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 حماس: يدنا ممدودة للمصالحة مع فتح

 "إسرائيلـ "يا  المتحدة ستستدد  الفيتو سإساا  ماترحا  مناهةة لالسفير األمريكي في تل أبيب: الوال
 دبراء لـ"رصد": مصر تفصل بين اسإدوان و"حماس" والتعاون بينهما با  ةرورة
 دينيس روس: الرئيس ترامب قد يصنع السال  بين الفلسطينيين واسإسرائيليين

تعرقل إعادة  "إسرائيل": األونروا
المجتمع الدولي أغلق و اسإعمار 

 عينيه عن معاناة قطاع غزة
 

 4  ... ص

 

 4126 2/12/2016 الجمعة



 
 
 
 

 

 2 ص             4126 العدد:        2/12/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 جامعيين طالب ةد الفلسطينية للسلطة انتهاكا  ترصد دولية منظمة  2.
 6 اسإنسانية عدو االحتالل: اسإسرائيلي الطاقة وزير على ترد الفلسطينية اسإعال  وزارة  3.

 
  المااومة:

 6 تاارير اللجان وينتدب لجنة لإلشراف على االنتدابا  في يومه الثالث ؤتمر فتح السابع يناقشم  4.

 7 حماس: يدنا ممدودة للمصالحة مع فتح  5.

 7 تلاي حماس دعوة رسمية من الااهرة لبدء حوار وطنيإسماعيل رةوان ينفي   6.

 8 بدطأ تعامل "فتح" مع غزة": تسريب للرجوب وعزا  األحمد يعترفان دالله 21"عربي   7.

 8 : كلمة مجدالني باس  الفصائل ال تمثلنا"الشعبية"  8.

 9 ل جديدا  دطاب عباس إعادة إنتاج للدطاب الادي  وال يحم": شعبية"ال  9.

 9 ": دطاب عباس في المؤتمر السابع أكد المؤكدالديموقراطية"  10.

 10 عباسمدعومة من فتح أبو الهيجاء: ال صحة لما ُنشر من قوائ  مرشحين لمركزية   11.

 10 ل أمني أو سفير للجنة المركزية: ال يجوز ترشح مسؤوقيادي بفتح  12.

 10 أعةاء غزة الممنوعون من السفر يتلاون وعدا  بحل مشكلته  من رئاسة مؤتمر فتح  13.

 11 لتأسيسها 29حماس ُتعلن عن انطالق فعاليا  الذكرى الـ   14.

 11 ابين لألسير عبد هللا البرغوثي بغزةإشهار كت  15.
 

  :اسإسرائيليالكيان 
 12 يوةد عائلت يشاملة ةد وسائل اسإعال  تدير حربا  : نتنياهو  16.
 12 "إسرائيلـ"العدو رق  واحد ل عباس شتاينتز:  17.
 13  يتّه  فلسطينيي الدادل بالمسؤولية عن ظاهرة التحرشا  الجنسّية بالمدن الُمدتلطة اسإسرائيلي" اليمين"  18.
 13 جرائ  المستوطنين ةد الشعب الفلسطينيلالحتالل ودع  لقانون التسوية هو تعميق : أيمن عودة  19.
 14 نتنياهواد  اقتراح حجب الثاة عن حكومة "الاائمة المشتركة" ت  20.
 14  دادل األراةي المحتلة بالمدارس العربية الوطنيجديد لفرض نشيد  إسرائيليمشروع قانون   21.
 15 تستدعي زوجة نتنياهو للتحايق في أحد ملفا  الفساد اسإسرائيلية الشرطة  22.
 15 السايبر اسإسرائيلي في يد متسرحي الجيشو شركا  التانية   23.
 16 تجري تغيرا  على عاوبا  الداصة بمدالفا  السيرالشرطة اسإسرائيلية   24.

 
  :األرض، الشعب

 16 "األقصى" من متر 200 بعد على "إسرائيل جوهرة" سكني وتشغيل بناء مناقصة يعلن االحتالل  25.

 17 المسجد األقصى ياتحمون " حاداما " بينه  مستوطنون   26.

 17 امر وبي  حلحول أراةي من دونما 1276 مصادرة يارر االحتالل  27.

 17  الادس مرابطي لدعمه  اسإسالمية الحركة أعةاء من عةأرب اعتاال: "معاريف"  28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4126 العدد:        2/12/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 18  الادس   شرقي في بمواجها  اسإصابا  عشرا   29.

 18  الثاني/ نوفمبر الماةي تشرين دالل الادس في اعتاال عملية163المادسيين:  األسرى  أهالي لجنة  30.

 19 70 الـ يومه يددل الطعا  عن أسيرْين إةراب  31.

 19 الماةي دالل تشرين الثاني/ نوفمبر وقتا 48 اسإبراهيمي المسجد في األذان رفع يمنع االحتالل  32.

 20 الماةي نوفمبر/ ثانيال تشرين دالل فلسطيني 500 اعتال فلسطين": االحتالل أسرى  "مركز  33.

 20 أراةيه  من الفلسطينيين تجريد عملية أنّ  يوةح" إسرائيل" تاريرا   يصدر" بتسيل "  34.
 

  : مصر
 21 دبراء لـ"رصد": مصر تفصل بين اسإدوان و"حماس" والتعاون بينهما با  ةرورة  35.

 
  لبنان: 

 22 "الجدار"تواصل لااءا  مدابرا  الجيش اللبناني لشرح وجهة نظر قيادة الجيش من صيدا:   36.
 

  عربي، إسالمي:
 22 تشكيل لجان متدصصة لكشف جرائ  االحتالل ومالحاة مجرمي الحرب الصهاينة": برلمانيون ألجل الادس"  37.
 24 اسإسرائيليالغيط ينتاد بحدة تغاةي المجتمع الدولي عن االحتالل  أبو  38.
 24 هل يوجد سإيران عالقة ببناء الغواصا  اسإسرائيلية؟": ديعو  أحرونو "ي  39.

 
  دولي:

 26 "إسرائيلـ "تحدة ستستدد  الفيتو سإساا  ماترحا  مناهةة لالسفير األمريكي في تل أبيب: الواليا  الم  40.

 26 دينيس روس: الرئيس ترامب قد يصنع السال  بين الفلسطينيين واسإسرائيليين  41.

 27 ياياألمانيا تعتز  توسيع نطاق تعاونها مع "إسرائيل" في المشروعا  التنموية بأفر   42.

 28 للمفكر األمريكي تشومسكي تكريميا   البرلمان الفرنسي يلغي حفال    43.

 28 باالنسحاب من الجوالن "إسرائيل"قرار أممي يطالب   44.
 

  حوارا  ومااال :
 29 محمد السماكفلسطين..  إلى بولوني مهاجر نهاية  45.
 31 المنصوري  اإلله عبدوالمغرب..  فلسطين بين الرابط: الدطابي وثورة الاّسا  الدين عز  46.
 35 صيام الحميد عبد. دالجدران..  ال الجسور بناء: وفلسطين لبنان  47.
دفاقا  الغواصا  على للتغطية بالحرائق العرب اته  نتنياهو  48.  39 مسغاف أوري الشرطة..  وا 
 41  يشاي بن رون دمـشـق؟..  قـرب أهـدافـا   إسرائيل هـاجـمـ  لـمـاذا  49.
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 ع الدولي أغلق عينيه عن معاناة قطاع غزةالمجتمو تعرقل إعادة اسإعمار  "إسرائيل": األونروا .1

 إعمار إعادةبيير كرينبول إسرائيل بعرقلة عملية « األونروا»اتهم مفوض عام وكالة «: األيام» -غزة 
رفضت الموافقة على مئات  إسرائيلوبناء البيوت المدمرة اثر الحرب األخيرة على غزة، موضحًا أن 

والمتوافر لها التمويل « األونروا»التي قدمتها « اسم 400»من أصحاب البيوت المدمرة  األسماء
 الالزم إلعادة بنائها.

في مخيم الشاطئ غرب مدينة « األونروا»وأكد كرينبول، في مؤتمر صحافي عقده بإحدى مدارس 
بما تحتاجه من مواد بناء حال دون تمكين  األسماءعلى تزويد هذه  إسرائيلغزة أن عدم موافقة 

رفع الحصار عن قطاع غزة والذي  إلىمضاعفة عدد البيوت التي قامت ببنائها داعيًا من « األونروا»
 هائلة وال تطاق. اإلنسانيةأصبحت تكاليفه 

وحمل كرينبول االحتالل المسؤولية الكاملة عن األوضاع المتردية في قطاع غزة، داعيًا في الوقت 
 لسفر.ذاته إلى فتح معبر رفح البري لتمكين الفلسطينيين من ا

، «األونروا»التخاذ قرارات حيال األزمة مع موظفي « تقصي حقائق»وأعلن كرينبول، تشكيل لجنة 
 مشيرًا لوجود حوارات جادة إلنهاء اإلشكاليات بين الجانبين.

هناك لجنة تقصي حقائق شكلتها وستقوم بتزويدي بتقرير حول اإلشكاليات الحادثة، وبعد »وقال: 
 «.ذلك سنقرر ما نفعله

وأعرب عن شكره التحادات الموظفين في األونروا على تعليق االحتجاجات حتى تقدم لجنة تقصي 
حق الموظفين القيام بخطوات احتجاجية بصورة ال تشوه صورة األونروا  إلىالحقائق تقريرها، منوهًا 
 أمام المجتمع الدولي.

، إضافة «األونروا»جديدة لدعم وكشف كرينبول عن وجود محادثات مع البنك الدولي إلبرام اتفاقية 
مع الجمعية العامة لألمم المتحدة لدعم ميزانية الوكالة الدولية « بلغة جديدة»إلى وجود حوارات 

ال توجد أي ضمانات لنجاح هذه الحوارات، ولكن نحن نتخذ خطوات كبيرة »بصورة ثابتة، مستدركًا: 
 .«لنجاحها ومواصلة عملنا في خدمة الالجئين والموظفين

 37مليون دوالر في آب الماضي، لكنه تقلص إلى  96 إلىوصل « األونروا»ولفت إلى أن عجز 
 مليون دوالر بفضل الدعم الدولي.

وانتقد كرينبول صمت المجتمع الدولي أمام ما يحدث داخل غزة وما يتعرض له سكانها من ألم 
حذًرا من تفاقم هذه األزمات إن لم سياسي لحل مشاكل القطاع، وم أفقومعاناة، داعيًا لضرورة إيجاد 

 تكن هناك حلول سريعة. 



 
 
 
 

 

 5 ص             4126 العدد:        2/12/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

لم يجدوا أبدا وظيفة « األونروا»من الطالب الذين كانوا في  %65وأوضح كرينبول أن أكثر من 
« األونروا»من طالب مدارس  %90أن أكثر من  إلى إضافةوارتفاع نسب البطالة،  األوضاعبسبب 

 .اإلطالقلم يغادروا قطاع غزة على 
 2/12/2016، هللا را األيا ، 

 
 الفلسطينية ةد طالب جامعيين للسلطةمنظمة دولية ترصد انتهاكا   .2

حالددة  74رام هللا: رصدددت المنظمددة العربيددة لحقددوق اإلنسددان فددي بريطانيددا، خددالل الشددهرين الماضدديين، 
لدى خلفيددة اعتقدال واسدتدعاء قامدت بهدا أجهددزة أمدن السدلطة فدي الضدفة الغربيددة ضدد طلبدة الجامعدات ع

 عملهم النقابي المشروع.
األخطر فيما تم رصده من هذه المالحقة الممنهجة بحق طلبة الجامعات، "وأشارت في بيان، إلى أن 

هو عمليات التعذيب الشديد والوحشي التي قامت بها هذه األجهزة بحق بعض الطلبة في سدجن جنيدد 
 ."في مدينة نابلس وسجن أريحا

بدددة المعتقلدددين تدددم اعتقدددالهم مدددن أمدددام بوابدددات جامعددداتهم خدددالل دخدددولهم أو غالبيدددة الطل"وأضدددافت أن 
خدروجهم منهدا، كمدا تدم تحويددل قسدم مدنهم لالعتقدال علدى مددا يسدمى ذمدة المحداف  دون عرضدهم علددى 

 ."المحاكم أو تحويلهم على ذمة المحاف  بعد صدور قرارات باإلفراج عنهم من قبل المحاكم
حالدددة اعتقدددال  38عتقدددال قادهدددا جهددازا الوقدددائي والمخدددابرات بواقدددع عمليدددات اال"وأوضددحت المنظمدددة أن 

 ."حالة نفذها الوقائي 36نفذتها المخابرات و
طالبًا  24جامعة النجاح الوطنية في نابلس كان لها النصيب األكبر من هذه االعتقاالت بد"أن  وبينت

طالبدًا  14فدي مديندة طدولكرم و طالبًا مدن جامعدة فلسدطين التقنيدة خضدوري  15معتقاًل، فيما تم اعتقال 
من جامعة القدس  3اعتقاالت من جامعة الخليل و 7من جامعة بوليتكنك فلسطين في مدينة الخليل و

مدن كليدة العدروب  2مدن جامعدة فلسدطين األهليدة و 2من جامعدة القددس المفتوحدة و 2في أبو ديس و 
 ."لإلعالم، وواحد من الجامعة العربية األمريكية في جنين

رت المنظمة فدي بيانهدا، شدهادات بعدض المعتقلدين وذويهدم عدن حداالت التعدذيب التدي تعدرض لهدا وذك
الطلبة أثناء اعتقالهم، فضاًل عن طرق االعتقال المذلة بحق البعض، باإلضافة إلى اعتقال عدد كبير 

 من الطلبة لدى االحتالل عقب اإلفراج عنهم من سجون السلطة.
 2/11/2016الادس العربي، لندن، 
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 اسإنسانية عدو االحتالل: اسإسرائيلي الطاقة وزير على ترد الفلسطينية اسإعال  وزارة .3
 عدددددو االحددددتالل" إن الخمدددديس، أمددددس خليفدددة، محمددددود الفلسددددطينية، اإلعددددالم وزارة وكيددددل قدددال: هللا رام

 ."الدولي القانون  تخالف مفتوحة وجريمة األول اإلنسانية
 كدددل ويخدددرق  الطبيعيدددة المدددوارد وينهدددب العنصدددري  والتمييدددز العرقدددي التطهيدددر يمدددارس مدددن": وأضددداف
 لمحداكم يقددم أن ويجدب الدوليدة والقرصدنة الجريمدة منظومدة مدن رئيسدي عنصدر هدو الدوليدة، المواثيدق
 ."الدولية الحرب جرائم
 يوفدددال اإلسدددرائيلي الطاقدددة وزيدددر يسدددمى مدددا إليهدددا انضدددم التدددي اإلسدددرائيلي التحدددريض جوقدددة" أن وبدددين

 الددرئيس خطدداب خدداص وبشددكل السددابع فددتح حركددة مددؤتمر رسددائل جيددداً  تقددرأ أن عليهددا كددان شددتاينتس
 وغددالة نتنيدداهو حكومددة أقطدداب بدده يتفدداخر الددذي والتطددرف، التحددريض نهدد  مواصددلة مددن بدددالً  عبدداس
 ."اإلسرائيلي اليمين

  2/11/2016الادس العربي، لندن، 
 

 ن وينتدب لجنة لإلشراف على االنتدابا تاارير اللجا في يومه الثالث يناقشمؤتمر فتح السابع  .4
قال الناطق باسم المؤتمر العام السابع لحركة فتح محمود أبو الهيجا، إن مؤتمر فتح السابع،  :رام هللا

 ناقش يوم الخميس، في اليوم الثالث من انعقاده، تقارير اللجان المختلفة.
تمر، إنده بددا اليدوم بدإقرار جددول وأضاف في مؤتمر صحفي عقد فدي مقدر الرئاسدة حيدث انعقداد المدؤ 

األعمال ثم جرى تشكيل لجنة لالنتخابات الخاصة بالحركة، والتدي سدتجري فدي األيدام المقبلدة، وجدرى 
 الترشح واختيار لجنة إلدارة االنتخابات من داخل المؤتمر.

االقتصدادي وقال إن أعضاء المؤتمر يسدتمعون لتقدارير اللجندة المركزيدة لحركدة فدتح، وأهمهمدا التقريدر 
الددذي قدمدده محمددد اشددتية وكددان تقريددرا شددامال وواضددحا، وتطددرق فيدده لمعضددالت االقتصدداد الفلسددطيني 

 وسبل تمكين االقتصاد ليكون إنتاجيا، والمعضالت كانت كبيرة.
وأوضدح أبددو الهيجددا أن المدؤتمر اسددتمع أيضددا للتقريددر المدالي، وهددو تقريددر يعدرض ألول مددرة وهددو بددال  

لموازنات الحركة الشحيحة وموازنات المفوضديات المختلفدة، كمدا اسدتمع للتقريدر  األهمية، حيث تطرق 
 السياسي من عضو اللجنة المركزية صائب عريقات.

وفددي رده علددى سددؤال بشددان خطدداب الددرئيس محمددود عبدداس مسدداء أمددس، قددال أبددو الهيجددا إن الخطدداب 
فالفكر الفتحاوي منطلق من انطلق من أساس الفكر الوطني الذي يعبر عن حركة فتح بشكل واضح، 

الفكر السياسي الوطني، استعرض خالله مختلف ما تحقق من إنجازات في الفترة السابقة، وقدم رؤيدة 
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استشرافية لما ينبغي أن نفعل في المرحلة المقبلة، بمعنى آخر خطاب الرئيس كان هدو خطداب البنداء 
 والعمل والمقاومة.

