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 36 :كارركاتير
*** 

 الحديدية لحطورر منمومة القبة دوالر مليون  600 عل  األمرركي يوافق الكوقنجرس: "معاررف" .1
 اإلسرائيلية

 والتي األمريكية المتحدة اياتللوال األمن ميزانية أن   األحد، اإلسرائيلية، يوم" معاريف" صحيفة ذكرت
" الحديداية القبة" منظومة تطوير تشمل الماضيين، والجمعة الخميس الكونجرس، يومي أقر ها

  .اإلسرائيلية
 القبة" منظومة لتطوير دوالر مليون  600 رصد تشمل إقرارها تم التي الميزانية أن   الموقع وأوضح

 على استخدمتها" إسرائيل" كانت والتي المدى وسطةمت الصواريخ العتراض اإلسرائيلية،" الحديداية
 .2014 عام غزة، قطاع على العدوان خالل خاص نحو

 باراك األمريكي الرئيس قبل من عليه المصادقة ينتظر األمريكي األمن ميزانية قانون  أن   إلى ولفت
 واألمريكي ائيلياإلسر  الجيشين بين بالتعاون  للتطوير مشروعات لتنفيذ ميزانية ايشمل حيث أوباما،
 االقتراح وفق المدى بعيدة" 3 حيتس" وصواريخ ،"داوود مقالع" ؛"الحديداية القبة" منظومات وشراء
 ".إيباك" المتحدة الوالايات في" إسرائيل"ل المناصر اللوبي قدمه الذي

 اون بتع تتعل ق بنودا   أايضا   ايشمل األمريكية األمن ميزانية قانون  اقتراح فإن   ،"معاريف" وبحسب
 ".اإلرهاب مكافحة"و التكنولوجيا مجاالت في إسرائيلي أمريكي
 األمريكية العسكرية المعونات اتفاقية عن منفصلة إضافية ميزانية عن يدور الحديث أن   إلى وأشار

 أمريكية معونات تقدايم على وتنص   أشهر عدة قبل بشأنها االتفاق تم   والتي القادمة، العشر للسنوات
 .القادمة العشر السنوات مدار على سنويا   دوالر مليارات 3.8 قيمةب" إسرائيل"لـ

 11/12/2016، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 
 في مجلس األمن االسحيطان الواليات المححدة إلقناعها بحمررر قرار ضد   يزوروفد فلسطيني  .2

ليوم االثنـين، ييـارة للوالايـات المتحـدة "األناضول": يبدأ وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، ا -رام هللا 
األمريكية، في محاولـة إلقنـاع واشـنطن بعـدم اسـتخدام حـق الـنقت (الفيتـوس فـي مجلـس األمـن الـدولي 

 ضد مشروع قرار يدين االستيطان.
وقــال صــالح رأفــت، عضــو اللجنــة التنفيذايــة للمنظمــة، إن أمــين ســر اللجنــة التنفيذايــة للمنظمــة صــائب 

وأضاف أن الحديث سيتركز حول مطالبة اإلدارة األمريكية قبـل ماادرتهـا (فـي  لوفد.عريقات، يترأس ا
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ينــايرك كــانون ال ــاني المقبــلس، بعــدم اســتخدام حــق الــنقت (الفيتــوس فــي مواجهــة مشــاريع القــرارات  20
 المزمع أن تقدمها اللجنة الرباعية العربية (إلى مجلس األمنس بشأن وقف االستيطان.

أن الوفــد يبــدأ اليــوم االثنــين ييــارة تســتمر عــدة أايــام، وأنــه ســيبحث خاللهــا العالقــات ولفــت رأفــت إلــى 
وبين "سيطالب الوفد اإلدارة األمريكية بعدم اسـتخدام الفيتـو بشـأن قبـول دولـة  األمريكية. –الفلسطينية 

 فلســطين بعضــوية كاملــة فــي هياــة األمــم المتحــدة، ودعوتهــا (واشــنطنس للمشــاركة فــي مــ تمر بــاريس
 للسالم المزمع عقده الشهر الجاري".

 12/12/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 وإسطنبولالقاهرة  ي تفجير  عباس يدين  .3
حوادث التفجير التي وقعت في القاهرة  ،2016ك12ك11 يوم األحد ،أدان الرئيس محمود عباس :رام هللا

يي لنظيــره المصــري عبــد وقــدم الــرئيس عبــاس التعــا واســطنبول مــا أســفر عــن مقتــل ورصــابة العشــرات.
الفتاح السيسي، بضحاايا التفجير اإلرهابي فـي محـيا الكاتدرائيـة المرقسـية فـي حـي العباسـية بالقـاهرة، 
وأعرب عن إدانته ورفضه المطلق لهذه الجريمة البشعة التي تتنافى وقيم ديننا الحنيف وتقاليد وأعراف 

 نقلته وكالة "وفا".وأخالق شعوبنا والقوانين اإلنسانية كافة وفقا لما 
كمــا قــدم عبــاس تعاييــه لنظيــره التركــي رجــب طيــب أردوغــان فــي ضــحاايا التفجيــرين اإلرهــابيين مســاء 

وجــدد عبــاس إدانتــه ورفضــه المطلــق لاعمــال اإلرهابيــة،  .إســطنبول، فــي مدينــة 2016ك12ك10 الســبت
لجهـــود اإلقليميـــة تضـــامن فلســـطين مـــع تركيـــا وشـــعبها فـــي مواجهـــة اإلرهـــاب، وضـــرورة حشـــد ا م كـــدا  

 والدولية لمواجهته واجت اثه.
 11/12/2016 ،القدس، القدس

 
 خوة في السراء والضراء والمصيرإجزء منا وقنحن  الداخلعباس: فلسطينيو  .4

فــي الــداخل هــم جــزء ال يتجــزأ مــن  الفلســطينيينأكــد الــرئيس الفلســطيني محمــود عب ــاس أن " الناصــرة:
وفـي لقـاء جمعـه مـع  في المصـير، وأخـوة فـي السـراء والضـراء". المجتمع الفلسطيني عامة ، نحن إخوة

علـي سـالم، فـي رام هللا، دعـا عبـاس، سـالم، لــ"مواصلة طريقـه  48رئيس بلداية الناصرة داخل أراضـي 
كمــا حــث  التــي ســلكها فــي خدمــة الجمهــور العربــي فــي الــبالد عامــة  وســكان مدينــة الناصــرة خاصــة ".

 ل طريقه طريق السالم والمحبة والتآخي بين كل شعوب العالم ".رئيس بلداية الناصرة على "إكما
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وطلـــب ســـالم مـــن الـــرئيس الفلســـطيني، تقـــدايم المســـاعدة مـــن أجـــل دعـــم مرشـــحين فلســـطينيين شـــبان 
يتســــابقون ضــــمن برنــــامو "األراب أيــــدول" الــــذي تب ــــه قنــــاة إم بــــي ســــي، وذلــــ  بعــــد تأكيــــده علــــى أن 

 خوة بالسراء والضراء والمصير".فلسطينيي الداخل جزء من شعبهم و"نحن إ
 وتباحث الطرفان، وفق بيان صادر عن سالم، بعدة ش ون منها االقتصاداية واالجتماعية والسياسية.

 "األراب أيدول".في  وشدد عباس على دعمه للمشتركين جميعهم
 12/12/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 ن حياة البروفيسور عصام األشقرل االححلل المسسولية عيحم    زردانالنائب عبد الرحمن  .5

حذر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس عبد الـرحمن ييـدان مـن خطـورة الوضـع  :رام هللا
الصــحي للبروفيســور األســير عصــام األشــقر أســتاذ الفيزيــاء فــي جامعــة النجــاح، والمعتقــل إداري ــا  دون 

 تهمة في سجون االحتالل منذ عدة أسابيع.
، إلــى تــدهور حالــة البروفيســور 2016ك12ك11 فــي تصــريح صــحفي يــوم األحــد ،ييــدانوأشــار النائــب 

األشقر؛ ما استدعى نقله إلى مستشفى سجن الرملـة (سـيا السـمعةس المفتقـر إلـى أدنـى شـروي العناايـة 
 الطبية والظروف اإلنسانية، محمال االحتالل المس ولية الكاملة عن حياته.

 11/12/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعلم
 
 االححلل من اقححام جنين يمنعاناألمن الوطني والشرطة  .6

بـوك، وبشـكل مك ـف  فـيسال": انتشر على موقـع اإللكترونيةخاص بـ"األايام  ،يوسف الشايب -رام هللا 
فيديو ايظهر قوات مـن األمـن الـوطني الفلسـطيني والشـرطة الفلسـطيني تمنـع مـدرعات عسـكرية لجـي  

 ة، وتطلب من السيارات الفلسطينية االستمرار في عبور الشارع.االحتالل من مواصلة مسير 
"، أن التصوير الذي اإللكترونيةوكشف مصدر أمني فلسطيني، فضل عدم الكشف عن نفسه لـ"األايام 
مـس (األحـدس، وبالتحديـد علـى أيتضح أنه لهاو عبر كاميرا هاتفه النقال حديث جـدا ، وكـان فـي جنـين 

القـــوات الفلســـطينية المشـــتركة مـــا بـــين رجـــال األمـــن الـــوطني، ورجـــال  مـــداخل المدينـــة، حيـــث منعـــت
وأشــار المصــدر: نــادرا  مــا ايحــدث هــذا، لكــن جــرت العــادة أن تقــوم ســلطات  الشــرطة، اقتحــام المدينــة.

عــن أي اقتحــام.. فــي هــذه المــرة، علــى مــا يبــدو لــم يــتم  بــاإلبال االحــتالل، وعبــر االرتبــاي العســكري 
ف عناصــر القــوات المشــتركة الفلســطينية بهــذه الطريقــة، حتــى أجبــروا قــوات اإلبــال  المســبق، فتصــر 

 االحتالل على االنسحاب، والتراجع عن مخططاتها في اقتحام جنين.
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جنـــود جـــي  االحـــتالل  أن اإللكترونـــيوذكـــرت صـــحيفة يـــدايعوت احرونـــوت اإلســـرائيلية علـــى موقعهـــا 
اومــة شرســة مــن أفــراد أمــن مســلحين تــابعين اإلســرائيلي وصــلوا علــى أطــراف مدينــة جنــين، فواجهــوا مق

ونقلـت الصـحيفة عـن متحـدث باسـم  للشرطة الفلسطينية، وأجبروا الجـي  اإلسـرائيلي علـى االنسـحاب.
دخول منطقة (أس في جنين من خالل أحـد  أمسالجي  اإلسرائيلي أن القوة حاولت الدخول بعد ظهر 

مــن الفلســطينية، وكــان هنــاك عناصــر أمــن المحــاور، فيمــا لــم ايكــن هنــاك تنســيق مســبق مــع قــوات األ
 يتطور إلى قتال. أنفلسطينية عند مدخل المدينة، ومنعوهم من الدخول بالسالح وكاد األمر 

 الفلسطيني. األمنمواجهة عسكرية مع  أيالجي  يرفت  أن إسرائيليونقلت الصحيفة عن ضابا 
 12/12/2016 ،األيام، رام هللا

 
 علقات بين عباس والسيسي بعد مستمر فححال توترعبري: الموقع واال  .7

قال موقع "واال اإلخباري" العبري، إن توترا  كبيرا  طرأ : تحرير والء عيد، من خلدون مظلوم -الناصرة 
على العالقة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس والـرئيس المصـري عبـد الفتـاح السيسـي فـي 

وأفاد الموقـع العبـري نقـال  عـن مصـادر أمنيـة إسـرائيلية، بـأن  .أعقاب نتائو الم تمر السابع لحركة فتح
التوتر بدأ عقب إسدال الستار على أي فرصة إلعادة القيادي المفصول من حركة فتح محمـد دحـالن 

 المقرب من السيسي، وفقا  للنتائو التي أفريها م تمر الحركة السابع.
حاليــا  إجــراءات عقابيــة ضــد عبــاس"، مشــيرا  إلــى أن وذكــر "واال العبــري" يــوم األحــد، أن "القــاهرة تتخــذ 

 السيسي منح دحالن الضوء األخضر لعقد وتنظيم فعاليات سياسية داخل األراضي المصرية.
وادعـــى المصـــدر األمنـــي اإلســـرائيلي أن الســـماح لـــدحالن بإقامـــة أنشـــطة وفعاليـــات سياســـية فـــي مصـــر 

ونـو ه  تح وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام"."ضوء أخضر له إن لإلضرار بمكانة عباس داخل حركة ف
إلى أن السيسي وافق على احتضان القاهرة لكل الفعاليات واألنشـطة الهادفـة لتشـكيل نـواة تجمـع سياسـي 

 فلسطيني يهدف إلى تحسين فرص دحالن في التأثير في المشهد الفلسطيني تحسبا  لخالفة عباس.
دحالن ايحر ض السيسي على عباس مـن خـالل الـزعم بأنـه وأوضحت المصادر األمنية اإلسرائيلية أن 

 (عباسس بات مرتبطا  بمحور (تركيا، قطر، حماسس ويعادي مصر.
وأشارت إلى أن السيسـي يـدرس حاليـا  تعزيـز مكانـة دحـالن فـي قطـاع غـزة مـن خـالل تسـليم اإلشـراف 

وبينـــت  واصـــل.والســـيطرة علـــى معبـــر رفـــح لرجـــال دحـــالن فـــي مقابـــل أن يـــتم فـــتح المعبـــر بشـــكل مت
 المصادر أن المصريين باتوا يدرسون إمكانية أن ايسمحوا بالتبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة.

 11/12/2016 ،قدس برسوكالة 
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 إلبرام صفقة تبادل أسرى  "إسرائيل"حماس و بين وساطاترضوان: ال  .8
طـور علــى أكـد القيــادي فـي حركـة حمـاس إسـماعيل رضــوان عـدم حصـول أي ت :أشـرف الهـور –غـزة 

، مشـددا  علـى أن المقاومـة لـن تقـدم "إسـرائيل"صعيد الوساطات، إلبرام صـفقة تبـادل أسـرى جديـدة مـع 
ودعا في حديث مـع "القـدس  أي معلومة عما لديها من جنود إسرائيليين دون دفع االحتالل ثمن ذل .

