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 26 مرعي.. والعائلة تهدد باإلضراب الجماعي األردني منير فشل زيارة األسير  48.
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  دولي:
 29 مشاورات حول مشروع قرار دولي لوقف االستيطان  53.
 30 لمي من دخول أراضيهاتمنع األمينة العامة لمجلس الكنائس العا "إسرائيل"  54.
 30 "إسرائيلـ"هولندا تستجوب رئيس الحزب اليميني خيرت فيلدرز لعالقته األمنية ب  55.
 31  "جي فور أس"في لبنان توقف تعاملها مع  "اليونيسيف"  56.
 31 وفير آالف الفرص للعاطلينبرنامج أمريكي في غزة لت  57.
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  حوارات ومقاالت:

 32 معين الطاهر... تداعيات مؤتمر "فتح"  59.

 35 حميد الهمشريال عبد... فلسطين فوهة البركان  60.
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 40 جلعاد شارون... قطط في القمة… اللعبة األردنية  62.
 

 40 :كاريكاتير
*** 

 
 التوصل لسالم نهائي مع الفلسطينيين خالل السنوات القريبة ليبرمان: من المستحيل .1

قال وزير جيش االحتالل أفيغدور ليبرمان إنه "من المستحيل وغيرر الرواقعي التوصرل  :القدس المحتلة
 سالم نهائي مع الفلسطينيين خالل السنوات القريبة القادمة". إلى

لقائه سفراء دول االتحاد األوروبي أمس، وقال انه  ونقلت المواقع العبرية عن ليبرمان أقواله هذه أثناء
"يتوجررت تيجيررل الحررل النهررائي مررع الجانررت الفلسررطيني لعرردف سررنوات قادمررة، وفرري غ ررون ذلرر  يجررت 
السررمال لحيرراف طبيعيررة فرري ال ررفة الغربيررة لليهررود االمسررتوطنينل والفلسررطينيين علررى حررد سررواء، واليرروم 

 اإلسرررائيليبرة أمرام تحقيررس السرالم، والصرراس الفلسرطيني برات وا رحا برين المسرتعمرات ليسررت هري العق
مررا زالرروا  أوروبررالرريس هررو الر يررزف والسرربت لعرردم االسررتقرار فرري الشرررس األوسررط، وعلررى ذلرر  فرران زعمرراء 

يتحدثون بين المستعمرات هري المشر لة األ برر فري العرالم"، حسرت توصريا ليبرمران للصرراس المر رزي 
 .األوسطفي الشرس 

قتيل على األقل في الشرس األوسط يوميا من جنوت السودان حتى العراس، وهذا  500وأ اا "يسقط 
األوروبيرة ال  األعرالمأهم وأ ثر خطورف بشر ل  بيرر عمرا يحرد  فري مسرتعمرف اعمونرال، ول رن وسرائل 

 أنتشرررير لرررذل ، وللحقيقرررة االسرررتمرار فررري الحررردي  طررروال الوقرررت عرررن المسرررتعمرات هرررو نفررراس، ننت رررر 
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االحررررتالل  أن"، متجرررراهال حقيقررررة إيرررررانريررررا الشررررمالية وعررررن الصررررواري  البالسررررتية فرررري تتحرررردثوا عررررن  و 
 العربية هو االحتالل األطول والوحيد في العالم خالل العصر الحدي . لألرا ي اإلسرائيلي

 8/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 ة بعدأي دعوة رسمي ولكن لم نتلق   فرنسيةأبو ردينة: نرحب بأي مبادرة  .2

قال الناطس الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "لم نتلس أي دعوف رسمية، سواء لح ور  :رام هللا
 المؤتمر الدولي المنوي عقده في باريس وفس المبادرف الفرنسية، أو أي لقاء آخر".

بين على األنباء التي تتحد  عن دعوف فرنسية لعقد لقاء  جاء تصريح أبو ردينة للصحفيين ردا  
 الرئيس محمود عباس ورئيس الح ومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في باريس.

وأشار إلى  وقال، "القيادف الفلسطينية ترحت بيي جهد فرنسي يبذل إلنقاذ المسيرف السياسية المتعثرف".
س مع دعوف الرئي إيجابيا  أن الجانت الفلسطيني سيتعامل بإيجابية مع أي دعوف يتلقاها،  ما  ان 
 الروسي فالديمير بوتين، التي وافس عليها الرئيس عباس، ورف ها نتنياهو.

على ما قاله نتنياهو للرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، قال أبو ردينة إن الرئيس عباس و ذل   تعقيبا  و 
القيادف الفلسطينية موافقون على  ل ما تقرره فرنسا بخصوص ما يتعلس بعملية السالم؛ ألننا نؤمن 

ين مؤتمر باريس للسالم يش ل فرصة هامة يجت استغاللها من قبل الجميع إلعادف الحياف إلى ب
وأ د أن الموقا اإلسرائيلي الرافض للسالم، واستمرار البناء االستيطاني غير  المسيرف السياسية.

م غير جادف تجاه أي جهد ُيبذل إلنهاء حالة عد "إسرائيل"الشرعي يثبت للعالم مرف أخرى بين 
االستقرار والتوتر التي خلقتها السياسة اإلسرائيلية، والتي تمهد المناخ العام الستمرار حالة االستهتار 

 بالحقوس الفلسطينية وبالمجتمع الدولي.  اإلسرائيلي
 7/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ى رأسها االستيطانعريقات: سنتوجه لمجلس األمن إليقاف جرائم االحتالل وعل .3

 شا أمين سر اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير الفلسطينية صائت عريقات عن بدء التشاور  :رام هللا
مع اللجنة الرباعية العربية والدول الصديقة والشقيقة في العالم، لعرض مشروس قرار على مجلس 

في حدي  إلذاعة  ،عريقات دعا  مااألمن إليقاا االستيطان اإلسرائيلي في أرا ي دولة فلسطين. 
 "إسرائيل"مح مة الجنايات الدولية بفتح ملا ق ائي لمحاسبة  ،7/12/2016 "موطني" يوم األربعاء

 على خروقاتها للقوانين والشرائع الدولية.
 7/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ت عدوانية": الكنيست يستغل فوز ترامب لتمرير "سياساأحمد بحر .4
أشرا الهور: دعا النائت األول لرئيس المجلس التشريعي و  ،فادي أبو سعدى - غزف ،رام هللا

الفلسطيني، والقيادي في حر ة حماس، أحمد بحر، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء التطور 
 يطانية.الذي وصفه بر"الخطير"، بعد إقرار ال نيست اإلسرائيلي لقانون يشرعن البؤر االست

في  خطيرا   ذل  "تطورا   وأدان إقرار ال نيست لر"قانون البؤر االستيطانية" بالقراءف التمهيدية، معتبرا  
وشدد بحر على أن القانون "يش ل انتها ا صريحا ل ل القوانين  مجرى الصراس مع االحتالل".
  والمواثيس وقواعد القانون الدولي.

فوز الرئيس األمري ي المنتخت دونالد ترامت المعروا بتيييده  وأ د أن "ال نيست اإلسرائيلي استغل
 األعمى إلسرائيل لشرعنة االستيطان وتمرير سياسات عدوانية ومخططات صهيونية عنصرية  د  
شعبنا وق يته"، محذرا  من "المخاطر الجمة والتحديات ال برى التي تحملها المرحلة المقبلة، في  ل 

بي  لفوز ترامت لجهة تنفيذ ما عجز االحتالل عن تنفيذه من مخططات االستغالل اإلسرائيلي الخ
 خالل المرحلة الما ية".

 8/12/2016 ،القدس العربي، لندن
  
 ستنكر شرعنة البؤر االستيطانيةيجامعة العربية ال في الفلسطيني مندوبال .5

قانون يدعم  استن رت السلطة الفلسطينية مصادقة ال نيست اإلسرائيلي على مشروس:  االتالو 
وقال سفير دولة فلسطين  مصادرف أراٍض فلسطينية، تحت مسمى شرعنة بناء البؤر االستيطانية.

بالقاهرف ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوب ي، في تصريحات للصحفيين أمس 
سيشعل األحدا  في  األربعاء، إن هذا القرار يعد انتها ا  صارخا  للقانون الدولي وتصعيدا  خطيرا  

ات، عمر وأ د الشوب ي عدم شرعية هذه المست المنطقة، وجريمة تتحدى فيها "إسرائيل" العالم أجمع.
وأنها ت ر ب ل الجهود المبذولة لتحقيس السالم، وخصوصا  بالتزامن مع المؤتمر الدولي للسالم الذي 

قامة الدولة الفلسطينية.ترعاه فرنسا لتحري  عملية السالم، ول ل الجهود المبذولة إل  نهاء االحتالل وا 
 8/12/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 مباحثات هاتفية بين أمير قطر وعباس .6

األربعاء  مساء يوم هاتفيا   اتصاال   دولة قطر،أمير  ،تلقى الشي  تميم بن حمد آل ثاني: قنا –الدوحة 
ال استعراض العالقات الثنائية خالل االتص تم  و  محمود عباس. يةفلسطينالمن الرئيس  ،7/12/2016
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بين البلدين وآفاس تعزيزها إ افة إلى مناقشة عدد من المو وعات ذات االهتمام المشتر  السيما 
 تطورات األو اس على الساحة الفلسطينية. 

 8/12/2016 ،الشرق، الدوحة
 

 معبر قريبا  المدير معبر رفح: ال معلومات رسمية عن فتح  .7
أ د مدير معبر رفح هشام عدوان لر"فلسطين" عدم ورود معلومات رسمية عن  :ربيع أبو نقيرف -غزف 

فتح معبر رفح خالل األيام القادمة، مشيرا  إلى أن ما يتم تداوله عبر اإلعالم شائعات ال أساس لها 
ودعا الستقاء المعلومات واألخبار بخصوص معبر رفح من المصادر الرسمية، وعدم  من الصحة.

 الشائعات اإلعالمية.االنجرار وراء 
وطالت عدوان السلطات المصرية ب رورف فتح معبر رفح بش ل مستمر من أجل إنهاء معاناف آالا 

ألا مسجل للسفر في  شوفات وزارف  20وأو ح أن نحو  المواطنين ممن هم بحاجة ماسة للسفر.
جوازات األجنبية، الداخلية، من فئات المر ى والطالت والزوجات العالقات وأصحات اإلقامات وال

 ينت رون دورهم في السفر، وينت رون فتح معبر رفح إلنهاء معاناتهم.
 7/12/2016 ،فلسطين أون الين

 
 استجالب عمال من غزة االحتاللمسؤول فلسطيني: ال علم لدينا بنية  .8

س قال مدير م تت وزارف الشرؤون المدنيرة فري قطرا: تحرير زينة األخرس، من عبدالغني الشامي -غزف 
ال لر"قدس برس" "ال علم لدينا بما تحدثت عنه وسائل اإلعالم اإلسرائيلية حول السمال  :غزف نبيل النح 

من قبل السلطات اإلسرائيلية  آلالا الفلسطينيين بالعمل داخل األرا ي المحتلة؛ حي  لم ُنبلغ رسميا  
 بهذا األمر".

 7/12/2016 ،قدس برسوكالة 
 

 العرب واألمنمؤتمر قادة الشرطة وفد أمني فلسطيني يشارك في  .9
لقادف الشرطة واألمن العرت الذي انطلقت  األربعينشار  وفد أمني فلسطيني في المؤتمر : رام هللا

 ، في تونس العاصمة.7/12/2016 أعماله يوم األربعاء
د مدير و م قائد الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا هللا، ومساع ،ترأس الوفد العميد منير التلباني

رئيس  ،الداخلي في الشرطة األمنمدير  ،عام الشرطة للعمليات والتدريت والعميد مدحت العمري
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ورئيس ديوان مدير عام الشرطة  ،محمود صالل الدين .شعبة االتصال بالشرطة الفلسطينية العقيد د
 .وبح ور هايل الفاهوم سفير دولة فلسطين بتونس ،خالد بستاني .الفلسطينية العقيد د

 7/12/2016 ،القدس، القدس
 
 ي"االنتوسا"المنظمة الدولية للرقابة المالية  إلى انضمام فلسطين رسميا   .11

المن مة الدولية لألجهزف  إلى يةفلسطينال السلطةان م ديوان الرقابة المالية واإلدارية في  :رام هللا
في العاصمة  ، ل رسميوبش ،مسأعلن أُ حي   .لاالنتوساياالعليا للرقابة المالية والمحاسبة 

لمن مة االنتوساي ان مام ديوان الرقابة المالية  22أبو  بي المست يفة للمؤتمر الر  اإلماراتية
 ع و  امل الع وية في المن مة الدولية، بحي  ت ون الع و رقم  يةفلسطينال السلطةواإلدارية في 

 في المن مة الدولية. 194
 8/12/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
تمام اتفاقيات المصالحة الداخلية "الشعبية" تدعو لحوار جاد حول انعقاد المجلس الوطني .11  وا 

ذ رت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أن اللقاء الرذي جمرع قيرادات منهرا : خلدون م لوم -رام هللا 
المحتلةل، تنراول مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء الثالثاء في رام هللا اشمال القدس 

وقالت ع و المجلس التشريعي عن "الشعبية"، خالردف جررار، إن  ق ايا وتحديات تهم الشين المحلي.
تمرام اتفاقيرات  وفد الجبهة دعا لحروار جردي فيمرا يتعلرس بمسريلة انعقراد المجلرس الروطني الفلسرطيني، وا 

 ، وعلى رأسها االحتالل.المصالحة الداخلية، ومواجهة التحديات التي تواجه الشعت الفلسطيني
وأ ررافت جرررار فرري حرردي  لررر "قرردس برررس"، "تررم التي يررد خررالل االجتمرراس علررى  رررورف انعقرراد اللجنررة 
التح ررريرية النعقررراد المجلرررس الررروطني، علرررى أن ي رررون ذلررر  بالخرررارك، وبمشرررار ة ممثلرررين عرررن ال رررل 

 الفلسطيني من الشتات، وحر تي حماس والجهاد اإلسالمي".
ة انعقاد اللجنة لدراسة التحديات التي تواجه الشعت الفلسرطيني، والخرروك مرن حالرة وشد دت على أهمي

 االنقسام التي يعيشها، وتوحيد الجهود للتصدي لممارسات االحتالل.
من جانبه، وعد رئيس السلطة الفلسطينية ببذل الجهرود لتحقيرس تلر  المطالرت والردعوات بيسررس وقرت، 

 بحست جرار.
 7/12/2016، قدس برس
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 جهود تبذل من الفصائل من أجل استئناف الحوارات مع األشقاء المصريين هناك: "الديموقراطية" .12
قراطيررة طررالل أبررو  ريفررة، وجررود و أ ررد ع ررو الم تررت السياسرري للجبهررة الديم: ربيررع أبررو نقيرررف -غررزف 

 ة.اتصاالت ومشاورات الستئناا الحوارات الثنائية بين الفصائل الفلسطينية والسلطات المصري
وقرررال أبرررو  ريفرررة لرررر"فلسطين": "تقرررديراتنا أن يرررتم الررردعوف لعقرررد لقررراءات ثنائيرررة خرررالل أيرررام وتحديررردا بعرررد 
العاشررررر مررررن الشررررهر الجرررراري، تنرررراقش إعررررادف تفعيررررل ملررررا المصررررالحة الفلسررررطينية، وو ررررع ترجمررررات 

 رراس لالتفاقيرات الموقعرة، وو رع آليرات للوصرول إلرى ح ومرة وحردف وطنيرة باإل رافة إلرى مناقشرة أو 
  معبر رفح البري".