 1/12/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلوما  الفلسطينية
 

 للمصالحة مع فتح ممدودةحماس: يدنا  .5
أكدد النداطق باسدم حركدة سحمداسس، حدازم قاسدم، لددسالعربي الجديددس، أنم الحركدة مدا : ضياء خليل -غزة 

زالت تمد يدها إلى ساإلخوةس في حركة سفتحس لتحقيدق المصدالحة، مشديرًا إلدى أنم سحمداسس حريصدة سكدل 
 ام الفلسطيني الداخليس.الحرص على إنهاء االنقس

وأشار قاسم إلى أنم أي حراك للمصالحة يجب أن يكدون وفدق اتفاقدات المصدالحة الموقعدة، مؤكددًا فدي 
ذات الوقددددت أنم إشددددارة البدددددء لتطبيددددق المصددددالحة تنطلددددق مددددن الددددرئيس عبدددداس، عبددددر دعددددوة المجلددددس 

واالنتخابدددات العامدددة، وقيدددام التشددريعي إلدددى االنعقددداد، ودعدددوة اإلطدددار القيدددادي المؤقددت إلدددى االجتمددداع، 
 الحكومة بواجباتها تجاه غزة.س

وأضاف الناطق باسم سحماسس، إلى أنم تنفيذ حركة سفتحس ما يترتب عليهدا مدن االتفاقدات السدابقة، هدو 
 المدخل السليم لالنطالق بالمصالحة الوطنية الفلسطينية.

ة مددع حركددة سفددتحس، ومددع جميددع وشدددد قاسددم علددى أنم سحمدداسس جدداهزة لكددل مقتضدديات الشددراكة الوطنيدد
القوى والفصائل الفلسطينية، وأنم كل ما فيده مصدلحة للشدعب الفلسدطيني وقضديته، ومصدلحة للمعركدة 

 مع االحتالل اإلسرائيلي، ستكون سحماسس معه وفي قلب حراكه.
  1/12/2016العربي الجديد، لندن، 

 
 ء حوار وطنيتلاي حماس دعوة رسمية من الااهرة لبدإسماعيل رةوان ينفي  .6

نفي القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، تلقي حركتده دعدوة رسدمية مدن : طالل النبيه -غزة 
 مصر لبدء حوار وطني بالقاهرة.

وقددال رضددوان فددي تصددريح لدددسالمركز الفلسددطيني لإلعددالمس مسدداء الخمدديس: سنرحددب بدداي جهددد مصددري 
حدوار وطندي، وتطبيدق المصدالحة الوطنيدة يبذل، كما نرحب باي دعوة مدن مصدر لندا وللفصدائل لبددء 

 وأشاد رضوان بالدور المصري المركزي في رعاية ملف المصالحة والملفات الفلسطينية. الفلسطينيةس.
سيبددو وجدود رؤيدة مصدرية جديددة للتخفيدف عدن قطداع غدزة وفدتح معبدر قدال: وعن العالقة مع مصر، 

 الرؤية.هذه  إنجاحرفحس، مؤكدا على جهوزية وحرص حركته على 
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تجداه القطداع، قدائال:  اإليجابيدةودعا رضوان الشقيقة مصر للتسريع في تطبيق هذه الرؤية والخطوات 
 سنشكر اإلخوة في مصر على تفهمهم الحتياجات قطاع غزةس. 

وفدددي سدددياق آخدددر، دعدددا القيدددادي فدددي حمددداس، رئددديس السدددلطة محمدددود عبددداس إلدددى تطبيدددق اإلشدددارات 
 موضوع المصالحة وتحقيق الوحدة خالل خطابه أمس األربعاء.اإليجابية التي أوما بها حول 

 وأكد رضوان، أن عباس يمتلك مفاتيح المصالحة الفلسطينية، وقادر على تحقيقها إذا أراد ذلك.
وقال: سنحن نريد أفعداال ال أقدواال، ونامدل أن تكدون المرحلدة القادمدة فيهدا جديدة لددى األخدوة فدي حركدة 

وأضددداف: سنحدددن جددداهزون للشدددراكة السياسدددية  حركتددده للشدددراكة السياسدددية.فدددتحس، مؤكددددا علدددى جهوزيدددة 
الكاملدددة والسدددتحقاقاتها ومتطلباتهددداس، مشدددددا علدددى جهوزيدددة حركتددده لتحقيدددق المصدددالحة وفقدددا التفاقدددات 

 القاهرة وا عالن الدوحة والشاطئ.
 1/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعال 

 
 بدطأ تعامل "فتح" مع غزةرفان دالله ": تسريب للرجوب وعزا  األحمد يعت21"عربي  .7

س، إقدددرار عضدددو اللجندددة المركزيدددة 21كشدددفت تسدددريب جديدددد اطلعدددت عليددده سعربدددي: أحمدددد صدددقر -غددزة 
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني سفتحس، عزام األحمد، خالل حديثه مع عضو المركزية اللواء جبريل 

هلل بحدق  وافق الفلسطينية برئاسة رامدي الحمددالرجوب، بحجم األخطاء التي ارتكبتها سفتحس وحكومة الت
 قطاع غزة المحاصر.

وقال الرجوب: سيجب أن يعين رئيس الحكومة مديرا عاما لألمن العام )في غزة(س، فرد عليه األحمدد:  
سنحددن السددببن إحنددا اللددي خربناهددا.. حتددى رامددي )رئدديس الحكومددة( غلددي فددي هددذه الفتددرة، وال يجددوز أن 

 ها حكومة توافقس. يضع نفسه طرفان ألن
وأضاف األحمد في التسريب: سإن مبدأ إعادة النظر في الحكومة موضوع آخر، وهو مطروح مدن كدل 
الفصائل،... وأينما كانت الحكومة فعليها بسي سلطتها على غزة بالكاملس، وذلك وفق التسدريب الدذي 

 لم يعرف تاريخه.
 2/12/2016"، 21موقع "عربي 

 
 الفصائل ال تمثلنا باس ني : كلمة مجدال "الشعبية" .8

، أن الكلمة التي ألقاها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمدة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»غزة: أعلنت 
التحريددر الفلسددطينية، أحمددد مجدددالني باسددم فصددائل المنظمددة فددي مددؤتمر حركددة فددتح السددابع، ال تمثددل 

 موقف الجبهة.
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يذيدددة فدددي منظمدددة التحريدددر الفلسدددطينية، وعضدددو المكتدددب وقدددال عبدددد الدددرحيم ملدددوح، عضدددو اللجندددة التنف
تاسدف »الجبهدة لدم تكلدف مجددالني للحدديث باسدمها وأنهدا »السياسي للجبهة في تصدريح صدحافي أن 

 «.النتحاله هذه الصفة
ولدددم يشدددهد مدددن قبدددل رفدددض فصدددائل لكلمدددة باسدددمها مدددن قبدددل، حيدددث اعتدددادت الفصدددائل فدددي كثيدددر مدددن 

 بحزب معين، أن تختار واحدة منها للحديث باسمها.المؤتمرات والمهرجانات الخاصة 
المقاومدددة »ويبددددو أن رفدددض الجبهدددة الشدددعبية لكلمدددة مجددددالني، جددداء بسدددبب تركيدددزه علدددى اختيدددار إدارة 

، والدددعوة لعقددد مددؤتمر للمجلددس الددوطني، وهددو أمددر رفضددته الجبهددة الشددعبية سددابقا، «الشددعبية السددلمية
 والجهاد اإلسالمي. لعدم شموله وقتها على دعوة حركتي حماس

 2/12/2016الادس العربي، لندن، 
 

 دطاب عباس إعادة إنتاج للدطاب الادي  وال يحمل جديدا  ": شعبية"ال .9
ردود الفعدددل الفلسدددطينية علدددى خطددداب الدددرئيس محمدددود عبددداس أمدددام  : ظهدددرتفتحدددي صدددبماح  -غدددزة 

 .الخميس –ليل األربعاء « فتح»المؤتمر العام السابع لحركة 
خطاب عباس بانه إعادة إنتاج للخطاب القديم، وال يحمل جديدًا، وال يزال « جبهة الشعبيةال»ووصفت 

 يراهن على المفاوضات واإلمعان في التنسيق األمني مع إسرائيل.
هدداني الثوابتددة إن عبدداس لددم يقدددم خطددوات عمليددة لتحقيددق « الشددعبية»وقددال عضددو اللجنددة المركزيددة لددد 

يددة إلعددادة تحقيددق اإلجمدداع الددوطني، ومسددتمر فددي الرهددان علددى المصددالحة، ولددم يطددرح خطددوات وطن
المبددادرة الفرنسددية. واعتبددر أندده كددان األولددى بعبدداس الدددعوة إلددى حددوار وطنددي شددامل اسددتجابة لدددعوات 

، ووضددع برنددام  مقاومددة يدددعم انتفاضددة «الجهدداد اإلسددالمي»الفصددائل التددي كددان آخرهددا دعددوة حركددة 
عددن رفددع الحصددار عددن قطدداع غددزة فددي شددكل جدددي بعيدددًا مددن القدددس. ورأى أندده كددان يجددب الحددديث 

 الشعارات، وأن تتوافر كل الجهود لدعم مدينة القدس، ووضع جدول زمني لترتيب الملفات العالقة.
 2/12/2016الحياة، لندن، 

 
 ": دطاب عباس في المؤتمر السابع أكد المؤكدالديموقراطية" .11

« الجبهدددة الديموقراطيدددة لتحريدددر فلسدددطين»سدددي لدددد اعتبدددر عضدددو المكتدددب السيا: فتحدددي صدددبماح  -غدددزة 
ليددل « فددتح»طددالل أبددو ظريفددة أن خطدداب الددرئيس محمددود عبدداس أمددام المددؤتمر العددام السددابع لحركددة 

ورأى أندده كددان يجددب التددزام قددرارات المجلددس المركددزي المتعلقددة  «.أكددد المؤكددد»، الخمدديس –األربعدداء 
تحلددل مددن التزامددات اتفدداق أوسددلو، وعدددم العددودة إلددى بوقددف التنسدديق والتعدداون األمنددي مددع إسددرائيل وال
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المفاوضددات. واعتبددر أن خطدداب عبدداس حمددل شدديئًا إيجابيددًا تجدداه الحالددة الفلسددطينية العامددة، وتحديدددًا 
المصالحة، التي تحتاج إلى حوار وطندي شدامل ودعدوة اإلطدار القيدادي الموقدت لمنظمدة التحريدر إلدى 

 ئاسية والتشريعية.االنعقاد، والتحضير لالنتخابات الر 
 2/12/2016الحياة، لندن، 

 
 عباسمدعومة من فتح أبو الهيجاء: ال صحة لما ُنشر من قوائ  مرشحين لمركزية  .11

أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر السابع لحركة فتح محمود أبو الهيجاء مساء يوم الخمديس،  :رام هللا
رشحين للجنة المركزية، وأنها مدعومة من قبل أنه ال صحة إطالقا لما ُنشر من قوائم حملت أسماء م

 الرئيس محمود عباس.
وأوضددح أبددو الهيجدداء فددي تصددريح لوكالددة سوفدداس أن الددرئيس لددم ولددن يتدددخل فددي مسددالة انتخابددات اللجنددة 
المركزيددة، وأن بعددض المواقددع اإللكترونيددة المشددبوهة تحدداول بمثددل هددذه األنبدداء التشددويش علددى أعمددال 

 فق جدول أعماله بسالسة ونجاح.المؤتمر التي تسير و 
 1/12/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلوما  الفلسطينية

 
 : ال يجوز ترشح مسؤول أمني أو سفير للجنة المركزيةقيادي بفتح .12

رام هللا: قددال عضددو قيددادة التعبئددة والتنظدديم لحركددة فددتح والمرشددح للمجلددس الثددوري للحركددة عبددد المددنعم 
ع ترشح مسؤول الجهاز األمني والسفير علدى سدبيل المثدال لعضدوية اللجندة هناك ما يمن»حمدان، أن 

أي وظيفة تاخذ من وقت المرشح مثل هداتين الدوظيفتين فإنده غيدر مقبدول أن »، مضيفًا أن «المركزية
إن حددث وترشدح، فإنده يثيدر حفيظدة أعضداء المدؤتمر »وأضداف، خدالل تصدريحات إذاعيدة،  «.يترشح

المقبددول ترشددحهم ألعلددى جهددة قياديددة فددي الحركددة هددم حملددة »، معتبددرًا أن «ويسددقطونه فددي االنتخابددات
 .«مناصب مثل وزير في وزارة سيادية ورئيس وزراء

وبخصوص مرشحي اللجنة المركزية في المؤتمر الحالي والذي يتردد أن عدددهم بدين سدتين وسدبعين، 
 .دعائي وليس حقيقيا من الصعب معرفة عدد مرشحي المركزية والترشيح الحالي هو»بين أنه 

 2/12/2016الادس العربي، لندن، 
 
 أعةاء غزة الممنوعون من السفر يتلاون وعدا  بحل مشكلته  من رئاسة مؤتمر فتح .13

، «السدابع»فدي قطداع غدزة، حرمدوا مدن حضدور مدؤتمر الحركدة « فتح»غزة: تلقى أعضاء في ، رام هللا
 .ؤتمر بحل مشكلتهملعدم منحهم تصاريح إسرائيلية، وعدًا من رئاسة الم
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مدن الحصدول علدى التصداريح الالزمدة لمغدادرة  واتمكنديعشرات الشخصديات القياديدة فدي فدتح لدم وكان 
 القطاع، خالفًا للترتيبات التي أجريت قبل عقد المؤتمر.

 2/12/2016الادس العربي، لندن، 
 
 لتأسيسها 29الذكرى الـ  فعاليا حماس ُتعلن عن انطالق  .14

أعلنت حركة سحماسس، يوم الخميس، عن انطالق فعاليات الذكرى السنوية الد لوم: خلدون المظ –غزة 
 لتاسيسها، من أمام منزل مؤسسها الشهيد أحمد ياسين في حي الصبرة جنوبي غرب مدينة غزة. 29

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة خدالل مدؤتمر صدحفي عقدده بحضدور عددد مدن قدادة ومؤسسدي 
ائل الفلسطينية، سمن هنا )منزل الشدي  احمدد ياسدين( صددرت األوامدر بداإلعالن حركة سحماسس والفص

نقدف اليدوم علدى أعتداب هدذا البيدت أن  أنعن انطالقة حركة المقاومدة اإلسدالمية حمداس، وشدرف لندا 
 نعلن عن بدء انطالق فعالياتنا من هذا البيت الذي جمع قيادة الحركة والشهداء واالستشهادينس.

عامددا،  29باسددم حركددة تمسددك حركتدده بالثوابددت الفلسددطينية التددي انطلقددت مددن أجلهددا قبددل وأكددد الندداطق 
 مشيًرا إلى أن حركته شكلت حالة من األمل للشعب الفلسطيني في ظل التآمر والعدوان.

نا ماضون على طريق الجهاد واالستشهاد والمقاومة ولن نغفر ألي  وقال: سإننا سنستمر ولن نتوقف وا 
تآمرت على شعبنا وقضيتنا وفرطت في ثوابتنا وتنازلت عن أرضناس، مؤكدا في الوقت إنسان أو جهة 

 ذاته أنه سال يوجد للمحتل شرعية على أي شبر من فلسطينس.
 1/12/2016، قدس برس

 
 إشهار كتابين لألسير عبد هللا البرغوثي بغزة .15

رابطددددة األدبدددداء والكتدددداب  أطلقددددت دار البرغددددوثي للنشددددر والتوزيددددع بالتعدددداون مددددع: طددددالل النبيدددده –غددددزة 
الفلسددددطينيين، كتددددابين جديدددددين لألسددددير القسددددامي عبددددد هللا البرغددددوثي، فددددي حفددددل بغددددزة يددددوم الخمدددديس، 

 بحضور عدد من قادة المقاومة واألسرى المحررين والكتاب واألدباء والوجهاء. 
ة وناضدجة ومتنوعدة وسطر البرغوثي في كتابيه الجديدين سالغراقدةس وسالعقيددة القسداميةس، مقداالت واعيد

ددل فيهمددا مسددائل مهمددة فددي العقيدددة والمنددافقين الددذين أطلددق  فددي الفكددر والسياسددة والتدداري  والعقيدددة، وأصم
 عليهم اسم سالغراقدةس.

ووجدده القيدددادي فددي حركدددة حمددداس وعضددو مكتبهدددا السياسدددي محمددود الزهدددار خدددالل كلمتدده التحيدددة إلدددى 
ل، قائاًل: سهم من أبطال المقاومة الذين عرفوا أسير من أصحاب المؤبدات في سجون االحتال 1200

 طريقهم، وهم أصحاب فكرة حق .. حولوا السجون إلى جامعات يوسفس.
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ووجدده عبددد هللا البرغددوثي فددي كلمددة لدده ألقاهددا عندده محمددد الجمددل، التحيددة للشددعب الفلسددطيني ولفصددائل 
طينية وسددالمي علددى القائددد الكبيددر سأوجدده لكددم التحيددة وللمقاومددة الفلسدد: المقاومددة ولكتائددب القسددام قددائال

خواندده المجاهدددينس. سالسددجن لددم يفددت فددي عضدددي ولددم يهددن مددن  وأضدداف البرغددوثي: محمددد ضدديف وا 
 عزمي ولم ينل من كبريائيس.

