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 47 :كاريكاتير

  *** 
 

 يحاكي هجمات عابرة للحدود مع قطاع غزةيجري تدريبًا لجيش اإلسرائيلي ا .1
نود اإلسرائيليين تدريبا عسكريا على نطاق واسع على حدود أجرى المئات من الج: جوداه آري غروس

 احتمززالجاه يززة الجززيج لتجمززات عززادرا عززن اللطززام السززاحل   بمززا  زز   لزز   الختبززارغزز ا الثاثززاء  
 هجوم ينف ه مسلحون على دراجات نارية  بحسب مسؤول عسكري.

سزة  ز  منطلزة إشزكول  وكز ل  التمرين  ال ي قادته  رقة غ ا    الجيج اإلسرائيل   شمل إخزاء مدر 
كيفية رد الجيج على تسلات إلى داخل البلدات اإلسرائيلية وعلى هجمات على جنود ومواقع  اختبار

 عسكرية باللرب من غ ا.
يحزاك  عزددا مزن السزيناريوهات “وقال المسؤول  متحدثا شزريطة عزدم الكشزن عزن اسزمه  إن التمزرين 

 ’”.طوارئ حالة’ إلى’ الروتين’ من يتا  االنتلالسيكون على الفرقة 
 باسزم  الت  ُتعزرن 2014أحد ه ه السيناريوهات كان مستمدا من حادثة وقعت    حرب غ ا    عام 

   تم خالتا اكتشان دراجات نارية    نفق هجوم  عابر للحدود.”عملية الجرن العامد“
 ز  مسزاعدا مسزلحين علزى  السزتخدامتابحسب الجيج اإلسرائيل   كانت هز ه الزدراجات الناريزة معزدا 

 اختطان مدنيين أو عناعر أمن إسرائيليين.
واسززتخدموا الزدراجات الناريززة لمحاكززاا ” حمززاس“ ز  التمززرين  لعززب جنزود إسززرائيليون دور مسززلحين مزن 

 هجوم على قاعدا للجيج اإلسرائيل  باللرب من غ ا  و لا للجيج.
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الثانيززة  جززرا وانتتززى حززوال  السززاعة الواحززد سززاعة انطلززق  زز  السززاعة  11التمززرين الزز ي اسززتمر لمززدا 
  كمزا ”مزن  يكزيم إلزى كيزرم شزالوم“ظترا. وتم إجراؤه    بلدات متاخمة للحزدود مزع غز ا  ز  المنطلزة. 

 قال المسؤول     إشارا إلى كيبوتس يلع شمال اللطام وآخر    جنوبه.
ركوا  ز  التمزرين  لكنزه قزال ألسباب أمنية  ر ض المسؤول الكشن عزن الزرقم المحزدد للجنزود الز ي شزا

 وعل إلى المئات. إن عددهم
التمزرين يتزدن إلزى تحسزين جاه يزة  رقزة غز ا  ز  التحزول مزن أنشزطتتا اليوميزة إلزى “وقال المسزؤول: 

 ”.والشراكة مع قوات أخرى تعمل معنا االتعالحالة طوارئ  وك ل  لتحسين 
 6/12/2016تايمز أوف إسرائيل، 

 
 في ترسيخ مشروعها االستيطاني اختارت المضي   "إسرائيل": يالفلسطين مجلس الوزراء .2

  6/12/2016 خززال جلسززته األسززبوعية  زز  رام هللا الثاثززاء الفلسززطين   أدان مجلززس الززو راء :رام هللا
برئاسززة د. رامزز  الحمززد هللا  بشززدا إقززرار الكنيسززت اإلسززرائيل  بززاللراءا التمتيديززة مشززروم قززانون تشززريع 

نية  زز  الةززفة الةربيززة  الزز ي مززن شززشنه إةززفاء الشززرعية علززى نحززو أربعززة آالن وحززدا البززؤر االسززتيطا
 استيطانية شيدت على أما   لسطينية خاعة  ومعادرا آالن الدونمات من األراة .

وأعرب المجلس عن استتجانه للتساؤل ال ي ما  الت تطرحه بعزض أطزران المجتمزع الزدول   مزن أن 
ن السزززام واالسزززتيطان  مشزززيراإ إلزززى أن إقزززرار الكنيسزززت لمشزززروم اللزززانون بزززي االختيزززار "إسزززرائيل"علزززى 

المززز كور  وتعزززعيد المخططزززات وتكثيزززن النشزززاطات االسزززتيطانية  ززز  معظزززم أنحزززاء الةزززفة يؤكزززد أن 
حكززززام  "إسززززرائيل" اختززززارت منزززز   مززززن بعيززززد المةزززز   زززز  ترسززززي  مشززززروعتا االسززززتيطان  العنعززززري  وا 

دامزززة احتا لتزززا والحيلولزززة دون إقامزززة دولتنزززا الفلسزززطينية  وانتتاكتزززا لللزززانون سزززيطرتتا علزززى الةزززفة  وا 
الززدول  واإلنسززان   وللززرارات الشززرعية الدوليززة  وهزز  تشززاهد المجتمززع الززدول  يلززن عززاج اإ عززن تطبيززق 

 قراراته  ويواعل معاملتتا كدولة  وق اللانون ويكتف  بعبارات التساؤل والشجب واإلدانة الخجولة.
قزززرار شزززرطة االحزززتال ب يزززادا  تزززرا اقتحامزززات المسزززتوطنين والمتطزززر ين لسزززاحات  كمزززا أدان المجلزززس

 المسجد األقعى المبار      الوقت ال ي تواعل  يه  رض الليود على دخول المعلين المسلمين.
من تردي الوةع العزح  لسسزيرين أحمزد أبزو  زارا وأنزس شزديد المةزربين عزن  وحّ ر مجلس الو راء

 اإ  احتجاجاإ على اعتلالتما اإلداري.يوم 71الطعام من  
 6/12/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 بالتحرك دوليًا ضد "شرعنة البؤر االستيطانية" تتوعدالسلطة الفلسطينية  .3
نززززدد الفلسززززطينيون بشززززدا باللززززانون الجديززززد لززززز"شرعنة البززززؤر .(: ب.ن)أ."الحيززززاا"   -رام هللا  الناعززززرا 

ةززفاء ال شززرعية علززى آالن منززا ل المسززتوطنين الملامززة علززى أراض  لسززطينية خاعززة االسززتيطانية" وا 
وكالزة " زرانس لوقزال مسزؤول ملزن االسزتيطان والجزدار الزو ير وليزد عسزان     أنحاء الةفة الةربيزة.

مجلزس األمزن أو المحكمزة الجنائيزة الدوليزة إلبطزال "أخطزر  إلزىن السلطة الفلسطينية سزتتوجه إبرس" 
  وهو قانون عنعزري ومخزالن لكزل اللزوانين الدوليزة  1967 سنةمن   "إسرائيل"درتتا اللوانين الت  أع

خعوعززاإ ميثززاق رومززا لحلززوق اإلنسززان". وأةززان: "هزز ا اللززانون العنعززري يتنززا ى أعززاإ مززع اللززانون 
األساس  اإلسرائيل "  مشيراإ إلى أنه للمرا األولى    التاري  تجرى محاولة تشريع قانون لسلب أراض 

 ن أناس يعيشون تحت االحتال ومنحتا للمحتلين".م
 7/12/2016 ،الحياة، لندن

 
 اإلدارة األمريكية باالعتراف بدولة فلسطين تطالبالخارجية الفلسطينية  .4

طالبزت و ارا الخارجيزة : وكزاالتالعبزد الزرحيم الريمزاوي  عزاء المشزتراوي   - اللدس المحتلزة  رام هللا
مريكية باالعتران بدولة  لسطين ودعم مشزروم اللزرار الخزال باالسزتيطان الفلسطينية أمس اإلدارا األ
 زز  بيززان تعليبززا علززى معززادقة الكنيسززت التمتيديززة علززى معززادرا أراض    زز  مجلززس األمززن. وقالززت

 لسززطينية  خاعززة أنتززا "ترحززب بالتعززريحات الدوليززة المنززددا باالسززتيطان ال سززيما التعززريحات التزز  
ة األمريك  جون كيري الت  اتتزم  يتزا حكومزة االحزتال بطحبزاط جتزود السزام أدلى بتا و ير الخارجي

مع الفلسطينيين". وأةا ت أن هز ا التعزريا الز ي جزاء قبزل سزاعات مزن إقزرار هز ا المشزروم بزاللراءا 
ن جاء متشخرا و   ربع الساعة األخيرا من عمر إدارا أوباما إال أنه يحمل وبشكل واةا  التمتيدية "وا 

 ة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل المفاوةات وتدمير  رل السام". الحكوم
وطالبززت اإلدارا األمريكيززة بترجمززة مواقفتززا إلززى خطززوات عمليززة مززن شززشنتا إنلززا  حززل الززدولتين و ززرل 

 السام بما يةمن الوقن الفوري لاستيطان "ه ا كله    حال أسعفتا الوقت ل ل ".
 7/12/2016 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 جريمة جديدة وسرقة فاضحة "االستيطانيةقانون "شرعنة البؤر عشراوي:  .5

استتجنت عةو اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي العلن والتجاو   :رام هللا
 الخطير للحكومة اإلسرائيلية ال ي ينطوي على تحد للعالم أجمع  مستةلة العج  التام للمجتمع الدول 

 عبر مواعلة شرعنه وسرقة أراة  وممتلكات الفلسطينيين.



 
 

 
 

 

 7 ص             4131 العدد:        7/12/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

علزى إقزرار الكنيسزت اإلسزرائيل  بزاللراءا التمتيديزة مشزروم قزانون تشزريع البزؤر  تعليلزاإ   عشراوي وقالت
" زززز  تحززززد نززززوع  وخطيززززر  أقززززدمت الحكومززززة اإلسززززرائيلية اليمينيززززة  االسززززتيطانية  زززز  الةززززفة الةربيززززة:

للمجتمززع  جزدياإ  للززانون "تشزريع" المسززتوطنات العشزوائية  مززا يشزكل امتحانززاإ والمتطر زة علزى إقززرار أولز  
واللززانون والعدالززة الدوليززة  إ  يلةزز  هزز ا اللززانون إ ا مززا ُشززّرم علززى أيززة إمكانيززة لليززام دولززة  لسززطينية 

وتابعززت: "تشززكل هزز ه الجريمززة الجديززدا والسززرقة الفاةززحة   ".1967علززى األراةزز  التزز  احتلززت عززام 
ةم أراة  الةفة الةربية  الت  عنفت علزى أنتزا منزاطق) (  وحعزار التجمعزات السزكانية ملدمة ل

 الفلسطينية    معا ل مةللة ومحاعرا بالمستوطنات والمستوطنين".
 6/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لدولة الفلسطينيةالبرغوثي: "شرعنة" البؤر االستيطانية إعالن حرب وحكم بإعدام امصطفى  .6

وعن أمين عام حركة المبزادرا الوطنيزة الفلسزطينية النائزب معزطفى البرغزوث   : وكاالتال - رام هللا
الفلسزززطينية الخاعزززة  األراةززز علزززى مشزززروم قزززانون يسزززما بمعزززادرا  اإلسزززرائيل معزززادقة الكنيسزززت 

حززرب  إعززان  بشنززه جديززدا  زز  الةززفة الةربيززة إسززرائيليةا عمر مسززت 120ت ويشززرعن عمرالعززالا المسززت
 على الدولة الفلسطينية المنشودا. إعدامشاملة على الشعب الفلسطين  وعلى  كرا السام  وحكم 

التز  تحكمتزا  "إسزرائيل"نه لم يعزد هنزا  شز ء مسزتةرب مزن إ  مسأ   بيان عحف    وقال البرغوث 
وحززة  زز  المكززان ومواعززلة بززشي حززال اسززتمرار المرا لززم يعززد ملبززوالإ  : " لسززطينياإ وأةززان حكومززة  اشززية.

 إسزرائيلالبزائس الز ي م قتزه  أوسزلوالمراهنة على مفاوةات عليمة انتتت من  سزنوات وال علزى اتفزاق 
االحزززتال والعنعزززرية  إجزززراءاتملاومزززة  إلزززىوآن أوان تبنززز  اسزززتراتيجية وطنيزززة بديلزززة وموحزززدا تسزززتند 

 إلنتزاءالتنسيق معتزا والتوجزه الفزوري  أشكالوسياساتتا ووقن كل  إلسرائيلوالمطالبة بملاطعة شاملة 
نشاءاالنلسام الداخل  وتوحيد العن الوطن    قيادا وطنية  لسطينية موحدا. وا 

 7/12/2016 ،الغد، عّمان
 

 من الشهر الجاري 21القيادة بموعد عقد المؤتمر الدولي للسالم في  أبلغتعريقات: فرنسا  .7
الليزززادا  أبلةزززت رنسزززا  أنة التحريزززر د. عزززائب عريلزززات سزززر اللجنزززة التنفي يزززة لمنظمززز أمزززينأكزززد  :رام هللا

دولة للمشاركة  ز   70نتا ستو م الدعوات على أو   21/12/2016بموعد علد المؤتمر الدول  للسام    
كامل العاحيات حسب قرارات الشرعية الدوليزة وتحديزد  ن الليادا تريد مؤتمراإ إوقال عريلات  المؤتمر..

 ..األرضجديدا لمتابعة ما يتم االتفاق عليه وتنفي ه على  ياتوآلسلن  من  للمفاوةات 
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 أشزكالجميزع  أنكزد عريلزات أو يما يتعلق بطقرار الكنيست قانون شرعنة االستيطان باللراءا التمتيدية 
محكمزة الجنايزات الدوليزة بزالتحليق  ز  جزرائم  جريمة حزرب مطالبزاإ  إلىاالستيطان غير شرع  ويرقى 

جززون  األمريكزز علززى تعززريحات و يززر الخارجيززة  وتعليبززاإ  المتعللززة باالسززتيطان.. ل اإلسززرائياالحززتال 
بزدعم االسزتيطان لعرقلزة عمليزة  اإلسزرائيليةكيري أمزام منتزدى "سزابان" الز ي اتتزم اليمزين  ز  الحكومزة 

كيزززري تحزززدا بمعزززداقة عاليزززة حزززول االسزززتيطان لكنزززه تسزززاءل لمزززا ا ال يزززتم  إنالسزززام قزززال عريلزززات 
 على جرائمتا المدمرا لحل الدولتين. إسرائيل""محاسبة 

 7/12/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 انعقاد "الوطني الفلسطيني" خالل ثالثة أشهر"الغد":  .8
ينعلزد المجلززس الززوطن  الفلسززطين  خززال  تزرا الثاثززة أشززتر اللادمززة   زز  : ناديززة سززعد الززدين - انعّمز

سزززابع لحركزززة  زززتا  مزززؤخراإ  ومرتتنزززة بمعزززير جتزززود إنجزززا  خطزززوا الحلزززة "الختتزززام أعمزززال المزززؤتمر ال
نتاء االنلسام  سبياإ لتحليق الوحدا الوطنية"  و ق مسؤولين.  المعالحة وا 

ويرتبط  ل   و ق معدر  لسطين  مسؤول  "بتشكيلة الجلسة الملبلة للمجلس الوطن   حيا قد يلتئم 
ات المعزالحة بزين حركتز   زتا وحمزاس   ز  بدورته العادية  أو عبر انتخاب جديزد  و زق تطزور للزاء

 ظل جتود معرية حالية الستةا ة مشاهد أخرى منتا قريباإ".
مزززن جانبزززه  قزززال عةزززو اللجنزززة التنفي يزززة لمنظمزززة التحريزززر  واعزززل أبزززو يوسزززن  إن "انعلزززاد المجلزززس 

دا علزى عد متطلباإ حيويزاإ   ز  ظزل تحزديات المرحلزة اللادمزة  التز  تحمزل معتزا مخزاطر شزديالوطن  يُ 
وأةزززان أبزززو يوسزززن  لزززز"الةد"  إن "عزززدوان االحزززتال اإلسزززرائيل   ززز   المشزززروم الزززوطن  الفلسزززطين ".

تعاعد مستمر  عبر جرائم اللتل واالستيطان ومعادرا األراةز  وهزدم المنزا ل  إةزا ة إلزى محاولزة 
قامة الدولة   المستللة".شطب حلوق الشعب الفلسطين      التحرير وتلرير المعير وحق العودا وا 

 7/12/2016 ،الغد، عّمان
 

 متشددينو فلسطينيين باشتباكات بين األجهزة األمنية سبعة إصابة  :غزة .9
 أعيب سبعة  لسطينيين  بينتم عنعر أمن وأحد العناعر المتشددا  ليل االثنزين/: رائد ال   - غ ا

دا  ز  مدينزة خزان يزونس الثاثاء   ز  اشزتباكات مسزلحة انزدلعت بزين األجتز ا األمنيزة وعناعزر متشزد
وقالزززت معزززادر أمنيزززة ومحليزززة  لسزززطينية  إن عناعزززر تتبزززع لجماعزززات متشزززددا  جنزززوب قطزززام غززز ا.

