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 في القدس خطط لبناء آالف الوحدات االستيطانية"إسرائيل" ت .1
تسابق  إسرائيل أنمطلعة النقاب أمس  إسرائيليةكشفت مصادر إبراهيم: كامل  -القدس المحتلة 

وتنفيذ مخططات استيطانية واسعة النطاق في القدس العربية المحتلة مستغلة الفترة  إلقرارالزمن 
وتسلم  األبيضللبيت  أوباماومغادرة الرئيس باراك  األميركيةنتخابات الرئاسية االنتقالية بين اال

على مزيد  اإلسرائيليصادق االحتالل  اإلطاروضمن هذا  الرئيس الجديد دونالد ترامب مهام منصبه.
« رمات شلومو»ومئة وحدة جديدة في مستوطنة  ألف إقامةمن المخططات االستيطانية بما في ذلك 

وحدة في  2,620و« غيلو»وحدة في مستوطنة  2,300 إلقامةواستغالل الفترة االنتقالية بالقدس 
مئات الوحدات الجديدة في  إقامةعدا عن « راموت»وحدة في مستوطنة  734جبعات هحمطوس و
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 أحراز إلى إضافةفي القدس المحتلة، « النبي يعقوب»و« هار حوما»و« مسغات زئيف»مستوطنات 
 «. ميشور ادوميم»المنطقة الصناعية في  امةإقتقدم على مخطط 

سياسة الشروع ببناء مشاريع استيطانية التي تنتهجها بلدية القدس متواصلة  إنوقالت المصادر ذاتها 
« رمات شلومو»وحدة سكنية جديدة في مستوطنة  600الماضي على بناء  األسبوعتمت المصادقة  إذ

 صادقة على بنائها قبل عدة شهور.تمت الم أخرى وحدة  500لبناء  إضافةوذلك 
مخططات البناء ناجم عن توقعات كبار المسؤولين في  إقرار إن« كول هعير» أسبوعيةوقالت 

ستفرض هدوءا مصطنعا خالل المرحلة  أوباماالحالي باراك  األميركيالرئيس  إدارةالبلدية بان 
 .يضاألباالنتقالية قبيل تسلم الرئيس الجديد دونالد ترامب للبيت 

حي »في  الفيالتبان مشروع  أصدرتهفي بيان « إسرائيليورو »ذكرت شركة  أخرى من ناحية 
االثني عشرة  إسكانمن المقرر  إذيورو في مستوطنة بسغات زئيف يوشك على االنتهاء « بسغات
 القادمة. األسابيعفي المشروع في  األخيرةوحدة 
 أراضيفي ثماني قطع  فيال 24وع يتضمن هذا المشر  إنالعبرية « كول هعير» أسبوعيةوقالت 
من طابق واحد. وتم بيع جميع  وفيالكل واحدة منهما من طابقين  فيلتانعلى كل واحدة منها  أقيمت

 مستوطنات.3ضمن مشروع توسيع  منها قبل عام ونصف. 12 إسكانالوحدات السكنية كما تم 
 3/12/2016، الرأي، عّمان

 
 نوفمبر الماضي تشرين الثاني/ اعتداء  ألمن الضفة خالل 236: ينالسياسي المعتقلين لجنة أهالي .2

اعتتتداءأل ألجهتتزة األمتتن  236قالتتت لجنتتة أهتتالي المعتقلتتين السياستتيين فتتي الضتتفة الغربيتتة إنهتتا أحصتتت 
 التابعة للسلطة الفلسطينية بحق المواطنين خالل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري.

حالتتة  85حالتتة اعتقتتال، و 89زة األمنيتتة بحستتب بيتتان لجنتتة األهتتالي متتا بتتين وتنوعتتت انتهاتتتات األجهتت
 استدعاء، تركزت غالبيتها ضد طلبة الجامعات في الضفة.

معتتتقالأل سياستتيألا  71أستتيرألا محتتررألا، و 37وأشتتارت لجنتتة األهتتالي إلتتى أن متتن بتتين المعتقلتتين السياستتيين 
علتى يتد المختابرات العامتة، بينمتا لتم  36وقتائي، ومتنهم علتى يتد جهتاز األمتن ال 49سابقألا، فيما اعتقتل 

 المتبقية. 4يكشف مصدر اعتقال الحاالت الت
حالتة اعتقتال متن المنتزل،  45وحول كيفية االعتقال، أوضحت اللجنتة أنهتا جتاءت علتى النحتو ا تتي: 

 حالتتة اعتقتتال تمتتت بنتتاء علتتى اختطتتا  متتن الشتتارع، 13حالتتة بنتتاء علتتى استتتدعاءات للمقابلتتة، و 19و
 بينما لم تتضح الحاالت المتبقية.
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 18ومن حيث التقسيم الجغرافي لالعتقاالت، فقد شهدت محافظة نابلس أتبر نسبة، حيث سجل فيهتا 
اعتقتتاال، ثتتم  11حالتتة اعتقتال وقلقيليتتة بتت 15حالتة، وطتتولترم بتت 17حالتة اعتقتتال، تليهتا محافظتتة الخليتل بتتت

حتاالت فتي كتل متن جنتين وستلفيت، وحالتة اعتقتال  3، و6بتت ، والقتدس7، ورام هللا والبيرة بتت8بيت لحم بت
 واحدة في محافظة أريحا.

مام مسجد. 26وأوضحت اللجنة أن من بين المعتقلين سياسيألا   طالبألا جامعيألا، ومعلمان وا 
حالتتة استتتدعاء تمتتت ختتالل  85وفيمتتا يتعلتتق باالستتتدعاءات، فقتتد كشتتفت لجنتتة األهتتالي أنهتتا أحصتتت 

لتم يععتر   8حالتة متن طتر  المختابرات، و 36نها متن طتر  األمتن الوقتائي، وم 41الشهر المنصرم، 
 المصدر.

 19ومن حيث التقسيم الجغرافي لالستتدعاءات، فقتد شتهدت محافظتة الخليتل أتبتر نستبة حيتث ستجلت 
حتاالت فتي كتل  7، و9، ونتابلس 13، ثتم رام هللا والبيترة بتت16حالة استدعاء، تلتهتا محافظتة بيتت لحتم بتت

 حاالت في جنين، وحالتان في كل من أريحا وسلفيت وطوباس والقدس. 6ية وطولترم، ومن قلقيل
وبينتتت اللجنتتة أن غالبيتتة المستتتدعين هتتم متتن المعتقلتتين الستتابقين واألستترى المحتتررين، حيتتث استتتدعت 

 معلمين وطالبي مدرسة وصحفي. 3طلبة جامعيين و 5أسيرا محررا، منهم  29معتقال سابقا و 55
 2/12/2016ماس، موقع حركة ح

 
 الوقائي األمن في ضابط باعتقال أمرا   تصدر غزة في العسكرية المحكمة .3

 الوقتائي األمتن جهتاز ضتبا  كبتار أحتد بحتبس أمتراأل  غتزة، قطتاع فتي العسكرية المحكمة أصدرت: غزة
 .نفسه لتسليم أيام عشرة وأمهلته الغربية، الضفة في ويوجد الفلسطينية، للسلطة التابع

 غتتتزة، فتتتي العستتتكري  القضتتتاء لهيئتتتة التابعتتتة العستتتكرية المحكمتتتة» أن غتتتزة، فتتتي الداخليتتتة رةوزا وذكتتترت
 .«العسكري  للقضاء نفسه لتسليم أيام عشرة كالب حسين جبر رفعت أمهلت
 .«غيابياأل  وسيحاتم العدالة وجه من فارا يعتبر للعدالة نفسه يسلم لم حال في» المحكمة وقالت

 إلتتتى وتستتتليمه كتتتالب المتتتتهم علتتتى القتتتبض بإلقتتتاء األمتتتن قتتتوى  نتستتتبيم لتافتتتة أمتتتراأل  المحكمتتتة ووجهتتتت
 .العسكري  القضاء

 3/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 قطر؟ نحو ويتجه لمصر ظهره عباس يدير تقرير: هل .4
 الستابع فتتح متؤتمر في األربعاء، أمس يوم عباس محمود الفلسطيني الرئيس خطاب حامد: جاء معاذ
 اغتيتتال لملتتف عبتتاس يتطتترق  لتتم حيتتث الفلستتطيني، للشتت ن المتتراقبين بحستتب ستتيةالسيا التوقعتتات دون 

 .دحالن محمد فتح في المفصول القيادي ملف أو عرفات، ياسر الراحل الرئيس
 حمتل استتراتيجي كخيتار فيته الستالم وضتع القتادم، السياستي برنامجته عبتاس فيه وضح الذي الخطاب

 بشتتكل الترئيس شتكرها حيتث الفلستتطينية، القضتية فتي ي المصتر  للتدور هامتتة سياستية رستائل طياتته فتي
 المتصتاعد القطتري  بالتدور الوقتت ذات فتي بحترارة مشتيدا المتراقبين، متن عتدد وصتف وفق وبارد عابر
 .الفلسطينية الساحة على
 
 مصر تجاهل يمكن ال

 متتتع حتتتديث فتتتي قتتتال للدراستتتات، الراصتتتد مجموعتتتة مستشتتتار وهتتتو األشتتتقر، إستتتماعيل التتتدكتور التاتتتتب
 ووصتفها الشتكر لهتا وقتدم عتدة، مواقتع فتي ذكرهتا بتل مصتر، يتجاهتل لم عباس الرئيس إن" 21عربي"

 ".الفلسطينية المصالحة بوابة" ب نها
 الصتامتة األزمتة ويخفتي مجاملتة فيته التذي النتوع متن متازن  أبتو قالته التذي الشتكر" أن األشتقر وأوضح
 ".اءسو  حد على والمصرية الفلسطينية القيادة بين المدفونة
 أن معرفتتته رغتتم مصتتر، علتتى ناريتتا خطتتا يفتتتح أن نهائيتتا يستتتطيع ال" عبتتاس أن إلتتى األشتتقر وأشتتار
 ".داخلية قضية بسبب معه التعامل في سياسية استدارة لديها مصر
 دحتتالن استتتيعاب بضتترورة عبتتاس علتتى ألحتتت ومخابراتتته السيستتي الفتتتا  عبتتد أن إلتتى التاتتتب وأشتتار
 والتعامتل الفلستطينية للستلطة األمنتي الملتف إدارة علتى قتادر الرجتل هذا نب  خالل إقناعه من وفريقه،

 ".حماس" مع
 عشتترة ختتالل معتته بالتعامتتل فشتتله أثبتتت عبتتاس محمتتود فتتإن للمصتترين، بالنستتبة" أنتته األشتتقر، وأضتتا 
 عجتتز التتتي الملفتات هتتذ  متع التعامتتل فتي شتتاملة وأمنيتة سياستتية رؤيتة يقتتدم دحتالن أن ويبتتدو ستنوات،
 ".مازن  وأب عنها
 وصتفها، كمتا الفلستطينية القضتية بوابتة ألنهتا مصتر تجاهتل يستتطيع ال عبتاس أن على األشقر وشدد
ن حتتتى الملتتف هتتذا فتتي تنتتازع أن جهتتة ألي يمكتتن ال أنتته إلتتى إضتتافة  ذلتتك تعلتتم التتتي قطتتر كانتتت وا 
 .ومصر قطر بين المتبادلة الخصومة جميع رغم المصرية، الجغرافيا بسبب
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   مصري  غضب
" متازن  أبتو" إن ،"21عربتي" متع حتديث فتي عتامر، أبتو عدنان الدكتور السياسي المحلل قال جهته من
 إسترائيل، فتيهم بمتا وأعدائته خصتومه جميتع متع للعتودة بخطتو  يحتتف  وهو ودبلوماسي، سياسي رجل
 .معهم معاوية شعرة يبقي إنه وقال
 فتتي قطريتتة دعتتوة هنالتتك أنتته ضتتحالوا متتن: "عتتامر أبتتو قتتال القطتتري، التتدور عتتن عبتتاس حتتديث وحتتول
 الخارجيتتتة أدراج فتتتي موجتتتودة أنهتتتا واعتقتتتد وفتتتتح، حمتتتاس بتتتين المصتتتالحة الستتتتئنا  قادمتتتة، الطريتتتق
 ".واضح بشكل القطرية
 ،"جتتدا والصتتعب الصتتعب األمتتر"بتتت مصتتر علتتى التتترام ومتترور لقطتتر الشتتكر رستتالة عتتامر أبتتو ووصتتف
 .مصر مع الرسمية العالقات إطار في بعد  ما له يكون  قد إنه وقال

 عتن طتر  استتغناء يمكتن ال ألنه الصفحة، لهذ  طيا بالضرورة يعني ال ذلك" أن عامر، أبو وأوضح
 على مقتصرا ليس الفلسطينية الساحة في واضح قطري  لنفوذ امتدادا هناك أن الواضح من لتن آخر،
 ".أيضا فتح ليشمل مؤخرا امتد بل فقط، حماس
 عقتتد فتتي نجاحتته بستتبب محبطتتة تتتتون  وقتتد ،"متتازن  أبتتو" متتن غاضتتبة مصتتر أن إلتتى عتتامر أبتتو وأشتتار
 أن موضتحا ،"فتتح" وقيادات كوادر غالبية من إجماع وشبه واضح ت ييد على وحصوله السابع مؤتمر 
 للتدعم مصتر رؤيتة بستبب ا ن صتعبا أصبح القاهرة في عقد  والمزمع هللا لرام الموازي  دحالن مؤتمر
 ".مازن  أبو"لت والدولي العربي
 متتتع حتتتديث فتتتي أبتتتراش، إبتتتراهيم التتتدكتور فيتتتاض، ستتتالم حكومتتتة فتتتي الستتتابق التتتوزير قتتتال جهتتتته، متتتن
 التذي األمتر قطتر، حستاب علتى مصتر بتدور كبيتر اهتمتام فيته يكتن لتم الترئيس خطاب إن ،"21عربي"

 .للتساؤالت يدفع
 دور علتى أم رمصت دور علتى مراهنتة هنتاك هتل الفلسطينية؟ للمصالحة بالنسبة ماذا: "أبراش وتساءل
 أنتتته فتتتي واضتتتحا كتتتان الخطتتتاب أن رغتتتم الرؤيتتتة فتتتي وضتتتو  عتتتدم هنتتتاك إن أبتتتراش، وقتتتال".. قطتتتري؟
 .قطر إلى األقرب
 تحتدث التذي الطيتب التتالم" أن مضتيفا عبتاس، للترئيس النهائي الخيار ذلك يكون  ال أن أبراش وتوقع
 فتي جترى  متا توصتيف ورفضته فتتح لحركتة الداخليتة للمشتاتل وتجاهلته وقطتر، وتركيتا حمتاس عن فيه

ذا باالنقالب، 2007  يذهب أن أتمنى ال أنني مع تطور، هناك حتما فإنه.. المواضيع هذ  ربطنا ما وا 
 ".مصر مع العالقة لتوتير حتما سيؤدي الذي الخيار هذا في الرئيس
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 المؤتمر بعد ما تأثيرات
 ب نته ووصتفه الدعائيتة للتوميتديا يميتل طتويال كتان" مازن  أبو" خطاب إن األشقر قال أخرى، جهة من
 ".الفلسطيني للشعب إنجازات حققت حركته ب ن يعتقد هو أعمال تسويق مجرد"

 ثوابتت عتن يتنتازل لتم أنه بت تيد  مستمر، بشكل وخياراته نفسه عن عباس دفاع إلى عامر أبو وأشار
 القتترن  ستتتينيات فتتي بهتتا انطلقتتت التتتي" فتتتح" مبتتاد  ولتتيس ،1988 عتتام الفلستتطيني التتوطني المجلتتس
 .الماضي
 التتتي نفستتها هتتي وب نهتتا السياستتية، رؤيتتته فتتي جديتتد أي يقتتدم لتتم ب نتته عبتتاس، خطتتاب األشتتقر ووصتتف
 المجتمتتتع بوابتتتة ختتتالل متتتن المفاوضتتتات برنتتتام  فتتتي واستتتتمرار وشتتتعبان، دولتتتتان: وهتتتي ستتتابقا، أعلنهتتتا
 .الدولي
 بتتالمفهوم أقصتد ال: "قتتائال وأوضتح ستبق، ممتتا وضتوحا أتثتر كتتان الترئيس إن فقتال أبتتراش، التوزير أمتا