رى، وانتقـد "سياسـة العربي" لدعم عربي إسالمي للقضية الفلسطينية، بما في ذل  مناصرة قضـية األسـ
وقــال، فــي أعقــاب مــا تــردد عــن فشــل وســاطة تركيــة مــ خرا ، بــإبرام  الهرولــة والتطبيــع" تجــاه االحــتالل.

صفقة تبادل جديدة بين "حماس" ورسرائيل: "لـن تكـون هنـاك أي مفاوضـات تقبـل بهـا حمـاس، قبـل أن 
رى الذين أعيـد اعتقـالهم، بعـد ايستجيب االحتالل لشروي المقاومة، والمتم لة في إطالق سراح كل األس

 اإلفراج عنهم في صفقة وفاء األحرار األولى".
وحول ما إذا كانت هناك جهود تركية جديدة لعقد صفقة تبادل أسرى أوضح أن "أي وساطة ايجب أن 
ايســـبقها تنفيـــذ االحـــتالل لشـــري المقاومـــة"، مشـــددا  علـــى أن "الجنـــاح العســـكري لحركـــة حمـــاس كتائـــب 

ســر الجنــود اإلســرائيليين، لــن يتنــايل عــن شــروطه"، ودعــا فــي ذات الوقــت إســرائيل لـــ القســام، الــذي ايأ
واتهــم إســرائيل، بأنهــا تــراو  فــي عمليــة الــدخول فــي مفاوضــات إلبــرام صــفقة  "االســتعداد لــدفع الــ من".

تبادل أسرى جديـدة، لكنـه فـي الوقـت ذاتـه أكـد أن المقاومـة التـي تتـولى إدارة ملـف صـفقة التبـادل، لـن 
 قدم أي معلومة لالحتالل حول الجنود الذين في قبضتها "دون دفع ل من".ت

، ودعــا "إســرائيل" وانتقــد رضــوان العمــل السياســي الفلســطيني الــذي تقــوم بــه الســلطة الفلســطينية ضــد  
السلطة إلى "تحري  دعاوى قانونية دولية ضـد االحـتالل، بسـبب مـا يتعـرض لـه األسـرى الفلسـطينيون 

كـــذل  طالــب الـــدول العربيـــة واإلســالمية بوقـــف "سياســـة  تهاكـــات وقمـــع لحقــوقهم".فــي الســـجون مــن ان
واتهـم القيـادي فـي "حمـاس"  الهرولة والتطبيـع" مـع االحـتالل، والتركيـز علـى دعـم القضـية الفلسـطينية.

 .المجتمع الدولي، باالستمرار بـ"الكيل بمكيالين" في تعامله مع القضية الفلسطينية
 12/12/2016، القدس العربي، لندن

 
 وتبني خيار المقاومة  "أوسلو"وإلغاء  "الجهاد"للسحجابة لمبادرة  فححو السلطة  يدعو الزهار .9

أكد القيادي الباري في حركة حماس محمود الزهار التمس  بخيار المقاومـة بكـل األسـلحة، س: خانيون
ـــه. ـــى أن ســـالح حمـــاس ســـيبقى موجهـــا لالحـــتالل وعمالئ ا عل ـــه خـــالل وقـــال الزهـــار  مشـــدد  فـــي كلمت

مهرجــان "قدســنا عهــد ووعــد" الــذي نظمتــه حمــاس، مســاء يــوم األحــد، فــي خــان يــونس، جنــوب قطــاع 
النطالقتها: "المقاومة بكـل األسـلحة وكـل اإلمكانـات حـق مشـروع نأخـذ بـه،  29 غزة؛ إحياء  للذكرى الـ

 وال نتنايل عنه، وال نخضع ألحد كائن ا ما كان".
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 بقى موجها لصدر العمالء والخونة وباألساس ضد العدو الصهيوني.وشدد على أن سالح حماس سي
وأكد أن فلسطين هي كل فلسطين من البحر إلـى النهـر، وقـال: "أرضـنا هـي فلسـطين كـل فلسـطين ال 
أقل من ذل  بشبر واحد، من البحـر إلـى النهـر، والضـفة وغـزة ليسـت شـطري الـوطن؛ إنمـا هـي أجـزاء 

 كل فلسطين". صايرة من الوطن، أرضنا فلسطين
وشدد على أن "الشعب الفلسطيني ليس الذي ايعي  فـي الضـفة والقـدس وغـزة، بـل كـل مـن ايعـي  فـي 

ـر إلـى الشـتات وعـودتهم إلـى فلسـطين هـو هـدفنا السـامي  48أراضي  ونسلهم سواء  بقوا فيها، ومـن هجج 
الجهــاد اإلســالمي، ودعــا الزهــار الســلطة وحركــة فــتح ومنظمــة التحريــر لالســتجابة لمبــادرة  واألصــيل".

 ورلااء اتفاقية أوسلو، ورنهاء التنسيق األمني، وتبني خيار المقاومة كبرنامو للتحرير.
وقال إن "مفهوم وحدة األمة والشعب ليس خليط ا بين برنامو المقاومة الشريفة المنتصرة وبـين برنـامو 

طينيين قـائال : "نطالـب األحـرار وطالـب األحـرار فـي األمـة اإلسـالمية أن تسـاند الفلسـ التعاون األمني".
باألمة اإلسالمية أن تساندنا وتدعمنا، وانتصارنا انتصار لهم، وضياع فلسطين عار عليهم، وبندقيتنا 

ـــا ســـتبقى بعيـــدة عـــن العـــالم العربـــي مهمـــا أســـاء الـــبعت إلينـــا". وأضـــاف "عقيـــدتنا هـــي ديننـــا  وكلمتن
 القدس واألقصى عنوان من العناوين".وعصمتنا وشرفنا وانتصارنا، ال نتخلى عن شيء منه، و 

 11/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعلم
 
 من المصالحة الحقليديةفحح  فرصة السحكشاف تطور مواقفقندوة جنيف  تكون حمدان: قنأمل أن  .11

نـدوة  لعقـدمسـارات"،  -"المركز الفلسطيني ألبحاث السياسـات والدراسـات االسـتراتيجية بيروت: ايستعد 
نــة جنيــف السويســرية، هــدفها تبــادل وجهــات النظــر حــول الوضــع الفلســطيني والعقبــات فكريــة فــي مدي

  التي تحول دون الوحدة
وفــي بيــروت أكــد مســ ول العالقــات العربيــة فــي حركـــة حمــاس أســامة حمــدان فــي حــديث مــع "قـــدس 
 برس"، مشاركة حماس في هذه الندوة، وأعرب عن أمله في أن "ايكون اللقاء فرصة الستكشـاف تطـور

فــي المواقــف فــي المواقــف التقليدايــة لحركــة فــتح مــن المصــالحة، ال ســيما بعــد إتمــام الحركــة لم تمرهــا 
  السابعة".

وأضـــاف: "بالتأكيـــد نـــدوة جنيـــف هـــي لقـــاء فلســـطيني ـ فلســـطيني، والفلســـطينيون عنـــدما يلتقـــوا فـــإنهم 
 الحتالل".يتحدثون في مختلف قضااياهم، سواء تعلق األمر بقضاايا المصالحة أو مواجهة ا

وثم ن حمدان موقف سويسرا من القضية الفلسطينية وانفتاحها على مختلف الطيف الفلسطيني، وقال: 
"ال ش  أن الموقف السويسري تجاه القضـية الفلسـطينية يتميـز عـن بقيـة دول االتحـاد األوروبـي، وهـو 
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وأضــاف:  ي".موقــف إايجــابي تجــاه حمــاس، وهنــاك دول أوروبيــة أخــرى تحمــل ذات الموقــف السويســر 
 "الذهاب علنا هو نقطة إايجابية تضاف إلى سجل سويسرا اإلايجابي تجاه القضية الفلسطينية".

 11/12/2016قدس برس، 
 
 قررب أو من بعيد بمشاورات المصالحة منقندوة جنيف ال علقة لها األحمد:  .11

مسـارات"، هـاني  -ية أكد رئيس "المركز الفلسـطيني ألبحـاث السياسـات والدراسـات االسـتراتيج: رام هللا
المصـــري، أنهـــم ايســـتعدون فـــي المركـــز لعقـــد نـــدوة فكريـــة فـــي مدينـــة جنيـــف السويســـرية، هـــدفها تبـــادل 

 وجهات النظر حول الوضع الفلسطيني والعقبات التي تحول دون الوحدة.
وأوضــح المصــري فــي حــديث مــع "قــدس بــرس"، أن "هــذه النــدوة، ال تكتســي أي بعــد رســمي لــه عالقــة 

لمصــالحة الفلســطينية، ورنمــا هــي عبــارة عــن واحــدة مــن النــدوات الفكريــة التــي دأب المركــز بحــوارات ا
 على تنظيمها في الداخل والخارجح لتسليا الضوء حول القضاايا ذات الصلة بالشأن الفلسطيني".

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام األحمد في حـديث مـع "قـدس بـرس"، "أن نـدوة 
وقال: "الندوة تتصل بنشـاي للمركـز  ال عالقة لها من قريب أو من بعيد بمشاورات المصالحة".جنيف 

الفلســطيني ألبحــاث السياســات والدراســات االســتراتيجية ـ مســارات، وال عالقــة لهــا مــن قريــب أو بعيــد 
 وأضــاف: "حتــى ا ن ال توجــد مواعيــد متفــق عليهــا بيننــا وبــين حركــة حمــاس بمشــاورات المصــالحة".

 بشأن حوارات المصالحة، علما بأن األجواء بيننا إايجابية".
عقـد اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح اجتماعـا لهـا فـي وقـت قريـب  إمكانيةوحول األنباء التي تحدثت عن 

في قطاع غزة، قـال األحمـد: "هـذه أنبـاء عاريـة عـن الصـحة تمامـا ولـيس لـدينا هـذا التوجـه فـي الوقـت 
 الراهن"، على حد تعبيره.

 11/12/2016قدس برس، 
 
 وتحاول القيام بسلسلة خطوات عملياتية  2014حماس تسحغل حالة الهدوء بعد حر   :"معاررف" .12

نقلت صحيفة معاريف عن ضابا إسرائيلي كبير في قيـادة المنطقـة الجنوبيـة بـالجي  اإلسـرائيلي، أن 
مراكمـة قـدراتها العسـكرية الجي  متيقظ لما تحاول حركة حمـاس فـي قطـاع غـزة القيـام بـه، مـن خـالل 

أن تهديد األنفـاق فـي غـزة يوجـد فـي  ،الذي لم يذكر اسمه ،ويعم الضابا واالستعداد للمعركة القادمة.
صــدارة أولويــات القيــادة العســكرية اإلســرائيلية، مشــيرا إلــى أن حمــاس تســتال حالــة الهــدوء بعــد حــرب 

ت انتباه الجي  اإلسرائيلي الذي دأب على وتحاول القيام بسلسلة خطوات عملياتية، وهو ما يلف 2014
 القيام بسلسلة تدريبات عسكرية آخرها قبل أايام.
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وأوضــح أن هــذه التــدريبات تضــمن مواجهــة ســيناريوهات اســتهداف الجبهــة الداخليــة اإلســرائيلية، ســواء 
لـة من خالل هجمات تتم من تحت األرض أو فوقها، من البحر أو الجو، وأن م ل هذه التـدريبات كفي

 بتحسين قدرات الجبهة الداخلية اإلسرائيلية وفرقة غزة، ألي سيناريو متوقع أو مفاجا.
وأضاف أن الوضع األمني السائد في غزة ايمكن وصفه بالهادئ نسبيا، والجي  اإلسرائيلي ايجد نفسـه 

قـدراتها  في حالة تهياة لقدراته الدفاعية. وبالرغم من أن حماس تشـعر بأنهـا مقيـدة، فإنهـا تواصـل بنـاء
العســكرية اســتعدادا للمعركــة القادمــة، وتواصــل العمــل فــي الضــفة الاربيــة الســتعادة قوتهــا هنــاك، وهــي 

وأشار إلى أن الجي  يبـادر لمواجهـة تهديـد األنفـاق الهجوميـة  تبحث عن حلفاء لها في تل  المنطقة.
وتحتهــا، فــإن الجــي  مــن غــزة، وطالمــا أن هنــاك تهديــدا لمســتوطني التجمعــات الجنوبيــة فــوق األرض 

وأشــار إلــى أن األنفــاق فــي حــرب غــزة  ســوف ايعمــل بكامــل طاقتــه إلحبــاي هــذا التهديــد، بحســب قولــه.
األخيرة امتدت على شبكة واسعة تحت األرض مـن أجـل تنفيـذ عمليـات ضـد اإلسـرائيليين، مضـيفا أن 

 األنفاق.جانبا كبيرا من قدرات حماس العسكرية في غزة تذهب باتجاه بناء المزيد من 
ويعـــم أن إســـرائيل غيـــر معنيـــة بمواجهـــة عســـكرية مـــع حمـــاس، لكنهـــا لـــن تتحمـــل تســـاقا المزيـــد مـــن 

 الرشقات الصاروخية بين حين وآخر، مع أن حماس تواصل التسلح وتدرب المقاتلين وتحفر األنفاق.
أخــذها وعــن إخــالء اإلســرائيليين فــي أي مواجهــة مســتقبلية مــع حمــاس، قــال الضــابا إن هــذه مســألة اي

الجي  بعين االعتبار، وقد تكون اإلجراء األول، رغم وجود وسائل دفاعيـة أخـرى م ـل القبـة الحديدايـة 
 والمعلومات االستخبارية.