 اشتبكت مع قوا من األجت ا األمنية  على خلفية محاولة اعتلال ه ه العناعر.
 7/12/2016 ،الخليج، الشارقة
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 لينفاضل بين خلفاء عباس المحتم  يتقدير إسرائيلي  .11
اإلسززرائيل  موشززيه إلعززاد إن التلززدير اإلسززرائيل  لورثززة رئززيس السززلطة الفلسززطينية محمززود  قززال الجنززرال

 عبزززاس يتزززراوا بزززين الجيزززد والسزززيه واألقزززل سزززوءا  وهزززم ماجزززد  زززر  ومزززروان البرغزززوث  ومحمزززد دحزززان.
إلزى األبزد دون  أن عباس يمكزن أن يبلزى رئيسزاإ      ملال بعحيفة يديعوت أحرونوت  وأةان إلعاد

عجه أحد   تو يبدو مع أبنائه األكثر ثزراء بزين الساسزة الفلسزطينيين  وسياسزته الخارجيزة ملبولزة أن ي  
بزززد ع أثمزززان مزززع   ززز  ثلثززز  دول العزززالم  وال يزززرى أنزززه مةزززطر لتلزززديم تنزززا الت  وال يجزززد نفسزززه مطالبزززاإ 

 إسرائيل ملابل الوعول إلى ترتيبات التفاق سام محتمل.
نمزززا اسزززتمرار الزززدعم ويبزززدو أن مزززا يعنززز  أبزززو مزززا ن لزززي س إنعزززاج الوةزززع االقتعزززادي للفلسزززطينيين  وا 

  ويبلزى همزه األساسز  "إسزرائيل"الدول  للسلطة الفلسطينية  حتى دون التوعزل إلزى حزل سياسز  مزع 
 ال ي يراوده هو منع خعومه وأعدائه من االقتراب من كرس  الرئاسة.

ن أعززحاب الحظززوظ األساسززية  زز  الفززو  وأوةززا إلعززاد أن المرشززحين الثاثززة  ززر  والبرغززوث  ودحززا
لعباس  وال يبدو أن مرشحين آخرين لديتم  رل مماثلة مثل عائب  بمنعب الرئاسة المستلبل  خلفاإ 

 عريلات أو جبريل الرجوب.
ويبدو أن  ر  عاحب حظوظ كبيرا    ظل أنه ملبزول مزن اإلسزرائيليين ألنزه يحزارب حركتز  حمزاس 

. كمززا أن اإلدارا األمريكيززة راةززية عنززه "إسززرائيل"مززع  ظرهمززا متعاونززاإ والجتززاد اإلسززام   ويبززدو  زز  ن
مزززن الحللزززة  دعزززبفعززل تعاونزززه مزززع "سززز .آي.أي" لماحلتزززه المجموعزززات المسززلحة المعاديزززة ألمريكزززا  ويُ 

الةيلة لعباس  ويظتر دعمه لزه  ز  معظزم المحا زل  لكنزه يفتلزر للزدعم الشزعب  الفلسزطين  المعزادي 
ن  ر  عمل مع الجنرال األمريك  كيا دايتون ال ي أشرن على تدريب وتشهيل ويةين الكاتب أ له.

األجتزز ا األمنيززة الفلسززطينية  ولكززن حتززى لززو تسززنى لززه العززعود لموقززع الرئاسززة الفلسززطينية   سززيكون 
 ألنه ال يحظى بدعم الشارم الفلسطين . "إسرائيل"عليه التوعل التفاق سياس  مع  ععباإ 

ن المرشا ال ي يتمتع بت ه الشزعبية الجماهيريزة هزو البرغزوث    تزو يسزتطيع أن ويعود الكاتب لللول إ
يوجزه الزرأي العززام الفلسزطين   زز  الةزفة الةربيزة إلززى الوجتزة التزز  يريزدها  سزواء مواجتززة مفتوحزة مززع 

 إسرائيل أو اتفاق سام  لكن خيار انتخاب البرغوث  رئيسا يبدو    نظر إسرائيل "سيئا".
والزز ي  ى اللززول "بززين الخيززار الجيززد لفززر  والسززيه للبرغززوث   يوجززد دحززان األقززل سززوءاإ ويعززل إلعززاد إلزز

تحول بفةزل عاقاتزه الخليجيزة إلزى مليزونير   تزو ملبزول بالواليزات المتحزدا منز  أيزام الزرئيس األسزبق 
بيززل كلينتززون  ومرةزز  عنززه مززن قبززل الززرئيس المعززري عبززد الفتززاا السيسزز   وبالتشكيززد مززن قبززل دول 

لكززن  لزز  يطززرا السززؤال "هززل يسززتطيع دحززان التوقيززع علززى اتفززاق سززام مؤقززت مززع  يج العربزز ".الخلزز
علزززى الفلسزززطينيين    ززز  حزززال ممارسزززة الزززرئيس األمريكززز  المنتخزززب دونالزززد ترمزززب ةزززةوطاإ  "إسزززرائيل"
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   علد سزام مزع إسزرائيل  ممزا يتطلزب مزن ترمزب  ويجيب الكاتب "نعم  ألن دحان هو األكثر قبوالإ 
 شخ   ل  بعين االعتبار".أن ي

 6/12/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 فتح على منصب أمين سر اللجنة المركزيةبحركة  معركة تنظيمية جديدة .11
اجتمزززام وعزززن باالحتفزززال  للجنزززة المرك يزززة الجديزززدا لحركزززة  أولبعزززد علزززد : أحمزززد رمةزززان -رام هللا 

حززت معركزززة تنظيميززة جديززدا بعنزززوانين:   احتفززاءإ بمززن حزززالفتم الحززظ بززالفو   ززز  عةززويتتا   ت« ززتا»
لعةوية المرك يزة سزيتم اختيزارهم مزن  أعةاءسر الحركة  والثان : تسمية ثاثة  أمين: منعب األول

قبل رئيس الحركة محمود عباس  وسيجري التعويت علزى عةزويتتم  ز  المرك يزة والمجلزس الثزوري 
 .األعواتثلث   بشغلبيةيحظوا  أنعلى 

ليززه بشنززه يلززوم ملززام نائززب رئززيس الحركززة  وبالتززال   طنززه إُينظززر « السززر أمززين»ويشززار إلززى أن منعززب 
سزززيكون خليفتزززه لزززيس  ززز   عامزززة الحركزززة  بزززل كززز ل  مرشزززا  زززتا لرئاسزززة منظمزززة التحريزززر والسزززلطة 

 استثنائية. أهميةالفلسطينية بعد غياب عباس  وهو ما يةف  على الموقع 
 ز  انتخابزات المزؤتمر السزابع   األعزواتلزى اعلزى مزن حزا  ع أناعتبزار «  زتا»ور ض قياديون  ز  

 أعةززاءاالعتبزارات التزز  تزتحكم بتعزويت  أن إلزى  مشززيرين «السزر أمزين»بمنعززب  األحزقيعنز  انزه 
سززرها هزز ا مززن جتززة  ومززن جتززة  أمززينالمززؤتمر مختلفززة عززن اعتبززارات اللجنززة المرك يززة التزز  سززتختار 

 ه بمثابة منعب نائب رئيس الحركة.وال يعن  بالةرورا ان إداريثانية  ه ا المنعب 
 7/12/2016المستقبل، بيروت، 

 
 ف وليس زعيمًا إرهابياً الطيراوي يرد على نتنياهو: مروان البرغوثي قائد وطني مختط   .12

قال عةو اللجنة المرك ية لحركة  تا اللواء تو يق الطيراوي  يوم الثاثاء  إن األسير مروان  :رام هللا
 ختطفه حكومة االحتال  وليس  عيماإ إرهابياإ.البرغوث  قائد وطن  ت

وأةزززان الطيزززراوي  ززز  معزززرض رده علزززى رئزززيس و راء دولزززة االحزززتال بنيزززامين نتنيزززاهو  إننزززا نفتخزززر 
ن تعزريحات نتنيزاهو  بمروان البرغوث  قائداإ ومناةاإ عنيداإ  وهزو أمزين ومزؤتمن منزا و ينزا وعلينزا  وا 

اإ سزززا راإ  ززز  شزززؤون حركزززة  زززتا التززز  ر عزززت شزززعاراإ كبيزززراإ  ززز  حزززول اللائزززد مزززروان البرغزززوث  تعزززّد تزززدخ
ن الحركززة ال تلتفززت لتعززريحات نتنيززاهو إال مززن  مؤتمرهززاإ حززول اللززرار الززوطن  الفلسززطين  المسززتلل  وا 

وطالب الطيراوي اللجنة المرك ية والمجلس الثوري المنتخبين التعدي الفوري  جانب الر ض والتحّدي.
ل السززياقات التزز  يحززاول االحززتال  رةززتا علززى واقعنززا  زز   لسززطين  أو علززى منزز  اللحظززة األولززى لكزز
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حركتنززا التزز  تحمززل المشززروم الززوطن  أمانززة معمززدا بززدم الشززتداء الملززدس  ومعزز  ا بعززتم ليززل الشززتداء 
 األحياء    السجون والمعتلات.

 6/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ؤكدة للدفع باتجاه إنهاء االنقسامشعث: لدى فتح نية م .13
قال عةزو اللجنزة المرك يزة السزابق  ز  حركزة  زتا نبيزل شزعا إن هنزا  "نيزة : يحيى اليعلوب  -غ ا 

نتاء االنلسام الفلسطين  "بشي طريلة كانت".  مؤكدا" لدى حركته للد ع باتجاه الوعول للوحدا وا 
رارا كبيرا    داخزل حركزة  زتا لبز ل و كر شعا    تعريا خال بعحيفة " لسطين"  أن هنا  إع

كل الجتد للوعول للمعالحة مع حركة حمزاس  مؤكزدا  ز  الوقزت  اتزه عزدم علمزه بشنزه كانزت هنزا  
  يارا قريبة لو د من  تا لدولة قطر لبحا مسشلة المعالحة كما تحدثت بعض المواقع اإلعامية.

ول من  تا محمد دحان  أكد شعا أنه ال وعن تشثير المؤتمر اللادم ال ي ينوي علده الليادي المفع
يوجد مؤتمر ثان لفتا  مةيفا: "شرعية  تا ُجزّددت وأُغلزق البزاب أمزام مزن يريزد أن يعلزد مزؤتمرا علزى 

وأةان: "إن أراد دحان العودا لفتا   ل  ليس ععبا ولكن شزرط أن يعزود وينةزبط ةزمن  م اجه".
 يا"  مللا من أهمية مؤتمر دحان على وحدا  تا.قواعدها  ال أن يفرض عليتا مؤتمرا إةا يا خارج

ألززن دوالر إةززا ة  30وحززول إن كززان عةززو اللجنززة المرك يززة لفززتا يتلاةززى راتبززا شززتريا يعززل إلززى 
 .آالن دوالر شتريا 3(  أوةا أن الراتب الشتري لعةو اللجنة المرك ية يبلغ vibلسيارا و)

لموكلززة لكززل عةززو  زز  اللجنززة المرك يززة ولززيس أمززا عززن سززيارا  بززين شززعا أنتززا تسززلم حسززب المتمززة ا
وبشززشن خسززارته لعةززوية اللجنززة المرك يززة  بشززكل مخعززل للجميززع  مؤكززدا وجززود سززيارا شخعززية لززه.

 .   المؤتمر السابع  رد: "الديملراطية ليست مثالية بل ه  اللدرا على الحعول على أعوات الناس
 6/12/2016، فلسطين أون الين

 
 تفعيل ملف المصالحةل بمصرمع المسؤولين المصريين لعقد لقاء فصائلي أبو ظريفة: اتصاالت  .14

أعلزززن عةزززو المكتزززب السياسززز  للجبتزززة الديملراطيزززة لتحريزززر  لسزززطين  طزززال أبزززو ظريفزززة  عزززن : غززز ا
اتعاالت أجرتتا حركته مؤخرإا مع المسؤولين المعريين للتحةير لعلد للاء  عائل  داخل األراةز  

  لن المعالحة.المعرية إلعادا تفعيل م
وأكد أبو ظريفة    تعريا وعل "عفا" نسزخة عنزه الثاثزاء أن معزر وعزدت بالبزدء بتفعيزل للزاءات 
المعالحة الفلسطينية على أراةيتا  واالتعاالت ال ت ال مستمرا معتا إلتمام ه ا الملن خال الفترا 

 الملبلة.
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زززا إيجابيإزززا بملززز ن المعزززالحة  وعلزززد للزززاء يشزززمل الفعزززائل وقزززال: ياأليزززام اللليلزززة الملبلزززة ستشزززتد تحركإ
الفلسطينية    اللاهرا  للبحا عن مخار  أ مزة االنلسزام الراهنزة  وتطبيزق اتفاقزات المعزالحة األخيزرا 

 الت  جرى توقيعتا برعاية معريةي.
و كززر أن معززر سززتعلد للززاءات ثنائيززة مززع الفعززائل واللززوى الفلسززطينية   زز  محاولززة منتززا السززتعادا 

  عاية ملن العالحة ال ي جمد من  شتور طويلة.دورها    ر 
 6/12/2016، غزة، )صفا( ،وكالة الصحافة الفلسطينية

 
 السابع فتح بنجاح مؤتمروفد من "الشعبية" يزور عباس للتهنئة  .15

محمود عباس  مساء يوم الثاثاء  بملر الرئاسة    مدينزة  السلطة الفلسطينية  استلبل رئيس :رام هللا
 دا من الجبتة الشعبية لتحرير  لسطين.رام هللا  و 

وةزززم الو زززد  عةزززو اللجنزززة التنفي يزززة لمنظمزززة التحريزززر الفلسزززطينية عبزززد الزززرحيم ملزززوا  والنائزززب  ززز  
المجلزززس التشزززريع  خالزززدا جزززرار  وبشزززير الخيزززري  بحةزززور مفزززوض العاقزززات الوطنيزززة  ززز  اللجنزززة 

 .األحمدالمرك ية لحركة  تا ع ام 
مكتبتززا السياسزز   للززرئيس بنجززاا المززؤتمر  وأعةززاءن  باسززم الجبتززة الشززعبية وقززدم و ززد الجبتززة  التتززا
عزززاداالسزززابع لحركزززة  زززتا   نجزززاا علزززد  أنواعتبزززر الو زززد  انتخزززاب سزززيادته رئيسزززاإ للحركزززة باإلجمزززام. وا 

المزززؤتمر السزززابع  ززز  هززز ه الظزززرون الدقيلزززة هزززو نجزززاا لمنظمزززة التحريزززر و عزززائلتا الوطنيزززة  ويعززز   
وجزرى خزال الللزاء  التشزاور    وتعميزق للشزراكة بزين  عزائل العمزل الزوطن  كا زة.اللةية الفلسزطينية

 وقت ممكن. أقرب   علد اللجنة التحةيرية لعلد المجلس الوطن      اإلسرامحول ةرورا 
 6/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 29حماس تعلن انطالق فعاليات انطالقتها الـ .16

(  تحت 29أعلنت حركة حماس بمحا ظة خانيونس عن انطاق  عاليات انطاقتتا الز ): اياسر  عاتر 
اسم "قدسنا عتد ووعد"  على أن يلام االحتفال المرك ي للمحا ظة يوم الحادي عشر من ديسزمبر  ز  

جززاء  لزز  خززال مززؤتمر عززحا   علدتززه الحركززة يززوم الثاثززاء مززن أمززام بيززت الحززا   اسززتاد خززانيونس.
 نجار و اءإ لجتاده  ومشاركته    تشسيس الحركة.محمد ال

  أن  عاليات االنطاقزة سزتبدأ اليزوم بخان يونسأوةا عاء البطة مسؤول لجنة  عاليات االنطاقة و 
الثاثاء بمسير كشف  سيجوب المحا ظة  مروراإ بت يين الشوارم والمفترقات العامزة بزاألعام الخةزراء 

 م.11/12/2016ان المرك ي يوم األحد الموا ق وأعام  لسطين حتى يوم المترج
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عبزززر مواقزززع  29وأشزززار إلزززى أن يزززوم الخمزززيس سيشزززتد يومزززاإ إلكترونيزززا للتةريزززد عبزززر هاشزززتاق  حمزززاس
التواعزززل االجتمزززاع   موةزززحاإ أن الفعاليزززات ستتواعزززل حيزززا ستشزززتد خزززانيونس يزززوم السزززبت مسزززيرا 

 شتداء وسط محا ظة خانيونس.محمولة للدراجات النارية والسيارات  من أمام مسجد ال
 6/12/2016، فلسطين أون الين

 
 49تعلن سلسلة من الفعاليات احتفاال بانطالقتها الـ "الشعبية" .17

أعلنت الجبتة الشعبية لتحريزر  لسزطين  عزن سلسزلة مزن الفعاليزات احتفزاءإ بز كرى انطاقاتتزا الزز  غ ا:
 ".تحتل "االنتفاةة والملاومة طريلنا للوحدا والتحرير 49

قززال عةززو اللجنززة المرك يززة العامززة للجبتززة هززان  الثوابتززة   زز  مززؤتمر عززحف   علززد  زز  مدينززة  يززوم 
  إن  عاليززات االنطاقززة التزز  ستسززتمر لمززدا سززتة أيززام "سززتكرس لززدعم العمززال 2016-12-6الثاثززاء 

لتززززرابط مززززع وأكززززد أن احتفززززاالت "مناسززززبةإ لتع يزززز  ا والفاحززززين  وللمززززرأا والشززززباب والفلززززراء المتمشززززين".
المجتمزززع ولتوحيزززد اللةزززايا السياسزززية واالجتماعيزززة والكفاحيزززة واالقتعزززادية والحياتيزززة  وتوجيزززه رسزززائل 

 محددا علبة واةحة الموقن تعبر عن عمق االنتماء الوطن  واالنحيا  الطبل ".
بعة وأشار إلى أن الجبتة ستطلق  ز  العاشزر مزن ديسزمبر/ كزانون الثزان  الجزاري  وعنزد السزاعة السزا

( ) وتبلى  لسزززطين التدن(  إلتاحزززة المجزززال أمزززام 49مسزززاءإ  هاشزززتاع تحزززت عنزززوان ) االنطاقزززة 
 و لسطينيو الشتات للمشاركة     كرى االنطاقة. 48 لسطينيو األراة  المحتلة عام 

 6/12/2016، فلسطين أون الين
 

 نشطاء من حماس بتهمة المقاومة بينهم أربعةفلسطينيين من الضفة  عشرةاالحتالل يعتقل  .18
مزواطنين  لسزطينيين  عشزرااعتللت قوات االحزتال اإلسزرائيل  يزوم الثاثزاء  : خلدون مظلوم –رام هللا 

من مدن وبلدات الةفة الةربية واللدس المحتلتزينن  إثزر حملزة اقتحامزات نفزّ تتا لمنزا لتمم بيزنتم أسزير 
 عامإا    السجون اإلسرائيلية. 23محرر أمةى أكثر من 

 لسزززززطينيين  مّمزززززن وعزززززفتم  عشزززززراتلريزززززر عزززززادر عزززززن جزززززيج االحزززززتال  أن قواتزززززه اعتللزززززت  و كزززززر
 بز"المطلوبين" بدعوى ارتباطتم بالملاومة وتنفي  هجمات ةد أهدان إسرائيلية.

