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 الصداع األكبر لناهو  البحري البحرية الصهيونية: كوماندوز القّسام .1

كشاااق يرريااار ليااارا يمي ادياااد أماااس ايثناااينو أن ارباااا يوميااا  يااادور رااهاااا باااين الباريااا  : عاااامر دكااا 
الياااي أنشاااجها الاناااا  الكياااكري لاركااا  قامااااسق كيا ااا  الرياااا . كماااا نرااا  اإليااارا يمي  وتاااوار الباريااا  

يخوفاار ااابط كبيار ماان اناديه مواارا  عيااكري  مربما  ماا الرطااهو وانيرااا  الراماار مان قا نفااا  
البري ق عمى الاادود للاى ماا أطما  عميراا ايا  قا نفاا  ال رتااءقو أي هاماار فار  قالاافاده البشاري ق 

 اليابك  لاقاماسق.
عان المراد   فاي الباريا  اإليارا يمي و ورما  لاف باالارق  و  قالمصادرقاليرريرو الايي نشارم موتاا  نر و 

مان ياال  الباريا و تولاف لناف يشاكر باا قالصاداهق هاو واناود واديافو خشاي  مان  916وهو تا اد الوااد  
قامااسق  اول  الكنق المربما  باين ليارا ي  وقامااسقو الياي يايي  ايا  رأياف فاي الباار. وأاااق أن

يبنااي تااو  بارياا و ميااينداد عمااى اادثاا  اليياامم  اليااي نفاايها مرااايمو الاركاا  الكاااممون فااي الواااد  البارياا  
. وأشار للى 2014للى تاعد  )كيبويس  يكي (و في ا يا  ا ولى لمار  ا خير  عمى غ   صيق عا  

فاي أشاكمونو هايم يايكون  لمكاني  وصو  هؤيء للى ارو  الغا و وماط  الطات و وخطم أنبو  النفط
 قأهدافا بار  ق يير  الوصو  لليرا.

وبين الااابط اإليارا يمي أن اركا  امااس ي ياد بشاك ظ ممااود مان عادد مراايمي قالكومانادو ق البااري 
 الخاص براو أواح أن عمميار اليرري  من البار يشم  الكثير من ا شياء منرا اليال  واليخير .

اط الرااااوار البارياااا  مؤيااااس عمااااى مكمومااااار امكاااار بااااارص ماااان وأااااااق أن ااااا ءا كبياااارا ماااان نشاااا
مندومار يكي  مواوع  عمى الاان  الباري. وأشار للى أن هناك توار  صغير  ويريك  يكبر للى 

 ييناءو بين ُيفن خفر اليواا  المصريو يامم  ويا   تيالي  ويكود بيرع  للى الرطاه.
ثي ا بكادو مايفاد قنكرق اليو  كيق نيااو  ما واي  المصدر يايفو فإن ليرا ي  يوااف ياديا ثال

و عمى يطح الميامو ويار يطح الميام.  اليرديدار اليي يصمنا من الاوم
ايا  فاي الاناو  )غا  ( كبيارو ماا يواا   ولفر للى أن قمردار ا هداق اييايرايياي  اإليارا يمي  الايم

 قييم  النو  من عيون الاباطق. عمى الاندي أن يكون دا ما عمى أهب  ايييكدادقو هيا ا مر
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وأكد الاابط أن مرايمي كيا   الريا  اليو  ي ينيدرون شانار أيما  من لياران كاونر  ينيااون كا  
شاايء فااي المخااارط الكديااد  المنيشاار  فااي تطاااه غاا  و ويمكاان يررياا  أااا اء الاايخير  بياارول  فا راا  فااي 

 د لنياج أانا  لصواريخ الريا .توار  صغير  ويريك و وتد ي  ابط تار  يام  طن من موا
طااال  نااار ماان  وبااين أن اليرديااد الاايي يواارااف الاااي  هااو يكراااف لمراااو  ماان الشاااطر بصااواريخو وا 

 الاوو ويفن ميفار و مشيراد للى مااوير يابر  لمريا  لينفيي هامار بروار  ممغم  بالميفارار.
بكااادو ليفاااادي يماااك الراماااار  مااان أاااا  يلاااك بااادأ الكمااا  فاااي ليااارا ي  عماااى لنيااااج مركااا  يشاااغ  عااان

المايمماا و وفاا  المصاادرو الاايي أكااد أن الرياااد  الييايااي  يواااا فااي يفاصااي  عمااى اليردياادار اليااي 
 يوااررا الباري .

ولفر للى أن دول  ايايال  يفر  أن اماس يييثمر في الينوار ا خير  الكثير من الارود من أاا  
اراء يدريبار عمى أعما    يخري  من البار.اكييا  مكمومار وا 

وأواااح أن يلااك يمثاا  اينيرااا  ماان يرديااد قا نفااا  البرياا ق للااى يرديااد قا نفااا  ال رتاااءقو أي ا نفااا  
 الباري و ومن أا  يلك هناك طم   أن يي   ياد  الا ء المخصص ليال  الباري  في الموا ن .

 10/12/2016المصدر، إسرائيل، 
 

 للتحقيق معهم بينهم دحالن تمهيدا   "التشريعي"عن خمسة نواب في  الحصانةعباس يرفع  .2
أكد المييشار الرانوني لمر يس الفميطيني اين الكوريو في  :قاإللكيروني قا يا   -را  هللا 

يصرياار صافي و صبا  اليو و ا نباء اليي ييادث عن ترار لمر يس مامود عباس برفا الاصان  
وأشار  لمياري  مكر  بكد  ير . كي الفميطيني يمريداد البرلماني  عن خمي  نوا  في المامس اليشري

الكوري في يصرياار إلياع  قأايا ق المامي و للى أن الررار ايخي تب  أيا   غراض الياري  ما 
 يكبيرم. النوا و وليس رفكاد كامالد لماصان و عمى ادم 

اصر امك و واما  بكرو ون أبووصدر الررار با  النوا : مامد داالنو وشامي الشاميو وناا  
 الطيراوي.

نرمر عن مصادر في الر اي  الفميطيني  ومصادر تد كانر وكال  ا نباء الفرنيي  )فرانس برس( و 
ييخاكون و اميا النوا  ه  من ارك  فيحو  أنبرلماني  فميطيني  طمبر عد  الكشق عن ايمراو 

 والريق والشي ق. أيما ياار  و  أموا بكد رفا الاصان  البرلماني  عنر  قلمياري  بير  اخيالس 
وتا  مصدر رفيا في المامس اليشريكي الفميطيني لوكال  فرانس برس قالمكمومار عن هيا الررار 

 نف ييادث مشكم ق.أصايا و وبيرديري 
 13/12/2016 ،األيام، رام هللا
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 مسؤولية وطنية لوضع اسم فلسطين على الخريطة الدولية الصادراتالحمد هللا: تنمية  .3
  هللا: تا  ر يس الو راء الفميطيني رامي الامد هللا لن قينمي  الصادرار هي ميؤولي  وطني  را

في الرطاه الكا  والخاصو فري ا ياس اليي يمكننا من يك ي  تدراينا اليايي   نيشاركرا اميكاد 
يايين ومواار  الصكا  وواا اي  فميطين ومنياايرا وتدرايرا اليصديري  عمى الخريط  الدولي  و 

 اينطباه الدولي عن بي   ا عما  وايييثمار في بالدناق.
في را  هللاو نياب  عن  2016خال  كمميف في اف  اا    المصدر الفميطيني لكا   ووايا الامد هللا

الر يس مامود عباس وباي  الاكوم  قمصدري فميطين اميكر  اليين ييادون الصكا  والمكيرار 
عمى  ا مر اليي ينككس ليااباد  ودولياد  ي  وااور المنيج الفميطيني لتميمياد وييكون للى يكريس ينافي

 اا  الصادرار واليدفرار اليااري و ويرربنا من ياري  ايييرال  ايتيصادي المنشودق.
قيمكنر فرد  أن ايايال  ييكمد واا الكراتي  أما  يدف  اليما والباا اوأشار للى أنف وبالرغ  من 

صناعار الفميطيني  من اخيرا  اليو  الكربي  وا وروبي . كما ينافس بكض منيااينا الكديد من ال
 في اليو  ا مريكي  والرويي  أياادق. 

 13/12/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 الجرائم السياسية والعنصرية اإلسرائيلية ضّد الشعب الفلسطيني تدين الفلسطينيةالخارجية  .4
الخاراي  الفميطيني  الارا   الييايي  والكنصري  اليي  و ار  دانرأفادي أبو يكدى:  -را  هللا 

الشك  الفميطيني. وايرر مادداد من يفشي الكنصري  واليطرق  يريكبرا الاكوم  اإليرا يمي  ادم 
ودعر قالمايما الدولي ومؤييار ا م  المياد   الكنيق في المايما اإليرا يمي ويداعيايف الكارثي .

اليكاطي بمنيرى الادي  ما مخاطر الفاشي   للىدمار الاروتي  واإلنياني  المخيمف  المخيص  والمن
 في ليرا ي و اليي يدفا الفميطينيون يومياد ثمناد باهداد لراق.

عمى انيراكايرا وارا مرا يشاكرا عمى الماي  ليرا ي واعيبرر الخاراي  أن قعد  ماايب  ومكاتب  
د الشك  الفميطينيو كما يشاكرا أيااد عمى مواصم  في يرييخ ندا  فص  عنصري بغيض ا

 ا  الصراه عمى أياس ا  الدوليينق. للىرفارا لمارود الدولي  الرادف  
 13/12/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 سس "المجلس األعلى لإلصالح" لحل القضايا العشائريةؤ وزارة الداخلية في غزة ت .5

عن يجييس قالمامس ا عمى لإلصال قو وانيخا  هي   لفو غ  : أعمنر و ار  الداخمي  في تطاه غ   
لمندر في ا  الراايا الكشا ري  الكالر  والشا ك  واليي يصك  عمى الماان المامي  امراو وتاايا 
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وتا  عبد الرادر الكاكو اليي انيخ  ر ييا لممامسو لن هيا ا خير  أخرى ياو  لف من تب  الو ار .
ني بكاف  أطيافف وف ايفقو مايفاد أنف قياما الطيق الفميطيني بك  ألوانف قهدفف خدم  الشك  الفميطي

 وهو مامس وطني وغير مييس وييميا بالايادي  المطمر ق.
 13/12/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 يلتقي المبعوث الروسي للسالم في الشرق األوسط عباسرام هللا..  .6

ث الرويي لكممي  اليال  في الشر  ا ويط ييراي و المبكو 12/12/2016 وص  يو  اإلثنين :را  هللا
 فيرشاانين للااى مديناا  را  هللاو واليرااى ر اايس الياامط  الفميااطيني  مامااود عباااس بمراار الر اياا  بالمديناا .
وتالاار وكالاا  ا نباااء الفميااطيني  الرياامي  لن المبكاااوث الرويااي نراا  لكباااس ارييااا  الاار يس الروياااي 

وأكاااد  فاااي را  هللاق. الكاااا  الياااابا لاركااا  فااايحو والااايي عراااد ماااؤخراد فالديميااار باااويين لااااقناا  الماااؤيمر 
فيرشاانين اياايمرار الاادع  الرويااي الكاماا  لكممياا  الييااوي  الييايااي  )المفاواااار( الرا ماا  عمااى أياااس 

يرا ي (و وارص مويكو عمى يك ي  اليكاون الثنا ي ما فميطين.  مبدأ ا  الدوليين )فميطين وا 
 الفميطيني  الارد الرويي والدع  الميواص  لمراي  الفميطيني .بدورمو ثمن ر يس اليمط  

 12/12/2016 وكالة قدس برس،
 

 شاحنة طبية لمستودعاتها في غزة 20ترسل  هللا"الصحة" برام  .7
والمواد  با دوي شاان  مامم   20و 12/12/2016 درر يو  اإلثنين وييرر و ار  الصا  :نابمس

مييودعار الو ار  في تطاه غ   ويلك  للىن مييودعايرا في نابمس المخبري  والمييرمكار الطبي  م
يشم  الرافم  كميار من  وفي يصريح صافي ووتا  عواد بااور و ير الصا  د. اواد عواد.

ا دوي  الخاص  بكالج اليرطانو وماالي  الديم   الدموي و وأدوي  خاص  ل راع  الكمى ومراى 
ص  با مراض الم من  وماادار ايوي  ومواد مخبري  ومييرمكار أدوي  خا للىالريموفيمياو لااف  

 طبي  لغرق الكمميار وأتيا  الطوارئق.
 12/12/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تطبيق المصالحة الداخلية بيد عباس مفاتيحإسماعيل رضوان:  .8

بياد ر ايس اليامط  تالر ارك  امااسق لن مفااييح يطبيا  المصاالا  الوطنيا  خمدون المدمو :  –غ   
 الفميطيني و مامود عباسو مؤكد  قأن ي ااا  لمراءار واوارار اديد ق.
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وأواح الريادي في ارك  قاماسقو ليماعي  راوانو لا قتدس برسق يو  اإلثنينو قناان باااا  للاى 
اااا  أن يميااا   اليااايد ماماااود عبااااس بينفياااي ماااا يااا  اييفاااا  عمياااف فاااي اييفاتياااار الياااابر   الرااااهر  والدو 

 والشاطرق.
وكان ر يس المرك  الفميطيني  بااث الييايار والدرايار ايييرايياي  قميارارقو هاني المصاريو 
أكد أن مرك م يييكد لكرد ندو  فكري  في مدين  اينيق اليويياري و برادق يبااد  واراار الندار ااو  

عاااادد ماااان النشااااطاء الواااااا الفميااااطيني والكربااااار اليااااي ياااااو  دون الواااااد  الفميااااطيني و يياااااارها 
 الفميطينيين من مخيمق الفصا    بما في يلك تاد  من اركيي قفيحق وقاماسق.

 12/12/2016قدس برس، 
 

 البردويل: ال حوارات جديدة للمصالحة مع فتح بجنيف .9
صال  البردوي  أن يكون هناك لراءار اواري  اديد  ماا اركا   ونفى الريادي في ارك  اماس: غ  

   بانيق في يوييرا.فيح بشجن المصالا
وتا  البردوي  في يصريح خاص لوكال  قصفاق أنف قي عم  لمارك  بمث  هيم ا خبارو والواد  لييار 
باااااا  للاااى انياااق وماااا هاااو أبكاااد مااان فمياااطين لياريررااااقو داعيداااا فااايح واليااامط  للاااى يطبيااا  تااارارار 

 المصالا  اليابر .
ياطيني و أاماد ماااديني أكاد فاي يصارياار ا اااد وكاان عااو المانا  الينفيييا  لمندماا  الياريار الفم

 عراد لرااء قغيار رياميقو فاي انياقو بااااور فصاا   فمياطيني و وفاي مرادمير  اركياا فايح واماااس.
فيما تا  المدير الكا  لممركا  الفمياطيني  باااث اليياياار والدراياار اييايرايياي  )مياارار( هااني 

يااار ريااامي فاااي انياااق تريبداااا ااااو  قالوااااد  الوطنيااا  المصاااري لن المركااا  ياااوق ياااند  لرااااءد اواريداااا غ
 والياديار الراهن قو بمشارك  عدد من تاد  الفصا   الفميطيني  والشخصيار المييرم .

