبات  32منحل جديدة بميمل 
 اكزها الصحيل سي الضفل ال ربيل.البنيل التحتيل سي مدارس األونروا ومر 

وأوضبً بيبا  لحوكالبل أ  هبذه المنحببل السبعوديل ستسباهم سبي تمويبل ةعببادة بنبا  وتأثيب  وتجهيبز ث"ثببل 
مراكببز صببحيل تابعببل لألونببروا بالمعببدات سببي بحببدة دورا ومليمببي عايببدة والفارعببل ل"جئببي  وسببي مببدارس 

وة عحببى تحسببي  البيئببل التعحيميببل سببي جميببع البنببي  التابعببل لألونببروا سببي مليمببي جنببي  وطببولكرم عبب"
 مدارس األونروا سي الضفل ال ربيل.

 10/12/2016االتحاد أبو ظبي، 
 

 باريس تستعد لعقد المؤتمر الدولي إلبقاء حل الدولة الفلسطينية مطروحاً "الحياة":  .41
سحت لدول عبدة قال مصدر ديبحوماسي سرنسي رسيع لب "الحياة" ة  باريس أر : رندة تمي الدي  -باريس 

شببريكل وصببديمل اقتراحببات لموعببد عمببد المببؤتمر الببدولي سببي شببأ  المضببيل الفحسببطينيل  مشببيرًا ةلببى أ  
 الشهر الجاري. 22و 20الموعد الممترح هو ما بي  

ولم يتأكد حتى اآل  موعد عمد المؤتمر  وهل يعمد عحى مستوى وزاري أم أقل  لكب  الديبحوماسبي قبال 
لببدول التببي تحمببت ا قتببراح. وأكببد أ  عببدد الببدعوات التببي وجهببت أكبببر مبب  عببدد ة  هنبباك ترحيبببًا مبب  ا
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الببدول التببي حضببرت اجتمبباة حزيببرا   يونيببو( الماضببي  وتشببمل جميببع دول الجامعببل العربيببل والحجنببل 
الرباعيل. لكن  أضاف أ  رئيس الحكومل ايسرائيحيل بنيامي  نتانياهو كا  أبحغ الرئيس سرانسبوا هو نبد 

 د لحما  عباس سي باريس سمط سي حال عدم عمد المؤتمر.أن  مستع
وأوضببً الديبحوماسببي أ  المببؤتمر لببيس مببؤتمر سبب"م عحببى طريمببل مدريببد بببل هدسبب  ةبمببا  التببذكير بببأ  
الحل السحمي يمر عبر حل الدولتي   وأن  يجبب ةبمبا  هبذا الحبل عحبى البرادار البدولي سبي وقبت تنتمبل 

  سي ةشارة ةلبى دونالبد ترامبب. وتبابع أنب  لبم يكب  يومبًا هبدف بباريس ايدارة األمريكيل ةلى رئيس جديد
أ  تعيد ةط"ق المفاوضات المباشرة بي  الطرسي  ألنها مدركل أ  الظروف سبي الوقبت الحاضبر غيبر 
معدة لذلك  لك  بما أن  لم يعد أحد يتكحم ع  حل الدولتي   لصوصًا أ  هناك أزمات ألبرى لطيبرة 

 يس مصرة عحى تذكير العالم بهذا الصراة.سي المنطمل  ست  بار 
وأضاف: "رأينا أ  هذا  التحبرك الفرنسبي( أطحبق ديناميكيبل  سبب  البرئيس س"ديميبر( ببوتي  دعبا البرئيس 
 محمود عباس ونتانياهو لحما  سي موسكو  وحتى ة  لم يتم هذا الحما   ة  أن  يعكس وجود اهتمام. 

ي جو ( كيري أيضًا  سباريس تريد ةبما  المسألل مطروحل  ومصر تحركت  و وزير اللارجيل األمريك
لصوصًا سي وقت تمول قيادات ةسرائيحيل ةنهبا ضبد الدولبل الفحسبطينيل. سفكبرة بباريس أ  حبل البدولتي  
 ما زال موجودًا وتؤيده األسرة الدوليل سي لحظل مهمل تنتمل سيها ايدارة األمريكيل ةلى رئيس جديد". 

 10/12/2016الحياة، لندن، 
 

 عار على اإلنسانية ينالفلسطيني المحكمة الدستورية الكولومبية: استمرار االحتالل والعنصرية ضد   .42
عبببر وسببد مبب  المحكمببل الدسببتوريل الكولومبيببل الببذي يببزور سحسببطي  عبب  : الحبب"وة أبببوزكببي  -المببدس 

 .يسرائيحيلاالتي يعيشها الشعب الفحسطيني بسبب الممارسات  واألوضاةصدمت  م  المعاناة 
وضبببم الوسببببد رئيسببببل المحكمببببل الدسبببتوريل الكولومبيببببل ماريببببا سيكتوريببببا كوريبببا ورئببببيس المحكمببببل السببببابق 

 أمببسكوسببتاسو اران ببور  ونائببب رئببيس المحكمببل غحوريببا ديح ببادو والماضببي غبريببل ميتريحببو حيبب  زار 
 المدس. وأسواقوكنيسل الميامل  األقصىمدينل المدس وتجول سي المسجد  األول
حدثت رئيسل المحكمل الدستوريل الكولومبيل لب "المدس" ع  شعورها م  الزيبارة وقالبت لب"ل زيبارتي وت

لببم يكبب  بممببدروي رؤيتهببا سببي ببب"دي  شبباهدت العنصببريل ضببد  األرضلفحسببطي  شبباهدت وقببائع عحببى 
  شبباهدت عحبى ارض الواقبع هنببا أراضبي  ايسبرائيحيالشبعب الفحسبطيني وسببي كيفيبل مصبادرة ا حببت"ل 
رأت معانباة الفحسبطينيي  عنبدما  أنهبامضبيفل  أسريميبانظام ا برتهايد الذي كنت اسبمع عنب  سبي جنبوب 
 رجل وزوجت  برسمل ولدهم الص ير. بتعادة ايسرائيحيمرت م  عحى معبر قحنديا  وكيف قام الجي  
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سبي بحبد ومعانباة لحفحسبطينيي  سهبي تعبي   أوضباةشعرت بالصدمل ممبا شباهدت  مب   أنها ةلى وأشارت
  اينسببانيلضبد  ةسببرائيحيلديممراطبي يسبوده الحريببل  وقالبت لبم نكبب  نتوقبع ممبا شبباهدناه مب  ممارسبات 