وتابع: "هنا  جهرود تبرذل مرن الفصرائل الفلسرطينية ومرن بينهرا الجبهرة الديمقراطيرة مرن أجرل اسرتئناا 
الحوارات مع األشرقاء المصرريين، فري إطرار تمهيرد األجرواء والمناخرات، واالتفراس علرى ترجمرات تم رن 

مايو/ أيرار عرام  4لترجمة اتفاس  من إجراء حوار وطني شامل بمشار ة ال ل الفلسطيني لو ع آليات
 الذي رعته القاهرف". 2011

 7/12/2016فلسطين أون الين، 
 
 السبت القادم من بعد تدخل دحالن بدءا   أيام"سما": مصر تفتح معبر رفح لعدة  .13

مصر قررت فتح معبر رفح لعدف  أنمصادر فلسطينية مطلعة لو الة "سما"  : أ دتو االت -القاهرف 
فرررتح المعبرررر ترررم بعرررد تررردخل ع رررو المجلرررس  إنيررروم السررربت القرررادم . وقالرررت المصرررادر  مرررن بررردءا   أيرررام

التشررريعي الفلسررطيني محمررد دحررالن لرردى القيررادف المصرررية و ررمن الرؤيررة الجديرردف لمصررر للعالقررة مررع 
 قطاس غزف.

سراعة يوميرا وان مرا يحرول دون ذلر   24فري فرتح المعبرر  إطالقراالقيرادف ال تمرانع  إنوقالت المصادر 
 األيرامن أقرارا استراتيجيا مصرريا اتخرذ بهرذا الخصروص و  أنفقط مو حة  األمنية األو اسهي  اآلن

 القادمة ستشهد ترجمة عملية للرؤية المصرية لغزف ومواطنيها. واألسابيع
دحرالن هاتفره مسراء  أن أ ردو ان ال اتت وع و المجلس الثروري السرابس لحر رة فرتح عردلي صرادس  

القرادم بعرد تردخل منره لردى السرلطات  األسربوسخرالل  أيرامن المعبرر سريفتح لعردف يه بربلغرأو األربعاء يوم 
 المصرية.

 7/12/2016وكالة سما اإلخبارية، 
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 يزور الدوحة الستئناف الحوار مع حماس األحمدعزام العالول:  .14
إن  قال ع و اللجنة المر زية لحر ة فتح محمود العالول في حدي  لصوت فلسطين: القدس المحتلة

زيارف ع رو اللجنرة المر زيرة لحر رة فرتح عرزام األحمرد إلرى قطرر جرزء مرن المشراورات بهردا اسرتئناا 
نهاء االنقسام.  الحوار مع حماس لتحقيس المصالحة الوطنية وا 

ونفى العالول علمه بوجود دعوف من مصر لحوار شامل يجمع الفصائل  افة بهدا إعادف تفعيل ملا 
رات بدأت لعقرد الردورف القادمرة للمجلرس الروطني فري أقررت فرصرة مم نرة المصالحة. وأشار إلى تح ي

مشيرا إلى أنه سي ون هنا  حوار مع حر تي حماس والجهاد اإلسالمي لبح  إم انية مشار تهما في 
 هذه الدورف.

 8/12/2016الشرق، الدوحة، 
 
 في الضفةعمل السلطة بعد سياسة راسخة سياسة االعتقال واالستدعاء السياسي ت  حماس:  .15

قررال القيررادي فرري حر ررة حمرراس، فررايز أبررو وردف، إن سياسررة االعتقررال : أحمررد المصررري -غررزف  ،رام هللا
واالستدعاء السياسي تعد سياسة راسخة في عمرل السرلطة فري ال رفة الغربيرة، وذلر  التزامرا مرن قبلهرا 

أن االعتقرررررراالت وأ رررررراا أبررررررو وردف لررررررر "فلسررررررطين"  باالتفاقررررررات األمنيررررررة مررررررع االحررررررتالل اإلسرررررررائيلي.
واالستدعاءات شبه اليومية، تجري تجاه  ل من له نشاط سياسي معين، مشدد ا على أن هذه السياسة 

 خطيرف وُتلقي ب الل سلبية جد ا على الصعيد االجتماعي والسياسي الداخلي.
وأشررار إلررى أن أ ثررر مررن يتعرررض لسياسررة االعتقررال مررن قبررل أجهررزف أمررن السررلطة هررم شررريحتا الطلبررة 

األسررررى المحرررررين مرررن سرررجون االحرررتالل، الفترررا إلرررى أن إحصرررائيات الشرررهر نررروفمبر/ تشررررين الثررراني و 
 حالة اعتقال واستدعاء. 240الما ي وثقت ما يتراول من 

وبين أن حر ة حماس و ما الفصائل األخرى ذهبت مؤخرا للمشرار ة فري مرؤتمر "فرتح" السرابع بمدينرة 
يررررر موقررررا األجهرررزف األمنيررررة مررررن سياسررررة االعتقررررال واالسررررتدعاء رام هللا، علرررى قاعرررردف "إم انيررررة أن يتغ

 السياسي إال أن ذل  لم يحصل".
 7/12/2016فلسطين أون الين، 

 
 هي من صميم عملية التسوية في الضفة السياسية االعتقاالت": الجهادبـ"قيادي  .16

ان، إن قرررررال القيرررررادي فررررري حر رررررة الجهررررراد اإلسرررررالمي، طرررررارس قعرررررد: أحمرررررد المصرررررري -غرررررزف  ،رام هللا
التي تجريهرا األجهرزف األمنيرة بحرس الطلبرة واألسررى المحرررين، هري مرن  بال فة االعتقاالت السياسية

 صميم عملية التسوية التي صممها "العقل الصهيوني بطريقة خبيثة".
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واالنسررداد  اإلخفاقرراتوأشررار قعرردان لررر"فلسطين"، إلررى أن مررن العقيرردف األمنيررة لفريررس السررلطة، ارغررم  ررل 
فرررري عمليررررة التسررررويةل، الم رررري مررررن جانررررت واحررررد  ررررد إرادف الشررررعت عبررررر سياسررررة االعتقررررال  الهائررررل

 واالستدعاء السياسي.
، وأن يجرري اإلسررائيليوأ اا "قمة الميساف أن تتم هذه االعتقراالت واالسرتدعاءات فري  رل الصرلا 

وأن تعررود  ذلرر  مررن أجررل عيررون الصررهاينة"، مطالبررا السررلطة الفلسررطينية بررالتراجع عررن هررذه السياسررية
 لشعبنا الفلسطيني وتحزم أمرها برفض خيار التسوية.

وتررابع قعرردان "مررن الوا ررح أن هنررا  فريقررا، ربمررا  ررئيل، لألجهررزف األمنيررة متنفررذا ومتح مررا فرري مسررار 
األمررور، يصررر علررى ربررط نفسرره مصرريري ا مررع االحررتالل، عبررر الولرروك المسررتمر إلررى سياسررة االعتقررال 

ن  ا  والوطنية التي تنادي بحرمة ذل ". اإلسالميةن يقا أمام دعوات القوى واالستدعاء السياسي، وا 
 7/12/2016فلسطين أون الين، 

 
 الحريات العامة في الضفة زادت بوتيرة كبيرة في الفترة األخيرة علىاالعتداء ": الشعبية" .17

هر حرت، إلى أشار القيادي في الجبهة الشعبية في ال فة الغربية ما: أحمد المصري -رام هللا، غزف 
أن االعتررداء علررى الحريررات العامررة فرري ال ررفة زادت برروتيرف  بيرررف فرري الفترررف األخيرررف مررن قبررل األجهررزف 
األمنيرة التابعرة للسرلطة الفلسرطينية،  رد الطلبرة وغيررهم وبعرض "قيرادف السرلطة وحر رة فرتح المنتقرردين 

 للمؤتمر السابع".
ردف فعرررل راف رررة علرررى المسرررتوى الجمررراهيري،  وأشرررار حررررت لرررر"فلسطين"، إلرررى أن هرررذه السياسرررة تلقرررى

والفصررائلي، وت ررع السررلطة أمررام م ونررات محرجررة جررد ا، مشرردد ا علررى أن ملررا االعتقررال السياسرري برردأ 
ييخررذ منحنيررات أ بررر مررن "الخررالا السياسرري" برررين فررتح وحمرراس، بررل وطررال أي شررخص أو مؤسسرررة 

 تعارض سياسات رئيس السلطة أو قيادف األجهزف األمنية.
إلررى أن السرررلطة تتمررادى فرري هرررذه السياسررة الترري ال تخررردم سرروى االحررتالل، لعررردم وجررود موقرررا  ولفررت

سياسي وطني جامع يعبر عن إرادف وصوت الناس، مؤ د ا أن مالحقة الناس وقمع آرائهم ال يخردمان 
 أي مصلحة.

 7/12/2016فلسطين أون الين، 
 
 قتحاماته للمسجد األقصىفي اآلونة األخيرة من انتهاكاته وا ضاعفاالحتالل فتح:  .18

رام هللا: قال القيادي في حر ة فتح في القدس، رأفت عليان، إن "االحتالل  اعا في اآلونة األخيرف 
من انتها اته واقتحاماته للمسجد األقصى والذي  ان آخرها تمديد فترف االقتحامات إلى ساعة إ رافية 
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المنطقة. بش ل عام تتحمل إسرائيل مسؤولية لصالح المستوطنين األمر الذي ينذر بانفجار وشي  في 
 هذا االنفجار".

و شا عليان أن "سياسة االحتالل تتمثل في تغيير األمر الواقع في القدس والمسجد األقصى لفرض 
منررذ سررنوات طويلررة  االحررتاللأمررر واقررع جديررد علررى األرض  ررمن خطررة تهويديررة شرراملة يعمررل عليهررا 

 تنفيذها".ويحاول في هذه الفترف اإلسراس في 
وأ ررد أن "االقتحامررات للمسررجد األقصررى فرري هررذا العررام ت رراعفت عررن العررام الما رري مررن حيرر  عرردد 
المقتحمين ومواعيد االقتحام، وا  ن هدم المنازل أي ا  ت اعا في هذا العام عن العام الما ي بنسبة 

 األمر الذي أصبح يش ل خطرا حقيقيا على الوجود الفلسطيني داخل القدس". 40%
فرررت القيررررادي فرررري حر رررة فررررتح أن "االنتها ررررات اإلسررررائيلية المتزايرررردف تؤ ررررد أن االحرررتالل مرررراض فرررري ول

من س ان القدس، ولتنفيذ  %12بوجود فلسطيني ال يتجاوز  2020مخططه الهادا للوصول إلى عام 
قامة الهي ل المزعوم على   ".أنقا همخططاته  د المسجد األقصى بهدمه وا 

 8/12/2016القدس العربي، لندن، 
 
 فارة وشديد حماس تدعو لحراك شعبي مساند إلضراب األسيرين أبو .19

دعرررا القيرررادي فررري حر رررة حمررراس عبرررد الررررحمن شرررديد إلرررى تفعيرررل الحررررا  الشرررعبي المسررراند إل ررررات 
األسرريرين فرري سررجون االحررتالل أحمررد أبررو فررارف وأنررس شررديد، مشرريرا إلررى أن تفعيلرره فرري هررذه المرحلررة 

 رورف ملحة لل غط على سلطات االحتالل لالستجابة لمطالبهما.الحرجة من إ رابهما هو  
وقال شرديد فري تصرريح صرحفي يروم األربعراء إن التقرارير الحقوقيرة والطبيرة عرن حالرة األسريرين اليروم 
تتحد  عن تدهور خطير طرأ على و عهما الصحي، حي  دخال فري غيبوبرة متقطعرة، وفقردا القردرف 

 على ال الم والرؤية بش ل جزئي.
وندد القيادي في حماس بت ثيا سلطات االحرتالل مرن الم رايقات التري يتعررض لهرا األسريران داخرل 
مستشفى اساا هاروفيه الصهيوني، حي  يتعمد عناصر األمن م ايقتهما وال رغط النفسري عليهمرا 

 لثنيهما عن مواصلة اإل رات عن الطعام.
 8/12/2016، غزة ،موقع حركة حماس

 
 الشجاعية بانهيار نفق للمقاومة منشهيدان قساميان  .21

زفت  تائت الشهيد عز الدين القسرام الجنرال العسر ري لحر رة المقاومرة اإلسرالمية "حمراس" اثنرين مرن 
 مجاهديها األبطال من حي الشجاعية بمدينة غزف، ارتقيا إثر انهيار نفس للمقاومة.
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امي المجاهررد/ إسررماعيل عبررد وقالررت  تائررت القسررام فرري بيرران عسرر ري مسرراء األربعرراء إن الشررهيد القسرر
 24عامررا ل مررن مسررجد "بسيسررو"، والشررهيد القسررامي المجاهررد/ رامرري منيررر العرعيررر ا 27ال ررريم شررمالي ا

يرروم  -بررإذن هللا تعررالى–عامررا ل مررن مسررجد "المرررابطين" مررن حرري الشررجاعية بغررزف لقيررا ربهمررا شررهيدين 
 م إثر انهيار نفس للمقاومة.07/12/2016األربعاء هر الموافس 

وتمنررت ال تائررت أن يتقبررل هللا الشررهيدين ويسرر نهما فسرريح جناترره، وأن يجعررل جهادهمررا خالصررا  لوجهرره 
ال ريم، وأن يصب ر أهلهما وأحبابهما ويحسن عزاءهم، مبينة أن دماء الشهداء ستبقى نبراسا  في طريس 

 تحرير فلسطين ونارا  تحرس المحتلين حتى يندحروا عن أر نا بإذن هللا.
 8/12/2016، غزة ،ة حماسموقع حرك

 

 خلية نفذت عمليات إطالق نار قرب رام هللا اعتقال"الشاباك" يعلن  .21
أعلرن جهرراز األمررن العررام اإلسرررائيلي "الشررابا "، مسرراء يرروم األربعرراء، عررن اعتقررال خليررة م ونررة  :رام هللا
شررررهرين عمليررررات إطررررالس نررررار تجرررراه مسررررتوطنة عرررروفرا قرررررت رام هللا خررررالل ال 4قاصرررررين نفررررذوا  3مررررن 

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال الخلية بتعاون مع الجيش اإلسرائيلي، مشيرا إلى أن الخلية  الما يين.
 نفذت العمليات األربعة باستخدام سالل محلي صنعوه بينفسهم.

ولفت البيان إلى أنه تم  بط أسلحة ومر بات تم استخدامها من قبل المعتقلين خالل تنفيذ العمليات. 
مررن أقربررائهم لالشررتباه بهررم بإخفرراء األسررلحة الترري  رران يررتم اسررتخدامها فرري  5إلررى أنرره تررم اعتقررال مشرريرا 

 العمليات.
 7/12/2016القدس، القدس، 

 
 بينهم نشطاء من حماس بدعوى ارتباطهم بالمقاومةا  بالضفة فلسطيني 12اعتقال  .22

فلسرطيني ا، مم رن وصرفهم  12ذ ر تقرير صادر عن جيش االحتالل، أن قواتره اعتقلرت : خلدون م لوم
 بر"المطلوبين" بدعوى ارتباطهم بالمقاومة وتنفيذ هجمات  د أهداا إسرائيلية.