وبززّين أن االعتلززاالت طالززت أربعززة  لسززطينيين مززن مدينززة نززابلس  بيززنتم ناشززطينن  زز  حركززة "حمززاس"  
 ن من حماس من قرية بدو )شمال  غرب اللدس(.باإلةا ة إلى ناشطينن آخرين 

 6/12/2016، قدس برس
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 "تيسنكروب"شركة بشراكة إيران مع  ليبرمان: كّنا نعلم .19
اإلسرائيل   أ يةدور ليبرمان  يوم الثاثاء  إن إيزران ال  د امقال و ير ال: هاشم حمدان -بال ةاهر

ر عليتزا. وأثزارت هز ه العزفلة مزع شزركة يمكنتا اسزتخال معلومزات مزن عزفلة الةواعزات أو التزشثي
 يتيسينكروبي األلمانية لبناء الةواعات ةجة    إسرائيل.

وتطززرق ليبرمززان  خززال اجتمززام مشززتر  بالكنيسززت للجنززة الخارجيززة واألمززن ولجنززة الماليززة  إلززى أنبززاء 
م يكزن أو أقزل  ز  يتيسزينكروبي. وقزال إن يكزل شز ء كزان معرو زا ولز %5عن أن إليزران أسزتم بنسزبة 

 ل ل  تشثيري.  
أقزززرت و ارا األمزززن اإلسزززرائيلية  يزززوم الثاثزززاء  بشنتزززا كانزززت تعلزززم بزززدور إيزززران  ززز  شزززركة الةواعزززات و 

األلمانيززة يتيسززنكروبي  األمززر الزز ي يتنززاقض مززع ادعززاءات سززابلة لززو ارا األمززن  حيززا ادعززت الززو ارا  
ت و ارا المالية    نتاية األسزبوم أن األسبوم الماة  أنتا لم تكن تعلم عن أي دور إيران . كما ادع

الجتات الموكلة بلةية العلوبات االقتعادية    الو ارا لم تكن تعلم أن الشركة اإليرانية تملز  أسزتما 
    الشركة األلمانية.

ونلزززل عزززن و ارا األمزززن قولتزززا إنزززه يبعزززد  حزززل معمزززق أجزززري  ززز  و ارا األمزززن  ززز  األيزززام األخيزززرا إ اء 
بحيززا ا شززركة االسززتثمارات اإليرانيززة  2004تبززين أنتززم كززانوا علززى علززم منزز  العززام  الجتززات  ات العززلة 

 من أستم شركة تيسنكروب األلمانية  وبناء عليه تم تو ير الةطاء األمن  المطلوبي. %4.5ي لزIFICي
 6/12/2016، 48عرب 

 
 على إدخال مركبات مصفحة ألجهزة األمن الفلسطينيةنتنياهو وليبرمان وافقا  .21

 كرت عحيفة هآرتس العبرية أن رئيس الزو راء اإلسزرائيل  بنيزامين نتنيزاهو  :ترجمة خاعة - م هللارا
وو يزززر جيشزززه أ يةزززدور ليبرمزززان وا لزززا علزززى إدخزززال مركبزززات معزززفحة ألجتززز ا األمزززن الفلسزززطينية التززز  

 جيبات عسكرية معفحة. 5استلمت    األيام األخيرا 
سزنوات إلدخزال هز ه  4مت طلبا للجانب اإلسرائيل  من  نحزو وأشار موقع العحيفة إلى أن السلطة قد

 المركبات الت  نللت مساء يوم األحد الماة  عبر جسر اللنب .
 7/12/2016القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"إردان يدعو لتشكيل "قائمة سوداء" لمن يدعو لمقاطعة  .21

دان  يززوم الثاثززاء  توعززية إلززى لعززاد إر ج االسززتراتيجيةقززدم الززو ير اإلسززرائيل  للشززؤون : هاشززم حمززدان
و يززززر الماليززززة موشزززز  كحلززززون  بتشززززكيل لجنززززة خاعززززة تعمززززل علززززى وةززززع قائمززززة سززززوداء بالشززززركات 
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والمنظمات  و   حاالت معينة شخعيات  تدعو إلى ملاطعة إسرائيل أو المستعمرات  الملامزة علزى 
 أراة  الةفة الةربية المحتلة.

ززا   طنزه سززيتم  زرض علوبززات مزن جانززب  وبحسزب اقتزراا إردان  الزز ي يتزولى و ارا األمززن الزداخل  أيةإ
و ارا الماليززة علززى الجتززات التزز  سززيتم إدخالتززا إلززى اللائمززة السززوداء  تتمثززل بمنعتززا مززن الززدخول  زز  

 مناقعات حكومية.
وكانت قد تحدثت اللناا التلف يونيزة الثانيزة للمزرا األولزى عزن توعزيات إردان. و ز  أعلزاب النشزر  قزام 

 بطرسال التوعيات إلى و ارا المالية.إردان 
 6/12/2016، 48عرب 

 
 من أراضي الضفة %60خطوة لضم  االستيطان: تشريع بينيت .22

« البيزت اليتزودي»عزرا و يزر التعلزيم اإلسزرائيل  رئزيس حز ب المسزتوطنين : نظير مجلز  - تل أبيب
االستيطانية   نا الشرعية للبؤر  بتدن م"قانون التسوية"نفتال  بنيت  بشن اللانون ال ي أقره الكنيست 

 زز  المائززة مززن  60  التزز  تشززكل نسززبة «سزز »يشززكل خطززوا أساسززية  زز  الطريززق إلززى ةززم المنززاطق 
 أراة  الةفة الةربية إلى إسرائيل.

وقززال بنيززت  إن هزز ا اللززانون يؤكززد أكثززر مززن أي قززرار آخززر  أن  زز  إسززرائيل حكومززة يمززين ال تخززدم 
الزدولتين والحكومزة  بق آيديولوجيتتا.  لد مةى إلى غير رجعة  حلأحدا  وتجاهر بما تفكر به  وتط

 تعد لمرحلة ملبلة. 
 7/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 وصل إلى نهايته المستعمراتللجمعيات اليسارية ضد  اإلرهاب القانونيالنائب سموطريتش:  .23

بتسلئيل سموطريتج  إن قال النائب    ح ب المستوطنين البيت اليتودي  : نظير مجل  - تل أبيب
للجمعيزات اليسزارية  السيادا الكاملة    الةفة الةربية. اإلرهاب اللزانون »يخلق واقع  "قانون التسوية"

ةد المستعمرات وعل إلى نتايته. السين الحاد ال ي ارتفع على البيوت    يتزودا والسزامرا يتبخزر. 
تلززوم  زز  يززوم تمريززر اللززانون  زز  اللززراءات و  أتوقززع مززن المحكمززة العليززا أن تظتززر التواةززع والرحمززة 

 «.الثاا  بطلةاء األحكام من تللاء نفستا
 7/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 الداخلية اإلسرائيلية غير جاهزة لحرب مقبلة الجبهة :مراقب الدولة .24
مراقززب الدولززة اإلسززرائيل  يوسززن شززبيرا وجززه    أن بززال ةززاهر  عززن 6/12/2016، 48عــرب نشززرت 

تلززادات شززديدا للمجلززس الززو اري المعززةر للشززؤون السياسززية واألمنيززة )الكابينيززت( حززول سززبل تحزز ير ان
وحماية السكان    إسرائيل  وقال    تلرير أعدره اليوم  الثاثاء  إنزه و لزا للتوقعزات  طنزه  ز  حزرب 

يزر عزالحة مستلبلية ستطلق عشرات آالن العواري  باتجاه إسرائيل  لكن قسزما مزن وسزائل الزد ام غ
 وقسم كبير من الماجه العامة والخاعة ليست جاه ا لمواجتة التوقعات.

وأةززان المراقززب أنززه منزز  أن قززررت الحكومززة تللززيل الفززروق  زز  تحعززين المبززان   تززم تنفيزز  اللززرار 
بشزززكل ج ئززز   و ززز  بعزززض األمزززاكن لزززم ينفززز  بتاتزززا  األمزززر الززز ي منزززع المسزززاواا  ززز  تحعزززين المبزززان  

الزززباد. وقززال التلريزززر إن هنزززا  مبزززان  مؤسسزززات لززم يزززتم تحعزززينتا  ززز  البلزززدات  وخاعززة  ززز  أطزززران
 اإلسرائيلية المحيطة بلطام غ ا  رغم عدور قرار بت ا الخعول عن المحكمة العليا.

وتزززابع المراقزززب أن اللزززدرا علزززى الزززد ام عزززن منطلزززة شزززمال الزززباد محزززدودا للةايزززة علزززى ةزززوء انعزززدام 
 تحعين المبان .

بززطجاء سززكان أثنززاء الحززروب  قززال المراقززب إن و ارا الجبتززة الداخليززة لززم تبلززور مفتومززا  و يمززا يتعلززق
قوميزا شززاما لاعتنززاء بسزكان قززادرين علززى إجززاء أنفسزتم بشززكل مسززتلل. وال يز ال هزز ا اإلخفززاق قائمززا 

 رغم اتخا  الحكومة قرارا بت ا الخعول قبل ثاا سنوات.
يل  وو ارا األمن لم يبلورا خطة إلخاء المدن    شزمال الزباد  وأشار المراقب إلى أن الجيج اإلسرائ

ولززم تجززر مززداوالت  زز  المسززتويين العسززكري والسياسزز  حززول الفجززوات  زز  وسززائل الززد ام الجززوي عززن 
 سكان شمال الباد.   

وقززال المراقززب إنززه ال توجززد  زز  إسززرائيل جتززة تركزز  المعلومززات حززول أهليززة الوسززائل الد اعيززة المتززو را 
 مواجتة مجمل التتديدات على الجبتة الداخلية المدنية.ل

ـــدنو كزززرت  ـــوم، لن لزززم  إسزززرائيل أنتلريزززر  ززز   كزززر بيرا شززز  أن )أ ن ب(   عزززن6/12/2016، رأي الي
( التزز  اطللززت 2014 أغسززطس /أب -يوليززو تسززتخلل الززدروس مززن الحززرب علززى قطززام غزز ا )تمززو /

 .اإلسرائيلية األراة   على العواري األنخالتا الفعائل الفلسطينية المسلحة 
ال بزل  بزشالنقزد تسزتتدن  إسزرائيل أنالجزيج وةزع سزيناريو مفزاده “ أنونللت العحا ة عزن التلريزر 

العززواري  واللزز ائن  لكززن هنززا  شززكوكا حززول امتاكتززا اللززدرات المناسززبة للززد ام عززن  األنعشززرات 
 ”.الباد بالشكل المناسب

مزن مليزون  شزخل(  أكثزر) اإلسزرائيليينمن  %27 أن 2012   الد ام المدن  رأى  أنو كر التلرير 
 حماية    حال نشوب حرب. أيال يستفيدون من 
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العامزة ال يمكزن  الماجزهوحسب شبيرا  ان ه ه التلديرات تبلى اقزل مزن الواقزع الحزال  الن جز ءا مزن 
 استخدامتا.

. كمززا 2014مززدنيين منزز  حززرب ال وأجززاءاجتمززام حززول حمايززة  أيوانتلززد التلريززر عززدم تنظززيم الحكومززة 
 حماية للبدو ال ين يعيشون    العحراء من العواري  الت  تطلق من غ ا. أيانتلد عدم تشمين 

 عاليزة  ز  المنزاطق اللريبزة مزن قطزام  أكثزر أولز  إنز ارعدم تشمين الجزيج لنظزام  أيةاوانتلد التلرير 
 ملجش. إليجادثانية  15سوى  2014السكان خال حرب العام  أمامغ ا حيا لم يكن 

 
 شرق القدس المستعمراتربط  إلىمخطط جديد للقطار الخفيف يهدف بلدية االحتالل بالقدس:  .25

أعلنت بلدية االحتال باللدس عن إيداعتا مخطط المسار األ رق لللطار  :خةير أبومحمد  -اللدس
منطلززة "  إلززىيعززل الخفيززن للمعززادقة عليززه مجززدداإ بعززد إجززراء تةييززرات عليززه  خاعززة إةززا ة ملطززع 

 عيمق ر ائيم" جنوب شرق اللدس لربط مستعمرات  اللدس الشرقية شماالإ بالمستعمرات  الجنوبية .
كيلززومترا  وسيعززل مززا بززين  23وبحسززب المخطززط المززودم سززيمتد طززول المسززار األ رق المزز كور نحززو 

جنوبزا الةربيززة   مسزتوطنة رامزوت شزمال اللزدس المحتلزة  ويعزل إلززى منطلزة مسزتوطنة جيلزو والمالحزة
 منطلة "عميق ر ائيم" جنوب شرق اللدس المحتلة. إلىمرورا بمرك  المدينة   يما سيكون له وعلة 

محطزة  بزين كزل محطزة ومحطزة  42وبحسب المخطزط  سزتبنى علزى طزول المسزار علزى جانبيزه نحزو 
المتوقزع أن ألزن مسزا ر يوميزاإ  ومزن  250قاطرا  تخزدم  90متر  وسيشةل    المسار نحو  500نحو 

 سنين. 8يتم تشةيل الخط بعد نحو 
 6/12/2016القدس، القدس، 

 
 من فلسطينيين على الحواجز رشاوىفصل واعتقال جنود تلقوا الشرطة العسكرية اإلسرائيلية:  .26

أعززززدرت الشززززرطة العسززززكرية اإلسززززرائيلية  الليلززززة الماةززززية قززززرارات بفعززززل  :ترجمززززة خاعززززة - رام هللا
   قةية تلل  رشاوى من  لسطينيين  لتستيل تحركاتتم على المعابر ونلاط  جنود تورطوا 5واعتلال 

وبحسززب إ اعززة ريشزت بيززت العبريززة   زطن ثاثززة جنززود ُحكسزم علززيتم بززالحبس   التفتزيج بالةززفة الةربيزة.
 وسيتبعه قرار آخر بفعلتم من الخدمة   يما تم  عل وطرد الجنديين اآلخرين.

الخمسززة لززم ينفزز وا التعليمززات المطلوبززة مززنتم  وكززانوا يعتززدون جسززديا وأشززارت اإل اعززة إلززى أن الجنززود 
ملابزل تخفيزن التفتزيج  و ز  بعزض األحيزان ملابزل تنزاول  رشزاوىولفظيا علزى الفلسزطينيين  ويتللزون 

 الطعام من الفلسطينيين.
 6/12/2016القدس، القدس، 



 
 

 
 

 

 18 ص             4131 العدد:        7/12/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 طول األمريكيّ إلى ميناٍء بيتيٍّ لألس "إسرائيل"هل تحوّلت "إسرائيل ديفنيس":  .27
(  الُمتخعزل  ز  الشزؤون العسزكرّية ISRAEL DEFENSEكشن موقع )  هير أندراوس: - الناعرا

واألمنّية  كشن النلاب عن وجوٍد بنٍد سريٍّ    موا نة الواليات الُمتحّدا يتعّلق بالتحالن بين تل أبيزب 
ى مينززاٍء بيتزز ٍّ لسسززطول وواشززنطن  زز  مجززال سززاا البحرّيززة  وتحززت عنززوان: هززل تحولّززت إسززرائيل إلزز

األمريكززّ  كززو ٍن مززواٍ  للتواجززد الروسززّ   زز  مينززاء طرطززوس السززورّي  قززال الموقززع  نلززاإ عززن معززادر 
إسزززرائيلّيٍة ر يعزززٍة  إّن قزززانون موا نزززة األمزززن  ززز  واشزززنطن شزززمل بنزززدإا لزززم يكتشزززفه الجمتزززور اإلسزززرائيلّ   

  سرائيلّية.ويتعّلق بالتواجد العسكرّي األمريكّ     الموانه اإل
المعززادقة علززى مي انّيززة معونززات أمريكّيززة “وتززابع أّن اللززانون المزز كور يشززمل بنززدإا جززاء تحززت عنززوان: 

  أّكزد  يزه الُمشزّرم األمريكزّ  علزى أّن األمزر يتعلّزق بالزدعم المزالّ  للحعزول علزى منظومزات ”إلسرائيل
 ”.لجان السحريّ العو “األمريكّية الُمشتركة والُمّسماا  -الد ام اإلسرائيلّية
(  إّن االطام أكثر علزى اللزانون األمريكزّ  الجديزد بدقّزٍة أكثزر ISRAEL DEFENSEوأةان موقع )

يؤّكد على أّن هنا  بندإا  يزه يتحزّدا عزن موا نزٍة خاّعزٍة الستةزا ة سزفٍن حربّيزٍة أمريكّيزٍة مزن أسزطول 
الموارد المالّية لما أطلق عليه اللانون  الواليات الُمتحّدا    الموانه اإلسرائيلّية  عاوا على تخعيل

 اسم اللدرات العلمّية    المجال البحرّي.
ولفتت المعادر    تل أبيزب  بحسزب الموقزع اإلسزرائيلّ   إلزى أّن اللزانون األمريكزّ  جزاء ُمت امنإزا مزع 

 200حزوال  ا دياد التواجد العسكرّي الروسّ     ميناء طرطوس السورّية  والت  تبعد عزن مينزاء حيفزا 
 كم.