اسببتمرار ا حببت"ل والعنصببريل ضببد مببدنيي  عحببى مببرأى ومسببمع العببالم الببذي  اينسببانيلانبب  عببار عحببى 
ا جريمببل بالنسبببل لهبب وايغبب"قا  الجببدار الفاصببل  وأكببدت .ةسببرائيليعجببز عبب  سببرض الضبب وط عحببى 

 كبيرة ويشك"  عمابا كبيرا تجاه شعب اعزل.
عحى الشعب الفحسبطيني هبي التبي ولبدت المماومبل ضبد ا حبت"ل  ايسرائيحيل ايجرا ات أ  وأوضحت

 المستوطنات عحيها. وأقيمتبحريل وس"م  أرضهمومنعت الفحسطينيي  م  العي  عحى 
حلف بانب  شبعب ارهبابي وغيبر مثمبف ا  ا  وروت ا  الدعايل ع  الشعب الفحسطيني سبي ب"دهبا تبت

الصببورة كانببت م ببايرة لكببل هببذه الببدعايات عنببدما زرنببا سحسببطي  سشبباهدنا شببعبا محترمببا عاطفيببا وحنونببا 
 مهيأ ا  يكو  ل  دولل يتمتع بحريت  وهو مثمف منفتً يستحق الحياة.

يعنبي  األذا منبع  أ مبيبل قالبت رئيسبل المحكمبل الدسبتوريل الكولو  األذا وسي تعميبها عحى قانو  منبع 
 ليست دولل دينيل بل عنصريل بكل معنى الكحمل. ةسرائيل أ محاربل هللا ويدل عحى 

 10/12/2016القدس، القدس، 
 

 مم المتحدة لحقوق اإلنسان: المستوطنات كلها غير قانونية حتى ولو شرعها الكنيستاألمفوض  .43
زيببد ببب  رعببد عبب   األميببرحببدة لحمببوق اينسببا   أعببرب المفببوض السببامي لألمببم المت : بتببرا( - نيويببورك

قحم  العميق ةزا  تشريع ةسرائيحي ممترح غير مسبوق  م  شأن  سي حبال اعتمباده  أ  يسبمً "بتضبفا  
الشرعيل" ببأثر رجعبي عحبى مبا يسبمى ببالبؤر ا سبتيطانيل ايسبرائيحيل التبي شبيدت عحبى أرض ممحوكبل 

 ل ربيل.لفحسطينيي  سي األراضي المحتحل م  الضفل ا
وقال المفوض السامي "بتمكي  استلدام األراضي الممحوكل لفحسطينيي   لبنا  المستوطنات ايسرائيحيل 
دو  مواسمل أصحابها  ينتهك هذا التشريع المانو  الدولي الذي بموجب  عحى ةسرائيل  بوصفها السحطل 

 تعويض أم  ". المائمل با حت"ل  احترام المحكيل اللاصل لحفحسطينيي   سوا  ُدسع
زيد المشرعي  بشدة عحى ةعادة النظر سي دعمهبم لهبذا المشبروة  البذي سبي حبال تطبيمب   األميروح  

 ستكو  ل  عواقب بعيدة المدى  و"سوف يسي  ةلى سمعل ةسرائيل بشكل كبير سي أنحا  العالم." 
يل التبي بنيبت ببدو  مواسمبل سوا  البؤر ا ستيطان -زيد قائ" "المستوطنات ايسرائيحيل  األميروأوضً 

رسببميل ولكبب  سببي كثيببر مبب  األحيببا  بببدعم مبب  السببحطات ايسببرائيحيل وحاليببا تعببد غيببر قانونيببل بموجببب 
المانو  ايسرائيحي  أو المستوطنات التي واسمبت عحيهبا ةسبرائيل  هبي بشبكل واضبً و  لببس سيب  غيبر 

 ئيسيل أمام الس"م".قانونيل بموجب المانو  الدولي وتشكل واحدة م  العمبات الر 
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وأضبباف "وهببي أيضببا السبببب الرئيسببي لمجموعببل واسببعل مبب  انتهاكببات حمببوق اينسببا  دالببل أراضببي 
 الضفل ال ربيل المحتحل  بما سيها المدس الشرقيل".

وقال ة  تمرير مشروة المانو  هذا سيكو  ل  تأثير كبير عحى مساحات األراضي سي الضفل ال ربيل  
 م  أراضيهم ومصادر رزقهم  وترسيخ المستوطنات".وحرما  الفحسطينيي  

 10/12/2016الغد، عمان، 
 

 المكثف لالعتقال اإلداري دون تهم رسمية "إسرائيل"قلقه من استخدام االتحاد األوروبي يعبر عن  .44
أصدر ممثل ا تحاد األوروبي ورؤسا  بعثات دول ا تحاد األوروبي سي المدس ورام : سادي أبو سعدة

يسي بعثتي سويسرا والنبرويج بيانبًا عببروا سيب  عب  قحمهبم البدائم والمسبتمر مب  اسبتلدام ةسبرائيل هللا ورئ
معتمبل ةداري سحسبطيني  700وأكبدوا أ  "هنباك أكثبر مب   المكثف ل"عتمبال ايداري ببدو  تهبم رسبميل.

شبر شبهرا منهم ث"ثل قاصري  عحى األقل حي  تم مضاعفل عدد المعتمحي  ايداريي  ل"ل الثمانيل ع
ودعبببوا ةلبببى "ا حتبببرام الكامبببل ل"لتزامبببات الدوليبببل سيمبببا يتعحبببق بحمبببوق اينسبببا  تجببباه كاسبببل  الماضبببيل".