وأواح البردوي  أن الواد  بااا  للى لااب  عمى يؤا  واادو وهو: قه  يربا  فايح والار يس ماماود 
 ق.عباس باليفاهمار اليي ارى اليوتيا عميرا ميبردا؟

ا أن عباااس يممااك  وأشاار للااى أن الوااد  بااااا  للااى لراد  الرارار الييايااي لادى فاايح والياامط و مواااد
الرااارار النراااا يو ويشااايرط أن يكاااون برنامااااف هاااو البرناااامج الواياااد لموااااد  )يشاااير للاااى برناااامج يياااوي  

 اليمط  ما ايايال (.
 12/12/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 



 
 
 
 

 

 9 ص             4137 العدد:        13/12/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 (194ال يسقط بالتقادم استناد ا لقرار األمم المتحدة ) 48 في أراضيديارهم لة الالجئين حق عودحماس:  .11
أن ا  عود  الالا ين للى ديااره  وتاراه  الياي هااروا منراا  ارك  اماسأكدر : اما  غيث -غ   

ايا  اركا  وأكاد المياادث ب. (194و ي ييرط باليراد  اييناددا لررار ا ما  الميااد  رتا  )48لبان نكب  الا
اماااس عبااد المطيااق الرااانوهو أن اركيااف ي يرباا  أي يا  اا  أو يغياار أو يباادي  لااا  عااود  الالا ااين 

 الفميطينيين للى دياره  وتراه  اليي هاروا منرا.
وتا  الراانوه لصاايف  قفمياطينق: ي يمكان  ي تارار دولاي أو أمماي لياراط اا  عاود  الالا اين للاى 

راو مؤكددا أن عاود  الالا اين للاى ديااره  وتاراه  ويكوياار  اا  شارعي دياره  وتراه  اليي هاروا من
واعيباار أن اليرميصااار اليااي يمارياارا وكالاا  غااوث ويشااغي  الالا ااين قأوناارواق بااا   وتااانوني ووطنااي.

الالا اينو يااجيي فااي ياايا  ايليفاااق عاان ااا  عااود  الالا ااينو مااايفدا: قا ماا  المياااد  مكمفاا  بالكماا  
 ر الالا ين ايى عودير  للى دياره  وتراه  ويكويار ق.عمى يوفير ااييااا

ودعا الرانوه المايما الدولي إلنصاق الالا ين والكم  عمى لعادير  للاى تاراه  وديااره  الياي هااروا 
 منرا ويكويار  عن ينوار الغرب  واليشردو وف  الررارار الدولي .

 12/12/2016فلسطين أون الين، 
 

 المتحدة ( لألمم194بذكرى القرار ) لالجئين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهمبتمكين ا"الجهاد" تطالب  .11
اركاا  الاراااد اإليااالمي المايمااا الاادولي بيمكااين الالا ااين الفميااطينيين  : طالباارامااا  غيااث -غاا   

من الكود  للى أرااير  المايم  ويكويار  عن ينوار الغرب  واليشرد اليي عاشوهاو بما نصر عميف 
الراارار  ا ماا  المياااد  لصاادارباايكرى  الريااادي فااي اركاا  الاراااد خااار ابياا وتااا   ار الدولياا .الراارار 
: لن ا ماا  المياااد  يفرااد مصااداتييرا عناادما يااار  بررارايرااا عاارض الاااا ط ماان ت باا  ايااايال  194

وأااااق ابياا  لصااايف  قفميااطينق: يااا  أن ييااج  ا ماا  المياااد  نفياارا عاان الكواماا   اإلياارا يمي.
( الرااي با  عاود  الالا اين ويكوياار  عان الخياا ر الياي لارار 194  يكطي  ينفيي ترار )وأيبا

ورأى أن اليرميصار اليي يماريارا قأونارواق ياجيي فاي ياياترا غيار الصاايحو  بر  وف  الرانون الدولي.
فير  نرااا أنشاا ر لمكالااا  وخدماا  الشااك  الفميااطيني لاااين عوديااف للااى ديااارمو مؤكااددا أنرااا مم ماا  بيااو 

 يب  الايا  الكريم  لشكبنا ايى يطبي  ترار ا  الكود .
( والكم  عمى لعاد  الالا ين للى تراه  ومدنر  اليي 194وطال  ابي و ا م  المياد  بيطبي  ترار )

 هاروا منرا ويكويار  عن ينوار الغرب  والمكانا  اليي ييب  برا ايايال  نييا  اليراير.
 12/12/2016فلسطين أون الين، 
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 أو محاولة إسقاط حق العودة (194) كافة أشكال االلتفاف على القرار" ترفض قراطيةو الديم" .12
أكااد عاااو المكياا  الييايااي لمابراا  الديموتراطياا  ليارياار فميااطين طااال  أبااو : امااا  غيااث -غاا   

  عان دريف و أن ا  الالا ين الفميطينيين في الكود  للى دياره  وتراه  اليي هااروا منراا ويكوياار
فاي يكارى لصاايف  قفمياطينق: وتا   ينوار اآلي  والكيا  اليي يكراوا لرا قا  ي ييرط باليراد ق.

قي  ا  المايمااا الاادولي يكياا  بمكيااالين ياااام شااكبنا الفميااطيني (: 194لصاادار ا ماا  المياااد  لمراارار )
(و مكربداا عان رفااف 194فجعطي وطنا توميا لمن ي ييايا و وهاار شاكبنا مان دياارم ولا  ينفايم تارار )

 لكاف  أشكا  ايليفاق عمى الررار أو مااول  ليراط ا  الكود .
ا لديارم بمثاب  وصم  عار عمى اباين المايماا الادولي  68وأااق أن قعد  عود  شكبنا طوا  الا عامد

  المناا  لالايال  اإليرا يمي واليي ل  ياا آليار لينفيي ترار عود  الالا ينق.
ولاا  ماان تباا  المايمااا الاادولي لالليفاااق عمااى تاارار ااا  عااود  الالا ااين للااى دياااره  وأكااد واااود ماا

وتراه  اليي هاروا منرا مان خاال  طماس مكاال  اا  المااوء ومان بينراا وكالا  قأونارواقو يفيداا للاى أن 
 الوكال  يشكمر إلغاث  الالا ين لاين الكود  للى دياره .

 12/12/2016فلسطين أون الين، 
 

 : االستيطان أكبر عقبة أمام السالمنتنياهوا  على العالول رد .13
 عاا  ر اايس الااو راء اإلياارا يميو بنيااامين نينياااهوو أنااف ياادع  لتاماا  دولاا   :فااادي أبااو يااكدى -را  هللا 

 و ما اييدعى ردودا من تيادار فميطيني .ليرا ي فميطيني  للى اان  
د الكالو  لاقالردس الكربيق: قواااح يمامااد في المراب و تا  عاو المان  المرك ي  لارك  قفيحقو مامو 

أن يصاارياار ر اايس الااو راء اإلياارا يمي وايرامااف الفميااطينيين بكرتماا  اليااال  هااي مااولاا  يميصاااص 
غاااا  الكاااال  عمياااف وعماااى تيادياااف أمثاااا  الميطااارق بينيااار الااايي أعمااان عااان دفااان اااا  الااادوليين بكااا  

 صراا ق.
ليينو ب  وعمى أن ي يكون هناك أي ا و هاو بنياامين ورأى أن قأكثر من يكم  عمى عرتم  ا  الدو 

 نينياهو شخصيادق.
وأكاد الميااؤو  الفميااطيني أن قأكباار عرباا  فااي طرياا  اليااال  االياااد هااي اييااييطان اإلياارا يميو وأكثاار 
من يشاا اييييطان ويشرعنف هو نينياهو ياديداد. ب  أناف فاي أكثار مان مناياب  صار  أناف ااد اا  

شاك  مان أشاكا  الاماو . وربماا يصارياف هايا لمشابك  ا مريكيا  ياجيي يميصااص الدوليين وااد أي 
 ردود ا فكا  الدولي  عمى يصرياايف ويصرياار تياديفق. 

 13/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 نتنياهو فشل في إقناع المجتمع الدولي أنه مع السالمقيادي بفتح:  .14
 ثوري لارك  قفيحقو فراس الشومميو عمى يصاريااررد عاو المامس ال :فادي أبو يكدى -را  هللا 

أنااف ياادع  لتاماا  دولاا  فميااطيني  للااى ااناا  الاايي تااا  فيرااا  نينياااهو ر اايس الااو راء اإلياارا يمي بنيااامين
 ليرا ي . 

لااااقالردس الكربااايق أن قر ااايس الاكومااا  اإليااارا يمي  اليمينيااا  وعبااار برلماناااف وأوااااح الرياااادي الفياااااوي 
لبؤر اييييطاني  في عم  الاف  الغربي  فكيق لف أن ياير  الفمياطينيين بكرتما  الكنيير أتر يشريا ا

 اليال ق.
وأااااق أن قنينياااهو فشاا  فااي لتناااه المايمااا الاادولي أنااف مااا اليااال  بالفكاا  خاصاا  وأنااف رفااض كاا  

يا  المبادرار الدولي  اليي أير يواء من فرنيا أو روييا أو غيرهاا مان المريرااار الدوليا  إلايااء عمم
ويابا: قرفاف اليها  للى مؤيمر باريس الدولي أكبر دلي  عماى يلاك. وبالياالي كياق لاف أن  اليال ق.

 ييرمنا أو ايى يرنا الكال  أنف يكم  من أا  ا  الدوليينق.
 13/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 لخالفة عباس المخابرات اإلسرائيلية تقدم فرص الرجوب على البرغوثي ودحالن"إسرائيل اليوم":  .15

تا  الكايا  اإليارا يمي فاي صاايف  قليارا ي  الياو ق ناداق شارغاي لن ماا يشاردم اركا  فايح الياو  هاو 
ار  الك  اد الك  يمريادا لينصاي  ابريا  الرااو و عااو المانا  المرك يا  لفايحو كاي ياا  ماا  

ون آماا  مامود عباس في اا  غيابف. فاي ااين أن خصاميف ماماد دااالن وماروان البرغاوثي برياا د
عاما( ليس مكافى صاياو وفي الينوار ا خير  عبر أكثر مان مار  عان  81ويكر أن عباس ) يرريبا.

رغبيف في ايييرال  من موتكفو وهنااك شاكوك كبيار  باجن يرااي وييياف الادياد  فاي ر ايا  فايحو الياي 
 اص  عميرا من مؤيمر فيح ا خير.

االن بصور  مرين  وبالارب  الرااي و لكان ا خيار ويابا تا ال لنف رغ  أن عباس ناح في لتصاء د
ل  يرا  كممياف ا خيار  بكادو فماا  الار توياف فاي الشااره الفمياطيني وياداى بغطااء واااح مان مصارو 
ويواصا  يشااكيكف فااي شارعي  مااؤيمر فاايح ا خيار ونيا ااافو وربمااا ييايطيا لشااكا  الاااف  الغربياا   ن 

 وا يلك أكثر من مر .عناصرم الميماين في مخيمار الالا ين أثبي
ااداث  وأشار للى أن أاد ايايماير الميوتك  أن يناح داالن فاي كيار تواعاد المكبا  ماا عبااسو وا 
اال  من اليمرد في صفوق فيحو وهو ما وثريف ا ار   ا مني  اإليرا يمي  في مخيمار نابمس وانين 

 ورا  هللا بين أنصار عباس وداالن.
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يرات  عن كث  ما يكيشف فيح من اال  عد  اييايررار الينديمايو ومادى وأكد أن ليرا ي  من اريرا 
انككايف اليمبي عمى واتا اليمط  الفميطيني و فرد اير تب  أيا  ر يس اراا  اييايخبارار الكياكري  
اإليرا يمي  )أمان( الانرا  هرييي هاليفي من اييمرار اال  اليوير في الياا  الفميطيني و وتدر أنرا 

 لن يشرد اييررارا في هيم المنطر . 2017  في الكا
وخمص للى الرو  لن أوياط المخابرار اإليرا يمي  يخشى ييناريو انريار عباس ودخو  الفمياطينيين 
في ار  الك  اد الك  في الماد  اليي يشرد فيرا غياا  عبااسو والمخااوق اإليارا يمي  ييمثا  فاي 

   عمى اليمط  الفميطيني  في الاف  الغربي .أن يااو  ك  من الراو  وداالن واماس الييطر 
 12/11/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 بركة ُيعزي السفير التركي في لبنان بضحايا تفجيرات إسطنبولعلي  .16

اليرى ممث  ارك  امااس فاي لبناان عماي بركا و اليافير اليركاي فاي بيارور شااغاطاي لراايسو بمرار 
يف الييد  نيرين باكالنو وميؤو  الكالتار الييايي  في اليفار  اليركي  في بيرورو بااور مييشار 

وتد  وفد الارك  اليكا ي بااايا اليفايرار اإلارامي  اليي اييردفر مدين   ارك  اماس  ياد اين.
وباااث الاانبااان آخاار المياايادار عمااى صااكيد الراااي  الفميااطيني و . ليااطنبو  يااو  الياابر المااااي

بنااانو خصوصاااد ا وااااه ايايماعياا  واإلنياااني  وممااق لعاااد  وأوااااه الالا ااين الفميااطينيين فااي ل
 لعمار مخي  نرر البارد.

وفااي ياايا  آخاارو أكااد بركاا  أن اليرميصااار اليااي يرااو  برااا وكالاا  ا ونااروا يشااك  خطااراد عمااى تاااي  
 .الالا ين الفميطينيين في لبنان

نيفاااايف المباركاا و مثمناااد دور وطالاا  الاكوماا  اليركياا  بيراادي  الم يااد ماان الاادع  لمشااك  الفميااطيني وا
 يركيا في دع  صمود الشك  الفميطيني وتاييف الكادل .

اركااا  شاااكراد لااف هااايم المبااادر  الطيباا و مؤكاااداد وتااوق يركيااا ر ييااااد الباادورم رااا  اليااافير اليركااي بوفااد 
 ن.اان  الشك  الفميطيني ودعمرا لممطال  المار  لالا ين الفميطينيين في لبنالواكوم  وشكباد 

 12/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 في مخيم عين الحلوة 29حماس تحيي ذكرى انطالقتها الـ .17
ا ادو مرراانا اايفاليًّا فاي مخاي  عاين الاماو  فاي لبناان  لايااء  ندمر ارك  اماسو مياء: بيرور

 ينطالتيراو بااور شكبي وفصا مي كبيرو بمشارك  لبناني  يفي . 29لميكرى الا
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رراان اشد من الفصا   الوطنيا  واإلياالمي  الفمياطيني و وا اا ا  المبنانيا  وتا اد ا مان واار الم
الوطني في لبنان المواء صباي أبو عر و وتا د الرو  ا منيا  المشايرك  الكمياد خالاد الشااي و وممثا  

ان مفيااي صاايدا والاناااو  الشاايخ عمااي اليوياااقو ورابطاا  عممااااء فميااطين والياااد  عممااااء الاادين والماااا
 الشكبي  ولاان ا اياء والرواطا والماان النرابي  وا ندي  الريااي  واشد من أبناء مخي  عين الامو .
كمااا اااار عاان ا ااا ا  المبنانياا  بيااا  كاااك عاااو المكياا  الييايااي لاركاا  أماا و ومامااد داااهر 

ي عااااو المكيااا  اليياياااي لمينداااي  الشاااكبي الناصاااريو وبياااا  اماااود نا ااا  ر ااايس المكيااا  الييايااا
 لماماع  اإليالمي  والميؤو  الييايي لماماع  في منطر  الانو .