 1/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعال 
 
 يوةد عائلت يشاملة ةد وسائل اسإعال  تدير حربا  : نتنياهو .16

حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، هجومه على وسائل اإلعالم األناضول: جدد رئيس  –الناصرة 
اإلسرائيلية، فيما اتهمته األخيرة بمحاولة صرف أنظار اإلسرائيليين عن فضائحه، وآخرها قراره بشراء 
غواصات وسفن عسكرية ألمانية دون حاجة لها، من أجل توفير فرصة ربح سريع ألحد المحامين 

وسائل اإلعالم تغير »، أن «الفيسبوك»تنياهو، من خالل صفحته في وزعم ن الوسطاء من أقاربه
االستراتيجية في التعامل معه، وبداًل من النقاش حول المواقف، تدير حربا شاملة ضده وضد عائلته، 

 «.وألن اإلسرائيليين استيقظوا من أوهام اليسار
على أرض الواقع، قادهم إلى  انفجار أوهام اإلعالم، واليسار»وواصل نتنياهو هجومه بالقول إن 

االستنتاج بانهم لم ينجحوا بإقناع الشعب بمفاهيمهم، ولذلك انتقلوا إلى الحرب الشاملة ضدي، ألنه، 
 «.من وجهة نظرهم، العقبة أمام إعادة السلطة إليهم

 البرام  التلفزيونية ال تمثل موقف الجمهور، ألن أكثر من نصفه انتخب أحزاب اليمين،»وادعى أن 
ومن بينها الليكود، بينما ال يحظى المليون مصوت لليكود حتى بتمثيل رمزي في المنتديات ونشرات 

 «.األخبار
إنهم ياملون من خالل غسل الدماغ اليومي للجمهور، وتشويه صورتي وصورة عائلتي، »وأضاف: 

 «.حرف أنظار الجمهور عن المسائل الجوهرية للنقاش السياسي في إسرائيل
 2/12/2016عربي، لندن، الادس ال

 
 "إسرائيلـ"رق  واحد ل العدو عباس شتاينتز: .17

قال وزير الطاقة واالستخبارات اإلسرائيلي يوفال شتاينتز، صباح يوم الخميس، بان الرئيس  :تل أبيب
 محمود عباس يعتبر سالعدو رقم واحد إلسرائيلس.

يهدد وجود دولة إسرائيلس. متهما إياه  ونقلت إذاعة سريشت بيت العبريةس عن شتاينتز قوله سأبو مازن 
 بالسعي إلى ستدمير إسرائيلس.
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وأشارت اإلذاعة إلى أن تصريحات شتاينتز جاءت بعد خطاب الرئيس عباس أمس في المؤتمر 
السابع لحركة فتح والذي قال خالله سإذا كانت إسرائيل ال تعترف بالفلسطينيين، فإننا لم نعد نعترف 

 بهاس.
 1/12/2016 الادس، الادس،

 
يتّه  فلسطينيي الدادل بالمسؤولية عن ظاهرة التحرشا  الجنسّية بالمدن  " اسإسرائيلياليمين" .18

 الُمدتلطة
القائمة المشتركة( رئيسة لجنة -سليمان )الجبهة-أبرقت النائبة توما زهير أندراوس:  - الناصرة

برسالة إلى رئاسة الكنيست مطالبة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريمة في الكنيست، أبرقت 
ة في لجنة المرأة لمناقشة تحرشات ضدم الفتيات  بمراجعة قرارها بالموافقة على عقد جلسة خاصم

 اليهوديمات في المدن المختلطة، جلسة تفوح منها رائحة العنصريمة.
يلنوفسكي عن ُيذكر أنم رئاسة الكنيست كانت قد وافقت على طلب كانت توجمهت به النائبة يوليا م

ة لمناقشة ظاهرة التحرشات الجنسيمة في المدن ” يسرائيل بيتينو“حزب  مطالبة فيه بعقد جلسة خاصم
 المختلطة والتي يقوم بها شباب عرب ضد فتيات يهوديمات حسب ادعائها.

ه هو جزء من الجو التحريضي العام -في تعليقها على التوجمه صرمحت النائبة توما سليمان بان التوجم
عقب الحرائق األخيرة الذي شنمه رئيس الحكومة نتنياهو ووزرائه وعلى رأسهم وزير األمن الداخليم 

، إْذ قالت: توجمه حزب ” يسرائيل بيتينو“لعاد اردان وأعضاء حزب ج يسرائيل “وحزب البيت اليهوديم
ريضيمة التي تقف المتطرمف لعقد هذه الجلسة في هذه األوقات بالذات يدلم على العقلية التح” بيتينو

ه، إْذ ُيعتبر هكذا توجمه جزء من التحريض العام ضدم المواطنين العرب عقب الحرائق  خلف التوجم
ه لهو استغالل  دمت على أنم هكذا توجم األخيرة واالتهامات التي وجهتها الحكومة اليمينيمة ضدنا. وشدم

تحقيق أهداٍف سياسيمٍة ترتكزم  وقح لموضوع التحرشات الجنسيمة وضائقة الفتيات الضحايا من اجل
 على المسم بالمواطنين العرب في البالد، أْي فلسطينيي الداخل.

 1/12/2016، رأي اليو ، لندن
 
 جرائ  المستوطنين ةد الشعب الفلسطينيلالحتالل ودع  لقانون التسوية هو تعميق : أيمن عودة .19

ما يسمى بقانون التسوية »إن « العربي القدس»قال رئيس المشتركة، النائب أيمن عودة لد  الناصرة:
 «.هو تصعيد آخر في تعميق االحتالل ودعم جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني
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هذه جريمة وكغيرها، هي بنت شرعية لالحتالل المجرم. نحن سنتصدى لهذا القانون وسنقف » وتابع:
ون، هو تعدم واضح على اقتراح القان»وأعتبر أن  «إلى جانب أصحاب الحق، أصحاب األراضي

صالحيات السلطة القضائية. واآلن بالذمات واجبنا التكاتف من أجل إسقاط هذه الحكومة التي تعمل 
 «.على تعميق االحتالل، وتضر باي حل مستقبلي لهذه البالد

 2/12/2016الادس العربي، لندن، 
 
 نتنياهو"الاائمة المشتركة" تاد  اقتراح حجب الثاة عن حكومة  .21

قدمت سالقائمة المشتركةس في الكنيست اإلسرائيلية اقتراح حجب الثقة عن الحكومة  :اصرةالن
اإلسرائيلية، الذي سيطرح للنقاش والتصويت على طاولتها األسبوع المقبل، بقضية ستوسيع وتكثيف 

 االستيطان، ونهب أراضي المواطنين الفلسطينيينس.
الخميس، سأنه جاء في تفسير االقتراح، حكومة  وأوضحت القائمة المشتركة في بيان صحفي، يوم

اليمين المتطرف ماضية في توسيع المشروع االستيطاني في األراضي المحتلة، وتحاول تشريع قانون 
سشرعنة المستوطناتس، الذي يتناقض ومبادا حقوق إنسان أساسية وسلطة الحكم، وينضم هذا 

ومة، يؤيدون ضم األراضي المعرفة بمنطقة سجس المشروع لتصريحات رسمية لوزراء مركزيين في الحك
لنفوذ إسرائيل، علما أنها تشكل أكثر من نصف مساحة األراضي المحتلة في الضفة، وهو قانون 

 إضافي في جملة تشريعات الحكومة التي تمنح امتيازات اقتصادية للمستوطنات والمستوطنينس.
مكانية واقعية إلقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأضافت، سإن سياسة الحكومة اإلسرائيلية تقوض كل إ

 وعاصمتها القدس، وذلك بخالف اتفاقيات دولية بهذا الشان. 1967بحدود الرابع من حزيران عام 
 1/12/2016الحياة الجديدة، را  هللا، 

 
 دادل األراةي المحتلة بالمدارس العربية الوطنينشيد  لفرضجديد  إسرائيليمشروع قانون  .21

جديد، لفرض النشيد العبري ساإلسرائيليس  إسرائيليكشفت صحيفة عبرية، عن مشروع قانون : الناصرة
وذكرت  في المدارس العربية، في ظل غضب فلسطيني لم يتوقف من مشروع قانون منع األذان.

، أنه وحتى قبل هدوء عاصفة مشروع سقانون األذانس سارع األربعاء صحيفة سمعاريفس العبرية، يوم
ان االحتالل سالكنيستس أورن حزان )ليكود( أمس إلى تقديم مشروع قانون جديد قد يثير عضو برلم

 .1948ردود فعل الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة منذ عام 
وينص مشروع القانون الجديد على إنشاد النشيد الوطني ساإلسرائيليس سهتكفاهس في جميع مؤسسات 

 ي ذلك في سالقطاعينس العربي والحريدي.التعليم الرسمية في سإسرائيلس بما ف
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 ووفق الصحيفة، عرض االقتراح في إطار تعديل قانون التعليم الرسمي في الكيان الصهيوني.
 1/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعال 

 
 تستدعي زوجة نتنياهو للتحايق في أحد ملفا  الفساد اسإسرائيلية الشرطة .22

ة، صباح أمس، سارة نتنياهو عقيلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي تل أبيب: استدعت الشرطة اإلسرائيلي
دارة  بنيامين نتنياهو للتحقيق معها في إحدى قضايا الفساد، المرتبطة بمصاريف رئيس الحكومة، وا 

مقره، ومنزله الشخصي. وقد جرى التحقيق مع سارة أمس، في مقر وحدة التحقيقات في الشرطة، 
 ا طلبت.وليس في مقر رئاسة الحكومة كم

وقالت مصادر صحافية، إن استدعاء عقيلة رئيس الوزراء إلى التحقيق، جاء بعد أن تلقت الشرطة 
نه من غير المستبعد أن يتم التحقيق معها في قضايا أخرى أيضا.  معلومات جديدة حول القضية، وا 

هر في القضية أش 6يشار إلى أن الشرطة كانت قد أوصت بتقديم السيدة نتنياهو إلى المحاكمة قبل 
عادي، يشير إلى أن نيران الفساد بدأت تقترب من  ذاتها. ويرى مراقبون في هذه الخطوة، تطورا غير

 بنيامين نتنياهو نفسه.
 2/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 في يد متسرحي الجيش اسإسرائيليالسايبر و شركا  التانية  .23

، والذي Mind The Dataألول من مؤتمر دلمت النقاشات التي جرت في اليوم ا: صالح النعامي
افتتح في تل أبيب أول من أمس الثالثاء، ويعنى ببحث أوضاع شركات التقنيات المتقدمة والسايبر 

 في إسرائيل والعالم، على زيادة عدد المبادرين اإلسرائيليين الذين يدشنون هذه الشركات. 
ائيليين الذين يتجهون إلى تدشين شركات سأمن وقد تبيمن أنم األغلبية الساحقة من المبادرين اإلسر 

المعلوماتس هم من كبار قادة المؤسسات األمنية واالستخبارية الذين تقاعدوا من الخدمة والذين سبق 
 لهم أن كان سأمن المعلوماتس جزءًا أصياًل من مهامهم األمنية سابقًا. 
ذي يمد شركات التقنية والسايبر وبشكل عام، يعد الجيش والمؤسسات األمنية المصدر الرئيس ال

اإلسرائيلية بالقوى البشرية، حيث أن معظم الضباط الذين يخدمون في منظومات الحوسبة والوحدات 
 المختصة بالحرب اإللكترونية يتجهون بعد تسرحهم من الجيش للعمل في شركات التقنية.
 1/12/2016، العربي الجديد، لندن
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 را  على عاوبا  الداصة بمدالفا  السيرتجري تغيالشرطة اسإسرائيلية  .24
أعلنت الشرطة اإلسرائيلية مؤخرا أن تغييرا أجري على العقوبات الخاصة بمخالفات السير،  :رام هللا

القانونية بسبب مخالفات سير محددة.  اإلجراءاتوصار ممكنا للشرطة اعتقال السائقين حتى انتهاء 
مخالفات التي يمكن اعتقال السائق الرتكابها هي العبري فإن أهم ال” lawguide“وحسب موقع 

القيادة تحت تاثير الكحول، والقيادة بسرعات تتجاوز الحد المسموح به، والقيادة دون رخصة قيادة أو 
 دون رخصة قيادة مناسبة لنوع المركبة. 

 1/12/2016الحياة الجديدة، را  هللا، 
 
 "األقصى" من متر 200 بعد على "إسرائيل جوهرة" كنيس وتشغيل بناء مناقصة يعلن االحتالل .25

 بعد علىس إسرائيل جوهرةس كنيس وتشغيل لبناء شاملة مناقصة الصهيوني، االحتالل سلطات أصدرت
 .المحتلة القدس في المبارك األقصى المسجد غربي متر 200 نحو
 الشركةسبد يسمى ما أن -واألقصى القدس بشؤون  المختص اإلعالمي المركز-س ميديا مسرى س وأفاد
 األربعاء أمس يوم مدد التي المناقصة، عن الخميس، يوم أعلنت ،ساليهودي الحي وتطوير لترميم
 حول المحتلة، القدس فيس يهودية دينية تياراتس بين فني خالف بسبب لهان العروضات تقديم تاري 
 .28/11/2016 يوم المناقصات عروض لتسليم موعد آخر كان إذ الكنيس، تشغيل طريقة

 يهدف متطور زوار مركز ضمنها من له، ومرافق الكنيس إقامة عنها، الُمعلن المناقصة وتضمنت
 اجتماعات قاعة إلى باإلضافة ،سوالتاريخي والقومي الديني اليهودي للتراث العالمي الجذبس إلى

 .حديث بشكل اليهودية والعروض الشروح تقدم ومؤتمرات،
 إقامته، أهداف مع تتالءم ومرفقاته، الكنيس لتشغيل مقترحاتو  عروض تقديم أيضا المناقصة وتخلل
 (.أمريكي دوالر مليون  13 نحو) شيكل مليون  50 نحو الكنيس بناء تكلفة ستبل  حين في

 أنقاض على سيبنى اليهودي الكنيس أن واألقصى، القدس بشؤون  المختص اإلعالمي المركز ويؤكد
 .والمملوكي العثماني دالعه من إسالمي تاريخي وبناء إسالمي وقف

 مواقعس استنبات إلى ميديا، مسرى  بحسب الكنيس، هذا بناء وراء من الصهيوني االحتالل ويهدف
 القدس، في اليهودي الوجود باقدمية توحي مقببة مبانٍ  وزرع القديمة، القدس قلب فيس مقدسة يهودية
 في والعلو الضخامة حيث من الثاني سالكني هذا ليكون  المقدسة، المدينة في العام الفضاء وتشويه
 القديمة، القدس في الضخم العربي اإلسالمي العمراني البناء مقابل الخراب، كنيس بعد القديمة القدس
 .الصخرة قبة وبضمنه األقصى المسجد وخاصة

 1/12/2016لإلعال ،  الفلسطيني المركز
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 المسجد األقصى ياتحمون " حاداما " بينه  مستوطنون  .26

 باب من المبارك األقصى المسجد الخميس، يوم المستوطنين، من متتالية مجموعات اقتحمت
 .الخاصة االحتالل قوات من ومشددة معززة بحراسة المغاربة،
 وشعائر لصلوات إيمائية حركات قادوا الذين ،سالحاخاماتس من عددا ضمت مجموعات وقامت
 والحركات االقتحامات لهذه مصلون  فيه تصدى الذي الوقت في المبارك، المسجد في تلمودية

 .االحتجاجية التكبير بهتافات االستفزازية
 الواسعة، الجماعية االقتحامات من سلسلة لتنفيذ أنصارها دعتس المزعوم الهيكلس منظمات وكانت
 ونصف شهر بعد العليا االحتالل محكمة قرار عقب هللا، رام فيس عموناس االستيطانية للبؤرة دعما
 .الشهر

 1/12/2012الجديدة، را  هللا،  لحياةا
 
 امر وبي  حلحول أراةي من دونما 1276 مصادرة يارر االحتالل .27

 شارع عليه يطلق جديد استيطاني شارع إقامة اعتزامه اإلسرائيلي االحتالل جيش بترا: أعلن – هللا رام
 من دونما 1276 حوالي مصادرة في ويتسبب( كيلومترا 16) حوالي بطول يمتد سوفس الثاني 60س

 .الخليل مدينة من الشمال إلى أمر وبيت حلحول بلدتي أراضي
 وتجريف المخطي بهذا العمل لبدء تمهيدا التربة من عينات وأخذ المسح باعمال االحتالل وبدأ

 . البلدتين من األراضي
 ائدق أصدره ألمر تنفيذا ياتي ذلك إن الخميس يوم صباح اإللكتروني معاريف صحيفة موقع وقال
 .الغربية بالضفة اإلسرائيلي االحتالل جيش

 1/12/2016الرأي، عّمان، 
 
 الادس مرابطي لدعمه  اسإسالمية الحركة أعةاء من أربعة اعتاال: "معاريف" .28

 اآلونة في اعتقلت اإلسرائيلية األمن أجهزة إن معاريف لصحيفة العسكري  المراسل أمير نوعام قال
 المرابطون  باسم المعروفة المجموعات تمويل بتهمة اإلسالمية الحركة أعضاء من أربعة األخيرة

 .القدسي الحرم في البقاء على يداومون  الذين والمرابطات،
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 القدس، مدينة لصالح واإلسرائيلية الفلسطينية المناطق مختلف من أمواال جمعوا المعتقلين أن وذكر
 في االضطرابات أثارت هذه أعمالهم نبا للزعم( الشاباك) العام اإلسرائيلي األمن جهاز دفع مما
 .القدسي الحرم
 األربعة، هؤالء اعتقال عن أسفرت مكثفة أمنية تحقيقات سلسلة أجريا والشاباك الشرطة أن إلى وأشار
 األراضي المحتلة، داخل اإلسالمية للحركة باالنتساب ومتهمون  األراضي المحتلة، شمال من وهم
 مؤسساتها إغالق إلى أدى مما ،2015 الثاني تشرين /نوفمبر في ةاإلسرائيلي الحكومة حظرتها التي

 .إسرائيل أرجاء جميع في وجمعياتها
 1/12/2016الجزيرة. ن ، الدوحة، 

 
 الادس شرقي في بمواجها  اسإصابا  عشرا  .29
 أصيب عمره، من العشرينات نهاية في عامالً  إنم  فلسطينية مصادر وكاالت: قالت - سالخلي س

 في عمله لمكان توجهه أثناء لحم بيت شرق  عسكري  حاجز قرب االحتالل جيش من نار بإطالق
 في ناري  بعيار( عاماً  28)  دبابسة محمد موسى العامل أصيب المصادر، وحسب المحتلة، القدس
 .بالمستقرة حالته ووصفت اليسرى  ساقه