باإلةا ة إلى ما ُ كر أعاه  جاء    البند الُمتعّلق بالموا نة األمريكّيزة لُمسزاعدا إسزرائيل أّن واشزنطن 
تد ع لتل أبيب معارين تّم تخعيعتا من قبل الحكومزة اإلسزرائيلّية لزد ع تكزالين التزدريبات البحرّيزة 

ول األمريكّ   أون مع أساطيل أخزرى غربّيزة  طبعإزا الت  ُتشار   يتا الدولة العبرّية  إنن كان مع األسط
 بوجود األمريكيين    المنطلة  بحسب تعبير البند ال ي ورد    مي انية الواليات الُمتحّدا 

و كزززر الموقزززع أّن بنزززدإا ثانيإزززا ورد  ززز  المي انيزززة وتحزززّدا عزززن  يزززارات لسزززاا البحرّيزززة اإلسزززرائيلّية  ززز  
موقع    ختام تلريره على أّنه من المعرون أّن السفن األمريكّيزة ترسزو بزين الواليات الُمتحّدا. وشّدّد ال

الحززين واآلخززر  زز  المززوانه اإلسززرائيلّية  ولكززّن إدخززال المسززشلة  زز  مي انيززة األمززن األمريكّيززة  وبشززكٍل 
فتززرا سززريٍّ  ربّمززا يؤّكززد علززى أّن هزز ه ال يززارات  أين األسززطول األمريكززّ  إلسززرائيل  سززت داد كثيززرإا  زز  ال

اللريبة اللادمة  علما أّن سرين معول ه ا اللانون سيستّمر لمزّدا خمزس سزنوات قادمزة  بحسزب الموقزع 
 اإلسرائيلّ .

 6/12/2016، رأي اليوم، لندن
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 للفلسطينيين ألف تصريح عمل جديد 15يقرر إصدار  "مكتب منسق األنشطةالقناة العاشرة: " .28
ريززة العاشزززرا  مسززاء الثاثزززاء  أن مكتززب منسزززق األنشزززطة كشززفت اللنزززاا العب :ترجمززة خاعزززة - رام هللا

 ألن تعريا لعمال  لسطينيين. 15الحكومية اإلسرائيلية قرر إعدار 
ةززا ة لتلزز  التزز  كززان تززم استعززدارها خززال  وبينززت اللنززاا أن هزز ه التعززاريا سززتكون علززى د عززات وا 

عمل    قطاع  التجارا وال راعة األشتر والسنوات اللليلة الماةية. مشيراإ إلى أنتا ستشمل تعاريا 
 وليس البناء  لط.

وأشززارت إلززى أن هزز ه الخطززوا تززشت   زز  إطززار سياسززة و يززر الجززيج الجديززد أ يةززدور ليبرمززان المعرو ززة 
باسم "الععا والج را"  ولتلديم إغاثة اقتعادية للفلسطينيين    ظل الوةع المتدهور. مبينةإ أن اثنين 

 لسطينيين ال ين يملكون تعاريا نف وا هجمات خال العام األخير.من بين اآلالن من العمال الف
ولم تز كر اللنزاا  يمزا إ ا كانزت هز ه التعزاريا تشزمل عمزال مزن قطزام غز ا بعزد أن كانزت كشزفت منز  

 يومين عن توجه إسرائيل  الستعدار تعاريا عمل لفلسطينيين من اللطام.
 7/12/2016القدس، القدس، 

 
 عالمات العرب واليهودبين ن "بيزا": فرق كبير التمييز ينعكس بامتحا .29

  التز  نشزرتتا و ارا التربيزة والتعلزيم اإلسزرائيلية يزوم 2015دلت نتائج امتحان يبي اي للعزام : بال ةاهر
الثاثاء  على أن الفجوا بين التامي  الحاعلين على أعلى عامات والحاعزلين علزى أدنزى عامزات 

(. ويفحزززل امتحزززان يبيززز اي OECDل التعزززاون االقتعزززادي والتنميزززة )هززز  األكبزززر بزززين دول منظمزززة دو 
 دولة. 72عاما      تم الملروء والرياةيات والعلوم  وجرى     15قدرات التامي      سن 

و ز  كا زة المجزاالت   OECDويتبين من النتائج أن مرتبة إسرائيل ما  الت متدنية قياسا بالمعدل    
.  لد بليزت إسزرائيل  ز  المرتبزة األربعزين  ز  موةزوم العلزوم  وبمعزدل 2012وه  شبيتة لنتائج العام 

. و   اللراءا كان معدل العامزة  ز  إسزرائيل 493كانت  OECDبينما معدل العامة     467عامة 
  490ملابزززل  470. و ززز  الرياةزززيات معزززدل العامزززة بطسزززرائيل 37  واحتلزززت المرتبزززة 493ملابزززل  479

 .800 – 200ويشار إلى أن العامة    امتحان يبي اي تتراوا بين . 39واحتلت المرتبة 
وبر  مرا أخرى    امتحان يبي اي الفروق الكبيرا بين العرب واليتود  الناجم عن التمييز  العزارض ةزد 

نلطزة  87العرب  وخاعة    مجال المي انيات. وبلغ معدل عامزة التاميز  اليتزود  ز  العلزوم أعلزى بزز
 نلاط.   104نلطة  و   الرياةيات أعلى بز 116لعرب  و   اللراءا أعلى بزمن التامي  ا

  لكنه اتسع  ز  مجزال  2012وتبين أن الفارق بين العرب واليتود    العلوم تللل قليا قياسا بالعام 
 اللراءا والرياةيات.
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د  حتزى  ز  حزال ك ل   طن الفزروق  ز  عامزات العزرب واليتزود ال تز ال كبيزرا  لعزالا التاميز  اليتزو 
 الملارنة بين عامات التامي  ال ين سجلوا أعلى عامات.  

 6/12/2016، 48عرب 
 

 وتجنيدهم 48يسعى إلى عسكرة أبناء القبائل البدوية في أراضي الـ إسرائيليمشروع "معاريف":  .31
بتززدم  لززم يكتززنس العززدو اإلسززرائيل  بطززرد قبائززل بدويززة  لسززطينية مززن أرةززتا  وال حتززى: بيززروت حمززود

بيوتتززززا وقراهززززا بتززززدن اسززززتكمال مشززززروم تتجيرهززززا وتتويززززدها  حتززززى طززززالعتم أخيززززراإ بمشززززروم العسززززكرا 
 وتجنيدهم    جيشه ةمن مخطط غير مسبوق.

بالتعاون بين جيج العدو وو ارا التربية والتعليم اإلسزرائيلية  يبزدأ األسزبوم الملبزل مشزروم جديزد يسزعى 
وتجنيزدهم  ملابزل مزنحتم تعليمزاإ مجانيزاإ  48لفلسزطينية  ز  أراةز  الززإلى عسكرا أبناء اللبائل البدويزة ا

    الجامعات اإلسرائيلية وةمان تشةيلتم    قراهم بعد إنتاء الخدمة العسكرية.
العبريزززة  أمزززس  أن المشزززروم هزززو األول مزززن نوعزززه  ونللزززت عزززن رئزززيس « معزززارين»وكشزززفت عزززحيفة 
نفتزتا مسزاراإ جديزداإ... »الجزيج  وجزدي سزرحان  قولزه  ز  « شعبة اللوى البشزرية»مديرية السكان    

 «.هاد ين إلى تجنيد البدو  وي النتائج العلمية الممتا ا
المشروم سيمنا الطاب البدو تعليماإ جامعياإ مجانياإ على نفلة الجيج للحعول »وأةان سرحان أن 

العسززكرية  وبمجززرد انتتززائتم  علززى إجززا ا  زز  مجززال  التربيززة والتعلززيم  وبعززد  لزز  علززيتم تشديززة الخدمززة 
 «.ستؤمن لتم الو ارا وظائن    مدارس النلب

 7/12/2016، ، بيروتاألخبار
 

 مستعمرة أكثر من مئة ستشرعن "إسرائيل": االستيطانفي  خبير .31
 أراة  على ملامة مستعمرا مئة أكثر ستشرعن إسرائيل أن خليلية ستيل االستيطان خبير أكد

 .نتائ  بشكل االستيطان شرعنة قانون أقرت حال    الةفة
 وحدا آالن أربعة من أكثر على اللانونية العبةة سيةف  اللانون ه ا إقرار إن اليوم خليلية وقال

 .إسرائيل إلى ) ( المعنفة المناطق ةم يعن  ما دونم آالن ثمانية من أكثر وسيعادر استيطانية
 أراة  على الملامة المستعمرات    ديداج استيطانية عطاءات طرا يتم أن االستيطان خبير وتوقع
 محيطتا عن الملدسة المدينة وع ل بعةتا مع المستعمرات لربط محاولة    واللدس الةفة

 .واحد طرن من الحدود ورسم الفلسطين 
 6/12/2016الحياة الجديدة، لندن، 
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 نابلس شرق جنوب دونماً  40 بتجريف يشرع االحتالل .32
 بتجرين الثاثاء  يوم عباا اإلسرائيل   االحتال قوات بر لة مستوطنون شرم "و ا": -نابلس

 .نابلس شرق جنوب جالود قرية    ال راعية األراة  من واسعة مساحات
 عددا بشن الرسمية  األنباء لوكالة دغلس غسان الةربية الةفة شمال االستيطان ملن مسؤول وأ اد
    دونما 40 مساحتتا تبلغ  راعية أراضٍ  بتجرين شرعوا االحتال قوات بر لة المستوطنين من

 .األسباب معر ة دون محمد  حج ناعر أحمد للمواطن تعود اللرية 
 قرار يعدر لم أنه إلى مشيرا األرض   راعة من المواطنين منعت االحتال قوات أن وأوةا

 .بمعادرتتا
 6/12/2016الحياة الجديدة، لندن، 

 
 نوارة نديم الشهيد قاتل الجندي عن عمدال القتل تهمة إلسقاط صفقة: "هآرتس" .33

 الجندي محام  أن الثاثاء  يوم عباا العبرية  هآرتس عحيفة كشفت خاعة: ترجمة -اللدس" "
 بيتونيا بمنطلة  2014 أيار/ مايو شتر    النكبة إحياء مظاهرا خال نوارا نديم الشتيد قتل ال ي
 العمد اللتل تتمة إسلاط بششن اإلسرائيلية يابةالن مع عفلة إلى التوعل من قريب هللا  رام غرب 
 .الشتيد بحق

  "اإلهمال نتيجة اللتل" تتمة بتوجيه يلة  إليه التوعل الجاري االتفاق  طن العحيفة  وبحسب
    الرعال تةيير تعمده رواية من التشكد بعد عمدا اللتل تتمة يواجه كان الجندي أن إلى مشيراإ 
 .ح  لرعا إلى مطاط  من بندقيته
 اللتل إلى عمدا اللتل تتمة تةيير ملابل الرعال  بتبديل قام أنه سيعترن الجندي أن إلى وأشارت
 .اإلهمال بسبب

 6/12/2016القدس، القدس، 
 

 سلوان في للخيول وبركسا منزلين تهدم االحتالل جرافات: القدس .34
 ح     العباس  سعيد مواطنال من ل  بتدم الثاثاء  يوم اللدس     االحتال بلدية جرا ات شرعت

 .ترخيل دون البناء بحجة المبار   األقعى المسجد جنوب سلوان بلدا من الشي  كرم
 المواطن من ل بتدم شرعت الح   داهمت جرا ات بر لة االحتال بلدية طواقم أن مراسانا وأوةا
 . اتياإ  الماة  السبت شليله ومن ل من له بتدم بدأ أنه بعد العباس  سعيد
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 التدم على توا ق لم االحتال بلدية إن سلوان أراة  عن الد ام لجنة عةو تايه أبو خالد وقال
 .الشلتين كامل وتدميره استكماله عدم بحجة ال ات 
 وللمرا الثاثاء  عباا  -عسكرية قوا تحرستا-اللدس    االحتال لبلدية تابعة جرا ات هدمت كما

 يعود  (م 85) المبار  األقعى المسجد جنوب سلوان داببل الثوري بح  خيول بركس الثانية 
 .شيكل ألن 350 ثمنه يبلغ منه عربيا حعاناإ  وعادرت الشويك   عيسى عاء الملدس  للمواطن

 . المنطلة    واألشجار والساسل األرض جرن على االحتال بلدية آليات أقدمت كما
 6/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 غزة قطاع في الصيد مهنة بتدهور يتسبب االحتالل": الميزان" .35

 متنة تدهور    بالتسبب اإلسرائيل  االحتال قوات الثاثاء  يوم اإلنسان  لحلوق المي ان مرك  اتتم
 .غ ا قطام    العيد
 للواعد ظمةوالمن الجسيمة انتتاكاتتا من اإلسرائيل  االحتال قوات عّعدت  لد للمرك   تلرير وو ق

 وهو الفلسطينيين  للعيادين استتدا تا    اإلنسان  الدول  واللانون اإلنسان لحلوق الدول  اللانون
 نحو على وأسرهم العيادين من اآلالن ر ق كسب ووسائل العيد قطام    بالغ بتدهور يتسبب ما

 ستة اللوات تل  اعتللت حيا. لعائاتتم أو لتم بالنسبة سواء اإلنسان حلوق من بجملة يمّس 
 .غ ا شمال محا ظة    منفعلين حادثين    مركبيتم على واستولت عيادين

 6/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 عن مضرب ْين أسيرْين على الضغط في السجون إدارة مع بالتواطؤ إسرائيليون أطباء يتهم قراقع .36
 الطعام

" هارو يه آسان" مستشفى إدارا قراقع  عيسى  لسطين    المحررينو  األسرى شؤون هيئة رئيس اتتم
    نوعتا  من األولى ه  خطوا    اإلسرائيل   االحتال سلطات مع بالتواطؤ وأطباءه اإلسرائيل 
 وقن على إلرغامتما( عاماإ  19) شديد وأنس( عاماإ  29)  ارا أبو أحمد األسيرين على الةةط

 .مالطعا عن المفتوا إةرابتما
" هارو يه آسان مستشفى    مسبوقة غير لمةايلات يتعرةان" وشديد  ارا أبو األسيرين إن وقال
 للمرا ُيسجل التواطؤ" ه ا أن معتبراإ  التوال   على 72الز لليوم الطعام عن المفتوا إةرابتما بعد

 سياسة المستشفى داخل األسرى حلوق انتتا " أن وأةان". األسيرا الحركة تاري     األولى
 لينتيا األسيرينن على ةاغط ردم كشسلوب األطباء تواطؤ عبر االحتال سلطات كّرستتا ممنتجة
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 بطرغام" األحمر للعليب الدولية اللجنة أمس  تعريا    قراقع وطالب ".الطعام عن إةرابتما
 داراإ" أن إلى وأشار". األسيرينن حق    العنعرية ممارساتتا عن التوقن على االحتال سلطات

 ال ين الجنائيين السجناء من بالمرةى مكتظ قسم إلى  ارا وأبو شديد األسيرين نللت المستشفى
 ".والنوم الراحة من يحرمتما ما اإل عا      يتسببون

 يتعرض الحمور عمار األسير" إن أمس  بيان    الفلسطين  األسير نادي قال أخرى  جتة من
 قبل إةرابه إنتاء إلى لد عه( شابا ) العام األمن ومعلحة اإلسرائيلية السجون معلحة من لةةوط
 .إدارياإ  اعتلاله إلةاء    المتمثل" مطلبه تحليق

 7/12/2016الحياة، لندن، 
 

 العربية المرأة بجائزة الحروب حنان المعلمة فوز .37
 .مسالخا األمريك  العرب  اليوم احتفال    العربية المرأا بجائ ا الحروب  حنان المعلمة  ا ت
 العربية الجامعة بعثة عليه وأشر ت واشنطن  األمريكية العاعمة    أقيم احتفال     ل   جاء

  لسطين سفارا قامت حيا العربية  المرأا لتكريم العام ه ا خعل وال ي العرب  السفراء ومجلس
 ولالد بعض من المرشحات من العديد جانب إلى الحروب  حنان المعلمة اسم بترشيا واشنطن   

 .2016 للعام العربية المرأا جائ ا لنيل الحروب المعلمة المجلس واعتمد العربية 
 للمعلمة تلديري درم عن عبارا ه  والت  الجائ ا بتسليم سرحان  عاا العربية الجامعة سفير وقام

 .الحروب
 6/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 فلسطينياً  21 ويعتقل غواراأل في مساكن يهدم االحتالل .38

     لسطينية عائات تؤوي مساكن أمس   "اإلسرائيل " االحتال آليات وكاالت: جر ت –غ ا 
 االستيطان ملن مسؤول بشارات معت  وأ اد. أريحا مدينة من الشمال إلى األغوار     عائل منطلة

 من عدداإ  ودمرت  عائل بلدا تحمتاق عسكرية قوا ترا لتا االحتال جرا ات أن ببيان  األغوار    
 تعرض الت  والخسائر الدمار حجم أن وأوةا عحيين  مر لين هدم جانب إلى السكنية  البركسات

 وأربعة الةربية  الةفة أنحاء     لسطينياإ  17 االحتال اعتلل  يما جداإ  كبير المواطنون لتا
 غ ا. قطام من عيادين

 7/12/2016الخليج، الشارقة، 
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 القدس إلى غزة مصلي خروج إلغاء تقرر" ائيلإسر " .39
 العاا أجل من غ ا قطام من المعلين خرو  إلةاء أمس   "اإلسرائيل " االحتال سلطات قررت
 .الجمعة الملررا الشرين اللدس    المبار  األقعى المسجد   

 من المعلين شراتع توجه إلةاء قرر" اإلسرائيل " الجانب إن: "الفلسطين  االرتباط    مسؤول وقال
  ". المعلين بعض تشخر بدعوى المسجد األقعى    للعاا اللدس إلى غ ا قطام

 7/12/2016الخليج، الشارقة، 
 

 نواإلداريين في سجون االحتالل أسرى محرر  المعتقلينمن  %70: "أسرى فلسطين للدارسات" .41
شدد الناطق باسم مرك  "أسرى  لسطين للدارسات"  : تحرير خلدون مظلوم  من محمد منى -الخليل 

رياض األشلر  على أن االحتال اإلسرائيل  يستتدن األسرى المحررين بشكل مستمر باعتبارهم 
 شريحة مؤثرا ومن قادا الرأي الفاعلين    مجتمعتم.