وف ااي كممياافو هنااج أمااين ياار الرااوى اإليااالمي  الشاايخ امااا  خطااا  اركاا  اماااس باايكرى انطالتيراااو 
ودعاااا للاااى يواياااد الفصاااا   المراومااا  لالاااايال  الصاااريوني فاااي فمياااطين   ن اياااايال  لااان يااا ا  لي 

 بيرم.بالمراوم  والارادو وف  يك
للى عد  اليجس والماي في ميير   امود دعانا   ر يس المكي  الييايي لماماع  اإليالمي  بيا  

لاااى دعااا  فمياااطينيي الشااايار  ياريااار فمياااطين الياااي يااايبرى البوصااام  والرااااي  ا ولاااى  بنااااء ا مااا  وا 
 وبخاص  في مخي  عين الامو .

دكيور أامد عبد الرادي كمم  واف خاللرا كما ألرى نا   ميؤو  الكم  الييايي باماس في لبنان ال
الياي  للى مكيرمينا وأيرانا البواي  داخ  المكايرالر الصاريوني و وأبنااء اينيفااا  فاي الرادس وياا ر 

لى الشك  الفميطيني في الشيار.  فميطينو وا 
يباد  ننا وعن الاوار الفميطيني ويريي  البير الفميطينيو تا  عبد الرادي لن هيا الاوار تد يكون تر 

وتاااا  عباااد الراااادي لن المانااا  ا منيااا  الكمياااا بر ايااا  قأباااو عااار ق أعااادر الخطااا   اميكااااد دفكناااا الاااثمن.
ا منياا  لافااد ا مااان فااي المخيماااار الفميااطيني و ويااايردمرا لمرياااد  اليياياااي  فااي لبناااان  ايااث يااايي  

 و كما تا .المبنانيينمناتشيرا ما اإلخو  
 12/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األسير بالل كايد االحتالل يطلق سراح .18

ا نااو : أفرار اليمطار اإليرا يمي و أمس ايثنينو عان ا ياير الفمياطيني باال  كايادو  -را  هللا 
عامااد فاي الياان.  15اليي خاض لاراباد عن الطكا و لثر ياويمف لالعيرا  اإلداريو بكد أن أماى 

ر  الشكبي  ليارير فميطينو عمى ااا  ابار  تر  مدين  طاولكر و وُأفرج عن كايدو أاد نشطاء الاب
ووصاا  كايااد للااى مياارط رأيااف فااي بمااد  عصااير  الشاامالي  فااي مديناا   شاامالي الاااف  الغربياا  المايماا .
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و وصاادر 2001ديياامبر/ كااانون ا و  عااا   14نااابمسو ويااط ااااور شااكبي وايااا. واعيراا  كايااد فااي 
 عاما ونصق. 14بارف اك  باليان 

وم  كايد لالعيرا  اإلداري لمد  يي  شرورو بكد انيراء فير  ماكومييفو مماا دفكاف إلعاالن لاارا  وا
وأوتااق كايااد اإلااارا و بكااد يكرااد الياامطار اإلياارا يمي  باااإلفراج  يومااا. 71مفيااو  عاان الطكااا  اياايمر 

 وعد  ياديدم. اإلداريعنف بكد انيراء فير  ايعيرا  
 13/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 بالقدس عمليات لتنفيذ بالتخطيط أسرى ثمانية اتهام .19

 بالردس لألاداث الصمح ماكم  للى اإلثنينو يو  اإليرا يمي و الكام  النياب  ويد: تدمر مامد
 أيره  خال  اليخطيط خاللرا من لر  ُنيبر مردييينو أشبا  أيرى ثماني  اد ايرا  ي ا  المايم و

 .اييرا  ي ا   ع  اد عمى بالردسو ليرا يمي  أهداق اد يفايري  رعمميا لينفيي مايدو مكير  في
 والكيياوي و باهر صور يكان من عاماو 18 للى 17 باي  مردييين أيرى ثماني  عن الاديث ويدور
 .مايدو بمكير  مد  مني اعيرالر  يي  ايث

 بالندا  واإلخال  الشغ  اريم و لينفيي اليخطيط ير  ا شبا  لأليرى الكام  النياب  ووارر
 .شرطي عمى وايعيداء

 12/12/2016، 48 عرب
 

 الدول العربية تستطيع مساعدتيو تعيشان بسالم مع اتفاقيات أمنية  دولتيننريد نتنياهو:  .21
ر اايس الااو راء اإلياارا يمي  و أنفااادي أبااو يااكدى عاان، 13/12/2016القــدس العربــي، لنــدن، نشاارر 

. وتا  نينياهو في لراء اامن ليرا ي دول  فميطيني  للى اان   بنيامين نينياهوو  ع  أنف يدع  لتام 
ا مريكياا : قأنااا أركاا  عمااى دوليااين لشااكبينو ويياارني أن أيمرااى  CBSدتيراا  عمااى شاابك   60برنااامج 

المياااعد  ماان الاار يس يراماا  بكااد دخولااف للااى البياار ا باايضو أريااد رؤياا  مااا ليا كاناار الاادو  الكربياا  
مكاني  اديد ق. يييطيا مياعديي عمى ياري   يلك. هيا واتا اديدو وا 

وأااااق: قلاا  أغياار مااوتفي. نريااد دوليااين يكيشااان بيااال  مااا ايفاتيااار أمنياا  منايااب . مياايكد إلاااراء 
 مفاواار ما الفميطينيين في ك  لاد ق.

وادعاااى ر ااايس الاكومااا  أن قالميااايوطنار ي يشاااك  عا راااا أماااا  الياااال . الياااب  الاريراااي هاااو رفاااض 
 لميواص  لالعيراق بالدول  اليرودي  داخ  أي ادودق.الفميطينيين ا
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ــدس، ويكاارر  ــدس، الق نينياااهو أعاار  عاان يااكاديف بفااو   و أنيااكيد عريرااارو عاان 12/12/2016الق
يرام  وتا  قلنني أعرفف ايداد ومني فير  طويم ق مايكراد أن موتاق يراما  مان ليارا ي  قموتاق الصادي  

 الياريخيق.
النيب  إليرا ي و وبالنيب  لمدول  اليرودي  والشك  اليروديو وهايا موتاق وتا  نينياهو قاعرق موتفف ب

نيايكر  أنتوي اداو لديف أافااد يراودو لدياف ابنا  يروديا و الياي ياولار للاى اليروديا . اعيراد اناف عميناا 
 يلكق

  نينياهو قالر يس )يرام ( هو اليي يادد اليياي  في نرايا  ا مارقو ماايفاد قلن اليايد يراما وأواح
 و مالؤم أتوياء ادادو ليس فرط في دع  ليرا ي  والدول  اليرودي و ب  أياا في دع  الشك  اليروديق.
وتااا  نينياااهو فااي المرابماا  يايرااا انااف يريااد الكماا  مااا الاار يس ا ميركااي المنيااا  دونالااد يراماا  إللغاااء 

 للااىفاي مااوليااف لميوصا   و وانااف يياكى قلمياااعديفأمريكيا اييفاا  الناووي مااا ليارانو الاايي يا  برياااد  
ايفاتي  يال  ما الفميطينيينقو ميرما الفميطينيين بجنر  ي يريدون اليال  وان قاييييطان لايس عربا  

 ق.رفض الفميطينيين لمربو  بإيرا ي  كدول  يرودي  هو الكرب  أما  اليال  لنأما  اليال و ب  
 طينيين بإيرا ي  كدول  يرودي وكرر نينياهو اليجكيد عمى مطمبف بارور  اعيراق الفمي

تاا  نينيااهو أناف ماا يا ا  مان الممكان قيفكياكق اييفاا  الايي كاان أها   ليارانواو  اييفاا  الناووي ماا 
فاااي الييايااا  الخارايااا و وتاااا  اناااف قياااوق يراااد  ليرامااا  خماااس بااادا    أوبامااااالااار يس بااااراك  لنااااا ار

 لاليفا قو بدون اليفصي .
 مكانيار المياا  أمامنا أكثر بكثير مما يكيردون. أكثر بكثيرق.وتا  نينياهو قأعيرد أن اإل

ــدة، رام هللا، وااااء فااي  ــاة الجدي نينياااهو تااا  لن اكوميااف ينياا  خطوايرااا مااا و أن 12/12/2016الحي
مويااكو لياناا  أ مااار مفاا اا  فااي يااورياو مؤكاادا أن لياارا ي  يباادو اآلن قاميفااا لمكاار ق فااي مكافااا  

 قيطرق ليرانق وقداع ق.
مرابم  لنف وعاد الار يس الروياي فالديميار باويين بكاد  اليادخ  فاي ا  ما  الياوري و التا  نينياهو في و 

 لي أنف لن ييمح إليران بمراام  ليرا ي  من يوريا.
ووصااق نينياااهو عالتيااف مااا الاار يس الرويااي بجنرااا قودياا قو تااا ال لن لياارا ي  يطااور أايانااا أاالفااا  

الميااااد  فاااي الكاااال و مثااا  روياااياو الياااي أريااامر توايراااا للاااى ياااوريا  ادياااد  ماااا دو  يياااادى الويياااار
 المااور  إليرا ي .

وأشااار للااى يغياار واااا لياارا ي  فااي الكااال  الكرباايو موااااا أن لياارا ي  ي يكااد عاادواو باا  يكااد عمااى 
ا راااح اميفااا لمكااال  الكربااي فااي مكركيااف الايمياا  مااا تااوى قاإليااال  الميطاارققو لن كاناار ميمثماا  فااي 

 ران الشيكي ق أو قداع  اليني الميطرقق.قلي
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وتا  نينياهو قلن ي  أبي  يمكنار فاي هايا اإلطاار مان ياياين عالتايراا ماا مصار وا ردنقو لي أناف 
مكاني  لتام  يااالق ااد ليارانو ماايفا:  امينا عن اإلااب  عن يؤا  او  قاليرار  ما اليكودي ق وا 

 في الواتاق. قي داعي إلتاميف )الياالق(و لنف يكد تا ما
 

 ستساعد على الحفاظ على التفوق الجوي اإلسرائيلي "35 – فأالطائرات "ليبرمان:  .21
وصااو  الطااا ريين المرااايميين قالشاابحق ا ميااركييين ماان طاارا  و أن 13/12/2016، الحيــاة، لنــدنيكاارر 
ق يااااجخر للااااى الراعااااد  الاوياااا  الكيااااكري  فااااي قنفطااااي ق انااااو  لياااارا ي  دراااار أمااااس بيااااب  35 -قلق 

الابا  وأاوا  الطرس الكاصاق فاي ليطاليااو اياث أتمكياا مان لاادى الرواعاد الكياكري . لي أن يلاك 
ل  يككر أاواء ايايفا  اليي عمار ليارا ي  أماسو لي اعيبار يادنيرا وتااد  ياال  الااو وصاو  أولاى 

ي  وليااكانراقو المرااايالر ا كثاار يطااوراد فااي الكااال  تفاا   نوعياا  كبياار  ليفوترااا الاااويو وقيااو  عيااد إلياارا 
كمااا تااا  نا اا  ر اايس يااال  الطيااران يااابراد عاااموس ياادلين. واااار للااى موتااا ايياايربا  تاااد  الدولاا  
الكبرياا و وو ياار الاادفاه ا ميركااي آشاايون كاااريرو ورؤياااء شاارك  قلوكريااد مالريااينق المنيااا  الطااا رارو 

 وآيق اإليرا يميينو انوداد ومواطنين.
مرايا  ايايربا  ريامي  لمطاا ريين يايرا  فاي و أن بال  ااهرعن و 12/12/2016، 48عرب وأاافر 

اإليااارا يمي  دفاهو يااار الاااو تاعاااد  قنيفااااطي قو باااااور ر ااايس الاكومااا  اإليااارا يمي  بنياااامين نينيااااهوو 
افيغاادور ليبرماااان ور ااايس أركاااان الااااي  اإليااارا يمي غاااادي آي نكاااورو وكااايلك و يااار الااادفاه ا ميركاااي 

 ق اي  قأديرق )ها  (. 35 –  عمى هيا طا ر  قاق أشيون كارير. ويطم  ليرا ي
و لن قهاايم الطااا رار ييياااعد عمااى الافاااد عمااى ايثنااين وتااا  ليبرمااان فااي بيااان أصاادرم صاابا  يااو 

اليفااو  الاااوي اإلياارا يمي. ويااال  اااو تااوي يكنااي اااي  لياارا يمي تااوي وهاايا يكنااي أن دولاا  لياارا ي  
قكاريرو مث  الشك  ا ميركي كمفو هو صدي  ها ا   وأااق ليبرمان أن توي  وشك  ليرا ي  تويق.

  إليرا ي ق.
لناف  اإللكيرونايوتا  ر يس يشكيم  اوي  في يال  الاو اإليارا يميو الكمياد نيار بركاانو لموتاا قوايق 

ياااا  يطااااوير أاراااا   يااااري  لمغاياااا  فااااي هاااايم الطااااا رار لينفيااااي مرمااااارو بينرااااا مرمااااار يايااااس ويامياااا  
 هاومي . مكمومارو لااف  للى تدرار
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 "عمونامستعمرة أزمة إخالء "لحل إلى اتفاق مع نتنياهو  توصلنابينيت:  .22
تااا  و يااار المكااارق ور ااايس ااا   دالبيااار اليرااوديد نفياااالي بينياارو ياااو  اإلثنااينو لناااف : هاشاا  امااادان

يوص  للى ايفا  ما ر يس الاكوم  بنيامين نينياهوو لا  ماا أيامام دأ ما  لخاالء عموناادو ويلاك مان 
   نرمرا للى موتا مااور عمى الاب  نفيف.خال

ويااادثر يرااارير لياارا يمي  عاان يااما  المييشااار الراااا ي لماكوماا  أفيااااي مناادلبميرو بإصاادار أماار 
 خاص ييمح لممييوطنين في البؤر  اييييطاني  دعموناد بإتام  مييوطن  مااور .

ى ياارخيص مؤتاار لميااكن وباياا  المخطااط الاايي يدعمااف مناادلبمير فااإن المياايوطنين يياصاامون عماا
 عمى هيم ا راايو ويي  ياديدم مر  ك  ينيين.

للى يلكو نر  عن بينيار تولاف لناف بكاد اراود كبيار  مرابا  ر ايس الاكوما  والمييشاار الرااا ي يمار 
تاماا  المياايوطن  الاديااد   بمااور  خطاا  يكيمااد عمااى ياوياا  تيااا   أراض مااااور  للااى دأمااالك غااا بيندو وا 

وباياا  بينياار فااإن دالاااديث عاان مياااا  كبياار  يبرااي كاا  الكااا الر عمااى  فيااف.عميراااو عمااى الاباا  ن
الاب د. وأااق أنف لن يكرض ك  اليفاصي  تب  عرارا عمى المييوطنين فاي دعموناادو مشايرا للاى 
 أنف ييوتا موافرير  عمى اينيرا  للى المييوطن  الاديد  عمى ما  ع  أنرا ديم  عموناد بادطر  يممي د.

لن دنراا  المياايوطن  مااؤل و ولكاان فااي الدااروق اليااي نشااجر يمكنااا ماان لبراااء المياايوطنين  و عاا  بنياار
 عمى الاب د.

 12/12/2016، 48عرب 
 

 فلسطيني الداخلعودة: نتنياهو يؤجج نيران العنصرية تجاه أيمن  .23
ااااو  يصااارياار عااااو الكنييااار  تاااا  ر ااايس الرا مااا  المشااايرك و النا ااا  أيمااان عاااود : تايااا  بكاااري
افيد بييان: دكنر أفا  أن ي ييدف  الكر  للى صنادي  ايتياراه وأن ي يصاويوا أباددا  ن الميكودي د

لن دنينياهو يكما  بمنرايا  عماى يك يا  ااكميا  و منر  صويوا لمرا م  المشيرك  اليي ي يمثمر د 95%
ما يريادان الميكود في الاك و لي لنم نينياهو واليمين ل  يكودوا عمى تناع  باينيصار في اينيخا بار وا 

الييطر  عمى مفاص  الاك  كمراو وهيم هي م ن أه  مي ار المرام  الاالي و ونينياهو ييايغ  الوااا 
 الدوليو بكد فو  يرام  وواود بويين وأردوغان وان يا  أوروبا ناو اليمين.

