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 وتحتها األرض فوق  ونهارا ليال اإلعداد سنواصل: كتائب القسام .1
 اإلسةالمية المقاومةة لحركة العسكري  الجناح القسام، عزالدين الشهيد كتائب قالتالنبيه:  طالل – غزة
 حتةة  وتحتهةةا األرض فةةو   وا عةةداداا  عمةةالا  بالنهةةار، الليةةل ستواصةةل إنهةةا السةةبت، يةةوم مسةةا   ،"حمةةاس"

 .الصهيوني االحتالل دحر
 شةةمالي، عيلإسةةما األنفةةا  شةةهدا  تةةيبين حفةةل خةةالل مجاهةةديها، أحةةد لسةةان علةة  الكتائةةب وأوضةةحت

 لحظةة كثةب عةن الميدانيةة، المجريةات لكل متابعتها غزة، مدينة شر   الشجاعية بحي العرعير، ورامي
 .والتدريب اإلعداد معركة في االستمرار سوى  خيار ال أنه مؤكدة بلحظة،
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 ،"االحةةةتالل سةةةجون  فةةةي األسةةةرى  لتحريةةةر البشةةةارة سةةةتكون  والتجهيةةةز اإلعةةةداد شةةةهدا  دمةةةا : "وأضةةةافت
 االحةةتالل سةةجون  فةةي ولألسةةرى  كافةةة، القطةةا  أنحةةا  فةةي اإلعةةداد شةةهدا  أرواح  إلةة  التحيةةة موجهةةةا 

 .الصهيوني
 لنةا فخةر ووسةام عةز شةامة هةم والتدريب اإلعداد طريق عل  شهدا نا إن: "قائالا  حديثه المجاهد وتابع

 حةةةول افوااللتفةةة التكةةةات  خةةةالل مةةةن تكةةةريمهم ضةةةرورة علةةة  مشةةةدداا  ،"المجاهةةةد الفلسةةةطيني ولشةةةعبنا
 .نصرته سبيل في قضوا الذي مشروعهم

ا 22 قّدمت الكتائب فإن للقسام؛ إحصائية ووفق  لمواجهة العدة إعداد طريق في 2016 بداية منذ شهيدا
 ".اإلسرائيلي" الكيان

 
 "المستحيل صنعوا"

 صةنعت أسةوداا  والتجهيةز اإلعةداد شةهدا  إن المصري  مشير حماس حركة في القيادي قال جانبه، من
 .المعجزات تصنع التي غزة قطا  عل  المتتابعة والحروب الحصار ظل في المستحيل،

 األرض، بةةاطن فةةي يحفةةرون  طريقةةا، والرجةةو  للسةةكون  يعرفةةون  وال يمضةةون  المجاهةةدين هةةؤال  أن وأكةةد
 .فلسطين كل فلسطين بتحرير المنشود القسام هدف يحققوا حت  سواعدهم تهدأ وال فوقها، ويعدون 
 نتخلةة  لةةن ونحةةن واألقصةة ، القةةدس نحةةو المتجهةةة البوصةةلة علةة  تؤكةةد اإلعةةداد شةةهدا  دمةةا : "وقةةال
 .العدو ستفاجئ التي القادمة للمعركة أعدوا اإلعداد شهدا  أن مؤكداا  ،"البندقية نترك ولن عنكم
 األسرى، جنوده حول نتنياهو بنيامين االحتالل حكومة رئيس إل  اللهجة شديدة رسالة المصري  ووجه
 عةةن االحةةتالل إفةةرا  قبةةل األسةةرى  االحةةتالل جنةةود عةةن اإلفةةرا  أو الحةةدي  بعةةدم حركتةةه التةةزام اا مؤكةةد
 .اعتقالهم أعاد الذين األحرار، وفا  صفقة أسرى 
 ومهمةةا واجةةب، وتحريةةرهم الثوابةةت رأس تمثةةل قضةةيتهم أسةةير آالف 7 وجةةود عةةن نتنيةةاهو لةةيعلم: "وقةةال
 أهةالي يةرى  أن قبةل جنةودك تةرى  لةن العةزة برب سماا ق جيشك وقيادات وزرائك كل مع غربت أو شرقت
 "ذويهم األسرى 
 والمسةةجد األرض قدسةةية مةةن للنيةةل األقصةة ، تةةدنيس مةةنه  ضةةمن االحةةتالل محةةاوالت أن علةة  وشةةدد

 .ستفشل األقص  المسجد في األذان لمنع محاوالته خالل من األقص 
 األنفةةا  ألحةةد بنةةا  بعةةرض القسةةام مفاجةةية منهةةا عسةةكرية، عروضةةاا  تخللةةه الةةذي المهرجةةان ختةةام وفةةي

 القيةةةادة بحضةةور وشةةمالي، العرعيةةر األنفةةةا  شةةهدا  أهةةالي الكتائةةب كرمةةةت المدفعيةةة، لسةةالح وأسةةلحة
 .والعسكرية السياسية

 10/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مستوطنين تسللوا لرام هللا 3أمن السلطة يسلم االحتالل  .2

لطة، ثالثةةة مسةةتوطنين، لسةةلطات االحةةتالل الصةةهيوني، بعةةدما تسةةللوا سةةّلمت أجهةةزة أمةةن السةة: رام هللا
 لمدينة رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة.

 وقالت اإلذاعة العبرية، إن أجهزة السلطة سلمت المستوطنين بعد أن "دخلوا رام هللا الخطي".
ةةةلّسموا علةةة  مةةةدخل مسةةةتوطنة "بيةةةت إيةةةل"، فيمةةةا فتحةةةت شةةةرطة  وذكةةةرت أن المسةةةتوطنين لةةةم يصةةةابوا وسم

 االحتالل تحقيقا معهم.
وتكةةةرر فةةةي األونةةةة األخيةةةرة إقةةةدام أجهةةةزة السةةةلطة علةةة  تسةةةليم مسةةةتوطنين وجنةةةود يقتحمةةةون األراضةةةي 

 الفلسطينية بحجة دخولها بالخطي.
 10/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فلسطين في التعليمية العملية يدمر االحتالل: صيدم .3

 تفةةرض" اإلسةةرائيلي" االحةةتالل سةةلطات إن صةةيدم صةةبري  العةةالي والتعلةةيم التربيةةة وزيةةر نيقوسةةيا: قةةال
ا فلسةطين، دولةة فةي والتنميةة التعلةيم وجةه فةي تحديات  مةن لتةدمير تتعةرض التعليميةة العمليةة أن مؤكةدا
 .والمستوطنين االحتالل
 البحةةةر لمنطقةةة المسةةةتدامة التنميةةة أجةةل مةةةن للتعلةةيم الةةوزاري  المةةةؤتمر فةةي كلمتةةه، فةةةي صةةيدم وأوضةة 
 فةةي الفلسةةطيني والصةةمود للتحةةدي نمةةاذ  قةةدموا والطلبةةة معلمينةةا أن قبةةر ، فةةي عقةةد الةةذي المتوسةةط،
 الشةةةةعب عليةةةةه يحةةةةر  واسةةةةتثمارا المسةةةةتدامة، للتنميةةةةة علميةةةةة وقاعةةةةدة واالقةةةةتال ، االحةةةةتالل مواجهةةةةة

 . المستقبل دولة لبنا  الفلسطيني
جةةرا ات المسةةلحة لنزاعةةاتا مةةن المةةدارس حمايةةة بضةةرورة صةةيدم طالةةب كمةةا  علةة  وركةةز االحةةتالل، وا 

 وفةق تعطيل، دون  الوطنية مناهجهم اختيار في وحقهم مدينتهم، في التعليم في المقدسيين حق حماية
 ".وفا" وكالة نقلته ما

 10/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االتجاهين في السبت البري  رفح معبر فتح أعادت المصرية السلطاتالداخلية في غزة:  .4
 وقطةةا  مصةةر بةةين الحةةدودي رفةة  معبةةر فةةت  المصةةرية السةةلطات : أعةةادت(وكةةاالت) ،«الخلةةي »-غةةزة
 فةي والطةالب والمرضةية اإلنسةانية الحةاالت عبةور أجةل مةن أيام ثالثة لمدة السبت أمس استثنائياا  غزة

 .االتجاهين
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 فةةي السةةبت البةةري  رفةة  بةةرمع فةةت  أعةةادت المصةةرية السةةلطات» أن غةةزة فةةي المعةةابر هيئةةة وأوضةةحت
 الصةةةةالة باتجةةةةاه الحةةةةافالت مغةةةةادرة حركةةةةة وبةةةةدأت العةةةةالقين، المسةةةةافرين ووصةةةةول لمغةةةةادرة االتجةةةةاهين
 .«المعبر من المصرية
 وحدة كشوفات لدى مسجلة إنسانية حالة أل  18 قرابة هناك» إن غزة قطا  في الداخلية وزارة وقالت

 .«للسفر ةماس بحاجة والحدود المعابر بهيئة التسجيل
  11/12/2016الخليج، الشارقة، 

 
 برفح المخدرة" ترمادول" حبوب من كرتونة 180 ضبط .5

 مةةن كميةةة رفةة  بمحافظةةة ضةةبطها عةةن 2016-12-10 السةةبت المخةةدرات مكافحةةة شةةرطة رفةة : أعلنةةت
 .الحدود أمن مع بالتعاون  المحافظة، شمال" ترمادول" نو  من المخدرة حبوب
 من شبكة رصد تم مسبقة معلومات عل  بنا ا " إنه برف  المكافحة شرطة ديرم حماد أنور الرائد وذكر
 ".المدينة شمال محكم كمين خالل المخدرة الحبوب مهربي
 تهريبهةا؛ محاولةة أثنةا " ترمةادول" كرتونةة 180 بحةوزتهم متهمةين ثالثةة علة  القةبض إلقةا  تم أنه وبّين
 .بحقهم القانونية اإلجرا ات الستكمال قالتحقي لمفتش المتهمين تحويل تم أنه إل  مشيراا 

 10/12/2016الين،  أون  فلسطين
 

 شعبنا بحق الجرائم من لمزيد شرعنة لالحتالل األمريكي الدعم: برهوم .6
 المةالي األمريكةي الدعم استمرار إن برهوم، فوزي " حماس" اإلسالمية المقاومة حركة باسم الناطق قال

 رسةةمي دعةةم هةةو الصةةاروخية وأنظمتةةه العسةةكرية قدراتةةه تطةةوير أجةةل مةةن اإلسةةرائيلي للكيةةان والعسةةكري 
 .لإلرهاب

 مةةن لمزيةةد رسةةميا أمريكيةةا وغطةةا  شةةرعنة الةةدعم ذلةةك السةةبت، اليةةوم صةةحفي تصةةري  فةةي برهةةوم وعةةدّ 
 .كافة المنطقة وشعوب الفلسطيني شعبنا أبنا  بحق الصهيونية الجرائم
 .وانتهاكاته مجازره في لإلمعان اإلسرائيلي للكيان تشجيع بمثابة أنه وأكد

 10/12/2016حماس،  حركة موقع
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 مصر مع العالقة بتطوير معنيون : حماس .7
 مصةر جمهوريةة مةع العالقةات بتطةوير معنيةة الحركة إن قاسم، حازم حماس، حركة باسم الناطق قال

 عالقةةة وغةةزة مصةةر بةةين العالقةةة تكةةون  ألن تةةدفع والجغرافيةةا التةةاريخ معطيةةات كةةل أن مبينةةاا  الشةةقيقة،
 .طبيعية
 الةداخلي الشةين فةي تتةدخل ولةن لةم بينها الثابت الحركة موق  عل  تلفزيونية، مقابلة خالل قاسم وأكد
 .العربية مصر جمهورية رأسها وعل  األخرى  الدول من ألي
 رفةةة  معبةةةر فةةةت  أن مبينةةةاا  الفلسةةةطينية، القضةةةية مسةةاندة فةةةي لمصةةةر القةةةومي الةةةدور أهميةةةة علةةة  وشةةدد
طال   سياسةة وسيفشةل أرضةه، علة  شةعبنا صةمود مةن سةيعزز والقطةا  مصر بين التجاري  دلالتبا وا 
 .الفلسطيني الشعب عل  ضغط ورقة من االحتالل وسيحرم اإلسرائيلي االبتزاز

 10/12/2016حماس،  حركة موقع
 

 والتضحيات السالح بغير يكون  لن أرضنا تحرير: البطش .8
 تعةةود لةةن" فلسةطين أن الةةبطش، خالةد اإلسةةالمي لجهةادا حركةةة فةةي القيةادي سةنونو: شةةدد نبيةةل - غةزة 

 .ذلك تحقيق تستطيع لن" السلمية المقاومة" أن إل  مشيراا ،"والتضحيات السالح بغير
ا  برنامجةةه عبةةاس محمةةود فةةت  وحركةةة السةةلطة رئةةيس بنةةا  بشةةين ،"فلسةةطين" صةةحيفة سةةؤال علةة  وردا

 أن تستطيع لن السلمية المقاومة أن البطش أجاب ،"السلمية المقاومة" يصفه ما أساس عل  السياسي
ةةا تةةدخل  حةةواجز إلةة ( VIp) يحمةةل مسةةؤوالا  تةةدخل أن تسةةتطيع ولةةن ،"إيةةرز" حةةانون  بيةةت لمعبةةر مريضا

 ".واض  وهذا" اإلسرائيلي االحتالل
 لحركةةةة العسةةةكري  الجنةةةاح القسةةةام، الةةةدين عةةةز الشةةةهيد كتائةةةب شةةةهيدي تشةةةييع هةةةامش علةةة  ذلةةةك جةةةا 
 .غزة في أمس، من أول العرعير، ورامي شمالي إسماعيل" حماس"

 صةالح فعل هكذا.. والجهاد والتضحية المقاومة بغير يكون  لن" فلسطين إل  الطريق أن البطش وأكد
 (".عنه هللا رضي) الخطاب بن عمر سيدنا فعل وهكذا الجراح، بن عبيدة وأبو األيوبي، الدين

 بالمقاومةةةة إال فلسةةةطين نسةةةتعيد لةةةن" ردفاةةةام ،"التضةةةحية بغيةةةر تكةةةون  لةةةن للحريةةةة الطريةةةق" أن وأوضةةة 
نة هذه والتضحية،  ".ثمن بال حرية ال التاريخ، سم

 10/12/2016الين،  أون  فلسطين
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 القطاع في متشددين ضد واسعة حملة تشن "الشرق األوسط": حماس .9
 أوسةع تشةن «حمةاس» حركةة إن: غةزة قطةا  فةي مطلعة فلسطينية مصادر زبون: قالت كفاح: هللا رام

 نحو قليلة أسابيع في اعتقلت حي  القطا ، في المتشددة التيارات عل  سنوات منذ لها حملة
 النمةو، في أخذت التي الجماعات هذه جماح لكب  محاولة في آخرين تطارد تزال ال بينما منهم، 350