 بت ن اعترافته رغتم السياستية، للتستوية التدولتين حل خيار في اختزاله في واضحا كان ب نه بل اإليجابي
 دولتي ومتؤتمر الدوليتة الشترعية علتى يتراهن زال متا ولتنته مستدود، طريتق إلتى وصتلت أوسلو اتفاقيات
 ".للسالم
 فتتح حركتة وحول والسلطة،" فتح" بين الفوارق  أذاب" مازن  وأب" ألقا  الذي الخطاب أن أبراش وأضا 

 .سلطة حزب إلى وطني تحرر حركة كونها من
 هتتو بتتل تحتترر، حركتتة عتتن يعبتتر ال تضتتمنه التتذي وبالبرنتتام  بمفرداتتته الخطتتاب هتتذا: "أيضتتا وأضتتا 
 ختالل نمت بعتد، فيمتا تت ثيرات لهتا يكتون  قتد فتتح حركتة فتي جتدا كبيترة نقلتة وهتذ  سلطة، لحزب برنام 
 ".الوطني التحرري  العمل مستوى  على فراغ خلق
 المستتلحة للمقاومتتة التترافض األخيتتر موقتتف إلتتى عبتتاس، خطتتاب عتتن حديثتته نهايتتة فتتي أبتتراش وأشتتار

 غيتتر بتت نهم عليهتتا القتتائمين اتهتتام طريتتق عتتن الستتلمية، المقاومتتة تستتخيفه إلتتى إضتتافة منهتتا، والمحتتذ ر
 .األمني لتانالف وبين بينها الربط ومحاولته صادقين،

 1/12/2016"، 21موقع "عربي 
 

 مبدئي بشكل للثوري  436و للمركزية مرشحا 65: السابع للمؤتمر التنفيذي المدير .5
 إن الجمعتة، اليتوم مستاء سالمة، منير" فتح" لحركة السابع العام للمؤتمر التنفيذي المدير هللا: قال رام
 .أغلق قد الثوري  والمجلس" حفت" لحركة المركزية اللجنة النتخابات الترشح باب
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 للمجلتتس مرشتتحا 436و المركزيتتة للجنتتة مرشتتحا 65 بلتت  المبتتدئي المرشتتحين عتتدد أن ستتالمة وأضتتا 
 حستب المرشتحين، متن والمرفوض المقبول لتحديد الملفات تدرس االنتخابات لجنة أن مضيفا الثوري،
 .الشرو 
 السادستة الستاعة فعتتح الثوري، والمجلس" فتح" لحركة المركزية اللجنة النتخابات الترشح باب أن يذكر
 .مساء والنصف الثامنة الساعة وأغلق اليوم، مساء من

 2/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 لعباس محتمل خليفة لظهور فرصة اليوم الثوري  ومجلسها فتح مركزية انتخابات .6
 الثتتتتوري  ومجلستتتتها «فتتتتتح» لحركتتتتة المركزيتتتتة اللجنتتتتة انتخابتتتتات اليتتتتوم يتتتتونس: تجتتتترى  محمتتتتد - هللا رام

 .عضو 1400 حوالى عددهم البال  للحركة العام المؤتمر أعضاء بمشاركة
 لعضتتتوية الترشتتتيح بتتتاب أن أمتتتس بيتتان فتتتي الهيجتتتاء أبتتتو محمتتتود «فتتتح» متتتؤتمر باستتتم النتتتاطق وأعلتتن
 السادستة الستاعة متن ابتتداء حستيفت الثتوري، والمجلتس المركزيتة اللجنتة الحركة، في القياديتين الهيئتين
 لتدى تتتون  أن ونفتى. الستبت االنتخابتات تجترى  أن علتى ،(غرينتش بتوقيت الرابعة) المحلي بالتوقيت
 متتن قتتوائم نشتتر عتتن صتتحة ال: »وقتتال الهيئتتتين، متتن أي فتتي يتتدعمها الئحتتة عبتتاس محمتتود التترئيس

 .«الرئيس من مدعومة المركزية اللجنة لعضوية المرشحين
 الفلستطينية التحريتر لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين الفلسطينيين، المفاوضين كبير من مقرب وكان

 المركزيتتتة، اللجنتتتة لعضتتتوية ترشتتتيحه ستتتيقدم عريقتتتات أن «بتتترس فتتترانس» لوكالتتتة أتتتتد عريقتتتات صتتتائب
 الترشتح فتي رغبتته «فايستبوك» صتفحته عبتر صتيدم صتبري  العتالي والتعلتيم التربيتة وزيتر أعلن وكذلك
 .المركزية اللجنة لعضوية
 حتتين فتي المستتاء، ستاعات فتتي عضتواأل، 18 أعضتتائها وعتدد المركزيتتة، اللجنتة انتخابتتات نتتائ  وستتعلن
 (. عضواأل  80) أعضائه عدد لتبر نظراأل  التالي اليوم صبا  الثوري  المجلس نتائ  تعلن

 لستتتتلطةا لرئاستتتة األتبتتتر الفرصتتتتة صتتتاحب ستتتتظهر االنتخابتتتتات نتتتتائ  أن واستتتع نطتتتتاق علتتتى ويعتقتتتد
 فتي األصتوات أعلتى علتى يحصتل متن أن ذلتك عبتاس، محمتود الترئيس بعتد متا مرحلتة فتي الفلستطينية
 الطريتق يعبتد متا وهتو الحركتة، رئتيس نائتب موقتع تتولي فتي األتبتر النصتيب صتاحب سيكون  المؤتمر
 .كان سبب ألي المشهد مغادرته حال في عباس لخالفة أمامه
 أمتتام الماضتتية الستتبع الستتنوات ختتالل عملهتتم عتتن تقتتارير لحركتتةل المركزيتتة اللجنتتة أعضتتاء جميتتع وقتتدم

 مرشتحة العظمتى غتالبيتهم أن خصوصتاأل  االنتخابيتة، للدعايتة ثمينة فرصة منهم لتل أتا  ما المؤتمر،
 .االنتخابات في
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 بتصتتفيق الرجتتوب جبريتتل حظتتي إذ المتتؤتمر، أعضتتاء متتن كبيتتر بتفاعتتل اللجنتتة أعضتتاء بعتتض وحظتتي
 التعبئة لجنة عن المسؤول العالول، محمود حظي كما. كلمته إلقاء أثناء مرات 5 ووقو  مرة 32 حاد

 نشتتتاطات عتتتن تقريتتتراأل  قتتتدم أن بعتتتد المتتتؤتمر فتتتي واستتتع بترحيتتتب أيضتتتاأل، المركزيتتتة اللجنتتتة فتتتي والتنظتتتيم
 .الجامعات انتخابات في حققتها التي والنجاحات الشبيبة حركات
 فتي األولتى للمترة وذلتك الماضتية، الستبع الستنوات عن الياأل م تقريراأل  المركزية اللجنة في عضو كل وقدم
 التتدكتور للحركتتة المتتالي المستتؤول وقتدم. المتتؤتمر أعضتتاء بتتين واضتتحاأل  ارتياحتاأل  أثتتار متتا الحركتتة، تتاري 
 .ومدخوالتها الحركة مصاريف تضمن شامالأل  مالياأل  تقريراأل  أشتية محمد
 فتي عضتو كتل صترفه متا فيهتا نعتر  التتي األولتى المرة هذ : »«الحياة» لت المؤتمر أعضاء أحد وقال

 هتتتتذ  مثتتتتل: »وأضتتتتا . «ومصتتتتاريفها دخلهتتتتا ومصتتتتادر الحركتتتتة موازنتتتتة هتتتتي ومتتتتا المركزيتتتتة، اللجنتتتتة
 .«بها يعلم أحد يكن ولم مركزية، لجنة عضو لتل شخصية أسراراأل  كانت المصاريف
 والمجلتتس الثتتوري  لتتسوالمج المركزيتتة اللجنتتة أعضتتاء فتتيهم بمتتن عضتتو، 1,400 المتتؤتمر فتتي ويشتتارك

 رام إلتتى الوصتتول متتن اإلستترائيلية الستتلطات منعتتتهم غتتزة قطتتاع متتن عضتتواأل  70 وسيشتتارك. االستشتتاري 
 .«كونفرنس فيديو» تقنية عبر وانتخاباأل  ترشيحاأل  هللا،

 األحكتتام أصتتحاب متتن خصوصتتاأل  غتتزة، وقطتتاع الغربيتتة الضتتفة متتن محتترراأل  أستتيراأل  66 المتتؤتمر ويضتتم
 .غزة قطاع في أقاليمها من 112و الضفة، في الحركة أقاليم أعضاء من 198 يضم كما. العالية
 أقتاليم متن 128و والنستائية، والشتبابية القديمتة التفاءات من 193و عسكرياأل، 151 المؤتمر في ويشارك
 فتتي والعتتاملين والفنيتتة الشتتعبية المنظمتتات متتن 146و المفوضتتيات، متتن 57و الخارجيتتة، «فتتتح» حركتتة

 إضتافة محافظتاأل، 12و التشتريعي، المجلتس أعضاء من 15و الديبلوماسي، السلك نم 44و الجامعات،
 .للحركة االستشاري  والمجلس الثوري  والمجلس المركزية اللجنة أعضاء جميع إلى

 3/12/2016الحياة، لندن، 
 

 دحالن ملف مناقشة وعدم "غزة قضايا لجنة" تشكيل: لفتح المؤتمر السابع .7
 أن فتتتتح، لحركتتتة الستتتابع المتتتؤتمر فتتتي مصتتتادر متتتن «العربتتتي القتتتدس» علمتتتت: الهتتتور أشتتتر  – غتتتزة

 لتم لتتن والسياستية، والتنظيمية المالية التقارير تناقش أن يفترض كان أمس أول ليوم المسائية الجلسة
 واعتبتترت بالتقتتارير، لهتتا عالقتتة ال خطابتتات الجلستتة فتتي المتحتتدثون  ألقتتى إذ لتتذلك، مجتتال هنتتاك يكتتن
 . لترشحهم برام 
 تشتتكيل جلستتة ختتالل غتتزة، قطتتاع متتن «فتتتح» متتن قيتتادات مطالبتتات أن «العربتتي القتتدس» علمتتت كمتتا
 لحلتتتول تصتتتور لوضتتتع ،«غتتتزة قضتتتايا لجنتتتة» تشتتتكيل باتجتتتا  دفعتتتت للحركتتتة، الستتتابع المتتتؤتمر لجتتتان
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 علتتى مطروحتتة تتتتن لتتم اللجنتتة هتتذ . الجديتتدة فتتتح قيتتادة متتع بالتنستتيق القطتتاع، يواجههتتا التتتي المشتتاتل
 محمتتتد الحركتتة متتتن المفصتتول النائتتتب لملتتف جلستتاته ختتتالل يتطتترق  لتتتم التتذي المتتتؤتمر، أعمتتال جتتدول
 . معاونيه وكبار دحالن
 لجنتة تشكيل على يحتوي  يكن لم المبدئية الترتيبات حسب المؤتمر أعمال جدول» أن مصادر وأتدت
 .«اللجنة تشكيل باتجا  دفعوا غزة، قطاع من خاصة الحاضرين من العديد وأن غزة، قضايا
 اللجنتتة فتتي ستتابق وعضتتو القطتتاع، متتن وهتتو اإلفرنجتتي، هللا عبتتد المتتؤتمر، رئتتيس المطالبتتات ودفعتتت
 أن إظهتار ذاتته الوقت في رفض أنه غير اللجنة، هذ  تشكيل على الموافقة إلعالن للتدخل، المركزية
 .الحركة قيادة قبل من قضايا حل أو غزة لملف إعاقة هناك
 ستجل الجمعتة، أمتس اجتماعاتهتا بتدأت والتتي المتؤتمر، أقرهتا التتي اناللجت علتى األعضاء توزيع ومع
 القطتاع متن الحركة عن نوابا تضم ،«غزة قضايا لجنة» اجتماعات في للمشاركة أسماءهم عضوا 54

 .مختلفة مواقع من تنظيميين ومسؤولين
 حتتل حتتول رؤيتتة تشتتمل المتتؤتمر، لرئاستتة توصتتيات برفتتع أعمالهتتا اللجنتتة هتتذ  تنهتتي أن المقتترر ومتتن
 . فتح تواجهها التي القضايا فيها بما غزة قضايا
 متابعتتتة مهمتهتتتا تتتتون  «مصتتتغرة لجنتتة» بتشتتتكيل اجتماعهتتا ختتتتام فتتتي اللجنتتة هتتتذ  تقتتوم أن تقتتترر كمتتا

 ستينتخبان واللتذين فتتح، لحركتة الجديتدين الثتوري  والمجلس المركزية اللجنة مع رفعتها التي التوصيات
 .السابع المؤتمر اجتماعات نهاية في

 أي يستجل ولتم طبيعتي، بشتكل سارت للحركة السابع المؤتمر في عقدت التي الجلسات غالبية وكانت
 . النقاش في احتدام عملية
 مفوضتتيات مستتؤولية يشتتغلون  التتذين المركزيتتة اللجنتتة أعضتتاء عتترض الماضتتيين اليتتومين ختتالل وجتترى 
 . السابقة الترتيبات حسب وذلك السابقة، الفترة خالل عملهم تبين تقارير الحركة،
 دحتتالن لملتتف التطتترق  خاللهتتا يجتتر لتتم الستتابع المتتؤتمر مناقشتتات أن «العربتتي القتتدس» علمتتت كتتذلك،
 .بالمطلق
 متن جتزء الملتف هتذا أن تعتبتر الحركة أن مرد  ذلك» إن المؤتمر في المشاركة فتح قيادات أحد وقال

ثارته الماضي  .«للواجهة دحالن يعيد جديد من وا 
 فيهتتا شتترعت التتتي األخيتترة للوستتاطة التطتترق  عتتدم ذلتتك فتتي بمتتا الملتتف مناقشتتة عتتدم» أن إلتتى وأشتتار
 .«جديد من الملف طر  الحركة رفض أهمها عدة، رسائل يحمل العربية، الرباعية اللجنة
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 يتت ت ولتتم دحتتالن، ملتف إلتتى المتتؤتمر فتتي كلمتته فتتي يتطتترق  لتتم عبتاس، محمتتود التترئيس أن إلتتى ولفتت
 .الداخلية فتح حركة شؤون  في تدخل أي برفض فقط اتتفى وأنه ذكر ، على

  3/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 تصفيق موجة 232و دقيقة 180: محمود عباس في مؤتمر فتح خطاب .8
  ي تي األيام، هذ  في المدينة في المنعقد فتح، حركة مؤتمر إن هللا رام في األمور بخفايا عالمون  يقول
 األخيتر قترر حتال فتي ،(متازن  أبتو) عبتاس محمتود الفلستطيني، رئيسالت خالفتة علتى الصراع إطار في

 قائتدا األول، اليوم في باإلجماع، مازن  أبو انتخبوا قد كانوا المؤتمر أعضاء لتن. منصبه عن التنحي
 .للحركة
' إنجتازات'و والسياستية الوطنيتة فتتح رؤيتة متازن  أبتو استعرض األربعاء، أمس المؤتمر، أيام ثاني وفي

 ثتتالث علتتى امتتتد مطتتول، بخطتتاب المتحتتدة، األمتتم وميتتادين الدوليتتة المحافتتل فتتي الفلستتطينية الستتلطة
 عتتتن عبتتتارة كانتتتت ربمتتتا وتهكميتتتة، فكاهيتتتة جمتتتل عتتتن عبتتتارة كانتتتت اعتراضتتتية جمتتتل تخللتتتته ستتتاعات،
 دقيقة، 180ال خالل الرئيس، خطاب قوطع كما. والسلطة الحركة في قياديين تجا  مقصودة تلميحات