 أمام االحتالل قواتو  فلسطينيين شبان بين اندلعت عنيفة مواجهات في الفلسطينيين عشرات وأصيب
 الفلسطيني األحمر الهالل جمعية وقالت. المحتلة القدس مدينة شرق  ديس أبو بلدة في القدس جامعة
 حالة 35و بالمطاط، المغلف المعدني بالرصاص إصابات عشر مع تعاملت طواقمها إنم  بيان، في

صابة للدموع، المسيل الغاز استنشاق جراء اختناق  .يده في بحروق  شاب وا 
 الندالع أدمى ما الجامعة، حرم أمام وتمركزت البلدة اقتحمت االحتالل جيش من كبيرة قوة وكانت

 المسيل الغاز قنابل من بوابل االحتالل قوات وقابلتهم الفلسطينيين، الشبان مع عنيفة مواجهات
 .المطاطي والرصاص للدموع

 2/12/2016الدليج، الشارقة، 
 
الثاني/ نوفمبر  تشرين دالل الادس في اعتاال عملية163: المادسيين األسرى  أهالي لجنة .31

 الماةي
 سلطات بان المقدسيين والمعتقلين األسرى  أهالي لجنة عن الصادرة الشهرية اإلحصائية تشير

 .العام هذا نوفمبر/ الثاني تشرين شهر خالل المقدسيين بحق اعتقال عملية 163 نفذت االحتالل
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 اعتقلت بينما معظمها، وتفتيش اقتحامها بعد منازلهم داخل من مقدسيا 94 اعتقلت قوات االحتالل فقد
 .المبارك األقصى المسجد مغادرة أثناء بعضهم الشوارع من ميدانيا مقدسيا 69

 2/12/2016الادس، الادس، 
 
 70 الـ يومه يددل الطعا  عن أسيرْين إةراب .31

 على الطعام عن المفتوح إضرابهما( سنة 29) فارة أبو وأحمد( سنة 19) شديد أنس األسيران واصل
 .لحظة أي في الفجائي الموت إلى تعرضهما واحتمال بهما المحدق الشديد الخطر رغم

س هاروفيه أسافس مستشفى مدير نائب إن فلسطين في والمحررين األسرى  شؤون  هيئة وقالت
م اإلسرائيلي  لألسيرين الصحي الوضع ةخطور  من فيه حذر اإلسرائيلية العليا المحكمة إلى تقريراً  قدم

 باضرار إصابتهما أو لحظة أي في الفجائي الموت إلى تعرضهما احتمال ومن فارة، وأبو شديد
 األسيران وكان. عدة أياماً  إضرابهما استمر ما إذا الحيوية، أعضائهما وظائف إحدى في خطيرة
 70 نحو قبل اإلداري  هماعتقال على احتجاجاً  الطعام عن مفتوح إضراب في شرعا فارة وأبو شديد
 .يوماً 

 2/12/2016الحياة، لندن، 
 
 الماةي دالل تشرين الثاني/ نوفمبر وقتا 48 اسإبراهيمي المسجد في األذان رفع يمنع االحتالل .32

 48 الماضي الشهر الشريف اإلبراهيمي المسجد في األذان رفع اإلسرائيلي االحتالل سلطات منعت
 .وقتا

 المنع، بهذا االحتالل سلطات قيام ادعيس يوسف الشي  الدينية لشؤون وا األوقاف وزير واستنكر
 س.اإلسالمية الشؤون  في سافرا وتدخال العبادة، حرية على صارخا تعدياس ذلك معتبرا

 خطوة في المبرمجة، السياسة هذه العام طوال تعمدت االحتالل سلطات إنس ادعيس، وأضاف
 مؤكدا ،سالترميمات وحتى األذان، من المسجد أركان بكل والتحكم السيطرة، إحكام أجل من تصعيدية
 .بحت فلسطيني شان اإلبراهيمي الحرم في السيادة وأن وتفصيال، جملة السياسة لتلك رفضه

 1/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلوما  األنباء وكالة
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 الماةي نوفمبر/ الثاني تشرين دالل فلسطيني 500 اعتال فلسطين": االحتالل أسرى  "مركز .33
 500 باعتقال اإلسرائيلي االحتالل قيام للدراسات فلسطين أسرى  مركز شحمة: وثق أبو محمد

 110 بينهم من الفلسطينية األراضي من متفرقة بانحاء الماضي نوفمبر شهر خالل فلسطيني
 .وفتاة امرأة 14و وأطفال، قاصرين
 اعتقال حالة 14 أن عنه نسخةس الين ون أ فلسطينس وصل الذي الشهري  تقريره في المركز وأوضح

 .مراكبهم تدمير بعد صيادين، 8 بينهم غزة قطاع من
 1/12/2016الين،  أون  فلسطين

 
 أراةيه  من الفلسطينيين تجريد عملية أنّ  يوةح يصدر تاريرا  "إسرائيل" "بتسيل " .34

 ،سالتسوية قانون س ائيليةاإلسر  التشريعية للشؤون  الوزارية اللجنة تسمى ما أقرمت أسبوعين، نحو قبل
 األراضي من حتمى الفلسطينيين تجريد على رجعيم  باثر قانونية شرعية إضفاء إلى يهدف الذي

ة  س.تسويتهاس تممت قد التي الخاصم
 يوضح جديدا تقريرا أصدر المحتلة األراضي في اإلنسان لحقوق  اإلسرائيلي المعلومات مركزس بتسيلمس
 تضممنها إذ جديد، أمر هي وال أبًدا التشريعات تنتظر لم أراضيهم من نالفلسطينيي تجريد عملية أنم 

 إسرائيل حكومات سياسة في ثباًتا األكثر المبادا من األرض ونهب بدايته، منذ االستيطاني المشروع
 .سنين منذ

 تحطممه الفلسطيني، القروي  الحيمز على إسرائيل تستولي العملية، هذه خالل منس بيتسيلمس وبحسب
 يؤدمي. المستوطنين أيدي إلى فتنقلها والمياه األرض من المواطنين وتجرمد متناثرة، شظايا لىإ

 نهب كجهاز - ليعملوا يدهم إسرائيل تطلق إذ السياسة، هذه تطبيق في مركزيًّا دوًرا المستوطنون 
 اعتداءات نم ذلك يتضممنه بما سيطرتها، خارج وكانها تبدو قناة في - الفلسطيني الحيمز في وتجريد
 .الفلسطينيين ضدم  جسديمة
 الحيمز على االستيالء في إسرائيل طرائق: استغالل – بناء – إخالءس لبيتسيلم المعنون  التقرير،
ز ،سالفلسطيني القروي   محافظة في قرى  ثالث اجتازته الذي المسار: واحد عينيم  مثال على يركم
. جوارهم فيس موريه ألون س مستوطنة إسرائيل أقامت أن منذ وسالم، الحطب ودير عزموط هي نابلس،
 الغربية الضفة أرجاء في إسرائيل تطبمقها النطاق واسعة لسياسة تجسيد هو التقرير في الوارد المثال
 لو كما المحتلمة المنطقة في إسرائيل تتصرمفس مؤقت عسكريم  احتاللسبد متستمرة. السنين عشرات منذ
 رويًدا. الدائمة المستوطنات وتقيم الحتياجاتها، الطبيعية الموارد تستغلم  األراضي، تنهب: أرضها أنمها
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 إسرائيلية قوىً  الحيمز في مكانهم لتحتلم  معيشتهم، ومصادر أراضيهم من الفلسطينيون  المواطنون  ُيجرَّد
 .المستوطنين مبعوثيها بواسطة أو االسرائيلية الحكومة بها تقوم مباشرة أنشطة بواسطة -

 1/12/2016دبارية، اسإ معا   وكالة
 
 دبراء لـ"رصد": مصر تفصل بين اسإدوان و"حماس" والتعاون بينهما با  ةرورة .35

الفلسطينية إلى القاهرة ومعه وفد  وفد الفصائلبمجرد اإلعالن عن وصول ي: مازن المصر -القاهرة 
الحركة في ظل حركة المقاومة اإلسالمية سحماسس، بدأ الحديث عن إمكانية وجود تقارب بين القاهرة و 

أحاديث عن مصالحة بين لطرفين، تنبا بها عدد من الخبراء، بسبب حاجة الطرفين لبعضهما، 
عباس سأبو مازنس  انفتاح محمودخاصة في ظل توتر العالقات بين القاهرة والسلطة الفلسطينية، لعدم 

 رئيس السلطة الفلسطينية على دعوة القاهرة للمصالحة بينه وبين دحالن.
يسري العزباوي الباحث بمركز األهرام للدراسات السياسية، إن تحسن العالقات بين القاهرة وقال 

مهم للغاية لعدة أسباب، منها أن سحماسس وغزة وفلسطين عامة مرتبطين  شيءوحركة سحماسس 
باألمن القومي المصري مباشرة، باإلضافة إلى أن سحماسس أحد األطراف الرئيسية في القضية 

ة، وال يمكن إجراء حوارات أو مصالحات بغير وجودها على اإلطالق، ألن الواقع يقول إنه الفلسطيني
فلسطينية، أو تسوية للقضية الفلسطينية بشكل عام دون وجود -ال يمكن عقد مصالحة فلسطينية 

 سحماسس.
وأضاف العزباوي في تصريحات خاصة لد سرصدس، أن األحداث والوقائع أثبتت أن سحماسس رقم 

ب وفاعل في فلسطين والمنطقة والقاهرة تدرك ذلك جيًدا، وبالتالي من الصعب تجاهلها ألي صع
سبب، ويبدو أن القاهرة بدأت الفصل بين اإلخوان المسلمين في مصر وبين سحماسس في غزة، ورغم 
هجوم اإلعالم المصري على سحماسس والدعاوي القضائية، إال أنه لم يصدر قرار رسمي ضد 

تى الدعوى الخاصة بان حركة سحماسس إرهابية، الحكومة المصرية هي التي طعنت عليها الحركة، ح
 وهذا يكشف إدراك القيادة المصرية ألهمية العالقة مع سحماسس.

 الحدود معويرى أيمن علي المتخصص في الشان العربي، أن مصر بحاجة إلى التعاون واستقرار 
غزة كما هو معروف، خاصة في ظل التمدد للحركات غزة، فضاًل عن أن األمن المصري يبدأ من 

المسلحة في سيناء، ومن هنا البد أن يكون هناك تنسيق بين طرفي الحدود سواء غربها أو شرقها، 
من تواجد هذه الحركات  الشان للحدوهنا الطرف اآلخر سحماسس التي البد من التعاون معها في هذا 

 .المسلحة
 1/12/2016، موقع رصد، الااهرة
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 "الجدار"تواصل لااءا  مدابرا  الجيش اللبناني لشرح وجهة نظر قيادة الجيش من صيدا:  .36

تواصلت لقاءات وفد مديرية مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب مع الفعاليات : محمد صالح
الذي كان يجري تشييده وتمم « الجدار»السياسية الصيداوية لشرح وجهة نظر قيادة الجيش من 

 ن الناحية الغربية لمخيم عين الحلوة.تجميده م
وفد الجيش في يومه الثاني على التوالي مفتي صيدا وأقضيتها الشي  سليم السوسان ة وشملت جول

الجماعة »رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري ونائب رئيس المكتب السياسي في 
 في لبنان الدكتور بسام حمود.« اإلسالمية

وية عن رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود ونقلت مصادر صيدا
أن ما استوجب اتخاذ قرار بناء السور في عين الحلوة مجموعة أسباب تتعلق باألمن الوطني »تاكيده 

ل عين الحلوة مالذًا لعدد من اإلرهابيين والمطلوبين والفارين من وجه  اللبناني د الفلسطيني، أهمها تحوم
ولفتت المصادر الصيداوية «. دالة الذين يتسللون عبر البساتين في المنطقة التي ُيشاد فيها السورالع

د على أن  أن إلىاالنتباه  اإلجراءات التي يتخذها الجيش حول المخيم هي من أجل حف  »حمود شدم
ا وفي كل األمن واالستقرار في المخيم ومحيطه والحفاظ على االستقرار والسلم في صيدا ومنطقته

تنتظر عودة المسؤول الفلسطيني عزام األحمد من رام هللا »، وأكد أن السلطات اللبنانية «لبنان
األمني المقنع والخطة األمنية الفلسطينية التي تمسك  البديل إلىلمعاودة الحوار من اجل التوصل 

 «.بزمام األمن في المخيم
وشددوا على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وأشاد كل من السوسان والبزري وحمود بحرص الجيش 

االجتماعية واإلنسانية، كما شددوا على استمرار الحوار بين الجيش وكل القوى الفلسطينية، وعلى 
 أهمية أن يكون هناك دوٌر صيداويم فاعل. وأكد بسام حمود على موقف الجماعة الرافض للجدار.

 2/12/2016، السفير، بيرو 
 
تشكيل لجان متدصصة لكشف جرائ  االحتالل ومالحاة مجرمي الحرب ": سبرلمانيون ألجل الاد" .37

 الصهاينة
طالب المؤتمر األول لرابطة سبرلمانيون ألجل القدسس، البرلمانات العربية : إبراهيم الطاهر -إسطنبول

 واإلسالمية والدولية، بتشكيل لجنة للقدس وفلسطين ضمن لجانهم الدائمة.
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جل القدسس، استعدادها للقيام بالدور الواجب عليها في إطار بذل الجهد وأبدت رابطة سبرلمانيون أل
الدعم الالزم لتامين  استمرارالالزم من أجل المصالحة الفلسطينية، ودعت جميع الدول إلى 

 االحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني وخاصة البنية التحتية والصحة والتعليم.
 إسطنبولة للمؤتمر الذي عقد على مدار يومين، في مدينة وقرر المشاركون في الجلسة الختامي

التركية، تشكيل لجان متخصصة في القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، لكشف جرائم 
االحتالل أمام المحافل الدولية ومالحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية 

ك وخاصة الجرائم التي ترتكب يوميا في المسجد األقصى ومحاكم الدول التي يسمح قضاؤها بذل
 المبارك والقدس.

وأجمعوا على ضرورة استثمار قرار اليونسكو وتفعيل حراك قانوني أمام المحاكم الدولية لتجريم قادة 
 االحتالل بسبب استمرار احتالل هذه المقدسات وتغيير هويتها الثقافية والتاريخية.

تشكيل لجنة  -س على نسخه منه21حسب البيان الختامي الذي حصل سعربيب –كما قرر المشاركون 
قانونية للدفاع عن النواب المختطفين لدى االحتالل ونواب القدس المبعدين، واتفقوا على مطالبة 

ية بإدراج قضية القدس واألقصى المبارك والمقدسات اإلسالمية الحكومات العربية واإلسالم
 والمسيحية كمقدسات محتلة ضمن المناه  التعليمية في الوطن العربي واإلسالمي.

بسن قوانين تؤكد الهوية  واإلسالميةوطالبت رابطة سبرلمانيون ألجل القدسس، البرلمانات العربية 
جد األقصى المبارك، ودعت منظمة التعاون اإلسالمي ولجنة الحضارية والدينية لمدينة القدس والمس

القدس ومنظمة اليونسكو إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية التراث التاريخي للقدس وعموم 
 فلسطين.

وأدان البيان الختامي للمؤتمر، الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة واالعتداءات الوحشية التي 
من المدنيين العزل منهم  2147الذي راح ضحيته  2014ع وخاصة اعتداء تعرض لها أهالي القطا

امرأة، مطالبا المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس األمن الدولي ببحث الوضع  302طفال، و 530
الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في القطاع والعمل على رفع الحصار الجائر المفروض عليه 

، والتحذير من مخاطر انفجار األوضاع داخل القطاع حال استمرت األوضاع منذ قرابة عشرة أعوام
 على حالها الراهن.
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كما أدان البيان الختامي، ما وقع في تركيا من محاولة االنقالب الفاشلة ليلة الخامس عشر من 
ي انقالب تموز/يوليو، واعتبر البيان أن هذه المحاولة االنقالبية لم تكن تستهدف تركيا فحسب بل ه

ضد جميع الشعوب الحرة، مؤكدا أن انتصار الشعب التركي على االنقالبيين قد أعطى أمال لكل 
 الشعوب ونموذجا بان إرادة الشعب هي األقوى.

 30/11/2016، "21موقع "عربي 
 
 اسإسرائيليالغيط ينتاد بحدة تغاةي المجتمع الدولي عن االحتالل  أبو .38

منتدى االتحاد  أعمالالغيي، خالل مشاركته في  أبومعة العربية احمد دعا أمين عام الجا :وفا -روما
 .اإلسرائيليضرورة إنهاء االحتالل  إلىمن اجل المتوسي في روما اليوم الخميس، 

الغيي، أثناء ندوة حوارية مع وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون، عن استغرابه من  أبووعبر 
المحورية المطلقة للقضية  إلى، منبها اإلسرائيليالحتالل المنتدى ل أعمالعدم التطرق خالل 

 العمود األساسي لالستقرار في منطقة الشرق األوسي. وأنهاالفلسطينية 
، تشعر بالغبن والظلم الذي يعانيه واإلسالميالعربي  من الشباب أجياال أن إلىالغيي  أبو وأشار

 .اإلسرائيليالفلسطينيون تحت االحتالل 
وعقم المفاوضات التي تستمر  اإلسرائيليتغاضي المجتمع الدولي عن قضية االحتالل  وانتقد بحدة

 ألكثر من عشرين عاما، مطالبا بضرورة إنهاء هذا االحتالل غير المبرر.
 1/12/2016، الحياة الجديدة، را  هللا

 
 هل يوجد سإيران عالقة ببناء الغواصا  اسإسرائيلية؟": ديعو  أحرونو "ي .39

ال تزال قضية الغواصات تثير تفاصيل جديدة مفاجئة، حيث تبين أن شركة استثمار : هاشم حمدان
حكومية إيرانية تملك حصة في أسهم الشركة األلمانية العمالقة ستيسنكروبس التي تزود الجيش 

 اإلسرائيلي بالغواصات والسفن الحربية.
ولية مع شركات إيرانية، واآلن ياتي ذلك بينما كانت تحاول إسرائيل بكل الطرق منع عقد صفقات د

 يتضح أن األموال اإلسرائيلية من صفقة الغواصات مع الشركة األلمانية ستصل إلى إيران.
وكانت الشركة األلمانية ستيسنكروبس قد احتلت العناوين في وسال اإلعالم اإلسرائيلية في األسابيع 

نيا، حيث أن الشركة هي التي تنت  األخيرة، وذلك في أعقاب صفقة الغواصات بين إسرائيل وألما
 س.HDWس لسالح البحرية، بواسطة شركة تابعة لها تدعى س6الغواصات والسفن الحربية سساعار 
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من أسهم شركة ستيسنكروبس. والحديث  %5ويتضح اآلن، أن شركة حكومية إيرانية تملك ما يقارب 
كية حكومية وهي الشركة الوحيدة س، وهي بملIFICهنا عن شركة استثمار تنشي خارج إيران تدعى س

 التي تستثمر أموال الحكومة في العالم، من خالل شركات تابعة لها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة سيديعوت أحرونوتس، اليوم الجمعة، فإن هذه الحقيقة تثير أسئلة مقلقة 

لجيش بشان انكشاف محمتمل ألصحاب األسهم اإليرانيين على أحد أكثر المشاريع سرية في ا
 اإلسرائيلي.