  وال ين يبلغ من األسرى اإلداريين %70وبّين الحلوق  الفلسطين   أن المعطيات لديتم ُتشير إلى أن 
ن  أمةوا سنوات    السجون اإلسرائيلية  ولم يجد و معتلل  هم أسرى سابل 700عددهم حاليإا نحو 

 االحتال أي تتم يلدمتا بحلتم   شقدم على تحويلتم لاعتلال اإلداري.
وأةان األشلر خال حديا مع "قدس برس" اليوم الثاثاء  أن االحتال يت رم بشن المحررين 

خطرإا على أمنه  " ما يلبا األسير أن يتحرر من السجون ألسابيع أو أشتر حتى ُيعاد  يشكلون
 اعتلاله  وُيجدد حبسه لفترات طويلة دون تتم".

 6/12/2016، قدس برس
 

 الكويت في القصيرة للقصة( الملتقى) بجائزة يفوز معروف مازن الفلسطيني .41
    العربية اللعيرا لللعة( الملتلى) بجائ ا يناالثن يوم معرون ما ن الفلسطين  حرب :  ا  محمود
 .دوالر ألن 20 وقيمتتا( للمسلحين نكات) مجموعته عن األولى دورتتا    الكويت

 يعيج طفل نظر وجتة من المنطل  غير الواقع تسرد قعيرا قعة 14 الفائ ا المجموعة وتتةمن
 الطفل  يعيشه  انتا يا واقعا هتعتبر  إنما اللعل  موةوم تتعدر ال حرب ظل    اليومية حياته
 .الساخرا والدعابات والمفارقات اإلنسانية الرؤى المؤلن يلل خاله ومن

 للمؤلن األولى ه  بيروت    والنشر للكتب الريس رياض دار عن العادرا والمجموعة
 على معرون وحعل.  لسطينية لعائلة 1978 عام لبنان    ولد ال ي األيسلندي/الفلسطين 
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 أن قبل الكيمياء بتدريس سنوات لعدا وعمل اللبنانية بالجامعة العلوم كلية من الكيمياء    ريوسبكالو 
 .شعرية مجموعات ثاا سابلا له وعدرت 2008    األدب  مشواره يبدأ

 5/12/2016لألنباء،  رويترز وكالة
 

 ف عملية السالمسبل استئنا األمريكي"النواب والشيوخ"  أعضاءوزير الخارجية المصري يبحث مع  .42
بحا و ير الخارجية المعري ساما شكري  مع عدد من أعةاء مجلس  النواب والشيوض  :واشنطن

 األمريك   كيفية تشجيع الطر ين الفلسطين  واإلسرائيل  على استئنان عملية السام.
ربعاء  وقال المتحدا الرسم  باسم الخارجية المعرية المستشار أحمد أبو  يد     بيان  اليوم األ

إن الللاء ال ي علد    واشنطن مع عدد من أعةاء المجلسين تناول رؤية معر تجاه اللةية 
الفلسطينية  حيا قدم شكري عرةا متكاما لعناعر الموقن المعري والرؤية المعرية    ه ا 

   وجتودها    مجال مكا حة اإلرهاب.اإلطار
 7/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
رالصحف اإل .43  السيسي بسقوط سرائيلية تبشِّّ

   بداية األمر للبوه بالعديق الحميم ودعوه لحفل يجمعتم    "تل أبيب"  : سيد رةوان - اللاهرا
حتى المعارةة دعت السلطات للتعاون معه ونشرت العحا ة اإلسرائيلية مانشيتات ترحب بلدومه 

ا لمعر بعد اإلطاحة باإلخوان  لكن ه ه األيام اختل فت شكل ه ه المانشيتات    نظرتتا إلى رئيسإ
 م  وأبر ت  شله    إدارا معر.2017السيس  الت  أن رت بسلوطه خال 

 
 الدعم واإلشادة

ونللت العحن  ور تول  السيس  الحكم رسالة دبلوماسية إسرائيلية بار ا أكدت  يتا دعم وتشييد غير 
تا الكبير بشدائه  وموقفه المعادي لحركة الفتاا السيس   وكشفت    طياتتا عن إعجاب مسبوق لعبد

 "حماس"  وتلارب نظامه مع "إسرائيل".
وانشةلت العحا ة اإلسرائيلية    اآلونة األخيرا باإلشادا بالجتود الت  يب لتا الرئيس المعري 

 عبدالفتاا السيس   وتسليط الةوء على متانة عاقته مع دوائر عنع اللرار    تل أبيب.
ة معارين عن و ير الد ام اإلسرائيل  الجديد أ يةدور ليبرمان إشادته    أول  لد نللت عحيف

خطاب له    الكنيست بالسيس   معتبرإا خطابه األخير بششن السام اإلقليم  متما ويخلق  رعة 
 حليلية.
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 إسرائيل محظوظة بالسيسي
محظوظة ألن السيس  ونللت عحيفة هآرتس عن و ير اإلسكان اإلسرائيل  يوآن غالنت أن إسرائيل 

تمكن من السيطرا على ملاليد الحكم    معر  واستعادته من أيدي اإلخوان المسلمين  مشبتإا إياه 
 بالرئيس السابق حسن  مبار  "بعد عملية تجميل".

وأةان غالنت أن معلحة "إسرائيل"    مواعلة دعم النظام الحال     معر  ألن السيس  رغم 
يلة غير ديملراطية هو أكثر ليبرالية من الرئيس المع ول محمد مرس  ال ي استيائه على الحكم بطر 

 انتخب بطريلة ديملراطية   اعمإا أن السيس  هو الرجل العحيا    الموقع العحيا.
 

 قصة نجاح
وقال السفير اإلسرائيل  السابق    معر يتسحاق ليفانون بعحيفة "إسرائيل اليوم": إن "السيس  

مع إسرائيل قعة نجاا  ويرى أن حسن عاقاته معتا يةعه    مكان جيد أكثر يعتبر أن السام 
وطالب "يتسحاق هرت وع"   عيم  من اآلخرين  مما يتطلب من إسرائيل مد  راعيتا ترحيبا بخطواته".

حياء عملية  المعارةة اإلسرائيلية  رئيس الو راء بنيامين نتنياهو  بتلبية دعوا عبد الفتاا السيس  وا 
 م مع الفلسطينيين.السا

ونللت عحيفة "معارين" اإلسرائيلية عن "هرت وع" قوله: "أمامنا اآلن  رعة استثنائية قد ال تتكرر 
ثانية  يمكنتا تةيير وجه الشرق األوسط  وأنا أدعو الليادا اإلسرائيلية إلى قبول دعوا السيس   ورا أو 

   السنوات األخيرا بسبب سيرنا    مسار  الجلوس    البيت  ويكفينا الثمن الةال  ال ي د عناه
 غير عحيا".

 
 استقبال السيسي في تل أبيب

دان  دانون"  سفير االحتال الدائم باألمم المتحدا  إن تعريحات "مسبلإا  إسرائيلية عحنونللت 
باده على استعداد الستلبال عبدالفتاا السيس     تل أبيب  كما حدا من قبل مع الرئيس الراحل 

 ور السادات  ال ي وقعت معر    عتده اتفاقية سام مع االحتال اإلسرائيل .أن
وأةان "دانون"    تعريحات لعحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية  أن "السيس  تكلم    
خطابه باألمم المتحدا عن عملية السام من الللب  وعلى الرغم من أن اإلسرائيليين لم يحبوا كل ما 

قادا إسرائيل اآلن مستعدون للتحدا معه  كما  عل مناحم بيجن  رئيس و راء إسرائيل قاله إال أن 
 األسبق  مع السادات".
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 تباشير السقوط تتصدر الصحف
شادات إلى رسائل تح ير يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية إن اتعاالت تمت اإل ه هومؤخرإا تحولت 

سرائيل" والواليات المتحدا    ظل خشية شديدا مؤخرإا بين مسؤولين سياسيين ر يع  المستوى    "إ
 على نظام الرئيس عبد الفتاا السيس     معر  حيا تتدد األ مة االقتعادية بتلويةه.

 
 أنت في خطر

يوم الثاثاء  أن التلديرات اإلسرائيلية واألميركية تشير إلى أن "الخطر  وأةا ت العحيفة    عددها 
كإا  وأنه    حال لم يطرأ تةيير جوهري على االقتعاد المعري على نظام السيس  يكاد يكون وشي

م   طن حالة الةليان الشعب  ستعيد الجماهير المعرية إلى الشوارم وتلوض حكم 2017خال العام 
 الجنرال السيس ".

 االستراتيج وتابعت أن اللادا    معر ينظرون إلى األ مة االقتعادية    الباد على أنتا "التتديد 
 مرك ي على بادهم".ال

وو ق العحيفة  لد اشتدت األ مة االقتعادية ألسباب من بينتا اللتال ال ي تخوةه معر    
سيناء وليبيا واليمن  باإلةا ة إلى الت امات مالية حعلت عليتا معر من السعودية واإلمارات 

 والكويت ونف ت ج ئيا.
مليار دوالر قوبل  12ى قروض بليمة كما أن توجه معر إلى عندوق النلد الدول  للحعول عل

بشروط شملت تلليل البيروقراطية ور ع الةرائب وخفض دعم الدولة للسلع  ومن ششن ه ه الشروط 
 أن تسرم حالة الةليان الشعب     المدى اللريب  و ق العحيفة.

 
 فشل اقتصادي

ا وعل إلى حد مستويات أما موقع "واال" اإلخباري اإلسرائيل    لد أكد أن  شل السيس  اقتعاديإ 
خطيرا للةاية  لدرجة عدم قدرا كثيرين    الباد على شراء الدجا   الت  ةاعن العسكر أسعارها 

 و تحوا استيرادها من الخار .
وأةان الموقع    تلرير له أن: "العديد من المعريين اةطروا أيةا للتراجع عن الجلوس على 

 و يادا المعارين اليومية". المعيشة الملاه  الليلية  بسبب ارتفام تكالين 
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 انفجار األوضاع 
ا من أن األوةام    معر قد تنفجر    أية لحظة   وكانت عحيفة "إسرائيل هايوم" ح رت أيةإ

    واسعة وأن أية إجراءات أمنية لن تنجا    إسكات الشعب    حال قرر الخرو     احتجاجات 
 د.ظل تفاقم األ مة االقتعادية    البا

وأةا ت العحيفة العتيونية    تلرير لتا أن: "وسائل اإلعام الحكومية    معر ما  الت تتحدا 
ا على تردي األوةام    الباد".  عن مؤامرا خارجية  يما يتعلق بالدعوات للتظاهر  احتجاجإ

وتوقعت العحيفة أن تعج  كا ة اإلجراءات األمنية المشددا عن كبا جماا الشعب الةاةب  
 عة أن أغلبية المعريين أعبحوا ال يثلون    الوعود الحكومية.خا

"إن الوةع االقتعادي    معر أعبا كارثيا  وهو ما  إلى اللول:” إسرائيل هايوم“وخلعت 
مليار دوالر  بينما  12اةطرها للجوء إلى عندوق النلد الدول  للحعول منه على قرض قيمته 

 هو ما يجعل الباد تسير نحو المجتول".ستنف  إعاحات لن يتحملتا الفلراء, و 
 

 2017الحسم في 
م  سيكون حاسمإا بالنسبة للنظام 2017وقالت يديعوت أحرونوت إنه يوجد إدرا     العالم بشن عام 

المعري  وأةا ت أن إسرائيل تحاول استخدام عاقاتتا مع الواليات المتحدا ودول أخرى لدعم 
 اقتعاد معر.

 
 التعاون مع إسرائيل

ا عن وجود حاجة ملحة لتحسين البنية التحتية     نما أيةإ تعبر  حسب عن تلارب بين الدولتين  وا 
 معر على ةوء األ مة االقتعادية الشديدا الت  تتدد االستلرار السياس     الدولة".

دي  كما قالت إن النظام المعري توجه إلى "إسرائيل" مؤخرإا طالبإا التعاون معتا    المجال االقتعا
 وأشارت إلى أن جتا  األمن اإلسرائيل  أعد قائمة بمشاريع محتملة ومعنية.

وبين ه ه المشاريع التعاون    مجال تحلية مياه البحر على ةوء انخفاض مستوى النيل  والتعاون 
   الطاقة الشمسية وتوليد الكترباء وال راعة والري والةا  والسياحة  خاعة أن العائدات من توسيع 

 كانت أقل من المتوقع. -الت  استثمر  يتا نظام السيس  مليارات الدوالرات-ا السويس قنا
 7/12/2016، موقع رصد، القاهرة
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 القاهرة تزيد ضغوطها على حماس لتقديم إجابات عن أسئلة سابقة": الشرق األوسط" .44
ماس  من  ادت معر     األسابيع الماةية  من ةةطتا على حركة ح: كفاا  بون - رام هللا

أجل تلديم إجابات عن أسئلة سابلة قدمتتا المخابرات المعرية إلى و ودها  كشحد متطلبات مد 
 جديدا بين اللاهرا والحركة  الت  اتتمت مرارا بشنتا تساند اإلخوان المسلمين. جسور

وقالت معادر  لسطينية مطلعة لز"الشرق األوسط"  إن المخابرات المعرية  ادت الةةوط على 
معريين  تلول المخابرات  اس مؤخرا  من أجل الحعول على معلومات عن معير مطلوبينحم

المعرية إنتم لجشوا إلى غ ا     ترا ما بعد سلوط حكم الرئيس األسبق محمد مرس   إةا ة إلى 
ويتبعون لتنظيمات    سيناء  أو يتواعلون مع  معلومات عن متشددين يعيشون    اللطام 

كدت المعادر أن المخابرات المعرية تعتلد بوجود تعاون بين بعض الجماعات تنظيمات  يتا. وأ
    سيناء.    غ ا والجماعات المتشددا

ونفت حماس الحلا  بعد التدقيق  وجود أي أسماء للمطلوبين    غ ا  وأبلةت اللاهرا أنه لم يدخل 
ال وجود لتم ك ل   وال  يناءاللطام معريون    أي وقت  وأن الفلسطينيين المتتمين بالعاقة مع س

 حتى    السجل المدن  الفلسطين .
وقالت المعادر إن تل  اإلجابات لم تلنع المعريين  ال ين ألةوا للاءات الحلة كان يفترض أن 

 الةةط على حماس".  تجرى بين الطر ين. وأةا ت المعادر: "مؤخرا أعادت المخابرات المعرية
ةيير ملحوظ    السياسة المعرية تجاه غ ا. وترك ت حتى وجاءت الةةوط الجديدا     ظل ت

واستلبال سياسيين وأكاديميين  ومفكرين  وعحا يين   اآلن      تا معبر ر ا على  ترات متلاربة 
 الفلسطينية  والفلسطينية  –وناشطين  وكتاب من غ ا  لمناقشة مستلبل العاقة الفلسطينية 

 المعرية.
إن معر ال ت ال تتعاطى مع الفعائل الفلسطينية    غ ا من منظور  لكن المعادر قالت أيةا 

 التجارا مع غ ا. أمن   على الرغم من التةييرات المحدودا الت  ستشتمل أيةا على تشجيع
وأةا ت المعادر: "تريد اللاهرا الحعول على إجابات    إطار التلييمات األمنية  يما يخل 

الملبل  الفعائل  الحق من ه ا العام  أو بداية العام غ ا". ويفترض أن تدعو معر    وقت
 الفلسطينية  لللاءات تشاورية    اللاهرا  من أجل تحليق معالحة داخلية.