 عتتتن راحتتتال لتتتيس ب نتتته ذلتتك يشتتتي وربمتتتا جيتتتد، بمتتتزاج متتازن  أبتتتو بتتتدا باختصتتتار،. لتصتتتفيقبا متترة 232
 .يشاع لما خالفا القريب، بالمستقبل منصبه
 المختصتتة اللجنتتة عمتتل مواصتتلة دعتتم' إلتتى دعوتتته متتازن، أبتتو قتتدمها التتتي االقتراحتتات فتتي الفتتتا وكتتان

 أدوات أهم أحد' اللجنة هذ  ب ن أيضا، عهاقتنا عن ومعبرا معتبرا، ،'اإلسرائيلي المجتمع مع بالتواصل
 .اإلسرائيليين أي' المحتلة الدولة شعب على الت ثير

 1/12/2016، 48عرب 
 

 فتح بمركزية دائمين شرف أعضاء غنيم ماهر وأبو والزعنون  القدومي يعتمد السابع المؤتمر .9
 اليتوم مستاء الهيجتا، أبو محمود" فتح" لحركة السابع العام المؤتمر باسم الرسمي الناطق هللا: أعلن رام

 وستتليم القتتدومي، فتتاروق  األختتوة اعتمتتاد" فتتتح" متتؤتمر علتتى اقتتتر  عبتتاس محمتتود التترئيس أن الجمعتتة،
 .للحركة المركزية اللجنة في دائمين شر  أعضاء غنيم، ماهر وأبو الزعنون،
 واالعتتزاز الوفتاء فتي" فتتح" لمبتاد  تتريستا باإلجمتاع، بالموافقتة قوبتل االقتترا  أن الهيجتا أبو وأضا 
 .المؤسسين قادتها بكبار

 2/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 الحاكم الماليزي  للحزب السنوي  المؤتمر في يشارك حماس وفد .11
 المتتؤتمر فتتي الحركتتة عتتن ممثلتتين برفقتتة عبيتتد متتاهر حمتتاس، لحركتتة السياستتي المكتتتب عضتتو شتتارك
 (.أمنو)بت المعرو  المتحدة الوطنية الماالوية نظمةالم لحزب العام السنوي 
 ماليزيتا فتي وممثلهتا القتدومي خالتد إيتران في الحركة ممثل عبيد، القيادي جانب إلى حماس وفد وضم
 .عمران مسلم
 حيتتث أهليتتة، مؤسستتات عتتن وممثلتتين ومحليتتين حكتتوميين مستتؤولين الزيتتارة هتتامش علتتى الوفتتد والتقتتى
 الشتتتتتعب دعتتتتتم ستتتتتبل وبحتتتتتث الفلستتتتتطينية بالقضتتتتتية المتعلقتتتتتة طتتتتتوراتالت آختتتتتر علتتتتتى اطالعهتتتتتم جتتتتترى 

 .الفلسطيني
 متتتع الثنائيتتتة بالعالقتتتة مشتتتيداأل  للحركتتتة، دعوتتتته علتتتى الحتتتاتم للحتتتزب بالشتتتكر عبيتتتد توجتتته جانبتتته، متتتن

 .الحزب
 اثنتي عتن ممثلتين بحضتور الخمتيس، يتوم كوااللمبور، الماليزية العاصمة في انطلق قد المؤتمر وكان
 .دول عشرة من ياسياس حزبا عشر

 2/12/2016حماس،  حركة موقع
 

 البطش يطالب الجماهير الفلسطينية باالشتباك مع المستوطنين تضامنا  مع أسيرين مضربين .11
 األستتيرين استشتتهاد مغبتتة متتن إستترائيل التتبطش، خالتتد اإلستتالمي الجهتتاد حركتتة فتتي القيتتادي حتتذر: غتتزة

 الطعام عن إضرابهما استمرار مع الخطر مرحلة دخال واللذين فارة، أبو وأحمد شديد أنس المضربين،
 .يوماأل  70 منذ
 الدوليتتة اللجنتتة مقتتر أمتتام المصتتلين مئتتات فيهتتا شتتارك التتتي الجمعتتة صتتالة خطبتتة فتتي التتبطش، وقتتال

 الضتتفة متتدن كتتل فتتي الفلستتطينية الجمتتاهير» إن المضتتربين األستترى  لهتتؤالء نصتترة األحمتتر، للصتتليب
 معهتتتتم واالشتتتتتباك المستتتتتوطنين حركتتتتة أمتتتتام الطتتتترق  وقطتتتتع لطرقتتتتات،ا إلتتتتى بتتتتالخروج مطالبتتتتة الغربيتتتتة

 واستتتترداهما المضتتتربين األستتتيرين ستتترا  يطلتتتق لتتتتي االحتتتتالل علتتتى للضتتتغط مستتتعى فتتتي بالحجتتتارة،
 .«أحياء

 خضتتر األستتير إضتتراب ختتالل تجربتهمتتا جتترت االحتتتالل متتع واالشتتتباك للشتتارع النتتزول» أن وأضتتا 
 الخاويتة األمعاء معركة يخوضان» فارة وأبو شديد األسيرين أن ينوب. «الشلبي هناء واألسيرة عدنان،

دارة االحتتالل جبتروت أمتام والتراجتع الخنتوع رافضتين محتستبين، صتامدين االحتتالل مع  ،«الستجون  وا 
 والتحريتر، بالحرية متمسكان أنهما الفلسطيني الشعب باسم إلسرائيل رسالة يرسلون » بذلك أنهم مؤكداأل 
 .«تموت لن المقاومة وأن يهزم نل» الشعب هذا وأن
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  االحتالل، سجون  داخل األسيرين استشهاد مغبة من اإلسالمي، الجهاد حركة في القيادي وأنذر
  3/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 السابع فتح مؤتمر انتخابات قبيل ساخنة "األيام": كولسات .12

 حركة في الداخلية التولسات وسخونة وتيرة ازدادت": اإللتترونية األيام" - الدين عز حسام - هللا رام
 فتتي المتمثلتتة للحركتتة الستتابع المتتؤتمر أعمتتال فتتي األهتتم اللحظتتة قتترب متتع الماضتتية، األيتتام ختتالل فتتتح

 خارج إلى التولسات هذ  أماتن امتدت بحيث اليوم، الثوري  والمجلس المركزية اللجنة أعضاء انتخاب
 بترج فنتدق فتي وأتثفهتا المحيطتة، والفنتادق والمقتاهي طاعمالم مختلف إلى لتصل المؤتمر، انعقاد مقر

 .فلسطين
 باستتم النتتاطق أعلنتته متتا المركزيتتة، اللجنتتة عضتتوية صتتعيد علتتى حتتتى التولستتات، وتيتترة متتن رفتتع وممتتا

 للجنتة مرشتحين أستماء حملتت قتوائم متن نعشر لما إطالقاأل  صحة ال أن" من الهيجا ابو محمود المؤتمر
 ".عباس محمود ئيسالر  من مدعومة المركزية

 أو الحلويتتات محتتال فتتي التولستتة حلقتتات علتتى أمتتس، يتتوم بتتارد وجتتو أمطتتار متتن الجتتو حالتتة تتتؤثر ولتتم
 المتوقعتتة المتتؤتمر أعمتتال انتهتتاء قتترب متتع بخاصتتة المتتؤتمر، ب عمتتال المحيطتتة المنتتاطق فتتي المقتتاهي
 .اليوم القيادية األطر وانتخاب
 إمكانيتة عتن يست لون  التبالد ختارج من أقاربهم من اتصاالت اتلقو  أنهم هللا رام مدينة في مقيمون  وذكر

 فتتتي أعضتتتاء أصتتتالأل  وهتتتم أعختتترى، دول ومتتتن أميركتتتا متتتن وصتتتلوا الثتتتوري  للمجلتتتس مرشتتتحين مستتتاعدة
 .المؤتمر

 متن العديتد بتادر حيث به، الخاصة" الفيسبوك" صفحة استخدام نفسه ترشيح ينوي  من على يخف ولم
 ولو أصواتاأل  يلتقطوا أن أمل على اإلنترنت، صفحات عبر وآرائهم صورهم نشر على ذلك في الراغبين
 .الفيسبوك صفحات على أصدقائهم خالل من قليلة
 أعضتاء متن لهتم ألصتدقاء دعتوات وتوجيه صور  بنشر أصدقاء، أو أقارب له تطوع بذلك يقم لم ومن

 .المرشح لصديقهم بالتصويت المؤتمر
  3/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 المغلق الباب أمام القوة وأوراق دحالن تقرير: .13

 مدينتتة فتي أعمالته انطلقتت التذي فتتح لحركتة الستتابع المتؤتمر فعاليتات اليعقتوبي: تتواصتل يحيتى -غتزة
 محمتود الستلطة، رئتيس االفتتاحيتة جلستته فتي وانتخب الماضي، الثالثاء الغربية، الضفة وسط هللا رام
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ا عباس، ا أتثر األمور نم جعل ما باإلجماع،" فتح"لت رئيسأل  الحركتة، متن المفصتول القيتادي أمتام تعقيدأل
 .دحالن محمد النائب
 صتفو  إلتى العتودة متن تمكنته قتوة ألوراق دحتالن امتتالك مدى حول عدة، تساؤالت يطر  األمر هذا
 تتزال متا الخيارات أن أم دحالن أمام العودة باب أغلق وهل ذلك؟ مواجهة في القادمة وخطواته ؟"فتح"

 أمامه؟ متاحة
 سيناريوهات ثالثة
 يستتمر بت ن األول الستابع، المتؤتمر فتي أمامه الباب إغالق بعد دحالن، أمام سيناريوهات ثالثة هناك
 تغيتر حتال أعتوام، ثالثتة أو لعتامين وينتظر عليه هو كما الحال ويبقى لعباس الخارجية معارضته في

تتا يستتد قتتوي  خليفتتة علتتى والرهتتان عبتتاس، وذهتتاب" فتتتح"بتتت األمتتور  استتتدعاؤ  يتتتم بتت ن عبتتاس تركتته فراغأل
 .المدهون  إبراهيم السياسي والمحلل التاتب ووفق ،(دحالن)

 عقتد فتي يتمثتل دحتالن أمتام المطترو  الثتاني الخيتار أن ،"فلستطين" لصحيفة حديث في يرى  المدهون 
فتتراز الستتابع للمتتؤتمر متتواز   متتؤتمر  مصتتر ةوخاصتت العربتتي النظتتام متتن بتتدعم جديتتدة، فتحاويتتة قيتتادة وا 
 ".عباس مع مشاتسة حالة في ليكون  والدولية، اإلقليمية الدولية بعض من وبتشجيع

 علتى موجتود ألنته عبتاس الترئيس صتالح فتي يصتب الحالي الواقع أن إلى ينظر السياسي المحلل لتن
 .األموال بمصادر ويتحكم األرض

 أقل وهذا بتيار والخروج جديد حزب تشكيل هو -للمدهون  والتالم- دحالن، أمام الثالث السيناريو أما
تا الحتزب هذا سيكون  وبذلك دحالن، شعبية من سي تل جديد حزب أي ألن فرصة، الخيارات  فتي معلقأل
 .الهواء
 قوة أوراق
 أن موضحا الدولية، والعالقات العربي، الدعم خاصة القوية األوراق بعض دحالن امتالك إلى ويشير
 فتتي أحتد علتى يعتمتتد ال أنته كمتا ،"ضتتعيف" فلستطين فتي قعتتهوا ولتتن ستيئا، لتتيس التدولي دحتالن واقتع
 .الطامحة مشاريعه تمويل
 المخيمات على للسيطرة فرصة دحالن أمام أن يرى  األقطش نش ت. د بيرزيت بجامعة اإلعالم أستاذ

 .الغربية بالضفة الطرق  بعض وا غالق فوضى وخلق الشتات، في الفلسطينية
 ستتيتجاوز أم لتتدحالن، النهتتائي الستتقف هتتذا ستتيكون  هتتل": "ستتطينفل"لتتت حتتديث أثنتتاء األقطتتش ويتستتاءل

 الستلطة لوجتود نظترألا" صتعب خيتار" ب نته ذلتك واصتفألا ،"فتتح؟ حركتة متع اشتتباك حالتة إلى وصوالأل  ذلك
 .لها التابعة األمنية واألجهزة
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تا لتيس دحالن وضع إن: "ويقول  أنصتار كستب بمحاولتة محصتورة أمامته والخيتارات الضتفة، فتي مريحأل
 صتعب الخيتار هتذا لتتن الستلطة، عتن بديلة حالة وخلق حماس مع التحالف أو الشتات، مخيمات يف

 ".بدحالن معنية ليست أنها إلى يشير السابع المؤتمر في حماس خطاب ألن
 لتتن الستلطة، عتن بديلتة حالتة وتشتكيل حمتاس متع التحتالف فتي ستزداد كانت دحالن قوة أن ويوضح
 نتيجتة فتتح داختل فتي الموجتود الشتر  عمتق تحديتد علتى المقتدرة عتدم امؤكتد متتا ، غير أصبح األمر
 .دحالن استبعاد
 إلتى ذلك عازيا الفلسطينية، الساحة على لدحالن واإلماراتي السعودي الدعم أهمية من األقطش ويقلل
 الضتتفة فتتي ويقابلتته الفلستتطينية، األرض علتتى موجتتود وغيتتر الخارجيتتة الستتاحة فتتي يتحتترك دحتتالن" أن

 ".صعبة مهمته يجعل مما ومضبوطة، لعباس والء لديها أمنية أجهزة
 فتتتح حركتتة إلتتى للعتتودة بابألتتا يكتتون  لتتن لتنتته ،"محتتدود تتت ثير" لتته سياستتيألا حزبألتتا دحتتالن يشتتكل أن ويتوقتتع
 ظتل فتي ضتعيفة فرصته الخيتار هتذا ألن جديتد، ثتوري  مجلتس أو مركزيتة لجنتة إنشتاء لصتعوبات نظرا

 بتين مصتالحة إحتداث فتي العربيتة الرباعيتة جهتود وفشتل اإلمتارات، متع دحالن خالفات عن معلومات
 .وعباس دحالن
 علتى تتؤثر ولتن فقتط، %10-5 نستبتها فتتح حركتة داختل أصتوات علتى دحتالن يحصتل أن يتوقتع كمتا
 .التنظيم من سيخرجون  أنصار  ألن حجمها، على بل فتح، وجود
 تاريخي إرث
 عتتن منفصتتلة حركتتة بإقامتتة يرغتتب ال دحتتالن أن ى يتتر  عمتترو، نعمتتان السياستتي والمحلتتل التاتتتب لتتتن
 دحتالن أراد إذا: "وقتال المشتكلة، جتوهر يكمتن وهنا لها التاريخي اإلرث على السيطرة يحاول بل فتح،
ذا لفصله، أدت التي األسباب كل ينهي أن عليه لفتح العودة  يحكتم فإنته بته ختا  تيتار تشكيل أراد وا 
 ".بالفشل عليه
 لتن الظترو  ألن للحركتة الترئيس التيتار يتوازي  تيتار أي يخترج لتن": "لستطينف" لصتحيفة عمترو ويقول

 بستوء عالقة لها جوهرية بإشكاليات مرتبطا بل طبيعيا خروجا يكون  لن التيارات تلك وخروج تخدمها،
 ".ومالي تنظيمي أداء
 متؤتمر نعقادا مجرد أن حمامي، إبراهيم بريطانيا في" الفلسطينية الشؤون  مركز" مدير رأى جانبه، من

تتا يعتبتتر الستتابع فتتتح حركتتة قصتتاء وتيتتار  لعبتتاس نجاحأل تتا وا   وأشتتار .مؤقتتت بشتتكل ولتتو دحتتالن لتيتتار تامأل
 مؤسستتات بت ييتتد حظتتي عبتتاس محمتتود الستتطلة رئتتيس أن إلتتى اإلخباريتتة،" بتترس قتتدس" لوكالتتة حمتتامي
 .الحركة على قبضته أحكم وبالتالي فتح أسرى  وكذلك والخارج الداخل في فتح



 
 
 
 

 

 17 ص             4127 العدد:        3/12/2016 السبت التاريخ: 

                                    

 حضتتتور لضتتتمان وأمنتتتي سياستتتي بشتتتكل فرزهتتتا تتتتم   المتتتؤتمر فتتتي المشتتتاركة دعتتتوات" أن حمتتتامي وذكتتتر
 ".ومناصب قرارات من يريد ما وتمرير عباس لمحمود المؤيدين

 وال عتدوألا، فتتح يعتبتران ال أنهمتا حقيقتة يماشتي فتتح، لمتؤتمر والجهتاد حمتاس حركتتي حضتور أن وأتد
 .عنها يقررون  وال يقاطعانها،

 2/12/2016الين،  أون  فلسطين
 

 مع اإلدارة األميركية الجديدة بشأن االستيطان والقضية الفلسطينية التوافقمن األفضل  :ليبرمان .14
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الليلة الفائتة في خطابه في منتدى  دفاعقال وزير ال: هاشم حمدان

نة البؤر االستيطانية إلى ما 'سبان' في واشنطن، إنه من األفضل ت جيل التصويت على قانون شرع
يشار إلى  بعد العشرين من كانون الثاني/يناير وانتهاء والية الرئيس األميركي الحالي، باراك أوباما.

