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 تأجيل المؤتمر الدولي للسالم تعلنباريس  .1

فير الفلسطيني لدى فرنسا سليمان الهرفي الس ، أنرام هللا، من 13/12/2016، القدس، القدسذكرت 
اليوم الثالثاء، أعلن أن فرنسا أبلغت الفلسطينيين تأجيل المؤتمر الدولي للسالم الذي كان مقررا في 

 باريس هذا الشهر، إلى يناير المقبل.
وقال الهرفي في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء "شينخوا"، إن التأجيل تم بناء على طلب وزارة 

 رجية الفرنسية إلجراء المزيد من المشاورات بشأن المؤتمر الدولي للسالم.الخا
من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني لـ "شينخوا"، إن 
المشاورات التي تجريها فرنسا لعقد المؤتمر الدولي للسالم وضمان أوسع مشاركة دولية فيه "صعبة 

 للغاية".
الشرق "، أن ميشال أبو نجم ، عنباريس، من 14/12/2016، الشرق األوسط، لندنأضافت و 

علمت من مصادر دبلوماسية واسعة االطالع في باريس، أن وزارة الخارجية الفرنسية،  "األوسط
الشرق األوسط، الذي كان مفترضا  المؤتمر الدولي إلعادة تحريك عملية السالم في "تأجيل"قررت 

األطراف المعنية ال تسمح بجمع  "أجندة"الحالي إلى العام المقبل. وحجة فرنسا أن  21عقده في 
إليه، إن بسبب التزامات سابقة أو بسبب اقتراب أعياد الميالد  الوزراء الرئيسيين، في التاريخ المشار

 ورأس السنة.
في رفض إسرائيلي ، بحسب المصادر عينها، مزدوج؛ ويتمثل "التأجيل"بيد أن السبب الرئيسي وراء 

 أميركي من جهة ثانية.  "فتور"مطلق للمؤتمر من جهة، وبسبب 
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المؤتمر، فهو الفتور الذي أبداه الوزير  "تأجيل"أما العامل اآلخر، الذي دفع الدبلوماسية الفرنسية لـ
العاصمة الفرنسية،  األميركي جون كيري، الذي أمضى يومي الجمعة والسبت الماضيين، في

للدول الداعمة للمعارضة السورية، ولتلقي وسام جوقة الشرف  "النواة الصلبة"في اجتماع للمشاركة 
الطرف الفرنسي على  "لم يشجع"، أن كيري "األوسط الشرق "من نظيره جان مارك إيرولت. وعلمت 

دة السير في مبادرته، خصوصا أن إدارة الرئيس أوباما، تتأهب للمغادرة، فيما لم تتسلم اإلدارة الجدي
 مقاليد السلطة.

لن يعقد ال قبل نهاية العام وال "وثمة قناعة مترسخة في الوسط الدبلوماسي في باريس، أن المؤتمر 
 ."في األشهر األولى من العام المقبل

 
 نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة ترامبقلق فلسطيني من نية  .2

التــي تتحــد  عــن تصــميم الــرئيس األمريكــي الســلطة الفلســطينية عــن قلقهــا مــن التصــريحات  أعربــت
القــدس المحتلــة. وقــال وزيــر  إلــى أبيــبالمنتخــب دونالــد ترامــب علــى نقــل الســفارة األمريكيــة مــن تــل 

، إن "الجانـب أمـس"صـوت فلسـطين" الرسـمية  إلذاعـةالخارجية الفلسطيني رياض المـاليي فـي حـدي  
ة، والتي تشعر بنفس القلق الشديد حيال مثل الفلسطيني على اتصال مع الجهات ذات العالقة والمعني

 األقــوالن هــذه أيســمع مــن ترامــب شخصــيا  بــ أنأن "الجانــب الفلســطيني ينتظــر  هــذه الخطــوة"، مضــيفا  
 صدرت حتى اآلن عن مستشاريه".

 14/12/2016 ،المستقبل، بيروت
 

 أمريكي يبحث حل الدولتين -حوار فلسطيني  .3
الفلسطينية والنائب األول لـوزير الخارجيـة األمريكيـة لشـؤون الشـرق بح  وفد منظمة التحرير : وكاالتال

 األدنى ستيوارت جونز حل الدولتين وتهديدات تنظيم "داعش" إلى جانب عدد من القضايا االقتصادية.
األمريكـــي التـــي عقـــدت مســـاء أول أمـــس  -جـــاء ذلـــك فـــي اجتماعـــات الحـــوار السياســـي الفلســـطيني 

 ب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.اإلثنين، وترأسها عن الجان
وأوضحت الخارجية األمريكية في بيان، أن جانبي الحوار دانا بقوة، اإلرهاب ومـن يدعمـه فـي منطقـة 
الشــرق األوســط وبقيــة أنحــاء العــالم. واتفــق الجانبــان علــى أن تنظــيم "داعــش" قــد "تســبب فــي تقــويض 

يـزال مسـتمرا  فـي انتهـاك حقـوق اإلنسـان وبنـود  امـو  ةنطقـة السـيما فـي العـراق وسـورياالستقرار فـي الم
 القانون اإلنساني الدولي بشكل ممنهج".

 14/12/2016 ،الخليج، الشارقة
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 أعضاء "كنيست" في رام هللا ضم  ي إسرائيليا   عباس يستقبل وفدا   .4
 الرئاســة فــي رام هللا، مســاء الثالثــاء محمــود عبــاس، بمقــر يةفلســطينال الســلطةاســتقبل رئــيس  :رام هللا

عـددا  مـن الـوزراء السـابقين وأعضـاء كنيسـت، مـنهم: اوفيـر بينـيس،  ضـم   إسرائيليا   ، وفدا  13/12/2016
وحاييم اورون، وعمرام متسناع، وشمعون شطريت، وذلك بحضور رئيس لجنـة التواصـل مـع المجتمـع 

سـتجدات األوضـاع، والجهـود الدوليـة السـاعية لعقـد وأطلع الوفد على آخر م محمد المدني. اإلسرائيلي
 المؤتمر الدولي في باريس وفق المبادرة الفرنسية.

أهميــة دعــم المجتمــع الــدولي، وكــذلك الــداعمين للســالم فــي المجتمــع اإلســرائيلي، للمبــادرة  عبــاسوأيــد 
ضـرورة اسـتمرار  وأشـار إلـى الفرنسية، وذلك للخروج مـن المـأزق الـذي وصـلت إليـه العمليـة السياسـية.

لتعميــق دعــم الســالم القــائم علــى مبــدأ حــل الــدولتين  اإلســرائيليالتواصــل مــع مختلــح شــرائح المجتمــع 
 الذي أصبح في وضع خطير جراء استمرار الحكومة اإلسرائيلية في سياستها االستيطانية.

وا عــادة انتخابــه  بعقــد المــؤتمر الســابع لحركــة فــتح، لــرئيس عبــاسبــدورهم، قــدم أعضــاء الوفــد التهــاني ل
وأيدوا أهمية بذل الجهود لدعم السالم وا عادة األمـل بتحقيـق التسـوية السـلمية  رئيسا  للحركة باإلجماع.

 القائمة على مبدأ حل الدولتين، مشيدين بسياسة الرئيس عباس والتزامه بتحقيق السالم واالستقرار. 
 13/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لمجلس األمن االستيطانحول توقيت تقديم ملف  ال اتفاق عربيا  لـ"الغد": مسؤول فلسطيني  .5

قـال مسـؤول فلسـطيني إنـه "ال يوجـد اتفـاق عربـي حـول توقيـت تقـديم ملـح : نادية سعد الدين -عمان 
 االجتمـــاعاالســـتيطان اإلســـرائيلي إلـــى مجلـــس األمـــن الـــدولي"، مرجحـــا  بحـــ  الموضـــوع علـــى هـــامش 

وأضـاف المسـؤول الـذي فضـل  األوروبـي المقـرر عقـده األسـبوع المقبـل فـي القـاهرة. - زاري العربـيالو 
عـــدم كشـــح اســـمه، بحديثـــه لــــ"الغد" مـــن فلســـطين المحتلـــة، إن "هنـــاك دوال  عربيـــة تـــرى بتأجيـــل تقـــديم 
د مشــروع القــرار حــول االســتيطان إلــى مجلــس األمــن لمــا بعــد تســلم الــرئيس األمريكــي المنتخــب دونالــ

وأوضــــح أن "الفتــــرة الحاليــــة للــــرئيس  .20/1/2017ـ ترامــــب مهامــــه الرئاســــية فــــي البيــــت األبــــيض"، بــــ
 األمريكي المنتهية واليته، باراك أوباما، تعد بالوقت الضائع، حيال ما يتعلق بهذا التحرك".

 14/12/2016 ،الغد، عم ان
 

 كمة الجنائية الدوليةإلحالة الملف االستيطاني إلى المح عربي تحرك :أبو يوسفواصل  .6
إن هنـاك  عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر واصـل أبـو يوسـح: قـال نادية سـعد الـدين -عمان 

تحــرك إلحالــة الملــح االســتيطاني إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، باعتبــاره ،يــر قــانوني وال شــرعي، 
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"الغد" إن تنفيـذ نقـل السـفارة وقـال أبـو يوسـح، لــ. ويشكل جريمة حرب مستمرة ضد الشـعب الفلسـطيني
لــيس ســهال ، حيــ  يترتــب عنــه انعكاســات علــى مســتوى األراضــي الفلســطينية "األمريكيــة إلــى القــدس 
وأيـد "عـدم جـواز االسـتهتار بالقـانون الـدولي، بـالر،م مـن االنحيـاز األمريكـي  والوطن العربـي، أيضـا ".

 الشعب الفلسطيني". المتواصلة ضد   جرائمهالمفتوح لالحتالل، والتغطية على 
 14/12/2016 ،الغد، عم ان

 
 بحر يرفض قرار عباس رفع الحصانة عن خمسة نواب ويصفه بـ"االستبدادي"أحمد  .7

اســتهجن د. أحمــد بحــر، النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي، قــرار رئــيس الســلطة محمــود  :،ــزة
و بكـــر وأشـــرف جمعـــة وجمـــال عبـــاس برفـــع الحصـــانة البرلمانيـــة عـــن النـــواب محمـــد دحـــالن ونجـــاة أبـــ

الطيــراوي وشــامي الشــامي، مؤكــدا  أن عبــاس ال يملــك الحــق والصــالحيات القانونيــة والدســتورية لرفــع 
 الحصانة البرلمانية عن أي نائب.

أن  ، قــرار عبــاس بـــ"االستبدادي"، مؤكــدا  13/12/2016 فــي بيــان صــحفي، يــوم الثالثــاء ،ووصــح بحــر
أو تدشـــن ســـلطة وطنيـــة تصـــون  حـــرا   دية والدكتاتوريـــة" ال تبنـــي وطنـــا  القـــرارات والســـلوكيات "االســـتبدا

الحريات وتحمي الحقوق في المجتمع الفلسطيني، بـل تهتـك عـرى النسـيج المجتمعـي والوحـدة الوطنيـة 
وأيـــد أن "عبـــاس يغتصـــب صـــالحيات  وتضـــرب النظـــام السياســـي الفلســـطيني فـــي العمـــق والصـــميم.

تهمــيش دوره بكـل الوســائل ألهــداف شخصـية وأجنــدات خاصــة ال المجلـس التشــريعي ويحـاول إلغــاءه و 
إيــاه للتراجــع عــن هــذا القــرار ،يــر القــانوني و،يــر الدســتوري، واحتــرام كيــان  تخفــى علــى أحــد"، داعيــا  

المجلس التشريعي ونوابه المشمولين بالحصانة البرلمانية وحماية النصوص القانونية والدستورية وعدم 
 ور ألي سبب من األسباب أو تحت أي ظرف من الظروف.العب  بالقانون والدست

 13/12/2016 ،فلسطين أون الين
 

 إلى انتفاضة فلسطينية عاجلة ضد  قرارات عباس ودعتالنائب نعيمة الشيخ علي  .8
ـــ احمــد رمضــان  ،اعتبــرت النائــب عــن حركــة فــتح فــي المجلــس التشــريعي نعيمــة الشــيخ علــي: رام هللا ـ

 خمســة قــرار رئــيس الســلطة محمــود عبــاس برفــع الحصــانة البرلمانيــة عــنالمقربــة مــن محمــد دحــالن، 
وأيـدت الشـيخ  النواب، مـن أخطـر القـرارات التـي صـدرت، وفيهـا تجـاوز للقـانون األساسـي الفلسـطيني.

إصـدار عبـاس لهـذا القــرار "التعسـفي" قـد تجـاوز فيـه كــل الخطـوت الحمـراء التـي تـنظم الحالــة  أنعلـي 
القـــانون بصـــورة ســـلبية للغايـــة، وخصوصـــا  علـــى نـــواب المجلـــس التشـــريعي  الفلســـطينية، وتعـــدى علـــى

هذا القرار "باطل" و"خارج عن القانون"، وأن عباس بدأ يستخدم صالحيته،  أن إلىالمنتخبون، مشيرة 
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ــة السياســية أو التشــريعية، وهــذا األمــر فــي ،ايــة الخطــورة.  للتــأثير علــى خصــومه وطــردهم مــن الحال
 قرارات عباس. فلسطينية عاجلة "شعبية وسياسية وفصائلية وتشريعية" ضد  ودعت إلى انتفاضة 

 14/12/2016 ،المستقبل، بيروت
 

 "التشريعي"عباس ال يملك الحق القانوني في رفع الحصانة عن أي نائب في  :جميل المجدالوي  .9
ل المجـدالوي طالب النائب في المجلـس التشـريعي عـن "الجبهـة الشـعبية" جميـ: رام هللا ــ احمد رمضان

قرار رئيس السلطة  بخطوات فعلية من نواب حركة فتح خصوصا  المتواجدين في الضفة الغربية، ضد  
قــرارات  وأيـد المجــدالوي أن تحـرك فـتح ونوابهــا ضـد   نـواب.خمســة محمـود عبـاس برفــع الحصـانة عـن 

ل الفصــائل عبـاس األخيــرة، سـيكون خطــوة فـي ،ايــة األهميــة، يمكـن بعــدها أن تيمـل بخطــوات مـن قبــ
واعتبــر أن  ونــواب المجلــس التشــريعي، وليــن الصــمت مــن قــبلهم علــى تلــك القــرارات مؤشــر "ســلبي".

عبــاس ال يملــك الحــق القــانوني فــي رفــع الحصــانة عــن أي نائــب فــي المجلــس التشــريعي، وهــذا القــرار 
 "باطل" وفيه تجاوز للقانون الفلسطيني الذي يحكم الوضع الفلسطيني.

