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*** 

 
 والضميري يوضح.. لنواب ُرفعت حصانتهم اعتصاما   فض  ت في الضفة األجهزة األمنية .1

ً  عالن مراساللفي فالي 18/12/2016 ،رة نـت، الدوحـةالجزيـنشرت موقع  ، أن ميرفالت االاد ، رام هللا، نقال
قوات من الشرطة واألجهزة األمنيالة الللسالطينية ف الت اعفاالام ثًثالة نالواق فالي مقالر الاالليق األحمالر 

 على قرار رئاسي برفع الحاانة البرلمانية عنهم. بمدينة البيرة وسط ال لة الغربية احفجاجا  
جمال الطيراوي وشامي الشامي ونجاة أبو بكر قد لجؤوا إلى مقر البعثة الدولية للاليق وكان النواق 

بهالالالدال اصعفاالالالام فيالالالي، لبالالالن قالالالوات كبيالالالرة مالالالن األجهالالالزة األمنيالالالة  18/12/2016 األحمالالالر مسالالالا  األحالالالد
حاارت المكان ومنعت إدخال اللرش واألغطية والطعام إليهم، قبل أن فخرجهم "بالالقوة"، حسالبما قالال 

 ق.النوا
وقبالالل إخالالراجهم كالالان الطيالالالراوي قالالال للجزيالالرة نالالت إنهالالالم لجالالؤوا إلالالى الاالالليق األحمالالالر بعالالدما أغلقالالت فالالالي 

ل  وجالالوههم أبالالواق المجلالالس الفشالالريعي ومقالالر كفلالالة حركالالة فالالفل البرلمانيالالة، و لالال  رف الالا   لمالالا واالاللي "بفغالالو 
ة األمنيالالالالة وافهالالالالم الطيالالالالراوي المؤسسالالالال السالالالاللطة الفنلي يالالالالة واألمنيالالالالة علالالالالى السالالالاللطة الفشالالالالريعية والق الالالالائية".

باإلسالالا ة إلالالى أع الالا  المجلالالس الفشالالريعي، وقالالال إن قالالرار رفالالع الحاالالانة عالالنهم باطالالل وغيالالر قالالانوني، 
 ملوحا بإمكانية اللجو  إلى اإل راق عن الطعام.

النائالالالق نجالالاة أبالالالو بكالالالر، قالالالالت ، أن رام هللا، مالالالن 18/12/2016 ،المركـــز الفلســـطيني ل عـــالموأ الالاال 
إن عنااالالر أمالالن السالاللطة منعالالوا مف الالامنين معهالالم  ،قبيالالل اصقفحالالام المركالالز الللسالالطيني ل عالالًم لمراسالالل

وأشالالارت إلالالى أن األمالالن المنفشالالر يمنالالع دخالالول أي شالالي  إلالالى داخالالل مقالالر  مالالن دخالالول المقالالر، وصحقالالوهم.
الاالالالالليق بمالالالالا فالالالالي  لالالالال  الطعالالالالام والشالالالالراق واألغطيالالالالةل بهالالالالدال ال الالالالغط علالالالاليهم، والعمالالالالل علالالالالى إفشالالالالال 

 مهم إص بعد الفراجع عن القرارات األخيرة بحقهم.وشددت على أنهم لن يلكوا اعفاا اعفاامهم.
أن قالرار اصعفاالام فالي مقالر الاالليق األحمالرل جالا   "الللسطيني ل عًم"وأبد النائق الشامي لمراسل 

 بعد الحيلولة دون اعفاامهم في مقر الفشريعيل بسبق انفشار أمن السلطة، ومنعهم من الفواجد فيي.
اصعفاالالالام هالالالي الخطالالالوة األولالالالى، سالالاليفبعها خطالالالوة اإل الالالراق  مالالالن جانيالالالي، كشالالالي الطيالالالراوي أن خطالالالوة

ا إلى أن مبنى الفشريعي أغلق أمامهم وأي ا مقر كفلة ففل البرلمانية.  الملفوح عن الطعام، منب ه 



 
 
 
 

 

 5 ص             4143 العدد:        19/12/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وأبالد الطيالراوي أن المجلالس  وأشاد بمواقي كل البفل البرلمانية ال ين أدانوا قرار رفالع الحاالانة بحقهالم.
ل للسالاللطة الفنلي يالالة واألمنيالالة سالاليؤدي إلالالى فالالدمير البيالالان الفشالالريعي أاالالبل مسالاللوق اإل رادة، وهنالالا  فغالالو 

 الللسطيني، "وأنهم لن يسمحوا ب ل  حفى لو أدى  ل  لًسفشهاد".
قالال النالاطق باسالم  :رام هللا، مالن 18/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وجا  في 

الشالالالرطة الللسالالالطينية فحركالالالت بنالالالا  علالالالى بالالالً  "نان ال الالالميري: األجهالالالزة األمنيالالالة الللسالالالطينية اللالالالوا  عالالالد
بوجالالود أربعالالة مالالواطنين داخالالل مقالالر الاالالليق األحمالالر بمدينالالة البيالالرة بطريقالالة غيالالر سالالليمة، وفالالم إخالالراجهم 

وأبالالد علالالى أن النالالواق األربعالالة الالال ين كالالانوا فالالي منشالال ة  ."دون المسالالاس بكالالرامفهم ودون اسالالفخدام سالالًح
إخًؤهالالالم دون  فالالالم  "و منالالالي غيالالالر مطلالالالوبين لقالالالوى األمالالالن الللسالالالطيني، الاالالالليق األحمالالالر الالالالدولي دون إ ن 

المسالالاس بالبرامالالة اإلنسالالانية، مالالع العلالالم أن قالالوات األمالالن الللسالالطينية دخلالالت إلالالى مقالالر الاالالليق األحمالالر 
 ."لمؤسسة الاليق األحمر الدولي ودورها اإلنساني والقوانين الدولية الدولي دون سًح احفراما  

 
 هم "إسرائيل" بمواصلة سياسة القتل العمد للفلسطينيينتت الفلسطينية الخارجية .2

( مالالن بيالالت ريمالالا عامالالا   19الشالالاق أحمالالد حالالازم الريمالالاوي   إعالالدامأدانالالت وزارة الخارجيالالة جريمالالة  :رام هللا
 قالالوات اصحالالفًل النالالار عليالالي بشالالكل مباشالالر فجالالر يالالوم األحالالد. إطالالً شالالمال رام هللا، الالال ي اسفشالالهد بعالالد 
الميدانيالالالالة  اإلعالالالالداماتمسلسالالالالل جالالالالرائم  إلالالالالىالجريمالالالالة الجديالالالالدة ف الالالالاال وقالالالالالت فالالالالي بيالالالالان لهالالالالا إن "هالالالال   

المفواالة بحق المواطنين الللسطينيين العزل على امفالداد األر  الللسالطينية المحفلالة، كفرجمالة لقالرار 
 ."طً  الرااص الحي على الللسطينيين بهدال قفلهمإال ي يبيل  إسرائيلالمسفوى السياسي في 

 18/12/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 األردن ملكيعزي .. والكركبالهجوم يدين  عباس .3
محمود عباس، مسالا  يالوم األحالد، العاهالل األردنالي الملال  عبالد  يةللسطينال السلطة عزى رئيس :رام هللا

وأبالالالالد إدانفالالالالي والقيالالالالادة الللسالالالالطينية لهالالالال ا الحالالالالاد   هللا الثالالالالاني ب الالالالحايا الحالالالالاد  اإلرهالالالالابي فالالالالي البالالالالر .
فالي مواجهالة كالل  "المملبة األردنية الهاشمية الشقيقة"ى وقوال فلسطين إلى جانق عل اإلرهابي، مشددا  

 اسفمرار مسيرة األمن واصسفقرار واصزدهار في المملبة. أعمال اإلرهاق األعمى، مفمنيا  
 18/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ار الوضع الراهن يقضي على حل الدولتيناستمر  :ا  ستراليأ ا  وفد خالل لقائهالحمد هللا  .4
فالي مكفبالي بالرام  18/12/2016 د. رامي الحمد هللا، يوم األحالد الللسطيني اسفقبل رئيس الوزرا  :رام هللا

سالالفيلن سالاليوبو والوفالالد المرافالالق لالالي، بح الالور ممثلالالة  األسالالفراليهللا، وزيالالر الفجالالارة والسالالياحة واصسالالفثمار 
 حي  بح  معهم آخر المسفجدات السياسية واصقفاادية.اسفراليا لدى فلسطين مارشا بيوس، 

، وطالالالق المجفمالالع الالالدولي الللسالالطيني شالالعقالوأطلالالع الحمالالد هللا الوفالالد علالالى انفهابالالات اصحالالفًل بحالالق 
ً   "إسالالرائيل"بالفالالدخل اللالالوري والجالالاد إللالالزام  نهالالا  اصحالالفًل، قالالائ : "لالالن نقبالالل باسالالفمرار بوقالالي انفهابافهالالا واء

ي علالالى حالالل الالالدولفين، األمالالر الالال ي سالالينفهي إ ا مالالا اسالالفمر إلالالى دولالالة واحالالدة الو الالع القالالائم، كونالالي يق الال
وجالدد ف بيالد  علالى  بممارسات ونظام فال عناالري، والال ي نحفاجالي اهن هالو شالري  حقيقالي للسالًم".

 الفزام فلسطين بحل الدولفين.
يالالفم فطالالوير المقالالدم لالالدعم مؤسسالالات الدولالالة الللسالالطينية، آمالالً أن  األسالالفراليوثمالالن رئالاليس الالالوزرا  الالالدعم 

 العًقات الثنائية بين البلدين من خًل إقامة لجنة مشفركة.
 18/12/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لم تمنح غزة تصاريح عمل حتى اللحظة "إسرائيل"وزير العمل الفلسطيني:  .5

اللحظالة لم يبلال  وزارفالي حفالى  اإلسرائيليقال وزير العمل الللسطيني م مون أبو شهً إن الجانق  :غزة
بنيفالالي إاالالدار فاالالاريل عمالالل لعمالالال مالالن قطالالاأ غالالزة، مؤكالالدا  أن الفاالالاريل الفالالي أعلالالن عنهالالا الجانالالق 

وأشار أبو شهً إلالى أن "إسالرائيل" وافقالت علالى  اإلسرائيلي، مؤخرا  هي لعمال من ال لة الغربية فقط.
رة العمالل ألي فاريل عمل جديد لعمال ال اللة، حيال  أن الفسالجيل ساليفم عبالر مكافالق وزا 22إادار 

أبلغالالوا الجانالالق  اإلسالالرائيليينوأ الالاال أبالالو شالالهً أن  بال الاللة وثالالم الفوااالالل مالالع هيئالالة الشالالؤون المدنيالالة.
 الللسطيني ب نهم ص يزالوا يدرسوا مو وأ السماح بإدخال عمال من القطاأ للعمل في "إسرائيل".

 18/12/2016 ،القدس، القدس
 

 للقضية الفلسطينية إعالميا  دعو إلعادة االعتبار ي المكتب اإلعالمي الحكومي .6
دعا المكفالق اإلعًمالي الحكالومي مجلالس وزرا  اإلعالًم العالرق ب الرورة : مجد يوسي العويني -غزة 

إعالالالادة اصعفبالالالار للق الالالية الللسالالالطينية إعًميالالالا ، مثمنالالالالا  قالالالرار المجلالالالس باعفمالالالاد القالالالدس عااالالالمة دائمالالالالة 
قالالالد  المكفالالالق اإلعًمالالالي الحكالالالومي وأبالالالدت الالالالوزارة خالالالًل برنالالالامئ لقالالالا  مالالالع مسالالالئول ع ل عالالالًم العربالالالي.

 ، على اسفمرار جهودها اإلعًمية في مًحقة اصحفًل.18/12/2016بمدينة غزة، اباح األحد 
 18/12/2016 ،فلسطين أون الين



 
 
 
 

 

 7 ص             4143 العدد:        19/12/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 لرفع الحصار "إسرائيل"على  الخضري: ثمة حاجة لتبني المجتمع الدولي لسياسة "ضغط" .7
ة الشالالالعبية لمواجهالالالة الحاالالالار، علالالالى  الالالرورة فبنالالالي غالالالزة: شالالالدد النائالالالق جمالالالال الخ الالالري، رئالالاليس اللجنالالال

، إلنهالالا  الحاالالار الملالالرو  علالالى قطالالاأ غالالزة منالال  "إسالالرائيل"المجفمالالع الالالدولي سياسالالة لالالال"ال غط" علالالى 
 عشر سنوات، و ل  لفطبيق مطالبة األمين العام لألمم المفحدة بان كي مون.

ق اسالفمرار الحاالار الممفالد وأبد على اعوبة وكارثية األو اأ الفي يعيشالها سالكان قطالاأ غالزة، بسالب
ودعالالا المسالالؤول الللسالالطيني األطالالراال المعنيالالة  للعالالام العاشالالر، والالال ي أبالالد أنالالي "فالالاقم المعانالالاة اإلنسالالانية".

كافالالالة لالالالال"فدار  الموقالالالي وحالالالل األزمالالالات المفرابمالالالة قبالالالل فالالالوات األوان". وقالالالال إن قطالالالاأ غالالالزة بمسالالالاحفي 
، فشالالهد فيالالي كافالالة القطاعالالات، وأبرزهالالا ال الاليقة، الالال ي قلالالز فيالالي حالالاجز السالالكان إلالالى أبثالالر مالالن مليالالونين

 ، فراجعا كبيرا.واإلعمارالقطاعات الاحية والفعليمية والبنية الفحفية 
من سكان القطاأ، في حين يوجد هنا  مليون وناالي مليالون مالواطن  %80وأبد أن اللقر طال نحو 

خيرة على غزة، ألي منزل دمر خًل الحرق األ 12يعفمدون على المساعدات اإلغاثية، وأن من بين 
هنا  ثًثة آصال منزل فنفظر مواد البنا ، الفي فمنع إسرائيل إدخالها إص بكميات مقلاة، فيمالا يوجالد 
هنا  سفة آصال منزل بً فمويل وص مواد بنا . وقال "اصحفًل يريد أن يطيل أمد الحاار ويقي في 

 طريق إعادة اإلعمار من أجل اسفمرار الم ساة والمعاناة".
 19/12/2016 ،دس العربي، لندنالق

 
 "إسرائيل"لدى  ا  جديد ا  أمريكي ا  سفير  قلق فلسطيني من تعيين فريدمان .8

الال أعالالرق الللسالالطينيون عالالن "قلقهالالم الشالالديد" مالالن نبالال  فعيالالين السالاللير األمريكالالي : ناديالالة سالالعد الالالدين - انعم 
ة لمواجهالالة فحالالالديات الجديالالد لالالدى البيالالان اإلسالالرائيلي، ديليالالد فريالالدمان، داعالالالين إلالالى "وحالالدة وطنيالالة داخليالال

 المرحلة المقبلة"، بحسبهم.
إن "فعيالين فريالدمان، المعالروال  ،وقال ع و اللجنالة الفنلي يالة لمنظمالة الفحريالر، جميالل شالحادة، لالال"الغد"

بيهوديفالالي وف الالامني مالالع المخطالالط اإلسالالرائيلي فالالي األرا الالي المحفلالالة، يعالالد مؤشالالرا  خطيالالرا  ووا الالحا  علالالى 
 ومقدمة لفنلي  قرار نقل السلارة األمريكية إلى القدس المحفلة".الدعم األمريكي المفواال لًحفًل، 

أعالالالرق ع الالالو اللجنالالالة الفنلي يالالالة لمنظمالالالة الفحريالالالر فيسالالير خالالالالد عالالالن "القلالالالق الللسالالالطيني مالالالن فعيالالالين كمالالا 
المفطالالالالالرال، فريالالالالالدمان، بلعالالالالالل سالالالالالجلي الحافالالالالالل بالالالالالالمواقي المعاديالالالالالة للحقالالالالالو  الللسالالالالالطينية فالالالالالي الفحالالالالالرر 

ودعالا، فالي  اصسالفيطانية العدوانيالة اإلسالرائيلية فالي األرا الي المحفلالة". واصسفقًل، مقابل دعالم السياسالة
فاريل أمالس، "إدارة الالرئيس فرامالق إلالى احفالرام القالانون الالدولي وقالرارات الشالرعية الدوليالة حالول القالدس 

واعفبالالر أن نقالالل السالاللارة األمريكيالالة للقالالدس "يخالالل باصلفزامالالات األمريكيالالة نحالالو األمالالم المفحالالدة،  المحفلالالة".
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اصحالالفًل علالالى الفطالالرال وعالالدم احفالالرام القالالانون الالالدولي، بمالالا يفرفالالق مالالن فالالداعيات خطيالالرة فالالدفع ويشالالجع 
 الحفمي ال ي ففحمل اإلدارة األمريكية مسؤوليفي".  اصنلجارباألو اأ نحو 

وبالمثاللل قالال األمالين العالام لحركالة المبالادرة الوطنيالة الللسالطينية، ماالطلى البرغالوثي، إن قالرار الفعيالالين 
 طيرة للللسطينيين والعالم حول نوايا اإلدارة األمريكية الجديدة في المنطقة"."يبع  رسالة خ

 19/12/2016 ،الغد، عم ان
 

 والحياة الجامعية فيها مشلولة تماما   بغزة وزير التربية: على حماس رفع يدها عن جامعة األقصى .9
يالالالدها عالالالن جامعالالالة  برفالالالع حمالالالاس حركالالالة طالالالالق وزيالالالر الفربيالالالة والفعلالالاليم العالالالالي االالالبري االالاليدم :رام هللا

