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 بانتظارهم شهريا   دوالرألف  30و VIPسيارة واإلعالن عن الفائزين بانتخابات مركزية فتح..  .1

عمليررة الوصررويت انوخااررات اللجنررة  أن رام هللا ، مررن3/12/2016، المركــز الفلســطيني ل عــالمذكررر 
المركزية لحركة "فوح"، والمجلس الثوري، انوهت مساء السات على أن وادأ عملية فررز األصروات ا رد 

وجرر  ومديرد عمليرة الوصرويت لسراعة واحررد ل نوررا لوجرود دجرراءات ظرديد  الونوريم، وكري ي خررذ  قليرل 
ووقورر  فرري اخويررار المرظررحين المو رروعين فرري ال ا مررة اظرركل  كررل ع ررو مررن أع رراء المرر ومر ح رر 
 مريح، حسب ال ا مين على ال ملية 

وأظار الناطق الرسمي ااسم الم ومر السااع محمود أاو الهيجا دلى أن ال ملية اانوخااية وميرزت ادقرة 
جرراءات وسرير اظركل سرلس، نفرذها م لمرون مرن وزار  الورايرة وال و لريم ال رالي موناهية ونوام موكامل وا 

 آخرين ينفذون عملية الفرز فور انوهاء الوصويت  140م لما وم لمة، وأن هناك  175وعددهم 
ولفت دلى أن الم ومر السااع نجح اامويراز، وار  سوصراح "فروح" أكثرر صرواة لمواجهرة أعاراء المرحلرة 

 الم الة على مخولف األص د  الداخلية والخارجية، احسب وفا 
فجررر  أعلنررتالنرراخاين  أصررواتلجنررة فرررز ، مررن رام هللا، أن 4/12/2016القــدس، القــدس، وجرراء فرري 

ع روا مرن ارين  18الارال  عرددهم « فروح»الفا زين ا  وية اللجنة المركزية لحركرة  أسماء األحد اليوم
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الفررا زين ا  رروية المجلررس  أسررماء دعررونع رروا ورظررحوا ل  رروية اللجنررة، فرري حررين سرريوم اليرروم  65
 الذين سي ينهم الر يس محمود عااس  األع اءع وا عدا عن  80ددهم الثوري الاال  ع

مررروان الارثرروثي، جاريررل الرجرروب، محمررود ال ررالول،  األسرريروالفررا زون ا  رروية اللجنررة المركزيررة هررم: 
حسين الظيخ، احمد حلس، ووفيق الطيراوي، ناصر ال ردو ، محمرد اظروية، د  صرا ب عري رات، الحرا  

 ، د  صاري صيدم، محمد المدني األحمدسن، عزام جار، جمال محي دسماعيل
نوا ج واحسب ، أنه زينة األخرسعن مراسلوها من رام هللا،  ،4/12/2016قدس برس، ونظرت 

قياديا، وهمل مروان الارثوثي،  18نوخااات عن فوز اال ف د أسفرت وخااات اللجنة المركزية لر "فوح"ان
محمود ال الول، ووفيق الطيراوي، صا ب عري ات،  جاريل الرجوب، محمد اظوية، حسين الظيخ،

دسماعيل جار، جمال محيسن، أحمد حلس، ناصر ال دو ، محمد المدني، صاري صيدم، عزام 
 األحمد، عااس زكي، روحي فووح، دال سومة، سمير الرفاعي 

لوراية وفاز ا  وية اللجنة خمسة أع اء جدد، من أارزهم أحمد حلس من قطاع ثز ، وكذلك وزير ا
والو ليم ال الي صاري صيدم، كما كانت دال سومة السيد  الوحيد  الفا ز ، فيما خلت ال ا مة الفا ز  
من ع و اللجنة المركزية السااق نايل ظ ث، وكذلك األمين ال ام للر اسة الفلسطينية الطيب عاد 

س اللجنة المركزية وال ا د ال ام يذكر أن  واحسب الو حة الدخلية لحركة "فوح"، فإن  يحق لر ي الرحيم 
للحركة وهو محمود عااس، و يين أرا ة أع اء وا  افة للجنة المركزية، ليصاح ال دد الكلي 

 ع وا، ُي اف دليهم ر يس اللجنة  22ألع ا ها 
ـــة الصـــحافة الفلســـطينية، صـــفا، ونظررررت  ا يوررروفر فررري النورررام ، مرررن رام هللا، أنررر  3/12/2016وكال

وح وو رريح لومويررازات والمخصصررات الماليررة الم دمررة ألع رراء المركررزي والثرروري، الررداخلي لحركررة فرر
 فيما و ارفت اللجان الساا ة على ماال  مالية وهاات ومنح لهم 

لوكالة "صفا" أن "ع و اللجنة المركزيرة -رفض الكظف عن اسم -كظف قيادي فوحاوي في الم اال 
 لف دوار" أ 30يحوى امخصصات مالية ظهرية ثااوة و در ار 

ولفررت ال يررادي دلررى أن "مررا ي ررارب مررن نصررف المخصصررات وررذهب لطرراقم مسرراعدي ، ونثريررات مكوررب 
كما "يوموع اسفريات  من وفود حركية في دطار ال وقات الدولية، ويمرنح سريار  واردل  وادل ديجار" 

 " للثوري" B" للمركزية، وادرجة "A" درجة "VIPون ل، واطاقة "
 
 عم اإلماراتي للشعب الفلسطينيعلى الد يثني عباس .2

هنر  الرر يس محمرود عاراس، يروم الجم رة، ر ريس دولرة المرارات ال رايرة الموحرد  الظريخ خليفرة  :رام هللا
 ان زايد آل نهيان اذكر  و سيس الدولة 
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وقررال الررر يس فرري الارقيررة الورري ا ثهررا للظرريخ خليفررة اهررذن المناسرراة: يطيررب لنررا أن نووجرر  لسررموكم ااسررم 
سطين وظ اها، وااسمي ظخصيا ا صدق عاارات الوهاني ال لاية ايروم و سريس الدولرة، م رراين دولة فل

 عن و ديرنا ال ميق لل وقات األخوية الوطيد  اين الدينا وظ اينا الظ ي ين 
وأثنرررى الرررر يس علرررى الررردعم المررراراوي للظررر ب الفلسررررطيني ون رررال  مرررن أجرررل دقامرررة دولوررر  المسررررو لة 

 قية وعاصموها ال دس الظر 
كما ا ث الر يس عااس اارقية مماثلرة دلرى ولري عهرد أارو واري، نا رب ال ا رد األعلرى لل روات المسرلحة 

 الظيخ محمد ان زايد آل نهيان 
 3/12/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 من الطوائف المسيحية بقرب حلول أعياد الميالد  ينالفلسطيني الحمد هللا يهنئ .3

احوفلرت مدينرة ايرت لحرم، ليلرة أمرس، اإ راء  ظرجر  عيرد المريود، فري  :حسن عاد الجواد - ايت لحم
 ساحة المهد، ديذانًا اادء احوفاات أعياد الميود المجيد  

رامري الحمرد هللا ظرجر  المريود دلرى جانرب ر يسرة الديرة ايرت لحرم فيررا ارااون،  د وأ اء ر يس الروزراء 
ر ال ديررد مررن المسرر ولين ورجررال الرردين والراهاررات والسررفراء وال ناصررل، والكاردينررال مررار اظررار ، واح ررو 

ور ساء وأع اء وحظد كاير من المرواطنين مرن مردن ايرت لحرم وايرت سراحور وايرت جراا والناصرر ، 
 ومحافووي ال دس ورام هللا 

ن احلوهررا وقررال الحمررد هللا، "وغمرنررا السرر اد  والفرحررة ونحررن نوواجررد اليرروم فرري مدينررة السرروم الورري وررزدا
 الجديد  احوفاء ا عياد الميود المجيد  ورأس السنة الجديد " 

وأ ررراف، "نياارررة عرررن الرررر يس محمرررود عاررراس وااسرررمي ظخصررريًا أهنررر  أانررراء الظررر ب الفلسرررطيني مرررن 
 الطوا ف المسيحية ا رب حلول أعياد الميود المجيد " 

نررة المهررد الراسررخة فرري الورراريخ، ورحررب الحمررد هللا اال رريوف، وأكررد أن ح ررورهم لرريس و ررامنًا مررع مدي
 وانما مع الظ ب الفلسطيني وح ارو  األصيلة 

 4/12/2016األيام، رام هللا، 
 

 حماس: لن نقيم مهرجان انطالقة مركزي هذا العام .4
قرررررت حركرررة حمررراس عررردم دقامرررة مهرجانهرررا المركرررزي هرررذا ال رررام فررري ذكرررر  انطوقوهرررا السرررنوية : ثرررز 

 الرااع عظر من الظهر الجاري الواس ة وال ظرين الوي وصادف 
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وأكد أظرف أاو زايد مس ول جهاز ال مل الجماهيري في الحركة والمظررف علرى ف اليرات الحركرة، أن 
 قياد  الحركة قررت أن ا يكون لها هذا ال ام مهرجاًنا مركزًيا، وذلك لل ام الرااع على الووالي 