 11/12/2016الجزررة قنت، الدوحة، 
 
قنقل  عل  مسسسات منممة لل محاوالت  لمجلس الفلسطينيالدعوات لعقد ا "الديموقراطية": .13

 الححررر
حـذر القيـادي فـي "الجبهـة الدايموقراطيـة لتحريـر فلسـطين" ييـاد جرغـون، ممـا ب عيسى: إيها – رام هللا

وصـفه "محــاوالت االنقـالب علــى م سسـات منظمــة التحريـر الفلســطينية، واالسـتحواذ عليهــا مـن خــالل 
 الدعوات لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفىس في رام هللا".

ـــوم األحـــد، بمناســـبة الـــذكرى الــــوشـــدد جرغـــون فـــي بيـــان صـــدر عـــ   29 ن "الجبهـــة الدايموقراطيـــة"، الي
لالنتفاضــة الفلســطينية األولــى، أن "الدايموقراطيــة" لــن تســمح بعقــد جلســة المجلــس الــوطني القادمــة فــي 
رام هللا "وستصـــر علــــى عقــــده خــــارج فلســـطين، حتــــى يتســــنى مشــــاركة كافـــة قيــــادات شــــعبنا وأعضــــاء 

نضـالية جديـدة تعتمـد المقاومـة  اسـتراتيجيةلشتات فـي جلسـاته وصـياغة المجلس الوطني في الوطن وا
وطالــب القيــادي الفلســطيني فــي بيانــه بـــ"وقف التنســيق األمنــي،  واالنتفاضــة طريــق لتحريــر فلســطين".
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ومقاطعة االقتصاد اإلسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية وحمايتها وتطويرها على طريق العصيان 
لقضـــية والحقـــوق الوطنيـــة الفلســـطينية فـــي مجلـــس األمـــن، والجمعيـــة العامـــة لامـــم الـــوطني، وتـــدويل ا

 .المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة الجناايات الدولية
 11/12/2016قدس برس، 

 
 و"أوسل"القنطلقحها بحجديد الدعوة إللغاء  49 تحيي الذكرى الـ "الشعبية" .14

، أنهـــا 49تحريـــر فلســـطين"، فـــي ذكـــرى انطالقتهـــا الــــ أكـــدت "الجبهـــة الشـــعبية ل :أشـــرف الهـــور -غـــزة 
ـــي تحـــدد معـــالم  ـــة والقوميـــة واألمميـــة، الت ستســـتمر فـــي رايتهـــا الواضـــحة ومنطلقاتهـــا وأسســـها الوطني
مســيرتها علــى درب ال ــورة والكفــاح الــوطني نحــو الحريــة والنصــر، ودعــت إلنهــاء االنقســام، ورفضــت 

 ي في مدينة رام هللا، وكذل  إللااء اتفاق أوسلو.الدعوة لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطين
وبينــت الجبهــة، فــي بيــان مركــزي لهــا، أنــه "فــي ضــوء مــا ايجــري مــن متايــرات دوليــة ورقليميــة وعربيــة، 
ومجمــــل مفاعيلهـــــا الســـــلبية، وفـــــي ظـــــل اســــتمرار ضـــــعف وانقســـــام الوضـــــع الفلســـــطيني، أن القضـــــية 

 وقت مضى".الفلسطينية "تتعرض لمخاطر التصفية أك ر من أي 
ـــ "مراجعــة التجربــة الفلســطينية باإلجمــال،  وشــددت علــى ضــرورة إجــراء حــوار وطنــي جــدي وشــامل، ل
واالتفـــاق علـــى اســـتراتيجية وطنيـــة جامعـــة، تعيـــد االعتبـــار لمشـــروعنا الـــوطني التحـــرري، ورعـــادة بنـــاء 

 لفلسطينية".الم سسات الوطنية والتم يلية واالتحادات الشعبية، وفي مقدمتها منظمة التحرير ا
وجــددت رفضــها ألي مبــادرات سياســية هــدفها فــرض مرجعيــة وقــرارات دوليــة بديلــة تنــتقص مــن حقــوق 

وأكدت علـى وقوفهـا إلـى جانـب الشـعوب العربيـة فـي سـوريا والعـراق وليبيـا والـيمن  الشعب الفلسطيني.
 ومصر، وعلى امتداد الوطن العربي، في مواجهة "ظاهرة التطرف واإلرهاب".

 12/11/2016العربي، لندن، القدس 
 
 الفلسطينية لتفاق عل  اسحراتيجية وطنية تعيد االعحبار لمكاقنة القضيةل يدعول كايد الغو .15

النطالقــة  49قــال عضــو المكتــب السياســي للجبهــة، كايــد الاــول فــي ذكــرى الـــ  :أشــرف الهــور -غــزة 
بة الموقــف، بمقاومــة باســلة : "نحتفــل اليــوم بمســيرة الجبهــة التــي اتســمت بوضــوح الرايــة وصــالالجبهــة

متواصلة وعمليات نوعية ضد العـدو الصـهيوني، وبـدفاع ال يتوقـف عـن حقـوق شـعبنا وصـون كرامتـه 
وتطــرق الاــول فــي كلمتــه إلــى الوضــع العربــي، الــذي قــال إنــه "مــر بأســوأ أحوالــه"،  ووحدتــه الوطنيــة".

 نعكاساتها المباشرة على القضية الوطنية".مشيرا  إلى أن التطورات والمتايرات العربية واإلقليمية "لها ا
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وحذر من الوقوع في شباك المبادرات السياسية وفي مقدمها المبادرة الفرنسية التي قال إنها "قـد تشـكل 
 بديال للمرجعيات الدولية وقراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني".

ى الســـتخالص دروس التجربـــة، ودعـــا إلـــى إجـــراء حـــوار وطنـــي جـــاد وشـــامل تشـــارك فيـــه جميـــع القـــو 
 واالتفاق على "استراتيجية وطنية" تعيد االعتبار لمكانة القضية باعتبارها قضية تحرر وطني.

كما طالب القيادة الفلسطينية بإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وقال "االنقسام بنتائجه أصـاب 
 ور أوضاعه االقتصاداية واالجتماعية".في القلب صمود شعبنا ومشروعه الوطني، وفاقم من تده

ودعا إلى "ضـرورة القطـع مـع اتفـاق أوسـلو والتزاماتـه الكارثيـة، ووقـف الرهـان علـى خيـار المفاوضـات 
 .وعدم االستجابة للضاوطات بالعودة إليها

وأكد أن "الجبهة الشعبية ستخوض حوارا  ونضاال  دايمقراطيا  مع حركة فتح للحيلولة دون عقد المجلـس 
 لوطني في رام هللا، ودون إدخال الساحة الفلسطينية في مزيد من األيمات والمآيق واالنقسامات".ا

 12/11/2016القدس العربي، لندن، 
 
 قيادي في "الشعبية": أخطأقنا بحغييب المقاومة خارج فلسطين .16

ن فصـيله، أكد القيادي فـي "الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين" بـدران جـابر، أإيهاب عيسى:  –الخليل 
ســـنة، حـــدد مرجعيـــة االلتقـــاء مـــع األطـــراف  49الــذي انطلـــق نشـــاطه المســـلح فـــي وجـــه االحـــتالل قبــل 

األخــرى عربيــا ودوليــا "بحســب قربهــا أو بعــدها عــن جــوهر القضــية الفلســطينية، ومــدى االلتــزام والــدعم 
 للموقف التحرري، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في معركته المستمرة ضد االحتالل".

النطـالق "الجبهـة الشـعبية"، علـى أنـه  49وشدد جابر، في حوار مـع "قـدس بـرس" بمناسـبة الـذكرى الــ 
مجـــال للحـــوار والمهادنـــة، ورن كـــل الرهانـــات علـــى أي نقـــال وحـــوار بايـــر الســـالح والمقاومـــة مـــع  "ال

 لن ايجد طريقه للنجاح". اإلسرائيلياالحتالل 
وقف الكفاح المسلح بالساحة الخارجية، بعد الضاوطات ويرى جابر أن "الجبهة الشعبية" أخطات في 

التـــي تعرضــــت لهـــا "وحصــــرت قطـــاع المواجهــــة، واالشــــتباك داخـــل األراضــــي الفلســـطينية، ممــــا أفقــــد 
الفلسطينيين ك يرا من المناصرين والمدافعين عن القضية والمقاتلين بجانبها، ولم تبقى القضية األبري 

 ية كالوضع السابق".والمشتعلة دوما  في الساحة الدول
ورأى أن اتفاقــات قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية مــع الفصــائل المختلفــة كــان ايجــب أن تكــون "أك ــر 

 وضوحا (ومحميةس بضمانات شعبية، حتى تراعى المصلحة الوطنية العليا".
السابع  ويرى جابر في حواره مع "قدس برس" أن مرجعية "الشعبية"، تقوم على قرارات اتخذها الم تمر

قبــل عـــام ونصـــف، "والتـــي اعتمـــدت علـــى أن النظريــة العلميـــة هـــي أداتهـــا فـــي التحليـــل، وأن عناصـــر 
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الشعبية هم ايساريون بطبعهم ألنهـم عمـال وفالحـون وطلبـة يناضـلون مـن أجـل التحريـر، ويسـتخدمون 
د هـــذه النظريـــة لتحديـــد الصـــخب السياســـي واالجتمـــاعي الـــذي ايجـــري فـــي المنطقـــة، للـــتمكن مـــن تحديـــ

 المواقف بشكل دقيق".
 11/12/2016قدس برس، 

 
 إسطنبولالحفجير الذي اسحهدف مدينة حماس تدين  .17

مسـاء أمـس  إسطنبولأدانت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" التفجير الذي استهدف مدينة : الدوحة
وقــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس"  الســبت، وخلــف عشــرات الضــحاايا بــين قتلــى وجرحــى.

ت الرشــق، فــي تصــريحات لــه يــوم األحــد، نشــرها علــى صــفحته علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي عــز 
"فاايسبوك": "ال تزال تركيا تدفع من أرواح أبنائها ودمائهم ثمـن وقوفهـا إلـى جانـب المظلـومين ال سـيما 

طة وأضـاف: "نعـزي تركيـا بضـحاايا التفجيـر اإلرهـابي الـذي اسـتهدف رجـال الشـر  في منطقتنا العربية".
ورأى الرشـــق أن "تركيـــا برئيســـها وشـــعبها وجيشـــها  والمـــدنيين، وقبـــل ذلـــ  اســـتقرار هـــذا البلـــد العظـــيم".

 وشرطتها أقوى من أن ينال منها أصحاب األجندات والقلوب السوداء"، على حد تعبيره.
 11/12/2016، قدس برس

 
 بالعمل اإلجرامي وتصفهحماس تدين تفجير مصر  .18

ليـة التفجيــر، التـي وقعـت اليــوم األحـد فـي كنيســة العباسـية بمصـر التــي مـاس عمحأدانـت حركــة : غـزة
ـــ"اإلجرامية".  راح ضــحيتها العشــرات مــن الضــحاايا المــدنيين مــا بــين قتيــل وجــريح، ووصــفت العمليــة ب

ورأت الحركة، في تصريح صحفي صدر عنها مساء اليوم األحد، أن م ل هذه الجرائم التـي تسـتهدف 
وراق في المنطقة، وردخال أهلها في دوامة االتهامات المتبادلة، األمر الذي ال ا منين تسعى لخلا األ

وتقدمت الحركة  ايخدم سوى أعداء األمة العربية واإلسالمية الذين يتربصون بها الدوائر، وفق تعبيرها.
 من الشعب المصري بخالص العزاء، سائلة المولى أن ايحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

 11/12/2016، ي لإلعلمالمركز الفلسطين
 
 تاجر من غزة ببيع معدات حفر أقنفاق الئحة اتهام ضد  االححلل يقدم  .19

قــدمت ســلطات االحــتالل اليــوم أمــام محكمــة الصــلح فــي مدينــة باــر الســبع الئحــة اتهــام ضــد : رام هللا
 تاجر من قطاع غزة بتهم عدة ضد ما أسمته بـ"أمن دولة االحتالل". 
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الصهيونية إن النيابة العامة اإلسرائيلية تتهم التاجر، وهو األسير رائد شملخ مـن وقالت القناة السابعة 
معـدات هندسـية  2016قطاع غزة، بأنه استال التصريح التجاري الذي أعطي لـه، وأدخـل خـالل العـام 

 لقطاع غزة دون التصاريح الاليمة.
تعمـل فــي حفــر األنفــاق،  وحسـب االدعــاء؛ فقــد بـاع المعــدات شــملخ الهندســية لفـرق مــن حركــة حمــاس

وهو كان على علم مسبق بالهدف من شراء حماس لهذه المعدات. ومن بنود الئحة االتهام، االتصال 
مـــن أجـــل تنفيـــذ جريمـــة، والحصـــول علـــى أشـــياء بـــالا  فـــي ظـــروف خطـــرة، وتقـــدايم معـــدات وخدمـــة 

 ده.لمنظمة إرهابية، وطلبت النيابة اعتقاله حتى انتهاء اإلجراءات القانونية ض
 11/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعلم

 
 مقحرحات وخططاا لكيفية فعل ذلكورسكد وجود  بإلغاء االتفاق النووي  ترامبيسع  إلقناع  قنحنياهو .21

قــال رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، بنيــامين نتنيــاهو، إنــه ســيقترح علــى الــرئيس األميركــي : رامــي حيــدر
النووي مع إيران، وأن لدايه مقترحات وخطط ا عينية لكيفية فعل  المنتخب، دونالد ترامب، إلااء االتفاق

األميركيـة، التـي  CBSدقيقـة" علـى شـبكة  60وجاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع برنـامو " ذل .
قال فيها إن "هناك حلوال  إللااء االتفاق النووي أك ر من المتوقع، لدي على األقـل خمـس أفكـار لفعـل 

 ترامب عند لقائنا".ذل ، وسأبح ها مع 
ونــاقت رئــيس الحكومــة خــالل اللقــاء كــل مزاعمــه الســابقة، إذ قــال إن االتفــاق النــووي ســيتيح إليــران 
المجــال لتطــوير قنبلــة نوويــة، ورلاــااه ســيمنعها مــن تحقيــق هــذا الهــدف. مــدعي ا أنــه تــم ردع إيــران عــن 

 تصنيع القنبلة النووية قبل االتفاق.
القـات مـع دول عربيـة، إذ قـال إن "اإلايجابيـة الوحيـدة لالتفـاق النـووي هـي وأشار نتنياهو إلـى وجـود ع

تقــارب إســرائيل وبعــت الــدول العربيــة فــي المنطقــة، وبإمكــاني إخبــارك أن دوال  عديــدة فــي المنطقــة لــم 
 تعد ترى بإسرائيل دولة عدو، بل على العكس، باتت تعتبرها حليفة".