من شركة  %4.5، أن إيران تملك 2011ويتضح، بحسب ما نشرته الشركة اإليرانية من العام 
، مجلة استثمارات تابعة لمعهد األبحاث 2016ستيسنكروبس. وفي مقابلة أجرتها، في العام الحالي 

في إيران، أكد أن  س مع د. فرهاد زارغاري، رئيس شركة االستثمارات الخارجيةThe Business Yearس
 س ال تزال تملك أسهما في الشركة األلمانية.IFICس

ونقل عنه قوله، قبل بضعة شهور لملحق خاص لمعهد األبحاث بشان استثمارات إيران في العام 
س الهيئة المركزية المسؤولة عن استثمارات الحكومة الخارجية، فإنها IFIC، إن كون شركة س2016

ي تعزيز العالقات االقتصادية الدولية إليران. وأضاف أنه يوجد لها حضور تتحمل مسؤولية كبيرة ف
دولة. كما تملك أسهما في شركات مهمة مثل سبريتش  22في القارات الخمس، واستثمارات في 

 بتروليومس وستيسنكروبس وسأديداسس، وماركات أخرى كبيرة.
لم ضخمة جدا، حيث أن مدير االستثمارات ولفت التقرير إلى أن استثمارات الشركة اإليرانية في العا

أنه في ذلك العام تم استثمار نحو مليار ونصف المليار دوالر في  2007سبق وأن صرح في العام 
 من االستثمارات في أوروبا. %57كافة أنحاء العالم. وبحسب موقع الشركة فإن 

سنكروبس كانت األهم، حيث أنه وأضافت الصحيفة أن عالقة الشركة اإليرانية بالشركة األلمانية ستي
مليون دوالر.  400منذ عهد الشاه استثمرت إيران في الشركة أكثر من مليار مارك ألماني، ما يعادل 

في  1977، واستثمرت مبلغا كبيرا في العام 1974وبدأت الشركة باالستثمار في ستيسنكروبس عام 
من أسهم  %24.9إيران باتت تملك نحو أعقاب وقوع الشركة األلمانية في أزمة. وبالنتيجة فإن 
 الشركة في نهاية سنوات السبعينيات من القرن الماضي.

 2/12/2016، 48عرب 
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ـ السفير األمريكي في تل أبيب: الواليا  المتحدة ستستدد  الفيتو سإساا  ماترحا  مناهةة ل .41
 "إسرائيل"

لى أن الواليات المتحدة ستستخدم أكد السفير األمريكي في تل أبيب، دان شابيرو، ع: بالل ضاهر
دائما حق النقض )الفيتو( في مجلس األمن الدولي إلسقاط مقترحات مناهضة إلسرائيل، والتي 

 وصفها بانها سمقترحات أحادية الجانبس.
وقال شابيرو إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، اليوم الخميس، إن سسياستنا كانت طوال سنوات كثيرة جدا 

مختلفة، ديمقراطية وجمهورية، االعتراض على أي مقترح أحادي الجانب في األمم وتحت اإلدارات ال
 المتحدة، أو في هيئة دولية أخرى، والمقترحات التي ال تعترف بإسرائيل أو تنزع شرعيتهاس.

واعتبر السفير األمريكي أن سمقترحات كهذه تتناقض مع رؤية اإلدارة ألن الحل الوحيد للصراع هو 
س، لكنه أردف أنه سليس بوسعي القول ماذا سيحدث أو لن يحدث فيما يتعلق باقتراح لم حل الدولتين

ذا كان هناك شيء ما أكثر توازنا فإنه ال يمكنني التكهن برد فعل اإلدارةس.  يكتب بعد أو لم يطرح. وا 
وجاءت أقوال شابيرو ردا على سؤال حول كيفية تصويت الواليات المتحدة في مجلس األمن على 

 شروع قرار تطرح فرنسا.م
 1/12/2016، 48عرب 

 
 دينيس روس: الرئيس ترامب قد يصنع السال  بين الفلسطينيين واسإسرائيليين .41

المخضرم دينيس روس، الذي شغل سابقا منصب مستشار  األميركيقال الدبلوماسي : نيويورك
ئ العالم بصنع سالم بين الرئيس باراك أوباما، اليوم، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قد يفاج

 ية.أمريكالفلسطينيين واإلسرائيليين، كما فاجا العالم بفوزه في االنتخابات ال
، لكن يتعين على ترامب اتباع األميركيةوأضاف روس في مقاله نشره في صحيفة سواشنطن بوستس 

ه الرؤساء بعض األمور لكي يحقق انفراجة في عملية السالم في الشرق األوسي ويحقق ما فشل في
 األمريكيون السابقون.

واستعرض روس بعضا مما وصفه بالتوجيهات التي يجب أن يتبعها ترامب، ومن بينها، يجب على 
ن كان هذا سيؤدي إلى إحراز تقدم  هذا الرئيس في بادا ذي بدء أن يطلق عملية دبلوماسية حتى وا 

 ينتهي.االعتقاد بان الصراع لن  ضئيل، حيث أن غياب الدبلوماسية سيزيد من وتيرة العنف ويعمق
وأردف: سكما يجب على ترامب أال يدشن مبادرات كبيرة دون تقييمها بشكل جيد ومعرفة مدى نجاح 

 هذه المبادراتس.
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وأضاف روس أن الجهود األولية التي يتعين على ترامب بذلها يجب أن تركز على التغلب على 
، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقدم إسرائيل على شكوك الجانبين، وتؤكد أن التغيير بات محتمال

االعتراف بانها لن تكون لها سيادة شرق الحاجز األمني لتبديد مخاوف الفلسطينيين، فيما تقدم 
سالسلطة الفلسطينيةس في المقابل على تقبل وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب وأن توقف جهودها 

 ي المحافل الدولية.في التشكيك في شرعية إسرائيل كدولة ف
وأكد روس أيضا ضرورة أن تتطرق جهود عملية السالم يجب أن تتطرق إلى قضايا أخرى، مثل 

 تعزيز االقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية في األراضي الفلسطينية.
 1/12/2016، والمعلوما  الفلسطينية )وفا( األنباءوكالة 

 
 في المشروعا  التنموية بأفريايا "رائيلإسا مع "توسيع نطاق تعاونه تعتز  ألمانيا .42

سرائيل توسيع نطاق تعاونهما في المشروعات التنموية بافريقيا، : محمد وتد- د.ب.أ تعتزم ألمانيا وا 
وقال وزير التنمية االتحادي، جيرد مولر، اليوم الخميس بعد لقائه برئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

دارة المياه وقطاع بنيامين نتنياهو، في القدس إننا سوف نس تثمر سويا في مجال الطاقات المتجددة وا 
 الزراعة.

وأكد مولر عزمه على تعزيز التبادل الشبابي بين البلدين أيضا، وقال عن نقاشه مع نتنياهو: سأصبح 
االهتمام المشترك بتحسين وضع األشخاص في غزة واضحاس، مؤكدا بقوله: سإننا نتعاون سويا بشكل 

 شانس.وثيق في هذا ال
وأضاف الوزير األلماني أنه تم أيضا مناقشة موضوع مشروعات البنية التحتية األلمانية في الضفة 

 .2015الغربية، الفتا إلى أنه لم يتم إحداث تقدم في هذا الشان منذ عام
وقال مولر إنه يتوقع بشكل ملموس الحصول على تصريح بالبناء لمكب نفايات مخطي له بالضفة 

 لك لمشروعات أخرى.الغربية وكذ
وتوجه الوزير األلماني بعد ذلك لوضع حجر أساس لمحطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي 
بقطاع غزة من شانها أن تضمن وسيلة مطابقة لقواعد الرعاية الصحية في التخلص من مياه الصرف 

 الصحي لما يزيد على مليون فلسطيني.
 1/12/2016، 48 عرب
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 للمفكر األمريكي تشومسكي تكريميا   يلغي حفال   البرلمان الفرنسي .43
ألغى البرلمان الفرنسي يوم األربعاء حفال تكريميا للمفكر األمريكي نعوم « القدس العربي»باريس د 

تشومسكي، بعدما كان من المقرر أن يتسلم ميدالية من جمعية تعنى بالفكر والفلسفة تدعى 
 نظم داخل قبة الجمعية الوطنية )البرلمان(.وكان الحفل سي« المجتمع الدولي للفلسفة»

ال أفهم »وأعرب مدير المجلة األكاديمي فلوران مونتاكلير عن استغرابه وخيبته من قرار اإللغاء قائال 
لماذا تم إلغاء الحفل بهذه الطريقة. كان على الجمعية الوطنية أن تخبرني في الوقت المناسب على 

 .«األقل لنتدبر أمرنا
من اإلعالميين والنشطاء السياسيين عن استهجانهم للقرار وقال المدير السابق لجريدة وعبر عدد 

، فيما «انتكاسة فرنسية مشينة»لوموند ومدير موقع ميديا بارت إدوي بلينيل إن قرار اإللغاء يعتبر 
 «.الصدمة الكبيرة«كريتوف ديلوار قرار االلغاء ب« مراسلون بال حدود»وصف مدير 
ينو لورو رئيس فريق االشتراكيين في البرلمان الفرنسي أن الحفل كان مقررا منذ مدة، كما أوضح بر 

وكان رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون، سيشارك في الحفل إال أنه بعد مشاورات، 
خوفا من الجدل التي قد يثير حضور تشومسكي في قبة البرلمان »ارتاى بارتولون إلغاء التكريم 

في السنوات األخيرة، تبنى تشومسكي تصريحات مثيرة للجدل « ، وأضاف لورو«آرائه وأفكاره بسبب
نكاره للمحرقة. كلها تصريحات ال يمكن للحزب … حول بن الدن وحول نظريات المؤامرة، وا 

 «.االشتراكي الدفاع عنها باي شكل من األشكال
هو من يقف وراء إلغاء الحفل وحمل إال أن محيي رئيس البرلمان كلود بارتلون، نفى أن يكون 

 المسؤولية للفريق االشتراكي في البرلمان.
 2/12/2016، الادس العربي، لندن

 
 باالنسحاب من الجوالن "إسرائيل"قرار أممي يطالب  .44

طالبت الجمعية العامة لألمم المتحدة مجددًا االحتالل اإلسرائيلي باالنسحاب من كامل الجوالن : سانا
تنفيذًا لقرارات مجلس األمن الدولي ذات  1967ل إلى خي الرابع من حزيران لعام السوري المحت

 الصلة.
واعتمدت الجمعية العامة أمس األول، قرارًا بتاييد األغلبية الساحقة لوفود الدول األعضاء بعنوان 

ي الشرق الحالة ف“الذي طرح مباشرة أمام الجمعية العامة تحت البند المعنون بد « الجوالن السوري »
 ”.األوسي
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كما أدانت الجمعية في قرارها عدم امتثال سلطات االحتالل اإلسرائيلي حتى اآلن لقرار مجلس األمن 
فرض قوانينها وواليتها  1981كانون األول  14، مشيرة إلى أن قرارها الصادر بتاري  1981د 497رقم 

دارتها على الجوالن السوري المحتل الغ وباطل وليست له أي   شرعية على اإلطالق.وا 
 2/12/2016، السفير، بيرو 

 
 فلسطين إلى بولوني مهاجر نهاية .45

 محمد السماك
 اسدمه غيمدر. بيرسدكي اسدمه وكدان. عامداً  عشدر أحدد عمدره كدان. بولونيدا مدن مهداجراً  فلسطين إلى جاء
. رتينمد إسدرائيل فدي الحكومدة رئاسدة تدولى المهداجر اليهدودي هدذا. الطيدور أحدد اسدم وهو بيريس، إلى

 تدولى الدذي وهدو. اإلسرائيلية النووية القنبلة أبو فهو. إنجازاته أهم يكن لم ذلك ولكن. لها رئيساً  ومات
 شدديمون  يعتددرف لددم. ديمونددا بمفاعددل إسددرائيل بتزويددد الماضددي القددرن  مددن الخمسددينيات فددي فرنسددا إقندداع
 ترسانة تملك إسرائيل أن روفاً مع أصبح أن وبعد. قصير بوقت وفاته قبل إال الحقيقة بهذه علناً  بيريس
 .«البحر في إسرائيل إلقاء» يمكن ال بانه العرب إقناع هو دائماً  يقول كان كما هدفه كان. نووية
 إسرائيل في السياسة رجال من الساحقة األكثرية خالف على عسكرياً  رجالً  يكن لم بيريس أن صحيح
ؤ لهددم لنسددبةبا الرئيسددية البوابددة هددي العسددكرية الخدمددة كانددت الددذين  والحزبيددة، السياسددية المناصددب لتبددوم
 يعتقدد وكدان. مجتمعة العربية الدول على دائم إسرائيلي عسكري  تفوق  تحقيق بكيفية مهتماً  كان ولكنه
 .إسرائيل مع سالم معاهدات على للتوقيع العرب ذراع ليم  يمكن التفوق  هذا خالل من أنه
 وخاصددة األوروبيددة الدددول -روسدديا -أميركددا) لدددولا مختلددف مددع عقدددها التددي التسددلح صددفقات كددل فددي

 علدددى يعيددب فكددان. «البندقيددة تدداجر» مسدداومة األسدددعار علددى يسدداوم كددان ،(وبريطانيددا وألمانيددا فرنسددا
 معيبداً  ألديس: »دائمداً  يقول وكان! بالكامل األسلحة ثمن تدفع بان إسرائيل مطالبة الدول هذه حكومات
 دخدل لهدا وليس األعداء، من بحر وسي نفسها عن الدفاع وتريد ..لإلبادة شعبها تعرمض دولة مطالبة
. مقنعدداً  منطقدده يكددن لددم. «األسددلحة  مددن لددديكم الفددائض هددذا ثمددن تدددفع أن والتبرعددات، الهبددات سددوى 
 .ناجحاً  كان وبالنتيجة. ابتزازياً  منطقاً  كان ولكنه
 شدتراوس جوزيدف -فراندز األسدبق ألمانيدا خارجيدة وزير مع عالقة إلقامة أميركياً  يهودياً  مسؤوالً  وظف
 األلمانيددة الماليددة المسدداعدات بزيددادة تعهددد علددى مندده حصددل متعددددة، جلسددات وبعددد. بافاريددا مددن وهددو

 اعتقدد. المتقدمدة األسدلحة مدن أخدرى  عديددة وبدانواع بالغواصات إسرائيل تزويد على ثم ومن إلسرائيل،
 ال الصدفحة هدذه ولكدن ألمانيدا، فدي ليهدودا اضدطهاد «عقددة» صدفحة يطدوي  بدذلك أنده األلمداني الوزير
.. بيدددريس شددديمون  وفددداة بعدددد مدددا حتدددى أي اليدددوم، حتدددى لالبتدددزاز قابلدددة العقددددة تدددزال وال مفتوحدددة، تدددزال
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 إلددى إسدرائيل فيهدا تحتداج مدرة كددل فدي مفتوحدة سدتبقى أنهدا ويبدددو. تشدييعه فدي رسدمياً  ألمانيدا ومشداركة
 .سياسية أو ية،عسكر  أو كانت مالية ألمانيا، من ما مساعدة
 ومددددع العربيددددة، الدددددول مددددع شدددداملة بتسددددوية اسددددمه يددددربي أن إلددددى يتطلددددع بيددددريس، أو بيرسددددكي، كددددان

 !دبلوماسية كوسيلة العسكري  التفوق  توظيف خالل من خاصة، الفلسطينيين
 الدذي هو بيغن فمناحيم. الطموح هذا ثمار قطفوا الذين هم السياسيين خصومه أن هو حدث ما ولكن
 ،1979 عام في( دايفيد كمب مؤتمر بعد) السادات أنور المصري  الرئيس مع السالم اتفاقية على وقمع