من فاعيد األمور، واسفمرار حالالة  األقاى في مدينة غزة، للواول إلى حل ج ري وقانوني، مح را  
إلالى أن قالانون الفعلاليم العالالي  ،18/12/2016 في حدي  إل اعة "موطني"، يوم األحالد صففا  ، الشلل فيها

 وص يحالق ألي جهالة أن فالفحكم بهالا. يشير إلالى أن مرجعيالة الجامعالات للالوزارة الفربيالة والفعلاليم، 98لسنة 
، بسالبق الفًعالق بالبع  الشالالهادات وأ الاال، "إن الحيالاة الجامعيالة فالي جامعالة األقاالى مشاللولة فمامالا  

ادارها من جهات غير معفرال بها، وص ففبع وزارة الفربية والفعليم".   الفعليمية، واء
 18/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 الزواري في تونس حول ظروف اغتيال المهندس تقريرا  أحرونوت" تنشر  يديعوت" .11

، فقريالالرا حالالول ظالالروال أمالالسهللا: نشالالرت االالحيلة "يالالديعوت احرونالالوت" العبريالالة، فالالي عالالددها الاالالادر  رام
اغفيال المهندس محمد الزواري في فونس يوم الخميس، وفقول اني خالر  مالن بيفالي فالي االلاقس ودخالل 

يكانفو". وكمالا يبالدو فانالي لالم يًحالا الشالاحنة الفالي سالدت الطريالق، لبالن بسيارفي وهي من نوأ "كيا  إلى
 ألمر الوحيد الوا ل، هو اني لم يفحر  بسيارفي ولو لمفر واحد. ا

األزقالالالة وفوقلالالالت بجانالالالق سالالاليارفي، وخالالر  منهالالالا رجالالالًن مالالالزودان بمسدسالالالين  أحالالدفقالالد واالالاللت سالالاليارة مالالالن 
ثمالالاني  أاالالابتعيالالارا لالالم ففالالر  لالالي أي فراالالة للنجالالاة. وقالالد  22عليالالي  وأطلقالالامالالزودين بكالالافمين للاالالوت 

وم ت حوالي ساعة حفى فم ابفشاال جثالة الالزواري الال ي  لور.راااات رأسي وعنقي، وقفل على ال
كالالان رأسالالي ملقالالى علالالى المقالالود ومالالن حولالالي بقالالع الالالدم. وعثالالرت الشالالرطة داخالالل السالاليارة علالالى المسدسالالين 

عامالا، اسالفغرقت  49صغفيال مهندس الطيالران،  األعدادوفقدر الشرطة الفونسية ب ن  وكافمي الاوت.
 .أشهرثًثة 

د حاالاللت "االحلية" فونسالالية فقاليم فالالي هنغاريالا علالالى رقالم هافلالالي مالن جامعالالة وحسالق جهالات الفحقيالالق، فقال
 وأبلغفالاليرسالالالة الالالدكفورا  فالالي مو الالوأ الطالالائرات غيالالر الم هولالالة.  إعالالداداالاللاقس، الفالالي كالالان يكمالالل فيهالالا 
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فقريالالر حالالول المو الالوأ، وطلبالالت منالالي اصلفقالالا  بالالي. وابفلالالع الالالزواري الطعالالم.  إعالالدادفنالالوي  أنهالالا"الاالالحلية" 
وواالاللت مالالع شالالخص عر الالفي علالالى انالالي "باحالال ". وافلقالالا علالالى اصلفقالالا  ثانيالالة يالالوم  والفقالالت الاالالحلية بالالي

 إلالىالخميس، وهو اليوم ال ي فم فيي اصغفيال. لبالن "الاالحلية" غالادرت فالي اليالوم نلسالي فالونس عائالدة 
ال الحية ساليكون فالي بيفالي، وفلحالص فالونس  أنهنغاريا ولم فح ر للقا . وكان منل و العملية يعرفون 

 نت "الاحلية" هي مادر المعلومات.كا إ احاليا ما 
فالالالونس، وفالالالم  إلالالالى"الاالالالحلية" بالالالالعودة  أقنعالالالتالجهالالالات األمنيالالالة  أن، أمالالالسوكفبالالالت الاالالالحي الفونسالالالية، 

اعفقالها في المطار. كما فم اعفقال "شركا " المفعقق ال ين ادعوا انهم ص يعرفون شيئا عن مخططافي 
السالالاليارات وشالالرا  المسدسالالالين وكالالالافمي الاالالالوت. مالالواطنين قالالالاموا باسالالالفئجار  أربعالالالة. كمالالالا اعفقالالالل وأعمالالالي

قبالالل عالالدة أشالالهر  إلالاليهموحسالالق ادعالالا افهم فالالان المفعقالالق والالالرجلين المشالالبوهين بفنليالال  اصغفيالالال فوجهالالوا 
 ، وطلبا منهم شرا  المسدسين لغر  اصحفما  ال افي.اإلعًميةباقفراح إلنشا  شركة لًسفشارة 

 18/12/2016األيام، رام هللا، 
 
 تقيم خيمة عزاء للشهيد الزواري في غزة كتائب القسام .11

أم المئات خيمة عزا  مهندس الطيران الفونسي الشهيد محمد الزواري الفي أقامفها : جمال غي  -غزة
 كفائق القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم األحد، في مدينة غزة.

ينالالة االاللاقس الفونسالالية الخمالاليس عمليالالة اغفيالالال نلالال ها "الموسالالاد" فالالي مد إثالالروكالالان الالالزواري قالالد اسفشالالهد 
 الما ي، فيما أعلنت القسام، أمس، أني كان أحد القادة المشرفين على مشروأ طائرات "أبابيل".

وفقدم بيت العزا  عدد من قادة حماس والقسام مفوشالحين باألساللحة ورافعالين بالين أيالديهم االور ا للشالهيد 
 الزواري، وأخرى أثنا  فانيعي لطائرات اصسفطًأ.

علالالالى جالالالدران الخيمالالالة، الفالالالي اقيمالالالت فالالالي سالالالاحة الجنالالالدي المجهالالالول بمدينالالالة غالالالزة، صففالالالات فنعالالالى وعلالالالق 
 الزواري، وفندد بجريمة اغفيالي.

كما أم خيمة العزا  قادة فالي حركالة حمالاس والقسالام، والنائالق األول لالرئيس المجلالس الفشالريعي الالدكفور 
سًمي، وقادة األجهزة األمنية أحمد بحر، وعدد من نواق المجلس، وفاائل وقوى العمل الوطني واإل

 بغزة، ولليي من الوجها  والشخايات اصعفبارية.
 18/12/2016فلسطين أون الين، 
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 ة العربية واإلسالمية بإبداعاته وعقليتهأيقونة األم  أصبح  الزواري الشهيد محمد حماس:  .12
هنالدس الفونسالالي المقالال النالالاطق باسالم حركالالة حمالاس فالوزي برهالالوم: أاالبل الشالالهيد : جمالال غيالال  - غالزة

محمد الزواري أيقونة األمة العربية واإلسًمية بإبداعافي وعقليفي لرفد كفائق القسام بإبالداعات سالاهمت 
 في فطوير البرنامئ العسكري لبفائق القسام.

وأ اال برهوم لاحيلة "فلسطين": نحن في حالة اطمئنان لوجود عقل عربي ملكالر عمالل إلالى جانالق 
م في فطوير ونجاح طائرات القسام الفي كانت إ افة نوعية لبرنامئ القسام المقاومة الللسطينية وساه

علالالالى  الالالرورة وقالالالي الجالالالرح النالالالازال فالالالي الالالالدول العربيالالالة "للوقالالالوال إلالالالى جانالالالق الق الالالية  وشالالالدد المقالالالاوم.
 الللسطينية والمقاومة ب موالبم وسًحكم وعقولبم".

 18/12/2016فلسطين أون الين، 
 
 ا  حمد الزواري لن تذهب هدر القسامي م الشهيددماء المصري:  .13

قال القيادي في حركة حماس مشير الماري، إن دمالا  الشالهيد القسالامي الفونسالي : جمال غي  -غزة
مهندس الطيران ورئيس جمعية الطيران في الجنوق الفونسي، الشهيد القائد محمد الالزواري "لالن فال هق 

عالالزا  مهنالالدس الطيالالران الفونسالالي خيمالالة فالالي  وأبالالد الماالالري لاالالحيلة "فلسالالطين" خالالًل مشالالاركفي هالالدر ا".
الشالالهيد محمالالد الالالزواري الفالالي أقامفهالالا كفائالالق القسالالام الجنالالاح العسالالكري لحركالالة حمالالاس، يالالوم األحالالد، فالالي 

أن اصحفًل اإلسرائيلي هالو مالن ارفبالق جريمالة اغفيالال الالزواري فالي فالونس، مشالير ا إلالى أن ، مدينة غزة
 ري وأن القسام سيكون لي بالمرااد.اصحفًل سيدفع الثمن باهظ ا إلقدامي على اغفيال الزوا

وأبمل "الشهيد الزواري فر  ملاجالتت سفبشالي عنهالا كفائالق القسالام فالي المعالار  القادمالة مالع اصحالفًل 
اإلسرائيلي"، صفف ا إلى أن الشهيد أبد أن أمانة الق ية الللسطينية عظيمة وأنها ق ية كل مساللم وكالل 

 عربي وأن اصحفًل هو العدو المشفر  لألمة.
ودعا الماري األمة العربية واإلسالًمية إلالى أن ففالر  كافالة الخًفالات والفجا بالات السياسالية والطائليالة 

 للفوحد على ق يفها المركزية في مقارعة اصحفًل ال ي يرفبق جرائم عابرة للدول والقارات.
 18/12/2016فلسطين أون الين، 

 
 نا ومقاومته عن مواصلة نهج المقاومةالزواري لن تثني شعب اغتيالجريمة ": قراطيةو الديم" .14

قالالالال ع الالالالو المكفالالالالق السياسالالالالي للجبهالالالة الديموقراطيالالالالة لفحريالالالالر فلسالالالالطين طالالالًل أبالالالالو ظريلالالالالة، لاالالالالحيلة 
الالا عالالن األرا الالي الللسالالطينية لالالن فثنالالي أحالالرار وشالالرفا   "فلسالالطين": إن األرواح ال كيالالة الفالالي سالالقطت دفاع 

 األسرى والمسرى.العالم المؤمنين بالمقاومة كخيار ورافعة ن الية لفحرير 
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خيمالالة عالالزا  مهنالالدس الطيالالران الفونسالالي الشالالهيد محمالالد الالالزواري فالالي  وأ الاال أبالالو ظريلالالة خالالًل مشالالاركفي
األيالالادي ، أن الفالي أقامفهالالا كفائالالق القسالالام الجنالالاح العسالالكري لحركالالة حمالاس، يالالوم األحالالد، فالالي مدينالالة غالالزة

لالن فثنالي شالعبنا ومقاومفالي  الفي امفدت للشالهيد الالزواري يجالق أن فعلالم أن جريمالة اصغفيالال الفالي نلال فها
وفالابع: "آن األوان للالدول العربيالة أن فرفقالي لمسالفوى  الباسلة عن مواالة نهئ المقاومة حفى الفحريالر.

المسالالالؤولية وأن ففخالالال  مالالالن الخطالالالوات مالالالا يمكالالالن أن ي الالالغط علالالالى المجفمالالالع الالالالدولي لوقالالالي اصنفهابالالالات 
 السافرة، وأن ففحر  لوقي عًقفها مع اصحفًل الغااق".

 18/12/2016أون الين،  فلسطين
 
 الشهيد محمد الزواري تنعى  الوطنيةكتائب المقاومة  .15

نعالالالت كفائالالالق المقاومالالالة الوطنيالالالة الجنالالالاح العسالالالكري للجبهالالالة الديمقراطيالالالة لفحريالالالر فلسالالالطين، إلالالالى شالالالعبنا 
الللسالالطيني المنا الالل، والالالى شالالعق فالالونس العظالاليم، الشالالهيد المهنالالدس الطيالالار القائالالد فالالي كفائالالق القسالالام 

 محمد الزواري.
وشالالددت البفائالالق فالالي بيالالان لهالالا، علالالى أن دمالالا  الشالالهيد الالالزواري وكالالل شالالهدا  شالالعبنا الللسالالطيني وأمفنالالا 

 العربية لن ف هق هدرا .
كمالالالالا نعالالالالت حركالالالالة المجاهالالالالدين الشالالالالهيد الالالالالزواري "الالالالال ي وظالالالالي خبرافالالالالي وعلمالالالالي لناالالالالرة المجاهالالالالدين فالالالالي 

 ي سبيل هللا".فلسطين، حي  لم يمنعي بعد المسافات وص المخاطرة بحيافي عن الجهاد ف
وأبدت المجاهدين في بيان لها، "أن الشالهيد عالرال مؤشالر بوااللة أعالدا  األمالة الحقيقيالين، وأدر   لال  

ا فكانت طاقافي منابة لمواجهة الاهاينة المجرمين".  جيد 
 18/12/2016فلسطين أون الين، 

 
 اإلعالم العبري: اغتيال الزواري أحبط مخططات حماس للمواجهات المستقبلية .16

أثالالالارت ق الالالية اغفيالالالال مهنالالالدس الطيالالالران الفونسالالالي محمالالالد الالالالزواري، ظهالالالر زينالالالة األخالالالرس:  –ااالالالرة الن
الخميس في مدينة الاقس  جنوق(، اهفمام اإلعًم العبري ال ي رأى فيي "هالدفا مشالروعا إلسالرائيل"، 
بحكم خبرافي الهندسالية الفالي كالان يوظلهالا لخدمالة المقاومالة الللسالطينية، بحسالق مالا أعلنالت عنالي "كفائالق 
القسالالام" الجنالالاح العسالالكري لحركالالة "حمالالاس"، والفالالي اف همالالت جهالالاز اصسالالفخبارات اإلسالالرائيلي الالالال "موسالالاد" 

 بالوقوال ورا  عملية اصغفيال.
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وفي حين فجاهلت غالبية الاحي العبرية الحدي  عالن هويالة الجهالة المنلال  ة لعمليالة اصغفيالال، نسالبت 
روزالم بوست" الفي عنونالت مقالهالا اصفففالاحي بع ها اراحة العملية لجهاز الال "موساد"، كاحيلة "جي

 بال "الموساد يغفال مجن دا لحماس في فونس".
وفحت ه ا العنوان، كفق المحلل السياسي اإلسرائيلي عاموس هرئيل، فالي االحيلة "هالترفس" العبريالة، 
أن "محمالالالد الالالالزواري، مهنالالالدس الطيالالالران الالالال ي فالالالم إطالالالً  النالالالار عليالالالي وقفلالالالي فالالالي فالالالونس، يالالالوم الخمالالاليس 

 الالي، ين الالم إلالالى قائمالالة طويلالالة مالالن قفلالالالى عمليالالات صغفيالالال الفالالي فسالالفهدال نشالالطا  اإلرهالالاق فالالالي الما
 الشر  األوسط والفي نسبت إلى إسرائيل"، بحسق فعبيرها.

وأشار إلى أن ه   العملية ف في عقق أربع عمليات اغفيال سالابقة نفل ال ت خالًل العقالد األخيالر، ونفسالبت 
حالالافا األخيالر علالالى عناالالر الغمالو  فالالي هال   الوقالالائع، مؤكالالدا المسالؤولية عنهالالا للالال "موسالالاد"، فالالي حالين 

 على "حق ي في محاربة اإلرهاق خار  حدود إسرائيل أي ا".
من جانبي، كفق المحلل السياسالي ألاليكس فيشالمان، فالي االحيلة "يالديعوت أحرونالوت" العبريالة الاالادرة 

(، ورغالق بال ن فبشالي يوم األحد، قائً "من اغفال محمد الالزواري فالي فالونس رغالق بفالر  باالمافي  ...
 حماس بنلسها عن نشاط الزواري في خدمفها، وففهم الموساد باغفيالي".

واعفبالالر أن مالالالا كشالالاللت عنالالالي "كفائالالالق القسالالام" فالالالي بيانهالالالا الالالال ي فبن الالالت فيالالي الالالالزواري ك حالالالد أبالالالرز قيادييهالالالا 
العالالاملين فالالي مجالالال هندسالالة الطالالائرات بالالدون طيالالار، هالالو بمثابالالة "عناالالر رادأ فالالي الحالالرق اليوميالالة  الالد 

نمالالا أي الالا علالالى مسالالافة آصال البيلالالومفرات مالالن اإل رهالالاق الفالالي فالالدور لالاليس فقالالط علالالى امفالالداد الحالالدود واء
وأ اال "إ ا كان احيحا أن إسرائيل هي من فقي ورا  اصغفيال،  إسرائيل"، وفقا للمحلل اإلسرائيلي.

ر ب ن اصغفيال سيوقي فزود فنظيمالات اإلرهالاق ب قالدرات يمكن الفبهن ب ن من ااد  على العملية قد 
 فعفبرها إسرائيل بمثابة خط أحمر".

وبحسق ما يرا  فيشمانل فإن "حماس فسفثمر البثير من الفلكير والوسالائل فالي السالًح الملالاجذ الال ي 
حالالدى هالال   المنظومالالات فالالدخل فالالي مجالالال  االالرار إسالالرائيل علالالى الحالالرق، واء يمكالالن أن يقالالو   معنويالالات واء

ر فالزود الروبوت، في البحر والجول وعليي فإن مالن شال ن اغفيالا ش أو يالؤخ  ل المهنالدس الفونسالي أن يشالو 
 حماس به ا السًح".