 .أكبر بشكل تتسل  وراحت
 تعةةود «حمةةاس» تقودهةةا التةةي رةالكبيةة األمنيةةة الحملةةة أن ،«األوسةةط الشةةر  »لةةة ذاتهةةا المصةةادر وأكةةدت
 أمنيةةةة مواقةةةع تفجيةةةرات ضةةةد تنفيةةةذ الجماعةةةات هةةةذه بعةةةض نيةةةة حةةةول معلومةةةات وجةةةود األول: لسةةةببين
 جماعةات مةع عالقةات أي وجود حول أكثر معلومات عل  الحصول إطار في يدخل واألخر للحركة،
 .«حماس»و القاهرة التوتر بين من مزيدا تثير التي النقطة وهي سينا ، في متشددة

 11/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 االنقسام من عقد بعد وحماس عباس بين تقرير: تقارب .11
 األمةر الفلسةطينية، الداخليةة العالقةات فةي الفتةاا  تحسةناا  األخيةرة، األيةام يونس: شةهدت محمد - هللا رام

 بةةين الوطنيةةة ةالوحةةد تعزيةةز علةة  يقةةوم عبةةاس، محمةةود للةةرئيس جديةةد توجةةه إلةة  مراقبةةون  يعةةزوه الةةذي
 .الخارجية التدخالت بعض لمواجهة المختلفة واألحزاب والقوى  الفصائل
 حركةةةة بةةةه قامةةةت مةةةا علةةة  «انقةةةالب» صةةةفة إطةةةال  فةةةي عبةةةاس الةةةرئيس تةةةردد األولةةة ، اإلشةةةارة كانةةةت

 المةؤتمرون  ألة ّ  وعنةدما. المؤتمر أمام الطويل خطابه إلقا  لدى ،2007 عام غزة قطا  في «حماس»
 .«غزة في حصل ما: »قال ثم قليالا  تردد ،«انقالب انقالب: »نقائلي عليه
 بةاقي عةن ،«فةت » بعةد الثةاني األكبةر الفصيل تشكل التي «حماس» تمييز فكانت الثانية، اإلشارة أما

 وحفلةةت. للمةةؤتمر االفتتاحيةةة الجلسةةة فةةي خاصةةة كلمةةة بمنحهةةا وذلةةك واإلسةةالمية، الوطنيةةة الفصةةائل
 .واإلشادة المصالحة إشارات من بالكثير الغربية، الضفة في «حماس» قادة أحد ألقاها التي الكلمة
 للمةةرة ،«حمةةاس» إدارة تحةةت الواقةع غةةزة قطةةا  فةي لهةةا المقبةةل االجتمةةا  عقةد المركزيةةة اللجنةةة وقةررت
 مةةع تجةةري  اتصةةاالت أن الرجةةوب، جبريةةل اللةةوا  المركزيةةة اللجنةةة عضةةو وقةةال. االنقسةةام منةةذ األولةة 

 بةين العالقةة فةي الجةاري  التقارب ال  عديدة إشارات إحدى يعد الذي اللقا  هذا عقد لترتيب «حماس»
 وحمةاس فةت » أن الة  الرجةوب ولفةت. الفلسةطيني الشار  في األكبر التيييد تتقاسمان اللتين الحركتين

 .«السياسي النظام توحيد إعادة أجل من قريباا  جدياا  حواراا  ستخوضان
 «حمةاس«و «فةت » عةن ممثلةين بمشةاركة المصةالحة شةين فةي سةميةر  غيةر عمةل ورشة أمس، وبدأت
 باسةةةةم النةةةةاطق وقةةةةال. الفصةةةةائل مةةةةن عةةةةدد عةةةةن ممثلةةةةون  فيهةةةةا يشةةةةارك السويسةةةةرية، جنيةةةة  مدينةةةةة فةةةةي
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 الحةركتين مةن مسةؤولين بةين تجةري  التةي الرسةمية وغيةر الرسةمية اللقةا ات أن بدران، حسام «حماس»
 فإنها االنقسام، إنها  إل  اللقا ات هذه تؤدّس  لم لو حت »: وأضاف. بينهما العالقة تطوير في ساهمت
 .«االنقسام إنها  طريق عل  الطرفين بين التعاون  وتزيد الخالفات تقّل  حتماا 

 أن دون  مةةن المقبلةةة، المرحلةةة فةةي انفراجةةة «حمةةاس«و السةةلطة بةةين العالقةةة تشةةهد أن مراقبةةون  ويتوقةةع
 بةةين العالقةةة فةةي تطةةور هنةةاك: »«حمةةاس» فةةي ولينالمسةةؤ  أحةةد وقةةال. التامةةة المصةةالحة إلةة  تصةةل
 االنقسةام إنهةا  دون  تحةول التةي العقبةات لكةن المقبلة، المرحلة في للتقدم مرش  وهو والرئيس، حماس
 عل  ينعكس بما المقبلة، المرحلة في وحماس فت  بين التعاون  تزايد نتوقع: »وأضاف. «ومعقدة كثيرة

 .«للحصار تتعرض التي غزة في األوضا 
 قيةةادة مةةن وفةةداا  المةةؤتمر، أعمةةال انتهةةا  فةةور عبةةاس الةةرئيس استضةةاف التحريةةر، منظمةةة صةةعيد وعلةة 

 الثالثةة األشةهر فةي الفلسطيني الوطني المجلس عقد بقراره وأبلغه ،«فلسطين لتحرير الشعبية الجبهة»
 حةوار إجرا  باسع الرئيس عل  اقترح الجبهة وفد أن جرار، خالدة النائب الوفد عضو وقالت. المقبلة
 .السياسي البرنام  عل  اتفا  إل  التوصل بهدف المؤتمر، عقد قبيل والقوى  الفصائل بين
 مةةروان األسةةير الحركةة فةةي القةديم خصةةمه إلةة  وحةدة إشةةارات عبةاس الةةرئيس وجةةه ،«فةت » إطةةار وفةي

 مةةن خيةةراأل اليةةوم ففةةي. 2005 عةةام انتخابةةات فةةي السةةلطة رئاسةةة علةة  ينافسةةه كةةاد الةةذي البرغةةوثي،
 علةة  حصةةل مةةروان أن ليبلغهةةا فجةةراا، الرابعةةة السةةاعة فةةي البرغةةوثي بزوجةةة الةةرئيس اتصةةل المةةؤتمر،

 كثيةرون  ويةرى . الحركةة فةي األولة  القيادية الهيئة وهي المركزية، اللجنة انتخابات في األصوات أعل 
 المقبلة، المرحلة في المركزية اللجنة في رفيع منصب في البرغوثي تعيين إل  يتجه عباس الرئيس أن

 فةي واسةع بةدعم يحظة  البرغةوثي أن خصوصةاا  وتماسةكها، الحركةة وحةدة تعزيةز شينه من الذي األمر
 .الفلسطيني الشار 
 خةوض فيهةا قةرر التةي األولة  الرئاسةية االنتخابةات فةي عبةاس للةرئيس عنيةداا  خصةماا  البرغوثي وظهر

 حةةوارات بعةةد الةةرئيس منافسةةة عةةن الحقةةة مرحلةةة فةةي تراجةةع لكنةةه مواجهتةةه، فةةي الرئاسةةية االنتخابةةات
ن السةجن، في «فت » قيادة معه أجرتها مكثفة  المقبلةة الرئاسةية االنتخابةات سةيخوض أنةه وأكةد عةاد وا 
 .«فت » من مواجهته في سيخوضها عمن النظر بصرف
 مةن خارجيةة لضةغو  تعرضةه إثةر «فةت » لةة العةام المةؤتمر عقد إل  الدعوة إل  عباس الرئيس وسار 
 قيةةادة إلةة  دحةةالن، محمةةد «فةةت » لحركةةة السةةابق المركزيةةة اللجنةةة عضةةو اللةةدود، خصةةمة إعةةادة أجةةل

 عةةن مناسةةبة مةةن أكثةةر فةةي عّبةةر كمةةا الفلسةةطينية، الشةةؤون  فةةي «فظةةاا  تةةدخالا » اعتبةةره مةةا وهةةو الحركةةة،
 شةةؤونهم، فةةي أتةةدخل ال أنةةا: »الفتةةة بعصةةبية قةةائالا  شةةؤونه، فةةي العربةةي التةةدخل مةةن الشةةديد امتعاضةةه
 .«شؤوننا في بالتدخل ألنفسهم يسمحون  فلماذا
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 بعةد ،«حماس«و دحالن بين تقارب حدو  من خشيته عن أخيراا، «فت » في مسؤول من أكثر وعّبر
 ماليةةةين عشةةةرات ينفةةةق أنةةةه علمةةةاا  القطةةةا ، فةةةي واسةةةعة بنشةةةاطات بالقيةةةام لةةةدحالن األخيةةةرة سةةةمحت أن

 .الغربية الضفة مخيمات وبعض لبنان تومخيما غزة قطا  في مشاريع عل  الدوالرات
  11/12/2016الحياة، لندن، 

 
 دافئة تجاه الدولة اليهودية مشاعرنتنياهو: ترامب لديه  .11

قةةال رئةةيس الةةوزرا  اإلسةةرائيلي بنيةةامين نتنيةةاهو، صةةباح يةةوم السةةبت، أن الةةرئيس األميركةةي : تةةل أبيةةب
 ب اليهودي والدولة اليهودية.المنتخب دونالد ترامب لديه مشاعر دافئة جدا اتجاه الشع

ونقلةةت وسةةائل إعةةالم عبريةةة عةةن نتنيةةاهو قولةةه خةةالل لقةةا  مةةع قنةةاة "سةةي بةةي اس" األميركيةةة، "أعرفةةه 
جيةةدا، مواقفةةه اتجةةاه إسةةرائيل واضةة  جةةدا، لةةيس هنةةاك شةةك فةةي أن موقفةةه تجةةاه إسةةرائيل واليهةةود هةةو 

 ية بقيادة ترامب.إيجابي". متوقعا أن يتم تعزيز العالقات مع اإلدارة األميرك
وأضةةاف "أنةةا أرحةةب بعمليةةة انتخابةةه وأتطلةةع للعمةةل المشةةترك معةةه.. لةةيس هنةةاك خةةالف بشةةين مواقفةةه 

 ومشاعره الدافئة تجاه الشعب اليهودي والدولة اليهودية".
وبشين باراك أوباما الرئيس األميركي الةذي سةتنتهي واليتةه، وخطابةه فةي الكةونغرس حةول الصةفقة مةع 

نيةةاهو "إن هةةذه الصةةفقة تهةةدد وجةةود إسةةرائيل، وبالتيكيةةد نحةةن نرفضةةها ونعارضةةها كليةةا". إيةةران، قةةال نت
نما تيتي في إطار معارضة إسرائيل لالتفا .  مشيرا إل  أن خالفاته معه ليست شخصية وا 

 10/12/2016القدس، القدس،   
 

 : أفضل أال يشارك العرب باالنتخابات"إسرائيل"رئيس االئتالف الحاكم في  .12
قال رئيس االئتالف اإلسرائيلي الحاكم يوم السبت انه يفضل أال يشارك المواطنون العرب في : هللارام 

 البالد في االنتخابات.
وقةال ديفيةد بيتةةان، عضةو الكنيسةةت )البرلمةان( مةةن حةزب الليكةود الةةذي يتزعمةه رئةةيس الةوزرا  بنيةةامين 

وأفةرادا إلة  صةناديق االقتةرا ، وأال نتنياهو، وفقةا لصةحيفة هةسرتس "أفضةل أال يةذهب العةرب جماعةات 
 يذهبوا عل  اإلطال  لصناديق االقترا ".

وكةةةان بيتةةةان يةةةرد علةةة  سةةةؤال حةةةول تصةةةريحات نتنيةةةاهو العةةةام الماضةةةي فةةةي يةةةوم االنتخابةةةات، محةةةذرا 
 الناخبين اليهود من أن العرب يتجهون "جماعات وأفرادا" لإلدال  بيصواتهم.
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كنيست أيمن عودة علة  أقةوال بيتةان قةائال "أصةب  بوقاةا يسةتخدمه وعقب رئيس القائمة المشتركة في ال
رئةةيس الةةوزرا  بةةل ويؤكةةد مةةرة تلةةو األخةةرى أن لةةيس للقيةةادة الحاليةةة مةةا تقدمةةه سةةوى العنصةةرية الفظةةة 

 والشعبوية الرخيصة".
 10/12/2016القدس، القدس،   

 
 ي "عمونة"لكل عائلة ف ا  ألف دوالر تعويض 130تقرر صرف  اإلسرائيليةالحكومة  .13

كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عن أن الحكومة : إيهاب العيس  -الناصرة )فلسطين( 
اإلسرائيلية تنوي تعويض عائالت المستوطنين الذين سيجري إخالؤهم من  مستوطنة "عمونة" بحزمة 

 تعويضات، اعتمادا عل  قيمة الممتلكات التي تمتلكها كل عائلة استيطانية.
 130ة "العبرية" الثانية، يوم السبت: إن التعويضات قد تصل إل  نص  مليون شيكل )وقالت القنا
 أل  دوالر(.

 10/12/2016قدس برس، 
 

 تصادق على صفقة السفن الحربية الكنيسترغم تحقيق الشرطة:  .14
صةةةادقت لجنةةةة فرعيةةةة للجنةةةة الخارجيةةةة واألمةةةن التابعةةةة للكنيسةةةت علةةة  اسةةةتمرار رصةةةد : بةةةالل ضةةةاهر
فقة شرا  سةفن حربيةة مةن شةركة بنةا  السةفن األلمانيةة "تيسةنكروب"، وذلةك علة  الةرغم مةن ميزانية لص

أن الشةةرطة اإلسةةرائيلية تجةةةري تحقيقةةا حةةول هةةةذه الصةةفقة وصةةةفقة شةةرا  ثةةال  غواصةةةات بعةةد ظهةةةور 
شةةبهات حةةول المحةةامي دافيةةد شةةيمرون، المحةةامي الخةةا  لةةرئيس الحكومةةة بنيةةامين نتنيةةاهو، فةةي هةةذه 

 الصفقات.  
كةةرت صةةحيفة "هةةسرتس" اليةةوم، األحةةد، أن لجنةةة ميزانيةةة األمةةن المتفرعةةة مةةن لجنةةة الخارجيةةة واألمةةن وذ

بالكنيست ولجنة المالية صادقت عل  استمرار رصد ميزانية لصفقة السفن الحربية خالل اجتما  عقد 
يش يةةةوم الخمةةةيس الماضةةةي، بحضةةةور وزيةةةر األمةةةن اإلسةةةرائيلي، أفيغةةةدور ليبرمةةةان، ورئةةةيس أركةةةان الجةةة

 اإلسرائيلي، غادي آيزنكوت.
 11/12/2016، 48عرب 

 
 العسكري  "تفوقها"غدا  للحفاظ على  "إسرائيل"في  "35-أف الشبحطائرة " .15

« 35-أف»مةةةةن طةةةةراز « شةةةةب »تتسةةةةلم إسةةةةرائيل غةةةةداا طةةةةائرتي  : أ ف ب - الحيةةةةاة –القةةةةدس المحتلةةةةة 
ون كارتر ونظيره اإلسرائيلي أفيغدور األميركية المقاتلة، في احتفال يحضره وزير الدفا  األميركي آشت
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الجويةةة. وبوصةةول الطةةائرتي ن، تصةةب  إسةةرائيل األولةة  فةةي المنطقةةة التةةي « نيفةةاتيم»ليبرمةةان فةةي قاعةةدة 
تحصل عل  هذا النو  من الطائرات المقاتلةة، مةا يتةي  لهةا الحفةا  علة  تفوقهةا العسةكري النةوعي فةي 