سحاق  عدام فدي عرفدات ياسدر الراحدل الفلسدطيني الدرئيس مدع السياسدية التسدوية وقمدع الدذي هدو رابين وا 
 مدددع التسدددوية تحقيدددق فرصدددة كاندددت ،1995 عدددام فدددي الحكومدددة رئاسدددة فدددي رابدددين ورث وعنددددما. 1993
: مغلقددة بعيددون  إال بهمددا القيددام يمكددن ال أمددران هندداك: »بيددريس يقددول. ضدداعت قددد الفلسددطينية السددلطة
 .«مكان أي إلى تصل لن فإنك عينيك فتحت فإذا.. والسالم الحب،
 إلدددى دعوتدده تبريدددر يحدداول كدددان 2013 عددام فدددي «تددايمز نيويدددورك» لصددحيفة القدددول بهددذا أدلدددى عندددما
. الفلسددطينية والسددلطة إسددرائيل بددين السياسددية التسددوية قيددقتح دون  تحددول التددي المواقددف بعددض تجدداوز
 فدي يشدكك -يدزال وال- كدان الدذي نتنيداهو بنيامين اإلسرائيلية الحكومة رئيس أسلوب ينتقد بذلك وكان
 إلددى وتاليدداً .. التسددوية تعطيددل إلددى أدى الددذي األمددر وكبيددرة، صددغيرة بكددل ويتمسددك الفلسددطينية النوايددا
 الدرأي أكثريدة مدن قبدوالً  القدى والدذي عليده، الددولي المجتمدع أجمدع الدذي «نالدولتي» حل فرصة ضياع
 .إسرائيل داخل العام
 عرفددات ياسددر الجددائزة، فددي شدداركاه اللددذان واالثنددان. يتحقددق لددم لسددالم نوبددل جددائزة علددى بيددريس حصددل
سددحاق  تطددرفم برصدداص ورابددين -الحقدداً  تبددين كمددا- اإلسددرائيلي بالسددم عرفددات. غيلددة قددتالً  رابددين، وا 
 لمسداعي تقدم لدم االغتيدال، حدادثتي وقدوع ومنذ. أبيب تل قلب في عامة ساحة في عليه أطلقه يهودي
 بيدريس شدان وكدان. الحكومدة رئاسدة نتنيداهو وتولمي أوسلو اتفاق إجهاض بعد وخاصة.. قائمة السالم
 قدرار اتخداذ إلدى للسدالم نوبدل جدائزة منحده بعدد بدادر الذي أوباما باراك األميركي الرئيس شان ذلك في

 .أفغانستان في األميركية القوات عدد بزيادة
 مدات الرئاسة، في سنوات عشر بعد. إسرائيل رئاسة تولى عندما عاماً  83 العمر من يبل  بيريس كان

 الفلسددددطينيين الالجئددددين ماليددددين عليهددددا يحسددددده أرض فددددي ليدددددفن فلسددددطين، إلددددى البولددددوني المهدددداجر
 .عالمال أنحاء مختلف في المنتشرين

  2/12/2016االتحاد، أبو ظبي، 
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 والمغرب فلسطين بين الرابط: الدطابي وثورة الاّسا  الدين عز .46
 المنصوري  اإلله عبد

ل  الثدداني تشددرين 20 فددي أيددام، وبضددعة سددنة 82 قبددل القسددام الدددين عددز الفلسددطيني القائددد استشددهاد شددكم
دددد استشدددهاده أن ذلدددك. مدددةعا والعربدددي الفلسدددطيني الدددوطني النضدددال فدددي فارقدددة لحظدددة ،1935  لقيدددام مهم

 للشددددعب التمثيلددددي الكيددددان لظهددددور بدايددددة كانددددت التددددي( 1939ددددد1936) فلسددددطين فددددي «الكبددددرى  الثددددورة»
لها التدي «القسدامية الُعصبة» بد بدءا مختلفة، أشكاالً  سياخذ الذي الفلسطيني  بعدد وجودهدا واسدتمر شدكَّ

 مفتدي بقيدادة فلسدطين فدي «العليدا العربيدة للجندةا» بتشدكيل مدروراً  ،«الكبدرى  الثدورة» قدادت حيدث رحيله
 .1964 سنة «الفلسطينية التحرير منظمة» بتاسيس وانتهاء الحسيني، أمين القدس
 االسدتعمارن مدن أشدكال أربعدة بدين عْبرهدا ربي ثاقبة، رؤية صاحب كان أنه القسام سيرة أهمية وتكمن
 ليبيددا، فددي اإليطددالي ثددم المحتلددة، فلسددطين فددي المددزدوج الصددهيوني/ والبريطدداني سددوريا، فددي الفرنسددي
 تظداهرات قداد مثلما المختار، عمر الشهيد قادها التي الليبية الثورة مع تضامناً  التظاهرات أخرج حيث

 فددي خاصدة والفرنسددي، اإلسدباني االسددتعمارْين عددوان يواجدده كدان الددذي المغربدي الشددعب مدع تضدامنية
 المجاهددد تجربددة مددن «الشددعبية التحريددر حددرب» نمددوذج ميسددتله أن قبددل فلسددطين، إلددى انتقالدده مرحلددة
 .الخطابي الكريم عبد محمد
 والتكوين النشاة
ام ُولد  األزهدر فدي تعليمده تلقدى. السدوري  السداحل على الالذقية مدينة من القريبة «جبلة» بلدة في القسم

 الددين جمدال سدتاذهأل التندويري  بداإلرث وكذا التجديدية، ودعوته عبده محمد باستاذه تاثر حيث بمصر
 األزهدر مرحلدة أمامده فتحت حيث ،1906 سنة أواخر بلدته إلى ليعود ،1896 سنة ذلك كان. األفغاني

 الشدي  دروس علدى ُيدداومان التندوخي الددين عدز األديدب وزميلده القسدام كدان األزهدر ففدي. جديددة آفاقاً 
 اإلصدددالح أقطددداب مدددن هوغيدددر  رضدددا رشددديد الشدددي  إلدددى تعرفدددا الددددروس هدددذه خدددالل ومدددن عبدددده، محمدددد
 .القادرية الصوفية وطريقته أبيه مذهب غير يعرف ال جبلة بلدته في كان حيث بهم فتاثر بمصر،

 ُبْعدددا ُبعدددْينن أخددذت الفرنسددي االسددتعمار مواجهددة فددي طاحنددة «حربدداً » خدداض سددوريا، إلددى العددودة بعددد
 ُمددافعا العثمانيدة الهيمنة تقاليد عن الموروث اإلقطاعي واألفندية البكوات نظام فيه واجه تنويريا فكريا

 قدددوات لطدددرد ُمسدددلحا كفاحيدددا وُبعددددا والخرافدددة، والجهدددل األميدددة لمحاربدددة وداعيددداً  المسددداواة عدددن باسدددتماتة
 المنصددوري  جددامع فددي يلقيهددا التددي خطبدده فددي الندداس يجمددع كددان حيددث الشددام، مددن الفرنسددي االحددتالل
 .ببلدته
 والتعبوي  السياسي العمل
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 علدى وسديطروا ليبيدا اإليطداليون  غدزا حيدث العربدي، للعدالم االسدتعمارية القدوى  تقسديم امالقسد يستسد  لم
 جْمدددع محاولددة مدددن أكثددر بعدددد يقددرر أن قبددل الليبيدددة، للثددورة تاييدددد تظدداهرات فقددداد. 1911 سددنة طددرابلس

 نحو استمرت التي المختار عمر بقيادة فيها المقاومة لدعم ليبيا نحو والتوجه والمساعدات المتطوعين
 قبل أرسالن، شكيب المعروف األديب ضمنهم العرب المتطوعين من عدد ضمن كان حيث سنة، 20

 .المقاومة في هناك اكتسبها التي خبرته ليستثمر سوريا إلى العودة
 خدددرج ،1918 األول تشدددرين فدددي السدددوري  والسددداحل الالذقيدددة مديندددة الفرنسدددي األسدددطول احدددتالل بعدددد إذ

 وجده فدي السالح حمل من أول وكان. الساحل مدن وفي بلدته في المحتجين يقود الشوارع إلى القسام
 خاصة مجااًل، له تترك لم االستعماري  الجيش قوة لكن. صهيون  جبل منطقة في ثورة وقاد االحتالل،

 عددن أسدفر حاميتهدا علدى هجومداً  قدداد حدين بانيدا، معركدة فدي الفرنسددي للجديش كبيدرة خسدارة تكبيدده بعدد
 الشددهيرة ميسددلون  معركددة فددي السددوريين هزيمددة وبعددد. 1920 آذار فددي الفرنسدديين ودالجندد عشددرات مقتددل

 مشدواره، فيهدا ليواصدل فلسطين في حيفا إلى ومنها دمشق، إلى اللجوء القسام قرر ،(1920 تموز 24)
 .االستعمار على الثورة على الناس يحرض أخرى  أحيانا شرعيا وماذونا أحيانا ُمدرسا
 حيفا مدينة اختيار

 أن القسدام قدرر الثوريدة، استراتيجيته لبناء مالئم مكان عن بحثاً  فلسطين، وقرى  مدن في له جولة عدب
 التدي الصدهيونية الهجدرة مخداطر لمواجهدة والكفاحيدة التنويرية حركته لبناء له مستقراً  حيفا مدينة تكون 
 والفالحددين للعمددال مددالذ وكددذلك للتجددارة ملتقددى كانددت حيفددا مدينددة أن باعتبددار اسددتيطانيًا، شددكالً  أخددذت

 وكددان. صددارمة بريطانيددة بحمايددة الصددهاينة طددرف مددن مددنهم سددرقتها بسددبب أرضددهم مددن المطددرودين
 مددا ،1923 سددنة رسددميا الفلسددطيني الشدديوعي الحددزب تاسدديس إعددالن سددابقاً  والفالحددين للعمددال تنظيمدده
 .الثوري  القائد هذا يملكه كان الذي التاريخي الوعي إلى يشير
 كاندت: »قدائال «القسدامية الُعصدبة» فدي القسدام تالمدذة أحدد يعتبدر الدذي دروزة عزة محمد دهأك ما وهو
 التددي القددرى  ُمزارعددي ُمشددرمدي مددن مددنهم كثيددر كددان الددذين العددرب، العمددال مراكددز مددن مهمدداً  مركددزاً  حيفددا
 والخشدب، كالتن من مساكنه خاص َحيم  العمال لهؤالء وكان... عنها وُأْجلوا المستعِمرين لليهود بيعت
 علددى جهاديددة غددزوات تقددع أخددذت حيددث ،1930 سددنة منددذ جهدداد رجددال الطبقددة هددذه مددن يظهددر فاخددذ

.. جهاديددة حلقددات أو جمعيددات مددن أنهددا بعددد مددا فددي ُفهددمَ  حيفددا، قضدداء فددي ومسددتعمراتهم المسددتوطنين
 .«التشكيل ُمحكمة سريمة
 منفصدلة واحددة كدل تعمدل كريةعسد حلقدة عشدرة اثنتي تكوين القسام استطاع سنوات ثالث جهود وبعد
 وعمددال الحديديددة والسددكك البندداء عمددال مددن أكثددرهم أفددراد، خمسددة مددن خليددة كددل وتتكددون  األخددرى، عددن

 أفدراد، تسدعة تضدم فاصبحت الثالثينيات، أوائل في الخلية أفراد عدد زاد ثم. المتجولين والباعة الميناء
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 علدى تقدوم عملهدم طريقدة كاندت حيدث. ريةوعسدك فكريدة مكثفدة، وتدريب تكوين لدورات إخضاعهم بعد
 .المغرب في الخطابي الكريم عبد محمد تجربة من القسام استلهمه الذي العصابات حرب مبدأ

 الخطابي ثورة مع التضامن
 كددان فقدد الخطدابي، تجربددة علدى السدورية مرحلتدده فدي المقاومدة تجربتدده فدي سدباقا كددان القسدام أن بدرغم
 علدى الخطدابي انتصدارات خبدر وصدول بعدد خاصدة عليده، واضدح تاثير المغرب شمال الخطابي لثورة

 وخاصدة ،(االتصدال أدوات غيداب بحكدم الثوريدة حركتده انطدالق بعدد أشهر ستة) اإلسبان المستعمرين
 القسام قاد حيث العربي، المشرق  إلى صداها وصل التي أنوال معركة خلمفته الذي الكبير الصدى بعد

 ثددورة مددع التضددامن هددذا اسددتمر وقددد. والمسدداعدات األمددوال لهددا وجمددع ةالثددور  مددع التضددامن تظدداهرات
 عليهدا يتدآمر أن قبدل اشدتعالها، سدنوات طيلدة «الريف ثورة» باسم ُعرفت التي المغرب شمال الخطابي
. أمزيددان محمددد الماريشددال يقددوده المرتزقددة مددن فيلددق بمسدداعدة اإلسددباني الفرنسددي االسددتعماري  التحددالف

 الشددداعر صددداغ حيدددث الشدددعر إلدددى وصدددل الدددذي فلسدددطين فدددي الصددددى هدددذا خطدددابيال لثدددورة كدددان وقدددد
 الخطدابي القائدد اتخدذه الدذي ،«العجاج ثنايا في» الشهير الريفية الثورة نشيد طوقان إبراهيم الفلسطيني

 اعتمادهدددا تدددم) «َمدددْوِطني» قصددديدة صددداغ الدددذي نفسددده الشددداعر وهدددو الثوريدددة، للجمهوريدددة رسدددميا نشددديدا
 (.الفلسطيني الوطني يدالنش باعتبارها

 الددذي ،1931 الثدداني كددانون  7 يددوم األول القدددس مددؤتمر تنظدديم بمناسددبة قويددا الخطددابي تدداثير عدداد وقددد
 153 حضدره) الثعدالبي العزيدز عبدد الدوطني والدزعيم الحسيني أمين الحاج القدس مفتي من بدعوة كان

 رأس علددى كددان حيددث ،(ري الناصدد والمكددي بنونددة محمددد همددا المغددرب مددن شخصدديتان ضددمنهم مدددعوا
 الجبريدة لإلقامدة خضدوعه بحكدم الحضدور مدن منعده الفرنسي االستعمار أن لوال المدعوة، الشخصيات

 .الريينيون  جزيرة في
 بالخطابي رموزها وارتباط «القسامية العصبة»

 توعصدابا االنكليدزي  االستعمار مواجهة في كبير بدور ستقوم التي «القسامية الُعصبة» القسام أسس
 المسددلح، العمددل بدددء القسددام قددرر ُعددوده، علددى العسددكري  تنظيمدده اسددتوى  ولمددا. الصددهاينة المسددتوطنين

 كدددان وقدددد. جندددين مديندددة قدددرب «َيْعُبدددد» أحدددراش فدددي 1935 الثددداني تشدددرين 20 يدددوم شدددهيداً  ارتقدددى حتدددى
 لتشدددك التدددي( 1939دددد1936) سدددنوات 3 اسدددتمرت التدددي الكبدددرى  الثدددورة انددددالع فدددي بدددال  أثدددر الستشدددهاده

 الوطنيددة الحركددة مسدديرة فددي كبيددرة تحددول نقطددة وكانددت الفلسددطيني، للكيددان قيددادي هيكددل لبندداء أساسدداً 
 وتداخر فلسطين، مناطق عليهم ووزع بعده، من القادة مسؤوليات القسام حدد فقد. ذلك بعد الفلسطينية

 الخمسة الشهور خاللو . واعتقالهم الجماعة في القياديين من عدد مقتل بسبب رحيله بعد الثورة امتداد
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 القسددام أتبداع قددام( 1936 نيسدان فددي الجهداد متابعددة إعدالن وبددين 1935/11/20 فدي القسددام رحيدل بدين)
 .الشمال في خصوصاً  فلسطين، أنحاء في السرية الجماعات وبتنظيم الجبال في باالنتشار

 اسدتمر بدل القسدام، ستشدهادبا ينتده لدم للخطدابي الثورية بالتجربة االرتباط أن األمر في المثير أن غير
 نمداذج ثالثدة في تلمسه يمكن ما وهو ،«القسامية الُعصبة» تجربة أحضان في نشات التي األطر مع
 :المثال سبيل على

 استشدددهاد عقدددب شخصددديته بدددرزت الدددذي الفلسدددطيني والدددزعيم القددددس مفتدددي: الحسددديني أمدددين الحددداج( 1
 انتخبتده التدي «العليدا العربية اللجنة» عنها انبثقت التي الكبرى  الثورة قادة أبرز من كان حيث القسام،
 كدان. 1931 أواخدر األول القدس مؤتمر لحضور الخطابي األمير دعوة له سبق الذي وهو لها، رئيساً 
 تمكددين فددي العددرب الشددباب مددن مجموعدة نجدداح بعددد القدداهرة، فددي الخطدابي زيددارة هددو بدده قددام عمدل أول

 كدان الدذي العراقدي) الجدومرد الجبدار عبدد مدن باقتراح بمصر لوالنزو  األسر من التحرر من الخطابي
 ثدورة بعدد خارجيدة وزيدر أول وسيصدبح بالقاهرة العربية الدول جامعة في السياسية للشؤون  مديرا حينها
 فددي الحسدديني أمددين كددان ،1947 الثدداني تشددرين 29 يددوم وبحلددول(. قاسددم الكددريم عبددد قادهددا التددي 1958
 قدام ما وهو وتجربته، مكانته باعتبار فلسطين لتحرير الجهاد إعالن منه طلبي بالقاهرة الخطابي بيت
 والمغدرب المشدرق  مدن العدرب المتطدوعين من كتائب بابتعاث قوله ُمرِفقا شهير، خطاب في األمير به

 13 الكتيبدددة قائدددد الطدددود، الهاشدددمي العراقيدددة بغدددداد أكاديميدددة خدددري  منددده المقدددرب الضدددابي إحدددداها يقدددود
 حدرب في المشارك «العربي المغرب تحرير جيش» لد أساساً  هذه المتطوعين كتلة شكلت وقد الشهيرة،
 .فلسطين

 عبدددد جمدددال الدددرئيس قدددرار بعدددد «الفلسدددطينية التحريدددر منظمدددة» لدددد رئددديس أول كدددان: الشدددقيري  أحمدددد( 2
 نتضددمم  الددذي البيددان صدداغوا الددذين مددن ثالثددة ثالددث وكددان ،1964 القدداهرة قمددة فددي تاسيسددها الناصددر
(. السددبع وسددعيد الحددوت لشددفيق إضددافة) 67 هزيمددة بعددد بددالخرطوم العربيددة القمددة فددي الددثالث الددالءات

