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*** 

 
 مما الرغم على األساس هو العسكري  والعمل التحرير بهدف االحتالل مقاومة مشعل: مشروعنا .1

 ودولي إقليمي تآمر من ذلك يسببه
جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، التأكيد على التزام الحركة بمنهج الجهاد 

 92ن هذا المنهج لم يتغير منذ انطالقة الحركة قبل والمقاومة سبياًل لتحرير فلسطين، مشيرًا إلى أ
وقال مشعل خالل لقاء مع برنامج "المقابلة" على قناة الجزيرة مساء الخميس، إن حماس ما  .عاماً 

حماس لم تتغير إنما طورت  استراتيجيةزالت تؤمن بحق شعبنا بفلسطين كاملة، منبهًا إلى أن 
 .ز مشروعهااألدوات والقدرات بما يمكنها من إنجا

وأضاف: رؤيتنا كانت واضحة منذ البداية ومشروعنا مقاومة االحتالل بهدف التحرير، مشيرًا إلى أن 
 .العمل العسكري هو األساس على الرغم مما يسببه ذلك من تآمر إقليمي ودولي
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 مشروع المقاومة
ًا يحمي غزة وصمد ونوه مشعل إلى أن مشروع المقاومة في غزة راكم جهوده حتى أصبح جيشًا عظيم

وتطرق إلى الدور المقاوم في  .في عدوان االحتالل المتكرر، وقدم إبداعات تفتخر األمة بها
االنتفاضة األولى الذي أعاد االعتبار للفعل النضالي الفلسطيني، مشيرًا إلى جوانب التشارك النضالي 

رادة الفلسطينية ردت االعتبار وبّين مشعل أن الذكاء والتفوق واإل .مع حركة فتح خالل االنتفاضة
وكان تأسيسًا إلعادة العمل النضالي والمقاوم  7291بإطالق االنتفاضة من الداخل في عام 

توحدنا على المقاومة وكان فعلها عظيمًا،  7291وتابع: في انتفاضة عام  .والعسكري داخل فلسطين
ثر على سير المقاومة، حتى اختلفنا مع فتح وبعض الفصائل مما أ 9222ومنذ أوسلو حتى عام 

 .انطلقت انتفاضة األقصى وُأجبر بعدها شارون على االنسحاب من غزة
وأرجع الخالف على قضية المقاومة إلى وجود من يؤمن بخيار المفاوضات، وحدوث االنقسام في 

؛ مما أصبح فعل المقاومة في الضفة مختلفا عليه، مؤكدًا أن الشعب يؤمن بالمقاومة 9221عام 
 .يرى أنها السبيل الحقيقي للتحرر والخالص من االحتاللو 
 

 رؤية من الداخل
ولدى إجابته عما يتعلق بوجود أجنحة داخل الحركة، فند رئيس المكتب السياسي هذه االدعاءات 
 .مؤكدًا أن الكالم عن األجنحة في حماس فيه مبالغات وفيه استنتاجات ال تتناسب مع حقائق األمور

ماس وهي تدخل عامها الثالثين، أنه ليس هناك تباين أو خالف داخلها على وقال: يحسب لح
نما قد تحدث تباينات في المسائل التفصيلية في موقف سياسي االستراتيجيات  .الكبرى وا 

وشدد مشعل على أن حماس تحافظ على مؤسسيتها وعلى الشورى والديمقراطية في قرارها، مردفًا: ال 
 .د ينفرد بالقرار داخل الحركةيوجد ديكتاتورية وال أح

وتساءل: كيف يمكنك أن تدير قرارًا بين جزء من قيادتك في غزة وجزء في الضفة وجزء في الخارج 
وتحافظ على هذا التوازن والتوافق وهذه المؤسسية في إدارة القرار؟!، مضيفًا: لدينا آلية في ذلك نفخر 

 .بها
 

 ضوابط العالقات
ضبط العالقة مع الدول، وفي مقدمتها أن حماس حركة مقاومة  ونوه مشعل إلى محددات في

وصاحبة قضية وبحاجة إلى مال ودعم، وتريد أن تحقق مطالبها التي تمكنها من الصمود في وجه 
 .االحتالل وتحرير الوطن واألرض
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ي كما أشار إلى أن الحركة ال تتدخل في األحداث التي تجري في المنطقة، وأنها أخذت بسياسة النأ
بالنفس عنها، منبهًا إلى "أننا نتألم آلالم الشعوب والدم العربي الذي يسفك، وقلقون من الصراع 

 ."الطائفي والعرقي الذي يتنامى في المنطقة
وقال: حريصون أن تبقى فلسطين قضية مركزية ونتعاطف مع األمة التي هي عمقنا، ونحن نطرق 

 .لة ضد دولةباب العرب والمسلمين جميعًا وال نصطف مع دو 
 

 ةالعالقة مع سوري
أكد مشعل أنه تم احتضان حماس بصورة استثنائية من الدولة والنظام  ة،وفي شأن العالقة مع سوري

والشعب السوري، "ووقفوا معنا في معركتنا ضد االحتالل اإلسرائيلي وكانت الحركة تملك حرية عمل 
 ."كاملة

حاولت حماس أن يكون لها إسهامها لنزع فتيل األزمة  وأضاف: عندما بدأت األزمة السورية الداخلية
يجاد حلول بعيدًا عن العنف واالنقسام وكان من باب النصح ال التدخل  .وا 

، وأننا إذا -ولم يطلب صراحة-وتابع: شعرنا كأنه يطلب منا أن نصطف مع طرف ضد طرف، 
ًا لمبادئنا وقيمنا؛ إذ ال يمكن أن نقف بقينا هناك علينا أن ندفع ثمنًا باالنحياز، وكان هذا أمرًا مخالف

 .مع طرف ضد طرف وال يمكن أن نقف في هذه األزمة ونكون غطاًء لسفك الدماء
 

 العالقة مع إيران
وحول العالقة مع إيران، كشف مشعل عن أنه لم تحدث قطيعة، وأن هناك عالقة موجودة، مردفًا: 

اية، وحريصون على أن ننفتح على بقية حريصون على تحقيق المصالح ضمن سياسات مدروسة بعن
وأردف: حماس تطرق باب الجميع، ولكننا ال ندفع ثمنا ال على حساب استقاللية قرارنا  .األمة

 .الفلسطيني وال مبادئنا وال على حساب تعاطفنا مع شعوب األمة العربية وقضاياها
 

 العالقة مع مصر
تب السياسي لحماس تاريخ مصر الطويل مع وفيما يتعلق بالعالقة مع مصر، استعرض رئيس المك

 .القضية الفلسطينية، منوهًا إلى حرص الحركة على حسن إدارة العالقة مع مصر
وجدد التأكيد على عدم تدخل الحركة في الشأن الداخلي المصري، مضيفًا: حريصون على عالقة 

من القومي جيدة مع مصر، وكما نحن حريصون على أمن شعبنا ومصالحنا حريصون على األ
 .المصري والعربي ومصالح األمة جميعاً 
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 اإلخوان المسلمين

ولدى حديثه عن ارتباط حماس بجماعة اإلخوان المسلمين، لفت مشعل إلى أن جذور حركة حماس 
 .تعود إلى اإلخوان المسلمين، مستعرضًا مشاركتهم في الثورة الفلسطينية على مدار السنوات

 .بعيدين عن المشهد الفلسطيني وأكد أن اإلخوان لم يكونوا
م، أصبحت حماس هي العنوان كحركة مقاومة 7291وقال: مع انطالق انتفاضة الحجارة عام 

 .إسالمية وكمشروع وطني يقاتل االحتالل اإلسرائيلي
وتابع: نحن لم ننفصل عن اإلخوان المسلمين فكرًا، ولكننا تنظيم فلسطيني مستقل لديه مشروع في 

 ل ويهدف على تحرير فلسطين واستعادة الحقوق الفلسطينية.مواجهة االحتال
 9/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تغييرات كبيرة مرتقبة في قيادة منظمة التحرير": الحياة" .2

عد لتغييرات واسعة في قال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس يُ  :محمد يونس -رام هللا 
وأوضح المسؤولون أن المجلس الوطني  ية في الفترة القريبة المقبلة.قيادة منظمة التحرير الفلسطين

سيعقد دورة عادية في األشهر القليلة المقبلة في رام هللا، يعقبه ميالد قيادة جديدة لمنظمة التحرير، 
وتغييرات جوهرية في عضوية المجلس الذي يمثل البرلمان الوطني للشعب الفلسطيني في الوطن 

 لمقرر أن تقدم حركة فتح ممثلين جددًا لها في قيادة المنظمة والمجلس الوطني.والشتات. ومن ا
وقال مسؤول فّضل عدم ذكر اسمه: "لدينا في فتح قيادة جديدة، وهذه القيادة هي التي ستتولى 
المناصب الرئيسة في منظمة التحرير". وأضاف: "ليس سرًا أن عددًا كبيرًا من أعضاء اللجنة 

مة التحرير تقدموا كثيرًا في السن، وبعضهم تجاوز التسعين، وبعضهم مصاب بأمراض التنفيذية لمنظ
الشيخوخة، وبات غير قادر على أداء مهماته، والمجلس الوطني لم يعقد منذ أكثر من ربع قرن، 

 والعضوية فيه تآكلت، وال بد من التغيير".
روق القدومي الذي يتولى الدائرة ومن أبرز الشخصيات المرشحة لمغادرة قيادة منظمة التحرير فا

سنة، وزهدي النشاشيبي الذي  87حو نعامًا، وبلغ من العمر  65السياسية في المنظمة منذ أكثر من 
الرحيم مّلوح وغيرهم.  تجاوز التسعين، وسليم الزعنون وزكريا اآلغا وعلي اسحق وأحمد قريع وعبد

ة، تقديم استقالته من اللجنة التنفيذية بسبب كما يعتزم ياسر عبد ربه، العضو المستقل في المنظم
 الخالفات بينه وبين الرئيس عباس.
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وستختار حركة فتح ممثلين جددًا من أعضاء قيادتها الجديدة المنتخبة ومرشحين من المستقلين لشغل 
ومن أبرز الشخصيات المرشحة لتولي مناصب قيادية جديدة في  المواقع القيادية في المنظمة.

يدرس الرئيس عباس تعيين كما  محمد اشتية. .د إلىتحرير اللواء جبريل الرجوب، إضافة منظمة ال
 يضًا ليؤديها من األسر.أاألسير مروان البرغوثي في مواقع قيادية في فتح وفي منظمة التحرير 

 9/12/2016 ،الحياة، لندن
 

 والديموقراطية األولى: مصممون على التحرر والتقدم االنتفاضةمنظمة التحرير في ذكرى  .3
قالت دائرة الثقافة واإلعالم في منظمة التحرير الفلسطينية إن االنتفاضة الفلسطينية األولى  :رام هللا

جل التحرر والتقدم أملهما للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب المناضلة من  قدمت "مثاالً 
نخراط المجتمع الفلسطيني قراطي، واو وأضافت، إن ذلك "بفضل طابعها الشعبي الديم قراطية".و والديم

برمته في فعالياتها، وقدرتها على استعمال أشكال النضال الجماهيرية والسلمية المناسبة لصراعها مع 
االحتالل اإلسرائيلي، ما حظيت بدعم واهتمام العالم اجمع وأسقطت فكرة التعايش الوهمي مع 

الدولي، حيث استطاعت االنتفاضة  االحتالل، التي حاول االحتالل اإلسرائيلي تقديمها للمجتمع
 الشعبية إعادة االعتبار لمنظمة التحرير وللقضية الفلسطينية، كمفتاح للحرب والسالم في المنطقة".

لالنتفاضة األولى:  29 لمناسبة الذكرى الـ 8/12/2016 وتابعت في بيان صدر عنها، يوم الخميس
 استعادة روحها، وروح العمل الوطني الوحدوي".ونحن بأمس الحاجة إلى  29 "اليوم تعود ذكراها الـ

ورأت أن انتهاء مؤتمر حركة فتح السابع والتحضيرات التي ستجري لعقد اجتماع المجلس الوطني، 
"فرصة إلعادة ترتيب البيت الداخلي من خالل ترسيخ وتجديد شرعيات المؤسسات السياسية الجامعة 

ير الفلسطينية، وتمثيل القوى السياسية التي بقيت خارج للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها منظمة التحر 
إطار المنظمة، للخروج باستراتيجية سياسية وطنية شاملة، قادرة على اإلجابة على التحديات الراهنة 

 التي تواجه قضيتنا الفلسطينية".
 9/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 كل كامل البرنامج الذي طرحه الرئيس في المؤتمر السابع لفتحالحمد هللا: الحكومة تدعم بش .4

، دعم الحكومة الكامل للبرنامج 8/12/2016 أكد رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، يوم الخميس :رام هللا
أو  الذي طرحه الرئيس محمود عباس في خطابه بالمؤتمر العام السابع لحركة فتح، سواء سياسياً 

وأعرب الحمد هللا في لقاء  لى تنفيذ وتحقيق كل ما جاء في خطاب سيادته.، وستعمل عاقتصادياً 
خاص عبر صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين مباشر وعدد من اإلذاعات المحلية الشريكة، عن أمله 
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بانفراج خالل المرحلة القادمة في ظل ما جاء في خطاب الرئيس ورسالة رئيس المكتب السياسي 
 تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومن ثم إجراء انتخابات عامة. لحركة حماس، والمضي نحو

على سؤال حول انتخابات الهيئات المحلية، رد الحمد هللا: إن هذه االنتخابات استحقاق  ورداً 
إلى أنه سيكون هناك مرسوم للرئيس محمود عباس إلنشاء محكمة خاصة  ديمقراطي، مشيراً 

 ة، ليتنسى بعد ذلك إجراء انتخابات المجالس المحلية.باالنتخابات المحلية والتشريعية والرئاسي
أن المساعدات المقدمة  وأشار رئيس الوزراء إلى الحصار المالي المفروض على فلسطين، مبيناً 

إنه لم يصل لموازنة الحكومة من الواليات المتحدة أي  لشعبنا تراجعت كثيرا منذ العام الماضي، قائالً 
 .شيء منذ بداية العام الجاري 

 8/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 سياسيا  إلى واشنطن األسبوع المقبل عباس يرسل وفدا   .5
من رام هللا سيسافر إلى واشنطن في األسبوع  سياسياً  تل أبيب: أعلنت مصادر فلسطينية، أن وفداً 

المصادر، أن يجتمع الوفد مع  وقعتالمقبل، للقاء كبار المسؤولين في وزارة الخارجية األميركية. وت
مسؤولين من الحزب الجمهوري، وربما مع مسؤولين من اإلدارة المنتخبة برئاسة دونالد ترامب. 

فتح، في األسبوع الماضي، ينوي عباس التركيز خالل  وأكدت هذه المصادر، أنه بعد انتهاء مؤتمر
ؤتمر باريس، ولتقديم مشروع قرار إلى النعقاد م الشهر المقبل، على الموضوع السياسي، تمهيداً 

. وسيضم الوفد الفلسطيني مسؤول المفاوضات في "إسرائيل"موضوع الصراع مع  مجلس األمن في
 سفيراً  أخيراً  السلطة صائب عريقات، وحسام زملط، المستشار االستراتيجي لعباس، الذي جرى تعيينه

العالقات الخارجية من قبل فتح، وعضو في واشنطن، وناصر القدوة، المرشح لمنصب المسؤول عن 
 اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي.

مسؤول فلسطيني، فإن الوفد سيعرض أمام اإلدارة المنتهية واليتها، الموقف والتوقعات  وحسب
 والصراع في المنطقة.  الفلسطينية، وفهم السياسة التي تنوي اإلدارة الجديدة انتهاجها إزاء الفلسطينيين

 9/12/2016 ،لشرق األوسط، لندنا
 

 الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو للمؤتمر الدولي يعكس مواقفه المعادية للسالم .6
يعمل ومنذ  "إسرائيل"فادي أبو سعدى: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اليمين في  -رام هللا 

لى سرقة األرض الفلسطينية ، على تنفيذ استراتيجيته القائمة ع2009 سنةصعوده إلى الحكم في 
وجود االحتالل، والتعامل مع القضية الفلسطينية  إنكارواالستيطان فيها وتهويدها، على قاعدة 
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برتهايد أكـ"مشكلة سكان" يعيشون في جزر ومناطق معزولة عن بعضها البعض، يخضعون لنظام 
 بغيض في محيط مليء بالمستوطنين اليهود. إسرائيلي

نه لتحقيق هذا الهدف االستعماري الكولونيالي، يسعى نتنياهو وحكوماته المتعاقبة وأكدت الخارجية أ
إلى كسب المزيد من الوقت من خالل اتباع سلسلة طويلة من "التكتيكات" تخفي حقيقة مواقف 
نتنياهو وائتالفه المعادية للسالم، وتفشل في ذات الوقت وتعطل أي فرصة لمفاوضات جدية مع 

، والتفاوض من أجل األدوارتقوم هذه التكتيكات على المماطلة والتسويف، وتبادل الفلسطينيين، و 
التفاوض، والحلول المجزئة، والشروط المسبقة، والسالم اإلقليمي واالقتصادي، ورزم التسهيالت 

جميع أشكال المفاوضات وتدمير  إفشالالوهمية للسكان، وغيرها من الشعارات والمواقف الهادفة إلى 
 صة إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.أي فر 

 9/12/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 : تزويد السلطة بمدرعات يهدف "لتأليبها" على المواطنينعسكري  خبير .7
خبير في الشؤون العسكرية الاعتبر اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي، : نبيل سنونو -غزة  ،رام هللا

د السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بخمس واألمنية، أن سماح سلطا ت االحتالل اإلسرائيلي بتزوُّ
 مدرعات مصفحة ضد الرصاص، يرمي "لتأليبها" على أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال الشرقاوي لصحيفة "فلسطين": "إن إسرائيل أثبتت عدة مرات وتثبت للسلطة أنه ال سيادة لها 
وأضاف: "هذه رسالة قوية  الفلسطينيين في مناطق سيطرتها". على األرض، وأن سيادتها فقط على

 كذلك من قبل سلطات االحتالل للشعب الفلسطيني أن االستقالل بعيد والدولة بعيدة".
وتابع الشرقاوي، بأن ما يؤدي إلى االستقرار هو إنهاء االحتالل، أما تزويد السلطة بمدرعات فيهدف 

وأعرب الشرقاوي عن أمله في أن  ني وزيادة الشرخ بينها وبينه"."لتأليب السلطة على الشعب الفلسطي
 "تنتبه السلطة ألالعيب إسرائيل".

