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 42 :كاريكاتير

*** 
 

 مشعل: تطوير المقاومة على رأس أجندتنا في المرحلة المقبلة .1
الد مشعل، إن تطوير مشروع المقاومة على رأس أجندة قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خ

 حركة حماس في المرحلة القادمة.
وأكد مشعل في لقاء مع قناة األقصى الفضائية مساء األربعاء، على التزام حركة حماس برؤيتها التي 

عامااا و ااي مقاومااة اححااتال حتااى تحرياار فلسااطين وعااودة الاجئااين  29أعلنتهااا منااط انطاقتهااا قباال 
قامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.و   تطهير المقدسات وا 

وأوضاام مشااعل أن أ اام إنجاااز حققتااك حماااس وشااركاؤ ا  ااو إعااادة احعتبااار لمشااروع المقاومااة ونقاال 
 الفعل المقاوم إلى الداخل خاصة بعد تجريد الثورة الفلسطينية من ساحها في الخارج.

باااان اخاااتال ماااوازين القاااوف ح يعناااي التفاااريط  وناااومش مشاااعل إلاااى أن حمااااس طكااارت الشاااعب الفلساااطيني
بالثواباات والحقااوف الفلسااطينية، وأنااك ح شاارعية لاحااتال الساارائيليم وطلااا بصااابة تمسااكها بالثواباات 

 دون أن تفقد مرونة السياسة.
وأشار إلى أن حماس كان لها بصامات مميازة فاي احنتفاضاتين األولاى والثانياة، وأنهاا صانعت ملحماة 

 كل أنحاء فلسطين في احنتفاضة الثانيةم ما اضطر شارون إلى احنسحاب من غزة.عظيمة في 
ودعاااا مشاااعل إلاااى احتفااااف علاااى برناااام  نضااااالي مشاااترا يحااادد مااان خالاااك  لياااات مقاوماااة المحتاااال 

 ، مضيفا ح يصلم أن يكون من بيننا من يلغي خيار المقاومة.واستراتيجياتك
 ل واستيطان فا يصم أن نتخلى عن برنام  المقاومة.وأكد مشعل على أنك لطالما  ناا احتا

كاان لعاادة  2006وفي ساياف  خار قاال مشاعل، إن خاوة حركاة حمااس احنتخاباات التشاريعية عاام 
تعريف السلطة لتكون مع المقاومة وترعا ا وح تخضاع للشاروط التاي أمليات سياسايا وأمنياا واقتصااديا 

لحركااة فااي المرحلااة القادمااة إنهاااء احنقسااام وترتيااب البياات وأوضاام أن أولويااات ا عباار اتفاقيااة أوساالو.
عادة احعتبار لمنظمة التحرير كممثلة عن الفلسطينيين في الداخل والخارج.  الفلسطيني وا 
 14/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 شكيل لجنة وطنية للتحقيقتبواألخير يطالب  تحكم على دحالن بالسجن والغرامة فلسطينيةمحكمة  .2
محكمااة جاارائم الفساااد فااي رام هللا، أقاارت يااوم  ، أنرام هللا، ماان 14/12/2016 ،القــدس، القــدسنشاارت 
، النائاااب فاااي المجلاااس التشاااريعي ، بحااابس القياااادي المفصاااول مااان حركاااة فاااتم14/12/2016 األربعااااء

 مليااون دوحر إبمااان توليااك 16محمااد دحااان، علااى خلفيااة اتهامااك باااختاس مبلاا  يزيااد عاان  الفلسااطيني
وقضات المحكماة  منصب منسف الشاؤون األمنياة للرئاساة الفلساطينية فاي عهاد الارئيس ياسار عرفاات.

على دحان باالحبس لاثاس سانوات، ورد المباال  المختلساة، واعتباارش فااراه مان وجاك العدالاة، ماا يحاول 
 دون احستئناف إلى أن يسلمم نفسك.

رئايس  يئاة  ،"رويترز" نقلت عان رفياف النتشاة أن ،رام هللا، من 15/12/2016 ،الحياة، لندنوأضافت 
أن محكمااة جاارائم الفساااد أصاادرت حكماااه  ،فااي كلمااة لااك فااي مااؤتمر حااول عماال الهيئااة ،مكافحااة الفساااد

على دحان بالسجن ثاس سنوات، ونص القرار على مطالباة دحاان بارد المباال  المختلساة، واعتباارش 
 فاراه من وجك العدالة.

عبااس بنازع حصاانتك البرلمانياة متهمااه الارئيس الفلساطيني باساتخدام القضااء وكان دحان رفة قرار 
 لبعاد خصومك السياسيين عن دائرة صنع القرار في حركة فتم والنظام الفلسطيني.

نااك مااع صاادور القاارار أوقااال مسااؤول فااي النيابااة العامااة الفلسااطينية لااا"رويترز" طلااب عاادم طكاار اساامك 
 "إطا أراد دحان إعادة محاكمتك يتوجب عليك تسليم نفسك أوحه".و ،يصبم دحان فاراه من العدالة

ـــانوجااااء فاااي  محاااامي دحاااان الفرنساااي ، أن (.ب.فأ.) ، نقااااه عااان وكالاااة15/12/2016 ،الـــرأي، عم 
منافسايك عان  لبعادطار محاوحت الرئيس عباس إنك يندرج في أ الحكم، مؤكداه  أدان سيفاغ توروسيان

"مشروع التطهير" الطي يقاوم باك الارئيس الفلساطيني بحاف  إطارلحكم ياتي في ا أنحركة فتم. واعتبر 
وبحسااب توروساايان، فااان القضااية مسااتمرة منااط ساانوات فااي المحاااكم الفلسااطينية،  منافساايك السياساايين.

 ، بسبب حصانتك البرلمانية.2015 سنةالتهم في قضية الفساد بحف دحان في  إسقاطولكن تم 
 إباااغنااك لاام يااتم إعاان دحااان لوكالااة فاارانس باارس  أيضاااه ة  لسااة الااطي ياادافع كمااا قااال المحااامي سااام

 فريف الدفاع عن دحان بعقد الجلسة في محكمة مكافحة جرائم الفساد في رام هللا، سوف يوم الثاثاء.
ناك تفااجب بنشار إمحماد دحاان قاال ، إلاى أن ظباي ، من أباو14/12/2016لإلعالم،  أمدموقع وأشار 

 :تصريم خاص لا"أمد" قال القيادي دحان وِفي خبر.ال
إننااي أودم مخاطبااة الشااعب الفلسااطيني ولاايس الماادعو محمااود رضااا عباااس وح محكمتااك الخاصااة 

يتفااف وخطواتااك  ممنهجاااه  تلااا باعتبااار الشااعب  ااو مصاادر الساالطات التااي دمر ااا عباااس تاادميراه 
 السياسية لتدمير مشروعنا الوطني.
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وساائل محلياة دون نشارش بشاكل رسامي كاناك  إلاىخبار قضاائي َقام محمود عباس بداية بتساريب 
يقوم بعمل لصوصي كما حدس في قضية رفع الحصانة، سالوا ح يانم ساوف عان مادف احتقاارش 

 للمؤسسات الوطنية.
 لة قضية تتعلف بالشرف الشخصي والطمة الخاصة وجب أن أوضم ما يلي:ان المسوأل
مبلاا  مااالي مااان وزارة  أيساااتلم أشاااهور عاادة لاام : خااال فتاارة عملااي كمستشاااار أماان قااومي لأوحه 

 المالية.
جااال شاااراء معااادات أملياااون دوحر مااان  20: قامااات دولاااة عربياااة بتقاااديم تبااارع ماااالي قيمتاااك ثانيااااه 

مكتباك لكنناي  إلاىياتم تحويال المبلا   أناألمنياة وحااول عبااس بداياة  لألجهزةومركبات ومابس 
عمليااة الصاارف بفشااراف ورقابااة الااوزارة والاادكتور تسااليم المبلاا  لااوزارة الماليااة وجاارت  رفضاات وتاامم 
 سام فياة.

األماان وبقااي ماان المبلاا  سااتة مايااين دوحر طلااب  أجهاازة ىمليااون دوحر علاا 14صاارف مبلاا   تاامم 
حسااابك الخاااص ولكاانن رفضاات وبعااد مغااادرتي منصاابي قااام  إلااىمحمااود رضااا عباااس تحويلهااا 

 باحستياء عليها عنوة من البنا.
علااى الشااان السياسااي والفتحاااوي الخاااص كمااا حاادس فااي  اسااي لاام يعااد مقتصااراه ن التزوياار العبوأل

فتحاوياة، فالصامت لاام  ألسابابالماؤتمر الساابع وبطشاك الاا مساابوف الاطي تجنبات الحاديس عنااك 
علاااى جريمتاااك  اااطش للنيااال مااان طمتاااي باسااام محكماااة باتااات تعمااال كمحكماااة مختصاااة  يعاااد ممكنااااه 

 ضدي.
محمود رضاا وأعلان  أكطوبةة خاصة لبحس كل ما ورد في ولطا ففنني أطالب بتشكيل لجنة وطني
 التزامي المسبف بكل ما ينت  عنها.

 
 لنظام السياسيار من انهيار الحقوقية يرفض رفع الحصانة عن النواب ويحذ   المنظماتمجلس  .3

رام هللا: عبر مجلس منظمات حقوف النسان الفلسطينية عن رفضك لقرار الرئيس محماود عبااس رفاع 
ة البرلمانية عن خمسة أعضاء في المجلس التشريعي. ورأف المجلس أن القرار الماطكور يااتي الحصان

 في سياف حالة التصدع والتفكا المستمر في النظام السياسي الفلسطيني بمكوناتك كافة.
وحطر مجلس المنظماات مان انهياار النظاام السياساي برمتاك بسابب تغيياب القاانون األساساي والضارب 

كامك عرة الحائط، والمعان في انتهااا سايادة القاانون والفصال باين السالطات والتاد ور بمبادئك وأح
الحاصل في حالة حقوف النسان ومنظومة العدالة وغياب إرادة الصاا،، وصاوحه إلاى نظاام شامولي 

واعتباار المجلااس أن قاارار رفااع الحصااانة البرلمانيااة عاان أعضاااء  يقااوم علااى الهيمنااة والتفاارد فااي القاارار.
لمجلااس التشااريعي والحالااة تلااا يشااكل عاادواناه علااى الرادة الشااعبية التااي  ااي مصاادر كاال الساالطات ا
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ومساسااااه خطياااراه بالقاااانون األساساااي النااااظم للسااالطات العاماااة الاااثاس وحااادود العاقاااة بينهاااا وانتهاكااااه 
ساالطات للمبااادا الدسااتورية وبخاصااة مباادأ ساايادة القااانون كاساااس للحكاام الصااالم ومباادأ الفصاال بااين ال

 باعتبارش بوصلة النظام السياسي، لصالم الهيمنة والتفرد بالقرار من قبل السلطة التنفيطية.
 وطالب المجلس الرئيس عباس بسحب قرارش غير الدستوري. 

 15/12/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 تطالب بتحقيق دولي بجرائم القتل بعد اعترافات جنود االحتالل األخيرة الخارجية .4
طالبت وزارة الخارجية الفلساطينية، فاي بياان صادر عنهاا بفاتم تحقياف دولاي : حمد رمضانأ - رام هللا

ودعات الخارجياة  بجرائم "القتل خارج القانون" بعد اعترافاات جناود اححاتال األخيارة بهاطا الخصاوص.
 إلااىوالدوليااة  والقليميااةالمختصااة الساارائيلية والفلسااطينية  والنسااانيةالفلسااطينية المنظمااات الحقوقيااة 

 الساااارائيلية"مواصاااالة توثيااااف جاااارائم اححااااتال وانتهاكاتااااك ضااااد شااااعبنا األعاااازل، وتوثيااااف احعترافااااات 
المحااكم الوطنيااة المختصااة والااى المحكمااة  إلااىالصاريحة بوقااوع تلااا الجاارائم والتغطياة عليهااا، ورفعهااا 

 السارائيليينماي الحارب الجنائية الدولياة، مان أجال فاتم تحقيقاات دولياة بهادف ماحقاة ومحاسابة مجر 
 وباسرع ما يمكن".

 15/12/2016 ،المستقبل، بيروت
 

 المتواصل لوسائل اإلعالم االحتالل استهداف تدين الفلسطينية اإلعالموزارة  .5
رام هللا: اعتباااارت وزارة العااااام الفلسااااطينية احسااااتهداف المتواصاااال لوسااااائل العااااام ماااان قباااال دولااااة 

ء الاوطن بشاكل عاام والقادس بشاكل خااص التاي كاان  خر اا اساتهداف اححتال اقتحام اححتال أنحا
مؤسسة "إيلياء" لإلعام في القدس وتخريب محتوياتها واعتقاال الصاحافية الشاابة لماى غوشاة واقتحاام 
معانااااه فاااي  مكتاااب للدعاياااة والعاااان فاااي الخليااال، اساااتمرارا لحملاااة اساااتهداف مؤسسااااتنا الصاااحافية وا 

ميااة المقدسااية واسااتكماحه لحمااات التهويااد والمضااايقة ضااد المدينااة وأ لهااا الر اااب ضااد منابرنااا العا
 ومقدساتها ومؤسساتها.

 15/12/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 وتعتدي على زوجته منزل القيادي في حماس األسير جمال الهورتقتحم أجهزة السلطة  .6

فاي حركاة حمااس األساير جماال اقتحمت أجهازة السالطة، فجار الياوم الخمايس، منازل القياادي  :الخليل
وأفااادت أم تقااي زوجااة األسااير الهااور  الهااور، فااي بلاادة صااوريف شاامال الخلياال، واعتاادت علااى زوجتااك.
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لااامراسلنا، بااان "قااوات معااززة ماان أجهاازة الساالطة اقتحماات المناازل عنااد الساااعة الواحاادة فجااراه، وحاولاات 
ء علي بالضرب ودفعاي مماا أدف إلاى الدخول للمنزل، لكني رفضت فتم الباب، فقاموا بكسرش واحعتدا

وأضافت أن عناصر أجهزة السلطة فتشاوا المنازل تفتيشااه دقيقااه، ووجهاوا لهاا ولزوجهاا  سقوطي أرضاه".
األساااير الشاااتائم، وساااالو ا عااان نجليهاااا تقاااي وأحماااد، لكااانهم لااام يكوناااوا متواجااادين فاااي المنااازل لحظاااة 

قيف زوجها، و و األسير المحرر مجا د خالد وأشارت إلى أن أجهزة السلطة اعتقلت نجل ش احقتحام.
 الهور، وعدد من شبان البلدة، لم تعرف  وياتهم بعد.

 15/12/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 البورينيحسني  النائباالحتالل يستجوب  .7
اقتحماات بلاادة عصاايرة الشاامالية شاامال نااابلس، ودا ماات قااوات اححااتال مناازل النائااب حسااني  :نااابلس

واستجوبتك لمدة ساعة، وسلمتك إشعارا لمقابلة مخابرات اححتال. وقال نجلك انس، إن جنود  البوريني
 اححتال مكثوا قرابة الساعة بالمنزل، واستجوبوا والدش ثم سلموش إشعارا لمراجعة مخابرات اححتال.