 7/12/2016، الشرق األوسط، لندن
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 "إسـرائيل"في األردن ينهي تعاقده مع شركة خدمات أمنية لتعاونها مع  "األغذية العالمي" .45
  أن برنامج األغ ية العالم     األردن "األردن تلاطع"أعلنت حركة : ينيفين عبد التاد -عمان

( لخدمات األمن والحماية لتعاونتا أس)ج   ور  G4Sالتابع لسمم المتحدا أنتى تعاقده مع شركة 
 .إسرائيلمع 

وو ق بيان للحركة   ان ه ه رابع هيئة أممية من أعل ست هيئات    األردن تنت  علودها مع 
المتعاونة مع االحتال بعد منظمة األمم المتحدا لخدمات المشاريع وعندوق األمم  G4Sشركة 

ه ه الخطوا تشت   إنالمتحدا للطفولة )يونيسين( والمفوةية العليا لشؤون الاجئين. وقالت الحركة 
ة بعد أكثر من عام من الةةط المتواعل من قبل "األردن تلاطع "محليا وحملة عالمية أطللتتا اللجن

الوطنية لملاطعة الكيان العتيون  وسحب االستثمارات منه و رض العلوبات عليه بالتنسيق مع 
 .G4Sحمات الملاطعة حول العالم تستتدن مؤسسات األمم المتحدا المتعاقدا مع 

 مليون دوالر. حوال  2015( بلةت    G4Sالعلد مع ) أن قيمةوكشفت "األردن تلاطع" 
 7/12/2016، الدستور، عّمان

 
 أمستردام" في إسرائيل": أطباء سوريون يطّبعون مع " اللبنانيةاألخبار" .46

أحد عشر طبيباإ سورّياإ شاركوا أخيراإ    مؤتمر طب  إسرائيل  من "بابه إلى  :عتيب عنجرين 
الشتير    هولندا  Beurs van Berlageمحرابه". المؤتمر ال ي أقيم خال الشتر الماة     مرك 

أساس  بز"العلم وطفل األنبوب". وقد وعلت "األخبار" إلى هوية معظم األطباء ال ين يختّل بشكل 
انطللوا من دمشق إلى أمستردام  وعادوا أدراجتم إلى عياداتتم ومشا يتم ليلّدموا للسوريين أطفال 

 أنابيب بز"خبرا إسرائيلّية" ربّما!
والعشرون حول الجداالت    التوليد  النسائية  ُعلد    أمستردام التولندّية "المؤتمر الدول  الرابع لد 

والعلم" بين العاشر والثالا عشر من شتر تشرين الثان  الماة   وهو مؤتمر طبّ  إسرائيل  دوري. 
لعبت المعاد ة دوراإ أساسّياإ    د عنا إلى السع  وراء ه ا الملن  ومحاولة كشن ما تيّسر من 

 خفاياه.
لشّبان السوريين المتتّمين بجمع وتوسيع قاعدا بيانات تةّم الشركات كان رام  )اسم مستعار ألحد ا

الداعمة إلسرائيل    مختلن المجاالت( قد علم بلرب انعلاد مؤتمر طب  تليمه شركة إسرائيلّية    
هولندا )حيا يليم(. شرم الشاب    تلّع  المعلومات حول المؤتمر وداعميه والمشاركين  يه  لكّن 

 أن يلع أثناء بحثه على أطّباء سوريين من بين المشاركين.  آخر ما تخّيله
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أّول األمر  تمّكن رام  من الحعول على اسم  اثنين منتم  واةعاإ    يد "األخبار" رأس الخيط. 
الفكرا المبدئّية الت  حةرت خال مناقشتنا للموةوم مع الشاب رّجحت أن يكون الطبيبان من بين 

وّبا  لكّن المفاجشا كانت حين اكتشفنا أّنتما يليمان    سوريا و   قلب السوريين المليمين    أور 
العاعمة دمشق. أكثر من  ل   قادنا البحا إلى اكتشان أّنتما يعمان    واحدا من كبرى شركات 

 الّعناعات الدوائّية    سوريا وه  "الشركة العالمّية للعناعات الدوائّية زز يونيفارما".
شا الثانية بالتكّشن على مراحل  حيا اكتشفنا وجود طبيب سوري ثالا من بين بدأت  عول المفاج

المشاركين  ثم رابع   خامس... حتى وعل العدد النتائ  إلى أحد عشر طبيباإ انطللوا من دمشق 
 إلى أمستردام     ما بدا أشبه بو د طب  )غير رسم (.
وجود أي معلومة لدى النلابة عن المؤتمر  نليب األطباء السوريين الدكتور عبد اللادر الحسن نفى

الم كور. الحسن أوةا أّن مشاركة أي طبيب    مؤتمر ُيدعى إليه ال تتم بالةرورا بعلم النلابة  
وقال "ال توّجه الدعوات عبر النلابة ما لم تكن موّجتة رسمّياإ للنلابة  الدعوات الشخعّية توّجه إلى 

 األطباء أنفستم". 
"األخبار" أّنه "   حال ثبوت عحة ه ه المعلومات   طن أي طبيب سوري شار     وأّكد الحسن لز

المؤتمر سُيشطب من النلابة حتماإ وُيحرم من م اولة المتنة داخل سوريا"  كما شّدد على أّن "ه ه 
 اللةايا ال تتاون  يتا. ملاطعة إسرائيل شعار واةا وال يمكن    حال من األحوال التاعب به". 

الحسن إّن نشر أي معلومات عن الموةوم "ستكون كا ية لليام النلابة بمتابعة الملن والتثّبت  وقال
من حيثياته واستدعاء المشاركين للوقون على التفاعيل  و   حال عدم استجابتتم لاستدعاء يتم 

لمؤتمر شطبتم غيابّياإ"  وأةان "ال يمكن اللبول بتبريرات من قبيل: لم أكن أعلم بتوية منظم  ا
ورعاته   اللانون ال يحم  المةّفلين  وال ش ء اسمه "ما بعرن" وخاعة    ظل وجود اإلنترنت ال ي 

 يو ر معلومات مسبلة عن كل ش ء".
CongressMed  ه  شركة ملرها تل أبيب  مختعة    "تطوير وتع ي  التعليم الطب  من خال

كعامة تجارّية لز"المؤتمر العام للجدلّيات     2010مفتوم المؤتمرات". تشسست الشركة    بداية عام 
. وكانت الدورا األولى من المؤتمر قد COGIالتوليد وأمراض النساء والعلم" والمعرون اختعاراإ بز 

 وتعاقبت على تنظيمه شركات عّدا  قبل أن ُينشه مؤّسسه عامة تجارّية مستلّلة. 1999انعلدت عام 
 7/12/2016، ، بيروتاألخبار
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 في باريس لالجتماعفرنسا توجه دعوة لعباس ونتنياهو  .47
أ ادت عحيفة "لو يةارو" الفرنسية  اليوم األربعاء  بشن الرئيس الفرنس   رانسو هوالند وجه : رام هللا

الدعوا إلى كل من الرئيس الفلسطين  محمود عباس  ورئيس الو راء اإلسرائيل  بنيامين نتنياهو  
 أن يختتم مؤتمر السام الملرر علده    المدينة بعد حوال  أسبوعين.لاجتمام    باريس  بعد 

ونللت اإل اعة العبرية العامة عن العحيفة قولتا: "إن عباس استجاب للدعوا الفرنسية    ما لم تتلَق 
 باريس الرد حتى اآلن من الجانب اإلسرائيل ".

توى و راء الخارجية وممثلين من وتابعت العحيفة الفرنسية: "إن المؤتمر الملرر علده على مس
ن  رنسا ستطرا خاله اقتراحا  خمسين دولة سيتناول التطورات األخيرا لمبادرا السام الفرنسية وا 

 لتسوية الن ام الفلسطين  اإلسرائيل  استنادا إلى حل الدولتين وقرارات مجلس األمن الدول ".
 7/12/2016، القدس، القدس

 
 اإلسرائيلي بـ "قانون التسوية"ظر دعو إلعادة النيمالدينوف  .48

قال منسق األمم المتحدا الخال لعملية السام    الشرق األوسط نيكوالي مادينون إن  :وكاالت
"التدن )من مشروم اللانون( هو تو ير الحماية لمستوطنات غير شرعية مبنية على أما  خاعة 

   مثل ه ه الخطوا الت  يمكن أن   لسطينية". وأةان "أشجع أعةاء الكنيست على إعادا النظر
 تكون لتا عواقب قانونية جسيمة    مختلن أنحاء الةفة الةربية المحتلة". 

على ععيد  ي علة  كشفت عحيفة "هآرتس "اإلسرائيلية"" عن أن مؤسسة تابعة لعائلة جارد 
رات كوشنر  عتر الرئيس األمريك  المنتخب دونالد ترامب  قدمت عشرات اآلالن من الدوال

 للمستوطنات غير الشرعية    الةفة الةربية. 
إلى  2010ويشير التلرير  إلى أن سجات ةريبية تابعة لعائلة كوشنر  تعود إلى الفترا ما بين عام 

ألن دوالر لمجموعة أمريكية اسمتا "األعدقاء  20  كشفت عن أن عائلة كوشنر قدمت 2014
ية تدعم برامج    المستوطنة الت  يسكن  يتا األمريكيون    بيت إيل"  وه  منظمة أمريك

 متطر ون  ال تا إلى أن جارد يعمل عةوا    مؤسسة والديه "تشارل  أند سيريل كوشنر  اونديشين".
 7/12/2016، الخليج، الشارقة
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 األمم المتحدة تعتمد ثمانية مشاريع قرارات لصالح فلسطين .49
تحدا اليوم األربعاء  بشغلبية ساحلة  ثمانية مشاريع اعتمدت الجمعية العامة لسمم الم :نيويور 

قرارات تتعلق بوكالة )األونروا(  وباللجنة الخاعة المعنية بالتحليق    الممارسات اإلسرائيلية الت  
 تمس حلوق اإلنسان للشعب الفلسطين  وغيره من السكان العرب    األراة  المحتلة.
 7/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الجمعية العامة لألمم المتحدة تعقد جلسة خاصة لجمع تبرعات لألونروا .51

عبد الحميد عيام: علدت الجمعية العامة لسمم المتحدا  االثنين  اجتماعا خاعا إلعان – نيويور 
 التبرعات الطوعية السنوية لوكالة )األونروا(    ملر األمم المتحدا    نيويور .

قمار العناعية من غ ا  المفوض العام لسونروا بيير كريتنبول  مؤكدا شار     االجتمام  عبر األ
على "أهمية مواعلة االهتمام بمسشلة الجئ   لسطين  بالرغم من األ مات الت  ألمت بمنطلة الشرق 

 األوسط".
بوتا مندوبة  امبيا ونائبة رئيس الجمعية العامة بيتر تومسون  قد  -وكانت موابا باتريشيا كاسيس 

رأست الجلسة وقرأت نيابة عن الرئيس رسالة إلى المجتمعين أكدت  يتا على أهمية دعم األونروا ت
والت  تحرل على ةمان عدم تخلن  2030خاعة    ظل تعتدات أجندا التنمية المستدامة لعام 

 أحد عن الركب.
مليون دوالر  37قد انخفض إلى  2016بوتا إن "العج     مي انية األونروا لعام  –وقالت كاسيس  

و ل  لاستجابات الكريمة من الدول األعةاء". وأكدت  74بعد أن كان    أيلول/ سبتمبر الماة  
   كلمتتا نيابة عن الرئيس على تثمين الجمعية العامة للدور العظيم ال ي تلعبه األونروا    ةمان 

الفلسطينيين الت  ساهمت     استلرار المجتمع الفلسطين  و ل  "بتلديم الخدمات األساسية لاجئين
 ر اهيتتم وحمايتتم وتنميتتم اإلنسانية".

 7/12/2016، القدس العربي، لندن
 

 للواليات الُمتحّدة  االستراتيجيهي الرصيد  "إسرائيل"من األمريكيين يعتقدون أّن  %76استطالع:  .51
األمريكّ   أّن  "بروكينة معتد "بيّنت نتائج استطام للرأي العام نشرها   هير أندراوس: - الناعرا

 معظم الديملراطيين يعتبرون إسرائيل عبئإا على الواليات المتحدا.
(  أّن معظم األمريكيين The Times of Israelوأظتر استطام الرأي  ال ي ُنشرت نتائجه    موقع )

ولين عن ستراتيجيإا للواليات الُمتحّدا  بحسب المسؤ ا( يرون أّن إسرائيل ُتشّكل رعيدإا 76%)
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يلولون إّن إسرائيل  %55االستطام. و   الوقت نفسه  و لإا لاستطام  طّن غالبية الديملراطيين  
ا. أّما    عفون الجمتوريين   طّن  من  %52يرون    إسرائيل عبئإا. و %24تشكل عبئإا أيةإ

 منتم ال ين يرونتا ك ل . %41المستللين ال يعتبرون إسرائيل عبئإا ملابل 
معتد “الموقع اإلسرائيلّ  إلى أّن النتائج كانت ةمن استنتاجات دراستين أجراهما الباحا     ولفت

تلحم   قبل وبعد االنتخابات الرئاسية األمريكّية الت  أجريت    الثامن من الشتر     شبل"بروكينة 
 الفائت.

مع  كرا أّن إسرائيل ( ال يتفلون %54باإلجمال  أةان الباحا  أكثر بلليل من نعن األمريكيين )
ُتشّكل عبئإا على الواليات المتحدا  باعتبار أّن أنشطتتا    المنطلة تّولد العداء تجاه الواليات المتحّدا 

    البلدان العربّية و ات األغلبية المسلمة  على حّد تعبيره.
ا من من األمريكيين يشعرون بت ه العورا  بحسب الباحا تلحم . ولم يتة %40   حين أّن 

النتائج الت  تّم نشرها ما إ ا كانت ه ه العيةة الت  استخدمتا الباحثون تحديدإا    السؤال ال ي تم 
توجيتيه للمشاركين  وما إ ا كانت النتائج تشثرت من ه ه العيةة     إشارتتا إلى العداء تجاه 

 الواليات المتحدا    العالم العربّ .
ا أن  الديملراطيين يعتلدون بشّن إلسرائيل تشثيرإا كبيرإا على سياسات  من %55الدراستان أظترتا أيةإ

من الجمتوريين يعتلدون أّن إلسرائيل  %54الواليات المتحدا وعالم السياسة األمريكّ      حين أن 
 المستوى العحيا من التشثير.

ا إلى أنّ  نسبة األمريكيين  ولفت الموقع    سياق تلريره إلى أّن استطاع  الرأي االثنين توعا أيةإ
خال  %9ال ين يؤيدون  رض علوبات على إسرائيل بسبب سياستتا االستيطانية ارتفعت بنسبة 

 .%46العام المنعرم ووعلت إلى 
كما أّن عدم اتخا  إجراءات علابّية ةّد إسرائيل حول المسشلة ا داد    عفون الح بين الكبيرين: 

جراءات أكثر  من الجتوريين %31من الديملراطيين و 60% يؤّيدون  رض علوبات اقتعادّية وا 
 .2015   تشرين الثان  )نو مبر( من العام الماة   %26و %49جدّية  ملارنة بنسبة 

ا أّن  من األمريكيين سيؤيدون اتخا  الرئيس بارا  أوباما لخطوات  %46استطاعا الرأي أظترا أيةإ
ائيل بششن المفاوةات السلمية المتعثرا مع    األمم المتحدا تتدن إلى ممارسة الةةط على إسر 

إّنتم ال يؤيدون أو يعارةون  %25 لط سيعارةون خطوا كت ه     حين قال  %27الفلسطينيين. 
 خطوا كت ه.
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ونلل الموقع اإلسرائيلّ  عن مسؤولين أمريكيين قولتم إّن الرئيس أوباما يستبعد تلريبإا الليام بشّي 
الت  سُينظر إليتا على أّنتا تلييدإا للموقن اإلسرائيلّ     المفاوةات محاولٍة    اللحظة األخيرا  

 وتع ي إا للموقن الفلسطينّ     الساحة الدولّية  على حّد تعبيرهم.
   غةون  ل  ت داد الفجوا بين الديملراطيين والجمتوريين توسعإا حول مسالة الدعم األمريك  للرار 

 مة دولٍة  لسطينّيٍة. محتمل    األمم المتحدا مؤيد إلقا
   العام الماة (     حين أّن  %39-)ملارنة بز  %51الدعم الديملراط  للرار كت ا بلغ نسبة 

   العام الماة (.  %43-)ملارنة بز  %51معارةة الجمتوريين لخطوا كت ه وعلت إلى 
قرار كت ا    األمم  من المشاركين قالوا إّنه يتحّتم على الواليات المتحدا معارةة %31باإلجمال  

 إّنه من الُمفّةل االمتنام عن التعويت. %32     حين قال %34المتحدا ملابل تشييد 
( قالوا بشنتم يرغبون برؤية الرئيس المنتخب دونالد ترامب يلعب %75   حين أن غالبية األمريكيين )

ون بشن ترامب سيكون متحي ا منتم قالوا إّنتم يعتلد %57دور وسيط ن يه بين إسرائيل والفلسطينيين  
 إلسرائيل    أي مفاوةات.

 2,570. وشار   يتما 2016نو مبر   23-18أكتوبر و 14-5وتم إجراء استطاع ن الرأي االثنين بين 
 .%3.04-%2.5شخعا وبلغ هامج الخطش  يتما 

 6/12/2016، رأي اليوم، لندن
 

 "إسرائيل"تبيع معظم أعمالها في  "جي فور أس"ركة ش .52
الدنماركية "ج   -بعد سنواٍت من المماطلة والتخّبط  قامت الشركة األمنية البريطانية : نب سرور ي

  ور أس" ببيع معظم أعمالتا    الكيان اإلسرائيل .
استجابةإ لةةوط "الحركة العالمية لملاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منتا و رض العلوبات 

رعتا اإلسرائيل  "هاشميرا" و رٍم آخر مستحدا ُيدعى (  باعت "ج   ور أس"  بفBDSعليتا" )
مايين دوالر أميرك    110"شالتيفيت"  أعمالتا إلى شركة إسرائيلية خاّعة. تمت العفلة ملابل 

 على أن يتّم تنفي ها بالكامل    غةون ثاثة أشتر.
غير اللانونية  "ج   ور أس" لن تتر  األراة  الفلسطينية المحتلة. ستحا ظ على بعض المشاريع

كتدريب الشرطة اإلسرائيلية وبناء المستعمرات. إال أّن االنتعار األبر  يكمن    تخّليتا عن الج ء 
األهّم واألكثر حساسيةإ    عاقتتا بكيان االحتال: إدارا المعتلات اإلسرائيلية وتلديم المساعدا 

  "عو ر"  مرك  "المسكوبّية"  "الجلمة" والمعّدات لتا  وعلى رأستا "ميجيدو"  "دامون"  "كيت يوت"
 وغيرها.
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حملة الملاطعة وعفت بيع الشركة أعمالتا لشركة إسرائيلية خاعة بز "اإلنجا ". وقالت منّسلة العالم 
العرب     "اللجنة الوطنية الفلسطينية للملاطعة" جومان موسى إّن "ه ا الحدا استثنائّ  بحق   ليس 

ل حلوق اإلنسان    إجبار شركة متعددا الجنسيات ةخمة بحجم ج  كل يوم ينجا نشطاء    مجا
 ور أس على إنتاء تورطتا    انتتاكاٍت خطرا لحلوق اإلنسان من خال حملة ةةٍط شعب  مثابرا 

 ومخّططة بدقة".
وأهدت موسى "النعر إلى جميع األسرى السياسيين الفلسطينيين ال ين دعوا حركة الملاطعة من  عام 

 ثين حملة ملاطعتتا ةّد ج   ور أس نظراإ لدورها    سجون االحتال".لتك 2012
 7/12/2016السفير، بيروت، 

 

 تستضيف وزراء من دول غرب أفريقيا لعقد أول قمة زراعية في التاريخ "إسرائيل" .53
دولة غرب ا ريلية إلى إسرائيل لتباحا اإلنتا  المستدام     13وعول مسؤولون ر يعون من 

 احلة وشبه اللاحلةالمناطق الل
ر ائيل أهرين:    إشارا للعاقات المتحسنة بين إسرائيل وأ ريليا  تستةين إسرائيل سبعة و راء 
ومسؤولين ر يعين آخرين من أكثر من عشرا دول غرب أ ريلية لمؤتمر  راع     إسرائيل ه ا 

 األسبوم.
تحسين إنتا  ال راعة المستدامة    “وينطلق يوم اإلثنين المؤتمر ال ي يستمر ثاثة أيام  بعنوان 

  الوكالة اإلسرائيلية للتعاون ”ماشان“  وال ي يتم من قبل تنظيم من ”المناطق اللاحلة وشبه اللاحلة
 ”.ايكواس“الدول  للتطوير  واالتحاد االقتعادي للدول الةرب أ ريلية  المعرون باسم 

لنيات ال راعية المنتجة    إسرائيل  مع خال المؤتمر  سون يتعلم الو راء والمبعوثون عن الت“
تركي  على التعامل مع الظرون المناخية اللاحلة  وهو موةوم يعن  و راء ال راعة اإل ريليين بشكل 

  جونثان بلوم  الناطق باسم و ير ال راعة أوري ”خال بسبب المناض المشابه ال ي يسود    بلدانتم
 أرئيل  ال ي سون يخاطب المجموعة.