 .وأكد عود  دصايح أنم الصور هو صور بييانو لكنم اليد يد نينياهو
   نينياهو والميكود يمث  ندر  توماي  ايم ر  وعنصري . ورأى عود  أن ديياي

ن دالرا م  المشايرك  خطار خطاو  را كا  كارد عماى نينيااهو وعماى هايم الكرميا و واصاولنا لوتا  عود  
اااا طرتناااا  باااوا  دوليااا  بشاااك ظ غيااار  عماااى عااادد كبيااار فاااي البرلماااان وياولراااا للاااى الراااو  الثالثااا و وأياد
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من شرين: يك ي  الواد  داخ  الرا م  المشايرك  ورفاا نياب  اليصاوير  ميبو و والخط  الرادم  مبني 
ا من  لصالارا وا مر الثاني أن يكون لمرا م  المشيرك  يواف ديمرراطي با ياس كموتق تيمي وأياد

 أا  يفوير الفرص  عمى نينياهو.
 12/12/2016، 48عرب 

 
يرانيوثق رواية اليهود القادمين "إسرائيل" تصادق على مشروع  .24  إلى فلسطين من الدول العربية وا 

صاااادتر الاكومااا  اإليااارا يمي  عماااى مشاااروه ادياااد يوثااا  روايااا  اياااا  اليراااود الراااادمين للاااى فمياااطين 
يرانو عمى أن يكون ايييناد في المشروه للى شرادار شخصي  قخطياد  الياريخي  من الدو  الكربي  وا 

ي  يوثم  اياير  تبا  وصاولر  للاى فمياطينو وماا وعبر الفيديوق يدلي برا يرود من أصو  شرتي  وعرب
 ادث اينما غادروا من أوطانر  وتصص ايييكابر  في ليرا ي .

في هيا الييا و يكرر و ير  المياوا  ايايماعي  اإليرا يمي و ايال اممي يمنو أن هيم الخطاو  قلييار 
 مصما  الشرتيينو ب  مصما  وطني و يرودي  وصريوني ق.

لرانون أنف يردق للى لااداث ياوا ن فاي الصاور  لإلياااء كاجن ليارا ي  طاردر الشاك  ويبدو من هيا ا
الفميطيني من أرافو كما ُطرد اليرود من بالده  وأوطانر  للى قالوطن الاديدقو ومن هنا ي  اخييار 

 يو  اليكرى في اليو  اليالي لياريخ ترار يريي  فميطين اليي صدر في ا م  المياد .
 13/12/2016وت، األخبار، بير 

 
 "األقصى"علن قرب افتتاح طريق تحت األرض من سلوان حتى ت "إسرائيل" .25

أعمن ر يس اكوم  ايايال  بنيامين نينياهو عان تار  لطاال  فكالياار لايااء يكارى : الردس المايم 
 ما ييمى قاليوبي  اليهبي ليوايد الردسق  أي يكرى خاوه الردس يار ايايال .

لثراف  الميطرف  ميري ريغيق عن قنف  تدي  اكيشق اديثاق يميد مان ياموان اناو  فيما كشفر و ير  ا
البمد  الرديم  ايى المياد ا تصى المبااركو يايفييح باالي امن ماا لطاال  فكالياار قاليوبيا ق فاي عياد 

 ا نوار اليرودي تريباد.
 12/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ّية عنصرّيةاإلسرائيل الشرطة: "مدى الكرمل" .26

أصااادر مااادى الكرمااا و المركااا  الكربااايم لمدراياااار ايايماعيمااا  اليطبيريمااا    هيااار أنااادراوس: - الناصااار 
. وُيمرااي اليررياار لشاارر  باليكاااون مااا مؤيياا  الدرايااار الفميااطينيم و يرريااردا اديااددا ماان الرصااد اليياياايم
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الماواطنين الفمياطينيين فاي الاوء عمى مخيمق اوان  اليميي  اليي يييردق  2016ا يران )يونيو( 
 ليرا ي  عمى صكيد لنفاي الروانين اإليرا يميم .

و فاي تاوانين الينداي  والبنااء فاي النرا و  وباي  اليررير الاديدو يياممى هيا اليميي و عمى ناوظ خااصمظ
اليااي أفااار للااى يراياار المااواطنين الباادو الفميااطينيين ماان مناااط  يااكناه و يااواءد كااانوا يكيشااون فااي 

 مكيرق برا أْ  غير مكيرق برا. ترى 
عاااالو  عماااى يلاااكو ييبااايمن هااايا اليمييااا  فاااي اإلاصاااا يار الياااي يرصاااد اااااير ايعيراااا  واإلدانااا  فاااي 

بالما اا  ماان ااااير ايعيرااا  فااي لياارا ي  هاا  ماان غياار  60ماموعاا ظ مينوعاا ظ ماان الااارا  و وباياابرا 
اليي ييايردق اريا  الفمياطينيين فاي  اليرود. وفاالد عن يلكو ينم الكنيير تانون مكافا  اإلرها 

.  اليكبير عن الرأي ومماري  النشاط اليياييم
وايبما ااء في يرريرظ لمرك  عدال و المرك  الرانونيم لاماي  ارو  ا تمي  الكربيما  فاي ليارا ي و ياد  

 هيم ا رتا  عمى أنم الشرط  اإليرا يمي  يمث  ارا دا عنصريدا.
ف لمين  الرابك  عشر  عمى اليواليو أصدر الكنيير تانوندا ينص عمى منا لا م كما شدمدم اليررير عمى أنم 

شاام  ا ياار الفميااطينيم  فااي لياارا ي  بغياا  يرطيااا أوصااالرا ووشااا ارا بجتربا رااا الفميااطينيين المريمااين 
 خارج ليرا ي .

د فراااطو كماااا ييطااارم  اليرريااار لرااااايا أخااارى مثااا و لتامااا  شااااطر منفصااا  لمفمياااطينيينو ايااايفياء لميراااو 
وغيرها من المواايا اليي يدرر يياي  الكنصاريم  واليمييا  يااام المايماا الفمياطينيم ويرصادها هايا 

 اليررير كاف د.
 12/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 نصفهم أطفال فقراء "إسرائيل"من مواطني  %29: "التيت"منظمة  .27

ايايماعياا  فااي لياارا ي و  –صااادي  الناصار : كشااق يررياار لمندماا  قييياارق اليااي يكناى بااا اوا  ايتي
ممياااون نيااام (و فراااراءو نصااافر  يرريبااااد أطفاااا . وياااا   2.5فاااي الم ااا  مااان ماااواطني ا خيااار  )  29أن 

اليررياارو مكطيااار أد و ماان يمااك اليااي يينشاار فااي يررياار الفراار الرياامي الاايي ييصاادر عاان مؤيياا  
 اليجمين الوطني ياراد.

مواطن في فررو ويبمغ نيب  ا ويد اليين يكيشون في  2,436,000واي  اليرريرو يكي  في ليرا ي  
 مميون طف . اواليبالم  و  35.4فرر 

فااي الم اا  ماان المااواطنين يكيراادون أن أي شااخص يمكاان أن يياادهور واااكف للااى  81.5كمااا يبااين أن 
 الفررو اراء فص  من الكم  أو مرض أو أ م  ما.
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اء اليين يييكينون بامكيار الرفام يواااون أناف تبا  في الم   من الفرر  50.6والالفر في اليررير أن 
اتيصاااديو يااوا ي الطبراا  الويااطىو  –ياادهور واااكر  ايتيصااادي كااانوا يكيشااون بمياايوى اايماااعي 

فااي الم اا  ماانر  مااا لبااث أن غاار  بااديون. وفكااال كشااق مااديرو امكيااار يااوفر مياااعدار  65.7لكاان 
لم اا  عمااى اياايرالك الوابااار المردماا  لمفرااراء تياياااد فااي ا 18لمفرااراء أنااف طاارأ هاايا الكااا  اريفاااه بنيااب  

 بالكا  المااي.
 14.8بالم   من الرطاه اليااري و 18.5وأاافوا أن نصق اليبرعار ييمراها امكياير  من الامرور و

بالم   فرط من مي انياير  ييمرونرا من الاكوم و مما يكني أناف لا  يبا   2.9بالم   من الاك  المامي و
 لرفامق الم عوم  في ليرا ي  لي الرمي  ادا.من قدول  ا

ووف  قيييرقو فإن أغمبي  اإليرا يميين يمناون الاكوم  عالم  يي   لمغاي  بكا  ماا ييكما  لمكالايراا 
 لمفرر والكم  عمى يرميصف.

 13/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ء "عامونا"شبكات التواصل االجتماعي لمئات الجنود برفض إخال علىحراك افتراضي  .28
الماكمااا  الكمياااا اإليااارا يمي   خاااالء ميااايوطن   أتريااافماااا اتيااارا  الموعاااد الماااادد والااايي : ماماااد وياااد

دعموناااد المراماا  عمااى أراض بممكياا  خاصاا  لمفميااطينيينو أطمراار عمااى شاابكار اليواصاا  ايايماااعي 
يث يطالبر  الامم  امم  خاص  بكنوان دأرفض لخالء عمونادو والمواف لمانود بالاي  اإليرا يميو ا

 برفض ا وامر الصادر  عن الاي  واليي يطالبر  بالمشارك  في لخالء المييوطن .
وأنا  م ار الانود للى الامم  اليي ييصااعد ماؤخرا عماى شابكار اليواصا  ايايمااعي ويدرار للاى 

يااايا  اان  الشكار الر ييي دأرفض لخالء عاموناد مكدار عيكري  للى اان  شاكارار ويفياار اا
 كانون ا و / دييمبر. 25اد عممي  لخالء المييوطن  المررر  يو  

 12/12/201، 48عرب 

 
 محتوياتها وتحطم الليل منتصف بعد القدس جامعة تقتحم اإلسرائيلي لالحتالل كبيرة قوات .29

 ايايال  توار بان فيف أعمنوا نداءد  المفيوا  الفميطيني  الردس اامك  في وأيايي  طال  واف
 بكد ناو مفاار عمى اتياميرا الاامك و بكدما وويا   ووثا   مراف  في فيادا يكيث إليرا يميا

 بمد  في الردس اامك  ار  اإليرا يمي ايايال  اي  من كبير  توار واتيامر .ا اد ليم  منيصق
 .ا اد ليم  منيصق أبو ديسو
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المبنى  داخ  فيادا يكيث باآلليار مك    ايايال  اي  من كبير  توار أن الاامك و ارس وأفاد
 .ا تيا  بكض مايويار وياطي  اليفيي  بجعما  ويرو  الاامكيو

 12/12/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 فارة وأبو شديد األسيرين عن لإلفراج التماسا   ترفض" اإلسرائيلية العليا": األسرى شؤون هيئة .31
 ايليماس رفار اإليرا يمي  الكميا الماكم  أن اإلثنينو اليو  والماررينو ا يرى شؤون هي   أفادر
 الطكا  عن الماربين ا ييرين عن الكاا  باإلفراج لممطالب  ادادو أاال  الماامي  بف يردمر اليي
 فار . أبو وأامد شديد أنس

 وفراد  الخطير الصاي ا ييرين لواا يري  ل ق اإليرا يمي  الكميا لنق صافيو بيان في الري  و وتالر
 الايوي و ا عااء بجاد بخم  لإلصاب  مكراان بجنرما أواح واليي لراو تد  اليي الطبي رريرلمي
 .بالدماغ مشاك  أو ا طراقو أو

 فرد فيما الاديثو عمى الردر  وعد  كامم و شبف بصور  البصر فرد شديد ا يير أن للى ولفير
 .والرأس بالصدر ااد  آي  من ويكاني اليمنىو بكينف الندر فار  أبو ا يير

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

 وتركيا مصر تفجيرات يدين مفتي القدس .31
 ايينو مامد الشيخ المبارك ا تصى المياد خطي  الفميطيني و والديار لمردس الكا  المفيي أدان

 .ويركيا مصر من ك  في مؤخراد  وتكر اليي اآلثم  اليفايرار
 أ هرر اليي البشك و الارا   لريم الشديد ألمف عن ايثنينو يو  صافيو بيان في ايين يخالش وعبر
 في الفين  ووأد الصفوقو ورصم  ارنراو للى داعياد  البري  و الدماء ارم  مبيناد  ا برياءو من عدد أروا 

 أهدافرا ووعي ا  م  يااو  عمى تادرون واليركي المصري الشكبين أبناء أن عمى وشدد .مخدعرا
 .واليركي المصري ولمشكبين الااايا يوي للى الاار  يكا يف مردماد  اإلارامي و

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

 األقصىالمسجد : االحتالل يسلب األوقاف صالحياتها بصبري عكرمة .32
ر شرط  ايايال  اإليرا يمي و نفمي: يارير خمدون مدمو و من فاطم  أبو يبييان –الردس المايم  

يو  اإلثنينو ترارها بخصوص اتياامار المياد ا تصى المباركو ب ياد  ياع ظ اديد  و صبا 
 لممييوطنين اليرود )خال  ايتياامار الصبااي (.
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ويكريبدا عمى يلكو تا  ر يس الري   اإليالمي  الكمياو الشيخ عكرم  صبريو لن ما يرو  بف الشرط  
 اإليرا يمي  قيجكيد عمى اييمرارها في اعيداءايرا ويااو ايرا با  المياد ا تصىق.

وشدد عكرم  في اديث لا قتدس برسق اليو  اإلثنينو عمى أن شرط  ايايال  بإاراءايرا قيمبر 
 ايار دا ر  ا وتاق اإليالمي  في لدار  المياد ا تصىق.صال

وأواح أن الردق من هيم اإلاراءار قفرض واتا اديد في المياد ا تصى إلرااء الاماعار 
 اليرودي  الميطرف قو مايفدا: قوتد رفانا هيا اليمديد اليي أعمنر عنف الشرط  اإليرا يمي  مؤخرداق.

