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 نواباللبحث قانونية رفع الحصانة عن  بمشاركة نواب فتح ستثنائية للتشريعي الفلسطينيجلسة ا .1
تجةر  ايمشةاورات ، نادية  سةعد ايةدين ،انعم  ، نقاًل عن مراسلته في 21/12/2016 ،الغد، عّماننشرت 
يتئامهةا ايخمةيس، ممةت تةرجي  ا يعقد جلس  استثنائي  يلمجلس ايتشريعي ايفلسطيني، اييوم أو غةداً  حايياً 

اييةةةوم، يبحةةةق مةةةد  رانونيةةة  رةةةرار ايمحكمةةة  ايدسةةةتوري  برفةةةت ايحوةةةان  عةةةن األع ةةةاء ايخمسةةة م، وفةةة  
 عةد  ورال ايطيةراو  يةةماي"دم  ن مانعقةاد جلسة  مايتشةريعيم ت   أحد اينواب ايخمس . ،اينائب جمال ايطيراو 

رفعهةةا  يةةئ هيئتةةه  نائبةةًا ، عبةةر عري ةة  تةةم   120خطةةوم مهمةة ، دعةةا  ييهةةا ربةةت أع ةةاء ايمجلةةس  مةةن 
 ايعليا، حيق ستعقد ايجلس  بايتواف ، غايبًا اييوم، غدام استكمال ايمشاورات حيايهام.

وأ ةةاأ أن ايجلسةة  مسةةتبحق فةةي بنةةد واحةةد مةةدرا علةةئ جةةدول أعمايهةةا بشةةنن رانونيةة  أو عةةدم رانونيةة  
 ايبريماني م.ررار ايمحكم ، ايذ  اتخذته بح  اينواب ايخمس ، وهم أع اء في كتل  حرك  فت  

بتشةكيلتها  ويفت  يئ ريامهم مبتقديم طعن ايمحكم  ايعليا ايفلسطيني  بقرار ايمحكمة  ايدسةتوري ، وأي ةاً 
ايمنافيةةة  يشةةةروط ايع ةةةوي  وايمعةةةايير ايقانونيةةة  اينافةةةذمم، معتبةةةرًا أن رةةةرار رفةةةت ايحوةةةان  مبيةةةد ايمجلةةةس 

 ةةد ايقةةرار، عبةةر تنوةةيم خطةةوات  ايتشةةريعي وحةةدوم. وأو ةة  بةةننهم مسيواوةةلون تحةةركهم ا حتجةةاجي
توةةعيدي ، مثةةل ايورفةةات وا عتوةةامات ووةةو   يةةئ مرحلةة  اع ةةراب ايمفتةةوت عةةن ايطعةةام، حتةةئ يةةتم 

 تحقي  مطايبهم بإي"اء ايقرارات ايوادرم بحقهمم.
اينائبة   ، أنأشةرأ ايهةور ،غةةم، نقةاًل عةن مراسةلها فةي 21/12/2016 ،القدس العربـي، لنـدنوأ افت 

خليل، ايتي ودر بحقهةا رةرار بايفوةل مةن فةت ، رايةت  ن ايجلسة  سةتكون مغيةر عادية م  نعيم  ايشيخ
 يلمجلةس ايتشةةريعي، تخوةةا يمنارشةة  مو ةةوه محةةدد، وهةةو رفةةت ايحوةةان  عةةن اينةةواب، وذيةةك رف ةةاً 
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يقرار ايرئيس عباس األخير برفت ايحوان  عن خمس  من نواب ايتشريعي. وأكةدت يةة مايقةدس ايعربةيم 
ون مغيةةةر عاديةةة م، واوةةةف  رةةةرار ايةةةرئيس عبةةةاس رفةةةت ايحوةةةان  بننةةةه ميمةةةس بايحيةةةام أن ايجلسةةة  سةةةتك