 8/12/2016 ،فلسطين أون الين
 

 الضفة والقدس وغزة تحت خط الفقر في أسرةألف  320وبال عمل مواطن ألف  400العمل: وزير  .8
لمنطقة  اإلقليمياالجتماع  أماملقاها أشهال، في كلمة  أبومأمون الفلسطيني قال وزير العمل  :بالي

نه رغم الجهود التي تبذلها القيادة إبالي،  اإلندونيسيةسيا والمحيط الهادئ المنعقد في الجزيرة آ
والحكومة الفلسطينية، في إصالح وتطوير البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية، إال أن معدالت 

ألف عاطل عن العمل في الضفة الغربية  400حو نوجد وأوضح أنه ي البطالة والفقر في ارتفاع.
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ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، يالزم ذلك محدودية قدرة القطاع  320والقدس وغزة، وأكثر من 
الخاص على توليد فرص العمل وتشجيع االستثمار، وعدم قدرة االقتصاد الفلسطيني على النمو بل 

 .1-في تراجع مستمر حيث يبلغ 
 8/12/2016 ،اء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنب

  
 لتوسعة معبر "كرم أبو سالم" دونما   75تخصيص  :"التشريعيـ"باللجنة االقتصادية  .9

ص  :غزة دونمًا  75قال رئيس اللجنة االقتصادية بالمجلس التشريعي النائب عاطف عدوان، إنه "ُخصِّّ
 ماع للجنة االقتصادية بالمجلس، يوم الخميسوذكر عدوان، خالل اجت لتوسعة معبر كرم أبو سالم".

كيلومتر،  2، أّن "المعبر الجديد سيقع في الناحية الشرقية للمعبر الحالي وعلى بعد 7/12/2016
، موضحًا أن المعبر الجديد سيكون بإمكانيات "مليون دوالر 50وستبلغ التكلفة األولية إلنشائه حوالي 

فر اإلمكانات اللوجستية إلدخال البضائع من الطرفين أفضل وأحسن من المعبر الحالي، وسيو 
وأشار النائب عدوان إلى أنه سيبدأ بتنفيذ مشروع المعبر الجديد مع بداية  المصري والصهيوني.

 مراحل. 3وسينفذ على  2017مطلع العام الجديد 
 8/12/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وأقوى صاروخا   عودا  وأثبت قدما   أصلبالحية: حماس اليوم  .11

 30قــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس خليــل الحيــة، إن حركتــه وهــي تقــتحم عامهــا الـــ: غــزة
بقيت وفية ألهدافها ومبادئهـا وتطلعـات شـعبها، مضـيفا حمـاس اليـوم أصـلب عـودا وأثبـت قـدما وأقـوى 

 صاروخا.
حمـــاس فـــي منطقـــة  جـــاءت كلمـــة الحيـــة أمـــام منزلـــه خـــالل مســـير لجهـــاز العمـــل الجمـــاهيري لحركـــة

 ، جاب شوارع الحي تقدمه عدد من أبناء شهداء القسام.29الشجاعية شرق غزة في الذكرى الـ
ـــل أبنائنـــا وســـحق عائالتنـــا أنهـــم  ـــدون أنـــه بتغييـــب قادتنـــا وقت وأضـــاف الحيـــة: "ظـــن المتـــآمرون والكائ

انهـــا الطلقــــة ســـيحرفون بوصـــلتنا"، مشــــددًا أن حمـــاس بوصـــلتها نحــــو القـــدس وطريقهـــا المقاومــــة وعنو 
 والصاروخ، وهدفها التحرير وال يمكن ألحد أن يحرف حماس عن مسارها.

وجدد الحية عهد حركة حماس لشهدائها المؤسسين: "ماضون في طريقكم، حافظون لعهدكم، وباذلون 
 أموالنا ودماءنا في سبيل هللا".

 8/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ومتصاعدة مستمرة اإلعدادأبو عبيدة طريق  .11
أكــدت كتائــب الشــهيد عــز الــدين القســام علــى أن طريــق اإلعــداد طويلــة ومســتمرة ومتصــاعدة يقودهــا 

 رجال آمنوا بربهم وعرفوا طريقهم وتسلحوا باإلرادة فهان عليهم المستحيل.
الخمـيس فـي تغريـدات علـى حسـابه علـى تـويتر،  يـوم وقال الناطق العسـكري باسـم الكتائـب أبـو عبيـدة

نفاق الجنود المجهولون الذين يرسمون مالمح النصر القادم بجهد وصـمت تحتضـنهم أرضـنا رجال األ
 الطاهرة وتحلق أرواحهم في سماء المجد.

وأضاف إذ تقدم الكتائب ثلة من أبطال رجال األنفاق فـي األيـام األخيـرة فهـي تعاهـد هللا ثـم شـعبها أن 
 تواصل الطريق حتى يأذن هللا بالنصر والتحرير.

تشهد أمس األربعاء القساميان إسماعيل شمالي ورامي العرعير من حي الشجاعية بغزة إثر انهيار واس
 نفق للمقاومة.

 8/12/2016، غزة، موقع حركة حماس
 
 المفقودين االحتالل شخصيات وأطراف رسمية ودبلوماسية تواصلت معنا بشأن جنود: حماس .12

رى، وعضـــو المكتـــب السياســـي لحركـــة كشـــف مســـؤول ملـــف األســـ: أحمـــد المصـــري  -غـــزة  ،الدوحـــة
حماس، موسى دوديـن، عـن تواصـل شخصـيات وأطـراف رسـمية ودبلوماسـية متعـددة مـع قيـادة حركتـه 
فــي أمــاكن تواجــدها، وذلــك بمــا يخــص ملــف جنــود االحــتالل الــذين فقــدوا خــالل العــدوان اإلســـرائيلي 

 األخير داخل قطاع غزة.
طين" معـه، أمـس: إن تواصـل هـذه الشخصـيات أو وقال دوديـن فـي حـوار خـاص أجرتـه صـحيفة "فلسـ

األطــراف مــع قيــادة "حمــاس" جــاء بطلــب مــن ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي للتوســط فــي هــذا الملــف، 
 مشيًرا إلى أن آخر وساطة طرحت على حركته كانت قبل نحو أربعة شهور عبر الجمهورية التركية.

على أن ال يلتزم بشروط حركة حماس السابقة، وأضاف دودين إن االحتالل بدأ في تفعيل هذا الملف 
والتـي تتمثــل فــي إطــالق ســراح األســرى الفلســطينيين الـذين تــم إعــادة اعتقــالهم الــذين حــرروا فــي صــفقة 

 "وفاء األحرار"، وهو ما رفضته الحركة.
ولفت إلى أن قيادة حركته أوصلت تقديرها لجميع األطراف التي حاولـت التوسـط لـديها فـي سـياق هـذا 

لملــف، ورحبــت بالجهــد التركــي علــى وجــه خــاص، لكــن شــريطة إطــالق ســراح مــن أعيــد اعتقــالهم مــن ا
ونبــه إلــى أن سـلطات االحــتالل "مراوغــة وغيـر جــادة كمــا جـرت العــادة"، إذ إنهــا أرادت جــس  األسـرى.

نــبض حركــة "حمــاس" بإمكانيــة بــدء المفاوضــات حــول ملــف المفقــودين مــن جنودهــا، مــن دون العــودة 
 فاتها الصريحة في الصفقة الماضية.عن مخال
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وشدد على أن ال اعتراض من قبل حركة حماس على أي وساطة كانت تجري في سياق هذا الملـف، 
غير أنها وال بد أن تبنى على شرط المقاومة سـابق الـذكر، الفتـا إلـى أن صـفقة "وفـاء األحـرار" جـرت 

 بوساطة وضمانة مصرية وقد نكص االحتالل على عهوده فيها.
وبــــين دوديــــن أن األمــــور المســــتجدة فــــي ملــــف مفقــــودي االحــــتالل فــــي غــــزة، "متوقفــــة"، وأن المشــــكلة 
األساسية لدى قيادة االحتالل ومسؤوليه وليست في أي طرف كان مـن الوسـطاء، معلًنـا أن "األسـابيع 

 واأليام األخيرة لم يجرِّ فيها أي حراك حقيقي في هذا الملف".
ر أن يسـجل ضـمن رئاسـته إطـالق سـراح أسـرى فلسـطينيين تصـفهم دولتـه أن نتنياهو يحذ دودين وأكد

ــذين نفــذوا عمليــات فدائيــة، إلــى جانــب أنــه يخشــى  ــدماء"، ال بــأنهم مــن أصــحاب "األيــدي الملطخــة بال
أيًضا في حال فتح ملف التفاوض بجديـة علـى مسـتقبله السياسـي، إذا كـان مـن بـين جنـوده المفقـودين 

ر طويلــة أنهــم أمــوات، حًيــا، وهــو مــا ســيكون بمثابــة فضــحية مــن العيــار بغــزة الــذين تحــدث عــنهم أشــه
 الثقيل.

 8/12/2016فلسطين أون الين، 
 
 خططت لخطف جنود في الخليلتابعة لحركة حماس من بلدة صوريف  اعتقال خلية": الشاباك" .13

ء بالكشــف عــن ، عــن جهــاز الشــاباك اإلســرائيلي ادعــاأمــسرام هللا: نقلــت القنــاة الســابعة اإلســرائيلية، 
خليــة تابعــة لحركــة حمــاس خططــت إلطــالق نــار وعمليــة أســر لغايــة تبــادل أســرى، واعتقــال عناصــر 

اإلســـرائيلي، قامـــت بعـــدد مـــن  االدعـــاءوالخليـــة، حســـب  الخليـــة مـــن بلـــدة صـــوريف بمحافظـــة الخليـــل.
لتحقيــق "النشــاطات الســابقة لعمليــة األســر منهــا مراقبــة تحركــات جــيش االحــتالل فــي بلــدة صــوريف، وا

 مع عناصر الخلية قاد للعثور على وسائل قتالية"، حسب ما ترجمت "مدار نيوز".
وأفادت القناة، أن المتهم المركزي في الخلية حسب جهاز الشاباك اإلسرائيلي، هو األسير إبراهيم عبد 

نفيـذ عـدة عامًا من بلدة صـوريف والمحكـوم عليـه بالمؤبـد لـدورة فـي ت 58هللا غنيمات البالغ من العمر 
عمليــات فــي تســعينيات القــرن الماضــي، منهــا عمليــة أســر وقتــل جنــدي االحــتالل اإلســرائيلي شــارون 

األســـير غنيمـــات، أحـــدهما  أبنـــاءمـــن  إثنـــينوحســـب النبـــأ، فإنـــه، وفـــي إطـــار التحقيـــق، اعتقـــل  إدري.
له دور في يفترض أنه مسؤول الخلية، كما اعتقل نسيب لألسير غنيمات من قرية الجبعة والذي كان 
 إخفاء وسائل قتالية، كما اعتقل تاجر سالح من الخليل قام ببيع الوسائل القتالية للخلية.

وعن األسلحة التي تم العثور عليها، إدعى جهاز الشاباك إنه تم العثور علـى قطعتـي سـالح مـن نـوع 
 ، وكمية من الرصاص.M16كالشنكوف، وثالثة مسدسات، وبندقية صيد، وبندقتي 

 9/12/2016، ، رام هللااأليام
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 حوارات ثنائية بين حماس وفتح قريبا   سترعى"الديمقراطية": مصر  .14

أفــاد عضــو المكتــب السياســي لـــ "الجبهــة الديمقراطيــة" الفلســطينية، طــالل أبــو : خلــدون مظلــوم - غــزة
ظريفــة، بأنــه مــن المتوقــع أن ترعــى مصــر حــوارات ثنائيــة بــين حركتــي "فــتح" و"حمــاس" خــالل األيــام 

 القليلة المقبلة تمهيًدا لحوار شامل بين كل الفصائل.
وقــال أبــو ظريفــة فــي حــديث لـــ "قــدس بــرس" يــوم الخمــيس، إن القــاهرة كانــت قــد أجــرت اتصــاالت قبــل 
عقـــد المـــؤتمر الســـابع لحركـــة فـــتح، مـــع العديـــد مـــن الفصـــائل الفلســـطينية؛ ال ســـيما الجبهتـــين الشـــعبية 

 مصالحة.والديمقراطية، بهدف عودة حوارات ال
واســتدرك: "هنــاك اتصــاالت جاريــة لعــودة الحــوارات الثنائيــة بــين حمــاس وفــتح، ألننــا نــدرك أن وظيفــة 

 هذه اللقاءات خلق مناخات وأجواء ايجابية لعقد مؤتمر حوار شامل يضم كافة الفضائل".
هنـاك  ونفى القيادي الفلسطيني أن تكون القاهرة قد وجهـت دعـوات رسـمية للفصـائل، موضـًحا: "ولكـن

 تقديرات أن األسبوع المقبل سيتم استئناف الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس".
وشدد أبو ظريفة علـى أن الفصـائل الفلسـطينية معنيـة بعـودة مصـر لملـف المصـالحة، "ألننـا نـدرك أن 

 موقع مصر مهم وضروري وأساسي في هذا الملف وغيره من الملفات".
 8/12/2016، قدس برس

 
 نجح بشهادات حركية ووطنية ودولية السابع: المؤتمر اشتية .15
قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح محمــد اشــتية يــوم الخمــيس، نحــن فريــق واحــد  :وفــا – رام هللا 

ســواء الــذين حــالفهم الحــظ وحظــوا بثقــة المــؤتمر العــام الســابع للحركــة، أو الــذين لــم يحــالفهم الحــظ فــي 
ة خالل لقاء مع كوادر فتحاوية في نابلس، المهم أن نبقى نعمل مـن وأضاف اشتي انتخابات المؤتمر.

أجــل المشــروع الــوطني ومــن أجــل اســتقاللية القــرار، ومــن أجــل أن يكــون أمامنــا أمــل وأفــق لشــعبنا فــي 
وتابع: إن المؤتمر نجح بشهادات حركية ووطنية ودولية، وفتح أكبـر فصـيل فلسـطيني ولـو  المستقبل.

الحتاجنــا إلــى ســاحات تكفــي لمئــات اآلالف، لكــن مــن حضــروا المــؤتمر مثلــوا أردنــا جمــع كــل كــوادره 
 الحضور لم يتمكنوا من التواجد. يستحقون الجميع، رغم أن الكثيرين ممن 

وأردف اشتية: إن أمورا نتجت عن االنتخابات الحركية يتوجب على اللجنة المركزيـة نقاشـها وعالجهـا 
ء الحركــة ال ســيما ممــن لــم يتمكنــوا مــن حضــور المــؤتمر أو بهــدف إعــادة اللحمــة والتواصــل بــين أبنــا

 ترشحوا ولم يحالفهم الحظ.
 8/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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يقافه شعبيبحراك يطالب  محيسن .16  وسياسي وقانوني لمواجهة االستيطان وا 

ـــا -رام هللا ـــة لحركـــة فـــتح جمـــال محيســـن،  :وف ـــة المركزي ـــب عضـــو اللجن بحـــراك شـــعبي وسياســـي طال
يقافه.  وقانوني لمواجهة االستيطان وا 

وقـــال محيســـن فـــي حـــديث إلذاعـــة مـــوطني يـــوم الخمـــيس: إن دولـــة االحـــتالل تتحـــدى القـــانون الـــدولي 
بمحاوالتها إقرار قانون شرعنة البؤر االستيطانية، ونشدد على أن كل المسـتوطنات التـي أنشـئت علـى 

 اطلة ال شرعية.ب 67األراضي الفلسطينية منذ عام 
وذكر أن مواجهة االستيطان تتطلب جهدا كبيرا، وعمـال وطنيـا فلسـطينيا شـامال، مشـددا علـى ضـرورة 
قيـام هبــة شــعبية إلثــارة اهتمــام العــالم بقضــية االسـتيطان، إلــى جانــب الحــراك السياســي والقــانوني علــى 

لألراضـــــي  إلســـــرائيلياوأردف محيســـــن: إن فرنســـــا تـــــرى وجـــــوب إنهـــــاء االحـــــتالل  الســـــاحة الدوليـــــة.
 الفلسطينية؛ لمنع فرص انتشار المنظمات اإلرهابية بالعالم".