لونوع واانوظرار والوواصرل، وذلرك لو مريم أنظرطة وأظار دلى أن ف اليات اانطوقة هرذا ال رام سووسرم ارا
 اانطوقة في كافة قطاع ثز  كاديل عن المهرجان المركزي الم واد 

 3/12/2016، فلسطين أون الين
 
 النتخابات المركزي والثوري أعضاء مؤتمر فتح بغزة يصوتون  .5

ااح امرس، الوري مط رم الررووس فري ورل الهرو  منرذ سراعات صر أروقرةظرهدت  عيسى س د هللا: -ثز  
اللجنررة المركزيررة والمجلررس الثرروري لحركررة فرروح  أع رراءفرري قاعاورر  عمليررة الوصررويت انوخرراب  أجريررت

ع وًا الذين رف ت  64الم ومر السااع من قطاع ثز  وعددهم  أع اءحركة د واة ونظطة من قال 
ونظرطاء "فروح" مرنحهم وصراريح لح رور ف اليرات المر ومر فري رام هللا وال ظررات مرن عناصرر  دسرا يل

 "األيررام" فرري عررددها الصررادر اليرروم  الررذين ووافرردوا مررن مخولررف مرردن ومنرراطق ال طرراع، وفررق مررا نظرررت
  االوصويت انوخاب ممثليهم في اللجنة المركزية والمجلس الثوري 64الر األع اءوااظر 
ري، اسراب احصول ثز  على ومثيل منط ي في اللجنة المركزيرة والمجلرس الثرو  همث و األع اءوأاد  

 وحرص الم ومر على الووزيع ال ادل للم اعد  األع اءحالة الوفاق اين كل 
 4/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 "الجهاد" ُتحّمل السلطة تداعيات اعتقال أسير محرر بنابلس .6

حّملررت حركررة الجهرراد السررومي، أجهررز  السررلطة فرري ال ررفة المحولررة، المسرر ولية الكاملررة عررن : نرراالس
اسررومرار اعو ررال المحرررر محمررود رم رران، منررذ الثرراني عظررر مررن الظررهر الما رري، مطالاررة وررداعيات 

وقررال مصرردر فرري الجهرراد فرري وصررريح  يرروم السررات، ول ررى "المركررز الفلسررطيني  اررالفرا  الفرروري عنرر  
لإلعرروم" نسررخًة عنرر ، دن اعو ررال المحرررر محمررود رم رران ا يسرروند أليررة ذري ررة قانونيررة، وا يو ررد  

 من ال راد  على كوادر الم اومة من أاناء حركة الجهاد السومي  كون  نوعا
وأ اف أن جهاز المخاارات الوااع للسلطة في مدينة ناالس اال فة الغراية، يواصل احوجراز األسرير 
المحرررر محمررود عاررد الرررازق حسررن رم رران، لليرروم الواحررد وال ظرررين علررى الورروالي، ا ررد اعو الرر  أثنرراء 

 نجاح الوطنية الوي يدرس في كلية الهندسة اها عودو  من جام ة ال
 3/12/2016، المركز الفلسطيني ل عالم
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 "بي دي أس"بعد حملة قادتها  "إسرائيل"تبدأ ببيع استثماراتها في  "المبادرة الوطنية": شركة أمنية .7
( G4Sال رررررام لحركرررررة المارررررادر  الوطنيرررررة، د  مصرررررطفى الارثررررروثي، أن ظرررررركة   األمرررررينقرررررال : رام هللا

عررن ايررع م وررم اسرروثماراوها فرري دولررة  العررونظرررعت فرري  األمنيررةالموخصصررة فرري مجررال الخرردمات 
ااحررروول اسررراب ال رررغوط المكثفرررة الوررري قامرررت اهرررا حركرررة الم اط رررة وسرررحب ااسررروثمارات وفررررض 

 ( BDS  ااسمال  واات الم روفة اخوصارا 
ة قامرررت احملرررة  رررد ظرررركة الارثررروثي فررري ايررران صرررحافي، يررروم السرررات، أن حركرررة الم اط ررر وأو رررح

 G4S السرررررا يليةسررررنوات وخاصررررة اسرررراب وورطهررررا اورررروفير الحمايررررة للسررررجون  3( منررررذ اكثررررر مررررن ،
م اديرة للظر ب الفلسرطيني عارر  أعمرالومظاركوها في اناء الحرواجز مثرل حراجز قلنرديا، ووورطهرا فري 
 ال مل في المسووطنات وو ديم خدمات أمنية لدولة ااحوول 

اوخاذ قرار االادء في ايرع اسروثماراوها فري  دلىالحملة  د هذن الظركة دف وها  أن دلى وأظار الارثوثي
هررذا ال ررغط يرر دي  أنمليررون دوار، مو ررحا  88صررف ة وررم اي هررا كانررت ا يمررة  وأولدولررة ااحرروول، 

( مرررن ع رررود كثيرررر  فررري الرردول ال رايرررة واالورررالي ظررررعت فررري و لررريص عملهرررا G4Sحرمررران ظرررركة   دلررى
  دسرا يلها في واسوثماراو

اظرركل كامررل، ولررذلك يجررب مواصررلة الحملررة  دسرررا يلواسرروثماراوها فرري  أعمالهرراالظررركة لررم ونرر   أنواررين 
  السرا يليةومظاريع في المسووطنات  أنظطةمازالت موورطة في  ألنها دها وال غط عليها 

 3/12/2016القدس، القدس، 
 
 البؤر االستيطانية إخالء فشل لقاء نتنياهو وبينيت في التوصل لتسوية بشأن .8

الو رى ر ريس الروزراء السررا يلي، انيرامين نونيراهو، مسراء يروم السرات، مرع الروزير نفورالي اينيررت، : ثرز 
زعيم حزب  الايت اليهودي( الظريك في اا ووف الحكومي، وذلك في محاولة الووصل لوسوية اظر ن 

 األخر  دخوء ا ر   عامونا( ااسويطانية والا ر ااسويطانية 
وحسب مصادر م راة من نونيراهو فرإن هرذا ااجومراع وهرو الثراني خرول يرومين، لرم يخرر  ار ي نورا ج 
وأن  وم ااوفاق على ع رد ل راء آخرر يروم ثرد األحرد، فيمرا ووق رت مصرادر أخرر  م رارة مرن اينيرت أن 

يرث مرن الم رررر يروم اوخراذ خطروات حاسرمة لجهرة دقررار ال رانون فري  الكنيسرت( يروم ااثنرين الم ارل، ح
 طرح قانون وظريع الا ر ااسويطانية اال راء  األولى ا د و جيل  يوم األرا اء الما ي 

وكانرررت وسرررا ل دعررروم عاريرررة ذكررررت أن وزيرررر  ال  ررراء ديليرررت ظررراكيد والمسوظرررار ال رررانوني للحكومرررة 
 افيحاي مندلاليت ظاركا في هذا ااجوماع  السرا يلية
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دلى أن نونياهو واينيت يحاوان صياثة خطوط  اللكورونيحرونوت( وأظار موقع صحيفة  يدي وت أ
عري ررة يمكررن ااوفرراق عليهررا فرري  رروء اعوررراض وزيررر الماليررة موظرري  كرراحلون، زعرريم حررزب  كلنررا( 
الظررريك فرري اا ررووف الحكررومي، علررى مظررروع ال رررار ورفررض دعمرر  فرري  الكنيسررت(، وهررو مررا وسرراب 

 او جيل  يوم األرا اء الما ي 
دلرررى أن نونيررراهو الو رررى مرررع اينيرررت أمرررس الجم رررة لمرررد  أرارررع سررراعات اظررر ن هرررذن ال  رررية دون  يظرررار

 نويجة  دلىالووصل 
ويواج  نونياهو خوفات مع حلفا   فري الحكومرة اسراب عردم الووصرل دلرى حرل اظر ن ق رية "عامونرا" 

 وو ثير ومرير مظروع قانون "ظرعنة الا ر ااسويطانية" في  الكنيست( 
 36/12/2016دس، القدس، الق

 
 الكشف عن هوية ُمسرب محضر التحقيق مع زوجته بالشرطة و نتنياهو يوصي قسم التحقيق  .9

ا رررث محرررامي عا لرررة ر ررريس الحكومرررة، انيرررامين نونيررراهو رسرررالة دلرررى المسوظرررار ال  رررا ي : محمرررد وورررد
خولهررا للحكومررة، أفيحرراي منرردلاليت، وقسررم الوح يررق مررع أفررراد الظرررطة فرري وزار  ال  رراء، طالررب مررن 