وحةةول  يلقةةانون األساسةةي ايفلسةةطينيم. ايسياسةةي  واينوةةام بشةةكل عةةامم، كونةةه حسةةب مةةا ت كةةد ممخايفةةاً 
كيفيةة  مشةةارك  نةةواب مةةن اي ةةف  اي"ربيةة ، فةةي وةةل منةةت ووةةويهم يقاعةةات ايمجلةةس فةةي مدينةة  رام  ، 

 ألمر سيكون سهال في ول توفر ايعديد من وسائل ا توال بهم.أشارت  يئ أن ا
، أن طةةالل اينبيةةه ،غةةةم، نقةةاًل عةةن مراسةةله فةةي 20/12/2016 ،المركــز الفلســطيني لإلعــالموجةةاء فةةي 

، ورعةوا مةن فةت  نائبةاً  33رال في حديق خاا يلمركة ايفلسةطيني يععةالم،  ن ، اينائب أشرأ جمع 
 شاركون من غةم واي ف  اي"ربي  وايخارا.علئ ايمشارك  في ايجلس ، وسي

 
سالمية تجاه نقل السفارة األمريكية إلى القدسالفلسطيني  مجلس الوزراء .2  يدعو لوقفة عربية وا 

جامعةة  ايةةدول ايعربيةة  ومنومةة  ايتعةةاون اعسةةالمي  يةةئ ورفةة   ايفلسةةطيني دعةةا مجلةةس ايةةوةراء :رام  
سالمي  وتحرك جاد وحاةم تجاو ني  ا ورحب  عدارم األمريكي  ايجديدم نقل سفارتها  يئ ايقدس.عربي  وا 

 ، برئاسةة  رامةةي ايحمةةد  ،20/12/2016 خةةالل جلسةةته األسةةبوعي  فةةي رام  ، يةةوم ايثالثةةاء ،ايمجلةةس
بقةةرار ايلجنةة  ايوةاريةة  ايعربيةةة  طةةرت مشةةروه ايقةةةرار ايفلسةةطيني بشةةنن ا سةةةتيطان علةةئ مجلةةس األمةةةن 

 ل ايعربي  ايشقيق  وايدول ايوديق  بايدعم ايكامل يمشروه ايقرار.كاف  ايدو  ايدويي، مناشداً 
وأدان ايتعليمةات ايوةةادرم عةةن رئةيس ايةةوةراء اعسةةرائيلي بتسةريت عمليةةات هةةدم منةاةل ايفلسةةطينيين فةةي 

واسةةتنكر ايمجلةةةس  رةةدام رةةةوات ا حةةتالل علةةةئ اغتيةةةال  ايةةداخل وشةةةر  ايقةةدس بحجةةة  عةةدم ايتةةةرخيا.
ةةةل كمةةةا  ريمةةاو  خةةةالل ارتحامهةةةا يبلةةةدم بيةةةت ريمةةا شةةةمال غةةةرب رام  .ايشةةاب أحمةةةد حةةةاةم عطةةةا اي حم 

حكومةة  ا حةةتالل ايمسةة ويي  ايكاملةة  عةةن حيةةام األسةةيرين أحمةةد أبةةو فةةارم وأنةةس شةةديد ايم ةةربين عةةن 
 يومًا. 85ايطعام منذ 

 20/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فلسطيندولة عترا  باالبية إلى الدول األورو  جميع المالكي يدعو .3
دعةا وةيةر ايخارجيةة  ايفلسةطيني ريةال ايمةايكي جميةت ايةدول األوروبيةة  : حسةين سوسةن أبةو - ايقةاهرم

ايتةةي يةةم تعتةةرأ، حتةةئ اون، بايدويةة  ايفلسةةطيني ،  يةةئ اعسةةراه بةةاععالن عةةن اعترافهةةا. ودعةةا ايمةةايكي 
ايرابةت يةوةراء ايخارجية  ايعةرب واألوروبيةين،  يةةئ كلمتةه أمةام ايجلسة  ايم"لقة  فةي أعمةةال ا جتمةاه  فةي

