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  :أخبار الزيتونة
سرائيل حماس بين التدافع جدلية"  2.  4 لمركز الزيتونة جديد إصدار".. وا 

 
  السلطة:

 5 القدس لوسام الكبرى النجمة السويد خارجية وزيرة يمنح عباس  3.

 5  العليا للمحكمة رئيسا   سعد سليم عماد القاضي يعّين عباس  4.

 6 آخرين وتعتقل الصابرين" "حركة مؤسس تالحق األجهزة األمنية في غزة  5.

 7   شعبنا أبناء لحماية بجدية بالتحرك الدولي المجتمع يطالب هللا الحمد  6.

 7 إلسرائيلية على مستوطنات القدسفرض السيادة ابشأن السلطة تدين تصريحات كاتس   7.

 8 الفساد مكافحة هيئة باستقاللية للمساس محاوالت أي يرفض النتشة  8.

 8  فتح إلنقاذ دحالن محاكمة بسرعة عباس يطالب " يكشف وثيقة: النتشة21موقع "عربي   9.

 9 الضفة مدن في شرطي 3,000 بحاجة الجهاز: الفلسطينية الشرطة عام مدير  10.

 9  الفلسطينية بالمناطق يجري حقيقة ما على مطلعين غير المتحدة بالواليات الدين عميرة: رجال  11.

 10 الفلسطينية األمن لقوات أنفسهم واسلم بنابلس المطلوبين أخطر من أربعة: أمني مصدر  12.

 10 عن خمسة من نواب كتلة فتحالبرلمانية الحصانة الطيراوي: لم نبلغ رسميا  برفع   13.
 

  المقاومة:
 11 حد كبيرلر مسبوقة المواجهة القادمة ستكون جريئة وغيب "القسام"يديعوت: العملية التي ستبدأ بها   14.
 12 العاروري يدعو إلى تبني برنامج نضالي لمواجهة االحتالل  15.
 12 تجاوز لكل الخطوط الحمراءي واالعتداء على زوجتي منزللاقتحام أجهزة السلطة : حماسبقيادي   16.
 13 مع حلب غي أنشطتها االحتفالية في لبنان تضامنا  حماس تل  17.
 13 وقفة نسوية لحماس بغزة تضامنا مع حلب  18.
 14 سنوات لشابة مقدسية بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن خمسالسجن   19.
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 15 الجوالن ومنح حكم ذاتي للفلسطينيين كاتس يطالب بضمّ    23.

 16  نير بركات: مقر القنصلية األمريكية مالئم للسفارة  24.

 16 سيكون بمثابة "اتفاق سايكس بيكو لأللفية الجديدة"ديختر: أتوقع قيام بوتين وترامب بصياغة ما   25.
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 17 "سلطة الضرائب": كافة الحرائق التي اندلعت في "إسرائيل" كانت متعمدة وعلى خلفية قومية  27.

 18 ر من تسونامي استيطاني بالضفةدبلوماسي إسرائيلي يحذّ    28.
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  :األرض، الشعب

ري ألحد المتبقي الحكم ُيعيد االحتالل  29.  18  شاليط صفقة محرَّ

 19 في الضفة الغربيةاستيطانية  بؤرة 116لـ االحتالل شرعنة من يحذر التفكجي  30.

 19 "شعفاط" في بالحجارة رشق ا صهاينة جنود ستة إصابة  31.

 20 قطاع غزة ُرفضت خارج للعالج المرضى طلبات ُربع": العالمية الصحة"  32.

رون أسرى هم يناألسرى اإلداري من %70فلسطين":  أسرى "مركز  33.  20 اعتقالهم أعيد محرَّ

 20 الخليل غرب السابق إذنا بلدية رئيس يعتقل االحتالل  34.

دارة الموظفين اتحاد بين الحوار فشل  35.  21 "اإلداري العصيان" إلعالن مرشح المقبل واألسبوع" األونروا" وا 

 22 غزة في" السكاني االنفجار" وراء... دقائق عشر كل طفل  36.

 22  فارة وأبو المضربْين عن الطعام شديد األسيرين استشهاد من تحذر األسرى شؤون هيئة  37.

 22 ضراغمة سمير الطفل عن باإلفراج يقضي نهائي األسير: قرار نادي  38.

 23 والقدس الضفة من مواطنا   27يعتقل  االحتالل  39.
 

  : مصر
 23 ال االتجاهينأيام بك   ثالثةالسلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح لـ  40.

 
  لبنان: 

 23 بري يجدد دعم بالده للحقوق الفلسطينية  41.

 24 تهاجم حماس بسبب موقفها من قضية حلب "حزب هللاـ"صحيفة تابعة ل  42.
 

  عربي، إسالمي:
 25 السعودية تسدد حصتها في الميزانية الفلسطينية  43.

 
  دولي:

 25 "إسرائيل"في  فيرا  ترامب ينوي تعيين يهودي داعم لالستيطان س  44.

 26 شخصيات عربية وبريطانية بحضور "100فلسطين "مبادرة  لندن: إطالق  45.
 

  حوارات ومقاالت:
 27 سعد عبد الرحمنأد. ... تحديات ما بعد مؤتمر فتح السابع  46.
 29 عبد هللا زغيب... ركة حلببعد مع "حماس"  47.
 31 عيسى قراقع... مروان البرغوثي: كان صوت الحرية عاليا في مؤتمر فتح السابع األسير  48.
 33 عميره هاس... الحكم على دحالن بالسجن  49.
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 35 :كاريكاتير
*** 

 
 والقدسقرى ومدن الداخل وشرق في الفلسطينيين  هدم بيوتتسريع يوعز ب نتنياهو .1

أوعييز رسيييس الح وميية ب يييامين  ل ييياهوا لخسييخباس المهلميية بلسييريع هييد  البيييوس غييير : رامييح حيييدر
المرهمة لخمواب ين العرب فح الداهل وشرق القدس المحلخةا ا لقاًما من العرب والملميا  غبيب 

 مسلوب ة 'عامو ا'. اليمين جراء قبية إهالء
وأوعز  ل ياهو لهذه السخباس بإمدار أوامر الهد  والدفع بإجراءاس الل فيذ هالل األيا  القخيخة المقبخةا 
ولشمل أوامر الهد  جميع البيوس العربية المب ية بدون ليرهي  فيح قيرم وميدن اليداهل وشيرق القيدس 

 المحلخة.
اهو مع وزيير األمين اليداهخح جخعياد إردانا المفيو  وجاءس هذه اإلجراءاس بعد جخسلين عقدهما  ل ي

 العا  لخشربةا رو ح ألشيخ ورسيس وحدة م افحة الب اء غير المره  وآهرين.
وزع   ل ياهو أن هذه األوامر اللعسفية جياءس للحقييق المسياواة بيين العيرب واليهيود أميا  القيا ونا وأن 

 مسلوب ة 'عامو ا' فح البفة الغربية.القا ون يسري عخى الجميع. فح إشارة وابحة إلهالء 
 15/12/2016، 48عرب 

 
سرائيل حماس بين التدافع جدلية" .2  لمركز الزيتونة جديد إصدار".. وا 

: وحماس إسراسيل" بع وان جديد  لاب بيروس فح واالسلشاراس لخدراساس الزيلو ة مر ز عن مدر
 بين والمفاوباس االلماالس وبوعم يعالج وهو ا"2014-1987 واللفاو  واللوامل اللدافع جدلية

 إما األحيان أغخب فح والملعخقة المباشرةا وغير المباشرة المفاوباس جدلية للبع هالل من البرفين
 يسلقمح  و ه ال لاب هذا أهمية ول بع. السجون داهل بالمفاوباس أو األسرما لبادل بمفقاس

 بش ل معها بالمفاوباس يلعخق ماوب عا ا بش ل حماس "إسراسيل" لجاه وسياساس اسلراليجياس
 .ها 
 مع عس رية مواجهاس عدة" إسراسيل" هو  وبعد أ ه ال لاب هذا لها لومل اللح ال لاسج أه  ومن

  مر لحقيق يم ن ال أ ه مفادهاا ل ليجة هخمس حماس بم ها ومن المقاومةا الفخسبي ية الفماسل
. األم ح الهدوء من زم ية فلرة يوفر الذي افحال  ال مر مفهو  بلحقيق" إسراسيل" ا لفس لذلك  املا
 لوجه أولهما: مهمين بملغيرين للأثر حماس لجاه اإلسراسيخية السياسة أن إلى الدراسة ومخس  ما

 ربا  ان الثابس أن إال اإلقخيميةا السياسية األجواء وثا يهما السياسحا اإلسراسيخية الح ومة رسيس
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 للرسيخ الدؤوب وسعيها الفخسبي ح الشعب يعيشها اللح  قسا اال حالة عن اإلسراسيخية الح وماس
 .اال قسا 

 حل إلى اللومل باإلم ان أ ه يريان ال وحماسا إسراسيل البرفينا  ال أن إلى ال لاب هخ   ما
 أم ح بابع ذاس آ ية الفاقاس إلى اللومل فح ممخحلهما اللقس لذلك الفخسبي ية لخقبية  هاسح
 الفخسبي يين لمالح شحء أي عن" الل ازل" فح لرغب ال فإسراسيل سياسحا لحل اللومل دون مبخبح

 من فإ ه إسراسيل لمالح القوم ميزان اهلالل ظل   فح أ ه لرم وحماس ذلكا عخى يرغمها ما يوجد وال
 مظخة لحس مؤقلة لحخول والخجوء إ هاسها دون مفلوحا المراع إبقاء الفخسبي ية لخقبية األفبل
 .الوجود فح إسراسيل بحق علرا اال ودون الهد ة

 15/12/2016، 21موقع عربي
 

 القدس لوسام الكبرى النجمة السويد خارجية وزيرة يمنح عباس .3
 مدي ية فيح الرساسة بمقر الهميسا يو  مساء عباسا محمود السخبة الفخسبي ية رسيس هللا: اسلقبل را 
 .لرو فالس مارغوس السيدة السويد ممخ ة هارجية وزيرة هللاا را 

 أجيييل مييين الملواميييل ليييدعمها لقيييديراً  القيييدسا لوسيييا  ال بيييرم ال جمييية فالسيييلرو ا اليييوزيرة عبييياسا ومييي ح
 الفخسيبي يةا– السيويدية العالقياس لعزييز فح ولجهودها الفخسبي حا لخشعب واالسلقالل والعدالة الحرية
 .فخسبين فح السال  لحقيق ودع 
 هيييالل مييين السياسيييية العمخيييية دعييي  فيييح السيييويد لخعبيييه اليييذي والهيييا  ال بيييير اليييدور عخيييى اليييرسيسا وا يييد

 هبيير فييح أمييبح الييذي الييدوللين حييل مبييدأ جييدي وبشيي ل يييدع  الييذي األميير فخسييبينا بدوليية اعلرافهييا
 .االسليبا ية سياسلها فح اإلسراسيخية الح ومة اسلمرار جراء حقيقح
 حل مبدأ عخى القاسمة سال ال عمخية دع  عخى بالدها حر  السويديةا الهارجية وزيرة أ دس بدورها

 فح واالسلقرار لخسال  مباشر سويدي  دع  جاء فخسبين بدولة االعلرا  أن إلى مشيرة الدوللينا
 .والعال  الم بقة

 15/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

  العليا للمحكمة رئيسا   سعد سليم عماد القاضي يعّين عباس .4
 عبد أسعد" سخي  عماد القابح بلعيين قراراً  عباسا محمود السخبة الفخسبي ية يسرس هللا: أمدر را 
 .األعخى القباء لمجخس رسيساً  العخياا لخمح مة رسيساً  سعد" هللا

 15/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 آخرين وتعتقل الصابرين" "حركة مؤسس تالحق األجهزة األمنية في غزة .5

 قادة اعلقال اسلهدفس حمخة حماسا لحر ة اللابعة األم ية األجهزة زبون: ش س  فاح -هللا  را 
بين  الملولرة العالقة من س واس بعد غزةا قباع فح إيران ذراع لعد اللح ا«المابرين حر ة»

 .الحر لين
 بي ما ا«المابرين» فح بارزا قياديا اعلقخس األمن ع امر إن ا«األوسب الشرق»لي ممادر وقالس
 غزةا فح اغليال إلى محاوالس لعر  أن سبق الذي سال ا هشا  الحر ةا عا  أمين مالحقة لجري
 .اللشيع ب شر الهامه بعد

 أما ن فح ع ه البحث ويجري لجدها ل  أ ها غير سال ا م زل أم ية قواس داهمس الممادرا وبحسب
 .محلمخة أهرم
 فح واللردد والجزر المد من س واس بعد ا«برينالما» لقادة حماس مالحقة إن الممادرا وقالس
 إ هاء إلى وموال الحر ة الشيعيةا عخى البغب من مزيد ممارسة إلى يهد  حاس ا موق  الهاذ

 .وجودها
. شيعح جس  أي لوجود غزة فح واسع شعبح رف  مع ا«المابرين» بد الرسمية الحمخة ولزام س
 أحد باغليال المابح ا لهس الشهر وآلهرينا سال ل عدة اغليال محاوالس جرس فقبا عامين وهالل
 .السالمح مثقال يدعى شيعيا  اشبا «القسا » ع امر

 من مواقفه هخفية عخى القباعا فح األم ية األجهزة قبل من لخمالحقة يلعر  إ ه سال ا هشا  وقال
 يلعر   هأ ا«لويلر»عخى  الرسمية مفحله عخى و شر. السورية حخب مدي ة فح الجارية األحداث
 .«العا  األمين» مع لبامن حمخة أ بر إلى ملابعيها المفحة ودعس. حماس من واسعة لمالحقاس