 أن التصويت على اقترا  القانون من المفترض أن تتم اإلثنين القادم.
ات مع اإلدارة وبحسب ليبرمان فإن المفتا  لضمان مستقبل المستوطنات هو التوصل إلى تفاهم

 األميركية بهذا الش ن.
وعلم أن ليبرمان تطرق في خطابه إلى الوضع في سورية والمواجهات مع الفلسطينيين والبرنام  
النووي اإليراني. ونقل عنه قوله إنه ي مل أن يكون الرئيس ترامب فعاال أتثر في إنهاء الصراع في 

فعالة في الشرق األوسط، فيه ال تستطيع عزل  سورية، مضيفا 'نحن بحاجة إلى الواليات المتحدة
 نفسها'.

وفي حديثه عن رئيس السلطة الفلسطينية، قال ليبرمان إنه ال يوجد لعباس شرعية حقيقية ليكون 
 القائد الفلسطيني، فهو يرفض إجراء انتخابات مرارا وتترارا، وهو ليس شريكا في التسوية الدائمة'.

 ى اتفاق مؤقت، وانتظار الفرصة في المستقبل'.وأضا  'حتى ا ن نحن بحاجة إل
وتعقيبا على تعهدات الرئيس األميركي المنتخب، دونالد ترامب، بنقل السفارة األميركية من تل أبيب 
إلى القدس، قال ليبرمان إنه 'كانت تعهدات بنقل السفارة في كل معركة انتخابية. سننتظر ونرى ماذا 

ة إلسرائيل هو التوافق مع اإلدارة األميركية الجديدة بش ن إيران سيحصل'، مضيفا أن األهم بالنسب
 وسورية والفلسطينيين، وليس بش ن السفارة األميركية فقط.

وقال أيضا إن 'إيران وأذرعها هي التهديد األتبر إلسرائيل'، وأنه ال يرى رغبة سياسية دولية في 
الحزم مع إيران في كل القضايا، فهم يحاولون الوقو  إزاء إيران وكوريا الشمالية. وبحسبه فإن يجب 

 زعزعة االستقرار في الشرق األوسط، وعليه فمن الضروري التقدم باتجا  فرض عقوبات أخرى.
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وفي حديثه عن العالم العربي، قال ليبرمان إنه ال يذكر أنه تحدث مرة مع أحد أبناء العائلة المالتة 
مع دول عربية كثيرة. وقال أيضا إن 'العالم العربي يدفع  في السعودية، ولتن يوجد إلسرائيل عالقات

ضريبة كالمية فقط في الش ن الفلسطيني، فهذ  القضية ال تعنيه حقا'، مضيفا أنه من الممكن حل 
القضية الفلسطينية في إطار حل إقليمي، فهناك نقا  معينة إيجابية في المبادرة العربية، ولتن باقي 

 غير ممكنة. على حد قوله. النقا ، مثل حق العودة،
 3/12/2016، 48عرب 

 
 قريبة مع حزب هللا مسؤول إسرائيلي ال يتوقع حربا   .15

قال مسؤول عسكري إسرائيلي، إنه ال يتوقع اندالع حرب جديدة مع حزب هللا اللبناني على  :القدس
 الجبهة الشمالية في السنوات القريبة.

قوله "إن حزب هللا ما زال في حالة من الردع منذ حرب ونقلت اإلذاعة العبرية العامة عن المسؤول 
 كما أنه غارق في الحرب السورية". 2006

ا  ومع ذلك حذر المسؤول العسكري من أن االنتقال من الوضع العادي إلى حالة الحرب سريع جدأل
 ولذلك ينشغل كال الجانبين بتحسين االستعدادات للحرب، كما قال.

 2/12/2016القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"أضرار الحرائق األخيرة في  مليون دوالر 524يديعوت احرونوت:  .16
، غير الرسمية، ألضرار األوليةالتقديرات  أن إسرائيليةذكرت مصادر صحفية  :القدس المحتلة

الحديث يدور عن  أن إلىفي تاري  الدولة مشيرة  األعلىهي  إسرائيلالماضي في  األسبوعالحرائق 
 .مليون دوالر( 524)حوالي  لكر شيمليا 2ضرر بمقدار 

بنيامين نتنياهو ووزير المالية  اإلسرائيليوذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" انه سبق لرئيس الوزراء 
كانت نتيجة اإلحراق المتعمد على خلفية قومية.  األخيرة"معظم الحرائق  إنقاال:  أنموشيه كحلون 

، وفي مثل هذ  الحالة، فان إرهابيب الظن كحدث وبالتالي، فان أحداث الحرائق سيعلن عنها أغل
 وليس شركات الت مين". األضرارالدولة هي التي ستعوض المواطنين عن 

وأضافت الصحيفة انه وفقا للحسابات األولية فان الضرر المباشر للشقق والمنازل، يقدر ب تثر من 
والبنى التحتية والمباني العامة ل، وللممتلتات العامة، كالطرق، وشبكات التهرباء، كمليون شي 700
 ل.تفتقدر بمئات ماليين الشوا اإلطفاءنفقات  أما. األقلل على كمليون شي 300بنحو 
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 150دول نحو  10مطالبة بان تدفع عن المساعدة الجوية والبرية لنحو  اإلسرائيليةوستتون الحكومة 
في إسرائيل وتآتل مئات المركبات  لإلطفائية اإلطفاءتجديد العتاد ومواد  أمال. كمليون شي 200 –

 ل.كمليون شي 100نحو  األوليفستتلف وفقا للتقدير  اإلطفاءومنشآت 
التجارية التي تضررت،  لألعمالتعويضا غير مباشر  اإلسرائيليةذلك ستعطي الحكومة  إلىإضافة 

 إضافي . كما سيكون مطلوبا دفع أجرلألحراششديدة  أضرارلقاء قطع ارض زراعية احترقت وعن 
بكلفة  أخرى ، قوات األمن، السلطات المحلية وغيرها( ونفقات مرافقة األطفال ال  العاملين )رجال 

 ل.تمئات ماليين الشوا
"هذ  أضرار بحجم هائل، لم يشهد لها مثل في أي  إن: اإلسرائيليةوقال مصدر في وزارة المالية 

 ألضراربية فقط. ويمكن للحسابات النهائية كارثة طبيعية كانت في البالد، باستثناء األحداث الحر 
عديدة من  أسابيعالحرائق، سواء على صندوق الدولة أم على الجمهور بشكل عام، أن يتم فقط بعد 

 الحدث. ويدور الحديث عن حسابات مركبة جدا".
 3/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 رئاسة الحكومة اإلسرائيلية المقبلة نتنياهو ولبيد يتصارعان على: الثانيةاستطالع للقناة  .17

رئيس الحكومة الحالي بنيامين  أنكشف استطالع أجرته القناة اإلسرائيلية الثانية : رامي حيدر
نتنياهو، ووزير المالية السابق يائير لبيد، سيتصارعان على رئاسة الحكومة القادمة بعد حصولهم 

 على ذات عدد المقاعد في االستطالع.
 بيدطالع، سيحصل كل من الليكود الذي يتزعمه نتنياهو و"يش عتيد" الذي يتزعمه لوبحسب االست

 مقعدا، لتن االحتماالت لتشكيل ائتال  حكومي تميل لصالح نتنياهو أتثر من لبيد. 25على 
وتشير هذ  النتائ  إلى تزايد شعبية نتنياهو ولبيد، كل على حساب معسكر ، إذ حصل لبيد على مقعد 

ستطالع السابق على حساب المعسكر الصهيوني الذي يتزعمه يتسحاك هرتسوغ، فيما أتثر من اال
 حصل نتنياهو على ثالثة مقاعد إضافية على حساب البيت اليهودي الذي يتزعمه نفتالي بينيت.

ويظهر االستطالع أن الفضائح التي طالت رئيس الحكومة وزوجته والمقربين منه، من بينها 
والهدايا والسفريات المعروفة بت'بيبي تورز' ومصروفات مسكن رئيس الحكومة لم الغواصات والرشاوى 

تؤثر على رأي ناخبي اليمين في إسرائيل منذ االستطالع السابق، بل على العكس، يبدو أن ردود 
 نتنياهو التحريضية أثقلت كفته وأتسبه مقاعد أخرى.
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قعدا لتل منهما، وتليهما القائمة م 25وبحسب االستطالع، يحصل الليكود و"ييش عتيد" على 
ا، فيما يحصل البيت اليهودي الذي يتزعمه  13المشتركة التي تحاف  على قوتها المتمثلة بت مقعدأل

ا. 11بينيت على   مقعدأل
ا  24مقاعد فقط، من أصل  10ويتلقى المعسكر الصهيوني الضربة األقسى إذ يحصل على  مقعدأل

يتينو" الذي يتزعمه وزير األمن أفيغدور ليبرمان على ثمانية يملتها اليوم، فيما يحصل "يسرائيل ب
مقاعد، ويحصل أربعة أحزاب على سبعة مقاعد لتل منهم وهي: كوالنو، يهدوت هتوراة، شاس 

 وميرتس.
وأشارت القناة إلى إنه بعد االنتخابات األميركية األخيرة التي فاز بها دونالد ترامب، بات من الصعب 

 رة بالنتائ  التي تعطيها استطالعات الرأي، وأن الصناديق هي الحكم في النهاية.الوثوق بدرجة كبي
 2/12/2016، 48عرب 

           
                    األضرابويقرران مواصلة  إسرائيليا  شديد وأبو فارة يرفضان عرضا  األسيران"شؤون األسرى":  .18

ء اليوم الجمعة، ب ن النيابة اإلسرائيلية تقدمت أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، مسا :رام هللا 
يوما، أنس شديد وأحمد أبو فارة، يقضي  70بعرض لألسيرين المضربين عن الطعام منذ نحو 

 بإصدار قرار اعتقال إداري جوهري )أخير( بحقهما لمدة أربعة أشهر.
تدا أنهما سيواصالن وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن األسيرين شديد وأبو فارة رفضا العرض وأ

 إضرابهما المفتو  عن الطعام حتى إطالق سراحهما.
 2/12/2016القدس، القدس، 

 

 األسبوعيةتقمع مسيرة بلعين  اإلسرائيليقوات االحتالل  .19
مسيرة شعبية من وسط قرية بلعين باتجا  جدار الفصل العنصري الجديد  الجمعة رام هللا: انطلقت يوم

ارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار ليمون، وش أبوبالقرب من 
وبرودة الجو،  األمطارواالستيطان في بلعين، أهالي بلعين، ونشطاء سالم إسرائيليين رغم غزارة 

 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 69للذكرى  أحياء
، قام الجنود بمنع المسيرة من االستمرار وعند وصول المتظاهرين بالقرب من بوابة الجدار الجديد

المنطقة بانها منطقة عسكرية  وا عالنومالحقة المتظاهرين ومنعهم من التواجد في المنطقة المحررة 
 مغلقة. 

 2/12/2016األيام، رام هللا، 
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 مئات المصلين يؤدون صالة الجمعة أمام مقر الصليب األحمر في غزة نصرة لألسرى  .21

نية مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل، تحدى مئات غزة: في خطوة تضام
المصلين األجواء الماطرة والعاصفة التي يشهدها قطاع غزة، وأدوا صالة الجمعة أمام مقر اللجنة 

 الدولية للصليب األحمر، نصرة لألسيرين المضربين.
صورا « لشهداء واألسرى مهجة القدس ل»وحمل المصلون الذين أدوا الصالة بدعوة من مؤسسة 

 «. ال لالعتقال اإلداري »لألسيرين، ورفعت الفتة كبيرة في المكان كتب عليها 
وكان األسيران شديد وأبو فارة المعتقالن إدارياأل منذ عدة أشهر، قررا خوض اإلضراب لتحقيق 

ليه بعد مطلبهما وهو اإلفراج عنهما بشكل فوري. ومؤخرا أصدر المشفى اإلسرائيلي الذي حوال إ
 اإلضراب، أن وضعهما الصحي خطير جدا.

 3/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تأهيل المنازل بإعادة" في عين الحلوة للمطالبة األونروا"مكتب اعتصام أمام  .21

مكتب مدير  أمامنفذت "المبادر الشعبية" في مخيم عين الحلوة، يوم الجمعة، اعتصاما  :بيروت
 م.داخل المخي األونرواخدمات 

ت هيل المنازل التي تعاني من تصدعات وتشققات وتلك  وا عادة" بترميم األونرواوطالب االعتصام "
وشارك في االعتصام حشد من  للسقو ، ال سيما مع دخول فصل الشتاء واشتداد العواصف. ا يلة
 المخيم الذين رفعوا الفتات تحمل مطالبهم. أبناء

 2/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 تقرير: سقوط أربعة شهداء وتصعيد الهجمات االستيطانية خالل الشهر الماضي .22
رام هللا: أعلن مركز عبدهللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير  

بحق الشعب الفلسطيني عن استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم  اإلسرائيليةالشهري حول االنتهاتات 
طفل، على أيدي قوات االحتالل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خالل شهر تشرين 

 الثاني/نوفمبر الماضي.
ووفق التقرير، فقد صعدت سلطات االحتالل ممارساتها ضد المواطنين الفلسطينيين في األرض 

ممكنة من  المحتلة، وذلك بالعمل على إقرار تشريعات وقوانين جديدة للسيطرة على أتبر مساحة
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األراضي الفلسطينية وشرعنة بؤر استيطانية جديدة، باإلضافة إلى اإلعالن عن مخططات وعطاءات 
 لبناء وحدات استيطانية جديدة.