شةراك  كاملة ، مةا بةين دوية   ايعمل من أجةل اعسةراه فةي بةدء ايمشةاورات ايرسةمي  يلتووةل  يةئ اتفارية 
 فلسطين وا تحاد األوروبي، ما سيعةة ايشخوي  ايقانوني  يدوي  فلسطين.
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 حةةداق ت"ييةةر سياسةةي وارتوةةاد   وأكةةد ايمةةايكي أن رطةةاه غةةةم بحاجةة   يةةئ خطةةوات سةةريع  مةةن أجةةل
آمةن  علةئ أن ايفلسةطيني أوةب  غيةر وةيةر ايخارجية  شةددكمةا  وأمني به، عنهاء اي ة"ط وايحوةار.
هجمات شرس  من ربل ايمستوطنين اعسرائيليين، بةدعم كامةل  حتئ في بيته، خاو  م ننا نشهد يومياً 

 وايديني م.  يمدني من ايجيش وايحكوم  اعسرائيلي ، علئ ايمنشآت ايفلسطيني  ا
 21/12/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 األردنية يدين الهجوم في الكرك الفلسطيني مجلس الوزراء .4

ايحادق اعرهابي ايذ  ورت في مدين  ايكرك األردنية ، وأعةرب  ايفلسطيني أدان مجلس ايوةراء :رام  
ةائةةةه ايحةةةار  يةةةئ جاليةةة  ايعاهةةةل عةةةن ت ةةةامننا ووروفنةةةا  يةةةئ جانةةةب األردن ايشةةةقي ، وتقةةةدم ايمجلةةةس بع

يةةةئ ايشةةةةعب األردنةةةةي ايشةةةقي  وأهةةةةايي ايشةةةةهداء، داعيةةةاً  خةةةةالل جلسةةةةته ، األردنةةةي وايحكومةةةة  األردنيةةةة  وا 
، ايمةويئ عةة وجةل أن يت"مةد ايشةهداء بواسةت رحمتةه 20/12/2016 األسبوعي  في رام  ، يوم ايثالثاء

اجل، وأن يديم علئ األردن وشةعبها ايشةقي  ويسكنهم فسي  جناته، وأن يمن علئ ايجرحئ بايشفاء ايع
 نعم األمن وايرخاء وا ةدهار.

 20/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 لمجلس القضاء والمحكمة العليا القاضي عماد سليم سعد يؤدي اليمين رئيساً  .5
، اييمةةين 20/12/2016 ايثالثةةاء أد  ايقا ةةي عمةةاد سةةليم سةةعد، فةةي مقةةر ايرئاسةة  بةةرام   يةةوم :رام  

 محمةةةود عبةةةاس، رئيسةةةًا يمجلةةةس ايق ةةةاء األعلةةةئ، ورئيسةةةاً  ي فلسةةةطيناي ايسةةةلط ايقانونيةةة ، أمةةةام رئةةةيس 
 يلمحكم  ايعليا. 

 20/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
  

 ولياتها تجاه المعلم الفلسطينيؤ بحر يطالب حكومة التوافق بتحمل مسأحمد  .6
طايةةب اينائةةب األول يةةرئيس ايمجلةةس ايتشةةريعي ايفلسةةطيني أحمةةد بحةةر حكومةة  ايتوافةة  بتحمةةل  :غةةةم
واسةةةتهجن بحةةةر، خةةةالل حفةةةل نومتةةةه وةارم  ويياتها تجةةةاو ايمعلةةةم ايفلسةةةطيني وتمكينةةةه مةةةن حقورةةةه.  مسةةة

لسةطيني مةن ايتربي  وايتعليم بقاع  رشاد ايشوا بمناسب  يوم ايمعلم ايفلسطيني، ما يتعرل يه ايمعلم ايف
نمةا  تميية بين غةم واي ف  من حكوم  ايتواف  برئاس  ايحمد  ، وتابت مايق ي  ييست ايتعليم فقط؛ وا 

 ايوح  وايداخلي  كلها نفس ايمعانام ايتي نعانيها في رطاه غةمم.
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وهنن ايمعلم ايفلسطيني في يومه، مشيرا  يئ أن ايمعلم ول وةامدا يقةدم كةل مةا يملةك، ومةن ايمعلمةين 
 من ردم روحه من أجل ايوطن وردم أبناءو من أجل وطنه.