 14/12/2016 ،المستقبل، بيروت
 

 ماضية في إفشال الجهود الدولية وترسيخ احتاللها "إسرائيل": الحكومة الفلسطينية .11
 خـالل جلسـته األسـبوعية التـي عقـدها فـي رام هللا يـوم الثالثـاء الفلسـطيني، أيد مجلس الـوزراء :رام هللا

عقد مؤتمر دولي للسالم، للمبادرة الفرنسية ب "إسرائيل"برئاسة رامي الحمد هللا، أن رفض  13/12/2016
ماضـية فــي إفشــال أي جهــد دولــي  "إســرائيل"بـل ومطالبــة فرنســا بــالتراجع عـن عقــد المــؤتمر، يؤكــد أن 

رادة المجتمـع الـدولي، واإلقـرار بحقـوق شـعبنا،  "إسـرائيل"ير،م  علـى االلتـزام بقـرارات الشـرعية الدوليـة وا 
لــى كســب المزيــد مــن الوقــت لترســيخ احتاللهــا واســتيمال مشــروعها االســتيطاني، ومخططــات تهويــد  وا 

 المدينة المقدسة وضمها.
وشــدد المجلــس علــى أن عــدم اســتجابة المجتمــع الــدولي، خاصــة مجلــس األمــن الــدولي وامتناعــه عــن 

اإلنسانية وانتهاياتها للقانون الدولي والقانون الدولي  عن جرائم الحرب والجرائم ضد   "إسرائيل"محاسبة 
علــى ارتيــاب المزيــد مــن الجــرائم بحــق  "إســرائيل"شــجع  ...ي الفلســطينية المحتلــةاإلنســاني فــي األراضــ

شـعبنا، وأصــابها بالصــلح والغــرور ودفعهــا إلــى تحـدي المجتمــع الــدولي واإلرادة الدوليــة ب قــدامها علــى 
تصـعيد جرائمهــا وتيثيـح اســتيطانها، بــل دفعهـا إلــى إقـرار قــانون التســوية بهـدف شــرعنة نهــب األرض 

 ية واستيطانها.الفلسطين
 13/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الفلسطيني لإلعالم": عقوبات لقوة أمنية اعترضت دورية لالحتالل بطولكرم مصدر لـ"المركز .11
فــي الضــفة المحتلــة، يــوم الفلســطينية أحالــت االســتخبارات العســكرية التابعــة للســلطة  :الضــفة الغربيــة

برتبة رائد للتحقيق بعد يومين مـن نقـل قائـد منطقـة طـوليرم فـي األمـن  ، ضابطا  13/12/2016 الثالثاء
 الوطني على خلفية اعتراضهم دورية لالحتالل على مدخل المدينة.

وقالــت مصــادر مطلعــة لمراســلنا إن القضــية بــدأت قبــل عــدة أيــام حــين اعتــرض عناصــر مــن األمــن 
 يرم حين مرت من جانبهم وهي تقتحم المدينة.الوطني دورية لالحتالل على مدخل مدينة طول

إنهـا أجـرت تعيينـات جديـدة فـي صـفوف قادتهـا  ،في بيان لها قبل يومين ،وكانت قيادة األمن الوطني قالت
وتضــمنت التعيينــات نقــل العميـد محمــد حمــودة قائــد منطقــة طـوليرم إلــى قيــادة األمــن الــوطني  فـي طــوليرم.

 لقائد المنطقة. منه، والمقدم عالء زبن نائبا   بدال   عادة أبو إسالم مسي ِّرا  برام هللا، وتعيين العقيد زاهي س
 وبحسب المصادر؛ ف ن البيان أشار إلـى تـنقالت عاديـة دون ذكـر األسـباب، وليـن القـرار جـاء عقابيـا  

 وأيـدت المصـادر أنـه أعقـب اإلقالـة بسبب إيقاف الدورية الصـهيونية، واعتبـار ذلـك مخالفـا للتعليمـات.
لدوريـة األمـن الـوطني التـي اعترضـت دوريـة االحـتالل  ار آخر بتحويل ضـابط برتبـة رائـد كـان قائـدا  قر 

 للتحقيق، ووجهت له تهمة تحت بند "تعريض حياة جنود األمن الوطني للخطر".
بأنــه اســتهتر  وأشــارت المصــادر إلــى أن الضــابط عــرض اليــوم علــى النيابــة العســكرية للســلطة متهمــا  

 ول عنهم حين وضعهم في موقح مواجهة مع الدورية الصهيونية.ؤ ألمن الوطني المسبحياة عناصر ا
وكان حد  مشابه وقع قبل يومين على مدخل مدينة جنين الشمالي حين اعترض عناصر من األمن 

 الوطني دوريتين لالحتالل، ومنعوهما من دخول مدينة جنين.
ه للسلطة الفلسطينية عبر االرتبـات العسـكري  كبيرا   وأشارت مصادر مطلعة لمراسلنا إلى أن توبيخا   وج 

الصهيوني على خلفية تلك الحادثة، أعقبه تعميم صارم داخلي من قيادة األمن الوطني بالسلطة بعـدم 
 تيرار هذه الحواد ، في الوقت الذي تعهدت فيه السلطة لالحتالل بعدم تيرار هذه الحواد .

 13/12/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يحكم بالسجن وغرامة مالية على النائب المقدسي أبو طير .12
 يـومحكمت محكمـة االحـتالل العسـكرية فـي سـجن عـوفر ،ـرب رام هللا، : محمد أبو الفيالت -القدس 
، على النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبـو طيـر بالسـجن الفعلـي 12/12/2016 االثنين

دوالر  1,100إضافية مع وقح التنفيذ، وثمانية آالف شيكل ،رامة مالية )نحو  وثالثين شهرا   شهرا   17
 ومحاولته االتصال مع قيادة الحركة بالخارج. ،أمريكي( بتهمة انتمائه لحركة حماس

 شهرا من محكوميته في سجن عوفر. 11وأمضى النائب المقدسي 
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ع مـــا أمضـــاه أبـــو طيـــر فـــي ســـجون ولـــم تيـــن المـــرة األولـــى التـــي يتعـــرض فيهـــا ل ســـر، إذ بلـــ  مجمـــو 
 منذ أن بدأ حياته السياسية. عاما   34االحتالل 

من جانبه، أوضح النائب المبعد عن القدس أحمد عطون أن اإلجراءات التي يقوم بها االحتالل بحق 
القيادات الفلسطينية المهتمة بالقدس ما هو إال محاولة لتيميم األفواه التي تفضحه وتيشح مخططاته 

أن االحــتالل ال يريــد أن  ،نــت. فــي حديثــه للجزيــرة ،ميــة لتهويــد وأســرلة المدينــة المقدســة. وأضــافالرا
يكون ألحد وصاية على القـدس والمسـجد األقصـى ،يـره، فأخـذ ب بعـاد النـواب وأسـر المهتمـين بالقـدس 
كالشيخ رائد صالح، وكـل ذلـك فـي سـبيل حجـب األنظـار عمـا يقـوم بـه علـى أرض الواقـع مـن توسـيع 

 االستيطان، وتيثيح اقتحامات األقصى.
 13/12/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 القاهرةإسطنبول و  تفجيري ن يدي الفلسطيني مجلس الوزراء .13

 خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام هللا يوم الثالثاء الفلسطيني، أعرب مجلس الوزراء :رام هللا
نتـــه ورفضـــه المطلـــق للعمـــل اإلرهـــابي الـــذي وقـــع فـــي برئاســـة رامـــي الحمـــد هللا، عـــن إدا 13/12/2016

التركيــة، مؤكــدا  تضــامن فلســطين مــع تركيــا وشــعبها فــي مواجهــة اإلرهــاب، وضــرورة  إســطنبولمدينــة 
أعــرب المجلــس عــن ألمــه واســتنكاره وتعازيــه كمــا  حشــد الجهــود اإلقليميــة والدوليــة لمواجهتــه واجتثاثــه.

الذي استهدف إحدى كنائس الياتدرائية المرقسية بالقاهرة. وأيـد  الحارة بضحايا التفجير اإلرهابي اآلثم
 المجلس رفضه المطلق لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل الشرائع والقيم واألخالق اإلنسانية.

 13/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 غزةكل الحصار واإلعمار في وزير األشغال الفلسطيني يطلع ممثلة النرويج على مشا .14
مفيد الحساينة مع ممثلـة النـرويج لـدى فلسـطين الفلسطيني ،زة: بح  وزير األشغال العامة واإلسكان 

ـــدا دســـتات، قضـــايا الحصـــار وا عـــادة إعمـــار قطـــاع ،ـــزة، فـــي ظـــل عـــدم إيفـــاء العديـــد مـــن الـــدول  هيل
 ، تجاه هذه العملية.2014تشرين األول  يتوبر/أبالتزاماتها المالية التي قطعتها في مؤتمر القاهرة في 

 14/12/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 2016 عام يوما   35 رفح معبر فتحغزة:  في الداخلية وزارة .15
 35 عمل مصر مع البري  رفح معبر أن الثالثاء، ،زة، يوم قطاع في الداخلية وزارة وكاالت: أعلنت

 .العام هذا مطلع منذ فقط يوما
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 يوما، 312 مدة االتجاهين كال في المعبر أ،لقت المصرية السلطات أن الوزارة نع صادر بيان وذكر
 .الجاري  العام خالل يوما 35 لمدة فترات وعلى متقطع بشكل فتحه تم بينما

 االتجاهين في للسفر فتحته كانت أن بعد رفح معبر إ،الق اليوم صباح المصرية السلطات وأعادت
 .االثنين إلى سبتال من متتالية أيام ثالثة لمدة
 الثالثة المعبر عمل أيام خالل ،زة قطاع ،ادروا مسافر ألفي نحو ف ن ،زة، في الداخلية بيان ووفق
 .اإلنسانية الحاالت من أ،لبهم
 فين الماضية، الثالثة األيام خالل رفح معبر عبر القطاع إلى عادوا مسافر 1500 أن البيان وأضاف
 .األسباب إبداء دون  شخصا 160 سفر المصرية السلطات منعت حين

 13/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 الحية: حماس أحيت أمل األمة بالنصر والتمكين .16
قــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس"، خليــل الحيــة، إن انطالقــة الحركــة 

أطــراف عديــدة تصــفية جــاءت لتحيــي أمــل الشــعب الفلســطيني واألمــة بالنصــر والتمكــين بعــدما حاولــت 
 القضية الفلسطينية بأشكال عدة.

وقــال الحيــة فــي تصــريح صــحفي، فــي الــذكرى التاســعة والعشــرين لحركــة حمــاس، إن حمــاس جــاءت 
على قدر وفـي الوقـت المناسـب لتنطلـق انطالقتهـا المتجـددة لتحشـد طاقـات الشـعب الفلسـطيني واألمـة 

 نحو تحرير فلسطين والقدس والمسجد األقصى.
 14/12/2016ع حركة حماس، غزة، موق

 
 على فرض المعادالت على االحتالل اإلسرائيلي ون قادر : في ذكرى االنطالقةحماس  .17

قــال النــاطق باســم حركــة حمــاس، فــوزي برهــوم، إن مرحلــة فــرض المعــادالت اإلســرائيلية علــى شــعبنا 
 الفلسطيني وعلى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية قد انتهت بال رجعة.

برهــوم فــي تصــريح صــحفي، فــي الــذكرى التاســعة والعشــرين لحركــة حمــاس، أن الحركــة ســطرت  وأيــد
أروع صفحات المجد والخلود والعطاء والتضحيات ضد الييان الصهيوني، وما زالـت تفـرض معادلتهـا 

وأوضح أن حماس بقوتهـا الجماهيريـة والشـعبية وبسـالحها المقـاوم وبطهـارة اليـد وقـوة اليلمـة  بكل قوة.
العربــي واإلســالمي اســتطاعت أن تقهــر هــذا االحــتالل فــي أيثــر مــن مــرة وفــي  االســتراتيجيالعمق وبــ

 ثال  حروب متتالية وما زالت تعد العدة كي تدافع بكل قوة عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
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وبي ن أن أي معركة مستقبلية مع الييان اإلسرائيلي ستشهد صفحة جديدة ناصعة من صـفحات العمـل 
ي المقــاوم ضــد االحــتالل اإلســرائيلي دفاعــا عــن األســرى والمســرى وعــن فلســطين وعــن الحــق الجهــاد

وتعهـــد باســـتمرار الحركـــة علـــى ذات طريـــق قياداتهـــا الشـــهداء حتـــى تحقـــق حلـــم  الفلســـطيني المقـــدس.
 الشعب الفلسطيني وأمله و،اياته في النصر المؤزر لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا ضد الييان اإلسرائيلي.

 14/12/2016حركة حماس، غزة،  موقع
 

 للوطن وجيال  مؤهال  للتحرير النطالقة حماس: بنينا جيشا   29في الذكرى  ""القسام .18
عامــا  29أيــدت كتائــب الشــهيد عــز الــدين القســام الجنــاح العســكري لحركــة "حمــاس" أنــه وبعــد : ،ــزة

والجمــالين، وبنــت جيشــا حققــت اليتائــب حلــم شــهدائها الياســين والرنتيســي والمقادمــة وشــحادة وعيــاش 
 للوطن وجيال مؤهال لملحمة العودة والتحرير.

وقــال أبــو عبيــدة المتحــد  باســم اليتائــب فــي تغريــدات لــه علــى صــفحته الشخصــية عبــر تــويتر مســاء 
الثالثــاء: "فــي ذكــرى انطالقــة حركتنــا المجاهــدة ال زالــت ل قصــى بوصــلتنا، ول مــة انتماؤنــا، ولشــعبنا 

 اؤنا، وهلل رايتنا و،ايتنا".والؤنا، ول سرى وف
عامـــا خط تهـــا كتائـــب القســـام بالـــدم والبـــارود، وأتقنـــت صـــناعة التـــاريخ وصـــيا،ة جيـــل  29وأضـــاف: "

 التحرير، وأضحت بفضل هللا أيقونة النصر وعنوان البطولة".
 13/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بدران: بوصلتنا نحو القدس وفلسطين .19

كــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" حســام بــدران، إن بوصــلة الحركــة واضــحة نحــو قــال النــاطق باســم حر 
 القدس وفلسطين كل فلسطين، مشددا  على أن اللقاء في القدس وباحات المسجد األقصى ليس ببعيد.
وأيد بدران في تصريح صحفي، في الذكرى التاسعة والعشـرين لحركـة حمـاس، علـى أن كـل محـاوالت 

ئهـــا بـــاءت بالفشـــل، الفتـــا  إلـــى أن الحركـــة أصـــبحت رقمـــا  ال يمكـــن تجـــاوزه فـــي تغييـــب الحركـــة واحتوا
 الساحة الفلسطينية واإلقليمية.

وشـدد علـى أن حركـة حمـاس اليـوم هـي أصـلب مــن أن تبيسـر، وأيبـر مـن أن تبحتـوى وهـي أشـد عــودا  
العشــرين هــو وأوضــح بــدران أن االحتفــال بــذكرى انطالقــة الحركــة التاســعة و  ممــا كانــت عليــه ســابقا .

 احتفال بذكرى وطنية تخص الشعب الفلسطيني ككل، وليس حدثا  حزبيا  خاصا .
 14/12/2016موقع حركة حماس، غزة،   
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 عمليات القتل واإلبادة في حلب تستنكرحماس  .21
قالت حركة "حماس" إنها تتابع ببال  األلم واالستهجان ما يجري في مدينة حلب وما يتعرض له أهلها 

بادة تقشعر لها األبدان ويندى لها الجبين.من مجازر   وعمليات قتل وا 
وأيدت الحركة في تصريح صحفي، يوم الثالثاء، على استنكارها ورفضها ليل عمليات القتل واإلبـادة 

 التي يتعرض لها اآلمنون األبرياء في حلب، معلنة عن تضامنها معهم.
ألمـة بالعمـل الفـوري مـن أجـل حمايـة المـدنيين وطالبت حماس كـل  العقـالء واألحـرار والمسـؤولين فـي ا

نقـاذ مـن تبقـى مـنهم علـى قيـد الحيـاة. ودعـت المؤسسـات الدوليـة والحقوقيـة واإلنسـانية فـي  في حلـب وا 
العالم إلـى التـدخل الفـوري والسـريع مـن أجـل وقـح هـذه المجـازر المروعـة والوقـوف إلـى جانـب أطفـال 

نقاذهم من عمليات  القتل والدمار. حلب ونسائها وشيوخها، وا 
 14/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ندد بالمجازر في حلبت "اإلسالميالجهاد " .21

نـــدد عضــو المكتـــب السياســـي لحركــة الجهـــاد اإلســـالمي محمــد الهنـــدي مســـاء يــوم الثالثـــاء بمـــا : ،ــزة
 تشهده مدينة حلب السورية من مجازر وعمليات قتل جماعية والصمت الدولي على ذلك.

"شمس نيوز" اإلخباري عن الهندي قولـه إن "حقـوق اإلنسـان والقـانون الـدولي يلفـس أنفاسـه  ونقل موقع
 في حلب".