إســرائيل والمملكــة العربيــة الســعوداية فأجــاب "ال تعليــق"،  وســألت مقدمــة البرنــامو نتنيــاهو عــن عالقــة
لكنهـــا أصـــرت علـــى الســـ ال "هـــل تبنـــي إســـرائيل والســـعوداية جبهـــة ضـــد إيـــران فـــي الشـــرق األوســـا "، 

 فأجابها نتنياهو "حتى لو لم نفعل ذل ، هذه الجبهة موجودة بكل األحوال".
 11/12/2016، 48عر  
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 الوزاراتبحركيبة لجان الحعيينات لكبار الموظفين بتغيير  ثإلحدا تشكيل لجنة خاصة: قنحنياهو .21
يتطلع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنيـاهو، لالقتـداء بـالرئيس األميركـي المنتخـب، : محمد وتد

دونالد ترامب بكل ما يتعلق بتعيينات كبار الموظفين، ودعا إلى تشكيل لجنـة حكوميـة خاصـة إلايجـاد 
 ينهم بالمكاتب والويارات الحكومية.كبار الموظفين وتع

وأعلن نتنياهو خالل جلسة الحكومـة التـي عقـدت، يـوم األحـد، عـن تشـكيل لجنـة خاصـة برئاسـة وييـر 
السياحة، اياريف ليفين، المقرب من رئيس الحكومة، وعضوية الويراء آريه درعي ويوآف جالنت، فيما 

ة للحكومـة مـن أجـل إحـداث تاييـر فـي تركيبـة طالب ويير القضاء، أيليت شكيد تقدايم توصيات قانوني
 لجان التعيينات لكبار الموظفين في الويارات الحكومية.

وحث نتنياهو الويراء خالل الجلسة األسبوعية للحكومة اإلقدام على تعيينـات سياسـية دون مناقصـات 
 بالمكاتب الحكومية، الفتا إلى أن الويارات بحاجة لماات الوظائف من هذا القبيل.

وقالـــت صـــحيفة "هـــآرتس" اإلســـرائيلية التـــي أوردت الخبـــر إن "نتنيـــاهو اشـــتكى الحاجـــة بتشـــكيل لجنـــة 
 خاصة تعمل على إايجاد كبار الموظفين من أجل تعينهم بالمكاتب الحكومية".

آالف موظــف ضــمن مــا ايســمى  4واستشـهد نتنيــاهو بــالرئيس األميركــي ترامــب، الــذي يتحضـر لتعيــين 
 ي مناقصات، قائال "نحن أايضا في إسرائيل بحاجة لماات لم ل هذه الوظائف"."وظائف ال قة" بدون أ

 4000ونقلــت الصــحيفة علــى لســان أحــد الــويراء قولــه إن "نتنيــاهو أوضــح أن الــرئيس ترامــب ســيعين 
موظف بدون مناقصات، وعليه ايطالب باعتماد النموذج الذي ينتهجه ترامب والسماح لرئيس الحكومة 

ل باعتمــاد التوظيفـــات السياســية بـــدون أي مناقصــات، وذلـــ  لضــمان أن ينفـــذ جهـــاي والــويراء بإســـرائي
 المستخدمين سياسات الحكومة".

ويــرى نتنيــاهو أنــه مــن الم كــد أن الجهــاي المســتخدمين الــذي سيحضــره ترامــب للبيــت األبــيت ســينفذ 
يينــات سياســية وضــم سياســاته وأجندتــه، لــذا ايجــزم نتنيــاهو أن الحكومــة والــويارات بإســرائيل بحاجــة لتع

 الماات من الموظفين دون مناقصات للتمكن من السيطرة والبقاء على سدة الحكم.
وذكرت الصحيفة أن تصريحات نتنيـاهو وردت خـالل جلسـة الحكومـة التـي ناقشـت ملـف تعيـين نائـب 

لى المستشار القضائي للحكومة، حيـث احتـدام النقـال حـول الفتـرة الزمنيـة التـي مـن المفـروض أن يتـو 
 النائب هذا المنصب.

 11/12/2016، 48عر  
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 رجب إخراج الفلسطينيين من حياتناو  سلم مسحقبلا الال أمل في حصول  لبيد: .22
قــال يعــيم حــزب "هنــاك مســتقبل" اإلســرائيلي ايــائير البيــد، أن اإلســرائيليين بحاجــة إلخــراج  :تــل أبيــب

وأضــاف خــالل لقــاء فــي برنــامو  ال.الفلســطينيين مــن حيــاتهم، وأنــه ال أمــل فــي حصــول ســالم مســتقب
"واجــه الصــحافة" عبــر القنــاة ال انيــة "نحــن بحاجــة إلــى ذلــ  مــن خــالل القيــام ببنــاء جــدار طويــل جــدا، 

وتطـرق لبيـد  ايختفي من خالله الفلسطينيون، لن ايكون هناك سـالم، وال نريـد البلـدين فـي دولـة واحـدة".
لواقع السياســي اإلســرائيلي الــداخلي وعــن صــعود خــالل مقابلــة مطولــة مــع القنــاة حــول قضــاايا تتعلــق بــا

حزبـــه سياســـيا مـــن خـــالل اســـتطالعات الـــرأي ورمكانيـــة منافســـته فـــي االنتخابـــات المقبلـــة علـــى رئاســـة 
 الويراء.

 11/12/2016القدس، القدس، 
 
 أوباما وترامب  تي  مع إدار يعود تل أبيب بعد إجراء محادثات  إسرائيلي أمني وفد .23

قالـــت مصـــادر فلســـطينية فـــي رام هللا، إن الســـلطة قـــررت إرســـال وفـــد إلـــى : نظيـــر مجلـــي - تـــل أبيـــب
 واشــنطن، فــي محاولــة للتوصــل إلــى تفاهمــات مــع اإلدارة األميركيــة المنتهيــة واليتهــا، لكــي تمتنــع عــن

استخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار ضد المستوطنات في الضفة الاربية والقدس، وتفاهمـات أخـرى مـع 
عــن عــودة وفــد إســرائيلي  فيمــا كشــف النقــاب فــي تــل أبيــب. منتخــب دونالــد ترامــبمســاعدي الــرئيس ال

رفيع من مجلس األمن القومي، من واشنطن، في نهااية األسبوع، بعد أن أجرى محادثات استباقية مع 
وقد تشـكل الوفـد اإلسـرائيلي مـن رئـيس مجلـس األمنـي القـومي التـابع لرئاسـة الـويراء ايعقـوب  الطرفين.

تفاهمـات مـع إدارة  ير إسـرائيل فـي واشـنطن رون درامـر. وشـملت المحادثـات التوصـل إلـىنيايل، وسف
أوبامــا لالمتنــاع عــن دعــم خطــوات أحادايــة الجانــب ضــد إســرائيل، وتفاهمــات أخــرى مــع ترامــب تشــمل 

إسـرائيل حـول موضـوعات سياسـية وأمنيـة  مالءمة التوقعات األولية بين الجهتين، ورسماع وجهة نظـر
ت البع ة اإلسرائيلية الخوض في موضوع االتفاق النـووي مـع إيـران، بادعـاء الخطـر الـذي عدة. وحاول

 المفاعالت الذرية، فضال عن العالقات ال نائية. ايشكله عليها، خصوصا بسبب
 12/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 قاقنون إسكات األذان عل  جدول أعمال "الكنيست" .24

مطالبتـه بتالـيظ وتشـريع  بنيـامين نتنيـاهو، ،اإلسـرائيليالـويراء  جـدد رئـيس: برهوم جراايسـي - الناصرة
أذان المساجد، علـى الـرغم مـن اعتـراض  إسكات اإلسرائيليينالذي يتيح للمس ولين  القانون العنصري،

 عدد من ويراء ونواب اليمين المتشدد، و األجهزة األمنية.
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تاييـر الصـياة، بحيـث  إلـىالقـانون  إلـى وبناء على هذا االعتراض، بادر أعضـاء الكنيسـت المبـادرين
صـباحا، مـا ايعنـي أن القـانون  7لـيال وحتـى السـاعة  11األصـوات ابتـداء مـن السـاعة  إصداريتم منع 

 قد ايسري على أجراس الكنائس عند بعت الطوائف. أايضاسيسري أساسا على صالة الفجر، ولكن 
آرتس" اإلســرائيلية مــن قبــل، أن نتنيــاهو أمــس، علــى مــا ذكرتــه صــحيفة "هــ اإلخبــاري وأكــد موقــع "واال" 

ايعترض على تخفيـف القـانون ويطالـب بصـياة أك ـر تشـددا. كمـا يـرفت نتنيـاهو االلتقـاء مـع جهـات، 
حتـى مـن االئــتالف الحـاكم فـي الكنيســت، فـي محاولــة ل نيـه عـن القــانون، الـذي تـرى فيــه أجهـزة أمنيــة 

تعلـــق "بالضـــجيو"، قـــادر علـــى فـــرض تعليمـــات وسياســـية بـــأن ال حاجـــة لـــه، وأن القـــانون القـــائم، الم
 للسيطرة على مستوى الصوت.

 12/12/2016الغد، عمان، 
 

 : إسكات األذان سيفشل مخططاتنا بالمجحمع العربياإلسرائيلية الشرطة .25
حــذرت الشــرطة اإلســرائيلية مــن تشــريع قــانون األذان والمصــادقة عليــه بــالقراءات الــ الث، : محمــد وتــد

متنــاع عــن ذلــ  واعتمــاد البــدائل التــي عرضــتها الشــرطة علــى ويارة حماايــة البياــة وطالبــت الحكومــة اال
وويارة األمـــن الــــداخلي، بموجبهــــا ســــيتم تطبيــــق وفــــرض قـــانون منــــع الضوضــــاء مــــن خــــالل األنظمــــة 

 المتواجدة في قانون الضوضاء المعمول به.
من خالل اعتماد القوة، مـن وترجح الشرطة أن تشريع قانون األذان ومحاولة إسكات األذان بالمساجد 

شأنه أن ايفشل المخططات التي تحركها الشرطة في البلـدات العربيـة، كمـا سيسـهم فـي انتشـار مواقـف 
 وصفتها بالمتطرفة بالمجتمع العربي.

وكشــف موقــع "واال" اإلخبــاري النقــاب عــن أن الشــرطة أبــدت معارضــتها لقــانون األذان الــذي تــدفع بــه 
 هو اعتماد األنظمة القائمة، أي قانون منع الضوضاء. الحكومة، وترى أن البديل

ويســـتدل مـــن وثيقـــة التقييمـــات الداخليـــة التـــي حضـــرتها الشـــرطة واستعرضـــت خـــالل جلســـات التـــداول 
بـ"أنظمة الضوضاء" مع ويارة حمااية البياة وويارة األمـن الـداخلي، بأنـه لـيس صـحيحا مـن وجهـة نظـر 

 ات جديدة تركز على تطبيق القانون بهذا المجال.الشرطة أن يتم اعتماد نظم وتحضير آلي
وصــفته بــالتطرف فــي حــال تشــريع قــانون األذان  وأبــدت الشــرطة مخاوفهــا مــن مابــة اتســاع ظــاهرة مــا

والمصادقة عليه، وبينت من خالل الوثيقة التـي أستعرضـها موقـع "واال" بـأن التشـريع وتطبيـق القـانون 
بالقوة من شأنه أن ي دي للتطرف بالمواقف بالمجتمع العربي، فيما ستجد الشرطة صعوبة فـي تطبيـق 

الهادفـة إلعــادة انتشـار مركزهـا ومحطاتهــا فـي البلــدات  القـانون وكـذل  ســيعيق مـن مخططـات الشــرطة
وبحسب ما ذكره الموقع، فإن الشرطة أكدت في وثيقة التقييمات بأن تطبيق قانون األذان لن  العربية.
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ايكون على رأس سلم أولوياتها، علما أن هناك الك ير من القضاايا التي تعيق تالال الشرطة بالمجتمع 
ة هـدم المنـايل والتـي تحظـى بإجمـاع "وطنـي" إسـرائيلي وقـرار حكـومي يلـزم العربي، ولعل أبريها قضـي

 معالجتها وتطبيق القانون، على حد تعبير الشرطة.
توصــي الشــرطة، االمتنــاع عــن المصــادقة النهائيــة علــى قــانون األذان واعتمــاد آليــات ونظــم تطبيــق و 

وى مـن الجمهـور حيـال االنزعـاج مـن جديدة وتنفيذها فقا في المناطق المركزية التي وردتها منها شكا
 األصوات العالية والضجيو.

واستعرضـت الشـرطة مـن خـالل وثيقـة التقييمـات التـي قـدمتها للجهـات المسـ ولة، حجـم الشـكاوى التـي 
 قدمها الجمهور بسبب صوت األذان، على حد يعمهم.