السبببجنا . يحبببق لحمعتمحبببي  أ  يبببتم ةع"مهبببم حبببول أسبببباب اعتمبببالهم ومبببنحهم حبببق الوصبببول لحمسببباعدة 
 المانونيل وتوسير محاكمل عادلل لهم".

 10/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 لمراقبة حركة المسافرين والبضائع بين الضفة واألردن مي أمريكي يزور معبر الكرامةوفد رس .45
سبببادي أببببو سبببعدى: زار كبببل مببب  المنصبببل األمريكبببي العبببام سبببي المبببدس دونالبببد بحبببوم  وسبببفيرة  –رام هللا 

ائبب الو يات المتحدة سي األرد  أليس ويحز والمائم بأعمال السفير سي ةسبرائيل ليزلبي توسبو  يبراسمهم ن
مسبببباعد وزيببببر اللارجيببببل األمريكببببي لتنسببببيق اللببببدمات اللارجيببببل ريتشببببارد أولبرايببببت معبببببر "الكرامببببل" 
المعببروف باسببم جسببر المحببك حسببي   وذلببك لمراقبببل حركببل المسبباسري  والبضببائع مببا بببي  حببدود الضببفل 

مبب  منبباطق  ال ربيببل واألرد . وأكببد الوسببد أ  هببذه الزيببارة النببادرة التببي تمببوم بهببا ثبب"  بعثببات أمريكيببل
 متجاورة تدل عحى أهميل التجارة عبر الحدود والسفر لحجميع".

وقال ة  "الو يات المتحدة تدعم جهبود رجبال األعمبال الفحسبطينيي  لتوسبيع الصبادرات وبنبا  ع"قبات 
تجاريل مع جيرانهم"  مضيفًا "ة  التجارة وحريل انتمال األشلاف والسحع مهمل م  أجبل دعبم اقتصباد 

كما أشاد بحوم بالجهود المبذولل لتسهيل عمحيبات عببور المسباسري  والبضبائع  ستدام وقوي."سحسطيني م
عبر جسر المحك حسي . وقامت الو يات المتحدة سي وقت سابق م  هذا العام بالتبرة لألرد  بجهاز 
مسببً ضببوئي متنمببل وذلببك مبب  أجببل تمحببيف وقببت ايجببرا ات وزيببادة الرقابببل األمنيببل عحببى الشبباحنات. 
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محيببو  دو ر سببي ةنشببا  الطببرق وتهيئببل البنيببل التحتيببل لحتصببدير  400حببو ن 2000اسببتثمرت  منببذ عببام و 
 بهدف تشجيع التجارة الفحسطينيل والتنميل ا قتصاديل.

 10/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 عن مؤتمر "فتح" واحتفاليته المهيبة .46
 ياسر الزعاترة

سبنوات كمبا  4تمرهم    سيما أن  ليس مؤتمرا ُيعمد كبل م  الطبيعي أ  يحتفل أنصار حركل ستً بمؤ 
هي العادة سي الحركات السياسيل  أو بعضها سي أقل تمدير  سهذا هو المؤتمر السابع ل"ل أكثر م  

 لمسي  عاما.
ا حتفال لم يشمل الجميع بالطبع  وم  العب  قول ذلك  ةذ يعحم الجميع أ  غالبيل الحركل سي قطباة 

ذلك  سض" ع  كثيري  سبي الضبفل ال ربيبل عّببروا عب  رسضبهم وغضببهم بهبذا المبدر أو غزة لم تك  ك
ذاك  لكبب  النتيجببل هببي ا نعمبباد  وبعببده ترتيببب األمببور سببي ا نتلابببات لصببالً التيببار المؤيببد لعببباس  

قصا  التيار اآللر.  واي
تمل" لححركببل  لكببأ  األكثببر ةثببارة لححببز  سببي المصببل هببي التببرويج لحمببؤتمر بوصببف  مببؤتمر "المببرار المسبب

ا ستم"ليل عب  العبدو   تعنبي شبيئا ألهبل هبذا المنطبق  وحيب  يعحبم الجميبع أ  المبؤتمر عمبد برضبا 
العدو  بل برعايت  عمحيا  سهو الذي سمً بالضيوف والزوار  وكا  بوسع  أ  يفعل الكثير سبي سبياق 

سببرائيحيل سببي الضببفل ال ربيببل التعطيببل  ويكفببي أ  يعحبب  مسببؤول ةسببرائيحي  منسببق أعمببال الحكومببل اي
وقطباة غببزة  الجنببرال يببواف ببولي مردلبباي( بببأ  عببباس "اسببتجاب لمطحبنبا بتبعبباد أعببدائنا عبب  مركزيببل 
ستً"  لكي ندرك حميمل ما يجري  وهو هنا لم يمصد دح"   بل حدد أسماً  معينل ممثل سبحطا  أببو 

 العيني  ومنير الممدح.
اس قبد باتبت أشبب  ببأحزاب المعارضبل  وابتعبدت عب  كونهبا والحال أ  حركل ستً سبي ظبل محمبود عبب

حركل تحرر  وحي  تستمع قيادتها بالتعاو  األمني مع المحتحي  ضد المماومل  سهذا يعني أنها تركت 
 مربع حركات التحرر  بصرف النظر ع  اعتراسها عمحيا بذلك أم  .
  تلفببي هببذه الحميمببل التببي كببا  كببل اللطببب التببي سببمعناها مبب  أهببل البيببت ومبب  الضببيوف   يمكبب  أ

ينب ي أ  يمولها مندوبو الفصائل الذي  شاركوا  وم  ضمنهم حماس    أ  يتصرسوا كبأنهم سبي مبأتم 
 أو عرس عحيهم أ  يجامحوا أهح  ونمطل آلر السطر.

المؤتمر الذي نح  بصدده لم يعمبد ألجبل تجديبد دمبا  الميبادة  ببدليل أ  الميبادة هبي ذاتهبا سيمبا لبّف 
م واحببد  وهببو كببل شببي  سببي حركببل سببتً بتماليببدها المعروسببل  وكببا   ستببا أ  انتلبباب الببرئيس تببم سببي رقبب
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الجحسل األولى  ل"سبا لحتماليبد السياسبيل التبي تمضبي ببأ  يبتم ذلبك سبي لتبام المبؤتمر بعبد تمبديم جبردة 
 حساب بما جرى ل"ل المرححل السابمل.