 الشر  األوسط.
طةةائرة اشةةترتها إسةةرائيل، علةة  أن تتسةةلم سةةبع طةةائرات  50ولةة  مةةن بةةين والطائرتةةان تمةةثالن الشةةحنة األ

. ويتم تمويل هذه الصفقة من الدعم العسكري 2021أخرى السنة المقبلة، وستاا أخرى سنوياا حت  عام 
فةةةي المئةةةة مةةةن هةةةذا الةةةدعم علةةة  شةةةرا  عتةةةاد عسةةةكري مةةةن  75السةةةنوي األميركةةةي الةةةذي يشةةةتر  إنفةةةا  

 الواليات المتحدة.
قفةزة نوعيةة فةي قةدرات سةالح »بمثابةة « الشةب »ر األوسةا  العسةكرية اإلسةرائيلية صةفقة طةائرات وتعتب

األفضةةل فةةي العةةالم... وتةةوفر »وكةةان ليبرمةةان وصةةفها الصةةي  الماضةةي بينهةةا «. الطيةةران اإلسةةرائيلي
 مة.المتقاد« 16-أف»وستحل هذه الطائرات مكان طائرات «. ردعاا حقيقياا وتعزز قدراتنا لزمن طويل

 11/12/2016الحياة، لندن، 
 

 بزعم دعمه حماس فيسبوكحملة "إسرائيلية" ضد  .16
بدأت "إسرائيل" حملة إعالمية ضد موقع فيسبوك في الواليات المتحدة األمريكيةة؛ بحجةة أنةه : الناصرة

ال يقةةةوم بمةةةا فيةةةه الكفايةةةة لوقةةة  مةةةا تةةةزعم أنةةةه تحةةةريض علةةة  تنفيةةةذ عمليةةةات مسةةةلحة ضةةةد االحةةةتالل 
 ي"."اإلسرائيل

وقال الكاتةب فةي صةحيفة "إسةرائيل اليةوم" يةائير ألترمةان: إن "المنظمةة اليهوديةة لتطبيةق القةانون" تقةود 
نهةةا تعتةةزم البةةد  بهةةا كجةةز  مةةن دعةةاوى قضةةائية تعويضةةية مةةن فيسةةبوك بقيمةةة مليةةار دوالر،  الحملةةة، وا 

 متهمة الموقع بينه يوفر منصة دعائية معادية لة"إسرائيل".
ن المنظمةةةة "اإلسةةةرائيلية" تجةةةري هةةةذه األيةةةام إجةةةرا ات لرفةةةع دعةةةويين قضةةةائيتين ضةةةد وقةةةال ألترمةةةان: إ

فيسةةةبوك، األولةةة  باسةةةم عشةةةرين ألةةة  "إسةةةرائيلي" ممةةةن انضةةةموا لجهةةةود المنظمةةةة ضةةةد فيسةةةبوك بتهمةةةة 
التحةةريض وتشةةجيع العمليةةات ضةةد "اإلسةةرائيليين"، ومةةن  الفرصةةة للفلسةةطينيين لالسةةتمرار بةةالتحريض 

 موقع لمنعهم من ذلك، عل  حد زعمه.ضدهم دون تدخل ال
أمةا الةةدعوى القضةةائية الثانيةةة فتطلةب تعويضةةا بقيمةةة مليةةار دوالر باسةم "متضةةرري العمليةةات المسةةلحة" 
فسةةاح المجةةال أمةةام  ممةةن قتةةل أبنةةاؤهم بالعمليةةات الفلسةةطينية "فةةي أعقةةاب التحةةريض عبةةر فيسةةبوك، وا 

ربةةة "اإلرهةةاب" المطبةةق بالواليةةات المتحةةدة"، حمةةاس لتمةةارس تحريضةةها بمةةا يشةةكل انتهاكةةا لقةةانون محا
 وفق تلك المزاعم.

 10/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 والصين "إسرائيل"يديعوت: حواجز تعترض تعميق تعاون  .17

قالت صحيفة يةديعوت أحرونةوت إن التعةاون التجةاري بةين إسةرائيل والصةين آخةذ بةالتطور، معتبةرة أن 
نظةةةر بينهمةةةا فةةةي المجةةةاالت السياسةةةية والتعةةةاون علةةة  المسةةةتوى الةةةدولي، ذلةةةك كفيةةةل بتقريةةةب وجهةةةات ال

مشيرة في الوقت نفسه إل  جملة من الحواجز والفجوات تحول دون وصول هذه العالقة إل  المسةتوى 
 الميمول.

أن المشروعات التجارية الكبيرة التةي تةم افتتاحهةا فةي  -في مقال كتبه ديفد شاين-وأضافت الصحيفة 
مجةةال التطةةور التقنةةي وجةةدت صةةداها فةةي إسةةرائيل التةةي تحولةةت إلةة  قبلةةة ألوسةةا  تجاريةةة الصةةين فةةي 

 صينية عديدة في الشهور األخيرة.
إل  أن إسرائيل لةديها الكثيةر ممةا يمكةن تقديمةه  -وهو رئيس رابطة شباب حزب الليكود-وأشار شاين 

، فةي حةين أن الصةينيين ينظةرون للصين لتحقيةق أهةدافها المعلنةة فةي المجةاالت التجاريةة واالقتصةادية
إليهةةةةا علةةةة  أنهةةةةا محطةةةةة تجاريةةةةة رائةةةةدة ومصةةةةدر اقتصةةةةادي مهةةةةم، خاصةةةةة فةةةةي مجةةةةاالت التكنولوجيةةةةا 

 المتطورة.
وأضةةةاف شةةةاين، الةةةذي تةةةرأس الشةةةهر الماضةةةي وفةةةدا كبيةةةرا لزيةةةارة الصةةةين مكونةةةا مةةةن شةةةبان األحةةةزاب 

لبةةرت آينشةةتاين نموذجةةا لليهةةودي النةةاج  اإلسةةرائيلية، أن لةةدى الصةةينيين موروثةةا تاريخيةةا يعتبةةر العةةالم أ
 في مجال دراسته وعمله، وتظهر صوره في الكتب الدراسية والجامعية في الصين.

لكن الكاتب يرى أنه عل  الةرغم مةن المةؤهالت الكبيةرة التةي تمتلكهةا الصةين، فةإن هنةاك جملةة عوائةق 
فةةةةات اللغويةةةةة وعةةةةدم إلمةةةةام تعتةةةةرض رغبةةةةة إسةةةةرائيل فةةةةي تعميةةةةق التعةةةةاون معهةةةةا، فةةةةي مقةةةةدمتها االختال

 اإلسرائيليين بالتطورات في الصين، وألن إسرائيل ترى في نفسها امتدادا للمنظومة الغربية.
ولهةةةذه األسةةةباب يةةةرى شةةةاين أن هنةةةاك عةةةددا محةةةدودا مةةةن الشةةةركات التجاريةةةة اإلسةةةرائيلية التةةةي ترغةةةب 

 ت المتحدة وأوروبا.باالستثمار في الصين، مفضلة بدال من ذلك العمل والتوسع في الواليا
وأكةد أن ذلةةك يتطلةةب مةةن الحكومةةة اإلسةةرائيلية العمةةل علةة  إزالةةة هةةذه الحةةواجز والعوائةةق فةةي العالقةةات 
مع بكين، وتكثية  العمةل الثنةائي بةين الجةانبين لالسةتفادة مةن بعضةهما بعضةا فةي مجةال االتصةاالت 

فسةةةةاح المجةةةةال أمةةةةام بصةةةةفة خاصةةةةة، والتنسةةةةيق المتواصةةةةل فةةةةي مجةةةةاالت الثقافةةةةة والفنةةةةون والتعلةةةة يم، وا 
 اإلسرائيليين للتعرف عل  تاريخ الصين ونظامها السياسي واالقتصادي.

وبحسب الكاتب فإنه ليس أفضل وقت لتقوية أواصر التعاون بين إسرائيل والصين من مطلع العام 
 عاما عل  تفعيل عالقاتهما الدبلوماسية. 25الجديد، حي  سيحيي الطرفان مرور 

 10/12/2016، الدوحةالجزيرة نت، 
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 تزايد أعداد دروز هضبة الجوالن المنخرطين بالجيش اإلسرائيليموقع "واال":  .18

ال العبةةةري عةةةادي حشةةةمونائي الرغبةةةة المتزايةةةدة لةةةدروز هضةةةبة اتنةةةاول الكاتةةةب اإلسةةةرائيلي فةةةي موقةةةع و 
 ضية.الجوالن السوري المحتل في االنضمام إل  الجيش اإلسرائيلي خالل السنوات األربع الما

ورأى أن هةذه الرغبةة تةرتبط بةالحرب الةدائرة فةي سةوريا وأنهةا تنةاقض مةا كةان عليةه الحةال فةي السةةابق، 
 حي  ظل التوتر سيد الموق  بين دروز الجوالن واالحتالل اإلسرائيلي، عل  حد قوله.

 وأضةةةاف "هنةةةاك أعةةةداد قليلةةةة مةةةن الةةةدروز انخرطةةةوا سةةةابقا فةةةي الجةةةيش اإلسةةةرائيلي، ال سةةةيما الوحةةةدات
القتالية، لكنهم كانوا يخفون ذلك عن عائالتهم، خشية ردود فعلهم السلبية، لكن ذلك تغير فور اندال  

 الحرب السورية، حي  تراجع لديهم الشعور بالخوف من أهاليهم وبيئتهم المحيطة بهم".
ئيلي، ونقل الكاتب عن الدرزي الشاب داود حسون قوله إنه انضم إل  لوا  غةوالني فةي الجةيش اإلسةرا

ن  مةةن الشةةبان الةةدروز يريةةدون الحصةةول علةة  الجنسةةية اإلسةةرائيلية الكاملةةة، وينتظةةرون قةةرار  %90وا 
 االنخرا  في جيش االحتالل.

ووفةةق الكاتةةب فةةإن شةةيو  الةةدروز لةةم يعةةودوا يعارضةةون الحصةةول علةة  الجنسةةية اإلسةةرائيلية، أو علةة  
 األقل باتوا يغضون الطرف عمن يحصل عليها.

الةةةدرزي فهةةةد الصةةةفدي إن معظةةةم الشةةةبان الةةةدروز يريةةةدون الحصةةةول علةةة  الجنسةةةية  ويقةةةول المحةةةامي
اإلسرائيلية، بينما الكبار يظهرون االنتما  لسوريا "ويمنعةون أبنةا هم مةن تقةديم طلبةات الحصةول علة  

 الجنسية اإلسرائيلية".
منتمين ألجهةزة وأوض  الصفدي الذي يعتبر نفسه صهيونيا أن هناك زيادة مطردة في أعداد الدروز ال

 األمن اإلسرائيلية.
 والحظ أن سكان الجوالن الدروز بدؤوا يقتربون من إسرائيل في الوقت الذي بدأت تبتعد عنهم.

ثم  2015حصل درزيان فقط عل  الجنسية اإلسرائيلية، وقفز الرقم إل  ثمانين في  2010وبين أنه في 
 .2016في  141إل  

 10/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 مستوطنون يهدمون منزال ويسرقون المياه شمال الضفة .19

 . جنين جنوب الظهر سيلة بلدة في اإلنشا  قيد فلسطيني منزل من أجزا  مستوطنون، هدم
 «المخالة «حومش» مستوطنة من قدموا مستوطنين 8 إن» دياك، أبو فتحي المنزل، صاحب وقال

 أنه وأضاف. «المذكورة المستوطنة من القريب االلتفافي  الشار  من بالقرب يقع الذي المنزل واقتحموا
 المكونة المنزل، جدران كافة بهدم وشروعهم المستوطنين بوجود ففوجئ لتفقده منزله إل  صباحا توجه
 .المياه خزان وتدمير وتخريب «البلوك» الطوب من
نها البنا ، عليها المقام األرض يملك انه دياك أبو وأكد  تقدم انه إل  مشيرا ،«لطابوا» في مسجلة وا 

 .جنين في األمنية المختصة الجهات إل  رسمية بشكوى 
 . نابلس جنوب مادما قرية في بئر من المياه سرقة عل  أمس، مستوطنون، أقدم كما

 11/12/2016المستقبل، بيروت، 
 

 الفلسطينيين في خان يونس وأراضي الجيش اإلسرائيلي يطلق النار على منازل .21
 خان شر   الزراعية وأراضيهم المواطنين منازل الرشاشة أسلحتها بنيران االحتالل، واتق استهدفت
 .غزة قطا  جنوب يونس
 أسلحتها نيران فتحت المحافظة، شر   العسكرية األبرا  في المتمركزة، القوات أن عيان، شهود وأفاد

 .يونس خان شرقي خزاعة شر   النجار حي صوب
 11/12/2016المستقبل، بيروت، 

 
 الطعام عن إضرابهم يواصلون  أسرى  أربعة .21

 داخل الطعام عن المفتوح إضرابهم اإلسرائيلية، السجون  في فلسطينيين أسرى  أربعة غزة: يواصل
 التعامل االحتالل سلطات لرفض والرابع إدارياا، اعتقالهم عل  احتجاجاا  منهم ثالثة االحتالل، سجون 
 .حرب كيسير معه

 11/12/2016الحياة، لندن، 
 

 االحتالل يضيف خمس سنوات على حكم أسير فلسطيني .22
أكدت مصادر حقوقية فلسطينية؛ أن محكمة بئر السبع : إيهاب العيس  -الناصرة )فلسطين( 

اإلسرائيلية أصدرت حكما بالسجن الفعلي خمس سنوات إضافية بحق األسير حمزة أبو صواوين 
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دوالر( كتعويض  6300أل  شيكل ) 25ليصب  حكمه ثمانية عشر عاما، باإلضافة إل  مبلغ 
وأفادت مؤسسة "مهجة القدس للشهدا  واألسرى" )حقوقية غير  للسجان الذي تعرض لمحاولة طعن.

حكومية(، يوم السبت، أن المحكمة اإلسرائيلية اتهمت األسير أبو صواوين بمحاولة طعن السجان 
 اإلسرائيلي.