 الوح يق اوسريب مواد من مح ر الوح يق الذي أخ  ت ل  زوجو  سار  نونياهو 
وكانررت الظرررطة قررد أخ رر ت يرروم الخمرريس الما رري، سررار  نونيرراهو، زوجررة ر رريس الحكومررة، للوح يررق 
اظررراهة الفسررراد فررري اسررروخدام األمررروال ال امرررة اال  رررية الوررري ااورررت و ررررف ارررر  مصرررارف منرررازل ر ررريس 

 الحكومة  
أن أخ ع للوح يرق فري ذات الملرف جيرل ظريفر ر ريس طراقم ديروان نونيراهو السرااق، وقارل عرد   وساق

أيام أخ ع للوح يق اذات الملفات نا ب ر يس قسم الممولكات في ديوان نونياهو، عزرا سيدايف، فيما 
 ي وي الوح يق ثانية مع ع يلة نونياهو اسوكمال الوح يق 

للحكومررة ارر ن يوصرري قسررم الوح يررق مررع أفررراد الظرررطة اررالوح يق وطالررب نونيرراهو المسوظررار ال  ررا ي 
والكظررف عررن هويررة الظررخص الررذي سرررب مح ررر الوح يررق مررع زوجورر  سررار ، وكررذلك الوح يررق كيررف 
وصرررل الملرررف دلرررى وسرررا ل العررروم، وم رفرررة الظرررخص الرررذي زور مح رررر الوح يرررق، احسرررب مرررزاعم 

لرررذي سررررب ونظرررر فررري ارنرررامج  اسرررويديو وقرررال المحرررامي فررري رسرررالو  دن  مح رررر الوح يرررق ا ال ا لرررة 
الجم ررة  مرررزور، فالحرررديث يررردور عررن دجرررراء مرفررروض الرررذي يهرردف للوظررروي  علرررى مجريرررات الوح يرررق 

 والطاحة االظهود  
واحسرررب الرسرررالة، الوررري أوردوهرررا ال نرررا  الثانيرررة السررررا يلية فررري نظرررروها المسرررا ية، يررروم السرررات، مجررررد  

للوح يررق قاررل أن وصررل حوررى دلررى وحررد  الوح يررق  اهررف وسررريب خاررر دخ رراع زوجررة ر رريس الحكومررة 
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احسررب مررزاعم عا لررة -  فرري اللررد، حيررث أنوورهررا هنرراك لفيررف مررن المصررورين والصررحافيين، يظررير 433
 ا ن جوقة الوحريض الكاذب انطل ت اووقيت مدار عار وسا ل العوم -نونياهو

 3/12/2016، 48عرب 
 
 تشرين الثاني/ نوفمبر خالل األقصى المسجد تحموااق مستوطنا   1,256اإلسالمية":  "األوقاف .11

 اقوحموا دسرا يليا مسووطناً  1,256 دن المحولة، ال دس مدينة في السومية، األوقاف دا ر  قالت
  نوفمار الما ي/ الثاني وظرين ظهر خول األقصى المسجد
 طالاا 182و مسووطنا 996 دن مكووب، وصريح في األردنية، األوقاف لوزار  وواع الوي الدا ر ، وقالت
  الما ي الظهر خول المسجد اقوحموا دسرا يليا ظرطيا 148و يهوديا
 ال ام منذ السرا يلية ااحوول ظرطة يطالاون دنهم السومية، األوقاف دا ر  في مس ولون وي ول
  جدو  دون ولكن ااقوحامات هذن اوقف 2003

 3/12/2016الين،  أون فلسطين
 
 الفلسطينيين تحريضه بسبب قضائيا   نتنياهو تالحق 48 العليا لفلسطيني عةالمتاب لجنة .11

 السات، يوم المن  د، اجوماعها في ال راية للجماهير ال ليا المواا ة لجنة سكروارية وود: أعلنت محمد
 على ق ا يا نونياهو انيامين الحكومة ر يس لموح ة ق ا ية، مسارات فحص عن الناصر ، في

  الاود اجواحت الوي الحرا ق أو  الفلسطينيين في على ال نصري  وحري  خلفية
 وأجراس المساجد أذان منع قانون رفض اظ ن دعون ، السااق موقفها على مجددا المواا ة وو كد

  األخر  ال رارات من سلسلة جانب دلى  اصوحياو  ااعوراف وعدم الكنا س،
 3/12/2016، 48عرب

 
  لالستيطان لتحويلها األراضي وصف في عبيتال االحتالل: التفكجي .12

 ديداع عن الصهيوني ال سكري الحكم دعون دن الوفكجي، خليل وااسويطان األرا ي خاير قال
 وال ا ي السرا يلية، المدنية الدار  من علي  المصادق هللا، رام ق اء سلواد ا را ي خاص مخطط
 ي وي للاناء مخصصة دلى زراعية راضأ من أصحااها الم روف األرا ي من مساحات اوحويل
  ال ليا المحكمة قرار على لولوفاف احوولية ومحاولة ااسويطانية الا ر واييض مظاريع  من
 سلواد قرية من أصحااها م روف األرض أن ،"لإلعوم الفلسطيني المركز" لر حديث في وفكجي وأكد
  دونماً  18 عن وزيد ومساحوها حماد، عا لة من وهم
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 ،"موروكة" سلواد أرا ي ااعواار الما ي الخميس يوم آخر العون، دعون هذا ساق أن   حوأو 
 أرا ي عنها لإلعون خرجوا ثا اين أموك أرا ي ااعواارها السااق مظروعهم فظل وا د أن  مايناً 
  الاناء دلى زراعية من ووحويلها عليها، اليد وو ع ،1777 ال انون حسب دقليمية أهمية ذات
 الا ر ون ل ااسويطان دعم أجل من ال انونية الصفة ال سكري الحكم دعطاء أن على ظددو 

 أف لية ذات واعواارها وسياسياً  مادياً  ودعمها جديد ، خاصة فلسطينية أرا ي على ااسويطانية
قليمية قومية   ال انون وخاراء الفلسطينيين على ونطلي لن و ليلية م امين ذات صي  في وا 

 3/12/2016ل عالم،  لفلسطينيا المركز
 
 تقرير يحذر من سيطرة االحتالل على الحيز القروي الفلسطيني بالضفة .13

سلطات  دقدامحذر و رير فلسطيني رسمي من خطور  : وحرير ديهاب ال يسى ، من سليم واي -ناالس 
ي ال فة المصادقة على قانون جديد يظرعن الا ر ااسويطانية المنوظر  ف السرا يليااحوول 

 الغراية اهدف السيطر  على ما وا ى من الحيز ال روي الفلسطيني 
وقال المكوب الوطني للدفاع عن األرض وم اومة ااسويطان في و رير أصدرن يوم السات، دن 

آاف وحد  سكنية اسويطانية أقيمت في  أرا ةظرعنة حوالي  دلىالمصادقة على ال انون، سي دي 
دونمًا ووحويل  8183ة دلى عظرات المواقع ااسويطانية الم زولة، ومصادر  ال فة الغراية اال اف

 مسووطنة قا مة  104مسووطنات وووسيع  دلىموق ًا  55
 3/12/2016قدس برس، 

 
   ذاتيا   منزله هدم على مقدسيا   مواطنا يجبر االحتالل .14

 الم دسي المواطن السات، يوم السرا يلي، ااحوول الدية أجارت جويحان: دياا -المحولة ال دس
 منزل  هدم على األقصى، جنوب سلوان الد  في الظيخ كرم حي من عااسي محمود رزق محمد س يد
  ورخيص دون الاناء احجة ذاويا،
 قال انا ن ادأ والذي ايدن، السات، صااح منزل  هدم على ُأجار دن ( عاماً  38  عااسي المواطن وقال
 أن على المنزل اوجاهات كافة وا ثوق الاناء اووقيف أمراً  حوولاا الدية حررت حيث عامين، نحو

  هدم  أو الاناء اوكملة قرار على يحصل
 والمركزية، والصلح الالدية محكمة أن دا المنزل ورخيص حاول ال امين خول أن  عااسي، وأو ح
  الما ي الخميس ميو  المنزل مداهمة ا د ذاويا، الهدم قرار على صادقوا حين في الورخيص، رف وا

 3/12/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة
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  غزة في نفق داخل ُفقدوا أربعة أصل من عاملين جثماني على العثور .15

 داخل آثارهم ُف دت أرا ة أصل من عاملين جثماني على الما ية، الليلة من مو خر  ساعة في عثر
  رمص مع الحدود على ثز  قطاع جنوب رفح مدينة في وجاري نفق

 43  ادوي وعلي( عاًما 21  ادوي محمد ال املين جثماني على ال ثور وم أن  محلية مصادر وذكرت
 عن مسومر  الاحث أعمال زالت ا اينما ثز ، قطاع وسط النصيرات مخيم سكان من وهما ،(عاًما
  آخرين عمال

 األنفاق، منط ة في نالميا  خت الوي المصرية ال وات قال من للغرق أيام 8 نحو منذ النفق وو رض
 جمي ها، فظلت أنها دا لن اذهم، محاوات وسط اداخل  األرا ة ال مال محاصر  دلى أد  ما