أمالالا المحلالالل سياسالالي فالالي القنالالاة العاشالالرة اإلسالالرائيلية، أوري هلالالر، فقالالال "إن كالالان الموسالالاد اإلسالالرائيلي قالالد 
اغفالالال المهنالالدس الفونسالالي، فسالالبق اصغفيالالال لالاليس علالالى مالالا كالالان، بالالل علالالى مالالا سالاليكون، وهالالو مسالالاعدة 

حمالالالالالاس فالالالالي اصسالالالالالفعدادات للمواجهالالالالالة القادمالالالالة لهالالالالالا مالالالالع جالالالالاليش اصحالالالالالفًل المهنالالالالدس الفونسالالالالالي لحركالالالالة 
 اإلسرائيلي".

 18/12/2016قدس برس، 
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 غرب رام هللا إطالق نار بعمليةيهودي إصابة مستوطن  .17
 25 يهالودي أطلق مجهولون النار على سيارة ما أدى إلى إاابة سائقها وهو مسفوطن : بًل  اهر

عة شمال غرق مدينالة رام هللا فالي ال اللة الغربيالة المحفلالة. وفشالفبي هاما( من مسفوطنة 'حًميش' الواق
 أجهزة األمن اإلسرائيلية ب ن الحدي  يدور عن عملية إطً  نار.

و كالالالرت فقالالالارير إعًميالالالة إسالالالرائيلية اليالالالوم، اصثنالالالين، إن العمليالالالة وقعالالالت بعالالالد منفاالالالي الليلالالالة الما الالالية، 
 مسفوطن بالقرق من مسفوطنة 'عوفاريم'.عندما أطلقت النار من سيارة مارة بافجا  سيارة ال

 19/12/2016، 48عرب 
 
 له تأثير بالغ على الشبابوكان  ر عن ذاته من عيونهالشيخ ياسين ذكي ومكار ويعب   : ضابط إسرائيلي .18

كشالالالالي  الالالالابط إسالالالالرائيلي كبيالالالالر، عالالالالن لقالالالالا ات جمعفالالالالي بقيالالالالادات حركالالالالة حمالالالالاس واللاالالالالائل  :فالالالالل أبيالالالالق
س لقسم الشؤون العربية للحابم العسكري اإلسرائيلي لقطاأ غزة ما الللسطينية األخرى إبان عملي كرئي

 قبل وبعد الثمانينات.
وقالالال ال الالابط "ديليالالد حاخالالام" فالالي مقابلالالة مالالع موقالالع االالحيلة معالالاريي بمناسالالبة إطالالً  كفالالاق لالالي فحالالت 
عنالوان "غالالزة فالي مسالالفوى العينالالين.. نظالرة مالالن الالالداخل علالى اصنفلا الالة"، أن فلالال  اللقالا ات كانالالت فنالالدر  

 عملي، ولم فبن سياسية، جز  منها كانت فجري بعد اعفقال قيادات اللاائل. فحت
وقالالال ال الالابط حاخالالام إنالالي الفقالالى بالشالالي  أحمالالد ياسالالين خالالًل جولالالة قالالام بهالالا الشالالاعر اإلسالالرائيلي حالالاييم 

 غوري وأني كان حينها مفرجما للشاعر ال ي كان يزور غزة آن ا  والفقى بالشي  ياسين.
 إمبراطوريالالالاتنشالالالئت ي  ياسالالالين قالالالال للشالالالاعر غالالالوري "علالالالى مالالالر الفالالالاري  أف وبحسالالالق ال الالالابط فالالالإن الشالالال

الرومانيالة والفركيالة العثمانيالة واأللمانيالة والبريطانيالة، أيالن  اإلمبراطوريالةوممال ، ف ين هي اليالوم  كانالت 
 هم اليوم  هك ا أي ا سيكون ماير إسرائيل".

باق الالال ين كالالانوا يثقالالون بالالي كثيالالرا. ورأى ال الالابط فالالي الشالالي  ياسالالين ب نالالي كالالان لالالي فالال ثير بالالال  علالالى الشالال
واالا إيا  ب ني " كي ومكالار ويعبالر عالن  افالي مالن عيونالي، لالن أنسالى أبالدا عينيالي، خااالة  أننالي الفقيالت 

وحول عملية اغفيال الشي  ياسين، قال "هنا  أناس يسفحقون الموت، لالم ابالفهئ  فيي عشرات المرات".
 ا  أسباق قوية بما فيها البافية إلنها  حيافي".ففر  أني كانت هنأبعد قفلي، ولبن من حي  المبدأ 

 17/12/2016القدس، القدس، 
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 من اإلدارة األمريكية ا  صارخ " ُيعد انحيازا  إسرائيللـ" ا  أمريكي ا  سفير  فريدمان: قرار تعيين حزب الشعب .19
رار قال أمين عام حزق الشعق الللسالطيني، النائالق بسالام الاالالحي، إن القال: نادية سعد الدين -عمان

فعيين السلير األمريكي الجديد لدى البيان اإلسرائيلي، ديليد فريدمان "يعد مؤشرا  خطيرا ، وف بيدا  على 
 الاارخ من اإلدارة األمريكية لًحفًل اإلسرائيلي". اصنحياز

وأ الالاال الاالالالحي، لالالال"الغد" مالالن فلسالالطين المحفلالالة، إن "فريالالدمان لالالن يكالالون، فقالالط، سالالليرا  أمريكيالالا  لالالدى 
نما سيعد، أي ا ، سليرا  للمسفوطنين داخل اإلدارة األمريكية".البيا  ن اإلسرائيلي، واء

 19/12/2016الغد، عمان، 
 
يجاد حكومة وحدة وطنية إيجاد حماساستراتيجية برهوم:  .21  حالة وطنية متكاملة وترسيخ الشراكة وا 

 إيجالادحمالاس هالي فالوزي برهالوم، أن اسالفرافيجية  ،أبالد النالاطق باسالم حركالة حمالاس: جمال غي  -غزة 
يجاد حكومة وحدة وطنية ففبنى كل هموم ومشابل شعبنا  حالة وطنية مفباملة وفرسي  مبدأ الشرابة واء

 الللسطيني دون أن فبون حكومة الحزق أو اللرد الواحد.
وقال برهوم لاحيلة" فلسطين": "إن حماس ص فريد افخا  قرارات فردية من ش نها أن فعقالد األو الاأ، 

ا أن حركفالي سفسالفمر فالي الفعالاطي مالع اللاالائل وطالرح فالنحن ص نريال د أن نعالالئ الخطال  بالخطال "، مؤكالد 
بقالالوة وأي فراالالة يالالفم الفوافالالق عليهالالا لحالالل مشالالكلة اصنقسالالام وفشالالكيل  غالالزة مو الالوأ إنهالالا  معانالالاة قطالالاأ

 حكومة وحدة وطنية بكامل الاًحيات وهو ما فسعى لي حماس.
 18/12/2016فلسطين أون الين، 

 
 المهام التي كان من المفترض أن تقوم بها إنجازهللا لم توفق في  الحمدومة حك"الجهاد":  .21

قال القيادي في حركة الجهالاد اإلسالًمي خ الر حبيالق، إن حكومالة الحمالد هللا لالم : جمال غي  -غزة 
الالا  لالال  لسالالبق اصنقسالالام السياسالالي  إنجالالازفوفالالق فالالي  المهالالام الفالالي كالالان مالالن الملفالالر  أن فقالالوم بهالالا، مرجع 

 ائيلي الملرو  على غزة.والحاار اإلسر 
وأ الاال حبيالق لاالالحيلة "فلسالطين": "كنالا ن مالالل فالي حركالالة الجهالاد اإلسالًمي أن يكالالون فشالكيل حكومالالة 
فمالام  الوفا  الوطني نقطة البداية نحو الشروأ في فطبيق افلا  الماالحة وفرفيق البيت الللسطيني واء

صزال مفعسر ا ويسير ببط  شديد في  واإلعماراإلعمار، ولبن لألسي ه   المهام صزالت فراوح مكانها 
 ظل معوقات اصحفًل وحكومة رام هللا".

 18/12/2016فلسطين أون الين، 
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 قطاع غزة نهاء معاناة جديدة إل حكومة وحدة وطنية  لتشكيلتدعو  "قراطيةو الديم" .22
رأى ع الالو المكفالالق السياسالالي للجبهالالة الديموقراطيالالة لفحريالالر فلسالالطين طالالًل أبالالو : جمالالال غيالال  -غالالزة 

حزيالالالران/ يونيالالالو  2ظريلالالالة، أن حكومالالالة الحمالالالد هللا لالالالم فالالالؤد المهالالالام الفالالالي أوكلالالالت إليهالالالا منالالال  فشالالالكيلها فالالالي 
وشدد لاحيلة "فلسطين" على  رورة عقالد حالوار وطنالي لبافالة القالوى الفالي وقعالت علالى افلالا   .2014

اد "القالالالاهرة" أو دعالالالوة رئالالاليس السالالاللطة محمالالالود عبالالالاس اإلطالالالار القيالالالادي المؤقالالالت لمنظمالالالة الفحريالالالر لًنعقالالال
 لبح  عقبات الماالحة وفشكل حكومة وحدة وطنية بالمهام المفلق عليها وفق افلا  "القاهرة".

، دعالالا أبالالو ظريلالالة، لفشالالكيل حكومالالة وحالالدة وطنيالالة جديالالدة غالالزة وللخالالرو  مالالن الحالالالة الفالالي يعيشالالها قطالالاأ
ومالالالات مهامهالالا إنهالالالا  معانالالاة القطالالاأ وفوحيالالالد غالالزة وفعزيالالز مق لهالالا،فشالالكل اللاالالائل الللسالالطينية مرفبالالالزا 

 الامود ومعالجة ق ايا الموظلين وو ع اسفرافيجية للفخليي من حدة البطالة.
 18/12/2016فلسطين أون الين، 

 
 الضفة لطلبة الجامعاتباالعتقاالت والمالحقات من أجهزة السلطة يطالب بوقف  حماسب قيادي .23

زلة" اصعفقالالاصت عبالالد الالالرحمن شالالديد إلالالى وقالالي مالالا واالاللها بالالال"مه ،دعالالا القيالالادي فالالي حركالالة حمالالاس: غالالزة
والمًحقالالالات المسالالالفمرة مالالالن أجهالالالزة السالالاللطة فالالالي ال الالاللة المحفلالالالة لطلبالالالة الجامعالالالات علالالالى خلليالالالة عملهالالالم 

وقال شديد في فاريٍل مسا  اليوم األحد، فلقى "المركز الللسطيني ل عًم" نسخة  مني: إن  النقابي. 
ا حاالل مالع الطالبالة رغالد مواالة أجهزة السلطة اعفدا افها بحق الطالبات علالى وجالي الخاالوص، كمال

الهور من جامعة البوليفبن ، أمر ص يمكن القبول بي والسكوت عنيل ألن  ل  يعد انفهابالا لقاليم شالعبنا 
وأخًقي. وأ اال "من العار على أجهزة أمنية فد عي السيادة والحلاظ على أمن المواطنين أن فًحالق 

مالا يالدل علالى دورهالا فالي خدمالة اصحالالفًل الطالبالات علالى خلليالة نشالاطهن النقالابي داخالل الجامعالةل وهالو 
 ال ي يًحق ويعفقل الطلبة ليل نهار دون مراعاة لحرمة البيوت ومشاعر األهالي". 

وكانالت أجهالالزة السالاللطة اقفحمالالت األسالالبوأ المناالالرم، منالالزل الطالبالالة الهالالور، واالالادرت أوراقهالالا الشخاالالية 
 وأجهزة الًبفوق وهافلها الجوال، واسفدعفها للمقابلة.

 18/12/2016، لفلسطيني ل عالمالمركز ا
 

 لصالح "عمونا"الحكومة ميزانية دوالر من  مليون  311تقليص نتنياهو:  .24
قدم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نفنياهو، يوم األحد، وثيقة فق ي بإجرا  فقلياات : محمد وفد

نيالة الدولالة، و لال  بهالدال مالن المعالدل العالام لميزا %1.25على ميزانيات العديد من الوزارات فقدر بنحو 
 فمويل إخً  واءعادة إقامة مسفوطنة 'عمونا'.
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مليالار  1.2ق الوثيقة الفي سيعر ها نفنياهو خالًل الجلسالة الحكوميالة األسالبوعية، ساليفم فقلاليص سوبح
مالالن ميزانيالالات وزارات الاالالحة، الرفالالا  اصجفمالالاعي والفربيالالة والفعلالاليم مليالالون دوصر(  311 حالالوالي شالاليكل 

 مليون شيكل. 70ما أن الميزانية المخااة إلخً  'عمونا' فقدر بحوالي والموااًت، عل
وسو  نفنياهو ه   الخطوة بالقول إن 'إخً  'عمونا' لم يدر   من الموازنة العامة، وفنلي  قرار العليا 
بحاجالالالة لميزانيالالالات خااالالالة غيالالالر مشالالالمولة بالميزانيالالالة الحاليالالالة، وعليالالالي ص بالالالد مالالالن إجالالالرا  فقلياالالالات فالالالي 

 العديد من الوزارات لفمويل عملية اإلخً  والفوطين'.ميزانيات 
وبحسق الوثيقة المقفرحة والفي سيفم الفاويت عليها خًل جلسة الحكومة األسالبوعية، ساليفم فقلاليص 

 14مليالالون شالاليكل مالالن وزارة اصسالالفيعاق، و 10مليالالون شالاليكل مالالن ميزانيالالة مجلالالس الفعلالاليم العالالالي، و 24
مليالالالون شالالاليكل سالالالفقلص مالالالن  17مالالالن ميزانيالالالة وزارة الزراعالالالة، و 13مليالالالون شالالاليكل مالالالن وزارة اإلسالالالكان، و

ولعل أبرز الفقلياات الفي سفشهد الموازنالة، سالفبون فالي سالل  الفربيالة والفعلاليم، حيال   خدمات األمن.
شاليكل مالن وزارة الاالحة،  مليالون  26.5و مليون شيكل مالن ميزانيالات وزارة الفعلاليم، 88.60سيفم فقليص 
مليالالالون شالالاليكل مالالالن مشالالالاريع فطالالالالوير  155نيالالالة هبالالالات اإلسالالالكان ومليالالالون شالالاليكل مالالالن ميزا 20وسالالالفقلص 
 الموااًت.

 18/12/2016، 48عرب 

 
 شرطة اإلسرائيلية تحقق مع النائب غطاس بشبهة تهريب هواتف لألسرى ال .25

القدس:  كرت القناة العبرية الثانيالة، مسالا  أمالس، أن الشالرطة اإلسالرائيلية اسالفدعت النائالق العربالي فالي 
للفحقيالالق معالالي بفهمالالة فهريالالق هوافالالي نقالالالة لألسالالرى الللسالالطينيين فالالي سالالالجون  البنيسالالت باسالالل غطالالاس

 اصحفًل.
وبحسق القناة، فإن الشرطة بدأت الفحقيق مع غطاس بعد "معلومات اسفخبارية والفها حول فهريق 

 هوافي نقالة لألسرى خًل زيارة عدد منهم في اللفرة األخيرة".
ي جلعالالاد أردان مالالع المسالال لة وك نهالالا أاالالبحت أمالالرا  مثبفالالا   الالد وفعامالالل "وزيالالر األمالالن الالالداخلي" اإلسالالرائيل

النائق غطاس، رغم إشارفي إلى أنها مجرد شكو  وشبهات وقال: "هال   الشالكو   الد غطالاس خطيالرة 
 جدا ، ويجق اعفقالي أو إقالفي على األقل من البنيست".

مالالالن زيالالالارة السالالالجنا   وأشالالالار جلعالالالاد إلالالالى أن "هالالال ا العمالالالل يؤكالالالد فعزيالالالز مطالبفنالالالا بمنالالالع أع الالالا  البنيسالالالت
 الللسطينيين".

ورف  النائق غطاس اصفهامات اإلسرائيلية  د  على خللية زيارة أسرى فلسطينيين، وقالال فالي بيالان 
" نسالالخة عنالالي: "اصفهامالالات اإلسالالرائيلية لالالي هالالي جالالز  مالالن المًحقالالة السياسالالية اإللبفرونيالالةفلقالالت "األيالالام 
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الالوطني الالديمقراطي والعمالل السياسالي بشالكل عالام. لقيادة الجمالاهير العربيالة وجالز  مالن مًحقالة الفجمالع 
الشالالالرطة والمؤسسالالالة اإلسالالالرائيلية فحالالالاول أن فبسالالالر شالالالوكة العالالالرق فالالالي هالالال   الالالالبًد وفحالالالاول أن ففخ الالالع 

 الفجمع وف رق نشاطي السياسي".
وأ الالاال غطالالاس: "الشالالرطة فوجهالالت لالالي قبالالل عالالدة أيالالام للمثالالول للفحقيالالق فالالي وحالالدة "صهالالي"، ولالالم يعالالين 

 ن".موعد للفحقيق إلى اه
وفابع غطاس: "زيارة األسرى الللسطينيين واصطمئنان عليهم هي حق لنا وواجق علينا لم ولالن نفخلالى 
عني. ه   الزيارات يفم فنساليقها للنالواق العالرق مالع مااللحة السالجون وبماالادقة وزيالر األمالن الالداخلي، 

مثيالالل المالالواطنين ولالال ل  لالالن فرهبنالالا فلليقالالات ومًحقالالات الشالالرطة. ص يوجالالد لالالدي مالالا أخليالالي، وس سالالفمر بف
 العرق من موقعي بكل فخر وعنلوان.