 15/12/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ريمة وانتهاك للمواثيق الدوليةالتعليمية ج المؤسسات: اقتحام "التربية" .8
، حارم جامعاة بيرزيات، 14/12/2016 اقتحمت قاوات اححاتال السارائيلي، فجار ياوم األربعااء :رام هللا

 واستولت على أجهزة حاسوب، ومقتنيات خاصة باتحاد مجلس الطلبة، والكتل الطابية.
واصااالة للمؤسساااات التعليمياااة "انتهااااا اعتبااارت وزارة التربياااة والتعلااايم العاااالي اقتحاماااات اححاااتال المتو 

صاااارو، ويضااارب بعااارة الحاااائط كافاااة القاااوانين والمواثياااف الدولياااة، التاااي تضااامن حماياااة المؤسساااات 
التعليمياااة وحرمتهاااا"، مؤكااادة "أن  اااطش الممارساااات جريماااة، ومخالفاااة لكااال المواثياااف الدولياااة التاااي تكفااال 

ام "إن صامت المؤسساات الدولياة وعادم إدانتهاا وقالت الوزارة في بيان لها حماية المؤسسات التعليمية".
للجااارائم واحنتهاكاااات السااارائيلية الساااابقة  اااو ماااا شاااجع اححاااتال السااارائيلي علاااى تكااارار مثااال  اااطش 
احنتهاكات واحقتحامات"، وجددت دعوتها لكافة المؤسسات والمنظماات الدولياة والحقوقياة والعامياة 

إلااااى أن مؤسسااااات تعليميااااة عدياااادة تعرضاااات لمثاااال  ااااطش للجاااام  ااااطش احنتهاكااااات، وفضااااحهام مشاااايرة 
 احنتهاكات، األمر الطي يهدد مستقبل اآلحف من الطلبة والمسيرة التعليمية برمتها.

 14/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 استهداف االحتالل للمؤسسات التعليمية الفلسطينية تدين "الخارجية" .9
إقااادام قاااوات اححاااتال علاااى اقتحاااام حااارم جامعاااة بيرزيااات،  الفلساااطينية وزارة الخارجياااة أدانااات :رام هللا

مطالبااة فااي بيااان لهااا، المجتمااع الاادولي ومنظمااات األماام المتحاادة المختصااة وفااي مقاادمتها اليونسااكو 
بفدانااة  ااطش الجريمااة اححتاليااة المتواصاالة ضااد المؤسسااات والمراكااز والماادارس التعليميااة الفلسااطينية، 

دف عرقلااة مساايرتها ورسااالتها التعليميااة، ودعتهااا حتخاااط مااا يلاازم ماان الجااراءات القانونيااة الدوليااة بهاا
 لمحاسبة اححتال على استفزازاتك وجرائمك، وتوفير الحماية الدولية لتلا المؤسسات.
 14/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 جامعة بيرزيتلتالل م االحاقتحيدين امصطفى البرغوثي  .11

دان األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، : أنادية سعد الدين - انعمم 
وتااادمير ممتلكاتهاااا، ضااامن ساااياف اساااتباحة  بيرزيااات باقتحاااام جامعاااة السااارائيليقياااام قاااوات اححاااتال 

نتهااااا صااااارو للقاااوانين الدوليااااة "مؤسساااات الشاااعب الفلسااااطيني التعليمياااة والمؤسسااااات األ لياااة، فااااي ا
وأكاد البرغاوثي أ ميااة "تبناي اسااتراتيجية وطنياة فلساطينية موحاادة تركاز علااى  وقاوانين حقاوف النسااان".

 الداخلي وتوحيد الصف الفلسطيني". احنقسام إنهاءتغيير ميزان القوف، بما في طلا 
 15/12/2016 ،الغد، عم ان

 
 أيام استثنائيا   3الل فتح معبر رفح مسافرا  خ 2,053مغادرة  :هيئة المعابر .11

، أكد مدير معبار رفام الباري  شاام عادوان، فاي تصاريحات خاصاة لاا"فلسطين": أحمد المصري -غزة 
وجااود تحساان نااوعي وملحااوظ علااى عماال المعباار، ماان قباال الساالطات المصاارية، خااال فتحااك اسااتثنائيا 

حصاءات رسمية وواقعية  .الفترة الماضية، وطلا وفقا لمعطيات وا 
وقالات  يئاة المعاابر والحادود باوزارة الداخلياة واألمان الاوطني فاي إحصاائية نشارتها أماس: إن إجماالي 

مساااافراه مااان الحااااحت النساااانية  2,053المغااادرين لقطااااع غااازة خاااال األيااام الثاثاااة لفاااتم المعبااار بلاا  
 وحملة الجوازات المصرية والتنسيقات، بواقع سبع حافات يومياه.

من المغادرين  م من الحاحت النسانية المسجلة  1,382غادرين، أوضحت الهيئة أن وفي تفصيل الم
مااان  438مساااافراه، و 233فاااي كشاااوفات وزارة الداخلياااة، بينماااا بلااا  مجماااوع حملاااة الجاااوازات المصااارية 

 أصحاب التنسيقات المصرية.
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عااااالقين فااااي مسااااافر ماااان ال 1,502وأوضااااحت الهيئااااة أن الصااااالة الفلسااااطينية ماااان المعباااار اسااااتقبلت  
مساافراه ومنعاتهم مان  160األراضي المصارية خاال الفتارة الماضاية، بينماا أعاادت السالطات المصارية 

 السفر دون إبداء األسباب.
 14/12/2016 ،فلسطين أون الين

 
 مالية غزة: نعاني أزمة خانقة ستؤثر على صرف الرواتب .11

، إن وزارتااك 14/12/2016 وم األربعاااءيااقااال يوسااف الكيااالي وكياال وزارة الماليااة فااي قطاااع غاازة،  :غاازة
وأوضاام الكيااالي عباار صاافحتك علااى تااويتر، أن  ااطش األزمااة  تعاااني أزمااة ماليااة خانقااة الشااهر الجاااري.

وأعااارب  ساااتؤثر علاااى صااارف الدفعاااة المالياااة الشاااهرية للماااوظفين بسااابب انخفااااة اليااارادات المحلياااة.
ك فاي أن تشاهد األياام المقبلاة تحساناه فاي الكيالي في تصريحات أخرف لوكالاة الارأي الحكومياة عان أملا

اليااارادات للاااتمكن مااان صااارف رواتاااب الماااوظفين. مشااايراه إلاااى أن انخفااااة اليااارادات يعاااود باألسااااس 
 للركود التجاري بغزة.

 14/12/2016 ،القدس، القدس
 

 2017المتبقية من عالوة المعلمين بداية  %5الحمد هللا يؤكد صرف الـ .13
خال كلمتك في اححتفال بيوم المعلم، يوم األربعااء  ،س الوزراء رامي الحمد هللاوفا: أكد رئي -رام هللا 

باارام هللا، أن الاارئيس محمااود عباااس والحكومااة ملتزمااون بمااا تاام احتفاااف عليااك مااع اتحاااد  14/12/2016
 .2017المتبقية من العاوة بداية عام  %5المعلمين، وسيتم صرف الا

 14/12/2016 ،األيام، رام هللا
 

 غزة تتوعد المخلين باألمن بالرد بـ"قوة وحسم" وتؤكد: لن يشفع لهم تنظيم وال عشيرةفي داخلية ال .14
غااازة: توعااادت وزارة الداخلياااة فاااي قطااااع غااازة باااالرد بحسااام علاااى أي محاولاااة تهااادف للنيااال مااان الحالاااة 

طاااع عاادة األمنيااة، وقالاات إن التنظاايم أو العشاايرة لاان يشاافع ألي مخاال باااألمن، وطلااا بعااد أن شااهد الق
عمليات قتل على خلفية الثار،  خر ا قبل عدة أيام حين قتل شقيقان وأصيب ثالس بجرا،، في عملية 

  إطاف نار تمت في وضم النهار.
وأكااادت الاااوزارة فاااي بياااان لهاااا أن قطااااع غااازة يعاااير حالاااة مااان "األمااان واحساااتقرار"، فاااي ظااال ساااعيها 

". وشددت علاى أن األمان فاي القطااع "يعاد أحاد أ ام باجهزتها كافة على الدوام إلى "تعزيز  طش الحالة
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المنجزات التي ينعم بها شعبنا"، حفتة إلى أنها أخطت على عاتقها احستمرار فاي طلاا باالرغم مان كال 
 الظروف الصعبة التي تواجهها على الصعد كافة.

 15/12/2016 ،القدس العربي، لندن
 

صابة ثالثة إسرائيليين بينه .15  م جندي بعملية طعن في القدساستشهاد فلسطيني وا 
رام هللا: استشهد فلسطيني برصاص اححتال السرائيلي في شارع الواد على أبواب البلدة القديمة فاي 

إساارائيليين أحااد م جناادي بمفااا حدياادي.  ثاثااةالقاادس المحتلااة بحجااة أنااك نفااط عمليااة طعاان وأصاااب 
ك وفقاا للمعلوماات والتفاصايل المتاوفرة فقااد ففنا السارائيليةوحساب لوباا السامري المتحدثاة باسام الشارطة 

أقاادم فلسااطيني علااى تنفيااط عمليااة طعاان بمفااا اسااتهدفت شاارطيا، وعملاات قااوات الشاارطة علااى تحيياادش 
 و و المصطلم المستخدم من قبل اححتال لطاف النار على المنفط."

د أن منعاات وتاارا الشاااب الفلسااطيني ملقااى علااى األرة ماادرجا بدمائااك حتااى فااارف روحااك جساادش، بعاا
 من احقتراب منك وأغلقت المكان. السعافقوات اححتال طواقم 

وكتبت وسائل العام السرائيلية أن منفط العملية أتى من جهة باب العامود واستل مفكاا وطعان أحاد 
أفراد شرطة اححتال في رأسك وتمكان مان طعان إسارائيليين  خارين قبال أن يطلاف علياك أفاراد الشارطة 

 عاما. 21جاء أن منفط العملية من منطقة الخليل ويبل  من العمر النار. و 
 15/12/2016، القدس العربي

 
 بين أيدي كتائب القسام ما يمكن أن تنجز عبره صفقة جديدة ألسرانا في سجون االحتالل :هنية .16

جاادد نائااب رئاايس المكتااب السياسااي لحركااة حماااس، إسااماعيل  نيااة، التاازام الحركااة باانه  المصااالحة 
 لوحدة، مبيناه أن الحركة أبدت المرونة الازمة من أجل تحقيف  طا الهدف.وا

حنطاقاة حركاة  29وقال  نية، خاال مهرجاان الكتلاة الساامية فاي جامعاة بيرزيات إحيااء للاطكرف الاا
حماااس، يااوم األربعاااء، إنااك ح إمكااان لتحقيااف أ اادافنا الوطنيااة دون تحقيااف وحاادة شااعبنا فااي مواجهاااة 

أضاف أن انتفاضة القدس أكدت حيوية  طا الشعب وقدرة شبابنا الفلسطيني علاى العطااء و  اححتال.
والتجاادد رغاام كاال الظااروف الصااعبة، مؤكااداه علااى تمسااا حركااة حماااس بالثواباات الوطنيااة والسااامية 

 وعدم التنازل عنها مهما طال الزمن.

ماة كخياار واقعاي وعملاي مان أجال احنتفاضاة والمقاو  باساتراتيجيةكما شدد  نية علاى ضارورة احلتازام 
وأردف: بالمقاومة حررنا جازءاه مان أرضانا فاي غازة وحررناا أسارانا فاي  تحرير أرضنا واستعادة حقوقنا.

وناومش إلاى  صفقة وفاء األحرار، وباحنتفاضة نؤكد على أن  طا الشعب سيظل متمسكاه بارضك ووطنك.
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حتال بتغييار معاالم األقصاى والقادس وح تمسا حماس بالمقدسات، مضيفاه: لن نسمم لمخططات اح
وتابع: ألسرانا كلمة العهد والوعد أن حماس التي أنجزت صفقة وفااء  أي جزء من أرضنا الفلسطينية.

ونبمك إلى أن الحرب على غزة انتهات بنصار عساكري، مشايراه  األحرار قادرة على إنجاز صفقة جديدة.
 ن تنجز عبرش صفقة جديدة ألسرانا في سجون اححتال.إلى أن ما بين أيدي كتائب القسام ما يمكن أ

وأكااد نائااب رئاايس المكتااب السياسااي علااى تمسااا حماااس بااالعمف العربااي والسااامي، مؤكااداه حرصااها 
 على بناء عاقات متوازنة مع كل مكونات األمة ومع جوارنا العربي والسامي.

ساالم ا تمامااات القلاايم فااي ظاال  ااطا وأوضاام أن الحركااة تحاارص علااى اسااتعادة المكانااة لقضاايتنا علااى 
 احضطراب الهائل في دولنا العربية والسامية.

 14/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 الحية: ندعو فتح والسلطة لالتفاق على برنامج يحمي الثوابت .17
خلياال الحيااة، الاارئيس محمااود عباااس وحركااة فااتم إلااى  ،دعااا عضااو المكتااب السياسااي لحركااة حماااس

برناااام  ورؤياااة اساااتراتيجية قائماااة علاااى حماياااة الثوابااات عبااار إجاااراء حاااوار وطنااايم جااااد احتفااااف علاااى 
 ومسؤول مع الفصائل كافة لتطبيف كلم ما تم احتفاف عليك.
ظهاار اليااوم األربعاااء، وسااط مدينااة غاازة،  29وطالااب الحيااة خااال مهرجااان انطاقااة حركااة حماااس الااا 

، والتجهيااز 2011لممارسااة مهامااك وفااف اتفاااف القااا رة بالسااراع بعقااد الطااار القياااديم لمنظمااة التحرياار 
 لجراء احنتخابات العامة للمجلس الوطنيم والتشريعيم ورئاسة السلطة.

وشاادد علااى أن أيم انعقاااد للمجلااس الااوطنيم دون تطبيااف والتاازام مااا تاامم التوقيااع عليااك يعتباار تحلاااه ماان 
 احتفاقات وانقاباه عليها وفاقداه للشرعية.

 
 شكيل الحكومةإعادة ت

وطالااب الحيااة بفعااادة تشااكيل الحكومااة الفلسااطينية ماان جديااد، لتكااون حكومااة وطنيااة وليساات حكومااة 
حزبيااة أو مناطقيااة، وفااف برنااام  سياساايم حسااب مااا تاامم احتفاااف عليااك فااي وثيقااة الوفاااف الااوطنيم عااام 

نمااا حكومااة األ .2006 ماار الواقااع، تمااارس وأضاااف أنم الحكومااة القائمااة حالياااه لاام تعااد حكومااة توافااف وا 
 أعمالها في الضفة وتتجا ل مشاكل قطاع غزة لألسف.

وطالاااب الحياااة كاااطلا بتمكاااين المجلاااس التشاااريعي ِمااان العمااال بشاااكل حقيقااايم وبكامااال صااااحياِتك وفاااف 
القااانون، وحاالم موضااوع المااوظفين فااي غاازة بااا تمييااز علااى قاعاادة حمايااة حقااوِقهم الطبيعيااة باعتبااار م 

 فلسطينية.موظفين في السلطة ال
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 وقف التنسيق األمني
ودعاا القياادي فاي حمااس الساالطة الفلساطينية إلاى إطااف ياد المقاومااة فاي الضافة الغربياة للادفاع عاان 
شعبنا والفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف سياساة التنسايف األمنايم واحعتقااحت السياساية كتعبيار 

جماع طاقاات أبنااء شاعبنا وأمتمناا، وتحشايد ا  وأكاد الحياة علاى ضارورة صادف عن الرغبة فاي الوحادة.
 لمواجهة اححتال وتبني كلم أشكال المقاومة ودعمهام لجبار اححتال على رحيلك عن أرضنا.

 
 كسر القيد

ووجااك الحيااة التحيااة إلااى األساارف فااي سااجون اححااتال واعااداه إيااا م بعاادم التخلااي عاانهم مهمااا كاناات 
 د في صفقة وفاء األحرار، سنكسر قيدكم رغم أنف اححتال.التضحيات، مضيفاه: كما كسرنا القي

نم معادلاااة الااازمن لااان تكاااون فاااي  وخاطاااب قاااادة اححاااتال باااالقول: ساااتدفعون الاااثمن شااائتم أم أبياااتم، وا 
صااااالحكم، وقااااد جااااربتم طلااااا ماااان قباااال، وتوجااااك بالتحيااااة إلااااى أ ااااالي الضاااافة الغربيااااة المحتلااااة، مشاااايداه 

 اححتال رغم كلم ما يواجهونك من تحديات.بصمود م وانتفاضتهم المباركة ضدم 
وأضااااف، نقاااول لكااام ياااا أ لناااا فاااي الضااافة: نحااان معكااام وبكااام أقاااوف، ولااان نتخلاااى عااانكم مهماااا كانااات 

 الظروف، وسياتي اليوم الطي تلتحم فيك المقاومة في غزة والضفة وكلم أبناء شعبنا.
 