  جثثهم عن االاحث الما ية األيام طوال موخصصة طواقم واسومرت
 4/12/2016القدس، القدس، 

 
 األمريكية مارشال جامعة في" الشهر طبيبة" بلقب تفوز فلسطينية .16

 جنان الفلسطينية الطاياة األمريكية، فيرجينيا اواية الااطني للطبّ  مارظال جام ة فىمسوظ اخوار
 مخولف من هناك ال املين األطااء جميع على اذلك موفوقة المسوظفى في" الظهر طاياة" الظاعر،

  والجنسيات الوخصصات
 فوزها األساق، اءالوزر  ر يس نا ب الظاعر، الدين ناصر الدكوور والدها احسب الطاياة، وأهدت

 النجاح جام ة في الصحة وعلوم الطب كلية من وخّرجت الظاعر الطاياة أن يذكر  لفلسطين
  الوميز في رحلوها لوادأ دف وها، على األولى المرواة وحازت ،2011 عام اناالس الوطنية
 مارظال جام ة في ووحديداً  األمريكية الموحد  الوايات في الو ليمية مسيروها دكمال الظاعر واخوارت
 الموحد  الوايات مسوو  على المجال هذا في الجام ات أظهر من و د الوي الااطني، للطب

  األمريكية
 3/12/2016ل عالم،  الفلسطيني المركز

 
 70 الـ يومه في الطعام عن إضرابهما لفك عرضا   يرفضان وشديد فارة أبو األسيران .17

 70 نحو منذ الط ام عن الم راان( عاماً  19  ظديد وأنس( عاماً  29  فار  أاو أحمد األسيران رفض
 حمور داراهيم عمار األسير واصل فيما د رااهما، لفك السرا يلية ال سكرية النيااة من عر اً  يومًا،

  أساوعين منذ الط ام عن المفووح د راا ( عاماً  28 
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 على ظديد خطر ول وفي كاير ظكل في أخيراً  األسيرين صحة ودهور ا د النيااة عرض وجاء
  أموح أو فيوامينات أي وناول لرف هما نوراً  حياوهما،

 مدينة قرب جاع قرية من( عاماً  28  حمور داراهيم عمار األسير عا لة ناظدت أخر ، جهة من
 الجهات دداريًا، اعو ال  سياسة  د يوما 14 منذ الط ام عن والم رب الغراية، ال فة ظمال جنين

  سراح  لطوق ااحوول على طال غ المس ولة
 4/12/2016الحياة، لندن، 

 
 اإلعاقة ذوي أعداد ارتفاع في رئيسي سبب االحتالل .18

 أن الفلسطينية، األسر  ظ ون هي ة في والووثيق الدراسات وحد  ر يس فروانة، عادالناصر "اورا": أكد
 الجسدية العاقة» ذوي من ينيينالفلسط أعداد اروفاع في ر يسياً  ساااً  كان «السرا يلي» ااحوول
 والونكيل ال اسي والو ذيب الموواصلة الو سفية ااعو اات جراء ،«والحسية والنفسية وال  لية والذهنية

  للم و لين الودنسانية والم املة اانفرادي وال زل الطاي والهمال االمصااين
 من اآلاف دن العاقة، ذوي لألظخاص ال المي اليوم مع االوزامن أمس صدر ايان في فروانة وقال

همال ااحوول سجون في وو ذياهم اهم والونكيل اعو الهم جراء العاقة، من ي انون الفلسطينيين  وا 
 في زجهم ا د م اناوهم وزادت دعاقوهم وفاقمت الذين الم و لين الم اقين دلى د افة عوجهم،
  الم و وت

 4/12/2016الشارقة،  الخليج،
 

 فلسطينيا  من السفر الشهر الماضي لـ"أسباب أمنية" 112االحتالل يمنع األسرى:  ونشؤ  هيئة .19
من ت سلطات ااحوول السرا يلي، خول ظهر : وحرير ديهاب ال يسى، من محمد منى -رام هللا 

مواطنًا فلسطينيًا من السفر خار  األرا ي المحولة عن طريق  112نوفمار الما ي،  وظرين ثاني/
 لكرامة" وهو المنفذ الوحيد الذي يصل ال فة الغراية اال الم الخارجي عن طريق األردن م ار "ا

 3/12/2016قدس برس، 
 
 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي غزة خالل حدود على أنفاق سبعة تدمير يعلن المصري الجيش .21

 ثز ، حدود لىع جديد  أنفاق سا ة ودمير السات، يوم المصري، الجي  األنا ول: أعلن – ال اهر 
  الما ي نوفمار/ الثاني وظرين خول ظرعي ثير مهاجًرا 789 وووقيف
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" فيساوك" على الرسمية صفحو  عار نظرن ايان في سمير، محمد ال ميد الجي  ااسم الموحدث وقال
 سيناء اظمال الحدودي الظريط على جديد  أنفاق سا ة ودمير من ومكنت الحدود حرس قوات" دن
 (" لاودا ظرقي ظمال 

 3/12/2016الين،  أون فلسطين
 
 غزة إعمار مشاريع على يطَّلع اللبنانية الجمهورية مفتي .21

 الهي ة» من وفدا أمس، الفوو  دار في دريان اللطيف عاد الظيخ اللانانية الجمهورية مفوي اسو ال
 ا د أظار ذيال الهنيدي ناصر المهندس الدار  مجلس ر يس ار اسة «ثز  لعمار الدولية ال راية
 ثز  لعمار الدولية ال راية الهي ة اها و وم الوي المظاريع على سماحو  أطل نا» أن  دلى الل اء

 افواً  ،«ال الم من مخولفة دول وفي ال راي، الوطن في المدني المجومع م سسات من ادعم اونفيذها
 من عدد لونفيذ لانان في الفوو  لدار الوااع الخير صندوق مع و اون هناك سيكون» ان  دلى

  «ثز  قطاع في أو الم دسيين، أهلنا لدعم ال دس مدينة في المظاريع
 4/12/2016بيروت،  المستقبل،

 
 "إسرائيل" دخول من لبنانيات مضيفات يمنع المدني الطيران .22

 ظركات جميع» دلى و ميماً  أمس، عليو  أاو داراهيم االنااة المدني للطيران ال ام المدير وّج 
 الجنسية من الطيران وم يفات م يفي او  ية يو لق لانان في ال املة واألجناية ال راية طيرانال

 لل دو واا ة مطارات في وهاط وأجناية عراية جوية خطوط طا رات مون على ال املين اللانانية
 ثير ااوصال اللانانيين على يحور الذي ال انون وطايق في الوظدد» في  أعلن ،«السرا يلي
  «اال دو المظروع

 الفلسرطينية األرا ري ازيرار  وسرمح آليرة أي رفض سيوم الخارجية وزار  كواب لم مون وف اً » أن  وأكد
  «المحولة

 4/12/2016الحياة، لندن، 
 
 مدولة خاصة بهببموجبات العدالة  ونيعيش الفلسطيني أنبضرورة يطالب  الكاردينال مار بشارة .23

وفلرت مدينرة ايرت لحرم، ليلرة أمرس، اإ راء  ظرجر  عيرد المريود، فري اح :حسن عاد الجواد -ايت لحم 
 ساحة المهد، ديذانًا اادء احوفاات أعياد الميود المجيد  
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ادورن، ومن لانان وحدث الكاردينال مار اظار ، وقرال دن نجمرة المحارة والسروم وهررت فري اايرت لحرم 
نها لن ونطف ، وحيا الظ ب الفلسطيني الذي أكد أن  ي    1948اني منذ ال ام وا 

وأ اف "دن ظجر  الميود دعو  ظ لة ديمان الظ ب الفلسطيني ااهلل وا  يو  والسوم ال ادل رثم كل 
 الم انا ، م كدًا للمجومع الدولي أن د اءوها دعو  لل دالة والح ي ة ورفع الولم عن ظ ب ي اني 

ي ررري  الظررر ب الفلسرررطيني اموجارررات ال دالرررة وفررري كنرررف دولرررة  أنوطالرررب الكاردينرررال اظرررار  ا ررررور  
 خاصة ا  وعاصموها ال دس الظريف 

 4/12/2016األيام، رام هللا، 
 
 لـ"إسرائيل" عسكرية سفنا   تبني "يديعوت": شركة إماراتية .24

 سوح لصالح حراية سفنا واني واي أاو أن عن األحد، اليوم، دسرا يلي و رير  اهر: كظف اول
 ساعار" طراز من صواريخ، سفن أراع فإن ،"أحرونوت يدي وت" لصحيفة ووف ا  السرا يلية ةالاحري

 المووسط، االاحر الغاز ح ول لحماية الما ي، ال ام أارمت صف ة  من دسرا يل اظوروها والوي" 6
  ولانان واي أاو من ظركة املكية سفن اناء حوض في منها قسم اناء يجري
 صفا، دسكندر اللاناني األعمال رجل ويديرها ،"مار واي أاو" اسمها ركةالظ دن الصحيفة وقالت
 ايروت في وم رها ،"فرياايناست" الاحرية الموحة ظركة اواسطة أسهمها من %30 يملك الذي