ــــين األعــــوام  ــــدمت ب ــــى  2014وق ــــات الشــــرطة، 2016إل ــــى اإل 1537، بحســــب معطي يعــــاج شــــكوى عل
شـكوى وصــلت لشـرطة االحـتالل بالقــدس، وبـري تقـدايم شــكاوى  1261والضوضـاء مـن المســاجد، منهـا 

 للشرطة لذات الذرائع في اللد، قيساريا، نتسيريت عيليت، مجدال هعيمق وكرمايل.
وبحســب وثيقــة التقييمــات الجديــدة التــي حضــرتها الشــرطة لتكــون بــديال عــن قــانون األذان، ففــي حــال 

ى عــن ضوضــاء وضــجيو صــادر عــن دور العبــادة، تقــوم محطــات الشــرطة ذات الصــلة ورود شــكاو 
بالمكان باستدعاء مندوبين عن "بيت العبادة" في إشارة للمساجد، السـلطة المحليـة وويارة حماايـة البياـة 

وأكدت  لجلسة تقييم، من خاللها يتم التواصل بالحوار لتفاهمات للحد من الضجيو واألصوات العالية.
طة أنــه فقــا بحــال لــم يــتم نجــاح مســار التفاهمــات بــالحوار، عنــدها تقــوم الشــرطة بتطبيــق "قــانون الشــر 

 الضوضاء"، بما ايشمل التحقيقات، فرض غرامات، مصادرة معدات وأغراض وتقدايم دعوى قضائية.
 11/12/2016، 48عر  

 
 48فلسطينيي  الكنيست ضد  بعل  تصررحات عضو  "إسرائيلـ"ردود غاضبة ب .26

الصحافة اإلسرائيلية بالتصـريحات المعادايـة للعـرب التـي أصـدرها دايفـد بيتـان رئـيس االئـتالف  انشالت
فـــــي  48الحكـــــومي اإلســـــرائيلي وعضـــــو الكنيســـــت، والتـــــي تمنـــــى خاللهـــــا عـــــدم مشـــــاركة فلســـــطينيي 

 االنتخابات.
يواصـل وقال رئيس القائمة المشتركة فـي الكنيسـت أايمـن عـودة إن بيتـان تحـول ناطقـا باسـم نتنيـاهو، و 

اإلثبــات يومــا بعــد يــوم أن مــن يريــد الوصــول لمواقــع القيــادة فــي إســرائيل ايجــب أن ايصــدر تصــريحات 
وأكد أن تصريحات بيتان تشـير إلـى مـدى  عنصرية فظة تحوي على شعبوية رخيصة، على حد قوله.

الخــوف الــذي ايحــيا بنتنيــاهو مــن الصــعود السياســي للعــرب فــي إســرائيل، وهــي عنصــرية تتطلــب منــا 
 لمضي قدما بطريقنا السياسي، وييادة قوتنا الحزبية، وفق تعبيره.ا
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إن بيتان تحدث عالنية بما ايفكـر  -من حزب ميرتس-من جهته، قال عضو الكنيست عيساوي فريو 
به نتنياهو، وهذا الوجه الحقيقي للحكومـة اإلسـرائيلية غيـر المعنيـة بالعمليـة الدايمقراطيـة، وتسـعى بكـل 

رائيل لتصــبح دولــة فصــل عنصــري (أبارتهايــدس، وتمــنح حــق التصــويت وحريــة صــراحة إلــى تحويــل إســ
 التعبير لليهود فقا الذين يرددون شعارات نتنياهو.

ال اإلخبـــاري تـــال شـــيلو إن عضـــو الكنيســـت مـــن حـــزب المعســـكر اوقالـــت المراســـلة السياســـية لموقـــع و 
يـق بتصـريحات بيتـان، باعتبـاره الصهيوني يهير بهلول توجه إلى المستشار القضائي اإلسرائيلي للتحق

 ايم ل رمز السلطة اإلسرائيلية وليس مستقال.
وأضــاف بهلــول أن تصــريحات بيتــان تعبــر عــن توجهــات الحكومــة اإلســرائيلية بإقصــاء العــرب خــارج 
الشــرعية السياســية، وحرمــانهم مــن حقــوقهم األساســية، وهــذه اللحظــة هــي ســاعة اختبــار لصــناع القــرار 

 في إسرائيل.
ه، أكــد رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية الســابق إيهــود بــاراك أن بيتــان ايكشــف حقيقــة أيــن تتوجــه مــن جهتــ

 إسرائيل على أرض الواقع، واقترابها لحظة بعد لحظة من التيه، وفق تعبيره.
وفــي تعقيبــه علــى التصــريحات قــال يعــيم المعارضــة اإلســرائيلية إســحق هرتســو  إن كــالم بيتــان ايشــبه 

ادين للسامية في أوروبا، ألنه يدعو إلى حرمان العرب من حقوقهم، وهو ما كان مقوالت الزعماء المع
أن عـــدوى العنصـــرية وصـــلت إلـــى  -بحســـبه-ايطالـــب بـــه المعـــادون للســـامية ضـــد اليهـــود، ممـــا ايعنـــي 

 أعماق المجتمع اإلسرائيلي، وباتت مخجلة ألنصار اليمين واليسار معا.
بيرتس أن تصريحات بيتان العنصرية تجلب ردودا معادايـة  وأكد ويير الدفاع اإلسرائيلي األسبق عمير

للسامية ضـد اليهـود، وهـي م شـر حقيقـي علـى أن الدايمقراطيـة فـي خطـر حقيقـي، وتشـبه مـا قـد ايقولـه 
 آخرون في دول أخرى، حيث يتمنون أال ايمارس اليهود حق التصويت واالنتخاب، على حد قوله.

 11/12/2016الجزررة قنت، الدوحة، 
 
 : تجنيد البنات للجيش والخدمة الوطنية ممنوع"إسرائيلفي "السفارادي األكبر حاخام  .27

عبـــر الحاخـــام الســفارادي األكبـــر إلســـرائيل، يتســـحاق يوســف، عـــن معارضـــته، وكـــذل  : بــالل ضـــاهر
معارضــة الحاخاميــة الرئيســية أايضــا حســب قولــه، لتجنيــد الشــابات اإلســرائيليات للخدمــة العســكرية فــي 

 ي أو لـ"الخدمة الوطنية".الجي  اإلسرائيل
ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية اليـوم، األحـد، عـن يوسـف قولـه خـالل درس دينـي أسـبوعي فـي القـدس، 
مساء السبت، إنه "يتفق الجميع في مجلس الحاخامية الرئيسية إلسرائيل على أنه ايحظـر علـى البنـات 

 التجند للجي  وكذل  للخدمة الوطنية".  
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"رأي جميــع كبــار (حاخامــاتس األجيــال، بمــا فــي ذلــ  الحاخامــات الرئيســيين  وكــرر يوســف القــول إن
إلسرائيل المتعاقبين، أنه ايحظر على البنات التجند للجي . وليس للجي  فقا، ورنما للخدمة الوطنيـة 

 أايضا. ويوجد تساهل حيال ذل  لاسف. ايحظر عليهم الذهاب للجي  أو للخدمة الوطنية".  
وشـدد يوسـف علـى  يوجد طيـارات، مـا المهـم فـي هـذا  أهـذه هـي طريـق التـوراة ".وأضاف "ايقولون إنه 

ـــده، الحاخـــام عوفادايـــا يوســـف، الـــزعيم الروســـي لحركـــة شـــاس لليهـــود الشـــرقيين، كـــان ايعـــارض  أن وال
 بالمطلق تجنيد البنات. وقال إنه "من يدري، ربما هو توفي جراء األسف على تجنيد البنات".

 11/12/2016، 48عر  
 
 يشعرون بحقوض المناعة االجحماعية "إسرائيل"ن في وسحطلع: المواطنا .28

أظهـر اسـتطالع للـرأي العـام أجـري لصـالح جمعيـة حقـوق المـواطن فـي إسـرائيل، ونجشـر : بالل ضـاهر
يـــوم األحـــد، بمناســـبة اليـــوم العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان، أن المـــواطنين فـــي إســـرائيل ايشـــعرون بتقـــوض 

عربي،  200يهودي و 300شخص بينهم  500أظهر االستطالع، الذي شمل المناعة االجتماعية. فقد 
أن الجمهور قلق حيال الحقوق االجتماعية، م ل الحق بكسب الـريق بكرامـة، والحـق بالمسـاواة والحـق 

 بالسكن.
إن مواضــيع التشــايل وكســب الــريق هــي األهــم التــي ينباــي االهتمــام بهــا، مــا يــدل علــى  %24وقــال 

إن الحــق بالمســاواة ايجــب أن ايكــون علــى  %22الســتقرار فــي هــذا المجــال. وقــال تخــوف مــن انعــدام ا
أن  %20أن المجــال األهــم هــو الحــق بالســكن، واعتبــر  %21رأس ســلم األولويــات العامــة، بينمــا رأى 

 المجاالت األهم هي تطوير الخدمات الصحية والتربوية.
مـن العـرب إنـه يوجـد انعــدام  %85يهـود ومـن ال %65وفيمـا يتعلـق بمفهـوم المسـاواة فـي إسـرائيل، قــال 
مـن نـاخبي اليمـين أنـه يوجـد انعـدام مسـاواة بـين  %49مساواة بين اليهود والعرب. وبين اليهود، اعتبـر 

بـين نـاخبي أحـزاب  %76ورلى  %90اليهود والعرب، بينما ارتفعت هذه النسبة بين ناخبي اليسار إلى 
 الوسا.

أن  %85منح حقوق متساوية لايواج من ذات الجنس، ورأى من المستطلعين إنه ينباي  %80وقال 
إنهـــم  %69علــى الدولــة تــوفير الحــد األدنــى المطلــوب مــن المــاء والكهربــاء للمــواطنين الفقــراء. وقــال 

تقلـيص حضـور النسـاء  %79ايعارضون الفصل بين اليهود والعرب في األمـاكن العامـة، كمـا عـارض 
 في المراسم العامة.   
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. فقــد ادعــى 1967الكبيــر بــين مواقــف العــرب واليهــود يتعلــق باألراضــي المحتلــة عــام  لكــن االخــتالف
من المستطلعين اليهود إن إسرائيل تحافظ على حقوق المواطن الفلسـطيني فـي الضـفة الاربيـة،  86%

 واعتبر نصفهم أنهم متأكدون من أن إسرائيل تحافظ على حقوق اإلنسان الفلسطيني بشكل كامل.
مـــن العـــرب إن إســـرائيل  %15النتـــائو بـــين المســـتطلعين العـــرب معاكســـة تمامـــا. إذ قـــال بينمـــا كانـــت 

مـن المسـتطلعين العـرب لـم  %36تحافظ على حقـوق اإلنسـان الفلسـطيني فـي الضـفة. ويشـار إلـى أن 
 ايعبروا عن رأيهم.

 مـن نـاخبي أحـزاب الوسـا ادعـوا %80مـن نـاخبي اليمـين و %95وبين اليهود، أظهر االسـتطالع أن 
أن إســـرائيل تحـــافظ علـــى حقـــوق اإلنســـان الفلســـطيني فـــي الضـــفة. وتـــدل هـــذه النتـــائو علـــى أن أفكـــار 

 ناخبي اليمين وأحزاب الوسا متقاربة جدا.
إنـه يوجـد تمييـز معـين. وتتـويع هـذه النسـبة  %39وفيما يتعلق بـالتمييز فـي المجتمـع اإلسـرائيلي، رأى 

مـــن  %51مـــن المســـتوطنين، و %61تمييـــز، ومـــن اليهـــود مـــن أصـــل روســـي أكـــدوا وجـــود  %64بــأن 
 من اليهود الشرقيين. %46المتدينين و

 11/12/2016، 48عر  
 
 شديد وأبو فارة إل  مشف  فلسطيني األسيرر نتوقعات بنقل  .29

 أبو أحمد الطعام عن المضربين األسيرين وضع فارس قدورة الفلسطيني األسير نادي رئيس وصف
 بسبب الموت ايصارعان" إنهما وقال ،"جدا   خطير" بأنهس عاما   19( شديد وأنسس عاما   29( فارة

 ".التعسفي اإلداري  اعتقالهما بإنهاء لمطالبهما االستجابة وعدم اإلسرائيلي التعنت
 المضربين فارة، وأبو شديد األسيرين بنقل قرارا   اإلسرائيلية العليا المحكمة تسمى ما تتخذ" أن ورجح

 وضعهما لتردي نظرا   هللا، رام في الطبي فلسطين مستشفى إلى وما ،ي 80 من أك ر منذ الطعام عن
 من له لما أحدهما، استشهاد األسرى  إضراب على يترتب أال ايفضل االحتالل أن خصوصا   الصحي،
 ".االحتالل ضد الفلسطينيين من كبيرة تداعيات

اف" مستشفى من بنقلهما أسابيع قبل طالبا األسيران وكان  مستشفى إلى سرائيلياإل" هاروفيه آس 
 إلى نقلهما اقترحت التي اإلسرائيلية العليا المحكمة إلى به تقدما طلب في هللا رام مدينة في فلسطين
 .رفضا أنهما إال القدس، في اإلسالمية الخيرية المقاصد جمعية مستشفى

 12/12/2016الحياة، لندن، 
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 العيسورة في لمنازل هدم   إخطارات تسليم .31
 األحد، يوم معزية، عسكرية قوة تحرسها القدس في اإلسرائيلي االحتالل لبلداية تابعة طواقم سل مت
 القدس وسا العيسوية بلدة في المواطنين منايل من لعدد اإلدارية الهدم إخطارات من جديدة دفعة

 .ترخيص دون  البناء بحجة المحتلة،
 أوامر وسلمت العيسوية العبرية، ةالبلداي من طواقم ومعها االحتالل جنود من كبيرة قوات واقتحمت

 محمود، نمر وخالد محمود، محمد وأحمد السيد، محمود محمد إاياد: المواطنين لمنايل ادارية هدم  
 .لهدمها تمهيدا   منايلهم إلخالء اليوم ونصف يوما وأمهلتهم

 11/12/2016القدس، القدس، 
 
 الغربية الضفة شمال طفلا فلسطينياا  يدهسيهودي  مسحوطن .31

 بعد األحد، يوم مساء وبالاة، متوسطة بين بجراح عمره من السادسة في طفل حيدر: أصيب امير 
 .الاربية الضفة شمال قلقيلية مدينة شرق  بسيارته مستوطن دهسه أن