( طفال 25( مواطن من بينهم )100ووفق التقرير، فقد قامت سلطات االحتالل بإصابة وجر  نحو )
( مواطناأل بينهم عشرات 390جرى اعتقال نحو ) في الضفة الغربية والقدس خالل الشهر الماضي، كما

 األطفال خالل الفترة ذاتها.
وأضا : لقد صر  نادي األسير الفلسطيني في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للطفل ب ن نحو 

( طفالأل فلسطينياأل ما زالت إسرائيل تحتجزهم في سجونها، بين محكومين وموقوفين تقل أعمارهم 350)
 ( فتاة قاصر.12بينهم )عاماأل،  18عن 

ووثق التقرير، قيام الزوارق الحربية اإلسرائيلية بفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجا  قوارب الصيد 
 ( مرة خالل الشهر الماضي.12الفلسطينية نحو )

( مرات على 6وأضا : كما قامت سلطات االحتالل بعمليات إطالق نار تجا  األراضي الزراعية )
لمناطق الحدودية شرق حي الزيتون، وشرق معبر "نحال عوز"، وشرق حي التفا ، األقل، وذلك في ا

األمر الذي يدفع المزارعين لمغادرة أراضيهم، فيما توغل االحتالل في منطقة بورة أبو سمرة الواقعة 
شمال بيت الهيا في محافظة شمال غزة، حيث نفذت آلياته عمليات تجريف ألراضي المواطنين في 

 المنطقة.
 2/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 والنقب غاثة السوريين وغزةتطلق حملة إل 48الحركة اإلسالمية داخل أراضي  .23
 ، حملة إلغاثة السوريين وسكان قطاع غزة.48الناصرة: أطلقت الحركة اإلسالمية داخل أراضي 

يجة العدوان الظالم على األهالي في سوريا، الحملة المتجددة ت تي نت»وأوضحت الحركة في بيان أن 
وهي تشمل أيضاأل إغاثات ألهالي قطاع غزة المحاصر منذ أتثر من عشرة أعوام، وكذلك القرى غير 

 «.المعتر  بها والمهددة بالهدم والتجريف في النقب من قبل السلطات اإلسرائيلية
إلسالمية خالل السنوات الماضية تحت اسم وت تي هذ  الحملة استمراراأل لعدة حمالت أطلقتها الحركة ا

 مع دخول فصل الشتاء واشتداد العواصف التي تضرب البالد. « دفيني»حملة 
مستحقيها بشكل  إلى، بإيصال المساعدات «الجمعية اإلسالمية إلغاثة األيتام والمحتاجين»وقامت 

 سوري والدول األوروبية. منظم في مخيمات اللجوء السوري في األردن وتركيا ولبنان والداخل ال
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يشار أن هذ  هي حملة اإلغاثة الرابعة التي تقودها الحركة اإلسالمية لدعم الالجئين والمشردين 
 نائب رئيسها، منصور عباس.« القدس العربي»السوريين، وستتبعها حمالت أخرى، كما أتد لت 

 3/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 لألقصى األسبوع الماضي يا  إسرائيل 521اقتحام  "قدس برس": .24

أظهر رصد إحصائي خا  بوكالة "قدس برس" إنترناشيونال : زينة األخرس -القدس المحتلة 
مستوطنألا  521لألنباء، بلوغ عدد المقتحمين اإلسرائيليين للمسجد األقصى خالل األسبوع الماضي، 

 وجنديألا.
طالبي ة يهودية، لباحات المسجد مستوطنألا من بينهم مجموعات  476وأحصت "قدس برس" اقتحام 

تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وحتى األول من كانون أول/  25األقصى، خالل الفترة الواقعة ما بين 
 ديسمبر الجاري.
عنصر من ضبا  وجنود الشرطة اإلسرائيلية وجهاز المخابرات العامة الت "شاباك"،  44باإلضافة إلى 

الر صد ذاتها، إلى جانب أحد موظف ي ما تسم ى بت "سلطة ا ثار"  اقتحموا المسجد األقصى خالل فترة
 اإلسرائيلية.

 180وسج ل يوم أمس الخميس، أعلى نسبة اقتحامات مقارنة ببقية أيام األسبوع الماضي؛ حيث اقتحم 
 إسرائيليألا أسوار األقصى؛ بينهم ثالثة عناصر عسكرية من مخابرات االحتالل.

لمعقتحمين يوم أمس، إلى دعوات "التضامن مع مستوطني بؤرة عمونة" ويعود سبب ارتفاع عدد ا
 باقتحام المسجد األقصى جماعيألا وأداء طقوس تلمودية فيه.

 2/12/2016قدس برس، 

 
 منزله إلى غاز الستخداماته اليومية مخلفاتفلسطيني يحّول  :نابلس .25

ات البيئية واالستفادة منها، في إطار محاوالته لتدوير المخلف: محمود قديح -نابلس )فلسطين( 
ل الفلسطيني "عمر التايه" إلى طريقة مبتترة استطاع من خاللها إنتاج الغاز المستخدم في  توص 
األعمال المنزلية من بقايا المواد العضوية، محق قا بذلك هدفه في توفير نفقات منزله والحفاظ على 

 البيئة.
ي نابلس )شمال القدس المحتلة(، إنه قضى أربعة أعوام في يقول التايه، وهو أحد أبناء بلدة بيتا جنوب

محاوالته تدوير مخلفات منزله وروث الحيوانات وكذلك أوراق الشجر إلى غاز "الميثان"، الذي 
 يستثمر  في استخدامات منزله المختلفة.
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خلفات وعن آلية عملية التدوير التي يعبدع فيها المواطن الخمسيني، أوضح أنه يقوم بتجميع الم
صه لذلك، حيث يعمل على إعداد فتحات إلدخال هذ  المواد، واستخراجها  العضوية في صندوق خص 
للتخل  منها بسهولة، بعد تحللها وتحولها على مواد مستهلتة، مع حرصه على إبقاء هذا الصندوق 

 خارج غر  المنزل.
درجة مئوية؛ حيث تساعد  15وأشار التايه، إلى أن عملية التحلل تحتاج إلى درجة حرارة أدناها 

البكتيريا الالهوائية في عملية إنتاج غاز "الميثان"، وهي عملية تستغرق بين عشرة أيام إلى ستة 
 أشهر، يتم خاللها توصيل الغاز إلى داخل المنزل واستخدامه في الطب  واألعمال اليومية.
 2/12/2016قدس برس، 

 
 اه جيدا إلى تأثيرات التسلح المصري مدعوة لالنتب "إسرائيل"دراسة إسرائيلية:  .26

أثارت مساعي مصر القتناء مزيد من األسلحة انتبا  صناع القرار في إسرائيل، خاصة أنه منذ 
مجيء عبد الفتا  السيسي إلى السلطة في مصر وهي تعيش حالة من التسلح المتواصل، ال سيما 

 في مجال األسلحة الجديدة المتطورة.
ائيلية أعدها الباحث العسكري يفتا  شابير وأصدرها معهد أبحاث األمن وتقول دراسة بحثية إسر 

القومي التابع لجامعة تل أبيب إن مصر ما زالت تتمتع بالدعم العسكري القادم من الواليات المتحدة، 
، كما أن مصر حظيت بدعم مالي كبير من دول 1979مع إسرائيل عام  ديفيدمنذ توقيع اتفاق كامب 

 ي، ال سيما السعودية واإلمارات والتويت.الخلي  العرب
يشير شابير إلى أن إسرائيل مدعوة لالنتبا  جيدا إلى ت ثيرات هذا التسلح المصري على العالقة مع 

 إسرائيل، رغم أن مصر أوفت خالل السنوات العشرات السابقة بتعهداتها في إطار اتفاق السالم.
، تشهد العالقات الثنائية 2014تا  السيسي للسلطة أواسط وتذهب الدراسة إلى أنه منذ اعتالء عبد الف

بين القاهرة وتل أبيب مستوى متقدما غير مسبوق. وقد تحسنت أواصر التواصل بينهما، ولذلك ال 
يجب أن يكون تسليح مصر المتواصل سببا مقلقا إلسرائيل في المدى المنظور، لتن في الوقت ذاته 

 قتناء مصر لمعدات قتالية نوعية، مثل الطائرات الحربية. فإن إسرائيل تتعامل بحذر إزاء ا
كاشيش فارفيرا الباحث اإلسرائيلي المشارك في الدراسة يشير إلى أن سال  البحرية المصري أتبر 
بكثير من نظير  اإلسرائيلي، وفي حال وصول ست سفن حربية جديدة للجيش المصري فإن إسرائيل 

جو التي قد تتسبب في ت ثيرات سلبية -عثه أيضا صواري  أرضستتون أمام تهديد حقيقي جدي، مب
 لحرية حركة سال  الجو اإلسرائيلي.
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واختمت الدراسة اإلسرائيلية بالقول: بعد عامين على اعتالء السيسي للسلطة، فإن مراجعة تقييمية 
 لنظريته العامة تفيد ب ن مصيرها الفشل الذريع.

براء يتهمون السيسي بتبذير أموال الدعم االقتصادي التبيرة التي وتلفت الدراسة إلى أن العديد من الخ
 تتلقاها مصر من الخارج، في وقت تتراجع فيه دول عن مواقفها المانحة.

 2/12/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 الفلسطينيين في بيروت األسرى اعتصام تضامني مع  .27
طنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين قدم مشاركون في اعتصام تضامني، نظمته "اللجنة الو : بيروت

في سجون االحتالل اإلسرائيلي"، اليوم الجمعة، مذكرة إلى مندوب الصليب األحمر الدولي في 
 بيروت.

وشارك في االعتصام، الذي نظم أمام مقر الصليب األحمر الدولي في العاصمة اللبنانية، بيروت، 
 بنانية والفلسطينية.ممثلو الفصائل الفلسطينية وعدد من الشخصيات الل

وشدد المتحدثون في االعتصام على أن انتهاتات حرية اإلنسان في فلسطين مستمرة من جانب 
 سلطات االحتالل، وأن المعاناة اليومية لألسرى هي تحت نظر العالم ولتن بال حسيب أو رقيب.

المتاحة، ومن خالل  ودعا المعتصمون إلى التحرك السريع إلنقاذ األسرى لنيل حريتهم بكل الوسائل
 المؤسسات ذات الصلة بحقوق اإلنسان، كي ال تبقى نصو  المواثيق والمعاهدات حبراأل على ورق.

 2/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لمشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية االثنين المقبلل مؤتمر :جامعة الدول العربية .28
( لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية 97تنطلق أعمال الدورة الت ) :القاهرة

المضيفة في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، يوم االثنين المقبل، وتستمر على 
 مدى أربعة أيام بمشاركة ممثلي الدول العربية المضيفة: فلسطين، واألردن، ولبنان، ومصر،
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة التعاون اإلسالمي، والمنظمة اإلسالمية للتربية 

 والعلوم والثقافة.
ووفق بيان صحفي لقطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية فإن المؤتمر سيناقش 

سرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية واالنتهاتات اإل
الفلسطيني، كما يتابع المؤتمر تطورات االنتفاضة الفلسطينية ودعمها، وتحركات األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية على المستوى الدولي من خالل اللجنة العربية المصغرة إلنهاء االحتالل 
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ع عملية السالم ودعم الشعب الفلسطيني اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، وتحريك ودف
 والقضية الفلسطينية.

وقال البيان: إن المؤتمر سيناقش أيضا عدة قضايا مهمة على رأسها: قضية القدس، وما تتعرض له 
من هجمة إسرائيلية تهويدية شرسة، ومحاوالت طمس هويتها العربية، واالعتداءات المتواصلة على 

ية واستمرار الحفريات أسفل وحول المسجد األقصى، واالقتحامات المقدسات اإلسالمية والمسيح
المتتررة له من قبل المستوطنين والساسة والمتطرفين اإلسرائيليين تحت حماية قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، ومحاوالت إسرائيل لفرض التقسيم الزمني والمكاني للمسجد األقصى المبارك، ومحاوالت 

 صاعد االستيطان فيها، فرض الضرائب الباهظة على أهلها المقدسيين.منع رفع ا ذان فيه، وت
وتابع: سيناقش المؤتمر أيضا سحب الهويات وهدم المنازل في محاولة تهجير قسري عن المدينة، 
واستهدا  القيادات الفلسطينية المقدسية، واتخاذ كافة الخطوات الالشرعية لمصادرة أمالك المقدسيين 

سكان المستوطني  ن فيها عنوة بادعاء كاذب بملتيتها.وا 
وأوضح البيان أن المؤتمر سيناقش تصاعد النشا  االستيطاني اإلسرائيلي، خاصة في مدينة القدس 
المحتلة والرفض اإلسرائيلي لتافة النداءات الدولية إليقافه وما يمثله استمرار  من تحد وتدمير ألي 

 امة الدولة الفلسطينية المتصلة ذات السيادة.جهود الستئنا  المفاوضات السلمية، ويقوض إق
وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا استمرار إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة 
األراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، واألضرار الناتجة عنه، والتداعيات الخطيرة لذلك على حياة 

صادية في الضفة الغربية المحتلة بصفة عامة، وبخاصة في المواطنين الفلسطينيين االجتماعية واالقت
 مدينة القدس المحتلة.

وقال البيان: كما يبحث المؤتمر آخر تطورات أوضاع الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية 
المضيفة، وما تقدمه الدول العربية المضيفة من خدمات لالجئين الفلسطينيين، واألوضاع الخطيرة 

 لها الالجئون الفلسطينيون في سوريا. التي يتعرض
 2/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 في قضية سفينة غزة "إسرائيل"يطالب بإسقاط مالحقة  التركيالمدعي العام ": الحياة" .29

طالب المدعي العام التركي أمس بإسقا  المالحقة القضائية في حق أربعة : أ   ب -إسطنبول 
 .2010الهجوم على مركب تركي كان متجهاأل إلى غزة المحاصرة عام مسؤولين إسرائيليين في 

التي كانت ضمن أسطول « مافي مرمرة»وقتل عشرة أتراك أثناء دهم قوات خاصة إسرائيلية سفينة 
 .2010إنساني من ستة مراتب يهد  إلى كسر الحصار على قطاع غزة في أيار )مايو( عام 
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سرائيل لمدة ست سنوات، وهو ما انتهى أخيراأل وأدى الهجوم الدموي إلى قطع العالقا ت بين تركيا وا 
باتفاق لتطبيع العالقات بين البلدين في حزيران )يونيو( الماضي بعد أشهر عدة من المفاوضات 

 السرية.
وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقا  االتهامات ضد أربعة ضبا  إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع 

 لدين، وفق ما نقلت وكالة األناضول الداعمة الحكومة.العالقات بين الب
 3/12/2016، الحياة، لندن

 
 في نيروبي يواجهان تهمة اإلرهاب اإلسرائيليةإيرانيان صورا السفارة  .31

القاهرة: وجهت تهمة التخطيط لشن عمل إرهابي إليرانيين، بعد اعتقالهما لتصويرهما السفارة 
ووجهت التهم إلى سيد نصر هللا إبراهيمي، وعبد  هذا األسبوع.اإلسرائيلية في العاصمة التينية 

الحسين غولي صفائي، وأمرت المحكمة باحتجازهما الخميس، إلى جانب سائقهما التيني موزيز كيا  
 مبوغا .

صوروا بالفيديو السفارة اإلسرائيلية »بعد أن « تسهيل تنفيذ عمل إرهابي»جهت إلى الثالثة تهمة وو 
واعتقلت شرطة مكافحة اإلرهاب الرجلين بعد تصويرهما السفارة،  «.ف محمولةباستخدام هوات

 الثالثاء، وهما يقودان سيارة تابعة للسفارة اإليرانية. ونفى الرجالن التهم الموجهة إليهما أثناء جلسة
 محاتمتهما الخميس.

 2/12/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 دولة العبريةوفد مغربي لل بزيارةاستمرار موجة التنديد  .31
محمود معرو : ما زالت الزيارة التي يقوم بها وفد مغربي يضم رجال تعليم وا عالميين  –الربا  

مغاربة للدولة العبرية يثير، في ظل صمت رسمي، استنكار مختلف األوسا  المغربية وتوصف 
 الزيارة ب نها خطوة في مخطط إسرائيلي لتقسيم المغرب إلى دول عدة.

شخصا، ووصل األراضي المحتلة يوم الثالثاء  16في الوفد المغربي، الذي يضم ويقول أعضاء 
في إطار المشاركة في مؤتمر حول الهولوكوست، وكذلك للدفاع عن القضايا الوطنية »الماضي 

للمملتة، وعلى رأسها قضية الصحراء، هناك من يرى أن أعضاء هذا الوفد هم  االستراتيجية
 «. تقسيم المغرب عمالء، منخرطون في مخطط»

أمس الخميس، عوفير جندلمان، مستشار بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء  أولوالتقى الوفد المغربي، 
اإلسرائيلي والناطق باسمه، الذي أتد للنشطاء المغاربة أن نتنياهو كان يود مقابلتهم بنفسه لوال 
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هود المغاربة، والعالقات ظرو  منعته من ذلك، قبل أن يناقش الجميع مواضيع الصحراء والي
 اإلسرائيلية المغربية.