 واألمري ان المهاي ة من هللا أعداء أغاظ» حخب ا لمار إن قاسالا سابق وقس فح غرد قد سال  و ان
 .«واإلرهابيين اإلسال  أدعياء»بي العرب من ومفه  ومن ا«واألوروبيين

 القيادي بي ه  ا«المابرين» قادة من حماس اعلقخله  آهرين مع اللبامن إلى سال ا ةمفح ودعس
 و ان. اليمن فح حخب والحوثيين فح األسد قواس بمسا دة أيبا جاهر الذي حربا محمد المعرو 

 .الخب ا ح «هللا حزب» يسمى وما لألسد المسلمر لأييده «لويلر» عخى يعخن
 «المابرين» قادة ذلك يدفع وقد غزةا فح اإليرا ح الذراع عخى بغبال حماس حمخة لزيد أن ويلوقع

 .القباع مغادرة إلى
 القباع مغادرة فلرة م ذ يحاول «المابرين» يلزع  الذي سال  إن ا«األوسب الشرق»لي ممادر وقالس
 رمبان شهر  هاية أرسلا فح قد سال  و ان. حقيقح بش ل مهددة حياله بأن يشعر أمبح بعدما
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 ا«بهران» اإليرا ية العاممة إلى وب الها أب اسه من 7 و حو زوجله من الم و ة عاسخله حاالماب
 .مسلمرة ولهديداس مبايقاس من له لما يلعر  غزةا قباع إلى العودة وعد  فيها لالسلقرار
 من «المابرين» وقيادة فيهاا واالسلقرار بهران إلى القباع مغادرة سال  يحاول الممادرا وبحسب

 .كه ا
 واألم ية رفح معبر عخى الممرية اإلجراءاس هح سال ا مغادرة يؤهر ما إن عي هاا الممادر وقالس
 .والسالح المال من  مياس  بيرة لمخك اللح بحر له ملعخقة لرليباس إلى إبافة الحدودا عخى لحماس

 16/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

   شعبنا أبناء لحماية يةبجد بالتحرك الدولي المجتمع يطالب هللا الحمد .6
 اإلرهياب لبيحايا فييه  مخح الذي الوقس فح: »هللا الحمد رامح الفخسبي ح الوزراء رسيس هللا: قال را 

 سيرعة اليدولح المجلميع عخيى فيإن بأسيره العيال  فيح والعيدل السال  يحل  ح و دعو م ان  ل فح اآلث 
لييزا وم ا لهيييا فخسييبين شييعب لحماييية لاميية وبجدييية اللحييرك  شيييعب ا بحييق ا لها الهييا بوقيي  إسييراسيل  وا 
 بغييان أو جبيروس ألي يم ين فيال» وأبا . «جميعه  الحرية أسرم عن واإلفراج ومقدسال ا وأرب ا

 وا سيييجام ا لعايشييي ا م يييا ي ليييزع أو الحقيقييية يبميييس أو اللييياريخ يغيييير أن أميييده بيييال مهميييا احيييلالل أو
 .«األزمان عبر المملدة شعب ا حبارة يدفن أو والوب ح المجلمعح

 الييوزراءا ميين عييدد بحبييور الميييالد أعييياد بم اسييبة اسييلقبال حفييل فييح هللا الحمييد  خميية هييالل ذلييك جيياء
 . واعلبارية رسمية وشهمياس الدولا وممثخح وق امل وسفراء

 15/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 ئيلية على مستوطنات القدسالسلطة تدين تصريحات كاتس بشأن فرض السيادة اإلسرا .7
 فيح اإلسيراسيخح المواميالس وزيير بهيا أدليى اللح اللمريحاس الفخسبي ية الهارجية وزارة دا س: هللا را 

 عخييى اإلسييراسيخية السيييادة فيير  إلييى فيهييا دعييا اللييح  ييالسا يسييراسيل اليمي ييية  ل ييياهو ب يييامين ح وميية
 زسيي  وجفعياس علمييون وغيو  ادوميي  الييهمع  مسيلوب اس المحلخية بالقيدس المحيبية المسلوب اس

 .عيخيس وبيلار
 إليييى يبييا  المييذ ورا اإلسييراسيخح الييوزير لسييان عخييى جيياء مييا أن الفخسييبي ية الهارجييية وزارة وأ ييدس
 إبالقهيا عخى إسراسيل فح الحا   اليمين أر ان يلسابق اللح والع مرية الملبرفة اللمريحاس مسخسل

 فييير  إليييى وميييوال المحلخييية الفخسيييبي ية األر  لهوييييد مييين مزييييد ليييىإ والداعيييية األهييييرة السييي واس فيييح
 محيبهيا عين القيدس عيزل إليى ييؤدي بميا الغربية البفة من واسعة مساحاس عخى اإلسراسيخية السيادة
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 يقبيع ميا وهيو واسيعا اسيليبا ح محييب فيح معزولة جزر إلى الفخسبي ية الم ابق ولحويل الفخسبي ح
قامة المراع حلل سياسية جهود أي عخى البريق  وذاس جغرافيا ملراببة لخحياة قابخة فخسبي ية دولة وا 
 .سيادة

 16/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 الفساد مكافحة هيئة باستقاللية للمساس محاوالت أي يرفض النتشة .8
 أو محياوالس ألي الليا  رفبيه ال لشيةا رفييق الفساد م افحة هيسة رسيس حمدان: اعخن م لمر -أريحا
 سيلعمل المحياوالس هيذه مثيل أن معلبيرا المبيرراسا  ا يس مهميا الهيسية عميل باسيلقاللية لخمساس مساع
 .بعمخها المواب ين ثقة وهز الهيسة ممداقية لقوي  عخى

 ودوره اإلعيال " بع وان الثالث المؤلمر فح المشار ين المحفيين أما  له  خمة فح ال لشة أقوال جاءس
 لمييدة أريحييا مدي يية فييح اإلعالمييية أمييين شييب ة مييع باللعيياون الهيسيية ه ظمليي الييذي ا"الفسيياد م افحيية فييح

 .يومين
  16/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

  
  فتح إلنقاذ دحالن محاكمة بسرعة عباس يطالب " يكشف وثيقة: النتشة21موقع "عربي  .9

 من بعبا ساعبا محمود الفخسبي ية السخبة رسيس م لب من مسربة وثيقة مقر: لظهر أحمد -غزة
 حييث دحيالن  محميد ال اسيب" فيلح" حر ية مين المفميول والقييادي عبياس بيين اليداسرة المعر ة لفاميل
 ".محا مله لسرعة دحالن المدعو مخ  بلجهيز اللعجيل: "بع وان الوثيقة جاءس
  بالسخبةا الفساد م افحة داسرة رسيس مبالبة الهميسا ا"21عربح" عخيها حمخس اللح الوثيقة و شفس
 عبييياس اليييرسيس ا2014  يييوفمبر/ الثيييا ح لشيييرين 19 فيييح والميييادرة المسيييربة الوثيقييية فيييح ال لشيييةا رفييييق

 إدا ليه لليل  دحيالن مخي  للجهييز اللسيريع بيرورة أرم: "ال لشية وقيال دحيالنا مخي  للجهييز باللعجيل
 ذليكو  م اسيبة  لرو هيا مح مية أي أو الفسياد جيراس  مح مية أميا  سيواء مم ين  وقيس بأسيرع ومحا مله

 (".السابع) الحر ح المؤلمر إ جاز وسهولة المغخوبة األف ار أمحاب أما  البريق لقبع
 إن حيث األردنا فح" فلح" ع امر لبع " المغخوب الفه " من الوثيقةا بداية فح عباس ال لشة وحذر
 أن عميييانا األرد يييية العاميييمة فيييح جمعهييي  اليييذي الخقييياء هيييالل لخ لشييية أ يييدوا األردن فيييح" فيييلح"  يييوادر

 المييدعو إشيي الية رأسييها وعخييى الداهخييية الهالفيياس إ هيياء هييالل ميين لييألح قولهييا ولعزيييز الحر يية وحييدة"
 ".دحالن
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 الحر يية  ومسييلقبل لماسييك عخييى األميير هبييورة  قاشييه  فييح لمسييس لقييد: "عبيياس مهاببييا ال لشيية وقييال
 سيخبية ليداعياس اكه ي سيل ون المذ ور محا مة وبدون السابعا المؤلمر عقد عخى مقبخون وأ  ا السيما
 ".المؤلمر مهرجاس هبير بش ل لمس

 15/12/2016، "21 عربي" موقع 
 
 الضفة مدن في شرطي 3,000 بحاجة الجهاز: الفلسطينية الشرطة عام مدير .01

  قي  وجيود عين هللاا عبيا حياز  الخيواء الفخسبي ية الشربة عا  مدير حمدان:  ش  م لمر -أريحا
 قبييية فيح جيدي لحقييق فيلح عيين  شي  حيين فيح البيفةا فيح ربةالشيي وأفيراد ع امير قيوا  فيح  بيير

 مييين الهيييروب عمخييية وقيييوع و يفييية أسيييباب عخييى لخوقيييو  الهخييييلا سييجن مييين محلجييزين ثالثييية هييروب
عادله الفارين احد عخى القب  القاء ل  ا ه مؤ دا السجنا  فيارين آهيران اث يان بقح حين فح لخسجن وا 

 .العدالة وجه من
 جمييع فيح يهيدمون شيربيا 8,500 عن يزيد ال حاليا الشربة وع امر أفراد دعد أن هللا عبا وأوبح

 شييربيا 11,500 إلييى يمييل وأفييراد ع اميير ميين الشييربة جهيياز يحلاجييه مييا أن حييين فييح البييفة مييدن
 .المواب ين لجاه الشربة جهاز بواجباس لخقيا 

  16/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
  الفلسطينية بالمناطق يجري حقيقة ما على مطلعين غير لمتحدةا بالواليات الدين عميرة: رجال .00

 لشيييؤون الرساسيييية الخج ييية رسييييس اللحريييير لم ظمييية الل فيذيييية الخج ييية عبيييو عمييييرة ح يييا ومييي : هللا را 
 المهي  بالحيدث» الفخسيبي ية األر  إليى ولبيام ية اسيلبالعية بزييارة قسيسياً  عشير أحد قيا  ال  اسس
 .«األمري ية الملحدة الوالياس فح العا  لخرأي مدهال  و ه 

  الم ابق فح يجري ما عخى مبخعين غير الملحدة الوالياس فح الدين رجال أن إلى ولفس عميرة ال ظر
جييراء لييرابب إلقاميية الرساسييية الخج يية هبيية إلييى وأشييار. مباشيير بشيي ل الفخسييبي ية  رجييال مييع الخقيياءاس وا 

 عخيييى لالبيييالع الفخسيييبي ية الم يييابق فيييح اللجيييول و يييذلك فخسيييبينا فيييح سياسيييية وشهميييياس اليييدين
 .األوباع

 16/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 الفلسطينية األمن لقوات أنفسهم سلموا بنابلس المطلوبين أخطر من أربعة: أمني مصدر .01
 أ فسييه  سييخموا ب ييابخس المبخييوبين أهبيير ميين أربعيية بييان مسييؤولا أم ييى ممييدر وفييا: مييرح– هللا را 

 :وه  الهميس اليو  مساء سبي يةالفخ األمن لقواس
 بياببين اسلشيهد ع يدما المابيح آب شيهر م يذ لخعدالية مبخوبيون المذ ورين أن إلى الممدر وأشار
 . ابخس فح الفخسبي ح األمن قواس من

 هيييييؤالء بحيييييق الملبعييييية القا و يييييية اإلجيييييراءاس سيييييللهذ الفخسيييييبي ية األمييييين قيييييوم أن المميييييدر وأبيييييا 
 .المبخوبين

 15/12/2016، (وفا) الفلسطينية لمعلوماتوا األنباء وكالة
 

 عن خمسة من نواب كتلة فتحالبرلمانية الحصانة برفع  رسميا  الطيراوي: لم نبلغ  .11
أثار قرار رسيس السخبة الفخسبي يةا محمود عباسا رفع الحما ة البرلما ية : هخدون مظخو  - را  هللا

اللشريعحا مؤهًراا ردود أفعال غاببة فح  عن همسة من  واب من  لخة "فلح" البرلما ية فح المجخس
 األوساب السياسية والحقوقية.

ميين جا بييها قييال ال اسييب عيين حر يية "فييلح"ا جمييال البيييراويا إن البرلمييا يين الهمسيية ليي  ي بخغييوا بقييرار 
رسيييمح سيييواء مييين ال ليييل البرلما يييية أو مييين رسييييس  لخييية "فيييلح" أو الجهييياس القبييياسية برفيييع الحميييا ةا 

 من حديث حول هذا األمر سمع ا به عبر اإلعال  فقب". مبيفا "ما يدور
وأفاد البيراوي فح حديث ليي "قيدس بيرس"ا بيأن قيرار  يزع الحميا ة عين أي  اسيب باللشيريعح يلعيار  
وي لهك أح ا   ي  الدسيلور الفخسيبي ح ويلجياوز ال ظيا  اليداهخح لخمجخيس اليذي يو يل ميالحية ذليك 

 ة.لخلشريعح  فسها وليس لخسخبة الل فيذي
وأشييار إلييى أ ييه فييح حييال مييدور القييرار بشيي ل رسييمح فسيييل  الخجييوء إلييى األبيير السياسييية والقبيياسية 

 إللغاسها واللعامل معه وفق اآللياس والقا ون الفخسبي ح.
وأبيييا  "ال يوجيييد أي مبيييرر أو مسيييوع قيييا و ح لرفيييع الحميييا ة البرلما يييية عييين أي  اسيييب باللشيييريعحا 

ألم ييية بالبييفة الغربييية )...(  فاالهلالفيياس ولبيياين وجهيياس ال ظيير وااللهاميياس لقيي  هخفهييا المؤسسيية ا
 أمر ببيعحا ل ن لجاوز القا ون ولغول السخبة األم ية عخى المؤسسة اللشريعية غير مقبول".