وبررري ن أن االعتقررراالت طالرررت ثالثرررة فلسرررطينيين مرررن بلررردف عرررزون شررررقي مدينرررة قلقيليرررة اشرررمال القررردس 
ل، وآخرررر مرررن بلررردف بيتونيرررا غربررري رام هللا  المحتلرررةل، وفلسرررطيني مرررن  فرررل حرررارس قررررت سرررلفيت اشرررماال 

ل. وبحسررت بيرران جرريش االحررتالل، فإنرره اعتقررل فلسررطيني ا مررن بيررت جرراال فرري بيررت لحررم اجنرروت  اشررماال 
القردسل، وثالثررة نشررطاء مررن حر ررة "حمرراس" مررن بلرردف مرررال ربررال قرررت المدينررة، فيمررا تررم اعتقررال ثالثررة 

 فلسطينيين من مناطس مخيم الفوار، السموس ودورا، قرت الخليل اجنوب ال.
 7/12/2016س، قدس بر 
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 عباس المؤتمر الدولي للسالم لحضور اجتماع مع  لغاءإيشترط نتنياهو  .23
أبلررغ رئرريس الح ومررة اإلسرررائيلية بنيررامين نتنيرراهو الرررئيس فرنسرروا هوالنررد، أن : فاتنررة الرردجاني -لنرردن 

مقبولررة ألنهررا ترريتي فرري إطررار الرردعوف الفرنسررية لالجتمرراس مررع الرررئيس محمررود عبرراس فرري برراريس "غيررر 
مؤتمر دولري تعار ره إسررائيل". وقرال م ترت نتنيراهو فري بيران: "نتنيراهو أبلرغ هوالنرد أنره فري حرال لرم 
يعقررد مرررؤتمر دولرري فررري برراريس، فسرررييتي للقررراء عبرراس مباشررررف ومررن دون شرررروط مسرربقة. إسررررائيل لرررن 

 تح ر مؤتمرا  لن يساهم في عملية السالم".
 8/12/2016الحياة، لندن، 

 
 يسعى لتشديد قانون منع األذان نتنياهو": هآرتس" .24

قررال مقرررت مررن رئرريس الح ومررة اإلسرررائيلية بنيررامين نتنيرراهو، إن األخيررر سيسررعى إلررى : بررالل  رراهر
تشديد قانون منع األذان، بادعاء أنه يعتبر أنه لحس  ررا بشعبيته في صفوا اليمين اإلسرائيلي في 

، الرررذي يعتبرررر إنجرررازا لررررئيس  تلرررة "البيرررت اليهرررودي" ووزيرررر التربيرررة أعقرررات قرررانون شررررعنة االسرررتيطان
 والتعليم، نفتالي بينيت.

، مسررراء يررروم األربعرراء، عرررن المقررررت مررن نتنيررراهو قولررره إنررره اإلل ترونررريونقررل موقرررع صرررحيفة "هرر رتس" 
"بسرربت إنجرراز بينيررت فرري قررانون التسرروية اقررانون شرررعنة االسررتيطانل، بحرر  نتنيرراهو عررن قررانون آخررر 

صالح اليمين. ولذل  فإن قانون المرؤذن امنرع األذانل مهرم جردا بالنسربة لره وسريحاول دفعره قردما فري ل
 موازاف قانون التسوية".

و ان من المقرر أن يرتم طررل مشرروس قرانون منرع األذان علرى ال نيسرت، أمرس، بصريغة مقبولرة علرى 
وفقرا للصرحيفة، فرإن نتنيراهو  األحزات الحريديرة وترنص علرى منرع األذان فري سراعات الليرل فقرط. ل رن

أعلررن  هررر أمررس عررن أن هررذه الصرريغة ليسررت مقبولررة عليرره، وطلررت العررودف إلررى الصرريغة األولررى الترري 
 تشمل فرض قيود على األذان في ساعات النهار أي ا.

 7/12/2016، 48عرب 
 
 شرق األوسط أهمها تقسيم العراق وسوريةلل سيناريوهاتهناك ثالثة : ليبرمان .25

يجررت  ثالثررة اسررتنتاجاتالجرريش فرري ح ومررة االحررتالل أفيغرردور ليبرمرران أن هنررا   يعتقررد وزيررررام هللا: 
علررى العررالم أن يستخلصررها مررن النزاعررات الترري ترردور فرري الشرررس األوسررط، ومررن أهمهررا  رررورف تقسرريم 

وأشررار الرروزير اإلسرررائيلي إلررى أن هررذه الرردروس بررارزف بشرر ل خرراص بالنسرربة إلسرررائيل  العررراس وسررورية.
 نسبة ألولئ  المعنيين ب مان أمنها القومي.وبال
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قلرررره الموقررررع نففرررري مقررررال  تبرررره أفيغرررردور ليبرمرررران، ونشررررره موقررررع "ديفيررررنس نيرررروز" األمير رررري، أمررررس، و 
لف ررائية "روسرريا اليرروم"، بعنرروان "سياسررة إسرررائيل الخارجيررة فرري شرررس أوسررط م ررطرت"،  اإلل ترونرري

لعراس واليمن وفي باقي بلدان المنطقة بالزلزال وصا الوزير اليميني المتطرا ما يحد  في سورية وا
 التاريخي.

وقررال إن الحررل لمشررا ل المنطقررة ي مررن فرري رسررم حرردود جديرردف لرربعض الرردول، فتغييررر الحرردود بشرر لها 
الحالي خاصة في العراس وسوريا، وو ع خطوط فاصلة بين مناطس الشيعة ومناطس السنة من شينه 

 الطريس أمام قيام دول تتمتع بشرعية داخلية، على حد زعمه. أن يق ي على الفتنة الطائفية ويفتح
وأ رد ليبرمران، فري السرياس، أن تيسرريس العديرد مرن البلردان فري الشرررس األوسرط قرد ترم بشر ل مصررطنع، 
وذلرر   رران نتاجررا التفاقيررة سرراي س بي ررو، الترري تمررت بنرراء علررى االعتبررارات االسررتعمارية الترري لررم تيخررذ 

س ان والخالفات الطائفية والعرقية العميقة داخل مجتمعات معنية، حسبما بعين االعتبار نمط عيش ال
وبرررين، فررري المقرررال، أن مرررن الخطررري االعتقررراد أن هرررذه الررردول يم رررن أن تتعرررايش فررري  نشرررره فررري المقرررال.
 حدودها الحالية.

ذلر  الحرل ينطبرس علرى الصرراس الفلسرطيني اإلسررائيلي، حير  قرال إن الو رع سريؤول  أن ما أ اا 
 ر المطاا إلى دولتين.في آخ

 وبين أن التعصت الديني والتطرا القومي ييتي نتيجة لإلخفاقات اقتصادية.
أمرا االسرتنتاك الثالر  الرذي تحررد  عنره ليبرمران، فيتمثرل فري  يفيررة دحرر الجماعرات المسرلحة والقرروات 

البريررة، شرربه العسرر رية، مشررددا علررى أن التجربررة أثبتررت أن االنتصررار بشرر ل حاسررم يتطلررت المواجهررة 
مشرريرا إلررى أن ال ررربات الجويررة وتقررديم الرردعم العسرر ري  لهررا جررزء مررن المعادلررة العسرر رية، ل نهررا ال 

 يم ن أن تحقس  سبا شامال وحاسما.
وبررررين ليبرمرررران أنرررره هنررررا  حاجررررة إلررررى تقيرررريم واقعرررري لألو رررراس االجتماعيررررة واالقتصررررادية والمذهبيررررة 

جل صياغة سياسرة دوليرة سرليمة فري المنطقرة، مشريرا والجغرافية االستراتيجي في الشرس األوسط من أ
 إلى أن ذل  أمر حيوي بالنسبة لألمن القومي اإلسرائيلي.

 8/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 توافق على بيع حقلي غاز بحريين إلى مجموعة يونانية "إسرائيلشتاينتز: " .26

الح ومرررة وافقرررت أمرررس األول  أن، زوزيرررر الطاقرررة اإلسررررائيلي، يوفرررال شرررتاينت أعلرررنأ ا ت:  –القررردس 
علررى بيررع حقلرري غرراز بحررريين تصررل احتياطاتهمررا إلررى سررتين مليررار متررر م عررت إلررى شررر ة "إنرررجين" 

 اليونانية.
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و ان حس اسرتغالل هرذين الحقلرين وهمرا " راريش" و"تنرين" أعطري فري البدايرة إلرى  ونسورسريوم يتريلا 
سرررائيلية، وسرربس أن فرراز هررذا ال ونسورسرريوم مررن شررر ة "نوبررل إنارجرري" األمري يررة ومجموعررة "ديليرر " اإل

  بحقلين آخرين أ ثر أهمية.
الرروزير  أعلررن مررا  و ررع االحت ررار هررذا". إنهرراءالرسررمية "قررنررا  اإلذاعررةوقررال الرروزير فرري تصررريح إلررى 

يطاليررا "تتقرردم"، دون  فرري البحررر أنابيررتمشرراريع بنرراء  أن أي ررا يقرردم تفاصرريل  أننحررو مصررر وتر يررا وا 
 .إ افية

 8/12/2016العربي، لندن، القدس 
 
 "شرعنة المستعمرات"الكنيست تصادق بالقراءة األولى على  .27

صادقت الهيئة العامة لل نيست مساء يوم األربعاء، بالقراءف األولى على مشروس "قانون : بالل  اهر
ون التسروية"، الرذي يهردا إلرى شررعنة البرؤر االسرتيطانية العشروائية وأجرزاء فري المسرتعمرات أقيمرت بررد

 تصاريح رسمية في أراض بمل ية فلسطينية خاصة.
 ع و  نيست. 51ع و  نيست بينما عار ه  58وأيد مشروس القانون 

ويشار إلى أن الح ومات اإلسرائيلية المتعاقبة دعمت وشجعت هذا النوس من البناء االستيطاني، ل رن 
الذين يتم نون من إثبات مل يتهم وجاء في مقترل القانون، بإن الفلسطينيين  اآلن تسعى إلى شرعنته.

 لألرض سيحصلون على تعويض مالي.
 7/12/2016، 48عرب 

 
 التصويت مجددا  على مشروع قانون تقييد األذان ؤجلي "الكنيست" .28

ـــانذ ررررت  ـــرأي، عّم أرجررري، للمررررف الثالثرررة،  ال نيسرررت اإلسررررائيلي، أن األنا رررول، عرررن 8/12/2016، ال
مشروس قرانون فررض قيرود علرى اسرتخدام م بررات الصروت فري رفرع  التصويت بالقراءف التمهيدية، على

 األذان من المساجد.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية العامرة ارسرميةل، إن رئريس الروزراء بنيرامين نتنيراهو، قررر تيجيرل التصرويت 

 على قانون األذان. 
، الُمبادر لطرل ونقلت اإلذاعة عن موتي يوغيا، ع و ال نيست عن حزت "البيت اليهودي" اليميني

مشروس القانون، قوله، إن "القانون سيطرل للتصرويت بعرد التوصرل إلرى تفاهمرات مقبولرة بشرينه، وبعرد 
 التنسيس بين أصحات المشروس وبين رئيس الوزراء".
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موقع "معاريا" العبري، ذ ر  هر يوم األربعاء، أنه تقرر  أن، 7/12/2016القدس، القدس، ونشرت 
 مشروس قانون منع اآلذان.تيجيل التصويت على 

وبحسررت الموقررع، فررإن خالفررات بررين أحررزات االئررتالا الح ررومي و ررذل  المعار ررة تسررببت فرري تيجيررل 
طرل مشروس القانون للقراءف التمهيدية، مبينا أن الخالفات بسبت صرياغة بعرض بنروده والتوقيرت الرذي 

 سيسمح فيه باآلذان من عدمه.
وفرين ريفلرين ال زال يررفض مشرروس القرانون ويحرذر مرن خطورتره. وأشار إلى أن الرئيس اإلسررائيلي رؤ 

في حين أن أع اء ال نيسرت العررت اعتبرروه أنره يريتي فري إطرار سلسرلة التمييرز  رد العررت وطمرس 
 الهوية الفلسطينية وأنهم سيعملون  ل جهد لمنع تمريره.

 
 الضفة شرق األمني جداراليدعو الستكمال بناء  الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لحزب العمل .29

بيصروات االئرتالا الحرا م، والقائمرة المشرتر ة اإلسررائيلي أسرقط ال نيسرت : برهروم جرايسري - الناصرف
، مشرررروس قرررانون لحرررزت "العمرررل" المعرررارض، يررردعو السرررت مال بنررراء جررردار األربعررراءالمعار رررة أمرررس 

 محاصرف ال فة. االحتالل من الجهة الشرقية في ال فة الفلسطينية المحتلة، لغرض است مال 
المعار رة، فرإن القائمرة المشرتر ة  أمرامحسابات حزبية  إلىوفي حين  انت معار ة االئتالا تستند 

هاجمرررت حرررزت "العمرررل" أ برررر أحرررزات المعار رررة، وقالرررت إنررره دخرررل فررري مسرررار المنافسرررة مرررع أحرررزات 
 المستوطنين على السياسات األشد تطرفا.
 إلرىمشرروس قرانون يردعو  إلرىمع أحزات اليمرين المتطررا  وقد بادر حزت "العمل"، من بات المنافسة

است مال بناء جدار االحتالل في ال فة المحتلة، على طول الجهة الشرقية في غور األردن، وجنوت 
منطقرة  إلىمنطقة الخليل، في حين ي هر المسار الذي يعر ه مشروس القانون، تحويل منطقة أريحا 

  فة.محاصرف ومنفصلة عن سائر أنحاء ال
نائبررا فرري  تلررة "المعسرر ر الصررهيوني"، وفرري مقرردمتهم،  24نائبررا مررن أصررل  22القررانون  إلررىوقررد بررادر 

 رئيس حزت "العمل" يتسحاس هيرتسوغ، ورئيسة حزت "الحر ة" تسيبي ليفني.
 8/12/2016، الغد، عّمان

 
 المشتركة: حزب العمل ال يختلف عن حكومة اليمينالقائمة  .31

ة المشرتر ة ح ومررة نتنيرراهو المتطرفرة إلررى تطبيرس قرررار المح مرة الدوليررة فرري دعرت القائمرر: قاسرم ب ررري
 هاك، والذي ينص على أن الجدار الفاصل عنصري وغير شرعي وغير قانوني ويجت هدمه.
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جرراءت دعرروف القائمررة المشررتر ة فرري أعقررات طرررل حررزت "المعسرر ر الصررهيوني" اقترررال قررانون "الجرردار 
دار الفصل العنصري على خط التماس مع ال فة الغربيرة، وتصرنيا األمني" والقا ي بإتمام بناء ج

 عملية البناء "مشروس قومي" يح ى بتف يل في تخصيص الموارد والميزانيات.
وأ دت القائمرة المشرتر ة علرى أن "حرزت العمرل وجره آخرر للعملرة ذاتهرا، ونهجره ال لونيرالي ال يختلرا 

لررت إن "اقترررال القررانون يرردل علررى أن لرريس اللي ررود فرري جرروهره عررن االئررتالا الح ررومي العنصررري"، وقا
والبيت اليهودي فقط يعادون وال يطبقون القانون الدولي، برل  رذل  حرزت العمرل الرذي يردعم اقتراحرات 

 قوانين عنصرية وفاشية ويتجند لصالح ح ومة نتنياهو. 
مرن عقليرة هيمنرة  وأ افت القائمرة المشرتر ة أن "القرانون ي راا لممارسرات الح ومرة المتطرفرة وجرزء

اإلجماس الصهيوني الرذي يتنرافس علرى قيادتره حرزت العمرل، والتري بالمجمرل ت رر س االحرتالل وت ثرا 
االستيطان لت رم مسراحات أ ثرر لسريادتها ونفوذهرا وبالترالي تغلرس  رل أفرس لحرل سرلمي عرادل ي رمن 

 قيام دولة فلسطينية مستقلة".
 7/12/2016، 48عرب 

 
 دوالر 2,600عقوبة رفع األذان قد تصل إلى دي": "الليكود" و"البيت اليهو  .31

توصرل أع راء  نيسرت مرن حزبري اللي رود والبيرت اليهرودي، يروم األربعراء، إلرى صريغة : أحمد دراوشة
جديدف لقانون منع األذان، في محاولة لمنع معار رة الحريرديم للقرانون، ألنره قرد ي رر بصرافرف إعرالن 

 دخول يوم السبت.
ف، فرررإن القرررانون سررري ون سررراري ا فررري سررراعات الليرررل فقرررط، دون إي رررال مرررا هررري ووفق رررا للصررريغة الجديرررد

 الساعات المقصودف، ل نها بالتي يد لن تشتمل على صافرات يوم السبت.
ل ي آالا شررر 5 مرررا سرررتُفرض علرررى المرررؤذنين، بموجرررت القرررانون المقتررررل، غرامرررات عاليرررة جرررد ا أدناهرررا 

مقابل  ل "خرس" للقرانون، أي دوالرل  2,600والي شي ل احآالا  10وأقصاها دوالرل  1,300احوالي 
 مقابل  ل أذان.