لمسبببار  ةذ لبببم يت يبببر أي شبببي  مببب  الناحيبببل والمبببؤتمر البببذي نحببب  بصبببدده لبببم يعمبببد ألجبببل تصبببحيً ا
العمحيبببل  ولبببم يتوقبببع أحبببد أ  يت يبببر  سالميبببادة ةياهبببا ماضبببيل سبببي برنبببامج تكبببريس دولبببل تحبببت عببببا ة 
ًّ عحبى هبذا الصبعيد  واي   ا حت"ل  م  دو  أ  تضطر لحمول ةنها تتنازل ع  الثواببت  والعبدو   يحب

 .أغراه حريق المنطمل بالحصول عحى تناز ت جديدة
ةذا تذكرنا أ  عمد المؤتمر كا  مب  الناحيبل العمحيبل اسبتجابل لهبواجس الميبادة سبي صبراعها مبع محبور 
دحبب"  بعببد تصبباعد الضبب وط مبب  أجببل أ  يحصببل األليببر عحببى حصببل سببي الكعكببل  تجعحبب  وصببيا 
 مسببتمبحيا عحببى الحالببل الفحسببطينيل.. ةذا تببذكرنا شببيئا كهببذا  سببيمك  المببول ة  األمببر كببا  ينطببوي عحببى
ةنجاز  وربما كا  مريحا لجهل لوف الكثيري  م  م بامرات دحب" . أمبا ةذا تبذكرنا المضبيل الوطنيبل  
سسيرتد ةلينا البصر وهو حسير  ةذ   نرى أي سرق ُيعتد ب  بي  المتلاصمْي  سيما يتعحق بالتعامل مع 

حركببل سببتً  ولصبباغت المحتحببي   ونكبباد نجببزم أنبب  لببم تببم التواسببق عحببى تسببويل مببا بينهمببا  لمبحببت بببذلك 
 األناشيد لحمائد الذي كا  كا  يتحمى الهجا  قبل حي ى تماما كما حصل مع السابق أيام عرسات.

يشببير ذلببك ةلببى عمحيببل المبيحببل التببي تحكببم الحركببل  وهببو وضببع يثيببر األسببى حببي  نتحببد  عبب  الحركببل 
الفحسببطيني سببي  األهببم ةلببى جانببب "حمبباس"  وهببي الحركببل التببي يجببري ا عتببراف بهببا كممثببل لحشببعب

 الدوائر اللارجيل.
مع ذلك  وسي حي  يصعب المول ة  قضيل دح"  قد ُحسمت  ةذ سيبمى حاضبرا بمبوة عامبل اللبارج 
لصالح   وهو ساعل سي ستً  بلاصل سي غزة(  ست  المضيل   تبدو سي وارد اللروج م  التي  المميم 

تلرج منببب   واي  كنبببا واثمبببي  أ  ذلبببك ول ايبببل اآل   و  يعبببرف متبببى سببب 2004البببذي ُحشبببرت سيببب  منبببذ 
 سيحد  حي  يتمرد الشعب ويفرض عحى الجميع ليارات  سي التعامل مع ال زاة.

بمببي المببول ة  الوعببد السببابق بكشببف قتحببل عرسببات قببد ألببرج مبب  جببدول أعمببال المببؤتمر  واألرجببً أ  
تّسبربت لإلعب"م عب  تسويات وصفمات قد غّيبتب  كمبا كبا  متوقعبا  لكب  المثيبر أ  وثيمبل التحميبق قبد 

طريق الدوائر الصهيونيل  ولم تمدم ةجابات ممنعل لحمصل  سهي اتهمت دح"   وتحبدثت عب  تسبريب 
سمّس لعرسات سي المستشفى الفرنسي  سي حي  يعحبم الجميبع أ  الرجبل قبد جبا  ةلبى سرنسبا والسبّم يجبري 

 سي جسده رحم  هللا. 
 10/12/2016 ،الدستور، عم ان
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 لحل الدولتينمشاريع بديلة  .47
 معتصم حمادة
يبدو أ  الو يات المتحدة باتت عحى قناعل بان "ق الطريق أمام مشروعها "حل الدولتي " الذي أطحمب  
بببو  ايببب  وتبنتبب  الرباعيببل الدوليببل. ولعببل تصببريحات وزيببر اللارجيببل األمريكببي جببو  كيببري الحببادة 

واعتراس  أ  نصف أعضبا  حكومبل نتنيباهو  ايسرائيحي سي الضفل الفحسطينيل  ا ستيطا بشأ  توسع 
يرسضو  حل الدولتي   ةلى استمار الو يات المتحدة نفسبها لبإلرادة السياسبيل الكفيحبل بالضب ط عحبى تبل 

  كحهببا مؤشببرات تببدلل أ  الطريببق ةلببى حببل الببدولتي  بببات شببب  م حببق. ُيضبباف اسببتيطانهاأبيببب لوقببف 
ايسبرائيحي عمبً" مشبروعًا  ا سبتيطا ترامب سبي اعتبباره لهذه العوامل تصريحات الرئيس المادم دونالد 

 يستحق التشجيع م  واشنط .
يزيببد مبب  قناعببل أمريكببا أ  نتنيبباهو بصببدد التحضببير لحببل بببديل يتمثببل مببا يسببمى "النمببوذج المبرصببي" 
يموم عحى لطوات شبيهل بالحل سي جزيرة قببرف حبي  ُقسبمت ةلبى تركيبل ويونانيبل  وجبرى سبي ةطبار 

يم تبادل السكا  والتعويض عحى المتضرري . نتنياهو يعمل  كما بات واضبحًا  عحبى تمسبيم هذا التمس
المبنيبببل عحبببى أراض تعتبببرف  ا سبببتيطانيلالضبببفل الفحسبببطينيل مببب  لببب"ل شبببرعنل المسبببتوطنات والببببؤر 