 الحصار والمقاومة
لكساار الحصااار عاانهم، مؤكااداه علااى حاافم غاازة فااي أن ووعااد الحيااة أ ااالي قطاااع غاازة بمواصاالة الجهااود 

تااانعم بحيااااة كريماااة تتاااوفر فيهاااا كااالم سااابل العاااير الطيماااب مااان كهربااااء وميااااش وصاااحة وفااارص عمااال 
 للخريجين والعمال، وحرية تنقل وسفر.

وخاطااب أ اال قطاااع غاازة قااائاه: إن مااا تعانونااك اليااوم ماان أزمااات وعاادوان وحصااار  ااو مهاار مقاااومتكم 
ل، فلقااد ضااربتم أروع األمثلااة فااي الصاابر والصاامود، وتوجااك الحيااة بالتحيااة إلااى كاال وتحااديكم لاحااتا

لااى قيااادة حركااة حماااس وعلااى رأسااهم رئاايس المكتااب السياسااي خالااد  الفصااائل الفلسااطينية المقاومااة، وا 
مشااعل ونائبااك إسااماعيل  نيااة، ومجا اادي كتائااب القسااام وفااي مقاادمتهم القائااد العااام للكتائااب المجا ااد 

 ف.محمد الضي
 

 تحية لحلب
وطالااب الحيااة بوقااف حمااام الاادم فااي مدينااة حلااب، مضاايفاه، أن مااا يجااري فيهااا ماان مجااازر تقشااعر لهااا 

 األبدان، ندينك ونستنكرش، ونعلن تضامننا مع أ ل حلب ومع كل شعوب األمة للخروج من محنتها.
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 مسؤولياتهم.ودعا كلم العقاء والرؤساء والقادة أن يسارعوا إلى حقن الدَّم والوقوف عند 
وقال الحية إنم ما تشهدش شعوب األماة مان صاراعات ييادمي قلوبناا، وكنماا نتمناى أن يكاون صاراع أمتناا 

كماااا أ ااااب الحياااة بشاااعوب األماااة لااارفة التطبياااع وعااادم احنصاااياع  ماااع اححاااتال السااارائيلي فقاااط.
 تيت من قوة.للمحاوحت الخبيثة التي تحاول بعة األطراف تسويقها، والتصدي لها بكلم ما أو 

 وجدد التاكيد على عدم احعتراف بفسرائيل، وأكد أن اححتال حتماه إلى زوال.
 

 دور مصري
ودعااا الحيااة الاادول العربيااة وخاصااة مصاار إلااى مساااندة شااعبنا وقضاايمتنا، والعماال علااى كساار الحصااار 

مداد القطاع بما يحتاجك من أساسيات الحياة.  عن غزة، وفتم معبر رفم بشكل دائم، وا 
وأضاااف أنمنااا نتطلااع لاادور مصااري أكباار خااال الفتاارة المقبلااة ماان شااانك أن ييعيااد للقضااية الفلسااطينية 

 حيويتها وعمَقها العربي والسامي.
وتااابع، إنناااا نطالاااب أشااقاءنا فاااي مصااار بالعمااال علااى سااارعة الكشاااف عاان أبنائناااا المختطفاااين األربعاااة 

 والعمل على عودتهم إلى أ لهم وطويهم.
 

 رسالة للغرب
طالب الحية الدول الغربية بفنصاف شعبنا واحعتاطار لاك وحمايتاك مان جارائم اححاتال، وتقاديم قادتاك و 

جبارش على الرحيل عن أرضنا، فهو أساس معاناتنا.  للمحاكم الدولية، وا 
ولفت الحية انتبااش الادول الغربياة إلاى حالاة احنحيااز التاي تمارساها بعاة الادول لاحاتال الصاهيونيم 

الحف الفعلي، مطكراه إيا م بمعاناة الشاعب الفلساطيني المساتمرة نتااج وعاد بلفاور المشاؤوم  على حساب
 واعترافهم بدولة اححتال.

 14/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 عن االختالفات السياسية نحو القدس بعيدا   ة حماسبحر: بوصلأحمد  .18
يعي الفلسااطيني، أحمااد بحاار، أن حركااة أكااد النائااب األول لاارئيس المجلااس التشاار : محمااد الاادلو -غاازة 

 عاان احختافااات السياسااية واحشااتباكات الداخليااة. حماااس تمضااي فااي طريااف تحرياار فلسااطيني بعيااداه 
حنطاقاة الحركاة،  29 وقال بحر في كلماة متلفازة بثات علاى قنااة "األقصاى" الفضاائية، فاي الاطكرف الاا

صلتها نحاو القادس، وسااحها لان يوجاك إن "حماس ماضية على طريف الوحدة من أجل فلسطين، وبو 



 
 
 
 

 

 15 ص             4139 العدد:        15/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

وأضااف "لحمااس رؤياة ثاقباة وثابتاة لتحريار فلساطين علاى  إلى للعدو المغتصاب ألرضانا ومقدسااتنا".
 قاعدة الثوابت الوطنية الفلسطينية التي لن تتنازل عنها.. شعبنا صاحب األرة والمقدسات".

رغاام الحصااار والمااؤامرة علااى  وشاادد بحاار علااى، تصااميم حركتااك علااى المضااي فااي دربهااا المتواصاال
رادتنااا التااي  القضااية الفلسااطينية، وثاااس حااروب دماارت وقتلاات اآلحف "لكاان لاام يقتاال العاادو عزيمتنااا وا 

.. وتااابع:" أثبتاات حماااس ألمتنااا أن احنتصااار علااى العاادو الساارائيلي لاايس مسااتحياه  سااتبقى فوحطيااة".
 سامية من خلفنا على  طا الدرب".سنمضي في طريف تحرير القدس لتجتمع األمة العربية وال

 14/12/2016 ،فلسطين أون الين
 

 الطريق الوحيد لتحرير فلسطينهي حماس: المقاومة  .19
أكدت حركة حماس في الطكرف التاساعة والعشارين حنطاقتهاا، علاى أن المقاوماة  اي الطرياف الوحياد 

وقالاات  حرياار باادون مقاومااة.لتحرياار فلسااطين وعلااى رأسااها المقاومااة المساالحة، مشااددةه علااى أنااك ح ت
الحركة في بيان صحفي األربعاء، إن فلسطين كال فلساطين مان بحر اا إلاى نهر اا للشاعب الفلساطيني 

 أينما كان، مؤكدةه على أن انطاقتها تاكيد على ثوابت الشعب الفلسطيني.
قاااوف وجاااددت رفضاااها احعتاااراف بشااارعية اححاااتال أو أي اتفاقياااة أو تفاااا م أو تساااوية تناااتقص مااان ح

وشاااددت علاااى أن حاااف العاااودة حاااف مقااادس علاااى المساااتوف الفاااردي والجمااااعي،  الشاااعب الفلساااطيني.
رمدوا منها.  والتنازل عنك جريمة، وح بد أن يعود الاجئون جميعهم إلى ديار م التي شي

وأكدت على أن القدس بمقدساتها السامية والمسيحية ثابت مقدس ح يجاوز التناازل عناك وح التفاريط 
 .وكل الوقائع التي يحاول اححتال فرضها فيها باطلة ،جزء منك باي

وأكاادت علااى ضاارورة الشااراكة فااي إعااادة صااياغة منظمااة التحرياار الفلسااطينية بناااء يضاامن ديموقراطيااة 
 يكلهاا، والتوافاف علااى برنامجهاا الااوطني، رافضاة أساالوب فارة البرنااام  مان طاارف واحاد، أو إلحاااف 

 إصا، أو إعادة  يكلة. اآلخرين بهيكلية مهترئة دون
وشااااددت علااااى تمسااااكها بخيااااار التوافااااف والشااااراكة مااااع كاااال أطااااراف شااااعبها وقااااواش وفصااااائلك، والخيااااار 
الديموقراطي الطي يحقف احستقرار والسلم المجتمعي، مضيفةه بان الدولة الفلسطينية  ي ثمرة التحريار 

 .وح بديل عن إقامتها كاملة السيادة على أرة فلسطين التاريخية
وأعرباات الحركااة عاان ألمهااا وحزنهااا لمااا  لاات إليااك األمااة العربيااة ماان صااراعات تراجعاات معهااا القضااية 
الفلساااطينية مااان مركاااز اح تماااام، مؤكااادةه علاااى إيمانهاااا بضااارورة وحااادة األماااة والتعااااير باااين مكوناتهاااا 

 الدينية والمط بية والعرقيةم تجنباه لكل ما من شانك تمزيف وحدة  طش األمة.
 14/12/2016ة حماس، غزة، موقع حرك
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 في الجهاد والمقاومة شكلت نموذجا   حماس: "الجهاد" .11
، مؤكادة أنهاا 29باركت حركة "الجهاد السامي" في فلسطين، طكرف انطاقة حركة "حماس" الا : غزة

ا في الجهاد والمقاومة".  "قدمت شاحه من التضحيات وشكلت نموطجه
اود شااهاب، "تجمعنااا بحماااس روابااط وثيقااة، فاانحن أبناااء دياان وقااال القيااادي فااي الجهاااد السااامي، د

وعقيدة وننتمي جميعها لفلسطين ونخوة معها مواجهة مشروعة ضد اححتال الغاشم، لحماية الحقوف 
 والحفاظ على الثوابت والدفاع عن المقدسات والعمل على تحرير األرة واستعادتها".

ء، "أوجاك التحياة للشاعب الفلساطيني الاطي احتضان وأضاف في بيان صحفي صادر عناك الياوم األربعاا
  طش المسيرة المباركة من الدعوة والجهاد والمقاومة، وأحيي قيادة حماس وقواعد ا".

وتابع: "رغم اآلحم التي تحيط بنا وتعصف بامتنا، فا بد من كلمة في طكرف انطاقة حماس، وأدعو 
جا اادين، وأن يعجاال هللا عااز وجاال بحريااة األساارف بالرحمااة والرضااوان للقااادة المؤسسااين والشااهداء الم

ودعا إلى أن تكون مناسبة انطاقاة حركاة حمااس "رافعاة للوحادة واساتمرارها لمشاروع التحريار  البواسل".
 وحماية الثوابت".

 14/12/2016، قدس برس
 

 تدعو عباس لوقف اللقاءات التطبيعية "الشعبية" .11
حمود عباس بالتوقف عن اللقاءات التطبيعية مع مجرمي ، مطالبتها للرئيس م"الجبهة الشعبية"جددت 
 ."السرائيليين"الحرب 

لقاء عباس ماع وفاد صاهيوني يضام ثلاة مان مجرماي "في بيان، أمس األربعاء، أن  "الشعبية"واعتبرت 
الحااارب،  اااو اساااتمرار لهاااطا الااانه  المااادمر المرفاااوة فلساااطينياه، ومخالفاااة واضاااحة لقااارارات الجمااااع 

ح يمكااان الصااامت علاااى اساااتمرار  اااطش "وقالااات  ."رارات المجلاااس المركااازي األخيااارالاااوطني، خاصاااة قااا
اللقااااءات العبثياااة، والتاااي لااان تجلاااب لشاااعبنا إح مزياااداه مااان الاااويات والمصاااائب، فاااا يوجاااد ماااا يبااارر 
اسااتمرار  ااطش اللقاااءات مااع اححااتال، خاصااة وأن اللقاااء األخياار شااهد حضااور مجموعااة ماان مجرمااي 

لطخاة أياديهم بادماء أبنااء شاعبنا، ومانهم شامعون شاطريت وزيار شاؤون المغارباة الحرب الصهاينة والم
اليهود واستجاب مستوطنين، وعميرام متسناع والطي كان أحد أبرز مهندساي سياساة تكساير العظاام، 

 ."و خر استجلب يهود الفاشا، و خر قائد سابف لسا، المظليين
 15/12/2016الخليج، الشارقة، 
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 تسليم قيادة فتح بغزة لمن يقيم خارجها ويؤكد استبعاد دحالن"حل س" يعارض  .11
قال أحمد ِحلِمس، عضو اللجنة المركزية في حركة التحريار الاوطني "فاتم"، أن : نور أبو عيشة - غزة

دة وغير منقسمة "داخلياه" كما يشاع في العام.   حركتك موحم
ن الحركة، وح يمكن التعامل معك على أنك وشدد على أن كل من تم فصلك من "فتم" ح يعتبر جزءاه م

 "تيار" داخلي، في إشارة للقيادي المفصول، محمد دحان، وأنصارش. 
وتحااادمس ِحلِماااس الاااطي فااااز بداياااة الشاااهر الجااااري، بعضاااوية اللجناااة المركزياااة للحركاااة خاااال حاااوارش ماااع 

ة لعضو باللجنة ح يقايم األناضول في غزة، عن عدمة قضايا أبرز ام معارضتك تسليم قيادة فتم في غز 
فيها، والتوجك الجديد للمصالحة ماع "حمااس"، داعياا إيا اا إلاى موقاف "أكثار إيجابياة" تجااش نشااط فاتم 

 في قطاع غزة، وكطلا عن سبل تعامل فتم مع ملف "اغتيال" الرئيس الراحل ياسر عرفات. 
ع قضااية دحااان، فهااو لاام يعااد وقااال ِحلِمااس، فااي بدايااة حااوارش:"  ناااا مغالطااات إعاميااة فااي التعاماال ماا

 يشكمل أي جزء من حركة فتم، وح يمكن القول أنك يدير تياراه فيها". 
وبباايمن أن المقصااود بااا"شرعية فااتم"م احعتااراف بشاارعية النظااام والقيااادة والطااار الحركااي والتنظيمااي، 

 و" طش قضايا ح تحتاج حجتهادات، فهي ثابتة وح يمكن احلتفاف عليها". 
األخيااار ابتعاااادش عااان الموقاااع القياااادي لفاااتم، خاااال السااانوات الماضاااية، كنتااااج طبيعاااي حنعقااااد ويبااارر 

، إط لااام يترشااام خالاااك ألي موقاااع قياااادي، مؤكاااداه التزاماااك بنتاااائ  2009الماااؤتمر الساااادس للحركاااة عاااام 
 وقرارات المؤتمر السادس. 