وبموجت القانون المقترل، فإنه سيمنع اسرتخدام م ب ررات الصروت مرن أجرل دعروف المصرل ين للصرالف أو 
ويرد عي وا رعو الصريغة المحد ثرة اليروم أن الصريغة الجديردف  من أجل "تمرير رسرائل دينيرة أو قومي رة".

صيغة السابقة، إال أن الصيغة الجديدف تؤ د استهداا المؤسسة اإلسرائيلية ألذاني هي "مخف فة" عن ال
 العشاء والفجر.

 7/12/2016، 48عرب 
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 "غيلو"وحدة سكنية في مستعمرة  770القدس: الدفع بمخطط لبناء  .32
عملرررت مرررا تسرررمى "اللجنرررة المحليرررة للتخطررريط والبنررراء" فررري القررردس المحتلرررة، يررروم أمرررس : هاشرررم حمررردان

وحردف سر نية فري مسرتعمرف "غيلرو"، الواقعرة خلرا الخرط  770بعاء، على الردفع قردما بمخطرط لبنراء األر 
 األخ ر، وصادقت على مرحلة أخرى من مراحل تنفيذ المشروس.

، وأن هنررررا  مراحررررل 2013وادعررررت بلديررررة االحررررتالل فرررري القرررردس أن الحرررردي  عررررن مخطررررط مررررن العررررام 
 قامة الوحدات الس نية.تخطيطية أخرى يجت القيام بها قبل البدء بإ

وادعت بلدية االحتالل أن المرحلة التي صرودس عليهرا، يروم أمرس األربعراء، ليسرت نهائيرة، وأن هنرا  
 حاجة لمصادقات أخرى قبل البدء بعملية البناء.

وقالت من مة "عير عميم" إن المخطط مهم جردا مرن جهرة تريثيره علرى تطبيرس حرل الردولتين، باعتبرار 
 صغيرف جدا بين القدس وبين بيت جاال.أنه يبقي مساحة 

وقالررت المن مررة إن بلديررة االحررتالل تواصررل البنرراء للمسررتوطنين، بينمررا تواصررل تجميررد التخطرريط وهرردم 
 المنازل في األحياء الفلسطينية المجاورف.

 8/12/2016، 48عرب 
 
 بالعربّية "خارجّية"المليون متابع لصفحة  نحوتحّتل الوطن العربّي عبر تويتر وفيسبوك:  "إسرائيل" .33

فري مبنرى  بيرر فري وزارف الخارجيرة اإلسررائيلية، يجلرس شربات إسررائيليون، ويتواصرلون : هداس هروش
مررع شرربات عرررت مررن جميررع أنحرراء العررالم. يعمررل نحررو عشرررف مسررؤولين عررن  تابررة المنشررورات، نشررر 

علرى التواصرل برين دولرة الصور، ترجمة المواد من العبرية إلى العربية، و تابة تعليقات للمتصرفحين، 
 إسرائيل والشبات في العالم العربي. إنه قسم "الدبلوماسية الرقمية" العربية في وزارف الخارجية.

سررنوات فقررط، حينهررا  5مصررطلح "الدبلوماسررية الرقميررة" حرردي  نسرربي ا. افتُررتح قسررم فرري هررذا المجررال قبررل 
 رأي العام. أدر ت وزارف الخارجية أن  هنا  فرصا جديدف للتيثير في ال

مليررون يسررتخدمون اإلنترنررت،  145مليررون مررواطن عربرري، مررن بيررنهم  250"يعرريش فرري الشرررس األوسررط 
مليررون الفرريس بررو "،  مررا يقررول يوناترران جررونين، رئرريس قسررم الدبلوماسررية الرقميررة باللغررة  80ويسررتخدم 

طريقررة األف رل للتوجرره ، عنرردما أدر نرا أن ال2011العربيرة فرري وزارف الخارجيرة. "برردأ القسرم بالعمررل عرام 
 إلى الشبات العرت هي الفيس بو . أصبحت اليوم هذه الطريقة األف ل للتيثير في الرأي العام".

ألرا مترابع،  910يبلغ عدد متابعي صفحة الفيس بو  التي يديرها قسم الدبلوماسية الرقميرة أ ثرر مرن 
، ول ررن يتابعهررا فرري مصررر عامررا، يعرريش مع ررم المتررابعين 24حتررى  18مع مهررم مررن الشرربات فرري سررن  

ا، وي تبون تعليقات في صفحتهم.  عراقيون، مغاربة، أردنيون وفلسطينيون أي  
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ألررررا متررررابع، ال ثيررررر مررررنهم صررررحفيون،  83فرررري تررررويتر هنررررا  فرررري صررررفحة وزارف الخارجيررررة أ ثررررر مررررن 
لتنا دبلوماسرريون وقررادف رأي عررام. "عنرردما يشررار  مثررل هررؤالء األشررخاص تغريررداتنا، فررنحن نعلررم أن  رسررا

 تصل إلى عدد  بير جدا من األشخاص".
 3/12/2016، المصدر، إسرائيل

 
 من اليهود يؤيدون منع األذان %56 :قراطيةو المعهد اإلسرائيلي للديم .34

قراطيرررة " أن غالبيرررة اليهرررود و برررين "مؤشرررر السرررالم" الشرررهري لرررر"المعهد اإلسررررائيلي للديم: أحمرررد دراوشرررة
مررن اليهررود يؤيرردون منررع األذان، وفرري الوقررت نفسرره  %56أن وتبررين  يرردعمون سررن قررانون منررع األذان.

 من اليهود أنه يم ن التوصل إلى تفاهمات بهذا الشين بدون سن قانون. %59يعتقد 
مرن العررت يعتقردون أنره  ران باإلم ران التوصرل إلرى تفاهمرات  %93في المقابل، برين االسرتطالس أن 

 بدون الحاجة إلى سن قانون.
 7/12/2016، 48عرب 

 
 نابلس جنوب زعترة حاجز على االحتالل برصاص شاب استشهاد .35

عامال من حي النقار بقلقيلية، اليوم الخميس،  18استشهد الشات محمد جهاد حسين حرت ا: رام هللا
 جنود االحتالل الرصاص عليه عند حاجز زعترف جنوت نابلس. إطالسبعد 

حة   حاجز زعترف، جنوت نابلس. ت، عندالشاتبل غت رسميا  باستشهاد  إنهاوقالت وزارف الص 
 .حاجز زعترف علىمن الوصول للشات  األحمراالحتالل قد منعت طواقم الهالل  و انت قوات

 8/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 بالقدس مواقع عدة في االحتالل مع مواجهات .36

 اإلسرائيلي لاالحتال قوات بين مواجهات األربعاء عصر بعد اندلعت رجوت:  عمر -ديس  أبو
 صفوا في إصابات عن أسفرت المحتلة؛ القدس في وقرى مناطس عدف في فلسطينيين وشبان

 .طفيفة وأغلبها الفلسطينيين،
 7/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 21 ص             4132 العدد:        8/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 أشهر خمسة خالل 600 عن يزيد ما وجرح 58 واعتقال معلمين ثمانية استشهاد: تقرير .37
 الجاري العام 1/10-1/6 الفترف خالل خسرت التربوية األسرف بين العالي والتعليم التربية وزارف أفادت
 االحتالل قوات يد على آخرون، 600 أصيت  ما ومعلم، طالبة، بينهم من أبنائها، من ثمانية

 .اإلسرائيلي
 قد ومو ا معلم 1001و طالبا،ل 13163ا حوالي أن األربعاء، يوم تقرير، في الوزارف وأو حت
 واعتقال، وجرل، استشهاد، بين ما تنوعت حي  االحتالل، جيش قبل من عتداءاتا  إلى تعر وا

قامة واحتجاز،  .القمعية الممارسات من وغيرها المدارس، إلى اآلمن الوصول من وحرمان جبرية، وا 
 79 تعرض عن المذ ورف الفترف خالل الميدانية للمتابعة العامة اإلدارف أعدته الذي التقرير و شا
طالس االقتحامات، حي  من األقل، على واحد عتداءال مدرسة لحاس الرصاص، وا   الخسائر وا 
 .وغيرها المادية،

 الحواجز بسبت الطلبة من 142و ومعلمة، معلما 195 تيخير تم فقد اآلمن، الوصول بخصوص أما
 10 بلغ جزئيا الدوام فيها تعطل التي المدارس عدد أن إلى التقرير وأشار .االحتاللية العس رية
 .واحدف مدرسة فبلغ  ليا فيها الدوام تعطل التي أما مدارس،

 7/12/2016، وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

 
 وعربية دولية بمشاركة فلسطين في للزيتون الثالث الدولي المؤتمر فعاليات انطالق .38

 الزراعة ووزارف العالي، موالتعلي التعليم وزارف مع بالشرا ة خ وري، –التقنية فلسطين جامعة ن مت
 أو سفام، مؤسسة مع وبالتعاون البيئة، جودف وسلطة واالستيطان، الجدار مقاومة وهيئة الفلسطينية،

 في الفلسطينية الجامعات و افة الزراعي، العمل لجان واتحاد  نعان، وشر ة الزراعية، واإلغاثة
 .فلسطين في للزيتون الثال  الدولي المؤتمر فعاليات الغربية، ال فة

 7/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 الكرامة معبر على الفلسطينية الصادرات إلنقاذ فوري بتدخل يطالب الخاص القطاع .39

 منل حسين المل  جسرا ال رامة معبر على يحصل ما أن الخاص للقطاس التنسيقي المجلس أعلن
 للقطاس التصديري النشاط  بير بش ل أ ر رائيلياإلس الجانت في الجمار  مو في إ رات
لى من الب ائع بحر ة وا طرابات شديدف تعطيالت ال رامة معبر شهد حي  الخاص،  الممل ة وا 
 مع الممل ة، خالل ومن واألردن فلسطين بين التجارية الحر ة شل إلى أدت الهاشمية، األردنية
 .الغذائية بالمواد تتعلس التي المحدودف االستثناءات بعض
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 من يوميا المتنقلة الشاحنات عدد إن برهم إبراهيم الخاص للقطاس التنسيقي المجلس سر أمين وقال
 من فقط %25 بحجم أي الطبيعي المعدل عن تقريبا %75 بنسبة انخفض قد الوحيد المنفذ هذا خالل

 .الفلسطيني الخاص القطاس على فورا انع س وهذا المعتاد،
 باالعتبار األخذ عند وذل  دوالر، مليون مئة من أ ثر الخصوص هذا في ئرالخسا وتقدر: وأ اا
 السوس إلى وصلت بل ال التصديري النشاط على تقتصر لم فالخسائر اإلنتاك، مدخالت استيراد
 وتلبية اإلنتاجية القدرف على وبالتالي الشر ات من للعديد اإلنتاك مدخالت استيراد لمحدودية المحلي

 قد ما أي ا، اإلسرائيلي السوس من االستيراد لزيادف المجال يتيح بدوره أي ا وهذا ،الطلت المحلي
 .الفلسطينية الشر ات من للعديد السوقية بالحصة ي ر

 7/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 فيها التحقيق يتم لم فلسطينيون أسرى قدمها التعذيب ضد الشكاوى مئات .41

 لها تعرض تعذيت عمليات عن مطوال تقريرا األربعاء، يوم صبال العبرية،" ه رتس" فةصحي نشرت 
 .اإلسرائيلية السجون في فلسطينيون أسرى

 للتعذيت تعر هم بشين ش اوى قدموا األسرى من المئات أن إلى تقريرها في الصحيفة وأشارت
 سبع نحو قبل تش لت التي دفالوح أن إلى مشيرف  . التحقيس خالل الشابا   باط قبل من الشديد
 المئات تلقيها من الرغم على واحدا، جنائيا تحقيقا تفتح لم الش اوى، هذه في البح  بهدا سنوات

 .الش اوى من
 النوم من وحرمان مبرل  رت من األسرى لها يتعرض التي التعذيت أساليت الصحيفة، ورصدت

جبارهم لشهر، تصل قد طويلة أليام  باستمرار و ربهم عنيفة بطرس مقيدين الجلوس على وا 
 خالل من األسرى على النفسي لل غط باإل افة مرات، ذل  وت رار لدقائس للخنس وتعري هم

 .بدونهم أيتاما يعيشون أنهم و يا وبناتهم أبنائهم صور عرض
 قدمت فيما ش وى، 600 يقارت ما تقديم 2008 إلى 2001 عامي بين تم أنه إلى الصحيفة وأشارت

 أعوام في الش اوى من المئات قدمت  ما ،2012 إلى 2009 أعوام بين ما الش اوى من عشراتال
 عام منذ الش اوى مجموس أن مبينة  . واحد جنائي تحقيس فتح دون أغلقت وجميعها ،2016 -2013
 .ش وى 1000 نحو بلغ 2001

 7/12/2016القدس، القدس، 
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 فلسطين في معرفة محطة مئة إلنشاء" سالقد وقفية"أبو غزالة و مجموعة بين اتفاقية .41
 ووقفية صندوس مع تعاون اتفاقية للمعرفة، أبو غزاله طالل مجتمع/ أبو غزاله طالل مجموعة وقعت
 .الفلسطينية المدن في معرفة محطة 100 إنشاء تت من القدس
 ماتالمعلو  تقنية مجال في والوسائل األدوات أحد  و ع إلى إنشاؤها المنوي المحطات وتهدا