ةسرائيل أنها ُمصادرة مب  م"كهبا الفحسبطينيي   وكبذلك مب  لب"ل ضبم المنطمبل  ج( البال بل مسباحتها 
سببي المئببل مبب  مسبباحل الضببفل  وتبببادل "السببكا "  أي ترحيببل الفحسببطينيي  سببي تحببك المنطمببل ةلببى  60

منبببباطق السببببحطل الفحسبببببطينيل التببببي سببببتبمى سبببببي حببببدود ايدارة الذاتيببببل سبببببي ةطببببار المنظومببببل األمنيبببببل 
 يسرائيل. وا قتصاديل

سببيل وأمنيببل ةقحيميببل أمريكببا التببي تحببرف عحببى بمببا  ةسببرائيل دولببل صببهيونيل ويهوديببل ذات وظيفببل سيا
تضم  لواشنط  مصبالحها سبي المنطمبل وتشبكل أداتهبا الرئيسبيل يعبادة رسبم لارطبل الشبرق األوسبط  
ولوسببًا عحببى ةسببرائيل مبب  أ  تصبببً كببأمر واقببع دولببل واحببدة ي حببب عحيهببا العنصببر الفحسببطيني  تعمببل 

ربيبببل المتحبببدة سبببي ةطبببار عحبببى حبببل ببببديل  تعبببود سيببب  ةلبببى "الليبببار األردنبببي" بتعبببادة ةحيبببا  الممحكبببل الع
كونفيدراليببل أردنيببل سحسببطينيل "تسببحخ" الكيببا  الفحسببطيني عبب  ةسببرائيل وتضببم  سببي سببياق قببانوني معببي  
ةلببى األرد  وتضبببط مسببتمبح  بمببا سببي ذلببك حببل مشببكحل ال"جئببي  حتببى   ي رقببوا الضببفل بعببودة غيببر 

أنهببا تبح ببت مبب  بعببض . وتؤكببد مصببادر الرئاسببل الفحسببطينيل اضببطرابمنظمببل تحببول الضببفل منطمببل 
العواصبببم العربيبببل بالتوجهبببات الجديبببدة لحو يبببات المتحبببدة بشبببأ  الحبببل الفحسبببطيني  وبضبببرورة تحضبببير 

السبببمف السياسبببي لمبببا يمكببب  أ  تصبببل ةليببب   باعتببببارهاألوضببباة الفحسبببطينيل  سبببتمبال مثبببل هبببذا الحبببل 
 وكيحل المناطق الممدسل مع توسير صي ل "ممبولل" لحمدس  تحفظ ما  وج  عما   ةسرائيلالتسويل مع 

 سيها( ورام هللا.
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بمؤتمر "سبتً" السبابع  عحبى أ  السبحطل  ا ستتاحيالمراقبو  رأوا سي ةصرار الرئيس عباس سي لطاب  
صببراره عحببى التعامببل معهببا  دولببل وليسببت مجببرد سببحطل  باعتبارهبباالفحسببطينيل أصبببحت دولببل حميميببل  واي

و  ذات صببحل بالمشبباورات الببدائرة بببي  واشببنط  وبعببض ةداريببل  ةشببارة ذات م ببزى    ُيسببتبعد أ  تكبب
العواصببم العربيببل سببي تببوسير حببل بببديل لحببل الببدولتي   األمببر الببذي يفتببرض  كمببا يمببال  ةدلببال تعببديل 

 ( لت"قي المشروة األمريكي بمنتصف الطريق.2002عحى مبادرة الس"م العربيل  بيروت 
 10/12/2016 ،النهار، بيروت

 
 د لم ا يأت بعدقديم ال يغادر وجدي .48

 عريب الرنتاوي
  رهانببات سحسببطينيل عحببى مببؤتمر ببباريس الببدولي الممببرر التئامبب  قبببل انتهببا  موسببم األعيبباد... الرهببا  

 1967الفحسبببطيني ينعمبببد سبببي مكبببا  آلبببر: اعتراسبببات أوروبيبببل  حمبببل بالدولبببل الفحسبببطينيل عحبببى حبببدود 
سبرائيل بوصببفها الطبرف المعرقببل لمسببارات وعاصبمتها المببدس الشبرقيل  بعببد أ  تنجحبي لحعببالم  صببورة ة

 التفاوض وحل الدولتي .
بالمعنى السياسي والدبحوماسي    غبار عحى المماربل ة  لم يترتبب عحيهبا دسبع أثمبا  ةضباسيل  سكثيبر 
مبب  المعبببارك التببي يلوضبببوها الفحسببطينيو  وايسبببرائيحيو  منبببذ سببنوات  هبببي معببارك حبببول "الصبببورة"  

يبببق ببببأ  يظهبببر سيهبببا وعحيهبببا  مماببببل صبببورة ألبببرى  نميضبببل  يسبببعى سبببي الصبببورة التبببي يرغبببب كبببل سر 
ةلصببببباقها ببببببالطرف اآللبببببر... بهبببببذا المعنبببببى  تببببببدو معركبببببل مبببببؤتمر بببببباريس  وقبببببد حسبببببمت لصبببببالً 
الفحسطينيي   بعد أ  أظهر نتنياهو وسريم  الحكومي  سائضًا م  التعنت والصحف  يمحي عحى أوروبا  

 مرة حيال ا عتراف بالدولل الفحسطينيل العتيدة.الوسا  بالتزاماتها المعحنل والمض
لكب  سبي المماببل  يلطببئ الفحسبطينيو  ة  هبم ظنببوا  أ  حصباد معبارك الصببورة والروايبل هبذه  يمكنهببا 
أ  تمبببرب موعبببدهم مبببع الحريبببل وا سبببتم"ل... سهبببذا النبببوة مببب  المعبببارك  وبالبببذات سبببي حالبببل الصبببراة 

الثببانوي" الببذي   يكفببي وحببده  يحببدا  تعببديل جببدي سببي ايسببرائيحي  تظببل مبب  النببوة " –الفحسببطيني 
موازي  الموى وتوازناتها  أو يفضي ةلى رسع كحفل ا حت"ل بالمدر الذي يسبمً بتسبريع رحيحب ... عحبى 