وقال الباحث عبد الرحيم الشهيبي عضو الوفد إن مستشار نتنياهو أتد أن إسرائيل تمد يديها إلى 
المغرب، وكل البلدان التي ترغب في السالم وبناء عالقات معها، مبرزا أن المغرب يحظى باهتمام 

 ل المغربية الذين يبل  عددهم أتثر من مليون ونصف.اليهود في إسرائيل، خصوصا ذوي األصو 
الوفد الذي يزور إسرائيل، بانخراطه »وات هم رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان 
، مستغربا من الطريقة التي حصل «في مخطط خطير يهد  إلى تقسيم المملتة إلى خمس دويالت

ال أفهم كيف غادر رئيس الوفد بدون إذن، وهو »هيوني بها الوفد على ترخي  لزيارة التيان الص
بالمناسبة رجل تعليم، تاركا تالمذته بدون دراسة، فنحن نريد أن نعر  الحقيقة.. من أعطا  الترخي  
نه من السفر، يجب على المسؤولين أن يكشفوا لنا من كان وراء هذا الوفد، ومن صر   لهم  ومك 

 «بمغادرة البالد؟
مكانات علمية واتد أحمد ويح مان أن هناك مخططا جادا لتقسيم المغرب، ترصد له أموال ضخمة وا 

ما »وبشرية هائلة وأن ما يحدث اليوم، هو اختبار لمدى نض  األمور وقابليتها الستيعاب المخطط، 
رأي العين، من خالل الشعارات واألعالم والخرائط، وما  ا نكنا نتحدث عنه باألمس بات يرى 

اشيد الوطنية لهذ  الدويالت المزعومة، وغيرها من الرموز، وأيضا البعثات المغربية التي يسمى باألن
 وقال إن ثمة معسكرات في ليبيا تعد أشخاصا خصيصا لهذا الغرض.« تح  إلى إسرائيل تباعا

، محذرا «سبات الدولة العميق تجا  ما يجري »واستغرب رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع 
والمتجلي في الجهد الحثيث الذي يبذله التيان الصهيوني « سار الذي باتت ت خذ  األمورالم»من 

 «.والواليات المتحدة األمريكية، من أجل نقل مخطط تقسيم منطقة الشرق األوسط إلى المغرب
وأتد يحمان أن هناك محاوالت لتفكيك عرى الوثائق التي تمتد لقرون بين مناطق المغرب، والتي 

خصب الهوية المغرب، بهد  تسهيل عملية تقسيم البلد والهيمنة على مقدراته، مشيرا إلى أن تشكل وت
هناك دراسات لمراتز بحث معروفة تؤكد تفسير . وأوضح أن الدويالت الخمس المزعومة توزع 

على  كالتالي: جمهورية الريف وبخريطة مستقلة وعلم وخا  ونشيد وطني، ثم جمهورية أسامر
الشرقي في حدودنا مع دولة الجزائر، وتحضر له ندوات ومحاضرات تحت غطاء  حدود المغرب

الثقافة والدفاع عن الحقوق، ثم جمهورية سوس، فالجمهورية العربية الصحراوية مملتة الديمقراطية 
 االشتراتية ثم المملتة المغربية فيما تبقى من التراب الوطتتني.

 3/12/2016، ، لندنالقدس العربي
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 أشهر ستةمن تل أبيب للقدس  األميركيةيعّلق نقل السفارة  أوباما .32
علق الرئيس األميركي باراك أوباما نقل السفارة األميركية من تل أبيب  :سعيد عريقات -واشنطن 

 أشهر إضافية. 6إلى القدس لفترة 
من أجل وذكر البيت األبيض يوم أمس الخميس، في مذكرة موقعة من الرئيس أوباما أن القرار ي تي "

 حماية المصالح القومية األمنية للواليات المتحدة".
 6وتن  المذكرة الموجهة إلى وزير الخارجية األميركي جون كيري على "تعليق نقل السفارة لفترة 

، بعد أن كان 1999أشهر"، وهو ما فعلته اإلدارات األميركية المتعاقبة منذ رئاسة بيل كلينتون عام 
 وربط ذلك بصر  تتاليف السفارة. 1995األ بنقل السفارة إلى القدس في عام التونغرس قد أخذ قرار 

ا على حق الرئيس  ويلج  الرئيس األميركي وسلفه إلى هذ  الخطوة في الت جيل كل ستة أشهر اعتمادأل
 في اتخاذ "استثناء تنفيذي" من أجل المصلحة القومية األميركية.

 2/12/2016القدس، القدس، 
 

 يؤيد حل الدولتين ويعارض االستيطاناألميركي الجديد  الدفاع . وزيرتوجس إسرائيلي. .33
أعلن الرئيس األميركي المنتخب، دونالد ترامب، اختيار  الجنرال المتقاعد جيمس : بالل ضاهر

ماتيس، وزيرا للدفاع، حسبما أعلن، الخميس، في مدينة سينسيناتي في بداية جولة ما بعد 
 االنتخابات.

عاما، إلى فريق ترامب لألمن القومي الذي يضم حاليا الجنرال  66البال  من العمر وسينضم ماتيس، 
المتقاعد مايكل فلين، مستشارا لألمن القومي، والنائب مايك بومبيو، مديرا لوكالة المخابرات المركزية 

(CIA.) 
في عام وحصل ماتيس على لقب "التلب المسعور" بعد قيادته للقوات األميركية في حرب الخلي  

بان غزو العراق عام 1991  ، وكذلك الحرب على أفغانستان.2003، وا 
الفلسطيني، جعل اإلعالم اإلسرائيلي  –لتن ثمة جانب آخر لماتيس متعلق بالصراع اإلسرائيلي 

يتحدث أمس عن توجس من تعيينه وزيرا للدفاع. إذ أن ماتيس يؤيد بشدة حل الدولتين، وينتقد 
لغربية والقدس. وينبع التوجس اإلسرائيلي من أن ماتيس، وفقا لتصريحات االستيطان في الضفة ا

أطلقها في الماضي، قد يبذل جهودا لدفع باتجا  حل الصراع، وهو ما ترفضه حكومة اليمين 
 المتطر  اإلسرائيلية.

، من أن استمرار البناء في المستوطنات من ش نه أن يجر 2013وحذر ماتيس، خالل ندوة في العام 
سرائيل إلى وضع تتون فيه دولة أبرتهايد. وفي موازاة ذلك، تطرق إلى جولة محادثات أجراها في إ



 
 
 
 

 

 30 ص             4127 العدد:        3/12/2016 السبت التاريخ: 

                                    

العام نفسه وزير الخارجية األميركي، جون كيري، مع المسؤولين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وقال: إن 
بغي التوصل إلى "الوضع الحالي ال يمكن أن يستمر. ونحن ال نريد نقل هذا الوضع إلى أوالدنا، وين

 حل الدولتين، الذي أيدته إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء".  
وأضا  ماتيس أن "المستوطنات، في المكان الذي تتواجد فيه، ستحول حل الدولتين إلى مستحيل". 
وحول االستيطان في القدس، قال: إنه "إذا رسمنا الحدود بحيث تشمل السكان العرب، فإنه إما أن 

أي أبرتهايد. وهذ   –ذ  ليست دولة يهودية، أو أن العرب ال يحصلون على حق بالتصويت ه
الطريقة لم تعمل بشكل جيد عندما شاهدتها آخر مرة" في إشارة إلى نظام التفرقة العنصرية في 

 جنوب أفريقيا.
مشيرا إلى  وشدد ماتيس في حينه على أنه ينبغي السعي إلى تحقيق حل الدولتين "بشعور أنه ملح"،

أنني دفعت أثمانا أمنية وعسكرية كل يوم، ألن األميركيين يعتبرون منحازين في الت ييد إلسرائيل. 
وهذا يؤثر على جميع العرب المعتدلين الذين يريدون أن يكونوا إلى جانبنا، ألنه ال يمكنهم التعبير 

 عن ت ييد من ال يظهر االحترام تجا  العرب الفلسطينيين".
حيفة "واشنطن بوست"، أمس األول، عن المدير السابق لمنطقة الشرق األوسط وشمال ونقلت ص

أفريقيا في مجلس األمن القومي األميركي، ستيفن سايمون، قوله: إن ماتيس بذل جهدا وحر  دائما 
على زيارة إسرائيل، رغم أنها ليست ضمن جبهته، لتن فعل ذلك انطالقا من رؤيته أن "عمال مشتركا 

 ئيل مع الدول العربية المجاورة لها من ش نه لجم الت ثير اإليراني في المنطقة". إلسرا
 2/12/2016، 48عرب 

 
للحفاظ على فرصة للفوز بقيادة الحزب  "إسرائيل"مجلس النواب األمريكي يؤيد بنائب مسلم  .34

 الديمقراطي
عندما أدرك ب ن هناك  واشنطن ت رائد صالحة: خرج اللوبي اليهودي في الواليات المتحدة عن طور 

فرصة قوية لنجا  النائب المسلم كيث أليسون في قيادة الحزب الديمقراطي حيث قالت رابطة مكافحة 
تصريحاته »التشهير ب نها تعارض محاولة ممثل والية مينسوتا لقيادة اللجنة الوطنية للحزب بسبب 

 «.السابقة المقلقة غير المؤهلة حول إسرائيل
رينبالت الرئيس التنفيذي لمجموعة الضغط اليهودية إلى خطاب للنائب أليسون في جوناثان غ وأشار
يقدمه الحزب الديمقراطي  الذيوشكك في إمكانية أن يمثل أليسون ب مانة الدعم التقليدي  2010عام 

لماذا يتحكم بلد من »إلسرائيل والحفاظ على أمن دولة االحتالل، وقد س ل أليسون في ذلك الخطاب: 
اليين شخ  بالسياسة الخارجية للواليات المتحدة في الشرق األوسط وتحديد ما هو الجيد وما م 7
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ورد أليسون بطريقة مفاجئة للمجتمع المسلم بالقول ب نه مؤيد «. لواشنطن في المنطقة؟ السيءهو 
د عن قوي إلسرائيل ووصفها بالدولة اليهودية، وقال ب نه صوت لصالح تقديم مساعدات إلسرائيل تزي

 مليار مشيرا إلى انه ملتزم بسالمة وأمن إسرائيل. 27
يشعر بحزن "اعتمد على أصوات الجالية الصومالية التبيرة في والية مينسوتا ب نه  الذيوكتب أليسون 

 لبيان رابطة مكافحة التشهير اليهودية ولتنه يتطلع للعمل معها." شديد
 3/12/2016، ، لندنالقدس العربي

 
 الفجر من فلسطيندائما  يشرق  .35

 محمد السعيد إدريس .د
 فيالمنتخب دونالد ترامب، نحو الدخول  األمريكيب ولوية األخذ بالرئيس  اإلسرائيليلم ي ت االنشغال 

شتترق أوستتطى  إقليمتتيإستترائيلية إلقلتتيم الشتترق األوستتط، وبلتتورة نظتتام  -صتتياغة هندستتة جديتتدة أمريكيتتة
دارة قضتايا  وملفاتته متن « المهتيمن»و «القائتد»الدولتة  هتيجديتد يجعتل إسترائيل  علتى شتئون اإلقلتيم وا 

فتتتراغ. فهتتتم يتتتدركون متتتن ناحيتتتة أن هتتتذا التتترئيس تربطتتته بإستتترائيل روابتتتط متتتن القتتتيم السياستتتية والدينيتتتة 
تترا  إسترائيل مصتلحة عليتا لهتا. كمتا أنهتم يعرفتون متن ناحيتة  شتيء أيالمشتركة تجعلته مستتعداأل لفعتل 
أو غير ملتتزم بمشتروع سياستي، فهتو متن ختارج مؤسستة  سياسيه مشروع ثانية أن هذا الرئيس ليس ل

الحكتتم األمريكيتتة ويفتتاخر ب نتته متتن ختتارج هتتذ  المؤسستتة ولتتن يكتتون مضتتطراأل للعمتتل متتن داختتل دوائتتر 
الشتتترق األوستتتط، وهتتذا يجعلتتته أتثتتتر تحتترراأل متتتن قيتتتود االلتزامتتتات  فتتتيالتزاماتهتتا متتتع الحلفتتتاء التقليتتديين 

حلفتاء، وأتثتر استتتعداداأل للعمتل متن داختتل المشتروع اإلسترائيلي. لتتتن متا هتو أهتتم األمريكيتة متع هتتؤالء ال
هتو أن اإلستترائيليين بتاتوا علتتى ثقتة وعلتتى يقتين بتت ن هتذا الزمتتان هتو زمتتانهم، وأن التتدمير التتذى حتتدث 
والتتتذى يحتتتدث ا ن علتتتى أرض العتتترب هتتتو أهتتتم هتتتذ  المؤشتتترات، وأن متتتا أضتتتحى بتتتين التتتدول العربيتتتة 

بل وحتى ما بتين القتوى والمكونتات السياستية واالجتماعيتة داختل التدول العربيتة متن وبعضها البعض، 
ستتترائيل، وأنتتته بستتتبب كتتتل هتتتذ   نزاعتتتات وصتتتراعات مصتتتالح يفتتتوق كثيتتتراأل متتتا بتتتين هتتتذ  التتتدول العربيتتتة وا 

ت ستتيس جبهتتة عربيتتة لمحاربتتة إستترائيل أو  فتتيالصتتراعات العربيتتة العربيتتة لتتم يعتتد هنتتاك عاقتتل يفكتتر 
اعتقادهم، لم تعد مجرد حليف  فيعداء، بل ربما يكون العكس هو الصحيح، وأن إسرائيل مناصبتها ال

المشتتترك بتتل ربمتتا تتتتون قتتد باتتتت  اإليرانتتيمواجهتتة العتتدو  فتتيمحتمتتل بالنستتبة لتتبعض التتدول العربيتتة 
 حليفاأل مؤكداأل. 

دارتتته الجديتتدة المنتختتب وا   األمريكتتياإلستترائيليون هتتذا كلتته، لتتذلك هتتم منشتتغلون بتوظيتتف التترئيس  يعتتي
يجعتتل  التتذيعلتتى العتترب، الستتالم  اإلسترائيليفتترض الستتالم  أياإلستترائيلي،  التتتاريخيضتمن المشتتروع 
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فلسطين، كل فلسطين، من النهر إلى البحر دولة يهودية خالصة وينهى إلى األبد أيتة مطالتب عربيتة 
ى الجانتتب ا ختتر فلستتطين، ويفتترض إستترائيل قتتوة إقليميتتة مستتيطرة علتتى الشتترق األوستتط، لتتتن علتت فتتي

متن هتذ  القضتايا  ب يالعربي، وبكل أسف، كان التعامل مع صدمة فوز ترامب بالرئاسة غير مكترث 
 واالهتمامات ذات األولوية القصوى بالنسبة لإلسرائيليين. 