وأضاف أن "العالم كله الذي يشاهد على المباشر الحرائق ومذابح األطفال في حلب بأنه بال ضـمير، 
 فيما الدول الظالمة تجبي ثمن صراعها ومصالحها من دماء أهل حلب المحاصرة.

 هندي أن "كل األياذيب والترهات التي يتشدق بها الظلمة وأبواقهم تتساقط على مشارف حلب".وأيد ال
 13/12/2016، فلسطين أون الين

 
 تنقل إلى حماس شروط مصر لتحسين العالقات "الجهاد": "اللندنية"الحياة  .22

ع القـاهرة يشارك عـادة فـي نسـج العالقـات مـ "حماس"قال قيادي بارز في حركة : فتحي صب اح -،زة 
التي توترت كثيرا  خالل السـنوات األربـع الماضـية بعـد عـزل الـرئيس محمـد مرسـي، إن القـاهرة أرسـلت 

 شروت لتحسين العالقة بين الجانبين. 3الحركة، عبر أطراف أخرى،  إلى
أرسـلت "، موضحا  أن القـاهرة "ضبابية"العالقة بين الحركة ومصر بأنها  "حماس"ووصح القيادي في 

ترحيـب عـدد مـن  إلى، في إشارة "الحركة وعبرت عنها في أيثر من مرة التقطتهات إيجابية قوية إشارا
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المدعوة من جانب  "الغزية"قادة الحركة البارزين بالتوجهات المصرية الجديدة، وبتسهيل مغادرة الوفود 
 القاهرة.

تيتيكيــة، أو نكايــة فــي اســتراتيجية وليســت "لينــه تمنــى أن تيــون التوجهــات الجديــدة تجــاه قطــاع ،ــزة 
الرئيس عباس، وأن تتراجع عنها الـــقاهـــــرة في حال تحســـنت العـــالقة مع األخير أو زالت أسباب توتر 

ــم تتواصــل مــع الحركــة فــي شــأن التوجهــات الجديــدة بطريقــة "أن القــاهرة  إلــى، مشــيرا  "العالقــة مــــــعه ل
الجهاد اإلسالمي، و،يرها وشخصيات محسوبة على  مباشرة، بل عبر أطراف أخرى، من بيــنها حركة

 ."حماس لتسوية األمور بين الحركة ومصر
التـزام الحركـة وقواهـا األمنيـة ضـبط الوضـع علـى الشـريط "وعرض مطالب مصـر الثالثـة المتمثلـة فـي 

منــع أي كــان "كيلــومترا ، فــوق األرض وتحتهــا، و  14الحــدودي الفاصــل بــين القطــاع ومصــر وطولــه 
، و "الســلفيين المتشــددين( مــن التحــرك عبــر الحــدود باتجــاه شــبه جزيــرة ســيناء أو العكــس )خصوصــا  

 ."القطاع إلىعدم السماح ألي مطلوب أو فار مصري من وجه العدالة باللجوء "
ور،ـم أن الحركــة تنفـي وجــود أي مطلـوبين مصــريين، إال أن القـاهرة تبصــر علـى وجــود عـدد مــنهم فــي 

 إنها أبلغت الحركة بأسمائهم واألماين التي يتوارون فيها عن األنظار.حماية الحركة، بل تقول 
التقــارير التــي "أصــبحت لــديها قناعــة األن أيثــر مــن أي وقــت مضــى بــأن "وقــال القيــادي إن القــاهرة 

. "تلقتهــا مــن بعــض الجهــات عــن هــذه النقــات كاذبــة، وأن االحتقــان والتــوتر خــح وتراجــع عــن ذي قبــل
تزمــة أمــن مصــر القــومي ولــم تســمح ولــن تســمح بــأن يــتم انتهايــه أو تعريضــه مل"وأضــاف أن الحركــة 

للخطــر انطالقــا  مــن ،ــزة، وتــم تعزيــز اإلجــراءات األمنيــة والرقابــة علــى الحــدود، ومنعــت أي تحركــات 
 ."عبر الحدود، خصوصا  من األنفاق

 14/12/2016الحياة، لندن، 
 

 كبير  لقرارات مؤتمر فتح السابع اإلسرائيلي ة تشعر بارتياح   الحكومة: ف مردخايؤاي .23
ق أعمـال الحكومـة  زهير أندراوس: - الناصرة أوضح الجنرال في جيش االحتالل يؤاف مردخاي، مبنس 

ل والمبباشــــر مــــع الســــلطة الفلســــطيني ة، أوضــــح أن   اإلســــرائيلي ة فــــي المنــــاطق المبحتل ــــة، والمســــؤول األو 
رارات مـؤتمر حركـة فـتح السـابع، الـذي اختـتم أعمالـه مـؤخر ا الحكومة اإلسرائيلي ة تشعر بارتياٍح كبيٍر لقـ

 في مدينة رام هللا.
ـد ” ،الي تساهل“وقال الجنرال اإلسرائيلي  في حدي  إلذاعة الجيش  إن  ما شاهدناه خالل المؤتمر يؤك 

 نجاحه، ونجاح الرئيس عب اس في إحدا  تغييٍر حقيقيٍ  في حركة فتح، الفت ـا فـي الوقـت عينـه إلـى أن  
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حركــٍة ”فــتح قــد تغيــر ت إلــى األفضــل تحــت قيادتــه، وهــي اآلن تختلــح كلينــا عــن تلــك التــي عرفناهــا كـــ
 ، على حد  وصفه.”تخريبي ٍة متور طٍة في العمليات اإلرهابي ة

ه علــى ســؤاٍل إن  أجهــزة األمــن اإلســرائيلي ة لــديها تقــديرات دقيقــة  ــد الجنــرال مبردخــاي فــي معــرض رد  وأي 
ت التي ستقود فتح في المرحلة المقبلـة، وهـي شخصـيات لـن تيـون مم ـن يسـبح ضـد  ألسماء الشخصيا

ا على مجريات األمور في مناطق الضفة الغربيـة، ولـدينا  تي ار الرئيس عب اس، الذي يبحكم قبضته جيد 
 تأييدات وتطمينات أن ه لن ينجح َمْن له عالقة باإلرهاب أْو من الداعين له، على حد  تعبيره.

مردخـاي أن  الحكومـة اإلسـرائيلي ة قـد مت كـل  مـا يمكنهـا لتسـهيل وصـول أعضـاء فـتح إلـى رام وأضـاف 
هللا خــالل األســبوع الــذي عبقــد فيــه المــؤتمر الســابع، وأن  مكتــب المنســق اإلســرائيلي  كــان علــى اتصــاٍل 

ـا مـع السـفير القطـري السـي د محمـد العمـادي، بهـدف تـذليل  دائٍم مع مكتـب الـوزير حسـين الشـيخ، وأيض 
كــل العقبــات أمــام انعقــاد مــؤتمر فــتح وتلبيــة كافــة طلبــات الــرئيس عبــاس والشــؤون المدنيــة، باســتثناء 
إعاقــة وصــول عــدد مــن األعضــاء مــن ،ــز ة والخــارج، وهــم مــن أصــحاب الســوابق، وقــد قــاموا بعمليــات 

 تخريبية ضد  إسرائيل، على حد  تعبيره.
 13/12/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 حوار وطني في القاهرة لتحقيق المصالحةلتؤكد تمسكها بالثوابت وتدعو  لسطينيةالف الفصائل .24

بحقــوق الشــعب  "التمســك الحــازم"أشــرف الهــور: أيــدت قيــادة القــوى الوطنيــة واإلســالمية علــى  -،ــزة 
الفلسطيني وثوابته الوطنية على الر،م من كل محاوالت االحتالل للمس بهـذه الثوابـت، وذلـك بمناسـبة 

الــذي يؤكــد علــى حــق عــودة الالجئــين الفلســطينيين إلــى ديــارهم وممتليــاتهم  194دور القــرارذكــرى صــ
التـــي شـــردوا منـــه. وشـــددت علـــى أنـــه لـــن يكـــون هنـــاك ســـالم أو اســـتقرار دون عـــودة جميـــع الحقـــوق 
الفلسطينية. وطالبت بعقد اجتماع وطني شامل في العاصمة المصرية القاهرة لتطبيق بنود المصالحة 

نهاء ا نسـخة منـه عقـب اجتماعهـا المركـزي  "القـدس العربـي"النقسام. كما شـددت فـي بيـان لهـا تلقـت وا 
 ."تدخال جديا وفاعال من المجتمع الدولي لتطبيقه"في مدينة رام هللا، على أن القرار الدولي يتطلب 
هنـاك سـالم لن يكون "، مشيرة إلى أنه "ال تسقط بالتقادم"وأيدت في الوقت ذاته على أن هذه القرارات 

قامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة كاملـة  أو أمن أو استقرار دون عودة الالجئين وحق تقرير المصير وا 
طالق سراح األسرى والمعتقلين  ."السيادة وعاصمتها القدس وا 

وفي هذا السياق أعادت قيادة القوى التأييـد علـى أهميـة اإلسـراع بالـذهاب إلـى مجلـس األمـن الـدولي لــ 
ص مشـــروع قـــرار حـــول االســـتيطان االســـتعماري ،يـــر الشـــرعي و،يـــر القـــانوني، الـــذي تقـــوم وضـــع نـــ"

 ."حكومة االحتالل بالبناء والتوسع ومحاولة شرعنة هذا االستيطان
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العمــل الفــوري علــى عــزل "و BDSودعــت قيــادة القــوى الفلســطينية إلــى دعــم حركــة المقاطعــة الدوليــة 
 ."ومقاطعة حكومة اإلرهاب االحتاللية

جددت كذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية األمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدوليـة و 
 والقانون الدولي ووضع حد لجالء االحتالل واستيطانه ضمن سقح زمني محدد.

 14/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 / نوفمبرتشرين الثانيخالل  الفلسطينيين عمليات: انخفاض في "الشاباك" .25
أظهـــرت معطيـــات نشـــرها جهـــاز األمـــن العـــام اإلســـرائيلي "الشـــاباك"، يـــوم الثالثـــاء، أن هنـــاك : القـــدس

 انخفاضا في الهجمات الفلسطينية خالل الشهر الماضي.
في  153، بالمقارنة مع 95وبحسب تلك المعطيات ف ن عدد الهجمات خالل شهر تشرين الثاني بل  

 الشهر تشرين أول الماضي.
المعطيــات التــي أوردتهــا اإلذاعــة العبريــة العامــة إلــى أن تلــك الهجمــات أدت إلــى إصــابة وأشــارت تلــك 

 جندي بجروح طفيفة.
 13/12/2016القدس، القدس، 

 
 عين الحلوة جدارللدرس االقتراحات المقدمة كبديل واللجان األمنية الفلسطينية  فصائلللاجتماع  .26

، إثــر "الجــدار"ي عــين الحلــوة انطالقــا  مــن أزمــة فــ األمنــيعــاد النقــاش المتعلــق بــالملح : محمــد صــالح
لبنـان آتيـا  مـن فلسـطين المحتلـة بعـد مشـاركته فـي المـؤتمر العـام  إلـى "فتح اللجنة المركزيـة"عودة وفد 

اللجنــــة "ســــيلتقي خــــالل الســـاعات المقبلــــة أعضــــاء  "فــــتح"وعلــــم أن  وفـــد  األخيـــر للحركــــة فــــي رام هللا.
واالتصــاالت التــي  "جــدار عــين الحلــوة"آخــر التطــورات المرتبطــة بـــ  لالطــالع علــى "الفلســطينية العليــا

 جرت مع قيادة الجيش اللبناني بهذا الخصوص.
المكل فــة وضــع خطــة أمنيــة بديلــة عــن  "الفلســطينية الخماســية األمنيــةاللجنــة "وســيلتقي الوفــد أعضــاء 

ن فــي المخــيم ومنــع تســلل نفســها التــي كــان ســيؤديها لجهــة حفــس األمــ األمنيــةلتــؤدي المهــام  "الجــدار"
 ومراقبة تحركات الشبكات المشبوهة. أمنية أعمالالمتورطين في 

وسيشـهد مقـر الســفارة الفلسـطينية فـي بيــروت خـالل الســاعات المقبلـة اجتماعـا موســعا لقيـادة الفصــائل 
مــة كبــديل المقد األمنيــةالعليــا لــدرس االقتراحــات  األمنيــةالفلســطينية واللجنــة األمنيــة المصــغرة واللجنــة 

 عن الجدار والتوافق عليها بعد مناقشتها ومن ثم عرضها على قيادة الجيش في الجنوب إلبداء الرأي.
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فـي اليلمـات التـي ألقيـت، أمـس، فـي عـين الحلـوة فـي مهرجـان حركـة  "الجـدار"من جهة ثانية، حضـر 
 في الذكرى التاسعة والعشرين النطالقتها. "حماس"

 14/12/2016السفير، بيروت، 
 

 عماد الرفاعي أبوفي لبنان  اإلسالمي"الجهاد "لقاء بين بهية الحريري ومسؤول  .27
 أبــوفــي لبنــان  "اإلســالميحركــة الجهــاد "عقــد لقــاء بــين النائبــة بهيــة الحريــري ومســؤول : محمــد صــالح

واالســتقرار فــي عــين الحلــوة وإليجــاد مخــارج الئقــة تنهــي  األمــنعمــاد الرفــاعي الــذي دعــا إلــى تعزيــز 
العليــا قامــت بدراســة خيــارات تتعلــق بالحفــا   األمنيــةين الحلــوة، الفتــا  االنتبــاه إلــى أن  اللجنــة جــدار عــ
 داخل المخيم. األمنعلى 

 14/12/2016السفير، بيروت، 
 

 تهايوضح حجم الصناعات العسكرية وتطورها منذ نشأكتائب القسام تنشر ملفا   .28
اح العســكري لحركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس، نشــر الموقــع اإلليترونــي ليتائــب القســام، الجنــ: ،ــزة

ملفا  يوضح فيه حجم الصناعات العسكرية وتطورها منذ نشأة اليتائب، وذلك تزامنا  مع إحيـاء الـذكرى 
 النطالق الحركة. 29الـ

وتضـــمن الملـــح صـــورا  ومعلومـــات حـــول األســـلحة التـــي صـــنعت بأيـــدي مجاهـــدي القســـام، بـــدءا  مـــن 
فــي قطــاع ،ــزة، مــرورا  بعــوزي حمــاس واألحزمــة  1992تــم صــناعته عــام  مســدس "جولدســتار" والــذي
 الناسفة والقنابل اليدوية.

كمــا أظهــر الملــح الصــواريخ والعبــوات المضــادة للــدروع واألفــراد، إضــافة إلــى بندقيــة الغــول وطــائرات 
 .2014األبابيل التي كشفت عنها اليتائب خالل معركة العصح المأيول عام 

حة المصنعة محليا  كانت الصواريخ التي بدأت كمـا جـاء فـي الملـح، صـواريخ القسـام ومن أبرز األسل
وصاروخي العطـار وأبـو شـمالة اللـذين لـم تيشـح  R160قصيرة المدى وتطورت وصوال  إلى صاروخ 

ــدينا مزيــد" فــي   اليتائــب عــن مــداهما وفاعليتهمــا. وخــتم الموقــع ملــح الصــناعات القســامية بعبــارة "ول
 ن هذا ما سمح بنشره من األسلحة القسامية.إشارة إلى أ
 http://www.alqassam.ps/arabic/snaat: على الملح المصور اضغط هنا لالطالع

 13/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 

http://www.alqassam.ps/arabic/snaat
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 دهسو  عنة طاعتقال فلسطينية شمال القدس بزعم محاولتها تنفيذ عملي .29
اد عت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أن المواطنة الفلسطينية التـي تـم : خلدون مظلوم - القدس المحتلة

اعتقالها على حاجز "قلنديا" العسكري )شمالي مدينة القدس(، ظهر اليوم الثالثاء، كانـت تحـاول تنفيـذ 
انـت تمشـي مسـرعة باتجـاه وقالت شـرطة االحـتالل فـي بيـان لهـا، إن مركبـة فلسـطينية ك عملية دهس.