ادة النظار فاي األطار القيادياة وعن مهام الحركة في القطاع، بيمن عضو المركزية أنها تتمحاور فاي إعا
الموجاودة، فيماا ستخضاع القياادات الحاليااة لدراساة "مان كاان يسااتطيع احساتمرار سيساتمر، ومان نعتقااد 

وطكااار أن المعاااايير التاااي سااايتم بنااااء عليهاااا تعياااين القياااادات  أناااك عااااجز عااان احساااتمرار، سنساااتبدلك".
صاوف تتمثال فاي قادرة الشخصاية وكفاءتهاا التنظيمية للحركة ستكون نضالية ووطنية، لكن األ مياة الق

 على إنجاز المهام التنظيمية على أكمل وجك. 
مهمااة قيااادة فااتم فااي القطاااع، فاارأف أنهااا يجااب أن توكاال إلااى شااخص يقاايم فااي غاازة، ولاايس فااي وعاان 

"ليس  ناا مانع مان عاودة أعضااء المركزياة الجادد إلاى غازة والقاماة فيهاا، وحينهاا  وأردف: خارجها.
 منا تولي منصب قيادة القطاع حسب قرار اللجنة المركزية، وأنا سالتزم بقراراتها". يمكن ألي 

 وفي  طا الشان، طالب حماس باتخاط "موقف مغاير أكثر إيجابية، إزاء ممارسة أعمالنا في القطاع". 
ية، ولفت حلمس إلى أن حركتاك بعاد عقاد مؤتمر اا الساابع تنظار بجدمياة لتنفياط بناود المصاالحة الفلساطين

 كما أنها لمست نية جادة لدف حماس في طات الطار. 
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وفيما يتعلف بالتسريبات العامية التي تحدثت عن نيمة عباس كشف قتلة عرفات، قال حلمس:" حركة 
فااتم لاان تقباال اسااتخدام  ااطا الملااف مااادة إعاميااة وموضااوعاه انتخابياااه، إنمااا  ااو ملااف قضااائي، نحتاااج 

 شف عن وجهك الحقيقي". حكتمال معلوماتك كي يتم الك
واساااتكمل قاااائاه:" "حينماااا تتاااوفر المعلوماااات سااايتم نشااار ا مااان أعلاااى مساااتوف قياااادي فلساااطيني، ولسااانا 

 بحاجة لتسريبها ألي من الوسائل العامية المحلية أو األجنبية". 
اه إلاى ومن جانب  خر، يصف حلمس عاقة حركتك باألطراف القليمية والدول العربية با"الجيدة"، مشاير 

 أن تلا العاقة قائمة على مبدأ "عدم التدخل" والتي تحافظ على "مصلحة الشعب وكرامة )فتم(". 
وفااي حديثااك، نفااى حلمااس تااوتر العاقااة الفلسااطينية الرساامية مااع مصاار كمااا يشاااع عباار وسااائل إعااام، 

 قائاه:" عاقتنا مع مصر لم ولن تهتز".
 14/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 لبحث موضوع جدار عين الحلوة لتقي قيادات صيداتاللجنة األمنية الفلسطينية العليا  .13

قارار الحقاوف المدنياة للفلساطينيين، : محمد صالم شكملت الخطاة األمنياة البديلاة لجادار عاين الحلاوة، وا 
 الفلسطينية المتسارعة، خال الساعات الماضية. -محور اللقاءات واحتصاحت اللبنانية 

اللجناة األمنياة الفلساطينية العلياا فاي "وكانت صيدا المحطة األبرز لمعظام اللقااءات التاي قاام بهاا وفاد 
عااارب. إط التقاااى الوفاااد كاااا مااان:  أباااو، برئاساااة قائاااد األمااان الاااوطني الفلساااطيني اللاااواء صااابحي "لبناااان

 فاي المديناة بحضاور "منساقية التياار"في لبنان احمد الحريري في مقار  "تيار المستقبل"األمين العام لا 
فاي منطقاة صايدا الشايد زياد ضاا ر فاي مكتباك  "حازب هللا"منسف عام الجنوب ناصر حمود، مسؤول 
محماد الجبااوي وبسااام كجاا بحضاور مسااؤول  "حركااة أمال"فاي صايدا، عضاوي المكتااب السياساي فاي 

لساي فاي الشايد عفياف الناب إلاىفاي حاارة صايدا، إضاافة  "الحركاة"منطقة صيدا محمد ديااب فاي مقار 
 مجمع الز راء في المدينة.

أوضااااع مخااايم عاااين الحلاااوة وموضاااوع "وتركااازت اللقااااءات، بحساااب مصاااادر الوفاااد الفلساااطيني، حاااول 
، وعارة خالهاا أباو "السلطات اللبنانياة إلىالتي تقوم اللجنة بفعداد ا لرفعها  األمنيةالجدار والخطة 

جاااير اللبنااااني مااان أجااال حفاااظ األمااان عااارب لماااا أنجاااز علاااى صاااعيد الخطاااة األمنياااة بالتنسااايف ماااع ال
عاارب خااال اللقاااءات التنساايف مااع الجااير اللبناااني فااي كاال  أبااوواحساتقرار فااي المخاايم والجااوار. وأكااد 

أنناا لان نسامم فاي مطلاف "واحستقرار في المخيم والجوار اللبناني، مشددا علاى  األمنالخطوات لحفظ 
التااي شااارفنا علااى ". وأوضاام أن الخطااة "بنااانياألحااوال ألحااد باسااتهداف الجااير أو األماان الااوطني الل
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لمنع أي توتير و ي ستحاكي  واجس الجانب اللبنااني ألنناا والجاير اللبنااني فاي " ي  "احنتهاء منها
 ."خندف واحد

أكااادت ضاارورة تكثياااف الجهاااود الرامياااة لتعزياااز احساااتقرار "وأوجاازت المصاااادر حصااايلة اللقااااءات بانهاااا 
أ مهاااا الجاااراءات الفلساااطينية داخااال المخااايم والتواصااال المكثاااف ماااع فاااي مخااايم عاااين الحلاااوة و  األمناااي

 ."األطرافالجير اللبناني من أجل إزالة كل الهواجس لديك ولدف كل 
تام التوافاف علاى ضارورة قياام "وفي خصوص الحقوف المدنية للفلسطينيين، أشاارت المصاادر إلاى أناك 

رقاااة سياساااية بهاااطا الملاااف وطرحهاااا علاااى كااال القياااادة السياساااية الفلساااطينية الموحااادة بمباااادرة وحمااال و 
 ."الجهات الرسمية والسياسية اللبنانية

لقاااء "فااي لبنااان احمااد عبااد الهااادي عاان  "حركااة حماااس"ماان جهتااك، كشااف نائااب المسااؤول السياسااي لااا 
 ."األمنيةقريب ستعااقدش القاايادة السياسية الفلسااطينية في لباانان لقاارار الخطة 

 15/12/2016السفير، بيروت، 
 

 ممارسة أنشطة تتعل ق بالمقاومةمن الضفة بتهمة  فلسطينييناالحتالل يعتقل عشرة  .14
طكاار تقرياار صااادر عاان جااير اححااتال، أن قواتااك اعتقلاات الليلااة الماضااية، خلاادون مظلااوم:  –رام هللا 

اان وصاافهم بااا "المطلااوبين"م أغلاابهم بتهمااة ممارسااة أنشااطة تتعلمااف بالمقاومااة ضااد  عشاارة فلسااطينيين ممم
وبيمن التقرير أن احعتقاحت طالت أربعة فلسطينيين من مناطفم تال، عورياف،  الجنود والمستوطنين.

الضاحية، مخيم عسكر الجديد قضاء مدينة نابلس )شمال القدس(، وثاثة مان مديناة بيات لحام وبلادة 
التقريار، ثاثاة واعتقلات قاوات اححاتال، وفقهاا لاطات  بيت فجار جنوبي شرف المدينة )جناوب القادس(.

 فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة صوريف شمالي المدينة )جنوب القدس(.
وادعاااى جاااير اححاااتال العثاااور قطاااع ساااا، خاااال عملياااات الاااد م التاااي نفاااط ا فاااي مديناااة الخليااال، 

 بالضافة إلى مصادرة أموال زعم أنها تستخدم لتمويل "الر اب" في مدينتي نابلس والخليل.
 14/12/2016قدس برس، 

 
 للتعاون بين اليهود والمسلمين ألذربيجان وكازاخستان مثال   يزيارت: إيراننتنياهو يحذر  .15

الناصارة: ينهااي رئايس حكومااة اححاتال بنيااامين نتنيااا و الياوم الخماايس زيارتاك لكازاخسااتان بعاادما زار 
صاحافي ردا علاى ساؤال أطربيجان. وخال الزيارة بعس برسالة تهديد ليران. وقال نتنيا و في ماؤتمر 

حول أي رسالة ترغب في إيصالها للرئيس حسن روحااني الاطي يعتازم زياارة كازاخساتان، قاال متساائا 
لماطا تواصل إيران إطاف تهديدات بفبادة إسرائيل فهطش ليست دولة صغيرة وعاجزة و ي ليسات أرنباة "
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بوساع رئايس ". وتاابع "مام خطار كبياربل نمرا، ناصحا إيران بعدم مشاغلتها ألنها ستجد طاتها عندئط أ
 . "كازاخستان أن يحمل رسالة ليران بان إسرائيل ستغير توجهاتها نحو ا في حال غيرت  ي أوح

وفي مسعى دعاائي قاال نتنياا و فاي بياان صادر عان ديواناك إن ماا ناراش الياوم  او زعايم دولاة إساامية 
 أفضااالاون مااان أجااال خلاااف مساااتقبل وزعااايم دولاااة يهودياااة يصاااافحان بعضاااهما الااابعة ويعماااان بتعااا

لمااواطني دولتينااا. واعتباار طلااا مثاااح للتعاااون بااين اليهااود والمساالمين ويرساال رسااالة إلااى العااالم أجمااع، 
ليس كل شيء فاي ". وتابع "العاقات بيننا جيراننا العرب والمسلمين تتغير بشكل دراماتيكي"زاعما أن 

و علني. ولكن  طا يتغيار بشاكل درامااتيكي واعتبار  طش العاقات يجرف على المأل ولكن جزءا منها  
عاقاتنا مع كازاخستان جزءه من  طا التغيير العماف الطي ينتظرش العالم. العاالم ح يرياد أن يارف قاوف 
عاادم التسااامم والقمااع والر اااب باال  ااو يريااد أن ياارف قااوف التقاادم والتضااامن والصااداقة و ااطا مااا يمثلااك 

 ."اللقاء بيننا
ا و الزياااارة لكازاخساااتان التاااي تحتفااال بالاااطكرف الخامساااة والعشااارين علاااى تاسيساااها وطالاااب وانتهاااز نتنيااا

أنتم تعلمون أنناا دعمناا "الرئيس نزا باييف أن يدعم الترشم السرائيلي لمقعد في مجلس األمن. وتابع 
طا أردتااام أن تاااروا تغييااارا حقيقياااا فاااي العاااالم تخيلاااوا دولاااة  الترشااام الكاااازاخي النااااجم لمجلاااس األمااان. وا 

واعتقااد أنااك  2019إساارائيل و ااي عضااوة فااي مجلااس األماان التااابع لألماام المتحاادة.  ااطا متوقااع فااي عااام 
 ."يمكن تحقيف طلا ومن خال مساعدتكم

وقال نتنيا و خال زيارة دبلوماسية واقتصادية ألطربيجان وكازاخستان إنك يقاوم بزياارة تساتغرف ياومين 
ن وكازاخساااتان  ماااا دولتاااان كبيرتاااان و امتاااان فاااي العاااالم إلاااى دولتاااين مهمتاااين. موضاااحا أن أطربيجاااا

 . "السامي و دفنا  و تعزيز العاقات السياسية واألمنية واحقتصادية معهما

 15/12/2016القدس العربي، لندن،   
 

 القدسببحظر مؤسسة قناديل الدولية للتنمية واإلغاثة اإلنسانية الفلسطينية  ع أمرا  ليبرمان يوق   .16
وقااع وزياار الجااير الساارائيلي أفيغاادور ليبرمااان، يااوم األربعاااء، أماارا يعتباار مؤسسااة قنادياال  :تاال أبيااب

 الدولية للتنمية والغاثة النسانية الفلسطينية منظمة محظورة.
ونقلت الطاعة العبرية العامة عن ليبرمان قولك بان الجهات األمنية سوف تساتمر فاي العمال ضاد أي 

 ل من أجل المس بامن الدولة وبسيادة القدس. كما قال.مؤسسة تدعم حركة حماس وتعم
ووفقاااا لبياااان إسااارائيلي فااافن مؤسساااة قناديااال محساااوبة علاااى حركتاااي حمااااس والخاااوان المسااالمين، وقاااد 

 شكلت خال السنوات األخيرة أداة مركزية لتمويل مشاريع تنفط ا حماس في شرقي القدس.
 14/12/2016القدس، القدس، 
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 البشرية بالجيش اإلسرائيلي إثر سرقة حاسوبهاستقالة قائد القوى  .17
قائاااااد شاااااعبة القاااااوف البشااااارية فاااااي الجاااااير  ، أنباااااال ضاااااا ر، عااااان 14/12/2016، 48عـــــربطكااااارت 

اي طوبولنسااكي، أبلاا  رئاايس أركااان الجااير، غااادي  يزنكااوت، مساااء األربعاااء، جااالساارائيلي، اللااواء ح
حاساوب نقاال عساكري مان بيتاك فجار باناك قارر احساتقالة مان منصابك، وطلاا فاي أعقااب سارقة جهااز 

 وقالت وسائل إعام إسرائيلية إن  يزنكوت قبل استقالة طوبولنسكي، رغم تقديرش البال  لك. أمس.
وخضاااع طوبولنساااكي الياااوم للتحقياااف بعاااد سااارقة عااادة أغاااراة مااان بيتاااك الليلاااة قبااال الماضاااية، وبينهاااا 

ارف مان  حاسوب نقال عسكري، احتفظ فيك بوثائف عسكرية وربما معلومات عسكرية حساسة. كاطلا سي
 بيت  طا الضابط سيارة.

 حجاي توبلنسيكي، أن سعيد عموري عن، 14/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة ونشرت 
 تولى مؤخراه، مسؤولية التعامل مع عائات الجنود السرائيليين األسرف والمفقودين.

الضابط الكبير، يعمل أيضا رئيساا لمديرياة شاؤون  وطكرت إطاعة الجير السرائيلي، يوم األربعاء، أن
 الموظفين في الجير.

 
 مليون دوالر 52 : االنتفاضة بالضفة والبحث عن أنفاق غزة كلفت الجيش نحوإسرائيلي ضابط .18

عبر ضابط كبير في الجير السرائيلي عن تخوف من تقليص إدارة الارئيس األميركاي : بال ضا ر
سااااعدات األمنياااة السااانوية لسااارائيل، مشااايرا إلاااى أن أمااارا كهاااطا سيضااار المنتخاااب دونالاااد تراماااب، للم

بميزانية األمن. ونقلت وسائل إعام إسرائيلية عن الضابط قولك خال لقااء ماع المراسالين العساكريين، 
ياوم األربعااء، إن نبنااء القااوة والخطاط بشاان مسااتقبل الجاير قاد تتااثر ماان تغييارات خارجياة ح ساايطرة 

 ها، مثل سياسة ترامب والتطورات األخيرة في سوريةن.لسرائيل علي
وقااال الضااابط الساارائيلي إن الهبااة الشااعبية الفلسااطينية فااي القاادس والضاافة الغربيااة ومحاااوحت البحااس 

ملياون  52حاوالي ) ليكملياون شا 200عن األنفااف الهجومياة فاي قطااع غازة كلفات الجاير السارائيلي 
  .دوحر(

تراجااع كبياار فااي تهديااد دول لساارائيل، إح أن نإساارائيل تقااف فااي جبهااة وأضاااف أنااك علااى الاارغم ماان 
الحاارب الجدياادة المكونااة ماان عاادة تهدياادات موازيااة وبينهااا منظمااات إر ابيااة، حراسااة الحاادود، حمايااة 

 الجبهة الداخلية، منفطي عمليات أفراد،  جمات سايبر، حمات نزع الشرعية وأسلحة غير تقليديةن.
وأشاااار الضاااابط إلاااى أن عااادد الضاااباط فاااي الخدماااة الدائماااة فاااي الجاااير السااارائيلي، الاااطين يتقاضاااون 

 رواتب شهرية، بات اقل من أربعين ألفا.
 14/12/2016، 48عرب 
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 أكثر من ربع الشبان اإلسرائيليين يتهربون من الخدمة العسكرية :الجيشب "الموارد البشرية" .19
، نشر ا رئيس قسم الموارد البشرية في الجير السرائيلي، 2016عام بيمنت معطيات رسمية إسرائيلية لل