 20/12/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 محاكمة عبد هللا أبو رحمة غير أخالقية :ماهر غنيم .7
مةةةةاهر غنةةةةيم  ايفلسةةةةطيني ووةةةةأ وةيةةةةر ايدويةةةة  يشةةةة ون ايجةةةةدار وا سةةةةتيطان: كفةةةةات ةبةةةةون - رام  
ايجدار في بلعين عبد   أبو رحم  بةةمغير أخالرية ، تهةدأ  منس  يجن  مقاوم ي اعسرائيلي  محاكم اي

 يةةةةئ  رهةةةةاب ايمةةةةواطنين ونشةةةةطاء ايعمةةةةل ايشةةةةعبي  ةةةةد ا سةةةةتيطان وايجةةةةدارم. وأ ةةةةاأ: م ن توةةةةعيد 
ا حةةتالل يسياسةةاته  ةةد ناشةةطي ايمقاومةة  ايشةةعبي  فةةي كافةة  ايمنةةاط  ايمسةةتهدف ، مةةن رتةةل واعتقةةال 

ينتي في  طار تكامل األدوار ما بين أدوات ا حتالل من جيش وطرد واستيالء علئ ايممتلكات،  نما 
 ومستوطنين ومحاكم وبرعاي  ايحكوم  اعسرائيلي م.

  13/01/2011 ،الشرق األوسط، لندن
 

 حفل لتكريم "نخبة النزالء" :وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة .8
رم ايداخلي  واألمن ايوطني ب"ةم، يوم كرمت هيئ  ايتوجيه ايسياسي وايمعنو ، بوةا :طالل اينبيه - غةم

، نخبةة  مةةن نةةة ء ايسةةجون، حفوةةوا أجةةةاء مةةن ايقةةرآن ايكةةريم، وأتمةةوا عةةددًا مةةن 20/12/2016 ايثالثةةاء
 ايدورات ايشرعي  وايثقافي .

، وكيل وةارم ايداخلي  توفي  أبو نعيم، ومدراء دوائر ايتوجيةه 2016وح ر حفل احتفال اختتام أنشط  
 عنو  واعوالت وايتنهيل وممثلون عن وةارتي ايتربي  وايتعليم واألوراأ.ايسياسي وايم

 20/12/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تتخو  من صواريخ ثقيلة ودقيقة تمتلكها حماس "إسرائيل: "العبري 404موقع  .9
ائةب ايقسةام أعربت موةادر أمنية   سةرائيلي ، مسةاء يةوم ايثالثةاء، عةن مخاوفهةا مةن امةتالك كت :رام  

 ايجنات ايعسكر  يحرك  حماس وواريخ دريق .
ايعبةةر  عةةن تلةةك ايموةةادر رويهةةا، أن هنةةاك تقةةديرات يةةد  أجهةةةم األمةةن وايجةةيش أن  404ونقةةل مورةةت 

حرك  حماس باتت تمتلك ترسان  واروخي  ثقيل  ودريق ، وأنها ذات جودم عايي  تم تونيعها من ربل 
  يران.
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مخاوأ باألساس تعود عردام حرك  حماس علةئ اسةتخدام تلةك ايوةواريخ وأشارت ايموادر  يئ أن اي
 ايخطيرم خالل ايموج  ايمقبل .

