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 الضفةبالعشوائية  المستعمراتع بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يشر    صادقيالكنيست  .1

دق بالقراءة االبرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( صأن ، 6/12/2016، حةالجزيرة نت، الدو ذكرت 
التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة 

وينص مشروع القانون المعدل على تعويض الفلسطينيين ماديا عن أراضيهم  الغربية المحتلة.
 ؤر استيطانية.الخاصة التي أقيمت عليها ب

 وقد مزق األعضاء العرب في الكنيست مشرروع القرانونو وقرالوا  نرر يشررع سرلب أراضري الفلسرطينيين.
ويهدف القانون إلضفاء الشرعية على البؤر االسرتيطانية المقامرة علرى أراضن مرن أمرالك الفلسرطينيين 

يقريم فيهرا برين مئترين وثالثمئرة االسرتيطانية العشروائية التري  "عمونرا"الخاصةو وبالتالي وقر  هردم برؤرة 
مستوطن وتقع شمال شرق رام هللاو وهي غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضا وفق 

 القانون اإلسرائيلي.
الصررياغة الجديرردة القتررران قررانون مصررادرة و أن هاشررم حمرردانو عررن 5/12/2016، 48عــرب وجرراء فرري 

الررذي اتفقررت عليررر كتررل االئررتالف  االسررتيطانيةوبررؤر أراض فلسررطينية خاصررةو تحررت مسررمى شرررعنة ال
الحكرروميو ال تشررتمل علررى البنررد التراجعرريو الررذي كرران الهرردف منررر أن يكررون القررانون سرراري المفعررول 

 ."عمونا"على البؤرة االستيطانية 
الدولرررة تصرررادر حرررق اسرررتخدام األرض الفلسرررطينية "وبحسرررب الصرررياغة الجديررردة القترررران القرررانونو فررر ن 

. كما تضمنت الصياغة الجديدة أن القانون يسري فقط على المستوطنات التي كان للحكومة "الخاصة
وبحسررب اقتررران القررانونو فرر ن الفلسررطينيين الررذين يتمكنررون مررن  ثبررات  ."عمونررا"دور فرري  قامتهرراو مثررل 

 ملكيتهم لألرض سيحصلون على تعويض مالي.
الشرررعية علررى   ضررفاء القررانون  مررن شرر ن و أن)أ ف ب(و عررن 5/12/2016، رأي اليــوم، لنــدنونشرررت 
 فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. أمالكآالف منزل استيطاني شيدت فوق  أربعةنحو 

رفضوه  لى ثالث قرراءات فري  49نائبا مقابل  60 أيدهولكي يصبح قانوناو ال يزال يحتاج النص الذي 
 البرلمان. 
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س الروزراء بنيرامين نتنيراهو ووزيرر التعلريم نفترالي بينيرتو ومشروع القانون هرو ثمررة حرل وسرط برين رئري
 المؤيد بقوة لالستيطان. "البيت اليهودي"رئيس الحزب القومي الديني 

فررري يهرررودا  اإلسررررائيليةنحرررو السررريادة  أولرررىخطررروة "الرررنص   ن اإلسررررائيليالجررري   إلذاعرررةوقرررال بينيرررت 
ضرم جزئرري لهرذه المنطقررة  أيلضرفة الغربيررة(و ل اإلسررائيلية)االسرم الررذي تسرتخدمر السررلطات  "والسرامرة

 عاما. 50منذ قرابة   سرائيلالتي تحتلها 
انتحرررار "بانررر   قرررارهزعرريم المعارضررة اليسررارية بهررذا المشرررروع واصررفا  جمررن جهترررو نرردد اسررحق هرترررزو 

 ."وطني
ينيينو فري تضرم اليهرود وعررب  سررائيل والفلسرط "هذا القانون سيؤدي بنا  لى دولة ثنائية القومية"وقال 
 اإلسررائيليالشررعية بموجرب القرانون   ضرفاء  لرىكمرا يسرعى المشرروع   لى ضرم الضرفة الغربيرة.  شارة

 ."السالم اآلن"من المستوطنات العشوائيةو وفقا لحركة  55منزل موزعة على  األف أربعةعلى نحو 
س فقررط  لررى مصررادرة سرررقة كبيرررة للعقررارات مررا سرريؤدي لرري"وتعتبررر هررذه الحركررة أن هررذا القررانون يشرركل 

والفلسطينيين من  اإلسرائيليينيحرم  أن أيضاالخاصة الفلسطينية لكنر يمكن  األمالكهكتار من  800
 ."فرصة التوصل  لى حل الدولتين

 
 إقليمي يهدف إلى قلب مبادرة السالم العربية بحلأبو ردينة: مطالبة نتنياهو  .2

نبيرل أبرو ردينرة  ن حرديث رئريس الروزراء  الفلسرطينية السرلطة قال الناطق الرسمي باسم رئاسرة :رام هللا
اإلسرائيلي نتنياهو وكذلك ليبرمان حول حلول  قليمية للعمليرة السياسريةو هرو محاولرة  سررائيلية لفررض 

 وأضررررافو فرررري تصررررريح صررررحفيو يرررروم االثنررررين شررررروي جديرررردة بهرررردف قلررررب مبررررادرة السررررالم العربيررررة.
مررن خررالل المطالبررة بدولررة يهوديررةو أو االسررتمرار بسياسررة و أن الشررروي اإلسرررائيلية سررواء 5/12/2016

فشرررال الجهرررود  االسرررتيطان غيرررر الشررررعيو هررردفها األسررراس التهررررب مرررن اسرررتحقاقات عمليرررة السرررالمو وا 
الدولية الرامية إلنقاذ العملية السياسرية وحرل الردولتين الرذي أصربح فري خطرر حقيقري نتيجرة السياسرات 

 والشروي اإلسرائيلية المتكررة. 
 5/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لتمادي بسياستها االستيطانيةلاألمريكي كغطاء  التأييد باستخدام" "إسرائيل"تهم يالمالكي  .3

باسررتخدام "و أمررس: " سرررائيل"ريرراض المررالكي  اتهررم وزيررر الخارجيررة الفلسررطيني: كفرران زبررون  - رام هللا
هررررراو كغطررررراء يشرررررجعها علرررررى التمرررررادي والغطرسرررررة والتغرررررول بسياسرررررتها السياسرررررة األمريكيرررررة المؤيررررردة ل

 ."بعرض الحائط كل اإلدانات الدولية بحق االستيطان وانتهاكات المستوطنين االستيطانيةو ضاربة
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وأكرررررد المرررررالكي توجرررررر القيرررررادة الفلسرررررطينية  لرررررى المحكمرررررة الجنائيرررررة الدوليرررررةو إلحقررررراق العررررردل للشرررررعب 
 اإلسرائيلي على كل ما يقترفر من جرائم. الفلسطينيو ومحاسبة االحتالل

 6/12/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 

 فرنسا بصدد توزيع دعوات مؤتمر السالم في باريس:سفير فلسطين  .4
ألكثرر  أعلن سفير فلسطين لدى فرنسرا سرلمان الهرفري أنرر سريتم توجيرر الردعوات قريبرا   :القدس المحتلة

م المزمررررع عقررررده قبررررل نهايررررة العررررام وذلررررك بعررررد انتهرررراء دولررررة لحضررررور المررررؤتمر الرررردولي للسررررال 70مررررن 
مرس  ن توجيررر الرردعوات أصرروت فلسررطين  إلذاعرةوقررال الهرفرري فري حررديث  المشراورات األخيرررة بشر نر.

بر ن هنراك آليرات محرددة فرري  " سرررائيل"رألكثرر مرن سربعين دولرة لحضرور المررؤتمر هرو رسرالة واضرحة لر
 ل على االنصياع لقراراتها. القانون الدولي واألمم المتحدة إلجبار الدو 

 6/12/2016 ،الرأي، عم ان
 

 غا: القيادة الفلسطينية رحبت بمبادرة الرئيس األمريكي المنتخب لحل النزاعاآل .5
قرررال عضرررو اللجنرررة التنفيذيرررة لمنزمرررة التحريرررر زكريرررا األغرررا  ن القيرررادة : سوسرررن أبرررو حسرررين - القررراهرة

متطلعررين " اإلسررائيليو منتخرب لحررل النرزاع الفلسررطيني الفلسرطينية رحبرت بمبررادرة الررئيس األمريكرري ال
عررن موقفهررا خررالل الحملررة االنتخابيررةو يلتررزم بحررل  مختلفررا    لررى اتخرراذ اإلدارة األمريكيررة الجديرردة موقفررا  

  ."الدولتين الذي أقرتر اإلدارات األمريكية السابقة
شررفين علررى شررؤون الفلسررطينيين فرري لمررؤتمر الم 97وأكرد األغررا خررالل كلمررة ألقاهررا فري افتترران الرردورة الررر

 لرى نجران عقرد المرؤتمر الردولي للسرالمو   ننا نتطلع أيضرا  "الدول العربيةو التي انطلقت أعمالها أمس: 
 ."قبل نهاية هذا العامو وفقا للمبادرة الفرنسية
جررل ترروفير الجهررود الكبيرررة الترري تقرروم بهررا مررن أ"و و"أونررروا"وثمررن األغررا عاليررا الرردور الرئيسرري لوكالررة الررر

و ودعمهرراو "أونررروا"علررى اسررتمرارية عمررل الررر الحرررص الشررديد و مؤكرردا  "الخرردمات لالجئررين الفلسررطينيين
حكومرررات الررردول العربيرررة المضررريفة "وفررري الخترررامو وجرررر األغرررا الشررركر  لرررى  والتعررراون والتنسررريق معهرررا.

 ."قاتلالجئين الفلسطينيينو على ما تقدمر من حسن الرعاية وما تتحملر من أعباء ونف
 6/12/2016 ،الشرق األوسط، لندن
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يمان أثبتته حماس على أرض الواقع :الحية .6  خيار المقاومة ليس ثقافة فقط بل عقيدة وا 
أكرررد عضرررو المكترررب السياسررري لحركرررة حمررراسو خليرررل الحيرررةو علرررى ضررررورة تعزيرررز الشرررراكة الوطنيرررة 

 لتحرير الفلسطينية.الحقيقية في مؤسسات الشعب الفلسطيني كافةو وفي مقدمتها منزمة ا
ودعررا الحيررةو خررالل لقرراء سياسرري ضررمن فعاليررات االنطالقررة التاسررعة والعشرررين لحركررة حمرراسو مسرراء 

 اإلثنينو  لى العمل وفق برنامج سياسي مشترك ومتفق علير لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
بت الفلسرطينيةو والمحافزرة وطنية موحدةو تنبع من احترام الثوا استراتيجيةوقال  ن حماس تعمل وفق 

 على المقدساتو وتسير وفق برنامج يشمل مشاركة الكل الفلسطيني.
وأوضرررح أن الحركرررة وفصرررائل العمرررل الررروطني توافقرررت علرررى الحفرررا  علرررى القضرررية الفلسرررطينيةو وحرررق 
جرررراء  الالجئرررينو والعرررودةو واإلبقررراء علرررى نهرررج المقاومرررة فررري مواجهرررة االحرررتالل السرررتعادة الحقررروقو وا 

نتخابرراتو والعمررل فرري مؤسسررات الشررعب الفلسررطيني علررى قاعرردة الشررراكة والوفرراق وتجررريم التنسرريق اال
وشهد اللقاء الذي عقدتر حركة حماس في منطقة شرق غزة حضور نخب سياسية وأكاديميين  األمني.

 ووجهاءو تزامنا  مع  طالق فعاليات انطالقتها التاسعة والعشرين.
لمعاناة التي يمر بها شعبنا خاصة في قطاع غزةو ونحرن فري الرزمن وأضاف الحية: ندرك الصعاب وا

 ." ال  نر سيكون على أيديكم شرف الحرية والتحرير"الصعب 
عامررا  علررى ت سيسررها اسررتطاعت أن  29وشرردد عضررو المكتررب السياسرري لحمرراس علررى أن الحركررة بعررد 
اإلسرالمية التري يسرعى االحرتالل  لرى ُتبقي خيار المقاومة قائما و مردفا : حافزنا على الهويرة الوطنيرة و 

يمرران أثبتتررر حمرراس  طمسررها مررن نفرروس المجتمررع. وتررابع: خيررار المقاومررة لرريس ثقافررة فقررط بررل عقيرردة وا 
علررى أرض الواقررعو مشرريرا   لررى قرردرة المقاومررة علررى ضرررب االحررتالل فرري أمرراكن تواجررده فرري أراضررينا 

ر فلسطين من البحرر  لرى النهررو مضريفا : ال هو تحري االستراتيجيونّبر  لى أن الهدف  المحتلة كافة.
 يمكن أن نفكر بغير هذا الهدفو ونحن نسير على وعد هللا بتحرير فلسطين من االحتالل.

 5/12/2016، غزة ،موقع حركة حماس
 

 بنجاح المؤتمر السابع مشعل يهاتف عباس ويهنئه .7
اسو خالررد مشررعل بمهاتفررة رئرريس قررام رئرريس المكتررب السياسرري لحركررة المقاومررة اإلسررالمية حمرر :رام هللا

بنجررران السرررلطة الوطنيرررة الفلسرررطينية محمرررود عبررراس )أوب مرررازن(و حيرررث قرررام مشرررعل بتهنررر ة عبررراس 
 .لحركة فتح المؤتمر السابع

 5/12/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 بتنفيذها ا  مركزية فتح: قرارات المؤتمر السابع خطة عملنا وخارطة طريقنا وسنبدأ فور  .8
أكررردت اللجنرررة المركزيرررة لحركرررة فرررتحو أنهرررا سررروف تبررردأ علرررى الفرررور بتنفيرررذ قررررارات وتوصررريات : رام هللا

المؤتمر العام السابع للحركة والتي تعتبرها بمثابة خطة عمل وخارطة طريق لها خالل الفترة القادمرةو 
 وخاصة البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني.

درتر عقرررب اجتماعهررا الرررذي عقدتررر فرري مقرررر الرئاسررة بمدينرررة رام هللاو مسرراء يررروم وقالررت فرري بيررران أصرر
اإلثنرررينو برئاسرررة الررررئيس محمرررود عبررراسو  نهرررا سرررتعمل علرررى  زالرررة أسرررباب االنقسرررام وتحقيرررق الوحررردة 
الوطنيةو وتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني فري دولرة فلسرطين المحتلرةو وتقويرة الرروابط برين أبنراء 

لسطيني أيا  كان مكان تواجده في الوطن والشتاتو وعقرد المجلرس الروطني الفلسرطيني خرالل شعبنا الف
 األشهر الثالث القادمةو بهدف تفعيل وتطوير دوائر منزمة التحرير الفلسطينية.
 5/12/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 السابع مؤتمرال: ال اعتراف بشرعية قيادية بفتح .9

ال "شرررددت النائرررب عرررن كتلرررة فرررتح البرلمانيرررة نعيمرررة الشررري  علررريو علرررى أن : أحمرررد المصرررري  - غرررزة
بشرعية المؤتمر السابع لحركة فتح والذي انعقد مؤخر ا في مدينة رام هللاو أو االلترزام بر ي مرن  "اعتراف

وليررة الصررادرة تعقيب ررا علررى النتررائج األ "فلسررطين"وقالررت النائررب الشرري  علرري لصررحيفة   فرازاتررر ونتائجررر.
و مشيرة  لى أن هذا الموق  "المؤتمر ك نر لم يكن .. ال اعتراف بمدخالتر أو مخرجاتر"عن المؤتمر: 

نرال عردم الشررعية مرن كونرر ُبنري "وأكردت أن المرؤتمر  من كوادر وأبنراء حركرة فرتح. "جزء كبير"يمثلر 
الثرروري أو نرواب فرري  علرى أسرس غيررر شررعيةو يتعلررق فري فصررل كروادر الحركررةو مرن أعضرراء المجلرس

 و أو معتقلين سابقين في سجون دولة االحتالل اإلسرائيلي."التشريعي"
ولفترت  لررى أن المررؤتمر اسررتثنى المئررات مررن الكرروادر الفتحاويررة دون مقرراييس ورجرروع للقواعررد التنزيميررة 
الواضررحةو عوضررا عررن كررون المررؤتمر ضرررب بعرررض الحررائط وجررود مررؤتمر يقرر  علررى أعترراب حركررة 

 رأب الصدع في صفوفها التنزيمية.موحدة و 
وأكدت أن قطاع غزة لم يكن الوحيد المهمر  خرالل جولرة المرؤتمر ونتائجررو  ذ  ن مدينرة القردس هري 