 أصيب سنوات ستة العمر من البالغ حنون، حمدان سيف الطفل أن فلسطينية طبية مصادر وذكرت
 إلى الفلسطيني األحمر الصليب بواسطة نقله وتم قلقيلية، ق شر  إلياس النبي قرب سير حادث في

 . للعالج قلقيلية في نزال دروي  مستشفى
 11/12/2016، 48 عر 

 
 قاقنوقني في "إسرائيل" غير بالعربية الححدث منع: مركز عدالة .32

 كافيه" فرع مديري  إلى ،"عدالة" إسرائيل في العربية األقلية لحقوق  القانوني المركز حيدر: توجه رامي
 من صدرت التي التعليمات عن التراجع بطلب بيرتس، وآفي أمري  فاري  ،"دادو" شاطا في" كافيه
 جاء ما وفق العربية، باللاة التحدث من بمنعهم والقاضية الفرع، في 48من فلسطينيي  للعمال قبلهما

 .األحد يوم" عدالة"لـ تقرير في
 مديَري  أن وأبلاوا ،"عدالة" مركز إلى م خرا وجهوات الفرع في ايعملون  48من فلسطينيي  عمال وكان
من  الزبائن مع وحتى البعت، بعضهم مع العربية باللاة التحدث من العرب العمال منعا الفرع

 تقدايم ايمكنه للتعليمات ايمت ل ال من إن للعمال، المديران قال ذل ، إلى إضافة ،48فلسطينيي
 .استقالته

 11/12/2016، 48 عر 
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 الرماد من طوباا  تخحرع فلسطينية: غزة في االخحراع أم الحاجة .33
 حدي ة الشابة المهندسة فكرت والحصار، والظلم الفقر من ايعاني مجتمع : وسا صب اح فتحي - غزة

 الطوب خصوصا   البناء، مواد أيمة لحل ما عمل في طويال   روان وصدايقتها المشهراوي  مجد التخرج
 اإلسرائيلي الحصار نتيجة غزة قطاع في بك رة توافرْينالم غير واإلسمنت الحصى من المصنوع
 .القطاع في بك رة المتوافر الناعم والرمل المشدد،

 الرماد خلا إلى اهتديتا أن إلى تفلحا، ولم واإلسمنت الحصى من بديال   عدة أشياء المهندستان جربت
 .طوب قطعة أول لصنع والماء الرمل مع الفحم أو األخشاب حرق  من الناتو
 صرخت منه قطعتان خرجت وعندما غزة، مدينة خارج طوب معمل إلى ذهبنا": "الحياة"لـ مجد قالت
 أن وأضافت". جدا   فحزنت المخبري، المتانة فحص ايجتايا لم لكن جدا ، سعداء كنا. وأنا روان

 .أخرى  مرة وجربتا شجعتها روان صدايقتها
 الطوبتْين عن األول المعمل صاحب سألنااي ال حتى" الطوب لصنع آخر معمال   الصدايقتان اختارت

 تحاوالن وظلتا تيأسا، لم لكنهما طويال ، وبكتا أخرى، مرة وفشلتا". فشلنا: نقول أن من مفرا   نجد وال
 الواحدة الطوبة وين  إن بل وحسب، هذا ليس. المتانة فحص اجتاي طوبا   وانتجتا نجحتا أن إلى

 عكس على للبياة صديق ذل  كل وفوق  نسبيا ، أقل اليةم وبكلفة العاداية، الطوبة وين  نصف ايعادل
 .اإلسمنت من المصنوع

 12/12/2016الحياة، لندن، 
 
 والقدس بالضفة فلسطينياا  13 واعحقال الرام مع قوات االححلل في بمواجهات إصابات .34

 أول مساء من امتدت االحتالل قوات مع مواجهات في الفلسطينيين الشبان من عدد وكاالت: أصيب
 جــمــعــية وقــالــت .المحتلة القدس مدينة شمال الرام بلدة في األحد أمس فجر حتى السبت أمس

 قوات إطالق جراء مختلفة بجروح أصيبوا الشبان من عددا   إن بيان، في الفلسطيني األحــمــــر الـــهــالل
 .المواجهات هذه يف للدموع المسيلة السامة الااي وقنابل والمطاطي الحي الرصاص االحتالل

 .المواجهات خالل عسكري  جيب واحترق  متوسطة، بجروح" إسرائيلي" جندي أصيب كما
 والضفة المحتلة بالقدس متفرقة مناطق من فلسطينيا   13 األحد أمس فجر االحتالل قوات واعتقلت
 ورام نابلسو  الخليل مدن اقتحمت االحتالل قوات إن بيان في الفلسطيني األسير نادي وقال. الاربية

  .مطلوبون  أنهم يعمت من واعتقلت للنيران ك يف إطالق وسا المحتلة بالقدس عدة وأحياء هللا
 12/12/2016الشارقة،  الخليج،
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 والعالقين اإلقنساقنية الحاالت أمام الثاقني لليوم رفح معبر فحح .35
 غزة قطاع عم البري  رفح معبر فتح األحد، أمس المصرية، السلطات الفي: واصلت رائد -غزة  

 .االتجاهين كال في والعالقين اإلنسانية الحاالت سفر حركة أمام التوالي، على ال اني لليوم
 أايام ثالثة سيستمر المعبر في العمل إن غزة في الداخلية ويارة في والحدود المعابر هياة وقالت
 .األجنبية ماتواإلقا الجوايات وأصحاب والطلبة المرضى من اإلنسانية للحاالت مخصص والسفر

 إلى إضافة المعبر، فتح من األول اليوم في القطاع ماادرة من مسافرا   669 تمكن الهياة وبحسب
 المعبر.  من الفلسطيني الجانب إلى مسافرا   472 وصول

 12/12/2016الشارقة،  الخليج،
 
 غزة خلل أيام فحح معبر رفح إل إلدخال وفود تضامنية  يدعوقناشط فلسطيني  .36

يس "الهياة الشعبية العالمية لدعم غزة" منسق "قوافل أميال من االبتسامات" عصام يوسف، دعا رئ
السلطات المصرية للسماح بدخول الوفود التضامنية مع غزة إلى القطاع خالل أايام فتح معبر رفح 

 البري است نائيا  بما ايعزي من موقف مصر القومي نحو فلسطين.
، يوم األحد، على "أن القطاع ما يزال ينتظر تدشين المنطقة وشدد يوسف في حديث مع "قدس برس"

التجارية الحرة بين مصر والقطاع، للتخفيف من حدة األيمة اإلنسانية ورنعال االقتصاد المنهار 
وقال يوسف: "ت بت التجربة أن فتح معبر رفح ايقوي  بسبب الحصار والسياسات اإلسرائيلية".

 عزي التضامن العربي".العالقات المصرية الفلسطينية وي
وشدد على أن "اللقاءات التي تمت على األراضي المصرية أثبتت قدرة مصر على تفعيل الوحدة 

 الفلسطينية خاصة مع تدهور الواقع الفلسطيني والحاجة الملحة إلنهاء هذا االنقسام".
 11/12/2016، قدس برس

 
  قنيودلهي مهرجان في عربياا  األفضل" سحيررو فلسطين" فيلم .37

 نيودلهي مهرجان" في عربي فيلم أحسن بجائزة مشهراوي  رشيد للمخرج" ستيريو فلسطين" فيلم فاي
 .م خرا أقيمت التي الخامسة دورته في" الدولي السينمائي

 شكر كلمة ألقى الذي البطريخي وائل الهند في فلسطين لدولة السفير بأعمال القائم الجائزة وتسلَّم
 أهمية حول فيها تحدث الفلسطيني، الشعب وباسم فلسطين سفارة سموبا مشهراوي  المخرج باسم

 الحرية أجل من الفلسطيني النضال في دورها وكذل  الفلسطينية الهوية تجسيد في الفلسطينية السينما
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 ستكون  ألنها فلسطين وشعب ألطفال هداية أجمل" هي الجائزة هذه أنَّ  معتبرا   والكرامة، واالستقالل
 ".االحتالل ظل في ايعيشونها التي الحياة صعوبة رغم مواهبهم إلظهار بالسينما هتماملال لهم دافعا  

 11/12/2016القدس، القدس، 
 
 غزة إل  أردقنية إغاثة قافلة .38

 القوات مع وبالتعاون  مستودعاتها مقر من األحد أمس الهاشمية األردنية الخيرية الهياة "بترا": سيرت
 .غزة قطاع إلى إنسانية مساعدات قافلة األردنية، المسلحة

 وحرامات، ومالبس غذائية ومواد طبية مستلزمات تضم القافلة إن المفلح أايمن الهياة عام أمين وقال
 وأضاف،. اإلندونيسية والحكومة النيابية فلسطين لجنة من بتبرع تأتي المساعدات هذه أن إلى مشيرا  

 على خالله من توييعها ليتم غزة-األردني الميداني المستشفى إلى التبرعات هذه تسليم سيتم أنه
  .ايعيشونها التي الصعبة الظروف ظل في القطاع، في المحتاجة واألسر األهل

 12/12/2016الشارقة،  الخليج،
 
 وليبيا والعراق سوررة دمار بسبب عسل شهر تعيش "إسرائيل": الغيط أبو .39

 األايام هذه ايعيشون  اإلسرائيليين إن الايا أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمين "بترا": قال
 على والتركيز األخرى  العربية الدول ومصاعب وليبيا والعراق سورية دمار بسبب عسل، بشهر أشبه
 العالم وانقسام اإلسرائيلي الجانب تعنت مع تتالشى الدولتين إقامة فكرة ايجعل مما رئيس، كعدو إيران

 . العربي
  -العربي الصراع إن: "البحرين في المنعقد المنامة حوار منتدى في أمس مشاركته خالل وأضاف

 ايكون  ولن اإلقليمية، المنظومة تخريب في والمتطرفة الرادايكالية للجماعات حجة سيظل اإلسرائيلي
 حظر بمبدأ االلتزام وايران كإسرائيل الدول على يتعين كما فيه، كجزء إسرائيل مع ممكنا التعامل
 ".والبيولوجية والكيماوية وويةالن األسلحة انتشار

 12/12/2016الدسحور، عم ان، 
 
   اإلسرائيلي االححلل إلقنهاء العربية الجهود توحيد يجب: العربي البرلمان رئيس .41

 إلنهاء العربية والطاقات الجهود توحيد ضرورة على السلمي، مشعل العربي البرلمان رئيس شدد
 عام منذ المحتلة الفلسطينية األراضي على المستقلة فلسطينيةال الدولة ورقامة اإلسرائيلي، االحتالل
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 القضية أن م كدا الدولية، الشرعية قرارات وفق الالجاين قضية وحل القدس، وعاصمتها م1967
 .العربي البرلمان في المركزية القضية ستظل الفلسطينية

 11/12/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة
 
 أبيب تل إل  يصل الحركي والسفير بينهما الدبلوماسية األزمة لفم تطوران "إسرائيلو" تركيا .41

 إثر نشبت التي تركيا، مع الدبلوماسية األيمة أن أمس، اإلسرائيلية، الخارجية ويارة في مصدر أعلن
 وذل  نهااياتها، إلى وصلت ، قد2010سنة" مرمرة" سفينة على اإلسرائيلي البحري  الكوماندوي استيالء

 كمال الجديد، التركي السفير ووصل إسرائيل، ضد الدعوى  إسطنبول، في المحكمة أسقطت أن بعد
 بنود كل نفذتا أبيب، وتل أنقرة في الحكومتين،" إن اإلسرائيلي، المصدر وقال .أبيب تل إلى أوكام،
 ".المشتركة المصالح من الك ير على مبنية العالقات، في جديدة صفحة وفتحتا. بينهما االتفاق

 أن المقرر ومن اعتماده، أوراق من نسخة وسلم الاربية، القدس في الويارة مقر مس، إلىووصل، أ
 رفيعة، شخصية الجديد، السفير ويعد  . رفلين راوبين الدولة، لرئيس االثنين اليوم أوراقه الرسمية ايقدم

 الشرق  ئرةلدا قبلها رئيسا وعمل. يلدريم علي بن الويراء، رئيس لدى كبيرا مستشارا ايعمل كان حيث
 .التركية الخارجية في األوسا

 12/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 اسحقراره باسحهداف و"إسرائيل" الواليات المححدة يحهم السودان .42

 واشنطن، البشير عمر السوداني الرئيس مساعد محمود إبراهيم النور: اتهم أحمد النور - الخرطوم
 جهات أن ورأى المسلحة، المعارضة لدعمها إسرائيل دوانتق السودان، استقرار يعزعة إلى بالسعي
 .البالد صورة لتشويه االجتماعي التواصل وسائل عبر إلشاعات ترو ج وخارجية داخلية
 -الشعبية الحركة" متهما   موارده، في الاربية الدوائر قبل من مستهَدف السودان أن محمود ورأى
 إلى بالسعي إسرائيل محمود واتهم. الحرب جيوتأ وراء بالوقوف الشيوعي والحزب" الشمال قطاع

 خالل من وذل  عليها، خطرا   سيشكل ونما استقر لو السودان بأن العتقادها واالستقرار األمن يعزعة
 لقبول المتمردين على تجماَرس واإلقليم أوروبا من دولية ضاوي إلى الفتا   التمرد، حركات دعمها
 . السالم

 12/12/2016لندن،  الحياة،
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 غواقنحاقنامو من معحقل تسلم "إسرائيل" عل  تعرض ": الواليات المححدةهآرتسو" "يديعوت" .43
 سجن إلغالق ايسعى أوباما باراك األمريكي الرئيس إن وهآرتس أحرونوت يدايعوت صحيفتا قالت

 .إسرائيل منها عدة لدول معتقليه من العديد وتسليم غوانتانامو،
 في المعتقل باجابو الملي  عبد محمد استالم إسرائيل من طلبت ةالمتحد الوالايات إن "هآرتس" وقالت

 في متوري أنه بدعوى  فيها، ومحاكمته اإلسرائيلية السجون  إلى ونقله ،2007 عام منذ غوانتانامو
 .2002 عام الكينية مومباسا مدينة في اإلسرائيليين السياح استهداف عملية