ثرائهم الطلبة متناول في واالتصاالت  العمل سوس بمتطلبات لإليفاء تؤهلهم التي الواسعة، بالخبرات وا 
 . والعربي المحلي
 المصري، رشيد منيت الصندوس إدارف مجلس ورئيس أبو غزاله طالل الد تور من  ل االتفاقية ووقع

 .مصيد صبري الد تور الفلسطيني والتعليم التربية وزير بح ور
 بإنشاء األولى المرحلة تبدأ حي  مراحل، عدف على معرفة محطة مئة إنشاء سيتم لالتفاقية ووفقا
 .فسطين أنحاء باقي إلى  نموذك بها لالنتقال القدس في محطات ثماني

صدار تدريبية، برامج عقد في الجانبان يتعاون االتفاقية وبحست  مشتر ة، بصورف تدريت، شهادات وا 
 على" للمعرفة أبو غزاله طالل مجتمع" فروس الست افة المالئمة المقرات بتوفير دوسالصن يقوم حي 
 وفس التدريت برامج وطرل حاسوت أجهزف من يلزم بما الفروس بتجهيز المعرفة مجتمع يقوم أن

 .المحلي المجتمع أفراد احتياجات
 8/12/2016عّمان،  الرأي،

 
 األرثوذكسية للكنيسة الفلسطينية التابعة األراضي من دونم 900 على يستولي االحتالل .42

 اإلسرائيلي االحتالل الدين، أن سلطات سعد نادية عن مراسلتها، 8/12/2016عّمان،  الغد،ذ رت 
" بيع" صفقة وفس األرثوذ سية، لل نيسة التابعة الفلسطينية األرا ي من دونم 900 على استولت
 وفلسطين، األردن أعمال وسائر المقدسة المدينة بطرير  الثال ، ثيوفيلوس البطرير  مع أبرمتها
 .دوالر مليون بقيمة
 القدس في األرثوذ سية واألوقاا األمال  حجم من دونم 7,500 زهاء االحتالل يستهدا بينما

 واستالت المدينة تهويد" سياس  من ،"اإلسرائيلية القب ة من قريبا   مصيرها" بات والتي المحتلة،
 بجالي عدي األرثوذ سي، المر زي المجلس ع و وفس ،"وتاريخها أر ها
 تنديدا المحتلة، فلسطين في ال نسية واألمال  األوقاا بيوعات سجل في األحد  ،"الصفقة" وأثارت

 وأثري وح اري ديني تاريخي إر  على سيطرته ببسط لالحتالل تسمح حي  واسعا، فلسطينيا
 .التاريخية حيفا، جنوت قيسارية، مدينة في الواقعة األرض، تل  ت مه
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 أرض مل ية بيع صفقة بإبرام قام ثيوفيلوس البطرير " إن المحتلة، فلسطين من" الغد"لر بجالي، وقال
 والُمدرك تاريخية أبنية تشمل حي  غنية، أثرية ومعالم تاريخية  نوز من تحويه بما بال امل، قيسارية،
 ".عام ألفي عن رهاعم يزيد وتماثيل قديمة بيزنطية ل نيسة وآثار الروماني
 تلو الصفقة األرثوذو سية، البطرير ية" عنوان تحت، 8/12/2016القدس العربي، لندن، وأ افت 
ُهلُ  َيُهن   َوَمن  .. الصفقة  األرثوذو سية األمال  عن للدفاس الشعبية اللجنة دعت ،"َعَلي ها  الَهوانُ  َيس 
 فلسطين في ال نيسة أوقاا بيع وقا أجل للتعا د من الفلسطيني الشعت أبناء 48 أرا ي داخل

 .التاريخية
 الوقا أمال  بيع صفقات تنصيبه منذ يعقد الذي ثيوفولوس البطرير " على الشعبية اللجنة وحملت

 دونم 900 نحو بمساحة بثمن تقدر ال نادرف أثرية أرض بيع صفقة وآخرها فلسطين، في األرثوذو سي
 ". فقط دوالر مليون مقابل التاريخية قيساريا في

 بينه ووصفته المسيحية، وتعاليم الروحية عن باالبتعاد المقدس ومجمعه البطرير  اللجنة، واتهمت
 الفارهة السيارات ويستعمل والمجوهرات بالذهت المزر شة األثوات يلبس وغاشم ُمتسلط سلطة رجل"

 ".وقدسية وقارا تزيده أنها  ان ا والحشم والخدم
 
 القدس في جديدة استيطانية مخططات ومناقشة سجد األقصىالم يقتحمون يهود متطرفون .43

 القديمة البلدف في األقصى للمسجد اقتحامات سلسلة المتطرفين، من اليهود المستوطنين عشرات ن م
 االحتالل شرطة حماية وسط ومتتالية، صغيرف مجموعات عبر المغاربة، بات من المحتلة القدس من

 .لها التابعة سريعال التدخل وفرقة الخاصة وقواتها
 .األربعاء أمس ليوم األولى الصبال ساعات منذ المقتحمين لليهود صورا  " القدس إعالم" مر ز ونشر

 8/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين 19سلطات االحتالل ت صدر  .44
أمر  19حتالل اإلسرائيلي، أصدرت سلطات اال: تحرير خلدون م لوم، من محمد منى -رام هللا 

ول/ األاعتقال إداري بحس  أسرى فلسطينيين، خالل الفترف الواقعة ما بين األول والسادس شهر  انون 
 ديسمبر الجاري.

 19وأو حت جمعية "نادي األسير الفلسطيني" الحقوقية، أن األوامر اإلدارية تق ي بتمديد اعتقال 
 ين وستة أشهر.فلسطيني ا لفترات تتراول ما بين شهر 
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وبي نت الجمعية الحقوقية اغير ح وميةل أن من بين أوامر االعتقال اإلداري سبعة جديدف صدرت 
 بحس  أسرى ألول مرف أو أعاد االحتالل اعتقالهم بعد اإلفراك عنهم.

 7/12/2016، قدس برس
 
 االندثار يصارع تاريخ المقدسية المخطوطات .45

 بر ات، بشير لمؤلفه" المقدس بيت في العربية الم تبات ي تار "  تات أصالن: يقدم هبة -القدس 
 المخطوطات، المؤلا تناول وفيه العثماني، العهد على التر يز مع المدينة في لل تت مفصال تاريخا

 .وترميم وتجليد نس  من صناعتها وخطوات
 األولى البدايات وعن المخطوطات، صناعة في المستخدمة الفنية األدوات على لل تات القارئ وَيطَّلع

 لبعض تعود التي ال تت وخزائن الم تبات أشهر عن المعلومات جانت إلى القدس، في للطباعة
 العليا اإلسالمية الهيئة وع و الفلسطيني الباح  سبس ما جميع قدم وقد المقدسية، والعائالت البيوت
 القدس أيام الياتفع  من أيام قبل عقدت المقدسية بالمخطوطات خاصة ندوف في العصا عزيز

 .الثقافية
 .آالا مخطوطة خمسة نحو إال القدس في اليوم يبس لم مقدسية مخطوطة ألا 17 نحو أصل من

 7/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 وفد مصري "أمني وسياسي" رفيع يزور غزة قريبا   :وكالة سما .46

وفد "أمني وسياسي" مصري  شا مسؤول مصري رفيع المستوى عن زيارف قريبة ل: القاهرف / و االت
جراء مشاورات هامة مع  إلى قطاس غزف خالل األيام المقبلة؛ لالطالس على أو اس القطاس وا 

 الفصائل والقوى الوطنية.
وأ د المسؤول الذي يعمل بوزارف الخارجية المصرية، أن بالده و عت رؤية جديدف و"إيجابية" للتعامل 

وذل  وفق ا لما  الواقع،ه الرؤية بدأ فعليا  تنفيذها على أرض مع قطاس غزف "سياسية واقتصادية"، وهذ
 نشره موقع "الخليج أونالين".

وأشار إلى أن مصر "بدأت في الخطوف األولى بدعوف الوفود الفلسطينية، منهم رجال األعمال والدين 
جراء لقاءات ومناقشات جادف لتطوير العالق ة السياسية واالقتصاد واإلعالميون؛ لزيارف أرا يها وا 

 واالقتصادية بين غزف والقاهرف".
وذ ر المسؤول المصري أن "الخطوف الثانية تتمثل في عقد لقاءات سياسية مع الفصائل والقوى 
عادف فتحها من جديد"، مشيرا  إلى  الفلسطينية داخل القاهرف؛ للتباح  في ملفات المصالحة المجمدف وا 
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القاهرف مؤخرا  بح  هذا الملا، وست ون هنا  خطوات أن وفد حر ة الجهاد اإلسالمي الذي زار 
 جادف ومفاجئة خالل األيام المقبلة.

 27/11/2016، وكالة سما اإلخبارية
 
 "األقصى" دينار رواتب للعاملين بـ ماليين عشرةاألردن ينفق  .47

 األقصىفي المسجد  األوقااعلى رواتت مو في وزارف  األردن إنفاسيبلغ معدل : هديل الدسوقي
مليون دينار سنويا وفس ما ذ ر لر"السبيل" المدير العام للمسجد  10المحتلة الفلسطينية نحو  باألرا ي
 العبادي.عبدهللا  األوقاافي وزارف  األقصى
مو ا،  800نحو  األقصىعدد مو في الوزارف من المقدسين العاملين في المسجد  أن إلىوأشار 
 وعامل.وحارس  إداريبين 

 7/12/2016 ،السبيل، عّمان

 
 مرعي.. والعائلة تهدد باإلضراب الجماعي األردني منير فشل زيارة األسير .48

قال شاهين شقيس األسير األردني منير مرعي إن زيارف أشقائه لمنير التي  انت : مؤمنة معالي
مقررف، اليوم األربعاء، لم تتم  ما خطط لها؛ بسبت رفض االحتالل أن ت ون زيارف مفتوحة، وأن 

الجماعي في حال عدم تحقس مطلبها برؤية ابنها  لإل راتبال حواجز، وأن العائلة قد تتجه  ت ون
 لمدف ساعتين، دون عوازل زجاجية.

في فلسطين المحتلة لم  األردنيةوأ اا مرعي في تصريح وصل "السبيل" نسخة منه أن السفارف 
 أماممندوت للسفارف  أيم يتواجد منير مرعي على المعبر، ول األسيرترسل أي مندوت الستقبال إخوف 

 السجن.
بالتنسيس لزيارف مفتوحة امن غير زجاك  األردنيةوقال: "رغم مطالبنا المت ررف والعديدف للخارجية 

الخارجية ماطلت ولم  أن إالدقيقةل،  40اليس  األقلفاصلل وان ت ون الزيارف لمدف ساعتين على 
 17منير مرعي لم يرونه منذ  األسيرشقيقات  أنعلما  للزيارف، األخوف توجهتعطينا ردا حتى ساعة 

ا". 26عام ا، وشقيقه منذ   عام 
 7/12/2016، السبيل، عّمان
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 تقصف مطار المزة للمرة الثانية خالل أسبوع "إسرائيل" .49
إسرائيلية، أرض -صواري  أرض، أن و االت ، عن8/12/2016، القدس العربي، لندنذ رت 
و الة األنباء  أفادتيط مطار المزف العس ري غرت دمشس، وفس ما مح األربعاءفجر  استهدفت

 السورية الرسمية اسانال نقال  عن مصدر عس ري.
ت غل على إطالس  01,00أقدم العدو اإلسرائيلي عند الساعة الثالثة ا»وقال المصدر العس ري 

محيط مطار أرض عدف من داخل األرا ي المحتلة غرت تل أبو الندى، سقطت في -صواري  أرض
 «.المزف غرت دمشس، ما أدى إلى نشوت حريس في الم ان دون وقوس إصابات

ل في منطقة األربعاءدوي انفجارات عنيفة فجر اليوم ا»وتحد  المرصد السوري لحقوس اإلنسان عن 
حرائس اندلعت داخل المطار عقت سماس » أن، مو حا «مطار المزف العس ري في ريا دمشس

من داخل األرا ي المحتلة غرت » أطلقتالصواري   أن« سانا». وأو حت «أصوات االنفجارات
 أياموهي المرف الثانية خالل ثمانية  إسرائيلفي ه بة الجوالن السورية التي تحتلها « تل أبو الندى

 مواقع عس رية بالقرت من دمشس. إسرائيلالتي ت رت فيها 
ح وزير األمن اإلسرائيلي، أفيغدور ألم، هاشم حمدان، عن 7/12/2016، 48عرب وأ اا موقع 

ليبرمان، بعد  هر اليوم األربعاء، إلى أن إسرائيل هي التي شنت الهجوم، فجر اليوم، على مطار 
 قرت دمشس. المزف العس ري

وقال ليبرمان، خالل لقائه مع سفراء االتحاد األوروبي، إن 'إسرائيل تحاول منع تهريت أسلحة دمار 
ونقل عنه قوله 'إننا نعمل أوال من أجل الحفا  على أمن المواطنين،  ت هللا'.شامل من سورية إلى حز 

وحماية سيادتنا، ونحاول منع تهريت أسلحة متطورف وعتاد عس ري وأسلحة دمار شال من سورية إلى 
وقال أي ا إن إسرائيل ال تنوي التدخل في الحرت الدائرف في سورية. م يفا أن موقفه  حزت هللا'.
وية مستقبلية في سورية يجت أن تت من أن ي ون األسد واإليرانيون خارك سورية، وال من أي تس

 يم نهم أن ي ونوا جزء من التسوية.
 
 بعقد مؤتمر السالم واإلسراع"التعاون الخليجي" يؤكد دعم المبادرة الفرنسية  .51

لمبادرف الفرنسية، أ د المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه ل :وفا -المنامة
بعقد المؤتمر  واإلسراسو افة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشار ة لحل الق ية الفلسطينية، 

قامة دولة فلسطين المستقلة  املة السيادف  الدولي للسالم، والعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وا 
 وعاصمتها القدس الشرقية.
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، برئاسة العاهل 37الختامي الذي صدر باختتام أعمال دورته الر وشدد المجلس األعلى في البيان
البحريني المل  حمد بن عيسى آل خليفة، على مواقفه الثابتة والراسخة حيال ق ايا المنطقة وفي 

 مقدمتها الق ية الفلسطينية.
األرا ي وأ د أن السالم الشامل والعادل والدائم ال يتحقس إال بانسحات إسرائيل ال امل من  افة 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا 1967العربية المحتلة عام  ، وا 
 لمبادرف السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد المجلس األعلى على أن المستوطنات اإلسرائيلية على األرا ي العربية المحتلة غير شرعية 
 عقبة أساسية في طريس تحقيس سالم دائم وشامل في المنطقة. الدولي وتش لبموجت القانون 

وأ د عروبة  ل األرا ي العربية المحتلة بما فيها الجوالن السوري، وأن  ل المواثيس والقوانين تؤ د 
وطالت المجلس األعلى المجتمع الدولي  لها. اإلسرائيليعروبة الجوالن وعدم شرعية االحتالل 

من أجل إنهاء احتاللها ل افة األرا ي العربية المحتلة بما فيها ه بة  إسرائيل بال غط على
وأ د المجلس األعلى دعم ان مام دولة فلسطين لألمم المتحدف  ع و  امل  الجوالن السورية.