ورأى أن حكومــة االحــتالل اليمينيــة المتطرفــة تــدمر أي مبــادرة للســالم بالمنطقــة، مؤكــدا أهميــة فــرض 
دوليــة ضــد المســتوطنين علــى أراض فلســطين حتــى  إجــراءاتعقوبــات علــى دولــة االحــتالل، واتخــاذ 

 المستوطنات اإلسرائيلية.إيقاف كامل 
 8/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
بها مصر أخيرا  بفتح معبر رفح خالل األيام  تالخطوات التي قام نثمنإسماعيل رضوان:  .17

 السابقة
قال عضو المكتب السياسي للحركـة، إسـماعيل رضـوان، لــ"العربي الجديـد"، : أيمن المصري  -القاهرة 

وة مصرية للحوار الثنائي من جانب مصر، أو أي دعوة عامة لحوار مفتوح إن حركته ترحب بأي دع
مــع الفصــائل الفلســطينية فــي القــاهرة. وعّبــر رضــوان عــن أملــه فــي "أن تعــود القــاهرة إلــى ريــادة العمــل 
السياســــي والـــــدعم العربـــــي للقضـــــية للفلســـــطينية". ولفـــــت القيــــادي فـــــي "حمـــــاس" إلـــــى تثمـــــين الحركـــــة 

 بها الجانب المصري أخيرًا بفتح معبر رفح خالل األيام السابقة". لـ"الخطوات التي قام
وعلــى صــعيد ملــف صــفقة تبــادل األســرى مــع الكيــان الصــهيوني، أكــد رضــوان "أن التحــرك فــي هــذا 
الملف يجب أن يكون له ثمن يدفعه االحتالل بإطالق سراح األسرى الفلسطينيين الذين أعـاد اعتقـالهم 

رار". وبشــأن مــا ذكرتــه وســائل إعــالم عبريــة حــول تأكيــدات مــن جانــب فــي أعقــاب صــفقة وفــاء األحــ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس اإلسرائيلي رؤوفـين ريفلـين بتدخلـه إلطـالق سـراح جنـديين 

 أسرى لدى "حماس"، قال رضوان إنه "ال جديد في موضوع األسرى". 
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ضــوان إن الحركــة تســعى لتطــوير وتعميــق وفــي مــا يتعلــق بالعالقــات بــين الحركــة والســعودية، قــال ر 
 عالقاتها بمحيطها العربي.

 9/12/2016العربي الجديد، لندن، 
 
 خيار الصمود والمقاومة كخيار استراتيجي لتحرير فلسطين ترسخانتفاضة الحجارة حماس:  .18

، وصادف 1987التي اندلعت عام « انتفاضة الحجارة»أن  حركة حماسأشرف الهور: أكدت  -غزة 
عامــًا علــى انطالقتهــا، ال تــزال شــرارتها مســتمرة، وأنهــا اســتطاعت كســر شــوكة  29أمــس مــرور يــوم 

 االحتالل، وشددت على أن الشعب الفلسطيني ال يزال مصمما على نيل حريته من االحتالل.
 1987انتفاضة الحجارة التي فجر شرارتها الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة عـام »حماس أن  وقالت

رجــــاء فلســــطين ضــــد االحــــتالل اإلســــرائيلي الغاشــــم رســــخ فيهــــا شــــعبنا خيــــار الصــــمود وعمــــت كافــــة أ
وقــال عبــد اللطيــف القــانوع، النــاطق باســم الحركــة إن  «.والمقاومــة كخيــار اســتراتيجي لتحريــر فلســطين

انتفاضة شعبنا ما زالت متواصلة ومّتقدة وقد صنعت جيـل التحريـر؛ والبطـوالت والـدماء والتضـحيات »
 «.ا شعبنا في انتفاضته المباركة كسرت شوكة االحتاللالتي قدمه

 9/12/2016القدس العربي، لندن، 
 
 وحدة والتالحم والحفاظ على خيار المقاومةانتفاضة الحجارة لل بذكرى " تدعو لجان المقاومة" .19

، 1987التـي انـدلعت عـام « انتفاضة الحجارة»أشرف الهور: دعت لجان المقاومة، في ذكرى  -غزة 
خيار »إلى ضرورة الوحدة والتالحم والحفاظ على  ،عامًا على انطالقتها 29يوم أمس مرور  وصادف

المقاومــة ودعــم المنتفضــين والمقــاومين األبطــال فــي ســاحات المواجهــة مــع االحــتالل اإلســرائيلي علــى 
 «.امتداد ساحات الوطن المحتل

ســلب القضــية الفلســطينية  عــدم االرتهــان لمخطــط التســوية والــذي يهــدف إلــى»وأكــدت علــى ضــرورة 
 «.جوهرها ومحاولة نزع الدعم والمساندة والتعاطف األممي مع عدالتها ومشروعيتها

الشــعب الفلســطيني يــؤمن بأنــه ال خيــار رادعــا لالحــتالل غيــر القــوة المســلحة التــي »وشــددت علــى أن 
 «.والهزيمةتضرب كل مفاصل االحتالل وتحصر مشروعه االستيطاني وصواًل به إلى حالة الضعف 
 9/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 ونروا بالتراجع عن تقليصاتهااأل حماس تطالب  فيمكتب شؤون الالجئين  .21
طالـب مكتـب شــؤون الالجئـين فــي حركـة حمــاس وكالـة غــوث وتشـغيل الالجئــين الفلسـطينيين "أونــروا" 

 فلسطينيين في لبنان.بحق الالجئين ال 2016و 2015بالتراجع عن جميع تقليصاتها في العامين 
وأكد المكتب في بيان صحفي، مساء الخميس، أن العجز المالي ليس مبررًا للتقليصـات التـي اقترفتهـا 

وقال إن التقليصات التي شملت الصحة والتوظيف والتعليم والبنى التحتية وخطـط  أونروا بحق شعبنا.
 لسطينيي لبنان وزادته سوًءا.الطوارئ ومخيم نهر البارد أدت إلى تردي الوضع االقتصادي لف

وشــدد البيـــان علـــى ضـــرورة مراجعـــة أونـــروا لقراراتهــا بجديـــة وفعاليـــة، منبهـــًا إلـــى أن مأســـاة فلســـطينيي 
وأضــاف: نــذكر أونــروا أن اســتطالعها الــذي نفذتــه الجامعــة  ســورية تفاقمــت بســبب هــذه التقليصــات.

، مـا يعنـي أن 2010العها فـي العـام لم يختلـف جوهريـًا عـن اسـتط 2016األميركية في بيروت العام 
ودعا مكتب شؤون الالجئين الدول المانحة إلى االلتزام بتعهداتها  الوضع االقتصادي ما زال متدهورًا.

ودفع المستحقات عليها لميزانية األونروا، واألمم المتحدة بضم ميزانية األونروا إلى الصندوق المركزي 
 لمانحين فقط.التابع لها، وأال تبقى معتمدة على ا

 8/12/2016، غزة ،موقع حركة حماس
 
 النطالقة حماس 29عرض عسكري لـ"القسام" بغزة في الذكرى  .21

شارك العشرات من مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجنـاح العسـكري لحركـة "حمـاس" : غزة
 في عرض عسكري شمال قطاع غزة؛ ضمن فعاليات ذكرى انطالقة حركة "حماس".

ألجــواء المــاطرة والبــاردة، اصــطف العديــد مــن المــواطنين لتحيــة مجاهــدي القســام، الــذين اعتلــوا ورغــم ا
العربــات والــدراجات الناريــة، وامتشــقوا أســلحة متنوعــة فــي رســالة تأكيــد حــول اســتمرار مســيرة اإلعــداد 

 لمواجهة أي عدوان صهيوني.
قة حركة حماس، وتفجـر انتفاضـة النطال 29وجاء العرض العسكري ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ 

 .1987المساجد عام 
 8/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بينهم سبعة نشطاء من حماس بدعوى ارتباطهم بالمقاومةفلسطينيا  بالضفة  15اعتقال  .22

 15ذكـــر تقريـــر صـــادر عـــن جـــيش االحـــتالل، أن قواتـــه اعتقلـــت الخمـــيس خلـــدون مظلـــوم:  –رام هللا 
ن وصــــفهم بـــــ "المطلــــوبين" بــــدعوى ارتبــــاطهم بالمقاومــــة وتنفيــــذ هجمــــات ضــــد أهــــداف فلســــطينًيا، مّمــــ

وبــّين أن االعتقــاالت طالــت أربعــة فلســطينيين مــن مدينــة جنــين تشــمال القــدس المحتلــة ،  إســرائيلية.
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بيـــنهم ناشـــطيحن مـــن حركـــة "حمـــاس"، باإلضـــافة إلـــى ثالثـــة نشـــطاء مـــن "حمـــاس" مـــن مدينـــة طـــولكرم 
 ي من مدينة قلقيلية تشمااًل .تشمااًل ، وفلسطين

وبحسب بيان جيش االحتالل، فإنـه اعتقـل فلسـطينًيا مـن مدينـة البيـرة تشـمال القـدس ، وآخـر مـن بلـدة 
الخضــر قــرب بيــت لحــم تجنوًبــا ، وآخــر مــن بلــدة أبــو ديــس شــرقي القــدس، وأربعــة آخــرين مــن مدينــة 

 نهما ناشطيحن في "حماس".الخليل تجنوًبا ، ومنطقتي يطا والظاهرية القريبة منها، بي
كمــا ذكــر االحــتالل أن قواتــه عثــرت علــى قطعــة ســالح مــن نــوع "كالشــينكوف" خــالل عمليــات الــدهم 

 والتفتيش التي نفذتها في منطقة يطا تجنوبي الخليل .
 8/12/2016قدس برس، 

 
 تتفق على تشكيل قوة إنقاذ إقليمية وقبرصواليونان  "إسرائيلنتنياهو: " .23

بهـــدف  إقليميـــةوطـــوارئ  إنقـــاذواليونـــان وقبـــرص أمـــس، اتفاقـــا لتشـــكيل قـــوة  إســـرائيلوقعـــت : تاف ب 
 مواجهة الحرائق والكوارث الطبيعية.

ـــوزراء  ـــيس ال ـــال رئ ـــرئيس القبرصـــي نيكـــوس  اإلســـرائيليوق ـــة مـــع ال ـــاهو خـــالل قمـــة ثالثي ـــامين نتني بني
وطــوارئ  إنقــاذا علــى قــوة اتفقنــ»اناستاســيادس ورئــيس الــوزراء اليونــاني الكســيس تســيبراس فــي القــدس 

 ."واليونان وقبرص إسرائيلستشكلها دولنا الثالث،  إقليمية
غرفــة عمليــات مشـتركة تتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ  إلــى أخـرى نضــيف دوال  أنولكننــا نريــد »وتـدارك 

نخطـط لهيكليـة هـذه القـوة  أننريـد » وأضـاف«. ذلـك إلـىمثل الحرائق والهزات األرضـية والسـيول ومـا 
مهامها بين الدول المختلفة. وهذا سيساهم كثيرا في تعزيز األمـن وضـمان حيـاة مـواطني جميـع  ونوزع

 لكنه لم يوضح حجم هذه القوة او مقرها.«. الدول اإلقليمية ودول أخرى 
 9/12/2016المستقبل، بيروت، 

 
 ة""قانون التسوي : الخط األخضر أخذ بالتالشي بعد إقرار الكنيست بالقراءة األولىبينيت .24

اعتبـــر وزيـــر إســـرائيلي أن الخـــط األخضـــر الـــذي يرمـــز إلـــى حـــدود : عبـــد الـــرؤوف أرنـــاؤوط - القـــدس
، أخذ بالتالشي بعد إقرار الكنيست بالقراءة األولى، مشروع قانون تشـريع البـؤر االسـتيطانية فـي 1967

 الضفة الغربية.
، لإلذاعــة اإلســرائيلية العامـــة اليمينــي نفتــالي بنيــت” البيــت اليهــودي" وقــال وزيــر التعلــيم وزعــيم حــزب

ترسمية ، يوم الخميس، إن القوانين التي تطبق في إسرائيل ستطبق على نصف مليـون مسـتوطن فـي 
 ”.الخط األخضر أخذ بالتالشيو"األراضي الفلسطينية، 
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 ”.يمكن لشعب أن يحتل أراض في وطنه إنه المشروع القانون يعكس ما أقوله “وأضاف 
، مجــددًا ”إجهــاض حــل الــدولتين“ إلــىلإلذاعــة إلــى أن مشــروع القــانون يهــدف  وأشــار بنيــت فــي حديثــه

 ”.فكرة مفلسة“معارضته إقامة دولة فلسطينية باعتبارها 
أيضــًا عــارض العــالم فــي حينــه فــرض “واســتخف الــوزير باالنتقــادات الدوليــة لمشــروع القــانون وقــال: 

 .”القانون اإلسرائيلي على القدس الشرقية وهضبة الجوالن
ويعتبـــر بنيـــت أن الضـــفة الغربيـــة بمـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية، جـــزءًا مـــن إســـرائيل وال يخفـــي معارضـــته 

 الشديدة لحل الدولتين.
 8/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 التسوية"قانون "التماسا  أمام المحكمة العليا ضد  260ليبرمان:  .25

ــة  ــدفاع اإلســرائيلي أفيغــد: أ ف ب -القــدس المحتل  260ور ليبرمــان أمــس أنــه تــم تقــديم أعلــن وزيــر ال
التماســـًا للمحكمـــة العليـــا اإلســـرائيلية ضـــد مشـــروع قـــانون تشـــريع بـــؤر اســـتيطانية فـــي الضـــفة الغربيـــة 

 «.حرب استنزاف قضائية دولية»المحتلة، وبعضها من جهات دولية، معتبرًا أن ذلك يدرجها ضمن 
ماسـًا ضـد البنـاء غيـر القـانوني فـي الضـفة، وهـذا الت 260قرابـة »وأكد ليبرمان أن إسرائيل تواجه حاليـًا 

نحن غير مستعدين لهذا األمر لجهة القـوى »، مضيفًا: «يمس بنشاط الدائرة القضائية في وزارة األمن
ونقل اإلعالم عن ليبرمان قوله خالل مشاركته في اجتمـاع للجنـة الخارجيـة واألمـن «. البشرية العاملة

تجرى ضد إسرائيل من جانب جهات دولية، بينها دول « اف قضائيةحرب استنز »التابعة للكنيست أن 
ال يعقـل أن تنظـر المحكمـة العليـا بكـل هـذه »أوروبية ضد المشروع االستيطاني في الضفة. ورأى أنه 

المــّس بالجهــاز القضــائي، وعلينــا العمــل علــى الموضــوع مــع »، مضــيفًا أن الهــدف منهــا «االلتماســات
 «.ي شخص ان يقدم التماسًا للمحكمة العلياهذا الجهاز إذ ال يمكن أل

 9/12/2016الحياة، لندن، 
 
 ما يخص عرض مواقفهم السياسيةبأنظمة جديدة لعمل المحاضرين في الجامعات بينيت:  .26

كشــف النقــاب أمــس الخمــيس، عــن أن وزيــر التعلــيم اإلســرائيلي، نفتــالي : برهــوم جرايســي  - الناصــرة
طنين "البيت اليهودي"، قرر فرض أنظمة جديدة لعمل المحاضرين بينيت، زعيم تحالف أحزاب المستو 

في الجامعات اإلسرائيلية، في ما يخص عرض مواقفهم السياسية، بنية واضحة لتضييق الخناق على 
  المحاضرين التقدميين.
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وتنتشـــر فـــي الجامعــــات اإلســـرائيلية نســــبة ملموســـة مــــن المحاضـــرين والمحاضــــرات، ممـــن يتمســــكون 
مـــة، مناصـــرة بهـــذا المســـتوى أو ذاك لقضـــية الشـــعب الفلســـطيني، ومـــن بيـــنهم مـــن يتبـــوأ بمواقـــف تقدي

 وظائف هامة في الجامعات، وهم عرضة دائمة لمالحقات عصابات وأحزاب اليمين المتطرف.
أمـــس، إن الـــوزير فنتـــالي بينيـــت، عـــّين  اإلنترنـــتوقالـــت صـــحيفة "هـــآرتس" فـــي موقعهـــا علـــى شـــبكة 

شــدد آســا كشــير، لوضــع مــا أســماه "قائمــة مقــاييس أخالقيــة عمــل"، للعمــل فــي البروفيســور اليمينــي المت
األكاديمية اإلسرائيلية، وبشكل خاص في ما يتعلق بالنشاط السياسي والتعبير عن المواقف. وجاء في 
كتاب التعيين للبروفيسور كشـير، "تصـل لـي فـي اآلونـة األخيـرة بصـفتي رئيسـا لمجلـس التعلـيم العـالي 

، عن ظاهرة تداخل بين النشاط األكاديمي والنشاط السياسي..". مـا يؤكـد أن الهـدف هـو شكاوى كثيرة
 مالحقة الناشطين التقدميين في الجامعات اإلسرائيلية.

 9/12/2016، الغد، عم ان
 
 لحماس مستمر في بناء قدراته وتعزيز قوته العسكري الجناح ضابط إسرائيلي:  .27

ن قــوات جيشــه تراقــب قطــاع غــزة بشــكل جيــد، وأن تلــك إ، قــال ضــابط كبيــر فــي جــيش االحــتاللغــزة: 
 القوات متيقظة لكل ما يجري فيه.