واعلبر البيراويا أن رفع الحما ة "اعلداء واملهان ل رامة و برياء الموابن الفخسبي حا اليذي ا لهيب 
 حقوقه "ا بحسب ومفه. ال وابا واعلداء عخى

 15/12/2016قدس برس،   
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حد لالمواجهة القادمة ستكون جريئة وغير مسبوقة " بالقسام"يديعوت: العملية التي ستبدأ بها  .11
 كبير

أظهر لقرير  شيرله ميحيفة "ييديعوس أحرو يوس" العبريية الهمييسا عين ليوجس قيواس : القدس المحلخة
  بيياسراس ورقييية مييغيرة مييزودة ب يياميراس مراقبيية وبيياسراس االحييلالل ميين لجييوء  لاسييب القسييا  السييلهدا

 بدون بيار  لغاياس جمع المعخوماس عن حر ة الجي  قرب الحدود.
وقالس المحيفة إن مقالخح القسا   ثفوا من اسلهداماله  لخبياسراس سيواًء لخيك الممي وعة مين القميا  

 يياميراس رقمييية ميين بييراز "جييو/بر" أو المسيييرة عيين بعييدا ولفلييس إلييى أ ييه يييل  لزويييد هييذه البيياسراس ب
 وللابع حر ة الجي  عخى مقربة من الحدود.

وبييين اللقرييير أن الجييي  يلعامييل مييع هييذه البيياسراس عبيير إبييالق  يييران الق اميية بالجاههييا أو بييالقرب 
م ها  إلرسال رسالة لمشغخيها ببرورة إبعادهيا عين الم يانا أو عبير  ييران رشاشية ب ظيا  اليرد ال ياري 

 عخى السياج العازل.الم لشر 
ل فييح العييامين المابيييين سييقوب عييددة ميين البيياسراس المييغيرة اللابعيية  ييج  وأشييارس المييحيفة إلييى أ ييه س 

 لخقسا  عخى مقربة من الحدود.
ولفييس اللقرييير إلييى أن القسييا  بييو ر ميين   ظ يي  جم عييه لخمعخوميياس عخييى المسييلوم الميييدا ح وعخييى بييول 

ة  ال لبعيد سيوم مسياس األمليار عين بعبيها وبهامية قبالية الحدودا عبر لواميل إقامية مواقيع عسي ري
 موقع " احال عوز" اإلسراسيخح شرقح غزة.

ول شيير المواقييع العبرييية بشيي ل داسيي  عيين لجييارب ميياروهية ميين قبيياع غييزةا لجريهييا فميياسل المقاوميية 
 ها.الفخسبي ية وهامة  لاب القسا ا وبي س أن مساعح القسا  ل مب حالًيا عخى زيادة دقة مواريه

وييرم  اليب اللقريير أن "لمير   لاسيب القسيا   دولية مؤسسياس يسياعد الجيي  فيح فهي  بريقية عمخيه 
 وباللالح ب اء هبب عس رية لل اسب مع هذا الواقع".

وعخييى البيير  اآلهييرا لفلييس المييحيفة إلييى عمخييياس ب يياء العيياسق األربييح الهييا  بم افحيية األ فيياقا 
 معداس اله دسية م شغخة بوال الوقس بلبويره.وأشارس إلى أن العشراس من المقاديح وال

وقالس المحيفة إن لقديراس الجي  لشير إلى أن العمخية اللح سيلبدأ بهيا  لاسيب القسيا  فيح المواجهية 
 القادمة سل ون "جريسة وغير مسبوقة إلى حد  بير".

اس ولفليس إلييى أن ذلييك سيييجري عبيير اللسييخل ميين لحيس األر  إلييى عمييق غييال  غييزة  بواسييبة دراجيي
 ارية أو عبر السيبرة عخى مر بياس لعيود إلسيراسيخيين  واإلغيارة عخيى إحيدم المسيلوب اس  يي "أوف يي " 

 أو "سديروس" عخى سبيل المثال لخقيا  بعمخياس ه اك واحلجاز رهاسن.
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وأشيييار اللقريييير إليييى أن الجيييي  يليييابع الليييدريباس الم ثفييية لمقييياللح الحر ييية بقواعيييدها الم لشيييرة بالقبييياع 
ة من الحدودا واللح لشمل الخياقة البد ية الملوامخة واللدرب عخيى إبيالق ال يار بأميا ن مأهولية والقريب

 لياًل و هاًرا.
 15/12/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 العاروري يدعو إلى تبني برنامج نضالي لمواجهة االحتالل .11

وحر ية فيلح إليى اللوافيق عخيى ميالح العياروريا السيخبة  ادعا عبو الم لب السياسح لحر ة حمياس
وقال العاروري فح لقاء مع  بر امج  بالح ولب ح رؤية حقيقية وشامخة لمواجهة االحلالل المهيو ح.

ق يياة األقمييى الفبيياسيةا مسيياء الهميييسا إ  ييا  ييدعو حر يية فييلح إلييى العمييل عخييى إعييادة لرليييب البيييس 
 الحلالل.الفخسبي ح ولمحيح البومخة ولفعيل  ل األدواس فح مواجهة ا

وأ ييد بييرورة المحافظيية عخييى جييذوة المقاوميية ودعمهييا ومبيياعفة قولهييا ولعزيييز حبييورهاا داعيييًا فييح 
 الوقس ذاله السخبة إلى وق  مالحقة المقاومة فح البفة الغربية المحلخة.

وشدد العاروري عخيى أن الميراع فيح القيدس وفخسيبين محسيو  لميالح الشيعب الفخسيبي حا واسيلرداده 
 خةا مؤ دًا أن القدس هح حبل ال جاة الذي يشد األمة  حو قبيلها المر زية.ألربه المحل

وأشييار إلييى أن االحييلالل يحيياول هخييق وفيير  واقييع جديييد فييح القييدس المحلخيية مسييلغاًل حاليية البييع  
 اللح لحياها األمة العربية.

اومييية فيييح وأ يييد العييياروري بيييأن ا لها ييياس االحيييلالل فيييح القيييدس والمسيييجد األقميييىا سل شيييعل وهيييج المق
 وجهها م ب هًا إلى أن م ع رفع األذان هو لحد ة جديد سيؤدي إلى لفجير مواجهة جديدة.

 15/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 تجاوز لكل الخطوط الحمراءي واالعتداء على زوجتي منزللأجهزة السلطة  اقتحام: حماسبقيادي  .11
قلحييا  أجهييزة السييخبة م زلييه واالعلييداء وميي  القيييادي فييح حر يية حميياس األسييير جمييال الهييورا ا: غييزة

عخيييى زوجليييه فيييح بخيييدة ميييوري  شيييمال الهخييييل ج يييوب البيييفة المحلخيييةا بأ يييه "لجييياوز ل يييل الهبيييوب 
وقييال الهييور فييح رسييالة هاميية ميين داهييل أسييره وجههييا عبيير "المر ييز الفخسييبي ح ل عييال ":  الحمييراء".

دوره  الهييييا ح حليييى زيييين لهييي  "ميييوس الحيييق والجهييياد وال بيييالا لمييين سيييولس لهييي  أ فسيييه  اللميييادي بييي
الشييييبان أعمييياله  وقخيييوبه  وأبمييياره  فلجييياوزوا  يييل الهبيييوب واألعيييرا  واألهيييالق باعليييداسه  عخيييى 

 حرماس بيلح والعيث فيه بفساد سافر من غير ذريعة وال سبب".
 وحذر الهور بأن "األيا  دولا وأن الزمان سيدور دورلها وسيعخ  الذين ظخموا أي م قخب ي قخبون".
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ييه إلييى بييابب المهييابراس عييالء  فييافحا المشيير  عخييى االعلييداء بقولييه: "إن  ييان فيييك شييحء ميين  ولوج 
ن لي  لفهي  الييو  سييفهمك  رجولة فساحاس ال زال ليسس فيح حير  البييوس فه ياك لين لخقيى إال ال عيالا وا 

 الزمنا فا ف  رأفة بمن له  عخيك حق قبل فواس األوان".
 15/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مع حلب االحتفالية في لبنان تضامنا   أنشطتهاحماس تلغي  .11

أعخ س حر ة حماس فح لب انا عن إلغاء حفل االسلقبال الذي  ان مقررًا إقامله فيح بييروسا : بيروس
ا بسبب األوباع المعبة اللح لمير بهيا أمل ياا واسيلمرار المأسياة اإل سيا ية 20/12/2016يو  الثالثاء 
 فح حخب.

غيس الحر ية االحلفياالس السياسيية واإل شيادية فيح الم يابق والمهيمياس بم اسيبة اليذ رم اللاسيعة  ما أل
 والعشرين لال بالقة.

يشار إلى أن عددًا من أ مار حر ة حماس وع امر  لاسب القسا  رفعوا أمس الفلياس لبيام ية ميع 
غيزة بيمن فعاليياس  حخب اللح للعر  لمذابح إبادة هالل مهرجان  ظمليه الحر ية أميس وسيب مدي ية

 ال بالقلها. 29احلفالها بالذ رم 
 15/12/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 وقفة نسوية لحماس بغزة تضامنا مع حلب .11

 ظمس داسرة العمل ال ساسح اللابعة لحر ة حمياس فيح قبياع غيزةا ييو  الهمييسا وقفية لبيام ية : غزة
وشييارك المسيياس ميين  اشييباس حر يية حميياس فييح  مييع سيي ان مدي يية حخييب الييذين يلعربييون لخمجييازر.

الوقفة أما  مقر األم  الملحدة غرب غزةا وسب رفع أعيال  "الثيورة السيورية" وميور ألبفيال اسلشيهدوا 
 فح حخب وشعاراس  لب عخيها "حخب لن لباد".

وقالس رجاء الحخبح مسؤولة العمل ال ساسح فح الحر ة إن هيذه الوقفية ليألح لبيام ا ميع سي ان مدي ية 
 حخب الذين يلعربون إلبادة  امخة بقم  األبفال وال ساء والمد يين األبرياء ولدمير م ازله .

وأبافس "إن رسالل ا اليو  بأ  ا مع س ان حخب الذين يعا ون ما يعا يه س ان قبياع غيزة مين حميار 
 وحروب من قبل االحلالل". داعيًة  افة أحرار العال  لخلحرك من أجل إ قاذ أبفال سوريا.
 15/12/2016القدس، القدس، 
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 لشابة مقدسية بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن سنوات خمسالسجن  .11
 هميسأمدرس ما لسمى المح مة المر زية فيح القيدسا ميباح ييو  الهمييسا ح ًميا بالسيجن  :القدس

 س واس بحق فلاة مقدسية بلهمة محاوللها ل فيذ عمخية بعن م ذ عا .
 29حرو ييوس" العبريييةا فإ ييه ليي  الح يي  بييد الفليياة عبايييا أبييو عيشيية وحسييب موقييع مييحيفة "يييديعوس أ

عاما من س ان  فر عقب بالقدسا مشيرا إلى أن الفلاة أدي س بمحاولة البعن باسلهدا  مفك براغيحا 
 وقد ل  اعلقالها فح م بقة باب العامود قبل ل فيذها لخعمخية.

 15/12/2016القدس، القدس، 
 

 لضفة بتهمة مقاومة االحتالل بينهم عناصر ينتمون لحماس و"الجهاد"فلسطينيا  من ا 12اعتقال  .22
ذ يير لقرييير مييادر عيين جييي  االحييلاللا أن قوالييه اعلقخييس الخيخيية المابيييةا هخييدون مظخييو :  –را  هللا 

فخسبي ًيا مم ن ومفه  بي "المبخوبين"  أغخبه  بلهمة ممارسية أ شيبة للعخ يق بالمقاومية بيد الج يود  12
وبييي ن اللقرييير أن االعلقيياالس بالييس  اشييبي ن ميين حر يية "الجهيياد اإلسييالمح" فييح مهييي   والمسييلوب ين.