ومالن جهفالي، قالال رئاليس الالوزرا  اإلسالرائيلي بنيالالامين نفنيالاهو فالي بيالان لالي: "إ ا فبالين أن الشالبهات حالالول 
 ع و البنيست غطاس حقيقية فه   هي مخاللة خطيرة بحق أمن الدولة والمواطنين اإلسرائيليين".

س بالال من الدولالالة باالالرامة وص يجالالوز أن يسالالمل لالالي بالال ن يكالالون وأ الالاال نفنيالالاهو: "يجالالق معاقبالالة مالالن يمالال
 ع وا  في البنيست اإلسرائيلي".

من جانبي، واي وزير الجيش اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان القائمة العربية المشالفركة ب نهالا عبالارة عالن 
 نواق من "الجواسيس والخونة"، مفهما  غطاس بارفباق جرائم أمنية خطيرة.

ي الديمقراطي ال ي يمثلي النائق غطاس في البنيست الدعوات الفي يطلقها قادة وواي الفجمع العرب
اليمالالين اإلسالالرائيلي للفحقيالالق مالالع نالالواق الفجمالالع عمومالالا ، والنائالالق غطالالاس علالالى وجالالي الخاالالوص، ب نهالالا 

 "فاعيد آخر غير مبرر، ي في في إطار حملة المًحقة السياسية المسعورة  د الفجمع".
 19/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 وزير إسرائيلي يطالب بعزل النائب باسل غطاس من الكنيست .26

فااعدت وفيرة الفحالري   الد النائالق الللسالطيني باسالل غطالاس، : القدس المحفلة الال ن ال محمد وفد
اليوم اإلثنين، بعد ادعا  اسفخبارات مااللحة السالجون اإلسالرائيلية، أمالس األحالد، أن الي قالام بنقالل هوافالي 

يين خًل زيارفهم في سجن "كفسيعوت"، إ  دعا الوزير اإلسرائيلي زييي البين فلسطين ى خليوية ألسر 
 عزل غطاس من البنيست فورا ، وعدم انفظار فحقيقات الشرطة في اصدعا ات  د . إلى

 19/12/2016، العربي الجديد، لندن
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 السعدي: نتنياهو يحاول تصدير أزمة "عمونا" للوسط العربيأسامة  .27
قالالال ع الالو القائمالالة العربيالالة المشالالفركة فالالي البنيسالالت اإلسالالرائيلي د. أسالالامة : ليعقالالوبييحيالالى ا -النااالالرة 

السعدي: إن رئيس وزرا  حكومة اصحفًل اإلسالرائيلي بنيالامين نفنيالاهو "يعاليش اهن فالي أزمالة سياسالية 
بسبق ق ية إخً  وهدم مسفوطنة عمونالا المقامالة بالالقرق مالن مدينالة رام هللا بال اللة الغربيالة ويحالاول 

 يرها إلى الوسط العربي".فاد
وأ الالاال السالالعدي لاالالحيلة "فلسالالطين": "إن نفنيالالاهو أجبالالر المسفشالالار الق الالائي اإلسالالرائيلي علالالى إيجالالاد 
حلول لمسفوطني عمونا بحي  يفم نقلهم مئات األمفار فقط عن المسفوطنة ويبقون علالى الجبالل الال ي 

 أرا ي غائبين".فقع عليي المسفوطنة المقرر هدمها، واصدعا  أن ه   األمابن هي 
وأو الالل السالالعدي أن نفنيالالاهو خالالًل األيالالام األخيالالرة عقالالد عالالدة اجفماعالالات وطلالالق مالالن أقطالالاق حكومفالالي 
بفبثيي وفنلي  أوامر الهالدم، فالي الوسالط العربالي فالي المثلال  والنقالق والجليالل والمالدن المخفلطالة األخالرى 

 وشرقي القدس.
طنين ألني مجبور علالى إخالً  وهالدم ونو  إلى أن نفنياهو يريد ب ل  امفااص غ ق اليمين والمسفو 

مسفوطنة عمونا الواقعة قرق رام هللا بال لة الغربية حفى الخامس والعشرين من ديسمبر/ كانون أول 
 الجاري، بقرار من المحكمة العليا اإلسرائيلية.

 18/12/2016فلسطين أون الين، 
 
حريض عليهم إلرضاء البطش بالعرب والت نتنياهو يقرر :48 لفلسطينيالقيادة السياسية  .28

 المستوطنين
مالن  ،48"فلسالطينيي "ح رت القيادة السياسالية للمالواطنين العالرق فالي إسالرائيل : نظير مجلي - فل أبيق

 سالاليحقق المسالالاواة فالالي هالالدم البيالالوت غيالالر»فعهالالدات رئالاليس الالالوزرا ، بنيالالامين نفنيالالاهو، للمسالالفوطنين ب نالالي 
عالارة فالي منطقالة المثلال ،  و  في بلالدة عرعالرة وأبدوا في اجفماأ طارئ عقد«. القانونية لليهود والعرق
 «.إلر ا  المسفوطنين البطش بالعرق والفحري  عليهم »مرة أخرى  من أن نفنياهو يقرر 

وأعالالرق المشالالاركون عالالن امفعا الالهم واسالالفيائهم العالالارمين مالالن فاالالريحات نفنيالالاهو، معفبالالرين أنهالالا فنالالدر  
العربيالالالة فالالالي الالالالداخل  ينيالالالة،  الالالد األقليالالالة الالالمن السياسالالالة العناالالالرية الممنهجالالالة مالالالن قبالالالل حكومفالالالي اليم

الللسطيني. وفباحال  المشالاركون فالي طالر  الفاالدي ألوامالر هالدم المنالازل فالي البلالدات العربيالة، وأوامالر 
الخطالالالوات الفاالالالعيدية الفالالالي سالالاليفم افخا هالالالا فالالالي حالالالال  منالالالزص ، وفحديالالالد 47الهالالالدم اللوريالالالة الاالالالادرة بحالالالق 

ن ال الشعبي على أوسع نطا . وفوجي رؤسا  أارت الحكومة على الهدم، من بينها فلعيل مسار ال
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فالالي المنطقالة برسالائل خطيالالة إلالى نفنيالاهو فطالبالي بالعالالدول عالن هال   الخطالالوة.  الساللطات المحليالة العربيالة
 وعلم أن اجفماعا سيعقد يوم الخميس المقبل مع لجنة المفابعة في مدينة الناارة، سيفخ  خطوات

 فاعيدية في ه ا الش ن، على اعيد قطري.
 19/12/2016ق األوسط، لندن، الشر

 
 في الضفة الغربية المحتلة يوافقون على نقلهم "عمونامستعمرة " مستوطنو .29

 أ ال ق(: اعلالالالالالن نالالالالالاطق باسالالالالالم المسالالالالالفوطنين فالالالالالي إسالالالالالرائيل أن مسالالالالالفوطني عامونالالالالالا  -ال الالالالاللة الغربيالالالالالة
فالي  كانهمإس إلعادةعلى عر  فقدمت بي الحكومة  األحدالعشوائية في ال لة الغربية المحفلة وافقوا 

 .ألجًئهممن انفها  مهلة حددفها المحكمة العليا  أسبوأمكان آخر، و ل  قبل 
الفي ” فراة للفرفيبات واءعطا سكان عامونا قرروا فعليق معار فهم “وقال المفحد  عوفر اينبار إن 

 على عر  الحكومة. 29مقابل  45عر فها الحكومة. وكفق في فغريدة انهم وافقوا ب غلبية 
 52“بيالالان للمسالالفوطنين فالالان اقفالالراح الفسالالوية الالال ي قدمفالالي الحكومالالة نالالص كفعالالوي  علالالى بنالالا   وبحسالالق

 على قطعة ار  قريبة من موقع المسفوطنة الحالية.” منزص وبناية عامة في عامونا
 18/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 قرار باإلفراج عن الرئيس اإلسرائيلي األسبق موشيه كتساف من السجن .31

قالالررت لجنالة اإلفراجالات الفابعالالة لمااللحة السالالجون فالي إسالرائيل األحالالد اإلفالرا  عالالن  -د ق أ -فالل أبيالق
 الرئيس األسبق موشيي كفساال، حسبما أفادت فقارير إعًمية.

و كالالرت اإل اعالالة اإلسالالرائيلية أن اللجنالالة أبالالدت فالالي خفالالام مالالداوصت اسالالفمرت سالالاعات عديالالدة أن كفسالالاال 
 لوكيا وأخًقيا خًل ق ائي خمس سنوات من السجن.عاما( أهل له   الخطوة بعد أن فغير س 71 

واسفجابت اللجنة مع  ل  لطلق الدولة إرجالا  فطبيالق القالرار بهالدال دراسالة موقلهالا منالي وقالررت أن يالفم 
 إخً  سبيل كفساال من السجن بعد نحو أسبوأ.

رفبالاق ويشار إلى أن الرئيس األسالبق يق الي عقوبالة السالجن اللعلالي لمالدة سالبع سالنوات بعالد أن أديالن با
 سلسلة جرائم جنسية أخطرها اصغفااق.

 19/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 "إسرائيل"تغيرات "تاريخية" في طريقة تشغيل العمال الفلسطينيين في  :موقع " كلكليست" .31
موشيي كحلالون جهالودا كبيالرة لرفالع وفيالرة بنالا  الشالقق السالكنية فالي  اإلسرائيليةيب ل وزير المالية  :رام هللا
حالة الجمود السائدة من  عالام  إلنها له   الغاية افااصت حثيثة مع الاين الشعبية  وأجرى ، يلإسرائ

 فيما يفعلق بفشغيل عمال البنا  الاينيين ومع السلطة الللسطينية ل ات الغر . 2011
رئيس هيئالة  إنوقال موقع " كلبليست" اصقفاادي الاادر عن احيلة " يديعوت احرونوت" العبرية 

 4000الاالالين لبلالالورة افلالالا  يسالالمل بفشالالغيل  إلالالىمفجهالالا  إسالالرائيل" افيغالالدور يفسالالحا " سالاليغادر  كاناإلسالال
فغيالالرات واالاللت بالفاريخيالالة ففعلالالق بطريقالالة فشالالغيل  إدخالالالعامالالل بنالالا  االاليني جديالالد و لالال  بالالالفوازي مالالع 

 الللسطينيين.عمال البنا  
العامالل باالاحق العمالالل  علالى عالدم ربالالط فاالريل العمالل الال ي يحملالالي األسالاسوفقالوم هال   الفغيالرات فالالي 

كما هو معمول بي حاليا وسيسمل للعامل الللسطيني بالبح  عن عمل وفغيالر االاحق ومكالان العمالل 
 الفاريل.يسحق مني الفاريل بل يواال العمل حي  يشا  على نلس  أندون 

فاالالريل  6000علالالى مالالنل  اإلسالالرائيليةفاالالاد  الحكومالالة  أنوبالالالفوازي مالالع هالال   الفغيالالرات مالالن المنفظالالر 
فاالاد  الحكومالة  أنكمالا مالن المنفظالر  ألالي 60 إلالىجديد للعمال الللسطينيين بما يرفالع عالددهم  عمل

جالالرا ات فشالالغيل واالاللت بالدرامافيكيالالة و لالال  فنليالال ا لفواالاليات طالالاقم العمالالل  اإلسالالرائيلية علالالى خطالالوات واء
 المشفر  بين الوزارات والجهات المخفاة.

 19/12/2016القدس، القدس، 
 
 التهديد األول بالضفةهي المسلحة : العمليات "الاو موقع " .32

ص اإلسالالالرائيلي أن الفهديالالالد الحقيقالالالي األول فالالالي ال الالاللة الغربيالالالة يفمثالالالل فالالالي زيالالالادة حالالالواد  ا كالالالر موقالالالع و 
إطالالالالً  النالالالالار علالالالالى سالالالاليارات المسالالالالفوطنين فالالالالي ظالالالالل انخلالالالالا  أسالالالالعار األسالالالاللحة، ورغبالالالالة المنظمالالالالات 

ص أميالالر بوخبالالوط أن األشالالهر او  وأ الالاال الخبيالالر العسالالكري بموقالالع  الللسالالطينية برفالالع مسالالفوى عمليافهالالا.
األخيالالرة شالالهدت ورود إنالال ارات عديالالدة للمؤسسالالة األمنيالالة اإلسالالرائيلية بفزايالالد عالالدد الهجمالالات الفالالي يسالالفخدم 
فيها الللسطينيون أسلحة نارية، ورغم أن الحواد  السابقة لم فسلر عن إاابات بشرية إسرائيلية، لبن 

شي ال لة الغربية وقابليفي لًشفعال في أي لحظة فبرارها ينبذ عن حساسية الو ع األمني ال ي فعي
وفي جلسات فقدير الموقي األخيرة بين المسفويين السياسي واألمني  حسق فطور الظروال الميدانية.

فالالي إسالالرائيل، قالالدمت األجهالالزة األمنيالالة فقالالارير ميدانيالالة أبالالدت أن المنظمالالات الللسالالطينية بالالات لالالديها رغبالالة 
ركزت في العام األخيالر فالي الطعالن بالسالكابين والالدهس بالساليارات، جادة برفع منسوق عمليافها الفي ف

ألنها فنفهي بالعادة بمقفل منل يها، مما يدفع ه   الخًيا إلى اقفنا  السًح المفالوفر فالي ال اللة، مثالل 
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البنالاد  والمسدسالالات الفالالي فاالالنع محليالا وفبالالاأ ب سالالعار رخياالالة، ممالالا يجعالل مالالن حالالواد  إطالالً  النالالار 
 ألبثر ففبا في الوقت  افي.العمليات السهلة وا

 18/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 صحفي بينهم أسرى  بحق   إداري  اعتقال أمر 27 يصدر االحتالل .33
 شهور، وسفة ثًثة بين ففراوح لمدد أسرى، بحق   إداري  اعفقال أمر 27 اصحفًل سلطات أادرت
 نادي محامي وأو ل .الجاري  ولاأل كانون / ديسمبر من 18و السابع بين الواقعة اللفرة في و ل 
 بحق   ادرت جديدة أوامر سبعة األوامرل بين من أن األحد، يوم الحلبي، محمود الللسطيني األسير
 .عنهم اإلفرا  بعد اعفقالهم اصحفًل أعاد أو مرة ألول أسرى 

 18/12/2016هللا،  الجديدة، رام الحياة
 
 النيران إشعال مةبته سلفيت من ثالثة اعتقاله عن يكشف "الشاباك" .34

 من فلسطينيين ثًثة اعفقال عن األحد، يوم اباح ،"الشابا " اإلسرائيلي العام األمن جهاز أعلن
 .األخيرة الحرائق موجة إبان ألرييل الجنوبي المدخل في النيران إشعال بفهمة سلليت قرق سكابا بلدة

 أني إلى وأشار ".عنارية" بدوافع لحرائقا بإشعال اعفرفوا الثًثة المعفقلين فإن الشابا ، بيان وحسق
 .العسكرية المحكمة أمام الثًثة المعفقلين بحق افهام صئحة فقديم سيفم

 18/12/2016القدس، القدس، 

 
 فارة وأبو شديد لألسيرين قسرية تغذية تقترح اإلسرائيلية العليا المحكمة .35

 والفغ ية العً  اسفخدام إمكان النيابة على اإلسرائيلية العليا المحكمة "وفا": اقفرحت – هللا رام
 .فارة أبو وأحمد شديد أنس يوما   86 من  الطعام عن الم ربين األسيرين بحق القسرية
 المحكمة إن" وفا" الللسطينية األنبا  لوكالة قراقع عيسى والمحررين األسرى  شؤون  هيئة رئيس وقال
 حداد، أحًم األسيرين ومحامية مس  إياد الهيئة محامي ح رها والفي أمس، جلسفها في قررت
 فقرير فقديم ولسون  مسفشلى من طبيق فبليي بعد غد يوم إلى األسيرين ش ن في قرار افخا  ف جيل
 يشكل ما الفوالي، على السادس لليوم الما  شرق عن يمفنعان األسيرين أن علما   حالفيهما، عن طبي
 .الخطورة بال  يالاح و عهما أن كما حيافهما، على حقيقيا   خطرا  
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 أن فعلم وهي واءعدامهما، األسيرين قفل بفشريع قرارا   أمس أادرت اإلسرائيلية العليا أن قراقع وأ اال
 أيام 6 من  الما  فناول عن ممفنعان أنهما خاواا   آخر، يوما   الف خير فحفمل ص الاحية حالفهما
  . الفوالي على

 19/12/2016الحياة، لندن، 
 

 الشائكة باألسالك القدس في الرحمة باب مقبرة من جزءا   يسي  ج االحتالل .36
 للمسجد الشرقي بالجدار المًاقة الرحمة باق مقبرة األحد، يوم اإلسرائيلي، اصحفًل قوات اقفحمت
 المقبرة، من مؤخرا اصحفًل آثار سلطة اقفطعفي جز  بفسييئ وشرعت المحفلة، القدس في األقاى
 .المقبرة من الجز  ه ا على اصسفيً  إلى رةإشا في الشائكة، باألسً 