القردس ال تمثرل بانتخراب أحرد قياداتهرا عبرر "الغائبة األكبر أيضرا فري جميرع جوانبهراو مسرتغربة بقولهرا 
 ."اللجنة المركزية هذا شيء جديد

مررا النتيجررة الترري جلبهررا المررؤتمر لفلسررطين وغررزة والقرردسو ومررا الجديررد عليرررو سرروى "وتابعررت متسررائلة 
المؤتمر من الممكن أن يردخل موسروعة غينريس "و وأردفت قائلر:  ن "تقسيم المقسمو وتهمي  المهم 

 حسب قولها. "ثانية 45من حيث  ن اختيار رئيس الحركة جرى في 



 
 
 
 

 

 9 ص             4130 العدد:        6/12/2016 الثالثاء لتاريخ:ا 

                                    

فيلرة بكشر  مخرجرات المرؤتمر والرذي طالمرا ُحرذر مرن وشددت علري علرى أن األيرام القادمرة سرتكون ك
انعقاده على هذه األرضيةو مبينة أن قيادة وكوادر جزء كبير من فتح مستمرة فري مشراوراتها مرن أجرل 

ولفتررت  لررى أن هنرراك مررؤتمرا تشرراوريا سيشررمل كررل السرراحات  ." نقرراذ الحركررة واسررتردادها مررن خاطفيهررا"
نباتر كروادر وقيرادات مرن حركرة فرتح سريعقد فري قرادم األيرامو وسيخرج بنتائج وتوصياتو ويضم بين ج

 وذلك بعد فشل كل المحاوالت لرأب مفاصل الحركة.
 5/12/2016فلسطين أون الين، 

 
 بسبب عدم اتفاق أعضاء القطاع على قائمة ورؤية موحدة فتح "ثوري "تمثيل غزة في بتدن   .11

و أن تمثيرل قطراع غرزة «فرتح»لسرابع لحركرة أشررف الهرور : أزهررت نترائج انتخابرات المرؤتمر ا - غزة
كرران قويررا  فرري اللجنررة المركزيررةو بفرروز خمسررة أعضرراءو فرري حررين كرران مترردنيا  فرري المجلررس الثرروريو مررا 

 الذين ترشحوا لهذا المنصب.« أبناء غزة»أرجعر مسؤولون  لى الكم الكبير من 
و «حصرة غرزة»المرؤتمر عرن التري أدلرى بهرا أعضراء « تشتت األصروات»خالل االنتخابات التي تؤكد 

لررم يكررن هنرراك سرروى ثمانيررة ممثلررين عررن قطرراع غررزة فرري المجلررس الثرروريو مثلرروا كافررة األعمررار والمهررام 
عضروا  جررى انتخرابهمو وهرو عردد مقرارب لعردد أعضراء غرزة الرذين فرازوا فري  80التنزيميةو مرن أصرل 

مقعرداو مرا يؤكرد أن حجرم  18عضوية اللجنة المركزيرةو رغرم أن التنرافس فري المركزيرة كران فقرط علرى 
 التمثيل الذي حصلت علير غزة في الثوري يعد متدنيا  لى حد كبير.

وقال مسؤولون في الحركة ممن شاركوا في أعمال المؤتمرو  ن عدم اتفاق المشراركين مرن قطراع غرزة 
 على رؤية محددةو للترشح وطرن األسماءو هو ما أدى  لى ذلك.

ا مررن قيررادات فررتح المحسرروبة علررى قطرراع غررزةو جرراء بسرربب شررهرتهم ويشررير المصرردر  لررى أن مررن فررازو 
السررابقةو ولرريس بسرربب مررروقعهم التنزيمرريو خاصررة وأن جمرريعهم معروفرررون لكافررة أطررر وقواعررد حركرررة 

األشرررخاص اآلخررررون غيرررر »سرررواء فررري قطررراع غرررزة أو الضرررفة الغربيرررة أو الخرررارج. ويضررري : « فرررتح»
ل والخرارجو لرم يحرالفهم الحرل برالفوزو وأن ترشرح أعرداد المعروفين على مستوى أطر التنزيم في الرداخ

 «.كبيرة حال دون قدرتهم على الفوز
 6/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 دول الخليج لها حضور واضح في قضايا األمتين العربية واإلسالمية :غازي حمد .11

طراع غرزة والقيرادي أكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية في ق: محمد جمالو مصعب اإلفرنجي -غزة 
أن دول الخلرريج العربرري لهررا تكتررل كبيررر وحضررور واضررح فرري  وغررازي حمررد "حمرراس"البررارز فرري حركررة 
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قضايا األمتين العربية واإلسالمية, مشددا  على أن مجلس التعراون الخليجري العرب قروي وأساسري فري 
 السياسة اإلقليمية.

 لرررى دعرررم  المنامرررةوالعاصرررمة البحرينيرررة فررري  37ودعرررا حمرررد الررردول المجتمعرررة فررري القمرررة الخليجيرررة الرررر
وتسليط الضوء على القردس ومرا تمرر  الفلسطينيوومساندة القضية الفلسطينية وحقوق وثوابت الشعب 

 بر من محاوالت تهويد وتدمير للمقدسات والحفريات في المسجد األقصى.
قررال حمررد  يةمررع السررعود حمرراس القمررة الخليجيررة دون تقرردم واضررح فرري عالقرراتوفرري سررؤال عررن قرردوم 

تكررون عالقاتنررا مررع جميررع األطررراف مفتوحررة واسررعة ومتزنررة وأن  أننحررن فرري حركررة حمرراس معنيررين "
ونؤكد أن للسرعودية دور كبيرر وحضرور ونفروذ قروي  حساباتوتكون القضية الفلسطينية بعيدة عن أي 

قررات لررذلك حمرراس معنيررة أن تكررون لهررا عال ولهررا نشرراي سياسرري ملحررو . األوسررطوفرري منطقررة الشرررق 
العزيرز آل سرعود لرر  وبالترالي لردينا ثقرة بر ن الملرك سرلمان برن عبرد واالحترراموجيدة مبنية على التفاهم 

 ."في تاري  القضية الفلسطينية  سهاماتوحضور ولدير   نجازات
 6/12/2016الشرق، الدوحة، 

 
 قراطية الداخليةو مروان البرغوثي: ماضون بالوحدة والنضال والمصالحة والديم .12

المنتخربو األسرير لردى االحرتالل  "فرتح"قال عضو اللجنة المركزيرة لحركرة : نادية سعد الدين - عمان
فرررري انتخابررررات  "سررررعيد بنتيجررررة فرررروزه برررر على األصرررروات"و  نررررر "الغررررد"اإلسرررررائيليو مررررروان البرغرررروثيو لررررر

ي قراطو مسرررار النضرررال والوحررردة الوطنيرررة والمصرررالحة والخيرررار الرررديم"و مؤكررردا المضررري فررري "المركزيرررة"
 ."الداخلي

نقلهرررا وتحررردث بهرررا محاميرررر  ليررراس صررربا و مرررن  "الغرررد"وأضررراف البرغررروثيو فررري تصرررريحات خاصرررة لرررر
يؤكرد وفراء الحركرة والنراس "الجديردةو  "المركزيرة"فلسطين المحتلةو  ن نيلر المرتبة األولى فري عضروية 

ام بعدالررة قضررية والمقررربين لررر ولنهجررر ونضررالر الرروطنيو كمررا سرريزل دومررا علررى عهررد اإليفرراء وااللتررز 
 ."الشعب الفلسطيني
و مؤكرردا خطررر السياسرري الررذي ال يحيررد عنررر  "يعررول كثيرررا علررى أبنرراء شررعبر الفلسررطيني"وأوضررح ب نررر 
نهررراء "بالمضررري فررري  نجررراز المصرررالحةو وا عرررادة  االنقسررراممسرررار الوحررردة الوطنيرررة وا  لخطررراب  االعتبررراروا 

 . "الداخليقراطي و التحرر الوطني والنضال والحريات والخيار الديم
ترسرري  العالقررة مررع الرردول العربيررة والرردول الغربيررةو الصررديقةو وا عررادة النزررر فرري "ودعررا البرغرروثي  لررى 

وزرائ  السررلطة الفلسرطينية مررن أجررل أن تكرون جسررر عبرور نحررو الحريررة وتقريرر المصررير واالسررتقالل 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق عودة الالجئين الفلسطينيين  للمحامي صبا .  و وفقا"وا 
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لررم تصررلر حتررى اآلنو بحكررم "و وذلررك عقررب لقائررر بررالبرغوثيو  نررر "الغررد"برردورهو قررال المحررامي صرربا و لررر
و معتبرررا أن "كونررر محررامي البرغرروثيو أي معلومررات عررن توجررر فرري الررداخل اإلسرررائيلي إلطررالق سررراحر

 ."السابقذلك يجب أن ي تي في  طار حل سياسي أو صفقة تبادل لألسرىو كما حدث ب"
 .حصانة رتعطي "المركزية"عضوية البرغوثي في "وزاد قائال   ن 

 6/12/2016الغد، عمان، 
 
 لخطوة سياسية تنهي االنقسام مواتيةعزام األحمد: الظروف  .13

عررررزام األحمرررردو النقررراب عررررن أن مناخررررا وصررررفر  "فررررتح"كشررر  عضررررو اللجنررررة المركزيررررة لحركرررة : رام هللا
 ن في الساحة الفلسطينية إلنهاء صفحة االنقسام.يسود اآل "االيجابي والمشجع"بر

مرؤتمر   نجرانحمراس المسراهم فري "و موق  حركة "قدس برس"وثّمن األحمد في تصريحات خاصة لر 
فتح السابعو سرواء مرن خرالل تسرهيل سرفر أعضراء الحركرة مرن غرزة  لرى الضرفةو أو مرن خرالل رسرالة 

 ."رئيس المكتب السياسي للحكرة خالد مشعل للمؤتمر
رسررالة رئرريس المكتررب السياسرري لحركررة حمرراس خالررد مشررعل  لررى مررؤتمر حركررة فررتح السررابع "وأضرراف: 

كانررت  يجابيررة للغايررةو وقررد شرركره الرررئيس محمررود عبرراس علررى ذلرركو وقررد خلقررت مشرراركة حمرراس فرري 
 ."مؤتمرنا ارتياحا في المؤتمرو لدى اللجنة المركزية وخلقت مناخا  يجابيا

تستمر هذه الررون اإليجابيرة التري خلقتهرا مشراركة حمراس فري مرؤتمر فرتح  وأعرب األحمد عن أملر أن
 ."ورسالة مشعل وأن يتم استثمارها للتعجيل ب نهاء االنقسام بشكل كامل

نحررن ال نريررد شرريئا جديررداو فقررط نسررعى لتطبيررق مررا اتفاقنررا عليرررو أي تشرركيل حكومررة وحرردة "وأضرراف: 
منزمرررة التحريرررر باعتبارهرررا حكومرررة الررررئيس محمرررود ترررزم ببرنرررامج لوطنيرررة تشررررف علرررى االنتخابرررات وت

 وأشار  لى أنهم سيطلقون اتصاالت جديدة من أجل التعجيل بخطوة سياسية تنهي االنقسام. ."عباس
 5/12/2016قدس برس، 

 
 إغراق السلطات المصرية لهموتستنكر  األربعة األنفاقحماس تتقدم بالتعزية إلى أهالي شهداء  .14

بالعزاء والمواساة  لى أهالي شهداء لقمة العي  الذين قضوا  "حماس"اإلسالمية تقدمت حركة المقاومة 
 نحبهم  ثر  غراق السلطات المصرية لهم بالمياه العادمة.

وقالررت الحركررة فرري تصررريح صررحفيو يرروم اإلثنررينو  ن الشررهداء سررامي راغررب الطويررلو ومحمررد علرري 
حررثهم عررن لقمررة عيشررهم وقرروت أطفررالهم برردويو وعلرري حسررن برردويو وعمرراد رأفررت برردويو قضرروا أثنرراء ب

 على حدود القطاع الجنوبيةو في زل الحصار الخانق الذي يتعرض لر سكان قطاع غزة.
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وعبرت الحركة عن استنكارها هذا الحرادث األلريمو مشرددة علرى أنرر ال يوجرد أي مبررر السرتخدام مثرل 
 هذه األساليب الخطيرة في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين.

 ت السلطات المصرية لفتح معبر رفح بشكل دائم إلنهاء معاناة غزة وأهلها.ودع
 5/12/2016، غزة ،موقع حركة حماس

 
 بفتح ينفون وثيقة تتهم دحالن بتسميم عرفات.. والطيراوي يؤكد: التحقيق لم يتوصل لنتائجمسؤولون  .15

لررذي نشرررتر القنرراة العاشرررة فرري بشرردة التقريررر ا لحركررة فررتح رام هللا: نفررى مسررؤولون فرري اللجنررة المركزيررة
التلفزيررون اإلسرررائيليو حررول وثيقررة مسررربةو مفادهررا أن لجنررة التحقيررق فرري زررروف وفرراة الرررئيس السررابق 
ياسررر عرفرررات حرررددت أن دحرررالن يقررر  وراء مررروت الررررئيس الراحرررل. وقرررال توفيرررق الطيرررراويو لصرررحيفة 

. كررذلك أكررد مسررؤول فرري جهرراز «اللجنررة لررم تتوصررل  لررى نتررائج بعررد والتحقيررق يتواصررل» ن « هررترتس»
 «.التقرير ليس موثوقا وأن الموضوع لم يناق  بتاتا في اللجنة»المخابرات الفلسطيني أن 

وحسررب ادعرراءو القنرراة العاشرررةو فرر ن لجنررة التحقيررق توصررلت  لررى أن دحررالن قررام خررالل فترررة خضرروع 
عرفررات. وبعررض رجررال  ليررر بواسررطة وفررد أجنبرري زار عرفررات للعررالج فرري فرنسرراو ب رسررال دواء مسررموم 

 دحالن الذين كانوا على صلة بالوفد أدخلوا أدوية مسمومة لعرفات بل واعترفوا بذلك.
ووفق القناةو ف ن لجنرة التحقيرقو اتهمرت دحرالن أيضرا  بمحاولرة تجنيرد ضرباي وقرادة كبرار فري الرئاسرة 

 الفلسطينية من أجل تنفيذ انقالب في الضفة الغربية واإلطاحة بعباس.
لرررى أن دحرررالن اضرررطر  لرررى اللجررروء خرررارج السرررلطة الفلسرررطينيةو بعرررد اتهامرررر بالفسررراد والخيانرررة يشرررار  

 و وهي تهم كان يمكن أن يحكم علير باإلعدام بسببها حسب الدستور الفلسطيني. سرائيلوالتعاون مع 
فرررري المقابررررل يرررردعي دحررررالن ورجالررررر أن عبرررراسو يرررردير ضررررده حملررررة تشررررهير بواسررررطة أجهررررزة األمررررن 

 ةو بسبب التخوف من  مكانية انتخابر بشكل ديمقراطيو رئيسا  للسلطة.الفلسطيني
 6/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطيني -على إطالق حوار لبناني اللبناني –والتفاهم اللبناني  الجديدحماس تحث  العهد  .16

و ويعّولرون علرى تنراول اللبنراني –يت ّمل الفلسطينيون خيرا  بالعهرد الجديرد والتفراهم اللبنراني : داود رمال
قضررايا الوجررود الفلسررطيني فرري لبنررانو خصوصررا  أّن الرررئيس العمرراد ميشررال عررون ضررّمن خطرراب القسررم 

وهرررررذه نقطرررررة  يجابيرررررة ُيبنرررررى عليهرررررا فررررري النزرررررر للبعرررررد السياسررررري لقضرررررية الالجئرررررين »حرررررق العرررررودةو 
 و بحسب قولهم.«الفلسطينيين



 
 
 
 

 

 13 ص             4130 العدد:        6/12/2016 الثالثاء لتاريخ:ا 

                                    

فلسررطينيو  –تحقيررق تفرراهم لبنرراني »لرروب هررو أن المط« حمرراس»وفرري هررذا السررياقو يؤّكررد قيررادي فرري 
حوار شامل يتناول كل القضايا من دون اسرتثناءو خصوصرا  القضرايا ذات االهتمرام   لىبحيث نذهب 