 إغالق لش ون  األمريكية الخارجية ويارة من مبعوثال بها قام ييارة عن أحرونوت يدايعوت وكشفت
 .الارض لهذا مس وليها بكبار التقى حيث الماضي، نيسانكأبريل في فولسكي لي غوانتانامو سجن

 ما العملية لكن ،سعاما 43( باباجو لتسلم استعدادهم أبدوا اإلسرائيليين المس ولين أن هآرتس وكشفت
 التي المعلومات إسرائيل تسليمس آي بي أف( االتحادي اتالتحقيق مكتب رفت بسبب عالقة يالت

 .إسرائيل طلبته ما وهو معه، التحقيق خالل عليها حصلت
 ألن األمريكية، اإلدارة ايحبا ما وهو المعلومات، هذه تسليمها" آي بي أف" رفت سبب أحد ايعلم وال

 .اإلسرائيلي الطلب مع" آي بي أف" بتجاوب منوي تسليمه
 11/12/2016الدوحة،  قنت، الجزررة

 
 لوزارة الخارجية األمرركية تيليرسون  ترشيح بعد "إسرائيل" أمل في خيبة .44

 دونالد المنتخب األمريكي الرئيس اختيار على رسما إسرائيل تعق ب تلحمي: لم أسعد – الناصرة
 لكن الخارجية، ويير لمنصب تيليرسون  ركس للنفا العمالقة" موبيل إكسون " شركة مدير ترامب
 التي الصداقة عالقات عند تحديدا   وتوقفت انتقادها، في عنيفة لمقاالت العنان أطلقت إعالمها وسائل
 يجبعد التعيين هذا أن بداعي عربية، دول وبزعماء بوتين فالدايمير الروسي بالرئيس األخير تربا

 .النووي  مشروعها شأن في إيران مع الست الدول اتفاق بإلااء األمريكية اإلدارة قيام فرص
 عدم نتانياهو، بنيامين الحكومة رئيس بلسان الناطقة شبه" اليوم إسرائيل" صحيفة اختارت وبينما

 في" أحرونوت يدايعوت" كتبت ،"للخارجية وييرا   اختار ترامب: "برصانة الخبر وعنونت التعقيب
 وتوقع". دولة رجل ليس وبالتأكيد جنراال   وال سياسيا   ليس إنه... ديبلوماسي غير تعيين: "عنوانها

 في خيبة" تيليرسون  تعيين ايشكل شاليف، أن حيمي" هآرتس" صحيفة في األمريكية الش ون  محلل
 بلداية رئيس أو بولتون  جون  المتحدة األمم لدى السابق السفير تعيين في ترغب كانت التي إسرائيل
 جميعهم" و المنصب، لهذا وغيرهم رومني ميت السابق الرئاسة مرشح أو جولياني رودي نيويورك

 حافل ماض ولهم المتحدة، الوالايات في اليمينيين واليهود إسرائيل مع متشعبة عالقات ايقيم
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 أن وأردف. نتنياهو بنيامين الحكومة رئيس مقدمها في رفيعة، إسرائيلية شخصيات مع باالتصاالت
 مرتبطون  صناعة أرباب" لىإ مشيرا   ،"الواعدة غير المعطيات من فار  لوح" بم ابة هو الجديد المرشح

 ".واليهود إسرائيل من االبتعاد ويحاولون  عربية دول بزعماء تقليدي بشكل
 12/12/2016الحياة، لندن، 

 
 صنداي تايمز: مسسسات بلير الخيررة تقدم معلومات عن اإلسلميين لألقنممة القمعية .45

، عـن خطـة محتملـة 2016ك12ك11 في تقرير لهـا يـوم األحـد ،كشفت صحيفة صنداي تاايمز البريطانية
لجمعيـــات خيريـــة تتبـــع رئـــيس الـــويراء البريطـــاني الســـابق تـــوني بليـــر، تتضـــمن جمـــع معلومـــات عـــن 

 اإلسالميين في أفريقيا لصالح األنظمة القمعية، وذل  بذريعة التصدي للتطرف.
، قالـت وتحت عنوان "جمعيات بلير الخيرية تخطا لتقدايم معلومات عن اإلسالميين ألنظمة التعذيب"
الــذي  ،الصـحيفة إن وثيقــة ســربت لهــا كشــفت أن يعــيم حــزب العمـال الســابق فــي أســكتلندا جــيم ميرفــي

 ،مقابــل خــدمات استشــارية لبليــر يزيــد علــى ماتــي ألــف جنيــه إســترليني ســنويا   ايجعتقــد أنــه يتقاضــى راتبــا  
ي المجتمعـات سيسهم عبر جمعيـات بليـر الخيريـة فـي جمـع "بيانـات مهمـة" عـن المسـاجد والمـدارس فـ

ووفقـا للصـحيفة، ستسـتفيد هـذه الخطـة مـن  اإلسالمية بالقارة األفريقية، تحت شعار "محاربة التطرف".
العالقــات التــي أسســها بليــر مــع الزعمــاء األفارقــة، وســتزداد أواصــر التعــاون بــين جمعيــات بليــر وبــين 

فة أن هذه الخطة ستساعد وأضافت الصحي األنظمة األفريقية في مجال التصدي للحركات اإلسالمية.
 على تحسين صورة بلير ليصبح في صدارة الحملة الدولية لمكافحة التطرف.

وذكــر التقريــر أن الوثيقـــة المســربة تتكـــون مــن ثالثـــين صــفحة، وأنهـــا تتحــدث عـــن دول منهــا نيجيريـــا 
اردة بليــر وســاحل العــاج والنيجــر ومــالي وبنــين، وأنهــا تقتــرح أن تتــولى منظمتــا "م سســة اإلايمــان" و"مبــ

 للحكم الرشيد في أفريقيا" التابعتان لبلير المزيد من المهام في مجال التصدي للتطرف.
 11/12/2016 الجزررة.قنت، الدوحة،

 
 "فحح" عن سسال المسحقبل؟ مستمرهل أجا   .46

 طالل عوكل
و أما وقد انتهى الم تمر السابع لحركة "فتح" إلى ما انتهى إليه، سواء على الصعيد السياسي أ

التنظيمي الداخلي، فإن االختالفات حول تقييم أعماله ومخرجاته إايجابا  أو سلبا  ال تعني سوى 
مواصلة الجدل حول واقعة انعقاد الم تمر كتحد  اعتبره البعت انتصارا  على م امرة أو تأكيدا  على 

 استقاللية القرار الفلسطيني.
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فتح" دون أي معارضة، ما ايجعلها أقرب إلى في الواقع قد يلبي المخرج السياسي توجهات حركة "
 الحزب السياسي منه إلى الحركة الليبرالية التي اتسمت بها "فتح" منذ انطالقتها. 

، وفويه فيها ظل الرئيس محمود عباس ملتزما  بفكر 2005منذ خوضه لالنتخابات الرئاسية في العام 
 ة  المنصرمة.سياسي وبرنامو وخيار لم ايحد عنه خالل االثنتي عشرة سن

مرة  أخرى ايقدم الرئيس للم تمر برنامجا  سياسيا  وافق عليه األعضاء باإلجماع، ينطوي على وضوح 
وصراحة، ويحظى بمصداقية عالية، رغم يخم األحداث والتطورات، ورغم تصاعد المعارضة 

 السياسية الداخلية لهذا البرنامو الذي تحكم عليه العديد من الفصائل بالفشل.
واضحا  أن الرئيس محمود عباس قد أقصى كل المعارضين وعزي قدرته على اإلمساك بكل  كان

الخيوي، وأنه ال يزال يتمتع بقدرة صحية وذهنية تحيل موضوع الخالف حول الخالفة إلى موضوع 
 ثانوي، حيث يبدو أن الرئيس ال ايفكر في التقاعد أو التخلي عن دوره وصالحياته.

عة، كان خطابه السياسي أمام الم تمر وقد أظهر ثقة  عالية  بالنفس وقدم ثالث ساعات ونصف السا
 سياقا  منسجما ، ما ايعني أنه ال ايعاني من شيء. 

في التقييم ثمة فارق بين أن ايكون الم تمر مرضيا  ويجيب عن أسالة أعضاء وكوادر الحركة 
ان الم تمر أجاب على تطلعات وقياداتها ورن كان حقق األهداف المرسومة النعقاده وبينما إذا ك

 ورغبات القوى والجماعات والمواطنين من غير حركة "فتح".
ال ايكفي بالنسبة للمواطن الفلسطيني، سياسيا  كان أم عادايا ، أن ايكون الم تمر ناجحا  فقا حين 

قا  أو ينعقد، ويقرر برنامجا  سياسيا  مكررا ، وينتخب قيادة  وينتصر على م امرة، إن كانت موجودة ح
 متخيلة.

يذهب التقييم إلى اتجاهات تطور موايين القوى الداخلية الفلسطينية خالل المرحلة المقبلة، وما إذا 
كانت "فتح" كقائدة لمنظمة التحرير والمشروع الوطني ستكون قادرة على االحتفاظ بقدرتها على 

 اإلمساك بالدفة الوطنية.
ففي حين يتضاءل األمل في نهوض فصائل منظمة  من خارج حركة "فتح" تبدو الصورة مختلفة،

التحرير الفلسطينية بحيث تكون قادرة على كسر حدة االستقطاب ال نائي والتواين بين حركتي "فتح" 
 و"حماس" فإن مستقبل القرار الوطني مرهون بمن يتفوق من الحركتين على األخرى.

لشراكة الوطنية بحيث ينتو ذل  وضعا  أش  ك يرا  في أن تتاير قناعات وأفكار الفصائل بشأن ا
فلسطينيا  ماايرا  ال ايعطي الفيتو لفصيل. كل الحديث عن الشراكة واالستعداد إلنجاح م ل هذه 
الشراكة هو حديث تكتيكي، حديث لالستهالك، فعقلية إقصاء ا خر ما تزال عميقة الجذور عند 

 الفصائل األساسية.
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حركتي "فتح" و"حماس"، ف مة تواين دقيق تظهره االنتخابات التنافس محموم وعلى قدم وساق بين 
التي تجري في العديد من القطاعات وال تقتصر على األطر الطالبية، وحركة "حماس" ايحدوها أمل 

 كبير وطموح في أن تتسيد المشهد الفلسطيني.
تطلع إلى مرحلة ورن كانت ال تمانع في أن تقبل ببعت النتائو أو أن تساير بعت المبادرات فإنها ت

تنتهي فيها مرحلة تسيد حركة "فتح". قد تنجح في إطالة عمر تحكمها في المنظمة أو السلطة، عبر 
عمليات وخطوات قسرية، ومن خالل تحجيم دور "حماس" في هذه العملية، لكن المسألة تظل 

 تكتيكية ومرحلية.
التحرير بعيدا  عن صناديق "فتح" اليوم تحظى بشرعية عربية ودولية، وتحظى بشرعية منظمة 

االقتراع، وهي تحظى أايضا  بشرعية تاريخية ونسبيا  شعبية، لكن كل هذه الشرعيات غير راسخة وغير 
 مضمونة على المدى األبعد.

"حماس" تحظى بشرعية شعبية مستندة إلى صناديق االقتراع، وهي شرعية يبدو أنها تتعمق يوما  بعد 
جديدة، وهي تحظى بشرعية ثورية نظرا  لتمسكها ببرنامو الكفاح ا خر، حتى لو جرت انتخابات 

 المسلح والمقاومة، وقد قطعت شوطا  ال بأس به على طريق اكتساب شرعية تاريخية.
قد ت من هذه الشرعيات لكل طرف القدرة على االستمرار ومراكمة المزيد من أوراق القوة والدعم، لكن 

االقتراع من شأنه أن ي دي إلى تكريس أو إضعاف بعت هذه في األخير فإن اللجوء إلى صناديق 
 الشرعيات.

الساحة الفلسطينية ال تعمل على قاعدة التكامل واحترام ا خر وبناء الشراكات الوطنية، فكل تراجع 
لحركة "فتح" هو تقدم لحركة "حماس" وليس ألي طرف آخر، والعكس صحيح. غير أن السنوات 

االنقسام تشير إلى أن حركة "حماس" التي صمدت في أحل  وأصعب  العشر المنصرمة منذ وقوع
الظروف وفي ظل حصار شديد ال تزال تسجل لنفسها المزيد من المكتسبات الشعبية بما في ذل  في 

 الضفة الاربية، حيث تسيطر حركة "فتح" على السلطة.
ح" قد سج ل تقدما  وأعطى إذن ال ايمكن تجاهل الس ال حول ما إذا كان الم تمر السابع لحركة "فت

ل انتصارا   م شرات واعدة نحو تصعيد وتطوير دور الحركة على المستوى الشعبي، أم أنه شك 
 ألعضائه وتراجعا  في الحقل العام خصوصا  الشعبي.