 10/12/2016قدس برس، 
 

 العالم في إلهاما   األكثر بين من هللا مرا في الميالد عيد شجرة .23
 أيام، قبل المدينة، وسط هللا، رام بلدية أعدتها التي الميالد، عيد شجرة دخلت: خا  - هللا رام

 ملهمة ميالد عيد شجرات خمس ألكثر القصيرة القائمة صاخب، وشعبي رسمي احتفال في وأطلقت
 .أمس االسترالية،" بوست هافينغتون " ةلجريد اإللكتروني الموقع ذكر ما وفق العالم، في

 عرفات، ياسر ميدان في الميالد عيد شجرة من جعل ما أن إل  األسترالية الصحيقة موقع وأشار
 وارتفاعها، شكلها ليس العالم، في إلهاماا  الميالد أعياد شجرات أكثر من واحدة هللا، رام مدينة وسط

 منذ معها، وزوارها المدينة لسكان الكبير التفاعل بل فحسب، المدينة وسط االستراتيجي وموقعها
 .الفلسطينيين غير من المدينة، هذه زائري  قبل من حت  للتصوير، محطة باتت حي  إطالقها،

 11/12/2016األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل مواجهة في الشبابية الدبلوماسية .24
 فلسطين، في المتحدة األمم موذ لن الثاني المؤتمر في المتحدثون  اعتبر هللا: سعد عيس  - غزة

 النضال أن أمس، غزة، بمدينة الكومودور فند  في الشبابي الدبلوماسي المركز نظمه والذي
 .االحتالل ضد الفلسطيني الشعب يخوضها التي الناجعة النضال أشكال أحد الدبلوماسي

 في ودخلت 2012 العام منذ المتحدة األمم في مراقباا  عضواا  دولة أصبحت فلسطين أن إل  ونوهوا
 االنضمام تنوي  أنها كما المتحدة، لألمم التابعة المتخصصة واألجهزة المنظمات من عدد عضوية
 .القريب في دولية ومعاهدة منظمة لخمسمائة
 المنظمات أروقة داخل الدبلوماسي النضال خوض عل  قادرون  الشباب أن إل  المتحدثون  وأشار
 التواصل وسائل خالل ومن الشعبية الدبلوماسية خالل من الثنائية سيةالدبلوما خالل من أو الدولية

 .الحديثة التكنولوجيا أتاحتها التي الوسائل من وغيرها االجتماعي
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 انتزا  الدبلوماسية خالل من استطاعت عباس محمود الرئيس رأسها وعل  القيادة أن المتحدثون  وأكد
 وكش  عليها المقاطعة وفر  إسرائيل ومالحقة ينيةالفلسط للقضية الداعمة القرارات من المزيد
 .الفلسطيني الشعب تجاه اإلنسانية وغير الوحشية العدوانية ممارساتها عن الغطا 
 والمؤسسات الخارجية وزارة عن وممثلون  والدبلوماسيين والكتاب الشباب من العشرات المؤتمر وحضر
 .والمحلية الدولية
 واألجيال الشباب بين الدبلوماسية ثقافة نشر إل  عامر أبو عال  ماسيالدبلو  الدكتور دعا كلمة، وفي

 .التجارب هذه لخوض وتيهيلهم تدريبهم خالل من الشباب دور وتعزيز الصاعدة
 11/12/2016األيام، رام هللا، 

 
سترداد الشهدا"": االحتالل يراو  في تسليم الجثامين ويهرب من قرارات ال الوطنية الحملة" .25

 المحكمة
اعتبرت "الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهدا  المحتجزين : إيهاب العيس  -الخليل )فلسطين( 

والكش  عن مصير المفقودين الفلسطينية" )حقوقية غير حكومية(، أن استثنا  االحتالل من قرار 
ل فرض وقائع تسليم جثامين ثالثة شهدا  لذويهم "محاولة إلثارة البلبلة في الشار  الفلسطيني من خال

 وتصنيفات مرفوضة".
تتبع سياسة  اإلسرائيليةوأكد منسق الحملة في الخليل أمين البايض لة"قدس برس"، أن الحكومة 

عن  األفرا المراوغة وااللتفاف عل  قرارات قضائية والهروب من أي استحقا  قانوني بإعالنها قرار 
تجزة لدى االحتالل قبل موعد محدد لرد جثامين سبعة شهدا  فلسطينيين من أصل عشرة جثامين مح

 عل  قرار المحكمة حول احتجاز الجثامين. اإلسرائيليةالحكومة 
 10/12/2016قدس برس، 

 
 لتخفيف حصار غزة "تسهيالت"أيام:  3القاهرة تفتح معبر رفح  .26

يةام فتحت السلطات المصرية معبر رف  الحدودي أمةس، اسةتثنائياا، لمةدة ثالثةة أ: فتحي صّباح -غزة 
فةي كةةال االتجةاهي ن لتمكةةين المئةات مةةن الفلسةطينيين مةةن مغةادرة قطةةا  غةزة أو العةةودة إليةه. وسةةيتمكن 
من مغادرة القطةا  مرضة  وطةالب وحملةة جةوازات سةفر مصةرية أو عربيةة أو أجنبيةة أو حملةة إقامةة 

 في أي من الدول العربية واألجنبية.
ر نافذة مليوني فلسطيني الوحيدة عل  العالم في ظل وتمدد السلطات المصرية فت  المعبر، الذي يمعتب

الحصار اإلسرائيلي الممحكةم، ليةوم أو أكثةر لتمكةين مئةات آخةرين مةن المغةادرة أو العةودة. وقالةت وزارة 
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مسةةةجلين لةةةديها، « غةةةزي »ألةةة   15فةةةي القطةةةا ، أن حةةةوال  « حمةةةاس»الداخليةةةة التةةةي تةةةديرها حركةةةة 
 يرغبون في مغادرة القطا .

المعبةةر فةةي سةةيا  السياسةةة المصةةرية الجديةةدة تجةةاه قطةةا  غةةزة الهادفةةة إلةة  المسةةاهمة فةةي ويةةيتي فةةت  
« إرز»مةن السةفر عبةر معبةر بيةت حةانون « الغةزيين»تخفي  الحصار اإلسرائيلي المشدد، ومنع جل 

 شمال القطا  إل  الضفة والخار .
 11/12/2016الحياة، لندن، 

 
 تمولها بالده الفتتاح مشاريع غزةالسفير الماليزي يصل  .27

وصةةةةل السةةةةفير المةةةةاليزي بفلسةةةةطين ومصةةةةر، داتةةةةو كةةةةو جعفةةةةر، برفقةةةةة أربةةةةع : ربيةةةةع أبةةةةو نقيةةةةرة -غةةةةزة 
شخصةةيات ماليزيةةة، قطةةةا  غةةزة، عبةةر معبةةةر رفةة  البةةري، اليةةةوم السةةبت، الفتتةةاح ومراقبةةةة العديةةد مةةةن 

 المشاريع الممولة من بالده في القطا .
رجيةة بغةةزة الةةدكتور غةةازي حمةةد، وعةدد مةةن المةةدرا  فةةي معبةةر واسةتقبل الوفةةد المةةاليزي، وكيةةل وزارة الخا
 رف ، بصالة كبار الزوار في المعبر.

وثمن حمد زيارة الوفد الماليزي لقطا  غزة رغم الظروف األمنية الصعبة في شمال شبه جزيرة سينا ، 
الماليزيةةة فةةي مشةةيراا إلةة  أنهةةا تةةيتي فةةي إطةةار زيةةارات متعةةددة لإلشةةراف والمراقبةةة علةة  عديةةد المشةةاريع 

 القطا .
وافتت  السفير الماليزي مقر جمعية إعمار للتنميةة والتيهيةل بخةان يةونس جنةوب القطةا ، والمكةون مةن 
خمسةة طوابةةق تضةةم مركةةز األمةل للرعايةةة واالستشةةارات النفسةةية، ومركةز بسةةمة للسةةمعيات والتخاطةةب، 

صةة، وذلةك بحضةور مةدير ومركز بصةريات غةزة، ومركةز صةحي لتنميةة القةدرات، ومدرسةة بسةمة الخا
 عام مؤسسة "ميرسي ماليزيا" نور عزام، وممثل منظمة التعاون اإلسالمي محمد حسنة.
 10/12/2016فلسطين أون الين، 

 
 المعلمة الفلسطينية حنان الحروب يكرمون العرب  "التربية"وزرا"  .28

ر العاشةةر لةةوزرا  كةةرم وزرا  التربيةةة العةةرب، علةة  هةةامش انعقةةاد المةةؤتم: آال  مظهةةر -البحةةر الميةةت
التربية والتعليم العرب أمس، المعلمة حنان الحروب، من دولة فلسطين، عل  نيلها جائزة أفضل معلم 

 من مؤسسة فاركي غير الربحية في دورتها الثانية. 2016في العالم للعام 
يبات عةن وأعرب رئيس المؤتمر نائب رئيس الوزرا  لشؤون الخةدمات وزيةر التربيةة والتعلةيم محمةد الةذن

تقدير وزرا  التربية العرب وزارة التربيةة للمعلمةة الحةروب فةي دولةة فلسةطين الشةقيقة، لهةذا الفةوز الةذي 
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يعةةد إنجةةازا للمعلةةم العربةةي، ويعكةةس قدرتةةه علةة  التطةةوير وتحقيةةق األفضةةل علةة  المسةةتويين اإلقليمةةي 
 والدولي.

صيدم عن تقديره لةوزرا  التربيةة والتعلةيم بدوره، أعرب وزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور صبري 
العرب لهةذه المبةادرة الكريمةة، التةي تةيتي فةي إطةار دعةم العةرب ألشةقائهم فةي أرض الصةمود لمواجهةة 

 التحديات.
 11/12/2016، الغد، عّمان

 
 البؤر االستيطانية بالضفة الغربية شرعنةقلق بريطاني حول  .29

لشةةةؤون الشةةةر  األوسةةةط وشةةةمال إفريقيةةةا فةةةي الخارجيةةةة أعةةةرب وزيةةةر الدولةةةة : وكةةةاالت – الخلةةةي  غةةةزة:
البريطانيةةة، توبايةةاس إلةةوود، عةةن قلقةةه البةةالغ بشةةين خطةةط التوسةةع فةةي بنةةا  المسةةتوطنات فةةي الضةةفة 

 الغربية.
تقلقنةةةي للغايةةةة موافقةةةة الكنيسةةةت علةةة  المداولةةةة األولةةة  لقةةةانون مصةةةادرة أراض خاصةةةة »وقةةةال إلةةةوود 

وأضةةاف فةةي «. توسةةع كبيةةر فةةي بنةةا  المسةةتوطنات بالضةةفة الغربيةةةللفلسةةطينيين وتمهيةةد الطريةةق أمةةام 
بيان صدر عن الخارجية البريطانية إن هذا اإلجرا  غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويثير الشك 

 بحل الدولتين.« اإلسرائيلية»مجدداا بالتزام الحكومة 
رة التخطةةيط لبنةةا  مسةةتوطنات فةةي وعبةةر الةةوزير البريطةةاني عةةن قلقةةه أيضةةاا بشةةين اسةةتمرار وزيةةادة وتيةة

وحةدة  770ديسمبر/كانون األول الحالي عل  بنا   7أنحا  القدس؛ حي  تم إصدار موافقة نهائية في 
 استيطانية في مستوطنة غيلو.

 11/12/2016الخليج، الشارقة، 
 

 (BDSيؤيدون حركة مقاطعة "إسرائيل") البريطانيةطلبة جامعة مانشستر  .31
وقةال  (،BDSلطلبة في جامعة مانشسةتر البريطانيةة دعةم حركةة مقاطعةة "إسةرائيل")أعلن اتحاد ا: لندن

 % 60اتحاد الطلبة في جامعة مانشستر البريطانية عل  صةفحته علة  تةويتر إن القةرار حظةي بتيييةد 
ومطالبةة الجامعةة بةاالنخرا  فةي هةذه ” إسةرائيل“من طلبة الجامعة من أجل دعم حركة المقاطعة ضةد 

 المقاطعة.
؛ فةةإن القةةرار جةةا  اسةةتجابة لنةةدا  المجتمةةع المةةدني الفلسةةطيني وحملةةة ”إسةةرائيل“وفةةق حركةةة مقاطعةةة و 

 ”. إسرائيل”طالب فلسطين للمقاطعة األكاديمية لة
 10/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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التضييق على الحركة يحذرون الحكومات األوروبية من  ن يووأكاديمن وخبرا" قانوني .31

 (BDSالعالمية)
ئتا شخ  من النخةب األوروبيةة رسةالة مفتوحةة إلة  حكومةات بلةدانهم يحةذرون فيهةا مةن : لندن وّجه مس

التضييق عل  الحركة العالمية لمقاطعة "إسرائيل" )بةي.دي.أس(، مؤكةدين أن تحركةات بريطانيةا ودوالا 
 نسان".أخرى في العالم للحد من دعم هذه الحركات قد "تنتهك المبادئ األساسية لحقو  اإل

التةي وقعهةا خبةرا  قةانونيون وأكةاديميون مةن بريطانيةا -ووفق صحيفة إندبندنت؛ فقد أوضحت الرسالة 
أن مقاطعةةة الشةةركات "اإلسةةرائيلية" والبضةةائع التةةي تصةةنع باألراضةةي الفلسةةطينية  -دولةةة أوروبيةةة 14و

 المحتلة "ممارسة شرعية لحرية التعبير".
 10/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مواقع في سورية جز" من سجال داخلي في تل أبيب علىالغارات اإلسرائيلية تقرير:  .32

وجهت إسرائيل ضربتين فةي أسةبو  واحةد فةي سةورية. الضةربة األولة  : آمال شحادة -القدس المحتلة 
ا  ، أمةا الضةربة الثانيةة فاألربعة«لمنع قافلة تحمل أسلحة إل  لبنان»في الثالثين من الشهر الماضي، 

 الفائت، حين استهدف سالح الجو اإلسرائيلي قاعدة جوية للجيش السوري في المزة.
وخالفةةةاا للمةةةرات السةةةابقة التةةةي تلتةةةزم فيهةةةا إسةةةرائيل الصةةةمت إزا  ضةةةربات كهةةةذه، اختةةةار وزيةةةر الةةةدفا  
د أفيغةةدور ليبرمةةان أن يختةةر  قواعةةد اللعبةةة المّتبعةةة فلّمةة  فةةي اليةةوم ذاتةةه، فةةي لقةةا  مةةع سةةفرا  االتحةةا

األوروبي في تل أبيب، إل  أن إسرائيل نفذت الغارات، مكرراا النغمةة المعروفةة للقيةادة اإلسةرائيلية بةين 
تةةل أبيةةب ال ترغةةب بالتةةدخل فةةي سةةورية ولكنهةةا ستواصةةل منةةع وصةةول أسةةلحة متطةةورة ونوعيةةة إلةة  »

 «.لبنان، وستحافظ عل  خطوطها الحمر
و  الحمةةر التةةي وضةةعها سةةلفه موشةةيه يعةةالون لكةةن الموقةةع الةةذي تعةةرض للقصةة  لةةم يةةدر  فةةي الخطةة

ورئيس حكومته بنيامين نتانياهو، ما أثار العديد من األسئلة. واتفقت جهةات عةدة علة  أن موعةد هةذا 
القصةة  لةةيس صةةدفة. وتةةيتي هةةذه الضةةربة ضةةمن الةةدعوات التةةي أطلقهةةا الةةبعض إلةة  ضةةرورة أن تجةةد 

أي تسةةوية مسةةتقبلية. وبكلمةةات ليبرمةةان، فةةإن  إسةةرائيل لهةةا دوراا فةةي الملةة  السةةوري لتكةةون حاضةةرة فةةي
يران في سورية»  «.إسرائيل ال ترى أن التسوية يجب أن تبقي عل  األسد وا 

وفي الوقت الذي أمعلن عن القص ، كانت إسةرائيل تنةاقش تقريةر مراقةب الدولةة، الةذي يوجةه اتهامةات 
ز إسرائيل عن حماية سكانها. وهو خطيرة للقيادتين السياسية والعسكرية، وفي مركزها اإلخفاقات وعج

« الجةرف الصةامد»تقرير قد يفت  باب التحقيق أمام مسةؤولين عةدة. وعلة  رغةم أنةه مخصة  لعمليةة 
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في غزة، إال أن المعطيات األبرز واألخطر، والتي تثير قلق اإلسرائيليين، هي عل  الجبهة الشةمالية، 
 واحتمال تعرض إسرائيل لقص  صاروخي .