ج ينا وفخسبي يين من مهي  "بالبة" و"عميرة الشمالية" فح  ابخس  بي ه   اشب فح حر ة "حماس"ا 
باإلبيييافة العلقيييال  اشيييب آهييير مييين "حمييياس" فيييح "قيييراوة ب يييح حسيييان" قبييياء سيييخفيس )شيييمال القيييدس 

قخس قواس االحلاللا وفًقا لذاس اللقريرا سلة فخسبي يين من مدي ة الهخيل وبخدلح "إذ ا" واعل المحلخة(.
و"بيس عيوا" ومهيي  "العيروب" قيرب المدي ية )ج يوب القيدس(ا فيميا اعلقيل فخسيبي ح مين بخيدة "ديير أبيو 

 مشعل" شمالح غرب مدي ة را  هللا.
سالح وذهيرةا هالل عمخياس اليده   وادعى جي  االحلالل العثور عخى ورشة للم يع السالح وقبع

 اللح  فذها فح مدي ة الهخيل والم ابق المحيبة بها.
 15/12/2016قدس برس، 

 
 حماس من السفر بدعوى نشاطهم في مقدسييناالحتالل يمنع  .21

ا همسة مواب ين مقدسيينا مين اإلسراسيخحم عس سخباس االحلالل هخدون مظخو :  -القدس المحلخة 
   فح حر ة المقاومة اإلسالمية "حماس".السفر بحجة  شابه

ارييييييه درعييييحا وق ييييع أمييييس  اإلسييييراسيخحوأفييييادس مييييحيفة "يسييييراسيل هيييييو " العبريييييةا أن وزييييير الداهخييييية 
األربعيياءا عخييى أواميير لقبييح بم ييع همسيية مييواب ين فخسييبي يين ميين شييرقح القييدس ميين مغييادرة الييبالدا 

 فح حر ة المقاومة اإلسالمية "حماس".لمدة سلة أشهرا بذراسع "أم ية" وعخى هخفية  شابه  
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وقالس المحيفة العبرية فح عددها المادر الييو  الهمييسا إن القيراراس جياءس عقيب ورود معخومياس 
ولابعيييس:  اسيييلهباريةا لفييييد بيييأن المم يييوعين مييين السيييفر يسيييلغخون األمييير ليييي "دعييي   شييياباس إرهابيييية".

فقد قا  الهمسة ب قل أميوال مين دول مهلخفية  "وحسب المعخوماس اللح ل  عربها أما  وزير الداهخيةا
 إلى حماس  للرسيخ ودع  الل ظي  داهل إسراسيلا ودع  مشروع المراببين فح المسجد األقمى".

 وقال درعح إن "القرار الذي الهذل ه يهد  إلى مد  ل  شاب يسلهد  أمن الدولة"ا عخى حد قوله.
 15/12/2016قدس برس، 

 
 جميع العمليات التي قامت بها في سورية مع الرئيس بوتين تقنسّ : "إسرائيل" نتنياهو .22

اعلييير  رسييييس الح ومييية اإلسيييراسيخية ب يييامين  ل يييياهوا أن بيييالده ل سيييق ميييع روسييييا وميييع : رامييح حييييدر
 الرسيس فالديمير بولين حول عمخيالها العس رية فح سورية.

رية ميع اليرسيس بيولينا حليى وبحسب  ل ياهوا  سقس إسراسيل جميع العمخيياس الليح قاميس بهيا فيح سيو 
سراسيلا فيح إشيارة إليى قمي  إسيراسيل عيدة أهيدا   للفادم الدوللان أي مواجهة عس رية بين روسيا وا 

 فح العمق السوري.
 15/12/2016، 48عرب 

 
 ومنح حكم ذاتي للفلسطينيين الجوالن يطالب بضمّ   كاتس .21

 يييود( إن عخيييى إسيييراسيل العميييل مقابيييل  يييالس )لي وزيييير المواميييالس اإلسيييراسيخح يسيييراسيل قيييال ال اميييرة:
اإلدارة األمري ية من أجل لحميل االعلرا  األمري ح بالسيادة اإلسراسيخية عخى هببة الجوالنا وفح 

 المقابل اال لفاء بح   ذالح لخفخسبي يين.
عاميا عخيى  35بم اسيبة ميرور « مييراث م ياحي  بييغن»و ان  الس يلحدث فح مؤلمر عقيد فيح مر يز 

حان الوقس  ح لعلر  الوالياس الملحدة بأن بيغن  ان محقا »السوري المحلل. وأبا   ب  الجوالن
وهيي  أهبييأوا حلييى فييح معاربييله  لهييذا القييرارا  مييا اعلرفييوا الحقييا بمييحة قييراره بشييأن لييدميره المفاعييل 

بية وزع  اليوزير اإلسيراسيخح أن هيذه هيح الهبيوة األهالقيية واألم يية المبخو  .1981ال ووي العراقح عا  
وباليب الح وميية بلحدييد هيد  زيييادة عيدد سيي ان الهبيبة إلييى  «.أميا  اللبيوراس فييح سيورية والم بقيية

 أل  إسراسيخح هالل الس واس المقبخة ولوفير الوساسل المبخوبة للحقيق ذلك. 100
عخى إسراسيل لوسييع حيدودها وفير  السييادة اإلسيراسيخية »وفح موبوع القدس المحلخة قال  الس إن 

الها وعخى أ  المسلوب اس معاليه ادومي  ومسلوب اس غو  علميونا جبعاس زسي  وبيلار عخى بخد
وبشأن المسألة الفخسبي ية أيبا يقلدي  الس بم اح  بيغن بقوله إ يه يجيب إدارة مفاوبياس «. عيخيس
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مييي ح ميييالحياس الح يي  اليييذالح لخفخسيييبي يين فييح البيييفة الغربيييية المحلخيية باللعييياون ميييع ممييير »عخييى 
 «.ن ودول عربية أهرمواألرد

 16/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 األمريكية مالئم للسفارة القنصلية: مقر نير بركات .21
فادي أبو سعدم:  قخس المح  العبريية لميريحاس ليرسيس بخديية االحيلالل فيح القيدس  يير  -را  هللا 

جل العثور عخى م ان بر اس و اسبه مسير لرجمان قولهما مؤهرا إن جهاس أمري ية المخس بهما من أ
مالسيي  ل قييل السييفارة األمري ييية ميين لييل أبيييب إلييى القييدس. ل يين جهيياس اللهبيييب فييح القييدس لقييول إن 

 قيييل السيييفارة إليييى العاميييمة ال لحلييياج إليييى إ شييياء مب يييى جدييييد. وحسيييب ادعاسهيييا فيييإن مب يييى  إجيييراءاس
 هبب عخى  حو يم ن لحويخه إلى سفارة.« ار و ا»الق مخية األمري ية فح حح 
 ل ما يجيب أن لفعخيه الواليياس الملحيدة هيو لغييير الالفلية. وأمير السيفير  أنهذا يع ح حسب ادعاسها 

 ب قل م لبه إلى مب ى الق مخية فح القدس.
 16/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
اتفاق سايكس بيكو لأللفية "وترامب بصياغة ما سيكون بمثابة  بوتينقيام  ديختر: أتوقع .21

 "الجديدة
رة: عخيييى هخفيييية مأسييياة حخيييب يلوقيييع رسييييس لج ييية الهارجيييية واألمييينا فيييح البرلميييان اإلسيييراسيخح ال امييي

)ال  يسييس( ال اسييب افييح ديهلر)لي ييود( أن يوقييع الرسيسييان الروسييح فالديمييير بييولين واألمري ييح دو الييد 
 لرامبا الفاق ساي س بي و جديدا.

ع الموفيد البريبيا ح إليى سيوريا غيارس مي« الشياباك»واللقى ديهلر وهو رسيس سابق لخمهيابراس العامية 
بيييلا والسييفير البريبييا ح فييح إسييراسيل ديفيييد  ييافريا و يياق  معهمييا مسييلقبل سييوريا بعييد سيييبرة  ظييا  
األسييد مجييددا عخييى حخييب بييدع  روسييح إيرا ييح.  مييا لوقييع ديهليير هييالل حييديث لييه فييح ال  يسييس أن 

سيبرة عخى بقيية الشيعب السيوري لفليرة لن يلم  وا من موامخة ال %10العخويين الذين يساوون  سبة »
الفيياق سيياي س بي ييو »قيييا  بييولين ولرامييب بمييياغة مييا سييي ون بمثابيية  ألوقييعلييذلك »ولييابع «. بويخيية

ويؤ يييد أن اليييروس واإلييييرا يين لييي  ييييدهخوا لسيييوريا مييين أجيييل محاربييية ل ظيييي  الدولييية «. لأللفيييية الجدييييدة
 لمحاربة الملمردين السوريين.  وا  ما« داع »
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ألي  محياربا ييذ  ر لماميا بيداع ا ول ين  20 حيوالحن فيخق األجا ب اإليرا ح الذي يب  اآلن وقال إ
ويييرجح أن ي ييون هييد   ظييا  األسييد بعييد حخييبا محافظيية إدلييبا حلييى يبييمن «. لحييس مظخيية إيرا ييية

 السيبرة عخى  ل غرب سوريا بما فح ذلك دمشق وريفها.
 16/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 فلسطينية مجاورة ض  اهم ألر ءإخال يرفضون "عمونة"مستوطنو  .21

فييادي أبييو سييعدم: أعخيين مسييلوب و عمو يية رفبييه  مهبييب  قخهيي  إلييى أرا  مجيياورة وهييح  -را  هللا 
أرا  فخسيييبي ية هامييية. وبعيييد  قيييا  اسيييلمر لسييياعاس بويخييية حيييول المهبيييب الح يييومح المعيييرو  

ميولا  58وا رف  المهبب بغالبيية عخيه  لحل مش خة البؤرة المقرر هدمها بعد أقل من أسبوعين قرر 
. و مييا يبييدو جيياء هييذا القييرار بسييبب عييد  اللأ ييد ميين إ شيياء مسييلوب ة جديييدة عخييى القسيياس  20مقابييل 

 المجاورة لعمو ة.
 16/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 كانت متعمدة وعلى خلفية قومية "إسرائيل" الحرائق التي اندلعت في كافة": سلطة الضرائب" .21

أعخ ييس سييخبة البييراسب اإلسييراسيخية أمييس األربعيياءا أن  افيية الحراسييق اللييح ا ييدلعس فييح : ربييالل بيياه
أ حييياء اليييبالدا الشيييهر المابيييحا  ا ييييس ملعميييدة وعخيييى هخفيييية قومييييية أو  ليجييية ل شييياب قيييواس األميييين 

 اإلسراسيخية بد 'مشعخح ال يران'.
اسب ييألح بيزع  اليلم ن وبحسيب ميحيفة 'ييديعوس أحرو يوس' الييو  الهمييسا فيإن إعيالن سيخبة البير 

 من دفع لعويباس لخملبررين من الحراسق.
ولابعس سيخبة البيراسب أن إعال هيا جياء فيح أعقياب ميزاع  الشيربة وقيواس اإلبفياء أن الحراسيق الليح 
ا دلعس فح بخدة بيس مسير قرب القدس وبخدة هيار حيالولس فيح الجخييلا اعلبيرس أحيداثا أم ييةا 'ل بي  

إييل ومسيلوب اس فيح البيفة -س الملبيررة' وبي هيا حيفيا وزهيرون يعقيوب وبيلإلى باقح المدن والبخدا
 الغربية.

 15/12/2016، 48عرب 
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 ر من تسونامي استيطاني بالضفةدبلوماسي إسرائيلي يحذّ   .21
إن القيييراراس اإلسييييراسيخية  -فيييح ميييحيفة معييياري -قيييال الدبخوماسيييح اإلسيييراسيخح السيييابق أوري سيييافير 

 اس فح البفة الغربية من شأ ها أن لقرب سي اريو حل الدولة الواحيدة ث اسيية األهيرة بلوسيع المسلوب
 القوميةا فح ظل لحذيراس االلحاد األوروبح من اللوجهاس اليمي ية لخح ومة اإلسراسيخية.

وأوبح أن إسراسيل لشهد ما ومفه لسو امح من الب اء االسليبا ح وقوا ين الب  لخمسلوب اسا وهو 
ود فييوق الديمقرابيييةا رغيي  أن قييراراس البيي  ليين لميير بسييهولة أمييا  المح ميية العخيييا يشييبه رفييع عخيي  أسيي

اإلسراسيخيةا والمحا   الدولية "فاالحلالل ليس أهالقياا ويعلبر  ارثة لمن يحلل األرابح أ ثر مما لي  
 احلالله".