المشررررترك والنزرررررة للوجررررود الفلسررررطيني فرررري لبنرررران ومسررررتقبلر والحقرررروق اإلنسررررانية واالجتماعيررررة وأهميررررة 
لسررطينيين بالشرر ن اللبنرراني الررداخلي وفرري الصررراعات المحافزررة علررى األمررن واالسررتقرار وعرردم ترردّخل الف

 «.والقضايا ذات البعد الطائفي والمذهبي
نحرن ننزررر ب يجابيرة لرردور رئريس مجلررس النرواب نبيررر برري المهررّم »نفسررر « الحمسراوي »ويقرول القيررادي 

لحرروار و مؤّكرردا  أّن هررذا ا«اللبنرراني –علررى الصررعيد اللبنرراني والمتقرردم فرري موضرروع الحرروار الفلسررطيني 
 «.يحتاج  لى تفاهم لبناني شامل

مصلحتنا االبتعاد عن الصراعات والخالفات وعن الفتنو ونحن عامل »ب ن « حماس»ويذّكر بموق  
الدولررة اللبنانيررة بجيشررها »و «حمرراس»وفررق القيررادي فرري . «أمررن واسررتقرار فرري البلررد ولسررنا عامررل تفجيررر

ل المخيمرررات ولرررم يكرررن هنررراك قلرررق مرررن الوجرررود وأجهزتهرررا األمنّيرررة كانرررت مطمئنرررة لكرررل اإلجرررراءات حرررو 
الفلسطينيو واقتصرت الخروق على أعمال محدودةو ولكن لم تخررج  لرى  طرار المشراريع التخريبّيرة أو 

 «.حصول تهديد فلسطيني أو الدخول  لى جانب جهة معينة
أصرحاب رؤيرة وموقر  شرامل ولسرنا أصرحاب مواقر  مجترزأة أو علرى « حمراس»نحن فري »وأضاف: 

لبنرراني يررريح اللبنررانيين والفلسررطينيين -تفرراهم فلسررطيني  لررىأّننررا نسررعى »و الفتررا  االنتبرراه  لررى «طعررةالق
و «ويررؤدي  لررى تفرراهم حررول كررل الملفررات بحيررث تنررزع الفتائررلو مررن دون وجررود مبررّرر للخرروف المتبررادل

أي تروتر ُيخرّرب  انفتران المجتمرع الفلسرطيني بالكامرل علرى اللبنرانيينو ألنّ   لرىأّننا نسعى »مشيرا   لى 
 «.الفلسطينية وأفضل ما يكون هو الحوار والتالقي والتفاهم وبناء الثقة-العالقات اللبنانية

مررن المسررتحيل أن تمررّد هررذه القيررادات يرردها لجهررة خارجيررة وتعقررد معهررا تحالفررا  »ولفررت االنتبرراه  لررى أّنررر 
ون مرن الفلسرطينيين الرذين لرديهم مرا يدّمر البلدو وعلرى أصرحاب القررار فري لبنران أن يحرّددوا مراذا يريرد

يريدون من اللبنانيين. الفلسطيني التزم أمن واستقرار لبنان نتيجة حكمة ووعي ويجب أن يقاَبل بوعي 
 «.وحكمة لبنانية

 6/12/2016السفير، بيروت، 
 
 فتححركة عين الحلوة تنتظر  الخطة األمنية البديلة عن جدار: "السفير" .17

مناقشرررة التفاصررريل   لرررىبرررين الفصرررائل الفلسرررطينية فررري مخيمرررات صررريداو  انتقرررل البحرررث: محمرررد صرررالح
وتراعررري  األمرررنمخررريم عرررين الحلررروة والتررري تكفرررل حفرررل « جررردار»البديلرررة عرررن  األمنيرررةالمتعلقرررة بالخطرررة 

 متطلبات الجي  اللبناني.
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  عردادهاالمقترحرة التري انكبرت علرى  األمنيرةكامرل بنرود الخطرة   ن»و أمرسوقالت مصادر فلسرطينيةو 
المصررغرةو تنتزررر عررودة وفررد حركررة فررتح مررن رام هللا لمناقشررتها معررر قبررل عرضررها علررى  األمنيررةاللجنررة 

 األحمرردالمشرررف العرام علررى السرراحة اللبنانيرة فرري حركررة فرتح عررزام  أن»وشرددت علررى  «.قيرادة الجرري 
 براألموري  للبحرث القليلة المقبلرة للقراء المسرؤولين اللبنرانيين وقيرادة الجر األياملبنان خالل   لىسيعود 

 «.المتعلقة بالخطة
المشرررفة علررى امررن المخيمررات برئاسررة قائررد « اللجنررة األمنيررة الفلسررطينية العليررا»وكرران وفررد مركررزي مررن 

مصررادر  و وأشررارتعررربو قررد جررال علررى فعاليررات صرريدا أبررواألمررن الرروطني الفلسررطيني اللررواء صرربحي 
حرصررها الشررديد علررى  إلبالغهررااليررات المدينررة القرروى الفلسررطينية تتحرررك سياسرريا علررى فع أن  لررىالوفررد 

 امن صيدا والجوار.
تفعيرل التواصرل   لرىت كيردها علرى رفرض الجردارو داعيرة »الحريرري بهيرة  النائرب ونقلت المصادر عرن

 «.والحوار بين الجي  والقوى الفلسطينية لالتفاق على البدائل
  عرردادالتفرراق عليررر مررع الجرري  لجهررة مررا تررم ا أجررواءالوفررد وضررع الفعاليررات فرري  أن» أعلنررتالمصررادر 

 «.الجانب الفلسطيني تصورات ومقترحات بديلة عن الجدار لحفل األمن في المخيم والجوار
المخيمو وقرد  أبناءالموق  الفلسطيني الرافض للجدار انطلق من كونر يزيد من معاناة  أن»واكد الوفد 

 .نهائيامطالبا بوقفر تجميد العمل بالجدار   لىثّمن مسارعة الجي  اللبناني 
البديلرررة وأن  األمنيرررةالقررروى الفلسرررطينية تعكررر  علرررى وضرررع مسرررودة بنرررود الخطرررة  أنوشررردد الوفرررد علرررى 

 من مؤتمر رام هللا.« حركة فتح»تنتزر عودة المسؤولين في  األمور
 6/12/2016السفير، بيروت، 

 
 هللا ترفض قطع راتب المطران عطا الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة .18

عبررررت الفصرررائل الفلسرررطينية فررري قطررراع غرررزةو يررروم االثنرررينو عرررن رفضرررها لقطرررع راترررب المطرررران  :زةغررر
 عطاهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس.

وقالررت الفصررائل فرري بيرران لهررا أنهررا ترررفض بشرردة قرررار البطريرررك ثيوفيلرروس قطررع راتررب المطررران حنرراو 
 ي البطريركية.مشيرة   لى أنر المطران الفلسطيني الوحيد ف

هذا اإلجراء ال يسهم في معالجرة أمرور وقضرايا الخرالف برل يسرهم فري تصرعيدها داعيرة فري "وأضافت 
 ."الوقت نفسر لمعالجة هذه األمور برون أخوية بعيدا عن أي شكل من  شكال التعس  واالبتزاز
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افض لقرار حكومة تقديرها العالي لموق  األخوة المسيحيين الر "وفي سياق آخرو عبرت الفصائل عن 
االحتالل بمنع اآلذان في القردسو كمرا ثمنرت عاليرا مواقر  األب مانويرل مسرلم الوطنيرة ورفعرر لرألذان 

 . كما جاء في نص البيان."من الكنيسة رفضا لقرار االحتالل وتعبيرا عن اإلخوة اإلسالمية المسيحية
 5/12/2016القدس، القدس، 

 
 في انفجار قنبلة يدوية بغزة أحد عناصرها استشهادتعلن  "القسام" .19

و مسراء "حمراس"و الجنران العسركري لحركرة المقاومرة اإلسرالمية "عرز الردين القسرام"أعلنت كتائب : غزة
 يوم االثنينو استشهاد أحد عناصرهاو جراء انفجار قنبلة يدوية بطريق الخط 

اب أحمررد عطيررة و الررذراع العسرركري لحركررة حمرراسو فرري بيرران عسرركري لهررا الشرر"كتائررب القسررام"ونعررت 
انفجرار قنبلرة "شمال قطاع غزةو مؤكدة أنر استشهد جرراء  "جباليا البلد"عاما( من  30 براهيم منصور )

 ."يدوية بطريق الخط  أثناء رباطر على الثغور
 5/12/2016قدس برس، 

 
 البرغوثي هدفه تصعيد الكراهية والبعد عن السالم لمروانانتخاب فتح : نتنياهو .21

يس الرروزراء اإلسرررائيلي بنيررامين نتنيرراهوو الليلررة الماضرريةو قيررادة حركررة فررتح علررى  ثررر هرراجم رئرر :القرردس
 فوز األسير مروان البرغوثي ب على األصوات في االنتخابات المركزية للحركة.

مرات لقيادتر تنزيمرا  5 ن البرغوثي يقضي عقوبة السجن المؤبد "وقال نتنياهو في بيان صادر عنر: 
 و وفق تعبيره."تل وجرن العشرات من اإلسرائيليين األبرياء رهابيا تسبب في ق

 ن انتخراب فرتح البرغروثي لقيادتهرا هدفرر "وأضاف في التصريحات التي نقلتها اإلذاعة العبرية العامة: 
تصعيد الكراهية والبعد عن السالم ويعتبر تطرفا في ثقافة وتحريض الحركة التي ال تكتفي بالتحريض 

لررق أسررماء اإلرهررابيين علررى شرروارع وميررادينو واآلن تضررع اإلرهررابيين علررى رأس فرري المرردارسو بررل تط
 ."المنتخبين

 6/12/2016القدس، القدس، 

 
 هرتسل "نبوءة"ـمع األردن تجسيد ل "قناة البحرين"اتفاق  :نتنياهو .21

بررين أثنررى رئرريس الرروزراء اإلسرررائيلّي بنيررامين نتنيرراهوو بالعالقررات القائمررة  زهيررر أنرردراوس: - الناصرررة
ا  ّياهرا بررالعالقة السرلمية المبنيرة علرى أسرس  برين الجرانبينو بحسرب  اسرتراتيجية سرائيل واألردنو واصف 

 تعبيره.
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اإلخبارّي  ّنر في مستهل جلسة الحكومة اإلسرائيلّية أمسو ذكرر نتنيراهو -العبريّ   (NRGوقال موقع )
و علرى ضروء مرا يحردث فري منطقرة الشررق أّن العالقات بين  سرائيل واألردن تتعازم وُتعّد أكثر حيوية  

األوسطو على حّد تعبيره. ولفت رئيس الوزراء اإلسرائيلّي  لى المرحلة المتقّدمة التي تجاوزهرا الطرفران 
 في األسبوع الماضيو نحو تجسيد مشروع قناة البحرينو بين البحر األحمر والميت.

مرحلرة  أخررى فري طريرق تجسريد مشرروع قنراة  وقال نتنياهو للروزراء: لقرد تجاوزنرا فري األسربوع الماضري
البحررررينو والتررري سرررتربط البحرررر األحمرررر برررالبحر الميرررت. وترررابع: الواليرررات المتحررردة واالتحررراد األوروبررري 
واليابان تمّول المشروع المشترك إلسرائيل ولألردن وللسلطة الفلسطينّيةو الذي يهدف  لى تحلية الميراه 

ائيلّية والبلدات األردنّية على حدّن سواءو وتحويل المياه المالحرة لمصلحة مستوطنات غور األردن اإلسر 
 من البحر األحمر  لى المّيتو بحسب قولر.

ا ب ّنر وفق ا لهرذا المشرروع سريّتم عرام -وتابع الموقع اإلخباريّ   2020العبرّي قائال   ّن نتنياهو صرّن أيض 
مالحةن من البحر األحمر  لى البحرر الميرت.  توفير مياه عذبة لسّكان غور األردنو وسيّتم تحويل مياهن 

كمرررا لفرررت نزرررر وزرائرررر  لرررى أّن هرررذا المشرررروع يتطرررابق مرررع رؤيرررة مؤسرررس الحركرررة الصرررهيونّية تيرررودور 
 و حينما تنب  ب قامة مشروع قناة البحرين."أرض قديمة حديثة"هرتسلو كما وردت في كتابر 

نا الفرصرة بتجسريد تلرك الرؤيرة. وأضراف: هرذا وخُلص نتنيراهو  لرى القرول: هرا نحرن اآلن نتشرّرف ولردي
ررا مرسرراة  سرررائيلو  اسررتراتيجيةالمشررروع ُيشررّكل أيض  أخرررى فرري العالقررات السررلمّية القائمررة بررين األردن وا 

ا: أوّد أْن ُأقّدم الشكر لنائب الوزير لشرؤون التعراون اإلقليمرّي فري الحكومرة اإلسررائيلّية أيروب قرراو  متابع 
 ابة عنّيو قال نتنياهو. الذي ُيدير المشروع ني

 5/12/2016، رأي اليوم، لندن
 
 : من يدعم شرعنة االستيطان سيمُثل أمام محكمة الجنايات الدولية"القائمة المشتركة" .22

شرررعنة "قررال عضررو الكنيسررت اإلسرررائيلية عررن القائمررة المشررتركة يوسرر  جبررارينو  ن قررانون  :تررل أبيررب
الكنيست في حال تم  قراره نهائياو وأن الكنيسرت سرتتحول سيكون بمثابة عار آخر بتاري   "االستيطان

مررن يرردفن القررانون الرردولي فرر ن مكانررر فرري  موضررحا أنو "مقبرررة لسررلطة القررانون والشرررعية الدوليررة" لررى 
 قفص االتهام في محكمة الجنايات الدولية.

ائمرررة جررراءت أقررروال النائرررب جبرررارين هرررذهو خرررالل عرضرررر اقترررران حجرررب الثقرررة عرررن الحكومرررة باسرررم الق
حكومرررة نتنيررراهو مسرررتمرة فررري نهجهرررا العنصرررري والتوسرررعي لتكرررريس االحرررتالل "المشرررتركةو وأضررراف: 

 سررائيلو وهرذه المررة مرن خرالل   لرى "ج"وتوسيع المستوطناتو وهذا يندمج مع الدعوات لضم مناطق 
قرررانون شررررعنة االسررررتيطانو الرررذي ينررراقض بشرررركل ترررام قرررريم حقررروق اإلنسررران وُسررررلطة القرررانون ومبرررراد  
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لديمقراطيةو وُيخال  القوانين حتى في نزر مكتب المستشار القضائي للحكومة والمستشرار القضرائي ا
 ."للكنيست

ليست عمونا وحدها "من جهتر قال النائب جمال زحالقةو في مداخلة خالل نقا  اقتران حجب الثقة: 
ه القضرية هرو القرانون غير شرعيةو بل االستيطان كلر غير شرعيو كما أّن المرجعية القانونية في هرذ

الدولي وليس القرانون اإلسررائيليو  سررائيل تختررق القرانون الردولي بالجملرة وآن األوان لفررض عقوبرات 
عليهرا وتقررديم القيررادات اإلسرررائيلية المسررؤولة عررن ذلررك  لررى محكمررة الجنايررات الدوليررة. نتنيرراهو يسررتهتر 

ال يتمادى أكثر في ه  "ذا االستهتار.بالعالم ويجب أن يدفع ثمن ذلكو وا 
 من االئتالف الحكومي. 58عضو كنيستو بينما عارضر  41وقد أّيد االقتران 

 5/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وجنسية لمسؤولين سياسيين وعسكريين أخالقيةفضائح : "إسرائيل" .23

أو أخالقيرررة يتررروري فيهرررا  الناصررررة: ال يكررراد يمرررر يررروم فررري  سررررائيلو دون الكشررر  عرررن فضرررائح جنسرررية
مسررؤولون سياسرريون وعسرركريونو مررا يثيررر قلررق بعررض األوسرراي ومخرراوف مررن استشررراء الزرراهرةو فيمررا 

 يبدي آخرون ارتياحهم لفضح المخالفين ومحاكمتهم.
صدار محكمة  سرائيليةو أمسو حكما  بالسجن على رئيس سلطة محليةو وصفت  آخر هذه الفضائحو 

و بعررد  دانتررر بسلسررلة عمليررات تحررر  بحررق عشررر نسرراءو وقيامررر «سررد والعنيرر المشررين والفا»سررلوكر بررر
 ب طالق اسم واحدة من عشيقاتر على شارع في مدينتر.