لقصةة  لتعيةةد نقةةاش التقريةةر درجةةة إلةة  الةةورا  وتضةةع الملةة  السةةوري مةةن جديةةد فةةي وجةةا ت عمليةةة ا
الصةةةدارة، فتصةةةريحات ليبرمةةةان أنقذتةةةه مةةةن أي تطةةةةةر  لهةةةذا التقريةةةر، بصةةةفته الرجةةةل األول فةةةي الدولةةةة 
العبريةةة الةةةذي يتحمةةةل مسةةؤولية أي وضةةةع أمنةةةي. الضةةربة فةةةي هةةةذا الجانةةب هةةةي رسةةةالة لإلسةةةرائيليين، 

عيون قيادتهم العسكرية والسياسية تسهر عل  أمنهم وتتخذ خطوات استباقية لمنةع أي ولطمينتهةم بين 
 «.حزب هللا»خطر عليهم، كنقل أسلحة متطورة ونوعيةةة لة

«... كالم فةي كةالم»، «ضربة تمهيدية»، «إسرائيل ليست مستعدة لمواجهة عشرات آالف الصواريخ»
ملها التقريةر، وكلهةا توجةه أصةابع االتهةام وتركةز عناوين عدة وصفت إخفاقةات متخةذي القةرار التةي شة

عل  إظهار المخاطر المحدقة باإلسرائيليين في حال وقو  أي صدام مع سورية أو حزب هللا. كمةا لةم 
يةةةنس الةةةبعض إيةةةران ومةةةا تمتلكةةةه مةةةن صةةةواريخ وتهةةةدد بهةةةا إسةةةرائيل بشةةةكل خطيةةةر. هةةةذا عةةةدا انعكةةةاس 

ل دون اتخةةةاذ القةةةرارات الصةةةائبة، التةةةي تضةةةمن أمةةةن الصةةةراعات الداخليةةةة بةةةين المسةةةؤولين، التةةةي تحةةةو 
اإلسرائيليين كما تعدهم القيادات، بل إن هذه القيادات لم تعدَّ خطَة عمل لحماية الجبهة الداخليةة. أمةا 

 تجهيز المالجئ وتوفيرها ومدى قدرتها عل  حماية السكان، فحد  وال حر .
مسةتعد ألي سةيناريو يشةمل إطةال  عشةرات تقرير مراقب الدولة يكش  صراحة، عن أن الجيش غيةر 

آالف الصةةةواريخ والقةةةذائ  علةةة  إسةةةرائيل، خةةةالل فتةةةرة الحةةةرب، وال حتةةة  مئةةةات أو آالف الصةةةواريخ، 
وأجهزة اإلنذار هي األخرى تواجه خلالا كبيراا، فال قةدرة لةديها علة  تغطيةة منظومةة الصةافرات لتحةذير 

رجةةة الخةةوف والقلةةق لةةدى اإلسةةرائيليين، يسةةجل السةةكان فةةي حةةال التعةةرض لصةةواريخ. وفةةي بنةةد يرفةةع د
المراقةةب فةةي تقريةةره أن مليةةوني إسةةرائيلي سةةيبقون فةةي حةةال وقةةو  هجةةوم صةةاروخي مةةن دون حمايةةةة، 
ومئتي ألة  إسةرائيلي لةن يتمكنةوا مةن االحتمةا  فةي مالجةئ. وقةد زعةز  التقريةر الثقةة بةين اإلسةرائيليين 

 والقيادة العسكرية والجبهة الداخلية.
 

 جئ قليلةالمال
التقريةةةر كشةةة  فةةةي بنةةةده المتعلةةةق بوضةةةعية الجبهةةةة الشةةةمالية، أن نصةةة  بيةةةوت مسةةةتوطنات الجةةةوالن 
السوري المحتل ال تملك مالجةئ، وعلة  الحةدود اللبنانيةة ال يملةك الكثيةر مةن السةكان مواقةع لالحتمةا  

 15صةل إلة  في المئة من البيةوت القائمةة علة  مسةافة ت 32عل  مقربة من أماكن سكناهم، حي  إن 
كيلةةومتراا مةةن الحةةدود اللبنانيةةة، بةةدون مالجةةئ. وبحسةةب التقريةةر، لةةم يةةتم عةةرض خطةةة لمعالجةةة الجبهةةة 
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الداخلية، واألكثر إخفاقا لدى القيادة، بحسب التقريةر، أنةه لةم يةتم تنظةيم مسةيلة تقاسةم المسةؤوليات فةي 
 الجبهة الداخلية.

ائيل علةة  حةةدودها الشةةمالية، يختلةة  بشةةكل التقريةةر يشةةير بشةةكل واضةة  إلةة  أن مةةا سةةتتعرض لةةه إسةةر 
كبيةةر عمةةا تعرضةةت أو قةةد تتعةةرض لةةه فةةي الجنةةوب. وفةةي هةةذا الجانةةب تةةدخل أيضةةاا منظومةةة مواجهةةة 
الصواريخ، القبة الحديدية، في قائمة اإلخفاقات والفشل، فإذا ادع  المسؤولون فةي حةرب غةزة األخيةرة 

« حمةاس»ئةة مةن الصةواريخ التةي قصةفتها فةي الم 90أنها نجحت في إسقا  حةوال   2014في صي  
باتجاه بلدات الجنوب وغالف غزة، فإن الوضةع فةي الشةمال مختلة  كليةاا، حية  إن نوعيةة الصةواريخ 
التةةةي يمتلكهةةةا حةةةزب هللا، بحسةةةب اإلسةةةرائيليين، أكثةةةر تطةةةوراا ودقةةةة، وسةةةيكون مةةةن الصةةةعب علةةة  هةةةذه 

 المنظومة أو غيرها اعتراضها قبل الوصول إل  أهدافها.
 

 خطة الجيش في الشمال
المعطيةةةةةات التةةةةةي أوردهةةةةةا التقريةةةةةر تكشةةةةة  أن الخطةةةةةة التةةةةةي وضةةةةةعها الجةةةةةيش لمواجهةةةةةة حةةةةةزب هللا، 
واستعرضها بتفاخر، سوا  عبر تصريحات مسةؤولين أو خةالل التةدريبات التةي لةم تتوقة  فةي الجةوالن 

ورد فيهةا مجةرد  والجليل، وضعت تحت عالمة سةؤال كبةرى بعةد تقريةر مراقةب الدولةة، فقةد تبةين أن مةا
 أفكار وتصريحات ولكن عل  أرض الواقع إسرائيل غير قادرة عل  تنفيذها.

هةةي االسةةم الةةذي أطلقتةةه القيةةادة الشةةمالية علةة  خطةةة الجةةيش عنةةد وقةةو  مواجهةةات فةةي « مسةةافة آمنةةة»
الشةةةمال. الخطةةةة تتعامةةةل مةةةع البلةةةدات الواقعةةةة علةةة  مسةةةافة تصةةةل إلةةة  أربعةةةة كيلةةةومترات مةةةن الحةةةدود 

الثقيلةةة، وعةةدة بلةةدات أخةةرى تعتبةةر « البرقةةان»نيةةة، وهةةي مسةةافة تالمةةس تقريبةةاا، مرمةة  صةةواريخ اللبنا
بلةدة علة   22ألة  نسةمة. وتقةع  78بلةدة، يعةيش فيهةا نحةو  50مكشوفة نسةبياا. وتشةمل الخطةة حةوال  

 كيلومتر من الحدود فقط. 1مسافة 
ب الدولة ليضةع المؤسسةتين السياسةية أمام هذه الخطة وما نشره الجيش من تفاصيل، ييتي تقرير مراق

ذا كان ليبرمان أو أي مسةؤول إسةرائيلي سيسةع  فةي  والعسكرية في قف  االتهام أمام اإلسرائيليين. وا 
أعقاب القصفين األخيةرين خةالل أسةبو  واحةد علة  سةورية، إلة  طمينةة اإلسةرائيليين بالقةدرة علة  منةع 

واتهامةةات سةةتجعل القيةةادة أمةةام واقةةع تضةةطر فيةةه  الخطةةر عةةنهم، فةةإن مةةا تضةةمنه التقريةةر مةةن إخفاقةةات
 إل  تغيير قواعد اللعب، ليس تجاه سورية أو حزب هللا، إنما وباألساس تجاه اإلسرائيليين أنفسهم.

 11/12/2016الحياة، لندن، 
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 (2 من 2) المقاومة فصائل وضع تقويم في .33
 شفيق منير

 مرتبطةةا العةةّدو مقاومةةة فةةي تلعبةةه أن يمكةةن الةةذي الةةدور ومةةدى المعاصةةرة المقاومةةة فصةةائل تشةةكل كةةان
 تسةم  مةا كمةا والعربيةة، واإلسةالمية العالميةة القةوى  مةوازين بهةا لها تسم  كانت التي والشقو   بالفس 
ر يفّسةةةر وهةةةذا. الصةةةهيوني -العربةةةي الصةةرا  كمةةةا العربيةةةة، – العربيةةةة التناقضةةةات بهةةةا لهةةا  تشةةةّكل تةةةيخم
 ثةورة إلة  تحةّول مةا آخةرا ولةيس وأخيةرا. 1965 فةي فت  قةانطال يفّسر كما ،1964-1948 من ف.ت.م

 ودعمها الفلسطينية المقاومة بروز إل  الحاجة شديد عربي وضع من نشي ما أو ،1967 بعد فلسطينية
 والضفة القدس باقي الصهيوني الكيان احتل حي  1967 حزيران عدوان آثار مواجهة في كت  لحمل
 .السويس قناة حت  ا وسين والجوالن غزة وقطا  الغربية
شةةغاليا اسةتنزافيا دورا المقاومةة فصةةائل لعبةت وبالفعةل  اسةةتنزاف حةرب تنةةدلع كانةت فيمةا العةةّدو لقةوات وا 
. ولبنةان األردن جبهتةا وجههةا فةي فتحةت كمةا. 1969 العةام فةي خصوصةا المصةرية الجبهةة علة  قوّية
 لةم عسةكرية إنجةازات السةوري و  المصةري  الجيشةان فيهةا حقق التي 1973 تشرين حرب في شاركت وقد
ن. حةدوثها يتصةّور العةدو يكن  علة  العةدوان آثةار إزالةة إلة  يصةل ميةداني نصةر بتحقيةق تكتمةل لةم وا 

 1967 تلةت التةي المرحلةة فةي المقةّدر دورهةا المقاومةة لفصائل كان ولكن. والسورية المصرية الجبهتين
 الةةداخل فةةي الفلسةةطينية األرض علةة  مقاومةةة عمليةةات إطةةال  فةةي كمةةا التمةةاس، خطةةو  علةة  عربيةةا
 .الصهيوني الكيان ضدّ  والصرا  الفلسطينية بالقضية المتعلقة السياسية الهامة أبعادهما لهما كانت
 فصةةةائل دعةةم فةةي العربةةي الةةدور بانتهةةا  تةةؤذن لبنةةان مةةن ف.ت.م أخرجةةت التةةي 1982 حةةرب كةةادت

 فةي أمغلسقةا قةد والمصةري  األردنةي لتمةاسا خّطةا كةان أن بعد اللبناني التماس خط عل  العاملة المقاومة
 موازين في وتناقضات وشقو   فمَس  من فمتس َ  قد كان ما أغلق الذي األمر. التتالي عل  1979و 1971
 . أعاله مرّ  كما 1967 يونيو/حزيران حرب بعد القوى 

 المقاومةة نشةا  وتجةّدد األولة  االنتفاضةة انةدال  خالل من الداخل إل  الصرا  بانتقال جا  التعويض
 فةةةي تغييةةري ن المرحلةةة هةةةذه فةةي لعةةب وقةةد. إليةةةه الجهةةاد وحركةةة حمةةاس فصةةةيليّ  بانضةةمام الةةداخل فةةي

 وثانيهمةةا اإلسةةالمية، الثةةورة وانتصةةار إيةةران فةةي الشةةاه نظةةام بسةةقو  إيجابيةةا أولهمةةا تمثةةل القةةوى  مةةوازين
 ضةدّ  المباشةرة السياسةيةو  العسةكرية المواجهةة مةن مصةر وخةرو  اإلسةرائيلية – المصةرية المعاهدة بعقد
 . العّدو
 عمليةةةا وقيادتهةةا المقاومةةة فصةةائل لةةدور التنكةةر علةة  أحةةةد تجةةّرأ أن يحةةد  لةةم األولةة  االنتفاضةةة ففةةي

 عربيةةا العةةام الةةرأي فةةي أثةةر مةةن الصةةغار والفتيةةات والفتيةةان" الحجةةر انتفاضةةة" تركتةةه ومةةا لالنتفاضةةة،
 .وعالميا وا عالميا



 
 
 
 

 

 24 ص             4135 العدد:        11/12/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 مةن المسةل  للكفةاح اإلدانة حدّ  إل  التخلي ذلك في بما تنازالت من رافقه وما أوسلو اتفا  أن صحي 
 فةي األساسةية البنةود بتغييةر قبولهةا ثم الجهاد، وحركة حماس عدا للفصائل الممثلة ف.ت.م قيادة قسَبل

 حركةةة سةةيما وال ف.ت.م فصةةائل ونضةةال الفلسةةطينية القضةةية فةةي انتكاسةةة إلةة  أّدى ف،.ت.م ميثةةا 
 الكفةةاح أن إالّ  ،1993 إلةة  1968 مةةن المقاومةةة وقةةادت الفلسةةطينية الثةةورة أطلقةةت قةةد كانةةت التةةي فةةت 

 حركتةةي قسَبةةل مةةن فلسةةطين لكةةل الكامةةل التحريةةر هةةدف ورايةةة رايتةةه رفةةع خةةالل مةةن يتوقةة  لةةم المسةةل 
 ،1964 فةةي ف.ت.م تيسةةيس فةةي سةةاهموا أو أّسسةةوا الةةذين المسةةتقلين مةةن مقةةّدر وعةةدد والجهةةاد حمةةاس
 .1968 وفي
 شةةةهدا  وكتائةةةب عرفةةةات ياسةةةر مقةةةدّمهم وفةةةي ف.ت.م فصةةةائل لتعةةةود الثانيةةةة االنتفاضةةةة دلعتانةةة ثةةةم

م الةدور جانةب إلة  المقاومةةة فةي الفاعةل والنشةا  المبةادرة إلةة  لفةت ، العسةكري  الجنةاح األقصة   المقةةاوس
 الفصةةائل مةةن وعةةدد الجهةةاد وحركةةة حمةةاس مةةن كةةل قسَبةةل مةةن االستشةةهادي الفةةدائي العمةةل فةةي البةةارز
 .خرى األ
 كشةفت ف.ت.وم فت  قيادة عباس محمود وتولي عرفات ياسر استشهاد بعد 2006 انتخابات أن عل 