فقتتد غابتتتت فلستتتطين نهائيتتتاأل عتتتن أولويتتتة االهتمامتتتات عنتتتد جميتتتع العتتترب ستتتواء كتتتان الستتتعداء متتتنهم أو 
نالد ترامب، كتل كتان يحتاول إنقتاذ متا يمكتن إنقتاذ  متن مصتالح وتحقيتق متا ي ملته متن التعساء بفوز دو 

« الصتتفقة المستتتحيلة»مكاستتب متتع هتتذا التترئيس. لتتم ينشتتغل أحتتد متتثالأل بمتتا اعتبتتر  التترئيس المنتختتب بتتت 
الشتترق األوستتط، وال بمتتا أعلنتته متتن نيتتة لنقتتل الستتفارة األمريكيتتة متتن تتتل أبيتتب إلتتى  فتتيلتحقيتتق الستتالم 

س، والتعامل مع القدس باعتبارها عاصمة موحدة وأبدية للدولة اليهودية. ولم يكترث أحد بالستباق القد
دارة ترامتتب ا تيتتة، وبهتتد   فتتيلتحقيتتق مكاستتب  الجنتتوني اإلستترائيلي غفلتتة متتن إدارة أوبامتتا الراحلتتة وا 

 ستتتترائيلياإلفتتتترض أمتتتتر واقتتتتع جديتتتتد علتتتتى هتتتتذ  اإلدارة قبتتتتل تستتتتلمها مهامهتتتتا، ستتتتواء بتتتتإقرار التنيستتتتت 
تحت دعوى منع استخدام مكبرات الصتوت لبتث رستائل « إسكات األذان»)البرلمان( لما سمى بتقانون 

أو ستواء بتإقرار قتانون حمتتل « معانتاة الستتكان متن ضتجي  ا ذان»دينيتة، وتحتت ضتغط مزعتوم مفتاد  
ر، ضتتمن وهتتو القتتانون التتذى يجيتتز البنتتاء علتتى أرض مملوكتتة للغيتت« تستتوية البتتؤر االستتتيطانية»استتم 

 الضفة الغربية. في االستيطانيالحكومة اإلسرائيلية للتوسع  مساعي
متن هتذ  التتوارث، فالتذين أستعدهم فتوز ترامتب انشتغلوا بالبحتث عتن إجابتات ألستئلة  بت يلم يهتم أحتد 

واهتمامات أخرى من نوع هل سيصدق ترامب وعود  بمحاربة اإلرهاب؟، وهل سيعلن جماعة اإلخوان 
، والتتتذين صتتتدموا بفتتتوز  راحتتتوا يبحثتتتون عتتتن إجابتتتات ألستتتئلة تشتتتغلهم متتتن نتتتوع هتتتل جماعتتتة إرهابيتتتة؟

سوريا فعالأل ويدعم بقاء بشار األسد؟ أم أن تحالفه مع إسرائيل سيمنعه  فيسيتحالف ترامب مع بوتين 
تهديتتد  بإلغتتاء  فتتيستتوريا؟ وهتتل سيصتتدق ترامتتب  فتتي اإليرانتتيمتتن دعتتم سياستتة تتتؤدى إلتتى دعتتم النفتتوذ 

مع إيران؟ وهل األفضل أن يلغى هذا االتفاق أم يتصدى لألطماع التوسعية اإليرانيتة؟  ووي الناالتفاق 
معظم هذ  التساؤالت وما تعبر عنه متن أولويتات  فيفعلى الرغم من أن إسرائيل كانت قاسماأل مشتركاأل 

ع واهتمامتتات ومصتتالح فتتإن أحتتداأل لتتم يهتتتم بمختتاطر توستتع النفتتوذ اإلستترائيلي، ومختتاطر احتمتتال ضتتيا
 عهد دونالد ترامب.  فيفلسطين وحقوق شعبها 

صارخاأل ومدوياأل من عمق فلسطين يعلن وب على وأنقى صوت بت ن فلستطين  التحديوسط الظلمة جاء 
غمتتترة النشتتتوة  ففتتتيباقيتتتة ولتتتن تتتتزول، وأن بقتتتاء فلستتتطين معنتتتا  أيضتتتاأل أن العروبتتتة باقيتتتة ولتتتن تتتتزول. 

ذا بتاثنين متتن النتواب العتترب « منتتع األذان»انون بتإقرار قتت اإلستترائيليالصتهيونية داختتل التنيستت   فتتيوا 
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والنائتتب طالتتب أبتتو عتترار يقفتتان علتتى منصتتة هتتذا التنيستتت ويصتتدحان  الطيبتتيالتنيستتت النائتتب أحمتتد 
 تحدياأل لقانون اعتبرا  مهمشاأل للديانات وحرية العقيدة. « هللا أتبر»ب على صوتيهما برفع األذان 

مدينتة الستيد المستيح عليته الستالم، عنتدما قتررت « الناصترة»دينتة المفاج ة األتبتر كانتت متن كنتائس م
إال ستتويعات وحتتتى دخلتتت كتتل كنتتائس فلستتطين  هتتيكنائستتها أن ترفتتع األذان متتن علتتى مناراتهتتا، ومتتا 

هللا »ستتتباق لرفتتتع األذان، وأختتتذ صتتتوت  فتتتي( 1948)فلستتتطين المحتلتتتة عتتتام  الصتتتهيونيداختتتل التيتتتان 
يتتتردد  الرهبتتتان والمطارنتتتة محتتتاطين بحشتتتد مهيتتتب متتتن « إلتتته إال هللاأشتتتهد أن ال »و« اتبتتتر.. هللا اتبتتتر

 فتيزمالئهم من رجال الدين المسيحي، وعلتى مترأى ومستمع متن جمتوع المتؤمنين التذين أمتوا التنتائس 
لمختتاطر السياستتات العنصتترية  العتتاليواإلدراك  التتوطنيتظتتاهرة تعبتتر عتتن مستتتوى عميتتق متتن التتوعى 

ويتتة الوطنيتتة الموحتتدة للشتتعب الفلستتطيني. وبعتتدها كانتتت كتتل البيتتوت واالحتالليتتة، وتجستتيد صتتالبة اله
مستتيحي،  فلستتطينيمستتلم أو  فلستتطينيتطلتتق مكبتترات الصتتوت بتتاألذان دون تمييتتز بتتين متتا هتتو بيتتت 

بت ن  والتوعيتحمتل فجتر المتيالد بتاإلرادة  التتيدائمتاأل  هتيكلهم حملوا راية التحدي، ليعلنوا أن فلستطين 
 درتها مهما كان هوان ومذلة كل المتخاذلين. هيسطين هذ  األمة باقية وأن فل

 29/11/2016األهرام، القاهرة، 
 

 المقبلة أشّد عتّوا! العواصفالسابع:  "فتح"مؤتمر  .36
 صبحي حديدي

حركة التحرير الوطني »َمْن يصغي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولتن تحت صفة زعيم 
ر وطني ال يرى في االنتفاضات الشعبية « ائدق»)فتح(، سو  يحار في أمر « الفلسطيني حركة تحر 

ما يحصل ا ن هو سايكس بيكو »العربية إال صفة ربيع ال هو بالربيع، وال هو بالعربي، ألن  
 «. جديدة

وأم ا أوان الحيرة، فاألرجح أنه سيكون قصيرا، وربما عابرا، حين يتذكر المصغي إيا  أن  التصنيفات 
؛ وأن  الرئيس/ القائد، القائل، خلع منذ سنوات «فتح«تتا  المؤتمر السابع لتهذ  قيلت في خطبة اف

، وألقى عصا الترحال «التحرير الوطني الفلسطيني»طويلة كوفية مقاوم االحتالل والمناضل من أجل 
 عند انشغاالت بروتوكولية، بعضها دامع كئيب، مثل المشاركة في تشييع شمعون بيريس.

يس/ القائد تهون، والحق  يعقال، أمام ما تشهد  الحركة ذاتها التي أعادت انتخابه بيد أن عقابيل الرئ
السادس، وهذا األخير كان قد ت خر بعد  2009خالل مؤتمرها السابع؛ الذي ينعقد بعد مؤتمر 

سنة! وللتاتب والحقوقي الفلسطيني مهدي عبد الهادي تشخي  طريف، صائب  20… استعصاء دام
، ينهض على أربع متتاليات لحر  الفاء: فلتان، فساد، فوضى، فتنة! وفي «فتح»وبلي ، لمعضالت 
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ضوء واقع الحركة كما تنقلها وقائع مؤتمرها الراهن، ليس من الواضح أن  أيا من هذ  المتتاليات قد 
أو تراجعت مفاعيله على تنظيم الحركة، وربما على  -إذا جاز الحديث عن زخم، هنا-فقد زخمه 
 ها أيضا.بعض عقائد
قيادات المنظمة، بين الداخل والخارج، وبين مجموعة الرئاسة ومجموعة فاروق « فلتان»وبمعزل عن 

قصاء مجموعة محمد دحالن، ورهط  القدومي ومجموعة أبو ماهر غنيم ومجموعة هاني الحسن )وا 
ادر ؛ ثم  بصر  النظر عن ارتطام الفلسفات، بين جيل المؤسسين وأجيال التو «!(المتجنحين»

الوسيطة والشابة، ما قبل االنتفاضة األولى وما بعد اتفاقيات أوسلو؛ فإن  ما جرى حتى الساعة بين 
الواحدة، ذاتها، ال يلو  أنه تعبير عن عافية من نوع ما، في ثقافة الحوار « الشريحة الفتحاوية»أبناء 

نات انفجار داخلي لن يسفر عن انشقاق أ و انشقاقات، فحسب؛ بل والخال ، بل هو أقرب إلى مكو 
عن قطيعة جذرية، بعد كسور وصدوع. واألرجح أن  في طليعة األسباب التنظيمية التي صنعت فجوة 

تحديدا، سواء اتخذ صفة الخال  حول « الفلتان»السنوات العشرين بين مؤتمر وآخر كان هذا 
اإلقليمي؛ أو دار جوهر  السياسات الفلسطينية الوطنية العامة في مواجهة إسرائيل، أو في المحيط 

 حول نزاعات تنظيمية داخلية، بصدد قضايا متشعبة واسعة، صغيرة عابرة أو خطيرة مزمنة.
، هو الثمن 2006وفي ملف  الفساد، كان فشل الحركة الذريع في االنتخابات التشريعية، مطلع العام 

تهم في استغالل النفوذ واإلثراء الباه  الذي توج ب أن يدفعه الفتحاويون لقاء تور   بعض كبار قيادا
الفردي، مباشرة أو عبر األبناء والشركاء والوسطاء واألزالم؛ وبل  األمر ذروة درامية قصوى حين 
ل كان متعهد توريد اإلسمنت إلى الشركات اإلسرائيلية، التي تول ت  شاع أن  قياديا من الصف  األو 

 بناء جدار العزل العنصري. 
على قبول تلك الخالصة العجيبة التي تقول إن  الناخب الفلسطيني لم يمنح  ولقد أجمع التثيرون 

تلك األغلبية الساحقة في المجلس التشريعي، إال ألنه كان يعنزل العقاب الشديد « حماس»حركة 
ذلك، بالطبع، ال يلغي حقيقة أن  اعتبارات أخرى كانت قد تدخلت في تتييف ميول «. فتح»بحركة 

والحركة تععتبر -ي، مثل فشل اتفاقيات أوسلو وعجز السلطة الوطنية الفلسطينية الناخب الفلسطين
عن حل  مشكالت المجتمع الفلسطيني، المعيشية اليومية  -عمودها الفقري، وفصيلها األبرز واألقوى 

 منها، أو تلك التي تخ   االستيطان واإلفراج عن السجناء الفلسطينيين وفتح المعابر وسواها.
اإلسالمية، حديثة -« حماس»ر البسيط كانت األسئلة تسير هكذا: كيف، ولماذا، تمكنت في الجوه

من اجتيا  أيقونة الديمقراطية، أي صندوق االقتراع، على ذلك  -العهد، المنكفئة في غز ة أساسا
حتى … ، العرفاتية«العلمانية»التاريخية،  -« فتح»النحو غير المنتَظر أبدا؟ وكيف، ولماذا، فشلت 

في الحفاظ على حجمها السياسي كما كانت تؤكد  الحسابات؟ وهل كان يكفي أن تتون بعض 
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قيادات الحركة فاسدة، لتي يهبط بها الشارع الفلسطيني إلى ذلك الدرك المهين؟ أم أن  المحاسبة على 
 الفساد هي، أو ال، عقاب على فساد السياسات قبل فساد الذمم؟

ري/ السياسي، الذي أراد محمد دحالن تنفيذ  في غز ة ضد  مشروع االنقالب األمني/ العسك
؛ كان ذروة أخرى في الفوضى داخل الحركة، وتبعثعر قراراتها بين أجهزة 2007، صيف «حماس»

سياسية وأخرى أمنية وثالثة أقرب إلى اإلمارات الشخصية المستقلة. وليس أمرا غريبا، استطرادا، أن 
الن نفسه، بندا شبه دائم على األجندات الفتحاوية، خاصة بعد تصبح تلك المغامرة، ثم  شخ  دح

لت إليها  تحميله المسؤولية المباشرة عن هزيمة الحركة في غز ة، استنادا إلى معطيات كانت قد توص 
لجنة التحقيق الثانية، المؤلفة من أعضاء اللجنة المركزية، الطيب عبد الرحيم وحكم بلعاوي وعبد هللا 

 فة إلى عضو المجلس الثوري عثمان أبو غربية. اإلفرنجي، إضا
، 2008لشهر نيسان )أبريل(  Vanity Fairوكان الصحافي البريطاني دافيد روز قد نشر، في مجلة 

تحقيقا مثيرا عن ذلك الحدث، اعتمد فيه على وثائق أمريكية رسمية عالية السر ية، تبرهن أن  دحالن 
سرائيلية بالتخطيط  -وطنيةفي صفته األمنية الممث لة للسلطة ال- قام بالتنسيق مع جهات أمريكية وا 

وا ب  ، فتغد ت بهم!«حماس«-النقالب أرادوا منه أن يتعش 
، كما فعل الرئيس «تتفيرية«و« انقالبية«و« إرهابية»ب نها « حماس»والفتحاوي الذي وصف حركة 

لسطينية )الذي، لإليضا  الفلسطيني في خطاب ناري  أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الف
توا « حماس»!(؛ فماذا يسم ي ذلك الفتحاوي ناخبي 2003المفيد، لم يكن قد اجتمع منذ عام  الذين صو 

 ؟ «خونة«و« تتفيريون «و« انقالبيون «و« إرهابيون »لها باألغلبية التاسحة الشهيرة؟ هل هم، بدورهم، 
ذا كان رئيس كل  الفلسطينيين )وليس الزعيم الفتحاو  ( أطلق هذ  وا  ي فقط، أخالقيا ودستوريا في األقل 

؛ فهل نلوم الخطاب اإلسرائيلي أو األمريكي إذا وضع «حماس»الصفات على أبناء شعبه ناخبي 
الفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، في خانة اإلرهاب؟ وكيف صحا عب اس، ذلك اليوم فقط، على هذ  

يانية لحركة هزمت حركته التاريخية، وكل فها بتشكيل الحقائق اإلرهابية االنقالبية التتفيرية الخ
حكومتين، ووق ع معها اتفاقا ذهبيا في رحاب مكة المكر مة، برعاية سعودية، وفي غمرة إغداق متبادل 

 للمديح، وا هراق للنوايا الطيبة؟
مجتمع يبقى حسن استثمار حقيقة كبرى أساسية تقول إن  ال« فتح»ومع ذلك، فإن  األهم  أمام مؤتمر 

الفلسطيني المعاصر، الواقع تحت واحد من أبشع االحتالالت وأتثرها فاشية وبربرية على امتداد 
 -لتي ال نقول: جميع-الذاترة اإلنسانية، ليس نابضا بالحياة فحسب، بل هو أتثر حيوية من معظم 

لشمولية المجتمعات العربية األخرى الواقعة تحت هذا الشكل أو ذاك من أنما  االستبداد وا
واالحتالالت الخارجية المقن عة أو حتى المباشرة. وهو مجتمع برهن على أن  أنساق مقاومة االحتالل 
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، إطارا تربويا في ما يخ   السياسة، وخزينا فكريا وأخالقيا صانعا للوعي  العصري  كانت، وتظل 
م في ما يخ   عالقات المجتمع المدني. واالنتخابات، الرئاسية ثم   التشريعية، التي سبق أن  المتقد 

أعجريت تحت مجهر مراقبة غربي  لصيق وصارم، برهنت أن  هذا المجتمع علماني  الرو ، تعد دي 
 المزاج، ديمقراطي السلوك، يق ، ذو بصر غير حسير، وبصيرة غير قاصرة.