وأضــاف فــي تصــريحات نقلهــا موقــع إســرائيلي وهـــو مســؤول فــي قيــادة الجبهــة الجنوبيــة، أن إســـرائيل 
 «.سترد بحزم على أي هجوم محتمل ينطلق من القطاع»

، الفتـا إلـى أن الجنـاح «غـزة إلـى حركـة حمـاسإسرائيل تحمل مسـؤولية أي هجـوم قـادم مـن »وأكد أن 
مســتمر فــي بنــاء قدراتــه وتعزيــز قوتــه اســتعدادا للمعركــة المقبلــة حيــث يقــوم بإنتــاج »العســكري لحمــاس 

قامة معسكرات التدريب فضال عن حفر األنفاق الهجومية  «.األسلحة وا 
 9/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 العليا قبيل إخالء "عمونا"لمحكمة احراسة على رئيسة "الشاباك" يشدد ال .28

قرر جهـاز األمـن العـام شالشـاباكش مسـاء يـوم الخمـيس، تشـديد أنظمـة الحراسـة علـى رئيسـة : محمد وتد
المحكمـــة العليـــا اإلســـرائيلية، القاضـــية مريـــام نـــاؤور، وذلـــك فـــي أعقـــاب احتـــدام النقـــاش علـــى الســـاحة 

مـــع اقتـــراب الموعـــد المحـــدد إلخـــالء مســـتوطنة السياســـية وحالـــة التـــوتر التـــي يشـــهدها معســـكر اليمـــين 
 كانون األول/ ديسمبر. 25شعموناش في تاريخ 

وذكرت القناة الثانية اإلسرائيلية التي أوردت الخبر مساء يـوم الخمـيس، أنـه تقـرر هـذا اإلجـراء بتشـديد 
تبـــاع أنظمـــة حراســـة بتخـــوم ومكـــان ســـكن القاضـــية نـــاؤور دون أن تـــرد أ ي الحراســـة علـــى القاضـــية وا 
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معلومــات تهــدد بــالتعرض أو محاولــة المســاس بالقاضــية، علمــا أن هــذا اإلجــراء يعتبــر وقائيــا مــن قبــل 
وقالـــت القنـــاة الثانيـــة إنـــه تـــم المصـــادقة علـــى مثـــل هـــذه التوصـــيات التـــي قـــدمت  أجهـــزة االســـتخبارات.

الـة منـزل الخمـيس، قب بالسابق لألجهزة األمنية، عقب تصعيد معسكر اليمين الذي نظم مظاهرة مسـاء
 القاضية ناؤور بالقدس.

 8/12/2016، 48عرب 
 
 تقود حملة لتبييض صورة سلفاكير في العالم إسرائيليةشخصيات القناة الثانية:  .29

الناصرة: يقود مسؤولون ودبلوماسيون سابقون في إسرائيل، حملة عالقات عامة لتبييض صورة رئيس 
عزيــز حكمــه، وفــق مــا كشــفت القنــاة اإلســرائيلية دولــة جنــوب الســودان ســلفاكير ميارديــت فــي العــالم وت

الثانيــة. وتبــين القنــاة أن الجنــرال فــي جــيش االحتيــاط، يســرائيل زيــف، أســس، قبــل عقــد، كالمئــات مــن 
تقـدم خـدمات تـدريب واستشـارة عسـكرية فـي أمريكـا « غلوبـل»زمالئه، شركة لالستشـارة األمنيـة تـدعى 

فريقيـا. ويتضـح أن مسـؤولين ود بلوماسـيين سـابقين فـي إسـرائيل يشـاركون فـي العمـل ضـمن الالتينية وا 
 الشركة منهم سفيرها في األمم المتحدة، رون فروشاور وقنصلها العام في نيويورك، ألون بينكاس.

وتكشـــف القنـــاة عـــن لقـــاء جمـــع هـــؤالء داخـــل مقهـــى فـــي تـــل أبيـــب، للتشـــاور حـــول مســـاعدة ســـيلفاكير 
 وتحسين صورته العامة.

 9/12/2016ن، القدس العربي، لند

 

 سرائيلية: انشغال إسرائيلي بمؤتمر فتحاإل افةصح .31
قال خبير عسكري إسرائيلي إن الوضع فـي األراضـي الفلسـطينية يبـدو معقـدا إلـى أبعـد حـد، ممـا يثيـر 
قلق أجهزة األمن اإلسرائيلية التي تابعت عن كثـب مجريـات مـؤتمر فـتح األخيـر الـذي عقـد فـي مدينـة 

 رام هللا.
ــــت صــــحيف ة مكــــور ريشــــون عــــن عميــــر ربــــابورت القــــول إن الخــــوف يســــاور المؤسســــة األمنيــــة ونقل

اإلسرائيلية، ألن الساحة الفلسطينية قد تكون على مقربة من انـدالع انفجـار وشـيك تكـون وجهتـه ضـد 
 السلطة الفلسطينية.

طينية وقــد حظــي مــؤتمر فــتح األخيــر بأهميــة اســتثنائية لــدى إســرائيل ألنــه انتخــب رئــيس الســلطة الفلســ
محمود عباس ليتزعم الحركة خمس سنوات أخـرى، وهنـاك شـكوك بـأن يبقـى علـى رأس الحركـة خـالل 

عاما، مما يعني أن بداية معركة وراثة عباس سـوف تلقـي بظاللهـا علـى  81الفترة القادمة، وهو ابن الـ
 األمن اإلسرائيلي، ومن ذلك تجدد موجة العمليات المسلحة ضد إسرائيل.
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ال اإلخبــاري إلــى أن القــراءة اه، أشــار الكاتــب اإلســرائيلي آفــي يســخاروف فــي موقــع و فــي الوقــت نفســ
اإلسرائيلية لمآالت انتخابات فتح األخيرة تشير إلى أن الجيل القديم قد فـاز برئاسـة عبـاس، بينمـا بقـي 

ين الجمهور الفلسطيني بعيدا عن أي اهتمام بما حصل، بل إن هناك أجواء معادية من قبل الفلسطيني
 لحركة فتح التي باتت ال تمثل الجيل الفلسطيني الصاعد.

"خبير عسكري إسرائيلي: دحالن لم يقل كلمته األخيرة، وهو يعمل حاليا من خالل مسارات عـدة ضـد 
وأوضح أنه رغم انتصار القيادة التقليدية لفتح فـي انتخابـات اللجنـة المركزيـة والمجلـس  عباس ورجاله"

 تحظى بتأييد ودعم الشارع الفلسطيني.الثوري فال يبدو أنها 
 8/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 79عام  في جنوب أفريقيا مع نظام األبرتهايد نوويةأجرت تجربة  "إسرائيل" .31

بينــت وثــائق ســرية وشــهادات مجــددا أن إســرائيل ونظــام األبرتهايــد فــي جنــوب أفريقيــا : حلمــي موســى
ـــاني والع ـــة فـــي فجـــر الث ـــة نووي ـــا تجرب فـــي جنـــوب المحـــيط  1979شـــرين مـــن أيلول/ســـبتمبر عـــام أجري

األطلسي، وهو ما تؤكده االستخبارات األميركية اسـتنادا إلـى اإلشـعاعات المزدوجـة التـي التقطهـا قمـر 
تجســس أميركــي، وأثــار حالــة مــن الــذعر فــي أروقــة البيــت األبــيض، وتــم إبــال  الــرئيس األميركــي فــي 

 يجري تجربة نووية سرية. حينه، جيمي كارتر، بداعي أن هناك من
ويتضــح أن الواليــات المتحــدة تراجعــت فــي حينــه عــن االعتقــاد باحتمــال إجــراء تجربــة نوويــة مــن قبــل 
 االتحاد السوفييتي أو إسرائيل أو جنوب أفريقيا، وقالت إن الحديث عن خلل في القمر االصطناعي.

تضح بشكل رسمي أنه يوجد لدى وبحسب تقرير نشرته صحيفة شيديعوت أحرونوتش، اليوم الخميس، ي
االستخبارات األميركية أدلة تشير إلى أن الحـديث عـن تجربـة نوويـة مشـتركة بـين إسـرائيل وبـين نظـام 

 األبرتهايد في جنوب أفريقيا، في حينه.
وتبين أن مجموعة من الوثائق السرية والشهادات، التي كشف النقاب عنها في موقـع شالمتحـف لألمـن 

عة جورج تاون وموقع شيديعوت أحرونوتش أن االستخبارات األميركية تعتقد أنه حصل القوميش في جام
تعــاون بــين إســرائيل ونظــام األبرتهايــد فــي التجربــة النوويــة، وأن التقــديرات تشــير إلــى أن الحــديث عــن 

 تجربة أولى للتأكد من أن ما تعتبره إسرائيل شبوليصة أمنش ستكون فعاليتها مضمونة.
قرير أن الكشف الجديد يتضمن معلومات مفاجئـة عـن مصـدر التسـريب بشـأن التجربـة ويتضح من الت

 النووية، فالوثائق والشهادات تشمل اسمي مسؤولين إسرائيليين اثنين قاما بالتسريب. 
 9/12/2016السفير، بيروت، 
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 االحتالل زنازين خارج البلبول األسيران .32
 من البلبول، ومحمود محمد الشقيقين يريناألس عن الخميس، مساء االحتالل، سلطات أفرجت
 اعتقالهما على احتجاجاً  يومًا، ثمانين عن يزيد لما الطعام عن أضربا اللذيحن وهما لحم، بيت محافظة
 .تهمة دون  اإلداري 
 هللا رام مدينة في الرئاسة بمقر الخميس، يوم مساء عباس، السلطة الفلسطينية محمود رئيس واستقبل

 معربا وعائلتهم، وشعبهم، وطنهم إلى والعودة بالحرية إياهما مهنئاً  المحررين، سيريناأل ، المقاطعةت
 .كافة ومعتقلينا أسرانا عن باإلفراج امله عن
 جميع ونشكر وقفتهم، على مكان، كل في شعبنا أبناء نشكر: البلبول محمد المحرر األسير وقال

 .االحتالل ظلم ضد معركتنا وفي لظلم،ا ضد وساندونا معنا وقفوا الذين الحرة العالم شعوب
 ذاك، أو الفصيل وبين هذا ومسيحي، مسلم بين يفرق  ال االحتالل: للصحفيين حديث في وأضاف

 .ومخططاته االحتالل على الطريق لقطع الوطنية، بالوحدة التمسك هي األسرى  رسالة لكم ننقل لذلك
 في أسرى  هناك تركنا.. "  معهم شعبنا أبناء من جادة وقفة إلى بحاجة المرضى األسرى  إن وقال

 زالوا وما جراحهم، لمداواة الحاجة بأمس وهم مداواتنا، يحاولون  وهم عيناي أبصرتهم الرملة، مقصلة
 ".للوحدة ودعاة واألرض للوطن محبين

 8/12/2016األيام، رام هللا، 
 
 االستيطان" نةشرع"لـ الفوري  التصدي إلى الفلسطينية يدعو اإلنسان حقوق  منظمات مجلس .33

 من والعاجل الفوري  بالتصدي الخميس، اليوم الفلسطينية، اإلنسان حقوق  منظمات مجلس طالب
 .األولى بالقراءة" اإلسرائيلي الكنيست" أقره الذي االستيطان،" شرعنة" قرار لمشروع الدولي المجتمع

 إقراره بعد لمشروعا هذا تطبيق إن: صحفي بيان في حقوقية، مؤسسة 13 يضم الذي المجلس وقال
 أنحاء في منتشرة بؤرة 55 على مقامة استيطانية وحدة آالف أربعة قرابة على الشرعية إضفاء يعني

 نسبته ما تشكل وهي الكاملة،" اإلسرائيلية" للسيطرة الخاضعة ، جت المصنفة المنطقة من مختلفة
 . المحتلة الغربية الضفة مساحة إجمالي من 60%

 الدوليين والعهدين المتحدة األمم ميثاق إن حيث خطير؛ انتهاك إسرائيل به قومت ما" أن على وشدد
 ".الخاصة الممتلكات حماية يكفالن والسياسية، المدنية والحقوق  واالقتصادية االجتماعية للحقوق 
 عن فضالً  ،1948 عام الصادر اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن مع يتناقض القرار أن إلى وأشار

 والدعوة المستوطنات شرعية عدم بشأن المتحدة لألمم العامة والجمعية األمن مجلس قرارات مخالفته
 .المحتلة المناطق في وتفكيكها لوقفها
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 فوري  قرار إصدار إلى الدولي، األمن مجلس وخاصة المتحدة، األمم الحقوقية المنظمات ودعت
 .فوراً  وتطبيقاته تداعياته وكل التشريع هذا بوقف
 االحتالل مع أخرى، اتفاقيات وأية االقتصادية، الشراكة اتفاقية وقف إلى األوروبي تحاداال وحثت
 .عليها عقوبات وفرض

 8/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 

ان طبيعية   حياة   إتاحة إسرائيل على يفرض الدولي   القانون : إسرائيلية حقوقية جمعية .34  قطاع لسك 
 غزة
 وهي –التنقل حرّية عن للدفاع مركزت اإلسرائيلية،" مسلك–چيشاه" لتفياض: قا أبو محمد  - غزة

 واجب إسرائيل على يفرض الدوليّ  القانون  إن: الخميس يوم مساء ، إسرائيلية إنسان حقوق  مؤسسة
 على تقييدات فرض عن االمتناع يشمل بما غزة، قطاع لسّكان طبيعية   حياة   إتاحة أجل من السعي
ن. العسكرية غير البضائع وعلى المدنيين السّكان وتنقل حركة  ومدنية عسكرية منظومة هنالك وا 

 .هناك اليومية الحياة من عديدة مجاالت على تسيطر زالت ال إسرائيلّية
 غزة، في أنه ،"الداخل من نظرة-غزة" بعنوان لها، تقرير في اإلسرائيلية الحقوقية الجمعية وأضافت

 والنقص الكهربائي، للتيار المتواصلة االنقطاعات جانب إلى المئة في 40 عن البطالة نسب تزيد
 في السّكان معظم وأن االقتصادّية؛ والفرص التعليمّية الصفوف في والنقص النقّية، المياه في الخطير

 الذي اإلسرائيلي اإلغالق جانب إلى هائلة؛ إمكانيات تملك والتي المثقفة الشاّبة، الفئات من هم غّزة
 .غّزة في اليوم الحياة عليه تبدو ما هذا. التحّسن تإمكانيا يحجب
 االحتالل جيش يعد لم غزة، على اإلسرائيلي اإلغالق لفرض العاشر العام هو هذا أن وبينت

 زالت ال إسرائيلّية ومدنية عسكرية منظومة هنالك ولكن غّزة، قطاع في دائم بشكل متواجدا اإلسرائيلي
 .هناك اليومية اةالحي من عديدة مجاالت على تسيطر
 ،2005 صيف أعتاب على غّزة، قطاع عن الجانب أحادية" االرتباط فك" خطة تنفيذ منذ أنه وذكرت
 من أيديها بغسل لالنفصال، تنفيذها عبر قامت، قد إسرائيل بأن اإلسرائيلّيون  من الكثير افترض
 منع تواصل إسرائيل إن الإ. هناك يحدث عما مسؤوليات أيّ  تتحمل تعد لم وبأنها غّزة قطاع موضوع
لى من والدخول الخروج  المعابر جميع على سيطرتها جانب إلى والجو، البحر عبر غّزة قطاع وا 
 .رفح معبر هو واحد معبر باستثناء القطاع إلى البرّية
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 أنها كما غّزة، إلى للدخول المخصصة البضائع جميع وتصنيف بفحص إسرائيل تقوم التقرير، ووفق
 هم ومن يستلمونها الذين هم ومن البضائع، هذه أجلها من ُخصصت التي األهداف ةبمعرف تطالب
ق، التي غزة من المنتجات أي أيًضا، إسرائيل، وتقرر كما. يمّولونها الذين  الحّصة هي ما سُتَسوَّ

 .ُبعد عن َسيطرة نسبًيا، يسّمى، هذا انفصااًل؛ ليس هذا إن. ومتى أين إلى تسويقها، المسموح
 8/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 "الحجارة انتفاضة" النطالق 29 الـ الذكرى  .35

 انتفاضة" ،1987 عام األولى االنتفاضة النطالقة 29 الـ الذكرى  ،8/12/2016صادف، يوم الخميس 
 ".الحجارة

 طفاًل، 240 بينهم االحتالل، قوات أيدي على االنتفاضة أحداث في فلسطيني 1300 نحو استشهد وقد
 .إسرائيلًيا 160 قتل بينما جريح، ألف 90 من أكثر وأصيب
 والقطاع والضفة القدس من أسير 60000 يقارب ما الحجارة، انتفاضة خالل االحتالل قوات اعتقلت

 .عرب ومواطنين الداخل، وفلسطينيي
 كتسيعوت سجن مثل ،سجون  افتتاح إلى إسرائيل اضطرت األسرى  من الهائل العدد هذا والستيعاب

 .1988 عام في افتتح الذي النقب، صحراء في
 يفصل الذي" إيرز" حاجز على الفلسطينيين العمال من لمجموعة إسرائيلي شاحنة سائق قتل وكان
 .االنتفاضة فتيل أشعلت التي الشرارة دهًسا، الفلسطينية األراضي باقي عن غزة قطاع

 8/12/2016القدس، القدس، 
 
 لفلسطين وانتمائهم هويتهم على للحفاظ يوم إلقامة يستعدون  شيليت فلسطينيو .36

 الهوية على للحفاظ فلسطين يوم" اسم تحت فلسطيني وطني يوم عقد تشيلي فلسطينيو يعتزم
 .المقبل  ينايرت ثاني كانون  من السابع في ،"تشيلي في واالنتماء الفلسطينية
 وفنية، وثقافية اجتماعية فعاليات عدة ظمة،المن الجهات وفق ،"تشيلي فلسطينيي يوم" ويتضمن
 وخدمتها فلسطين األم بقضيتهم بتشيلي المقيمين الفلسطينيين عالقة تقوية هدف ضمن كلها تصب

 .الصهيوني االحتالل مع المعركة في الدولية المحافل في
 للحفاظ الوطنية الحملة ستدشن كما والنكبة، والقدس الجدار عن معارض ثالثة تقام أن المقرر ومن
 .تشيلي في" انتماء" الفلسطينية الهوية على

 8/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز



 
 
 
 

 

 26 ص             4133 العدد:        9/12/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 
 اإلعالمية للحريات االحتالل انتهاكات في كبير ارتفاع": مدى" .37

 شهد الثاني/ نوفمبر تشرين شهر إن" مدى"  اإلعالمية والحريات للتنمية الفلسطيني المركز قال
 االحتالل ارتكب التي فلسطين في اإلعالمية الحريات ضد االنتهاكات عدد في ملحوظا ارتفاعا