 مسلك السيارات على حاجز "قلنديا"، ما شك ل خطر ا على القوات اإلسرائيلية.
وزعمت أن الفلسطينية توق فت ونزلت من مركبتها حاملة "على ما يبدو سكين ا، وقالت هللا أيبر"، حي  

ت أن الشـــــرطة وأوضـــــح قـــــام الجنـــــود اإلســـــرائيليون باعتقالهـــــا، دون إصـــــابتها، وفـــــق بيـــــان الشـــــرطة.
 اإلسرائيلية فتحت تحقيق ا في الحادثة، وبدأت البح  في شبهات محاولة تنفيذ عملية دهس.

" العبــــري، قــــال إن القــــوات اإلســــرائيلية علــــى حــــاجز "قلنــــديا" العســــكري )شــــمالي 0404وكــــان موقــــع "
 القدس(، أصابت فلسطينية بالرصاص، بعدما حاولت تنفيذ هجوم.

لطواقم الهالل األحمر الفلسطيني من االقتراب من حاجز قلنـديا، والوصـول  ولم تسمح قوات االحتالل
 للشابة التي اصطدمت سيارتها على الحاجز.

وقـــال شـــهود عيـــان لــــ "قـــدس بـــرس"، إنـــه تـــم اعتقـــال الشـــابة دون إطـــالق النـــار عليهـــا، إال أن الجنـــود 
 اإلسرائيليين قاموا باالعتداء عليها بالضرب المبرح.

 13/12/2016، قدس برس
 

 كية من تل أبيب إلى القدس هي فكرة "عظيمة"ير بنقل السفارة األم فكرة ترامب: نتنياهو .31
 األمريكيقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الثالثاء، إن فكرة الرئيس : هاشم حمدان

ي فكــرة "عظيمــة"، مــن تــل أبيــب إلــى القــدس هــاألمريكيــة المنتخــب دونالــد ترامــب، بشــأن نقــل الســفارة 
 " باللغة العبرية.35مستخدما التوصيح ذاته الذي أطلق على الطائرة "إف 

وفــي حديثــه مــع الصــحافيين، خــالل زيارتــه ألذربيجــان، قــال إن "ترامــب هــو داعــم إلســرائيل، ويعــرف 
 كيح يقدر ر،بة إسرائيل بالسالم".

ركـي الواسـع أيثـر مـن أي دولـة أخـرى وبحسب نتنياهو ف ن إسرائيل تتمتع بكونهـا تحظـى بالـدعم األمي
 في العالم.

التي تتخذ القـرار بشـأن وأضاف أن "الواليات المتحدة تدرك أن إسرائيل هي التي تقرر مصيرها، وهي 
 على حد تعبيره. ،مستقبلها"

 13/12/2016، 48عرب   
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 نتنياهو يرفض استقبال وزيرة الخارجية السويدية .31
رجيـة اإلسـرائيلية إن رئـيس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو، الـذي يحـتفس لندن: قالت مصـادر فـي وزارة الخا

 أنبهــذه الحقيبــة، يــرفض اســتقبال وزيــرة الخارجيــة الســويدية مــار،وت ويــل ســتروم، التــي مــن المقــرر 
 تصل إلى فلسطين ،دا الخميس.

عــن مصــادر فــي الخارجيــة اإلســرائيلية فــ ن اتصــاالت جــرت بــين  "هــترتس"وحســب مــا نقلتــه صــحيفة 
ن إسرائيل رفضت استقبال الوزيرة السويدية.  الحكومتين اإلسرائيلية والسويدية عبر سفارتي البلدين، وا 
ومــع أن إســرائيل ادعــت أنــه ال يمكــن عقــد لقــاء مــع الــوزيرة الســويدية ألســباب تتعلــق بالجــدول الزمنــي 

الســويد المؤيــد للزيــارة، إال أن مصــادر أشــارت إلــى أن رفــض نتنيــاهو لقاءهــا نــاجم عــن موقــح دولــة 
للقضــية الفلســطينية والمنــاهض لالســتيطان، وبفعــل تصــريحات ســابقة للــوزيرة الســويدية ضــد إســرائيل 

 وممارساتها في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 14/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
نتنياهو وحبل ملصق تحقيق حول يصادق على فتح للحكومة اإلسرائيلية المستشار القضائي  .32

 شنقةالم
صـادق المستشـار القضـائي للحكومـة اإلسـرائيلية أفيحـاي منـدلبليت، يـوم الثالثـاء، علـى : بـالل ضـاهر

فـتح تحقيـق بشـبهة التحــريض فـي أعقـاب تعليــق ملصـقات، فـي أياديميـة الفنــون لبتسـلئيلل فـي القــدس، 
 تظهر فيها صورة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى جانب حبل مشنقة.

وكــان طــالب فــي الحــرم األيــاديمي قــد أزالــوا أمــس هــذه الملصــقات. وتــرددت تقــديرات مفادهــا أن هــذه 
الملصقات عبارة عن عمل احتجاجي من جانب أحد طالب األياديمية، لين ليس واضـحا بعـد مـا إذا 

 كان الملصق وظيفة دراسية أم عمل شخصي.
ياديميــة هــي لحيــز محمــي لحريــة التعبيــر فــي وعقبــت أياديميــة لبتســلئيلل علــى الملصــق بــالقول إن األ

بداعي في مواضيع متنوعة تشغلهم.   إسرائيل، ويسمح للطالب بنقاش حر ونقدي وا 
وأوضــحت األياديميـــة أن لالعمـــل )الفنـــي(، ســـواء كـــان ناجحــا أو ،يـــر نـــاجح، ف نـــه جـــزء مـــن خطـــاب 

ن عــام أو مكشــوفة، مهنــي، معلــق علــى حــائط داخلــي فــي ســاللم األياديميــة، ولــيس معروضــا فــي مكــا
 ويخلو من أي تحريض سياسي وعلى هذا النحو ينبغي الحكم عليهل.

 13/12/2016، 48عرب   
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 من تعرضه لهجوم الحراسة على بينيت خوفا   عززيالشاباك  .33
عـــززت وحـــدة حمايـــة الشخصـــيات فـــي جهـــاز األمـــن العـــام اإلســـرائيلي "الشـــاباك"، فـــي األيـــام : رام هللا

 الوزير نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي. األخيرة الحراسة على
وحسب موقع القناة العبرية السابعة، ف ن هنـاك مخـاوف شـديدة مـن إمكانيـة تعـرض بينيـت لهجـوم مـن 

 يمينيين متطرفين خالل خروجه من منزله في منطقة رعنانا.
بنيـامين نتنيـاهو  وأشار الموقـع إلـى أن المخـاوف تعـود ألسـباب تتعلـق بموافقـة بينيـت علـى تسـوية مـع

 بشأن بؤرة عامونا االستيطانية.
 13/12/2016القدس، القدس، 

 
 إلى القدساألمريكية ترحب بتأكيد مديرة حملة ترامب نيته نقل السفارة  "إسرائيل" .34

ســارع رئــيس البلديــة اإلســرائيلية للقــدس المحتلــة نيــر بركــات إلــى الترحيــب : أســعد تلحمــي -الناصــرة 
المنتخب دونالد ترامب، أول من أمس بأن الـرئيس  األمريكيمديرة حملة الرئيس  بأقوال كليان مونوي،

 أبيــبمــن تـل األمريكيـة سـيعمل علــى الوفـاء بالتزامــه خـالل المعركــة االنتخابيـة نقـل الســفارة "المنتخـب 
. وقــال بركــات لةذاعــة العامــة انــه عــرض علــى قــريبين مــن الــرئيس المنتخــب عــددا  مــن "إلــى القــدس
في القـدس التـي يمكـن لواشـنطن أن تختـار أحـدها لسـفارتها، مضـيفا  أن االنطبـاع الـذي تركتـه المباني 

اتصاالته مع شخصيات قريبة من الرئيس المنتخب هو أن األخير جاد في نيته نقل السفارة األميركية 
 من تل أبيب.

 14/12/2016الحياة، لندن، 
 

 "عمونة" مستعمرةإخالء جنود إسرائيليون يرفضون المشاركة بموقع "واال":  .35
عمونـــة  مســـتعمرةرفـــض جنـــود إســـرائيليون تنفيـــذ األوامـــر الخاصـــة بـــ خالء : )بتـــرا( - القـــدس المحتلـــة

 المقامة على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من محافظة رام هللا.
ووفقــا لموقــع "واال" العبــري اإلليترونــي، انضــم جنــود مــن ،البيــة الوحــدات العســكرية التــي يفتــرض أن 

شارك في عمليات اإلخالء، إلى حالة رفض عامة سائدة بـين الجنـود بشـأن هـذه الخطـوة، قبيـل تنفيـذ ت
 عمونة. مستعمرةقرار المحكمة اإلسرائيلية العليا، الصادر منذ عامين بشأن إخالء 

ودشن هؤالء الجنود حسابا على مواقع التواصل االجتماعي "فيسـبوك"، حمـل اسـم "أنـا أيضـا سـأرفض 
جنديا، ووبضعت اليثير من الصور التي  1200مونة"، قبل أسبوعين، وتخطى عدد المتابعين إخالء ع
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تظهــر تأييــدهم علــى عــزمهم عــدم تنفيــذ األوامــر العســكرية، منتقــدين قــرار المحكمــة العليــا ومطــالبين 
 زمالؤهم من جنود الجيش اإلسرائيلي بالسير على خطاهم واالنضمام إليهم.

" رفضـها اليامـل للمشـاركة فـي عمليـات 605تيبة هندسية قتالية هي "اليتيبة وبحسب الموقع، أعلنت ك
اإلخـــالء المرتقبـــة، وفـــي الوقـــت الـــذي انضـــمت إليهـــا المزيـــد مـــن اليتائـــب، تعمـــل المؤسســـة العســـكرية 
اإلســرائيلية حاليــا علــى االســتعداد لتنفيــذ اإلخــالء، وقامــت قــوات عســكرية بــ جراء عمليــات تــدريب فــي 

 جنوب إسرائيل، تحسبا إلخالء المستوطنين.إحدى القواعد 
 14/12/2016، الغد، عم ان

  
 فلسطينيينال قتليخفون أدلة على جرائمهم بعد  سرائيليجيش اإلالضباط وجنود "هآرتس":  .36

أيـــد مســـؤولون كبـــار فـــي النيابـــة العامـــة والشـــرطة فـــي إســـرائيل علـــى أن جنـــود االحـــتالل : محمـــد وتـــد
يين مشــتبهين بتنفيــذ عمليــات طعــن. واألمــر الجديــد الــذي كشــفته النيابــة يرتيبــون جــرائم إعــدام فلســطين

خفـاء أدلـة  العامة والشرطة، هو تحذيرهم سلطات الجيش من أن جنـود االحـتالل درجـوا علـى طمـس وا 
 على جرائمهم، األمر الذي يمنع استنفاذ التحقيقيات في هذه الجرائم، على حد زعم النيابة والشرطة.

نــدالع الهبــة الفلســطينية، ارتفــع بشــكل هائــل إعــدام الفلســطينيين والفلســطينيات بنيــران ويــذكر أنــه منــذ ا
 جنود االحتالل، بزعم تنفيذ عمليات طعن ،البا ال يصاب فيها إسرائيليين.

وتأتي عشرات اإلعدامات الميدانية لفلسطينيين على الحواجز العسكرية، في ظل اعتماد سياسة سرعة 
ود، بتشــجيع مــن القيــادة السياســية اإلســرائيلية وقــادة المســتوطنين. وبعــد ذلــك الضــغط علــى الزنــاد للجنــ

 يتعمد الجنود إخفاء األدلة والتشويش على ساحات العمليات حتى قبيل وصول طواقم التحقيق.
وكانــت النيابــة اإلســرائيلية قــد توجهــت لســلطات الجــيش برســالة رســمية حــذرت مــن خاللهــا مــن الــنهج 

حيــال التعامــل مــع ســاحات العمليــات، وذلــك قبــل أســبوع مــن إقــدام الجنــدي القاتــل، الــدارج بــين الجنــود 
إليئــور أزريــا، علــى إعــدام الشــاب عبــد الفتــاح الشــريح فــي تــل الرميــدة فــي الخليــل، بــ طالق رصاصــة 

 على رأسه.
وكشــفت التحقيقــات التــي أجراهــا الجــيش النقــاب عــن إخفــاء الجنــود أدلــة وبينــات مــن مواقــع جــرائمهم، 

ذلك تالعب الجنود بها وبساحات العمليات قبل وصول ضبات الشرطة العسكرية للمكان، كما تبين وك
دخول اليثير من المستوطنين والجنود لساحة العمليات ومساسهم باألدلة، األمر الذي من شأنه المس 

 بعمل خبراء التشخيص الجنائي.
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دعــاوى قضــائية بالمحافــل الدوليــة ضــد وحيــال ذلــك، تبــدي الســلطات اإلســرائيلية مخاوفهــا مــن تحريــك 
جنود وضبات بالجيش في أعقاب جرائم إطالق النار على فلسطينيين خالل المواجهـات التـي تشـهدها 

 األراضي الفلسطينية.
وشرعت النيابة العسكرية باالستعداد وفحـص الملفـات والحـاالت التـي قتـل الجنـود خاللهـا فلسـطينيين، 

ات التـي تـم فحصـها وأتضـح وجـود صـعوبات باألدلـة والبينـات التـي ويدور الحـدي  عـن عشـرات الملفـ
تحــــول دون الوصــــول إلــــى عمــــق الحقيقــــة بســــبب نهــــج الجنــــود بتعمــــدهم إخفــــاء األدلــــة مــــن ســــاحات 

 العمليات.
 13/12/2016، 48عرب   

 
 المستوطنون يتظاهرون ضد إخالء عمونا أمام مسكن نتنياهو .37

تظــاهر المئــات مــن ناشــطي اليمــين، مســاء يــوم الثالثــاء، أمــام مســكن رئــيس الحكومــة : هاشــم حمــدان
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، في القدس، احتجاجا علـى مـا اعتبـروه إخـالء للبـؤرة االسـتيطانية لعمونـال، 

 الغربية المحتلة. ةعلما أنها مقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضف
عمونـا مقامـة علـى الجبـل الـذي وقـح عليـه  مسـتعمرةئيل إنـه ليجـب تـذكر أن قال الحاخام يسرائيل أر و 

أبونـا إبـراهيم )النبـي إبـراهيم الخليـل(ل. وأضـاف للــن نتـرك عمونـا، ولـن نتـرك أرض إسـرائيلل. علـى حــد 
 تعبيره.