  الوايانية" ال ين" مجموعة املكية هي الظركة أسهم من %70 اينما صفا، واملكية
 ال ام في" ويسينكروب" األلمانية والغواصات السفن اناء كةوظر " مار واي أاو" اين الو اون وادأ

 اناء حوض ملكية ان ل ي  ي ع د على 2010 ال ام أاريل/نيسان في الظركوان ووق ت ،2009
" 50:50" الظركوين اين الظراكة وكون وأن" مار واي أاو" دلى" ويسينكروب" احوز  الوي المدنية السفن
  ال سكرية السفن قطاع في

 أن دا الظركوين، اين ال  د دلغاء وم أن  2011 ال ام منوصف في أعلنت" ويسينكروب" أن ورثم
نما ينوِ ، لم اينهما الو اون  ظركة أي األلمانية، كيل مدينة في السفن اناء حوض وأن اسومر، وا 

 واي أاو" دلى اسمها وثيرت 2011 ال ام في" مار واي أاو" لملكية انو لت" ثاردين  داليو دي اوس"
 "   كيل مار
 صنع دلى كيل في المدنية السفن اناء حوض وانو ل أزمة، في المدنية السفن صناعة دخلت ذلك ا د
 سوح اين سفن صف ة عن العون من ظهرين وا د ،2015 ال ام مارس/آذار وفي  عسكرية سفن

 نافال جيرمان" دلى اسمها فج  " كيل مار واي أاو" ثيرت ،"نيسينكروب"و السرا يلية الاحرية
 جر  الساب ولهذا دسرا يل مع الصف ة عرقل للظركة ال راي ااسم فإن الصحيفة واحسب"  ياردس
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 هذن كانت دذا ما حول" يدي وت" وجهو  س ال على" ياردس نافال جيرمان" ااسم موحدث ورد    وغييرن
 ياردس نافال جيرمان" دن ا وق السرا يلي، الاحرية سوح اظوراها الوي السفن اناء في وظارك الظركة
 السفن هندسة في السهام هو الصف ة هذن في ودورها  ’ويسينكروب’ لظركة ثانوي م اول هي كيل

 السرا يلي الجانب مع اوصال على السفن اناء وحوض  كيل في السفن اناء حوض في وانا ها
 "   ف ط ويسينكروب اواسطة

 4/12/2016، 48عرب 
 
 ونازحين فلسطينيين مقيمين إلى مساعدات صيدا في قدمت السعودية السفارة .25

 عاد ان سلمان الملك الظريفين الحرمين خادم من اووجيهات لانان، لد  الس ودية السفار  وزعت
 مساعدات ،«ال المية السومية الثاثة هي ة«و «السومي ال الم رااطة» مع واالو اون ال زيز
 والسوريين اللانانيين من حاجة واألكثر واألرامل األيوام من عا لة 335 نحو على ومالية عينية

 في الثاثية الم سسات اوحاد مع االونسيق ،(لانان جنوب  صيدا مدينة في الموواجدين والفلسطينيين
  والجوار صيدا

 4/12/2016الحياة، لندن، 
 
 الشمالي في لبنان البرج مخيم يتفقد الكندي وزير الخارجية .26

 لوج ين الظمالي الار  مخيم أمس، صااح المرافق والوفد ديون سويفان الكندي ةالخارجي وزير زار
  ظهوان حكم األونروا عام مدير اح ور الفلسطينيين،

 الفويات من مجموعة ل  وقدمت الكريم، عاد عمر قاعة في الكندي الوزير المخيم أهالي واسو ال
 مطالب وو من واألهالي الظ اية للجانا من موق ة مذكر  ا دها وسلم زهور ااقة الفلسطينيات

 حيث األونروا، عياد  ووف د المخيم، أزقة في األقدام على سيراً  الكندي الوزير ا دها وجال المخيم،
 الث افي المركز قاعة في اسومع كما الو ليصات، خفض على اال مل األونروا هناك مسو الون طالب
 أن ظهوان وأو ح واألمراض، الموصدعة والايوت الاناء وأزمة الطاااة أزمة من م اناوهم دلى
 لوحسين األونروا لومويل وهدف الكندي الوزير زيار  وأن األهالي، و ع وحسين على و مل األونروا»

 الخدمات لو مين االوارع لي وموا للمخيم الوفود من ال ديد اإح ار سي وم ا ن » واعداً  ،«الخدمات
  «لوج ين

 4/12/2016المستقبل، بيروت، 
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 بالخطر المهددة المواقع ضمن القديمة القدس تدرج "يونسكو" .27
 عالميًّا وراث موقع( 55  السات، أمس ،"اليونيسكو" الدولية وال لوم والث افة الوراية منومة أدرجت
  وأسوارها المحولة ال دس في ال ديمة الالد  ومنها للخطر، الم ر ة المواقع قا مة على

 والكوارث الصراعات اينها من مخولفة، ال ا مة على المواقع هذن ددرا  ساابأ ا ن المنومة، وأفادت
  فيها السياح عدد وزياد  المدن، سكان عدد ووكاثر والولوث، الطاي ية
 عر ة يكون" م كد خطر في" أن  على المصنف الموقع فإن يونسكو، منومة و ريف واحسب
  ا يمو  ي ر لما عر ة يكون قد يالذ فهو" المهدد" الموقع أما محدد، وظيك لوهديد
 الحفاو في مس ولياو  ووحمل للودخل الدولي المجومع الدولية ال دس م سسة دعت موصل، ظ ن وفي
  المحولة ال دس مدينة في الواريخي الح اري الرث على
 والذي ،60 الر للكواب الدولي ايروت م رض في الخاص جناحها الم سسة افوواح خول ذلك جاء

 " الح ار  وج  فلنحمِ " عنوان وحت ال دس ا  ية يخوص
 4/12/2016عّمان،  السبيل،

 
 مبادرة حركة الجهاد بفلسطين.. قراءة في المضامين واإلشكاالت .28

 محسن صالح
الماادر  الوي أطل وها حركة الجهاد السومي في فلسطين على لسان أمينها ال ام د  رم ان عاد هللا 

  الدا ر في الساحة الفلسطينية حول المصالحة وآلياوها دلى مراج ة ظلح حاولت اارو اء االن ا
المظروع الوطني وا عاد  ووجي  الاوصلة لخدمة المصالح ال ليا للظ ب الفلسطيني، وووفير األسس 

 السليمة لوجديد اانطوقة نحو مظروع الوحرير 
من ن ا  وحوار، وا در ما والموحو أن  ا د نحو ظهر من دطوقها لم وحو حوى اآلن اما وسوحق 

وحاول رفع سوية الو ع الفلسطيني، ا در ما وواج  من مخاطر الوغييب والوجاهل، والوحول دلى 
 وثي ة ون م دلى ساا اوها من وثا ق طواها الما ي 

ودعو الماادر  المكونة من عظر ن اط دلى دلغاء اوفاق أوسلو، وسحب ااعوراف االكيان الصهيوني، 
ااعوراف أم الكاا ر والمصا ب في الواريخ الفلسطيني  وودعو دلى دعاد  اناء منومة  ااعواار هذا

الوحرير لوصاح الطار الوطني الجامع الذي ي م كل قو  وأاناء الظ ب الفلسطيني  وو كد أن 
المرحلة الوي ي يظها الظ ب الفلسطيني هي مرحلة وحرر وطني، واالوالي فاألولوية هي لم اومة 

نهاء وجود سلطوين ااحوو ل ودحرن  وودعو الماادر  دلى دنهاء اان سام ووح يق الوحد  الوطنية، وا 
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في رام هللا وثز   كما و كد على و زيز صمود الظ ب الفلسطيني على أر  ، وأن الظ ب 
 الفلسطيني ظ ب واحد في الداخل والخار  

لياوها الواريخية وجان فلسطين وق يوها، وودعو الماادر  األطراف ال راية والسومية دلى وحمل مس و 
اما في ذلك سحب الماادر  ال راية، ووقف الوطايع، وقيام مصر ادورها في فك الحصار عن قطاع 
ثز  وفي دعمارن  وطالات الماادر  قياد  المنومة اموح ة الكيان الصهيوني وقادو  أمام المحكمة 

ط ة الدولية للكيان الصهيوني، كما طالات في ن طوها الجنا ية الدولية، ودعت دلى وف يل حركة الم ا
ال اظر  واألخير  اإطوق حوار وطني ظامل اين كل مكونات الظ ب الفلسطيني لاحث خطوات 

 وموطلاات الوحول نحو هذا المسار الجديد 
من الوا ح أن حركة الجهاد السومي س ت دلى و ديم ماادروها في دطار وطني، واما يووافق مع 