 الحديقة" أسمفي فيما نلايات إلقا  بعدم" الجمهور" فطالق يافطة اصحفًل سلطات و عت كما
 الرواية فخدم حدائق لاالل سيكون  المقبرة من الجز  ه ا اقفطاأ ب ن يليد ما المقبرة، في" القومية
 .الفاريخي دسالق وسور األقاى، المسجد حول الفلمودية

 18/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 الغربية مواطنا  بالضفة 16 واعتقال المسجد األقصى يقتحمون اليهود  المستوطنون  .37

 باق جهة من المبار  األقاى المسجد باحات األحد، أمس اباح مسفوطنون  وكاصت: اقفحم
 جوصت نل وا المسفوطنين إن مقدسية ماادر وقالت. خااةال اصحفًل قوات من بحراسة المغاربة،
 الهيكل عن شروحات بفقديم قاموا ال ين الحاخامات، من عدد ورافقهم الباحات، في اسفلزازية
 .المزعوم
 .الغربية ال لة في عدة مناطق من فلسطينيا   عشر سفة األحد، أمس فجر اصحفًل قوات واعفقلت
 ونابلس لحم وبيت الخليل مدن اقفحمت اصحفًل قوات إن بيان، في الللسطيني األسير نادي وقال
 .مطلوبون  أنهم زعمت من واعفقلت للنيران كثيي إطً  وسط المحفلة، بالقدس عدة وأحيا  هللا ورام

 19/12/2016الشارقة،  الخليج، 
 
 يونس خان بحر في ومراكبهم الصيادين تستهدف االحتالل زوارق  .38

 الايادين الرشاشة، أسلحفها بنيران األحد، اليوم مسا  اإلسرائيلي، ًلاصحف زوار   اسفهدفت
 .إاابات وقوأ عن يبل  أن دون  غزة، قطاأ جنوق يونس خان بحر في ومراببهم
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 مهنة ممارسة من وفمنعهم غزة، بحر في الايادين اسفهداال ففعمد اصحفًل زوار   أن ي كر
 .مراببهم على صسفيً وا ومًحقفهم، عليهم، النار بإطً  الايد،

 18/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 جرائمها على دوليا  " إسرائيل" لمالحقة تدعو" األسرى  هيئة" .39

 عام إن" األحد، أمس قراقع، ، عيسى"والمحررين األسرى  شؤون  هيئة" رئيس صفي: قال رائد -غزة 
 المفواالة جرائمها على" اإلسرائيلي" اصحفًل لدولة حقةوالمً المحاسبة عام يكون  أن يجق 2017
 ".الدولي العقاق من م من وفي القانون  فو   دولة" إسرائيل" فبقى وأص األسرى،  د
 القدس جامعة في الطعام عن الم ربين األسرى  مع الف امني المهرجان خًل كلمة في قراقع، وأبد

 المخاللة وأعمالها كافة الفعسلية اصنفهابات و عت محفلة كدولة" إسرائيل" أن" الخليل، في الملفوحة
 فخالي والفي األسرى   د الخطيرة القوانين من كبيرا   عددا   وشرعت القانون  إطار في الدولي، للقانون 
 ".والدولية اإلنسانية األعراال
 ومعاهدة ةافلاقي 40 من أبثر وفي الدولية الجنائية المحكمة في فلسطين ع وية اسفخدام إلى ودعا
 وإللزام انفهابات، من لي يفعر ون  مما األسرى  لحماية و ل  ق ائيا ،" إسرائيل" لمًحقة دولية

 واإلنسانية.  الدولية المعاهدات وفطبيق باحفرام محفلة كسلطة" إسرائيل"
 19/12/2016الخليج، الشارقة، 

 
 حواجز وينصب بلدات ويداهم أسير مخرطة يفتش االحتالل: الخليل .41

 الخليل، مدينة في األسرى  ألحد فعود مخرطة اصثنين، اليوم اإلسرائيلي، اصحفًل قوات شتفف
 .المحافظة في بلدات عدة وداهمت
 الرجبي، عطية وجيي األسير مخرطة اقفحمت اصحفًل قوات ب ن ،"وفا"لالال أمنية ماادر وأفادت
 .بمحفويافها وعبثت أيام، عدة من  لديها المعفقل
 على العسكرية حواجزها ونابت والظاهرية، ودورا، والسموأ، يطا، بلدات القوات ل ف داهمت كما

 المواطنين، مركبات وأوقلت وحلحول، سعير بلدات ومداخل والجنوبية، الشمالية، الخليل مدينة مداخل
 .فنقلهم إعاقة في فسبق ما راببيها، بطاقات في ودققت وففشفها،

 18/12/2016، (وفا) ينيةالفلسط والمعلومات األنباء وكالة
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 الريماوي  الشهيد جثمان يشيعون  الفلسطينيون  .41
 إلى الريماوي  حازم أحمد الشاق الشهيد جثمان أمس، الللسطينيون، الدين: شيع سعد نادية -عم ان
  د للرد داعية هفافات وسط المحفلة، الغربية بال لة هللا، رام غرق شمال ريما في بيت بلدفي مقبرة
 الهفافات المشيعون  وردد .الوطنية الوحدة وفحقيق اصنقسام وإلنها  اإلسرائيلي، ًلاصحف عدوان
نها  الماالحة بإنجاز" المطالبة  اصحفًل عدوان كي لجهة الدولي المجفمع بفدخل"و ،"اصنقسام واء
 لشهيدا والبيرة، هللا رام لمحافظة واإلسًمية الوطنية القوى  ونعت ".الللسطيني الشعق  د المفواال
 ".لًحفًل الاارخة اصنفهابات  من المواطنين بحياة اسفهفارا يعد جرى  ما" أن معفبرة الريماوي،
 اإلسرائيلي، اصحفًل دحر حفى الوطني البلاح اسفمرار" إلى أمس، أادرفي بيان في ودعت،
 ".الوطني واصسفقًل الماير وفقرير والعودة الفحرير في الللسطينية الوطنية الحقو   وفحقيق
 اصقفًأ سياسات يواال ال ي ومسفوطنيي، لًحفًل، المقاوم الشعبي اللعل بفوسيع" وطالبت
 ".الللسطيني الشعق بحق العرقي والفطهير

 19/12/2016الغد، عم ان، 
 
 17الـ دون  التلميذات من وتعليمية إدارية هيئة: واحد ليوم المعادلة تقلب فلسطينية مدرسة .42

 شمال ريما، بيت بلدة في الثانوية، الريماوي  قاسم بنات مدرسة زار من زيدان: كل بديعة – هللا رام
 وك ل  عمرها، من عشرة السادسة في بافت المديرة ب ن فوجذ الما ي، األربعا  يوم هللا، رام غرق
 تف لل واحد وليوم. النظافة وعامًت والمعلمات، والمرشدة، والسكرفيرة، نائبها، إلى بالنسبة الحال
 اصجفماعية المرشدة أطلقفها بمبادرة عشرة، السابعة سن دون  الفلمي ات من والفدريسية اإلدارية الهيئة
 المعلم يوم ولمناسبة ،"الاغار القادة" اسم فحت الفلمي ات، ممثًت مع بالفنسيق المدرسة، في

 .الللسطيني
 19/12/2016الحياة، لندن، 

 
 طة باغتيال الزواري الرئاسة التونسية: عناصر أجنبية متور  .43

الجزيرة + وكاصت: قال بيان اادر عن رئاسة الحكومة الفونسية إن الفحقيقات أثبفت فورط عناار 
أجنبية في عملية اغفيال مهندس الطيران محمد الزواري، من دون أن فحدد جنسيافهم، وهو أول 

 موقي رسمي يادر عن الحكومة به ا الادد.
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زمة بففبع الجناة ال العين في عملية اصغفيال داخل األرا ي وشدد البيان على أن فونس ملف
الفونسية وخارجها بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية، مؤكدا الفزام الدولة الفونسية بحماية 

 كل مواطنيها.
ي مطار وكانت وزارة الداخلية الفونسية أعلنت فوقيي ثمانية مشفبي بهم، من بينهم امرأة فم فوقيلها ف

قرطا  الدولي "يشفبي فيها بال لوأ في جريمة" قفل الزواري، وأفاد مسؤول أمني ب ن الموقوفة هي 
 احلية أجرت مقابلة مع الزواري بمرافقة احلي آخر وماور فللزيوني، وهما فونسيان.

يال وفي السيا ، طالبت "عمادة المهندسين" الحكومة برفع شكوى إلى مجلس األمن الدولي بش ن اغف
 الزواري، واعفبرت أن اغفيالي "عمل إرهابي واعفدا  اارخ على السيادة الوطنية".

الخميس الما ي بالرااص على أيدي مجهولين أمام  -وهو مهندس-عاما(  49واغفيل الزواري  
 بيفي وهو داخل سيارفي في مدينة الاقس وسط فونس.

 19/12/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

ام" دعوات إلى تحقيق في .44  "اختراق صهيوني" بعد اغتيال تونسي قيادي في "كتائب القس 
"الحياة": دعت أحزاق فونسية أمس، إلى افخا  اإلجرا ات  –محمد ياسين الجًاي لندن  –فونس 

الًزمة للبشي عن مًبسات اغفيال المهندس محمد الزواري في محافظة الاقس جنوق فونس 
ز الدين القسام" أعلنت فيي أن الزواري ينشط في الوفها وهو الخميس، و ل  إثر بيان لال "كفائق ع

 أحد المشرفين على فطوير الطائرات من دون طيار الفي فسفخدمها المقاومة الللسطينية.
وحملت حركة "الشعق" الفونسية القومية المعار ة السلطات "مسؤولية كاملة في ما اعفبرفي اخفراقا  

إلى ففل "فحقيق جدي حول مًبسات جريمة اصغفيال الجبانة الفي اهيونيا  لسيادة البًد"، ودعت 
د كل  الدصئل  لوأ العاابات الاهيوني ة في  اسفهدفت شهيد المقاومة محمد الزواري، والفي فؤك 

 فنلي ها والفخطيط لها"، كما أفادت الحركة في بيان.
القب  عليها في مطالار قرطا  في  وأعلنت وزارة الداخلية الفونسية في بيان، أن امرأة فونسية ألقي

العاامة لًشفبا  في فورطها بعملية اصغفيال، كما أعلنت حجزها أربعة سيارات مسف جرة، إ افة 
 إلى مسدسين مزودين كافمين للاوت.

وأوردت السلطات الق ائية الفونسية أن المرأة الموقوفة فعمل احافية  من دون  كر في إي وسيلة 
 أجرت في وقت سابق مقابلة مع ال حية. إعًم فعمل( وكانت

ونلت زوجة محمد الزواري علمها بانفما  زوجها إلى "حماس"، معفبرة أن المهندس الزواري "رفع رأس 
، ب ن زوجها "لم 2011العرق والمسلمين". وأبدت زوجفي، وهي سورية األال ومقيمة في فونس من  
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فلسطينية"، مشيرة إلى أني يعمل من  عودفي  يفحد  يوما  عن عًقفي بحركة حماس أو أي منظمة
إلى فونس على اناعة الطائرات من دون طيار باإل افة إلى فعليم الطًق ه   اهليات "لفسفليد 

 منها فونس"، كما قالت.
وكفق محرر الشؤون العسكرية واألمنية في احلية "يديعوت أحرونوت" العبرية آليكس فيشمان، أني 

ية  الزواري(، كان بوسع سلطات األمن الفونسية أن فبل  عن و ع اليد على "بعد ساعات من الفال
سيارات هر بت المنل ين، وعلى األسلحة وأجهزة الهوافي الخليوية الفي عثر عليها داخلها". وأو ل: 
"من الى الرجل أراد للجميع أن يعرال من أنهى حيافي في مسقط رأسي، حي  اخفرقت جسد  ثماني 

  ً عن  ل ، فإن مخططي الفالية أرادوا على ما يبدو أن فبشي حماس نلسها عن طلقات. ف 
 نشاط الزواري وأن ففهم الموساد بفاليفي".

واعفبر فيشمان أن "نشر ه   الفلاايل عنار ردأ في الحرق" على ما والي بال"اإلرهاق"، والفي 
 لومفرات"."فدور رحاها ليس فقط على طول الحدود، بل أي ا  على مسافة آصال البي

 19/12/2016الحياة، لندن، 
 

 مصادر إسرائيلية: الزواري كان يصنع "غواصة" بال غواص لصالح حماس .45
فل أبيق: على الرغم من رف  إسرائيل نلي أو ف بيد الفها باغفيال مهندس الطيران الفونسي، 

وي الماادر محمد الزواري، ال ي قفل في فونس الخميس الما ي، فإن المراسلين العسكريين من  
العميقة في المؤسسات العسكرية في فل أبيق، فناولوا المو وأ من باق القناعة ب ن عملية 
اصغفيال، فًئم أسلوق "الموساد"  جهاز المخابرات اإلسرائيلية الخارجية(. ونشروا عني فلاايل 

وااة بً غواص، كثيرة، بينها أني لم يكفي بانع طائرة بً طيار، بل كان، قبيل اغفيالي، يانع غ
وقاربا بً ربان. وأشاروا إلى أن ه ا الفوجي يعد خطا أحمرل إ  يشوش على نشاط الجيش في قطاأ 

 غزة، ويؤدي إلى ف  الحاار اإلسرائيلي عني.
 19/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 "الشرق األوسط": "داعش سيناء" يمنع نقل أسلحة وبضائع لحماس ويفاقم أزمتها المالية .46

سينا : قالت ماادر فلسطينية لال"الشر  األوسط"، إن فنظيم "داعش" في سينا ، يمنع، من  نحو 
أسبوعين، فجار األنلا  الفجارية بين مدينفي رفل المارية والللسطينية الحدوديفين، من إدخال أي 

قالها ب ائع إلى قطاأ غزة، كعقاق لحركة حماس، على وقلها الفنسيق مع الفنظيم في سينا ، واعف
 المئات من المحسوبين عليي أو المناارين لي، في غزة.
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وأبدت الماادر أن العناار المفشددة في سينا  فحفجز وسائل قفالية وعسكرية، ومواد خام فسفخدم 
في فانيع الاواري  والمفلجرات وغيرهما، لاالل الجناح العسكري لحركة حماس، إ افة إلى أنها 

 إلى القطاأ.فمنع إدخال أي مواد فجارية 
وبحسق فجار من سينا  وغزة، فقد أرسل أاحاق األنلا  في سينا  إلى نظرائهم في غزة، يخبرونهم 
منعوا من إدخال أي نوأ من الب ائع عبر سينا ، وب ن الفجار في الجانق الماري فلقوا  ب نهم ف

 فهديدات بالقفل  بحا في حال نقلوا أي ب ائع لغزة.
أرسل رسائل مباشرة أي ا، إلى محمد السنوار، مسؤول ملي اإلمداد  وقالت الماادر إن "داعش"

العسكري في كفائق القسام ال راأ العسكرية لحماس، ال ي كانت فربطي عًقات جيدة مع الفنظيم في 
نها  أزمة الشاحنات  سينا ، فليد ب ن اسفخدام األنلا ، وفمرير ب ائع فجارية وأخرى عسكرية، واء

ت فنقل البثير من فل  المواد، سيكون كلي رهنا باإلفرا  عن جميع المعفقلين في المحفجزة، الفي كان
 سجون حماس، وخااة  ال ين يفعاملون مع سينا .

وكانت حماس شنت حملة  د المفشددين في غزة، كشلت عنها "الشر  األوسط" في حينها، طالت 
 المئات منهم، بعد فحسن عًقة الحركة مع مار.

منع "داعش" اسفخدام األنلا ، ظهرت أزمة مالية لدى حماس، كما عانت األسوا  وبعد أسابيع من 
 فعً من نقص في الب ائع، فيما اشفبى فجار من قطاأ غزة عبر وسائل اإلعًم المحلية.

وقالت ماادر مقربة من حماس لال"الشر  األوسط"، إن موازنات كفائق القسام وحركة حماس نلسها، 
الظروال المالية الفي فعانيها الحركة، الفي قد فشهد المزيد من الفقلص، في فقلات بدورها، نفيجة 

ظل الخًفات مع عناار "داعش" في سينا ، ال ين يمنعون إدخال الب ائع الفجارية، وب ائع 
خااة بالحركة نلسها أي ا، وبجناحها العسكري، باإل افة إلى وسائل قفالية. وبحسق الماادر، 

درس أبثر من خيار لبيلية الفعامل مع األزمة الحالية، ومواجهة ف ثيرها الببير فإن حماس مفرددة، وف
 على عملها العسكري ومواردها المالية.

ونشرت "داعش" في سينا ، في األيام القليلة الما ية، اورا لعناار من غزة، قفلوا فحت راية 
 الفنظيم في سينا ، وكانوا أاً أع ا  في القسام.