 و دافيد يوسي و بفضائح فساد واعتداء جنسي.«أور يهودا»وأكدت المحكمة توري رئيس بلدية 
لسان طويل »موزفاتر من خالل ودين رئيس البلديةو بالقيام ب فعال وأقوال مشينة بحق نساء بعضهن 

 «.ويد أطول
وقبل أيامو ُكش  عن توري مسؤول رفيع سابق في مكترب رئريس حكومرة االحرتاللو بنيرامين نتنيراهوو 

 بقضية اعتداء جنسي خالل فترة تولير منصبا  حساسا  في مكتبر ما عرضر لالعتقال البيتي.
البيررت »سررت مررن حررزب المسررتوطنين كررذلك مررا زالررت شرربهات بررالتحر  الجنسرري تحرروم حررول عضررو كني

 و بعد جمع  فادات غير رسمية ضده.«اليهودي
و ينون ميغلو استقال قبرل شرهور بعرد الكشر  عرن «البيت اليهودي»وكان عضو الكنيست عن حزب 

 اإلخباري قبل انتقالر للسياسة.»واال »قيامر بالتحر  الجنسي عندما كان صحافيا  في موقع 
لك الشرررطة هرزت  سررائيل العررام األخيررو يتضرح أن الجرري  لريس نزيفررا  وبعرد سلسرلة فضررائح داخرل سر

منهرراو فقررد اعترررف الجنرررال أوفررك برروخرسو المرشررح السررابق لرئاسررة قسررم العمليررات فرري الجرري و والررذي 
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كررران متوقعرررا  وصرررولر لرتبرررة رئررريس األركرررانو باعترررداءات جنسرررية ضرررد مجنررردات كرررن تحرررت مسرررؤوليتر 
 العسكرية

يلية العاشررررةو كشرررفت قبرررل مرردةو أن عضرررو الكنيسرررت الحرررالي عرررن حرررزب الليكرررود وكانررت القنررراة اإلسررررائ
 ضررافة لكونررر مررديرا  لكررازينو للقمررار قبررل دخولررر الكنيسررتو « قرروادا  للنسرراء»أورون حررزانو كرران يعمررل 

 فضال  عن اتهامر باإلدمان على المخدرات.
 6/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيليين األسرى بغزة دالجنو موقع عبري: تطورات في قضية  .24

كشر  موقرع )كيكرار هشربات( الرذي يتبرع للمتردينين اليهرودو الليلرة الماضريةو  :ترجمة خاصة - رام هللا
عررن تقرردم ملحررو  تشررهده قضررية الجنررود اإلسرررائيليين المفقررودين بغررزةو والررذين قالررت  سرررائيل  نهررم قتلرروا 

 ثامينهمو فيما تقول الحركة  نهم أسرى لديها.أثناء الحرب األخيرة على قطاع غزةو وحماس تحتجز ج
وبحسب الموقعو ف ن وزراء من الكابنيت وقيادة الجري  التقروا سررا مرع عوائرل الجنرديين هردار جولردنو 

 وأرون شاؤولو وأن المعلومات المتداولة تشير لتطور في القضية خالل الشهر األخير.
 6/12/2016القدس، القدس، 

 
 المسلحة ضد اإلسرائيليين أهالي منفذي الهجمات لمعاقبةنون قا: مشروع "االموقع و " .25

اإلخباري ياكي أدمكر  ن المشررعين اإلسررائيليين يعردون مشرروع قرانون لمعاقبرة  االقال مراسل موقع و 
 أهالي الفتيان الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ ما سماها الهجمات المسلحة ضد اإلسرائيليين.

قانون على تكلي  اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع بالمصرادقة ووفقا ألدمكر ينص مشروع ال
علررى حرمرران العررائالت الفلسررطينية فرري القرردس مررن مخصصررات الترر مين الرروطني لمرردة خمررس سررنواتو 

 فور  دانة أبنائها بهذه المخالفات األمنية.
يجررراد  وأضررراف أن المشرررروع يهررردف للتضرررييق اقتصررراديا علرررى عرررائالت الفتيررران المنفرررذين للهجمررراتو وا 

وسيلة ردع لمن يفكر في تنفيذ هجمات مماثلة. ومرن المتوقرع أن يعررض مشرروع القرانون اليروم األحرد 
وقرردم مشررروع القررانون عضررو الكنيسررت ميكرري زوهررر مررن حررزب الليكررود الحرراكمو  علررى اللجنررة الوزاريررة.

الصررغار لتنفيررذ عملياتهرراو وجرراء فرري مسررودتر أن المنزمررات المسررلحة الفلسررطينية الترري تسررتخدم الفتيرران 
تستغل ما وصرفها بالعقوبرات المخففرة تجراههمو ممرا يتطلرب  يجراد قروانين أكثرر صررامة لزيرادة مسرتوى 

 الردعو على حد قولر.
 4/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 األغوار في الزراعية الدونمات عشرات يدم  ر االحتالل .26
 .الشمالية باألغوار متفرقة مناطق في الزراعية نماتالدو  عشرات اإلسرائيليو االحتالل دبابات دمرت
  ن االثنينو يوم و"وفا"لرر دراغمة عارف اإلسرائيليةو واالنتهاكات االستيطان شؤون  في الخبير وقال
 الشماليةو باألغوار متفرقة مناطق في المواطنين أراضي في بالغة أضرارا خلفت االحتالل دبابات
 .الحقلية بالمحاصيل يزرعوها أن المفترض من التي

 أراضي في والخفيفةو الثقيلة العسكرية اآلليات عشرات أسبوع من أكثر منذ االحتالل قوات وتحشد
 .عسكرية تدريبات إلجراء الشماليةو باألغوار المواطنين

 5/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 "الرحمة ابب" مقبرة في مقدسية جثمان دفن يمنع االحتالل .27

 أبو خديجة المقدسية جثمان دفن من االحتالل سلطات منعت جويحان: دياال -المحتلة  القدس
 في العائلة بقبر االثنينو يوم زهر المحتلةو القدس شمال عقب كفر سكان من( عاما   95) الدولة

 الطبيعيةو  اآلثار بدائرة يسمى ما مخطط ضمن المباركو األقصى للمسجد المحاذي "الرحمة باب"
 .المحتل البراق لساحة يصل هوائي قطار لتدشين  اإلسرائيلية

 مقبرة في لدفنها التوجر وأثناء جدتي توفت "الجديدة الحياة "لر الدولة أبو سمير العائلة أفراد أحد وقال
 .الدفن عملية استكمال من المشيعين لمنع المقبرة مدخل االحتالل قوات بمحاصرة تفاجئنا الرحمة
 سلطة بها تقوم التي الحفريات أعمال من قريبة المقبرة بان العائلة أخبرت االحتالل قوات أن فوأضا

 ".العائلة مقبرة في الموتى لدفن يحق ال وانر" "اإلسرائيلية واآلثار الطبيعة"
 فتح على العائلة أجبرت االحتالل سلطات أن كما السنينو مئات من مقامة العائلة مقبرة أن وأوضح
 يسمح ولم المخططو ضمن وليست المقبرة أطراف على تكون  أن على العائلة مقبرة عن عيدب قبر

 .االحتالل مراقبة تحت بدفنها العائلة من أفراد لستة  ال االحتالل
 5/12/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة

 
 الماضي مبرتشرين الثاني/ نوف خالل القطاع في جديدا   مولودا   4,676.. دقائق 10 كل غزة: مولود .28

ا 4,676 الماضي نوفمبر/ الثاني تشرين شهر خالل غزةو قطاع شهد او مولود   156 بمعدل جديد 
ا  (.دقائق عشر كل مولود) يوميًّا مولود 
 نسبة ف ن الداخليةو بوزارة والحاسوب المعلومات لنزم العامة لإلدارة التابع المعلومات مركز وبحسب
 .%2 بنسبة المنصرم نوفمبر شهر خالل اإلناث اليدمو  نسبة عن زادت الذكور المواليد
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ا 2430 غزة قطاع وشهد  بنسبة مولودة 2246 اإلناث المواليد عدد بلغ فيما و%52 بنسبة ذكر ا مولود 
48%. 

 5/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 
 السجون  في أبناءهم لحقوق  باالنتصار يطالبون  األسرى  أهالي .29

 اإلسرائيلي االحتالل سجون  في الفلسطينيين األسرى  أهالي من العشرات رُيص :الدلو مرحمد – غزة
 غزةو مدينة في األحمر للصليب الدولية اللجنة مقر أمام األسبوعي االعتصام في المشاركة على

 باإلفراج تطالب بعبارات ُذيِّّلت التي األسرىو أبنائهم صور المعتصمون  ورفع .أبنائهم مع تضامن ا
 الحقوقية المؤسسات ممثلي و بعض2016-12-5 ُنزمو االثنين الذي االعتصام يف وشارك .عنهم

 .الفلسطينية والفصائل
 الحقوقية المنزمات و"والمحررين األسرى  مفوضية" باسم الناطق الوحيديو نش ت طالب جانبر من

 .ياإلسرائيل االحتالل سجون  في كرامتر تنتهك الذي الفلسطيني اإلنساني حق ب نصاف الدولية
 المضرين اإلداريين المعتقلين السيما األسرىو حياة" إلنقاذ العاجل التحرك  لى المؤسسات تلك ودعا
 ."الطعام عن

 5/12/2016الين،  أون  فلسطين
 
 نوفمبر الماضي/ الثاني تشرين خالل فلسطينيا   527 واعتقال ستة استشهاد .31

  ن االثنينو أمس الفلسطينيةو التحرير ةمنزم في الدولية العالقات دائرة الفي: قالت رائد -   غزة
 527 على يزيد ما اعتقلت فيما بجرونو آخرين 63 وأصابت فلسطيّنيينو ستة قتلت االحتالل قوات

 .الماضي نوفمبر/ الثاني تشرين خالل آخرين 69 واحتجزت فلسطينيا و
 بحق االحتالل اتقو  ترتكبها التي الجرائم مسلسل استمرار الشهريو تقريرها في الدائرة وأكدت

 المناطق واقتحامات الطعنو عمليات مكافحة بدعوى  الميدانية باإلعدامات والمتمثلة الفلسطينيينو
 .المدنيين واستهداف المحتلةو الفلسطينية
 األول تشرين/أكتوبر في الجماهيرية "القدس هبة" بداية منذ ارتفعت الشهداء حصيلة أن وأوضحت

 التي الشهداء جثامين عدد ارتفع كما امرأةو( 18)و طفال و( 70) نهمبي شهيدا و( 266)  لى و2015
 أكثر أصيب التقريرو وبحسب. شهيدا  ( 25)  لى الجماعي العقاب من كنوع االحتالل قوات تحتجزها

 .الماضي الشهر خالل بجرون فلسطينيا  ( 63) من
 6/12/2016الخليج، الشارقة، 
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 "دياويكيبي" على االحتالل مع صراع: فلسطين .31
 على ينقر حاسوبرو شاشة على نزره الجرجاوي  أنس الفلسطيني الّشاب عيشة: يسّمر أبو الدين عز
 منذ... هناك من األجدادو حكايات من ليبدأ االحتاللو أفسده ما  صالن محاوال   المفاتيحو لوحة أزرار
 .المشروع والحق المسلوبو الّتراث على للحفا  األجيال وتصارع الّنكبة أحداث
 المحتوى  تدعيم على ويعمل متواصلةو ساعاتن  لخمس حاسوبر شاشة أمام يوميا   الجرجاوي  يجلس

  سرائيليا و الُمشوَّه المحتوى  وهو و"ويكيبيديا" الحرة العالمّية الموسوعة عبر العربّية باللغة الفلسطيني
 ضمن "ويكيبيديا" في ينفلسط محتوى   ثراء مشروع ي تي .ودوليا   عربيا   المهمَّ   عالميا و المسلوب
 المحتّلة حيفا مدينة من يّتخذ الذي( حملة) "االجتماعي اإلعالم لتطوير العربي المركز" من مبادرةن 
 .غّزة وقطاع الغربّية الّضفة أرجاء  لى المشروع ويمتدّ  لرو مقّرا  
 وآخر لفلسطينيوا المحتوى  لتدعيم فريق  : نحل كخلّية نعمل": الجرجاوي  يقول و"السفير" لر حديث وفي

 اإلسرائيلّية الهجمة من وحمايتر المغلوي المحتوى  لتعديل وثالث صحيحو نقي محتوى  إلنشاء
 الّصراع كافةو والّتاري  الجغرافيا عن بالمعلومات المحتوى  تدعيم العملية تشمل": مضيفا   و"المضادة

 وتربتها فلسطينو ونباتات ةالفلسطينيّ  األكالت حتى الفلسطينيو الّتراث عن ومعلوماتن  العدوو مع
 ."اإلسالمّية والمقّدسات الدينّية واألماكن وصخورهاو

 المرصد من بدعمن  و15الر زمالئر مع بالّتعاون  غّزةو في للمشروع منسقا   الجرجاوي  ويعمل
 خضعوا عضوا و 45 الطاقم فيبلغ و48الر وأراضي الّضفة في أّما اإلنسانو لحقوق  األورومتوسطي

 ."ويكيبيديا" مع الّتعامل كيفّية في ّثفةمك لتدريبات
 على للعمل جيشا    سرائيل تمتلك حيث العدوو مع المحتوى  لتعديل صراعن  وجود على الجرجاوي  ويؤّكد

 .ومصالحهم رغباتهم على بناء   محتواها وُيعّدل العربية باللغة الفلسطينّية المقاالت يراقب و"ويكيبيديا"
 الطرف من ألصلر المحتوى   رجاع ثمّ  اإلسرائيليو الطرف نم التعديالت صراع" أنّ  ويوضح

بقائها التعديلو  مكانية منع  لى الموسوعة يدفع الفلسطينيو  في حدث كما الصهاينةو أهواء حسب وا 
 ."اإلنكليزية باللغة 2014 العام صي  القطاع على اإلسرائيلي العدوان مقال

 6/12/2016السفير، بيروت، 

 
 األقصى المسجد شرق  األتربة مأكوا تقرير: حكاية .32

 األتربة من أكوام تنتشر( مربع متر 4000) دونمات أربعة مساحة أبوعرفة: على جمان -القدس  
 االستفادة من المصلين وتحرم المكان تشّوه بطريقة القدس في لألقصى الشرقي السور مقابل والحجارة

 .مساحتر من
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 المصلى من ُأخرجت حيث الماضيو القرن  ينياتتسع منذ الشرقية المنطقة األتربة هذه ومألت
شراف المصلين مئات بمعاونة صالن رائد الشي  قام عندما المرواني  اإلسالمية األوقاف دائرة وا 
 .واألوساخ األتربة تملؤه كانت بعدما لالستخدام مؤهال   وجعلر المصلى بترميم
لقائها األقصى المسجد خارج بةاألتر  تلك ب خراج حينها تقوم اإلسالمية األوقاف دائرة كانت  في وا 
 االحتالل قيام  لى الحقا   تنبهت لكنها أخرىو وأماكن الشرقي المسجد لسور المالصق قدرون  وادي

 واستخدامها المزعوم الهيكل فترة  لى ونسبها آثار على والحصول وتنخيلها األتربة ب خذ اإلسرائيلي
 .األقصى المسجد لمنطقة ملكيتر على دليال
  خراج بعدم قرارا اتخذت األوقاف  ن نت للجزيرة الكسواني عمر الشي  األقصى المسجد مدير ليقو 

 من وحفزها إلخفائها فوقها مصاطب لبناء وسعت االحتاللو قبل من الستخدامها درءا   األتربة
 من األوقاف منع االحتالل لكن المصاطبو تلك من المصلين استفادة  مكانية جانب  لى السرقةو

 .بذلك قيامال
 يمنع االحتالل لكن وتنقيتهاو األتربة لتسوية أيضا   مستعدة اإلسالمية األوقاف دائرة أن الكسواني يؤكد
 من عديدة مرات ومنعر القمامة أكياس مراقبتر  لى الفتا الخارجيةو المسجد أبواب على لسيطرتر ذلك

 .ب شرافر  ال  خراجها
 األقصىو المسجد داخل متوقفا ترميم مشروع 42 من ثرأك هناك أن نت للجزيرة الكسواني وبّين

 اآلثار سلطة من عمال  شراف مشترطا الالزمةو الخام المواد دخول ويعطل جميعا االحتالل يعرقلها
ا رفضا األوقاف دائرة ترفضر الذي األمر عليهاو اإلسرائيلية  .قاطع 

 4/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 "عمونا"مستعمرة  تسوية على اعتراضا   تقدم سلواد بلدية .33