 اتفةةا  مةةن لأليةةادي وغسةةال للمقاومةةة انحيةةازا وكةةان. التشةةريعي المجلةةس فةةي حمةةاس النتخةةاب انحيةةازا
 داميةا صةراعا فةت  ممةا. هنيةة إسةماعيل برئاسةة للسةلطة تشةكيال االنتخابةات تلةك عةن نجةم وقةد. أوسلو
 حمةاس تسةّلم عةن أسةفر القّسةام، الةدين عةز وكتائةب غةزة قطةا  فةي لفةت  التابعة األمنية السلطات بين

 مقاومةةة مةن صةاحبها ومةا الثانيةةة االنتفاضةة كانةت إذ المحةّرر غةةزة لقطةا  والعسةكرية السياسةية القيةادة
 تكةون  وبهةذا. شةر  أو قيةد وبةال المستوطنات، ويفك منه ينسحب أن االحتالل عل  فرضتا قد مسلحة
 أو قيةةد وبةةال غةةزة، قطةةا  بتحريةةر فلسةةطين أرض علةة  عملةةي إنجةةاز أهةةم حققةةت قةةد المقاومةةة فصةةائل
 .شر 
 الكيان جيش عل  االنتصار في تاريخيا للمقاومة أيضا يمحّسب أن يجب الذي اإلنجاز هذا تعّزز ولقد

 الفلسةةةطيني لشةةةعبا لةةةدى فيصةةةب . 2014و 2012و 2008/2009 كبةةةرى  حةةةروب ثةةةال  فةةةي الصةةةهيوني
 عسةكرية مقاومةة قاعةدة الصةغيرة الفصةائل من وعدد والجهاد حماس خالل من المقاومة فصائل ولدى

 بالرغم وذلك. كافة وفواتها المقاومة فصائل موات عن ويتحد  يتجاهلها بين ألحد تسم  ال وسياسية
 ف.ت.م فصةةائل تأجمعةة وقةةد. الغربيةةة الضةةفة علةة  عبةةاس محمةةود فرضةةه الةةذي األمنةةي التنسةةيق مةةن
 أخةةذ عةةن فضةةال. األمنةةي التنسةةيق بوقةة  قةةرار بإصةةدار المركةةزي  المجلةةس خةةالل ومةةن أشةةهر عةةّدة قبةةل

 أكتةةةةوبر/األول تشةةةةرين مةةةةن األول فةةةةي انةةةةدلعت التةةةةي القةةةةدس انتفاضةةةةة مةةةةن إيجةةةةابي لموقةةةة  الفصةةةةائل
 .فيها الكلي االنخرا  المطلوب إذ اإليجابي الموق  يكفي ال طبعا. هذا يومنا حت  واستمرت
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 القاعةةدة إنجةةازات ثةةم الثانيةةة االنتفاضةةة إنجةةازات أن التحليةةل فةةي التماسةةك أجةةل مةةن هنةةا التةةذكير يجةةب
 بةةإنزال يوليةةو/تمةةوز حةةرب فةةي 2006 عةةام المقاومةةة انتصةةار كمةةا غةةزة، قطةةا  فةةي العسةةكرية المقاومةةة
 قةةةوى ال ميةةةزان فةةي هامةةةة تغييةةةرات مةةن حةةةد  مةةا ظةةةل فةةةي تمةةت الصةةةهيوني الجةةةيش فةةي مدوّيةةةة هزيمةةة
 حةةد  أن بعةةد العةةالمي الوضةةع علةة  أمريكةةا بقيةةادة الغربيةةة السةةيطرة تراجةةع مقةةدمها فةةي كةةان. العةةالمي
 هةذا عالئةم مةن وكةان. بةوش دبليةو وجور  كلينتون  عهَدي في سيما ال الدولية استراتيجياتها في تخبط
 كمةا والعةرا  تانأفغانس حرَبي وفشل كلينتون  بيل عهد في الجديد األوسط الشر   مشرو  فشل التراجع
 فةي انةدلعت التةي العالميةة الماليةة األزمة كما غزة وقطا  لبنان عل  2008/2009و 2006 حرَبي فشل

 كةدول والصةين روسةيا مةن كةل بةروز مةن ذلةك كةل صةاحب مةا ثةم. العولمةة ظهةر قصمت وقد. 2008
 الهنةد مثةل لةدول ةمتعاظمة إقليميةة أدوار بةروز عةن فضةالا  القطبيةة أحةاديّ  بنظةام سّمي ما زعز  كبرى 
يران  .أفريقيا وجنوبي والبرازيل وتركيا وا 
 واإلقليميةة العالميةة القةوى  مةوازين معادلةة في يغّير أخذ واإلقليمي العالمي القوى  ميزان في التغيير هذا
 األمةر. االشةتراكي المعسةكر انهيةار حت  واستمرت والثانية األول  العالميتين الحربين بعد سادت التي
 التةةةي األدوار مةةةن فعاليةةةة أكثةةةر ربمةةةا أدوارا تلعةةةب بةةةين الفلسةةةطينية المقاومةةةة لفصةةةائل يسةةةم  راح الةةةذي
ن. األن حت  لعبتها  أن تعيق أخذت( بتفاوت طبعا) المقاومة فصائل داخل ذاتية عوامل ثمة كانت وا 
 التةةي لةةذاتيا الترّهةةل عوامةةل إليهةةا مضةةافا المةةذكورة القةةوى  لمةةوازين الجديةةدة المرحلةةة إلةة  بيدوارهةةا تنتقةةل
 فةي فشةله عنه تكش  ما وهو. ومجتمعا وكنيست وحكومة جيشا الصهيوني الكيان في تضرب أخذت
 إنهةةا  فةةي فشةةله عةةن فضةةال غةةزة وقطةةا  لبنةةان جنةةوبي مةةن شةةر  أو قيةةد بةةال وانسةةحابه حةةروب أربةةع

 محمةود بةهيلع الذي الهائل السلبي الدور من بالرغم وذلك. سنة من أكثر منذ المندلعة القدس انتفاضة
ربةةاك فةةت  حركةةة تعطيةةل فةةي كمةةا االنتفاضةةة ضةةدّ  األمنيةةة وأجهزتةةه عبةةاس  األخةةرى  المقاومةةة فصةةائل وا 
 .عموما
 الةةذي تاريخهةةا عةةن دفاعةةا يعنةةي ال بةةالفوات أو بةةالموت اتهامهةةا ضةةدّ  المقاومةةة فصةةائل عةةن الةةدفا  هةةذا
. الالحقةة وتداعياتةه لوأوسة اتفةا  إلة  أوصةل الةذي األساسةي الخةط أيضةا حمل ولكنه اإلنجازات حمل
 مةةع واحةةدة سةلة فةةي جميعةا وضةةعها دون  طبعةا. عامةةة بصةةورة الحةالي، وضةةعها عةن الرضةة  يعنةي وال

 مةةن وأصةةبحت ماتةةت، بينهةةا القاضةةي الحكةةم رفةةض إلةة  يهةةدف هنةةا فالةةدفا . بالتيكيةةد التفةةاوت مراعةةاة
نمةةا. دورهةةا وانتهةة  الماضةةي  زالةةت مةةا فهةةي ومسةةتقبال األن لهةةا مقةةدّرة أدوار أمةةام مفتوحةةا البةةاب إبقةةا  وا 

 يعيةدها فةت  فةي تغييةر حةد  مةا إذا سيما ال ارتباك، من نائم هو ما كاهلها عن تنفض أن عل  قادرة
 التةي الخطيةرة االنتكاسةة بعد الثانية االنتفاضة في عرفات ياسر إليه أعادها الذي الدور إل  األقل في

 .وللعّدو ألمريكا وتعهدات أمنية وأجهزة سلطة من تشّكل وما أوسلو اتفاقية أحدثتها
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 االحتمةال، بعيةد يعتبةره مةن الصواب عن َيب عمد وال فت ، حركة في التغيير هذا يحد  لم لو حت  ولكن
 المسةةةجد واقتسةةةام ومصةةةادرتها القةةةدس تهويةةةد علةةة  مصةةةّمم عةةةّدو مةةةع الحتمةةةي الصةةةرا  تطةةةوّرات أن إالّ 

 واإلجراميةةة، السياسةةية الحماقةةات ارتكةةاب فةةيو  االسةةتيطاني، التوّسةةع فةةي ومسةةتمر هدمةةه، أو األقصةة 
 الغالب فبعضها كلها يكن لم إن نفسها الفصائل وستجد والمقاومة االنتفاضة تصعيد إل  تؤدي سوف
 .جديد من المبادرة موقع في
 سةةةيما وال عمومةةةا فالفصةةةائل غةةةزة قطةةةا  مسةةةتوى  علةةة  أمةةةا والقةةةدس الغربيةةةة الضةةةفة مسةةةتوى  علةةة  هةةةذا

 حفةر فةي العسكري  اإلعداد وسيظل. كبرى  مواجهة قلب وفي الحرب قلب في زالت ما والجهاد حماس
م العديةةد ومضةةاعفة العسةةكري  والتةةدريب والتسةةّل ، السةةالح، وتطةةوير األنفةةا ،  قةةدم علةة  ماضةةيا المقةةاوس
 .نهار ليل المقاومة فصائل تخوضها حرب حالة وهذه. وسا 

 8/12/2016، "21 عربي" موقع
 

 نفلسطي تقسيم قرار ذكرى  في .34
 فرسخ عوني

 فلسةطين، بتقسةيم 181 القةرار 1947/11/29 فةي المتحةدة لألمةم العامةة الجمعيةة أصةدرت عاماا  69 قبل
 بةةذلك يقضةةي كمةةا واالسةةتقالل المصةةير تقريةةر فةةي الفلسةةطيني العربةةي الشةةعب لحةةق صةةار  تنكةةر فةةي

 حينهةا وكةان ن،فلسةطي في المتواصل الطبيعي الوجود صاحب أنه عن فضالا . الدولية المنظمة ميثا 
 عربيةة. دولتةين بإقامةة القرار قض  وقد. الزراعية أراضيها ألغلبية والمالك سكانها، من % 67 يجاوز

 فلسةةةةطين مسةةةةاحة مةةةةن %42,77 العربيةةةةة للدولةةةةة مخصصةةةةاا . دوليةةةةة القةةةةدس منطقةةةةة واعتبةةةةار ويهوديةةةةة
 .%0,65 القدس ولمنطقة ،% 56,47 ولليهودية

 مساحته، من %77,69 يملكون  عربي، مواطن أل  725 العربية للدولة المخص  القسم يسكن وكان
 أمةةةالك منهةةةا %20,74 فيمةةةا مسةةةاحته، مةةةن %0,84 يحةةةوزون  صةةةهيوني مسةةةتوطن آالف عشةةةرة مقابةةةل
 مسةةاحته، مةةن % 9,48 يحةةوزون  يهةةودي ألةة  498 اليهوديةةة للدولةةة خصةة  مةةا يسةةكن وكةةان. دولةةة
 وكةةان. دولةةة أمةةالك منهةةا % 66,04 نمةةابي مسةةاحته، مةةن % 24,34 يملكةةون  عربةةي آالف 407 مقابةةل
 يهةةةودي ألةةة  100 مقابةةةل مسةةةاحتها، مةةةن % 84,7 يملكةةةون  عربةةةي آالف 105 القةةةدس منطقةةةة يسةةةكن
 مةةةةن %4,85 آخةةةةرون  ويملةةةةك منهةةةةا، % 3,44 الدولةةةةة أمةةةةالك فيمةةةةا أراضةةةةيها، مةةةةن % 7,01 يملكةةةةون 
 . أراضيها
 33 أيةةده ذلةك وبةرغم الةدولتين، نمة لكةل خصصةه بمةةا للموضةوعية التقسةيم قةرار مجافةاة تمامةاا  وواضة 
 المعسةةةةكرين منةةةةدوبو أيةةةةده وقةةةةد حينهةةةةا، العامةةةةة الجمعيةةةةة أعضةةةةا  ثلثةةةةي بيغلبيةةةةة نجةةةة  بحيةةةة  منةةةةدوباا،
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 إفريقيةةا، وجنةةوب والفلبةةين ونيوزيلنةةدا وأسةةتراليا الالتينيةةة، أمريكةةا منةةدوبي وأغلبيةةة واالشةةتراكي، الرأسةةمالي
 وامتنةةع. واليونةةان وكوبةةا الهنةةد مةةن وكةةل واإلسةةالمية ربيةةةالع الةةدول يمثلةةون  منةةدوباا ( 13) عارضةةه بينمةةا
ثيوبيا والصين واألرجنتين بريطانيا مندوبو مقدمتهم في مندوبين،( 10) التصويت عن  .وا 
 فلسةةطين أرض قسةةمة الةة  يةةؤد لةةم التقسةةيم قةةرار إن: قولةةه ورد عبدالناصةةر الراحةةل الةةرئيس تقةةويم وفةةي
نمةا فقةط، اريخيةاا وت أخالقيةاا  مبررة وغير عادلة غير قسمة  الةوطن جنةاحي بةين بالفصةل أيضةاا  تسةبب وا 
. الةةوطني مصةةر ألمةةن خطةةراا  تهديةةداا  وشةةكل التةةاريخي، تواصةةلهما وعطةةل واإلفريقةةي، األسةةيوي : العربةةي
ن نمةةا فقةةط، لليهةةود قوميةةاا  وطنةةاا  لتكةةون  تقةةم لةةم «إسةةرائيل» وا   األكثةةر االسةةتعمارية األداة أيضةةاا  لتكةةون  وا 

 الصةةانعة الدوليةةة فةةالقوى  ولهةةذا. والتقةةدم والوحةةدة التحةةرر فةةي العربيةةة األمةةة إرادة رلقهةة واسةةتعداداا  كفةةا ة
 عليهةةةا، بالقضةةةا  تسةةةم  ولةةةن لمصةةةلحتها، مخةةةتالا  القةةةدرات ميةةةزان إبقةةةا  علةةة  حريصةةةة لهةةةا والداعمةةةة
 بةةالقوة مفروضةةاا  دخةةيالا  كيانةةاا  لكونهةةا معهةةا التعةةايش يمكةةن وال وجةةود، وال وجةةود معركةةة معهةةا والمعركةةة