نظير  السابع، وأن تنتقل متتاليات الفلتان والفساد والفوضى والفتنة من المؤتمر الفتحاوي السادس إلى 
نعذعر عواصف عتيقة، تستجمع  -استطرادا-أمر يصعب أن يهضمه مجتمع من هذا الطراز. وثمة 

 ذاتها في أخرى جديدة، أشد  عتوا!
 2/12/2016، "21موقع "عربي 

 
 تصفيق حار!… لفتح األوحدعباس.. الرئيس  .37

 نادية عصام حرحش
ترتيب البيت الفتحاوي، تبددت في  إعادةار مفاجآت مؤتمر فتح السابع الذي حمل انعقاد  شع أولى

 أصالولم يتقدم  حار،وسط تصفيق  باإلجماعمازن كقائد عام لفتح  أبوانتخاب  إعادةعن  اإلعالن
 المنصب.لهذا  أحد

 مازن لتنصيب نفسه رئيسا لفتح. أبو إلعادةما نشهد  هو بالحقيقة حفل 
اجتاز عمر  الثمانين. منذ  أنى التنحي بعد مازن عقد العزم عل أبوب ن  واهية،كان هناك شكوكا 

 الحركة،التثير من المتجنحين والمخلوعين من  أفرزتمع الدحالنيين والتي  األزمةوبعد تفاقم  أشهر
رئيس جديد يقرر  أبو مازن او يتوافق عليه من اجل المرحلة  إفرازليه إكان الحراك المزمع التوجه 

 القادمة.
 فلسطين.بعيدة عن الحياة السياسية في  هذ  المرحلة القادمة تبدو

جميع محاوالت االنتخابات في هيئاتها المختلفة في فلسطين )فرع فتح( في العقد  إلىما نظرنا  إذا
وبصعوبة  جرت،االنتخابات الوحيدة التي  أن( نرى ٥٠٠٢) األخيرةمنذ االنتخابات  أو األخير،
ت المجالس المحلية التي غابت عنها حماس. هي انتخابا فتح،عن خالفات جسيمة بداخل  وأفرزت
” الوهمية“ويتم تفري  الشعب لهذ  المهمة  انتخابات، إلىيتم التلويح بموضوع الدعوة  أزمةفي كل 

 ت جيلها. أوعن الغائها  واإلعالنحتى اقتراب ساعة الصفر 
في ت ري   األيام  االنتخابات الوحيدة التي حدثت وبعد محاوالت كثيرة هي هذ  التي شهدناها في هذ

 .٩١٩١محزن مع ذكرى تقسيم فلسطين االنتدابي سنة 
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انقسمت حركة فتح على نفسها لتشق حركة كانت  ،٥٠٩٢تشرين الثاني من عام  ٥١في هذا اليوم 
حركة تمثل فئة محددة من ارث  إلىولعقود طويلة مرافقة لحراك التحرر الفلسطيني لتنتهي اليوم 

 كله.الوطن  أبناءة تضم زاعمة ب نها حرك عرفات،
 أسفا، أتثرإعادة تنصيب محمود عباس  للغاية.ما حدث من انعقاد للمؤتمر بحد ذاته كان مؤسفا 

من أبو مازن ومن لهم مصالح  إالدل على شيء فلقد دل فقط على فراغ فتح بحلتها الجديدة  إن ألنه
 سلطوية معه.

فهم في معظمهم  اتباعه،بالضرورة من  فإن من يولي ويوالي أبو مازن ليس كذلك، األسفمع 
 إدارةيتلهثون من اجل مصالحهم الشخصية المرتبطة بمراتز سلطوية تشف من دم الشعب تحت 

 السلطة.
وك نه ت تد  التلمات،افتتا  المؤتمر المشكل من مؤتمرين موالين تميز بالتصفيق والوقو  خالل   

 على مقولة شعب مصفق ومطبالتي.
مازن لتلماته الدائمة بعدم رغبته  أبواسترجع وذاترتي القريبة والبعيدة من حكم  نأ إال أستطيعال 

ترشيح  إعادةفي  أخجلهكان الفوج الفتحاوي المتجمهر في مقاطعته قد  إنوال اعر   نفسه.بترشيح 
 نعم.االختصار بالبيعة بتصفيق ورفع شعارات بكلمة  أونفسه 

 كشعب.عن تمثيل ديمقراطي لنا  روأتث أتثرنبتعد  أنناكل ما يجري يؤكد 
الم تتن هذ  فرصة  الثمانين.مازن من الرئاسة ولقد مر عن عقد   أبوافهم ما الذي يريد   أن أحاول

حتى من  أوحتى من المحسوبين عليه  آخر  خر؟من خالل تقسيمها هكذا  ىله لتسليم زمام فتح حت
هي مجرد الدكتاتورية  أم مازن؟ أبوان ي خذ مك آخررجل  إلىهل تفتقر فتح فعال  هو.اختيار  

 النخاع.العربية المت صلة في الدم العربي حتى 
بعد كل هذا التهليل  بفتح.ذاك القيادي  األول صعيدين،مهزلة على  فتح،ما يتم تداوله بمؤتمر 

 والتحضير والشعارات لترتيب البيت الفتحاوي بدم جديد وجيل جديد وكل ما رافقه من تهليل لمستقبل
 مازن. ألبونرى المؤتمر عبارة عن تجديد بيعة  المؤتمر،باهر ينتظر فتح بحلتها الجديدة بعد 

 فتح.مفاج ة برؤيتنا لنفس الشخو  جالسين على مقاعد سيادة  أتثرلن تتون المفاجآت القادمة 
 بوألالجديد فقط سيكون الشاغر في تلك المقاعد التي خلعت من الدحالنيين والمشكوك في والئهم 

 مازن )المتجنحون(.
نشهد  فتح،في هذ  اللحظة التاريخية من تاري  فتح وتاري  فلسطين الذي ال يمكن فصله عن تاري  

من صراع مع اسرائيل لصراع لقوى فتح المتصارعة على  القادم،انقساما سيغير مالمح الصراع 
 السلطة.
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تشرذم  إلىمن مع الشعب الفلسطيني، انتهينا اليوم وبعدما انتهت قضية تقسيم فلسطين الى يوم تضا
 القيادة الفلسطينية في انقسام فتح الى فتحين.

كان هناك مخرج من كل هذ  الفوضى التخريبية التي تطالنا نحن الشعب الذي يداس  إنال اعر  
 قواد .من قبل  باألرجل

بقي من ترتيبات  فكل ما جديد،مازن من  ألبوالبيعة  بإعالنالسابع  المؤتمرقد تتون انتهت لعبة 
المصالح والمآرب بمن  ألصحابمن ملهيات المشهد  إالالقادمة ليس  لألياموتحالفات وكولسات 
ولن تنته باستسالم وتسليم للحزب  تنته،اللعبة ما بعد المؤتمر لم  أن إال يخرج.يبقى ومن ي تي ومن 

 فتح.المخلوع من 
 30/11/2016، رأي اليوم، لندن

 
 نـتـظـار تـقـريـر "مـلـغـوم" حـول عـمـلـيـة "الـجـرف الـصـامـد"نـتـنـيـاهـو فـي ا .38

 عاموس هرئيل
شهدت األسابيع السابقة حراتاأل خاصاأل، بين اندالع قضية الغواصات وبين أضرار الحرائق، وابتعد عن 

 برنام  العمل اليومي تطور كان سيحظى في ظرو  أخرى باهتمام أتبر. 
مراقب الدولة عن عملية "الجر  الصامد"، التي أعطيت للمسؤولين الرفيعين المسودة النهائية تقريباأل ل

الذين كانوا على صلة بهذ  العملية، يوجد فيها بعض التغييرات المهمة في وصف الحرب على قطاع 
، واالستنتاجات التي نبعت منها، وعندما سينشر التقرير النهائي في نهاية الشهر، 2014غزة صيف 
جد فيه التثير من المواد المتفجرة، وليس صدفة أن خص  رئيس الحكومة، بنيامين سيتبين أنه يو 

نتنياهو، جزءاأل كبيراأل من جولة اإلرشاد المطولة للصحافيين في الصيف األخير للخالفات مع مراقب 
 الدولة، يوسف شبيرا، ومحاولة ضعضعة مكانة مكتب المراقب.

تتشف  –تقادهم إرسال ردودهم حتى يوم اإلثنين الماضي طعلب ممن تم ان –معاينة المسودة األخيرة 
عن أن محاولة نتنياهو لم تنجح. لقد عاد المراقب وتبنى بشكل حاسم موقف الوزير نفتالي بينيت في 

 الجدل بينه وبين نتنياهو وبين وزير الدفاع السابق موشيه يعلون. 
اينهورن، يقوالن: إن التابينت عر  بشكل شبيرا ورئيس قسم األمن في مكتبه، العقيد المتقاعد يوسي ب

ضافة إلى ذلك، إذا كانت شخصية نتنياهو قد حلقت في  مت خر وجزئي عن تهديد األنفاق في غزة. وا 
الغائب، ألن مسؤوليته لم تعذكر، فقد تغيرت اللهجة في هذ   –المسودة السابقة فوق الن  كالحاضر 

شديد. ويشير المراقب أيضا بشكل استثنائي إلى ثالث  المرة، فنتنياهو ويعلون يتعرضان إلى انتقاد
 مالحظات شخصية حول أداء رئيس الحكومة.
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المغزى السياسي لهذ  المالحظات، على فرض أنها لم تشطب من التقرير النهائي، ما زال من 
المبكر تحديد . نتنياهو، بعد فضيحة الغواصات وفي ظل أزمة عمونة وقانون التسوية، يبدو ك نه 

شق طريقه ب مان في حقل األلغام السياسي. التتتيك الثابت الذي تبنا ، مؤخراأل، حيث الهجمات ي
الشخصية على منتقديه، خصوصاأل الصحافيين، يخدمه في زرع الشك في أوسا  الجمهور الواسع. 
مر يمكن أن هذ  الطريقة ستستخدم أيضاأل عند نشر التقرير النهائي، ال سيما أن الوقت الطويل الذي 

 منذ الحرب يكفي للتغطية على مشاعر خيبة األمل التي أثارتها النتائ  لدى الجمهور.
ينتقد شبيرا نتنياهو بشكل شخصي في ثالث قضايا: غياب فح  البدائل السياسية قبل االنزالق إلى 
الحرب ضد "حماس"، وعدم إشراك التابينت في أخطار تهديد األنفاق وعدم الرقابة على الجيش، 

ي لم يعد خططاأل هجومية حقيقية لعالج األنفاق، وفي المجال السياسي يقول المراقب: إن رفض الذ
البدائل وعدم طرحها في التابينت منع مناقشتها. وناقض التابينت ألول مرة األهدا  االستراتيجية 

ش في يضاأل تركز النقاأ، أي قبل الحرب بثالثة أشهر، وعندها 2014آذار  23في قطاع غزة فقط في 
 مستوى قوة النشا  العسكري المستقبلي ضد "حماس"، وليس في خطوات أخرى.

لغاء معارضة  مع فيما بعد، والذي قال: إن التسهيالت في الحصار وا  ينضم شبيرا إلى االنتقاد الذي سع
نقل الرواتب من قطر لموظفي "حماس" في القطاع )المعارضة التي قادها أفيغدور ليبرمان، وزير 

ة في حينه(، كان من ش نها المساعدة في ت خير الحرب أو منعها، ويتبين أيضاأل أن خطط الخارجي
الجيش االستراتيجية حول غزة تم عرضها على التابينت قبل أن يحدد األهدا  االستراتيجية، ويشير 

هذ  ليست المرة  -المراقب لنتنياهو أن هذ  إجراءات غير سليمة، ويضيف: إن الجيش اإلسرائيلي 
 اضطر إلى أن يصوغ لنفسه األهدا ؛ ألن المستوى السياسي امتنع عن فعل ذلك. -ألولى ا

، لتن ذلك تم في العادة في دوائر 2012صحيح أن نتنياهو اهتم بشكل كبير بتهديد األنفاق منذ العام 
 صغيرة ومغلقة مع القيادة األمنية. وفي الوقت الحالي، بعد مرور أتثر من سنة ونصف السنة، لم
يتم إطالع أعضاء التابينت على خطر التهديد، باستثناء أقوال عامة لم تعكس حقيقة الوضع، ويقول 

حزيران، عندما تم العثور  30المراقب: إن التهديد تم عرضه بشكل مفصل أتثر أمام التابينت في 
منذ على جثث الفتيان الثالثة في غوش عصيون، وكان ذلك بمبادرة من بينيت، كما زعم بينيت 

 الحرب.
في هجومه على المراقب في الصيف األخير، أتثر نتنياهو من اقتباس أقواله هو نفسه عن األنفاق 

نقاش مواضيع أخرى ولم تتطرق إلى  عابرة أثناءقبل الحرب، ولتن المراقب قال: إن هذ  كانت أقوال 
عن تهديد الصواري  من أساس تهديد األنفاق وتفاصيله، وفي أحد النقاشات تحدث الجيش اإلسرائيلي 

ومنهم نتنياهو  –غزة على أنه تهديد أتبر من تهديد األنفاق، وفي العادة، لم يكن المتحدثون يميزون 
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بين األنفاق الهجومية التي قد تستخدم لتنفيذ عملية كبيرة وبين األنفاق الدفاعية التي تقوم "حماس"  –
 بحفرها داخل القطاع.

ض لالنتقاد في هذا األمر، فهناك قائمة طويلة من المسؤولين في تلك ليس نتنياهو وحد  الذي يتعر 
يعلون، بني غانتس رئيس األركان في حينه، رئيس "الشاباك" يورام كوهين، رئيس  –الفترة 

االستخبارات العسكرية الجنرال أفيف كوخافي، رئيس قسم التحقيق والبحث الجنرال إيتي بارون، 
كانون األول  16هو رئيس "الموساد" الحالي( يوسي كوهين، ففي  ومستشار األمن القومي )الذي

، في النقاش الذي عرضت فيه الخطط العملية قال غانتس: إنه "يحتمل وجود أنفاق هجومية 2013
ن تهديد األنفاق، كما قال المراقب، لم يتم طرحه أتثر من ذلك  واقتحامات في خط االحتتاك"، وا 

 أثناء النقاش.
"أتثر من عشرين نفقاأل"، لتن المراقب قال: إنه لم  2014كانون الثاني  9ي التابينت في ذكر نتنياهو ف

آذار من السنة ذاتها، تحدث يوسي كوهين  13تتم اإلشارة إلى أنها أنفاق هجومية، وبعد شهرين، في 
ر، آب، بعد بروز التهديد بشكل أتب 1عن إمكانية "خروج كتيبة لت"حماس" من تحت التيبوتس"، وفي 

عرض يورام كوهين ألول مرة التفاصيل على التابينت، وحسب المراقب، فإنه لم يطلب أي وزير 
باستثناء بينيت، التوسع أتثر في النقاش، ولم يطلب أي أحد عرض خطط تنفيذية لعالج التهديد، 
وهذا األمر حدث عندما كان الجيش اإلسرائيلي يستعد إلحبا  عملية اختطا  عن طريق نفق في 

رم أبو سالم. وخططت إسرائيل لرد شديد في غزة على عملية االختطا  وقتل الفتيان في الضفة ك
 الغربية.

يتداخل هذا الموضوع مع المالحظة الثالثة التي هي األهم، التي يتعرض لها نتنياهو شخصياأل بسبب 
ت المناسب، ويشير مسؤوليته: عدم الرقابة على الجيش الذي لم يجد الرد على تهديد األنفاق في الوق

خطر التهديد، لذلك كان من  2013المراقب إلى أن النخبة السياسية واألمنية عرفت في العام 
المفروض أن تت تد من أن للجيش خطة تنفيذية لعالج األنفاق قبل الحرب، وفي األسبوع الذي سبق 

، لم يوضح يعلون الحرب في غزة، وحينما وضع الجيش خطة القصف الجوي لألنفاق أمام التابينت
 والضبا  للوزراء ماذا ستتون النتائ . 

كان الجيش اإلسرائيلي يعر  أن خطوة من الجو قد ال تتون ناجعة، وأن إلحاق الضرر الجزئي 
سيزيد من صعوبة عالج األنفاق على األرض. الوزراء لم يعرفوا ذلك، وحسب شبيرا، فإن أغلبيتهم لم 

 يهتموا بشكل خا .
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 –أوالأل من الجو، وبعد ذلك على األرض بشكل محدود  –الخطط العسكرية لألنفاق بكلمات أخرى، 
لم تتن مناسبة لعالج الخطر. وال يذكر شبيرا وباينهورن النتيجة بشكل مباشر: موت عشرات الجنود 

 في معركة بطيئة ومترددة ضد األنفاق، حيث كان يمكن فعل ذلك بنجاعة أتبر مع مصابين أقل.
للوهلة األولى  –األنفاق توضح لماذا اهتم نتنياهو بالهجوم على مصداقية المراقب مسودة تقرير 

في المؤتمرات الصحافية التي أجراها في أعقاب الحرائق األخيرة.  –بسبب تقرير مصيبة الترمل 
ويتوقع أن يقوم رئيس الحكومة بإدارة معركة كبح أخرى في محاولة لمنع نشر أجزاء من التقرير 

 عن الحرب بذريعة أمن المعلومات.النهائي 
 "هآرتس"

 3/12/2016األيام، رام هللا، 
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