لبيت أريهل، آفـي نعـيم، فـي تطرقـه إلـى المخـاوف مـن العنـح  مستعمرةوقال رئيس السلطة المحلية في 
 ء اإلخالء إن لالمستوطنين يواجهون عنح من يريد إخراجهم من أرضهمل، على حد زعمه.أثنا

 13/12/2016، 48عرب   
 

 "القدس" قناة نفقة على لألردن لسفرها زعبي حنين على اإلسرائيلية الحملة تجدد .38
 نع الينيست عضو على مجددا وا عالمية سياسية إسرائيلية أوسات حملت: عواودة وديع - الناصرة
 نفقة على األردن إلى بالسفر اتهامها خلفية على المرة وهذه. زعبي حنين المشتركة العربية القائمة
 .حماس لحركة التابعة" القدس" فضائية
 الماضي الصيح في سافرت زعبي أن أمس كشح" يسرائيل ،الي" يدعى عبري  إخباري  موقع وكان
 يسرائيل" كتلة رئيس دعا النشر وبعد(. الينيست) اإلسرائيلي البرلمان عليها صادق رحلة في ل ردن
 مباركات تنشر" اإلرهابية" القدس قناة إن وقال. مهاجمتها بعد زعبي لمقاضاة اليطوف روبيرت" بيتنا
 زعبي سفر أن اإلسرائيلي المسؤول واعتبر. إسرائيليين ضد" تخريبية" لعمليات دائما حماس حركة
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 وجه في" بصقة" بمثابة ذلك إن وقال. الحقيقية وجهاتهات عن يكشح" القدس" نفقة على ل ردن
 تيريس تفضل وهي إسرائيل في العربي المجتمع تمثل ال زعبي حنين" وتابع. ومواطنيها إسرائيل
 بمتابعة الحقيقي واالنشغال العمل من بدال ب سرائيل للمساس إعالمية بتصريحات وأوقاتها طاقاتها
 ".جمهورها قضايا
 ونوهت. ل ردن زعبي سفر على صادقت إنها الينيست في واآلداب السلوك لجنة قالت جهتها من
 لم لينها صحافية مقابالت إجراء بغرض إعالم وسائل نفقة على السفر للنواب المسموح من أنه

 .محاوالت عدة ر،م زعبي حنين مع التحد  من" العربي القدس" تتمكن ولم. مضمونها في تبح 
 14/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 المهجرة لفتا قرية أنقاض على جديد استيطاني حي إلقامة : مخطط"هآرتس" .39

 إلقامة مخططا هناك إن الثالثاء، الصادرة، يوم اإلسرائيلية" هترتس" صحيفة قالت "وفا": – هللا رام
ن وأربعين، ثمانية عام االحتالل دمرها المهجرة، التي لفتا قرية أنقاض على جديد استيطاني حي  وا 

 االستيطاني الحي إقامة دون  تحول لن األثرية وقيمته المكان في أجريت التي الجيولوجية الدراسات
 .المكان في

 .اللحظة حنى قائمة زالت ما لفتا قرية منازل من وسبعين خمسة هناك ف ن الصحيفة، ووفق
 كافة تقديم مت انه اليوم، فلسطين لصوت حدي  في صالح، الرحمن عبد سلواد بلدية رئيس وقال

 وتبل  البلدة أراضي من وثالثين ثمانية رقم القطعة مليية بخصوص المطلوبة الثبوتية الوثائق
 .إليها عمونا بؤرة مستوطني ونقل عليها كرافانات وضع يعتزم االحتالل كان دونمات خمسة مساحتها
( قانون  وجدي) ومنظمة المختصة الجهات مع دائم اتصال على البلدة سكان أن صالح وأضاف
 .االستيطان أل،راض المواطنين أراض لسلب محاوالت أي إلفشال اإلسرائيلية الحقوقية

 13/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 2016 خالل بالضفة فلسطينية منشأة 866 يهدم االحتالل .41
 العام اهذ اإلسرائيلي االحتالل قبل من هدمها تم التي الفلسطينية المنشتت عدد وتد: وصل محمد
 586 ضمنهم من مأوى  بال أصبحوا 1221 بينهم فلسطينيين، 5704 حياة على وأثرت ،866 إلى

 .المنشتت وماهية المنازل عدد تحديد دون  طفال،
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 سلطات هدم مشترك بيان في هللا، ورام القدس في األوروبي االتحاد دول بعثات رؤساء وأدان
 مطالبين الحالي، العام خالل المحتلة الغربية الضفة في فلسطينية منشأة 866لـ اإلسرائيلي االحتالل
 .الهدم عمليات بوقح
سرائيلية فلسطينية حقوقية ومؤسسات فلسطينيون  ويقول  فيه تصعد الذي الوقت في إنه ودولية وا 
 المنطقة في الفلسطينية المنازل هدم من أيضا تصعد ف نها االستيطاني، البناء عمليات من إسرائيل

 .المرخص ،ير البناء بداعي" ج"
 األوروبي االتحاد قدمها التي المنشتت من العديد العام هذا اإلسرائيلية الهدم عمليات طالت وقد

 .للفلسطينيين إنسانية كمساعدات
 اإلسرائيلية السلطات هدمت فقد ،"أوتشا" المتحدة ل مم التابع اإلنسانية الشؤون  تنسيق مكتب وبحسب

  الغربية. الضفة في" ج" المصنفة المنطقة في 2015 العام طوال منشته 453
 14/12/2016، 48 عرب

 
 "إسرائيل" بسجون  تتدهور األشقر البروفسور صحة .41

 أيام فقبل تدهورا، األشقر راشد عصام األسير الفلسطيني الفيزياء لبروفسور الصحية الحالة تزداد
 حي  المتفاقمة، الصحية حالته بسبب الرملة سجن عيادة إلى اإلسرائيلية السجون  مصلحة إدارة نقلته

 .مزمنة أمراضا معاناته جراء بالخطير وضعه وبصح
 الشهر من والعشرين الرابع في( عاما 57) األشقر الدكتور اإلسرائيلي االحتالل جيش واعتقل
 اإلداري  االعتقال إلى مباشرة تحويله وجرى  الغربية، الضفة شمال نابلس بمدينة منزله من الماضي
 .سابقة مرات في كثيرا منه عانى الذي
 العلمي تحصيله في تدرج وقد بنابلس، الوطنية النجاح جامعة في الفيزياء بقسم أستاذا األشقر ويعمل

 قدم حي  المتقدمة، والعلمية البحثية إسهاماته بعد بروفسور رتبة إلى وصل حتى الفيزياء بتخصص
 .فلسطين في بتخصصه العلمية لشخصياتا قائمة لتصدر أهلته علميا بحثا 120 عن يزيد ما

 13/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

  بالقدس 2016 لعام الخامسة بدورتها المقدسي الشباب قمة انطالق .42
 السياسي القرار صنع في مشاركتهم أن المقدسي الشباب من %44 أصالن: يرى  هبة -القدس 
 الشباب قمة في الحضور آراء النسب هذه وتمثل فقط، شكلية إنها منهم %39 قال حين في معدومة،
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 الشباب" عنوان تحت أمس بالقدس جلساتها انطلقت والتي ،2016 لعام الخامسة بدورتها المقدسي
 ".2030 المقدسي
 الرؤيا ومؤسسة المجتمعي للعمل اللقلق برج مركز جمعية قِّبل من نفذت التي- القمة وشكلت

 تنقصهم واحتياجات تهمهم قضايا خاللها ناقشوا ا،شاب 250 من أيثر جمع منبرا   -الفلسطينية
 شبابيا تصورا وضعوا بحي  رئيسية، محاور أربعة خالل من لتحقيقها، يسعون  مستقبلية وطموحات

 .2030 عام حلول مع خاص بشكل المحتلة المدينة عليه تيون  أن يجب لما
 وعي عن عبرت لينها قعة،متو  و،ير ليثيرين صادمة السياسي المحور عن اإلجابات نتائج وجاءت
 علق ما وهذا حياته، بجوانب يتعلق ما كل عن رضاه وعدم حوله، من بالتفاصيل المقدسي الشباب

 .هللا عبد سمير الجلسة في الرئيسي المتحد  به
 عن لتعبر النتائج جاءت القدس، جامعة من عرفة نور فيه تحدثت الذي االقتصادي المحور وفي
 عبر االقتصادي للوضع حلول إيجاد على قادرون  أنهم منهم %71 يرى  ي ح للشباب، طموحة إرادة
 .الخطط بوضع للمشاركة لهم المجال وفسح إبداعية أفكار خلق
 فرأى القدس، بجامعة المجتمعي العمل مركز من رزق  ريما قدمته الذي االجتماعي المحور في أما
 عليها، والمحافظة الفلسطينية بالهوية ماالهتما في تيمن المقدسي المجتمع قوة أن الشباب من 55%
 .األوروبية القارة وتحديدا   الخارج إلى بالهجرة يفكرون  منهم %39 أن النتائج أفادت المقابل في لين

 13/12/2016نت، الدوحة،  الجزيرة.
 

 الوضع وتغيير األقصى للمسجد المستوطنين اقتحام مدة زيادة عواقبمن  تحذر األوقاف دائرة .43
 الراهن

 المستوطنين اقتحام مدة زيادة عواقب من بالقدس اإلسالمية والمقدسات والشؤون  األوقاف دائرة ذرتح
 شؤون  في وتدخل الصارخ باالعتداء االحتالل قرار واصفة الراهن، الوضع وتغيير األقصى للمسجد
 .األقصى المسجد
 االحتالل دولة فيه ولتحا الذي الوقت في" منه نسخة نت الجزيرة تلقت بيان في الدائرة وقالت

 اليومية واالقتحامات واالنتهايات الحفريات في واالستمرار األذان منع قانون  تمرير اإلسرائيلي
 ".الواقع األمر سياسة وفرض االقتحامات وقت بزيادة اليوم تقوم األقصى للمسجد
 األقصى، للمسجد التاريخي الراهن الوضع تغير" خطير انتهاك بأنها الخطوة األوقاف ووصفت
 اتجاه االحتالل سياسة في" خطيرا تطورا ويشكل عليه، السكوت يمكن ال تاريخيا تغيرا وتحد 
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 التي واالتفاقيات المعاهدات كل الحائط بعرض ضاربة القدس، في اإلسالمية والمقدسات المسجد
 .األقصى المسجد شؤون  في التدخل من االحتالل تمنع

 بمثل االستمرار" من محذرة" اليرام مر يمر أال يجب" هذا االحتالل فعل إن األوقاف دائرة بيان وقال
 نتيجة قادمة أحدا  أية عن المسؤولية االحتالل وحملت" بالنار لعبا" إياه ومعتبرة" االنتهايات هذه
 ".الخطيرة" والتجاوزات االستفزازات هذه

 سياسة أمام بحزم الوقوف" إلى أطيافه بكافة الفلسطيني والشعب واإلسالمي العربي العالم ودعت
 األقصى المسجد ضد االعتداء في عليه السكوت يمكن ال حد إلى وصلت التي الخطيرة االحتالل
 ".الشريح الحرم المبارك

 13/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 عنه باإلفراج قرار بعد ضراغمة سمير الطفل اعتقاله تمديد تقرر االحتالل محكمة .44
 إن الثالثاء، مساء، يوم أحمد، أبو منذر الفلسطيني األسير نادي محامي ل"وفا": قا -هللا رام

 سمير الطفل عن باإلفراج يقضي قرارا   أصدرت أن وبعد ،"عوفر" في لالحتالل العسكرية المحكمة
 المقبل الخميس يوم حتى اعتقاله على اإلبقاء مجددا   قررت اليوم، صباح( عاما   13) ضرا،مة رجا

 .السابق القرار على االحتالل نيابة به تقدمت استئناف بعد وذلك معه، التحقيق استيمال بذريعة
 الحجارة إلقاء تهمة وجهت االحتالل سلطات أن األسير، لنادي بيان في أحمد أبو المحامي وأوضح
 ".  الجمهور أمن على خطرا   يشكل" أنه وادعت كما ضرا،مة، الطفل بحق

 13/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 عباس ومطالبة باستقالة الجديدة فتح قيادة بقدرة تثق ال وأغلبية انتهى الدولتين استطالع: حل .45
 الضفة في الفلسطيني العام للرأي استطالع ب جراء والمسحية السياسية للبحو  الفلسطيني المركز قام

  .2016( ديسمبر) أول كانون  10-8 بين ما الفترة في وذلك ،زة وقطاع الغربية
 القضاء وأوضاع السابع فتح مؤتمر مثل الداخلية الفلسطينية القضايا االستطالع هذا يغطي

 إسرائيل داخل والحرائق السالم عملية مثل إسرائيلية-فلسطينية قضايا يغطي كما. و،يرها والمصالحة
 البالغين اصاألشخ من عشوائية عينة مع لوجه وجها   المقابالت إجراء تم. و،يرها الفرنسية والمبادرة

 .%3 الخطأ نسبة وكانت سكنيا   موقعا   127 في وذلك شخصا  1270 عددها بل 
 في وخاصة عباس الرئيس باستقالة المطالبة نسبة في ارتفاع إلى 2016 من األخير الربع نتائج تشير
لى ،زة قطاع  هنية إسماعيل حماس مرشح أن إلى تشير كما. عنه الرضا نسبة في طفيح هبوت وا 
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 شعبية األيثر يبقى البر،وثي مروان لين. رئاسية انتخابات في عباس الرئيس على التغلب على قادر
 النتائج فتشير الحزبي للتوازن  بالنسبة أما. واإلسالمية منها الوطنية الفلسطينية، القيادات كافة بين
 فتح شعبية عترتف فيما أشهر ثالثة قبل بالوضع مقارنة الجماهيري  وزنها على تحافس حماس أن إلى
 . الغربية الضفة في
 كسب في كبيرا   تحديا   تواجه السابع الحركة مؤتمر في المنتخبة فتح قيادة أن إلى النتائج تشير كما
 راضية ،ير األ،لبية أن كما. القيادة بهذه تثق ال الجمهور أ،لبية أن حي  الفلسطيني الجمهور ثقة
 توحيدها في ساهم قد المؤتمر أن تعتقد وال للحركة ما  عا قائدا   عباس للرئيس فتح مؤتمر اختيار عن
 الملفت من لين. الفلسطيني الوطني المؤتمر عقد فرص تحسين في حتى أو المصالحة تقريب في أو
 المؤتمر اختيار عن رضاهم عن ويعبرون  الجديدة بالقيادة ثقة لديهم فتح حركة مصوتي أ،لبية أن

 .الحركة توحيد في ساهم قد المؤتمر أن قدون ويعت فتح لحركة قائدا   عباس للرئيس
 الدستورية المحكمة لقرار الجمهور ،البية من الحازم الرفض خاص بشكل النتائج من يبرز أخيرا  
 ترفض كذلك. التشريعي المجلس أعضاء حصانة سحب في الحق عباس الرئيس يعطي الذي

 من ليست اإلقالة هذه أن وتعتبر ىاألعل القضاء مجلس رئيس ب قالة عباس الرئيس قرار األ،لبية
 .الرئيس صالحية

 يعد لم الدولتين حل بأن االعتقاد نسبة حاد بشكل فترتفع اإلسرائيلية-الفلسطينية للعالقات بالنسبة أما
 ويتزامن. الفترة هذه خالل االستيطاني البناء في اليبير للتسارع رئيسي بشكل يعود ذلك ولعل عمليا ،
 العالقة سوء يعكس ما أهم من ولعل. أوسلو اتفاق عن التخلي تأييد نسبة في تفاعار  مع االرتفاع هذا

 األ،لبية عادت حي  المسلح العمل تأييد نسبة في االرتفاع الفترة هذه خالل اإلسرائيلية-الفلسطينية
 من العظمى الغالبية أن النتائج وتظهر. الماضية التسعة األشهر خالل تدريجي تراجع بعد لتأييده

 تحريض سوى  إسرائيل في الحرائق بافتعال للعرب نتنياهو اتهامات في ترى  ال الفلسطيني الجمهور
 ضد حرب بشن األيام هذه تقوم إسرائيل حكومة أن تعتقد العظمى الغالبية أن كما. العرب ضد

 لداخ المساجد من اآلذان رفع عند الصوت مكبرات استعمال يمنع قانون  سن على بموافقتها اإلسالم
 .الشرقية والقدس إسرائيل

 13/12/2016هللا،  ، رام(PCPSR) والمسحية السياسية للبحوث الفلسطيني المركز
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 مستوطن يقتحمون "قبر يوسف" شرق نابلس 800"قدس برس":  .46
اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات  :تحرير خلدون مظلوم، من محمد منى -نابلس 

ر الثالثاء، شرقي مدينة نابلس، إثر اقتحام مئات المستوطنين لـ "قبر يوسح" االحتالل اإلسرائيلي، فج
 قرب بلدة بالطة، وتأدية طقوس تلمودية فيه.