 .منها واألخطر األكبر القسم اإلسرائيلي
 الحريات ضد انتهاكا 31 مجموعه ما الماضي الثاني/ نوفمبر تشرين شهر خالل" مدى" مركز ورصد

 االحتالل ارتكب حيث اع،والقط الضفة في فلسطينية وجهات اإلسرائيلي االحتالل ارتكبها اإلعالمية
 .فقط أربعة انتهاكات فلسطينية جهات ارتكبت فيما اعتداء، 27 اإلسرائيلي

 8/12/2016القدس، القدس، 
 
 النار بقوة غزة في وبحرية برية عازلة منطقة إقامة في مستمرة االحتالل قوات: تقرير .38

 إقامة في مستمرة اإلسرائيلي اللاالحت قوات إن: الخميس يوم اإلنسان، لحقوق  الفلسطيني المركز قال
 .النار بقوة غزة، قطاع في وبحرية برية عازلة منطقة
 منطقة" قانوني وغير أحادي وبشكل اإلسرائيلي االحتالل قوات فرضت فقد للمركز، تقرير ووفق
 .2005 عام في القطاع أراضي خارج انتشارها إعادة بعد وذلك غزة، قطاع في وبحرية برية" عازلة
 حدود طول على والممتدة المناطق، تلك دخول الفلسطينيين على المحتلة القوات حظرت لقد وقال،
 المحتلة القوات تصنفها التي المناطق تعرف وال القطاع، بحر عن فضالً  والشمالية، الشرقية القطاع

 الوصول الفلسطينيين على المحظور المناطق تعرضت حيث الدقة، وجه على" عازلة مناطق" كــ
 بالقوة االحتالل قوات فرضتها والمسافات المساحات في تغييرات إلى البحر، أو البر في سواءً  يها،إل

 .الدولي للقانون  انتهاكاً  يمثل ما وهو العسكرية،
 مباشر الستهداف غالباً  أدى والذي النار، إطالق عبر" العازلة المنطقة" فرض يمثل التقرير، وحسب

 مخالفة وهي عمد، قتل جريمة الظروف هذه تحت القتل عمليات لتشك حيث حرب، جريمة للمدنيين،
 .1949 للعام جنيف التفاقيات جسمية

 8/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 "كايروس" الفلسطينية -المسيحية  للمبادرة السابع المؤتمر أعمال بيت لحم: انطالق .39
 كايروس باسم عرفت والتي الفلسطينية المسيحية للمبادرة لسابعا المؤتمر أعمال لحم بيت في انطلقت
 ناحية من األرض عدالة فشل المؤتمر ويبحث. "المبدعة المقاومة – الصمود – اإليمان" شعار تحت

 .الفلسطيني الشعب يعيشه الذي العام والوضع والالعنف والعنف السالم وعملية الدولية التشريعات
 والمقاومة المناصرة حمالت على وحلفائها إسرائيل قبل من المسبوقة غير الهجمة إلى سيتطرق  كما

 على والقضاء العدالة صوت إلسكات وذلك والمسيحية، الكنسية المؤسسات فيها بما الخالقة،
 . لالحتالل المناهضة المسيحية واألصوات الخالقة المقاومة إنجازات

 9/12/2016العربي، لندن،  القدس
 
 75 الـ يومه الطعام عن إضرابهما دخول بعد الموت حافة على فارة وأبو شديد األسيران .41

 قتل بتعمد اإلسرائيلية الحكومة قراقع، عيسى فلسطين في والمحررين األسرى  شؤون  هيئة رئيس اتهم
 الطعام، عن إضرابهم من يوماً  75 بعد الموت حافة إلى وصلوا الذين الطعام عن المضربين األسرى 

 .الشديد الخطر حال دخال اللذيحن  عاما 29ت فارة أبو وأحمد  عاماً  19ت دشدي أنس خصوصاً 
 صفوف في ضحايا بإسقاط وحكومتها مخابراتها وأجهزة إسرائيل من قراراً  هناك" إن قراقع وقال

 حق في إنسانية كارثة تحدث أن قبل يوقفها أن العالم على. واضحة جريمة هناك. المضربين
 إضرابات يخوضون  األسرى  جعلت التي القاسية األوضاع عن المسؤولية" ئيلإسرا وحّمل. "المضربين

 ."عليهم يقع الذي والتعسف الظلم ضد
 يتناول ال مضرب أسير أي يتحمله الذي األقصى الحد هو اإلضراب من يوماً  75" أن إلى وأشار
. "الحيوية جهزتهماأ ُدمرت بعدما االحتضار تشبه فارة وأبو شديد األسيرين وحال الشرب، مياه سوى 
 التعسفي، اعتقالهم ضد يناضلون  أسرى  يسقط أن العار من" أن معتبراً  مسؤولياته، تحمل العالم وناشد

 عن مفتوحاً  إضراباً  يخوضون  أسرى  أربعة إن وقال. "اإلنسانية للعدالة االنتصار الجميع من ويطلبون 
 .حطاب وكفاح الحمور وعمار فارة وأبو شديد هم الطعام،

 9/12/2016ياة، لندن، الح
 
 تعزز صمود الشعب الفلسطيني اإلماراتمساعدات  :جليلة دحالن .41

أشادت الدكتورة جليلة دحالن رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني : عالء المشهراوي  - غزة
، بالدعم الُمقدم من دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الشعب الفلسطيني ال «فتا»للتواصل اإلنساني 

يما قطاع غزة المحاصر في شتى المجاالت ومختلف النواحي وفي أوقات الشدة من حروب س
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ونكبات، والتي عززت مشاريعها الخيرية صموده على أرضه، واصفة إياها برائدة العمل اإلنساني 
 تجاه األمتين العربية واإلسالمية داعية كل الدول لتحذو حذوها.

عددًا من المشاريع الخيرية، مّول معظمها مؤسسة خليفة بن وتزور دحالن غزة حاليًا حيث اختتمت 
زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية، معربة عن شكرها للثقة التي توليها المؤسسة لمركز فتا، باإلضافة 

 إلى مساهمات رجال أعمال إماراتيين وفلسطينيين وعرب.
أنها تعمل في أماكن عديدة في ، و «فتا»وأشارت دحالن إلى أن اإلمارات الممول الوحيد لمؤسسة 

اإلمارات تعتبر الداعم األساسي للشعب الفلسطيني، وهذا كان »العالم ومن ضمنها فلسطين، وقالت: 
 األخيرة على قطاع غزة حيث تصدرت الدول في دعم الفلسطينيين.« اإلسرائيلية»واضحًا في الحرب 

ية في قطاع غزة، بتمويل من دولة اإلمارات العديد من المشاريع التنموية واإلنسان« فتا»ونفذ مركز 
، ومشروع الحقيبة المدرسية والطرود 2015العربية، أبرزها مشروع العرس الجماعي، ومشروع العقم 

 «.الغذائية
 9/12/2016، االتحاد، أبو ظبي

 
 القدس في السياحي القطاع لتطوير دعوات .42

 مصلحة ُيعتبر القدس في السياحة نمو أن مؤخرا ُنشرت دراسة في الفطافطة: جاء محمود -هللا  رام
 هذه في السياحة جعل يتطلب مما واجتماعية، وثقافية اقتصادية مكاسب عليها تترتب حيوية، وطنية
 .الفلسطيني الرسمي الصعيد على أولوية المدينة
 اعقط في التقدم أن  ماست الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد أعدها التي الدراسة وترى 

 القطاع واستثمارات السياسي االستقرار هما أساسيين، بعاملين يرتبط القدس شرق  في السياحة
 .الفلسطينية السياحة وزارة مثل رسمية حكومية هيئة وجود غياب ظل في سيما ال الخاص،
 في السياحي القطاع في االستثمار لتشجيع برنامج لتطوير ماسة حاجة هناك أن إلى الدراسة وتشير

ما فلسطين، في العاملة البنوك مع ينظم القروض لضمانات برنامج خالل من إما وذلك مدينة،ال  وا 
 .جديدة أو قائمة مشاريع في االستثمار لتشجيع مشروطة ومنح هبات برنامج

 8/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 فنية فعالية تنظيم لمنع بالقدس الحكواتي مسرح يغلق االحتالل .43

 تنظيم لمنع الخميس، يوم مساء المحتلة، القدس مدينة في الحكواتي مسرح حتاللاال سلطات أغلقت
 .فنية فعالية
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 عند عشرة الثانية حتى مساء السادسة من المسرح بإغالء يقضي قراراً  االحتالل عناصر علقت فقد

 .الشعبية للجبهة تابعة بأنها االحتالل يدعي التي الفعالية لمنع الليلة منتصف
 قدوم قبل حضر وقد" الجمهور بحناجر أمسية..معنا غنوا" بعنوان كانت الفعالية إن اسلتنامر  وقالت

 .فيها للمشاركة المواطنين عشرات المسرح إلى االحتالل
 8/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 معبر رفح األسبوع المقبل فتحالسلطات المصرية تعلن  .44

وكالة األنباء الرسمية المصرية " أ ش أ" مساء اليوم الخميس، عن أنه تقرر فتح أعلنت  :وفا -القاهرة
 كانون األول الجاري . 12-10معبر رفح في االتجاهين أيام السبت واألحد واالثنينتما بين 

وأضافت: وجاء ذلك بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيفتح المعبر في 
دخال المساعدات اإلنسانية لقطاع االتجاهين لعبور الح وفقا  غزة،االت اإلنسانية والعالقين والطلبة وا 
 لإلجراءات المتبعة.

 8/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
سرائيل في عهد السيسيينشر المعهد األورشليمي"  .45  تقريرا عن العالقات االقتصادية بين مصر وا 

سرائيل، جاء فيه أن نشر موقع "المعهد األورشليمي" تقريرا عن  العالقات االقتصادية بين مصر وا 
سرائيل في عهد  العالقات التجارية بينهما تبدو مقلصة جدا رغم التحالف السياسي القائم بين مصر وا 

 الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مليون دوالر سنويا، باستثناء  250و 150وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يتراوح بين 

مليون دوالر مع بداية تصدير الغاز المصري إلى  500حيث بلغت  2012وحتى  2010الفترة من 
 إسرائيل.

وذكر التقرير أن المشكلة تتعلق بأن معظم العالقات االقتصادية المصرية اإلسرائيلية تتركز في 
الشعبين، بما صفقات تجارية محدودة بين وزارات البلدين، ولم تصل بعد إلى تعاون تجاري واسع بين 

ال يسهم بدوره في تقدم هذه العالقات، بل إنه يجعلهما تخسران أكثر، حتى إن مشروع الكويز 
للمناطق التجارية بين البلدين لم يسهم كثيرا في إنعاش عالقاتهما االقتصادية، رغم بدء سريانه منذ 

2004. 
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"يسرائيل بالس" إن إلسرائيل وحول الموضوع نفسه قال المحلل بن كاسبيت في مقال له على موقع  
والمعركة المشتركة  ديفيدوثيقة مع مصر، من مقّوماتها اتفاق السالم في كامب  استراتيجيةعالقة 

ضد حركة حماس في غزة وفرع تنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء، ولذلك ثمة مخاوف متزايدة في 
 يع في االقتصاد المصري.إسرائيل بشأن استقرار النظام المصري على ضوء التدهور السر 

وأشار إلى أن السيسي عمد مؤخرا لتغيير مساره في الملف السوري، وبات يدعم بقاء الرئيس السوري 
بشار األسد في السلطة، وهو ما تراه دول الخليج العربي والسعودية نكرانا لجميلها مع مصر، 

 وتصف موقف السيسي بأنه خيانة حقيقية لها.
ية والخليجية بالذات ضخت مليارات الدوالرات في االقتصاد المصري لمساعدة وذكر أن الدول العرب

السيسي على الصمود في الرئاسة، واآلن هي غاضبة جدًا منه، وأقدمت مؤخرًا على سحب دعمها 
 له.

ونقل عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن تل أبيب ال تفهم أسباب خطوات السيسي في اإلقليم، ألنه 
ازفات كبرى، مما يؤّدي لتعاظم عدم االستقرار في مصر، مع العلم أنه يبدي إقباال يقوم اآلن بمج

شديدا على شراء األسلحة فيما يتداعى اقتصاد بالده، وتجرى حكومته تخفيضات بالدعم الحكومي، 
 ويزداد التململ الشعبي.

يتمثل في وختم بالقول إن السيسي يأمل في الحصول على ما يوصف بغطاء جوي من إسرائيل، 
دعم سياسي عبر مساعدة اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن، الذي تحرك في أكثر من مناسبة في 

 الماضي القريب لنجدته.
 8/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تشهد تطبيعا متزايدا رغم الجمود السياسي "إسرائيل"األردن و بيندراسة إسرائيلية: العالقات  .46

سرائيل تشهد تطبيعا متزايدا رغم حالة الجمود قالت دراسة إسرائيلية إن ال عالقات بين األردن وا 
السياسي القائمة في المنطقة، مستشهدا باالتفاقيات االقتصادية األخيرة التي وقعها الجانبان في 

وأضافت الدراسة التي أعدها البروفيسور عوديد عيران ونشرها معهد  مجالي المياه والغاز الطبيعي.
سرائيل يثبت أبحاث األمن ا لقومي اإلسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب أن ما يحصل بين األردن وا 

يجاد أجواء إيجابية حتى من دون التوصل إلى  أنهما قادرتان على التوصل إلى اتفاقيات ثنائية، وا 
تفاهمات سياسية، مما يعني أن الجانبين اتفقا على الفصل في عالقاتهما بين المجاالت االقتصادية 

 لسياسية.وا
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ومدير الكونغرس اليهودي  2011و 2008وأوضح عيران، الباحث في المعهد الذي ترأسه بين عامي 
، أن هذه االتفاقيات االقتصادية تعد حيوية لألردن الذي يعاني من أزمة في مصادر WJCالعالمي 

اد الغاز الطاقة عقب توقف استيراده للغاز من مصر، بسبب التفجيرات التي شهدتها أنابيب إمد
 الطبيعي في شبه جزيرة سيناء، على يد تنظيم الدولة اإلسالمية.

وأشار إلى أن األردن شهد العديد من المظاهرات الشعبية المعارضة لهذه االتفاقيات مع إسرائيل، بما 
تمثل معركة جماهيرية يخوضها الرأي العام األردني ضد هذه الصفقات، "حتى إن أعضاء البرلمان 

ن أصل فلسطيني طالبوا بطرد السفير اإلسرائيلي في عمان، وتجميد العالقات الدبلوماسية األردني م
 مع إسرائيل، لكن كل هذه التحركات لم تشكل تهديدا أو تحديا للنظام األردني".

وأكدت الدراسة أن انتقادات كثيرة وجهت للحكومة األردنية بسبب صفقة الغاز مع إسرائيل، ومنها أن 
دوالرات يدفعها المواطن األردني لشركة الكهرباء األردنية يذهب دوالر واحد إلى  من كل ثالثة

 المستثمر اإلسرائيلي، وأن الحكومة األردنية تشتري الغاز اإلسرائيلي بكميات تزيد عن حاجتها.
عيران، قال إن بين األردنيين من اتهم الحكومة األردنية بإخفاء بعض البنود السرية لصفقتها مع 

ن الهدف الحقيقي للصفقة هو توثيق التطبيع معها.إسر   ائيل، وا 
وأكد أن بعض ما شهدته الساحة السياسية األردنية يشير إلى أن الحكومة األردنية لم تتقدم بطلبات 
الستيراد الغاز من الدول العربية، وال سيما قطر، بل توجهت مباشرة إلى إسرائيل، رغم حديث رئيس 

الملقي عن تقديم طلبات إلى عدد من الدول العربية الستيراد الغاز منها، مثل  الحكومة األردنية هاني
 العراق ومصر والجزائر وفلسطين.