ليدوللين ميع وأ د سافير )أحد مؤسسح مر ز بيريس لخسال ( أن الح ومية الحاليية ليدفن أي أميل بحيل ا
الفخسبي يينا ألن قراراس الب  لع ح فر  أمر واقع جديد عخى م ابق )سح( بالبفة الغربيةا ومين 
هييالل ذلييك لشييهد إسييراسيل معر يية السيييبرة عخييى ميين يييلح   فيهييا بييين اليمييين الملبيير  أو الملبيير  

 أ ثرا فح حين أن المعاربة اإلسراسيخية لشهد بيالا شلويا.
اليميييين الحيييالح عخيييى اللوسيييع االسيييليبا ح ميييا سيييو  يشيييهده البييييس األبيييي  وأ يييد أن ميييا قيييد يشيييجع 

األمير ييح يييو  العشييرين ميين ي اير/ ييا ون الثييا ح القيياد  حيييث يرفييع العخيي  األسييود فييوق أر ا ييه بييدهول 
دو اليييد لرميييبا وحي هيييا لييين ل يييون الواليييياس الملحيييدة هيييح الليييح  عرفهيييا الييييو  بيييل سيييلبدو يمي يييية أ ثييير 

 ديمقرابية.وع مرية أ ثر وأقل 
ويبدو الرسيس الروسح فالديمير بولين الد لالور الذي سيعيد روسييا سي واس بويخية إليى اليوراءا وه يذا 

 ل لمل المورة: لرمب فح أمير اا وفرا سوا فيون فح فر ساا وب يامين  ل ياهو فح إسراسيل.
 15/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 شاليط صفقة ريمحرَّ  ألحد المتبقي الحكم ُيعيد االحتالل .21

 الهميسا يو  محاج ةا رسالن الفخسبي حا األسير  ادي محامح قال": االل لرو ية األيا " - هللا را 
 قبايا فح ال ظر فح والهامة ا"عوفر" مح مة فح لالحلالل العس رية االعلراباس لج ة أن

 الح   من لبقى ما ةإعاد اليو  قررس قد ا"شاليب" مفقة محرري من اعلقاله  أ عيد الذين األسرم
 و م ا س واس همس والبالغ والبيرةا هللا را  محافظة من حس ور القادر عبد محمود لألسير السابق

 .2011 عا  ع ه اإلفراج قبل وذلك و م ا س واس عشر سابقاً  م ها قبى عامًاا 16 أمل من
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 وأعادس اعلقاله ا االحلالل سخباس أعادس" شاليب" مفقة محرري من أسيراً ( 70)  حو أن يذ ر
 .  السابقة أح امه  من الملبقية الس واس لغالبيله 

 16/12/2016األيام، رام هللا، 
 

 استيطانية في الضفة الغربية بؤرة 116لـ االحتالل شرعنة من يحذر التفكجي .12
 اإلسراسيخية الح ومة عر  أن من االسليبانا شؤون فح فخسبي ح هبير األ ابول: حذر – القدس
 أ ها عخى مم فة أهرم إلى هامةا فخسبي ية أر  عخى مقامة اسليبا ية بؤرة من وب ينمسل  قل
 .الغربية بالبفة حاليا موجودة بؤرة 116 لشرع ة مقدمة بأ ه ا"فخسبي يين غاسبين أمالك"

 اللسوية" إن: لأل ابول العربيةا الدراساس جمعية فح الهراسب داسرة مدير اللف جحا هخيل وقال
 لف يك أجل من الغربية البفة وسب ا(عمو ا) بؤرة مسلوب ح عخى اإلسراسيخية الح ومة نم المقلرحة

 ". أهرم فخسبي ية أرا  إلى فخسبي ية أرا  من يهود مسلوب ين  قل عمخيا لع ح مسلوب له ا
 لعر  فما بالبفةا موجودة اسليبا ية بؤرة 116 بشرع ة عمخيا بدأس إسراسيل: "اللف جح وأبا 
 ".االسليبا ية البؤر باقح عخى مسلقبال لببيقه سيل ( عمو ا) بؤرة ىعخ لببيقه
 الشرقيةا القدس فح مسلوب اس 10و الغربيةا البفة فح إسراسيخية مسلوب ة 131 وجود إلى وأشار
 .البفة أ حاء فح م لشرة إسليبا ية بؤرة 116 إلى إبافة
 فح يقب ون آهرين أل  220و حالياا الغربية البفة فح يس  ون مسلوبن أل  420 أن ولفس

 .الشرقية القدس مسلوب اس
 16/12/2016أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

  
 "شعفاط" في بالحجارة رشق ا صهاينة جنود ستة إصابة .11

 القدس شمال شعفاب مهي  فح الهميسا يو  مساء ا"الحدود حرس" من مهاي ة ج ود سلة أميب
 .العبري" 0404" موقع  شره لما وفقا بالحجارةا رشقه  جراء المحلخة 
 مهي  فح جولة فح  ا س االحلاللا لجي  اللابعة" الحدود حرس" قواس أن إلى الموقع وأشار

 داهل الفخسبي يين الشبان من مجموعة من الحارقة والزجاجاس بالحجارة لخرشق لعربس وقد شعفابا
 .البسيبةب جراحه  ومفس االحلاللا ج ود من سلة بإمابة لسبب ما المهي ا
 . الم فذين عن لخبحث المهي ا إلى ومخس االحلالل وشربة جي  من لعزيزاس أن الموقع وأبا 

 15/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز
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 ُرفضت غزة قطاع خارج للعالج المرضى طلبات ُربع": العالمية الصحة" .12
 المعامالس  ليجة يرة ب لمعا اة يلعربون إ ه  غزةا قباع من سربان مربى قال "وفا": -غزة

 .العالج للخقح اإلسراسيخح االحلالل سخباس عخيه  لفربها اللح والمرهقة البويخة واإلجراءاس
 المحلخة األرابح فح اإل سان لحقوق اإلسراسيخح المعخوماس لمر ز قدموها إفاداس فح ذلك جاء

 قباع من السربان ىمرب بخباس ر بع أن العالميةا المحة م ظمة فيه ذ رس وقس فح ا"بلسيخ "
 .رًدا لخق   ل  أو ر فبس الغربيةا البفة فح أو إسراسيل فح لخعالج 2016 عا  غزة

 هذه ولخقح لديه ا المحية الهدماس لبوير عخى غزة س ان قدرة أن ا"بيلسيخ " لقرير فح وجاء
 .بإسراسيل مرلببة غزةا قباع هارج الهدماس

 إلى سفر بخباس مري  أل  عشرون قد   ا2016 ا لع العالميةا المحة م ظمة لمعبياس ووفًقا
 .المعبر هاللها ف لح اللح يوًما 25 الي هالل فعخيًّا عبر م ه  فقب 1023 ول ن ممرا

 15/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

رون أسرى هم األسرى اإلداريين من %70فلسطين":  أسرى "مركز .11  اعتقالهم أعيد محرَّ
 اإلسراسيخح االحلالل أن" األشقر ريا " لخدارساس فخسبين أسرم مر ز اس ب اإلعالمح ال ابق أ د

 يعجز حي ما اإلداري االعلقال عخيه  ويفر  مسلمر  بش ل باالعلقال المحررين األسرم يسلهد 
 أعيد محررون أسرم ه  اإلداريين األسرم من %70 إن حيث بحقه ا بعي ها له  إلماق عن

 .أهرم مرة اعلقاله 
 الفاعخين الرأي قادة ومن مؤثرة شريحة باعلباره  المحررين يسلهد  االحلالل بأن ألشقرا وأبا 

 السجون من يلحرر أن األسير يخبث فما" أم ها عخى هبًرا يش خون ويلذرع بأ ه  مجلمعه ا فح
 بويخة لفلراس حبسه وي جدد اإلداري عخيه ويفر  أهرما مرة اعلقاله ي عاد حلى أشهر أو ألسابيع

 العس رية ال يابة لدرجها الها  أدلة من القدي  مخفه يلبم ه ما أساس عخى ل ون ما وغالباً  لهمةا دون
 ".السري المخ " مسمى لحس

 15/12/2016وكالة معا اإلخبارية، 
 

 الخليل غرب السابق إذنا بلدية رئيس يعتقل االحتالل .11
 أثاث وحبمس الهخيلا غرب إذ ا ديةبخ رسيس الهميسا اليو  االحلاللا قواس اعلقخس "وفا": -الهخيل
 .م زله
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 رسيس واعلقخس إذ اا بخدة داهمس االحلالل قواس بأن الرسميةا األ باء لو الة محخية ممادر وأفادس
 .اللفلي  عمخية هالل م زله أثاث وحبمس ا(عاما 61) البميزي جمال السابق البخدية

 15/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

دارة الموظفين اتحاد ينب الحوار فشل .11  العصيان" إلعالن مرشح المقبل واألسبوع" األونروا" وا 
 "اإلداري

 اللح االحلجاجيةا الفعالياس إلى لخعودة" األو روا" و الة موظفح الحاداس لسلعد الهور: أشر  - غزة
 مع المفاوباس من جولة فشل بعد العملا عن ال هاسح واللوق " اإلداري العميان" لحد لمل قد

 لمشا ل حل إلى اللومل األساسح هدفها  ان أيا ا عشرة من أل ثر دامس الدوليةا الم ظمة ممثخح
 .الالجسين لقباع المقدمة الهدماس ولقخي  الموظفين

 بيير" األو روا" لي العا  المفو  من مش خة ولج ة االلحاداس بين جرس اللح المفاوباس لفخح ول 
 لعخيق شهدس اللح المفاوباسا من أيا  عشرة من أ ثر بعد وذلك الألزمة مهرج إيجاد فح  ري بولا
 .االحلجاجية فعاليالها االلحاداس

 االسلجابة بعد  سخبيا قرارا الهذ" العا  المفو  إن اله دي سهيل الموظفين الحاداس رسيس وقال
" األو روا" ةإدار  أن إلى . وأشار"م ان  ل فح الفخسبي يين والالجسين الموظفين وممالح لمبالبه 
 عخى وأ د". والعامخين الالجسين مشاعر للحدم" إ ها وقال العالقةا والقبايا اإلش الياس إ هاء لرف 

 الفلا أعباسهاا حقوق ا لزاع حلى اللمعيدية الهبواس فح جديد من سلمبح الموظفين الحاداس أن
 .االحلجاجاس لهذه لمعيدا سلشهد المقبخة األيا  أن إلى

 أن االلحاداس ممثخح أبخغوا المباحثاسا فح العا  المفو  ممثخح أن" العربح القدس" وعخمس
 أمس من أول مساء قدمس اللح الهال ا حل بهد  قدمس اللح المبالب  افة يرف  المفو 
 .األربعاء

 العا  المفو  رد إن محافيةا لمريحاس فح الموظفين الحاداس سر أمين حمدو ةا يوس  وقال
 ".الحوار مخ  أغخق" بذلك وا  ه ا"مادما  ان"

 إلى العودة بي ها من الغربيةا والبفة غزة قباع فح" لمعيدية هبواس" لبخورة يلجه االلحاد أن وأ د
 ".األو روا" لي اإلدارية المقراس إغالق عمخياس

 ملدحرجةا وسل ون المقبلا األسبوع سلبدأ اللمعيدية الهبواس أن الموظفين الحاد سر أمين وأ د
 .والبفة غزة فح والمؤسساس المدارس فح إبراباس أيبا وسلشمل

 16/12/2016العربي، لندن،  القدس
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 غزة في" السكاني االنفجار" وراء... دقائق عشر كل طفل .11

 عشر  ل بفل بمعدل شهريًاا بفل آال  أربعة من أ ثر غزة قباع فح مب اح: يولد فلحح - غزة
 يعيشون شه ا مخيو ح المابح( أ لوبر) األول نلشري فح القباع س ان عدد لجاوز فيما دقاسقا

 فح س ا ية  ثافة األعخى يعد مربعًاا  يخوملراً  365 عخى مساحله لزيد ال رفيع ساحخح شريب فح
 .العال 

 عابل أل  400 يعادل ما أي المسةا فح 45 إلى الس ة هالل القباع فح الببالة معدالس وارلفعس
 ومثخها الجامعاسا هريجح بين بهامة الشبابا مفو  فح سةالم فح 65 إلى لمل فيما العملا من
 .ال ساء بين

 بي ه  الفقرا هب لحس يعيشون القباع س ان من المسة فح 65 إن" األهخية الم ظماس شب ة" ولقول
 .المساعداس عخى الس ان من المسة فح 80  حو يعلمد فيما المدقعا الفقر هب لحس المسة فح 38

 16/12/2016الحياة، لندن، 
 

  فارة وأبو المضرّبْين عن الطعام شديد األسيرين استشهاد من تحذر األسرى شؤون هيئة .11
 أ س األسيرين اسلشهاد من الهميسا مساء والمحررين األسرم شؤون هيسة عن مادر لقرير حذَّر
 ماوه اللوالحا عخى الثالث لخيو  الماء شرب عن االمل اع موامخلهما ظل فح فارةا أبو وأحمد شديد

 .وهبير معب محح بوبع
 اعلقالهما بد يوماا 83 م ذ البعا  عن المفلوح إبرابهما يوامالن األسيرين إن" الهيسةا وقالس

 من يعا يان  ما والهامرلينا القخب وعبخة المدر فح شديدة أوجاع من يعا يان وا هما اإلداريا
 .سديهماج أ حاء مهلخ  فح مميلة وأوجاع بالحخق حاد وجفا  بالل فس بيق
 اإلداري اعلقالهما قرار بد البعا  عن المفلوح إبرابهما سيوامالن أ هما أ دا األسيرين أن يذ ر

 .الحرية حلى الجاسرا
 15/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 ضراغمة سمير الطفل عن باإلفراج يقضي نهائي األسير: قرار نادي .11

 لالحلالل العس رية المح مة أن الهميسا اليو  أحمد أبو م ذر فخسبي حال األسير  ادي محامح قال
 ب فالة وذلك ا(عاماً  13) براغمة سمير المري  البفل عن باإلفراج يقبح فامال قراراً  أمدرس

 .شي ل 1500 بقيمة مالية



 
 
 
 

 

 23 ص             4140 العدد:        16/12/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 وذلك براغمةا البفل بحق االحلالل مح مة لمدره قرار ثالث هذا أن أحمد أبو المحامح وأوبح
مد ع ه باإلفراج آهر قرار سبقه وقد اللحقيقا بذريعة اعلقاله عخى باإلبقاء قرارها بعد  عخى اسل اداً  وج 

 .ال يابة اسلس ا 
 15/12/2016القدس، القدس، 

 
 والقدس الضفة من مواطنا   27يعتقل  االحتالل .11

 .والقدس بفةال من مواب اً  27 شمخس اعلقاالس حمخة الهميسا يو  فجر االحلاللا قواس ش َّس
 مواب اً ( 16) شمخس وبواحيهاا القدس محافظة فح لر زس االعلقاالس حمخة أن األسيرا  ادي وبين
 .وبخدالها الهخيل محافظة من مواب ين همسة اعلقال جرم فيما .شهيد زوجة بي ه 
 فظةمحا فح الخبخد  فر بخدة من موابن وا علقل  ما .مواب ين االحلالل اعلقل  ابخس محافظة ومن

 من اعلقالهما جرم مواب  ين أن األسير  ادي وذ ر .سخفيس محافظة من آهر وموابن بول ر ا
 محافظة. 