 الع وية في  افة المحافل اإلقليمية والدولية.
 7/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ليون دوالر للمعونة الغذائية لالجئي فلسطين في سوريةبم السعودية تتبرع .51

قالت و الة ااألونروال، اليوم األربعاء، إن مر ز المل  سلمان لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية، : القدس
قد م تبرعا بمقدار مليون دوالر للو الة، للمساعدف في توفير المعونة الغذائية لالجئي فلسطين في 

ن تفصيالت هذا التبرس في أول اتفاقية تعاون بين المر ز وبين األونروا، تم وقد تم تبيا سورية.
توقيعها في العاصمة السعودية الرياض، من قبل المفوض العام لألونروا بيير  رينبول ومستشار 
الديوان المل ي والمشرا العام لمر ز المل  سلمان لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية الد تور عبدهللا 

 .الربيعة
 7/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 بإسطنبول "إسرائيل"أتراك يحتجون على منع األذان أمام قنصلية  .52

"، أمس األربعاء، اعتصام ا جماهيري ا أمام IHHن مت مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية التر ية ": إسطنبول
ا للقرار اإل سرائيلي بمنع األذان في مدينة القنصلية اإلسرائيلية في مدينة إسطنبول التر ية، وذل  رف  

 القدس المحتلة والمسجد األقصى المبار .
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وأ د المعتصمون في بيان لهم، أن "االحتالل الصهيوني ال يعير اهتمام ا ألحد ويواصل انتها اته 
بحس األقصى والقدس والشعت الفلسطيني دون حسيت أو رقيت، وأن عليه أن يدر  أنه ال يم ن أن 

 ن في فلسطين".يس ت صوت األذا
ل، أن االحتالل اإلسرائيلي إذا منع األذان في القدس، فإن IHHوأشار فاتح يازجي امن مؤسسة 

 صوت األذان سيصدل من ماليين الناس، وأن ت بيرات "هللا أ بر" لن تختفي من سماء القدس.
وعلي م الرحيل من وأ اا:" يقول اإلسرائيليون أن صوت األذان يزعجهم، ولتعلموا أن م أنتم األشرار 

 فلسطين وأن تتر وها ألصحابها".
 ما دعا المعتصمون األمة اإلسالمية إلى أن ت ع حدا للقرصنة اإلسرائيلية وأن يخرجوا عن 

 صمتهم أمام الجرائم اإلسرائيلية بحس الفلسطينيين.
ي يد ا منهم وفي ختام االعتصام رفع المشار ون األذان على مسامع مو في القنصلية اإلسرائيلية، ت

 على رف هم للقرار، مرددين هتافات لن يس ت األذان والموت "إلسرائيل".
 8/12/2016، السبيل، عّمان

 
 مشاورات حول مشروع قرار دولي لوقف االستيطان .53

المتحدف  واألممحذر مسؤولون من الواليات المتحدف : و االت– امل ابراهيم  -القدس المحتلة 
 مواصلة بناء المستوطنات تقوض فرص حل الدولتين. أنمن  األوروبيواالتحاد 

 اإلسرائيليينالمجتمع الدولي االستيطان غير قانوني ويش ل عقبة رئيسية في طريس السالم بين  د  ويع
 ال. أم اإلسرائيليةوالفلسطينيين سواء  ان بموافقة الح ومة 

 إلىال يتحول المشروس  أننامل »مار  تونر الثالثاء  األمير يةوصرل المتحد  باسم الخارجية 
 «.قانون.. الن المصادقة عليه ست ون  ارف للغاية الحتماالت حل الدولتين

بان هذه  إسرائيل ذل  تصريحات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في  أقلقتنالقد » وأ اا
 من ال فة الغربية. أجزاءفي  م  األولىست ون الخطوف 

على إلغاء مشروس قانون لتقنين بناء  أمسلهجة أقوى من المعتاد من جهتها حثت ألمانيا إسرائيل ب
المسا ن في المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في ال فة الغربية المحتلة 

 قائلة إن اإلجراء يمثل انتها ا للقانون الدولي.
انتقاد إسرائيل بسبت ميرا  محارس وتميل ألمانيا ألن ت ون أ ثر تحف ا من بقية الدول األوروبية في 

النازي ل نها اعتر ت في السنوات القليلة الما ية على توسيع المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على 
 األرا ي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.
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نشعر بقلس بالغ بشين هذا »وقال متحد  باسم وزارف الخارجية األلمانية في مؤتمر صحفي 
وأ اا أن إسرائيل ستقوض التزامها بإيجاد  «ر...مشروس القانون هذا ينته  القانون الدولي.التطو 

 إذا أقرت مشروس القانون.« حل الدولتين»
وعندما سئل هل ستتخذ ألمانيا واالتحاد األوروبي إجراءات عقابية اقتصادية أو دبلوماسية  د 

بيل الصحيح في هذه الحالة للم ي قدما في ال نعتقد أن العقوبات هي الس»إسرائيل قال المتحد  
 «عملية السالم في الشرس األوسط.

 8/12/2016، الرأي، عّمان
 
 تمنع األمينة العامة لمجلس الكنائس العالمي من دخول أراضيها "إسرائيل" .54

منعت سلطات حرس الحدود اإلسرائيلية، بقرار ح ومي من أعلى : ن ير مجلي - تل أبيت
إيزابيل بيري، وهي مواطنة من  ألمينة العامة لمجلس ال نائس العالمي، د.المستويات، دخول ا

مالوي، إلى إسرائيل، وطردتها إلى الخارك. وقد أصدر المجلس بيانا استن ر فيه بشدف هذا  جمهورية
 التصرا، واعتبره اعتداء ف ا على مجلس ال نائس وما يمثله ومن يمثله.

، وأشار إلى أن «خطوف غير مسبوقة»القرار اإلسرائيلي بينه  ووصا اتحاد ال نائس في بيانه، أمس،
 550ال نائس الذي يمثل  بيري هي عالمة الهوت أفريقية محترمة، ومسؤولة  بيرف في مجلس د.

دول. وقال االتحاد، إن هدا زيارتها هو المشار ة في مشاورات مع قادف  110مليون مسيحي في 
سرائيل  ال نائس في القدس، حول خطة مساعدات التي يدعمها  ،EAPPIاقتصادية لفلسطين وا 

مجلس ال نائس. وفي تلميح بين القرار اإلسرائيلي ينطوي على تمييز عنصري  د السود، ف ال 
بيري  انت الع و األفريقي الوحيد »للمؤسسة المذ ورف، أشار اتحاد ال نائس، إلى أن  عن االستفزاز

 «.في الوفد الذي وصل إلى القدس
 8/12/2016، األوسط، لندنالشرق 

 
 "إسرائيلـ"هولندا تستجوب رئيس الحزب اليميني خيرت فيلدرز لعالقته األمنية ب .55

قال موقع "أن آر جي" اإلسرائيلي إن المخابرات السرية في هولندا أجرت تحقيقات أمنية مع رئيس 
يل  فيلة بتش يل تهديد الحزت اليميني في البالد خيرت فيلدرز، بتهمة إقامة عالقات أمنية مع إسرائ

 على أمن هولندا.
وأ اا الموقع أن فيلدرز قام بعدف زيارات إلسرائيل وله مواقا مناصرف لها في هولندا، ور زت 

 .2010-2009ل تحقيقاتها معه على زياراته إلسرائيل بين عامي AIVDالمخابرات الهولندية ا
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ية أن هذه التحقيقات األمنية غير ونقل الموقع عن صحيفة دي فول س  رانت التي  شفت الق 
مسبوقة، ألن المخابرات الهولندية في العادف ترفض التحقيس مع ساسة ورجال أحزات، خاصة في 

 المعار ة، حتى ال ي هر أنها تمارس تيثيرا مباشرا على الحياف السياسية الداخلية.
 7/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "جي فور أس"ا مع في لبنان توقف تعامله "اليونيسيف" .56

األمني ة البريطانية ر الد نمار ية المتواطئة مع االحتالل « جي فور أس»صفعة جديدف تلق تها شر ة 
ل، بإلغاء عقده معها، أعلن « برنامج الغذاء العالمي  »اإلسرائيلي. فبعد قيام  في األردن، أمس األو 

 بنان، أمس، وقا تعامله معها.االيونيسيال في ل« من  مة األمم المت حدف للط فولة»م تت 
ل PRO.SEC« ابرو. س »ب خر مع شر ة « جي فور أس»عقدها مع « اليونيسيا»واستبدلت 

األمنية، والتي تؤم ن خدمات األمن والحراسة في األرا ي اللبنانية منذ تيسيسها في شهر  انون 
 .1998الثاني عام 

جي فور »بنان تحديدا  لم تلغا عقودها بعد مع يبقى أن  العديد من الجهات الر سمي ة والخاصة في ل
فير»وبحست معلوماٍت حصلت عليها «. أس من أحد الن اشطين في حمررلة المقرراطعة، فررإن  « الس 

هنا  تجرراوت »و ان « جي فور أس»األخرريرف تواصلت مع عدٍد من الجهات الل بررناني ة المتعرراملة مع 
ه نحو تجديد عقدها لجرهة فس  العررق« من تل  الجهات ر ة األمنية العالمية أو عدم التوج  ود مع الش 

 معها.
 8/12/2016، السفير، بيروت

 
 برنامج أمريكي في غزة لتوفير آالف الفرص للعاطلين .57

الذي يت من توفير « 2020رؤية غزف »أعلنت الو الة األمري ية للتنمية الدولية عن برنامج :  ونا
 هدا التخفيا من حدف البطالة وتحسين أو اعهم المعيشية.آالا فرص العمل للعاطلين ب

المدعوم من الشعت »وقال مدير البرنامج جا  بيرن في مؤتمر صحفي عقده في غزف، إن المشروس 
آالا  10، يستهدا ما يقارت 2020األمري ي لتنفيذ خدمة اإلغاثة ال اثولي ية سيستمر حتى عام 

طالت من الخريجين وقسم التدريت المهني.  2100منه قرابة  ،  ما سيستفيد«عاطال  عن العمل 135و
وأ اا بيرن أن المشروس يهدا إلى مساعدف الفئات المت ررف من األزمات للت يا مع ال غوطات 
والصدمات المختلفة التي يم ن أن يتعر وا لها في حياتهم وتدريبهم على  يفية توفير احتياجاتهم 

 األساسية في أوقات الطوارئ.
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شخص من الشبات والنساء على إنشاء  900و ح أنه سيتم خالل السنوات القادمة تدريت وأ
منهم لدعمهم وتوفير منح صغيرف إلعادف تطوير  600المشروعات الصغيرف، في حين سيتم انتقاء 

 مشروعا  مت ررا . 150
غ و ان مر ز اإلحصاء الفلسطيني أعلن في وقت سابس أن معدل البطالة في قطاس غزف بل

 بالمئة في ال فة الغربية. 18بالمئة في الربع األول من العام الحالي مقابل 41.2نحو
 8/12/2016، الخليج، الشارقة

 
 لعون على معاناة أطفال فلسطينأعضاء في برلمان إيرلندا يط   .58

 أطلع مدير برنامج المساءلة في الحر ة العالمية للدفاس عن األطفال،«: القدس العربي» –رام هللا 
عايد أبو قطيش، أع اء في البرلمان اإليرلندي، على معاناف األطفال الفلسطينيين جراء االحتالل 

 اإلسرائيلي
يرلندا الشمالية واستمرت سبعة أيام وشملت  جاء ذل  خالل الجولة التي قام بها في جمهورية إيرلندا وا 

طيش خالل جولته، إ افة مدن: دبلن و ور  وليمر  وغالواي وبورتاداون وديري. والتقى أبو ق
ألع اء البرلمان اإليرلندي، عددا من طلبة الجامعات وممثلين عن بعض هيئات حماية األطفال 

 ومن مات غير ح ومية داعمة للق ية الفلسطينية.
واستعرض خالل لقاءاته أبرز االنتها ات التي يتعرض لها األطفال الفلسطينيون من قبل االحتالل 

حقهم في الحياف والتحرر من التعذيت إ افة لسياسة االعتقال اإلداري التي  اإلسرائيلي وتحديدا
أصبحت تمارسها سلطات االحتالل بحقهم.  ما التقى في مدينة ديري مع مؤسسة تعنى باألسرى 
المحررين اإليرلنديين السابقين في السجون البريطانية، ودار نقاش حول أن المعاناف في السجون 

ن اختلا   الم ان والسجان. واحدف وا 
ويشار إلى أن لقاء مدير برنامج المساءلة في الحر ة العالمية للدفاس عن األطفال، مع عدد من 

 أع اء البرلمان اإليرلندي، جاء بناء على دعوف من ع و البرلمان فرنسيس بال .
 8/12/2016، ، لندنالقدس العربي

 

 تداعيات مؤتمر "فتح" .59
 معين الطاهر

تمر حر ة فتح السابع انتهى قبل أن يبدأ، وُحسمت نتيجته النهائية بر لة جزاء في يم ن القول إن مؤ 
الجلسة األولى، حين تم ت مبايعة الرئيس محمود عباس رئيسا  للحر ة، بالتصفيس وقوفا ، في أولى 
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لح ات المؤتمر. وبذل  لم يعد أمام المؤتمرين من هو عر ة للسؤال أو النقد أو المراجعة بشين 
حلة الما ية، وما آلت إليه المفاو ات وم ل مشروس الدولتين، أو حتى الو ع الداخلي للحر ة. المر 

وبالتفويض المطلس الذي منحه المؤتمر لرب ان السفينة، باستمرار قيادتها في بحر عاصا، وعلى 
 ، وحق ه في الرغم من أشرعتها الممز قة، من دون أي محاولة لرتقها، تخل ى المؤتمر عن دوره الرقابي 

ل إلى مهرجان انتخابي   بير تجاوزت حدوده قاعته  المحاسبة والمساءلة ورسم السياسات، وتحو 
حين وسائط التواصل االجتماعي، وليخرك بنتائج ُرسمت، في غالبيتها،  ال برى، لتمأل صور المرش 

 سلف ا عبر إعداد ُمتقن. 
ى منحدٍر جديد. فقد اعتمد المؤتمر تمثلت أولى تداعيات المؤتمر في هبوط السقا السياسي إل

ا سياسي ا  خطات الرئيس محمود عباس الطويل، والمنقطع عن التاري  المجيد لحر ة فتح، برنامج 
للمرحلة المقبل، والمت من إشادات بالوعي المب  ر للرئيس بيهمية الحوار مع المجتمع الصهيوني، 

لثاني من السبعينيات. حسبنا أن نذ ر أن عندما  ل ا المرحوم عصام السرطاوي بذل  في النصا ا
وحيدف أمام الشعت الفلسطيني، ويقد م في بنده الثال   استراتيجيةالبند األو ل يتحد   عن السالم 

الصهيوني والبعد التاريخي  -اعتراف ا بحس  إسرائيل في الوجود، أما البند الثاني فيختزل الصراس العربي
". ويتجاهل 1967القوات اإلسرائيلية "أرا ي دولة فلسطين في حرت له باعتباره قد بدأ حين احتل ت 

البرنامج الحقوس المشروعة للشعت الفلسطيني  غير القابلة للتصر ا، وي عها في إطار  –الخطات 
توثيس العالقة مع المن  مات الدولية التي تعترا بهذه الحقوس في الفقرف الرابعة عشرف. أما حس  