 المجلس  لى اعتراضا اإلثنينو يوم زهر صالحو الرحمن عبد سلواد بلدية رئيس وتد: قدم محمد
 أعلنت التي التسوية على اإلسرائيلي االحتالل لجي  التابعة المدنية اإلدارة في للتخطيط األعلى
 خاصة بملكية أراض على المقامة "عمونا" مستوطنة بخصوص اإلسرائيلية الحكومة عنها

 .للفلسطينيين
 األراضي اعتبار نتنياهو بنيامين الحكومةو رئيس قرار على الشديدة معارضتر البلدية رئيس وأبدى
 المستوطنين عائالت لنقل تمهيدا وذلك و"غائبين أمالك" أنها على "عمونا" مستعمرة  ليها ستنقل التي
 .شيكل مليون  50 بكلفة و"كرافانيم" متنقلة يطانيةاست وحدات فوقها ستقام التي األراضي لهذه

 5/12/2016، 48عرب
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 خوري  وسعيد الصباغ حسيب باسم شارعين تدشن هللا رام بلدية .34
 الراحلين األعمال رجلي باسم بالمدينةو الدبلوماسي الحي في شارعين أمسو هللاو رام بلدية دشنت
 .خوري  وسعيد الصبا  حسيب
 التحرر مسيرة في والصبا  خوري  الراحلين دور مصطفىو محمد راالستثما صندوق  رئيس وأكد
 .المختلفة الفلسطينية والمشاريع للمؤسسات الدعم تقديم خالل من قويو اقتصاد وبناء
 الشعب أبناء من المناضلين لتكريم البلدية توجر  ن حديدو موسى هللا رام بلدية رئيس قال بدورهو

 .النهج هذا في وستستمر الفلسطينيو الكل ينةمد ب نها رسالتها يؤكد الفلسطينيو
نجازاتهما االجتماعي عطائهما في لهما يشهد وخوري  الصبا  الراحلين أن  لى وأشار  على وا 

 على تدل فلسطين في شيداها التي والخدماتيةو التحتية البنية ومشاريع العمرانية فالمشاريع األرضو
 الصبا  عائلتا أما. والخيرية واألكاديمية التعليمية ةوالمسير  الفلسطيني االقتصاد دعم في دورهما
 .اللفتة هذه على بالقائمين ف شادتا وخوري 

 6/12/2016األيام، رام هللا، 
 
 .. فصول المعاناة مستمرةغزةذوو االحتياجات الخاصة في  .35

ة أحيا ذوو االحتياجات الخاصة في قطاع غز : تحرير خلدون مزلومو من عبد الغني الشامي -غزة 
و وطالبت بمنحهم حقوقهم بما "التحّدي"و بتنزيم فعالية رياضية رفعت شعار "يوم المعاق العالمي"

 يضمن  عادة دمجهم في المجتمع.
وشارك يوم االثنينو نحو مائة شخص من ذوي االحتياجات الخاصةو بعضهم مصابين بفعل 

و "ساحة السرايا"الذي انطلق من  "يماراثون التحدّ "الحروب اإلسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزةو في 
 وتوق  داخل مقر المجلس التشريعي الفلسطينيو وسط مدينة غزة.

و والذي أقّرتر األمم "اليوم العالمي للمعاق"من كانون أول/ ديسمبرو  3وصادف أول أمس السبت الر 
 و لدعم ذوي االحتياجات الخاصة.1992المتحدة عام في سنة 

عن وزارة الشؤون االجتماعية في غزةو فقد خّلفت الحروب الثالث التي وبحسب بيان صدر حديثا 
أل  شخص يعانون من  عاقات  50و ما ال يقل عن 2008شنتها  سرائيل على القطاع منذ العام 

ذوو االحتياجات "ويقول مدير الرعاية والت هيل في وزارة الشؤون االجتماعيةو رياض البيطارو  دائمة.
صابتهم بتلك الخاصة في القطاع  هم ضحايا لسياسات االحتالل  سواء كان ذلك بسبب الحروب وا 

 ."اإلعاقات بشكل مباشرو أو بسبب سياسات اإلفقار ألهالي القطاع المحاصر
 5/12/2016، قدس برس
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 العام لالكتتاب شركاته إحدى أسهم يطرح الفلسطيني االستثمار صندوق  .36
 الصناعات ذراع وهي و"سند" شركة طرحت: امي له أحمد صوافطةو تحرير علي من - هللا رام

 .االثنين أمس العام لالكتتاب أسهمها من سهم ماليين ستة الفلسطينيو االستثمار لصندوق  اإلنشائية
 من العديد بحضور األسهم طرن عن اإلعالن حفل خالل للشركةو العام المدير قواسو لؤي  وقال
 لالكتتاب الشركة أسهم من سهم ماليين ستة طرن سيتم" والشركات البنوك وممثلي األعمال رجال
 أن وأضاف ".دوالر 1.35 بقيمة  صدار عالوة علير مضافا الواحد للسهم أمريكي دوالر بسعر العام

 الثاني/ يناير.  كانون  من الخامس حتى ويستمر الثالثاء اليوم سيبدأ االكتتاب
 فيهاو االكتتاب لتسجيل بنوك ثالثة دوالرو مليون  66 بر المصرن رأسمالها يبلغ التي الشركةو وحددت
 .الفلسطيني اإلسالمي والبنك فلسطين وبنك العربي البنك هي

 تنفيذ في وتوزيفها …دوالر مليون  14 حوالي جمع" الشركة أسهم طرن من الهدف أن قواس وأوضح
 ."والبرامج المشاريع من مجموعة
 في تعمل شركات ولدير دوالرو مليون  800 واليح الفلسطينية للسلطة التابع الصندوق  رأسمال ويبلغ

 .والعقار والصحة والزراعة السياحة
 5/12/2016لألنباء،  رويترز وكالة

 
 الفلسطينية ستظل هي الشغل الشاغل لكل المصريين القضيةالخارجية المصرية: وزارة  .37

قو أن القضية أكد سكرتير أول بقطاع فلسطين في وزارة الخارجية المصرية تامر توفي: القاهرة
الفلسطينية ستزل هي الشغل الشاغل لكل المصريينو مؤكدا أن مصر ستبذل قصارى جهدها 
بالتنسيق مع األشقاء العرب السترجاع كافة الحقوق الشرعية غير منقوصةو وفي مقدمتها  قامة 

 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 
ب توفيقو ممثل مصر في افتتان الدورة السابعة والتسعين لمؤتمر المشرفين على شؤون وأعر 

الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي انطلقت أعمالر اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة 
عضو اللجنة التنفيذية لمنزمة التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين الفلسطينيين زكريا األغاو 

اركة ممثلي الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيينو عن بالغ القلق لما تشهده القدس من محاوالت ومش
 لتغيير الهوية وطمس التراث الثقافي العربيو وتغيير الوضع الديموغرافي للسكان.

وأضاف أن بالده تدين ما يتعرض لر المسجد األقصى من مخطط للتقسيم المكاني والزمانيو وتزايد 
قتحامات المستوطنين للمسجدو واستمرار جي  االحتالل اإلسرائيلي في حمالت االعتقاالت وتيرة ا

 والتفتي  وهدم مساكن المواطنين الفلسطينيينو والتضييق على العمالة الفلسطينية.
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وشدد على أن بالده ستق   لى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية واإلقليميةو 
أن مصر تشعر بالقلق العميق من مشروع القانون الذي صادقت علير اللجنة الوزارية مشيرا  لى 

 للتشريعات في الحكومة اإلسرائيليةو الذي يسمح بشرعنة وضع المستوطنات في الضفة الغربية.
وبين توفيقو أن مصر تسعى  لى توطيد أواصر التعاون مع األشقاء الفلسطينيينو مضيفا أنر من 

وم وفد برئاسة النائب العام الفلسطيني مع عدد من أعضاء النيابة العامة بزيارة  لى المزمع أن يق
 مصر لتوطيد أوجر التعاون في المجال القضائي.

وقال  ن بالده تسعىو كذلكو بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينيةو  لى تلبية بعض االحتياجات 
 األزمة االقتصادية التي تمر بها البالد.الفلسطينية فيما يخص الجانب الصحي والدوائيو رغم 

 5/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : إسكندر صفا عميلنا!"إسرائيل" .38
زادت صحيفة يديعوت أحرونوت أمسو في مقالن ثانن بعد مقال أول قبل يومينو فصال  : يحيى دبوق 

ندر صفا بالعمل لدى الموساد وبناء السفن جديدا  من حكاية ارتباي رجل األعمال اللبناني اسك
الحربية اإلسرائيلية. تلك السفنو نفسهاو التي تدّك بها  سرائيل أرض لبنان وفلسطينو وتقتل اللبنانيين 
وتدمر بيوتهم. وصفا هو نفسر شريك تجاري مع آن ماري سمير مقبلو ابنة وزير الدفاعو في الدولة 

 ! التي ُيدّمر وطنها وُيقتل أبناؤها
و مملوك 6وتضي  يديعوت أحرونوتو أن الحوض الذي تبنى فير السفن الحربية من طراز ساعر 

في المئة من أسهمهاو هو ذاتر  سكندر صفاو  30لشركة  ماراتيةو وأن مدير الشركة الذي يملك 
الفرنسي على متن اليخت. ويشير كتاب أوك  لى أن « أوك»اإلسرائيلي بر« عاموس»الهدف من لقاء 

سرائيل ولدت قبل سنوات من لقائر بعاموس. « ساندي»لعالقة بين ا  وا 
تضي  الصحيفة اإلسرائيليةو أنر رغم محاوالتر لالبتعاد عن األضواءو  ال أن اسم صفا معروف 
للجمهور الفرنسي بسبب دوره في قضيتين في الثمانينيات والتسعينيات. األولىو ترتبط بالفدية التي 

نسية لتحرير مجموعة من الدبلوماسيين والصحافيين الفرنسيين الذين اختطفوا في دفعتها الحكومة الفر 
و عندما تبين أن سياسيين من اليمين في 1991و عام «أنغوال ررر غيت»لبنان. وفي الثانية المسماة 

مليون دوالر  لى رئيس أنغوال خوسير دوسانتوسو الذي قاتل  790فرنسا حاولوا نقل أسلحة بقيمة 
في بالده. وفي الحالتينو اختفى قسم من المبلغ على الطريقو وطرن اسم صفا في التحقيق  الثوار

يروي مصدر لم يش  أن يذكر اسمر لصحيفة »كمن توسط بين الطرفين واقتطع سمسرة سمينة. و
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فرنسية في تلك الفترةو أن السكندر صفا عالقات في كل المجتمعات في الشرق األوسطرو بما في 
 «.ل والموسادذلك  سرائي

 6/12/2016، ، بيروتاألخبار

 
 البطريرك الراعي يدعو لحل القضية الفلسطينية .39

وسائر المشرق للموارنةو الكاردينال مار بشارة بطرس الراعيو األسرة  أنطاكيادعا بطريرك : بيروت
رساء سال  يقاف  لىالدولية وكندا  م واستقرار الحروب الدائرة في المنطقة وحل القضية الفلسطينيةو وا 

 دائمين في الشرق األوسط من أجل أن تعي  شعوبر حياة كريمة وآمنة.
وبحث الراعيو خالل استقبالر اليوم االثنين وزير خارجية كندا ستيفان ديونو األوضاع العامة في 
لبنان والمنطقة وموضوع الحرب في سوريا وانعكاساتها على لبنانو  ضافة  لى أوضاع النازحين 

واالجتماعيةو والعبء الكبير الذي يحملر لبنان من جراء  اإلنسانيةوالالجئين الفلسطينيين السوريين 
 النزون السوري واللجوء الفلسطيني.

 5/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عون: لدي  حل لمشكلة تملك األجانب .41
العمل »تمنى علير « حركة األرض»دا  من وف الرئيس اللبناني ميشال عون  : التقى"الحياة" –بيروت 

إلعادة براءة الذمةو وحق الشفعة بين الناس وعدم تملك األجانب  ال بموجب مرسوم من مجلس 
لزام الشاري بشيك مصرفي عند تنفيذ الشراءو وتوقي  الشركات العقارية المغفلة )أسهم  الوزراء وا 

ورد عون «. ع من قبل الكتاب العدل للفلسطينيينكاملة( على أن تكون أسهما  اسمية ووق   قرار البي
و مذكرا  بما قالر في خطاب «األهمية الخاصة التي يوليها لموضوع الحفا  على األرض»مركزا  على 

وقال  نر سبق لر أن «. أرضا  بال شعب تصبح مشاعا  وشعبا  بال أرض يصبح الجئا  »القسم من أن 
ألجانب تم سحبر بعدما أدخلت علير تعديالت ال ت تل  مع قدم اقتران قانون لتعديل قانون تملك ا
حلوال  لهذه المعضلة سيحاول تطبيقها ال سيما أنر مقتنع ب ن »الغاية من تقديمرو مشيرا   لى أن لدير 

لن نسمح ألحد بتطيير هوية لبنان من خالل »و وقال: «من يتخلى عن أرضر يتخلى عن هويتر
 «.أرضر

 6/12/2016، الحياة، لندن
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 نظام السوري لم يلتزم بـاتفاق إنهاء حصار خان الشيحال: "فلسطين"صحيفة  .41
كشفت مصادر مختلفة من داخل مخيم خان الشيح لالجئين الفلسطينيين : أحمد المصري  -غزة 

جنوب العاصمة السورية دمشقو النقاب عن أن النزام السوري لم يلتزم بمراسم اتفاقر مع المعارضة 
دخال المساعدات اإلنسانية العاجلة لالجئين  السورية القاضية بنوده برفع الحصار عن خان الشيحو وا 

 المتبقين بداخلرو وفتح الطرق ومن  لى المخيم.
و أمس أن عدم "فلسطين"وأفادت المصادر مفضلة عدم الكش  عن هويتها لدواعن أمنيةو لصحيفة 

لقاو تنعدم الحياة بداخلرو ويشكل الدخول اتمام مراسم االتفاق يجعل من مخيم الشيح مربعا أمنيا مغ
 والخروج منر مغامرة تصل  لى القتل أو االعتقال.

آالف الجئ بقوا داخل مخيم خان الشيحو ويعيشون في  9وأشارت المصادر  لى أن ما يقارب من 
أوضاع قاسية ومزريةو بفعل نفاد األغذية واألدويةو وانقطاع الكهرباءو ووجود شلل كامل في 

وذكرت أن من ضمن شروي االتفاق األساسي أيضا ما بين النزام السوريو  صاالت.االت
والمعارضةو تشكيل لجنة حكومية للمصالحةو تعمل على تسوية وضع من اختار البقاء داخل 
المخيمو ورفع الحصار المفروض عليرو وا عادة الحياة داخل المخيم لطبيعتهاو الفتة  لى أن هذه 

 لمخيم حتى اللحزة.اللجنة لم تصل  لى ا
ولفتت المصادر ذاتها  لى أن من بين الشروي أيضا هو عدم التعرض  لى أبناء المخيم حتى ستة 

االتفاقو والسمان ب دخال من فروا  لى المخيم من الالجئين نتيجة استهدافر العسكري   برامأشهر من 
 في حال رغبوا في ذلك دون اعتراض.

من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيو  28ري والمعارضة المسلحة في وجرى اتفاق ما بين النزام السو 
قضى بموجبر  خراج ما يقارب من ألفي الجئ فلسطيني  لى جانب قوات المعارضة المسلحة من 

في أقصى الشمال السوريو وذلك كشريطة أساسية لرفع الحصار   دلبداخل المخيم نحو مدينة 
 .واستهداف المخيم من الطائرات الحربية

والفصائل  "أونروا" لى ذلكو أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورياو أن دور وكالة 
الفلسطينية ما زال غائب ا تمام ا عن معاناة األهالي داخل مخيم خان الشيحو موضحة أن آالف 

 الالجئين الفلسطينيين داخل المخيم يعيشون في زل برد قارسو وانعدام نهائي للمحروقات.
( ضحية من أبناء المخيم قضوا منذ بدء أحداث 197لى أن مجموعة العمل وثقت وقوع )يشار  

الحرب في سورياو فيما عا  المخيم خالل األسابيع القريبة الماضية حالة من االستهداف الحربي 
 الكبير.