اعاوها، واما ياحث عن المظورك لد  ال و  الفلسطينية األخر ل مع الحرص على وجنب الصي  قن
األيديولوجية السومية الوي و ار عن انوماء الحركة، والوي يكفي اسمها لي ار عن طاي وها وارنامج 

 عملها 
خية جذرية هو ومع ذلك فإن المسوهدف أساسا ادفع اسوح اقات هذن الماادر  وال يام اخطوات واري

حركة فوحل أما حركة حماس فإنها قد واف ت على الماادر ، كما أيدوها اظكل عام ااقي الفصا ل 
 الفلسطينية، اما فيها فصا ل منومة الوحرير ووحديدا الجاهة الظ اية والجاهة الديموقراطية 

لى ال ود  دلى مراع لى  يدعو جوهر الماادر  دلى دنهاء مسار الوسوية السلمية، وا  الم اومة المسلحة، وا 
سومي ماني على هذا األساس  ولكن دذا كان األمر كذلك، فما هو  ارنامج وطني ودعم عراي وا 
الجديد في األمر؟! دذ دن  منذ اللحوة األولى لدخول فوح وقياد  المنومة والسلطة في نفق الوسوية 

سار ووظكل وحالف الفصا ل واوفاقيات أوسلو   كانت هناك م ار ة فلسطينية واس ة لهذا الم
ال ظر، والذي كانت الجهاد السومي أحد أع ا  ، والذي دعا دلى األفكار نفسها الوي دعت دليها 

عاما، دون أن يجد ذلك صدان، طيلة السنوات الما ية، لد  قياد  فوح الوي  23الماادر ، قال نحو 
وموح ة قو  الم اومة، اينما وقفت  هي قياد  السلطة وقياد  المنومة الوي واا ت مسار الوسوية

عاجز  عن وح يق حلم الدولة الفلسطينية، وعن وقف ارامج ااسويطان والوهويد ووغيير هوية األرض 
 والاظر والحجر في فلسطين المحولة 

ثير أن الماادر  وكوسب أهميوها في أنها حاولت أن و يد و ع ال  ية الفلسطينية في مسارها 
الحوار الفلسطيني دلى ال  ية األساس وهي الم اومة والوحرير  دذ دن ال و   الصحيح، وأن و يد

الفلسطينية اسوغرقت في السنوات الما ية في مواا ة المصالحة وآليات ونفيذها، ودخلت في وفاصيل 
صوح أجهز  السلطة ودفع رواوب  جراء اانوخااات وا  وظكيل الحكومة في ال فة الغراية وال طاع وا 
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، اينما كانت الظكالية الكار  في جوهر السلطة الفلسطينية وانيوها وس فها الوطني   المووفين
 وليس في مجرد آليات عملها 

ويدرك المواا ون أن ثوثة من انود المصالحة الخمس يسوطيع الطرف السرا يلي أن ي طل ونفيذها 
جراء اانوخااات الوظري  صوح األجهز  األمنية في دونما ص واة، وهي قيام الحكومة ا ملها وا  ية وا 

ال فة الغراية   واالوالي أصاح "الحا ر الغا ب" في األمر  وكان ا اد من آلية وخر  الفلسطينيين 
من م زق عدم ال در  على دنفاذ ارنامج المصالحة، ليكون المنطلق من دعاد  اناء منومة الوحرير 

 على أساس ارنامج وطني جامع 
لمواا ون أن م زق الوسوية السلمية قد وصل دلى مدان وأن ثمة حالة دحااط ومن جهة أخر ، يدرك ا

ظاملة وجاه ، وأن الجانب الصهيوني قد ق ى عمليا على خيار الدولوين، وأن جماهير الظ ب 
الفلسطيني ولوف اظكل أكار حول خيار الم اومة  ولذلك ي وي طرح هذن الماادر  كمخر  من الم زق 

 الراهن 
اللغة الحاسمة الوي ا وحومل اللاس وجان اوفاق أوسلو وااعوراف االكيان الصهيوني االرثم من 

عاد  اناء المنومة، فإنها اسوخدمت لغة "ف فا ة" وجان مسو ال السلطة ووجان األرض الوي يوم  وا 
دحر ااحوول منها، ووجان وف يل الا د ال راي والسومي وجان فلسطين  كما اسوخدمت لغة 

ية مع "األخ الر يس أاو مازن" ومع "الظ ي ة مصر" ونوامها السياسي   وذلك س يا ألن و دم دالوماس
 الماادر  خطااا واق يا مع األطراف الوي وسوهدفها 

اللغة الف فا ة وحدثت عن "و زيز ووطوير انوفا ة ال دس لوصاح انوفا ة ظاملة وقادر  على 
ظرط"  والف ل اانوفا ي لدحر ااحوول   ُيفهم من  هزيمة ااحوول ودحرن من أر نا او قيد أو 

في اللغة السياسية الموداولة منط ة ال فة الغراية   وهو هدف يمكن االو اء في  مع فوح  ثير أن 
، وهو 8491الف ل اانوفا ي لن يكون فاعو وا كافيا لدحر ااحوول من "أر نا" المحولة سنة 

 لي  الجهاد السومي وحماس وثيرهما الذي وس ى د ااسوراويجيالهدف 
ظاملة على قاعد   اسوراويجيةووحدثت الماادر  في اندها الخامس عن دنهاء اان سام وعن دعداد 

نهاء وجود سلطوين في ثز  ورام هللا  ثير أن الماادر  لم ُوظر ما دذا كان  الوحلل من اوفاق أوسلو، وا 
ة فلسطينية واحد ، أو سينهي السلطة ويحلها أو سي يد دنهاء وجود السلطوين سي يد الو ع دلى سلط

و ريف السلطة اما يج لها سلطة م اومة  راما أرادت حركة الجهاد أن يكون ثمة "ثموض اناء" ثير 
الم اومة، ا ي ني في نهاية المطاف دا دنهاء  اسوراويجيةأن اظوراطها الوحلل من اوفاق أوسلو وواني 

دن لم يكن على يد الفلسطينيين، فماادر  من ااحوول السرا يلي الذي لن السلطة اظكلها الحالي   
 يسمح اإنظاء سلطة م اومة وحت احوول  
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ما ي نينا هو أن نظير هنا دلى أن "أوسلو" ليست مجرد اوفاق ولكنها "منوومة"ل فإذا ما أردنا الوخلي 
 ديمة  فاوفاق أوسلو واسوح اقاو  عن "أوسلو"، فيجب أن َوحل "منوومة" جديد  مكان المنوومة ال

قزمت وطل ات الظ ب الفلسطيني وآمال ، وهمظت دور فلسطينيي الخار ، وقزمت منومة الوحرير 
وحولوها دلى دا ر  من دوا ر السلطة، و خمت سلطة الحكم الذاوي الفلسطيني   كما أن اظوراطات 

ياد  المنومة والسلطة   قد حول هذن أوسلو والسلوك السرا يلي وجان السلطة واألداء الاا س ل 
من دخل  على الدعم الخارجي وعلى  %80السلطة دلى جسم مورهل ينخرن الفساد، وي ومد في نحو 

عا دات ال را ب الوي يجم ها السرا يليون   وارواط "ثوار األمس" امنوومة حيا  جديد  واظاكة 
ألف مووف ُي يلون  175لم يظة لنحو مصالح مرواطة اا اء السلطة   كما راطوا م هم أسااب ا

 أكثر من مليون فلسطيني   وهي منوومة وسووعب م وم كوادر فوح ومن يدور في فلكها 
وهنا ي وي س ال "واق ية" الماادر  االنساة لحركة فوح، فمن ناحية أولى فإن "اراثماوية" فوح لن وج لها 

اق ية" أف ل، وجيب على أس لة انهيار السلطة و فز من سفينة الوسوية السلمية، ما لم وجد خيارات "و 
المحومل، وف دان مصادر الدخل ل ظرات اآلاف من الكوادر، وسحب ااعوراف الدولي من منومة 

كي الغراي، واسوياء منوومة "ااعودال" يالوحرير، وعودوها دلى دا ر  "الرهاب" وفق الوصنيف األمر 
ها النوام المصري   مع عدم وجود آفاق وا حة لخط ال راي الموانية لمسار الوسوية وعلى رأس

الم اومة في اي ة عراية ودولية ا ماالية أو مخاصمة أو م ادية، واالوالي فإن فوح سوو امل مع 
 الماادر  عمليا ااعواارها "مغامر " ثير م مونة ال واقب 

ويمي، وحالة من وظااك من ناحية ثانية، فإن فوح نفسها و اني من حالة من الورهل ال يادي والون
الم اومة  اسوراويجيةالمصلحة مع السلطة واناها وم سساوها   اما يج ل ال رار الفوحاوي ااوجان 

ن كانت هناك قواعد وكوادر فوحاوية ودفع ااوجان  المسلحة أمرا مسوا دا لد  ال ياد  الحالية   حوى وا 
 مظروع الم اومة 