 استمرار تراجع نسبة الملتحقين بالجير لتادية الخدمة العسكرية اللزامية.
الشاابيبة اليهااود "ماان أبناااء  %28.1وأظهاارت التفاصاايل، التااي نشاارتها صااحيفة يااديعوت أحرونااوت أن 

 ."يقومون بطلا تحت طرائع مختلفة الطين يفترة أن يؤدوا الخدمة العسكرية، ح
المتااادينين "وبحسااب التقريااار، فااافن نسااابة اليهااود الاااطين ح ياااؤدمون الخدماااة العسااكرية بحجاااة كاااونهم مااان 

 ، و و ارتفاع خطير.%14.7ارتفعت لتصل في العام األخير إلى  "الحريديم
يضاه في صفوف الشبان غير ارتفاعاه متزايداه أ "قسم الموارد البشرية"في المقابل، ترصد المعطيات في 

 المتدينين، الطين يتهربون من الوصول إلى قاعدة التصنيف والتجنيد األولية.
ممان تيرسال لهام دعاوات للمثاول فاي قاعادة التصانيف العساكرية ح يلبماون  %40ويشير التقرير إلى أن 

دماة العساكرية باطرائع ارتفاعااه فاي نسابة الاطين يتادبرون أمار العفااء مان الخ وأن  ناا الدعوة األولى.
ماانهم ح يااؤدون الخدمااة العسااكرية بفعاال التصاانيف النفسااي  %5، %7.1صااحية، حيااس بلغاات نساابتهم 

 تدل الفحوصات الطبية أنهم غير صالحين للخدمة العسكرية. %2.1لهم، مقابل 
حياس في المقابل، تعكس المعطيات أيضااه تراجعااه فاي نسابة الفتياات الاتاي ياؤدين الخدماة العساكريةم 

من الفتيات المكلفات بالخدمة العسكرية اللزامية )لمدة عامين مقابل ثاثة أعوام  %41.9تتهرب نحو 
متاديمنات أو يحاافظن علاى نماط حيااة ديناي "مانهنم أنمهان  %34.7عند الاطكور(، فيماا تادمعي ماا نسابتك 

 فقاط. %3.2إلاى  ، أما الاتي يعفاينن مان الخدماة العساكرية ألساباب صاحية، فتصال نسابتهن"ومحافظ
لكااان أكثااار ماااا يثيااار القلاااف فاااي تلاااا المعطياااات، بنظااار قياااادة الجاااير، عااادا عااان التراجاااع فاااي أعاااداد 
المتجندين،  ي تلا المتعلقة بتراجع نسبة الطين يرغبون بتادية الخدمة العسكرية في الوحادات القتالياة 

 ، بحسب الصحيفة.%69.8إلى  %71.9من 
 15/12/2016، الدستور، عم ان

 
 "عامونا" إلخالئها عمرةتوصل التفاق مع سكان مستال .31

أعلنااات مصاااادر عبرياااة عااان التوصااال حتفااااف ماااع ساااكان الباااؤرة احساااتيطانية عاموناااا، الليلاااة  :القااادس
 الماضية على إخاء منازلهم بمحة إرادتهم.

هاا، منزحه من عامونا إلى قطعة أرة تقع على الجبال المجااور ل 11وفي إطار  طا احتفاف سيتم نقل 
مناازحه  خاار، إلااى قطااع أراة مجاااورة تعتباار  40علااى أن تعماال الحكومااة الساارائيلية علااى نقاال حااوالي 

 أماا الغائبين.
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وسيسااري مفعااول  ااطا احتفاااف لماادة عااامين لتعماال الحكومااة الساارائيلية خااال  ااطش الفتاارة علااى تهيئااة 
 المزيد من قطع األراضي في الجبل للسكن فيها.

خاااال مستشاااار ا القاااانوني مااان المحكماااة العلياااا إرجااااء عملياااة إخااااء عاموناااا وساااتطلب الحكوماااة مااان 
 من الشهر الحالي، وبالمقابل يتعهد السكان بفخاء منازلهم. 25المقررة في 

 14/12/2016القدس، القدس، 
 

 بشبهات فساد ضد رئيس الموساد ا  أولي ا  تحقيقتجري مفوضية خدمات الدولة اإلسرائيلية  .31
ت مفوضااية خاادمات الدولااة الساارائيلية إجااراء تحقيااف أولااي فااي شاابهات فساااد ضااد قاارر : بااال ضااا ر

 .رئيس الموساد يوسي كو ين، تتمحور حول عاقتك مع الملياردير األسترالي جيمس باركر
والشبهات بشان كو ين تدور حول ماا إطا كاان قاد حصال علاى  ادايا محظاورة بموجاب القاانون عنادما 

ألمن القومي في مكتب رئيس الحكومة السرائيلية. ويهادف تحقياف كان يشغل منصب رئيس مجلس ا
 مفوضية خدمات الدولة إلى استيضا، جو ر العاقة بين كو ين وباركر.  

وأفااادت القناااة العاشاارة للتلفزيااون الساارائيلي مساااء األربعاااء، بااان كااو ين تلقااى ماان باااركر ساابع تااطاكر 
 ل.اكيا كاري. ويبل  ثمن  طش التطاكر  حف الشو لحفل أحيتك قبل سنة في إسرائيل المغنية مار 

ويجااري التحقيااف حاليااا فااي مااا إطا كاناات  ااطش الهديااة التااي قاادمها باااركر إلااى كااو ين مخالفااة للقااانون، 
 بصفتك موظف دولة، وشبهة الحصول على منفعة طاتية. 

كهاا بااركر فاي تال وكشفت القناة العاشرة أيضا عن أنك ليس يائير نتنيا و وحدش كان يستخدم شاقة يمل
نماااا كاااان يساااتخدمها كاااو ين أيضاااا. والافااات أناااك فاااي اآلوناااة األخيااارة تزايااادت التحقيقاااات فاااي  أبياااب، وا 

 شبهات فساد ضد مقربين من نتنيا و.
 14/12/2016، 48عرب 

 
 القتحامه شعفاط مخيم شباب تصدي خالل اإلصابات عشرات .31

 جير قوات مع عنيفة مواجهات الخ أمس، الفلسطينيين، عشرات أصيب": األناضول" - القدس
 .القدس مدينة شمال السرائيلي، اححتال

 حاجز عند إسرائيليين وجنود فلسطينيين شبان بين اندلعت عنيفة مواجهات بان عيان، شهود وأفاد
 .القدس مدينة شمال شفاط، مخيم في اححتال لجير

 اختناف بحاحت وعشرات اطي،المط بالرصاص شابين إصابة عن أسفرت المواجهات أن وأوضحوا
 .للدموع المسيل الغاز استنشاف جرماء حاد
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 شعفاط مخيم اقتحام اححتال جير في قوة محاولة عقب اندلعت المواجهات أن الشهود وطكر
 .عسكرية تدريبات إطار في بالقدس،

 15/12/2016األيام، رام هللا، 
 

 لقدسا انتفاضة خالل شهيد ا 268": للدراسات القدس "مركز .33
 الشاب باستشهاد شهيدا، 268 م،2015 أكتوبر مطلع اندلعت التي القدس انتفاضة شهداء عدد بل 

 دراسة وفف المحتلة، القدس في طعن عملية نفط الطي بالخليل، سوريا بيت قرية من الشيد حماد
 .والفلسطيني" السرائيلي" الشان لدراسات القدس مركز أعد ا

 خال شهداء قدمت التي المحافظات قائمة تصدرت الخليل فظةمحا أن إلى الدراسة وأشارت
 منها ارتقى حيس هللا رام ثم شهيداه، 59با القدس تليها شهيداه، 78 أرضها على ارتقى حيس احنتفاضة،

 .شهيداه  24
 الثامنة تتجاوز ح أعمار م وطفلة طفاه  77 القدس، انتفاضة خال استشهد فقد العمريةم للفئة ووفقاه 
 اختناقك إثر استشهد( أشهر 3) ثوابتة محمد رمضان الرضيع الطفل أصغر م ،%29 نسبتك ما ة،عشر 

 15) بحر خالد الطفل و خر م لحم، ببيت فجار بيت بلدتك على اححتال جنود أطلقك الطي بالغاز
 .الخليل في( عاماه 
 أعمار ن قاصرها شهيدة 12 بينهنم  شهيدة، 24 القدس انتفاضة في استشهدن الاتي النساء عدد وبل 
 إسرائيلي قصف في ارتقت والتي العامين ابنة حسان ر ف الطفلة صغرا ن عشرة، الثامنة تتجاوز ح

 .غزة على

 14/12/2016، لإلعالم الفلسطيني المركز
 

  الطالبية للكتل ومقتنيات حواسيب على ويستولي بيرزيت جامعة يقتحم االحتالل .34
 أجهزة على واستولت بيرزيت، جامعة األربعاء، يوم فجر يلي،السرائ اححتال قوات اقتحمت
 .الطابية والكتل الطلبة، مجلس باتحاد خاصة ومقتنيات حاسوب،

 الثالثة الساعة عند اقتحمت اححتال قوات إن ،"وفا"لا العاير أحمد الطلبة مجلس اتحاد رئيس وقال
 وكلية الحاسوب، ومركز الدارة، بنىبم الرئيسية األبواب وحطمت الجامعة، في مبان عدة فجرا

 الخاصة والمقتنيات والرايات، الحاسوب، أجهزة من عدد على واستولت ناصر، كمال وقاعة العلوم،
 .الشعبية والجبهة السامية، بالكتلة
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  طا األحمد محمد والعام لاتصال رئيسها مستشار لسان على الجامعة أدانت جانبها، من
 .عنك الناجمة واألضرار الخسائر حصر على حاليا تعمل الجامعة أن ىإل مشيرا احقتحام،

 14/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 العالم في معلما   50 أفضل ضمن قنيبي عبير الفلسطينيةالمعلمة  .35
 التصفية إلى بي،القني عبير المعلمة تا لت": احلكترونية األيام" لا خاص - فرحة أبو سائد – هللا رام
 وكانت ،"فاركي" مؤسسة عليها تشرف التي ،"العالم في معلم أفضل" جائزة ضمن النهائية قبل ما

 .أشهر عدة قبل الحروب حنان المعلمة الماضية بدورتها فازت
 مبكرة ساعة خال النهائية، قبل ما للتصفية المتا لين( 50) الا الفائزين عن" فاركي" مؤسسة وأعلنت

 عن سيعلن التي النهائية، التصفية ضمن مقاعد عشرة على سيتنافسون حيس يوم األربعاء، فجر من
" دبي" مدينة في الجائزة احتفالية تنظيم من شهر نحو قبل أي المقبل، شباط خال بها الفائزين

 ليونم الجائزة قيمة أن علما الثالثة، دورتها في بالجائزة الفائز عن الستار سيسدل حيس الماراتية،
 .دوحر

 14/12/2016األيام، رام هللا، 
 

 هللا رام غربي شمال قرى من عددا   تقتحم االحتالل قوات .36
 اححتال قوات اقتحام" احلكترونية األيام"لا عيان شهود أكد": احلكترونية األيام" با خاص - هللا رام

 الوقود محطة بينها معينة، مناطف في والتمركز وعابود، ريما، وبيت صالم، النبي لقرف السرائيلي
 .عابود بلدة باتجاش التوجك قبل ريما، بيت بلدة وسط وفي ،"صالم النبي" في

 النبي قرف لتعزل صالم، النبي بوابة أمس، مساء من متاخر وقت في اححتال، قوات وأغلقت
 إطاف مليةع إثر هللا، رام غربي شمال المحيطة القرف من وغير ا غسانة، ودير ريما، وبيت صالم،

 في المواطنين أراضي على المقامة ،"حامير" مستوطنة من بالقرب للمستوطنين، سيارة باتجاش نار
 .صالم والنبي نظام، دير قريتي

 15/12/2016األيام، رام هللا، 
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 األقصى المسجد يقتحمون مستوطنون .37
 باب من األقصى المسجد األربعاء، يوم اليهود، المستوطنين من صغيرة مجموعات اقتحمت
 مدينة في والماطرة العاصفة الجوية األحوال رغم اححتال، قوات من مشددة بحراسة المغاربة،
 .القدس
 التكبير بهتافات مصلون لها تصدف المبارا، المسجد في استفزازية جوحت المستوطنون ونفط

 .اححتجاجية
 14/12/2016القدس، القدس، 

 
 قياسي ة مستويات تصل الضفة الغربية وقطاع غزة في البطالة"اإلحصاء المركزي":  .38

 مستوف إلى الجاري العام من الثالس الربع خال ارتفاعا الفلسطينية السوف في البطالة نسبة شهدت
 .طاتك العام من الثاني بالربع مقارنة ،%28.4 بل  قياسي
 عن العاطلين ددع أن لإلحصاء، الحكومي الفلسطيني المركزي الجهاز عن صادر تقرير في وجاء
 الضفة في ألف 166.9  و غزة قطاع في ألفا 218 بواقع فرد، ألف  384.9بل   الباد في العمل
 .الغربية
 عدد بل  بينما. الغربية الضفة في %19.6 مقابل ،%43.2 غزة قطاع في البطالة نسبة وبلغت

 851.3 منهم الجاري، لعاما من الثالس الربع خال فرد مليون 1.356 العاملة القوف في المشاركين
 .غزة قطاع في أشخاص  حف 505و الغربية الضفة في شخص ألف

 مع رفم معبر إغاف واستمرار إسرائيلي، حصار من التوالي على العاشر للعام غزة قطاع ويعاني
 .2008منط حروب لثاس القطاع وتعرة استثنائية، حاحت في إح مصر،

 15/12/2016الدستور، عم ان، 
 

 بالضفة واسعة اعتقاالت حملة تشنُّ  االحتالل اتقو  .39
 شابين اعتقال تم أنك محلية مصادر وطكرت. الضفة في واسعة اعتقاحت حملة اححتال قوات شنَّت
 باطة ومخيم الخليل بمحافظة العروب ومخيم واطنا عوا بيت بلدات من شبان وعشرة جنين مخيم من

 .حسان بني قراوة وبلدة والبيرة هللا رام حافظةبم مشعل أبو ودير وشقبا ترمسعيا وبلدة
 سلوان في تركزت مواطنا 15 شملت المحتلة بالقدس واسعة اعتقاحت حملة اححتال قوات وشنت

 .سرحان سامر األسير زوجة سرحان  نادي المواطنة بينهم الطور وحي والعيساوية
 15/12/2016هللا،  الجديدة، رام الحياة
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 ي الداخل المحتل تكثف حملتها إلغاثة أهالي حلبف اإلسالميةالحركة  .41
كثمفت الحركة السامية في األراضي المحتلة : تحرير إيهاب العيسىك، من سليم تاي -كفر قاسم 

)الشف الجنوبي( حملتها الغاثة أل الي مدينة حلب السورية المحاصرة، وسط شمم حاد  1948عام 
ألف  300عوبة األحوال الجوية، األمر الطي يهدد حياة نحو في المواد الغطائية والمعدات الطبيةم وص

 مدني بالمدينة.
الحملة تاتي  إن  طشوقال القيادي في الحركة السامية، والمتحدس باسم الحملة، منصور عباس: 

خال السنوات الماضية تحت اسم )دفيني(،  الساميةالحركة  أطلقتها"استمرارا لعدة حمات 
 ل الشتاء واشتداد العواصف التي تضرب الباد.بالتزامن دخول فص

وقال عباس في تصريم لا "قدس يرس": "إن واجبنا السامي والنساني والوطني يحتم علينا الوقوف 
خواننا السوريين الطين يتعرضون منط نحو ست سنوات لعدوان غاشم  ."إلى جانب أ لنا وا 

التهجير وح يمكن إح أن نقف إلى جانب شعبنا وأضاف: "نحن الشعب الفلسطيني طقنا معنى النكبة و 
غاثتهم، ولطلا بادرنا وبادر أ لنا في الداخل إلى إطاف  طش الحملة.  السوري وأ لنا في سوريا وا 

وتابع: "نحن نعتبر  طش الحملة تعبير عن وقوفنا إلى جانب إخواننا السوريين، الطين وقفوا إلى جانب 
ك ومن باب رد الجميل لهطا الشعب الطي يعاني من ظلم الشعب الفلسطيني في نكبتك ومحنت
 واضطهاد النظام، و طا أقل الواجب".