وقال مراسل "قدس برس"، إن قوات االحتالل دهمت منطقة "بالطة البلد" )شرقي نابلس(، وأ،لقت 
وطنين الذين اقتحموا "قبر محيط المنطقة ومنعت حركة المواطنين، بغرض توفير الحماية للمست

 يوسح".
دة من قبل آليات  وأفاد بأن حافالت إسرائيلية نقلت مئات المستوطنين إلى المنطقة، وسط حماية مشد 

 ومركبات عسكرية أم نت لهم اقتحام المقام اإلسالمي.
وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس؛ ال سيما مخيم بالطة وشارع 
عمان، تخل لها اعتالء جنود االحتالل ألسطح المنازل، واستهداف الشبان بالرصاص الحي 

 والمطاطي، وقنابل الغاز المسي ل للدموع، حي  أصيب العديد من سكان المنطقة بحاالت اختناق.
مستوطن وصلوا "قبر  800/ العبري، أن القوات اإلسرائيلية أم نت الحماية لنحو 0404وذكر موقع /

 ح" في نابلس، ألداء طقوس دينية.يوس
 13/12/2016س، قدس بر 

 
 أيام ثالثةإغالق معبر رفح بعد تشغيله مصر:  .47

، إنه تحدد اليوم إ،الق المصري معبر رفح من الجانب  فيقال مصدر مسئول : رفح ـ محمد حسين
 اتجاهين. فيأيام متواصلة  3لمدة  تشغيلهالمعبر بعد 

،ير مسمى وجاء بعد انتهاء اليوم الثال  لتشغيله، موضحا أن وأشار المصدر أن اإل،الق ألجل 
مسافرا من الحاالت اإلنسانية والطلبة، وتم السفر بتنسيق مشترك بين  3531عبر  3خالل األيام الـ 

 المعبر. بوابتيعلى  والفلسطيني المصري الجانبين 
 13/12/2016، اليوم السابع، القاهرة

 
 قبإطالق صاروخ من سيناء على الن .48

دوت صفارات اإلنذار في مناطق مختلفة بجنوب فلسطين فجر إبراهيم: كامل  -القدس المحتلة 
امس، حي  أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه يقوم بفحص األسباب إلطالق الصفارات ويجري تفتيشا 

 ميدانيا في منطقة جنوب النقب والحدود مع سيناء لفحص إذ ما سقطت قذيفة.
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داخلية أنها عاينت إطالق قذيفة من سيناء صوب جنوب البالد، لين القذيفة وذكرت قيادة الجبهة ال
سقطت على المناطق الحدودية بالجانب المصري، وتم مطالبة السكان بالجنوب اإلبقاء على 

 المالجئ جاهزة تحسبا ألي طارئ.
 14/12/2016، الرأي، األردن

 
 شهور ستةاألقصى لمدة المسجد عن  أردنيا   موظفا  االحتالل يبعد  .49

أبعدت سلطات االحتالل الصهيونية مؤخرا، موظفا في دائرة األوقاف : هديل الدسوقي -السبيل 
اإلسالمية بالقدس التابعة لوزارة األوقاف األردنية عن المسجد األقصى المبارك، وفق ما نقلت وسائل 

أبعد عن مكان  الموظح في لجنة اإلعمار حسام سدر أنوبينت مصادر فلسطينية  إعالم فلسطينية
سلطات االحتالل سبق وان  أن إلىوأشارت ذات المصادر  شهور. 6عمله في المسجد األقصى لمدة 

 من ذلك. أليثرالسدر  أبعدت
 اإلسالميةوالشؤون والمقدسات  األوقاففي وزارة  األقصىمن جانبه استنكر المدير العام للمسجد 

 ممارسات تنال من المقدسيين. عبدهللا العبادي ما تقوم به سلطات االحتالل من
األردنية ترصد كافة االنتهايات التي يقوم بها االحتالل في  األوقافوزارة  إنوقال العبادي ل"السبيل" 

وزارة الخارجية األردنية إلجراء االتصاالت الالزمة مع سلطات  إلىالقدس وتقوم بدورها برفعها 
األوقاف وسلطات االحتالل، وال توجد حوارات  ال اتصال بين وزارة أنالعبادي  وأيد االحتالل.

 .اإلطالقمشتركة بين الطرفين على 
 14/12/2016، ، األردنالسبيل

 
 مليارات دوالر خمسة: أذربيجان تشتري أسلحة إسرائيلية بـالرئيس األذري  .51

أعلن الرئيس األذري، إلهام علييح، اليوم الثالثاء، أن أذربيجان وقعت على عقود : بالل ضاهر
ويلة األمد لشراء أسلحة وعتاد أمني من إسرائيل بحجم خمسة مليارات دوالر، من دون أن يتطرق ط

 إلى تفاصيل وأنواع هذه األسلحة.
وجاءت أقوال علييح خالل لقائه مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي قام بزيارة 

ى العاصمة بايو ست ساعات انتقل بعدها إلى خاطفة إلى أذربيجان اليوم. ودامت زيارة نتنياهو إل
 كازاخستان.
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إلى أن نتنياهو لم يتطرق إلى التعاون األمني اإلسرائيلي  اإلليترونيولفت موقع صحيفة لمعاريحل 
األذري. وفي المقابل، أيد علييح على أن بالده تبيع النفط إلسرائيل وأنه معني بتنويع التجارة بين 

 الدولتين.
ن على أربع اتفاقيات تعاون اقتصادي، ووقع على هذه االتفاقيات عن الجانب اإلسرائيلي ووقع الجانبا

 وزير حماية البيئة، زئيح إليين.
 13/12/2016، 48عرب 

 
 لمنع األذان بالقدس ا  سكت المآذن".. فعالية طالبية رفض"لن تالمغرب:  .51

الفلسطينية المحتلة من خالل  عب ر طالب مغاربة عن رفضهم لقرار منع األذان باألراضي: تطوان
مهرجان ختامي لفعاليات منتدى الطالبات الذي نظمه فصيل "طلبة العدل واإلحسان" بمدينة تطوان 

 يوم الخميس المنصرم تحت شعار "لن تسكت المتذن".
المهرجان الطالبي الذي أحيته فرقة القدس لةنشاد الديني عبر أهازيجها الحماسية، شهد مشاركة 

 فلسطينية تمثلت في الصحفية ريم أبو حصيرة، ومخرجة األفالم آالء حمدان.نسائية 
وتفاعال  مع شعار المهرجان ردد الطالب هتافات تندد بقرار منع األذان ورفعوا يافطات تحمل وسم 

 #لن_تسكت_المتذن، إضافة إلى العلم الفلسطيني.
معب ِّرة بعنوان "صرخة من مستنقع" ثم كما تخلل فقرات هذا اليوم مسابقة مقدسية إلى جانب مسرحية 

 أشعار ومساهمات طالبية.
 13/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قرار نقل السفارة إلى القدس "لم يحسم"ترامب  .52

 "الحياة"أيدت مصادر في فريق الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب لـ : جويس كرم -واشنطن 
السفارة األميركية إلى القدس، وسيبت فيه بعد توليه الرئاسة في  أمس، أنه لم يحسم موقفه حول نقل

كانون الثاني )يناير( المقبل، مشيرة إلى أن هذا األمر ينطبق على أي كالم قاله خالل حملته  20
 االنتخابية. وأبقت المصادر بذلك الباب مفتوحا  أمام تراجعه عن هذا الوعد.

، إن سياسة الرئيس المنتخب حول الملح "الحياة"وقالت مصادر قريبة من فريق ترامب لـ 
ستتضح بعد تسلمه الرئاسة رسميا ، وأن الشيء ذاته ينطبق على أي كالم " اإلسرائيلي-الفلسطيني

 ."قاله خالل الحملة
 14/12/2016، ، لندنالحياة
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 "إسرائيل"كية والبريطانية تتجسس على ير : أجهزة المخابرات األم"يديعوت" .53
والبريطانية، لم األمريكية يعوت أحرونوت أن أجهزة المخابرات الغربية، السيما كشفت صحيفة يد

نما تواصل  تيتح بالتجسس على رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو والمسؤولين اليبار، وا 
 تجسسها على دبلوماسيين إسرائيليين بدرجات منخفضة.
ل الثاني في وزارة الخارجية وسفيرا إسرائيل في وحسب الصحيفة، ف ن بين هؤالء الدبلوماسيين الرج

 كينيا ونيجيريا.
كما تجسست هذه األجهزة على مؤسسات أياديمية وشركات أمنية إسرائيلية خاصة، وأجهزة إدارية 

 حكومية، ومرايز أبحا  جامعية.
في مجال والبريطاني تلك العاملة  األمريكيومن بين الشركات اإلسرائيلية التي وقعت تحت التجسس 

 حروب السايبر والليزر، ومرايز األبحا  األياديمية في الجامعة العبرية بالقدس.
ووفق الصحيفة، جرى التجسس على مؤسسات السلطة الفلسطينية والتنصت على رئيس حكومتها 
السابق أحمد قريع وعضو الينيست العربي أحمد الطيبي، وصوال إلى التجسس على شركات الهواتح 

 ية النقالة.اإلسرائيل
وذكرت الصحيفة اإلسرائيلية أن مصدر هذه المعلومات األمنية هو إدوارد سنودن العميل السابق 

 الذي كشح كما هائال من المعلومات.األمريكية للمخابرات 
 13/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 واإلسرائيلية... يأفل الفلسطينيةحل الدولتين تقرير:  .54

ثمة من يتمسـك  :، إعداد منال نحاس28/12/2016-27"لوموند" الفرنسية،  مراسل عن :بيوتر سموالر
عاما  على اتفاقات أوسلو التي أرست السبيل إلى الدولة الفلسطينية. وعبارة حل  23بحل الدولتين بعد 

ــدولتين لطالمــا كانــت واعــدة بتحســين مصــير الفلســطينيين المحــرومين مــن حقــوقهم األساســية تحــت  ال
رائيلي. وليــن مــن يرفــع لــواء التفــاوض، ثــم التفــاوض، هــو كمــن يتجنــب اإلقــرار بــأيبر االحــتالل اإلســ

إخفــاق ديبلوماســي منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. فرنســا تســعى إلــى حشــد تأييــد مشــروع حــل الــدولتين 
لتحمــل الفلســطينيين واإلســرائيليين علــى اســتئناف المفاوضــات، وموســكو عــادت إلــى الشــرق األوســط 

ســـكريا  فـــي ســـورية، وحاولـــت التوســـط بـــين رئـــيس الســـلطة الفلســـطينية ورئـــيس الـــوزراء حـــين تـــدخلت ع
 اإلسرائيلي.

وانتخاب دونالد ترامب يشر ع األبواب على المجهول. وعلى ر،م أنه يقول إنه ير،ـب فـي إبـرام االتفـاق 
والبرنــامج األمثــل فــي حــرب ال يبــدو أنهــا ســتنتهي، المقربــون منــه وثيقــو الصــلة بــاليمين اإلســرائيلي. 
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يوليـو المنصـرم ال يتنـاول الحاجـة إلـى دولـة فلسـطينية. واإلحصـاءات  /الجمهوري الذي أقـر فـي تمـوز
، خصــص 2010اإلســرائيلي فــي ســلم األولويــات األمريكيــة، ففــي  - هــي مــرآة مكانــة النــزاع الفلســطيني
، 2016ألمميـة، وليـن فـي كلمة للنزاع هذا أمام الجمعية العامـة ا 1,083الرئيس األمريكي باراك أوباما 

كلمــة. وليــن هــل يحــاول أوبامــا محاولــة  سياســية أخيــرة قبــل  31اقتصــرت كلماتــه حــول المســألة علــى 
 ؟2017يناير  /تسليم خلفه الرئاسة في نهاية كانون الثاني

 138تعترف بها -عجلة الديبلوماسية تدور مخافة وقوع األفظع: اإلقرار بأن األمل في دولة فلسطينية 
يذوي شيئا  فشيئا ، ويتبدد. وحين ا،تيال متطرف يهودي رئيَس الـوزراء اإلسـرائيلي اسـحق رابـين  -ةدول
ألــح، مــن ،يــر  400ألفــا ، وعــددهم اليــوم  150، كــان عــدد المســتوطنين فــي الضــفة الغربيــة 1995فــي 

م ألح مستوطن يعيشون فـي القـدس. ولـم يعـد ثمـة احـتالل فـي الضـفة الغربيـة، بـل قضـ 250احتساب 
سـبتمبر المنصـرم،  /أيلـول 15إسرائيلي كامل لها. وأعلن بان كي مون، أمين عام األمـم المتحـدة، فـي 

عاما  على اتفاقات أوسلو، أن حل الدولتين قد يطوى ويبستبدل بأمر واقع: دولـة مجبولـة  23في ذكرى 
 من عنح مزمن واحتالل.

المتحدة وروسيا وأمريكا واالتحاد األوروبي،  وعلى ر،م أن التقرير الصادر عن اللجنة الرباعية، األمم
فــي تمــوز )يوليــو( األخيــر، ال يتنــاول "الضــم كــأمر واقــع"، يصــح شــكل هــذا الضــم مــن ،يــر لــبس: 

مـن الضـفة الغربيـة وتشـمل  %60المنطقة جيم الواقعة تحت سـيطرة الجـيش اإلسـرائيلي الياملـة تشـكل 
مـــن المنطقـــة هـــذه صـــادرها  %70 يبيعيـــة. وحـــوالشـــطرا  راجحـــا  مـــن األراضـــي الزراعيـــة والمـــوارد الط

إســرائيليون واحتيــروا اســـتثمارها واالســتفادة منهـــا". وهــذا التقريـــر يتنــاول القضـــم اإلســرائيلي المتواصـــل 
 ل راضي الفلسطينية.

واختفــت عبـــارة معســكر الســـالم مــن النقـــاش العــام اإلســـرائيلي، وصــارت تشـــير فحســب إلـــى عــدد مـــن 
مــارس  /الموصـومين بوصــمة "اليسـاريين". وفــي االنتخابـات التشــريعية فـي آذارالمثقفـين أو الناشــطين 

، دعــت المعارضــة العماليــة، ويغلــب عليهــا نــازع أمنــي، إلــى االنفصــال عــن الفلســطينيين، وكــأن 2015
 100في وسع مبضع سحري حل كل شيء. ولين ما السبيل إلى مثل هـذا االنفصـال فـي وقـت يعمـل 

ســــبتمبر المنــــــصرم، ســـعى المعلــــق آري شــــافيت فــــي  /أيلــــول 15ئيل؟ وفـــي ألــــــح فلســــطيني فــــي إســــرا
إلـى الـدفاع عـن "حـل ثالـــــ "، ودعــــا إلـى اعتـراف معسـكر  -واضـطر أخيـرا  إلـى االسـتقالة -" س"هترت

ــــن أجـــل الســـالم بصـــهيونية  ــــل اتفاقـــات أوســـلو... واســـتبدال الحملـــة القديمـــة مــ الســـالم بأخطائـــه وبفشــ
قتــراح سيـــــرورة طويلــة، وتقســيم تــدريجي لــ رض ال يســتند إلــى اتفاقــات منهكــة بــل يرســي جديــدة، أي ا

 تقسيما  ،ير عادل...".
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والمجتمـــع المـــدني حافـــل بمبـــادرات مـــن أجـــل الســـالم، ولينـــه ال يلقـــى صـــدى. وأبصـــرت النـــور مبـــادرة 
ْســر الهـوة بــين المجتمــع جديـدة اســمها: "أنقـذوا إســرائيل، أوقفــوا االحـتالل". وتســعى المبــادرة هـذه إلــى جَ 

المدني واإلسرائيليين في الشتات، الذين ينتقدون أيثر فأيثر التوجه القومي والديني في الدولة العبرية. 
شخصـــا ، مـــنهم الياتـــب ديفيـــد ،روســـمان وآمـــوس عـــوز وقـــدامى  470وجمعـــت هـــذه المبـــادرة توقيعـــات 

مــاء. ولســان حــال المبــادرة أن االحــتالل المســؤولين فــي الجــيش أو الســلك الديبلوماســي اإلســرائيلي وعل
يقوض أسس إسرائيل األخالقية والديموقراطية، ومكانتها فـي المجتمـع الـدولي. وتـرى جيسـيكا مونتيـل، 