 5/12/2016فلسطين أون الين، 
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 "إسرائيل"ـضرب سوداني حتى الموت ب: "هآرتس" .42
 ن  سرائيليْين أدينا بقتل مواطن سوداني قبل أسبوعين في مدينة بتان تكفا قرب قالت صحيفة هترتس 

تل أبيب حيث واصال ضربر حتى الموتو بينما امتنعت الشرطة اإلسرائيلية ونجمة داود الحمراء عن 
  سعافر وتركتاه ينزف.

د ضد المتهمين وقدمت النيابة اإلسرائيلية صبان أمس األحد الئحة اتهام للمحكمة في مدينة الل
 اللذين هربا من ساحة الحادثو وألقي القبض عليهما بعد أسبوع منر.

وأوضحت الصحيفة اإلسرائيلية أن السلطات القضائية رغم توفر كل األدلة على الجريمة اعتبرت أن 
ف الوفاة طبيعية وأنر لم تتوفر نية مسبقة للقتل بطريق العمد لدى اإلسرائيليين اللذين رفضا االعترا

 بالتهم الموجهة  ليهما.
 5/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 2017من غزة حول التعهدات المالية عام  "الجمعية العامة"يخاطب  "األونروا"ض مفو   .43

خاطب المفوض العام لوكالة )األونروا(و بيير كرهينبولو الجمعية العامة لألمم المتحدةو من : غزة
ع حضرتر كافة الدول األعضاءو حول التعهدات المالية قطاع غزةو مساء االثنينو في اجتما

و والتحديات التي تواجهها في قطاع غزةو والضفة الغربيةو ولبنانو وسورياو 2017عام  "األونروا"لر
 واألردن.

وأن عملياتها ستستمر  لى أن تحل قضية الالجئين  "األونروا"وقال كرهينبول  ن تحديات كبيرة تواجر 
تتعهد بالدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين وحياتهم  "األونروا"عادالو مؤكدا أن  الفلسطينيين حال

 بكرامة.
وشكر كرهينبول الدول المضيفة لالجئين والدول المانحةو وخص بالشكر كندا الستئنافها الدعم 

 طيني.مليون الجئ فلس 5.3و مطالبا دول العالم بتوسيع دعمها وخدمة أكثر من "األونروا"لميزانية 
أود أن أقول للعالم  نني لم أشاهد الجئا "و مضيفا: "العالم مل أو تعب"وقال  نر يسمع كثيرا أن 

فلسطينيا واحدا يرغب في أن يكون الجئاو وأن فعال من تعب من الزلم هم الالجئون الذين يجب أن 
 ."يكون لهم حال سياسيا يضمن لهم كرامتهم وحقوقهم

هينبول اتهامر إلسرائيل بت خير عملية اإلعمار عبر رفضها الموافقة وحول قضية اإلعمارو جدد كر 
على أسماء أرسلت  ليها منذ شهورو وأن آلية  دخال مواد البناء  لى غزة يجب أن يعاد النزر فيها 

 لرؤية اإليجابيات والسلبياتو وأنر ال يمكن أن تستمر عملية  عادة  عمار غزة  لى األبد.
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د الموزفينو قال  نر ينتزر نتائج اللجنة التي تم تشكيلها للنزر في الخالفات وحول العالقة مع اتحا
 الحادثة وهي تعمل األن ولم تنتر من عملها.

وأضاف أن هناك محادثات تتقدم حول الشراكة مع البنك الدوليو وأن جهودا كبيرة تبذل مع الدول 
 ."االونروا"لمالي لراألعضاء واألمين العام لألمم المتحدة حول استقرار الوضع ا

 5/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 في الضفة والقطاعمنحة بقيمة خمسة ماليين دوالر من البنك الدولي لزيادة فرص عمل الخريجين  .44
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة بقيمة خمسة ماليين : القدس المحتلة

 يو لمساندة الجهود الجارية لزيادة فرص العمل للخريجين الفلسطينيين.أمريك دوالر
االثنينو أن التمويل اإلضافي لمشروع االنتقال من  أمسوأوضح البنك الدولي في بيان صحفيو يوم 

التعليم  لى العمل سيركز على تحسين ُمؤهِّّالت التوزُّ  لخريجي مؤسسات التعليم العالي من 
طينيينو ومن ثمَّ تحسين آفاق العمل أمامهمو مشيرا  لى أن االقتصاد الفلسطيني عجز الطالب الفلس

عن تهيئة ما يكفي من فرص العملو وذلك تحت وْط ة العديد من التحديات مثل ت ثير الصراعو 
ل  وأشاروالقيود المفروضة على الحركةو واالنتقالو مع ارتفاع معدالت النمو السكاني.   لى أن ُمعدَّ

في قطاع غزة(و ولم يساير  %42في الضفةو و %18) %27بطالة الكلي ال يزال مرتفعاو  ذ بلغ ال
 خلق الوزائ  نمو أعداد القوى العاملة.

 6/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 تعيق نمو االقتصاد في غزة "إسرائيل": "أونروا" .45
ئيلية تعيق النمو االقتصادي في قطاع السلطات اإلسرا  ناألناضول: قالت وكالة )أونروا(و  –غزة 

 غزةو الذي يعاني من تدهور غير مسبوقو بفعل الحصار المتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام. 
التعافي المستدام القتصاد القطاع المحاصر يتم »و في بيان لها مساء أمس االثنين «أونروا»وقالت 

و بدون وجود  عاقات على حركة األفراد عن طريق السمان للقطاعات اإلنتاجية والتجارة أن تنم
 «.والبضائعو سواء بالدخول أو الخروج من غزة
فرضت  سرائيل المزيد من التشديد على حركة األفراد »وأشارت  لى أنر خالل األشهر الماضية 

 «.والبضائعو حيث أدى ذلك  لى خنق نشاي القطاع الخاص وألحق أضرارا في االقتصاد بشكل عام
آالف صن و تدخل في الصناعات  3ئيلو حسب وزارة االقتصاد في غزةو أكثر من وتحزر  سرا

 «.المزدوج»المعدنية والغذائيةو بذريعة استخدامها 
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 5في بيانها  لى أن  سرائيل قلصت عدد الشركات المسمون لها باالستيراد من نحو « أونروا»ولفتت 
 فقط. 200آالف شركة  لى حوالي 

 6/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 بسبب االستيطان  "إسرائيل"نصف األمريكيين يؤيدون فرض عقوبات على استطالع:  .46
( لالحتاللو ووصلت نجاحاتها BDSتتوالى الضربات التي توجهها حركة المقاطعة العالمية ): رام هللا

 .حد  قناع الشعب األمريكي بضرورة فرض عقوبات على  سرائيل على خلفية أنشطتها االستيطانية
استطالعا جديدا للرأي العام صدر في الثاني من كانون   ن األرضوقال المكتب الوطني للدفاع عن 

األول الجاري عن مؤسسة بروكينغز ومقرها في واشنطنو أوضح أن ما يقارب نص  األمريكيين 
ع يؤيدون فرض عقوبات على  سرائيل بسبب النشاي االستيطانيو وجاءت نتائج االستطالع متزامنة م

للسياساتو لتعزيز الحوار المفتون بين الشخصيات  "منتدى سابان"افتتان أعمال الدورة السنوية لر 
 السياسية اإلسرائيلية واألمريكية الرفيعة.

من  %46أن  أمريكيامواطنا  2570و وشارك فير "بروكينغز"وجاء في االستطالع الذي أجرتر مؤسسة 
 سرائيل ردا على سياساتها االستيطانية في مناطق الضفة األمريكيين يؤيدون  جراءات عقابية ضد 
 خالل العام الماضي. %9والقدس الشرقيةو وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

 6/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ( توجع االحتاللبي دي أسحركة المقاطعة )تقرير:  .47
( لالحتاللو BDSلمقاطعة العالمية )تتوالى الضربات التي توجهها حركة ا –الحياة الجديدة –رام هللا

ووصلت نجاحاتها حد  قناع الشعب األمريكي بضرورة فرض عقوبات على  سرائيل على خلفية 
 أنشطتها االستيطانية.

بيع معزم استثماراتها في دولة االحتالل. حيث وصلت مناورات هذه الشركة  G4Sأعلنت شركة فقد 
كانت تناور على امتداد سنوات  G4Sاراتها. شركة خط النهاية واضطرت للرضوخ وتصفية استثم

أنها ستنهي دورها في المستوطنات والحواجز العسكرية والسجون اإلسرائيلية  2013وأعلنت في عام 
و بفعل الخسائر التي تعرضت لها 2014ولكنها لم تنفذ تعهدها. واضطرت في عام  2015بحلول عام 

وعلى مفترق  اإلسرائيليةلطات االحتالل في السجون أن تعلن تحت ضغط التشهير بتواطئها مع س
الذي أبرمتر مع مصلحة السجون  "ال تنوي تجديد العقد"الطرق والمعابر والحواجز العسكرية أنها 

 .2017اإلسرائيلية عندما ينتهي في عام 
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ت صو  أنعلى الصعيد الدولي بعد   سرائيلفي الوقت نفسرو تصاعدت الفعاليات والدعوات لمقاطعة 
 ." سرائيل"من طلبة العلوم االجتماعية في جامعة تشيلي لتبني مقاطعة  90%

في مخيم الرشيدية جنوب لبنانو رافقر  عالن  " سرائيل"مقاطعة  األساسيوعقد مهرجان شعبي عنوانر 
 بورقة مباد  حركة المخيمات تقاطع. التزامهامؤسسة عاملة داخل المخيمو  18

ي الجزائر باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع تسويق وتداول دواء مسكن عربياو أمرت وزارة الصحة ف
 ." سرائيل"قاتل مصدر  نتاجر 

للمجلس دعما  لر #األسبوع  "HP"وفي السياقو أعاد مجلس بلدية ديري في ايرلندا طابعات شركة 
 و المتورطة بحصار غزة ودعم جرائم االحتالل بحق الفلسطينيينHPالعالمي ضد_
البرتغاليةو وطلوا واجهتر  "بورتو"مطعم ا في البرتغالو في مدينة  " سرائيل"نشطاء ضد كما هاجم 

مطعم كانتينهو دو آفيليز يتعاون مع "و "فلسطين حرة"باألحمر وألصقوا الفتاتن كتب عليها: 
وذلك عقب مشاركة أحد طهاتر في مهرجان  "تفضلوا لتناول وجبة من الفوسفور األبيض"و "االحتالل
وأجبر هذا الهجوم الطاهي البرتغالي على  "الموائد المستديرة"مهرجان  " سرائيل"عمة في لألط

 االنسحاب من مشاركتر في المهرجان.
وقرر مجلس مدينة ترونهايمو ثالث أكبر مدينة في #النرويجو #مقاطعة الخدمات والبضائع القادمة 

و ويدعو برلمان النرويج 1967ذ عام من المستعمرات اإلسرائيلية المقامة في األرض المحتلة من
 التخاذ قرارات مشابهةو ويدعو المواطنين  لى مقاطعة بضائع المستعمرات.

األخالق والمسؤولية "( عن مؤتمر HPو  قصاء شركة )BDS " سرائيل"كما أكدت حركة مقاطعة 
. وبحسب بيان ئيلياإلسرافي  يطالياو لدعمها جرائم االحتالل  "االجتماعية في تكنولوجيا المعلومات

في  يطاليا  " سرائيل"للحركةو ف ن تم  قصاء الشركة من المؤتمر جاء بعد مناشدة من حملة مقاطعة 
 ."HP"ب قصائها لدعمها االحتاللو ضمن األسبوع العالمي ضد 

 6/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ؟اليهودي مب طريق السالم بوقف االستيطاناد تر عب   هل يُ : فورين بوليسي .48
مب أن ينتقي خياراتر بعناية فيما يتعلق اقالت مجلة أمريكية  ن على الرئيس المنتخب دونالد تر 

يضع  "نهائي"بالمستوطنات اليهودية في األراضي الفلسطينية  ن كان يريد التوصل  لى اتفاق سالم 
 حدا للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

ريكي الذي ستمارسر  دارة ترامب للحد من التوسع في وترى فورين بوليسي أن مدى النفوذ األم
المستوطنات سرعان ما سيتضحو  ذ يتوق  ذلك على ما  ذا كان الرئيس المنتخب سيقرر تجاهل 
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المستوطنات تماما ويطلق يد  سرائيلو وفق ما ذكر هو في مقابلة أجرتها معر صحيفة ديلي ميل 
الذي اتفق  -آخر رئيس جمهوري -نهج جورج بو  االبن  بان حملتر االنتخابيةو أم أنر ربما يتبنى 

مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي حينها أرييل شارون على أن المستوطنات يمكنها أن تنمو من حيث 
 تعداد السكان ولكن ليس في حجمها الفعلي.

في المقال الذي كتبر األكاديمي بمجلس العالقات الدولية في واشنطن  ليوت -وأوضحت المجلة 
فبمقدوره الت ثير على السياسة  "بحكمة"أنر  ذا تمكن ترامب من استخدام النفوذ األمريكي  -برامزأ

اإلسرائيلية الخاصة بالمستوطنات. وفي هذا الصددو قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
ين علينا ساعتئذ ف نر يتع"مؤخرا  نر  ذا انتهجت اإلدارة األمريكية الجديدة نفس سياسة بو  شارون 

 ."األخذ بها وعدم البناء خارج الوحدات االستيطانية
وخلص الكاتب  لى أن على  دارة ترامب أن ُتثني  سرائيل عن االستثمار بالمستوطنات أو أن يقطنها 

يبيح ذلك.. واألهم من ذلك كلر هو التركيز  استراتيجيفببساطة ليس ثمة منطق "مزيد من السكان 
ع النهائي مثل حق العودة لالجئين الفلسطينيينو ومستقبل القدسو واألمن بالمناطق على قضايا الوض

 ."التي قد تحاول حركة حماس أو حتى تنزيم الدولة اإلسالمية السيطرة عليها في المستقبل
 5/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 المؤتمر السابع فصل غزة عن الضفة الغربية .49

فايز أبو شمالة د.  
أعضاء فقطو من سكان قطاع غزةو في انتخابات المجلس الثوري لحركة فتحو من أصل  5حين يفوز 

و والذي %4ثمانين عضوا و فمعنى ذلك أن غزة ممثلة في القرار التنزيمي لحركة فتح بنسبة تقل عن 
يعزز هذا التقدير هو فوز شخص واحد من سكان قطاع غزة في انتخابات اللجنة المركزية لحركة 

 عضوا . 21تضم  فتح التي
لن أضيق مجال التفكير وأزعم أن الرئيس محمود عباس أخط  في قراءة الواقعو وقدم دون أن يدري 
نصرا  كبيرا  للنائب محمد دحالنو الذي سيخطو واثقا   لى قيادة حركة فتح في قطاع غزة على أقل 

نما س جزم أن استثناء تنزيم حركة فتح في غزة كان عمال   تقديرو بعيدا  عن الضفة الغربيةو وا 
مدروسا  بعناية فائقةو وتم التخطيط لر في الغرف المغلقةو بهدف تمزيق الوحدة التنزيمية لحركة فتح 
نفسهاو كي تتماثل مع االنقسام الجغرافي القائم بين غزة والضفة الغربيةو ولهذا التمزيق أبعاد سياسية 

 وتنزيمية لن يطول انتزارهاو وأهمها:
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ر معسكر محمد دحالن ب نر األقوى اآلنو والسيما بعد انضمام آالف العناصر التنزيمية أوال : شعو 
الغاضبة من مقررات المؤتمر السابعو وانضمام الذين تم استبعادهم عن أعمال المؤتمرر  ضافة  لى 
 الذين رشحوا أنفسهم النتخابات المجلس الثوري واللجنة المركزيةو وتم  قصاؤهم بشكل زعزع ثقتهم
ب عمال المؤتمرو هذا الجمع الهائل من شباب حركة فتحو هو القاعدة العريضة لمؤتمر فتح السابع 
الذي سيدعو  لير محمد دحالن قريبا  جدا و وفق تقديريو المؤتمر الذي سيكون عموده الفقري قطاع 

كون النتيجة هي غزةو تماما  كما كانت الضفة الغربية هي العمود الفقري لمؤتمر حركة فتح السابعو لت
 افتراق غزة عن الضفة الغربية تنزيميا  بشكل نهائي.

ثانيا : سيزغرد محمود عباس في عبر للمؤتمر الذي سيدعو  لير دحالنو فقد تحقق لر ما أراد من 
تعزيز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربيةو وتحققت لر الرغبة في التخلص من تنزيم حركة فتح 

بعد ذلك في اتجاه الدعوة  لى عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني في قطاع غزةو ليخطو 
 الفلسطينيو تكون بمثابة تفويض فصائلي لمحمود عباسو يرد فير على مؤتمر دحالن.