يشار أن  طش  ي حملة الغاثة الرابعة التي تقود ا الحركة السامية لدعم الاجئين والمشردين 
 السوريين.

 14/12/2016قدس برس، 

 
 ة مرفوض بالمبدأ واإلنسانيةأحمد الحريري للجنة األمنية الفلسطينية: جدار عين الحلو  .41

زارت اللجنة األمنية الفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات برئاسة قائد األمن ": الحياة" –بيروت 
في صيدا والجنوب والتقت  "تيار المستقبل"الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، منسقية 
أوضاع المخيمات، ح سيما مخيم عين الحلوة األمين العام للتيار أحمد الحريري. وتركز البحس على 

 وموضوع بناء الجدار حولك والخطة األمنية التي تعد ا اللجنة لرفعها إلى السلطات اللبنانية.
إدانتنا مبدئية لموضوع الجدار وليست قصة أمن "وعن موضوع جدار عين الحلوة، أكد الحريري أن 
وبالمنطف وبالنسانية وفي القرن الحادي والعشرين  أو خطورة معينة، بل  و مرفوة بالمبدأ وبالعقل

وح يمكن التعامل بهطش الطريقة مع الخوة الفلسطينيين، فاألمن اليوم يجب أن تكون لك ا تمامات 
أخرف،  ناا حجئون جدد على البلد ح أحد يعرف عنهم شيئاه فلتكن الهمة أيضاه بكشف وتوقيف كل 
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بلد،  ناا إعام مضاد يبس السموم ضد المخيم وفي المقابل يجب أن الخايا النائمة الموجودة في ال
. وشدد "يكون  ناا إعام مضاد أيضاه يظهر الوجك الحقيقي واليجابي الفعلي والنساني للمخيم

مخيم عين الحلوة  و أكبر مخيم باف بعد اليرموا يجب الحفاظ عليك ويجب أن "الحريري على أن 
 ."حجتماعي والثقافي بين بعضنا بعضاه لنكسر كل الحواجز التي زرعت بيننانزيد التشبيا السياسي وا

 15/12/2016، الحياة، لندن
 

 الدول العربية إذاعاتلرئيس اتحاد  تونس: انتخاب فلسطين نائبا   .41
الدول العربية، ممثلة  إطاعاتانتخبت دولة فلسطين اليوم األربعاء، نائبا لرئيس اتحاد : تونس

 الرسمي أحمد عساف. العامعلى بالمشرف العام 
وجاء انتخاب فلسطين، خال انعقاد الجلسة احفتتاحية ألعمال الدورة العادية السادسة والثاثين 

 الدول العربية، والمنعقدة في تونس. إطاعاتحتحاد 
وقال عساف: إن  طا احنتخاب الطي جاء بالجماع، يعتبر دعما للقضية الفلسطينية، ويؤكد أن 

 طين ح زالت تشكل أولوية عند األشقاء العرب.فلس
 14/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "اإلسرائيلي"اللجنة الرباعية الوزارية تبحث مشروع قرار إلنهاء االحتالل  .43

اجتماعاه يوم  ،"السرائيلي"تعقد اللجنة الرباعية الوزارية، المعنية بفنهاء اححتال ": الخلي " - القا رة
احثنين المقبل، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة وزير الخارجية المصري سامم شكري، 

 ومشاركة وزراء خارجية األردن والمغرب وفلسطين واألمين العام للجامعة.
جتماع وصر، جمال الشوبكي، سفير فلسطين بالقا رة ومندوبها الدائم لدف الجامعة العربية، بان اح

سيناقر أسس التحرا في األمم المتحدة من قبل المجموعة العربية، لتقديم مشروع قرار يدين 
في األراضي الفلسطينية، قبل نهاية العام الجاري، حفتا في تصريم  "السرائيلي"احستيطان 

ة، ووقف للصحافيين، إلى أنك سيتم التقدم بمشروع القرار الخاص بفنهاء اححتال لألراضي المحتل
احستيطان إلى مجلس األمن قبل نهاية ديسمبر الجاري، وبالتنسيف مع أعضاء المجلس الحاليين 

 وطلا قبل بدء العام المقبل ودخول أعضاء جدد.
 15/12/2016، الخليج، الشارقة
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 ببركة المقاومة وجهاد الشعب والفصائل الفلسطينية عاما   25ستزول خالل  "إسرائيل"خامنئي:  .44
ا محمد المطحجي: أكد المرشد األعلى اليراني، علي خامنئي، أن الكيان الصهيوني سوف لن لندن 

 عاماه المقبلة. 25يكون لك وجود في غضون الا 
وحسب موقع مكتب خامنئي الرسمي، جدمد المرشد اليراني لدف استقبالك األمين العام لحركة الجهاد 

المستكبر األعظم والشيطان " يات المتحدة باالسامي في فلسطين، رمضان شلم، وصفك الوح
، واصفاه الدول القليمية المتحالفة مع واشنطن بانها صغار الشياطين اصطنعت األزمات في "األكبر

 المنطقة.
رغم األزمات المستمرة التي يختلقها حماة الكيان الصهيوني بهدف نسيان قضية "وقال خامنئي 

. "تحرر ببركة المقاومة وجهاد الشعب والفصائل الفلسطينيةفلسطين، ففن  طش األرة الشريفة ست
 إسرائيل سوف تزول في غضون خمسة وعشرين عاماه. أنمؤكداه 

وتطرف إلى محاوحت أمريكا وحلفائها القليميين حختاف مختلف األحداس واقحام عامل المط ب في 
أل الي السنة في حلب والموصل األزمات، وقال إنك خافاه لهطا الضجي  العامي المثار، ففن ا

وسائر المدن األخرف ييقتلون على يد التكفيريين الجناة، لطلا فهطش األزمات ح صلة لها بالشيعة 
والسنة، واصفاه قادة العصابات التكفيرية بانهم مثل أئمة الكفر، مؤكداه أن إحدف أ م قضايا المنطقة 

، ألنك في غير  طش الحال، ستبقى القضية الفلسطينية تتمثل في المواجهة الشاملة للعصابات التكفيرية
 مهمشة بسبب اختاف التكفيريين لألزمات باستمرار.

على ضرورة التصدي الحازم لتغلغل التكفيريين في فلسطين المحتلة، وقال إن مهمة  خامنئيوشدد 
 التام لمواجهتها. طش العصابات تتمثل في إثارة الفتنة وح بد من التحلي بالوعي واليقظة والحزم 

 15/12/2016، القدس العربي، لندن
 

 - وليس الصراع اإلسرائيلي أوباماإدارة  سقوط حلب هو الذي يعبر عن فشلصحف إسرائيلية:  .45
 الفلسطيني

بعد استعادة  أوبامابرئاسة باراا  األميركيةوجهت الصحف السرائيلية، أمس، سهاَم نقد ا لإلدارة 
 الجير السوري مدينة حلب.
سقوط حلب وليس الصراع السرائيلي الفلسطيني  و الطي "أن  " آرتس"وكتب عاموس  رئيل في 

، ملقياه باللوم على نتنيا و بسبب جهودش للتقارب مع روسيا التي "أوبامايعبر عن الفشل الطريع لدارة 
ر في حربك قد استكمل إنجازش العسكري الكبي األسدنظام "واعتبر  رئيل أن  تقف وراء إنجاز حلب.

حلب لم تكن لتسقط لوح مساعدة روسيا الكبيرة. فالتدخل "، مشدداه على أن "ضد المتمردين في سوريا
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في ما بعد بفعادة سيطرتك على  لألسدالروسي تسبب باستقرار خطوط دفاع النظام السوري وسمم 
 مناطف كان فقد ا. 
سرائيلولبنان  األردننها جارات سوريا وم"، أن " آرتس"في  أخرفواعتبرت مقالة رأي  تتابع بقلف  وا 

يخشى من موجات الاجئين من حلب نحو الجنوب الطين يحتمل  فاألردنفي حلب.  األسدانتصار 
أن يكون في داخلهم مقاتلون متطرفون. وفي لبنان، يقلقون من مشاعر احنتصار المتزايدة لحزب هللا 

مكانية ترجمة طلا  ا سجلت المنظمة إنجازاه في تعيين الرئيس الطي أحداس عنف داخلية، بعدم إلىوا 
 ." و شريا سياسي لها

 ي التي  "حزب هللا"أن أعام  إيالكتب نداف  "يديعوت"في  "غروب شمس الغرب"وتحت عنوان 
 - اليراني -حين سقطت حلب، والهال الشيعي "أين كان  "الغرب"ريفعت في شرف حلب، سائاه 

 ."اش البحر المتوسط والضاحية الجنوبية، عبر دمشف وحتى طهرانالروسي امتد من مي -السوري 
 15/12/2016، السفير، بيروت

 
 لتالئم سفارة كية في القدس خططت مسبقا  يالقنصلية األمر  .46

المنتخب، دونالد ترامب، بنيتك نقل السفارة  في أعقاب تصريحات الرئيس األمريكي:  اشم حمدان
نما عن األمريكية من تل أبيب إلى القدس،  يتضم أن الحديس ليس عن مخطط جديد، كما يبدو، وا 

مشروع قديم خطط لك من قبل، حيس تبين أن مبنى القنصلية في القدس قد أعد مسبقا ليائم سفارة، 
 وطلا بناء على طلب وزير خارجية رونالد ريغان، جورج شولتس في ثمانينيات القرن الماضي.

م، الخميس، جاء أن مسؤولين في التخطيط في القدس وفي تقرير نشرتك صحيفة ن آرتسن اليو 
وبحسب مسؤولي  صرحوا أن عملية نقل السفارة األميركية إلى القدس ح تتطلب إقامة مبنى جديد.

 كيون خطط مسبقا بحيس يمكنك استيعاب سفارة.يالتخطيط، ففن مبنى القنصلية الطي أقامك األمر 
صدار أمر للسفير األميركي في وقالوا أيضا إن كل ما تحتاجك الدارة األ ميركية  و تغيير الافتة، وا 

 تل أبيب بنقل مكتبك إلى القنصلية في القدس.
كية في القدس كانت قد بدأت أثناء وحية وزير يويتضم أن المبادرة لقامة مبنى جديد للقنصلية األمر 

 لد ريغان.كية األسبف، جورج شولتس، في منصبك، في ظل الرئيس رونايالخارجية األمر 
 14/12/2016، 48عرب 
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 مليون يورو إلعمار مخيم نهر البارد 18دعم ألماني بـ  .47
وسيسا م التبرع  مليون يورو. 18وقع بنا التنمية األلماني اتفاقية مع "األونروا"، للتبرع بمبل  : بيروت

أعيد بناؤش مجدداه  عائلة إلى مخيم نهر البارد لاجئين الطي 1572في دعم العدادات المتقدمة لعودة 
في شمال لبنان، ودعم خدمات "األونروا" التربوية والصحية المقدمة لاجئي فلسطين في لبنان والطين 

 تضرروا جراء النزاع الدائر في سورية.
ص  مليون دوحر من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد بلبنان، على مدف أربع سنوات،  15وستخصم

زالة األنقاة  64وحدة سكنية، إلى جانب  276مار وستشمل األنشطة إعادة إع وحدة تجارية وا 
 والتحقيقات األسرية في الموقع.

مليون دوحر" تم التبرع بها مسبقاه من  11.5مليون يورو " 8.8وتاتي  طش األموال إضافة إلى مبل  
لما ستساعد ألمانيام لمساعدة األشخاص النازحين من مخيم نهر البارد ولجهود إعادة العمار مث
 سكان المخيم على إعادة بناء حياتهم وطلا بعد ما يقارب من عشر سنوات من نزوحهم.

وستخصص المايين الثاثة من التبرع األلماني لمساعدة "األونروا" على توفير سبل الوصول 
 31,500الحساسة للمساعدات الصحية والتربوية لاجئي فلسطين في لبنان، بمن في طلا أكثر من 

 لسطيني حجب من سورية  م حاليا نازحون في الباد. ف
 14/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ستظل خطرا  على الدول العربية "إسرائيل": "سكوااإل" .48

اعتبرت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيطية لإلسكوا الدكتورة ريما خلف خال افتتا، 
مم المتحدة احقتصادية واحجتماعية لغربي  سيا )السكوا( على المستوف الوزاري للجنة األ 29الدورة الا

اححتال السرائيلي ح يهدد الشعب الفلسطيني وحدش فحسب فما دام في المنطقة " أنفي الدوحة، 
نموطج دولة نووية توسعية مؤسسة على فكرة النقاء الديني والعرقي، تمنم جنسيتها على أساس 

 . "ن  طش الدولة، إسرائيل، ستظل خطراه عاماه على جميع البلدان العربيةالدين، فف
خطر  طا النموطج ح يقتصر على الحكومات أو النخب فحسب، بل يتعدا ا لوجود " أن وأضافت

 . "الدول طاتها ككيانات سياسية ودول لجميع مواطنيك
 15/12/2016، المستقبل، بيروت
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 أسكتلنداداء ليهود : تزايد الع"يديعوت أحرونوت" .49
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحاخام الرئيس للطاب اليهود في الجامعات األسكتلندية 

 تعرة لهجوم من مجهولين قبل يومين، خال تجولك مع عائلتك في مركز مدينة أدنبرة.
 وأوضحت أن الحاخام ويدعى يوسي بودنهايم أحد الحاخامات المشهورين في أسكتلندا، وجرت
مهاجمتك مع زوجتك على خلفية معاداة اليهود والسامية قرب مبنى البرلمان األسكتلندي، وألقى 

 المهاجمون قبعتك الدينية على األرة.
واعتبر رئيس رابطة الطاب اليهود في الجامعات األسكتلندية نيكوح ليفنغستون الحادس مؤشرا على 

 ارتفاع معدحت معاداة السامية في أسكتلندا.
ظهر بحس ميداني مولتك الحكومة األسكتلندية ونشرت نتائجك  طا الشهر أن واحدا من كل ثاثة وأ

يهود في أسكتلندا يخفي  ويتك الدينية خشية على حياتك، كما يفكر يهود أسكتلندا فعليا في مغادرتها 
 بسبب زيادة الحوادس المعادية لهم.

 14/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 سرائيلية": أوروبا عاجزة عن حماية نفسها عسكريا  "الخارجية اإل .51
واحد من  دم والطي يع السرائيليةقال مركز البحوس السياسة التابع للخارجية  وكاحت: -القدس المحتلة

" و"الموساد" المعتمدة في أمانجانب احستخبارات العسكرية " إلىجهات "التقييم" الرسمية الثاس 
 ن حماية نفسها.أوروبا عاجزة ع أنإسرائيل 

وجاء في تقرير نشر موقع "يديعوت احرونوت" اللكتروني أمس مقتطفات منك انك ح يوجد أي دولة 
أوروبية قادرة على تنفيط عملية عسكرية كاملة بمفرد ا دون دعم خارجي وان أوروبا تعير حالة من 

 العجز العسكري.
سية بمشاركة مسؤولين كبار في الخارجية مركز البحوس السيا أجرا اوأجمل التقرير خمسة نقاشات 

مستقبل الدول األوروبية وسياسات األمن  -؟ أينالسرائيلية جرت تحت عنوان "أوروبا إلى 
 المشترا".