المقاومة بيش الها المختلفة فقد تراجع حتى الفقرف الثانية عشرف، واخُتزل  الشعت الفلسطيني  في
بالمقاومة الشعبي ة السلمي ة، وُو ع في الفقرف نفسها التي تتحد   عن المستوطنات، وليس عن 

 االحتالل. 
، ال يقل  خطورف عنه، فقد  ُثر ا لحدي  ترافس هذا االنحدار في البرنامج السياسي  مع انحدار تن يمي 

عن المحاور الجهوي ة، وعدم تمثيل المناطس تمثيال  عادال  في تر يبة المجلس الثوري  واللجنة المر زي ة 
وغيات القدس وتهميش غز ف، وهي أمور لم ت ن تطرل في السابس، عندما  ان البرنامج السياسي  

المؤتمر تخل ت عن  ونها حر ة يش  ل ُهوي ة  ن الي ة مت املة. تن يمي ا، يم ن القول إن  "فتح" بهذا 
ل إلى حزٍت أو حر ٍة لتحالٍا ي م  األجهزف األمني ة و بار  ، لتتحو  ر الوطني  للشعت الفلسطيني  التحر 
مو في السلطة وبعض رجال األعمال. وبذل ، أصبح حالها حال األن مة العربي ة الممتد ف على 

يس عباس مع تل  األن مة في موقفه من مساحة الوطن العربي، ولعل ه من هنا جاء ت امن الرئ
 .  الربيع العربي 
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حر ة مثل فتح ال يم ن أن تنشس ، وتاري  االنشقاقات في الحر ة يثبت ذل . إذ لم يعم ر انشقاس 
ويستمر، بغض  الن ر عن مدى الدعم المتوف ر له من هذا الن ام أو ذا ، فهي حر ٌة تلتا حول 

، وه ر الشعت الفلسطيني  ي ف رٌف ال يم ن شق ها، ول ن من المم ن حرفها عن مسارها. يم ن ف رف تحر 
ل الحر ة إلى أهداا أخرى،  ما حصل بالفعل، ويم ن أن تذوي وتذوت، ويم نها أن تبقى  أن تتحو 
تتحد   عن تاريٍ  مجيٍد، من دون أن تسعى إلى استلهامه في تغيير واقعها، وهي بهذا تفقد  ل يوم 

ا وبناتها، ولعل  بإم اننا القول إن الفتحاويين خارك حر ة فتح يفوس عددهم آالا جزء ا أ بر من أبنائه
 المرات من هم بداخلها. 

لن ي ون من تداعيات المؤتمر انشقاٌس جديٌد في حر ة فتح، ول ن سيزداد ابتعاد عدد من أبنائها 
ا وصال  بتاريخه. عنها، وسيقتصر األمر على نمو تيارات داخل الحر ة وخارجها، يد عي  ل  منه

التحر   األبرز سين مه أنصار محمد دحالن في القاهرف الذي  ر س المؤتمر األخير إقصاء أنصاره، 
وسيقتصر هذا التحر   على ت اهرٍف  برى تحشد المئات، و ع الرئيس عباس بع هم في طريقه 

 بفعل سياساته، ل نه من المؤ  د لن يرت ت خطي إعالن تن يم جديد مواٍز. 
ثم ة تيار ثال  برز في فترف التح يرات للمؤتمر وفي أثنائه، و م  مئات المنا لين الذين ُاقصوا و 

ا لم تت ح بعد معالم  في الوطن والشتات، وسين م  إليهم عشراٌت مم ن ُصدموا بنتائج المؤتمر. حتم 
ا في  ل  اإلقصاء ال  ، خصوص  بير والمتعمد هذا االتجاه، ل نه قد يش  ل عالمة  فارقة مستقبال 

 للشتات، ولشريحة واسعة من المنا لين. 
، أن  بعض أش ال الحصار على قطاس  من حسنات هذا المؤتمر، ونتيجة ثانوية لالستقطات العربي 
غز ف قد تخا  حد تها، ومن  منها فتح معبر رفح على فترات متقاربة، ويهدا هذا اإلجراء إلى تقوية 

وير اإلغالس المصري  للمعبر سابق ا أنه تم  بطلت من الرئيس نفوذ محمد دحالن في القطاس، وتص
 عباس. 

ألقى رئيس الم تت السياسي لحر ة المقاومة اإلسالمية احماسل، خالد مشعل، طوس نجاف للرئيس 
وللجنة المر زي ة في  لمته التي أرسلها إلى المؤتمر، إذ منع بذل  نقاش األسبات الحقيقي ة لالنقسام، 

طقون المختلفون باسم "فتح" باإلشادف بها، والقول إن هم سيقومون بالبناء عليها، ما غي ت وا تفى النا
تمام ا مو وس االنقسام عن فعاليات المؤتمر،  ما غابت مجمل الق ايا ال برى. لن يطرأ أي  تطو ر 
الفت على مو وس المصالحة مع "حماس"، والتي ست اا إلى عقبات إنجازها عالقة الرئيس 

وت رف بالرباعي ة العربي ة ااإلمارات، مصر، السعودية، األردنل، ما يعني تعذ ر قيام مصر بدور المت
الراعي لها في المدى المن ور. ل ن  الرئيس عباس قد يسعى إلى محاولة تحويل المصالحة إلى 
سباس انتخابي  متوافس عليه، عبر السعي إلى إيجاد صيغة القتسام السلطة مع حر ة حماس، 
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ا، هو أن يعمد الرئيس وا لذهات إلى انتخابات بقوائم قد ُيت فس عليها. وثم ة احتماٌل آخر أ ثر ترجيح 
له من  عباس إلى إجراء انتخاباٍت في مناطس السلطة الفلسطيني ة حصر ا، ما سيعم س االنقسام، ويحو 

 .  انقسام سياسي  إلى انقسام جغرافي 
تمر السابع يتمث ل في محاولة عقد جلسة للمجلس الوطني  على أن أخطر تداعيات مرحلة ما بعد المؤ 

، ُتجد د شرعي ة الل جنة التنفيذي ة لمن مة التحرير الفلسطيني ة، ويجري عقد الجلسة في رام  الفلسطيني 
 هللا، وفي إطار تح يراٍت ال تختلا  ثير ا عن التي تم ت في مؤتمر "فتح". 

د، وعن إعادف قبل نحو عام، حاول الرئيس عباس إجراء ذ ل ، بعيد ا عن ف رف اإلطار القيادي  الموح 
، ولم ُي تت لهذه المحاولة النجال، بف ل ال غط الشعبي  ال بير  تش يل المجلس الوطني  الفلسطيني 
رف، وستجر  نتائج  الذي تعر  ت له. تجري اآلن محاولة إلعادف ال رف بالنهج نفسه، وهي محاولة خطا

ة التحرير  يانا  معنوي ا  ل ل  الفلسطينيين، إذ  ما جرى تحويل "فتح" إلى  ارثية  على و ع من  م
حزت السلطة الوطنية، ستجري محاوالت لتحويل المن  مة إلى ذراٍس من أذرس السلطة، وهو ما سيمس  

، أو حتى في 1967بتمثيلها الشعت الفلسطيني  الذي يجري اختزاله في المناطس التي احتلت عام 
 جزء منها. 

لن ُتستنس  حر ة فتح. ل ن ستبقى ف رتها، وهي تجمع  ل المنا لين من  ل  الفصائل عبر حراٍ  
عابر لها  ل ها، ويستهدا العودف إلى ثوابت الحر ة الوطني ة الفلسطيني ة، وتصحيح  ل التداعيات 

 التي مر ت عليها، بما فيها مواجهة تداعيات المؤتمر السابع.

 8/12/2016، العربي الجديد، لندن
 
 فلسطين فوهة البركان .61

الحميد الهمشري عبد  
انطلقت االنتفا ة الفلسطينية األولى من بعد هدوء نسبي في الداخل الفلسطيني أعقت الخروك من 
» بيروت في ثمانينيات القرن الما ي وانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرف 

م حي  أوصى بمواصلة الن ال 1987جزائر في شهر نيسان والذي انعقد في ال« دورف المخيمات
الفلسطيني ، و انت الترتيبات العودف للن ال من الداخل الفلسطيني حي   ان المرجل جاهزا  
لالنفجار،  ون الترتيبات لها  ان منذ ما حصل الخروك من بيروت ول ن  ان يحتاك لمن يشعل 

مبر/ انون األول موعد هذا االنفجار حي  انطلس من وهج هذا االشتعال، ف ان يوم الثامن من ديس
جباليا في قطاس غزف على أثر إقدام سائس شاحنة صهيوني بدهس مجموعة من العم ال الفلسطيني ين 

ف ان 1948على حاجز إيريز الذي يفصل قطاس غزف عن بقية األرا ي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 
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ر البعير بالنسبة للعدو الصهيوني ف انت بداية النفجار هذا الحاد  بمثابة القشة التي قصمت  ه
تلا أرجاء األرض المحتلة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها خشعبي عارم شمل م

ليشمل  ل حي وشارس وممدينة وقرية و احية في أرجاء الوطن الفلسطيني ف انت هذه بداية 
سنوات و ان اشتعالها  5ستمر فتيلها مشتعال  لمدف انطالقة أطلس عليها االنتفا ة األولى والتي ا

/ من قطاس غزف الصامد و لت مستمرف ولم تهدأ جذوتها إال بعد أحدا  جسام 8/12شرارتها يوم 
حصلت عطلت دور العراس عن القيام بدوره القومي فجرى توقيع اتفاس أوسلو بين ال يان العبري 

عاما  وما زالت األحوال  23طن منذ ما يزيد عن الر الغاصت ومن مة التحرير الفلسطينية في واشن
تزداد سوءا  والمجازر مستمرف والعالم يراقت دون فعل شيء لنصرف الشعت الفلسطيني وحمايته من 

والتي  2000بطش االحتالل ، انطلقت بعده أي بعد اتفاس أوسلو انتفا تين األولى في شهر أيلول 
قامة مستوطنات تمخض عنها إعادف احتالل مدن السلطة  الفلسطينية التي تش لت بموجت أوسلو وا 

وجدر وشوارس التفافية للمغتصبين الصهاينة على أجزاء واسعة من مساحة ال فة الغربية المحتلة 
انتفا ة »  2015حي   ان الحتالل بغداد األثر البالغ في إخمادها ، ثم انتفا ة القدس في العام 

عن القدس ومنعا  للتقسيم الم اني والزماني للمسجد األقصى بين  والتي انطلقت دفاعا  » الس ا ين 
يهود والمسلمين والتي ما زالت شرارتها مشتعلة لغاية  تابة هذه السطور وتسير وفس خط مدروس 
نسقه ، ففي الوقت الذي يعتقد فيه العدو والقوى المساندف له بين وهجها قد انخمد ينطلس الفعل من 

 الصهيوني وبيساليت لم يعهدها من قبل .حي  ال يتوقع العدو 
وفترف الهدوء النسبي التي تخللتها باقت ات شديد؛ حي   األولىوهنا سيتناول ما جرى في االنتفا ة 

عمت المواجهات  ل المدن واألرياا واألغوار والمخيمات في فلسطين المحتلة و ان الحجر سالل 
م العارية وقد  انت بداياتها عنيفة ومواجهات المقاومين حي  تصدوا به لجيش االحتالل بصدوره

مستمرف ليل نهار أرعبت العدو الصهيوني والقوى التي تقدم له  ل الدعم واإلسناد حي  تفاجي العدو 
وقد  ان لتبعاتها أن قدم الشعت  األطفال.هذه االنتفا ة  انت غالبيتهم من  وأن أسودبشدف وهجها 

ذات أ باده إلى جانت الخسائر المادية التي لحقت به جراء الفلسطيني فيها ت حيات جسام من فل
ناهي  عن انقطاس أرزاس ال ثيرين جراء اإلغالقات اليومية  لالحتالل،هدم منازل أبناء أسر المقاومين 

 التي  انت تتم جراء المواجهات المستمرف مع جيش االحتالل ..
نتفا ة غالبيتهم من األطفال الذين لم شهيد فلسطيني في تل  اال 1300وقد استشهد ما ال يقل عن 

يتجاوزوا سن الرشد ناهي  عن آالا الجرحى واألسرى حي  لم يخل بيت لم يقدم شهيدا  أو جريحا  
 بنسفه.أو أسيرا  أو فقده لمنزله جراء قيام االحتالل 
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دن ال فة بعد اتفاس أوسلو عادت قيادف من مة التحرير الفلسطينية وعدد من مقاتليها وأسرهم إلى م
وبدأت المساعدف ب بط األمور األمنية في المناطس الفلسطينية  فيهما،الغربية وقطاس غزف والمخيمات 

معانا  من قادف الحر ة الصهيونية في وقا حتى اتفاس ا  التي جرى احتاللها بعد ن سة حزيران .. و 
فال في االنتفا ة أوسلو جرى اغتيال اسحس رابين صاحت أسلوت ت سير ع ام المقاومين من األط

األولى ومن وقع على اتفاس أوسلو من الجانت الصهيوني من قبل متطرا صهيوني لمنع است مال 
 عليه.تنفيذ بنود ما جرى االتفاس 

بدأ بعدها الخط الع سي المناهض ألي اتفاس حتى لو  ان صوريا  في تصرفات العدو الصهيوني 
سيقات األمنية بينهما باقتحامات متواصلة على المناطس الذي بدأ يستفز السلطة الفلسطينية رغم التن

التي تسيطر عليها حي  ت اعفت مداهماته المتواصلة لمدن ال فة الغربية وقطاس غزف والمخيمات 
فيهما .. وارتفعت ترتيبات المغتصبين الصهاينة للتعدي على األما ن اإلسالمية والمسيحية المقدسة 

وما زاد من انفجار  المبار ،يف اقتحامات على المسجد األقصى والتي  ان أشدها وط القدس،في 
 2000موجة الغ ت التي  انت تعتمل في الصدور قيام شارون بزيارته االستفزازية في العام 

لألقصى الشريا محاطا  بجنود جيشه الغاصت المدججين بيعتى األسلحة في تحد صارخ للشعت 
 2000فاشتعلت انتفا ة األقصى في أيلول  الفلسطينية، الفلسطيني هنا  ولقيادف السلطة الوطنية

 األمري ان.والتي استمرت مشتعلة حتى سقوط بغداد واحتالل العراس  امال  من قبل 
وما ميز هذه االنتفا ة أن المقاومين استخدموا السالل والعمليات االستشهادية داخل التجمعات 

ة مع جيش االحتالل الصهيوني في رام هللا مقر التجارية والس انية الصهيونية وجرت معار   اري
السلطة الوطنية الفلسطينية وجرت مواجهات دامية وقع خاللها منا لون أسرى من أمثال مروان 
البرغوثي قائد  تائت شهداء األقصى ومئات الشهداء وآالا األسرى والجرحى وجرى تدمير مقار 

سية والتي جرى بناؤها منذ االنتدات البريطاني ألرض السلطة الوطنية الفلسطينية في  افة المدن الرئي
فلسطين وجرت معار   ارية في  افة مدن ال فة الغربية والقدس ومخيماتها و انت أعنا تل  
المعار  معر ة مخيم جنين الذي حوصر من  افة مداخله ومن حوله ورغم   لة مساحته التي ال 