 أهميل هذه المعارك    يجوز ألحد  أ  ينام عحى حرير ةنجازاتها وانتصاراتها.
قببل  وزنبًا حميميبًا لهبذه المعطيبات وا عتببارات  اليبوم  ذلك أ  ةسبرائيل  لبم تعبد تمبيم  وهبي لبم تُمبم مب 

تلضببع ةسببرائيل لحكببم ترويكببا يمينيببل  تعتمببد أ  توسببيع مسببتوطنل أو بنببا  بببؤرة اسببتيطانيل جديببدة أو 
كيببري أكثبببر  –تشببريع ألببرى  أهببم بكثيببر مبب  استرضببا  السببيد سرانسببوا هو نببد  أو جعببل حيبباة أوبامببا 

لتبببببارت توقيتبببببًا عجيببببببًا لتمريبببببر مشبببببروة قبببببانو  لبببببب "شبببببرعنل" الببببببؤر سبببببعادة... بد لبببببل أ  ةسبببببرائيل  ا
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ا ستيطانيل  م  دو  أ  تألذ بنظر ا عتبار توقيتات مؤتمر باريس أو التصبريحات ال اضببل لحسبيد 
 جو  كيري سي معهد بروكين ز.

واألرجببً أ  شببهيل ةسببرائيل التوسببعيل التببي تفتحببت أكثببر مبب  أي وقببت مضببى عحببى وقببع التصببريحات 
رعنا  لحرئيس األمريكي المنتلب دونالد ترامب  التي لرجت ع  مألوف اللطاب الرسمي األمريكي ال

بلصوف ا ستيطا   سوف تحتهم المزيد م  أراضي الفحسطينيي  وحموقهم سي قادمات األيام  وربمبا 
 بلطببى متسببارعل ومشبباريع عم"قببل  طالمببا أ  ا سببتيطا  مبب  منظببور السببيد الجديببد لحبيببت األبببيض 

 ليس عمبل سي طريق الس"م وحل الدولتي .
وقبد ينتهببي الحببال بالفحسببطينيي  ةلببى وضببعيل هببي األشببد غرابببل سببي تبباريخ حركببات ا سببتم"ل والتحببرر 
الوطني... ةذ كحمبا تزايبد ا عتبراف العبالمي بحمهبم سبي دولبل مسبتمحل وقابحبل لححيباة  بعبد اللب"ف مب  

أمبرًا متعبذرًا  أو حتبى مسبتحيً" مب  الناحيبل العمحيبل... و   نير ا حت"ل  كحما بات تجسيد هذه الدولل
أدري بعد ذلك  كيف يمكب  لحفحسبطينيي  التصبرف بكبل هبذا "الرصبيد" مب  ا عتراسبات الدوليبل  وكيبف 
يمك  تجييره معركتهم م  أجل تمرير المصير  وهل هبو مب  النبوة البذي سبيبمى ويتعباظم  أم أنب  مب  

مببببادم أو عنببببد أول مبببببادرة منموصببببل لفببببرض ححببببول غيببببر مرغببببوب بهببببا عحببببى النببببوة "سببببريع النفبببباذ" بالت
 الفحسطينيي ؟

  شببببك أ  تفهببببم العببببالم وتأييببببده لحمببببوق الفحسببببطينيي  العادلببببل والمشببببروعل  أمببببر سببببي غايببببل األهميببببل  
سالفحسطينيو  ليسوا وحدهم سي هذا ايقحيم أو عحبى السباحل الدوليبل... لكب  البتفهم وا عتبراف وحبدهما 

بكبباسيي  تمامببًا ينهبا  ا حببت"ل الجبباثم عحببى صبدورهم  والحاجببل تبببدو ماسبل أكثببر مبب  أي وقببت  ليسبا 
لبذل مزيد م  الجهود وتوظيف الكثير م  الطاقات  عحى مسارات ألرى  لعل أهمهبا عحبى ايطب"ق  

ذ اجتراح معادلل تكفل تعزيز صمود الفحسطينيي  سبي وطبنهم وترسبع كحفبل ا حبت"ل سبي الوقبت ذاتب    واي
أدرك الفحسببطينيو  متببألري   أ  النكبببل لببم تكبب  بضببياة األرض بببل بهجببرة سببكانها  سببت  أيببل تواسمببات 
بشببأ  أشببكال الكفبباح وأدواتبب  سببي المرححببل الممبحببل  يجببب أ  تححببظ شببمي هببذه المعادلببل  وأ  تححظهمببا 

نتهبباج معببًا  سببتي "تطببرف" با نحيبباز لشببق مبب  المعادلببل عحببى حسبباب الشببق اآللببر  سيفضببي ةمببا  
سياسببات مسببتكينل  لانعببل ل"حببت"ل ومتعايشببل معبب   أو ةلببى مجازسببات وم ببامرات    يبببدو الشبببعب 

 الفحسطيني  و  البيئل ايقحيميل م  حولل  بمادري  عحى تحمل أعبائها وتبعاتها.
ومبب  يتببابع الجببدل الببوطني الفحسببطيني الببدالحي  الفصببائل والشببعبي عمومببًا  يححببظ أ  ثمببل "مسببتودعًا" 

  األسكار والمبادرات التي يمك  األلذ بها وا تكا  عحيها  بيد أ  السبؤال البذي لبم يجبد جوابب  بعبد  م
يتعحق بمدرة البنى المؤسسيل الفحسطينيل  بما سيها البنى الفصائحيل ومؤسسات المجتمع المدني واألطبر 

تجتازهببا الحركببل الوطنيببل  التمحيديببل  مببا زالببت قببادرة عحببى النهببوض بأعبببا  المرححببل ا سببتراتيجيل التببي
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الفحسطينيل المعاصرة  أما أ  المجتمع الفحسطيني ما زل يمر بمرححل ا نتماليل صعبل لح ايل  تتحلف 
 سي "قديم يرسض الم ادرة" و"جديد لم يتبحور بعد". 