 مدن المعتقلدين عدن بدفاعده اشدتهر المحامداة، امتهانده وبحكدم ،«القسدامية العصدبة» نشطاء ضمن كان
 اداستشددده بعدددد البريطددداني االحدددتالل قدددوات طدددرف مدددن لهدددا تعرضدددوا التدددي الحملدددة عقدددب الُعصدددبة أبنددداء

 توليده أثنداء القداهرة، فدي الخطدابي مدن ُقربده علدى حداف . الكبدرى  الثدورة نشطاء أبرز من وكان القسام،
 .العربية الدول لجامعة المساعد العام األمين مهمة

 مؤسسدددديها وأحدددد «الفلسدددطينية التحريدددر منظمدددة» فدددي الشددددعبي التنظددديم دائدددرة مددددير: السدددبع سدددعيد( 3
 بددأ. القسام الدين عز حركة بتمويله المعروف قلقيلية بلدية رئيس لسبعا نمر الحاج هو أبوه. البارزين
 المدؤتمر فدي داخلده الناشدب الخدالف عقدب منده واسدتقال «االشدتراكي العربي البعث حزب» في عضواً 
 علددى تعددرف حيددث القدداهرة إلددى سياسدديا الجئدداً  ليغددادر المصددرية، بددالثورة العالقددة حددول( 1959) الثالددث
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 لبيدت الزيارات كثير كان وقد. الخطابي الكريم عبد مقدمتهم وفي هناك، العربي حررالت قادة من كثير
 .القاهرة في الخطابي
 التضامن تبادل استراتيجية

 وثورتدده المغددرب إسددناد أجددل مددن الفلسددطيني، الشددعب القسددام عبرهددا قدداد التددي التضددامن حركددة تكددن لددم
 مماثددل تضددامني فعدل عددن معزولدة عمليددة رب،المغد شددمال مددن انطالقداً  الخطددابي قادهدا التددي التحرريدة

 االسددتعمار حالددة بددرغم إذ الددزمن، مددن مبكددر وقددت منددذ مركزيددة اعتبروهددا قضددية تجدداه المغاربددة بدده قددام
 الماضدي، القدرن  مدن واألربعينيدات والثالثينيدات العشرينيات نهاية المغاربة يعيشها كان التي والحصار

 أو المسددداجد فدددي االعتصدددام عبدددر الفلسدددطيني، الشدددعب مدددع التضدددامن لتجسددديد أدوات َيعدددِدموا لدددم فدددإنهم
 الصمود ُجهد إلسناد والعينية المالية التبرعات جمع أو والمراسالت البيانات أو التظاهرات في الخروج

 أن يمكدن. المرحلدة تلدك إلدى ترجدع التدي والوثدائق الشدهادات فدي ذلدك اسدتقراء ويمكدن. هناك والمقاومة
 لشدددابين بنوندددة المهددددي الراحدددل عنهدددا تحددددث التدددي الرحلدددة تلدددك مثدددال،ال سدددبيل علدددى منهدددا نستحضدددر
 الشددعب لمصددلحة المددال مددن كبيددراً  مبلغدداً  وجمعهددم الشددمال منطقددة مددن مختلفددة أنحدداء فددي فلسددطينيين
 أو حينهدا، المحتلدة تطدوان فدي اإلسباني المركزي  البنك لدى مقابله يجدوا أن يستطيعوا لم الفلسطيني،

 مقالدددة فدددي) الفلسدددطيني للشدددعب التبرعدددات لجمدددع وثدددائق مدددن الغدددديري  مصدددطفى الباحدددث أورده مدددا فدددي
 (.الُمحكمة التاريخية «ُأسطور» مجلة من الثاني العدد في منشورة
 قددد كددان الددذي لخطددابي، أسسددها وضددع التددي القتاليددة االسددتراتيجية مددن القسددام اسددتفادة أسددنده ذلددك كددل
 اإلسددباني االسدتعمارين ضدد التحريريدة حربدده هخوضد أثنداء سدواء لده، أولويددة فلسدطين قضدية مدن جعدل

قامته الفرنسي األسر من تحرره بعد أو الماضي، القرن  من العشرينيات في والفرنسي  .القاهرة في وا 
 تلددك. نفسددها االسددتعمارية للظدداهرة واحدددة ضددحية يمثلددون  أطددراف بددين التضددامن تبددادل اسددتراتيجية إنهددا

 فدددي ُحلمددده الشدددعوب مدددن شدددعب حقدددق كلمدددا ستنحسدددر» نهددداإ الخطدددابي عنهدددا يقدددول كدددان التدددي الظددداهرة
 إيجابدداً  صددداها يددنعكس حيددث الضددربات، مددن لضددربة االسددتعمار فيدده تعددرمض مكددان أي وفددي ،«الحريددة
 .مشابهة معركة فيه تخاض آخر مكان في

 2/12/2016السفير، بيرو ، 
 
 الجدران ال الجسور بناء: وفلسطين لبنان .47

 صيام الحميد عبد. د
 مخديم حول أمتار ستة بطول عازل إسمنتي جدار بناء في اللبناني الجيش شروع قرار راألخبا حملت
 بندداء فددي التفكيددر مجددرد إن. الحددالي الوقددت فددي البندداء تجميددد قددرار وحملددت عددادت لكددن الحلددوة، عددين
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 الهدددف حددول إسددتفهام عالمدة مددن أكثددر يثيددر لبندان فددي الفلسددطينية المخيمددات أكبدر حددول عددازل جددار
 منده واالسدتفادة السدتثماره وتخطي وتموله وراءه تقف التي والجهة وتوقيته المريب القرار لكذ وراء من
 حمايددة وهددي الجدددار بندداء تبريددر فددي سدديقت التددي الحجددة أن كمددا. واألمنددي السياسددي المسددتويين علددى

 ندذم مكانده فدي يدربض المخديم إن إذ أحد، على تنطلي ال المتحدة األمم قوافل وخاصة الدولي الطريق
بدداع إلهدام مصددر كدان بدل المسدلحة العصدابات لتصددير مركز إلى تحول أنه نسمع ولم 1948 عام  وا 
 علددى أمينددا وشددعبا «ومقدداتلين زعتددرا» أحشددائه فددي ينددت  وظددل والرسددامين والددروائيين الكتدداب مددن لكثيددر
 .فيه يولدوا ولم أبنائه في ولد الذي الوطن ذاكرة

 االحاللددي االسددتيطاني الكيددان مددن عدددواها انتقلددت الفلسددطينيين حددول الجدددران بندداء ظدداهرة أن الواضددح
 األرض أحشددداء فدددي عميقدددا تغدددوص جددددران لتشدددييد تطوعدددوا الدددذين الجدددوار دول بعدددض إلدددى العنصدددري 
 وهددو الكيددان أن كمددا. األكبددر اإلنسدداني السددجن مددن فددرارا األنفدداق حفددر إمكانيددة إللغدداء الميدداه وتحتضدن

 العربدي الجدار إبدداعات يقلدد أن ثانية مرة قرر المحتلة فلسطين في العنصري  الفصل جدار بناء يكمل
 أيضددا يلغددي كددي غددزة مددع الحدددود طددول علددى شدداهقا يرتفددع ثددم أوال األرض تحددت آخددر جدددارا فيحفددر
 .جدد بشالليي تعود قد التي الخنادق حفر إمكانية
 ويعمددل النسدديان فضيددر  ألندده العربددي النظددام جلددد مسددامات فددي متاصددل الفلسددطيني للمخدديم العددداء سددر
 يكدداد فددال. المسدداومة ويددابى حددق بغيددر أرضدده مددن اقتلددع لشددعب الحيددة الجماعيددة للددذاكرة متجددددا مولدددا
 .الجوار دول في المخيم على التضييق من واحد عربي نظام يستثنى
 الجائرة والاوانين لبنان
 البلددين بين فالتداخل. نلبنا على ينسحب ال لفلسطين بالنسبة العربية الدول من كثير على ينطبق ما

 لبعضدددها إمتددددادا تكدددون  جميعهدددا تكددداد والفولكلدددور والعدددادات والعدددائالت فددداألرض لددده، مثيدددل ال تاريخيدددا
 حتدددى وتجدددد. فلسدددطين فدددي وعقدددارات وأمالكدددا أراضدددي تملدددك اللبنانيدددة العدددائالت مدددن فدددالكثير. الدددبعض
 بعدددض كددان عددامر بددن مرجددع وأراضدددي معروفددة لبنانيددة عائلددة تملكهددا حيفدددا وسددي فددي عمددارة اللحظددة
 كاندت حيدث عمل عن بحثا حيفا إلى ياتون  لبنان شباب وكان. بيروت في يعيشون  لبنانيين أصحابها
 تنجددذب مدينددة أكثددر كانددت أيضددا بيددروت. األجنبيددة للعمالددة وجددذبا ازدهددارا المتوسددي مدددن أكثددر تعتبددر
 انتشدارا األكثر هو الشعبين بين لتزاوجا. األمريكية الجامعة في خاصة للدراسة الفلسطينية النخبة إليها
 والعكدددس فلسدددطين فدددي امتدددداداتها تجدددد اللبنانيدددة العدددائالت مدددن وكدددم متجددداورين عدددربيين بلددددين أي بدددين

 .صحيح
 اللجوء إلى اآلالف فاضطر الفلسطيني بالشعب النكبة حلت أن إلى البلدين بين حميمية األمور بقيت
 رعايتهم مسؤولية وأعطيت مخيما 12 على ووزعوا لبنان في راستق من بينهم ومن المجاورة الدول إلى
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 الفتددرة تلددك فددي« الثدداني المكتددب» مفددارز كانددت(. أونددروا) الفلسددطينيين الالجئددين وتشددغيل إغاثددة لوكالددة
 تهديددددا أصدددبح الفلسدددطيني الوجدددود أن الحاكمدددة الطبقدددة اعتبدددرت حيدددث أعناقهدددا مدددن المخيمدددات تمسدددك

 فددي الفلسددطينيين دمدد  يددتم أال علددى حينهددا فددي اللبنانيددة النخددب أجمعددتو . اللبندداني المجتمددع لمكونددات
 وفددي والوظددائف والخدددمات التسددهيالت مددن العديددد مددن المخيمددات أبندداء حددرم حيددث اللبندداني المجتمددع
 وخاصددة الفلسددطينيين مددن قليلددة معينددة لشددرائح انتقائيددة بطريقددة اللبنانيددة الجنسددية منحددت نفسدده الوقددت
 .األثرياء
 مددن الخددروج ولغايددة 1969 عددام القدداهرة إتفدداق توقيددع بعددد الثددورة فتددرة فددي الفلسددطينيين اعأوضدد تغيددرت
 العالقدات تنظديم إلدى تهددف ظاهرهدا فدي التدي القدوانين مدن العديدد صددرت ذلدك بعد. 1982 عام لبنان
 .بالتحديد الفلسطينيين ضد موجهة جوهرها في لكن األجانب مع
 الملكيددة وحددق والسددكن التنقددل وحريددة بالعمددل تتعلددق سددطينيينالفل تخددص لبنددان فددي قددوانين وضددعت لقددد

 أن فقدي أود لكن. الكثير وغيرها السلمية واالعتصامات والتجمع الحرة المهن ممارسة وحق والمقاضاة
 :اإلنسان حقوق  أبسي تنتهك التي الجائرة القوانين تلك ببعض أذكر
 في المهن يقصر 17561 الرقم يحمل 1964 معا وزاريا مرسوما العمل وزارة أصدرت – العمالة قوانين
 السدلطات أصددرت ثدم. الفلسدطينيين علدى ممنوعدة مهندة 70 مدن الئحة ووضعت اللبنانيين على لبنان

 إلدى لتصدل توسدعت مهندة 60 ممارسة من الفلسطينيين منع أقر والذي 1982 عام 189 القرار اللبنانية
 األوندروا عيدادات في مهنته يمارس والطبيب عاديا عامال يعتبر الفلسطيني فالمهندس. 1983 عام 75
 مدن يحدرم لكنده مهنة أي لممارسة عمل رخصة إلى يحتاج والفلسطيني. الفلسطيني األحمر الهالل أو
 إذن علدددى والحصدددول. القدددومي المدددردود فدددي إسدددهامه رغدددم اجتماعيدددة ضدددمانات أو تقاعددددي مدددردود أي

 مجمدوع مدن عمدل رخصدة 261 العمدل وزارة رتأصدد 2009 عدام ففدي الصدعوبة، غايدة فدي أمدر العمل
 أن إال 2010 ثدددم 2005 عدددام التخفيفيدددة القدددوانين بعدددض صددددور ورغدددم. 145,679 إلدددى وصدددلت طلبددات
. مددقع فقدر فدي مدنهم %81 يعدديش حيدث اليدوم هدذا إلدى مزرية زالت ما الفلسطينيين الالجئين أوضاع
 .محققة إنسانية كارثة لحدثت لالجئينا من %95 وتشمل األونروا تقدمها التي المساعدات ولوال

 وخارجهددا، الددبالد داخددل الفلسددطينيين حركددة تقيددد التددي القيددود مددن العديددد هندداك كددان – التنقددل قددوانين
 والحركدة معدازل شبه المخيمات وكانت. 1998 و 1982 بين ثم 1969 و 1948 بين الفترة في وخاصة
 وثدائق لحملدة يسدمح ال 1994 عدام قدانون  درصد وقدد. الثداني المكتدب مدن تؤخذ رخصة وتتطلب مقيدة
 ودائمدا. بعدد مدن ألغي ثم خاص إذن على بالحصول إال ديارهم إلى بالعودة لبنان عن الصادرة السفر

 غرفدددة بنددداء إصدددالح وكدددان التدددوطين ورفدددض العدددودة بحدددق التمسدددك حجدددة اللبنانيدددة السدددلطات تسدددتعمل
 .التوطين إلى سيؤدي فرادأ خمسة من عائلة تسكنه الذي الصفيح بيت قرب إضافية
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 269 رقدددم القدددانون  اللبنددداني البرلمدددان أصددددر حدددين 2001 عدددام لغايدددة بددده معمدددوال وكدددان – الملكيدددة حدددق
 القدانون  وينص التملك في حق أي من الفلسطيني يحرم والذي 2001 مايو/أيار 4 يوم رسميا المنشور

 جنسدية يحمدل ال شدخص ألي كان نوع أي من عيني حق أي تملك يجوز ال» على األولى مادته في
 رفض لجهة الدستور أحكام مع يتعارض التملك كان إذا شخص ألي أو بها معترف دولة عن صادرة
 بين من كان لبنان وأن خاصة المبرر غير العنصري  التمييز من نوعا القانون  هذا واعتبر. «التوطين
 مدددن العديدددد إلدددى باالنضدددمام يتفددداخر وأنددده «اإلنسدددان لحقدددوق  العدددالمي اإلعدددالن» صددداغت التدددي الددددول

 .للتمييز المناهضة الدولية االتفاقيات
 ومتناقةة معادة عالقا 

 مدن وال اللبندانين مدن أكثدر فلسدطين أجدل مدن السدالح حمدل مدن العربيدة الشدعوب بدين مدن يكون  ال قد
 هووجدد معهددا وقاتددل الفلسددطينية الفصددائل مددع انخددرط مددن وال اللبنددانيين مثددل الفلسددطينية الثددوة احتضددن
 وانكسار نهوض مرحلة خاصة والجنوب عامة لبنان عاش لقد. اللبنانيين مثل آخر لبناني إلى سالحه
 فئدات هنداك لكدن. الصدهيوني بالكيدان الهدزائم إلحداق فدي وسداهم وحماهدا عنهدا دافدع الفلسطينية، الثورة
 إضددطر أخددرى  وحاصددرت مخيمدداتهم ودمددرت الفلسددطينيين بحددق مجددازر ارتكبددت اللبنددانيين مددن أخددرى 
 الفلسدطيني إن» يقول من لبنان في وجد لقد. حيواناتها ياكلوا أو األرض تراب يسفوا أن األهالي معها
 فلسدطينيين كندتم إذا» يقدول مدن لبندان فدي وجد أيضا ولكن «فوقه ال التراب تحت يكون  من هو الجيد
 .«باالنتماء فلسطينيون  فنحن بالمولد
 الدددددماء سددددفكت كمددددا والكرامددددة الشددددرف معددددارك كافددددة فددددي انيددددةواللبن الفلسددددطينية الدددددماء امتزجددددت لقددددد

 فدي يسدتمرا أن الشدعبين قددر فدإن ولذلك. وانعزالييها وخونتها األمة أعداء قبل من واللبنانية الفلسطينية
 كرامددددة يضددددمن بمددددا بدددالحوار العالقددددة المسددددائل وحدددل معددددا الكيددددان ضدددد والتحددددالف التصددددالحية المسددديرة

 .وسيادته لبنان وأمن سبةالمكت وحقوقهم الفلسطينيين
. جاهدل أو متعصدب إال ينكرهدا ال لبندان علدى عديددة أفضاال للفلسطينيين أن أذكر النهاية في ودعني

 فيده إسدترليني جنيده مليون  15 من أكثر واستثمروا لبنان إلى ثرواتهم النكبة بعد الفلسطينيون  حمل فقد
 سداهم حيفدا مينداء انهيدار وأن االقتصدادي نتعداشاال إلى أدت اليوم، قيم في دوالر مليار يعادل ما أي
 يحدول كمدا المتواضدع «حسن بئر» مطار توسيع إلى أدى اللد مطار وا غالق بيروت ميناء تنشيي في

 بيددس يوسدف الفلسدطيني أنشدا. لبندان إلدى سدنويا دوالر مليدون  368 قيمتده مدا الخدارج في الفلسطينيون 
 للمالبددس مصددنع أول لبنددان فددي الفلسددطينيون  وأقددام. بنددانل كددازينو أنشددا الددذي وهددو لبنددان فددي بنددك أول