على حركة "فتح" أن تجيب عن هذا الس ال المقلق بالنسبة للوطنيين الفلسطينيين، خصوصا  وأن 
جبهة القرار الفلسطيني المستقل ينطوي على تكلفة عالية ستظهر في قدرة  انتصار الم تمر على

 الحركة على استعادة األلق والقوة لعالقاتها مع الرباعية العربية، خصوصا  مصر واألردن.
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إذا لم تكن مجريات ونتائو الم تمر مقنعة للوطنيين الفلسطينيين فإن مقبل الزمن ايحمل الحركة 
يرة وتاريخية إياء س ال المستقبل ونقصد مستقبل الحركة الوطنية وصناعة القرار وقيادتها مس ولية كب

 الوطني.
 12/12/2016، األيام، رام هللا

 
 في مطار بن جوررون قررباا: الدخول مسموح للصهاينة فقط .47

 جدعون ليفي
نها اسرائيل تقدم: شرطة المواقف. دي.دي.آر في مطار بن جوريون. بعد منع دخول من يهددون أم

حسب رأيها، هذا موضوع مرن وعضالتي، وبعد التحقيقات واالهانات ضد من ايجظهر أصلهم 
خطرهم، هذا اايضا موضوع عضالتي، حان الوقت للمرحلة التالية: ايطردون اايضا الذين ال تعجب 

 مواقفهم الدولة.
ول للصهاينة لقد بدأ ذل  مع من ي يدون الـ بي.دي.اس، لكن االمر لم يتوقف هناك. وقريبا: الدخ

فقا. من ايحب أو ال ايحب. من ايحبنا  ليدخل. ومن ال ايحبنا  عجد الى بيت . ال يوجد شيء كهذا في 
العالم الحر. فقا في اسرائيل ايطردون شخصية دينية رفيعة فقا ألن أحدا ما ايعتقد أن منظمته ت يد 

وهما  –ن فنكلشتاين المقاطعة. هذه هي نفس اسرائيل التي تجرأت على طرد نوعم شومسكي ونورما
كية يم قفان معروفان، لم تساعدهما يهوديتهما. ومهرج اسباني جاء لتسلية الفلسطينيين. وكاتبة أمر 

جاءت الفتتاح روضة وكذل  شخص اسرائيلي منفي أراد ييارة أمه العجوي في الكيبوتس. ولم نقل 
التي هي روح الويير جلعاد شياا بعد عما يتعرض له العرب في اسرائيل. بروح الفترة والمكان، 

خطورة. األبواب ستالق، ليس فقا في وجه المطرودين، بل  أك راردان، فان هذه الظاهرة ستصبح 
اايضا في وجوهنا. ولو تمكنت الدولة لكانت منعت الك ير من االسرائيليين من الدخول الى بالدهم، 

 وهذه ستكون هي المرحلة القادمة.
ما بقي من صورة الدولة االايجابية، التي تم تأسيسها على اعتبار كونها هذه السياسة تزرع الدمار في

دايمقراطية مدنية. وكل طرد كهذا ي ير الردود الااضبة في بالدهم األصلية، االمر الذي يتسبب 
بالضرر أك ر من محطمي الصمت. في نهااية االسبوع شاركت في م تمر في بيت لحم، كان من 

يزابيل بيري، وقد كان غيابها مخجال، فقد كانت هي السنونو الذي بشر المفروض أن تشارك فيه د. ا
 بمجيء خريف المكارثية الى مطار بن جوريون.

اغلبية ه الء المطرودين هم شخصيات رائعة واخالقية. ليس هناك شخص له ضمير في العالم ي يد 
سمح بدخول اشخاص االحتالل. اغلبيتهم ايعتقدون أن اسرائيل تستحق المقاطعة. اسرائيل لن ت
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كه الء. عقوبة. بعضهم يريد ييارة المناطق المحتلة، أصال، التي ال ايمكن دخولها بدون موافقة 
أن تمنعهم من  إلسرائيلاسرائيل للتضامن مع الضحاايا. هذا من حقهم، وهذا من واجبهم. وال ايحق 

ة بأن االحتالل انتهى فعل ذل ، في المناطق التي ال توجد تحت سيادتها، حيث يزعم رجال الدعااي
 هناك، أو أنه لم ايكن موجودا أصال.

في ظل هذه الموجة التي ال ت ير أي اهتمام في اسرائيل، هناك طريق واحدة لمواجهتها: دولة ضد 
دولة. مساءلة ضد مساءلة. طرد ضد طرد. واي دولة لم تتجرأ بعد على فعل ذل  خشية من 

ول الدفاع عن احترامها أمام مواطنيها المطرودين. وقد يبدأ اسرائيل، لكن يبدو أنه ايجب على هذه الد
كي من يذل  بالتحقيق ضد الذين ايسكنون في المناطق المحتلة، تماما كما يتم التحقيق مع األمر 

أصل فلسطيني، واهانته في مطار بن جوريون، اايضا اسرائيلي من "معاليه ادوميم" ايجب التحقيق 
اله وأصله واصدقائه وخططه وحياته الجنسية وفحص حاسوبه، معه في المطار في كندا حول افع

بالضبا كما ايفعلون في مطار بن جوريون. الحديث يدور عن سكان مستوطنات غير قانونية في 
نظر العالم. ويمكن القول إنه بعد نزع مالبس المستوطن االول وبعد تأخير صدايقه ليوم كامل في 

لم ايكن هذا كافيا، فيمكن تقليدها  ورذاصرف بشكل مختلف. مطار شارل داياول، ستبدأ اسرائيل بالت
كانت شخصية دينية انتقاداية ممنوعة  ورذاوطرد االسرائيليين بذرائع ك يرة أك ر اقناعا من ذرائعها. 

من دخول اسرائيل بسبب مواقفها، فلماذا ال يتم منع الطيار االسرائيلي من دخول بريطانيا بسبب 
تتدحرج: واجب الحصول على تأشيرة لكل مستوطن أو لكل اسرائيلي ماضيه  كرة ال لو هذه س
 وفحص ماضيه العسكري.

هل يريد أحد ما كل ذل   هل تعرض أحد ما في السابق للتحقيق واالهانة في مطار بن جوريون  
هل جرب أحد ما مذاق الطرد في الطريق الى موسم التنزيالت في "مييسيس" أو في الطريق الى 

انفتاحا  أك راة مكابي تل ابيب في مدريد  فقا عند حدوث ذل ، ستصبح اسرائيل دولة مشاهدة مبار 
 على جميع المواقف.

 عن "هآرتس"
 12/12/2016، األيام، رام هللا

 

 الحجر القنحفاضة 29 الـفي الذكرى  .48
 راسم عبيدات

الممتد عابرة في سفر النضال الوطني الفلسطيني  -األولى االنتفاضة-لم تكن انتفاضة الحجر
حيث عوامل استدامته ما  والمتواصل منذ بدااية الازوة الصهيونية األولى لفلسطين وحتى يومنا هذه،
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جاثم على صدورنا ناهب ألرضنا ومتنكرا   االحتاللوستبقى قائمة ما دام  يالت قائمة حتى يومنا هذا،
 لحقوقنا ووجودنا.

وادخلت الى قاموس  ي الفلسطيني،كانت محطة هامة من محطات النضال الوطن االنتفاضةهذه 
التي كان مفجرها األساس عنجهية وغطرسة  االنتفاضةهذه  ،االنتفاضةنضال الشعوب مصطلح 

مجموعة من  1987ك12ك7حيث صدمت احدى شاحناته العسكرية في قطاع غزة في يوم  ،االحتالل
ليسقا اربعة منهم شهداء  ،48العمال الفلسطينيين المتجهين الى اعمالهم في فلسطين المحتلة عام 

انفجر بركان الاضب الفلسطيني من مخيم  ،1987ك12ك8يوم  والعديد من الجرحى وفي اليوم التالي،
الشعبية من القطاع الى كل الضفة  االنتفاضةوليمتد لهيب  جباليا مسقا رأس العمال الشهداء،

هذه  مساحات الوطن،وليتوحد الكفاح والنضال والدم الفلسطيني على طول وعرض  الاربية،
هو الرد على  بأن من اهم عوامل اندالعها، قبل التطرق الى ما ايميزها فعلينا القول، االنتفاضة

 على وحدانية تم يلها للشعب الفلسطيني. وااللتفافمحاولة تهمي  منظمة التحرير الفلسطينية 
استطاعت ان تلتقا اللحظة إال ان الفصائل  ولكن رغم ان شراراتها كانت عفوية، االنتفاضة اندلعت

كهياة أركان تقود الشارع  لالنتفاضةحيث عملت على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة  المناسبة،
وتصدر  واليات التنفيذ، تضع الخطا والبرامو وتحدد المطالب والهدف الناظم لها، الفلسطيني،

 هام المطلوب العمل على تنفيذها،توجيهاتها وتعليماتها للجماهير الفلسطينية في بيانات دورية للم
وتبقي على قنوات  وتحدد شعارها الناظم بالحرية واإلستقالل، وكيفية العمل على استدامتها وتطويرها،

حيث ان القيادة الموحدة كانت  اتصال دائمة مع القيادة الفلسطينية في الخارج وبالتحديد في تونس،
 الذراع الكفاحي لمنظمة التحرير.

الشعبية، تميز بالزخم والحشد الشعبي الواسع المشارك في  االنتفاضةنتفاضي اليومي لتل  المشهد اال
 شاركت فيها وتوحدت خلف قيادتها ومطالبها، االجتماعيةحيث مختلف الشرائح  أنشطتها وفعالياتها،

طرق مسدودة بالحجارة والسواتر الترابية وشبان يتمترسون خلف اطارات مشتعلة جاهزون لرمي 
 سحب ك يفة من الدخان االسود تاطي السماء، ،االحتاللحجارة والزجاجات الحارقة على جنود ال

األعالم الفلسطينية مرفرفة  والحديث عن التعليم الشعبي البديل، جامعات وم سسات تعليمية مالقة،
لفصائلية والشعارات الوطنية وا تزين اعمدة الهاتف والكهرباء وتتزين بها األسوار وجدران المنايل،

وتوجيه  تخا على الجدران من أجل استنهاض الجماهير ودعوتها لمواصلة الكفاح والنضال الشعبي،
بيانات  وتمجيد الشهداء واإلشادة بصمود األسرى األبطال وتضحياتهم، االنتفاضةالتحية لشبان 

واالطر  نتفاضة،نساء وفتيات ايشاركن بفعالية في اال العودة لالقتصاد البيتي، (قاومس في كل مكان،
رائحة الدم والموت تنتشر في كل  النسوية واللجان الشبابية تنشا في ييارة الجرحى وبيوت الشهداء،
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جنود بعربات  ،االحتاللاالعالم ايفضح ويعري ما ايسمى بدايمقراطية  احتالل فقد السيطرة، مكان،
 يل حريتهم واستقاللهم،مصفحة يواجهون اطفاال مسلحين فقا باإلرادة والحجارة ومصممين على ن

 من أجل محاصرة لهيبها المشتعل. االنتفاضةاإلحتالل ايحظر على وسائل اإلعالم تاطية فعاليات 
ونقل  الشعبية لتحقيق حلمه بنيل حريته واستقالله، االنتفاضةسعى شعبنا الفلسطيني من خالل هذه 

وكذل  الى إطالق سراح كل  الواقعية، شعار الدولة الفلسطينية من اإلمكانية التاريخية الى اإلمكانية
ووقف "تاول" المحتل على المواطنين والتجار  فلسطينيين وعرب، االحتاللأسرانا في سجون 

أحدثت  السياسية، االجتهاداتولعل الخالف في  الفلسطينيين عبر فرضه للضرائب الباهظة عليهم،
السياسي  االست مارمن رأى بأن ال بد من فهناك  حالة من البلبلة واإلرباك في القيادة الفلسطينية،

ومنذ اتفاق  قادتنا الى دهاليز م تمر مدريد، است مار سياسي متسرع، الشعبية، االنتفاضةلهذه 
ونحن ندفع ثمن ذل  المزيد  الذي رأى فيه البعت ممرا  اجباريا ، ،1994اتفاق أوسلو ايلول  المبادىء،

من تقسيم لارض  ،االتفاقناهي  عن ما فعله هذا  ي،من التفك  على المستوى الوطني والمجتمع
 االنقسامنحو  وليستمر النزف الفلسطيني ويتصاعد، الفلسطينية الى معايل و"جيتوهات" مالقة،

وليضيف لحالة الضعف  والذي ايفعل فعله في الجسد الفلسطيني كالسرطان، المدمر المتواصل،
ودخول الحالة العربية في  الضعف الفلسطينية هذه، حالة االحتاللوليستال  الفلسطيني ضعفا  أخر،

العديد منها لتطبيع عالقاتها مع المحتل  وانتقال حروب التدمير الذاتي والحروب المذهبية والطائفية،
والحرف لبوصلة الصراع  ولتصل حد التنسيق والتعاون العلني، على أك ر من صعيد ومستوى،

بل  خطر المباشر على أمننا القومي وأمتنا العربية ووجودها،أن المحتل "اسرائيل" ليست ال باعتبار
وكذل  تعطل اإلرادة الدولية بسبب اشتباك أقطابها الرئيسية روسيا وأمريكا في معارك وحروب  ايران،

ويضاف لذل  صعود  ما ايحدث في سوريا ولبنان واليمن، لها أولوياتها على القضية الفلسطينية،
ووصول "ترامب" الجمهوري المعروف بيمينيته  في أك ر من بلد أوروبي، القوى اليمينية المتطرفة

كل هذا شجع الحكومة اليمينية المارقة في التطرف في دولة  وتطرفه الى سدة الحكم في أمريكا،
عبر "تسونامي"  من أجل تكريس المزيد من الوقائع والحقائق بالقوة على األرض، ،االحتالل

وتصعيده في  االستيطانوكذل  تك يف  ويسرع في تهويدها وأسرلتها، دس،استيطاني يلتهم مدينة الق
كما ايخطا لذل  أقطاب  ،االحتاللتمهيدا  لضمها لدولة  الضفة الاربية لخلق دولة للمستوطنين فيها،

 نفتالي وليبرمان. –اليمين الصهيوني المتطرف نتنياهو 
فيها في نقل شعار الدولة الفلسطينية من  بعد تسعة وعشرين عاما  على انتفاضة الحجر التي فشلنا

حيث الحالة  واضح بأن حلمنا في تحقيق ذل  يتباعد، اإلمكانية التاريخية الى اإلمكانية الواقعية،
وكذل  قياداتنا بكل الوان طيفها  الفلسطينية الضعيفة والمنقسمة على ذاتها سبٌب مباشر في ذل ،
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الفاوية والحزبية  وامتياياتهاتالب مصالحها ومكتسباتها  ليست على مستوى التحدايات والمس وليات،
ولكنها ال تعمل على  والحل كل قوانا وفصائلنا تدركه جيدا ، على المصالح العليا للشعب الفلسطيني،

واستعادة الوحدة الوطنية على  االنقسامترجمته الى فعل على أرض الواقع ال انتصار بدون انهاء 
 اتيجية موحدتين.اساس برنامو سياسي واستر 

 11/12/2016، القدس، القدس
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