 12/12/2016قدس برس، 
 

 الدهيشة مخيم في بمواجهات فلسطينيين أربعة إصابة .33
 المياد أرااء في ومشبوه  اييف ا ي  اوير اليرود نفيوا المييوطنين أن فميطيني  مصادر يكرر

 .اياياااي  اليكبير بريافار والمرابطون المصمون لرا يصدى المباركو ا تصى
 بير انو  الدهيش  مخي  اامرااتي أثناء ايايال و توار برصاص فميطينيينو أربك  كما أصي 

 وتناب  الايو الرصاص الانود أطم  ايث ايايال  وانود الشبان بين مواارار واندلكر. لا 
 .والصور الغا و

 المايم و والردس الغربي  الاف  أنااء في وايك  ده  امم  ايايال  توار شنر أخرى ار  من
 .باليكان وينكي  لمبيور واتياا  اعيراير يخممرا

 13/12/2016الشارقة،  الخليج،
 

 الفلسطينيين األسرى مع تتضامن دولة 12: الفلسطيني األسير نادي .34
 دول  12 الثالثاءو اليو  ييند و ياامني  فكاليار أن الفميطينيو ا يير نادي ويد: أعمن مامد
 .اإليرا يمي  بالياون الفميطينيين لأليرى دعما مشيرك بشك 
 الكالميو الييايي ا يير يو  ما بالي امن يجيي الفكاليار لن ا يير نادي عن صادر بيان وتا 
 من الكاشر يو  صادق اليي اإلنيان لارو  الكالمي اليو  ولمنايب  الثالثاءو اليو  ُيصادق اليي

 .الااري الشرر
 والغربي  الاف  في الناشط  اإلنيانق ارو  أا  من قمدافكون مؤيي  الفكاليار يند  البيان واي 

 في لأليرى الداعم  الاروتي  المؤييار من الكشرار وما الفميطينيو ا يير نادي ما بالينيي 
 .الدو  يمك
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 ا مريكي  المياد  والوييار ليبانيا: من ك  البيان وف  الفكاليار ييشرد اليي الدو  تا م  ويشم 
 .ويشيمي وكوبا لفريريا نو وا وفرنيا وكندا والمكييك واليابان وكولومبيا وا رانيين والبرا ي 

 13/12/2016، 48 عرب
 

 األخضر الخط داخل السجون يقتحم االحتالل .35
 اإليرا يمي ايايال  توار اتيامر مباغي  عممي  وكاير: في –لبراهي   كام  - المايم  ا رااي

 .ا خار الخط داخ  والمكيرالر الياون من عدد امس فار
 في فار اتيامر ايايال  توار لن أمسو يرا يميو صبا اإل ايايال  ياون في ا يرى وتا 
 . الصاراوي والنر  الرمم  مكيرمي وكيلك ريمون يان داخ  4 تي  4:40 الياع  يما 

 الري  اتيامر اإليرا يمي  الرما وادار من عدددا أن ا يرىو عن غ  و من ا يرى لياع  ونرمر
 .ي اليفي رفاوا اليين ا يرى من عدد عمى واعيدر
 الشديد البرد في ا يرى وأخرار كام و بشك  وفيشيف الري  في خرابدا عاثر الوادار أن للى ولفير

 مناط  في ويفيي  داه  عمميار أمسو فار اإليرا يمي ايايال  اي  شن فيما .طويم  لياعار
 17 يرا باع تاموا اليين ايايال  وانود الشبان بين مواارار يخممرا الغربي  الاف  من مخيمق
 .والمييوطنين الاي  اد والكمميار بالنشاط واموعر  الكا  بالندا  اإلخال  ب ع  فميطينيا

 13/12/2016الرأي، عمان، 
 

 مهرَّبة نطفة من األول بطفله ُيرزق األسرى عمداء أحد .36
 رأكث بكد ا و  بمولودم ر   يامر نامرا لن المارو و يامر ايايال  ياون في ا يير والد  تالر
 .اليان داخ  من هربرا نطف  بوايط  ا يرو في عاماد  30 من

 آد  بافيدها عميرا منم  هللا لن المايم و الغربي  بالاف  انين مدين  يرطن اليي يامر والد  ويكرر
 .نامرا ل يار  الياون مخيمق بين يينر  تايرا ينوار بكد

 13/12/2016الشارقة،  الخليج،
 

 لحم بيت في الجامعي الطالب صندوق لدعم فنيال" عائدون" مهرجان اختتام .37
 الرويي المرك  في ا و  الفنيق عا دون مرراانق فكاليار اخييمر: يكدى أبو فادي  – هللا را 

 بمشارك  واليبر الامك  يومي والفنون لمثراف  الرواد امكي  ندميف اليي لا و بير في والثراف  لمكمو 
 .الوطن ماافدار من كبير عدد وروباا فميطيني  فني  فر  ير من أكثر
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 عمى ينص اليي 194 المياد  ا م  ترار يكرى فيق عا دونق شكار يار مرراان لطال  فكر  ويجيي
 .دياره  للى الكود  في الالا ين ا 
 صندو  لدع  ييكون المرراان هيا ريا لن الكردي ر با  الرواد لامكي  الينفييي المدير وتا 

 في الفميطيني  الاامكار لطمب  اامكي  مناا الرواد امكي  خاللف من يرد  اليي الاامكيو الطال 
 دوير ألق 25 من أكثر المااي يبيمبر/أيمو  شرر نراي  تد  واليي الغربي و الاف  أرااء مخيمق
 . طالبا 85 من  كثر

 13/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ي الخليلالشهداء ف شارعاختتام حملة دولية للتضامن مع سكان  .38
يو  ايثنينو فكاليار اليو  الثالث من الامم  و خيي : ايارير مامود تديحو من يويق فريف -الخمي  

الدولي  لمياامن ما يكان شاره الشرداء وي  ارميد  في مدين  الخمي  انو  الردس المايم و واليي 
 ييكرض إلغال  واعيداءار مييمر  من اي  ايايال .

عماد أبو شميي  لن الامم  انطمرر اليبر  دافكين عن ارو  اإلنيانوتا  مني  ياما الم
الماايو بالشراك  ما مندمار اروتي  دولي  وعدد من المؤييار المامي و لييميط الاوء عمى 
مكانا  يكان شاره الشرداء وي  ارميد  في الينر  وايعيداءار المييمر  مني ينوارو واليي يفاتمر 

 .ا خيرخال  الكا  
 12/12/2016دس برس، ق

 
 والطالب المرضى من ُجلهم للسفر بحاجة في قطاع غزة فلسطيني ألف 20: هيئة المعابر .39

تالر هي   المكابر والادود الفميطيني و لن : يارير ويء عيدو من عبد الغني الشامي -رفح 
أن أولى اافالر  عمى اليوالي فيح مكبر رفح البريو مشير ثالث اليمطار المصري  اييجنفر لميو  الا

 الميافرين ياركر من الصال  الفميطيني  للى المصري .
ميافرين تد يمكنوا أمس ا اد من  703وأفاد مدير اإلعال  في مكبر رفحو وا   أبو عمرو بجن 

 مغادر  تطاه غ   عمى مين يبا اافالرو لااف  للى عد  ييارار ليكاق.
للى تطاه غ  و يفيدا الندر للى أن اليمطار  ميافردا وصموا 636أن  ويكر في بيان صافي لف

 فميطينيدا من اليفرو دون يكر أيبا  مادد . 63المصري  منكر 
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ميافردا تد غادروا أو  أمس )اليبر( تطاه غ   عمى مين يبا اافالرو لااف  للى عد   669وكان 
ردا دون يكر مياف 31ميافردا من الاان  المصريو وي  لرااه  472ييارار ليكاقو فيما وص  

 أيبا  مادد .
بشك  كام و  2013ومن الادير باليكر أن اليمطار المصري  يواص  لغال  مكبر رفح  مني صيق 

ايث أنف فيح عد  أيا  مني يلك الاين بشك  اييثنا ي ليفر المراى والطال  والااير اإلنياني و 
 المراى والطال .ألق فميطيني ه  بااا  لميفر امر  من  20في اين أن هناك اوالي 

 12/12/2016قدس برس، 
 

 الحدود المصرية علىمقتل إسرائيلي في اشتباكات  .41
ق: تي  عام  ليرا يميو صبا  اليو  )الثالثاء(و اراء لطال  الرصاص اإللكيروني قا يا   -را  هللا 

يرا ي .  عميف أثناء اشيباكار ميما  عمى الادود بين مصر وا 
بمنطر  الكونيال الادودي و  52لادود المصري  عند الكالم  الدولي  رت  ووتا اادث لطال  النار في ا

يرا ي  لمنا أعما  اليرري .  ايث ياري عمميار يشييد الادار اإليرا يمي الفاص  بين مصر وا 
وأفاد الموتا اإللكيروني لصايف  قهآريسق بجن اإليرا يمي كان يكم  في شرك  مراوير كانر ياري 

 يي يفص  ليرا ي  عن مصر تر  اب  اريق.لصالاا لميياج ال
فيما يكرر مرايم  تنا  قيكاي نيو ق نرال عن قمصدر أمني مصريقو أن اشيباكار وتكر بين 

 مرربين وعناصر من ارس الادود نااي  مكبر الكوا  بويط ييناء.
 ي عمى وراار المصادر ا مني  خال  الياريرار ا ولي  أن المرربين أطمروا الرصاص بشك  عشوا

اإليرا يميين المشرفين عمى يشييد الادار وأن الانود المصريين ردوا عمى مصدر لطال  النار في 
 الكم  المصريو اي  الرنا .

 13/12/2016، األيام، رام هللا
 

 حقول البحر المتوسط فيبشأن الغاز  "محمي"نحو اتفاق غاز  "إسرائيل"تركيا و .41
بشجن الغا  من ارو  « ايفا  مامي»أبي  مفاواار إلبرا  أُعمن عن بدء أنرر  وي  : اممي مويى

 البار الميويط. 
وتد صادتر و ار  المالي  اإليرا يمي  عمى خط  الشركار اإليرا يمي  ليطوير ار  لفييانو عمى أن 

 يواف مراميف ا ولى لميو  اإليرا يمي  والثاني  لميوتين ا ردني  والفميطيني .
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ديد في ليرا ي  كما  أكو  أمس أورا  اعيمادم لمر يس اإليرا يميو في لشار  وتد  اليفير اليركي الا
ينيراء ا  م  اليي أصابر الكالتار بين الدوليين تب  خمس ينوار اراء اتياا  الروار اإليرا يمي  
يفين  مرمر  وتيمرا لنشطاء أيراك ياامنوا ما الشك  الفميطيني. وأبمغ أكو  الر يس اإليرا يمي أن 
المصالا  بين الدوليين ييرود أيااد للى يايين ايا  الفميطينيين في الاف  الغربي  وتطاه غ  و 

يرا ي  ييكمالن يوياد من أا  اييغال  الفرص ومواار  الياديار»مشدداد عمى أن  «. يركيا وا 
أننا ينفاص ك  فرص اليكاون. ويوق أبي  ك  ما بويكي ليك ي  الكالتار من دون »وأااق 

 «.بالكربار اليي يمكن أن يواارنا. ينوااف الياديار يوياد صم  
من اريفو شدد الر يس اإليرا يمي عمى أممف بجن يير  المصالا  بين الدوليين ويكيين اليفراء في 
فيح صفا  اديد  واعد  لمكالتار بينرما. وأدان اليفايرار في ايطنبو  مكمنا أن اإلرها  وااد 

ركيا باليدخ  من أا  لعاد  اثامين الانود اإليرا يميين الريمى في الار  هناك وفي الردسو مطالباد ي
عمينا ليااد اليب  ليك ي  ا صوار »وتا  ريفمين لن «. اماس»ا خير  عمى غ   المواودين لدى 

ن «الداعي  لميال  وايييررار ليرا ي  مث  يركيا يرى أهمي  كبير  في يرمي  ايا  يكان غ  و »و وا 
عاد  لع مار البنى اليايي  وايتيصاد والطات  والميامو ويا  فك  يلك باليكاون ما اليمط  وا 
ايتيصادي  الدولي  كالماد لممدير الكا  لو ار  البنى الرومي  « بمومبرغ»ونرمر وكال   «.الفميطيني 

مح والطات  اإليرا يمي و شاؤو  مريدورو او  أن ليرا ي  ويركيا يايردان لميوص  للى ايفا  يي
بيصدير الغا  للى يركيا عبر أنبو  خاص. وتالر لن المفاواار ياري من أا  امان أن يبرى 

 هيا الخط فكايد ايى في ااير يدهور الكالتار بين الدوليين.
وأواح مريدور أن ليرا ي  ويركيا المدركيين لمكالتار المشاون  بينرما في المااي مكنييان 

ي  ايى في اال  يدهور الكالتار. وهيا يكني أن اييفا  ييكون باليوص  ييفا  يامن ايييمرار 
. وباي  كالمفو فإنف 2019خاص و بايث يبدأ اخ الغا  ليركيا في الكا  « اماي »مصاناد برو  

من أا  أن يرو  المصارق بيموي  مشروه كرياو ياياج لمكرف  أنف لن ييغير شيء مرما ادث »
 «.دي و وأن الاان  اليااري ماميبين الدوليين من النااي  ايتيصا

 13/12/2016، السفير، بيروت
 

 سطنبولفي إ"العثمانيون وبيت المقدس" اختتام  .42
اخييمر في مدين  ليطنبو  اليركي  أمس ا اد فكاليار المؤيمر  :خمي  مبروك -ليطنبو  

اي يار ا كاديمي الدولي اليادس عشر لدرايار بير المردسو واليي افييح صبا  اليبر الما
 عنوان قالكثمانيون وبير المردسق.
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وند  المؤيمر وتق المشروه المكرفي لبير المردس وهي   اإلغاث  اإلنياني  اليركي  واامك  
 ليطنبو  صبا  الدين  عي  واامك  أويارا المالي ي .

وشارك أكثر من خميم   طال  اامكي يركي وعشرار ا كاديميين من عشر دو  بينرا مالي يا 
و في المؤيمر اليي ي امن انكرادم 1948ر وتطر والا ا ر ومن الداخ  الفميطيني الماي  عا  ومص

ما يكرى مرور خميم   عا  عمى دخو  الردس يار الاك  الكثماني عمى يد اليمطان ياوو  يمي  
  . 1516عا  

ر  ا مين وشرد المؤيمر أياا مشارك  عدد من الشخصيار الييايي  والديني  والبااثينو من بين
الكا  لاليااد الكالمي لكمماء الميممين الدكيور عمي الرر  داغيو ور يس اامك  ليطنبو  صبا  
الدين  عي  الدكيور مامد بولورو ومؤيس المشروه المكرفي لبير المردس الدكيور عبد الفيا  

 الكوييي.
الكثمانيين وأثره  في ونات  مؤيمر قالكثمانيون وبير المردسق أبااثا وأورا  عم  ييكم  بدور 

الردسو واريباط المدين  بالثراف  واليراث الكثمانيين وبالاركار الييايي  اليي يادر بالد الشا  ومنرا 
 فميطين لبان مراا  نراي  الدول  الكثماني .

بافييا  قماما درايار بير  1997وكان المشروه المكرفي لبير المردس انطم  من لندن عا  
يمد من تب  أه  الاامكار البريطاني  لمنح دراار المااييير والدكيورام في درايار المردسق اليي اع

 بير المردس.
 12/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
مؤتمر األحزاب االشتراكية العالمية في السليمانية شمال العراق يناقش مقاطعة المنتجات  .43

 اإلسرائيلية
و أعما  اإلثنينافد  اليميماني  شما  الكرا  أمس اخييمر في ما«: الردس الكربي»اليميماني  ا 

ا باد ييايياد من مخيمق دو  الكال و لمناتش   41بمشارك  « ا ا ا  ايشيراكي  الديمرراطي »مؤيمر 
 أه  الراايا الكالمي .