 10/12/2016 ،الدستور، عم ان
 

 مفتوحة تشن حرباً  "إسرائيل" .49
 برهوم جرايسي

عدة جبهات  هو مرححل يجبب أ  تكبو  متوقعبل مب  حكومبل ا حبت"ل التبي التصعيد ايسرائيحي عحى 
أحكمت قبضتها عحيها العصابات الصهيونيل األشد تطرسا  سي حي  أ  المبوى السياسبيل األلبرى  سبي 
غالبيتها الساحمل جدا  دلحت سي المناسسبل عحبى المواقبف اليمينيبل. سمبانو  نهبب األراضبي الفحسبطينيل 

روة المببانو  الببذي يفسببً المجببال أمببام ةسببكات أذا  المسبباجد  ودعببوات الببوزرا  بمحكيببل لاصببل  ومشبب
الصهاينل ةلى م"حمل المجموعات ايسرائيحيل المناهضل ل"حبت"ل  كحهبا وغيرهبا  تبوحي ببأ  نتنيباهو 
يسببير نحببو حببرب مفتوحببل ومتشببعبل. ولكبب  يلطببئ الصببهاينل ةذا اعتمببدوا أ  هببذه المرححببل التببي تحعببب 

 طول.لصالحهم  ست
يجببباهر زعبببيم أحبببزاب المسبببتوطني   وزيبببر التعحبببيم نفتبببالي بينيبببت  سبببي تصبببريً لببب   ببببأ  قبببانو  نهبببب 
األراضي هو ما سيمضي عحى ليار حل البدولتي . وكبا  بينيبت ذاتب  اعتببر سبوز دونالبد ترامبب أيضبا 

ليبار سبمط نهايل حل الدولتي ى يمصد سرف ةقامل الدولل الفحسطينيل. لك  سي حميمل األمر ست  هذا ال
  1995منذ سنوات طويحل  وبايمكا  المول ة  اغتيال رئيس البوزرا  األسببق ةسبحق راببي   سبي العبام 

كا  المؤشر  نسحاب ةسرائيل م  المفاوضات نحو الحل. سكبل مبا رأينباه  حمبا كبا  بمثاببل تصبعيد. 
. سمبانو  نهبب األراضبي ة  أ  هذه المرححل تسجل ذروة غير مسبوقل. وكما يبدو  ستن  ستحيها ذروات

مطببروح بصببي ل   تسببتوعبها حتببى شلصببيات مبب  اليمببي  المتشببدد  أمثببال بنيببامي  بي ببي  والمستشببار 
المضائي لححكومل أسيحاي مندلبحيت وغيرهما  والذي  حذروا م  لطورة المانو  الذي قبد يمبود ةسبرائيل 

ذا التحبذير  مطمئنبا ةلبى البت"ل مبوازي  ةلى المحكمل الجنائيل الدوليل. ة  أ  نتنياهو   يحتفت ةلى ه
 الموة الدوليل الذي سيلدم  أيضا سي هذا العدوا .

كببذلك  لببم يحتفببت نتنيبباهو ةلببى رأي عببدد مبب  وزرائبب  مبب  اليمببي  المتشببدد  الببذي  قببالوا لبب  ة  مشببروة 
ا بفبتً المانو  الذي يدعم   ويفسً المجال أمام ةسكات أذا  المساجد    حاجل ل ى ألن  معني أساس

تحديدا. سمبل ث"ثل أسابيع  سعى ةلى التحريض عحيهم  متهمبا ةيباهم  48حرب جديدة عحى سحسطينيي 
بتشعال الحرائق التي اجتاحت سحسطي   وتبي   حمبا زيبف كبل مزاعمب   ولهبذا ستنب  يبحب  عب  مسبار 

 جديد لحصدام.
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عحببى مببا تبمببى مبب  مجموعببات  بعببد كببل هببذا  سببت  نتنيبباهو أطحببق العنببا  لوزرائبب  ليشببنوا هجومببا واسببعا
ةسرائيحيل جريئل تناهض ا حت"ل  بهبذا المسبتوى أو ذاك. سمبد أعحب  وزيبر مبا يسبمى "األمب  البدالحي" 
عزمبب  عحببى ةعببداد "قائمببل سببودا " تضببم أسببما  أسببراد ومنظمببات وشببركات تمبباطع المسببتوطنات  بهببدف 

تعحبيم نفتبالي بينيبت  طحبب مب  أحبد م"حمتها بأنظمبل ةسبرائيحيل. سبي حبي  أ  زميحب  العنصبري وزيبر ال
غببب"ة اليمبببي  المتطبببرف وضبببع قائمبببل جديبببدة ببببب"أسس أل"قيبببات العمبببل سبببي الجامعبببات ايسبببرائيحيل"  
ببرات والمحاضببري  الببذي  يتمسببكو  بمواقببف سياسببيل جريئببل  مسببتهدسا مجموعببل غيببر قحيحببل مبب  المحاضا

يرة الثماسل المتطرسل ميري ري يبف  تمّض مضاجع النظام الصهيوني الحاكم. وسبمت بينيت  زميحت  وز 
التي شنت معركل واضحل ضد العديد م  الفناني  والمسارح ايسرائيحيي  عحى لحفيل مواقفهم السياسيل 

 المناهضل ل"حت"ل.
هناك م  يرى أ  ةسرائيل تسبارة اللطبى نحبو النظبام الفاشبي. ة  أ  واقبع ا مبر أ  الصبهيونيل منبذ 

ولبب"ل النكبببل ومببا ت"هببا وحتببى يومنببا هببذا  هببي أنمببوذج أشببد شراسببل مبب  بببدأت تتسببحل ةلببى سحسببطي   
األنظمبببببل العنصبببببريل الدمويبببببل كاسبببببل التبببببي عرسهبببببا التببببباريخ الحبببببدي . وهبببببذا لبببببيس مجبببببرد شبببببعارات  أو 
اسببتنتاجات ناجمببل عبب  مشبباعر زائببدةى سببتذا عببدنا ةلببى الببورا   سببنرى أ  النظببامي  النببازي سببي ألمانيببا 