ينشر الفنظيم اورا لعناار من غزة، قال إنهم يقافلون معي في سينا ، بعد أن كان  وللمرة األولى،
يكفلي بإبً  عوائلهم ب نهم قفلوا خًل العمليات العسكرية في شبي الجزيرة المارية. ونشر الفنظيم 
اورا للشاق عبد الرحمن أبو مغايق، وهو في العشرينات من عمر ، وكان ناشطا في كفائق 

وك ل  لعبد اإللي قشطة، ال ي غادر غزة فج ة بينما كان ناشطا في كفائق القسام، وكان القسام، 
 يعفقد أني قفل في ليبيا، قبل أن ينشر "داعش" اورة لي، ويفبين أني قفل في سينا .
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ويرى مراقبون، أن فنظيم "داعش" في سينا ، يحاول من خًل نشر  فل  الاور، ال غط على 
 ها المفواالة للفقارق مع مار.حماس وفخريق محاوصف

 19/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 مليون دوالر للسلطة الفلسطينية 61السعودية تسدد  .47
القاهرة: ارح السلير السعودي بالقاهرة أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول 

ن دوصر أمريكي، إلى حساق وزارة مليو  61.6العربية، ب ن الاندو  السعودي للفنمية حول مبل  
المالية الللسطينية، و ل  قيمة مساهمات المملبة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الللسطينية، 

مليون دوصر شهريا . وأبد  7.7، بواقع 2016لللفرة من إبريل/ نيسان وحفى نوفمبر/ فشرين الثاني 
دوما  في دعم الق ية الللسطينية، على كافة قطان، في بيان أمس، أن السعودية سوال فسفمر 

 الاعد السياسية واصقفاادية واإلنسانية.
 19/12/2016الخليج، الشارقة، 

 
 بريطانيا تشدد إجراءات المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية .48

فادي أبو سعدى: أعلنت الحكومة البريطانية قبل يومين عن فشديد سياسة المساعدات  –رام هللا 
الية الفي فقدمها للسلطة الللسطينية بهدال منع فحويل أموال للللسطينيين ال ين نل وا عمليات  د الم

إسرائيليين أو ألبنائهم وعائًفهم، والمقاود األسرى الللسطينيون. وفي إطار السياسة الجديدة فإن 
لمفلقي المساعدات الفي فحول لدفع أجور مسفخدمي السلطة سفحول فقط بعد إجرا  فحص شخاي 

 الرافق.
مليون  25وجا  في بيان للحكومة البريطانية أن مساعدة السلطة الللسطينية الفي سفبل  ه   السنة 

جنيي إسفرليني سففواال، لبنها سفركز فقط على المشاريع الفي فهدال لبنا  مؤسسات الدولة 
 الللسطينية المسفقبلية وفزيد من اصسفقرار في ال لة وفدفع حل الدولفين.

وحسق البيان فإني سيفم فحويل أموال المساعدات حسق المبادئ الفالية: أوص المساعدة البريطانية 
ألي طبيق وممر ة  30للللسطينيين سفركز على القطاعات الاحية والفعليم. وسفبرس لدفع روافق 

ع ومعلم ومسفخدمين آخرين في الجهازين الفعليمي والاحي الللسطينيين. وسفحول األموال لدف
روافق مسفخدمي الدولة في ه ين المجالين فقط على أساس قائمة سففم اياغفها بعد إجرا  فحص 
ملال لبل عامل يدفع رافبي من أموال المساعدات البريطانية. وسفسفخدم المساعدات البريطانية في 
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ألي  185طلل فلسطيني ولفمويل حوالى  3700ألي شاق فلسطيني وفي فقديم الفطعيمات لال 25فعليم 
 فحص طبي للسكان الللسطينيين سنويا.

وثانيا فإن أموال الدعم البريطاني لن فسفخدم لدفع روافق موظلي السلطة في غزة ال ين يحالون 
على روافبهم دون عمل. وثالثا سفطلق بريطانيا من السلطة الللسطينية إجرا  إاًحات في إدارة 

ظهار النجاعة كي يفواال فحويل أم وال المساعدات وكي يفم فحويلها بكاملها سنويا. الميزانية واء
ويجق أن يااد  وزير الخارجية ووزيرة الفطوير الدولي في بريطانيا شخايا على المساعدة السنوية 

 للللسطينيين بعد فحص فنلي  اإلاًحات من قبل السلطة الللسطينية. 
يلون سفرليني إلى السلطة على م 25وكانت الحكومة البريطانية قد قررت قبل شهرين فعليق فحويل 

 خللية الفخوال من فحويلها لدفع مخااات األسرى الللسطينيين أو لعائًفهم
 19/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 منظمة حقوقية أمريكية: تصاعد معاداة السامية يثير قلق يهود الواليات المتحدة  .49

د فرامق في اصنفخابات الرئاسية أ ال ق: يثير فااعد معاداة السامية بعد فوز دونال -حيلا 
األمريكية قلق اليهود األمريكيين، لبن اإلسرائيليين يل لون األمل في أن يفرجم ب فعالي الوعود الفي 
قطعها للدولة العبرية. وفحدثت المنظمة األمريكية للدفاأ عن حقو  اإلنسان "سا رن بوفرفي لو 

ة في الوصيات المفحدة من  انفخاق فرامق، معفبرة سنفر" عن ارفلاأ كبير في حواد  معاداة السامي
أني أسوأ و ع من  ثًثينات القرن الما ي. وقدم أع ا  في منظمة "كو كلوكس كًن" دعمهم 
لفرامق، في وقت عمل سفيي بانون ال ي عيني فرامق مسفشارا  للشؤون اصسفرافيجية مسؤوص  في 

 مين المفطرال.موقع "برايفبارت" اإللبفروني القريق من الي
لبن رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نفانياهو ال ي يلر  نلسي كمدافع عن اليهود ومسفعد دائما  
إلدانة أخطار معاداة السامية، حاول فبديد المخاوال الفي أثارها انفخاق فرامق، معفبرا  أنها ظاهرة 

يمينيون، الفركيز على الدعم أقل مدى مما فاور. كما ف ل السياسيون اإلسرائيليون، خاواا  ال
 ال ي أعلني فرامق إلسرائيل.

حادثا  عناريا  سجل في الوصيات المفحدة  867ويليالالد فقالالرير لمالالالنظمة "سالالا رن بالالالوفرفي لو سنفر" ب ن 
في األيام العشرة األولى الفي فلت فوز فرامق، يرفدي مئة منها طابعا  معاديا  للسامية. كما اسفهدال 

 يهود بهجمات معادية للسامية على شبكات الفواال اصجفماعي. احافيون 
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وفي خطاق ألقا  أخيرا ، عبر رئيس المنظمة غير الحكومية اليهودية "انفي ديلاميشن لي " الفي فبافل 
معاداة السامية جوناثان غرينبًت أن "المجموعة اليهودية األمريكية لم فشهد مثل ه ا المسفوى من 

 علنا  أو على الساحة السياسية" من  ثًثينات القرن الما ي.معاداة السامية 
في المئة من اإلسرائيليين اليهود يعفبرون أن من غير المبرر الخوال  55وكشي اسفطًأ للرأي أن 

 -من فااعد معاداة السامية مع انفخاق فرامق. ورأى المؤرخ المفخاص بالعًقات األمريكية 
ن اليهود األمريكيين ال ين ياوفون بغالبيفهم عادة لمالحة اإلسرائيلية غيرشوم غورنبر  أ

 الديموقراطيين في اصنفخابات الرئاسية، يعفقدون بشكل مفزايد أن إسرائيل ص فقوم بدعمهم. 
وأثار فعيين بانون كبيرا  للمسفشارين اصسفرافيجيين لفرامق قلقا  كبيرا  لدى اليهود األمريكيين ال ين 

ًري كلينفون الفي هزمت في انفخابات فشرين الثاني  نوفمبر( الما ي. وكان اوفت غالبيفهم لهي
بانون يدير قبل فعييني موقع "بريفبارت نيوز" المعروال بنقلي فقارير مثيرة لليمين المفطرال، ويفهم ب ني 
ن مناة للفرويئ ألفكار فلو  البي  ومعاداة السامية. وفشعر منظمة "انفي ديلاميشن لي " بالقلق أل

"بريفبارت نيوز" فغ يي "شبكة من البي  القوميين العناريين والمعادين علنا  للسامية". وأبدت 
الزوجة السابقة لبانون أن المسفشار الجديد لفرامق رف  إرسال أوصد  إلى مدرسة ألنها ف م عددا  

 كبيرا  من الفًمي  اليهود.
بيان المعلومات الفي قال إن "ص أساس  ورف  مدير مكفق "بريفبارت" في القدس أرون كًين في

لها وفشكل إسا ة" لي. وأ اال أن "اصدعا  ب ن بانون معاد لليهود يثير ال ح  إن لم يكن 
 اإلحباط".

كما نلى بانون  ل . وه ا ليس غريبا  إ  إن فعييني من جانق فرامق لم يثر  جة كبيرة في إسرائيل، 
لوم السياسية. وأو حت: "بقدر ما فبون يمينيا  يقل قلق  من كما فقول "هداس كوهين" الباحثة في الع

ه ا النوأ من األمور"، مفحدثة ب ل  عن اإلسرائيليين وعن هيمنة اليمين المفزايدة في الدولة العبرية. 
وأ افت أن أع ا  اليمين المفطرال في إسرائيل "يعيشون لحظة احفلالية. فبالنسبة إليهم انفهى حل 

 ائيلية والللسطينية.الدولفين" اإلسر 
 19/12/2016الحياة، لندن، 

 
 : هذه هي الدول األكثر جهال بالعالم"إندبندنت" .51

كيي للمر  أن يقيس مسفوى الجهل بين شعوق دول العالم  لسنا على يقين من فحديد اإلجابة، لبن 
د بي يبدو أن لشركة إيبسوس موري البريطانية لدراسات السو  نوعا من المقياس فادر  سنوي ا وفحد 

 جهل دولة ما.
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مقابلة أجرفها مع  250أللا و 27اسفنادا إلى  2016فقد أادرت الشركة مؤخرا مؤشرا للجهل لعام 
عاما خًل اللفرة من سبفمبر/أيلول إلى نوفمبر/فشرين الثاني  64و 16أشخاص من فئات عمرية بين 

 الما يين.
وألي شخص  500دولة بواقع يفراوح بين  40وأخ  المسل ال ي أجرفي إيبسوس موري عينات لسكان 

 من كل بلد.
وكانت الملارقة في نفيجة المسل أن أغلق الدول الفي اعفبرت األبثر جهً في العالم هي من الدول 
الغنية أو القوية اقفااديا. وجا ت الوصيات المفحدة، الفي ففعد األغنى في العالم، من بين أبثر 

 العديد من الدول األقل نموا. خمس دول جهً في العالم خلي
 وحلت ماليزيا، الفي ص فعفبر دولة مفقدمة فمام الفقدم، من  من الدول األقل جهً في العالم.

واسفندت الشركة في معايير القياس على أجوبة المشاركين في المسل عن أسئلة وجهفها لهم حول 
ومقدار اإلنلا  على الاحة من مجفمعافهم من قبيل مدى معرففهم بفعداد السكان في دولهم، 

 إجمالي النافئ المحلي، ونوعية األدوات المنزلية والمسابن الفي يمفلبونها.
ولعل السؤال األبرز كان عن فعداد المسلمين في فل  الدول وما إ ا كان المشاركون في المسل 

اصعفقاد السائد أن  يعفقدون أني سيزيد أو يفناقص. وكان الجواق في كل دولة من الدول األربعين أن
 عدد المسلمين فيها سيرفلع بوفيرة أببر مما هو مفاور.

وفادرت قائمة الدول األبثر جهً كل من الهند والاين وفايوان وجنوق أفريقيا والوصيات المفحدة 
ندونيسيا والمكسي  وكندا.  والبرازيل وفايلند وسنغافورة وفركيا واء

 ة إيبسوس موري أيا من الدول العربية.ه ا ولم يشمل المسل ال ي أجرفي شرك
 18/12/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 المقاومة مفخرةالشهيد الزواري  .51

فايز أبو شمالة د.  
ن كان فرا  المهندس الفونسي محزن ا لنا ول ويي ولقومي ولرفاقيل فإن الحزن األشد مرجعي إلى  واء

اد( اإلسرائيلي، وه ا سؤال سفجيق عني ابفشاال أمر ه ا المخفرأ المبدأ على يد عمً   موس
 كفائق القسام بالفحقيق المعمق.

واء ا كانت فالية ه ا المهندس المخلص لوطني وديني فو  األرا ي الفونسية مقلقة ألمن كفائق 
القسامل فإن واول أ رأ  موساد( إلى الاقس في فونس لهو مادر قلق لألنظمة العربية الفي 

 إلسرائيلية، وه ا واجق فونس.أمست مكشوفة للمخابرات ا
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إن فلاخر جهاز  موساد( اإلسرائيلي بفالية المهندس الفونسي محمد الزواري ص يرجع إلى 
نما يرجع إلى شعور جهاز  موساد( اإلسرائيلي  اصسفخلاال بالدول العربية والقانون الدولي، واء

از  موساد( إلى إثبات بال عي والعجز أمام فطور منظومة المقاومة األمنية، ل ل  سارأ جه
ح ور ، والبشي أمام المجفمع اإلسرائيلي عن قدرافي الخارقة بطريقة ممجوجة، ص يقل وقاحة عن 

 إعًن  موساد( الوقل فالية الشهيد أبي جهاد على األرا ي الفونسية نلسها قبل ثًثين عام ا.
سرائيليل فإن مشاركة ه ا واء ا كان ابفشاال أمر المهندس المخفرأ مادر فخر لجهاز  موساد( اإل

بداعافها المقاومة لهي مادر فخر واعفزاز  المهندس الفونسي المبدأ لبفائق القسام في اخفراعافها واء
 لبل العرق، و ل  لعدة أسباق:

نما اارت فخص كل شرفا  األمة  : أن كفائق القسام لم فعد فخص الللسطينيين وحدهم، واء أوص 
إثارة م يئة في ال ابرة العربية، الفي فحف ن المقاومة، وف حي  العربية، وه ا وحد  يشكل نقطة

 في سبيلها ف حية ص فقل عن ف حية الشعق الللسطيني.
ثاني ا: أن قدرات كفائق القسام القفالية المفطورة، الفي سفحمل الملاجتت للعدو اإلسرائيلي في الحرق 

اإلسًمية الفي ن رت نلسها للمقاومة، وهي القادمةل ه   القدرات هي إنفا  كلا ات األمة العربية و 
 على اسفعداد إلى فقديم الغالي والرخيص من أجلها.

ثالث ا: أن العاقل من يفعلم من الخط ، ويجفاز آثار  السلبية، ويطور مهارافي القفالية دون فوقي، و ل  
نية ح ن ا حنون ا، باصنلفاح على قدرات وطاقات الشعوق العربية الفي أ حت فجد المقاومة الللسطي

بداعها، ليشكل اسفشهاد المهندس الزواري حافز ا ومنطلق ا هصال المهندسين العرق  يسفوعق قدرافها واء
 المبدعين ال ين سيحراون على الفواال مع كفائق القسام، لفقديم خدمافهم في المجاصت كافة.

 مسلم محمد الزواري.رحم هللا شهيد الحق والواجق والوفا  المهندس الفونسي العربي ال
 18/12/2016، فلسطين أون الين

 
 هل تتجه فتح نحو االنشطار؟ .52

 عدنان أبو عامر
بعد مرور أيام على انفها  مؤفمر ففل السابع، ونجاح محمود عباس في إقاا  فريق خامي اللدود 

ت ب ن محمد دحًن عبر العديد من الشواهد الفي سيرد  كرها صحقا، ففزايد الفقديرات والفسريبا
األخير لم يقل كلمفي بعد، وربما يلج  إلعًن ف سيس ففل جديدة.. فما هي فرص نجاح ه ا 

 السيناريو ومن سيدعمي، وأين المواقي اإلقليمية واإلسرائيلية من ه ا الفطور المفوقع 
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 مقاومة الضغوط
ففل ال ي شهد  مقر  لم يعد األمر بحاجة لبثير من ال كا  والفحليل للقول إن المؤفمر السابع لحركة

المقاطعة، بمدينة رام هللا، وفرأسي محمود عباس، ااحق الرئاسات الثً : رئيس السلطة 
الللسطينية، ورئيس اللجنة المركزية لحركة ففل، ورئيس منظمة الفحرير الللسطينية، نجل بفوجيي 

الوال حركفي الفي  ربة قوية لخامي ال ي يؤرقي على الدوام محمد دحًن، الطامل إلى العودة ل
 .2011طرد منها عام 

فقد حشد عباس للمؤفمر العديد من الوفود المحلية الللسطينية، والعربية اإلقليمية، والدولية، وهو أمر 
لم ف للي مؤفمرات ففل السابقة، لبن ه   الوفود الفي زادت عن السفين وفدا، كان الهدال من 

يدة من رئاسة ففل لخمس سنوات قادمة، وهو ما فم لي إح ارها فجديد البيعة لعباس، بمنحي دورة جد
باإلجماأ وليس باألغلبية، بما جعل البع  يالي ب ني فجاوز قدرة أي زعيم فلسطيني سابق في 

 "شرا " ال مم واسفقطاق البوادر.
ي ولعل ما قد يثير اصنفبا  في المؤفمر األخير للفل، ورغبة عباس بالفحشيد الللسطيني إلى جانبي قدرف

على فانيي حركة حماس ب نها في الي، ولو مؤقفا،  د دحًن، رغم أن الحركة نجحت طوال 
الشهور الما ية في الوقوال على الحياد بين الخامين اللدودين، لبن ح ورها لمؤفمر ففل، ال ي 
يعفبر سابقة بين الحركفين، اعفبر  فريق دحًن ب ني ااطلاال منها بجانق عباس، رغم أن األخير 

يقدم للحركة أي بوادر إيجابية أو مؤشرات حسن النية فجاهها، كاإلفرا  عن معفقليها في سجون  لم
 السلطة الللسطينية، أو وقي مًحقة كوادرها في ال لة الغربية.