قد يس ل البعض: وماذا عن حركة حماس التي شاركت في الجلسة االفتتاحية للمؤتمرو وتنتزر 
 نية تسبق انعقاد المجلس الوطني؟خطوة عملية من عباس؟ وهل من مصالحة فلسطي

اإلجابة على هذا السؤال تعود بنا  لى عشر سنوات خلتو حين أعطى محمود عباس أوامره  لى 
األجهزة األمنية في قطاع غزة بعدم التدخل فيما يجري من أحداث داخل قطاع غزةو حتى أمسى 

مواطنينو ولم تحرك األجهزة جهاز الشرطة الفلسطينية متفرجا  على االعتداءات اليومية بحق ال
األمنية ساكنا و رغم تصاعد الصراعات الداخلية والعائليةو التي وصلت  لى حد االشتباكات المسلحة 
اليومية في أكثر من مكانو ليترعرع في ذلك الوقت االنفالت األمني وفق خطة مدروسةو الهدف 

 هق للوطن.منها هو الوصول  لى هذه الحالة من االنقسام التنزيمي المر 
ذا شحذ الشعب الفلسطيني ذاكرتر ت كد لدير أن الحريص على تمزيق وحدة حركة فتحو لن يكون  وا 

 حريصا  على وحدة الجغرافيا الفلسطينيةو ومن يرعى االنقسام ال يمكنر رعاية المصالحة.
 5/12/2016، الين أون فلسطين 

 
 ال تزال القضايا مطروحة رغم انعقاد المؤتمر السابع .51

ي المصري هان  
انتهى المؤتمر السابع ب سرع مما كان متوقع ا من دون انفجاراتو بالرغم من غضب العديد ممن 

و ومن المئاتو وأكثرو ممن حرموا من العضويةو "متجّنحين"ُحرموا من عضويتر على خلفية اعتبارهم 
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العدد وبهذه  وكذلك المئات من الغاضبين ممن لم يحالفهم الحل في النجان. فالمؤتمر عقد بهذا
 الطريقة للتحكم بنتائجرو  ذ كان غالبية أعضائر من المعينين والموزفين ال من المنتخبين.

باعتبارها حزب السلطة )حزب الموزفين(و في حين  "فتح"يمكن تلخيص نتائج المؤتمر ب نر كرس 
كل السلطة كان المفترض أن تبدأ منر مسيرة ابتعادها عن السلطة ك حد شروي ومتطلبات تغيير ش

ووزائفها والتزاماتها  لكي تصبح سلطة وطنية خدمية في خدمة المصلحة الوطنيةو وأداة من أدوات 
المنزمة بعد  عادة بناء مؤسساتها لتضم مختل  ألوان الطي  السياسي واالجتماعي التي تؤمن 

الرئيس محمود بالمشاركة السياسية. كما كان المؤتمر في األساس مؤتمر ا لتمديد وتجديد شرعية 
بعاد محمد دحالن ومجموعتر خارج  و على "فتح"عباسو وضمان بقائر لخمس سنوات قادمةو وا 

 األقلو حتى  شعار آخر.
 ذا لخصنا نتائج المؤتمر بكلمة واحدة فهي )االستمرارية(. فقد بايع المؤتمر الرئيس بالتصفيق وليس 

قضي ب جراء االنتخابات بعد تقديم كش  بالتصويتو وفي الجلسة األولىو خالف ا لألصول التي ت
الحساب وتقييم الفترة السابقةو وبعد تقديم خطة المرحلة القادمة. وتبنى المؤتمر خطاب الرئيس الذي 

وتجاهل  اإلنجازاتوكان األطول في رسالة أنر قادر على البقاء في القيادةو حيث ُضّخمت فير 
 أسوأ وأخطر المراحل التي مرت بها. اإلخفاقات رغم أن القضية الفلسطينية اآلن في

ا استمراره في النهج الذي سار فير قبل اتفاق أوسلو  ا كعادترو مؤكد  كما جاء خطاب الرئيس صريح 
وبعدهو الذي أوصلنا  لى الكارثة التي نعي  فيهاو في زل تعمق االحتالل وتوّسع االستيطانو لدرجة 

أل  مستوطنو  ضافة  لى تقّطع  800الي وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية  لى حو 
األوصالو وتعّمق االنقسام أفقي ا وعمودي او وازدياد الهوة بين الفقراء واألغنياءو وتفشي الفسادو وارتفاع 
نسبة البطالةو وتدهور التعليم والصحة واإلنتاج الوطنيو عدا عن انتهاك الحقوق والحرياتو والقضاء 

 و ووضع السلطات كلها في يد شخص واحد.على القضاءو وتعطيل المؤسسات
سيكون عام تجسيد الدولةو من دون أن يقول لنا كي  وما هي  2017وأكد الرئيس على أن العام 

خّطتر لتحقيق ذلكو وفي هذا السياقو أزهر الرئيس أن األولوية الحقيقية لدير هي العمل السياسي 
ؤسسة دولية من دون التوق  أمام عدم تفعيل م 520والديبلوماسيو من خالل تعهده باالنضمام  لى 

ا محكمة الجنايات الدوليةو وحديثر  عضوية فلسطين في المؤسسات التي انضمت  ليهاو وخصوص 
حول تكرار طرن موضوع االعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية على مجلس األمنو ومالحقة 

اف ال يمكن أن تتحقق ما لم تكن ضمن بريطانيا على تقديمها وعد بلفورو متناسي ا أن هذه األهد
ستراتيجية سياسية ونضالية قادرة على تغيير موازين القوى وجعل االحتالل مكلف ا إلسرائيل.   تصور وا 
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كما لم يخبرنا الرئيس عن حصيلة عمل لجنة التواصل مع مختل  مكونات المجتمع اإلسرائيليو وهل 
وق القلسطينيةو أم  لى توجر  سرائيل أكثر نحو أدت  لى زيادة معسكر السالم والمؤمنين بالحق
. وهذا يعود  لى أسباب عدةو أهمها "معسكر السالم"التطرفو لدرجة تالشي ما كان يطلق علير 

ا في عهد الرئيسو التي فتحت شهية  سرائيل للحصول على  السياسة الفلسطينية المعتمدةو خصوص 
 المزيد من التنازالت الفلسطينية.

و وما "مبادرة السالم العربية"لى تهافت السياسة المعتمدة تمسك الرئيس بما جاء في أكبر دليل ع
تضمنتر من حل متفق علير لقضية الالجئين الذي يضع الفيتو بيد  سرائيلو رغم أنها تريد الحصول 
و وتجاوز القضية الفلسطينية من خالل الحل  على االعتراف العربي واإلسالمي والتطبيع معها أوال 

 إلقليمي الذي يتغنى بر نتنياهو.ا
 ن التمسك بالثوابت الفلسطينية الذي أكد علير الرئيس يتطلب سحب االعتراف بحق  سرائيل في 
الوجود المتضمن في الرسائل المتبادلة الذي نس  هذه الثوابت من حيث الجوهر وتبنى رواية الحركة 

قامة حكم ذاتي الصهيونيةو ولم تقدم  سرائيل مقابلر سوى االعتراف با لمنزمة كممثل للفلسطينيين وا 
 تحت سيطرة االحتالل.

خالل المؤتمر في  حداث  "حماس"و "فتح"ال يجب التعويل على األجواء اإليجابية التي زهرت بين 
اختراق في مل  المصالحة لسبب بسيطو يتمثل ب ن الرئيس أعاد طرن موقفر السابق المنادي 

يسبقها أو ال يسبقها تشكيل حكومة وحدة وطنيةو على أن يقود الفائز  باالحتكام لالنتخابات على أن
بها. وهذا يعكس عدم جدية وتكرار ا لما سمعناه وشاهدناه طوال السنوات السابقة من تجاهل ألهمية 
ا األمنيةو والتوافق على برنامج سياسي وطني وأسس الشراكة السياسية  توحيد المؤسساتو خصوص 

 ابات.قبل الذهاب لالنتخ
 "فتح"و هل ستسلم لها "حماس"يكفي أن أس ل  ذا جرت االنتخابات وفق ا لما طالب بر الرئيس وفازت 

ذا سلمنا جدال  "فتح" ذا فازت  "حماس"؟ والعكس صحيحو فهل ستسلم "الجمل بما حمل"والرئيس  ؟ وا 
او فهل ستسمح  سرائيل لحماس بقيادة السلطة قبل أن تلتزم  أن هذا يمكن أن يحدثو وهو صعب جد 

 بااللتزامات األمنية والسياسية واالقتصادية التي حولتها لوكيل أمني عند االحتالل؟
كان من المتوقع أن يتوق  المؤتمر أمام التردي في العالقات الفلسطينية مع عدد من الدول العربية 

اللجنة المكلفة بمتابعة المنضوية في  طار ما عرف باللجنة الرباعية العربيةو فال يكفي اإلشادة بدور 
مبادرة السالم العربيةو وبدعم السعودية والجزائر للسلطةو والدفاع عن القرار المستقلو ألنر لم يكن 

 يعني ال في الماضي وال اآلن وال في المستقبل التخلي عن العرب.
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او ليس من المقبول أن تكون مس لة المطالبة بعودة دحالن ومجموعتر محور االهتمام العربيو  طبع 
ببراشوت عربي رغم أنر ال يحمل  "فتح"فهذا يقّزم الدور العربي ويجعل دحالن ك نر سيهبط على 

ا مختلف او وهذا ما دفع أبو مازن ومعر   لى رفضرو ألن دحالن يريد المنافسة بدعم عربي  "فتح"برنامج 
لتالي في انتهاء عهدهو على خالفة أبو مازنو األمر الذي كان سيسرع في الصراع على الخالفةو وبا

السابع  "فتح"وهذا األمر كان سبب ا في تردي العالقات الفلسطينية العربيةو وفي اإلسراع بعقد مؤتمر 
 الذي كّرس  قصاء دحالن.

كان ويجب الفصل ما بين العالقات الفلسطينية العربية وعودة دحالن على أرضية  زهار الحرص 
ساس القناعة ب ن القضية الفلسطينية جامعة للعربو وأّن البعد على أمتن العالقات مع العربو على أ

العربي للقضية الفلسطينية في منتهى األهميةو ومن دونر كان من المتعذر أن تبقى القضية حية 
 وصامدة رغم كل ما تعرضت لر منذ نشوئها منذ أكثر من مائة عام حتى اآلن.

الضارة واإلسرائيلية الضارة دائم ا يكون أوال  ب عطاء  ن قطع الطريق على التدخالت العربية والدولية 
األولوية إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس برنامج القواسم الوطنية المشتركةو 
ا لمواصلة الكفان من أجل  نهاء االحتالل  والديمقراطية التوافقيةو والشراكة السياسية الحقيقيةو تمهيد 

 لفلسطينية.وتحقيق األهداف ا
و "فتح"وثاني او من خالل وق  المخططات لعقد المجلس الوطني بنفس الطريقة التي عقد فيها مؤتمر 

بحيث تتم هندسة المنزمة على مقاس شخص واحد أو أشخاص عدة أو حتى على مقاس تنزيم 
وحدهو من خالل عقد المجلس بمن حضر واإلصرار على عقده تحت حراب االحتاللو ما يقضي 

ا ممن سل ف ا على  مكانية مشاركة قيادات كثيرة وأعضاء مجلس وطني في غزة والخارجو خصوص 
 ينتمون لحماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطيةو  ضافة  لى الفصائل المقيمة خارج فلسطين.

ائل داخل  ذا حسنت النواياو ف ن المطلوب قيام اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة تحضيرية بمشاركة الفص
المنزمة وخارجهاو وضم ممثلين عن الشتات والمرأة والشبابو لتقوم ببحث التحضير لمجلس وطني 
جديدو أو دعوة المجلس القديم مع توفير ضمانات لمشاركة الفصائل والقطاعات التي ال تزال خارج 

 المنزمة.
بي ا وصراع ا على المصالح كان انتخا "فتح"وأخير او ليس كل ما حصل سيئ او فبالرغم من أن مؤتمر 

والمراكزو ولم يعط البرنامج السياسي األهمية المحورية التي يستحقهاو فلذلك كرس القديم وفتح طريق 
أضع   "فتح"الهبوي أكثر في السق  السياسي الفلسطينيو ألن الرئيس خرج أقوى في حين أصبحت 

هر ونجان العديد من العناصرو مما كانت علير   ال أّن هناك بصيص أمل من خالل بعض الزوا 
أهمها حصول أبو القّسام وأم القّسام على أعلى األصواتو ونجان العديد من القيادات والعناصر التي 
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ال تزال تحمل لواء القضية وال تحركها المصالح الفردية فقط. وعلى أهمية ذلك ف ن الفرد ال يملك 
وخارجها على أساس رؤية وطنية جامعة  "فتح"عصا سحريةو فنحن بحاجة  لى فريق  نقاذ وطني من 

 قادرة على النصر. استراتيجيةتنبثق عنها 

 6/12/2016، هللا راماأليام، 
 

 هدم منازل المقدسيين وشرعنة المستوطنات .51
 داود كتَّاب
مجموعتان منفصلتان من المنازل التي بنيت من دون ترخيص في األراضي الفلسطينية المحتلة 

 ا كليا.تنتزر مصيرا مختلف
الفلسطينيونو خاصة الساكنين في القدس الشرقية حيث لم تتم الموافقة على عمل التخطيط الالزم 

عاماو يتعرضون  لى هدم بيوتهم في كل مرة يتجرأ أحدهم على بناء  49لألحياء الفلسطينية منذ 
 تقريبا. مسكن ألسرتر دون الحصول على ترخيص  سكان  سرائيلي والذي يعتبر من شبر المستحيل

منزال  74منزال فلسطينياو وذلك بزيادة تصل  لى  112لقد تم في هذا العام وحتى اآلن تدمير حوالي 
 .2015أكثر من تلك التي دمرت عام 

 
 خياران

يعطي اإلسرائيليون أصحاب المنازل خيارا:  ما أن يهدموا بيوتهم ب نفسهم أو يدفعوا فاتورة باهزة 
 ره.للحكومة لكي تقوم هي بتدمي

يتم هدم المنازل وأبنية أخرى في أجزاء أخرى من األراضي المحتلة كذلكو ال سيما في غور األردن 
وفي منطقة الخليل حتى أن هناك عددا من األبنية التي بنيت ب موال من االتحاد األوروبي وغيره تم 

 تدميرها من قبل الجي  اإلسرائيلي.
التي ت مر بتدمير المنازل الفلسطينية تعمل على  ضفاء  اإلسرائيليةوفي الوقت نفسرو ف ن الحكومة 

 الشرعية على البؤر االستيطانية التي بنيت من دون موافقة حكومة االحتالل.
وافقت لجنة في الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل من ش نر أن يضفي الشرعية على هذه 

على قانون يشرعن كافة المستوطنات في المستوطنات ب ثر رجعيو كما تم التصويت بالقراءة األولى 
 األراضي المحتلة.
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ويعتبر القانون الدولي كافة المستوطنات غير شرعيةو ويمنع شعب دولة االحتالل من االنتقال  لى 
المناطق المحتلة. كما أن هدم بيوت المواطنين األصليين الذين يقبعون تحت االحتالل ممنوع أيضا 

  ذ يعتبر عقابا جماعيا.
ستوطنون المدعومون في كثير من األحيان من الجي  واإلدارة المدنيةو ومن غيرهم من الم

السياسيين واإلداريين الحكوميينو يخططون ويستولون على األراضي والمنشتت الموجودة في 
 المستوطنات من تلقاء أنفسهم.  

ية واسعة ودراسات حول نشرت منزمات  سرائيلية وفلسطينية مختلفة ووسائل اإلعالم تقارير استقصائ
مدى تعاون المستوطنين والحكومة بهدف اتخاذ األراضي الفلسطينية لجعلها متاحة بشكل خاص 

 للمستوطنين والمستوطنات اليهودية.
يعمل المستوطنون اليهود تحت حماية الجي  اإلسرائيلي على  نشاء هذه المستوطنات على أراضن ال 

راضي من الفلسطينيين بحجة المصلحة العامةو وفي أوقات أخرى يملكونها. وأحيانا تتم مصادرة األ
تدعي  سرائيل أن األرض هي أراضي ميريةو أي ملك للدولةو وعلير تقوم  سرائيل بالسيطرة عليها 
على الرغم من أنها قوة محتلة ُيحزر عليها بشكل واضح من القانون الدولي تغيير الوضع القانوني 

 للمناطق التي تحتلها.
حدى هذه القضايا تنزر فيها أحي انا يتم بناء المستوطنات اإلسرائيلية على أراض فلسطينية خاصةو وا 

 المحكمة العليا اإلسرائيلية في الوقت الحاضر.
 