ن وتطةةةوره، تقدمةةةه إلعاقةةةة العربةةةي الةةةوطن لةة ع  تقةةةديم عةةةن القصةةةور علةةةة العربةةةي والتشةةةرذم التخلةة  وا 
 . الصهيونية وأداته لالستعمار التصدي في الفاعلة االستجابة
نمةةا التقسةةيم، قةةرار بتنفيةةذ يلتزمةةوا لةةم األطلسةةي جةةانبي علةة  ورعاتهةةا الصةةهيونية الحركةةة أن وصةةحي   وا 
مكانةةاتهم، قةةدراتهم واسةةتغلوا بةةل ،«إسةةرائيل» إلقامةةة وليةةةد آليةةة شةةكل بةةين منةةه اكتفةةوا  القصةةور كمةةا وا 
 واإلقليميةةةة الدوليةةةة والقةةةوى  الصةةةهيوني الكيةةةان مةةةع الصةةةرا  إدارة فةةةي وشةةةعبياا، رسةةةمياا  المريةةةع، العربةةةي
 شةةهد الواقةةع أن غيةةر العربةةي، جوارهةةا وبعةةض فلسةةطين كامةةل «إسةةرائيل» احتلةةت بحيةة  لةةه، الداعمةةة
قليميةة، وصةهيونية، عربيةة، جذريةة متغيةرات التقسةيم قةرار لصدور تاليةال األعوام خالل  فةال. ودوليةة وا 
 وال تيييةده، علة  مجمعةين ظلةوا المشروعة الفلسطيني العربي الشعب لحقو   المتنكر القرار أيدوا الذين
 أن والثابةةةةت. رفضةةةه علةةةة  مجمعةةةة العربةةةةي، الصةةةعيد علةةةة  خاصةةةة أغلبيةةةةتهم، ظلةةةت عارضةةةةوه الةةةذين

 الممانعةةةة قةةةوى  لفعاليةةةة الطةةةردي التنةةةامي: متفةةةاعلين عةةةاملين بتةةةيثير عليةةةه كانةةةت عمةةةا تبةةةدلت المواقةةة 
 تسةببت مةا مقابةل. والةدولي اإلقليمةي المسةرح علة  وجودهةا فرضةت التةي الصهيوني، للمشرو  العربية
 للعنصةةةةرية متناميةةةةة تعريةةةةة مةةةةن المحتلةةةةة العربيةةةةة األرض فةةةةي الصةةةةهيونية العنصةةةةرية الممارسةةةةات بةةةةه

 فةةي خاصةةة الصةةهيونية، القمةةع إجةةرا ات صةةورة نقةةل فةةي المتطةةورة اإلعةةالم أجهةةزة ودور ونية،الصةةهي
 . المحتلة العربية األرض أطفال مواجهة

 ما انحسار تعاني باتت التقسيم، قرار صدور من عاماا  وستين تسعة بعد «إسرائيل» أن خافياا  يعد ولم
 رصةةيداا  تعةةد لةةم إنهةةا بةةل واألوروبةةي، مريكةةياأل العةةام والةةرأي المجتمةةع مةةن تيييةةد مةةن بةةه تحظةة  كانةةت

 . عليهم تاريخياا  عبئاا  غدت ما بقدر واألوروبيين، األمريكان لرعاته استراتيجياا 
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 لةيس بهةا، الةدولي االهتمةام فقةدت فلسةطين قضةية أن مةن األخيرة، السنوات في قوله كثر ما أن ويبدو
 االجتماعيةة الشؤون  لجنة» في التصويت نتيجة ودليلنا. المعيش الواقع في سند لها ليس ادعا ات إال

 قةةرار مشةةرو  علةة  2016 الثةةاني تشةةرين /نةةوفمبر 23 فةةي المتحةةدة، لألمةةم التابعةةة «والثقافيةةة واإلنسةةانية
 171 القةرار لمصةلحة صةوت إذ. واالسةتقالل المصةير تقريةر فةي الفلسةطيني العربي الشعب حق بتيييد
 الواليةةات يمثلةةون  منةةدوبين، 6 غيةةر يعارضةةه ولةةم صةةوات،األ مةةن % 89 يعةةادل مةةا ،192 مةةن منةةدوباا 
 .هامشية دول وثال  وكندا، ،«إسرائيل»و المتحدة،

 9/12/2016الخليج، الشارقة، 
 

 ترامب ترويض يبدأ نتنياهو .35
 البرغوثي حافظ

 مشةةةةةاريع سلسةةةةلة إلطةةةةال  الةةةةزمن، نتنيةةةةاهو، بنيةةةةةامين برئاسةةةةة «اإلسةةةةرائيلي» اليمةةةةين حكومةةةةة تسةةةةابق
 ويبحة . األبةيض البيةت فةي مهامةه ترامةب، دونالةد الجديةد، األمريكةي الةرئيس تسلم بد  مع استيطانية
 االسةتيطانية الجماعةات أقامتهةا التةي االستيطانية البؤر عل  الشرعية إلضفا  قانون  مشرو  الكنيست

 تاللمسةا وضةع القةدس فةي االحةتالل بلديةة تتةول  بينمةا المحتلة، الغربية الضفة من مختلفة أنحا  في
 .المحتلة القدس في استيطانياا  مشروعاا  وعشرين اثنين عل  األخيرة
 فيها ينتقد بتصريحات كيري، جون  األمريكي، الخارجية وزير يخر  أن الوضع، هذا مثل في والغريب
 منحنةةة  نحةةةو تتجةةةه «إسةةةرائيل» إن: قةةةائالا  الةةةدولتين، حةةةل إمكانيةةةة لتةةةدميرها االسةةةتيطان سياسةةةة بشةةةدة،
 .خطر
 لةةم مةةا ،«إسةةرائيل»و العربةةي العةةالم بةةين سةةالم اتفةةا  هنةةاك يكةةون  لةةن: »ذاتةةه السةةيا  فةةي كيةةري، وتةةابع

 سياسةةةة «إسةةةرائيل» مواصةةةلة إمكانيةةةة عةةةدم إلةةة  ولفةةةت. «الفلسةةةطينيين مةةةع عالقاتهةةةا األخيةةةرة تصةةةح 
 وعقةب. إحةداهما «أبيةب تةل» تختةار أن ضةرورة علة  مشةدداا  معاا، الدولتين حل ومساعي االستيطان،

 عةةن األمريكيةةة الخارجيةةة أعلنةةت منصةةبه، تةةرك وشةةك علةة  وهةةو كيةةري، بةةه أدلةة  الةةذي ي التصةةر  هةةذا
 فةي أقيمةت سةكنية، وحةدة آالف أربعةة علة  قانونيةة صفة إضفا  يقترح الذي القانون  لمشرو  استيائها
 .أخريين قرا تين إل  ويحتا  األول ، بالقرا ة الكنيست في إقراره تم وقد الضفة،
 فةةةي االسةةةتيطاني التوسةةةع تجةةةاه شةةةيئاا  تفعةةةل لةةةم أوبامةةةا، بةةةاراك برئاسةةةة األمريكيةةةة، اإلدارة أن والغريةةةب
 أو أمريكيةةةة بةةةيموال أغلبهةةةا عهةةده، فةةةي اسةةةتيطانية وحةةةدة ألةة  17 «اإلسةةةرائيليون » أقةةةام حيةةة  عهةةدها،
 أوبامةةا، الةةديمقراطي عهةةد فةةي االسةةتيطاني التوسةةع فةةا  بحيةة  المتحةةدة، الواليةةات فةةي تعمةةل جمعيةةات
 بمشةاريع ترامةب الةرئيس لمفاجةية العةدة «اإلسةرائيليون » يعةد لةذا. بوش جور  الجمهوري  هدع في مثيله
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 الرؤسةا  مةن سلفه مع سياسته تتطابق كي لترويضه عنها الصمت سوى  يسعه ال ضخمة، استيطانية
 .األمريكيين

 احتمةال هةو «إسةرائيل» مخاوف أثار ما وأكثر التكوين، طور في ترامب إدارة زالت ما حال، أية عل 
 مةةا الةةدولتين، لحةةل بتيييةةده المعةةروف وهةةو األمريكيةةة، الةةدفا  وزارة مةةاتيس، جةةيمس الجنةةرال، يتةةول  أن

 إمكانيةةة لمحةةو األرض علةة  تجتهةةد التةةي «اإلسةةرائيلية» للحكومةةة االسةةتيطانية السياسةةة مةةع يتعةةارض
 إلةةة  إضةةافة ة،مسةةتوطن 220 عةةددها فةةا  التةةي المسةةةتوطنات مةةن المزيةةد بنشةةر فلسةةطينية دولةةة إقامةةة
 غيةةر بمجملةةه االسةةتيطان أن مةةع حكوميةةة، قانونيةةة صةةفة لمنحهةةا قةةانون  إعةةداد يمجةةرى  أخةةرى، أربعةةين
 تصةةريحات ووجةةدوا مةةاتيس الجنةرال ملةة  فةةي «اإلسةرائيليون » نةةبش وقةةد. الةدولي للقةةانون  وفقةةاا  قةانوني،
 يؤلةةب سةةتيطاناال وأن عنصةةري، نظةةام إلةة  سةةيؤدي االسةةتيطان أن إلةة  وتشةةير لالسةةتيطان، معارضةةة
 .األمريكي الجيش ضد العرب
 حتة  أو االسةتيطان مةن المنتظةرة الموجةة لجةم أو للةرد وسةائل تملةك ال جانبهةا مةن الفلسطينية السلطة
 قةةةرب القةةةدس، قلةةةب فةةةي يهةةةودي معبةةةد بنةةةا  أو المحتلةةةة، القةةةدس فةةةي األذان رفةةةع منةةةع قةةةانون  مواجهةةةة
 لحركةةة المركزيةةة اللجنةةة فةةي القةةدس مرشةةحي مةةن أي فةةوز عةةدم فةةي اإلهمةةال وبةةرز األقصةة ، المسةةجد
 يكتةةر  ال الةذي العربةي الوضةع االحةتالل اسةتطاب حية  للمدينةة، التهمةيش مةن المزيةد يؤكةد مةا فةت ،

 ومةةا. فيهةةا االسةةتيطانية المشةةاريع مةةن رزمةةة وأخةةر  المقدسةةيين علةة  هراوتةةه تغلةةيظ إلةة  فعمةةد بالقةةدس،
 احتمةةاالت لكةةن االسةةتيطان، ضةةد قةةرار ستصةةدارال األمةةن مجلةةس إلةة  اللجةةو  هةةو السةةلطة أمةةام تبقةة 
 الممكةةن مةةن يعةةد لةةم إنةةه قةةال كيةةري  أن رغةةم يتغيةةر، لةةن الةةذي األمريكةةي الموقةة  بسةةبب قليلةةة نجاحةةه
 فرنسةةةةا تسةةةةتعد الةةةةذي المنتظةةةةر بةةةةاريس مةةةةؤتمر وهنةةةةاك. الدوليةةةةة المحافةةةةل فةةةةي «إسةةةةرائيل» عةةةةن الةةةةدفا 

 الفرنسي الرئيس ألن أيضاا؛ قليلة نجاحه االتاحتم لكن الشهر، هذا من األخير الثل  في الستضافته
 فيةةةه، «إسةةةرائيل» تشةةةارك ولةةةن بةةةالمؤتمر، «إسةةةرائيلي» قبةةةول ثمةةةة ولةةةيس وخارجيةةةاا، داخليةةةاا  تةةةيثيره فقةةةد

 عقةد الفرنسةي الةرئيس ويحةاول يحضةر، لةن العةدو دام مةا فلسةطينية، مشةاركة هنةاك تكةون  لن وبالتالي
 ضةئيلة نجاحةه إمكانية لكن نتنياهو، وبنيامين عباس محمود الفلسطيني الرئيس بين المؤتمر بعد لقا 

 المنتخةب الةرئيس تةرويض معركةة فةي منهمةك وهةو الفرنسةية، الةدعوة مسةبقاا  رفةض نتنياهو ألن أيضاا؛
 «إسرائيل» لة الخاضعة األمريكية السياسة نواميس عن يخر  ال لكي ترامب،

 11/12/2016الخليج، الشارقة، 
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 لى متحف الشهيد ياسر عرفاتال تدعو الزوار إ .36
 بثينة حمدان
السةةطر األعمةةق واألوضةة  فةةي حكايتنةةا؛ التحةةرر، رأس الثوابةةت، انتصةةار المسةةاجد والكنةةائس، معةةاني 
األبوة والبنوة للمكان، هو فلسطين، نعم هو الشهيد الرئيس أبو عمار الخالد في كل ما قال: "عالقمةدس 

ةةهدا  بةةالماليين". القةةدس التةةي ولةة د وعةةاش فيهةةا، وزارهةةا مغةةامرة فةةي خسضةةم العمليةةات الفدائيةةة رايحةةين شم
ةةن بةةاب البيةةت فيمةةا يقةة  أخةةاه، لةةم يتبةةادال حتةة   التةةي كةةان يقودهةةا ضةةد االحةةتالل اإلسةةرائيلي، فمةةّر مس

 السالم كي ال ينكش  أمره. من هذه الكلمات الثائرة... جا ت قسوة العنوان:
ة إلة  المتحة ، توقعنةا رؤيةة المقتنيةات الشخصةية اصطحبتم طلبَة اإلعالم في جامعة القدس المفتوح

للرئيس، فإذا بحكاية شعب خاض حرَب التحرير منذ زمن بعيد يسبقم وعد بسلفور، وكما قةال لةي مةدير 
 المتح  محمد حاليقة: "هو ليس رئيسا فقط بل قائد العمل الوطني".
ثالثةين محطةة، بةد اا مةن التعةرف استمعنا إل  الحكاية، توقفنا عند شاشات العرض، تنقلنا بين واحةد و 

قرية وتجمع فلسطيني، وقيادات وطنية، وشهدا  الثورة، والحروب التي مّرت علينا، وصةوالا  870عل  
ه عةةام  . تجولنةةا إلةة  أن توقفةةت عنةةد صةةورة منةةزل جةةد الةةرئيس، وبجانبهةةا 2004إلةة  حصةةارسه واستشةةهادس

تسةةَب حرفيةةاا: "منةةزل سةةليم خليةةل أبةةو السةةعود )جةةد ياسةةر  عرفةةات( فةةي الزاويةةة الفخريةةة... ويظهةةر فةةي كم
الصةةورة حةةائط البةةرا  )حةةائط المبكةة ( علةة  الجهةةة اليسةةرى...". لقةةد عّرفةةت هةةذه الفقةةرة علةة  اسةةم أبةةو 
السعود بينه الجد وذلك بين قوسين، وعل  حائط البرا  بينه المبكة  أيضةاا بةين قوسةين، وفةي الترجمةة 

تسَب التوضي  بيل التع  (!The wailing wallري  )اإلنجليزية للن  كم
هكةةذا عةةةّرف المتحةةة  الفلسةةةطيني بحةةائط البةةةرا ، الحةةةائط الةةةذي اسةةتخدمته "إسةةةرائيل" فةةةي ذبةةة  الةةةوطن 
وتقّطيعةةه ومةةن ثةةةم سةةلبه واحتاللةةه بةةةروايتهم اليهوديةةة المزعومةةة عةةةن الحةةائط والهيكةةل، بينمةةةا لةةم تةةةذكر 

ن الحرم اإلبراهيمي مثالا ال تقةول إال المتاح  اإلسرائيلية حائط البرا  وال بيي شكل، وحين تتحد  ع
 أنه معبد يهودي خال !

وبدافٍع وطني اتصلت بالدكتور ناصر القدوة ابن شةقيقة الةرئيس الشةهيد عرفةات، رئةيس مؤسسةة ياسةر 
عرفات وعضو مركزية حركة فت ، ألنقل له مالحظتي لعله خطٌي غير مقصود، فكان الرد قاطعةاا بةين 

ف، ثةةم شةةكراا وأكةةد أننةةي ضةةمن أجةةوا  حريةةة التعبيةةر أسةةتطيع الكتابةةة عةةن األقةةواس تعنةةي عةةدم االعتةةرا
 األمر كما يحلو لي...