أبثر من  ل ، فقد أبدى عباس، على غير عادفي، عنادا وا حا في رف  ال غوط العربية الفي 
انعقاد المؤفمر، إلى حين إفمام ماالحفي مع دحًن، لبني أار مورست عليي، وطلبت مني ف جيل 

على المؤفمر، دون اصسفجابة له   الطلبات، مما دفع البع  صعفبارها شبي قطيعة سوال فعم 
 عًقات عباس العربية.

يظهر في خللية انعقاد المؤفمر الموقي اإلسرائيلي، فليس سرا أن الجمود السياسي يسود العًقات 
ينية اإلسرائيلية، في حين يفواال الفنسيق األمني بينهما على أشد ، وربما كان مللفا أن فمنل الللسط

إسرائيل كافة الفسهيًت المطلوبة صنعقاد مؤفمر ففل، خااة السماح بدخول الشخايات الرسمية 
اطية الفي دأبت الللسطينية والعربية والدولية إلى رام هللا بدون إزعا ، وبعيدا عن اإلجرا ات البيروقر 

 إسرائيل على اسفخدامها مع ال يوال على السلطة الللسطينية بالعادة.
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 خسارة دحالن
انل  المؤفمر، وخرجت نفائجي، وأعلنت فوايافي، وكلها فقريبا أدت إلى نفيجة واحدة، وهي خسارة 

فشال انعقاد دحًن باورة فادحة، لم يفوقعها هو شخايا، بما في  ل  فريقي ال ي سعى ليل نهار إل
أظهر عنادا غير معهود عليي، بعقد المؤفمر، رغم ما قد يكللي  -كما أسللنا-المؤفمر، لبن عباس 

  ل  من قطع شعرة معاوية مع اإلقليم العربي.
وقد جا  مللفا أن خطاق عباس في المؤفمر ال ي زاد عن الساعات الثً ، لم يفطر  إلى دحًن، 

ارة معروفة في الخطابات السياسية الرسمية، ويلهم منها عدم اصهفمام ص فلميحا وص فاريحا، وهي إش
بدحًن، وص اصبفرا  بالوساطات الفي جا ت من أجلي، وهو ربما ما حرم دحًن وفريقي من وقود 

 سجال سياسي واءعًمي كان سي ر بعباس.
يا يلفزم بالامت، وبعد مرور ما يزيد عن األسبوعين من انفها  مؤفمر ففل، فما زال دحًن شخا

ولم ينبس ببنت شلة ألي وسيلة إعًمية، رغم أن مساعديي لم يفوانوا لحظة عن فوجيي سيل 
اصفهامات بحق عباس وقيادة ففل الجديدة، بل والفهديد بافخا  إجرا ات فنظيمية وحركية للطعن 

 بقانونية ما حال في المؤفمر.
انفها  المؤفمر، فمثل بالفح ير لعقد مؤفمر ولعل الحدي  األبثر رواجا في فريق دحًن عقق 

ففحاوي جديد للرد على ما حال في مؤفمر المقاطعة، مما أفسل كثيرا من الفحليًت والفلسيرات 
صعفبار  ل  فهديدا غير مسبو  بإحدا  انشقا  فنظيمي فاريخي، للفمرد على القيادة اللفحاوية 

على البقا  بعيدا، وهو ما يمكن فلسير  على أني  الحالية، في حين حافا "المايسفرو" الخاص بهم
 رغبة مني بالفخطيط ل ل  المؤفمر دون  جيئ اادر عني.

الحقيقة أن فر ية انعقاد مثل ه ا المؤفمر الجديد، فطرح مباشرة السؤال المفعلق بالجغرافيا الفي قد 
ن المؤفمر، يعني أن فحف ن انعقاد ، نظرا لما يحفلي ه ا السؤال من أهمية مركزية، فمن يحف 

موافق على شق عاا الطاعة على عباس، ويف من فلقائيا أني يبار  حاول انشقا  فنظيمي فيما 
 يمكن اعفبارها من أببر الحركات الوطنية الللسطينية، فمن يجرؤ على  ل  

قد ص يلشي كافق السطور سرا إن كشي أن دحًن سعى بكامل ثقلي لدى حركة حماس الفي فدير 
 اأ في قطاأ غزة، لفنظيم سلسلة من فعاليافي الفنظيمية والحزبية في مرحلة ما قبل وما بعد األو 

انعقاد المؤفمر السابع في رام هللا، ورغم أن حماس وافقت مبدئيا على فنظيم فيار دحًن لبع  ه   
ن ما اصحفلاصت، ومنها إحيا   كرى وفاة الرئيس الللسطيني الراحل ياسر عرفات، لبنها سرعا

فراجعت، لما ا، ص أحد يعرال، لبن من الوا ل أنها ص فريد أن فسجل على نلسها أنها ساندت 
 دحًن في اراعي الداخلي مع عباس.
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من الوا ل أن حماس ص فنسى ما يمكن اعفبار  ث را فاريخيا لها مع دحًن من  عقود طويلة، سوا  
جامعة اإلسًمية في ثمانينات القرن الما ي، حين كان ناشطا في حركة الشبيبة الطًبية داخل ال

أو حين فرأس جهاز األمن الوقائي، وفزعمي لحملة اسفئاال ش فة الحركة، بمطاردة قادفها ومًحقة 
مقافليها خًل سنوات الفسعينات، مع العلم أن عباس في ال لة الغربية ص ينثر الورود على منازل 

 لسير والسلو .عناار حماس، وص يمنحهم شهادات حسن ا
موقي حماس من دحًن، قد يفجاوز خًفات الما ي إلى مخاوال الحا ر والمسفقبل، باعفبار 
الرجل يمل  عًقات وثيقة مع النظام الحابم في مار اليوم، بجانق اًفي المفينة مع عدد من 

م ه   الدول األنظمة العربية الفي فبن عدا  معلنا  د الحركة، وربما ليس سرا أن بع  حيثيات دع
لدحًن يق ي بالق ا  على حماس الفي فسيطر على غزة، وفسبق لفل  األنظمة اداعا مزمنا، 

 كونها امفدادا لجماعة اإلخوان المسلمين.
 

 خيارات اإلقليم
اللفور في عًقات عباس مع اإلقليم العربي المحيط بي شي ، وسماح ه   الدول العربية بدعم 

آخر، بمعنى أبثر و وحا فإن العواام المحيطة بالللسطينيين،  انشقا  فاريخي عن ففل شي 
صسيما القاهرة وعمان وبع  عواام الخليئ العربي، كانت ففمنى، وربما ما زالت، أن فنجل جهودها 
بالماالحة اللفحاوية الداخلية، رغم فباعد فراها يوما بعد يوم، وفل ل  ل  على أن يكفق في 

 ها رعت وفبنت ودعمت حاول شرخ جديد بين الللسطينيين.سجًت الفاري  بعد عقود أن
فما زال البل يعلم، وي كر، كيي أن العديد من الدول العربية كانت فحف ن حركة ففل من  إنشائها، 
غم حدو  بع  مراحل الفوفر والاراأ مع ه   الدولة أو فل ، وهو ما قد يحول بينها وبين رعايفها 

 لشق عاا الطاعة داخل الحركة.
كافق ه   السطور علم أن دحًن قدم طلبا لدى األردن للسماح بإقامة مؤفمر مواز لمؤفمر عباس، 
لبن عمان لم فعطي موافقة على  ل ، رغم أنها لم فسهل مرور كوادر ففل إلى رام هللا للمشاركة 

ي سبعينات بالمؤفمر السابع، وهو ما يعني أن السلطات األردنية ص فريد فبرار ما شهدفي أرا يها ف
 القرن الما ي من أحدا  سبفمبر/أيلول األسود، بينها وبين مقافلي ففل.

مار من جهفها، الداعم األببر لدحًن، لم فعطي حفى كفابة ه   السطور جوابا نهائيا بالموافقة أو 
الرف  على مؤفمر  المقفرح، فالماريون ربما يريدون اصحفلاظ بشعرة معاوية مع عباس، ويفبعون 

ي سياسة حافة الهاوية، وص يريدون أن يحملوا وزر اصنشقا  ال ي قد يعاي بلفل، فالسياسة مع
 الخارجية لمار الحالية لديها من اإلخلاقات ما قد يجعلها غير مسفعجلة إل افة المزيد منها.
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ي ربما لم يفبق أمام دحًن إلقامة مؤفمر  المقفرح سوى غزة، حي  يفجمع أناار  بكثرة، ويمكن ل
ما زالت غير مفشجعة للدخول في أفون  -كما أسللنا-اإلفيان بتخرين عبر معبر رفل، لبن حماس 

 الاراأ اللفحاوي الداخلي، ول ل  فبدو مؤشرات إقامة دحًن في غزة  ئيلة للغاية.
أخيرا.. ص أحد يعلم كيي سفؤثر ه   الفطورات الداخلية على مسفقبل ففل، وهل سفعجل باصنشقا  

أم أنها أجه ت فكرة اصنشطار من أساسها، في ظل ما يبديي عباس من إارار منقطع  عنها،
النظير على إقاا  دحًن، ولألبد، عن الوال ففل، لبن القادم من األيام ربما يمنحي مزيدا من 
السيطرة والفحكم على الحركة، ولمن سي في بعد  من الورثة المحفملين ال ين يكنون خاومة علنية 

 لدحًن.
 18/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 صمت محير ومريب .53

 فهمي هويدي
أن ثمة افااصت جارية في الوقت الراهن لعقد مؤفمر إقليمي « يديعوت أحرونوت» كرت احيلة 

« المعفدلة»برعاية مارية وفنسيق إسرائيلي يهدال إلى فحسين عًقات إسرائيل مع الدول العربية 
« 12/16»لخبر الخطير نشرفي الاحيلة العبرية يوم الجمعة الما ي دون حل الق ية الللسطينية. ا

« الموساد»في سيا  فقرير لها عن زيارة سرية إلى واشنطن قام بها رئيس جهاز المخابرات الخارجية 
يوسى كوهين، بفبليي من رئيس الوزرا  بنيامين نفنياهو للقا  طاقم الرئيس األمريكي المنفخق 

 ول خطوات العمل المشفر  في ظل الرئاسة الجديدة.وفبادل اهرا  معهم ح
أشار فقرير الاحيلة اإلسرائيلية إلى أن وفد الموساد ركز في مباحثافي على أربعة عناوين رئيسية 
هي البرنامئ النووي اإليراني واألزمة السورية والق ية الللسطينية وفهديدات اإلرهاق، أما مو وأ 

عداد لي من جانق مار فقد فم الفطر  إليي في سيا  إحاطة المؤفمر اإلقليمي ال ي يجرى اإل
 اإلدارة األمريكية الجديدة باألو اأ الفي فنوى إسرائيل فرفيبها في الشر  األوسط.

الخبر قوبل بامت محير ومريق. فً القاهرة ادقفي أو ك بفي، كما أن الحكومة اإلسرائيلية لم فعلق 
 مة قرائن عدة ص فسفبعد  منها ما يلي:عليي بالسلق أو باإليجاق مع  ل  فث

> ثمة اهفمام ملاجذ من جانق بع  الدول العربية بإحيا  المبادرة العربية الفي طرحت في قمة 
 «.فحديثها»ثم نسيت بعد  ل . وجرى الحدي  عن إجرا  بع  الفعديًت بدعوى  2002بيروت عام 
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الباق للفطبيع مع إسرائيل ال ي فحدثت وهو الماطلل ال ي اسفخدم لفلريغها من م مونها وففل 
أن فمت في ه   « فاادال»عني المبادرة مقابل اصنسحاق البامل من األرا ي الفي احفلفها. و

 األجوا  زيارة المسئول السعودي السابق إلسرائيل في أول بادرة معلنة من نوعها.
 م مار واألردن واإلمارات > ظهور فجمع إقليمي خار  الجامعة العربية باسم الرباعية العربية 

دول فحفلا بعًقات دافئة بدرجة أو أخرى مع إسرائيل، كما أنها فشفر  في اصنحياز  وهيوالسعودية 
للقيادي الللسطيني السابق محمد دحًن ال ي فرشحي لخًفة أبو مازن من خًل فقديمي بحسباني 

 زعيما لفيار اإلاًح الللسطيني.
ما ي عن أن الرباعية الم كورة أعدت مشروعا ل اًح الللسطيني > أعلن في شهر سبفمبر ال

نها  اصنقسام داخل حركة ففل بما يسمل بعودة محمد دحًن إلى قيادة الحركة، و ل  إلى جانق  واء
مقفرحات أخرى، وطبقا لما نشر آن ا  فإن دول الرباعية لوحت ألبو مازن ب ني في حالة رف  

 من جانبها لمعالجة المشكًت العالقة بمعزل عني.مقفرحافها فإنها سوال ففارال 
> فوافر إشارات رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنيامين نفنياهو إلى احفلاظي بعًقات شخاية مع بع  

« المعفدلة»القادة العرق، وحديثي الدائم على مدى العام عن وقوال إسرائيل إلى جانق الدول العربية 
 نلو  اإليراني في العالم العربي.في مواجهة اإلرهاق، و د فمدد ال

> الحدي  الاريل في بع  األوساط عن أهمية الفحالي اصسفرافيجي مع إسرائيل، وهو ما عبر 
عني أحد األباديميين الماريين المحسوبين على األجهزة األمنية  ات الالة بالمو وأ في مقال 

لكرة  افها رددها قبل أيام وزير الدفاأ ومما لي دصلفي في ه ا الادد أن ال«. الشرو  »نشرفي جريدة 
األمريكي السابق ورئيس اصسفخبارات األمريكية األسبق ليون بانيفا إ  سئل ه ا األسبوأ في جلسة 
للمنفدى اصسفرافيجي العربي ال ي عقد في دبي عن المنهئ األف ل للفعامل مع إيران فرد قائً إن 

 شكال.الفحالي مع إسرائيل سيحسم األمر ويحل اإل
ليس لدينا ما يقطع باحة خبر رعاية القاهرة لمؤفمر للفطبيع مع إسرائيل، لبن فوجهات اإلدارة 
األمريكية الجديدة ص فدأ مجاص للش  أن العام المقبل سيكون عام إسرائيل، والفجهيزات الجارية اهن 

 لنقل السلارة األمريكية إلى القدس قد فبون أول الغي .
 19/12/2016، السبيل، عم ان
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 سفير ترامب في إسرائيل نموذج إلدارته الجديدة .54
 حلمي موسى
يبدو الرئيس األميركي المنفخق دونالد فرامق أقرق ما يكون إلى شخاية هزلية وجدت نلسها فج ة 
ففحكم بماير العالم. وكان في فنافسي على الرئاسة األميركية يفارال وك ن دافعي هو الفواجد على 

الرغبة اللعلية في أن يكون مسؤوص ومديرا لحياة األميركيين وكل من يف ثر بهم في الساحة أبثر من 
العالم. وعندما فاز واال اللعبة بطريقفي وعكي على محاولة إدارة أميركا وبعدها العالم بطريقة رجل 

 األعمال المجرق.
عن سياسة أميركية  كان أول ادام لي مع الاين الفي بدأت فبشر عن أنيابها في ظل ما فرا  فخليا

وليس مسفبعدا أن فرامق مقبل على ادام «. اين واحدة»مسفمرة من  ثًثة عقود فقوم على فكرة 
مع جمهور واسع في أميركا فرب ى على العدا  مع روسيا واار يسمع كل يوم أني كان لروسيا دور 

سقاطفي انفخاق فرامق  خارجية فيرلسون نوعا هيًري كلينفون. ورأى كثيرون في فعيين وزير ال واء
ثًثي مهين لجميع من ص يرفاحون لروسيا. وبالنسبة لنا كان مس  الخفام فعيين  إابعمن رفع 

 المحامي ديليد فريدمان سليرا ل دارة في إسرائيل.
وربما أن البثير من العرق والمسلمين ص يعرفون شيئا عن فرامق وأفكار  المفطرفة  د الللسطينيين 

سرائيل ممن يرون في ومع المسفوطن ين. ولبن ه ا الجهل ليس نايق البثير من اليهود في أميركا واء
نما أي ا معاد لمن يخفلي معي من اليهود. وقد اعفبر  فريدمان ليس مجرد شخص معاد للعرق واء

اليهودية اليسارية في أميركا نوعا من المفعاونين مع النازية في زمن « جي سفريت»جماعة مثل 
و ص يكفلي ب ل  بل يطمل إلى فر  قيمي على المجفمع اإلسرائيلي من خًل ف ييد  المحرقة. وه

 لًسفيطان ورف ي لحل الدولفين ومعادافي للديموقراطية.
أول منظمة فعلن معار فها لفعييني سليرا ألميركا في إسرائيل « جي سفريت»وليس ادفة أن فبون 

مل  د  لدى أع ا  البونغرس، وهم أاحاق حق وفشهر رغبفها في الفادي له ا الفعيين عبر الع
الماادقة واصعفرا  على ه ا الفعيين. وبعد  ل  جا  اصعفرا  من جانق منظمات يسارية 

مني « البيت اليهودي»إسرائيلية رأت أن فريدمان أقرق إلى فمثيل المفطرفين من أناار كهانا وحزق 
أعلن أن على فريدمان إن فم « لاهيونيالمعسكر ا»إلى أي جهة أخرى. بل إن حزق العمل أو 

فعييني أن ي خ  بالحسبان واقع أن أبثر من ناي اإلسرائيليين ص يفلقون مع أفكار   د الدولة 
 الللسطينية وحل الدولفين.