 لخطددوط جمبددو طددائرة قدداد مددن وأول ماركددت سددوبر محددالت وأول حسددابات تدددقيق شددركة وأول الجدداهزة
 الالجدئ الفلسدطيني الجندوبي القطدب علدى لبندان علدم رفدع مدن وأول فلسدطيني اللبنانيدة األوسدي الشرق 
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 لمدع اللبندانيين، عددد يضداهي األمريكيدة الجامعدة مدن ريجينالخد الفلسدطينيين عدد وكاد دوماني جورج
حسددان الصدددباغ حسدديب أمثددال الكثيددرون  مددنهم  ونقدددوال الدددجاني وبرهددان نجددم يوسدددف ومحمددد عبدداس وا 
 ندددذكر أن ويكفدددي والمسدددرح الدبكدددة وفدددرق  والكتددداب الصدددحافيين مدددن كبيدددر عددددد عدددن عددددا هدددذا. زيدددادة

 هدددذا كدددل يكفدددي أال«. فيدددروز» لقدددب حدددداد نهددداد علدددى أطلدددق الدددذي الرومدددي حلددديم العظددديم بالموسددديقار
 إقامددة فددي التفكيددر بدددل المبدددعين الشددعبين بددين الجسددور لبندداء اإليجابيددة األجددواء تددوفير مددن التددداخل
 الجائرة  القوانين وسن العزلة جدران

 بنيوجرسي رتغرز جامعة في األوسي الشرق  دراسات مركز في محاضر
 2/12/2016الادس العربي، لندن، 

     
دفاقا  الشرطة بالحرائقنتنياهو اته  العرب  .48  للتغطية على الغواصا  وا 

 أوري مسغاف
أوضدددحت موجدددة الحرائدددق بشدددكل جيدددد تحدددول إسدددرائيل بنيدددامين نتنيددداهو إلدددى مكدددان يبعدددث علدددى اليددداس 

 . واإلنسانيللشخص الذي يستخدم عقله والديمقراطي 
طاق. في هذه المرة لم يكدن بحاجدة إلدى الحدرب فقد أصبح العيش هنا بعيون مفتوحة وقلب مفتوح ال يُ 

 من أجل التحريض والتحريف واإلشعال. 
هو وجماعتده سدارعوا فدي االنقضداض علدى اللهيدب وهدم مسدلحون بمعداطف الريداح السدوداء ويفتعلدون 

 الكثير من الرياح.
صدددلحة تقريددر مراقددب الدولددة حددول مصدديبة الكرمددل لدددم يددتم تطبيقدده واسددتيعابه بشددكل عميددق. ومدددير م

اإلسرائيلية أقيمدت بشدكل أعدوج اعتمدادا علدى  اإلطفاءلم يتم تعيينه منذ نصف عام، وطائرات  اإلطفاء
 مختلف فيها.  أخرى صفقة تسلح 

في ظل هذه الظروف اختار نتنياهو توجيه ضربة واقية مسبقةن إسفين مزدوج: ضد قضية الغواصات 
خفاقات بإغراقهالتي هددت   السطح. التي طفت على اإلطفاء وا 
 منطقة العيش الوحيدة التي يشعر فيها براحة حقيقية.  إلىتوجه نتنياهو 

 واعتمادا على جهات خفية في خدمات األمن قام باختالق سإرهاب الحرائقس. 
الددداخلي، المسددؤول المباشددر عدددن  األمددنليدده وزيددر إتدددفق العددرب. وسددارع فددي االنضدددمام  أخددرى ومددرة 

التربيددة والتعلدديم بعدددد مددن التغريدددات الديماغوجيددة التددي وسددمت فئددة  . ووزيددرواإلنقدداذخدددمات اإلطفدداء 
 وكان وزارته ليست مسؤولة عن مئات آالف الطالب والمعلمين العرب. –سكانية كاملة 
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كان ذلك باسم الثقافة أو الرياضة.  إذا، وليس من الواضح أيضافي موقع االثارة ظهرت ميري ريغف 
ديقها: فددي الوقددت الددذي كددافح فيدده اليهددود والعددرب الحرائددق، بمددا فددي وكانددت النتيجددة التددي ال يمكددن تصدد

وتركيا، اهتمدت  واألردنمن السلطة الفلسطينية والمساعدات التي وصلت من مصر  إطفاءذلك رجال 
 الحكومة غير المسؤولة بتاجي  نار القومية المتطرفة والعنصرية.
تشدديبراسس، وكددان الحددديث يدددور عددن  بعددد ذلددك جدداء دور الطددائرات. مددرة اخددرى ساتصددال مددع صددديقي

 سالسوبر تانكرس... أخرى شيء خاص بين قياصرة وليس تعاونا مطلوبا بين حكومات ذات سيادة. مرة 
عندددما رفضددت قددوات اإلطفدداء اسددتخدام سالسددوبر تددانكرس غيددر الضددرورية، بدددأ لددي األذرع أمددام شددرطة 

 هو. روني ألشي ، تلك الشرطة التي تبدو كانها حرس خاص لنتنيا
بطائرتي تفاخر من اجل العالقات العامة، وتبرير تبدذير الماليدين، حيدث إنده فدي معظدم  األمروانتهى 

 الوقت حلقت الطائرة في سماء إسرائيل دون أي استخدام. 
أنها سأفرغت برنامجها  اإلعالملوسائل  إعالنسفي المساء ذهبت زوجتي سارةس إلى المعركة. وجاء في 

كتداب تدوراة إلدى كنديس  إدخدالفدي  أيضدارجدال اإلطفداء. وفدي طريقهدا شداركت  اليوميس من اجل شكر
 جمهور الهدف. إرضاءتم افتتاحه في مركز اإلطفاء. كل شيء مسموح من اجل 

موقددع حريددق علددى  1300ومددع خفددوت اللهيددب وصددلت المهزلددة إلددى الددذروة. وتبددين فجدداة أندده فددي ظددل 
المتعمد، ولم يتم تقديم أي الئحة  باإلحراقلمشبوهين ، تم اعتقال عدد قليل من ااألخضرجانبي الخي 
 اتهام بعد. 

العدائيدددة أمدددام شدددركات  األعمدددالوحينمدددا تكدددون هنددداك حاجدددة إلدددى تغطيدددة التصدددريحات المنفعلدددة حدددول 
 التامين وضريبة األمالك، يبقى ساإلرهابس يتيما. 

، تمامددا مثددل أيضدداوصددمتا  الشددرطة غيددر مسددتعدة لتحمددل المسددؤولية، ونتنيدداهو ونفتددالي بينيددت اختفيددا
عنهددا كحددرب وجوديددة حتددى اللحظددة التددي كددان يجددب فيهددا  اإلعددالنقصددة سالجددرف الصددامدس التددي تددم 

. متهكمددون محليددون مددن افددرايم كيشددون ومددرورا بحددانو  لفددين وانتهدداء بعددوزي اإلعددالنتحمددل ثمددن هددذا 
سدرائيليين، بغدض النظدر فايل، لم يكن باستطاعتهم كتابة ذلك بشكل أفضدل. ومدا تبقدى هدو التوجده لإل

عن انتمائهم السياسي والدديني والعرقدي، وسدؤالهم بيداس: ألدم تياسدوا. ألن هدذا الرجدل السديئ وجماعتده 
 يقومون بخداعكم ويتركون هنا أرضا محروقة 

 عن "هآرتس"
  2/12/2016األيا ، را  هللا، 
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 دمـشـق؟ قـرب أهـدافـا   إسرائيل هـاجـمـ  لـمـاذا .49
  يشاي بن رون : بقلم

 . دمشق غرب موقعين على إسرائيلي هجوم األربعاء ليلة فعالً  وقع المؤشرات جميع إلى باالستناد
 . السوري  للجيش الرابعة الفرقة في 38 للواء تابعة للسالح مخازن  استهدف األول
 . سورية أراضي داخل بيروت - دمشق طريق على وقع والثاني
 عسدددكرية وحددددة أكبدددر الواقدددع فدددي وهدددي السدددوري، الجددديش فدددي النخبدددة وحددددات مدددن هدددي الرابعدددة والفرقدددة
 .للقتال الئقة حالياً  تزال ال السوري  للجيش
 وسدائل تهريدب فعدالً  جدرى  قد كان فإذا. األسد بشار الرئيس شقيق األسد، ماهر هو الرابعة الفرقة قائد

 التواصدددل شدددبكاتو  العربيدددة اإلعدددالم وسدددائل تدددزعم كمدددا لبندددان، فددديس هللا حدددزبس إلدددى سدددورية مدددن قتاليدددة
 فدديس هللا حددزبس إلددى نقلدده قبددل البدايددة فددي ُخددزن  قددد السددالح هددذا يكددون  أن المعقددول فمددن االجتمدداعي،

 الددذي الثدداني الهدددف. القافلددة خرجددت هندداك ومددن دمشددق، منطقددة فددي الموجددودة الرابعددة الفرقددة مخددازن 
 إلدى تهدف كانت ةالقافل هذه أن ويبدو سورية، أراضي داخل بيروت - دمشق طريق على كان هوجم
 .السريع الطريق عبر اللبنانية - السورية الحدود اجتياز

 الشدحنة أن علدى يدل السالح لنقل كسبيل والواسع السريع بيروت - دمشق طريق استخدام حقيقية إن
 ترسدددانة يملدددكس هللا حدددزبس أن المعلدددوم ومدددن. ضدددخمة أرض - أرض صدددواري  وتضدددمنت كبيدددرة كاندددت
 لكدن - وبعيدد ومتوسدي قصدير مددى ذات وقذيفدة صدارو  ألدف 130 نحدو -  الصدواري مدن جدداً  كبيرة

 . دقيقة ليست لديه التي الصواري  من الساحقة األغلبية
 منشدآت تددمير علدى وقدادرة دقدة أكثدر تكدون  إيدران مدن مباشدرة عليها يحصل صواري  إلى بحاجة وهو

 .إسرائيل دولة أراضي معظم في ومدنية عسكرية حيوية
 خبددراء ويدددعي. اإلسددرائيلي الجددو سددالح إلددى تنسددب التددي الهجمددات هددذه مثددل تقددع لددم يددلطو  وقددت منددذ

 للطدائرات مضادة صواري  بطاريات الروس نشر هو لذلك السبب أن العالم أنحاء شتى في عسكريون 
 داخددل الجددو سددالح طددائرات إصددابة علددى قددادرة SA- 400و SA-300 طددراز مددن بعيددد مدددى ذات

 . المتوسي األبيض البحر فوق  أو لبنان واءأج في أو إسرائيل أراضي
 داخددل بهجمددات القيددام فددي يتددردد اإلسددرائيلي الجددو سددالح أن إلددى ادعددائهم فددي الخبددراء هددؤالء ويسددتند
 الددرئيس بدددعم يحظددى األسددد ألن أو الددروس، مددع مواجهددة فددي بالدددخول يرغددب ال ألندده سددورية أراضددي
 .بوتين فالديمير الروسي

 الجدوي، سدالحنا طدائرات علدى الندار السدورية الصدواري  بطاريات فيها لقتأط حادثة جرت السابق في
 مدن لكدن. مماثلدة روسدية نيدران إطدالق عدن أجنبيدة تقدارير فيهدا تحددثت أخدرى  حادثدة هنداك كانت كما
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 صدواري  طويدل وقدت مندذ ينقلدوا لدم السوريين ألن سورية في بهجمات تقم لم إسرائيل أن جداً  المحتمل
 تابعدددة سدددورية مديندددة) السدددفيرة فدددي السدددالح تصدددنيع مصدددنع أن هدددو والسدددبب ،سهللا حدددزبس إلدددى نوعيدددة

 س. داعشس سيطرة تحت واقعاً  عامين طوال كان( المحرر - حلب لمحافظة
 افتدراض يجيدز ما بالتاكيد فيه أمر وهذا المصنع، استرجاع في السوري  الجيش نجح األخيرة الفترة في
 باحتمدال ندذكمر أن عليندا ويتعدين ،سهللا حدزبس إلدى تنقل التي ي الصوار  تصنيع إلى عادوا السوريين أن
 وكاندت سدابقًا، فعلدت كمدا دمشدق مطدار طريدق عدنس هللا حدزبس إلى سالح شحنة نقلت إيران تكون  أن
 وفقددداً  وذلدددك الشدددحنة، هدددذه مهاجمدددة إسدددرائيل مصدددلحة مدددن فدددإن وعندئدددذ لبندددان، إلدددى هنددداك طريقهدددا فددي

 .أجنبية لمصادر
 سدالحاً  تنقدل كاندت شدحنات ضدد هجمدات تنفيذ إسرائيل إلى الماضي في نسب قد بانه التذكير ويجب
 . لبنان إلى سورية من خاصة بصفة نوعياً 
 صدواري  محدل سدتحل ودقيدق متطدور طدراز مدن أرض - أرض صدواري  إنهدا قيدل معيندة حاالت وفي
 مدددن اآلالف شدددراتع ببضدددع عدددددها يقددددر التدددي الصددداروخيةس هللا حدددزبس ترسدددانة إلدددى تنضدددم أو قديمدددة

 إلدى الوصول بإمكانها التي 7 سكود صواري  فيها بما والبعيد، المتوسي المدى ذات الدقيقة الصواري 
 .إسرائيل أنحاء جميع
 ومضددددادات صددددواري  كانددددت اإلسددددرائيلي الجددددو سددددالح هاجمهددددا شددددحنات إن معينددددة حدددداالت فددددي وقيددددل

 سدالح هجمدات علدى الدرد علدى قدادراً  كدون ي كي سورية منس هللا حزبس عليها يحصل أن أراد للطائرات
 مدن وصدغيرة متحركدة صدواري  بطاريدات عامدة بصدورة والمقصدود. الحدرب وقدوع عندد اإلسرائيلي الجو
 أو سدداعة خددالل مكانهددا تغييددر علددى قددادرة وهددي اسددتخباراتيًا، مكانهددا تحديددد الصددعب مددن مختلفددة أنددواع
 .إصابتها الصعب من فإنه لذا أقل،
 يصدل روسدي صدنع مدنس ياخوندتس ندوع مدن بحدر – أرض صدارو  هدو الصدواري  مدن آخدر ندوع وثمدة
 حتددى. اإلسددرائيلية البحددر سددالح سددفن ضددد اسددتخدامهس هللا حددزبس وينددوي  كيلددومتر، 300 نحددو إلددى مددداه
 اآلن سددورية تحدداول أن المحتمددل مددن لكددن ،سهللا حددزبس إلددى الصددواري  هددذه وصددول الددروس منددع اآلن

 الجديش يحداول أن هدو معقوليدة، أقدل أنه مع آخر احتمال وثمةس. هللا حزبس إلى سراً  منها عدد تهريب
 .معقول غير احتمال هذا فإن قلنا كما لكن الحزب، إلى كيميائي سالح نقل السوري 
 رفيدددع مستشدددار تفددداخر أسدددابيع بضدددعة قبدددل. إيدددران أو سدددورية يكدددون  أن يمكدددن الصدددواري  هدددذه مصددددر
ل بددالده نبددا خددامنئي علددي إيددران فددي الروحددي للمرشددد  فددي موجددودة مصددانع فددي صددواري  تصددنيع تمددوم
 .بهاس هللا حزبس األسد نظام يزود كي سورية شمال
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 أنواعداً  قصدد قدد يكدون  ربمدا أو S-600 ندوع مدن صدواري  هدو المستشدار قصدده مدا أن افتراض ويمكن
 مئدات بعدد ىإلد تصدل أن ويمكنهدا نفسدها إيدران تنتجها التيس 111 الفاتحس لصواري  تقليد هي دقة أكثر

 الصددددواري  هددددذه حلددددب شددددرق  الواقددددع السددددفيرة فددددي الصددددواري  مصددددنع فددددي سددددورية وتنددددت . الكيلددددومترات
 الطدن قرابدة الحربي رأسها زنة وتبل  كيلومتر، 700 مداها يبل  التيس D سكودس صواري  إلى باإلضافة

 .الناسفة المواد من
 الكدواليس وراء مدنس هللا حزبس قوة تعاظم ضد حرب إدارة أنه على إسرائيل إلى ُينسب ما تفسير يمكن
 . مطلقة وبسرية
 ويخوضها بل خوضها، اإلسرائيلي الجيش يحاول التي المعركة اسم هو هذا الحروب، بين حرب هذه
ذا. بصددمات يتددرك أن دون  مددن تقريبدداً  –  فددي أهدددافاً  علندداً  بالفعددل هدداجم اإلسددرائيلي الجددو سددالح كددان وا 

 .خاصة بصفة نوعي سالح هو لهدفا أن إلى يشير هذا فإن سورية
 يتطدرق  أال أمدل علدى إليهدا، ُنسدب مدا تكدذيب أو إقدرار إسدرائيل فدي وسياسدية عسدكرية مصدادر ترفض
 مددن الددرغم علددى لكددن. يددرد وال الحددادث إلددى - محَرجدداً  يكددون  أن فددي يرغددب ال الددذي - السددوري  النظددام
 .النوع هذا من مهجو  وقوع عن الرسمية السورية األنباء وكالة تحدثت فقد ذلك
 بمسداعدة حلدب مديندة فدي نجاحاتده بعدد خاصدة بنفسده، السدوري  الدرئيس ثقدة ازدادت األخيدرة الفتدرة في

 . يرد أن يمكن بالنفس المتزايدة الثقة هذه وبسبب ،سهللا حزبسو الروس
ذا  يشالجدد فددي االسدتخبارات شددعبة أن فيبددو الهجددوم، نفدذ مددن فعددالً  هدو اإلسددرائيلي الجدو سددالح كدان وا 

 لددن الددروس أن مفادهددا خالصددة إلددى وتوصددلتا للوضددع تقددديراً  أجرتددا العامددة األركددان وهيئددة اإلسددرائيلي
 .يرد لن أيضاً  األسد وأن يتدخلوا

 "يديعو " عن
 2/12/2016األيا ، را  هللا، 
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