وختمت الدراسة بالقول إن إسرائيل حظيت من االتفاقيات مع األردن بمزيد من االستقرار في بيئتها 
 استراتيجية المجاورة لها.-الجيو

 9/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 يهدد أمن األردن "اإلسرائيلي"لمومني: االستيطان ا .47

شدد وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم واالتصال محمد المومني على أن ": الخليج" -عّمان
تهدد األمن الوطني األردني واالستقرار اإلقليمي. وقال خالل « اإلسرائيلية»السياسة االستيطانية 

سياسات االستيطان من قبل قوات االحتالل »ي أمس الخميس مداخلة عبر التلفزيون األردني الرسم
وأكد المومني سعي األردن رسميًا للضغط دوليًا لوضع حد للسماح للمتطرفين باقتحام «. مدانة

 األخير.« اليونيسكو»المسجد األقصى وتنفيذ قرار 
 9/12/2016، الخليج، الشارقة
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 ضـايــا المعتقلين األردنيين في السجون اإلسرائيليةمتابعتهـا ق تؤكـد ة:األردني الخـارجـيـةوزارة  .48

أعلنت أسرة األسير األردني لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي منير مرعي أنها ستقوم بزيارة : عمان
منير يوم بعد غد األحد، مؤكدة أنها تلقت أمس تعهدا من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمتابعة 

 أمين اتصال هاتفي بين األسير منير وشقيقه في األردن شاهين.طلب تمديد وقت الزيارة، وت
ذلك، أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي تعقيبا على  إلى

تجّمع أمام الوزارة أمس بخصوص موضوع زيارة المعتقل األردني في السجون اإلسرائيلية منير 
ابعة قضية المعتقلين األردنيين في السجون اإلسرائيلية وكافة السجناء مرعي، أن الوزارة ستواصل مت

 والمعتقلين األردنيين في الخارج.
 8/12/2016، الدستور، عم ان

 
 آالف هدف لبناني عشرةبيانات بـ قاعدةاإلسرائيلي يجهز  الجيش .49

التواصل قال الناطق بلسان جيش االحتالل اإلسرائيلي على شبكة  :برهوم جرايسي -الناصرة
آالف هدف لحزب هللا  10االجتماعي "تويتر"، إن لدى جيشه بنك أهداف في لبنان، يتضمن 

 اللبناني.
وحسب وسائل إعالم إسرائيلية، فإن الناطق العسكري أقدم على خطوة غير مألوفة، قد يراد منها رفع 

هدف تابع لحزب هللا  آالف 10مستوى التهديدات للبنان وحزب هللا، إذ نشر خارطة تزعم أنها تشمل 
اللبناني. وقال إن هذا عدد غير مألوف، ما يدل حسب المزاعم، على تحسن جهاز جمع المعلومات 

 في جهاز جيش االحتالل.
وبالتوازي، فقد كرر وزير الحرب أفيغدور ليبرمان أمس الخميس، أمام لجنة الخارجية واألمن 

، وتتضمن اعترافا ضمنيا بقصف سورية، إذ قال األربعاءالبرلمانية، تصريحاته التي أطلقها يوم 
حزب  إلى أسلحةليبرمان إن إسرائيل ال تتدخل بمجريات األمور في سورية، ولكنها لن تسمح بنقل 

هللا. وتابع قائال، إننا نعمل أوال وقبل كل شيء من أجل أمن مواطنينا، والدفاع عن سيادتنا، ونحاول 
 حزب هللا".  إلىإبادة جماعية من سورية  وأسلحةري، متطورة، وعتاد عسك أسلحةمنع تهريب 

 9/12/2016الغد، عمان، 
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 أبو الغيط يستنكر إقرار قانون التسوية اإلسرائيلي .51
استنكر األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، إقرار  :وفا -القاهرة

طان في القراءة األولى، بهدف إضفاء نوع من الكنيست اإلسرائيلي مشروع قانون تسوية االستي
 الشرعية القانونية اإلسرائيلية على المستوطنات المقامة فوق األراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم األمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي، في بيان له اليوم، بأن 
نون الدولي بحكم كافة مقررات الشرعية الدولية، االستيطان يظل عماًل غير مشروع وخارج عن القا

 وأن إقرار هذا القانون لن يغير شيئًا من هذه الحقيقة الثابتة.
وأضاف، إن استصدار مثل هذا القانون ال يعد أمرًا مستغربًا في ظل وجود حكومة إسرائيلية يرفض 

 جل عرقلة هذا الحل لألبد.أغلب أعضائها حل الدولتين، وينادون علنًا بالتوسع االستيطاني من أ
وفِّي السياق نفسه، بحث األمين العام لجامعة الدول العربية، مع وفد من المحافظين واإلصالحيين 

ECR .بالبرلمان األوروبي األوضاع في فلسطين 
وأكد خالل اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية اليوم، أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

طينية المحتلة، واستمرار توسع إسرائيل في عمليات االستيطان، يزيد من تعقيدات الموقف الفلس
 ويعرقل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

 8/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "التعاون اإلسالمي": "شرعنة البؤر االستيطانية" يهدف لتكريس االحتالل .51

العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يوسف بن أحمد العثيمين مصادقة الكنيست  عّد األمين: جدة
الصهيوني، على قانون "شرعنة البؤر االستيطانية" خطوة تصعيدية غير مسبوقة تهدف لتكريس 

 االحتالل واالستيطان االستعماري ومصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية.
ميس، إن اإلجراءات اإلسرائيلية الغية وباطلة بموجب وقال العثيمين في بيان صحفي، اليوم الخ

 القانون الدولي، وتشكل انتهاًكا صارًخا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف أن هذا القانون اإلسرائيلي الباطل يؤكد إمعان قوة االحتالل "إسرائيل"، في سياساتها للقضاء 

ركات السياسية التي تقوم بها األطراف الدولية على رؤية "حل الدولتين"، وتقويض الجهود والتح
قامة السالم العادل.  الفاعلة إلنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية وا 

وجدد العثيمين في الوقت ذاته، إدانته االقتحامات المستمرة للمسجد األقصى المبارك من قوات 
 االحتالل ومجموعات المستوطنين المتطرفين.
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الخطيرة، والتي تشكل انتهاًكا صارًخا لحرية العبادة وحرمة األماكن  وحذر من هذه الممارسات
 المقدسة، و"التي من شأنها أن تذكي الصراع الديني والتطرف والعنف في المنطقة". 

وشدد األمين العام على أن هذا التصعيد اإلسرائيلي يستوجب سرعة التحرك في مجلس األمن الدولي 
تيطان اإلسرائيلي، ووضع حد لهذه االنتهاكات الخطيرة والمتكررة ضد لطرح مشروع قرار إلدانة االس

 األماكن المقدسة.
 8/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مسألة وقت "إسرائيل"في  "داعش"يديعوت أحرونوت: عملية تنظيم  .52

لة الدو »توقعت مصادر أمنية في إسرائيل، أمس، أن تنفيذ تنظيم «: القدس العربي»الناصرة ـ 
عملية داخل دولة االحتالل، هو مسألة وقت فقط، فيما كشف رئيس مجلس األمن « اإلسالمية

، قبل عامين، «الجرف الصامد»حاولت خالل عملية « تنظيمات إرهابية»القومي، يوسي كوهين، أن 
 الهجوم على منشآت الغاز اإلسرائيلي في البحر المتوسط.

تنظيم الدولة نشر مؤخرًا سلسلة من »در قولها إن ، عن مصا«يديعوت أحرونوت»ونقلت صحيفة 
وشملت بعض «. األفالم التي تحمل تهديدًا إلسرائيل، وبعضها بسبب األحداث في المسجد األقصى

تشجيعًا لنشطاء اإلرهاب على تنفيذ عمليات، من خالل تهديد التنظيم في »األفالم، وفق المصادر 
 «.األحمر سيناء بضرب مدينة إيالت على ساحل البحر

« الدولة»وسجلت السنة األخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد فلسطينيي الداخل المتورطين باالنتساب لتنظيم 
قضية، فضاًل  14في  2015تم التحقيق في ثماني قضايا كهذه، وفي  2014وااللتحاق به، وفي عام 

يوجد لدى العرب في مشبوهًا. وحسب تقديرات المخابرات اإلسرائيلية تالشاباك   34عن اعتقال 
منهم إلى العراق سوريا حيث قتل سبعة  32وانتقل « الدولة»إسرائيل عدة مئات من المؤيدين ألفكار 

 خالل الحرب األخيرة.
، «تنظيمات إرهابية»وفي السياق ذاته، كشف رئيس مجلس األمن القومي، يوسي كوهين، أمس أن 

لهجوم على منشآت الغاز اإلسرائيلي في ، قبل عامين، ا«الجرف الصامد»حاولت خالل عملية 
 البحر المتوسط.

جرت خالل الجرف الصامد محاوالت إلصابة » البرلمانية:وقال، في كلمة أمام لجنة االقتصاد 
، دون أن يفصح «منشآت الغاز، لكن السالح المستخدم لم يكن دقيقًا بما يكفي ولم ينجح بإصابتها

 عن نوع هذا السالح.
 «.المتوفرة في أيدي التنظيمات اإلرهابية المحيطة بنا أصبح أكثر تطورًا ودقة األسلحة»وأضاف: 
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في نظرة إلى الشرق األوسط الذي يتحدانا على المستوى األمني بشكل كبير جدًا، هناك »وتابع: 
تصور حرب إقليمية »وبين أن «. رغبة بالتواصل االستراتيجي مع دول أخرى وتحقيق االستقرار لديها

وربما، مع حزب هللا وجبهات أخرى، في ظل عالم اإلرهاب غير المتوقع، سيزيد ذلك من  مع غزة،
 «.تهديد منشآت الغاز

مجلس األمن القومي استنتج أن إسرائيل ليست في حاجة، ويجب أن ال تعتمد على »ولفت إلى أن 
 «.مسار تزويد وحيد أو على منشأة واحدة لخدمة الدولة كلها في الوقت الحالي

 9/12/2016، دس العربي، لندنالق
 
 "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدين استمرار االعتقال اإلداري للفلسطينيين في سجون  .53

أدان االتحاد األوروبي، اليوم الخميس، استمرار إسرائيل في سياسة االعتقال : القدس/عال عطا هللا
 اإلداري للمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

ان، أصدره مكتبه في مدينة القدس مساء اليوم، تلقت "األناضول" نسخًة منه، وأعرب االتحاد في بي
عن قلقه حيال استخدام السلطات اإلسرائيلية "المكثف" لالعتقال اإلداري بحق الفلسطينيين "بدون تهم 

 رسمية". 
 كما عبر عن قلقه إزاء تدهور صحة المعتقلين الفلسطينيين أنس شديد، وأحمد أبو فارة، الذين
 يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ قرابة شهرين ونصف الشهر احتجاجا على اعتقالهم إداريا. 

معتقل إداري فلسطيني في سجون إسرائيل، منهم ثالث قاصرين على  700وأضاف "هناك أكثر من 
 شهرا الماضية.  18األقل"، مشيرا أنه تم مضاعفة عدد المعتقلين اإلداريين خالل الـ 

التحاد األوروبي السلطات اإلسرائيلية إلى احترام االلتزامات الدولية تجاه كافة السجناء، ودعا ا
وا عالمهم حول أسباب اعتقالهم، ومنحهم حق الوصول للمساعدة القانونية، وتوفير محاكمة عادلة 

 لهم. 
 8/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 نا في غزةمسؤول أممي لألناضول: التضييق اإلسرائيلي يطال .54

قال "بو شاك"، مدير عمليات وكالة "أونروا" في قطاع غزة، إن الحصار : غزة/ نور أبو عيشة
 اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، للعام العاشر على التوالي، طال مؤخرًا، حركة موظفي وكالته. 

، الذي قال كما حذر في حوار خاص مع وكالة األناضول، من خطورة "الوضع اإلنساني"، في غزة
 إنه يتدهور، وبات "أكثر صعوبة وسوءًا".
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وقال المسؤول األممي:" العام الماضي كانت عملية تنقل موظفينا عبر معبر بيت حانون تإيرز ، 
 شمالي القطاع، أكثر مرونة من الوضع الحالي، إذ منعت إسرائيل مؤخرًا، الموظفين من السفر".

 ة أبلغتهم أن منع الموظفين من التنقل، يعود ألسباب "أمنية". وذكر "بو شاك" أن السلطات اإلسرائيلي
وبّين أن سياسة المنع اإلسرائيلي، باتت تمّثل "مشكلة عامة في قطاع غزة، طالت الالجئين 

واستكمل قائاًل:" نستمر في إجراءاتنا  والمواطنين والتّجار والعّمال وأخيرًا موظفي وكالة أونروا".
محاولة حل هذه المشكلة، ونحن نقّدر استمرار السماح اإلسرائيلي بمغادرة عدد وحوارنا مع إسرائيل ل

 محدد من موظفينا أسبوعيًا، للصالة في المسجد األقصى يوم الجمعة". 
ويوضح "بو شاك" أن إسرائيل بدأت تفرض قيودًا جديدة على حركة االستيراد من الخارج، خاصة 

ى القائمة ذات "االستخدام المزدوج". وقال إن هناك حوارًا فيما يتعلق بإدخال المواد الموجودة عل
 متواصاًل لحل هذه المشكلة، معّبرًا عن آماله في أن يتم التخفيف من معاناة السكان قريبًا. 

وفي حديثه عن الوضع اإلنساني في قطاع غزة، قال "بو شاك" إن الوضع اإلنساني مقارنة باألشهر 
كثر صعوبة وسوءًا. وأضاف:" غزة وضعها صعب جدًا، نسبة بطالة الستة األخيرة الماضية بات أ

عالية، موضوع المياه يشّكل معضلة، البنى التحتية منهارة، مشكلة الكهرباء مستمر، وحركة 
لى غزة صعبة جدًا".   المواطنين من وا 

قائم ويرى "بو شاك" أن حل األزمات اإلنسانية التي يعيشها قطاع غزة، يجب أن يكون "سياسي" و 
 على "الشراكة السياسية"، مؤكدًا على ضرورة "إيجاد أمل جديد للسكان في غزة". 

وفيما يتعلق بمشاريع إعمار قطاع غزة، قال "بو شاك" إن الجانب اإلسرائيلي منذ مايو/ آيار الماضي 
الحرب لم يسمح بإدخال أي كميات من مواد البناء المستخدمة في إعادة إعمار المنازل التي دّمرتها 

 األخيرة. 
  ملف من ملفات المنازل التي يتوفر لها 500وذكر أن "أونروا" أرسلت إلى الجانب اإلسرائيلي نحو ت

تمويل إلعادة إعمارها، للسماح بإدخال مواد البناء، إال أن "أونروا" لم تتلق أي رد بهذا الخصوص. 
 1300تمّكنت من إعادة إعمار نحو وأشار إلى أن "أونروا" قبل شهر مايو/ أيار من العام الجاري 

 منزل من المنازل المدّمرة بشكل كامل. 
ومن جانب آخر، قال "بو شاك" إن وكالته استطاعت أن تحشد تموياًل يغطي العجز المالي في 

 مليون دوالر أمريكي.  70، والذي وصل ألكثر من 2016ميزانيتها لعام 
 8/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
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  د األوروبي ينتقد سعي إسرائيل لشرعنة البؤر االستيطانيةاالتحا .55
انتقد االتحاد األوروبي الخميس، مشروع قانون شرعنة االستيطان، الذي أقره البرلمان : رام هللا

 اإلسرائيلي "الكنيست"، بالقراءة األولى.
وبي فيديريكا موغيريني وقالت متحدثة باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد األور 

في بيان صحفي: إن تلك الخطوة يمكن أن تؤدي إلى إضفاء الشرعية على البؤر االستيطانية غير 
القانونية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، ما يمثل انتهاكا للقوانين اإلسرائيلية والدولية، وذلك 

 يطاني.من خالل مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين لالستغالل االست
وأضافت إنه في حال تمرير مشروع القانون فإنه سيعد أول قانون يتبناه الكنسيت حول وضع 
األراضي في الضفة الغربية والمناطق المحتلة غير الخاضعة للسلطات اإلسرائيلية، مشيرة إلى أن 

م أراضي نحو ض إجراءعددا من كبار المسؤولين في الحكومة اإلسرائيلية وصفوا تلك الخطوة بأنها 
 الضفة الغربية.

وأكد البيان أن المستوطنات اإلسرائيلية "غير قانونية" بموجب القانون الدولي، كما أنها تمثل عقبة في 
 طريق السالم وتهدد تحقيق حل الدولتين.

كما جدد البيان التأكيد على معارضة االتحاد األوروبي "الشديدة" لسياسة االستيطان اإلسرائيلية 
 راءات التي تتخذ في هذا الشأن.وجميع اإلج

 9/12/2016، القدس، القدس
 
 السلطة الفلسطينية و  "إسرائيل"تسريب لسنودن: هكذا تجسست بريطانيا على  .56

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا قال فيه إن وثائق مسربة نشرها : بالل ياسين -لندن
سست على الدبلوماسيين اإلسرائيليين والمسؤولين إدوارد سنودن تفيد بأن المخابرات البريطانية تج

، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية وصحيفة "هآرتس" 2009و 2008العسكريين في عامي 
إلى أن جهاز "جي سي إتش كيو" لجمع  2009وتشير إحدى الوثائق من عام  اإلسرائيلية األربعاء.

 لشرق األوسط".المعلومات صنف إسرائيل على أنها "خطر حقيقي ل
وقالت الوثيقة: "إن اإلسرائيليين يشكلون تهديدا حقيقيا لألمن اإلقليمي، خاصة بسبب موقف إسرائيل 

 من القضية اإليرانية".
وقام الجهاز بجمع المعلومات عن "ثاني أعلى مسؤول في الخارجية اإلسرائيلية"، الذي لم يذكر اسمه 

حيفتان أن بريطانيا جمعت معلومات استخباراتية عن في "لوموند" وال "هآرتس". كما ذكرت الص
 السلطة الفلسطينية.
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كما قام الجهاز المشار إليه بالتصنت على تلفون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في شهر 
 ، قبل أسابيع من شن إسرائيل حربها على غزة.2008كانون ثان/ ديسمبر 

ية بين السفراء اإلسرائيليين في كينيا ونيجيريا وشركة الدفاع كما قام الجهاز بمراقبة الرسائل اإللكترون
 اإلسرائيلية "أوفير أوبترونيكس".

وقامت خالل تلك العامين بالتجسس على األمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدة بعثات 
ني الفلسطيني دبلوماسية فلسطينية، بما في ذلك رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق أحمد قريع والبرلما

 تاإلسرائيلي  د. أحمد الطيبي.
 9/12/2016، "21موقع "عربي 

 
 "الجمعية العامة" تعتمد قرارا بعنوان "تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني .57

الخميس، وبتوافق اآلراء، قرارا بعنوان  أمساعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة مساء : نيويورك
 فلسطيني"."تقديم المساعدة إلى الشعب ال

ويحث القرار، في جملة أمور، الدول األعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة األمم 
على  واإلقليميةالمتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات اإلقليمية 

عية إلى الشعب أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتما
الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية 

 الرسمية.
كما يهيب القرار بالمجتمع الدولي، تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفيف الحالة 

م والمساعدة في إعادة بناء اإلنسانية الصعبة التي يواجهها النساء واألطفال الفلسطينيون وأسره
المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، ويحث الجهات المانحة الدولية ووكاالت األمم المتحدة 
ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة 

 تصدي ألثر األزمة الحالية.اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، لل
 9/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "األونروا" تعلن عن تمويل سعودي جديد لمشاريعها في الضفة الغربية .58

أعلنت وكالة "األونروا" في الضفة الغربية، مساء امس الخميس، عن الدعم السعودي الجديد : غزة
والر مقدم من المملكة العربية السعودية من خالل الصندوق السعودي مليون د 32الذي تبلغ قيمته 
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للتنمية وذلك لتلبية العديد من احتياجات البنية التحتية في مدارس "األونروا" ومراكزها الصحية في 
 الضفة الغربية.