لن برنامج « اوان لايان في يصريح صاافيويومينو الميادث  باي  المؤيمر اليي اييمر  وأعمنر
 «.مراطك  المنياار اإليرا يمي »و  من المؤيمر يامن عد  امرار نراشي و لاداها ييناو  اليو  ا 

وخال  اميار المؤيمرو أكد ميؤو  الري   الكامم  في المكي  الييايي لاليااد الوطني 
ليا ما اييطكي  ياريك الشاره الكربي ما الروى الييايي  الكربي  »انف  الكردييانيو مال بخييارو
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أكثر من  يجثيره عمى الاكومار من اا  مراطك  المنياار اإليرا يمي و هيا أفا   ن  لماغط
 «.الشركار
بخييار خال  امي  مناتش  مراطك  المنياار اإليرا يمي و في مداخميف خال  الكمم  اليي  وأااق

س مرماد مراطك  بالنيب  لنا لي»ألراها ا مين الكا  لممبادر  الوطني  الفميطيني و مصطفى البرغوثيو 
المنياار اإليرا يمي  من عدمراو  نف ليير لدينا أي عالتار اتيصادي  ما ليرا ي و وليس  يوا  

 «.عالتار اتيصادي  أو ييايي  ما ليرا ي  أي كردييان 
أعيرد انف يفيرض أن يكون »نيرد الريادي الكردي موتق بكض الدو  الكربي  ياام المراطك  تا ال: او 

ريب  هي المبادر  بالمراطك و لكن لأليق ي ي ا  لمدو  الكربي  عالتار ما ليرا ي  من الدو  الر
الاوان  ايتيصادي  والييايي  والدبمومايي  وا مني و وهي ياغط عمى فميطين أكثر من ليرا ي و 

 «.كما أن هناك يفارار وتنصميار إليرا ي  في الكديد من الكواص  الكربي 
فار بين ا ا ا  الفميطيني  عمير  ادادو وبيلك أصبار الداع  ا كبر الخال»وأشار للى أن 

 «.كثيراد بالثور  الفميطيني  وشك  فميطين وأاررإليرا ي و 
 13/12/2016، القدس العربي، لندن

 
 جامعة الدول العربية تدعو لوقفة حاسمة إزاء التوسع االستيطاني .44

الغيطو المايما الدولي لوتف  اايم  ل اء    أامد أبودعا ا مين الكا  لاامك  الدو  الكربي: كونا
اييييطان بار مردداد لفرص ا  الدوليينو ويفرض »و مكيبراد أن «اإليرا يمي»اليويا اييييطاني 

 «.واتكاد اديداد من اليميي  الكنصري
عمي في  أبووفي كمم  ا مين الكا  اليي ألراها نياب  عنف ا مين الكا  المياعد لدى الاامك  يكيد 

يو  الياامن ما الشك  الفميطيني. وام  أبو الغيط المايما الدولي ميؤوليايف في الكم  عمى 
نراء ايايال .  ايييااب  لمطال  الشك  الفميطيني وا 

 13/12/2016، الخليج، الشارقة
 

 29الشيخ القرضاوي يهنئ "حماس" بذكرى انطالقتها الـ .45
لكمماء الميممين الشيخ يويق الررااويو ارك  المراوم   هنج ر يس اييااد الكالمي: الدوا 

 اإليالمي  قاماسق بيكرى انطالتيرا اليايك  والكشرين.
يو  ايثنينو تا  الررااوي: قنرنر ارك  المراوم  اإليالمي  اماس  مياءو وفي يغريد  لف نشرها

 اليي ايدر ليمان الشك  الفميطيني بإيالمف وعروبيف في يكرى يجيييراق.
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ن نمويارا الرا د والمبده في مراوم  الكدو بجيدير  الميوا   وتموبر  الميطرر و واباهر  وثم  
 اليااد و وف  يكبيرم.

كما دعا الشيخ الررااوي هللا ع م وا  أن ينصر ارك  اماس نصرا ع ي او قهي وك  الكاممين في 
 يبي  دينر  ويارير أوطانر ق.

 12/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نقل السفارة إلى القدس على رأس سلم األولويات: مستشارة ترامب .46
مييشار  دونالد و أن يمار بيميايو و رفا ي  أهرينو عن 12/12/216"تايمز أوف إسرائيل"، يكرر 

يرام و كيميان كونوايو تالر اإلثنين بجن يكرد امميف بإصدار أوامر لنر  اليفار  ا مريكي  من ي  
 لمر يس المنيخ .” أولوي  كبرى“دس هو أبي  للى الر

يرام  للى  انيرا اراها مكرا اإلياعي هيو هيوير ناتشا فيرا أوتالر كونواي في مرابم  لياعي  مطول  
ح يلك خال  “وأاافر: ”. هيم أولوي  كبرى لمر يس المنيخ و دونالد يرام “البير ا بيض:  لرد وام

يكرر يلك مرار عد  في ماادثار خاص و لن ل  يكن  و وكر يس منيخ و يمكيفاينيخابي امميف 
 ”.بشك  عمني

لنف أمر ييرمدرم صديرينا ليرا ي و صدير  را ك  في الشر  ا ويطو وهو شيء “وتالر كونواي: 
أعر  الكثير من اليرود ا مريكيين عن يفايمر  لف. لنرا خطو  را ك . لنرا خطو  من الير  الريا  

 ”.نا الكثير عنرا في المناتشارعمى اديث بايعيمادبرا 
ويابكر اديثرا بالرو  لن الي ا  يرام  إليرا ي  يشك  ا ءا ي ييا أ من ييايايفو للى اان  أانديف 

 .اينيخابي المامي  اليي ركم  عميرا في امميف 
ك يكيرد الناس أن يلك ييكم  فرط بال واج واإلاراض والاريار الديني و وبالطبا ييكم  يل“وتالر: 

وأاافر تا م  لن ”. بك  هيم ا مورو لكنف أياا او  شر  أويط توي واو  اماي  ليرا ي 
المييايين اإلنايميين ياكون ليرا ي  دا ما عمى رأير  تا مير  عندما ُييجلون عن أكثر ما “

 ”.يرمر 
ن أ وقالردسق عممر من مصادر موثوت و من را  هللاو أن 13/12/2016، القدس، القدسوأاافرو 

ليف اليفار  ليا من طات  يرام  يرو  ب يار  مدين  الردس لياديد الموتا اليي يينر  أمريكوفدا 
 ي  من ي  أبي .أمريكا 

ووفرا ليمك المصادرو كان من بين الخيارار إلتام  اليفار  في الردسو فند  قدبمومارق لكن اياح 
 الباث عن بدا   أخرى. للىالفري  و ما دفا 2020أنف مؤار لمؤيي  يرعى المينين لغاي  الكا  
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بكد  نر   إلتناعفعد  عواص  أوروبي  ياري ايصاير ما طات  يرام   أنكما عممر قالردسقو 
 اليفار  لما ييببف يلك من لارار بالمصالح الغربي  في الكالمين الكربي واإليالمي.

 
 أقوى وأفضل "إسرائيل"األمنية مع  العالقاتوزير الدفاع األمريكي:  .47

تا  و ير الدفاه ا مريكيو أشيون كاريرو لن ليرا ي  هي الدول  الصدير  والوايد  في : هاش  امدان
المنطر  اليي ييييخد  هيم الطا ر و مايفا أن الطا ر  يدخ  اليو  للى دالاميف  ا تر  لموييار 

للى ليرا ي و لن د 35وتا  أيااو في اف  أتي  بمنايب  وصو  طا ريي دلق  المياد  في المنطر د.
ايي  اليي أطمريف ليرا ي  عمى الطا ر  بالمغ  الكبري  دأديردو بمكنى دعدي دو يرم  للى تو  الطا ر  

 بدءا من تدريرا عمى ايخيفاء وايى تدرايرا الراومي .
وباي  كارير فإن الطا ر  يمكن الطيارين من يركرا بشك  آمنو كما يمكنرا الريا  بمرمار بكيد  

 و وتادر  عمى اما مكمومارو مكيبرا أن الطا ر  مثالي  لميكاون بين الايو .المدى
وتا  أياا لنف يمفر اينيبام للى دور الشركار اإليرا يمي  في لنياج الطا ر و بدءا من صناع  
الانااين والخوي و وايى أا اء مكين  في هيك  الطا ر  اليي صنكر بفا  اليكنولوايا اإليرا يمي . 

 تولف. عمى اد
وأشار كارير للى أن الكالتار ا مني  بين ليرا ي  والوييار المياد  هي أوث  وأفا  مما كانر 

 عميف من تب .
ويابا أن الوييار المياد  ممي م  بجمن ليرا ي و وأنف ما ك  ما ياري اولراو فإن أمن ليرا ي  بار 

 أه  مما كان عميف من تب . عمى اد يكبيرم.
 12/12/2016، 48عرب 

 
 في واشنطن فرجماجد ورئيس المخابرات الفلسطينية  عريقاتمع  يجتمعكيري  .48

كانون ا و   12اايما و ير الخاراي  ا مريكي اون كيري ايثنين  :يكيد عريرار - واشنطن
ما ر يس دا ر  المفاواار في مندم  اليارير الفميطيني  صا   عريرار ور يس المخابرار  2016

م  مااد فرج وباث مكرما قآخر اليطورار في ماا  المياعي وأفا  اليب  ناو الفميطيني  الكا
 ا  الدوليينق باي  يصريح الناط  الريمي باي  و ار  الخاراي  ا مريكي  اون كيربي.

وتا  كيربي في بيان مريا  قباث الو ير كيري ما الميؤولين الفميطينيين عريرار وفرج اليطورار 
 يطرق وآخر ميارار الكم  المشيرك والدءو  ناو ا  الدوليينق.اإلتميمي  ومكافا  ال
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وتا  كيربي رداد عمى يؤا  قالردسق بخصوص يردي  الوفد الفميطيني أي مريراار مفصم  او  
يراق اييييطان من  ع مر  اليواف لألم  المياد  والاصو  عمى ترار اعيراق بالدول  الفميطيني و وا 

دار  الر يس باراك أوباما ييؤيد يلك في ا م  المياد  في أيابيكرا مامس ا منو وما ليا كانر ل
ا خير ق ك  ما بإمكاني أن أتولف اليو  هو أن الو ير باث ما الموفدان الفميطينيان ماموع  من 
نما يجيي يلك في لطار  الراايا المرم  لمطرفين وأفا  اليب  لمماي تدماد ناو ا  الدوليينو وا 

   هيا الردق اليي ل  ييوتق عمى اإلطال ق.مياعينا ناو ياري
 12/12/2016، القدس، القدس

 
 مليون دوالر لإليواء في قطاع غزة 461.234 عن"األونروا": توزيع ما يزيد  .49

مميون دويرا  461.234تالر وكال  قا ونرواقو اليو  ايثنين: لنرا يمكنر من يو يا ما ي يد عن : غ  
مميون دوير( إلعاد  اإلعمارو  237.412 و عمى الناو اليالي: )أمريكيا لإليواء في تطاه غ  

 دوير(  عما  لصالاار ا ارار البالغ . مميون 223.822و)
عا م  يا   في أنااء مخيمف  من  63ووف  بيان لممندم  الدولي و قييص  اليموي  للى ما ماموعف  

 ردي  هيا ا يبوهق.تطاه غ  و ويييمكن الكا الر من اييال  هيم الدفكار الن
 12/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 غوتيريس يؤدي اليمين أمينا عاما لألمم المتحدة .51

ا  ا مين الكا  الراد  لألم  المياد  أنطونيو غوييري  لن الن اعارو اليي أصبار ت :المياد  ا م 
انيراكار مروع  لمرانون الدولي اإلنياني أكثر يكريدا ويشابكا من أي وتر ماى ويييب  في 

 ولارو  اإلنيان. 
و لن عمى ا م  2017وتا  ا مين الكا  الراد و اليي يييولى مرا  منصبف في ا و  من يناير 

المياد  أن يكيرق بنرا صراو وأن يصمح من طر  عممرا. ويكر أن المندم  هي اار ال اوي  لندا  
ي لاال  اليال  النيبي عمى مدى عرود من ال مان. قلكن الياديار يكددي  ا طراقو وتد ياهمر ف

تد يااو ر اآلن تدرينا عمى اليصدي. وي بد أن يكون ا م  المياد  عمى اييكداد لميغير. وأخطر 
نرا صناو وأشير هنا للى المايما الدولي برميفو هي عا نا عن منا نشو  ا  مار. لرد ولدر 

لار . وعمينا اآلن أن نكون ااه ين لميال .ق وأكد غوييري  أن الوتاي  ا م  المياد  من مخاض ا
ييطم  مكالا  ا يبا  الايري و بما يشم  اميا دعا   ا م  المياد  الثالثو وهي: اليال  
وا منو والينمي  المييدام و وارو  اإلنيان. وتا  لن اا  الياديار الراهن  ييطم  الكم  المشيرك 
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مي  لصال  عمي  ومييمر لألم  المياد و اليي ييولى مرا  منصبف في ا و  من عمى النروض بكم
الكا  المرب و عمى ثالث أولويار اييرايياي  لميغيير. وييمث  هيم ا ولويار في لرياء اليال و ودع  

صال  عمميار اإلدار  الداخمي .  ارود ياري  الينمي  المييدام و وا 
 12/12/2016، يوركنيو -المتحدة  األمم أنباءمركز 

 

 ؟إحياء المنظمة أم القضاء عليها .51
 هاني المصري
تررر ارك  فيح في مؤيمرها اليابا أن ينكرد المامس الوطني خال  فير  ثالث  أشررو وهيا أفا  
من اليصرياار اليي يرددر يابردا عن عردم بكد شرر وااد عمى عرد المؤيمر. وعمى الرغ  من أنم 

اليي تادر « فيح»وطني ي يرررها فصي  مرما كبرو وايى لو كان باا  ميجل  باا  المامس ال
وايى اآلنو ليم أن فير  ا شرر الثالث  يمكن أن يكون كافي  ليا كانر  1969المندم  مني الكا  

راد  لكرد مامس وطني تادر عمى النروض بالمندم  اليي يكي  في الكناي  المشدد   هناك تناع  وا 
 .مني لتام  اليمط 

و وبين 2005وايى لعالن الراهر  في الكا  « ايفا  أويمو»ما اا  دون يفكي  المندم  مني يوتيا 
لعاد  بناء مؤييايرا ليا  مخيمق ألوان الطيق الييايي وايايماعي بكد يلك اإلعالن اليي ي  فيف 

فا  أويمو والاراد اإليالمي في المندم   واود وه  تاي  بجنم اي« اماس»يجكيد أهمي  مشارك  
لى ا بد«و ييرود للى لتام  دول  فميطيني  خال  فير  خمس ينوارو « أيمو  المفاواار ايا  وا 

وها نان نكي  بكد ثالث  وعشرين عامدا عمى عرد هيا اييفا  المشؤو  ونان أبكد عن لنراء 
لريادي  المينفي  ايايال  بصور  أكبر مما كنما عميف تب  عردمو وما يلك ي ي ا  هناك في ا وياط ا

اليال  وخيار المفاواار كما هو أو بكد  اييرايياي من يكيرد بجن « فيح«في المندم  واليمط  و
 يكديمف هو الخيار الوايد لياييد الدول .

كان اليصور المكشك  في رؤوس النخب  الييايي  اليي ندمرر ييفا  أويموو أن هيا اييفا  ييرود 
ا  ليفكي  المندم و ب  ي  اإلبراء عميرا كريك  عدمي فرط ايى يوتما للى دول و وباليالي ي اا

اييفا  النرا ي باي  الشك  الفميطيني اليي يمثمفو وعندما ل  ير  الدول و وفشمر ما يمير عممي  
 2006في الاصو  عمى ا غمبي  في اينيخابار اليشريكي  « اماس»اليال  فشالد يامدا وبكد ناا  

دم  بشك  ا  ي ومادودو وبكد اينريا  عادر ا مور بشك  لامالي للى ما كانر ي  يفكي  المن
 عميف.
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ايى يكون المامس الوطني الراد  خطو  للى ا ما  وليس للى الوراء ود  الميمار ا خير في نك  
 المندم و يا  أن يكون:

ا لمشارك  مخيمق فصا   وفكاليار ويامكار الشك  الفميطيني  و مفيواد اليي يؤمن بالمشارك  أويد
الييايي و وايى ييار  يلك يا  أي يكرد يار يطو  ايايال و فكردم في تاع  أامد الشريري في 

« اماس»المراطك  يكني ياك  ايايال  بمن يشارك وي يشارك فيفو ايث هناك فصا   مث  
عدددا كبيردا من ممنوع  من المشارك  بممثمين عن الخارج أو من غ  و كما أن هناك « الاراد«و

أعااء المامس الوطني ممثمين لفصا   أخرى أو مييرمين ممنوعون أو ي يريدون دخو  الوطن 
 بيصريح من ايايال  اإليرا يمي.