حما النظام العنصري سي جنوب أسريميا  وجدت قوى مركزيل عالميل تحاصبرها والفاشي سي ايطاليا  و 
وتحاربهبببا  أو تماطعهبببا  بهبببذا المسبببتوى أو ذاك. سبببي حبببي  أ  النظبببام الصبببهيوني يحظبببى ببببدعم قبببوى 

 عظمى تتواطأ مع جرائم .
لواقع تحت ة  ةسرائيل تعي تماما حميمل أ  الوضع المائم ل  يدوم ةلى األبد  وأ  الشعب الفحسطيني ا

ظحمهبببا واسبببتبدادها  سبببتحّل عحيببب  ظبببروف غيبببر الظبببروف المائمبببل اليبببوم  وسبببينفجر. حينهبببا سبببتنمحب 
 29المعبببباد ت الصببببهيونيل لتتسبببباقط الواحببببدة تحببببو األلببببرى. سهببببذا الكبببب"م يمببببال مببببع ححببببول الببببذكرى الببببب

انبت قائمببل   نتفاضبل الحجبر الشبعبيل الفحسبطينيل الباسبحل  التبي نجحببت سبي قحبب كبل المبوازي  التبي ك
وجنببدت العببالم ةلببى جانبهببا. سصببحيً أ  تحببك النتببائج قببد ت"شببت تببدريجيا  لكنهببا د لببل عحببى أ  قحببب 

 الوضع المائم هو ةمكانيل قائمل بيد الشعب الفحسطيني  ول  تسمط. 
 10/12/2016 ،الغد، عم ان
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 جيمس زغبي 
ر مجحببس الشببيو  األمريكببي األسبببوة الماضببي  قانونببًا لطيببرًا مبب  دو  نمببا  أو تصببويت حميمببي  مببرّ 

قدم  السيناتور "الجمهوري" تيم سكوت ونظيره "الديموقراطي" بوب كاسي. ويحبزم المبانو   البذي أطحبق 
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كاسي"  وزارة التعحيم بتطبيق  -"  أو "قانو  سكوت 2016عحي  اسم "قانو  ةدراك معاداة الساميل لعام 
 جيل لمعاداة الساميل سي تمييم شكاوى التمييز سي حرم الجامعات األمريكيل.تعريف وزارة اللار 

وتعريببببف وزارة اللارجيببببل وتوجيهاتهببببا بشببببأ  معبببباداة السبببباميل ُوضببببعت مبببب  أجببببل مسبببباعدة المسببببؤولي  
األمببريكيي  عحببى مراقبببل معبباداة السبباميل سببي اللببارج. ولببم يكبب  الممصببود منهببا أبببدًا أ  تطبببق مبب  أجببل 

 طيل عحى اللطاب سي حرم الجامعات دالل الو يات المتحدة نفسها.سرض رقابل ُشر 
وعنببد وضببعها لحتعريببف ولحتوجيهببات  تبنببت وزارة اللارجيببل الح ببل المسببتلدمل مبب  قبببل مركببز ا تحبباد 
األوروبي لمراقبل العنصريل وُرهاب األجانب. ومعاداة الساميل "هي تمييز ضد اليهبود  يمكب  أ  تألبذ 

  أو أسعباً  ماديبل وتصبريحات لفظيبل ضبد ممتحكباتهم أو ضبد مؤسسبات المجتمبع شكل كراهيل تجباههم
 اليهودي  الدينيل منها وغير الدينيل".

غيبر أ  توجيهبات وزارة اللارجيبل األمريكيبل "تحيبد عب  المسبار" عنبدما تحباول توسبيع المفهبوم ليشبمل 
شبببْيط  أو تنبببزة الشبببرعيل عببب  "معببباداة السببباميل ذات الصبببحل بتسبببرائيل"  مستشبببهدة بنمببباذج ولطاببببات تُ 

ةسرائيل. وبهذا التوسيع لتعريف معاداة الساميل  تصبً التوجيهبات غيبر موضبوعيل وتفبتً البباب أمبام 
 انتهاك لطير م  قبل أولئك الذي  يستلدمونها يسكات ا نتمادات الموجهل ضد الدولل العبريل.

الشبيو  المسبألل باعتبارهبا محاولبل  وسي تصريحاتهما الممتضبل عند طرح المانو   شرح عضوا مجحس
لحمايببل الطبب"ب اليهببود مبب  المضببايمات المعاديببل لحسبباميل. وتحببدثا عبب  قصببف حببول عببي  الطبب"ب 
اليهببود المببوالي  يسببرائيل سببي لببوف دالببل الحببرم الجببامعي. ومبب  المثيببر ل"هتمببام أنبب  عنببدما حممببت 

تشبار معباداة السباميل التبي أرسبت بيئبل معاديبل وحدة الحموق المدنيل التابعل لوزارة التعحبيم سبي تمبارير ان
 سي حرم الجامعل  توصحت الوحدة ةلى أ  تحك المزاعم واهيل و  أساس لها.

مببب  لببب"ل قبببرا ة "المسبببودة" التبببي أرسمهبببا سبببكوت وكاسبببي بمانونهمبببا  يمكببب  لحمبببر  أ  يفهبببم ال بببرض 
يل سي حرم الجامعات    سيما السياسي م  ورا  المانو   المتمثل بتسكات الحركات واألنشطل الط"ب

المنتمدة يسرائيل  لصوصبًا حركبل "المماطعبل وسبحب ا سبتثمارات والعموببات". وسبي هبذا السبياق    
تشبريعًا عحبى مسبتوى الو يبات  22يعتبر المانو  امتدادا لجهود تشريعيل ألبرى سبي الكبون رس  ةذ ثمبل 

ركو  سببي أي شببكل مبب  أشببكال حركببل المماطعببل ةمببا لحظببر أو لتجببريم الكيانببات أو األسببراد الببذي  يشببا
 وسحب ا ستثمارات والعموبات ضد ةسرائيل.

يمثل المانو  رسالل مفادها أ  لطاب الط"ب الفحسطينيي  واليهود التمدميي  سيكو  مراقبًا  وأنهبم قبد 
 يتعرضو  لعموبات  عحمًا أ  معايير تطبيم  مفتوحل لحتأويل وا ستنساب. 

 10/12/2016 ،السفير، بيروت
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