التي قامت على فكرة انتهاء عصر الحروب  إن أوروباوكشفت  طش "النقاشات " صورة سوداوية تقول 
 كنها الدفاع عن نفسها بقوا ا الطاتية.في القارة وجدت نفسها عاجزة عسكريا وح يم

وبالتوازي رصد التقرير السرائيلي وألول مرة منط عقود ارتفاع مستوف قلف األوروبيين األمني 
والعسكري سواء خشيتهم من التعرة ألعمال إر ابية أو الخوف من وقوع مواجهة عسكرية مع 

تقديم التنازحت الضرورية  إمكانيةوروبية من روسيا، فيما تعيف حالة عدم الثقة السائدة بين الدول األ
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حالة الجمود  طش قد  أنالتي تحتاجها بلورة سياسة أمن قومي أوروبي. وحطر التقرير السرائيلي من 
تعزز على المدف البعيد القوف السياسية المعارضة للتكامل األوروبي والطين يتحدون ويرفضون ابتعاد 

ة عن سياسة تحقيف مصالحها وأ دافها السياسية عبر استخدام أوروبا على مدف السنوات الماضي
 القوة.

مشددا على حالة المواجهة مع روسيا والخشية  وأروباويرصد التقرير تغيرات في المنظومة العالمية 
 إضافةمن تراجع مستوف احلتزام األميركي اتجاش الدفاع عن أوروبا من خطر "الر اب" السامي، 

ية وجدوف الحدود األوروبية ما يعكس مشروعا بالتهديد الوجودي الطي يهدد وجود لتراجع مدف فعال
يديولوجية نتيجة موجات الهجرة.  أوروبا خاصة في ظل المخاوف من حدوس تغيرات ديموغرافية وا 

 15/12/2016الغد، عمان، 
 

 دعوا عباس يرى نفسه في مرآة الشعب .51
فايز أبو شمالة د.  

فقط من  %30، حصل المرشم محمود عباس على 2005جرت سنة  في انتخابات الرئاسة التي
أصوات أصحاب حف احقتراع في محافظة خان يونس، ووفف األرقام الرسمية لدف لجنة احنتخابات 

 صوت.128000صوتاه من أصل  37733المركزيةم فقد حصل عباس على 
احف تنظيم حركة فتم منط التي فاز فيها محمود عباس بالرئاسة، تاحقك، وت %30لقد ظلت نسبة 

وحتى يومنا  طا، وطلا وفف مجمل استطاعات الرأي التي أجرتها مراكز استطاعات  2005سنة 
ومن ضمنها آخر استطالع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية الرأي الحيادية، 

 والمسحية في رام هللا، والذي أظهر النتائج التالية:
 ح نريدا يا عباس. %64لسطيني يريد بقاء عباس في منصبك، بينما يقول من الشعب الف 32%
فقط راضون عن اختيار المؤتمر للرئيس عباس قائداه عاماه لحركة فتم لخمس سنوات أخرف  33%

 إنها غير راضية عن طلا. %57وتقول نسبة 
تحقيف األ داف  ( من الشعب الفلسطيني يقول إنك يثف بقدرة قيادة حركة فتم الجديدة على33%)

 إنها ح تثف بقدرتها على القيام بطلا. %54المرجوة منها، فيما تقول نسبة 
 إنك لم يسا م. %52فقط يقولون إن المؤتمر قد سا م في توحيد فتم فيما تقول نسبة  34%
( فقط يعتقدون أن المؤتمر سيسا م في إنجا، المصالحة بين فتم وحماس، فيما تقول نسبة 26%)

 لن يسا م في طلا. إنك 62%
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( فقط يقولون إن النجا، في عقد المؤتمر السابع سيؤدي إلى نجا، مماثل في %34ثلس الجمهور )
 يقولون إنك لن يفعل طلا. %48عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني و

يوافقون على قرار المحكمة الدستورية، الطي ييعطي الرئيس عباس الحف في سحب حصانة  30%
 من الجمهور يرفضون. %60مجلس التشريعي، بينما أعضاء ال

إنك  %57فقط يقولون إنك يحف للرئيس عباس إقالة رئيس مجلس القضاء األعلى، وتقول نسبة  31%
 ح يجوز للرئيس عباس القيام بطلا.

 تقول: ح. %63تقول إنها راضية عن أداء حكومة رامي الحمد هللا ونسبة  %28نسبة 
جب حكومة الوفاف القيام بدفع رواتب الموظفين المدنيين الطين كانوا يعملون يقولون إن من وا 71%

 تقول إن طلا ليس من واجبها. %18لدف حكومة حماس سابقاه ونسبة 
المسئولية  %47يقولون إن حماس  ي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة، بينما يحمل  18%

 لرئيس السلطة ورئيس الحكومة.
من استطالع للرأي تعبر عن مزاج الشعب الفلسطيني، وتلك النسب ذاتها تتكرر النسب السابقة 

 حيث جاءت النتائج على النحو التالي: اإلسرائيليين،لدى سؤال الجمهور عن العالقة مع 
يعتقدون أن المفاوضات  ي الطريف األكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة  33%

 ن العمل المسلم والمقاومة الشعبية  ما األكثر نجاعة.أ %61إسرائيل، بينما يرف 
فقط من الجمهور الفلسطيني راٍة عن مشاركة عباس في جنازة شمعون بيرس. و ؤحء  م  14%

 ( من الشعب الفلسطيني غير راٍة.%83النواة الصلبة لعباس. بينما )
من الجمهور  %62 فقط من الشعب الفلسطيني يعارة التخلي عن اتفاقية أوسلو، بينما 30%

 الفلسطيني يؤيدون التخلي عن اتفاف أوسلو.
 إنك غير جاد. %61فقط يقولون إن عباس جاد في سحب احعتراف بفسرائيل، ويقول  30%

وأكتفي بهطا القدر من احستشهاد الطي ح يعطي للسيد عباس ولمشروعك التفاوضي أكثر من ثلس 
ن تلتفت لها القوف السياسية في الساحة الفلسطينية، أصوات الشعب الفلسطيني، و طش حقائف يجب أ

ويجب أن تؤخط بعين احعتبار لدف المحافل الدولية، ولدف جامعة الدول العربية، وفي كل مكان 
 يدعي فيها عباس بانك الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 14/12/2016، فلسطين أون الين
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 بين خالد مشعل وبشار األسد .51
عرابيساري   

في حوار متزامن، تحدمس كل منهما عن اآلخر، خالد مشعل في حوارش مع برنام  المقابلة الطي تبثمك 
قناة الجزيرة تحدمس عن سوريا، وبشار األسد في حوارش مع صحيفة الوطن السورية تحدمس عن 

 .حماس، وقد أظهرت المقابلتان المتزامنتان الفروف النفسية واألخاقية بين الشخصيتين
المقابلة التي أجريت مع زعيم حركة حماس، و و يتا ب لترا موقعك في رئاسة الحركة في دورتها 
احنتخابية التي ييفترة أن تبدأ نهاية الشهر الجاري حتى  طار/ مارس من العام القادمم كانت أقصر 

التعرف الدقيف من أن تحيط بالحركة وزعيمها، وقد تخللتها مقاطعات من الميقدمم حرمت الجمهور من 
والعميف على الحركة وتاريخها، كما تخللتها تقارير بينية افتقرت إلى الدقمة في بعة معلوماتها 
وتعبيراتهام ولكنم مشعل أصرم على أن يعطي عاقة حركتك مع الدول العربية والقليمية القدر الازم 

 من التوضيم والبيان.
ورة السورية، ونقدش متعدد الجوانب للمحور اليراني، صاحب  طش السطور الطي ح يخفي انحيازش للث

يختلف مع الحركة في مقاربتها للحدس العربي الكبير الطي لم يزل يحفر في عمف المنطقة منط ست 
 سنوات، وطلا انطاقا من اعتبارين اثنين.

بالغموة في بيئة تتسم  استراتيجيةاألول: أنك ح ينبغي أن تنتقل حركة مقاومة فلسطينية نقات 
والتحول المستمر والسيولة العالية، فالر ان على التحوحت التي جرت في مصر  احستراتيجي

خصوصا، والمنطقة عموما، كان قصير النظر، وطلا ألن التحوحت الجارية في طاتها قصيرة العمر 
 وسريعة التبدمل، و ي تحتاج إلى وقت طويل من التدافع لاستقرار.

ماس، تقف على ثغر خطير وكبير، ومسؤوليتها تجاش األمة وقضايا األمة، والثاني: أن حركة ح
تتمثل في التزامها ثغر ا، بكل ما يتطلبك  طا احلتزام من مسؤولية ورعاية. وضوابط الحركة وأولوياتها 
تتحدد وفف ما تفرضك األمانة والمسؤولية المباشرة، ثم تتاطمر السياسات إلى لخارج بمتطلبات الداخل، 

الفكرة  نا محة مسؤوليات وأمانات يفرضها الواقع، وليست قبوح قبليما بالواقع، ويفترة بهطا أن و 
تتكامل مسؤوليات الثغور في النتيجة مهما كانت السياسات اآلنية والرا نة ملتبسة ومكبملة بقيود 

 الواقع.
مة، إطا بدا األمر وكانها ومع طلا ففن مقاربات حماس لهطا الحدس، لم تكن منفكمة عن التدبير للمقاو 

قادرة على أن تنهة بالتزامها األخاقي تجاش األممة وشعوبها، دون أن تدفع ثمن طلا من مسؤوليتها 
المباشرة عن ثغر ا الفلسطيني، ودون أن تتضرر مقاومتها. ومن الناحية العملية بدت األمور في 

 الليبي إلى غزمة عبر مصر. البداية كطلا فعا بعد أن أدخلت الحركة كميات من السا،
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صفة المقاوم  نا، تتعلف ببساطة شديدة بممارسة المقاومة ضد المحتل األجنبي، وح ترتبط بالضرورة 
بالمواقف السياسية، طالما أن  طش المواقف ليست طات صلة مباشرة بالصراع مع المحتل. فالمقاوم لن 

 مجاحت.يخطب سياسيما فحسب، ولكنك قد يقترف خطايا في كل ال
 طا الفصل بين فعل المقاومة وبين المقاوم نفسك ضروري لمنع الخلط بين مقاومتك العادلة وسياساتك 
وممارساتك األخرف، فممارستك المقاومة ح تجعل أخطاءش صوابا، وح تحميك من تبعات أخطائك، وح 

في عنك فعل المقاومة، ولطلا تجعلك قدميسا، وح تمنحك صكما أبديما بالطهارة، كما أن أخطاءش قد ح تن
ففننا ننتقد حماس وح نتصور فيها الطهورية المطلقة وح نرف كل أفعالها مقاومة، وح ننفي عنها في 
الوقت نفسك طبيعتها المقاومة، لكنم  طا الموقف المتزن غائب تماما لدف جمهور المحور اليراني، 

 ة بقدر احقتراب من محورش.الطي يرف كل أفعال محورش مقاومة، ويعرمف المقاوم
اتخاط المقاومة وسيلة لحماية المقاوم من إدانة جرائمك ومن تعريفها التعريف الصحيم بدعة اخترعها 
المحور اليراني وجمهورش لتسوي  ممارسات  طا المحور الطائفية والجرامية في سوريا، ومع طلا 

وية رغم افتقارش في لحظتك الرا نة لفعل فهطا احستخدام يحتكرش  طا المحور بصورة كهنوتية باب
باحتك سوريا لكل قوف األرة لحماية مشروعك فيها.  المقاومة، وتورطك في مطبحة مفتوحة، وا 

عند المقارنة نجد حماس، وبعد خروجها من سوريا، أكثر القوف الفلسطينية والعربية على الطاف 
ا تجربة قتالية فطمة، وما زالت تحتفظ بعدد من ممارسة لفعل المقاومة، فقد خاضت حربين، قدممت فيهم

الجنود األسرف بعد الحرب األخيرة، ولم تتوقف محاوحتها عن استئناف نشاطها المقاوم في الضفة 
الغربية، وقد اعتقل اححتال عددا من المجموعات التابعة للحركة في الضفة والتي نفطمت أو خططت 

لا لم تقترف الجرائم األخاقية التي يقترفها المحور اليراني لتنفيط  جمات ضدمش، و ي إضافة إلى ط
 في سوريا.

بالرغم من استمرار وقوف حماس على أرة المقاومة، وغرف المحور اليراني في مطبحة مفتوحة 
في سوريا وكفمك عن ممارسة أي شكل من المقاومة ضد "إسرائيل"، ففنم بشار األسد يخترع تعريفا 

في اشتراط احنحياز  -كما  ي العادة في الخطاب الرائ  لدف المحور-ط ح يكتفي جديدا للمقاومة، إ
للمحور لنيل صفة المقاوم، ولكنك يضع شرطا إضافيما ينفي فيك إمكانية أن يكون المرء مقاوما و 

 إخوانيما في الوقت نفسك!
أو حتى رئيس دولة، تحدس بشار األسد بما ح ينمم عن نفسية سويمة لزعيم قومي، أو زعيم مقاوم، 

ولكن حديثك جاء ثاريما وانفعاليما، خفيفا وطائشا، يفصم عن عقد مستحكمة في شخصيتك، حينما قال: 
"نحن أيضا كنا ندعم حماس ليس ألنهم إخوان، كنا ندعمهم على اعتبار أنهم مقاومة، وثبت في 
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لب يحاول أن يقولب المحصلة أن الخونجي  و إخونجي في أي مكان يضع نفسك فيك، وفي أي قا
 بك نفسك، وفي أي قناع يحاول أن يلبسك، يبقى من الداخل إخونجيما إر ابيما ومنافقا".

بصرف النمظر عن جطور  طا التصور الَمَرضي، األقرب للهلوسة الجمعية، عن المقاومة، إط يجري 
يمة نفسيمة عالية، تجسيد ا في معبد، وأيقنة سدنة المعبد داخلك، ففن مشعل في المقابل تحدمس بسو 

 خالية من العقد الشخصية، والنزعات الثارية، ومنسجمة مع موقعك قائدا لحركة مقاومة.
لم َيجيرن مشعل على الحقيقة التاريخية حينما قال بمنتهى الصدف والوضو،: "عشنا في سوريا أحد 

طا تاريد، والنسان عشر عاما، وتم احتضاننا بشكل استثنائي، من الدمولة والنمظام ومن الشعب، و 
ينبغي أن يكون منصفا في جميع الحاحت، في الرضا والغضب..  طش حقائف، وقد وقفوا معنا في 
معركتنا ضدم اححتال، وكنما نملا حرية عمل كاملة.. ولكننا خرجنا بعد طلا حينما وجدنا أن ثمن 

 بقائنا في سوريا  و احنحياز للنظام".
سوري في احتضان المقاومة الفلسطينية، بما فيها حماس، ولم يضع لم ينكر مشعل دور النظام ال

ب بها نفسك سادنا للمقاومة وحركتك معبدا للمقاومة،  شروطا سخيفة وصبيانية لتعريف المقاومم ينصم
وقد خا كامك تماما من التحامل، رغم القطيعة التي جرت بين حركتك والنظام السوري، وبينك وبين 

 بشار األسد.
لمقارنة بين مقولة مشعل ومقولة بشار األسد، يبدو لنا الفرف بين احلتزام بالمقاومة وفلسطين حين ا

مبدأ وممارسة وبين امتهان المقاومة وفلسطين في استخدامهما وابتطالهما، بين احتزان والطير، بين 
 هووسا بطاتا.المسؤولية والرعونة، بين أن تكون مسكونا بقضية المقاومة العادلة وبين أن تكون م
 13/12/2016، "21موقع "عربي 

 
 شباب حماس... يبحثون عن موقعهم في القيادة .53

 عدنان أبو عامر
تعير األراضي الفلسطينيمة  طش األيمام، من منتصف كانون األومل/ديسمبر، احتفاحت تقيمها حماس 

يريمة طافت قطاع ، حيس نظمم اآلحف من شبابها مسيرات جما 1987لحياء طكرف تاسيسها في عام 
 كانون األومل/ديسمبر. 9غزمة، في 

وينخرط شباب حماس ضمن كيانات تنظيميمة وأجسام حزبيمة داخل الحركة، وتعتمد حماس عليهم في 
الفعاليمات الجما يريمة وعمليماتها المسلمحة في صورة كبيرة جدماه، و و ما يجعلهم يعتبرون بالنسبة إليها 

، من دون أن يتزامن طلا مع صعود م القياديم في حماس، عبر وقود ا الحقيقيم في العم ل الميدانيم
 الوصول إلى مواقع قياديمة متقدممة.