هناك رأي يييا  اليوتق عندمو يرو  بكد  واود عاصم  عربي  يرب  بكرد المامس الوطنيو 
ا في د  يوير الكالتار بين الر يس وعواص  ال رباعي  الكربي و وهيا عام  مر  يرياي خصوصد

اليكي ليصايح الكالتار وليس دفكرا لميفات  أكثر بكرد مامس وطني من دون ينيي  ما الكر و 
ا الراهر  اليي ياهمر مياهم  بار   في يجييس المندم  أيا  الر يس الراا  اما  عبد  خصوصد

ا أو لياابدا عمى البمدان الكربي و وخاص  الناصر. فما ياري في فميطين ييؤثر يجثيردا مباشردا يمبد 
 بمدان الطو .

يا يكير عرد المامس الوطني في مصر أو ا ردن أو الا ا ر أو يونس أو المغر  يمكن عرد  وا 
المامس الوطني في تاعيين أو ثالث: وااد  في را  هللاو وا خرى في غ  و والثالث  في أي عاصم  

 «.رنسالفيديو كونف»عربي و عبر يرني  
ثانيداو ه  الردق من عرد المامس الوطني يمديد وياديد ر اي  وشرعي  الر يس مامود عباس كما 
هو وااح؟ فبكد أن اص  عمى المبايك  الفيااوي  باليصفي  وليس باليصوير يريد أن ياص  عمى 

المامس أ  أن الردق الاروري الكم  لياريرف اعيبار عرد  مبايك  المامس الوطني بنفس الطرير .
الوطنيو اليي ل  يكرد امي  عادي  مني عشرين عامداو ماط  ييينراض المندم و بصور  ياكمرا 
تويد وفكالد الممث  الشرعي والوايد لمشك  الفميطينيو وهيا ييطم  أن يرد  تياد  المندم  كشق 

ا للى الواا ايا  عن الفير  المااي  ومياءليرا وماايبيرا عمى اإلخفاتار الكبرى اليي أوصمين
 الكارثي اليي نان فيف.

في هيا الييا و عمى المامس الوطني مرااك  اليارب  المااي و بما فيرا يردي  يررير مالي يواح 
أين وكيق اييخدمر أموا  المندم و ولمايا انيرى الاا   ن يصبح موا ن  المندم  بنددا صغيردا في 

اي  بما لرا وعميراو واييخالص الدروس والكبرو وبمور  موا ن  اليمط ؟ فال بد من يريي  اليارب  الما
ييايي  وناالي  تادر  عمى لبراء الراي   اييرايياي رؤي  شامم  لمااار والمييرب  ينبث  عنرا 
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اي و وعمى يوفير مرومار الصمود والمراوم  لمشك  الفميطيني داخ  الوطن الماي  وخارافو 
ي و ويمريددا لميرد  عمى طري  ياري  الخيارار والبدا   إلاباط المخططار والخيارار اإليرا يم

 الفميطيني .
ي يمكن ياري  هيم المرمار الكديم  بايعيماد عمى أعااء المامس الوطني الاالي اليين يوفي 

عامداو فرناك ااا  ماي  لياديد  70أكثر من ييين منر و في اين أن مكد  أعمار ا اياء 
  ا  الفصا   اليي ي ي ا  خارج المندم و ومن خال  اخييار الكاوي  بشك  شام  من خال

ممثمين لمفصا   وايياادار الشكبي  والكفاءارو بصور  يراعي أن يكونوا من الشبا  والمرأ  والشيارو 
ومن المييكدين يعيماد ميار اديد تادر عمى مواار  الياديار والمخاطر الاييم  اليي يردد 

 الراي  الفميطيني .
ى ييار  يلكو ي بد من عرد مامس وطني يوايدي اديدو وهيا ميكير اآلن  ن الرياد  والروى واي

المياكم  في المندم  يراو  اليغيير والياديد لمافاد عمى واودها ومراك ها ومصالاراو ولكد  واود 
طيني ارك  أو اركار شكبي  وييايي  اديد  توي  بما فيف الكفاي  ايى يفرض لراد  الشك  الفمي

عمى الرياد  الاالي و يمامدا مثمما فكمر فصا   الثور  الفميطيني  برياد  ال عي  ياير عرفار اين 
أطاار بيايى امود  وتادر المندم  بكد رد  الفك  الشكبي  الكربي  الوايك  الرافا  لر يم  

ي  فصا   وبر« فيح»و وما أدر لليف من نروض واليفاق وايا او  67ا ندم  الكربي  في ار  
 الثور  الفميطيني .

ا عمى ما يرد و فإن أفا  الممكنار وأتصى ما يمكن ياريرف هو الياديد وايييمراري  مكداو  يجيييد
وهيا ييار  من خال  الاما بين أفا  الردي  أو أتمف يوءدا أو الميكير يغييرم ما الاديد الرادر 

ول  لرندي  مؤييار المندم  عمى عمى لاداث النروض المطمو و لااف  للى لاباط أي ماا
مراس الر يس وماموع  أفراد أو عمى مراس فصي  ياك  برا يابردا أو يرغ  بالياك  برا يارداو 
ا اليي ييمي نفيرا يياري و ما الفكاليار  وهيا ممكن ليا يارك الشك  والفصا   ا خرىو خصوصد

 ى الرااء عمى ما يبرى منرا.والمؤييار الوطني  لمنا ير ي  المندم  أكثر بما يؤدي لل
لن الناا  في عرد المامس الوطني ييطم  أن يكون الردق ا يايي منف بمور  برنامج ييايي اديد 
يييند للى الرواي  المشيرك و ويار  الشراك  الييايي  الاريري  الكامم  والمصما  الفميطيني  ي 

اليركي  عمى الاصص ويكريس ندا  مصالح ا فراد أو الفصا   فرطو وليلك يا  اإلتاله عن 
المااصص  الفصا ميو وواا مكايير مواوعي  يخييار ا عااء الادد ي واا ا مر برميف 

و ومثمما اص  في اخييار «فيح»في عاوي  مؤيمر  ما اص بجيدي الفصا  و ما ييؤدي للى مث  
 أعااء المامس الوطني طوا  ياريخ المندم .
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مكد  الفصا   من دعو  المامس الوطنيو وايى اليي أصدرر ايى اآلنو ل  نيما أصوار 
يصرياار كانر باي  تيادار وليس باي  لانيرا المرك ي  ومكيبرا اليياييو وي امن امم  شامم  
ييامن مخيمق أشكا  الاغط الييايي والاماهيريو بما يامن عرد مامس وطني تادر عمى يمبي  

 ااييااار وأولويار الشك  الفميطيني.

 13/12/2016، األيام، رام هللا

 
 2030فلسطين  .52

 د. مصطفى البرغوثي
 2030نشر صندو  ا م  المياد  لميكانو ا يبوه الماايو دراي  بالغ  ا همي  بكنوان قفميطين 

الديموغرافي: فرص الينمي ق. ويدرر هيم الدراي و اليي آم  أن يطما عميرا ك  من لف  اليغيير-
و الينمي  أو الاك  في فميطينو الياوير الديموغرافي  الااري  في فميطين عالت  بصنا الييايار أ

 .2050وكيلك في عا   2030ما يوتكار لما ييكون عميف اا  اليكان عا  
 6.9للى  2015مميون في  4.7وييوتا الدراي  أن يريفا عدد يكان الاف  الغربي  بما فيرا الردس من 

لى 2030مميون في الكا    .2050ميون وربما أكثر في الكا  م 9.5و وا 
 4.8ييكون أكبر من عدد يكان الاف  الغربي  ) 2050المفااج  أن عدد يكان تطاه غ   في الكا  

 مميون في الاف (. 4.7مميون في غ   مراب  
ييكون مماثم  أو أت  تميالو فإن  1948ليا افيرانا أن نيب  نمو عدد الفميطينيين داخ  أرااي 

ماليين نيم . وفي  9لن ير  عن  2030يين فو  أرض فميطين الياريخي  في الكا  عدد الفميطين
يلك مغ ى مر  لإليرا يميين اليين يكممون لي  نرار عمى الرااء عمى فكر  الدول  الفميطيني و اليي 

 وااد .لن يكون لرا أي بدي  مرما فكمواو لي دول  ديمرراطي  
تيصاد والينمي  ويوديق الروى البشري  عام  ااي . لي يشير غير أن الك  وادم ي يكفي فنوعي  اي

الدراي  للى أن الينمي  لن ينطم  لي بإ ال  ايايال  وا  ال  اييييطانو وياري  ايييرال  الاريري 
 واليياد .

ويادد النمو اليكاني اياييااار الفميطيني  لمينمي  في ثالث  مااير ي غنى عن أي منراو 
يااد فرص عم  لمرو  الكامم  الفيي . وهيا يكني أن ا  ينمي  الصمود يا  أن الصا  والي كمي  وا 

 يرك  عمى مشاريا الصا  واليكمي  وخم  فرص الكم .
ولك  أه  مؤشرار الدراي  أنرا يشير للى أن الرو  الكامم  يينمو بيرع  أكبر من يرع  نمو عدد 

مار الموايي ييصبان ا ءدا من الرو  الكامم . وهيا اليكانو خاص  بيب  اريفاه نيب  النياء الميكم
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النمو في الرو  الكامم و اليي ييرم  من مييوى نيب  اإلعال  وايعيمادي و هو ما ييمنام ك  دول  في 
 اإلنياجالكال و ويكود يببف للى فيو  المايما الفميطينيو  نف يكنى أن نيب  الناس الرادر  عمى 

 يب  المكيمدين عمير .ييريفا بويير  أعمى من ن
غير أن هيا الكن  والمنا  البشريو اليي يمكن أن يشك  رافك  ها م  لميطور ايتيصادي واإلنيانيو 
يمكن أن يياو  للى كارث  لن ل  يي  فورا واا ييايار يامن يخفيض نيب  البطال و وخم  فرص 

 عم  لمشبا  الميكم  في الاف  والردس والرطاه.
ك  الييايار والموا نار الرا م  عمى يشايا ايييرالك والرطاعار غير المنيا  وهيا يكني يغيير 

كالبناء وايييرالك الخدمايي وا ار   الاكومي و للى تطاعار يك   الصمود ويخم  فرص الكم  
 المنيا  والرادر  عمى اليويا لألايا  الاديد .

 يمكن يخي  أن يييطيا الاامكار أربكما   ألق طال  اامكي وي 2030ييكون لدينا في الكا  
ايييكابر  أو أن يييطيا أهمر  يوفير نفرار يكميمر  دون لترار قتانون الصندو  الوطني لميكمي  

 الكاليقو اليي ينيدر الينفيي مني عشر ينوار.
وييص  عدد طال  المدارس للى مميوني طال  وطالب . ولك  أن ييخيموا عدد المدارس اليي 

 ألفا في تطاه غ  . 23ألق مكم  لاافي منر   32مما بجننا يناياج للى ييايااونراو ع
مرك ا في الكا   1114مرك ا صايا لمرعاي  ا ولي  ويناياج للى  767اي  الدراي و لدينا اليو  

بجهمي   يكب ونمرك ا لاافياو وهيا ما يا  أن يدركف بكض الميؤولين اليين ي  350و أي 2030
 الصاي  الرا م  والكم  عمى يطويرها. الافاد عمى المراك 

ولن يمكن يمبي  اياييااار اليكميمي  والصاي و وايى الافاد عمى مييواها الاالي من دون يكاون 
 المدني.فكا  بين المؤييار الاكومي  ومؤييار المايما 

  ييايار أخطر مؤشرار الدراي  يكاد  ني  الفرر في الردسو بيب  الياييرار اإليرا يمي و وانكدا
 يرك  عمى دع  صمود المردييين ويطوير ويا   اياير .

 
 باختصار، مؤشرات الدراسة تشير الى أربعة أمور:

 فشمر وييفش  في وأد الواود الفميطيني البشري عمى أرض فميطين. ليرا ي أوي: أن 
يرا ي و وليلك فإن ثانيا: أن الينمي  الاريري  مييايم  من دون كير الكربار الييايي  اليي يببيرا ل

 لياري  الينمي . اييراييايمرم  الناا  إل ال  ايايال  واياطراد الكنصري هي عنصر 
ثالثا: لن الييايار الكام  يا  أن ييغير بيرع  ليرك  عمى دع  الصا  واليكمي  وخم  فرص 

 الكم .
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يمكن أن يياو  للى  رابكا: لن لدى فميطين منا  يه  واعد من الرو  البشري و ولكن هيا المنا 
 كارث  لن ل  يي  اليركي  فورا عمى ا  مشاك  البطال  بين الشبا  الميكم  في الاف  والردس والرطاه

 12/12/2016، 48عرب 
 

 إسرائيل تستعّد لتطبيق النموذج القبرصّي في الضّفة الغربّية .53
 عدنان أبو عامر

ن ا وم /أكيوبرو نراشاد مي ايداد او  مصير يشرد ليرا ي  في ا يابيا ا خير و وياديداد مني يشري
البؤر  اييييطانيم  الكشوا يم  الميمما  عموناو تر  مدين  را  هللاو في ويط الافم  الغربيم و  نم أا ا  

يشرين الثاني/نوفمبر باينياا  من الاكوم  في اا  تررر  29اليمين اإليرا يميم هدمدر في 
نوفمبرو  ن  14ء عمى ترار أصدريف الماكم  الكميا اإليرا يمي  يو  الاكوم  لخالء المييوطن و بنا

 هيم المييوطن  غير تانوني و ومرام  في أراض بممكي  فميطيني  خاص .
 23بالي امن ما اينشغا  اإليرا يميم بمييوطن  عموناو أعمن موتا قلن آر ايق اإليرا يميم في 

يرا يميم  بنيامين نينياهو يبااث في يشرين ا وم /أكيوبر يشرين الثاني/نوفمبر أنم ر يس الاكوم  اإل
ما و ير  الرااء آيمير شاكيد والمييشار الرانونيم لماكوم  أفيخاي منديبميرو في لمكان يطبي  

 ندا  يريي  ا رااي وف  النمويج الربرصيم في الافم  الغربيم .
آيق  9. ومياا  تبرص 1974يمين مني عا  يكيبر ا  م  الربرصيم  ما م ن اه بين ا يراك واليونان

و ايث شنمر اليونان هاوماد عميرا لاممرا لليرا آنياكو ممما دفا يركيا للى اليدخم  عيكريماد 2ك 
لاماي  الربارص  ا يراك. ومن اينراو انريمر الا ير  للى نصق شماليم بغالبيم  يركيم و ونصق 

 انوبيم يونانيم بغالبيم  يونانيم .
الكاي  اإليرا يميم أري ي  كراناو في يار الموتا المشار لليف أعالمو موتا قلن آر ايق في وكشق 

يشرين الثاني/نوفمبر أنم نينياهو ايمخي خطوار عدم و ل  يادمد موعدهاو لباث واتكيم  يطبي   23
كم  طاتماد النمويج الربرصيم عمى ا رااي الفميطينيم و ايث اليرى ما عدد من الراا  الدوليمينو وش

 تانونيماد إليااد تواي  مشيرك  بين النمويج الربرصيم والافم  الغربيم .
وتا  عاو المامس الثوريم لفيح ور يس المان  اليياييم  في المامس اليشريكيم الفميطينيم عبدهللا 

الفير  المربم  اإليرا يميم تد يشرد اموداد يياييماد في -عبدهللاو لاقالمونييورق لنم قالصراه الفميطينيم 
ينشغا  الكال  بارو  الكرا  ويورياو ونان كفميطينيمين ليير لنا تدر  عمى منا ليرا ي  من 
و باييثناء الخطوار اليياييم  والرانونيم و واليدخم  لدى الدو  والاكومار  يطبي  النمويج الربرصيم
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منيخ  دونالد يرام و ي يكون أما  الصدير  لمفميطينيمينو وربمما ما مايء لدار  الر يس ا ميركيم ال
 ليرا ي  مانا من نر  النمويج الربرصيم للى الافم  الغربيم و بيب  مواتفف الداعم  لراق.