عوثين إلى المؤتمر هم و راء خارجية نيجيريا  توغو ليبيريا  غينيا  كيب  يردي  غامبيا  وسييرا والمب
 ليونم ومسؤولين ر يعين من بينين  بوركينا  اسو  ساحل العا   غانا  غينيا بيساو  والسنةال.

The Times of Israel, 6/12/2016 
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 الالجئون المنسيون في مؤتمر "فتح" .54
مأيمن أبو هاش  

أكثر من رسالة غير مشّفرا  حملتا مؤتمر حركة  تا السابع إلى الاجئين الفلسطينيين  كشنتا تتّو  
مساراإ تاريخياإ من التخل  والتنكر العارخينن  حيال من شّكلوا ج وا الثورا الفلسطينية المعاعرا  

ماد مشروعتا الوطن . لم يكن تجتيل مشساا  لسطيني  سورية    كلمة رئيس " تا" والسلطة  وعس
الوطنية ومنظمة التحرير  مما ُيمكن  عله عن دواع  انتلاء أحمد مجدالن  لُيلل  كلمة منظمة 
التحرير    المؤتمر  وهو الشخل ال ي يثير مجرد  كره كل غةب  لسطيني  سورية ال ين اختبروا 

سوري با أدنى خجل. دوره    ت يين رواية الةحايا    مخيم اليرمو   وترويجه أكا يب النظام ال
ثّمة رسائل أخرى ُتةمر حدود رؤية الرئيس محمود عباس    تعامله مع قةية الاجئين 
الفلسطينيين  المتجورا     يل مشروعه للحل العادل والمتفق عليه  لكن المسكوت عن تعفيتتا    

 تا الت  جرى  سياساته الواقعية  ودوره    ترسيم هوا االغتراب بين مجتمعات الاجئين وحركة
تدجينتا وتكييفتا لك  تر د السلطة بجيٍج من الموظفين. لكن الةريب والمؤلم معاإ أّن ممثل  حركة 
موا منتا للمشاركة    المؤتمر  أستموا    عملية الترسيم  "الح ب الحاكم" عن ساحات اللجوء الت  قدس

ى التمثيل الةئيل والرم ي لساحات تل   وال يبدو أن أحداإ منتم ر ع مجرد إيماءا احتجا   عن معن
اللجوء     مؤتمٍر كشن التعفيق الحاّر والمتواعل ألعةائه عن تفّش  طلوس العدوى البعثية 

 الت  انتللت إلى سدنة الد ام عن )اللرار الوطن  المستلل(. 
كانت اللطيعة مع إرا " تا" اللديمة    مؤتمرها السابع ةرورا لشرعنة االنفةاض عن حلوق 

لاجئين الفلسطينيين  والتةطية على مآس  )ومعاناا( أبناء المخيمات المنكوبة ال ين أطللوا بدمائتم ا
وآمالتم مشاعل " تا" وبلية الفعائل  لك  ال يبلوا الجئين خار  وطنتم   كين وأن من جعلوا 

بات المعير للحركة مكانتتا الوطنية الت  تةنت بتا ردحاإ طوياإ  أمسوا اليوم مّشردين على عت
المجتول!..  يما تتو م المةانم والمناعب على حساب تةحياتتم ومعاناتتم. أكثر من سبعة 
مخيمات  لسطينية تم تدميرها    سورية  وألون ةحايا اللعن والحعار واالعتلال حتى الموت  

لحدود  بيدَّ قةوا على يد النظام السوري وأدواته  وأعبا قرابة ثلا  لسطيني  سورية متّجرين خار  ا
أن نكبتتم الثانية الت  سبلت األولى بفظاعتتا لم تكن كا يةإ لك  تثير حمّية المؤتمرين  للتعبير عن 

  األعداءأقل واجب التةامن والتعاطن  مع أنين األخوا الةحايا  الةائبين بين رسائل مةا لة 
 وتحّدي خعوم التجنا. 

السلطة  تعبا كل الشعارات سلط متام  وينعدم حين ُيةّيُب أعحاب اللةية  خلن حسابات أهل 
الفارق بين شرعياٍت متآكلة  تستحيل  يتا المنظمة و عائلتا أدواٍت لخدمة مشروم السلطة  واألخيرا 
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ُتتيكل وظائفتا بما يحّلق لاحتال أمنه واستلراره. قامت ه ه المعادلة اللسرية  أساساإ  على تحويل 
م تحّرر وطن  لكل الشعب الفلسطين  إلى شاهد  ور على تعفية حركة  تا  تدريجياإ  من مشرو 

الحوامل والمرتك ات الوطنية الت  يلوم عليتا  ا  المشروم. من هنا  نفتم دالالت ومرام  إهمال 
مؤتمر " تا" وتجاهله أي برنامج أو خطة عملية  ات علة باستنتاض واقع الاجئين  ومعنى تركتم 

أشتاتاإ و رادى  من خال الرهان على تبعثر وجودهم المجتمع   يواجتون معيرهم الجماع   
وانكفائتم على هموم نكباتتم الجديدا  توطئةإ الندثار قةيتتم. ال مفاجشا    مستوى اخت ال قةية 
الاجئين     النسخة الفتحاوية األخيرا  كل من عايج  عول تتميج أوةام الاجئين من  اتفاق 

  بلية الفعائل عن توليد ملاربة أخرى أكثر تعبيراإ عن معالا الاجئين  أوسلو  وال غرابة    عج
لكن ه ه المحعات البائسة تةع الاجئين  كما لم يسبق من قبل  أمام واقٍع عاٍر حتى من بريق 
الشعارات  يفتلدون  يه إلى مظلة الشرعّية والتمثيل الت  كانوا يستظلون بتا    العلود الماةية  بل 

بم يٍج من اليشس والةةب  أنتم الةحية الكبرى الت  د عت ثمَن قيام سلطٍة على منطلة  ويشعرون
جةرا ية محّددا  وةحية ربيع عرب  أحالته الثورات المةادا إلى نكبٍة مفتوحة  من عناوينتا 
ع المؤلمة: تحّول الحركة الفلسطينية األم الت  عانت طوياإ من بطج النظام السوري إلى حركٍة يتلاط

موقن رئيستا مع منّظري المؤامرا الكونية الت  أبدعتا النظام األسدي الممانع ل با شعبه  ومن    
حكمتم. إ  ليس من الحكمة واألخاق أن يكون العمت على من تسّبب بمشساا الاجئين    سورية 

من قتل وتنكيل تكتيكاإ سياسياإ لحماية سلطٍة قائمٍة تحت حراب االحتال  وأن يسّوع ما تعرةوا له 
وتتجير  كحال الشعب السوري  بدواع  حماية المعلحة الفلسطينية العليا الت  استحالت معالا 
شخعية وح بية ةيلة   يما أةحى أعحابتا الفعليين قطعاناإ بشرية هائمة على وجوهتا    مسال  

 التجرا اللسرية. 
نظمة التحرير  ور عس غطائتا    ةوء انسحاب تل  المظلة الوطنية الجامعة الت  شكلتتا م

التاريخ   بعد أن تتت   عن رؤوس الاجئين  وهو ما أوج ه مؤتمر " تا" السابع  وأظتره جلياإ با 
مواربة. لم يعد    وسع الاجئين تعليق قةاياهم الوطنية واإلنسانية على حائٍط آيل للسلوط  وأكثر 

  ال ي أوعلته ن اعات وانلسامات  عائله على من  ل  لم يعد يعلا متكشإ ألغلبية الكل الفلسطين
المحاععة السلطوية  ونشوء طبلة سياسية طفيلية  تستمد شرعيتتا من إرةاء االحتال  ومسايرا 
كل منتا والءاته العربية واإلقليمية  إلى تراجع الثلة الجمعية بكل الفعائل والمؤسسات التمثيلية 

رقائتا ومعالحاتتم الت  تعكس حالة التم ق والترّدي    اللائمة  وعدم االكتراا  إلى خعومات  
البنى السياسية الفلسطينية  بما     ل  تيار محمد دحان ال ي يلدم نفسه بدياإ عن أبو ما ن   يما 

 هو ج ء من منظومة الفساد الرائجة. 
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   الواقع  لعّل    تفحل مواقن الاجئين وردود أ عالتم على أ مة التمثيل  وشرعيته المتدورا
الفلسطين   ما يشير إلى تجاو ها دعوات إعاا بنى المنظمة ومؤسساتتا المتتالكة  طالما أّن دعاا 
التعدي ل ا  االستحلاق بعيدون عن هموم شعبتم ومعاناته  وال يمتلكون اللدرا والرغبة الستعادا 

ن     بنية تفكيرهم وأدائتم  روا المشروم الوطن  الفلسطين   وثوابته الكفاحية  وطالما أنتم يحاكو 
السياق السلطوي لبلايا النظام الرسم  العرب . يبلى أن أحد أهم الردود الت  تحمل ب ور التةيير    
نظرا الاجئين لحلوقتم وأدوارهم ومستلبلتم انطاق مبادرات أهلية ومدنية وسياسية عديدا    أماكن 

ن ر ض التمثيل العوري ال ي أنتجته المؤسسات لجوئتم الجديدا  بلدر ما يعّبرون من خالتا ع
اللائمة  يحاولون إبدام عيغ جديدا    التعبير عن أعواتتم ومواقفتم وتطلعاتتم  من ششن تطّورها 

 وتراكمتا أن يفتحا أ لاإ جديداإ.. ال مكان  يه لإلقعاء والمتاجرا بلةية الاجئين ومعاناا أهلتا.
 7/12/2016، العربي الجديد، لندن

 
 في معنى "عودة" إسرائيل إلى أفريقيا .55

 أنطوان شلحت
ال ت ال أعداء تعريحات رئيس الو راء اإلسرائيل   بنيامين نتنياهو      يارته عدداإ من دول أ ريليا 
   يوليو/ تمو  الفائت تترّدد  وال سيما الت  تحّدا  يتا عن "هدن" تةيير ما سماها "األغلبية 

ال    مؤسسات األمم المتحدا  والت  تعتمد  بعورا أساسية  على دول التللائية" ةد دولة االحت
 ."  من أ ريليا وآسيا وأميركا الاتينية  وأعلن نتنياهو أن "ه ا يتطّلب ربما وقتإا طوياإ

و كرت تلارير متطابلة بششن ال يارا أن عيةة نتنياهو لمثل ه ه السيرورا ه : إسرائيل يمكنتا أن 
يليا التعاون الواسع    مجاالت متمة ألي "دولٍة طامحة لا دهار    الوقت تعرض على دول أ ر 

الراهن"  مثل مكا حة "اإلرهاب"  تطوير البنى التحتية  إدارا قطام المياه  الدخول إلى ميدان 
"السايبر" وربما الةا  الطبيع . و   ملابل  ل   تحعل عدا عن المكاسب االقتعادية  على دعم 

 ى األقل تةمن تجّنب دعم ه ه الدول المبادرات الدولية الت  يلدم الفلسطينيون عليتا. سياس   أو عل
وأجمعت معظم التحليات اإلسرائيلية الت  تناولت "التدن" السالن ال ي تحّدا نتنياهو عنه  على 

ون من أنه حتى اآلن يبدو بعيد المنال. وأشار بعةتا إلى أنه     السنوات األخيرا  وّسع الفلسطيني
نشاطاتتم الدولية  وحعدوا عدا "ثمار رم ية"  بدءإا بر ع علم  لسطين    ملر األمم المتحدا  
وعوالإ إلى اعتران برلمانات    أوروبا وحكومات  يتا بالسلطة الفلسطينية. و   الوقت عينه  لفتت 

  خال السنتين ه ه التحليات إلى أنه  من جتة أخرى  ولدى التعويت األهم    الششن الفلسطين
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األخيرتين   شل الفلسطينيون    تشمين أغلبية    مجلس األمن لاعتران بفلسطين دولة. وكانت 
 رواندا إحدى الدول الت  امتنعت عن التعويت  حين سلط االقتراا الفلسطين  بفارق عوت واحد. 

و   واقع األمر  ليست  ولدى إجمال نتنياهو نتائج  يارته  قال "عادت إسرائيل إلى أ ريليا بلوا".
أ ريليا وحدها أحد أهدان دبلوماسية دولة االحتال من  السنوات اللليلة الفائتة   ف  وقٍت تواجه ه ه 
الدولة "أ مةإ" مع اإلدارا الحالية للواليات المتحدا  وتتعّرض إلدانات من أوروبا ه  روتينية 

ية والشرقية من الكرا األرةية  الت  كانت بمعظمتا  تعمل لنسج شبكة عاقاٍت مع األج اء الجنوب
تعتبر     الماة   معادية إلسرائيل  خا إا ألميركا وأوروبا. وه ا يشمل دوالإ أ ريلية  والتند 
والعين واليابان    آسيا  وك ل  دوالإ مرك ية    أميركا الاتينية. وال ننسى شبكة العاقات مع 

 روسيا. 
ا  . بت ا العدد  نعيد إلى األ هان أن األمم المتحدا اتخ ت    لكن  يبلى أل ريليا معنى إة

ال ي ساوى العتيونية بالعنعرية  وجاء  3379اللرار رقم  1975العاشر من نو مبر/ تشرين الثان  
 يه: "إن الجمعية العامة لسمم المتحدا تلّرر أن العتيونية شكل من أشكال العنعرية والتميي  

لة أمور أخرى  أحاط  ل  اللرار علماإ بلرار مؤتمر قمة رؤساء دول العنعري". ومن ةمن جم
 1يوليو/ تمو  إلى  28وحكومات منظمة الوحدا األ ريلية    دورته الثانية عشرا    كمباال من 

  وال ي تةمن "إن النظام العنعري الحاكم     لسطين المحتلة والنظامين 1975أغسطس/ آب 
بوي وأ ريليا الجنوبية ترجع إلى أعل استعماري مشتر   وتشكل كياناإ العنعريين الحاكمين     مبا

كلياإ  ولتا هيكل عنعري واحد  وترتبط ارتباطاإ عةويإا    سياستتا التاد ة إلى إهدار كرامة 
 اإلنسان وحرمته." 

وبموجب أحد السيناريوات اإلسرائيلية المتداولة  بلورت دولة االحتال     إثر  ل  اللرار  
خاعة    سبيل إلةائه  بمبادرا شمعون بيري   وقن    علبتا هدن جلب يتود من  ستراتيجيةا

ا إلى أ ريليا  بشنتا ليست  إثيوبيا إلى إسرائيل. وتوخت من  ل  توجيه رسالة إلى العالم  وخعوعإ
 دولة عنعرية أو تميي  عنعري. 

سرائيل     تل  الدولة األ ريلية إن دولة ومع بدء موجة جلب هؤالء اليتود من إثيوبيا  قال السفير اإل
االحتال "ه  الوحيدا    العالم الت  أحةرت سكانإا سودإا إليتا من غير تلييدهم بالساسل"!. 

 من دون أن تةّير العتيونية جلدها. وه ا يحتا  إلى عودا أخرى. 1991عام  3379وُألة  اللرار 
 7/12/2016، العربي الجديد، لندن
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 الفلسطينية بمواجهة اإلدارة المدنية اإلسرائيليةالصناعة  .56
 بكر ياسين اشتية
تطل علينا بيانات الجتا  المرك ي لإلحعاء الفلسطين  بشرقام باهتة ألداء اللطام العناع  
الفلسطين  للسنوات اللليلة الماةية   ما بين عناق غير عح  بين اقتعاد ةعين مستلطب وآخر 

ا   وبين منا سة غير عادلة تخوةتا العناعات الفلسطينية مع مستورد يمتل  كا ة ملومات االستحو 
ال يخةع للرقابة الكا ية على الةرائب والجودا يبلى السؤال مشروعا بششن  اعلية وكفاية السياسات 
االقتعادية الفلسطينية المتبعة تجاه اللطاعات اإلنتاجية  ومدى جدوى العناق االقتعادي المتسارم 

قتعاد االحتال  سواء كان برغبة من عنام اللرار والمتنف ين  لسطينيا  أو بطرادا مع مكونات ا
 إسرائيلية خالعة.