 
 
 
 

 

 38 ص             4139 العدد:        15/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

تشرين الثاني/نوفمبر، انعقاد المؤتمر الشبابيم األومل، بمشاركة واضحة من  27وقد شهدت غزمة في 
 رموز حماس وقياداتها، لبحس أمور الشباب الفلسطينيم وحاجاتك.

مونيتور" سلسلة لقاءات مع مستويات متعدمدة في حماس، طوي مواقف متباينة إزاء  طش أجرف "ال
مل المسؤوليمة للشباب أنفسهم، ومن يرف في لوائم  المسالة، بين مؤيمد ومعارة لها، وبين من يحم

 الحركة القانونية عائقاه أمام تقدممهم.
اس حركة شابمة، فلم يمة على تاسيسها قال الناطف باسم حماس حازم قاسم، لا"المونيتور" إنم "حم

ثاثين عاماه، ولديها  حف العاملين من الشباب في صفوفها، وليس من لوائم تحول بينهم وبين التقدمم 
 عاماه". 40في مسار القيادة، و ناا من أعضاء مجلس شورف حماس، من تقلم أعمار م عن 

 نيمة، أحمد يوسف  إسماعيللسياسيم لحماس لكنم المستشار السياسيم السابف لنائب رئيس المكتب ا
قال لا"المونيتور" إنم " ناا غياباه أو تغييباه لجيل الشباب على المستوف القياديم في حماس من قبل 
القيادة التاريخية للحركة، بحيس ح يتم تمثيل الشباب في مجالسها الشوريمة العليا، فالرؤية السائدة في 

، وتحتاج إلى كبار السنم وأصحاب الخبرات الداريمة واألمنيمة، حماس أن القيادة طات طابع  أبويم
وطوي الوجا ة في العمل الدعويم والتربية الحركيمة، وح تتوافر إحم لكبار السنم والمخضرمين من 

، و طش المواصفات قد تحرم الشباب من تقلد مواقع قيادية".  القيادات، مممن لهم حضور تاريخيم
سة بيت الحكمة لحلم وأضاف يوسف، و  و أحد الوجوش الصاحيمة البارزة في حماس، ويترأمس مؤسم

النزاعات في غزمة، أنم " ناا طرائع تطرحها أحياناه قيادة حماس لحصر مواقع القيادة في فئة محدمدة 
 ا من القيادات التاريخيمة، وفي األسرف القدامى ممن تشهد لهم السجون السرائيليمة بالصابة، وبحجز 

لهم، إلى جانب طبيعة لوائم الحركة وقوانينها، و ليمة العمليمة احنتخابيمة وسريمتها، فا تسمم بحمات 
انتخابيمة يقدمم فيها الشخص نفسك، ويعرمف بافكارش، حيس يمكن عبر ا توفير القناعة لدف كوادر 

، ولألسف، في ظلم العمليمة الحركة بانمك يمتلا الكفاءة واأل ليمة ليحظى باصواتهم، ويقوم بتمثيلهم
احنتخابيمة، تكون الشخصيمات المالوفة لألئممة والخطباء ومن سبف اعتقالهم لدف إسرائيل، مممن تعومدوا 
الظهور في المناسبات الوطنيمة والدينيمة، األكثر حظماه للفوز، بدل األكاديميمين وطوي الطاقات المتميمزة 

 التعريف بهم محدودة".وأصحاب الكفاءات، مممن تكون دائرة 
قد تكون أحد عوائف صعود الفئة الشبابيمة في أوساط حماس القياديمة، اقتصار قيادة الصفم األومل 
فيها على جملة أصناف بين كوادر حماس، أ ممها: الشخصيمات طات السبف التاريخيم في الحركة، 

قضوا سنوات في السجون العلماء وأئممة المساجد والدعاة ورجال الصا،، واألسرف الطين 
السرائيليمة، ونوماب المجلس التشريعيم والمواقع المتقدممة في الحكومة. و ؤحء جميعاه تتا، لهم فرص 

 الظهور والتحرما بين كوادر حماس من خال مواقعهم المتقدممة.
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الغصين قال الناطف السابف باسم حكومة حماس، وأحد الوجوش الشبابيمة القياديمة في حماس إيهاب 
لا"المونيتور" إنمك "ليست  ناا لوائم تمنع الشباب في حماس من الصعود إلى مواقعها القياديمة، لكنمهم 
، بما قد يؤ ملهم إلى ارتقاء السلمم  مطالبون بفثبات قدراتهم التنظيميمة، وأدائهم السياسيم والميدانيم

، وحينها لن يقف أحد في طريقهم، مع أنم  طا التقدم  م في حماس يحتاج خبرة وأقدميمة في التنظيميم
 التنظيم".

بيم  لعلم من أ مم الكيانات التنظيميمة في حماس التي تستوعب شبابها، الكتلة الساميمة، الجنا، الطام
الشبابيم للحركة، التي تمارس أنشطتها في الجامعات والمدارس، وأفرزت نماطج من قيادات العمل 

بيم الشابمة، تقلمدت ح حقاه مناصب  اممة في مسيرة العمل السياسيم الفلسطينيم داخل حماس، الطام
 نيمة ويحيى السنوار في غزمة، وجمال منصور ويحيي عيمار في الضفمة الغربيمة. وقد  كفسماعيل

لوا جميعاه قادة سياسيمين وعسكريمين في حماس.  تحوم
حيس النشاط الجما يري العام، حماس  قال رئيس الكتلة الساميمة  اني مقبل لا"المونيتور" إنمك "من

ب والعاملين داخل الجامعات والعمل الجما يريم،  تعتمد على عشرات اآلحف من الشباب والطام
وكلمهم من الشباب، ويتقلمدون مواقع قياديمة ميدانيمة، ولكن كلمما ارتفع المستوف القياديم في حماس، 

المعايير العمريمة داخل حماس التي تحول دون  أصبم تواجد الشباب محدوداه، ربمما لوجود بعة
 وصول بعة الشباب إلى  طش المواقع القياديمة".

ص في شؤون الحركات الساميمة ساري عرابي لا"المونيتور" إنم  وقال الكاتب الفلسطينيم المتخصم
، لكنمك ح ينعكس في المستويات القي اديمة "العمل الميدانيم في حماس ينهة على العنصر الشابم

العليا في حماس، مع حضورش بمستويات قياديمة أدنى، كما أنم حضورش في المستويات المتعلمقة باتمخاط 
القرار السياسيم والتنظيميم ح يكاد يحضر، ولطلا ظلم المستوف القياديم في حماس أكثر ضيقاه وأقلم 

شباباه في أواخر السبعينيمات تداوحه، فبعة من يقود ا حاليما قادة سا موا في تاسيسها حين كانوا 
، ولم يعد ممكناه  وأوائل الثمانينات، لكن  طا الصفم ظلم على رأسها إلى اليوم حتمى تقدمم في السنم

."  وصفك بالشابم
قد تمنم النظرة ألعضاء المكتب السياسي لحماس احثني عشر، أعلى سلطة قيادية في الحركة، 

 م عن الخمسين عاما، بينما  ناا من تجاوز الستين تشخيص غياب الجيل الشاب، ومن تقل أعمار 
والسبعين عاما مثل موسى أبو مرزوف ومحمود الز ار وسامي خاطر، وباقي أعضاء المكتب 
سماعيل  نية ومحمد نزال وعماد العلمي وعزت الرشف  يتجاوزون الخمسين عاما مثل خالد مشعل وا 

 والباقين.
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أروقة حماس القياديمة يحصل بسبب إجراءات اححتال يمكن القول إنم صعود بعة الشباب داخل 
السرائيليم في الضفمة الغربيمة، أكثر ممما تتيحك  يكلية التنظيم الحركي داخل حماس، فاحغتياحت 
واحعتقاحت سا مت في تصعيد عناصر جديدة، و و ما يقلم في األماكن األقلم تاثمراه بفجراءات 

 اححتال مثل غزمة والخارج.
ال محممد أبو شكيان، و و ناشط شبابيم في حماس، لا"المونيتور" إنم "حماس تبدي ا تماماه متزايداه ق

ع في 2015بفئاتها الشابمة، واستحدثت في أواخر  ، دائرة تنظيميمة فيها باسم دائرة الشباب، وبدأت تتوسم
اجد، و ناا تطومر فكريم تواصلها مع الشباب في النوادي والمراكز الثقافيمة بدل احنحسار في المس

داخل شباب حماس، ومطالبات لهم بتمثيلهم في أروقة الحركة القياديمة، وشكملت حماس لجاناه شبابيمة 
."  لتا يلهم القياديم

، من دون الرادة أو  أخيراه... ما زال تداول القيادة داخل حماس يخضع إلى عوامل النفوط التاريخيم
توفمر قدراه أكبر من العدالة للشباب، وتجديداه مستمرماه في الصفم القدرة على خلف حلول تنظيميمة 

، ممما قد يؤدمي إلى شيخوخة الحركة، ويسا م في  ل الطي يتمخط القرار التنظيميم والسياسيم القياديم األوم
 ضعف الوحء في صفوف شبابها.

 14/12/2016المونيتور، 
 

 لى المشكالت الحقيقية: إسرائيل بحاجة إلى التركيز ع"35 أف"صفقة الـ  .54
  بن كسبيت

تجربة في  واألكثر األفضل و جزيرة حمعة من التميز، رائد في مجالك ولعلك  السرائيليسا، الجو 
والشعب اليهودي. حبطا لو  إسرائيلأسلحة الجو في العالم. و و يشكل بوليصة تامين طاتية لدولة 

الكامل، التحقيقات الحقيقية،  األداءحرص على كانت كل الدولة تدار بمقاييس  طا السا،، الطي ي
 الدروس المهمة، والتقرير الصادف.

على  طش الخلفية من المقلف أن أحدا في  طا السا، الرائع لم يتحشرج حلقك في احدف المداوحت 
نبال  مع  طش  أنناالقائد يخيل لي  أيها، فرفع يدش ليقول: "األخيرة األشهرالتي جرت  ناا في 

 لصة، أليس كطلا؟".المتم
"  ي صفقة مهمة، ولكن ليست 35 أفبالغوا حقا. تعالوا نرتب الوضع: صفقة شراء طائرات "

 السرائيليتاريخية. و ي تعزز سا، الجو ولكنها ح تغير موازن القوف في المنطقة. سا، الجو 
بالا أن كان أفضل بكثير من كل منافسيك، بفارف  ائل، حتى قبل وصول المتملصات. فما 

 ناظرينا. أمامالمنافسين  خطون في التفكا 
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لم  ففسرائيلتدفع إسرائيل قرابة نصف مليار شيكل على كل طائرة كهطش. و ي ح تاتي  نا بالمجان. 
غيرة عديمة الوسيلة محوطة  ينوون الشر لها. فالحديس يدور عن قوة عظمى  باعداءتعد دولة صي

عدائها معا. والخطر الوجودي الحقيقي الطي كان طات مرة حل ، واثقة، أقوف بكثير من كل أ إقليمية
ومع مصر، مصالحة مع  األردنمحلك وضع استراتيجي محسن. حسرائيل اتفاف سام مستقر مع 

؟ التهديد النووي طوي في الخلف إيرانتركيا، سورية لم تعد موجودة، وليس لدف لبنان سا، جو. 
 جديدة في واشنطن تنطر بالشر من ناحية طهران.ال والدارةسنة القادمة  15الا  إلى

من الضياع. من كميات  األخيرةإن  بوط المتملصة، بحضور الشعب، لم تنقطنا حقا في اللحظة 
في قاعدة "نباطيم" كان يمكن التفكير  األوان، قبل أمس، أول من أعدتالشفقة وجلبة اححتفال التي 

 إنها حاولتار أبية. وفي صالم المتملصات يقال بان  طش الطائرات كانت ستصل راكبة على حم
 إلىالتملص من الحرج الطي فرة عليها بقدر استطاعتها، ولكن في النهاية اضطر حتى الطقس 

 المسائية.  األخبارنشرات  إلىحتى تتمكن من الوصول  األقلالتعاون. على 
في سا، الجو وبدون البس  النشاد حف مدعو، بدون فرقة  5طاتك بدون  األثركان يمكن تحقيف 

الدولة. كان يمكن  وا عانالحي الطي يقزم أمسية التصويت في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 
 احتفالية للطكرف. إشارةالحدس حتى بدون خط خاص من المياش المعدنية مع  إحياء

لصات تلقينا تقرير الفقر في النهاية، يوجد  نا أيضا غير قليل من المشاكل، وقبل يوم من تلقينا المتم
فقراء.  طش المتملصات تكلفنا المليارات، ولكن  السرائيليينالبديل الطي تعرفنا فيك على أن ثلس 

. يجدر بنا أن نبقي اححتفاحت أيضاوتحقيف بعة التواضع  الصندوف الصغيربالتوازي ينبغي فتم 
: أ ا وسها با"احديرات" األخيرالسطر . وفي واألفكار األفعالوالمسيرات لجيراننا وان نركز على 

 تطرن بسام وتعدن بسام وان نحتاجكن باقل قدر ممكن. شكرا لمجيئكن. أنالغالية، ونامل 
مغلقة انك حسب المؤشرات التي تلقا ا مؤخرا من رجال الرئيس  أحاديسقال رئيس الوزراء للوزراء في 

القدس. وعلمت "معاريف  إلى األميركيةالسفارة المنتخب، دونالد ترامب، فانك يعتزم بالفعل نقل 
 إدارة" بان رسوح من نتنيا و،  و رئيس "الموساد"، يوسي كو ن، التقى مع كبير جدا في األسبوع

القومي الوافد( وتلقى تاكيدا بان ترامب جدي في نيتك نقل  األمنترامب )على ما يبدو مستشار 
سنة على توحيد القدس  50السنة القادمة، حين تحيي اسرائيل السفارة. والمم نتنيا و للوزراء بانك في 

للشعب المقيم في صهيون  األميركية الدارة)واحتال "المناطف"(، يحتمل أن تكون  دية خاصة من 
 في العاصمة الخالدة. أميركيةعلى شكل سفارة 

، تقدم، أمسمن ، طرأ، أول أيضايحصل  طا، ينبغي حل مشكلة "عمونة". في  طا الموضوع  أنإلى 
ثمرة تعاون بين رئيس الوزراء نتنيا و، الوزير نفتالي بينيت، والمستشار القانوني للحكومة افيحاي 
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، الطين سيسمعون عن الخطة ظهر اليوم أنفسهممندلبليت. واآلن كل شيء منوط بمستوطني "عمونة" 
 )أمس(.

قل، يمكنك أن يصطف في وحسب سلوكهم حتى اآلن، فانهم ح يبحثون حقا عن حل منطقي وعا
 أنائتاف الكل سيتعين على "العمونيين"  أمامهمقانوني محدد ما. واآلن، حين سيقف أخيرا  إطار

كانوا سيواصلون الشغب وسيسيرون مرا نين على كل الصندوف الخيالي الطي يعتمل في  إطايختاروا 
الخبراء  أفضلد( والطي وضعك )غير الواضم تماما بع البداعيعقولهم أم سيندفعون باتجاش الحل 

الماضي، بل فقط بعد وقت طويل من اليوم  األحدكل  طا لم يحصل،  أنوأفضل العقول. خسارة 
 األخير، ولكن دعكم، حتى المتملصات جاءت في النهاية أيضا.

 معاريف""
 14/12/2016األيام، رام هللا، 
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