وأقيم حفل اإلعالن في مخيم عايدة لالجئين في بيت لحم بحضور مدير عمليات "األونروا" في 
فة الغربية سكوت أندرسون، وممثلين عن دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، الض

 وأعضاء اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة لالجئين.
وجاء في بيان للمنظمة األممية "ستساهم المنحة في تمويل إعادة بناء وتأثيث وتجهيز ثالث مراكز 

في بلدة دورا ومخيمي عايدة والفارعة لالجئين، وفي مدارس الذكور  صحية تابعة لألونروا بالمعدات؛
 ".وطولكرمالتابعة لألونروا في مخيمي جنين 

مليون  150فقط، قدمت المملكة العربية السعودية تبرعات بأكثر من  2016وجاء في البيان: في العام 
الواليات المتحدة األمريكية. وأيضا  دوالر لـ"األونروا"، األمر الذي يجعل المملكة ثاني أكبر مانح بعد

، عضوا مهما في اللجنة االستشارية 2005فقد أصبحت المملكة العربية السعودية منذ عام 
 لـ"األونروا"، والتي تقدم النصح والمساعدة للمفوض العام في أدائه مهام والية الوكالة.

 9/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 "الصليب األحمر" بغزة يطالب بإنهاء الحصار مدير .59

قال مدير اللجنة الدولية للصليب األحمر، في قطاع غزة، مامادو سو، إن القيود المفروضة : غزة
 على القطاع، من "سلطات الجوار"، دون أن يسّمها، تعرقل "بناء الحياة والبنى التحتية المدمرة فيه".

الخميس، في مقر اللجنة غرب غزة، أعلن فيه إنهاء مهامه وأضاف خالل مؤتمر صحفي عقده اليوم 
كمدير للجنة: "غزة لديها الكثير يمكن أن تعطيه، لكن القيود لها األثر العظيم على حياة الفلسطينيين 

 اليومية، وتمنع ذلك".
 وحسب "سو"، فإن ما تحتاجه غزة ال يتوقف على المساعدات اإلنسانية، "بل إعطائها الفرصة إلعادة

وأكمل: "االحتياجات اإلنسانية لغزة، أكبر من أن  بناء الحياة، وا عادة األمل لسكانها بمستقبل كريم".
 توفرها اللجنة بمفردها".

وأشار إلى أن "استمرار فرض القيود على القطاع ال يمكن أن يجلب االستقرار، وكل مقومات غزة 
مليون إنسان  2، من العار أن يكون هناك وتابع" رسالتي للعالم أصبحت في مهب الريح جراء ذلك".

 يعيشون على هذه البقعة الصغيرة، وُيتركون في وضع إنساني كهذا".
 8/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : ال ضمانات لدفع اإليجار للمتضررينفي غزة مدير عمليات األونروا .61
الجئين الفلسطينيين "األونروا" في أكد مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل ال: يحيى اليعقوبي -غزة 

قطاع غزة "بو شاك" أن ميزانية األونروا للعام القادم، تظهر نقصا في التمويل، مشددا في الوقت ذاته 
هو توفير دعم لتوفير بدل إيجار لقرابة سبعة آالف أسرة  2017أن أصعب ما سيواجه وكالته في 

 متضررة.
سطين" أمس: "ال نضمن وجود تبرعات تسد دفعات وقال بو شاك في حوار خاص مع صحيفة "فل

طلب  500بدل اإليجار لتلك العائالت"، مشيرًا إلى أن وكالته استقبلت منذ شهر مايو/ أيار الماضي 
إلعادة إعمار منازلهم المدمرة بشكل كامل ولم تتم الموافقة على هذه الطلبات من قبل سلطات 

 االحتالل، وما زالت تنتظر الموافقة.
 8/12/2016، طين أون الينفلس

 
 إدانة شديدة الشتباكات عين الحلوة«: األونروا»أعنف بيان لـ .61

طبيعتها في عين الحلوة بعد االشتباكات التي وقعت فجر  إلىعادت الحياة، أمس، : محمد صالح
تابعة للسلفي المتشدد  وأخرى « فتح ـ اللجنة المركزية»حركة  إلىبين مجموعة تنتمي  األول أمس
المخيم ضد تفلت السالح  أهاليعلى الماديات وسط ارتفاع صرخة  أضرارهال بدر واقتصرت بال

 والمسلحين.
صدارهاعلى خط تلك االشتباكات « األونروا»، دخول أمسوكان الفتا لالنتباه،  بيانا وصف بـ  وا 

المرات ، علما أنها كانت تكتفي في «أعمال العنف المسّلح في عين الحلوة»ضد « العالي النبرة»
 السابقة ببيانات خجولة.

وبين طالب  األهاليأعمال العنف المسّلح، واستخدام األسلحة النارية والتسبب بهلع  إلىالبيان  وأشار
 «.وتعرّيض حياة الطالب للخطر»مدارس األونروا 

واعتبرت ذلك انتهاكا واضحا « األونروا»وأدان البيان دخول أحد المسلحين عمدا إلى إحدى مدارس 
المسلح طلب من التالميذ إخالء المدرسة علما أّن  أنلحرمة مباني األمم المتحدة وحياديتها حيث 

 علم األمم المتحدة كان يعلو المكان.
عن عميق قلقها حيال أعمال العنف المسّلح واالشتباكات في مخيم »في بيانها « األونروا» وأعربت

األونروا » أنمع التشديد على «. وسالمتهم عين الحلوة وانعكاسات ذلك على أمن سكان المخيم
ستتابع آخر التطورات وهي ماضية قدًما في الحوار مع الجهات المعنية حرًصا على سالمة الجئي 

 «.فلسطين المقيمين في عين الحلوة
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الخميس  أمساستئناف العمل  إلىفي عين الحلوة قد دعت « اللجان الشعبية الفلسطينية»وكانت 
 المؤسسات الصحية والتربوية والتجارية واالجتماعية في المخيم.كالمعتاد وفتح 

 9/12/2016، السفير، بيروت

 
 هل شيد الفلسطينيون ميناءهم على بحر غزة؟ .62

 د. فايز أبو شمالة
رغم المناورات التي أجرتها المقاومة الفلسطينية داخل مدن قطاع غزة قبل أيام، والتي تحاكي 

لصهاينة، ورغم المناورات التي أجراها الجيش اإلسرائيلي على حدود قطاع المواجهة واالقتحام لمواقع ا
لرجال المقاومة الفلسطينية، إال أن وقوع  اإلقدامغزة قبل أيام، والتي تحاكي مجابهة عمليات 

المواجهة بحد ذاتها أمر غير وارد في هذه المرحلة، التي يؤكد فيها تقرير مراقب الدولة إلى عدم 
لى عدم قيام المجلس  إلىالف الصواريخ الموجهة آيل لمواجهة عشرات جاهزية إسرائ أراضيها، وا 

الوزاري المصغر بإجراء حتى نقاش واحد حول االستعدادات للدفاع عن الجبهة الداخلية منذ الحرب 
 األخيرة على غزة.

يلية عن إن الذي يلجم إسرائيل عن التفكير بالعدوان على قطاع غزة هو عجز المخابرات اإلسرائ
معرفة ما يجري تحت األرض في قطاع غزة، وبالتالي عدم قدرة الجيش اإلسرائيلية على تجديد قائمة 
األهداف المطلوبة، وبالتالي عدم قدرته على تغيير الواقع القائم على أرض غزة، وهذا ما تناولته 

ام القادم، والذي أشار وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عشية ترقب صدور تقرير مراقب الدولية مطلع الع
المؤسسة األمنية لم يكن لديها خطة شاملة للتعامل مع أنفاق »إلى تحقيق داخلي للجيش يؤكد أن 

 .2014 على غزةحماس الهجومية عشية الحرب 
ولكن تقرير مراقب الدولة عن فشل الحرب على غزة أشار إلى ثالث مالحظات شخصية تتعلق 

 هي:بعمل رئيس الوزراء نتانياهو، و 
 نتانياهو بفحص بدائل أخرى غير الحرب على غزة لم يقمـ 1
 ـ  ولم يقم باطالع المجلس الوزاري على مخاطر األنفاق.2
 ـ لقد غابت االستعدادات العسكرية لمواجهة تهديد األنفاق.3

سأناقش النقطة األولى فقط، والتي أعاب فيها تقرير مراقب الدولة على رئيس الوزراء عدم بحثه عن 
بدائل أخرى للحرب، وهذا النقطة تؤكد على ضيق األفق السياسي لرئيس الوزراء، الذي تجاهل عدة 

 خيارات سياسية وحياتية، كانت ستضمن عدم اشتعال حرب غير مضمونة النتائج.
 فهل تعلم نتانياهو وقادته العسكريين من فشل الحرب على غزة؟
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أن إسرائيل تحسب ألف  االحتكاكدار عامين من بكل تأكيد، فقد دللت التجربة الميدانية على م
حساب ألي حرب قادمة على قطاع غزة، ويكفي اإلشارة إلى ما تقوم به كتائب القسام من عمل 
جبار على شاطئ بحر خان يونس، حيث شرعت منذ عدة شهور في إقامة ميناء فلسطيني كبير، بل 

عها الطويلة عشرات األمتار، وهي تمشي أشرف مهندسو القسام على إقامة رافعة عمالقة، تمد ذرا 
 على سكة حديد، لتنقل الحجارة الضخمة، وتثبيتها على حوافي الميناء

هذا العمل الكبير يتم فوق األرض، وتحت عين األجهزة األمنية اإلسرائيلية، التي أيقنت بأن من يقوم 
الستعراض بمقدار ما يهدف إلى بعمل بهذا العمل الضخم، وبهذه التكلفة الكبيرة، ال يقصد من ورائه ا

فرض ميناء غزة حقيقة قائمة في عمق البحر، ستنطلق منه السفن الغادية والرائحة إلى العالم 
الخارجي، دون خوف من ردة فعل الجيش اإلسرائيلي التي سيدرك أن اعتراض سفن الفلسطينيين في 

 عرض البحر، يعني التعرض للسفن اإلسرائيلية بصواريخ المقاومة.
 8/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 شيء ما يحدث في إسرائيل .63

 حنين زعبي
أعلن اليمين عن اليوم الذي مر به قانون شالتسويةش لتبييض جميع البؤر االستيطانية شكيوم تاريخيش، 
وربما كان هو الوحيد الذي أعطاه معناه وقيمته الّسياسّية الحقيقية. إذ ال يعبر هذا اليوم عن شتبييض 

ناتش غير شرعية وفق القانون اإلسرائيلي نفسه، بل يعبر عن انتقال إسرائيل من مرحلة إدارة مستوط
 الصراع إلى مرحلة حسمه من جهتها.

القانون الذي مر ال يشرعن جميع البؤر االستيطانية فقط، بل يضمن توسعها، وليس بأقل أهمّية أّنه 
تل االستيطانية الكبيرة، المحيطة بالقدس، يمّهد سياسيا وشنفسيًاش لمخططات مصادرة وتوسيع الك

 وا غالقها تماما باالستيطان، كتلك بين القدس وبيت جاال مثاًل.
لكن الجديد فيه، ليس السلب والنهب، فعلى وطننا الفلسطيني المنهوب أقيمت الدولة العبرية وبنت 

المشروع االستيطاني برّمته مدنها وبلداتها، والمشروع االستيطاني هو جوهر الدولة، وآلّية وجودها. و 
هو جريمة حرب، وشعاموناش وغيرها، سواء بنيت على أرض خاصة أو أمالك غائبين أو ش أراض 

 دولةش، فهي تبنى بالسرقة على أرض فلسطينية.
لقد قلنا دائما أّن الدولة العبرية هي ذراع من أذرع المشروع االستيطاني الصهيوني، وهي ليست 

قل يوما ال فكريا وال أخالقيا وال عمليا عنه، ال في جهازها القضائي وال مستقلة عنه، ولم تست
اإلعالمي وال األكاديمي وال في أجهزة التخطيط والبناء والتعليم وغيرها، هذه أجهزة تتمتع باستقالل 
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ما لشرعنته  قانوني ورسمي، لكن جميعها ُمسخرة إّما لتنفيذ مشروع استيطان إحاللي: سلب وطرد، وا 
وير منظومة قيم وأخالق متجانسة معه. وقد احتاج المشروع االستيطاني الصهيوني دائمًا ولتط

 لمؤسسات الدولة لبناء شرعيته عالميًا وداخليًا. 
لكّن شقانون التسويةش هذا هو الشرخ األكبر بين النخبة اإلسرائيلية التي أقامت الدولة تعلى مشروع  

لماضية تقريبًا، فحرصت على التوافق بينهما، وبين نخبة لم استيطان  وسيطرت عليها طيلة العقود ا
تشارك عمليًا في بناء الدولة العبرية، وحملت المشروع االستيطاني دون فذلكات الدولة ورسمياتها 

 وقيودها الهامشّية.
فجاء هذا القانون ليس ليعبر فقط عن تغير النخب في إسرائيل، وعن انتصار الثانية على األولى، 

 من قيود الدولة التي تحسب حسابات الشرعية الدولية. إسرائيل الكبرى يعيد تحرير مشروع بل ل
نرى هذا ش التحررش، أيضًا في سياسات التعليم وفي دخول مئات الجهات االستيطانية والتوراتية 

 للمدارس اليهودية لتشكل جزءا مهمًا من برنامج التعليم.
عن شرسمياتهاش، تتخلَّى عن مؤّسساتها التي كثيرا ما عملت  هذا هو ما يجعل الدولة العبرية تتخلى

لتغطية مشروعها االستيطاني، ليتجّلى هذا المشروع عاريًا، حتى من رموز هيبة الدولة مثل المحكمة 
 العليا، التي عملت على تقييد االستيطان وعلى إعطائه الشرعية األساسية في نفس الوقت.

سيادة المشروع االستيطاني على الدولة العبرية، وسيادته على الضفة  لقد فرض هذا القانون سيادتين،
 الغربية معلنًا بداية عملية لضمها.

شيء ما يحدث في إسرائيل، مستغاًل تحّوالت وتخبطات في العالم العربي، ومستغاًل انسداد أفق 
ثورة وتمرد الشارع  المشروع الوطني الفلسطيني وتحّول السلطة الفلسطينية لوكيل تهدئة وسيطرة على

 الفلسطيني وشبابه.
لكن الصراع ال يحسم داخل برلمان القامع وال عبر قوانينه وال داخل حكومته، بل يحسم في الميدان 
حيث يقرر المقموع أن يتمرد، وحيث يرى المقموع أّنه أولى في حسم الصراع، فإدارة الصراع هي إدارة 

 وع وال من مصلحته.للقمع، وتلك لم تكن أبدا من مهمة المقم
وبدايات حسم الصراع تكمن في تدفيع المحتل بشكل مستمر ثمن االحتالل وتكلفته، سياسيًا 
واقتصاديًا ومعنوّيًا، حّتى عندما ال نستطيع تحقيق انتصارات كاملة. وهذا بمقدور شعب قّدم، وما 

حها دعم أحرار العالم. زال، من التضحيات الكثير، وقضية نجحت عدالتها وتفوقها األخالقي في من
 وهو ما سيساعدنا على مالحقة نتانياهو وتقديمه للمحاكمة الدولّية فعاًل.
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أّما ما يعنيه ذلك بالنسبة لدورنا نحن ضمن المشروع الوطني الفلسطيني، فهو أنه يكمن في طرح 
مشروع أنفسنا كقوة سياسية هي البديل الديمقراطي الوحيد الذي يّتسع لكل ديمقراطي مناهض ل

 السيطرة الصهيوني.
 8/12/2016، 48عرب 

 
ق ِشباك الخليج .64  حتى ال تتمز 

 صالح النعامي
بات التباهي بعالقات "وثيقة مع دول  عربية ال تقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل" الزمة في 
ل محاججة رئيس حكومة اليمين المتطّرف في تل أبيب، بنيامين نتنياهو، خصومه في الداخل، للتدلي

على العوائد االستراتيجية التي تحققها حكومته، على الرغم من مواقفها المتشّددة من الصراع مع 
الفلسطينيين. وال يفّوت نتنياهو فرصة من دون أن يحّدد مجاالت التعاون مع هذه الدول، وهي: 

ن كان نتنياهو، ولدواع  دب لوماسية وأمنية، التصّدي للمشروع اإليراني ومواجهة "اإلسالم المتطرف". وا 
ال يحّدد هوية هذه الدول العربية، وال أنماط التعاون وآلياته، فإن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية، 
هرتسل هليفي، أشار، أواخر األسبوع الماضي، إلى "طاقة كامنة وواعدة" في عالقات إسرائيل بشكل 

ي. وفي المقابل، يشير الجنراالت خاص مع دولتين تمثالن الثقل األكبر في مجلس التعاون الخليج
المتقاعدون وكبار المسؤولين الصهاينة السابقين، وكذا وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والغربية، بالتفصيل 
إلى مجاالت التعاون، والتي تشمل تبادل المعلومات االستخبارية والتعاون األمني والتنسيق السياسي 

 وتصدير التقنيات العسكرية. 
القة الخليجية اإلسرائيلية أمرًا مستجدًا، حيث تبين، حسب وثائق "ويكليكس"، أن إسرائيل ال تعد الع

عينت مبعوثا سريا لها في دول الخليج، هو الدبلوماسي برويس كشدان، المولود في بريطانيا، وقد 
عرضت هذه الوثائق محاضر لقاءات جمعت كشدان وأكثر من وزير خارجية خليجي. في المقابل، 