 20/12/2016القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"أظهر أهميته لحماس وخطورته على  الزوارياغتيال  اإلعالم العبري: .11
ايةوار  ايمتهم بوةالته  واولت وسائل اععالم اعسرائيلي  اهتمامها باغتيال ايمهندس ايتونسي محمد

 ايوثيق  بايجنات ايعسكر  يحرك  ايمقاوم  اعسالمي   حماس .
وفةةي مقةةال يةةه بوةةحيف  ميةةديعوت أحرونةةوتم رةةال ايكاتةةب أييئةةور ييفةةي  ن ايةةةوار  بةةذل جهةةودا حثيثةة  
يتطةةةوير ايمنوومةةة  ايبحريةةة  ايتابعةةة  يكتائةةةب عةةةة ايةةةدين ايقسةةةام ايجنةةةات ايعسةةةكر  يحمةةةاس، مةةةن خةةةالل 

اي"واوةةات غيةةر ايمنهويةة ، وبةةذيك أنشةةنت حمةةاس سةةالحها ايبحةةر  ايمكةةون مةةن مئةة  مقاتةةل،  مشةةروه
 وايعديد من ايقوارب ايبحري ، وبات يعرأ بايكوماندوة ايبحر  يحماس.

وأ اأ ييفي أن ايةوار  اجتهد يتنسيس غواوات بحري  يتم ايتحكم بها عن بعد، ممةا يشةير  يةئ أن 
ر حمةةاس منوومتهةةةا ايعسةةكري  ايبحريةةة ، ويةةيس باي ةةةرورم يمةةا ردمةةةه اغتيايةةه جةةةاء يلحيلويةة  دون تطةةةوي

 يلحرك  في مشروه ايطائرات ايمسيرم.
وفي مورت ويلال اعخبار ، رال أمير بوخبةوط ايخبيةر ايعسةكر  اعسةرائيلي  ن اغتيةال ايةةوار  يكشةأ 

ثبةت أنهةا مةن اينقاب عن حرب ايوالل ايتي تخو ها  سرائيل عبعاد شب  ايحرب ايقادم ، وفي حةال 
 اغتايته فهو يعني أنها وجهت  رب  روي   يئ ايحرك .

وأ ةةةاأ أن ايجهةةة  ايتةةةي اغتايةةةت ايةةةةوار  رأت فيةةةه تهديةةةدا حقيقيةةةا يجةةةب ايةةةتخلا منةةةه، وهةةةو ين ةةةم 
يسلسل  طويل  من رائم  ا غتيةا ت ايمنسةوب  عسةرائيل فةي ايسةنوات األخيةرم، يكةن ايجديةد أن حمةاس 

ئ يتبني ايةوار ، واعتبارو واحب ايدور ايكبير ايذ  ا طلت به يتطةوير علئ غير عادتها سارعت  ي
 ردراتها ايعسكري  في ايسنوات ايما ي .

ويةةر  بوخبةةوط أن حمةةاس تسةةعئ  كتسةةاب ايخبةةرات ايعسةةكري  مةةن مختلةةأ أنحةةاء ايعةةايم، سةةواء فةةي 
دا عةن حةدود رطةاه ايجوانب ايجوي  أو ايبحري   د  سرائيل، مما يعني أن كوادر ايحرك  يعملةون بعية

 غةم يتقوي  ردراتهم ايتسليحي ، وايحوول علئ  مكانيات متطورم.
كما اعتبةر أن اغتيةال ايةةوار  يوهةر رةوم ايمخةابرات اعسةرائيلي  فةي رطةاه عةةم، ممةا دفةت حمةاس  يةئ 
ايعمل في هذو ايمجا ت ايعسكري  ايحساس  بعيدا عن غةم، وتهريب ايقدرات ايتسليحي  عبر األنفةا ، 

 منها ايطائرات ايمسيرم أو ايبحري .و 
 20/12/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 اإلرهابي في ألمانيا االعتداءفتح تدين  .11
عبرت حرك  ايتحرير ايوطني ايفلسطيني مفت م، عن ت ةامنها مةت أيمانيةا شةعبا وأحةابةا، ا: وف –بريين 

نين، في ايعاوةم  بةريين، ايةذ  غدام ا عتداء ايهمجي ذ  ايطابت اعرهابي ايذ  ورت مساء أمس ا ث
 أود  بحيام عدد من األشخاا.