ال حوله وفيه مدف تزيد عن األسبوعين ارتقى خالله إلى تتجاوز ال يلو متر المربع الواحد استمر القت
العال ال ثير من الشهداء وجرى تدمير المخيم بال امل ناهي  عن مئات الجرحى وقد حوصر الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقر إقامته برام هللا وبقي هنا  حتى جرى تسميمه من قبل العدو 

.. وما زاد  2004نوفمبر تشرين ثاني  11أحد مستشفيات باريس في  الصهيوني فارتقى إلى العلى في
لساحات المسجد األقصى المبار  من قبل  2011الطين بلة االقتحامات التي ارتفعت وتيرتها منذ 

متطرفيه من المغتصبين الصهاينة بحماية جيش االحتالل المدجج بالسالل ومحاوالته المستمرف 
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سيم الزماني لهذا المسجد حي  يتم فيه منع المسلمين من التواجد في لفرض أمر واقع من خالل التق
المسجد وباحاته خالل فترات معينة يسمح لليهود فيها بممارسة طقوسهم في باحاته وهم يسيرون 

 في مدينة الخليل. اإلبراهيميالم اني فيه  ما حصل بالنسبة للحرم  للتقسيمبخطى ثابتة وصوال  
لسلطة الفلسطينية للوقوا في وجه المخطط الصهيوني الساعي للتقسيم وهنا سارعت األردن وا

الم اني والزماني للمسجد األقصى .. ولما ازدادت وتيرف محاوالت االحتالل في القدس اشتعلت 
والتي ما زالت  2015من العام  أ توبراالنتفا ة الثالثة انتفا ة الس ا ين التي انطلقت في شهر 

نا  ويشتد حينا  آخر وما يميزها أنها تسير بنسس متناغم مع طموحات وأمال مستمرف يخفت وهجها حي
الشعت المنتفض وبوتيرف مدروسة ففي الوقت الذي يتوهم فيه العدو أنها انتهت ال تلب  وتنطلس 
عمليات أشد قسوف عليه وهذا ما أرب  جيش االحتالل والقيادف السياسية في ال يان الصهيوني حي  

 المقاومينلجم هذه االنتفا ة أو تدجينها فلجيت لسن قوانين عنصرية  د  وقفت عاجزف عن
الفلسطينيين والعقات الجماعي للس ان من خالل هدم منازل منتف ي الس ا ين ومحاوالت تفريغ 
القدس من س انها الفلسطينيين واإلغالقات الجماعية ما بين مدن وقرى ال فة الغربية .. وتش ل 

بدائية الوسائل المستخدمة في مقارعة االحتالل صدمة لصانع القرار في ال يان هذه االنتفا ة رغم 
الصهيوني سواء األمني أو السياسي وأ هرت فشال  استخباريا   بيرا  لدى االحتالل بعدم توقع 
األحدا ، إلى جانت عدم قدرف الح ومة الصهيونية على إيجاد وسائل ذات جدوى للتعامل معها.. 

؛ من قبل فهي من جانت »تل أبيت »تمثل تحديا  من نوس خاص لم تعتد عليه  ناهي  عن أنها
انتفا ة أفراد غير من مين من الصعت تتبعهم، ومن الجانت اآلخر قد تتحول مع مرور الوقت إلى 
انتفا ة من مة ي ل وهجها مشتعال  وفوهة بر انها تخبو وتنطلس وفي حال تحقس ذل  ست ون 

ل يان الغاصت وستفرض وقائع جديدف على األرض لم ت ن في حسبان  اغطة بش ل مؤثر على ا
وقد بلغ عدد شهداء انتفا ة القدس التي انطلقت في األول من شهر أ توبر لعام  وداعميه.العدو 
عدف مئات من الشهداء ناهي  عن أعداد ال تحصى من الجرحى لمعتقلين وقد تصدرت  2015

 78قدمت شهداء خالل اإلنتفا ة، حي  ارتقى على أر ها  محاف ة الخليل قائمة المحاف ات التي
شهيدا ، ثم  21شهيدا ، ثم جنين بر  24شهيدا ، ثم رام هللا حي  ارتقى منها  57شهيدا ، تليها القدس بر

شهداء،  5شهيدا ، ثم طول رم التي سجلت  15شهيدا ، ثم بيت لحم التي سجلت ارتقاء  19نابلس بر 
شهداء، والداخل المحتل بشهيدين وآخري ن يحمالن  3شهداء، وقلقيلية بر  4 يليها محاف ة سلفيت بر

 119ومن بين الشهداء  شهيدا . 34جنسيات عربية، فيما سجلت محاف ات قطاس غزف ارتقاء 
 75ووفقا  للفئة العمرية، فقد استشهد خالل انتفا ة القدس،  2016استشهدوا منذ بداية العام الجاري 

، وبلغ عدد النساء اللواتي استشهدن %29ارهم ال تتجاوز الثامنة عشر، ما نسبته طفال  وطفلة أعم
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شهيدات قاصرات أعمارهن ال تتجاوز الثامنة عشر عاما .  12شهيدف، بينهن   24في انتفا ة القدس، 
في المجمل العام، مع بلوغ  % 60وقد بلغ عدد الشهداء من المستقلين ما تزيد نسبته عن حاجز 

تقريبا  والباقي من أنصار الفصائل فيما  ان هنا  شهيدين  % 23 مين من الشهداء بنحو نست المن
من مجمل الشهداء يحملون جنسيات عربية، وهما  امل حسن يحمل الجنسية السودانية، وسعيد 

 العمر ويحمل الجنسية األردنية.
 7/12/2016، الدستور، عّمان

 
 يجية إلسرائيلقناة البحرين... عوائد اقتصادية واسترات .61

 صالح النعامي
في الوقت الذي اعتبره رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجسيدا  لرؤية مؤسسة الحر ة 
سهاما  في تعزيز المشروس االستيطاني اليهودي في ال فة الغربية، رأت  الصهيونية، تيودور هيرتزل وا 

سرائيل، األسبوس الما ي، على اتفاس دراسة إسرائيلية أن مشروس قناف البحرين، الذي وقع ت األردن وا 
لتنفيذه، دليل على أن الطريس المسدود الذي انتهت إليه الجهود لحل الصراس مع الفلسطينيين ال يؤثر 

 سلبا  على تطبيع العالقات االقتصادية والسياسية بين البلدين.
لي أول من أمس، وأعدها سفير وحست الدراسة، التي نشرها "مر ز أبحا  األمن القومي" اإلسرائي

إسرائيل األسبس في عمان، عوديد عيران، فإن إسرائيل ست ون الرابح األ بر من تدشين مشروس قناف 
البحرين، الذي يقوم على    مياه البحر األحمر إلى مياه البحر الميت، منوها  إلى أن المرحلة 

ستشمل تدشين محطات تحلية  2020عام وتنتهي في  2018األولى من المشروس، التي ستبدأ في عام 
للمياه في مدينة العقبة، الواقعة في أقصى جنوت األردن. وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل ستحصل 

في المائة من  مية المياه التي ستتم تحليتها، في حين سيتقاسم األردن والسلطة  50وحدها على 
مليون متر م عت من  100و 80محطة التحلية بين الفلسطينية ال مية الباقية. ومن المتوقع أن تنتج 

المياه سنويا . وحست الدراسة، ستشمل المرحلة الثانية من المشروس    مياه البحر األحمر إلى 
حياء البحر الميت والحيلولة دون  البحر الميت بهدا استخدام المياه المتدفقة في إنتاك ال هرباء وا 

التي تعيس تنفيذ مراحل المشروس تتمثل في تمويل المشروس، جفافه. وتستدر  الدراسة أن المش لة 
مليون دوالر،  100الذي تبلغ  لفته اإلجمالية نصا مليار دوالر، مشيرف إلى أنه تم حتى اآلن تيمين 

قدمتها الواليات المتحدف. ونوهت إلى أن ال ثير من الخبراء يش  ون في أن ي ون    مياه البحر 
هو الوسيلة "األقل ت لفة واأل ثر جدوى" من أجل الحفا  على البحر  األحمر إلى البحر الميت

 الميت.
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وأو حت أن مشروس قناف البحرين ين م إلى قائمة من الشرا ات االقتصادية بين إسرائيل واألردن، 
سبتمبر/أيلول الما ي، والذي بموجبه ستشرس إسرائيل، نهاية  26مشيرف إلى االتفاس الذي وقع في 

عاما ، مقابل عشرف مليارات دوالر. ونوهت الدراسة إلى  15يد األردن بالغاز على مدى ، بتزو 2019
أن الصفقة مع األردن تسهم بش ل جذري في تطوير حقول الغاز اإلسرائيلية الم تشفة حديثا ، وأن 
مجمع الشر ات التي تنقت عن الغاز ستستغل عوائد الصفقة مع األردن في تمويل المرحلة األولى 

تطوير حقل "ليفيتان". واعتبرت الدراسة أن تطور الشرا ات االقتصادية وم اهر التطبيع بين من 
إسرائيل واألردن دليل على عدم تيثير المعار ة التي يبديها البرلمان والشارس األردني على رغبة 

د المالية المل  والح ومة في عمان في تواصل التعاون مع إسرائيل. وأشارت إلى أنه إلى جانت العوائ
التي حصلت عليها من صفقة بيع الغاز لألردن، فإن إسرائيل ترى في مشاريع البنى التحتية 
ال خمة مع الممل ة وسيلة تسهم في  مان استقرار بيئتها الجيواستراتيجية في  ل تحوالت متالحقة 

 تعصا بالمنطقة.
ر"حلم" مؤسس الحر ة الصهيونية، من ناحيته، اعتبر نتنياهو أن مشروس قناف البحرين يمثل تجسيدا ل

تيودور هيرتزل الذي توقع في  تابه "أرض قديمة جديدف" تدشين هذا المشروس. ونقلت صحيفة 
"مي ور ريشون" عن نتنياهو إشارته إلى أن المشروس سيعزز المشروس االستيطاني في ال فة، على 

في المائة من  28التي تش ل  اعتبار أن المستوطنات اليهودية المقامة في منطقة غور األردن،
مساحة ال فة الغربية، ستحصل على المياه العذبة من محطة التحلية التي ستقام في العقبة. وأشار 
إلى أن المشروس يمثل أحد  مانات استقرار العالقات االستراتيجية بين إسرائيل واألردن، معتبرا  أن 

ع أن تفي  ل من اليابان واالتحاد األوروبي، هذه العالقات "سليمة ومبنية على أسس سليمة". وتوق
إلى جانت الواليات المتحدف، بتعهداتها باست مال تمويل المشروس. وفي سياس متصل، نقلت القناف 
العاشرف في التلفزيون اإلسرائيلي عن مصادر في وزارف السياحة اإلسرائيلية قولها إن من شين المشروس 

على اعتبار أن قطاعا   بيرا  من السيال يتوجه إلى منطقة  أن يعزز قطاس السياحة في إسرائيل،
 البحر الميت.

 8/12/2016، ، لندنالجديدالعربي 
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 جلعاد شارون
.  ان هذا 1970المرف األ ثر شهرف التي أنقذت فيها إسرائيل الح م المل ي في األردن  ان في العام 

إسقاط المل  حسين، ولما  انت المشا ل تيتي تباعا ر فقد بدأ السوريون  عندما حاول الفلسطينيون
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أي ا في اجتيال شمالي الممل ة. وبال بط حين بدا بين الرول التاسعة للمل  القطي تتبدد، وقفت 
 من الغرت، فينقذته. هذه لم ت ن المرف الوحيدف.« العدو»إسرائيل، 

قطط في »لر  إنسانيةلممل ة الهاشمية، وهي مثابة صيغة يم ن أن يقال بثقة تامة أنه بدوننا فإن ا
،  انت منذ زمن بعيد ستفر إلى لندن وتنقل مقرها إلى أحد قصور الملجي التي اشترتها ليوم «القمة

يشبه الح م األردني قطا سياميا ذا ساللة فاخرف، ينجح  األوسطعاصا. في الغابة الوحشية للشرس 
المفترسة فيما يناور بينها، يصالحها جميعها ويخرمش قليال حين يشعر في البقاء بين  ل الحيوانات 

 بينه حشر في الزاوية.
السالم مع األردن هام لنا جدا. وللتنسيس والتعاون االستخباري مع األردنيين قيمة استراتيجية جمة. 

يف ر به  المغلقة يقولون بماذا يف رون حقا عن الفلسطينيين، وهذا ال يختلا عما األحادي وفي 
ال اميرات. ووزير  أماموصا في حينه الرئيس المصري عرفات «  لت»السعوديون والمصريون. 

الدفاس السوري  ان حتى أقل  بطا للنفس في  الم مقذس قاله عن عرفات. وحتى لو  ان األردنيون 
وهم  ن ون نحن على الحدود معهم على نهر األردن ر أنال يعترفون بذل  علنا، فإنهم يف لون 

 يعرفون جيدا جدا لماذا.
حتى هنا جيد وجميل. المش لة هي أن األردن يخرك  دنا في المحافل الدولية. فهو يهاجم المرف تلو 

ليها إإسرائيل في األمم المتحدف، يؤيد علنا وتلقائيا قرارات مناه ة إلسرائيل يبادر  األخرى
ة  بيرف على ال شيء في  ل ما يتعلس ل، ويحد  جلبإسقاطهمالذين حاولوا  أولئ الفلسطينيون ا

 بالحرم.
إن ال رر الدبلوماسي وال غط على إسرائيل في مو وس الفلسطينيين يش الن وزنا م ادا لف ائل 

 أنيطرل عندنا ف رف  أننتفهم من يعود إلى  أنالمال ة بالنسبة لنا. فحين نرى  ل هذا، يم ن  األسرف
جد فيها أغلبية فلسطينية. فحدود معادية أخرى ليست أمنية، تقوم دولة فلسطينية في الدولة التي تو 

في ذل  قدرا  بيرا من العدل  أنول ن يوجد ف ل  بير لاللتفافة في الح اية الفلسطينية.  ما 
لى شرس األردن. فلماذا ينبغي التقسيم  1922التاريخي. ففي  قسمت بالد إسرائيل إلى تل  الغربية وا 

بية، والتي هي مجرد ربع المساحة؟ فهل أن يحصل الفلسطينيون على ثالثة مجددا لبالد إسرائيل الغر 
 مساحة االنتدات، ال ي فيهم؟ فبعد  ل شيء، يستحس اليهود أي ا شيئا ما. أرباس

بش ل شخصي أنا ال يجن جنوني على العائالت المل ية. ففيها شيء ما متعفن. تجلس لها عائلة 
ة االسعودية اليومل، انزلها البريطانيون وتلقت ممل ة  ترتيت عمل يعود إلى شبه الجزيرف العربي أصلها

ومن أجل الحفا  لهم على المصالح في المنطقة وتتصرا و ين ح مها هو حس إلهي ما. تحسن 
للجميل اقل  إن ارانتوقع  أنصنعا العائلة لو تعاملت مع إسرائيل باحترام وأدت. ومع ذل ،  ان يم ن 
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 ي ال  األقلبير بف لنا. وان لم ي ن من أجل االمتنان بالجميل، فعلى بقليل ممن يعيش بقدر  
 تطرل لدينا ف رف منطقية ما سنف ر فيها.

 7/12/2016يديعوت 
 8/12/2016القدس العربي، لندن، 
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