، قـد تحمـل اإلسـرائيليين 2017يونيـو  /مديرة المشروع، أن الذكرى الخمسين على االحتالل في حزيـران
ليســت مــا يحــول دون حــل الــدولتين بــل إحبــات الــرأي  علـى إدراك مــا يجــري، وأن الوقــائع علــى األرض

 العام وخطاب االفتقار إلى شريك فلسطيني.
وبعض اإلسرائيليين يحضون الحكومـة علـى المبـادرة إلـى خطـوات أحاديـة، وعـدم االيتفـاء بـ دارة أزمـة 

" )جهاز جنرال متقاعد من القوات المسلحة والـ "شين بت 200مايو المنصرم، أعلن  /مزمنة. وفي أيار
األمن الداخلي( والموسـاد )االسـتخبارات( خطـة مفصـلة ترمـي إلـى تحسـين أمـن الـبالد، وأرفقـوا الخطـة 
بخريطة تفصل سبل التنفيذ. ويرى هؤالء أن حل الدولتين لم يعد ممكنا  اليوم، واقترحوا إجراءات أمنية 

وطنين مـــا وراء "البوابـــة واقتصــادية لخفـــض مســـتوى التــوتر، ونصـــحوا بـــ قرار قــانون يتوجـــه إلـــى المســت
األمنيــة" ويحــثهم ماليــا  علــى المغــادرة واالنتقــال إلــى مســتوطنات كبيــرة ســتعود إلــى إســرائيل فــي تقاســم 

 نهائي، أو إلى داخل إسرائيل. ولين المبادرة هذه لم تجد صدى.
ة لـــدفن ويعتقـــد نفتـــالي بينـــت، وزيـــر التربيـــة اإلســـرائيلية، أن انتخـــاب دونالـــد ترامـــب هـــو فرصـــة تاريخيـــ

اتفاقات أوسـلو. وهـو زعـيم الحـزب القـومي الـديني، البيـت اليهـودي، ووضـع قبـل سـنوات خطـة تقضـي 
بضم المنطقة جيم الواقعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل، أي اإلقرار رسميا  بما يجري. وهو قـال فـي 

أقــل مــن مئــة ألــح ســبتمبر أن عــدد الفلســطينيين فــي المنطقــة جــيم  /صــحيفة "لومونــد" فــي نهايــة أيلــول
نســمة، واقتــرح أن تبعــرض علــيهم الجنســية اإلســرائيلية أو إقامــة دائمــة. ودعــا إلــى ضــم إســرائيل إليهــا 
كبرى اليتل االستيطانية، مثل أرييل، والتزام خطة محفزة تحايي خطة مارشال في المناطق ألح وباء 

 حي  السلطة الفلسطينية نافذة.
عبـــاس، وقوامهـــا لفـــس العنـــح وتـــدويل النـــزاع، فـــي الضـــغط علـــى ولـــم تنعقـــد ثمـــار اســـتراتيجية محمـــود 

إسرائيل. ويبدو أن تجـاوز الحـرب الداخليـة بـين "فـتح" و "حمـاس" متعـذر، وانتهـى إلـى نشـوء منطقتـين 
فلسطينيتين، في الضفة الغربية و،زة. وال حل بديال  في األفـق عـن حـل الـدولتين. وفكـرة اليونفيديراليـة 

النقاش. ويرفض محمد اشتيه في مكتبه في رام هللا، النقاش هذا، ويقـول إن  مع األردن مطروحة على
اليونفيديرالية و،يرها من األفكار ال تقوم لها قائمة. فالسبيالن المتاحان اليوم همـا إمـا دولـة فلسـطينية 
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ي أو نشوء دولـة أبارتايـد )فصـل عنصـري( إسـرائيلية. ويسـند قولـه بأرقـام تفيـد بـأن عـدد المسـتوطنين فـ
من السكان. ويرى أن نتانياهو يسعى إلى زيادة عددهم  %22ألح نسمة، أي  650الضفة الغربية هو 
، ليرسـي حـل دولتـين فـي الضـفة الغربيـة: دولـة للمسـتوطنين ودولـة للفلسـطينيين. 2020إلى مليون في 

فـي المئـة مـن  52ولين هذه خطة متلها الفشل والخسارة، فالفلسطينيون اليـوم بـين نهـر األردن والبحـر 
سرائيل تخسر طابعها اليهودي والديموقراطي إذا أسقطت حل الدولتين. يقول عمر شعبان،  السكان، وا 
وهــو مــن أبــرز الخبــراء الفلســطينيين فــي ،ــزة، إنــه ال يــرى أن حــل الــدولتين قابــل للحيــاة: "انظــروا إلــى 

ذا كنــت أملـك الحــق فــي الدولــة مــن ،يــر وجــود  شـبكة المواصــالت وميــاه االســتخدام، كلهــا متداخلــة. وا 
دولة، فال بأس. ويجب التوصل إلى صيغة حل ربمـا يكـون الفيديراليـة. وليـن ال أحـد يقتـرح بـديال  مـن 
حل الدولتين، في وقـت يتبـدد الحـل هـذا". ودعـا إسـرائيليون، مـنهم الـرئيس اإلسـرائيلي رؤوفـين ريفلـين، 

ـــى كونفيديرا ـــين العمـــالي، إل فلســـطينية تجمـــع الشـــعبين  – ليـــة إســـرائيليةالليكـــودي الســـابق، ويوســـي بيل
 بمؤسسات مشتركة، في وقت يكون ليل منهما حكومة خاصة به.

 14/12/2016 ،الحياة، لندن
 

 انتحار فتح في المؤتمر السابع .55
 منير شفيق
بداية، من ناحية الخط السياسي، كر س المؤتمر السابع لحركة فتح النهج السياسي الذي سار عليه 

فرضه على فتح وم.ت.ف، وسلطة رام هللا، بعد استشهاد ياسر عرفات. ولم يقد م محمود عباس و 
إشارة واحدة توحي بجديد ولو على سبيل ذر  الرماد في العيون. بل زاد عليه مباركته عمليا  لمشاركة 
محمود عباس في تأبين بيريز. وهي المشاركة التي دافع عنها محمود عباس في خطابه 

تشبيه عدا امتداده لمدة ثال  ساعات، ضج ت بتصفيق دونه أي  تصفيق يناله قائد ، بال ”الياستروي “
مظفر عاد على عاصمته مكلال  باالنتصارات. فالهزائم المتتالية التي أنجزها محمود عباس عاَملها 

باعتبارها انتصارات حققت للشعب الفلسطيني أقصى أماني ه. فاستحق ” فتح“المؤتمر السابع لحركة 
 ك التصفيق الذي لم يحس بعشر معشاره ياسر عرفات.كل ذل

المؤتمر السابع أعلن عمليا  أن فتح لم تعبد فتح المنطلقات والثورة والطلقة األولى. ولم تعبد فتح عرفات 
حتى التي قادها إلى أوسلو وتعديل ميثاق م.ت.ف وانتهى بندامة، ترجمها بدعم انتفاضة األقصى 

لم تعبد حتى فتح ما بين المؤتمرين السادس والسابع. علما  أن المؤتمر التي أد ت إلى استشهاده، و 
السادس كان أولى خطوات القطيعة الياملة مع فتح المنطلقات وفتح عرفات النادمة، لتصبح فتح 
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محمود عباس. فالمؤتمر السابع لم يبْبقِّ من فتح ،ير استخدام اسمها زورا  وخداعا . وبكلمة إنها فتح 
 ونقطة آخر السطر. األمر الذي إذا تير س فمعناه انتحار فتح.محمود عباس 

قامة الدولة التي عاصمتها  صحيح أن المؤتمر استمر بالمطالبة ب نهاء االحتالل واالستيطان وا 
، ال يتعد ى أن يكون ذر ا  للرماد في العيون فقد أثبتت مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو وال ”القدس الشريح“

ة، مرحلة محمود عباس بعد عرفات إلى اليوم، بأن الشعار المعلن شيء سيما، وبصورة صارخ
والواقع الجاري على األرض شيء آخر، بل ثبت عمليا  أن سياسات محمود عباس وما يقوم من 
ان الواقع الجاري على األرض بدليل تفاقم االستيطان وتهويد القدس واالعتداءات  تنسيق أمني يكرس 

االحتالل من جهة وبدليل، من جهة أخرى، اإلصرار على البطش على األقصى وزيادة بطش 
بالمقاومة واالنتفاضة من خالل األجهزة األمنية، كما العمل على الخط السياسي المتمثل بالتفاوض 
واستجداء تحريك التسوية، وما أمكن من ضغوت دولية من أجل الحل التصفوي للقضية الفلسطينية 

 ”.حل  الدولتين”والمتمثل بـ
ن أفلت شيء فقد كان من  َلْت المشاركة في المؤتمر تفصيال  على قياس محمود عباس وا  لقد فبص ِّ

 الشذوذ عن القادة.
َيعلم محمود عباس أن سياسته أعلنت الطالق البائن مع فتح المنطلقات وحتى مع فتح ياسر عرفات. 

الواقعية “ياسي، أو حتى ولهذا ال يستطيع أن يخاطب أبناء فتح بلغة اإلقناع المبدئي، أو الس
التي قادت إلى اتفاق أوسلو. وال يستطيع أن يخاطب أبناء فتح بأي إنجاز تحقق من خالل ” السياسية

سياسة المفاوضات والتسوية ورهاناتها وقد تتالت هزائمها وفشلها حتى ضج  الفشل منها. فاللغة 
بالحرمان منها بسبب أي اعتراض، أو نقد، الوحيدة الممكنة كانت االرتبات بالوظيفة والراتب والتهديد 

حتى لو كانا في منتهى النعومة. ولهذا اعتبر كثيرون من الفتحاويين، وبعضهم من المشاركين في 
مت بغلبة المرتبطين بالوظيفة والراتب أو المستفيدين من سوق  المؤتمر، أن تشكيلة المؤتمر اتس 

 الفساد.
ر التصفيق الذي  ي به خطاب محمود عباس من قَِّبل المؤتمر. أما نفي هذا وهذا وحده الذي يبفس  حظِّ
بأنهم فقدوا عقولهم، إذا كانوا سيصفقون لخط ” الفتحاويين“التفسير فسيقود إلى اتهام المشاركين 

وا له يوما  ومارسوه عن قناعة.  سياسي فشل حتى في أعين من تحمس 
ي به محمود عباس وخطابه في المؤتمر حقا  ليس هنالك من سبب مقنع لتفسير االستقبال الذي حظِّ 

ومن ثم بيان المؤتمر، وكل ما جرى في المؤتمر، وصوال  إلى ما أسفرت عنه اإلجراءات االنتخابية 
،ير السبب المتعلق بالوظيفة وراتبها وقرار اإلقالة المبع د ليل من يتذكر أنه من فتح المنطلقات أو 

 حتى من فتح عرفات االنتفاضة الثانية.
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ين كما كان الحال قبل المؤتمر سوف يستمر بعده. وهو اندفاع شباب القدس والضفة الغربية ول
وما زالت مستمرة حتى  2015وشاباتهما باالنتفاضة التي اندلعت في األول من تشرين األول/أيتوبر 

المؤتمر السابع من جهة وبين الشعب -اليوم. أي سوف تتعم ق الهو ة بين فتح محمود عباس
طيني من جهة أخرى. كما سوف تستمر مسيرة فشل الخط السياسي الذي يمارسه محمود عباس الفلس

 حتى وصوله إلى االنهيار التام.
فبيت محمود عباس أوهى من بيت العنكبوت، وال قيمة لهذا المؤتمر في دعم أركانه، أو منعه من 

سقط سقح ذلك البيت على التي جمعها هذا المؤتمر ستفشل بدورها، بل سي” فتح“التهاوي بل أن 
رأسها ما لم تتشكل معادلة تجنبها هذا المصير الحتمي، أو هذا الرهان الخاسر ال محالة. فنحن إزاء 

 تجريب مجر ب فاشل. والفاشل ال يلد إال  فاشال  وأشد  نكرا .
عباس  من هنا تيون اليرة قد ألقيت مر ة أخرى في ملعب الفصائل الفلسطينية لتوقح استمرار محمود

في قيادة م.ت.ف ومواصلته للتنسيق األمني. فالرجل مبصر  على أخذ الشعب الفلسطيني والقضية 
 الفلسطينية وفصائل المقاومة معه إلى التهلية.

ذا كانت المواجهة المباشرة ،ير مر،وب فيها، فلتين مواجهة من خالل االنخرات اليلي في  وا 
لقدس والضفة الغربية عطشى النتفاضة شعبية االنتفاضة، وفرض خط سياسي مغاير. فأرض ا

 شاملة والشعب الفلسطيني متحفز للخالص من خط محمود عباس اليارثي المدم ر.
 13/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 .. الرؤية االستراتيجية الشاملة  حماسحركة  .56

 رأفت مرة
طيني واألمة، بالذكرى تحتفل حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( هذه األيام، ومعها الشعب الفلس

التاسعة والعشرين النطالقتها، في ظروف سياسية صعبة، تمر بها القضية الفلسطينية، وتمر بها 
 األمة.

وفي وقت تشهد المنطقة اإلقليمية والعالم تغيرات سياسية صعبة، تنعكس على محيطنا، فتترك آثارا  
األولوية، ف ن حركة حماس تعمل في  يطول معالجتها. لين أمام هذا الواقع، وألن فلسطين تبقى

قليمية ودولية، ضمن رؤية واضحة، وهذا ما جعل الحركة تبذل اليثير، وتقدم  ظروف داخلية وا 
جهودا  سياسية وعسكرية واجتماعية ضخمة، وتبقى اليوم هي حارسة الحلم الفلسطيني، ومحط أمل 

 تيجية شاملة، هنا أبرز محاورها:األمة بالتحرير والعودة، وذلك ألن الحركة تملك رؤية استرا
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القضية الفلسطينية قضية سياسية إنسانية حضارية عادلة، تخص الفلسطينيين واألمة، وجميع  -1
المسلمين والمسيحيين واألحرار في هذا العالم، واالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين هو احتالل إرهابي 

ى فلسطين، والخطر الصهيوني خطر كبير وحشي، ال يمتلك أحقية قانونية أو تاريخية للسيطرة عل
على الفلسطينيين والمنطقة والعالم، وهو يمثل تهديدا  استراتيجيا ، ولن يشعر العالم بالهدوء والسالم إال 

 بعد تفكيك دولة االحتالل.
وحدة الشعب الفلسطيني، في الداخل والخارج، ووحدة القضية، بكل مكوناتها، ووحدة األرض،  -2

متساوية للفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين، والمقيمين خارجها، في النضال السياسي والمكانة ال
والصمود والمقاومة، والمشاركة في القرار، وتوفير الدعم اليبير ليل الفلسطينيين الثابتين في أرضهم 

رهابه.  ر،م ممارسات االحتالل وا 
رهابه،  المقاومة خيار استراتيجي لتحقيق حرية الشعب الفلسطيني -3 والتخلص من االحتالل وا 

وتقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة، وللمقاومة دور أساسي في الدفاع عن األرض 
واإلنسان، وحماية المدنيين، وضرب االحتالل وبنيته العسكرية واالقتصادية واألمنية، بهدف منعه من 

 تغيير الهوية.تنفيذ أهدافه المتمثلة في السيطرة والترحيل و 
عمل المقاومة، يتيامل مع األعمال اإلنسانية األخرى التي تهدف إلى حماية اإلنسان  -4

الفلسطيني، وتقديم ما يمكن من حاجات أساسية، وخاصة الجهود التعليمية والصحية والرعاية 
ن ويحفس بقاءه االجتماعية، والتثقيح. والمقاومة معنية بتوفير ما يمكنها تجاه ما يعزز قيمة اإلنسا

 ودوره في أرضه، أو في بالد اللجوء، من أجل دوره األساسي في مشروع التحرير والعودة.
تعمل حركة حماس من أجل وحدة الرؤية الفلسطينية، وتوحيد الموقح، وتحصين الساحة  -5

ة صالحة الفلسطينية الداخلية، وهي تؤكد على أهمية القرار الفلسطيني الموحد، وبناء آليات مؤسساتي
التخاذ القرار الذي يصب في خانة المصالح الفلسطينية العليا. من هنا تؤكد حماس دوما  على أهمية 
شراك  المصالحة الفلسطينية، والحوار الداخلي، وا عادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وا 

مج سياسي وطني جميع القوى واالتجاهات الفلسطينية في اتخاذ القرار، وتسعى لصيا،ة برنا
 فلسطيني مشترك، يشكل رافعة للعمل الفلسطيني ونقطة أمل لجميع الفلسطينيين.