 تجاوز العراقيل
الفلسطينية من منطقة سلواد )بالقرب من رام  "حمد"تم بناء مستوطنة عمونا على أرض تعود لعائلة 

االت القليلة التي حكمت فيها المحكمة العليا اإلسرائيلية لصالح مالك األرض هللا(. هذه  حدى الح
الفلسطينيو ورفضت الجهود التي بذلها المستوطنون اإلسرائيليون والحكومة حتى يتم غض النزر 

 عن حقيقة بسيطة أال وهي أن األرض ملك لعائلة فلسطينية.
ية بعض المستوطنات القائمة من أجل تجاوز يتم العمل داخل الكنيست والحكومة على محاولة تسو 

 العراقيل القانونية الداخلية والمعارضة الدولية.
 38التي وافقت على تقديم منحة ضخمة لعشر سنوات وقيمتها - دارة الرئيس األميركي باراك أوباما 

من احتجت علنا على المشروع االستيطاني اإلسرائيليو وحذرت على وجر التحديد  -مليار دوالر
محاولة الموافقة وب ثر رجعي على  ضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية التي تعتبرها  سرائيل 

 نفسها غير قانونية.
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التناقض بين تفاعل  سرائيل مع الفلسطينيين الذين يبنون بيوتهم على أرضهم وفي المناطق 
التي تعتبر انتهاكا للقانون الفلسطينية وتفاعلها مع المستوطنين اليهود الذين يبنون مستوطناتهم 
 اإلنساني الدولي يعبر بشكل واضح عن طبيعة التمييز العنصري لالحتالل.

قوة االحتالل التي تغض النزر عن المستوطنات اليهودية وتوفر لهم األمن والحماية والمياه 
كان والكهرباءو وتتستر على أعمالهم غير القانونيةو تتصرف بطريقة مختلفة تماما تجاه الس

 الفلسطينيين في القدس.
ال يوجد تطابق بين حالة فلسطيني في القدس أجبر على بناء منزل على أرضر دون الحصول على 
ترخيص من قوة احتالل مصممة على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم األساسيةو والمشروع 

 المستوطنين. االستيطاني المسلح بسلطة االحتالل والمال من الجي  والحكومة ودعم مجموعات
االحتالل العسكري انحراف وليس حالة طبيعية وال يمكن التوصل  لى حل للصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي دون االلتزام ب نهاء هذا االنحراف.
ال يمكن لالحتالل أن يستمر مهما بلغ عدد السنوات التي مرت ومهما كانت بارعة حملة العالقات 

 العامة للمحتل.
 5/12/2016، وحةالجزيرة نت، الد

 
 "حمساويون "و "فتحاويون " .52

 صادق ناشر
فرصة جديدة للحديث عن وحدة الشعب  "فتح"شكل انعقاد مؤتمر حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

الفلسطينيو وفتح الباب أمام القادة الفلسطينيين للحديث مجددا  عن أهمية الوفاق السياسي الداخلي 
ق الكبير أمام وحدة الص و بعد سنوات من الفشل في مواجهة وتجنب االنقسامو الذي يعد العائ

 بموق  فلسطيني موحدو بخاصة منذ وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات. " سرائيل"
وسط انقسام ليس فقط على المستوى الوطني فحسبو بل وفي داخل  "فتح"جاء انعقاد مؤتمر 

ر تحديا  حقيقيا  في  مكانية بقائها جسما  الفصائل الفلسطينية نفسهاو وأولها فتحو التي صارت تواج
سياسيا  موحدا و كما كانت في عهد عرفاتو فالخالفات بين قادتها وكوادرها الوسطية والدنيا تشي بكم 
هائل من التحديات أمام الحركةو بخاصة أن الفريق الذي يقوده محمود عباس تمكن من  زاحة العديد 

 ."تجنحينالم"من القيادات والكوادر تحت اسم 
وربما تشكل الوحدة الداخلية للحركة التحدي األكبر أمامها في الوقت الحاضر وفي المستقبل أيضا و 

 "فتح"ذلك أن تشّزي الحركة بين تيارين أو تيارات عدةو ال يخدم القضية الفلسطينية ب كملهاو ف



 
 
 
 

 

 40 ص             4130 العدد:        6/12/2016 الثالثاء لتاريخ:ا 

                                    

طةو التي لم تتجسد بعد تعتبر عمودا  فقريا  في جسم المقاومة الفلسطينيةو وليس فقط في جسم السل
على أرض الواقعو فنفوذ السلطة يتركز بشكل أكبر في الضفة الغربيةو فيما تقبض حركة المقاومة 

على قطاع غزةو وبين غزة ورام هللا ينقسم الفلسطينيون ومعهم أحزابهم ومنزماتهم  "حماس"اإلسالمية 
 السياسية والفكرية.

تلقي بزاللها على الوضع الفلسطيني بشكل عامو  "حماس"و "فتح"ويبدو أن العالقة المتوترة بين 
وتعيق المساعي التي تبذلها أطراف محلية وعربية إلعادة األوضاع  لى مجاريها بين الحركتينو كي 

عوضا  عن التفر  لبعضهماو وهي أمنية نجحت الدولة العبرية  " سرائيل"تتمكنا من التفر  لمواجهة 
 في تحقيقها من دون مقابل.

حالة الشقاق في الص  الفلسطيني لتكرس احتاللها بشكل أكبرو وتتفر  إلعادة بناء  " سرائيل"ستغل ت
دولتها وفق المرجعيات السياسية والدينية لزعاماتها وقادتهاو فيما يكرس الفلسطينيون خالفاتهم بشكل 

م العدو ال الشعب مستمر من خالل التباعد في المواق  السياسية والفكريةو وهي المواق  التي تخد
سيئ  "وعد بلفور"عامو أي منذ  100الفلسطينيو الذي ينتزر موقفا  داعما  لنضاالتر المستمرة منذ 

 الصيت الذي منح وطنا  لمن ال يستحقرو وطرد شعبا  من أرض هو صاحبها.
ؤتمرات من هنا تعد الخطوات السياسية الداعمة للوحدة بين الفصائل الوطنية الفلسطينية أهم من الم

الحزبيةو رغم أهميتها لتجديد الدماء فيهاو وعودة المياه  لى مجاريها بين الفتحاويين والحمساويينو 
وبقية فصائل المقاومة الفلسطينيةو ستكون خطوة نحو األفضلو بخاصة أن الفلسطينيين تنتزرهم 

قادرة على فرض  " سرائيل"استحقاقات مهمة خالل المرحلة المقبلةو ومن دون هذه الوحدة ستكون 
و التي ال يجني منها الفلسطينيون سوى "العملية السلمية"شروي أقسى عليهم في  طار ما يعرف ب

 قبض الريح.
 6/12/2016، الشارقةالخليج، 

 
 الصلة الحقيقية بين حرائق الغابات في إسرائيل وقانون المؤذن .53

 جوناثان كوك
عت العديد من الغابات قبل عقود من أجل  خفاء كانت  سرائيل قد زر : ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

حوالي -في المائة من المواطنين الفلسطينيين  80حقيقة تدمير المئات من القرى الفلسطينية بعد طرد 
. وهم يعيشون اليوم في مخيمات 1948 لى خارج حدود  سرائيل الجديدة في العام  -750,000

 طاع غزة.الالجئينو بما في ذلك في الضفة الغربية وق
 * * * 
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فيما ينطوي على مفارقةو عمل مشروع القانون اإلسرائيلي الذي يهدفو زاهريا و  لى معالجة مشكلة 
تلوث الضجيج الناجم عن المساجدو على التسبب بشكل رئيسي باستفزاز قدر كبير من األصوات 

 الناشزة من السخط في كثير من أنحاء الشرق األوسط.
سرائيليو بنيامين نتنياهوو قد أعلن في شهر تشرين الثاني )نوفمبر( عن دعمر وكان رئيس الوزراء اإل

و مدعيا  أن هناك حاجة ملحة  لى وق  بث أذان الفجر من "مشروع قانون المؤذن"لما يسمى 
المساجدو والذي يقض مضاجع الجمهور اإلسرائيلي النائم. وقد تقرر أن يتم  جراء تصويت على 

ر في الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(. وقال السيد نتنياهو أن استخدام المؤذنين مشروع القانون المذكو 
 لمكبرات الصوت يكون مزعجا  بشكل غير ضروريو في عصر الساعات المنبهة والواتساب.

آخرين  300,000لكن ُخمس سكان  سرائيلو الذين هم فلسطينيونو وأغلبهم مسلمونو وأكثر من 
القانون المذكور تمييزي   ن مشروعسرائيلي في القدس الشرقيةو يقولون يعيشون تحت االحتالل اإل

بشكل فزيع. ويشيرون  لى أن التبرير البيئي لمشروع القانون مزي . وفي األصلو أراد موتي 
يوكوفو الزعيم االستيطاني الذي وضع مسودة مشروع القانونو من حزر مكبرات الصوت في 

 ضد  سرائيل. "التحريض"الدينية التي يفترض أنها مليئة برالمساجد منع  ذاعة وبث المواعل 
يشعرون بالخوف  "األرثوذوكس"وفي األسبوع قبل الماضيو وبعد أن بدأ لوبي اليهود المتطرفين دينيا  

و "شابات شالوم"من احتمال سريان مشروع القانون على الصفارات التي تعلن عن قدوم السبت 
 كنس )دور العبادة( اليهودية.سارعت الحكومة  لى استثناء ال

في سياق محايد سياسيا . فقد كان الجنان المتطرف لحركة االستيطان  "قانون المؤذن"ال ي تي مشروع 
الذي يتزعم طرن المشروع يعيث فسادا  وتخريبا  بنهب وحرق المساجد في المساجد في  سرائيل وفي 

 األراضي المحتلة على مدى أعوام.
ن الجديد مباشرة أيضا  في أعقاب قانون للطرد ترعاه الحكومةو والذي يسمح وي تي مشروع القانو 

للمشرعين اليهود بطرد ممثلي األقلية الفلسطينية من البرلمان  ذا أعربوا عن وجهات نزر غير مقبولة 
 شعبيا  في  سرائيل.

سرائيليو  ال  ذا كان ونادرا  ما يدعى القادة الفلسطينيون في  سرائيل للزهور في برامج التلفزيون اإل
 ذلك للدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات بانتهاج سلوك خياني.

وفي شهر تشرين الثاني )نوفمبر( عمد فرع من سلسلة مطاعم كبيرة في مدينة حيفا الشماليةو حيث 
يعي  الكثير من المواطنين الفلسطينيينو  لى منع العاملين فير من التحدث بالعربيةو من أجل تفادي 

 ة شكوك الزبائن اليهود ب نهم يتعرضون لالستهزاء ضمنيا . ثار 
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على نحو تدريجيو وجدت األقلية الفلسطينية في  سرائيل نفسها تحت الضغط لكي تخرج من الفضاء 
مجرد الخطوة األحدث فقط لجعل هذه األقلية غير مسموعة  "قانون المؤذن"العام. ويشكل مشروع 

 وغير مرئية أيضا .
بالمالحزةو شجب باسل غطاسو النائب الفلسطيني المسيحي من منطقة الجليلو على نحو جدير 

مشروع القانون المذكور أيضا . وتعهد ب ن الكنائس في الناصرة والقدس وحيفا سترفع األذان  ذا تم 
 منع رفعر من المساجد.

لفلسطينية وبالنسبة لغطاس وآخرينو يعد مشروع قانون حزر األذان أيضا  اعتداء  على الهوية ا
المحاصرةو مثلما هو هجوم على شخصيتها اإلسالمية. ومن جهة أخرىو قلل نتنياهو من ش ن 
االنتقاداتو عبر مقارنة القيود المقترحة على األذان مع اإلجراءات التي تم تبنيها في بلدان مثل 

 فرنسا وسويسرا. وقال أن ما هو جيد ألوروباو هو جيد إلسرائيل.
كما ال يحتاج  لى بيانو ال توجد في أوروبا. وأن الفلسطينيين فيها هم مواطنون سوى أن  سرائيلو 

 أصيلون وليسوا مهاجرين.
من جهتهاو قالت النائبة في البرلمان اإلسرائيليو حنان الزعبيو  ن مشروع القرار ليس متعلقا  

أن مخاوفهم . وأضافت "بالضجة في آذان )اليهود اإلسرائيليين(و ولكنها الضجة في عقولهم"
وهو تواجد كان من -االستعمارية كان يثيرها التواجد الفلسطيني الحي والمستمر في  سرائيل 

و عام النكبة وخلق الدولة اليهودية على أطالل الوطن 1948المفترض أن يتم القضاء علير في العام 
 الفلسطيني.

ية األسبوعو حين شبت وقد تجسدت هذه النقطة قد لمعت على نحو غير مقصود طيلة عطلة نها
عشرات الحرائق التي دمرت غابات أشجار الصنوبر والمنازل المجاورة لها في عموم  سرائيلو 

 وزودتها الريان الشديدة وأشهر من الجفاف بالوقود الالزم لت جيج اللهيب.
وقد ابتهج بعض أصحاب اإلرساليات على وسائل التواصل االجتماعي باشتعال نيران الحرائق في 

 ."مشروع قانون المؤذن" سرائيل واعتبروها عقابا  من هللا على 
لحرق الدولة  "اإلرهابية"مع القليل من األدلة تقريبا و اتهم نتنياهو الفلسطينيين ب ضرام النار 

اإلسرائيلية. ويحتاج رئيس الوزراء اإلسرائيلي  لى صرف االنتباه عن فشلر في أن ي خذ على محمل 
ة قبل ستة أعوامو عندما اشتعلت حرائق مشابهةو من أن الغابات الكثيفة في الجد تحذيرات سابق

  سرائيل تشكل تهديدا  بنشوب حرائق.
  ذا تبين أن بعض الحرائق قد أضرم عن قصدو فلن تكون لنتنياهو أي مصلحة في  يضان السبب.
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من القرى كانت  سرائيل قد زرعت العديد من الغابات قبل عقود بهدف  خفاء تدمير مئات 
 لى خارج الحدود  -750,000حوالي -في المائة من المواطنين الفلسطينيين  80الفلسطينيةو بعد طرد 

. )تجدر اإلشارة  لى أن الدستور اإلسرائيلي ال ينص على حدود 1948الجديدة إلسرائيل في العام 
ت الالجئينو بما في معينة لدولة  سرائيل(. وقد أصبح هؤالء الفلسطينيون يعيشون اآلن في مخيما

 ذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفق الكثير من المفكرين اإلسرائيليينو فقد حول المؤسسون األوروبيون للبلد شجرة الصنوبر  لى 

  حيث استخدموها لمحو أي أثر للفلسطينيين. ويص  المؤرخ اإلسرائيليو  يالن "سالن للحرب"
 ."عية للذاكرة بادة جما"بابيو هذه السياسة ب نها 

كما تم أيضا  اجتثاث أشجار الزيتون واألشجار الوطنية األخرىو مثل الخروب والرمان والحمضياتو 
من جذورها لصالح شجرة الصنوبر. وكان استيراد المشهد الطبيعي األوروبي طريقة لضمان أن ال 

 يشعر المهاجرون اليهود بالحنين  لى مساقط رؤوسهم.
يد من اليهود اإلسرائيليينو ليس هناك سوى صوت المؤذن الذي يهدد هذه واليومو بالنسبة للعد

األنشودة الرعوية المصطنعة. وتخرج دعوتر المتقطعة داعية  لى الصالة من عشرات المساجد في 
المجتمعات الفلسطينية التي نجت من الطرد الجماعي للفلسطينيينو ولم يتم استبدالها ب شجار 

 الصنوبر.
مرحب برو يطارد صوت المؤذن اليوم البلدات اليهودية المجاورةو يهدف مشروع مثل شبح غير 

 لى محو البقايا السمعية لفلسطينو بمثل الكمال الذي مسحت بر غابات  سرائيل  "قانون المؤذن"
 وتطمين اإلسرائيليين  لى أنهم يعيشون في أوروبا وليس في الشرق األوسط.-أجزاءها البصرية 

 6/12/2016الغد، عمان، 
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