تد ي يكون المرم  ا ولى اليي يطر  فيرا ليرا ي  النمويج الربرصيم لما م ما الفميطينيمينو فرد طال  
 .2009يغدور ليبرمانو اين كان و يراد لمخارايم  في عا  بيطبيرف و ير الدفاه اإليرا يميم الااليم أف

وعمى الرغ  من يشاما ليرا ي  عمى يطبي  النمويج الربرصيم في الافم  الغربيم و ليم أنم هيا 
النمويج ييطمم  يدخمالد دوليماد لفرض هيا النمويج عمى الاانبينو الفميطيني واإليرا يميو وهو ما 

ينوار طويم و ويرفاف ليرا ي و اليي ارصر عمى لبراء المفاواار مباشر  يراوم الفميطينيمون مني 
و وآخرها رفارا في  يشرين الثاني/نوفمبر المؤيمر الدوليم اليي ينوي  7مكر و من دون يدخم  دوليم

 فرنيا عردم في أوا   الكا  المرب .
ص في شؤون اييييطان اإليرا يميم ومدي ر دا ر  الخرا ط في وتا  البااث الفميطينيم الميخصم

ي  بير الشر  في الردس خمي  اليفكايو في اديث قلممونييورق لنم قليرا ي  ييكى ااهد  للى  مؤيم
و ليثبير م اعمرا بجنم الافم  الغربيم  ليير أراضظ مايمم و ب  لنم أصاابرا  يطبي  النمويج الربرصيم

مخالق لك م الروانين الدوليم و باعيبار اليين يممكون ا رااي غا بونو ويمكن منار  اليكويضو وهيا 
 الافم  الغربيم  أراضظ مايمم و عمى عكس تايم  تبرصق.

لرا اييخدا   تد يماج ليرا ي  للى يطبي  النمويج الربرصيم عمى الافم  الغربيم  عبر ثالث ركا  و أوم
يمي  بالاف  الغربي  تانون أمالك الغا بينو وثانيرا لعالن المييوطنين في اميا المييوطنار اإليرا 

 يكماناد ماميمين في منطر  مايمم و وثالثرا يطبي  آليم  يكويض لمفميطينيمين.
يشرين الثاني/نوفمبر أنم  20يكرر اإلياع  الكيكري  اإليرا يميم  اليابك  لماي  اإليرا يمي في 

اير  في المنطر  ليرا ي  ييريبس من النمويج الربرصيم دفا يكوياار للى الفميطينيمين مراب  أرا
المصنمف  قجق في الافم  الغربيم و اليي ينوي ليرا ي  اممرا لليراو بديالد عن ا م الدوليينو ويبمغ 

رين 2كم  5860من مياا  الافم  الغربيم و البالغ  بصور  لامالي   60% و وييوي  ارو  الميارم
للى يشكي  لان  ياكي  في الافم  الفميطينيمينو ويايباد لردود الفك  الدوليم و تد يماج ليرا ي  

الغربيم و لمبرم بمصير ممكيم  ا راايم المنوي اممرا للى ليرا ي و وياديد اا  اليكوياار 
  صاابراو وك  يلك وفرا لإلياع  الكيكري  اإليرا يمي .

ان الخطي  لاقالمونييورق لنم قليرا ي  يريد من الن مويج وتا  و ير اليخطيط الفميطينيم الياب  غيم
الربرصيم فرض أمر واتا عمى الفميطينيمينو وهي يماج للى هيم النمايج الدوليم  من الامو  لن 
يوافرر ما أهدافراو ويييبكدها لن يكارار مكراو ما أنم اييااار النمويج الربرصيم لياديد 

فم  الغربيم  أراضظ مييرب  الافم  الغربيم  ليس يرالد أما  ليرا ي و فرناك ترارار دوليم  يؤكمد أنم الا
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مايمم  من ليرا ي و وليس مينا ه عميرا مكراو كما هي تبرص بين يركيا واليونانو لكنم ليرا ي  تد 
 يييغ م اينشغا  الدوليم عن الفميطينيمينو لفرض هيا النمويج من دون اام ق.

نون ا وم /دييمبر من كا 3وفيما ايمر الناط  باي  الر اي  الفميطينيم  نبي  أبو ردين و ليرا ي  في 
يطبي  النمويج الربرصيم عمى الافم  الغربيم و  نمف من أخطر المشاريا الكنصريم  واليرويديم  ادم 
الفميطينيمينو هدمد ليرا ي  بجنم الرياد  الفميطينيم  يييوامف للى المااك  الدوليم  لوتفرا عن يطبي  هيا 

 النمويج.
يشرين  24ؤون المندممار ا هميم  اين عصفورو يكر في لكنم الو ير الفميطينيم الياب  لش

الثاني/نوفمبر أنم الاديث عن النمويج الربرصيم ياي م مياا  وايك  ادماد في النرا  اإليرا يميمو 
و وبار الو راء اإليرا يميمون يطراونف ما ارمار دوليم  كرؤي  بديم  لا م  وبكض النرا  الفميطينيم

نم هيا المرير  وص  للى مكي  الر يس ا ميركيم المنيخ  دونالد يرام  تب  الدوليينو مشيراد للى أ
 أن يدخ  للى البير ا بيضو من دون أن يواح ميى وكيق.

وتا  ميؤو  في اماس من الافم  الغربيم و أخفى هويميفو لاقالمونييورق لنم قا ريايم  ا منيم  اليي 
الينيي  ا منيم ما اليمط  الفميطينيم  يدفكرا للى  يشكر برا ليرا ي  في الافم  الغربيم  بيب 

ايينياخ النمويج الربرصيم ليطبيرف عمى ا رااي الفميطينيم و وهي ي يرى مكارا  اريريم  من تب  
و ولو أنم المراوم  الميمما  في الافم  الغربيم  يكم  من دون مالار   المييوى الريميم الفميطينيم

يرا  ي و لما يارمأر ا خير  عمى طر  مث  هيم الييناريوهار ليطبيررا عمى أمنيم  من اليمط  وا 
الافم  الغربيم و وف  طر  ل  يكشق عنرا الاكوم  اإليرا يمي  ايى اآلنو وهي يايفد باآلليار 

 الينفييي  ليطبي  النمويج الربرصي في الاف  الغربي  ريثما يصبح الدروق منايب  إلعالنراق.
مربم   ياد  الاديث اإليرا يميم عن النمويج الربرصيم عر  انيراء ا طر  الرانونيم  تد يشرد ا يما  ال

اإليرا يميم  من ياديد الرواي  المشيرك  بين تبرص والافم  الغربيم و بما في يلك لناا  مشروه تانون 
وتير ييوي  اييييطان في الكنيير الخاص بمييوطن  عموناو وربمما يكيرد ليرا ي  أنم هيا الي

الفميطينيم ا فا  ليطبي  ما يرام من مشاريا يياييم و دون الراوه للى الري ار الدولي و مث  ا م  
المياد و في د م انشغا  الفميطينيمين ببكار  البكضو وعد  واود ابر  فميطينيم  وااد  ييصدمى 

 إليرا ي .

 11/12/2016، المونيتور
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 را  في العالماألكثر تطوّ  "35ف "أ طائرةتعّرف إلى  .54
 أليكس فيشمان 
قع  ر دول  ليرا ي  بوليص  يجمينرا في مواار  خطر اليرديد الواوديقو هيا باخيصار عنوان 

 الادث اليي يياري اليو  )أمس( في تاعد  يال  الاو قنفايي ق في النر . 
 ر  الراومي  المرايم  طا ريا قأديرق ]قالكدي ق وهو ايي  اليي ُيطمرف يال  الاو اإليرا يمي عمى الطا

ق[ الميان ييربطان هناك في ياعار الدرير و ييشكالن لعالناد عن بداي  عرد 35من طرا  قلق 
 اديد في يال  الاو وفي عدم  الاي  اإليرا يمي الكيكري . 

 ثم  هنا باليجكيد يب  وايف لالرييا  ولمكبرياء الوطني. 
ين  بالابطو تا  ر يس هي   أركان الاي   40ق ا ولى تب  15ق أاينما اطمر هنا طا رار ق

 آنياك مردخاي )موطي( غورو لن هيم الطا رار يوق يغيمر واف الدول . 
ل  يادث هيا آنياك ولن يادث يلك اآلن أيااد. لرد كبرنا وعرمنا مني يلك الاينو فجدركنا أن الويا   

س( ليس مارد طا ر  اربي  ميطور . لنرا الريالي  ي يغيمر اليياي . لكن ما يربط في النر  اليو  )أم
مندوم  يال  ييؤثر اليكنولوايا المييير  فيرا عمى يال  الاو اإليرا يمي بشك  اوهري بدءاد 
ب  في عريديف الريالي  وانيراء بكمميار اليصنيق واليجهي  المخيمف  لمطيارينو  باليغييرار المييوا 

 ق ُمطالب ون مني اآلن باميالك مؤهالر أخرى لااف  فطيارو الاي  الخامس اليين ييرودون قالكدي
 للى يمك اليي ييوفر لدى الطيارين الاربيين من الاي  الرابا. 

 ق[ بخصا ص فريد  فري قيرىق وقيرعىق. 35ق أيميا  هيم الطا ر  ]ق
لنرا ييميا بالردر  عمى اما المكمومار عن قالميدانق الاوي في ميااار وأبكاد ي يبمغرا أي 

دوم  يال  مفرد  أخرى في يال  الاوو فارا  الرصد والكشق ]الرادار[ والمايار في هيم من
 الطا ر  يرى عدداد من ا هداق عمى مياف  بكيد  بما يفو  تدر  أي طا ر  اربي  أخرى. 

ويييطيا هيم الطا ر  لصاب  طا ر  الكدو ايى تب  أن يممارا يمك الطا ر . غير أن عدم  هيم 
 تياد  قتطياق من الطا رار.  -اريري  يكمن في تدريرا عمى قالرعيق الطا ر  ال

ومث  الراعي اليي يك ق عمى النايو يرو  هيم الطا ر  بنر  ك  المكمومار الميراكم  لديرا عن 
 اليرديدار وا خطار في ميدان الريا  للى الرطيا اليي ييير خمفرا واليي تد يشم  طا رار كثير . 

قالكدي ق ليس طياراد اربياد يرميدياد يصوم   ناو الردق المادد اليي يريد يدميرمو لنف  ولرياو فإن طيار
 يدير مكرك  اوي و وليا فرو ياياج للى يجهي  من نوه آخر. 

و ياد  عمى يلكو يميمك هيا قالرا يق وقالراعيق الردر  عمى اخيرا  ميار الراو  وفياف أما  تطيا 
اليخفي يمكمنف من الوصو  للى منطر  مكيد  بمندومار اليال  الطا رار من خمفف  ن يرني  
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المااد لمطا رار وار  عدد من ا هداق الاايم  فيراو ما يييح لمطا رار ا خرى غير الم ود  
 بيرني  اليخفي لمكان الدخو  للى المنطر  المكني  بدرا  أعمى من ا من وا مان.  

نار المرم  في تو  الردهو ي يميمك الكدو يرنيار قالكدي ق وي ي كرفرا ايى اآلنو لنرا أاد المكوم
وليلك فاقالكدي ق نااك  اداد في الكمميار الارااي  اليي يييردق مكاتب  الكدو عمى أي اييف ا  أو 

 .  يادمظ
وفي المراب و يمكن اييخدامرا أيااد إلن ا  ارب  وتا ي  مانك  في موا  أولى يكون من شجنرا ش م 

 ن مندومار الرياد  والياك  والدفاه لدى الكدو. ا ء كبير م
ويمكن الرو  لن أثر قالكدي ق الاويم ييكمر با ثر الردعي اليي يجيى من الغواص  اليي دررر ما 

 يال  فيماك فاج  بايث ي ُيكرق من أين يجيي الرصق. 
  مخادع  ادادو فريا لكن اليخفي ا اليي يشك  الصف  ا بر  لطا ر  قالكدي ق كما يكرنا ا هو ميجل

 اليفو  لن يدو  وتياد طويالد. 
ومن المنطري اداد افيراض أن دويد عدمى مخيمف  ا بما فيرا ليران اليي وتكر بيدها قطا ر  من دون 
طيارق أميركي  كامم  يميمك بكض م ايا اليخفي ا يودق هيم ا يا  اروداد خاص  لبناء وييم  تيالي  

 ي شك في أن الامو  ييدرر. مااد  لطا رار الشبحو و 
وعميفو فمن الاروري اييغال  الينوار اليي يميمك فيرا ليرا ي  االد شباياد من أا  يطوير تدرار 
تيالي  ممي   وفريد و فريم الطا ر  هي بمثاب  كن  لمصناعار الكيكري  اإليرا يمي  اليي يميمك الردر  

بين أيدينا من خال  قالكدي ق ونرمرا للى أماكن عمى اييخراج اليرنيار اليي ياكرا ا ميركيون 
 ومااير من الصك  مارد يخيممرا اليو . 

لنرا الفرص  ا كبر أما  الصناعار ا مني  اإليرا يمي  ليطوير مندومار اليال  الفريد  الميوفر  في 
 طا ر  قالكدي ق.    

ثو ولريا فري مكرا   عطا  يجخي يال  الاو في الايبان ارير  أن قالكدي ق ندا  تيالي ادي
 مخيمف  و مراض طفول  ي بد من أن يرافررا لينوار طويم  مربم . 

نما  يا كان ثم  خالق او  هيم الطا ر و فرو ليس بشجن اليؤا  ليا ما كان ينبغي اتيناؤها أ  يو وا  وا 
  ي يجيي بامو  بشجن عدد الطا رار اليي ياياج لليرا يال  الاو اإليرا يميو يلك أن هيم الطا ر 

لميرديدار الصادر  من غ   أو من قا   هللاقو  ن هيين الطرفين ي يميمكان أيما  ميطور  مااد  
 لمطا رار.  
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و ييكون لدى يال  الاو اإليرا يمي 2022وما اييكما  الصفر  الشامم  اليي ييييمر ايى ين  
طا ر  يشك  ثالث   75وصو  للى قو ويطمح هيا اليال  في ال35 -طا ر  من طرا  قلق  50ناو 

 أيرا . 
وهو مكني باييخدا  البنى اليايي  الثمين  اداد اليي أنش ر وييي  لنشاؤها لخدم  هيم الطا ر  بمبمغ 

 لامالي ي يد عمى مميار دوير.
وثم  يبرير ييايي ليلكو لي ايخي الراد  اليياييون تراره  بشجن عدد الطا رار انطالتاد من ندر  

  يرى أن الشر  ا ويط قييرم ق يباعاد وباييمرارو وأن دويد تريب  من ليرا ي  يوق يياو  ميشا م
 من دو  صدير  للى دو  عدوم .

 "يديعوت"
 13/12/2016، األيام، رام هللا
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