الليبرالية افففاحيفها لفعار  فعيين فريدمان. وكفبت « هترفس»وربما له ا السبق كرست احيلة 
فريدمان، حسق سيرة حيافي وفاريحافي، ص ينفمي »أن « غوق فيهاشخاية غير مر »فحت عنوان 



 
 
 
 

 

 39 ص             4143 العدد:        19/12/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

الى المادة الفي يانع منها سلرا  بارزون بل وص يشبي في خلليفي السلرا  اليهود الثًثة من  
الجانق. لو  وأحاديالفسعينيات، مارفين ايندي ، دانييل كارفسر ودانييل شابيرو. فهو أحادي النظرة 

ة خااة بهم في ال لة الغربية لبان من المناسق أن يكون فيها سليرال وربما كان للمسفوطنين دول
يجق أن يكون مع المالحة اصميركية العامة وعليي  األساسحفى ه ا ص يكون احيحا صن فماثلي 

والسياسية إلسرائيل كلها، وليس فقط لل يل اصسفيطاني ال ي يهز  األمنيةأن يلهم أي ا المالحة 
يفجاهل »ت أن ه ا الفعيين يفعار  اراحة مع ناائل بارا  أوباما لفرامق ال ي ورأ«. للبلق

بشكل فظاهري جوانق أخرى من المس لة اإلسرائيلية ال الللسطينية، يمنل الوظائي للموالين لي ويغازل 
ما رف  مجلس الشيوخ فعيين فريدمان، في أعقاق  إ االمفطرفة اليمينية من يهود أميركا.  األقلية
 «.دقيق لخلليفي واسفجواق مفشدد، فسفبون ه   نعمة إلسرائيل فحص

األميركية  اإلدارةجدعون ليلي أن فعيين فريدمان يظهر أن « هترفس»واعفبر البافق اليساري في 
ورأى أن «. بشكل رسمي ومفحمسة إلنشا  نظام فال عناري بين البحر والنهر»فؤيد علنا و

بقاد »اليهود في إسرائيل كان يدفع من جيبي للمسفوطنين فريدمان خًفا ألسًفي من السلرا  
وصحا أن في األمر إيجابية واحدة وهي أن ه ا أنهى عار بيانات «. الفعدي على أرا ي الغير

أميركا  وادعا الفنديد اللارغة الفي كانت فادرها وزارات الخارجية األميركية بعد كل بنا  اسفيطاني 
عيين فريدمان جيد ألني نزأ القناأ أمام الللسطينيين واألوروبيين والعالم ب نها وسيط نزيي. وأبد أن ف

 عن وجي أميركا وف ييدها اصحفًل.
وأيا يكن الحال ثمة في إسرائيل من يرى في فعيين فريدمان جز  من سيا  مفبامل لفعيينات فقود في 

فاجر وهو ليس أبدا ااحق  النهاية إلى شر مة العالم. وفي نظر هؤص  فإن فريدمان ليس أبثر من
مبادئ، ما يسفدعي من إسرائيل الح ر حفى ص فغدو مجرد جز  من القة يعقدها فرامق مع آخرين 

أن فرامق إ افة إلى كوني مغرورا  « معاريي»قد فبون روسيا على رأسهم. وقد كفق ران أدلست في 
بدى كلو وي طامل لفغيير الو ع وابيانيا  وعناريا  وك ابا  إص أني مع فوليي مهام منابي قد يف

القائم. والو ع في العالم وفي أميركا ليس على ما يرام لجهة اللوار  اصجفماعية ولما يفبدى من 
علن. ويجد أن فرامق قد يقود إلى ثورة إن لم يحقق لألميركيين الغا بين ال ين حملو  إلى الرئاسة 

 مطامحهم.
إلى طريق جديد وغير مجرق. في إدارفي أشخاص  ووا ل من خًل الفعيينات أن فرامق يفجي

يملبون أمواص أبثر مما يملبي ثل  الشعق األميركي. وليس من الوا ل إن كانت ه   الفعيينات 
 والالقات الفي يفطلع لها.« الحلول الببرى »قابلة ألن فجلق لفرامق 

 19/12/2016السفير، بيروت، 
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 يـة"الـموسـاد" يــسـتـعـيـد صــورته الـقـو  .55
 رونين بيرغمان

المعركة هي اسم اللعبة. مهمفنا  رق قدرات اسفرافيجية للعدو قادرة على أن فمس بمسفقبل »
مواطني إسرائيل وبالسًم. وعند الحاجة يجق المس باألعدا  أنلسهم، ولبن فقط عندما يكون األمر 

ن  وقت غير بعيد به   البلمات، كما يقول شخص أنهى م«. جز ا  من فهم يف من وسائل عديدة
، عر  رئيس الجهاز، يوسي كوهين، م هبي اللكري في حدي  أجرا  بعد «الموساد»خدمفي في 

 فسلمي مهام منابي في بداية ه   السنة.
، في فونس، «حماس»باللعل هو من وقي خلي اغفيال مهندس الطيران ونشيط « الموساد»كان  إ ا

، فان ه ا هو اصغفيال األول المنسوق لجهاز ألجنبيةا اإلعًممحمد الزواري، مثلما نشرت وسائل 
الجبهة »ربما الثاني: عمر زيد من  أواصسفخبارات اإلسرائيلي من  فسلم كوهين مهام منابي  

 صقى حفلي في ظروال غام ة في بلغاريا(.« الشعبية
لجهد كانت إسرائيل باللعل فقي خللها، هي الطرال الظاهر والااخق ل إ اال ربة للزواري، 

، من «الموساد»اصسفخباري ال ي على ما يبدو يشار  فيي عشرات رجال اصسفخبارات والعمليات من 
يمكن اصففرا  ب نهم شخاو  قبل سنوات كشري  في مساعي فطوير «. أمان»، ومن «الشابا »

، حين غادر فونس الى دمشق. فقد كان على افاال وثيق مع حسان «حزق هللا«و« حماس»سًح 
حسق منشورات « الموساد» وال ي الا  « حزق هللا«قيس، رئيس وحدة فطوير الوسائل القفالية لالالل

حين « حماس»(. وقو ى الزواري عًقافي مع 2013أجنبية حين كان فحت قيادة فامير باردو في العام 
إقامفها، فونس وكان برغيا  مركزيا  في وحدة الطائرات غير الم هولة الفي فحاول المنظمة  إلىعاد 

 «.حزق هللا»، الفي زودت إيران بها «أبابيل»وف مل أن فف من أي ا طائرات انفحارية، مثل 
 إلقامة إمكانيةفي قطاأ غزة الاغير والمكفا، ال ي يوجد فحت العين اليقظة إلسرائيل، ص فوجد 

 ا العلم وحدة كه  . ولبن في فونس وجدت المنظمة أي ا مناطق الطيران الًزمة، وك ا الشخص 
بؤرة  إلىهي الفي رفعفي « حزق هللا»في غزة وفي دمشق ومع « حماس»الفقني: عًقافي مع 

 المس بي. إلىاسفهداال ماليي، ال ين رويدا رويدا رأوا فيي جهة خطيرة أبثر ف بثر، وفكروا بالحاجة 
« د هدالبً»، أي ليست حقا  دولة عدوا أو «هدال رقيق»دولة « الموساد»فونس هي ما يسمى في 

بًد »على حد فعبير الجهاز مثل سورية أو إيران. ومع  ل  فهي أي ا ليست دولة غربية فعفبر 
فخلل «. الموساد»فقدان حرية مقافل  إلىمن ش ني أن يؤدي « بًد قاعدة»فشل عملية في «. قاعدة
 ينفهي بموفي. أنلقا  قب  في بًد هدال من ش ني إأو 
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ال ي يقي خلي اصغفيال، فان كوهين ورجالي عر وا بالف بيد على  باللعل هو« الموساد»كان  إ ا
، خطة أقنعفي. يمكن اصففرا  بان المعفقلين في فونس ليسوا األملنفنياهو، ال ي جرق خيبات 

 مفورطين، وسيطلق سراحهم قريبا.
منها، روحا  عمليافية مفلرعة، كانت الفاليات على ما يبدو جز ا « الموساد»ب  مائير دغان في 

 إيرانولبن ليس الفاليات فقط. فهك ا مثً رأى أهمية هائلة في الفعاون مع الوصيات المفحدة لمنع 
عنار يكلي أن فف بد  ألي 25فلي آلة مفوسطة يوجد »من اسفيراد عناار حرجة للمشروأ النووي. 

ي ، بل عناار ليس كل ش –من أن الشركة المنفجة لها ص يمكنها أن فقدم بع ا من ه   العناار 
 األبثرأحيانا يكون  أخرى من جهة »، قال دغان وابفسم م يلا: «فإ ا باهلة ص فعمل –قليلة فقط 

 «.نجاعة هو قفل السائق وانفهينا
إن عملية في ساحة بعيدة جدا كفونس، حيال شخص أغلق الظن كان يعرال اني يوجد فحت نوأ من 

البيومفرية، فان ه   خطيرة جدا ، ويلفر  أن فنل  فقط  ةوباألجهز الفهديد، والعالم ملي  بالباميرات 
هدال يكون وا حا أن إزالفي عن طاولة اللعق سفلحق  ررا مهما  بالخام.  – د هدال  ي قيمة 

لاقت أمنشغل في كثير جدا من العمليات، بخًال الاورة الفي « الموساد«كما فوجد قيمة رمزية: فال
. ومع  ل ، ص فوجد مثل عمليات األشخاصفركز في قفل بي، ب ني ليس جهازا كل انشغاصفي ف

 باللعل مسؤوص عنها، كي فعظم اورفي القوية.« الموساد»كان  إ االفالية ه  ، 
كانوا، سنجدهم ونقفلهم. على مدى السنين  أينماإسرائيل،  أعدا الرسالة الفي ينطوي عليها اصغفيال: 

و راعي الطويلة، كجهاز عدواني عديم الرحمة. ص « الموساد»حول اسم  أسطورة األعمالخلقت ه   
 عينيي بقدر ص يقل عن هدال الوقاية.  أمامب س، بالنسبة لجهاز اسفخبارات هدال الردأ مو وأ 

 «يديعوت»
 19/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 "حمـاس" لـن تـقـدم على مـواجهـة جـديـدة فـي غـزة .. ولكـن .56

 عاموس هرئيل
ً ، الخميس الما ي، في فونس، إلى قائمة ين م مفحمد الزو  اري، مهندس الطيران ال ي أردي قفي

، «اإلرهابية»طويلة من القفلى ال ين ق وا في عمليات اغفيال في الشر  األوسط نفيجة لنشاطافهم 
وال ين فم افهام إسرائيل باغفيالهم. اعفرال الجناح العسكري لحركة حماس، أول من أمس، بعد الظهر 

ر ما، أن الزواري كان ع وا في الجناح العسكري، وقائدا لفطوير الطائرات دون طي ار الفابعة وبف خي
 للحركة.
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وسبقت عملية اصغفيال ه   في فونس، في العقد األخير فقط، عملية اغفيال عماد مغنية، قائد 
فبنولوجيا في ، وال ي قففل في دمشق، واغفيال حسان اللقيس، قائد جهاز ال«حزق هللا»العمليات في 

وال ي قففل في بيروت، واغفيال محمود المبحوح في دبي، وهو من قادة فهريق السًح « حزق هللا»
ا سمير القنطار،  الدرزي ال ي عمل  من الوال « المخرق»في حركة حماس. قففل قبل عام أي  

ارة جوية ، بعد إطً  سراحي  من القة فبادل أسرى من السجون اإلسرائيلية، في غ«حزق هللا»
داخل سورية. وافهمت فل  الفنظيمات إسرائيل بالقيام بعمليات اصغفيال، وحافظت إسرائيل في كل 
فل  الحواد  على غمو  ما، ممفنعة عن اإلجابة بشكل وا ل حول إ ا كانت المسؤولة عن فل  

ا أنها فحفلا بحقها في محاربة  ا.خار  حدو « اإلرهاق»اصغفياصت، ولبنها ار حت دائم   دها أي  
فو ل السياسة اإلسرائيلية المفعلنة، ما عدا في حاصت اسفثنائية  مثلما عملت بشكل ممنهئ على 

« اإلرهابيين»اغفيال المسؤولين عن قفلة الريا يين اإلسرائيليين في أولمبياد ميون (، أن اسفهداال 
ً  وليس لفالية حسابات نف« إرهابية»يهدال إلى منع وقوأ عمليات  يجة أعمال حدثت سابق ا. مسفقب

، ناشط ا في الجناح العسكري للحركة «حماس»كان الزواري، المواطن الفونسي، وفق ا لفاريحات 
 خًل العقد األخير.

ويبدو أن  ل  جا  بنا  على أيديولوجية الزواري  كان ع وا في جماعة محلية مفلرعة عن حركة 
وخبرفي بفشغيل الطائرات دون طي ار. يبدو أن  ، الحركة األم لحركة حماس(«اإلخوان المفسلمين»

ا. فقول بع  الفقارير إني سبق أن عمل في دمشق، « حزق هللا«الزواري كانت فجمعي عًقة بال أي  
وأني مك  في لبنان، مؤخر ا. وفقول وسائل  2012حفى العام « حماس»حي  كانت فيها مكافق 

ا ب ع مرا ت عبر األنلا  من سينا ، من أجل فدريق أع ا  اإلعًم العربية إني دخل إلى غزة أي  
 الجناح العسكري في حركة حماس.

، على «الجهاد اإلسًمي«و« حماس»يعمل الجناحان العسكريان للفنظيمين الللسطينيين في غزة، 
فطوير فرأ الطائرات دون طي ار. قففل قبل أبثر من عشر سنوات نفشطا  من حركة الجهاد في غزة 

  عندما حاولوا ففل رزمة بريدية فحفوي على طائرة دون طيار كانوا قد طلبوها من إثر انلجار حد
خار  البًد. فسفخدم حركة حماس في السنوات األخيرة الطائرات دون طيار لمراقبة نشاط الجيش 

، أسِقطت طائرة دون «الجرال الاامد»خًل عملية  2014اإلسرائيلي في محيط غزة. في فموز 
غزة إلى منطقة قريبة من أسدود، بوساطة اواري  البافريوت الفابعة للدفاأ الجوي طيار، دخلت من 

، طائرة دون طي ار من غزة إلى سما  2015اإلسرائيلي. دخلت أي ا، بعد سنة من  ل ، في حزيران 
 إسرائيل وسقطت في منطقة ملفوحة قبل حفى أن يفمكن سًح الجو من إسقاطها.
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ا اصففرا  أن  ، حي  يفم «طائرات دون طيار انفحارية»ففخطط صسفخدام « ماسح»يمكن أي  
، ال ي يفشار  «حزق هللا»فلجير المواد المفلجرة الفي فحملها الطائرات فو  أهداال العدو. يسفخدم 

، «أبابيل»وحركة حماس بع  فقنيافي الحربية، طائرات دون طي ار إيرانية الانع، من مجموعة 
طت اثنفين منها في حرق لبنان الثانية. يحمل بع  فل  الطائرات دون والفي كانت إسرائيل قد أسق

 طي ار مواد مفلجرة.
فبح  حركة حماس طوال الوقت عن طفر  لففلو  على الجيش اإلسرائيلي في أية معركة قادمة في 
ر في ه ا السيا  مجموعة من الوسائل الهجومية الفي من ش نها أن فنقل  القطاأ. فهي ففح  

إلى داخل األرا ي اإلسرائيلية، بينما يقوم الجيش اإلسرائيلي بعمليافي داخل غزة. فنوي المعار  
، إلى جانق األنلا ، اصسفعانة بغوااين كوماندوز بحري، كما سبق أن فعلت عند شاطذ «حماس»
، واسفخدام طائرات دون طي ار ومظليين يسفعينون «الجرال الاامد»في بداية عملية « زيكيم»

 ت الشراعية.بالطائرا
لن فقود بال رورة ه   الحادثة إلى حرق جديدة على الحدود بين إسرائيل وغزة على الرغم من 
الفاريل األولي لحركة حماس أن الزواري كان من أع ا  الحركة، وأن إسرائيل هي المسؤولة عن 

ا في حاصت مفشابهة، مثل عملية اغفي« حماس»اغفيالي. فقد امفنعت  ال المبحوح، في الما ي أي  
 عن الرد مفباشرة عند الحدود.

يفعلق القرار بمهاجمة األرا ي اإلسرائيلية ثانية باعفبارات كثيرة، كفعيين قائد جديد للجناح السياسي 
، بدل خالد مشعل، والخًفات بين الجناح السياسي والجناح العسكري، والظروال الحيافية «حماس«لال

من القيام ب ية عملية « حماس»اصعفبار الرئيسي ال ي يمنع  الاعبة في القطاأ. يبدو حالي ا أن
ا بالشعور أن مار، 2014يفعلق بالثمن الباها ال ي دفعفي غزة في الحرق األخيرة، العام  ، وأي  

 الفي عززت الفنسيق األمني مع إسرائيل، ص فنوي فقديم أي دعم للحركة.
ا  صحفمال عملية انفقام ملاجئة، ولبن ليس من يجق على إسرائيل، في ه   الظروال، أن فسفعد جد 

المفوقع أن ففقرر الحركة ففل معركة جديدة فقط بسبق مقفل مواطن فونسي بعيد عن القطاأ، مهما 
 الخاص بالطائرات دون طي ار.« حماس»كانت أهميفي لبرنامئ 

 «هآرتس»
 19/12/2016األيام، رام هللا، 
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