تنظر حركة حماس إلى مجتمع الالجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، من زاوية المساواة  -6
والمواطنة والشراية الياملة، وتحرص الحركة على دور فاعل لمجتمع الالجئين في المقاومة 

على الهوية والترا . وتقدر التضحيات اليبيرة التي بذلها الالجئون في أعمالهم السياسية  والمحافظة
وصمودهم ومقاومتهم لالحتالل. وتعمل الحركة على حماية الوجود الفلسطيني في دول اللجوء، 
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بقاء مسارهم نحو فلسطين، وتدافع عن حقوقهم اإلنسانية، وتتبنى مطالبهم االجتماعية، وترفض أي  وا 
 محاولة خارجية ألخذهم نحو الصراع مع محيطهم.

ترى حركة حماس وجوب إقامة عالقات سياسية قوية وواضحة مع جميع الدول واألنظمة  -7
ن هذه العالقات ترتيز على دعم  والحكومات األحزاب والتيارات اإلسالمية والقومية والوطنية، وا 

فلسطيني، ورفض التسوية مع االحتالل، القضية الفلسطينية ومساندة مقاومة وصمود الشعب ال
ورفض التطبيع، والمحافظة على أيبر قدر ممكن من القواسم المشتركة. والعالقة السياسية مع أي 

 مكون سياسي ليست مناقضة للمكونات األخرى. 
وترفض حركة حماس مبدأ القطيعة السياسية، وال تستخدم اإلساءة للرد على إساءة رسمية أو ،ير 

وتصر على مبدأ الحوار المباشر لمعالجة نقات االختالف من خالل قنوات التواصل رسمية، 
 السياسي وليس من خالل وسائل اإلعالم.

ترفض حركة حماس العنح الداخلي، واالقتتال بين األخوة، في فلسطين وخارجها، وتتمسك برفض 
 معاقبة الشعب الفلسطيني على خياراته السياسية

ى شمولية عالقاتها، واتساع دائرة مصالحها، وتعتبر نفسها مركزا  يجمع تؤكد حركة حماس عل -8
مكونات األمة، ويوحد جهودها. من هنا كان موقفها المعارض لالصطفافات المحلية واإلقليمية، 
وللعبة المحاور، ومعارضتها للصراعات المحلية والطائفية والمذهبية، وليل أشكال االقتتال الداخلي 

 المدمر.
فض حركة حماس العنح الداخلي، واالقتتال بين األخوة، في فلسطين وخارجها، وتتمسك تر  -9

برفض معاقبة الشعب الفلسطيني على خياراته السياسية، وهي تتحرك دائما  من أجل كسر الحصار 
 عن الفلسطينيين وا عادة إعمار ما دمره االحتالل، وتتمسك بحرية العمل واالنتقال والتجارة.

حركة حماس نفسها حركة مؤسساتية، تمتلك مؤسسات منتخبة، شورية، تنفيذية ورقابية. تعتبر  -10
وهذه المؤسسات هي التي تصوغ رؤية الحركة، وتحدد مسار عملها االستراتيجي، وتدير أعمالها 

 التنفيذية، وتمارس الرقابة بشكل علمي. 
حافظت على رؤيتها، وتمسكت  وترى حركة حماس نفسها اليوم أنها حركة موحدة، قوية، متياملة،

بمشروعها االستراتيجي، وأنها صمدت في أصعب األوقات، ر،م اعترافها بالظروف الصعبة التي 
 عاشتها، من محاوالت حصار واستهداف وا،تيال واعتقال. 

وال شك أن هناك تباينات في الرأي، داخل صفوف الحركة، لين هذه التباينات ال تمس الرؤية 
 وال جوهر الموقح السياسي.  االستراتيجية،
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لين حماس تعتبر أن وحدة الرؤية، والتفاف أبناء الحركة حول هذه الرؤية، وضخامة التضحيات 
التي قدمها الشهداء والجرحى واألسرى والمعتقلون، ومختلح العاملين في المؤسسات السياسية 

ومؤسسات وفصائل وقوى، هو ما  واإلعالمية واإلنسانية، التي تيمل ما بذله الفلسطينيون من أفراد
يحصن الموقح الفلسطيني، ويجعل حركة حماس أيثر ثقة على السير في مشروعها من أجل 

 األرض واإلنسان.
 13/12/2016، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 194الالجئون الفلسطينيون والقرار  .57

  نبيل السهلي
، وجميعها يقضي بوجوب عودة 1948م أصدرت هيئة األمم المتحدة أيثر من خمسين قرارا  منذ عا

الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتعويضهم عن األضرار التي لحقت بهم نتيجَة الطرد القسري 
وتدمير قراهم. وقد رفضت إسرائيل على الدوام تنفيذ القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية، وفي 

 فيذ تلك القرارات الدولية بشأن فلسطين.الوقت ذاته لم يجبر المجتمع الدولي إسرائيل على تن
الصادر عن  194ومن أهم تلك القرارات ذات الصلة بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة، القرار 

 302، وكذلك القرار 1948الجمعية العامة ل مم المتحدة في الحادي عشر من كانون أول )ديسمبر( 
، إضافة 1952كانون الثاني )يناير(  26الصادر في  512، والقرار 1950كانون األول  8الصادر في 

 إلى قرارات أخرى قريبة في بنودها.
ومع تزايد أعداد الالجئين، وتمركز معظمهم في الدول العربية المحيطة بفلسطين، ومنع إسرائيل 

 1949عودتهم بحزم، أنشئت وكالة األمم المتحدة إل،اثة وتشغيل الالجئين في الشرق األدنى عام 
، ومع أنها اعتبرت وكالة موقتة، فقد تم تجديد واليتها بانتظام 1950شرت عملياتها في أيار )مايو( وبا

كل ثال  سنوات، وتبعد تعبيرا  عن مسؤولية المجتمع الدولي في إيجاد حل لقضية الالجئين وفقا  
 الذي تم تأييده مرارا  في الجمعية العامة ل مم المتحدة منذ صدوره. 194للقرار 

وتشير اإلحصاءات إلى وجود نحو ستة ماليين الجئ فلسطيني مسجلين في سجالت األونروا خالل 
في المائة  22في المئة منهم يتركزون في المملية األردنية الهاشمية، و 41، وثمة 2016 العام الحالي

المائة في  16في قطاع ،زة الذي يضم ثمانية مخيمات بائسة، في حين تستحوذ الضفة الغربية على 
من إجمالي مجموع الالجئين الفلسطينيين المسجلين في األونروا، في مقابل ذلك تستأثر سوريا 

 في المائة، وكذلك هو الحال في لبنان.10.5بـ
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وقد أصدرت إسرائيل حزمة من التشريعات العنصرية لزعزعة الييان الشرعي الفلسطيني، وهذه 
 القوانين بحسب تسلسلها الزمني هي:

، وقد نص على وضع أمالك العرب تحت الحراسة، 1950قانون أمالك الغائبين المتروكة لعام أوال : 
 ويحق للحارس، أو القي م على هذه األمالك، بيعها لقاء ثمن تحدده السلطات الرسمية.

ل سلطة االحتالل االستيالء على 1952ثانيا : قانون استمالك األراضي، وصدر عام  ، وهو يخو 
ية بحجة استخدامها في أ،راض التعمير والتنمية واالقتصاد، أو ألسباب تتعلق بأمن األراضي العرب
 البالد العام.

، ويشترت على صاحب الملك أن يتصرف في أماليه 1953ثالثا : قانون التصر ف، الذي صدر عام 
ار قاطع تصرفا  فعليا  بشخصه هو مباشرة، ويمنح هذا القانون وزير مالية إسرائيل صالحية إصدار قر 

 بأمر االستيالء على األمالك المعنية وتسجيلها مليا  للدولة باسم )هيئة التعمير والتنمية(.
، فالمالك ألرضه ال يحق له االحتفا  1957رابعا : قانون تقادم العهد أو مرور الزمن، وقد صدر عام 

م إثباتات تؤكد تصرفا  لطيلة  ليين العرب تحت ستار عاما ، وبذلك تسقط حقوق الما 25بها متى قد 
 مرور الزمن.

والمالحس أن كل القرارات المذكورة التي صدرت عن السلطات اإلسرائيلية في ما بعد، قد عب رت عن 
نزعة الفكر االجتماعي الصهيوني إلضفاء الصبغة الشرعية على االحتالل الذي سيطر على األرض 

إلى أبعد من ذلك، حين اعتبرت أصحاب األمالك الفلسطينية بفعل القوة، وذهبت القوانين اإلسرائيلية 
من العرب الذين أجبروا على االبتعاد منها من الغائبين، ولو سكنوا في مناطق أخرى داخل الخط 
األخضر. وقد امتدت صالحيات القوانين لتطاول الوقح اإلسالمي، حي  أصبح القي م على أمالك 

في المائة من  30 حواليوقح اإلسالمي التي تبل  الغائبين مسؤوال  عن تأجير واستخدام أمالك ال
 من أراضي فلسطين كال . 16/1مجموع أمالك الغائبين، ويبل  مقدارها 
، 1948التي تالحق الشعب الفلسطيني منذ عام  "الترانسفير"ويبقى القول إنه مع استمرار عمليات 

لية بشأن القضية الفلسطينية، وفي باتت الضرورة ملحة لمطالبة األمم المتحدة بتنفيذ القرارات الدو 
مقدمها تلك المتعلقة بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن األضرار الجسيمة التي 

 .194لحقت بهم، وبشكل خاص القرار 
 14/12/2016، الحياة، لندن
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 ليس شريكا .58
 آريه الداد

 1986اإلرهاب القديمة فتح. منذ العام  الماضي جرت انتخابات للجنة المركزية لمنظمة األسبوعفي 
 .أوسلوأعلنت إسرائيل عنها منظمة إرهابية ومكانتها لم تتغير حتى بعد اتفاقات 
إسرائيليا، هي  ألح 11 اآلنفتح، التي تباهت مؤخرا فقط في نشرة رسمية لها بأنها قتلت حتى 

بعده  األولىمازن وفي المرتبة  أبو أخرى السلطة الفلسطينية. للرئاسة انتخب مرة  "حكومة"لـ  األساس
انتخب مروان البر،وثي، السجين في السجن اإلسرائيلي والمحكوم لخمسة مؤبدات على قتل يهود. 

 "مقاتل حرية"وهذا مجرد تذكير صغير ليل اليساريين الذين يزورون البر،وثي في السجن ويرون فيه 
قتل الجنود والمستوطنين )بما في ذلك النساء  "فقط"البر،وثي بأنه أيد  ادعى: فقد "سجين سياسي" أو

العمليات االنتحارية داخل الخط األخضر.  أيضا(، ولين المحكمة قررت بأنه مول ودعم واألطفال
فاز مخرب آخر، جبريل الرجوب، السجين المؤبد السابق الذي  االنتخاباتوفي المرتبة الثانية في 

الذي صفي في تونس ومن أرسل إلى البالد عميال جهاد  أبوتحرر في صفقة جبريل، أصبح نائب 
كان يفترض أن يقتل أريئيل شارون. انتخاب هذين الرجلين لقيادة المنظمة يشهد أيثر من أي شيء 

 آخر على جمهور الناخبين.
بيننا يساريون مصابون  أيضامشروعة. ويوجد  "حرب حرية"اإلرهاب ضدنا هو  إنيقول العرب 

لقتل  باألساسيوجهون عملياتهم  أولئك "مقاتلو الحرية"يبررونهم، حتى لو كان  باليراهية الذاتية ممن
 ."حتى النصر"المدنيين. وهم يتعهدون بمواصلة ذلك 

هجر  "معتدال"مازن زعيما  أبورجال اليسار، وكذا كثيرون في قيادة الساحة األمنية ممن يرون في 
ون االستماع ألبو مازن تماما مثلما رفضوا طريق اإلرهاب واختار الطريق السياسي، ببساطة يرفض

، الحجر األولىفتح هي الرصاصة " إنالماضي فقط قال أبو مازن  األسبوعاالستماع لعرفات. ففي 
دولة يهودية "، ولينه لم يخرج من فمه أبدا تتمة الجملة: "حل الدولتين". وهو ال يزال يؤيد "األول

قتل في اقصى  أوروبافي  اإلبادةبأن في  "اثبت"ر كتابا . وهو ناٍف قديم لليارثة نش"ودولة عربية
من هذا.  أيثريهودي، ألن استيعاب حجرات الغاز والمحارق لم تين قادرة على  ألح 800 األحوال

الشهداء الذين قتلوا أو حاولوا قتل اليهود.  أفعالوادعى بأنه يعارض اإلرهاب، ولينه يعظم كل يوم 
ويدفع الرواتب السمينة للقتلة في السجن وألبناء  أسمائهموالمدارس على  وهو يسمي الشوارع والميادين

يوقع على الشيكات.  "المعتدل"عائالتهم في الخارج. وكلما أيثروا في القتل ـ ازداد راتبهم. وأبو مازن 
 ةفلسطينيمفاوضات سياسية واالتفاق على دولة  إجراءمع هذا الرجل يريدون ـ ونتنياهو يوافق مبدئيا ـ 

 .67حدود  أساسعلى 
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لحظنا، هذا لن يحصل. ليس ألن نتنياهو يؤمن بأن بالد إسرائيل تعود لشعب إسرائيل وليس للعرب، 
بل ألن أبو مازن يصر على رفضه االعتراف ب سرائيل كدولة الشعب اليهودي. وهو ال يريد حقا 

يهودا والسامرة  أراضيفي المئة من  97 أولمرت إيهودإقامة دولة كهذه، فقد رفض أن يقبل من 
إلى نطاق إسرائيل،  "48الجئي "عن الباقي( ونصح القدس. وهو يطالب بعودة  باألرض)وتعويض 

، وبينما يدفع الرواتب للقتلة اآلنإلى البالد حتى  الجئ ألح 600عاد  "منذ أوسلو"يتباهى في أنه 
دولية على إسرائيل، يستخدم  : فهو يدعو إلى مقاطعةأيضاف نه ال يهمل بالطبع الساحة السياسية 

حق الفيتو على قرار مناهض إلسرائيل حاد في مجلس  أوباماوسائل دبلوماسية كي ال يستخدم 
، يمارس التحريض ضد إسرائيل في الساحة الدولية، وفي المدارس في نطاق السلطة ويتصدر األمن

 حرم، يقول.ال بأقدامهم "يدنسون "اليفاح ضد كل تواجد يهودي في الحرم. اليهود 
ليست جديدة، بالطبع. فقد جيء بها كتذكير لقرائنا الذين ال يزالون يؤمنون بأنه يمكن  األموركل هذه 

عن  أخرى الوصول إلى سالم مع العرب، وباألخص لرئيس الوزراء نتنياهو الذي أعرب مؤخرا مرة 
أنه يأمل بأن يساعد الرئيس ب اإلعالنمازن برعاية الرئيس الفرنسي. وبدال من  أبوموافقته للقاء مع 

انه يأمل أن يساعد ترامب بالذات في  األسبوع، قال هذا "فكرة الدولتين"المنتخب ترامب في شطب 
الدولة الفلسطينية. وفي جنازة شمعون بيرس التقى نتنياهو وعقيلته أبو مازن، وسارة  إقامةالتقدم في 

 لهم ذلك بالمسرة. قالت له انهما يتوقعان استضافته في منزلهما. فليكن
 13/12/2016معاريف 
 14/12/2016القدس العربي، لندن، 
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