اد  المنومة والسلطة وفوح ا د نحو عظر سنوات من اان سام من ناحية ثالثة، فإن السلوك ال ام ل ي
الفلسطيني لم يومكن من اسوي اب مخرجات فوز حماس في اانوخااات الوظري ية   ولم يسوخدم 
مفاويح المصالحة الوي يملكها  قياد  المنومة والسلطة والدعو  لإلطار ال يادي الم قت( في وف يل 

و طيل اانوخااات المحلية   وهو ي وم اإدار  المصالحة أكثر مما هو ارنامج المصالحة   ال وقام ا
 منظغل اإنفاذها 

واالوالي فإذا كانت المصالحة لم وجد طري ها للونفيذ ا د أكثر من خمس سنوات على ووقيع اوفاقها، 
وجد االرثم من أن موطلااوها أقل اكثير من موطلاات ماادر  الجهاد السومي   فمن ااب أولى أن 

 ماادر  الجهاد مصاعب أكار 
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أما األصوات الفوحاوية اليجااية الوي أظادت االماادر  فهي ا و كس ح ي ة ال رار الفوحاوي، ودورها 
ي وصر على الو اير عن أظخاصها، أو عن اموصاص ال غوط المحوملة والوسا ات الوي أثاروها 

د الو ليق على الماادر  طيلة الظهر الما ي الماادر   كما أن محمود عااس لم يكلف نفس  حوى مجر 
احسب كل مواا اونا واحثنا  ولذلك يا ى وصريح أمين سر المجلس الثوري لفوح أمين م اول ا ن 

 الماادر  "ماال  فيها وثير واق ية" هو الوصريح األقرب لصانع ال رار الفوحاوي 
اوصال اكل األطراف ال راية من ناحية أخر ، فإن الماادر  دعت في ن طوها الثامنة دلى ا

والسومية لوحمل مس ولياوها الواريخية، وركزت على دور مصر في دنهاء الحصار   وهذا االو كيد 
أمر مطلوب، ثير أن ح ا ق الواقع ا واظر اسلوك عراي دسومي يرو ي للمسوو  الم مول  والنوام 

را على أمن  ال ومي، وأن الخطر الح ي ي المصري الذي ي لم وماما أن قطاع ثز  ا يمثل دطوقا خط
على مصر يكمن في المظروع الصهيوني ودولة ااحوول   ما زال ُمصرا على مواا ة الحصار، 
ألسااب ير  أنها مرواطة ااسو رارن كنوام سياسي، سواء اساب عدا   لويارات "السوم السياسي"، أم 

 را يلي ل مان اسو رارن الداخلي كي الغراي والر ا السياساب حاجو  للدعم األمر 
وكنا نومنى لو أن الماادر  ركزت اظكل أكار على دور الظ وب ال راية والسومية كحا نة أساسية 
لمظروع الم اومة وكسد أساسي في وج  الوطايع   في م اال األنومة ال راية والسومية الفاسد  

 المسواد  الوي لم ي د االمكان المراهنة عليها 
خيرا، فإن ماادر  الجهاد السومي وسوحق الو دير، ووسوحق أن و خذ ح ها من الن ا  والوفاعل وأ

جراءات ف لية، وووفير اآلليات المناساة لنزالها على  الاناء، ووسوحق أن يوم الاحث عن خطوات وا 
 أرض الواقع 

 3/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
  

 ح السابعالرؤوس التي عالها الشيب في مؤتمر فت .29
  أسامة الغزولي
أول ما يلفت النور في م ومر فوح السااع، كثر  الر وس الوي اظو لت ظياًا  ودور الكاميرا في قاعة 

 أحمد الظ يري، وون ل المظهد من خلف ومن أمام، فو يادو لك من  أو ح من هامات ظاات 
، عندما احودم الونافس في "الاديلةاألساطير "ونومي الغالاية الساح ة من قيادات المنومة دلى ح اة 

مصر والظام وال راق، ثم في ليايا ا د أن وخلى عنها آخر السنوسيين، لوخليق أساطير ادعت كل 
واحد  منها أنها أسطور  و سيسية، قادر  على أن وحل محل أساطير و سيسية ساا ة، ظاعت في 

أمرًا ذا دالة أن نمو الكيانات الوطنية يادو "المنط ة من عظرينات ال رن الما ي  و ول هن  آرنت: 
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لم يوح ق، في أي مو ع، عار أسطور  و سيسية، وأن المحاولة الفريد  األولى لمثل هذا األمر، في 
األزمنة الحديثة، وق ت وحديدًا عندما أصاح انحطاط الكيان الوطني وا حًا، وعندما ادا أن الانية 

 ( 1958  "ال وي ة الطراز الماراطورية يناغي أن وحل محل الوطنية
وهذا يل ي  وءًا كاظفًا على واريخنا في ال  ود السا ة األخير   فكل أسطور  من أساطير منط ونا، 
في أع اب الحرب الكونية الثانية، زعمت أنها وم ي، اظ اها أوًا، ثم االظ وب المجاور ، دلى مجد 

 د قادر  على أن وصمد لرياح الواريخ  دماراطوري، ألن الكيانات الوطنية انحطت قواها ولم و
والهامات في قاعة الظ يري ظّياوها أحداث وروات على هذن المزاعم  فكل ه اء محاراون أسطوريون 
عاظوا نظو  اصطناع األساطير، عندما كان واجب الوقت و ع ارامج عمل لنماء وطني، ا 

 اصطناع أساطير مجد دماراطوري وو ين اسو ادو  
ألساطير ال راية عن أوطان من المرجح أنها لم وكن عوي ة الطراز، وأنها أطول عمرًا مما انحسرت ا

زعمت األساطير واألساطير الم اكسة  وقد وكون األسطور  الصهيونية الغت أول طريق اانحسار 
ر عندما وسن م الجي  السرا يلي ذرو  النصر في نهاية حرب األيام السوة  ثرزت دسرا يل ذلك النص

في أوحال األااروايد، ولم وزل و اوم ثرقًا يا ى خطرن ماثًو، على رثم انسحااها من مساحات ها لة 
ن كان للوطنية   اال ياس دلى اوساع الف اء الذي ورسم  األساطير( من األرا ي المحولة  وا 

جا  دا دن الفلسطينية، حوى اآلن، موط  قدم على ا ض ا اع فلسطين الواريخية، ف د ا وكون لها ن
صارت مظدود  دلى األمام ا كثر مما هي مظدود  دلى الوراء  ف ي الاندين، على أجند  الم ومر 
السااع لمنومة فوح، أحد وجهي الح ي ة الوطنية الفلسطينية، يظغل الر وس المظياة أكثر من اآلخر: 

في ما ا د خليفة  اثويال عرفات، وهو انظداد دلى الوراء، أم الم ي قدما اخويار نا ب يصاح
للر يس محمود عااس؟ لون الظ ر فوق الهامات، وطاي ة المكون األسطوري للوجراة الفلسطينية، في 

 ، قد ي ظران دلى دجااة وثير ال لق 1929صوروها ال ا مة منذ 
 السرا يلي من مسون ع األااروايد  لكن "الخرو "صحيح أن ا نهاية ل ذااات الفلسطينيين دا ااكومال 

من الصحيح أي ًا أن كل و دم للث افة السياسية الفلسطينية هو لمصلحة و وية دراد  الخرو  من 
 المسون ع عند السرا يليين 

 4/12/2016، الحياة، لندن
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 كارتر ودعوته لالعتراف بفلسطين .31
 خوان كول

لر يس ااراك أوااما دعا في  ا "نيويورك وايمز"كوب الر يس األمريكي األساق جيمي كارور و لي ًا في 
دلى ال مل لكي ي ورف مجلس األمن الدولي افلسطين، ويصدر قرارات و يد و كيد عدم ظرعية 

 ااألرا ي الفلسطينية في ال فة الغراية   "السرا يلي"ااسويطان 
وكارور ي رف أن انوخاب دونالد ورامب يظكل على األرجح نهاية رواية أمريكا الزا فة اظ ن س يها 

 ل حل الدولوين  من أج
ومع كل ااحورام الواجب لكارور، ليس هناك أي دليل على أن الوايات الموحد  ف لت يومًا أي ظيء 

 "دسرا يلية"من أجل وطايق حل الدولوين  واظنطن كانت وسو يف اين فينة وأخر  مفاو ات 
، ورَفض دنهاء اسو مار وزير خارجية ور يس أمريكا "السرا يلي"فلسطينية  ولكن عندما أهان الجانب 

  "السرا يلي"فلسطين ال دواني، لم وف ل الوايات الموحد  سو  الذعان للو نت 
فلسطين، وهدد درث  المومثل ااوفاقيات  - "دسرا يل"وكارور يوحدث اآلن ألن سياسة ورامب حول 

وا في جحيم نوام   وفي الواقع، دذا انوهى األمر االفلسطينيين ا ن ي يظ1979 - 1978كامب ديفيد 
، ف ند ذ  سوادو م اهد  كامب ديفيد مجرد سوم منفصل مّكن "السرا يلي"فصل عنصري وحت النير 