ل الخليجية التي تعي طابع االحتفاء اإلسرائيلي بالعالقات السرية معها، ليس فقط لم تبادر إلى الدو 
نفي هذه العالقات، بل منحت إشارات  تدلل على أن وراء األكمة ما وراءها. لم تنف اإلمارات العربية 

مشاركة في األنشطة نبأ استقبال وزراء ودبلوماسيين إسرائيليين، وسمحت للرياضيين اإلسرائيليين بال
الرياضية الدولية التي تنظم على أراضيها. في حين تحتضن اإلمارات شركات خليجية تقوم حاليا 
ببناء سفن حربية لصالح سالح البحرية اإلسرائيلي، كما كشفت "يديعوت أحرنوت" قبل أيام. وفي 

ليمين المتطرف، من دون المقابل، يزور مسؤولون سعوديون سابقون إسرائيل ويلتقون ممثلي حكومة ا
يماءاته.   أن تتم مساءلتهم، على الرغم من دالالت الحدث وا 
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ترتكب دول الخليج في رهاناتها على عوائد العالقة مع الكيان الصهيوني خطيئة استراتيجية، لن 
تسهم إال في زيادة مستوى المخاطر على أمنها، وتفاقم من حدة التحديات التي تواجهها. فلو تجاهلنا 
لحظة االعتبارات التي تمثلها المنطلقات القيمة واألخالقية والقومية، فإن إعمال منطق الواقعية 
السياسية يدلل على أن العالقة والتنسيق اإلسرائيلي الخليجي أفضى إلى مكسب صهيوني خالص، 

اإليراني، الذي وخسارة خليجية كبيرة. فلو أخذنا، مثاًل، التنسيق الثنائي بشأن مواجهة المشروع النووي 
احتفى به الصهاينة، سنجد أنه أسهم في تعاظم الخطر اإليراني على دول الخليج. وظفت إسرائيل 
الموقف الخليجي في زيادة فاعلية ضغوطها على الغرب، وتحديدا على إدارة الرئيس األميركي، باراك 

ات األمن "القومي" أوباما، لكي يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، يستجيب بشكل خاص لمتطلب
الصهيوني. بدليل أن الصهاينة يرفضون حاليًا أية خطوة من الرئيس األميركي المنتخب، دونالد 

 . إلى جانب ذلك، حصل الكيان الصهيوني 11-21ترامب، إللغاء أو تعديل هذا االتفاق تهآرتس 
ات المتحدة، معونة مليار دوالر من الوالي 38في مقابل االتفاق الذي يرفض حاليا تعديله على 

عسكرية على مدى عقد. وفي المقابل، سمح االتفاق بتوفير بيئة لتعاظم النفوذ اإليراني في المنطقة، 
 بضوء أخضر أميركي، بما فاقم التهديد على دول الخليج وأمنها. 

، أما "اإلسالم المتطرف" الذي تّدعي إسرائيل أنها تنّسق مع بعض دول الخليج في مواجهته، فيشمل
وفق المنطق الصهيوني، أيضًا حركات المقاومة الفلسطينية ذات التوجه اإلسالمي، وكل ما يمكن 
تصنيفه أيضًا تحت قائمة "اإلسالم السياسي"، وال يقتصر على هوامش الحركات الجهادية. قد تكون 

ن كانت  هناك مبالغات إسرائيلية في اإلشارة إلى هذا التنسيق، وقد تتعمد تل أبيب تضخيمه. وا 
األمور كذلك، فإن هناك حاجة لموقف واضح من دول الخليج إزاء التصريحات والتلميحات 

 الصهيونية، حيث إنه عادة ما تتم اإلشارة بشكل خاص إلى دول بعينها. 
ال تتمثل مخاطر التنسيق مع الكيان الصهيوني في بؤس عوائده المباشرة فقط، بل إن االنشغال 

عالمي به يمّس مصداقية الحكومات الخليجية أمام شعوبها واألمة، ناهيك اإلسرائيلي الرسمي واإل
 عن أنه يمثل وقودًا فاعاًل في ماكينة طهران الدعائية ضد الخليج لتبرير توسعها وتغّولها. 

ومما يزيد األمور تعقيدا أن حكومة نتنياهو الحالية األكثر تطرفًا في تاريخ الكيان الصهيوني توظف 
الخليج، وكل من مصر واألردن، لتبرير مخططاتها الهادفة إلى تصفية القضية التنسيق مع 

الفلسطينية، بترويج فكرة "السالم اإلقليمي" التي تعد نتاج نظرة استشراقية عنصرية تبسيطية، تمثل 
منتهى االستخفاف بوعي العرب، نخبا وجماهير. فحسب نتنياهو، التوصل إلى تسوية  مع العالم 

ن كان نتنياهو يتعمد عدم تقديم تفاصيل حول هذه العربي يجب  أن يسبق التسوية مع الفلسطينيين. وا 
الصيغة، فإن أستاذه موشيه أرينز الذي اكتشفه ودفع به إلى عالم السياسة، يجاهر بأن هذه التسوية 
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 تقوم على صفقة  تساعد بموجبها إسرائيل أنظمة الحكم العربية على البقاء، في مقابل تكفل هذه
األنظمة بإقناع الفلسطينيين بالتوقف عن المطالبة بدولة ، واالستعداد لطرح صيغ حل تعفي إسرائيل 

  . 11-1من االنسحاب من الضفة الغربية تهآرتس، 
قصارى القول، الرهانات على العالقة والتنسيق مع الكيان الصهيوني في غير محلها، ولن تفضي إال 

يات أمام الخليج، فمواجهة التحديات الخارجية تتطلب تحصين لمراكمة مزيد من المخاطر والتحد
الجبهة الداخلية، وتعزيز االرتباط بالعمق العربي، وضمنه توثيق العالقة مع القوى الحية في الشارع 

 العربي.
 9/12/2016، العربي الجديد، لندن

 
 وأطفال فلسطين« اإلنسانية»إسرائيل  .65

 د. اسعد عبد الرحمن
في الشرق األوسط توهو « موئل اإلنسانية«و« واحة الديموقراطية»لة الصهيونية بأنها لوال ادعاء الدو 

على كشف المقارفات « الجرأة»األمر الذي تؤيدها فيه دول وقوى عالمية متصهينة  لما امتلكنا 
اإلسرائيلية تدون غيرها من الدول الشمولية أو الفاشية  بحق أطفال فلسطين ناهيك عن التنديد بها. 

أعاله، كان البد من تعرية الوجه القبيح اإلسرائيلي سعيا وراء  االدعاءيكذب « إسرائيل»وألن واقع 
 مساعدة األطفال الفلسطينيين. 

عاما  في فلسطين،  18فإن عدد األطفال تأقل من « اإلحصاء الفلسطيني»بحسب تقرير جهاز 
من السكان، منهم  %45.8الي طفل، أي ما نسبته حو  2,207,535يقّدر بحوالي »، 2016منتصف 

ومعروف أن الطفل الفلسطيني يعاني من أبسط الحقوق الدولية «. أنثى1,080,252ذكرا و 1,127,283
التي يتمتع بها أطفال العالم: قتل، اعتقال، حصار، جوع، ومنهم من فقد معنى الطفولة ومتعة 

لتي زادتهم في نفس الوقت إصرارا الحياة. وطبعا، االحتالل اإلسرائيلي هو مصدر هذه المعاناة، ا
الفلسطينية المستمرة منذ أكثر من عام. « الهبة»وتحديا للواقع المرير الذين يعيشونه ولذلك كانت 

وكثير منهم يعمل بسبب الحاجة االقتصادية للمساعدة في رفع دخل أسرهم فيضطرون للتسرب من 
دره بمناسبة يوم الطفل العالمي، فإن ، في بيان أص«جهاز اإلحصاء الفلسطيني»مدارسهم. وبحسب 

عاما، هم أطفال عاملون سواء بأجر أو  17-10من إجمالي عدد األطفال في الفئة العمرية  4.5%»
وفي حين أن «. في قطاع غزة %2.8في الضفة الغربية و %5.77، بواقع 2015دون أجر خالل 

 شيكل 48.7ستخدمين بأجر، بلغ عاما العاملين كم 17-10لألطفال  بالشيكلمعدل األجر اليومي 
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ساعة  44.4دوالرا أمريكيا ، بلغ معدل ساعات العمل األسبوعية لألطفال العاملين  13تأي ما يعادل: 
 «.2015عمل أسبوعيًا خالل 

، شهدنا العديد من التحوالت على قضية أطفال فلسطين، كان من بينها «الهبة الفلسطينية»منذ بداية 
قرار عدد من القوانين العنصرية على رأسها السماح باعتقال ازدياد عمليات االعتق ال المنظمة، وا 

صدار عدة أحكام عالية وغرامات مالية باهظة بحق عدد من األطفال  14األطفال دون سن  عاما، وا 
أن « الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين»األسرى. ولقد أشارت البيانات الصادرة عن 

طفاًل تم اعتقالهم خالل األشهر األربعة  1,260، وهناك 2015طفاًل خالل  2,634قل االحتالل اعت»
طفل في السجون، غير أولئك الذين دخلوا فئة الشباب أثناء  400، حيث ما زال 2016األولى من 

، في 2015طفال شهيدًا خالل  31ارتقى »، «الحركة»وحسب سجالت هذه «. وجودهم باالعتقال
نادي األسير »ولقد عرض «. 2016ال خالل األشهر العشرة األولى من عام طف 32حين ارتقى 
، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، االنتهاكات التي ترتكبها سلطات االحتالل ضد األطفال «الفلسطيني

إطالق الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر ومتعمد، »الفلسطينيين، والتي ُصنفت كجرائم، ومنها 
بقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح، وتوجيه ونقلهم إلى مراكز  التحقيق والتوقيف وا 

«. الشتائم واأللفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع االعترافات منهم تحت الضغط والتهديد
راءات أما في القدس العربية الشرقية تحديدا، فإن آالف األطفال الفلسطينيين يعانون يوميا من اإلج

االعتقال، والفقر، ونقص »يتبين أن « حقوق المواطن في إسرائيل»اإلسرائيلية. وبحسب جمعية 
الغرف التعليمية، والحرمان االجتماعي، إضافة إلى القوانين المتشددة، خمس معضالت أساسية 

حتالل يواجهها األطفال الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بفعل ممارسات سلطات اال
 «.اإلسرائيلي فيها

اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد إلساءة معاملة »برلمانيا أستراليا إسرائيل إلى  49في بيان لهم، دعا 
واعتبر الموقعون على البيان أن «. األطفال الفلسطينيين في نظام االعتقال العسكري اإلسرائيلي

. أتوماتيكيطفال في المحاكم العسكرية بشكل إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم األ»
وأن تقارير اليونيسيف تؤكد أن سوء معاملة األطفال الفلسطينيين واسعة االنتشار ومنهجية، بل 

وتأسيسا على هذا، يتوجب على مؤسسات المجتمع «. عاما 11شملت أطفاال ال تتجاوز أعمارهم 
ر في استحداث برامج ومشاريع طارئة للمساعدة المحلي، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، االستمرا

في التصدي للواقع المرير الذي يواجهه األطفال من أجل الدفاع عن حقوق الطفل الفلسطيني وتوثيق 
وفضح االنتهاكات التي يتعرض لها، إضافة إلى محاولة دعمه ومساعدته على التكيف مع أوضاع 

المؤتمر الوطني الثالث عشر »ري متابعة توصيات تتميز باالعتقال والقتل واإلرهاب. ومن الضرو 
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، والذي كان أوصى «الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين»الذي نظمته « لألطفال
بضرورة تعزيز العالقة بين األطفال والمسؤولين وصناع القرار، خاصة بالشؤون المتعلقة باألطفال »

بضرورة العمل بكافة الوسائل الممكنة لفضح انتهاكات »كما أوصى المؤتمر العالمي هذا «. وحقوقهم
االحتالل اإلسرائيلي بحق األطفال على كافة الصعد، وفي جميع المحافل الدولية والعمل على تشكيل 

 «.مجموعات ضغط دولية لمساءلة ومحاسبة قادة االحتالل على انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين
 9/12/2016، الرأي، عم ان

 
 لداخلية ال تعني المواطنين فقطالجبهة ا .66

 غيورا آيلند 
 كشف تقرير مراقب الدولة عن جاهزية الجبهة الداخلية النقاب عن ثغرات كبيرة في التحصين. 

من المهم في هذه الحالة الفصل بين ثالثة مجاالت، الثغرات النابعة من نقص الميزانية، الثغرات 
لثغرات التي تسببها اإلدارة غير الناجعة. وعند الخلط التي مصدرها النقص في الرد التكنولوجي، وا

 بين المواضيع الثالثة، ينشأ تشويش يصعب على استخالص االستنتاجات الموضوعية.
بالنسبة للفجوة المالية: يجدر بالذكر أنه ستكون دوما فجوات بين المرغوب فيه والمتوفر. إذ إن 

منقذة للحياة ال توجد في سلة الصحة، وهكذا تتأخر المصادر دوما محدودة. هكذا فان أدوية غالية و 
 لتوسيع "الطرق الدموية".  األعمال

تعدد  األخير: ازداد التهديد دراماتيكيا في العقد إضافيوفي التحصين ضد الصواريخ يحصل شيء 
الصواريخ، مداها، شدة تدميرها وما شابه ، ومن الطبيعي أن تأتي القدرة على توفير رد مالي كاف 

 لى ذلك متأخرة.ع
بالنسبة للفجوة التكنولوجية: حتى قبل بضع سنوات لم تكن ثمة قدرة على اعتراض الصواريخ التي 

ذلك يعيدنا  أسبابولكن غير كامل. أحد  أفضل. "القبة الحديدية" تعطي جوابا إسرائيلنحو  أطلقت
بة الحديدية" وليس مئات. يوجد قيد مالي، ولهذا توجد عشر البطاريات من "الق –البند السابق  إلى

جواب تكنولوجي ناجع ضد قذائف الهاون من غزة. هذا تهديد مقلق  اآلنوبالمقابل ال يوجد حتى 
حل، حيث من الصعب  إليجادولكن تبذل جهود وأموال طائلة  –جدا، وعن حق، لسكان غالف غزة 

 ما بالفجوة في هذا الموضوع. أحداتهام 
سلوك وبتوزيع المسؤوليات هي التي يجدر التركيز عليها ألنها إخفاق زائد. الفجوة الثالثة، المتعلقة بال

ولكن يوجد  –وهو موضوع مهم بال شك  –يعنى تقرير المراقب مطوال بحماية حياة المواطنين 
سنوات لم يكن هذا حرجا، الن  8 – 7موضوع أهم منه: حماية البنى التحتية الوطنية. حتى قبل 
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اني من نقص الدقة. كانت سالحا عاديا ليس مبنيا لتعريض أهداف معينة صواريخ العدو كانت تع
موضعية  أهداف إلىمراكز السكان بل  إلىاليوم فيوجد لديه صواريخ دقيقة، لن يطلقها  أماللخطر. 
بعضها عسكري وبعضها مواقع مدنية حيوية كمحطات توليد الطاقة، مصافي البترول،  –نوعية 

من شأنه أن يشل الدولة  األهدافار المركزية وما شابه. وضرب هذه المستشفيات، محطات القط
 لسنوات.

من ناحية فنية يمكن توفير تحصين ناجع ومانع لهذه المواقع ضد الضرب المباشر. ولكن قبل أن 
نسأل كم من المال من السليم التخصيص لذلك، يطرح السؤال من هي الجهة المسؤولة: أي وزير 

. فوزراء المالية أحدولية عن التحصين؟ الجواب المفاجئ هو أنه حتى اليوم ال عليه أن يتحمل المسؤ 
على أجيالهم ادعوا بان المسؤول هو وزير الدفاع. وبرأيهم، فليقرر الوزير التوازن الالزم بين شراء 

ت، منظومات قبة حديدية، تحصين البلدات وتحصين محطات توليد الطاقة. اغواصات، طائر 
ي وزراء الدفاع بان ليس من مهامهم حماية المواقع "المدنية"، وعلى كل وزير ان يهتم وبالمقابل، يدع

وزير الطاقة يحصن مواقع الطاقة والمياه، وزير المواصالت  –بتحصين المواقع التي تحت مسؤوليته 
 يحصن مراكز المواصالت ووزير الصحة يحصن المستشفيات وهلمجرا.

يكون  أن يوجد قرار واضح وملزم في هذا الموضوع الحيوي؟ فإما السؤال ليس من المحق بل لماذا ال
يكون كل وزير مسؤوال "في نطاق عمله"  أنمن ميزانيته أو  األموالوزير الدفاع مسؤوال ويخصص 

يكون التحصين  أالأن تكون ميزانية مركزية للموضوع يديرها وزير الدفاع. ولكن ليس معقوال  أو
 ية أحد.للمواقع الحيوية من مسؤول

هذه  وا غالقهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة على الفجوات في تعريف المسؤولية وصالحياتها. 
نت جسم ينعقد بفزع يالكاب أننت. المشكلة هي يالثغرات ال يكلف ماال ولكنه يستدعي اهتمام الكاب

لمواضيع مهمة  ما، ولكن ليس لديه خطة عمل سنوية أو متعددة السنين للمعالجة الجذرية أزمةأثناء 
ليست عاجلة. بعض هذه المواضيع، مثل ترتيب مجاالت المسؤولية في الجبهة الداخلية، قد تكون 

 الجدير بانتباه المراقب. األمر"باعثة على التثاوب" ولكن التملص من االنشغال بها هو 
 "يديعوت"

 9/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 50 ص             4133 العدد:        9/12/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 ر:كاريكاتي .67
 

 

 
 9/12/2016الين،  أون فلسطين 