 ال أدري عن أي أقواس يتحد ، هل هي أقواس االنغال  أم االنفتاح، النبو ة أم الخطيئة!!
تسَبةةت تحةةت عنةةوان "حكايةةة المائةةة عةةام"،  الةةدكتور القةةدوة هةةو األب الروحةةي لنصةةو  المتحةة  التةةي كم

راف لجنة لصياغة المحتوى برئاسة الدكتور نبيل قسيس وتضم بةاحثين وأكةاديميين وفنةانين، هةذا وبإش
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ما أخبرني به محمد حاليقة والذي اعتبر استخدام مصطلحات يهودية مثل "حائط المبك " ييتي: "من 
ثقةة باب التةوازن، وعةدم تمثيةل وجهةة نظةر بةيي اتجةاه مةع أي طةرف، حاولنةا األخةذ بوجهةة النظةر المو 

والمعززة، ال توجد معلومة مشكوك فيها، أو فيها نو  من الشخصنة". وتابع وسط دهشتي: "هو روايةة 
 معتمدة عل  معطيات موثقة فال نستطيع القول حائط البرا  فقط أو حائط المبك  فقط".

الرواية  نعم أصبت يا عزيزي حاليقة فاألمر ليس شخصياا بل وطنياا مليون بالمائة، وهذا الشك زرَعتهم 
اليهوديةةةةة فةةةةي أذهةةةةان العةةةةالم لتمثبسةةةةت حقهةةةةا فةةةةي فلسةةةةطين، واسةةةةتطاعت زرعةةةةه لةةةةدى أصةةةةحاب النفةةةةوس 

 الفلسطينية "الضعيفة"!
وقال حاليقة أيضاا: "هذا المتح  يتضمن الروايةة الفلسةطينية، والكثيةر منةا يقةول حةائط المبكة ، وهةذا 

لبةرا ؟؟". وأكةد: "ال نسةتطيع نفةي الوجةود ينطبق عل  من يقول: إسرائيل، كم واحد يقول اليةوم حةائط ا
اليهةةةودي فةةةي القةةةدس، ومتفةةةق عليةةةه أن فيهةةةا إر  إسةةةالمي ومسةةةيحي ويهةةةودي.. لكةةةن لةةةيس بةةةالمعن  
السياسةةي، هنةةاك عشةةرات وجهةةات النظةةر، ووجةةود رابةةط دينةةي ال يعنةةي حقةةا سياسةةيا، ال يجةةب تسةةييس 

 البعد الديني". 
)القضية ال تحتمل وجهات نظر، وشعارات عرفات بشين إل  إدارة المتح  أقول بين قوسين كبيرين: 

ةةئلوا  القةةدس واضةةحة، وكتابةةة التةةاريخ فةةي متحةة  وطنةةي ال يعتمةةد علةة  مةةا يةةردده النةةاس، الةةذين لةةو سم
سيقولون بينه حائط البرا ، فهل يريةد المتحة  ترسةيخ األقاويةل؟ أم الروايةة اإلسةرائيلية؟ أم يمفتَةَرض بةه 

سةطيني؟ هةةذا عةن ترديةد مصةطل  "إسةرائيل" نةةابع عةن وجةود اعتةراف بةةدولتهم، تعلةيم أبنائنةا التةاريخ الفل
 بينما ال يوجد اعتراف بما يمطلسقم عليه اإلسرائيليون المبك ؟؟؟(.

وأوضةةةةةةةة  حاليقةةةةةةةةة مةةةةةةةةدير المتحةةةةةةةة  أن وضةةةةةةةةع حةةةةةةةةائط المبكةةةةةةةة  بةةةةةةةةين قوسةةةةةةةةين يعنةةةةةةةةي أن الجملةةةةةةةةة 
(Controversialضةةري  الشةةهيد عرفةةات وعلةة   ( أي جدليةةة )أعزائةةي القةةرا : المتحةة  الموجةةود قةةرب

مسافة خطوات من مكتب الرئيس محمود عبةاس، وعلة  أرض مصةنفة )أ( مةا يةزال يعةيش الجةدل مةع 
 نفسه: فهل الحائط فلسطيني أم إسرائيلي، هل هو برا  أم مبك !!(.

لقد وردت جملة "حائط المبك " أربع مرات أخرى في ن  المتح  المعّلق عل  الجدران والمكون من 
 كلمة، مرفقاا بالصور، عل  النحو التالي: 11500

"تةةنظم مجموعةةات مةةن الصةةهاينة المتشةةددين أول تظةةاهرة سياسةةية عنةةد حةةائط البةةرا  )حةةائط المبكةة ( -
 ذكرى خراب الهيكل حسب التقويم اليهودي.." 1929آب/ أمغسطس  15في
بإعةةادة الوضةةع  1930"توصةةي اللجنةةة الدوليةةة لحةةائط البةةرا  )المبكةة ( فةةي كةةانون األول / ديسةةمبر -

 القائم كما كان عليه في السابق، وتؤكد حقو  الملكية اإلسالمية في حائط البرا  )حائط المبك (".
 وأخيراا هذه تساؤالتي عن الن  المعروض في المتح :
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لقد قالتها اليونسكو: "القدس ترا  إسالمي خال "، وقالتها اللجنة الدولية لحائط البرا  في الثالثينات 
 ملكيتها إسالمية، فلماذا يمَشكك المتح  بذلك؟  بين

َتحدم  مةا اصةطل  علة   1929لماذا تكون الصيغة مجهولة ومتيرجحة عندما يرد في ن  المتح : "
 تسميته ثورة البرا "؟

تسَبت صيغةم الن  بالفعل المضار : "يولد عرفات.."، هل هو مترجم عن اإلنجليزية ؟؟  لماذا كم
بمرض عرفات ورحيله إل  فرنسا للعةال  ثةم وفاتةه! وكينهةا وفةاة طبيعيةة، وعةرض  ولماذا اختمتسم الن 

تقارير اللجان الطبية عةن مةرض الشةهيد، بةل وتقة  المرشةدة السةياحية فةي المتحة   -عل  استحيا -
لتقول لطلبة المدارس بسطحية: "هذه غرفة عرفات، وتلك غرفة الحرس وهذه هي التقارير الطبية عةن 

ن قرؤوهةا لةن أسباب الوفاة "، ثم تنقلهم بسرعة إل  المحطة التاليةة.. وهةم ال يجيةدون قةرا ة التقةارير، وا 
يفهموهةةا، فيهةةا سةةطر واحةةد يشةةير إلةة  مةةادة البولونيةةوم السةةامة، ومةةع ذلةةك قةةال المتحةة : تةةوفي عرفةةات 

 وليس استمشهسَد أو قمتسَل!
حيم"، بقةةي أن تمغّيةةر إدارة المتحةة  مةةن برافةةو هكةةذا نمعةةّرف الجيةةل القةةادم علةة  سةةيرةس الراحةةل و"موتسةةه الةةر 

غرفةةة الةةرئيس الصةةغيرة وغرفةةة الحةةرس المالصةةقة، تزيةةل البراميةةل الرمليةةة وتقةةول إن موتَةةه كةةان هادئةةاا 
 مثله!!

لةةذلك كلةةه أقةةول: ال تةةدعو الةةزوار إلةة  متحةة  الشةةهيد ياسةةر عرفةةات قبةةل أن يكةةون فلسةةطينياا خالصةةاا، 
فنحن نعيش في حرب عل  الن  والتةاريخ أوالا وعاشةراا، بةال أقةواس بسَكلسمات ال لمبَس فيها، بال تشويه، 

 أو توضيحات "احتاللية"!!!
 10/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز  

 
 ! رفيع حبل على تمشي إسرائيل: دمشق في الهجوم .37

 هرئيل عاموس
 لسةةالح المنسةةوب الثةةاني هةةو دمشةةق فةةي العسةةكري  المطةةار قةةرب األربعةةا ، فجةةر حةةد ، الةةذي الهجةةوم
 . أسبو  خالل سورية في اإلسرائيلي الجو

ةةا العربيةةة اإلعةةالم تقةةارير إلةة  وتنضةةم  ال أنةةه رغةةم ،"هللا حةةزب"و السةةوري  للنظةةام رسةةمية ادعةةا ات أيضا
 .خا  تيثر يرافقها أنه يبدو
 سةفرا  أمةام ليبرمةان، أفيغدور اإلسرائيلي، الدفا  وزير ظهور هو خا  بشكل االهتمام أثار ما ولكن
 إسةةرائيل أن مؤكةةدا نسةةبي،ا، مباشةةرة الهجةةوم، مةةن قليلةةة سةةاعات بعةةد ليبرمةةان، تطةةر  . األوروبةةي تحةةاداال
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 الشةامل الةدمار وأسةلحة المتطةور السةالح تهريةب منةع يحةاول إنةه مضةيفا مواطنيها، حماية عل  تعمل
 .لبنان في" هللا حزب" إل  سورية من
 قبةل سةورية فةي الحةرب بخصةو  إسةرائيل دتهاحةد التةي ذاتهةا هةي الحمةر والخطةو  السياسة هذه إن

 عنةاوين إطةال  إل  أدى كالمه ليبرمان فيه صاغ الذي الحاسم الشكل فإن ذلك، ومع. سنوات خمس
 (. الهجمات تلك بخصو  إسرائيل تتجنبه ما وهو) رسمية مسؤولية عن كإعالن تقريبا تفسيرها تم
 منذ ذلك عن شي  يمنشر لم أنه رغم الكيميائي، حالسال تهريب محاولة إل  مباشرة إشارة ذلك بدا كما

 .2013 العام سورية، في األسلحة تلك مستودعات معظم تفكيك
 . الهجمات في روسيا مشاركة أو معرفة بدرجة يتعلق آخر سؤال هناك

 حمايةةة روسةةيا األن تقةةوده الةةذي العسةةكري  الحلةة  مةةن جةةز  همةةا السةةوري  الجةةيش وبةةالطبع" هللا حةةزب"
 . مشقد في للنظام
 . السورية الساحة في اإلسرائيلي الجو سالح مع المواجهة لمنع آلية روسيا تقيم عينه، الوقت في
 فهةةل صةةحيحا، السةةالح مسةةتودعات تهةةاجم التةةي هةةي إسةةرائيل بةةينّ " هللا حةةزب"و سةةورية ادعةةا  كةةان إذا

 نمةةة مثلهمةةةا متفاجئةةةة األسةةةاس فةةةي هةةةي أم الطةةةرف تغةةةض الهجمةةةات، تلةةةك عةةةن مسةةةبقا روسةةةيا تعلةةةم
 القص ؟
 . سورية في النشر هذا لمثل طويل ركود بعد الهجومين عن التقارير نمشرت
 والعمليةةات القةةوات نشةةر: أمةةرين بةةين بالةةدم  مرتبطةةا يكةةون  أن القصةة  فةةي الظةةاهر الركةةود شةةين مةةن

 جةةويّ  دفةةا  أنظمةةة بنشةةر أيضةةا مةةؤخراا ترافةةق والةةذي) سةةورية شةةمال فةةي الروسةةي الجةةو لسةةالح المتزايةدة
 الواليةات فةي الرئاسية االنتخابات حت  وواشنطن، موسكو بين التوّتر وزيادة ،(واسع تغطية مدى ذات

 . المتحدة
 . ما لفترة تحّفظا أكثر سلوكا تتبع قد الظروف، هذه في إسرائيل أنّ  يبدو
 بالعمليةةةات اهتمامةةةا يظهةةةر وال لروسةةةيا تقةةةديره عةةةن كثيةةةرا أعةةةرب الةةةذي ترامةةةب، دونالةةةد فةةةوز شةةةين مةةةن

 .الدولتين بين العدا  بتبريد يبّشر أن سورية، في األميركية العسكرية
ةةا  حركةةة عةةن الكشةة  علةة  قةةادرة راداراتةةه فةةإنّ  الروسةةي، الجةةّوي  الةةدفا  لنظةةام الرسةةمية للمعطيةةات وفقا

 أال المةةرج  غيةةر مةةن لةةذا،. النقةةب شةةمال حتةة  اإلسةةرائيلية، األراضةةي فةةي عميقةةا اإلسةةرائيلية الطيةةارات
 . إسرائيلية يةجو  عملية روسيا تكتش 
 . سورية في األخيرة الهجمات عن التقارير بين مشتركا عامال هناك ولكن



 
 
 
 

 

 34 ص             4135 العدد:        11/12/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 الجةو سةالح يقلةل التةي) الليةل ساعات في البالد، جنوب دمشق، منطقة في تحد  فهي نمشر لما وفقا
نمةا السةوري، الجةوي  المجةال الصةواريخ تطلةق التي الطائرات تختر   وال ،(العمل فيها الروسي  لتعمة وا 

 . بعيد من
 .الجوالن هضبة في األرض من أمس، من أول الصواريخ، أطلسقت فقد أخرى، لرواية وفقاا
 من تقترب وال المباشر اهتمامها مناطق خار  تحد  التي الهجمات من أقل منزعجة موسكو أنّ  يبدو
 . طرطوس قرب الروسي الجو سالح قاعدة
مةةرت التةةي األقةةل، علةة  األسةةلحة، نمةة جةةز ا هنةةاك أنّ  العربيةةة اإلعةةالم وسةةائل وذكةةرت  الهجمةةات فةةي دم
 صةةفقات إلة  يقةود أن شةينه مةةن السةالح فقةدان إنّ . الروسةية الصةناعة مةةن سةالح أنظمةة علة  يشةتمل
 .إضافي دخل إل  أي الروس، مع جديدة سالح
 بشةكل ذلةك ليبرمةان نف  بل. سورية في عملياتها بكل مسبقا روسيا تعلم إسرائيل أن ذلك كل يعني ال

 هضةةبة جنةةوب فةةي" داعةةش" فةةرو  أحةةد الجةةو سةةالح قصةة  بعةةد الماضةةي، األسةةبو  بدايةةة فةةي مباشةةر،
 . الجوالن
 ضةةد العمةل وتقةرر الروسةية، المصةال  منةاطق تحّلةةل إسةرائيل أنّ  هةو رجحانةا األكثةر التفسةير أن يبةدو
ذا - الةةةدفا  وزيةةةر وصةةةفه كمةةةا أحمةةةر، خةةةط اجتيةةةاز خطةةةر - جةةةدي عاجةةةل هةةةدف  أنّ  تقةةةّدر كانةةةت وا 

 .روسيا مع مباشرة مواجهة تكّلفها لن خطواتها
 القةرار صةانعي أنّ  إلسةرائيل، حاسةمة رسةمية وتصةريحات األسةبو ، هةذا هجةومين، بعةد يبدو، يزال وال

 . رفيع حبل عل  يسيرون 
 عةةةن أميركةةةا تتوقةةة  عنةةةدما وبالتيكيةةد روسةةةيا، مةةةع مباشةةةرة مواجهةةةة هةةو األن إسةةةرائيل تتجنبةةةه مةةةا أكثةةر

 .التحّركات تملي رئيسة قوة موسكو وتصب  بسورية االشتغال
 "هسرتس" عن

 9/12/2016األيام، رام هللا، 
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