 
 تراجع في األداء

ألفا وخمسمئة منششا عناعية  تراجعت  18قرابة  1967تعمل    المناطق الفلسطينية المحتلة عام 
من الناتج  %13.2إلى  %22.9 من 2015-1995قدرتتا على تكوين الحسابات اللومية خال الفترا 

المحل  اإلجمال   أما متوسط الليمة المةا ة المتولدا  لم يتجاو  ثمانين ألن دوالر لكل منششا 
منتا  %98  وهو ما يعكس عةر حجم المنشآت العناعية الفلسطينية الت  يشةل 2015خال العام 

 لب عليتا الطابع العائل .منتا  ردية الملكية ية %85أقل من عشرين عاما لكل منششا  و
ومع استخرا  عا   االستثمار العناع  ال ي يعبر عن ملدار ما يةان لرعيد رأس المال 
العناع  )مجموم ما يةان من أعول إنتاجية مطروحا منه االهتاكات( تتةا مؤشرات التراجع 

بدايات اتفاق أوسلو    األداء للمنشآت العناعية  حيا نجد عا   االستثمار يحمل قيما سالبة من  
حتى اللحظة  األمر ال ي يعكس تراجعا سنويا ملحوظا    قدرا اللطام العناع  الفلسطين  على 
تع ي  خطوط اإلنتا  بتلنيات وأعول رأسمالية قادرا على ر ع مستوى اإلنتاجية وبالتال  اللدرا 

 التنا سية. 
مار الفلسطين  من خال تتبع التراجع ويمكن ماحظة التسارم    وتيرا التراجع    عا   االستث

 2015و 2010مليون دوالر للعامين  147-مليون دوالر إلى  38-الكبير    رعيد رأس المال من 
 على التوال .

والحديا عن عا   االستثمار وتلنيات اإلنتا  يلودنا لتتبع تراجع إنتاجية الوحدا النلدية المنفلة على 
)يعل  2015دوالرات عام  3.2إلى  2012دوالرات عام  4.4من  عنعر العمل    اللطام العناع 
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دوالرات(  أي أن كل دوالر ينفق على العامل العناع  الفلسطين  يولد  6.7المؤشر    تركيا إلى 
 دوالرات قيمة مةا ة.  3.2

ومن المعلوم أن تراجع ه ا المؤشر يعكس ارتفاعا    متوسط كلفة إنتا  الوحدا  وبالتال  تراجع 
اللدرا التنا سية  األمر ال ي يتةا ك ل  بحساب متوسط إنتاجية العامل العناع  ال ي تراجع من 

 .2015دوالرا للعام  16,120إلى  2012دوالرا للعام  21,723
 

 منافسة غير متكافئة
   الوقت ال ي تشتد  يه الرقابة على شروط المواعفات والملاييس للمنتجات  لسطينية المنشش  و   

الرقابة العارمة على الت اماتتا الةريبية والجمركية  وةعن قدرتتا على االستفادا من إعفاءات ظل 
قانون تشجيع االستثمار نظرا لحجمتا العةير نسبيا وطابعتا العائل  تتفاقم مشكلة العناعات 

ا عالية الفلسطينية    ظل المنا سة غير المتكا ئة مع الواردات   المستورد الفلسطين  يتمتع بلدر 
على التترب الجمرك  والةريب   وقدرا على التاعب بشروط جودا ومواعفات السلع المستوردا  
مما يجعل العناعات الفلسطينية    موقن ال تحسد عليه تنا سيا  خاعة مع وكاء المنتجات 

 من هيكل الواردات الفلسطينية من الخار . %70اإلسرائيلية الت  تشكل أكثر من 
عانع اللرار االقتعادي     لسطين ال يمل  عاحية المساس بطبلة كبار التجار ويبدو أن 

والوكاء الحعريين   ا أقل من تفعيل جتا  الةابطة الجمركية الموكلة له عاحيات ةبط 
ألن عنعر أمن  65التترب الةريب  والتاعب بالمواعفات والملاييس   من بين أكثر من 

لم يفر  لجتا  الةابطة الجمركية إال ثاثمئة عنعر ميدان  مو عين  لسطين     الةفة الةربية 
على ثاا ورديات  مما ستل على المستورد الفلسطين  التترب من الت اماته تجاه الةريبة 

 والمواعفات  وبالتال  ر ع قدرته التنا سية ملابل المنتج الوطن .
ا عناعة األلبان واألجبان الت  تواجه واألمثلة كثيرا على مظالم العناعات الوطنية  ن كر منت

منا سة غير متكا ئة مع المنتجات اإلسرائيلية الت  تةرق أسواقنا الفلسطينية دون أن تستو   شروط 
المواعفات الفلسطينية من حيا نسبة المةا ات الكيميائية والمواد الحا ظة المرتفعة  ودون أن 

تان وتةريم أي منتج تحمل بطاقة بيان توةا تاري  اإلنتا   وه  تج او ات كفيلة بسحب وا 
  لسطين  ثبتت عليه تل  التجاو ات.
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 السلطة الفلسطينية ليست الالعب الوحيد
مع تراجع قدرا المؤسسات االقتعادية الفلسطينية على تنظيم شؤون األسواق  سواء كان  ل  بفعل 

ن      الحالتين بدأنا نلحظ ظتور متعمد من قبل الجانب اإلسرائيل  أو بسوء إدارا وتخطيط  لسطي
العب جديد    المشتد االقتعادي الفلسطين  الداخل   وهو ما يمكن اعتباره عودا ناعمة لإلدارا 
المدنية اإلسرائيلية من خال كبار التجار والمستثمرين الفلسطينيين ال ين ال يجاهرون )   المرحلة 

باشرا مع من تعتبره دولة االحتال الحاكم المدن  الراهنة على األقل( بعاقاتتم االقتعادية الم
اإلسرائيل  للةفة الةربية يوآن موردخاي  سواء    ملره بمستعمرا بيت إيل المحا ية للعاعمة 

 السياسية رام هللا أو    ملره بمدينة اللدس.
ن مع تستيل  من كا الملرين يتم تسجيل شركات  لسطينية استثمارية وشراكات تجارية مع اإلسرائيليي

( ألغراض تستيل العناق وال وبان غير العح  VIPإجراءات االستيراد  ومنا تعاريا وبطاقات )
بين االقتعادين الفلسطين  واإلسرائيل  تمتيدا لمرحلة ةم معظم أراة  الةفة الةربية إداريا 

يل   ف  السنة وسياسيا وأمنيا إلى دولة االحتال  األمر ال ي أعتلد أنه بات أقرب مما كنا نتخ
شركة  لسطينية برقم مشتةل مرخل إسرائيل  من خال الحاكم  86الماةية وحدها تم تسجيل 

مليار دوالر  2.5المدن  اإلسرائيل  دون الرجوم لمؤسسات السلطة الفلسطينية  ه ا إةا ة ألكثر من 
ر استثمارات استثمارات  لسطينية    الجانب اإلسرائيل   وما ال يلل عن خمسمئة مليون دوال

 وشراكات  لسطينية    المستعمرات اإلسرائيلية الملامة على أراة  الةفة الةربية.
والواةا هنا أن تل  الشراكات االقتعادية وعناق السام االقتعادي من قبل رأس المال الفلسطين  

نا لما الباحا عن تع ي  مكاسبه االستثمارية سيسرعان مخططات الةم والدمج  األمر ال ي يعيد
بدأنا الحديا عنه  وهو ةرورا تو ر إرادا  لسطينية حليلية لدعم وتحفي  اللطاعات اإلنتاجية 

 الوطنية ومنحتا كامل الدعم واأل ةلية    وجه المنا س التجاري بوكالة أو شراكة إسرائيلية.
يلن أي طرن  خاعة اللول إنه إ ا لم نظتر كفلسطينيين للعالم قدرا عالية على إدارا األ مة  لن

   عفنا   اإلخفاقات المستمرا    إدارا ملفات العج  المال   وتراجع اللدرا اإلنتاجية  وةبط 
األسواق  والفلر والبطالة والفساد المال  واإلداري كلتا ستعجل انتيار المنظومة المالية واالقتعادية 

ودا اإلدارا المدنية اإلسرائيلية لتول  للسلطة الفلسطينية ليكون البديل المعد سلفا حاةرا وبلوا  وهو ع
ملاليد الحكم    الةفة الةربية  األمر ال ي يتطلب منا وبكل تشكيد ر ع جاه ية قطاعات اإلنتا  

 العناع  وال راع  لتكون ه  خط الد ام األول    وجه السام االقتعادي الم عوم.
 5/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 وحش دستوري .57
نيحيئيل غوتما  

   الكنيست و   سلطات الحكم االخرى      األيامإن التاعبات والشللبات اللانونية الت  تتم ه ه  
ال تستوي مع اللانون الداخل  ومع اللانون الدول    دستوريهاللانون وخلق وحوج  إخةامظل 

  ال غةاباإلعدم  ألجلمخيفة وتثير االشمئ ا . وكل  ل  باعتبارات سياسية    مستوى البيبيين  
سما هللا  للمستوطنين ال ين استوطنوا أراة   لسطينية خاعة    المستوطنات على طول وعرض 
يتودا والسامرا. للد وعن النائب بين  بيةن  ل  "بالسلب"  الن لديه استلامة  كرية ون اهة تجعله 

 يسم  الولد باسمه دون غسل الكلمات.
   أن ينجا    اختبارات محكمة العدل العليا واللانون لم يكن للانون التسوية ولن يكون أي أمل  

ليه يةم ون للمستوطنين: إ  ال بد أن له قيمة سياسية  الن المبادرين أخرىالدول . ومن جتة 
 تو  لط بسبب المحاكم     – شل ه ا  وا  اانظروا  نحن نفعل كل ما    وسعنا ك  نسوع الفاسد  

 ه  بالائمة.الباد و   العالم   ان لوا عليتا 
ان المبنى اللانون  الجديد ال ي يفترض أن يشكل بديا للمادا المتعللة بعمونة    قانون التسوية  

غير الدستوري هو تفسير أعيل  ولكنه ليس بالةرورا قانون    يما يتعلق بدور الجيج    
د    الجمتور نشب خان حا 1967األراة  الت  احتلت وتحتج  بطريلة قتالية.  بعد الحرب    

ال ين ادعوا بان ه ه أراض محررا. واليوم أيةاإ   أولئ بين من يعتلدون بان ه ه أراض محتلة وبين 
بعد نحو خمسين سنة لم ينتهس ه ا الخان. مئير شمةار  المستشار اللانون     حينه  والحلا رئيس 

ي  ولةرض النلاج نتمس  اسم حياد –المحكمة العليا  عنن يتودا والسامرا كز "أراض محتج ا" 
 نحن أيةاإ بت ا التعرين.

الحكومية والمتروكة    المناطق. وهو  األما يوجد    يتودا والسامرا ةابط يسمى المسؤول عن  
  هو أن أخرى أمورللحاكم العسكرية. دوره  ةمن  األمن يعمل بلوا الحاكم العسكري وبفعل التشريع 

وهو يشكل نوعا من الوع  على  أعحابتات  لم يعثر على يدير بشكل مؤقت األراة  الخاعة ال
تم  ل  على  إ اأن يعثر عليتم  إلى –. و ل  أولئ أعحاب األراة  الفلسطينيين الةائبين 

. وحسب اللانون الدول    انه يمكن أن تستخدم أراة  الةائبين بشكل مؤقت  لط  وليس اإلطاق
ما وعندما يمتثل المالكون ويثبتون بان األرض  إ ا ألنهأمنية. و ل   ألغراض وباألساسبشكل دائم  
 حيا تتم. إلىتعود   طنتابملكيتتم  

تندر  ةمن   طنتالم يعثر عليتم وبالتال   أعحابتملةائبين.  أخرىبجوار عمونة توجد أراض  
ل هو: ه األساستعنين أراة  الةائبين ويديرها الوع  بشكل مؤقت  كما أسلفنا. السؤال اللانون  
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حسب تعرين اللانون الدول  وهل  لسرضيعتبر استخداما مؤقتا  أنسكن المستوطنين يمكنه 
 يستجيب مثل ه ا االستخدام للسكان لمطلب الوعاية المكلن بتا الوع     المناطق.

اعتلاد معظم رجال اللانون الخبراء    اللانون الدول  هو أن مثل ه ه التسوية ال تستوي مع اللانون 
 –السكن  ألغراضوان المحاكم الدولية لن تعترن بت ا العمل ال ي يخعل األرض مؤقتا  الدول 

كان ه ا بالفعل هو الوةع اللانون    تنا   إ اأم لثاا سنوات.  أشترسواء كان ه ا لثمانية 
احتمال معلول بان حتى محكمة العدل العليا    الباد لن تعترن ب ل  والبناء اللانون  ه ا لحل 

 لة مستوطن  عمونة سينتار.مشك
 معاريف

 7/12/2016، الغد، عّمان

 
 جميع أضرار صيغة الغاز .58

 نحاميا شترسلر 
لم يعد يحتمل. ةرر آخر وآخر. كم يمكن أن نعان  من عيةة الةا  الفظيعة  أمس قدم  األمر

ست سنوات    بعدأردوغان   تركيا  ايتان نائيه  أوراق اعتماده لرجب طيب  إلسرائيلالسفير الجديد 
الماة  أعلنت النيابة العامة    تركيا  األسبومحادثة "مرمرا".     أعلابمن اللطيعة الكاملة    

لةاء المحاكم الت  دارت ةد جنود "شييتت" والةباط الر يعين بسبب مشاركتتم    السيطرا إعن 
 على سفينة "مرمرا". و   الحالتين  ان المتتم هو عيةة الةا .

من  ثاا  إسرائيلكان يمكنه التوقيع على اتفاق معالحة مع  أردوغانمة  ألن لما ا ه  متت
كان على استعداد لد ع التعويةات لعائات اللتلى  لكن  وأيةاسنوات  بعد اعت ار نتنياهو له. 

رئيس تركيا ر ض.  تو لم يكن يرغب    المعالحة. وقد حدا التحول    شتر أيار عندما 
قد تحولت  إسرائيلأن  أردوغانسريان المفعول النتائ  والمطلق  و تم حعلت عيةة الةا  على 

قوا عظمى    مجال الةا   ويمكنه شراء الةا  منتا  وبالتال  تلليل اعتماده الم عج على روسيا  إلى
ه  دولة هامة لتركيا  ووقع    ح يران على اتفاق المعالحة. و ير  إسرائيلوبوتين. ل ل  أعلن أن 

ال ي  ار تركيا بعد التوقيع  وه ا لم يكن عد ة. واآلن يتم  األولال شتاينيتس كان الو ير الطاقة يو 
 لةاء المحكمة. وكل  ل  بسبب عيةة الةا  الفظيعة.ا  تبادل السفراء و 

شيل  يحيمو يتج و ماؤها  علوا كل ش ء لعدم حدوا  ل .  لد حاربوا بكل السبل ه ه العيةة  
. يحيمو يتج قالت األكا يب  وعارةوا التعدير بكل قوتتم وبثوا األرض    وأرادوا د ن الةا  عميلا

اللادمة. ولكن  لسجيال األرضبش ء من التشكي  إن "ال يتان لن يتطور". ويفةل تر  الةا     



 
 

 
 

 

 46 ص             4131 العدد:        7/12/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

جميع الخبراء قالوا إن استخدام الةا  سيستمر  لط لثاثين سنة قادمة  وبعد  ل  سيتم استبداله 
مليار شيكل   300لم نلم بالتعدير اآلن  سنخسر  إ اال تتاشى. ل ل   خرىأبمعادر طاقة 

أقل للعحة والتعليم والبنى التحتية. ولكن ه ا جيد  ألنه  أموالومداخيل الةرائب. أي ستكون هنا  
 كلما كان أ ةل". أسوأمثلما قال لينين: "كلما كان الوةع 

تشميم حلول  أيةاليتم( أرادوا إهرتسوع ال ينتم      اليسار المتطرن )اسحق وأعدقاؤهايحيمو يتج 
الةا . ولو كانت ه ه الكارثة ستحدا  لن يكون أي تطوير أو تعدير  تماما مثلما يحدا    الوقت 
الحال      ن ويا االشتراكية حيا قام هوغو شا ي  بتشميم حلول النفط  وقةى ب ل  على عناعة 

 لر والعو .النفط الفاخرا وأخ   ن ويا نحو الف
أحد الكتاب البار ين ةد العيةة هو امنون برتةال  )ال ي يتم تعريفه من  وق كل منعة بشنه 

رغم أنه حاعل على البكالوريوس  لط     مجال ال يتعلق باالقتعاد(.  الدكتوراهحاعل على للب 
ا: "ليس البحر". وأوةا قائ أعماقوقد كتب وعاد وكتب "لفيتان لن يتطور... الةا  سيظل    

". أوروبا إلىتلنية اقتعادية لوةع أنبوب للةا  يعل  إمكانيةهنا  من نبيعه الةا ... وليست هنا  
 .األردنوهنا   بون هو  األيامولكن لفيتان يتطور    ه ه 

مليارات دوالر بعد ثاا سنوات  بعد  7 – 6إن تطوير لفيتان يعن  اال دهار    أعلاب استثمار 
تد ق. وموقع كريج تنين تم بيعه مؤخرا لشركة يونانية  رغم تنبؤ المعارةين بشن ه ا بدء الةا     ال

 .أيةالن يحدا 
الماة  علد    يوستن تكساس  األسبوملكن كل  ل  ال يساوي شيئا أمام الةرر التال :    

ليب موقع    البحر المتوسط يمكن التن 24شركة كبيرا   30مؤتمر اقترحت  يه و ارا الطاقة على 
دخالعن الةا  والنفط  يتا  ه ا المجال. وه ا يحدا  لط ألن عيةة الةا  تم  إلىالمنا سة  وا 

 .إ شالتااعتمادها  رغم جميع محاوالت 
بال ات يجري شتاينيتس )ال ي بدونه لم يكن ه ا ليحدا( عدد من النلاشات مع  األيام   ه ه 

للةا   واحد لتركيا وواحد لمعر  أنابيبثاثة  إنشاء مائه    حوض البحر المتوسط من اجل 
  مع محطات ثانوية    قبرل واليونان. عحيا أن الحديا يدور عن خطة  لط  إليطالياوواحد 

لكن من يحب الدولة يجب عليه أن يشمل بحدوا  ل . أنا على يلين أن يحيمو يتج سعيدا من 
 سمام ه ه األنباء الجيدا عن نجاا عيةة الةا .

 هآرتس
 7/12/2016، الجديدة، رام هللا الحياة
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