ووس ية، واسو اد  سيناء، وورك الفلسطينيين  "دسرا يل"مصر من وجنب أي مجااهات أخر  مع 
 ال  اف واللانانيين لمصيرهم 

النساة ألوااما؟ في الواهر، يمكن اسهولة اسوصدار لذا، دلى أي مد  يادو اقوراح كارور م  وًا ا
قرار من مجلس األمن الدولي  فاألع اء الدا مون اآلخرون في المجلس  اريطانيا وفرنسا وروسيا 

في األرا ي الفلسطينية، دذا  "السرا يلي"والصين( سيكونون س داء اإصدار قرار يدين ااسويطان 
د  لن وسوخدم الفيوو  حق الن ض( كما كانت وف ل دا مًا  والوايات كانوا واث ين من أن الوايات الموح

الموحد  نفسها وسوطيع و ديم مظروع قرار  وقد سم ت أن أوااما أعد مسود  مظروع قرار وحساًا لكل 
 احومال  

ولكن ال  د  هي الراد  السياسيةل دذ سيو ين على الوايات الموحد  أن ومونع عن اسوخدام الفيوو، 
  وكان كل ر يس "دسرا يل"ي كانت دا مًا وسوخدم الفيوو لس اط مظروعات قرارات ونو د أو ودين وه

كانت وساهم و ليديًا في  "السرا يلية"يوصرف على هذا النحول ألن مجموعات ال غط  اللوايات( 
 ومويل حمووهم السياسية  

مظروعات قرارات لمجلس األمن الدولي الخطر دذًا هو أن  دذا امونع أوااما عن اسوخدام الفيوو  د 
اللوايات " ، فإن"السرا يلية"اخصوص ال فة الغراية الفلسطينية المحولة، وسياسة ااسويطان 
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  وأوااما، احكم كون  قا د 2020سومونع عن دعم الحزب الديم راطي في انوخااات  "السرا يلية
 ا  في انوخااات الر اسة الم الة  الحزب الديم راطي، ا يمكن  الو حية اثلث ومويوت حز 

ولكننا هنا أمام ورف خاص  وكارور مصيب في اعو ادن ا ن أوااما يمكن أن يثات قيادو  اآلن  ففي 
؟ دلى ورامب؟ وهل يمكنهم ح ًا الث ة ار يس "دسرا يل" رالنهاية، دلى من سيووج  الموارعون الموالون ل
 منوخب ي ين عنصريين وفاظيين في ددارو ؟ 

في الح ي ة، اآلن هي اللحوة المناساة الوحيد  الوي يمكن ألوااما على األرجح أن يوجاوز فيها حزب 
 الليكود من دون و ريض ومويوت حزا  الديم راطي للخطر 

دذًا، يادو لي أن أوااما يمكن  االف ل أن ي وم ا مل، وقد سم ت أن  يفكر في ال يام اهذن الخطو   
ذا وم ذلك ف ًو، ل ن يكون من السهل االنساة لورامب أن ين ض قرارًا لمجلس األمن الدولي فرض وا 

انوهاكها ال انون الدولي من خول سرقة أراض  فلسطينية وم املة الظ ب  "دسرا يل"ع واات على 
الفلسطيني كرعايا او وطن وحت حكم عسكري أجناي  ورامب يمكن  اسوخدام الفيوو لمنع صدور 

 كن  ا يسوطيع ظي ًا حيال قرارات ساق أن صدرت االف ل قرارات جديد ، ول
 4/12/2016، الخليج، الشارقة

 
   "إسرائيل"تأييد كندي أعمى لـ  .31

 يفيس انجلر
دلى عزل نفسها عن الرأي ال المي حول ح وق  "عادت كندا"في عهد ر يس الوزراء جوسوين ورودو 

 الفلسطينيين  
، وجزر مارظال، وناورو، "دسرا يل"الوايات الموحد ، ، ان مت كندا دلى 21/11يوم ااثنين 

وميكرونيزيا، واااو في م ار ة قرار اللجنة ااجوماعية والنسانية والث افية الواا ة لألمم الموحد ، 
 الذي يدعم حق و رير المصير للفلسطينيين  

ل واااو في م ار ة ، الوايات الموحد ، جزر مارظا"دسرا يل"وقال أساوعين، ان مت أوواوا دلى 
في األرا ي الفلسطينية المحولة، اما فيها ال دس الظرقية،  "المسووطنات السرا يلية"اقوراحات ا نوان 

، واألعمال ال دا ية 1967حزيران  و"ه اة الجوان السورية المحولة والمظردون نويجة لحرب يونيو/
دول عن الوصويت على  7ينما امون ت دولة لصالح ااقوراحات، ا 156الوي ولوها" وقد صّووت 

 دول عن الوصويت على ال رار الثاني   6ال رار األول، و
وي وي هذان الوصويوان، اللذان يظكون اثنين اين ال رارات ال ديد  الداعمة للح وق الفلسطينية الوي 

دفاعها  "سويفان ديون" لمنومة يونيسكو اساب عار وها كندا، في أع اب مهاجمة وزير الخارجية
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ففي الظهر الما ي، انو دت ولك الهي ة الث افية الواا ة لألمم الموحد   عن الح وق الفلسطينية 
اساب فر ها قيودًا على وصول المسلمين دلى ااحة المسجد األقصى، وأقرت ا ن  "دسرا يل"
 هي سلطة احوول  "دسرا يل"

ورودو اوحركات ظوى موالية واال افة دلى عزل كندا على الص يد الدولي، قامت حكومة 
  "الصندوق ال ومي اليهودي للغااات"  ففي اداية هذا الظهر زار الحاكم ال ام جوسوون "دسرا يلر"ل

، الومييز  ّد المواطنين الفلسطينيين "دسرا يل"من أرض  %13ويمارس هذا الصندوق الذي يملك 
   "في دولة الكيان

جزار "عنصرية، ح ر ر يس الوزراء مراسم جناز   "دسرا يلية" واينما زار الحاكم ال ام، م خرًا م سسة
أيلول  وكان ايريز خول حياو  السياسية الطويلة، وكما جاء في و ارير  ، في نهاية ساومار/"قانا

"ثارقًا حوى أذني  في سلسلة من أاظع الجرا م الواريخية المرواطة   الصحفي الكندي( ااوريك مارون،
   "كر  دولة دسرا يلاو سيس وووسيع وعس

ودور ايريز في طرد الفلسطينيين لم يوقف حكومة ورودو عن الودفق وااسورسال في مدح  ا د 
"دن كامل دولة كندا، ودعم دولة دسرا يل، ويريد ر يس  لوسا ل العوم قا ًو: "ْديون"وفاو   وقد صّرح 

   "الوزراء أن يكون ذلك وا حًا جلياً 
نكر الحزب اللارالي  الذي يوزعم  ر يس الوزراء ورودو( الكندّيين الذين يس ون وفي اداية ال ام، اسو

اموجب ال انون الدولي  وقد أيد ر يس الوزراء وم وم أع اء الارلمان  "دسرا يل"دلى محاساة 
وسحب  "رفض حركة م اط ة دسرا يل"اللاراليين دعو  الحزب المحافو لمجلس ال موم دلى 

االظّر،  "دسرا يل"رض ال  واات عليها، ولك الحركة الوي ودعم وصم دولة ااسوثمارات منها وف
يدين أي محاولة وكل المحاوات من قال "ظااط،    كما أن قرار فاراير/"ووجريدها من الظرعية

المنومات أو الجماعات الكندية أو األفراد الكنديين، لدعم حركة الم اط ة وسحب ااسوثمارات 
   "نا في الداخل أو في الخار والم اقاة، سواء ه

وجهود حكومة ورودو الرامية دلى و ويض وحرر الفلسطينيين، و زز دسهام كندا اوجون مو دد  في 
ل الجم يات الخيرية الكندية المسجلة عظرات المويين من "السرا يلي"الووسع    ففي كل عام وحوِّ

ساوها ال نصرية ومسووطناوها ثير الظرعية  ال وي، وم س "دسرا يل"الدوارات دلى مظاريع ودعم جي  
، الوي الغت من ال مر ع دين من الزمن، اال افة دلى "دسرا يل"واوفاقية الوجار  الحر  الكندية مع 

ثير الظرعي، وسمح لمنوجات المسووطنات ادخول  "السرا يلي"أنها و في الظرعية على ااحوول 
 كندا م فا  من الرسوم الجمركية  
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اقع األمر، فإن  يص ب الوفريق ما اين األحزاب السياسية الكندية، حين يو لق األمر اومكين وفي و 
 للفلسطينيين   "السرا يلي"ال مع 

ومن دون وجود حركة ظ اية مونامية ووولى حظد الو ييد للح وق الفلسطينية، سوف وسومر النخب 
  السياسية في الاود في عزل كندا عن الرأي ال ام ال المي

 4/12/2016، الخليج، الشارقة
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