 15/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ال االتجاهينأيام بك   ثالثةفتح معبر رفح لـ تقررالسلطات المصرية  .12

مع قباع غزة بش ل اسلث اسح أعخ س السخباس الممريةا مساء الهميسا فلح معبر رفح البري  :غزة
 القاد  ابلداء من يو  بعد غد السبس. األسبوعلمدة ثالثة أيا  وفح  ال االلجاهين هالل 

وقالس ممادر أم ية فح غزة أن فلح المعبر سي ون من يو  السبس وحلى االث ين وسيل  السماح 
لى قبا اإل سا يةلفساس العالقين والحاالس   ع غزة.والمساعداس بالعبور من وا 

ويألح فلح المعبر بمن اللوجهاس الممرية لخلهفي  عخى أهالح قباع غزة والسماح بمرور أ بر 
لى قباع غزة.  عدد مم ن من المسافرين من وا 

 15/12/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 الفلسطينية للحقوقبري يجدد دعم بالده  .11
دع  لب ان لخحقوق الفخسبي يةا وفح  جدد رسيس مجخس ال واب الخب ا ح  بيه بري: وفا -بيروس

 .194مقدملها عودة الالجسين الفخسبي يين إلى أربه ا بموجب القرار الدولح رق  
 جاء ذلك هالل لقاء جمعه بوفد من االلحاد األوروبحا فح العاممة الخب ا ية بيروسا اليو  الهميس.
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المقيمين والم لشرين عخى مساحة ب اسه ودعا بري إلى االسلمرار فح دع  لب ان  حاجة برورية أل
العال ا و حاجة عربية ليش ل قاعدة ارل از إلعادة إعمار جواره العربح و م مة داعمة للحقيق 

 الشعب الفخسبي ح ألما يه الوب ية.
 15/12/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 تهاجم حماس بسبب موقفها من قضية حلب" حزب هللاـ"صحيفة تابعة ل .12

فة األهبار الخب ا ية اللابعة لحزب هللاا حر ة المقاومة اإلسالمية "حماس"ا بسبب هاجمس محي
إدا لها واسل  ارها لما ارل به ال ظا  السوري وحخيفه الروسح والمخيشياس الشيعيةا من "مجازر 

بادة" بحق المد يين فح حخب السورية.  وعمخياس قلل وا 
واسل  ارها ل ل "عمخياس القلل واإلبادة اللح  و ا س حماس عبرس أول أمس األربعاءا عن رفبها

 يلعر  لها اآلم ون األبرياء فح حخب"ا معخ ة "لبام ها معه ".
وبسبب هذا الموق  ومفس محيفة "األهبار"ا فح مقال لهاا حماسا بأحد أذرع جماعة اإلهوان 

 ب ومحفيين.المسخمينا والهملها بشن حمخة اعلقاالس  بيرة داهل قباع غزة بحق شهمياس و لا
واعلبرس محيفة حزب هللا موق  حماس الراف  لمجازر حخبا "لعبيرا عن جزء أميل من القرار 
اإلهوا ح الم هرب فح هذه المعر ةا وهو غير بعيد عن الل ظير السخفح أوالا ومعاداة الدولة السورية 

 وحخفاسها ثا يا".
العربيةا رغ  أن حماس "ظخس لؤ د فح والهمس المحيفة حماس باللدهل فح الشؤون الداهخية لخدول 

  ل بيا الها الِزم ة أ ها ال للدهل فح شؤون الدول العربية الداهخية".
وومفس بيا اس حماس بالمل اقبةا اللح "ومخس فح مفارقالها حد  الل اق  داهل البيان  فسها بين 

 دأ عد  اللدهل".لقدي  موق  فح بداية البيان من حدث عربحا ث  اللشديد فح  هايله عخى مب
وأشارس "األهبار" إلى موق  عبو الم لب السياسح لحماس هخيل الحي ةا و قخس ع ه قوله: "ال 
يم ن الس وس عما يجري فح حخبا وال يم ن الس وس عن قلل أبفال و ساء ورجال المسخمين الس ة 

ا الذي قال فح فح حخبا فال يم ن لخظال  أن يسلمر فح ظخمه"ا  ما أشارس إلى موق  هالد مشعل
 مقابخة محفيةا إن ما يحدث فح حخب "يقبع أ باد ا".

وقالس المحيفة إن أمن غزة اعلقل مراسخها ه اكا يوس  فارسا بسبب لعخيقه عخى األحداث فح 
رسال  سورياا قبل اإلفراج ع ه بعد ساعاسا والهمس المحيفة أمن غزة  ذلك بشن اعلقاالسا وا 

 إلى مقار األمن الداهخح الم لشرة فح القباع.بالغاس آلهرين من أجل الحبور 
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ولابعس المحيفة: "المش خة أن االعلقاالس رافقلها حمخة بالس غالبية المعلقخين عبر وممه  بأ ه  
ملشيعونا رغ  أن بعبه  من المحفيين وال لاب الذين ال يملون لخف ر اإلسالمح بمخةا وهو ما قد 

 ا لقمة ساسغة لدم سخفيين جهاديين يقدمون عخى يجعخه  اليو ا  ما حدث مع آهرين قبخه
 اسلهدافه ".

 16/12/2016، "21موقع "عربي 

 
 في الميزانية الفلسطينية حصتهاالسعودية تسدد  .11

قال سفير الممخ ة العربية السعودية لدم جمهورية ممر العربيةا وم دوبها الداس  لدم جامعة : را  هللا
مخيون دوالر أمري حا  61.6وق السعودي لخل ميةا حول مبخغ الدول العربية أحمد قبانا إن الم د

 7.7ا بواقع 2016وذلك أقساب لثما ية أشهرا من شهر  يسان/أبريل وحلى لشرين الثا ح/ وفمبر 
 مخيون دوالر شهرًيا.

وأ د قبان فح لمريح لو الة األ باء السعوديةا اليو  الهميسا أن هذه األقساب لألح  مساهمة 
 ربية السعودية الشهرية لدع  ميزا ية دولة فخسبين.الممخ ة الع

وقال إن الممخ ة سلسلمر دوًما فح دع  القبية الفخسبي ية عخى  افة المعد  السياسية واالقلمادية 
 واإل سا ية.

 15/12/2016، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"في  ترامب ينوي تعيين يهودي داعم لالستيطان سفيرا   .11

الهميسا ق  اال لقالح لخرسيس األمير ح الم لهبا دو الد لرامبا يو  أمس أعخن البا: هاش  حمدان
 األهير ي وي لعيين ديفيد فريدمان سفيرا لواش بن فح إسراسيل. أن

و قل عن فريدمان قوله إ ه "ي لظر بفارع المبر لعيي ه من أجل العمل عخى لعزيز عالقاس إسراسيل 
 ية فح عاممة إسراسيل األبدية القدس". عخى حد لعبيره.مع الوالياس الملحدة من السفارة األمير 

وومفس اللقارير اإلسراسيخية فريدمان بأ ه "يمي ح ومؤيد ملحمس لالسليبان"ا وسبق له أن هاج  
مجموعة "جح سلريس"ا وقال إن "لرامب سو  يدع  ب  أجزاء من البفة الغربية إلسراسيل فح حال 

ه إن "االقلراحاس والمبادراس لحل الدوللين عخى مر الس ين ل  وي سب له قول فوزه فح اال لهاباس".
 لؤد إلى السال  وال إلى أمن دولة إسراسيل".
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ن عالقاله  و قل عن لرامب قوله إن فريدمان مديقه م ذ زمن بويلا وهو مسلشار يوثق بها وا 
س مع "حخفاء الجيدة مع إسراسيل سل ون األساس لمهمله الدبخوماسية للحقيق هد  لعزيز العالقا

 الوالياس الملحدةا والسعح إلى السال  فح الشرق األوسب"ا عخى حد قوله.
عاماا ويرافق لرامب  57وبحسب محيفة "هآرلس"ا فإن فريدمان هو يهودي أمير حا يبخغ من العمر 

عاما  محا  له ملهم  فح العقاراس واإلفالس. وهالل الحمخة اال لهابية أعخن ع ه لرامب  15م ذ 
 لشار له لشؤون إسراسيلا إلى جا ب جيسون غري بخس. مس

وأبافس المحيفة أ ه يلماثل مع اليمين فح إسراسيلا وله دور فح أ شبة مالية داعمة إلسراسيلا 
يلمل بعبها باالسليبان فح البفة الغربيةا ويشغل أيبا م مب رسيس م ظمة "األمدقاء 

 لوب ة ماليين الدوالراس فح الس واس األهيرة.األمير يين لمسلوب ة بيس إيل"ا واللح قدمس لخمس
فريدمان مرح فح مقابخة مع محيفة "هآرلس"ا فح  هاية حزيران/ يو يو المابح أ ه فح  يذ ر أن

حال فوز لرامب فح اال لهاباس الرساسية فسو  يدع  ب  أجزاء من البفة الغربية إلسراسيل. وأ ه 
عخى أن الدولة الفخسبي ية هح ممخحة قومية بال سبة من غير الملوقع أن يلب ى الموق  الذي ي   

لخوالياس الملحدة. وبحسبه فإن "لرامب ليس قخقا من إم ا ية دولة ث اسية القومية.. فال أحد يعر  عدد 
 الفخسبي يين الذين يس  ون ه اك"ا عخى حد قوله.

 16/12/2016، 48عرب 
 

 شخصيات عربية وبريطانية  ورلندن بحضيوم الجمعة في  "100فلسطين "مبادرة  إطالق .11
بحبور البارو ة جي يفير لو غ ورسيس لج ة الملابعة العربية فح الداهل الفخسبي ح المحلل عا  

 16الجمعة ل بخق يو  غد  وآهرونعبو ال  يسس السابق محمد بر ة والسفير عفي  مافية  1948
للخيها  األولىاال بالقة ل ون  أمسيةوذلك فح ’ 100مبادرة فخسبين ‘فح ل دن  2016ديسمبر 

 فح العال . أهرمفح عوام  وبخدان  أهرما بالقاس فرعية 
 الد لور الفخسبي ح األ اديمح ووبعها بخورها جديدة ف رة هح”  100فخسبين “مبادرة  أن إلىويشار 
 ومع العا  والجماعح المؤسسالح لخلداول برحها بغية مبادرة إلى حولها إذ مهول – هوري م ر 
 من  ل مفوفها إلى لب  زالس ما واللح عالمية لحبيرية هيسة بل وين اهذ حيث المسبق يقالل س

 .محددة مشاريع فح الفعخية والمشار ة  وعية مقلرحاس لقدي  يسلبيع
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حا من أجل رفع مسلوم العالم المسلوم عخى مداها يلردد أن إلى لسعى مبادرة هي "100فخسبين "و
 ة الفخسبي يين وال بال من أجل الحمول عخى الحقوق الجماعية الوعح لخقبية الفخسبي يةا مح

 .ظخمه الفخسبي ية ومحاربة 
 15/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 مؤتمر فتح السابع بعدتحديات ما  .11

سعد عبد الرحمنأد.   
من الملوقع والمأمول أن ل ون أولوية حر ة فلح: البدء فورا بل فيذ قراراس ولومياس المؤلمر العا  

سابع واللح  ا س الحر ة قد اعلبرلها بمثابة هبة عمل وهاربة بريق لها هالل الفلرة القادمة. ال
هذاا مع العخ  أن  لابا وباحثينا ممن ليس لديه  موق  معاد لفلحا لم وا لو شهدوا من الحر ة 

جهة لقييما و قدا لخذاس ومراجعة لخلجربة السابقةا مع رس  هبة لوبح الهبواس اللفميخية لموا
االحلالل وبالذاس مسألة المقاومة الشعبية المبخوبة. وبغ  ال ظر عن لعدد اآلراء ووجهاس ال ظر 
وحلى االلهاماسا يبقى أن واقع حر ة فلحا وهح أحد أ بر ل ظيمين فح الساحة الفخسبي يةا يه  بل 

الحر ة ويه   ل فخسبي حا هامة فح ظل لزايد اللقييماس الفلحوية وغيرها عن لراجع أماب 
حزب سخبةا فيما  إلىو اد يفقدها وحدلها ولماس ها بعد الهامها باللحول من حر ة لحرر وب ح 

 ظا  سياسحا مقيد بالفاقاس مع  إلى –قسرا  –يرم عدد من قيادييها أن موقعها الموبوعح حولها 
س يفلربون أ ها إسراسيلا األمر الذي فر  عخيها اللزاماس  بيرة قد ال لربح  ثيرينا ل  ها اللزاما

 سلعالج حثيثا فح بوء لبور القبية.
 

 أما أبرز التحديات المحددة التي تواجه حركة فتح فهي:
أوال:  يفية مواجهة االحلالل اإلسراسيخح وا لها اله المسلمرة عخى األر  وبد الشعب الفخسبي ح: 

عودةا حق لقرير الممير ا ابلالع األر ا اللهويدا القدسا الالجسينا ال«االسليبان»االسلعمار/ 
من أجل إقامة دولة فخسبي ية  امخة السيادة وعامملها القدس الشرقيةا هامة مع لوجه إسراسيل 

اإلسراسيخحا فح ظل « معس ر السال »أ ثر  حو اللبر ا لدرجة لالشى معها ما  ان يبخق عخيه 
خها يقلبح لفعيل أفق مسار المفاوباس وفر  إسراسيل الوقاسع عخى األر . وهذا   ا سداد

!!! فمثالا "مزدهرا"و« مرلاحا»المقاومة الشعبية لالحلالل اإلسراسيخح الذي يجب أن ال يبقى احلالال 
ال يل  اسلرجاع أمثولة العميان المد ح الفخسبي ح فح عا  –بمن هبواس  بالية أهرم–لماذا
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االسلعماري «/ االسليبا ح»فح مواجهة االحلالل البريبا ح المباشر والملوا ب مع االحلالل  1936
 المهيو ح الزاح .