ورال ايمتحدق باسم حرك  فت  في أوروبا جمال نةال، في بيان يوم ايثالثاء: محركتنا ترفل ا عتداء 
علئ حيام األبرياء ب"ل اينور عن ايسيا  وايةمان وايمكان، وذيك انطالرا من  يمانها بايح  بايحيام 

 وايسالم عايميام.
وأ اأ: أيمانيا بلد وةدي ، ورةد أوهةر شةعبه يلعةايم وجهةا مثاييةا فةي ايت ةامن اعنسةاني وايم ةيافي  
ايكبر  ايتي شهدناها خةالل األعةوام ايما ةي ، مةا يشةكل حةافةا   ةافيا ينةا يلتعبيةر عةن ت ةامننا معةه 

 في هذا ايورت.
 20/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
يران على خلفية معركة حلب ُمستشرق إسرائيلّي: توّتر .12  بين حماس وا 

، يوني بن مناحيم، وهو  ابط ساب  فةي جهةاة  ةهير أندراوس: - ايناورم رأ  ايم ستشر  اعسرائيلي 
األمةةن ايع ةةةام  ايشةةاباك ، رأ  أن ةةةه ورغةةم ايمسةةةاعدات ايعسةةةكري   ايتةةي يتلقاهةةةا ايجنةةات ايعسةةةكر   يحركةةة  

تمٍر مةن ربةل  يةران،     أن  ذيةك يةم يمنةت ايقيةادم ايسياسةي   حماس  كتائب عة ايدين ايقسام  بشكٍل مس
يلحركةة  فةةي رطةةاه غةةةم مةةن ايورةةوأ  ةةد  سياسةةات ايةةرئيس ايسةةور   بشةةار األسةةد، ايمةةدعوم مةةن طةةرأ 

 ايجمهوري   اعسالمي  ، في كل  ما يتعل   بايحرب األهلي  في سوري  ، علئ حد  تعبيرو.
، يفةت  يةئ مايمركةة األورشةليمي  يدراسةات ايسياسة  وايمجتمةتمي ويفت بن منةاحيم، ايةذ  يعمةل باحثًةا فة

أن  د. محمةةةود ايةهةةةار، ع ةةةو ايمكتةةةب ايسياسةةةي  يحمةةةاس، وأحةةةد ايةةةداعمين ايبةةةارةين عيةةةران فةةةي ريةةةادم 
 نطالر  حرك  حماس،  د  ايةةممجةرمم ايتةي رةام بهةا ايجةيش ايسةور    29حماس، ورت في ايذكر  اية
 من مت سكان ايمدين .في مدين  حلب، ودعا يلت ا

، ةعةم أن  محركة  ايوةابرينم،  -  ايعبةر   NEWS1وةعم في ايمقةال ايةذ  نشةرو فةي مورةت   اعسةرائيلي 
ايمواييةةة  عيةةةران تعمةةةل فةةةي رطةةةاه غةةةةم، وتقةةةوم بتشةةة"يل مئةةةات األع ةةةاء ايتةةةابعين يهةةةا، م شةةةيًرا  يةةةئ أن  

 وأسس ايحرك  ايجديدم. م سس ايحرك  هو هشام سايم ايذ  انش  عن حرك  ايجهاد اعسالمي  
أغلقةةةت حركةةة  حمةةةاس مكاتةةةب ايحركةةة  بعةةةد أن  بةةةدأت  2015وبحسةةةبه، فإن ةةةه فةةةي شةةةهر تمةةةوة  يوييةةةو  

ةن   بت"ييةر معتقةداتهم يلشةيعي ، وشةد د  علةئ أن  هةذو  بنشاطات نقاش ديني  من أجل  رنةاه ايمسةلمين ايس 
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ل  يران فقراء وم طه ن   شريط  ت"يير مذهبهم ايواهرم رائم  أيً ا في مور، وهناك ت مو  دين من ايس 
 يلشيعي ، وي سم ئ هذا بايعربي  تشي ت.