ثا يا: وإل جاز ذلكا وغيرها باس بروريا اللسا  الخج ة اللحبيرية ال عقاد المجخس الوب ح الفخسبي ح 
بمشار ة حر لح حماس والجهاد اإلسالمح وفق الميغ الملفق عخيها سابقا. بل مبخوب إشراك ال ل 

يساه  فح الهروج من حالة اال قسا  الفخسبي ح/ الفخسبي ح الفخسبي ح فح الوبن وفح الشلاسا ما 
دواسر م ظمة اللحريرا والحفاظ عخيها  بيس سياسح »ولوحيد الجهود لخلمدي لالحلاللا مع لفعيل 

 اال قساميةومع وي ألب اء الشعب الفخسبي ح فح الوبن والشلاسا والممالحة والهروج من الحالة 
يألح بم ها « إمالح»مؤلمر الحر ة. ويلبخب الوبع القاس  وقفة وهو ما أ ده البيان الهلامح ل

وبهامة أ ها لمثل القيادة األعخى اليومية لخشعب الفخسبي حا رغ  « الخج ة الل فيذية»إمالح وبع 
 مالحيالها وا حسار دورها.« هب »مسؤولة أيبا عن –هح  فسها–أ ها

هرس بين حر لح فلح وحماس هالل المؤلمر رل ان إلى األجواء اإليجابية اللح ظثالثا: عد  اال
بفبل الخغة وال ب  اإليجابيين فح رسالة رسيس الم لب السياسح لحر ة حماس )هالد مشعل( إلى 
المؤلمرا وباللالح برورة المسارعة إلى إ هاء الهمومة الفماسخية لمالح الشرا ة الوب ية الحقيقيةا 

اشرة بهد  اسلعادة الوحدة الوب يةا هذا إن سمحس إما بالفاق أو عبر اال لهاباس الشعبية المب
 إسراسيل بإجراء لخك اال لهاباس.

رابعا: وفح حال اسلعماء الممالحة اللح هح أولوية األولوياسا يلوجب لر يز الجهود عخى عقد 
بأقمى درجاس الحرفية القا و ية والمه ية والمسؤولية الوب ية. ذلك « المجخس الوب ح الفخسبي ح»

ا و ذلك فح «الم ظمة»سيعلبر أمرا  ارثيا فح حال حدوث فراع فح رساسة « المجخس»  عقد أن عد
اللح لقدمس أعمار رجااللها ومبى عخيه  فلرة بويخة فح مواقعه  دون لجديدا عخما بأن « الل فيذية»

 بع  حر ة اللجديد القيادي هذه لشمل واقع جميع فماسل م ظمة اللحرير.
الدوليةا ولفعيل اسلراليجياس بديخة السلراليجية اللفاو ا بالذهاب مجددا هامسا: لحريك الساحة 

وب ثافة وديمومة إلى األم  الملحدة فح إبار و قل مخ  القبية إليها. و ان الرسيس )محمود عباس( 
 520ا ملعهدا باال بما  إلى «األولوية الحقيقية لديه هح العمل السياسح والديبخوماسح»قد أظهر أن 

دوليةا مع لفعيل عبوية فخسبين فح المؤسساس اللح ا بمس إليهاا هموما مح مة  مؤسسة
الج اياس الدولية. و ذلكا برح مسألة االعلرا  بفخسبين  دولة  امخة العبوية عخى مجخس األمنا 

حر ة المقابعةا وسحب االسلثماراسا )» BDSحول العال   اإلسراسيخحودع  حر ة مقابعة االحلالل 
اللح  جحس باسلقباب آال  المؤيدينا وأثارس قدرا ال بأس به من الغبب «( وباسوفر  العق



 
 
 
 

 

 29 ص             4140 العدد:        16/12/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

والهو  معا فح إسراسيل عقب لسببها بهساسر سياسية وا عالمية ومع وية واقلمادية مهمة لخدولة 
 المهيو ية.

سادسا: برورة بذل  ل جهد مم ن من أجل إعادة مياغة الوبع العربح واإلقخيمح الذي ال يمب 
ا فح مالح القبية الفخسبي يةا ومحاولة إعادة قبية فخسبين إلى موقعها المر زي السابق حالي

 واعلبار إيجاد الحل لها هو األساس فح اللعابح مع أي من القبايا األهرم.
 16/12/2016، الرأي، عّمان

 
 بعد معركة حلب "حماس" .11

 عبد هللا زغيب
اال سالخ  هاسيًا عن أمدقاء األمس؟ بدا هذا إعالن « حماس»هل قمدس حر ة المقاومة اإلسالمية 

السؤال األ ثر م بقي ة فح الساعاس األولى اللح أعقبس إمدار أحدث بيا اس الحر ة حول األزمة 
« الثورة»السوريةا حيث ارلأس قيادة الهارج أن اال دماج ال امل فح العمخي ة الدعاسية المماحبة لي 

« هي خة»اليو  دهخوا مرحخة ا  فاسي ة للبخب إعادة « أمدقاء»السوري ة باس أمرا واجباا ربما ألن 
سريعة وقسري ةا اسلباقا لخ  ساس المقبخة ولحبيرا ال لمال الم  القيادي فح اإلدارة األمير ي ة 

حخب بمثابة آهر القشاس المؤهخة لقم  ظهر البعيرا هامة فح مسلوم « بيان»الجديدة. ه ذا جاء 
جزسياس هبابي ة فح أدبياس المعاربة السوري ة المسخحةا وبعيدا جدا عن  اللر يز غير المسبوق عخى

اللعابير السياسي ة الرمي ة المراعية لوقاسع األمورا ولخممالح ال هاسية لخ بال الفخسبي ح فح ظل 
 االمبفا  الحاد القاس  حالي ا فح الم بقة.

ا ما يشح بأن أهبار «برياء فح حخبعمخياس القلل واإلبادة اللح يلعر   لها األ»اسل  رس « حماس»
المعارك فح م ابق حخب الشرقي ة ومخس ملأهرة الى مسامع قيادة الحر ة فح الهارجا هامة أن 

 ا س قد اسل فدس فح المراحل األولى والوسبى ال بالق « جمل م عد ة سخفا»ح ز  اإلدا ة الم و ة من 
ديدا فح الفلرة اللح ألقن فيها الجي  السوري عمخياس الجي  السوري وحخفاسه فح لخك الم بقةا ولح

عمخياس اللوغل لباعاا و ذلك « لوثيق»اإلعداد لخعمخي ة الدعاسي ة الهامة بها من هالل لر يزه عخى 
لخعمل اإلعالمح الميدا ح بما فيه من لغبي ة لوقاسع هروج المد يين من « أمدقاسه»عبر لفعيل 

فح حالة إعادة « حماس»ا يذهب اللفسير اآلهر  حو دهول م ابق المراع وآلياس هذا الهروج. فيم
 قد لفبح الى ا هراب أ بر فح المرحخة المقبخة من الحرب السوري ة.« جذري ة»هي خة 

فح الحرب السوري ة ل  يعد عمخي ة لقديري ة أو مجرد للبع محافح للحر الها فح « حماس»ا هراب 
سي ة الهارجي ة قررس اال هراب ال امل فح الحرب م ذ أروقة األزمة ه اك. فالحر ة بقيادلها السيا
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ا وعمخس بوال الفلرة لخك عخى لعزيز القدراس العس ري ة لخفماسل المسخحة اللابعة 2012بداياس العا  
ع امره . و ذلك ساهمس فح  إلىا عبر  قل  امل هبرالها الميدا ية «اإلهوان المسخمين»لل ظي  

 فح ثالث م ابق رسيسي ة:« اإلهوان»لح ل ظي  لأسيس فماسل وهاليا مسخحة لوا
لواء الحبيب »و « شباب الهدم»و « أ  ا  بيس المقدس»ي دمشق ومحيبها: لأسيس  لاسب 

و ذلك إ شاء أ اديمية لدريبية فح الغوبة « درع الغوبة»و « أبو هارون»و ليبة « الممبفى
 «.أ  ا  بيس المقدس»الشرقية باس  أ اديمية 

 «.األج اد»و « ابن ليمية»و « مشروع أمة»ب: لأسيس ولدريب  لاسب ي م بقة الج و 
« اإلهوان»عخى إ شاء مر ز دي ح وعس ري لدريبح لابع لي  إدلبي الشمال السوري: العمل فح ري  

 «.اإلهوان»وهو ببعا شعار « أعدوا»ومر ز ل ليبة « فيخق الشا »ومر ز لدريبح بمن 
هل السوري عخى لدريب مهلخ  الفماسل عخى مسألة اللدشي   ذلك عمل هبراء من الحر ة فح الدا

  قل هبرالها فح حفر األ فاق وب اء اله ادق الحديثة. إلى إبافةواللحمينا 
فح الحرب السوري ة شديد االللباس « حماس»ا  ان الحديث عن دور 2015فح الفلرة السابقة لعا  

دروسة من الهبابة السياسية المادرة عن والغمو . إذ القى هذا ال شاب غير المعخن مسلوياس م
قيادة الحر ة فح الهارجا حيث  ان اللر يز فح لخك الفلرة عخى اللري ث با لظار ا لمال المورة وفقا 
لخرؤية األمير ية ي الهخيجية ي اللر ية المشلر ةا إ ما مع إظهار مسافة وابحة بين الحر ة والمحور 

دًا فح العالقة مع دمشق اللح غادرلها قيادة الحر ة بعد س واس الروسح ي اإليرا ح ي السوريا ولحدي
من العمل األم ح والعس ري والسياسح المشلركا ليألح اال لقال اليو  إلى مسلوم العمل العمال ح 
والمباشرا ما يع ح إعال ا  هاسيا من الحر ة بالقبيعة مع سورياا وأهذها هيارا جذريا بإعادة 

ا بمعزل عن لبعاس هذه الهياراس عخى المشروع «اإلهوان»قخيمية لل ظي  اللموبع وفق الرؤية اإل
 ال هاسح المفلر  لخحر ة والملعخق بدورها فح المراع العربح ي اإلسراسيخح.

السياسح فح الداهل أو « حماس»حول أداء « أهالقح»ل  يعد مجديا اليو  الدهول فح  قا  
قي ة أن لش ل أربي ة مباشرة لفسر الهياراس السياسي ة الهارج. وفح األمل ال يم ن لألبعاد األهال

ووقاسع الميدان. ل ن االلجاه العا  لخحر ة إقخيميا باس يسلدعح دراسة أ ثر لعمقا اللجاهاس الحدث 
ومهرجاله ال هاسية. إذ لفلر  قيادة الهارج أن األمور فح الم بقة بالس شديدة الوبوح فح ظل 

« محورها»بعيدا عن « اإلهوا ح»بإم ا ها السير فح ق واس اللحال  اال قسا  الحاد. ما يع ح أن 
السابق ووفق أدواس سياسي ة وحلى عس ري ة وابحةا ا بالقا من ق اعة مفادها بأن االللماق 
العبوي بالسياسلين القبرية واللر ي ة يم ن أن يبمن قدرا معي ا من الزه  ل شاب الحر ةا بالما أن 

 فح الوقس القريب.« إسراسيل» ي ة حمول مواجهة مع األجواء ال لشح بإم ا
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العميق بين « االسلراليجح»قبوعا  بيرا فح الشهور القخيخة المابي ة بعد الهال  « حماس»لجاوزس 
قسريا لجماح «  بحا»قيادلح الهارج )القيادة السياسي ة( والداهل )القيادة العس ري ة(ا وهو هال  أثمر 

والداعي ة للعزيز العالقاس مع إيران لما لألمر من ممخحة مباشرة عخى  االلجاهاس الماعدة فح غزة
قيادة الهارج إذًا من « لحررس»العمل المقاو ا من دع  سياسح ومالح وعس ري وأم ح مباشر. 

فح الجسد الل ظيمح الواحدا فوجدس  فسها أ ثر اسلعدادا لخسير قدما فح « اللقسي »احلماالس 
بالما أن االللماق العبوي بالالعبين يفلح بريقا داسمة لخعودة وفق  الجددا« الرعاة»هياراس 

عخى أن االللقاء مسلقبال «. أهالقي ة»غير هابعة لحساباس « براغمالي ة»اللبوراس وفح ظل آلياس 
اللر ي ة أو القبري ة لن ي ون سخسا عخى اإلبالقا مهما « الق واس»بال ظامين السوري واإليرا ح عبر 

إيران للعزيز وجودها فح محيب وفح داهل األرابح الفخسبي ية المحلخةا هامة أن بخغس حاجة 
العمل حاليا سي ون فح لعزيز الهياراس الفخسبي ية الثا ية والثالثة فح الداهل والهارجا و ذلك العمل 

فح الداهل بعيدا عن الرواق الل ظيمح العادي « حماس»عخى إحياء ق واس اللوامل مع مقاومح 
 فح قبر.« حماس»ع لقيادة الهاب

 16/12/2016، السفير، بيروت
 

 مروان البرغوثي: كان صوت الحرية عاليا في مؤتمر فتح السابع األسير .11
 عيسى قراقع

 األمواسمروان البرغوثح عخى اعخى  األسيرمد   ل ياهو وح ومله اليمي ية الملبرفة من حمول 
حيث حمل عخى رق  واحد فح  29/11/2016يو   فح مؤلمر حر ة فلح السابع الذي عقد فح را  هللا

 الخج ة المر زية الم لهبة.
م ع مروان  ا والذي%100م اعة فخسبي ية  أ اربما  ل ياهو ل  يسمع مروان البرغوثح وهو يقول: 
ذاالبرغوثح هو الشعب الفخسبي ح وا ا اعلز بذلكا   سجن  أن ان ثمن حرية الشعب الفخسبي ح  وا 

 ب ف حن مسلعدين لذلك وهذا ليس  ثيرا.وان  عا ح وان  عذ
فح  ل م انا  واإل سا حمروان البرغوثح الذي ال زال حيا وقاسد ومملدا وعميقا بحبوره السياسح 

 وأل  عاماا وأربعينفخ  لسلبع همس مؤبداس  إسراسيلايقخق دولة االحلالل وج راالس الحرب فح 
زادس س واس اعلقاله زاد موله قوة  و خماومؤسسالها لعزل هذا القاسد عن شعبه  أنباب وباب 

 وا دفاعا لي ون رمزا لخحرية الم شودة ولخ بال المشروع بد االحلالل.
اللح حاولس اغليالها وهاب ظن شارون وموفاز الذين لم وه رمادا فح  اإلسراسيخيةهاب ظن الباسراس 

قين الذين فشخوا فح ا لزاع جرةا وهاب ظن السجا ين الذين عزلوه أل ثر من عامين ا هاب ظن المحق



 
 
 
 

 

 32 ص             4140 العدد:        16/12/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 أمامه اعلرافاس م ه باللعذيب والل  يل القاسيين ا وهاب ظن قباة المح مة العس رية الذين وجدوا 
شه  يحا   دولله  المجرمة ويرف  االعلرا  بشرعية محا مه  وقباسه ا وهاب ظن إدارة 

قاسدا حمل عخى الد لوراه داهل  أمامهاالسجون اللح عزلله فح قس  العزل الجماعح فح هداري  للجد 
ا ورشحه العال  لجاسزة  وبل لخسال ا  ان باسرا األسرمفح مفو   واألملالسجنا وفجر ثورة اللعخي  

 .األسالكفوق 
ا قد ا لهب الحرية المقدسة اللح األمواس بأعخىإن مؤلمر حر ة فلح السابع با لهابه البرغوثح 

لخسال   األولاليو   إنماحب الموس الذي قال لخعال : ي ابل ويبحح شعب ا فح سبيخهاا وا لهب 
 إلىمن عمر االحلاللا وا لهب ماحب ال بوءة الع يدة وهو يقول حلما االحلالل  األهيرهو اليو  

زوالا وال سال  مع االحلالل واالسليبانا وسأ ون فح القدس عاممل ا قريبا مع موس األذان وقرع 
 الميالد. يادأعواحلفال المالس ة فح  األجراس

ا ومن ي لمر ألرواح الشهداء وعذاباس ولبحياس اإل سا حالفلحاويون ا لهبوا من يمثل وجعه  
وأحال  الالجسين والمبعدينا وقد مدقه الفلحاويون وهو يؤ د له  داسما االحلالل يعي   األسرم

ن رحخة المعا اة ا وااألهالقحالفاشية والع مرية والفساد  أ فاسه هايالها االحلالل لقب  عخى 
 سل لهح.البويخة لشعب ا الفخسبي ح العظي  

الفلحاويون ا لهبوا مروان البرغوثح رفيق الشهيد ياسر عرفاسا وذراعه الميدا ية فح الدفاع عن حق 
الشعب الفخسبي ح فح مقاومة االحلاللا وأل ه ي ادي داسما بالوحدة الوب ية وا  هاء اال قسا  الخعينا 

عا   2017وهو الذي قال ل جعل عا   وممود عاسالله اوبلعزيز مموده   ألسرماوي ادي بلحرير 
 .األسرمالحرية واالسلقالل وعا  الوحدة الوب ية وعا  لحرير 

اللاريهية با لهاب مروان البرغوثح الذي يلبخع ان ي ون  وللبحياله الفلحاويون ا حازوا لخحرية 
ؤلمر يش ل مرحخة جديدة فح لاريخ الحر ة ي ون مؤلمر فلح يوحد وال يقس ا يقوي وال يبع ا م

قادرا عخى رس  بر امج سياسح جديدا ويؤ د عخى الثوابس الوب ية الفخسبي يةا ويجري لبويرا عخى 
ال ظا  السياسح والخواسح الداهخية لل اسب مع المرحخة ومع الساع قاعدة الحر ةا ومع ل ريس حياة 

 محبة للجديد القياداس فح الهيساس القيادية.ومؤلمر ي ون  فيهااديمقرابية حقيقية 
الفلحاويون ا لهبوا البرغوثح ألن مشروعه مشروع وب ح ثقافح مب ح عخى رؤية إل جاز الحقوق 
الوب ية المشروعة لشعب اا وماحب رؤية الدولة المد ية الديمقرابيةا فمل السخباسا احلرا  المرأة 

يلهاا احلرا  حرية العقيدة واللف ير والرأي واللعبيرا ويلبخع احلرا  اللعددية السياسية وحما وا  مافهاا
 الحقوق والدفاع عن قبايا ال اس. إلحقاقدولة ي ون فيها لخقباء دورا حاسما وقويا  إلى
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واللعابح معه   مجرمين  األسرمعخى  اإلسراسيخيةالفلحاويون ا لهبوا البرغوثح ردا عخى الهجمة 
رهابيين هؤالء  أنالقا و ية والسياسيةا وقد قال مؤلمر فلح با لهاب البرغوثح مجردين من م ا له   وا 

 األر يلحقق سال  عادل عخى هذه  أناألسرم ه  أسرم حرية ومقالخين شرعيينا وا ه ال يم ن 
بالقدون حرية األسرم   .ولخشراسع الدولية اإل سا حلخقا ون الدولح  إسراسيلسراحه  واحلرا   وا 

مرارا دقوا بقوة األمواسالبرغوثح بأعخى  با لهابه الفلحاويون  عخى جدران السجونا  سروا  وا 
ا وقفوا وجها لوجه واإلداريينوالمعزولين  واألبفالالقيود عن األسرم المؤبداس والقدامى والمربى 

 جريمة م ظمة لجري فح ساحاس السجون. أما 
األسرم  وأرواح أجسادة لسري فح  بع ماء لخحري إلىولحولوا  البرغوثحاالفلحاويون ا لهبوا مروان 

فارة وعمار الحمور و فاح  أبوا ا س شديد واحمد اإلداريالمبربين عن البعا  بد اعلقاله  
حبابا و ان هذا اللمويس المدوي هو مرهة و داء لخعال  ولخمجلمع الدولح باللحرك لوق  سياسة 

 الموس المم هجة بحق األسرم.
فخسبي حا وساروا عخى درب اآلال   أسير أمغرورة شادي فراح الفلحاويون حمخوا مورة مروان وم

ولحماية بفل المغارة من المالحقة واللعذيب والقللا و ان اللمويس العالح هو البشارة فح فباء 
 ليالح الميالد الملعبشة لخمحبة والحرية والسال .

البرغوثحا وعن  افة  المومدة عن مروان األبوابعا  داهل السجونا يفلح مؤلمر فلح  ل  15بعد 
لها ال ون سمعوه يقول: االحلالل قد ماس وال مسلقبل  أرجاءا والجميع دون اسلث اء وفح  افة األسرم

 .واإلرهابمقبرة الفاشية وال ازية والع مرية  إلى هذاا االحلالللشيع جثمان  أن إسراسيلعخى  وان
ران والحواجز واالعلقاالس وظخس  خماس مروان للردد حابرا ومسلقبال: لن لسلبيع الجد

االحلاللا ال بع  لخحرية الشهمية فح ظل عبودية  إ قاذوالمسلوب اس واالغلياالس والحمار 
 االحلالل.

 8/12/2016، وكالة معا  اإلخبارية
 

 الحكم على دحالن بالسجن .11
 عميره هاس

وعخى  ل  أغخبية الجمهور الفخسبي ح عخى ق اعة بأن الفساد م لشر فح السخبة الفخسبي ية
الجمهور  أموالالوقاسح السابقا محمد دحالنا بسرقة  األمنالمسلوياس. لذلك فإن الها  رسيس جهاز 

لن لفاجسه ولن لبدو أمرا اسلث اسيا. ول ن عمخية اإلدا ة هح جزء من المعر ة السياسية اللح أعخ ها 
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ر فح مالحية قرار محمود عباس بد مديقه السابق الم قال والم فح. ويحلمل أن يشك الجمهو 
 الح  .

ا فإن ثخثح الجمهور الفخسبي ح يريدون اسلقالة األسبوعحسب االسلبالع الذي ل   شره فح هذا 
فح المسة  59فح المسة من الغزيين المسلبخعينا و 72عباس من م مبه  رسيس لخسخبة الفخسبي ية )

ح ألبحاث السياسة من س ان البفة الغربية(. االسلبالع الذي أجراه المر ز الفخسبي 
الجمهور الفخسبي ح ال يعلبر أن مؤلمر فلح السابع  أغخبيةواالسلبالعاس فح را  هللاا وجد أيبا أن 

بالش ل الذي ل  الحديث ع ه. اال هفا  فح شعبية الرسيس وهوسه من دحالنا ال يسمحان  إ جاز
 باللعامل الجدي مع محا مة دحالن.

. وفح 2014 األولدحالن حول الفساد قبل س لينا فح  ا ون  بد األساسيةلقد ل  لقدي  الدعوم 
الس ة المابية أعخ س المح مة أ ه ال يم  ها محا مة دحالن أل ه يجب رفع الحما ة البرلما ية ع ه 
من قبل المجخس اللشريعحا وليس من قبل الرسيس عباس. وقد سارع دحالن ومحاميه إلى مبار ة 

ي حا ل ن هالل س ة أوجد عباس الحل: فح  يسان/أبريل المابح ل  اسلقاللية جهاز القباء الفخسب
ي  األساسيةلعيين قباة لخمح مة الدسلورية ألول مرةا اللح يفلر  أن ل اق  الموابيع القا و ية 

جميع القباة من حر ة فلح أو مقربين م ها. وقد قالوا فح الشهر المابح إ ه لوجد لخرسيس مالحية 
 أعباءلغاء حما ة همسة إعن  األسبوعفح بداية  اإلعالنالبرلمان. ول   ءأعبالغاء حما ة إفح 

والقباة الفخسبي يون إن بريقة لش يل المح مة  اإل سانعخى رأسه  دحالن. وقالس م ظماس لحقوق 
 اإلعالنوقرارالها حول الحما ة ل اق  القا ون الفخسبي ح. وبعد ذلك بيومينا بش ل سريع جداا ل  

 ن.عن إدا ة دحال
الذي يلابع م ذ ببع « بخقا ح»والوحيد حول المحا مة الملوقعة لدحالن  شر فح موقع  األولاللقرير 

ظبح فح مربيا وم ل يغرو لمشاريع بموحة يعاربها  ألبوس واس اسلثماراس دحالن ال بيرةا  ممثل 
 األسبوع. وفح ال ثيرون. وقد حمل هو وعاسخله عخى الج سية فح هالين الدوللينا  ما ذ ر الموقع

المابح جاء فح الموقع أ ه ب اء عخى بيان هبح من م لب عباسا فإن المح مة سلبدأ من جديد 
الشهر الحالح. المحامون حاولوا الومول إلى دحالنا أو الحمول عخى رد من محاميه  14فح 

 الفر سحا ل  ه  فشخوا.
من قبل المحامح الفخسبي حا وليس من  الحديث العخ ح عن المحا مة ل  فح را  هللا بعد اإلدا ة فقب

هالل وثيقة رسمية لخمح مة. الح   هو ح    ظري: ليس من الملوقع أن يعود دحالن إلى البفة 
فلح الذين ألغى عباس حما له ا وه  من  أعباءالغربية  ح يعلقل. ول ن اآلن يألح دور باقح 
لخجميع بأن الحرب  إشارةالمح مة. هذه أما   أ فسه س ان البفة الغربية وغزةا والذين قد يجدون 
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اللح لقس  حر ة السخبة ما زالس فح ذرولهاا وهو لحذير لمن ي وون المشار ة فح مؤلمر فلح البديل 
 الذي يهبب له دحالن.

ه اك فح اإلدا ة وممة لخجهاز القباسح الذي يبدو فح مسلوياله العخيا  ذراع ل فيذية لخرسيس. وه ا 
عشية اال لهاباس اللح فازس فيها حماسا  2006البعيد جدا. فح  ا ون الثا ح  يظهر اللهبيب لخمدم

لغاء إشراك المجخس إلغييراس ملبرفة شمخس  2003جرس عخى قا ون المح مة الدسلورية م ذ 
الرسيس. وفح مؤلمر فلح وعد  أفعالاللشريعح فح لعيين القباة ومالحية المحا   فح الرقابة عخى 

وع لمبدأ فمل السخباس. المزيد من ال ال  الفارع الذي سيحا مه الجمهور ب اء عباس ألباعه بالهب
 .أفعالهعخى المسافة بي ه وبين 
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