وسةةةا  بةةةن منةةةاحيم رةةةائاًل  ن  أجهةةةةم األمةةةن ايتابعةةة  يحمةةةاس، اعتقلةةةت األسةةةبوه ايما ةةةي، عةةةد م نشةةةطاء 
تةةةابعين يلحركةةة ، وحةةةاويوا أيً ةةةا اعتقةةةال مسةةة ويهم هشةةةام سةةةايم، يكن ةةةه اختفةةةئ بعةةةد أن  حةةةاويوا اسةةةتئناأ 

يحركةة . وأشةةار  يةةئ أن  هشةةام سةةايم كتةةب فةةي وةةفحته علةةئ مفيسةةبوكم، وكةةذيك غةةرد علةةئ نشةةاطات ا
متةةويترم، أن  حمةةاس ت حةةاول اعتقايةةه علةةئ خلفيةة  موارفةةه فةةي كةةل  مةةا يتعل ةة  بمةةا يحةةدق فةةي مدينةة  حلةةب 

 ايسوري  .
وةعم أن  حرك  حماس اتخذت في األسابيت ايما ي   جراءات سياسات شةديدم  ةد  كةل جهة  سياسةي  

ي رطةةاه غةةةم تحةةاول تجةةاوة ايقواعةةد ايتةةي تمليهةةا هةةي، علةةئ سةةبيل ايمثةةال، اعتقلةةت األجهةةةم األمنيةة  فةة
مشةةتبه بهةةم فةةي نشةةاطات يوةةاي  منومةةات سةةلفي  جهاديةة ، وحسةةب ادعةةائهم فقةةد  350يحمةةاس حةةوايي 

 خططوا يتنفيذ هجمات  د  موارت تابع  يلذراه ايعسكري  يحماس ومساعدم مداعشم فره شمال سيناء.
، تحةةةةاول حمةةةاس استر ةةةةاء موةةةةر ايتةةةةي تةةةةتهم حمةةةةاس ب هةةةذو اعجةةةةراءات، رأ  ايم ستشةةةةر  اعسةةةةرائيلي 

، وبايمسةةاعدم فةةي اينشةةاطات اعرهابي ةة  ايتةةي تقةةوم بتنفيةةذها جماعةة  ماعخةةوان  باع ةةرار بنمنهةةا ايقةةومي 
 ايمسلمينم ومداعشم في سيناء.

و واستمرارو، وعدم ايسمات أبًدا بةن  وخل ا  يئ ايقول  ن  مولح  حماس هي ايحفاو علئ هذا ا تجا
ن  مت مور، علئ حد  تعبيرو.  نشاطات ت شكل خطًرا علئ ايعالرات ايم تحس 

 20/12/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 إسرائيلياً  فتى بزعم طعنه جندياً  اعتقالعن  يعلن "الشاباك" .13
ثةاء، عةن اعتقةال فتةئ فلسةطيني أعلن جهاة األمن ايعام اعسرائيلي مايشةاباكم، مسةاء يةوم ايثال: رام  

 من بيت سوريك بةعم طعنه جنديا منذ شهرين ررب ايقدس.
عاما  واعتقل في ورت ساب  من ايشهر ايجار   17وحسب بيان ايشاباك، فإن ايفتئ يبلغ من ايعمر  

من منةيه في بيت سوريك ررب رام   يالشتباو به بايوروأ خلأ عملي  طعن جنةد  رةرب مسةتوطن  
 هار ايقريب  من ايقدس في ايخامس عشر من أكتوبر/ تشرين أول ايما ي.أدار 

ووفقا يلبيان، فإن ايفتئ خالل ايتحقي  معه اعترأ بتنفيذو ايعملي . مشيرا  يةئ أنةه سةيقدم  ئحة  اتهةام 
  دو خالل األيام ايمقبل .

 20/12/2016القدس، القدس، 
 



 
 
 
 

 

 11 ص             4145 العدد:        21/12/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 لب في مستشفياتهامستعدة لعالج النازحين من ح "إسرائيلنتنياهو: " .14
 ن  سةةةرائيل  ،يةةةوم ايثالثةةةاء، ةراء اعسةةةرائيلي بنيةةةامين نتنيةةةاهورةةةال رئةةةيس ايةةةو : علةةةي خفةةةاجي -ايقةةةدس 

 تبحق  مكاني  نقل ايناةحين ايموابين من مدين  حلب ايسوري   يئ ايمستشفيات اعسرائيلي  يلعالا.
ر حةدود ايجةو ن ايتةي تحتلهةا  سةرائيل ون قل ايعديد من ايموابين أثناء ايحرب األهلي  ايسوري  سرا عبة

 سةةةوري  يةةئ مستشةةفيات  سةةرائيلي  علةةئ مةةةدار األعةةوام ايثالثةة  ايما ةةي  علةةةئ ايةةرغم مةةن أن  سةةرائيل و 
 رسميا في حاي  حرب.

ورال نتنياهو خالل اجتماه مت مراسلين أجانب في ايقدس منحن مستعدون  ستقبال اينسةاء واألطفةال 
انوا غيةةر مقةةاتلين.. ونقلهةةم  يةةئ  سةةرائيل يرعةةايتهم فةةي مستشةةفياتنا كمةةا ايموةةابين وكةةذيك ايرجةةال  ن كةة

 فعلنا مت آ أ ايمدنيين ايسوريين.م
وأ اأ مطلبت من وةارم ايخارجي   يجاد طر  يتوسيت نطا  مساعدتنا ايطبية  يل ةحايا ايمةدنيين فةي 

 األةم  ايسوري  خاو  في حلب.م
 20/12/2016، وكالة رويترز لألنباء

 
 للتعاون اإلقليمي هنغبي وزيراً  تعيين .15

رةةرر رئةةيس ايحكومةة  اعسةةرائيلي  بنيةةامين نتنيةةاهو، يةةوم ايثالثةةاء، تعيةةين ايةةوةير تسةةاحي : هاشةةم حمةةدان
هن"بي  ايليكود ، ايذ  يش"ل اييوم منوب وةير في مكتب رئيس ايحكوم ، وةيرا يما يسمئ 'ايتعةاون 

وةاريةةة . ومةةةت تعيةةةين هن"بةةةي 'وةيةةةرا يلتعةةةاون  وكةةةان نتنيةةةاهو يشةةة"ل بنفسةةةه ثالثةةة  مناوةةةب اعرليمةةةي'.
 اعرليمي' هبطت  يئ اثنتين: وةارم ايخارجي  ووةارم ا توا ت.

 يشار  يئ أن هن"بي كان رئيسا يالئتالأ حتئ أيار/مايو ايفائت، حيق عين وةيرا بدون وةارم.
ام ايتخطةةيط وايةةدفت ومةةت تعيينةةه فةةي ايمنوةةب ايجديةةد، فإنةةه، بحسةةب ايتقةةارير اعسةةرائيلي ، سةةيتويئ مهةة

بمشةةةاريت مختلفةةة  تقةةةوم علةةةئ ايتعةةةاون ا رتوةةةاد  وايةراعةةةي وايوةةةناعي بةةةين  سةةةرائيل وبةةةين ايسةةةلط  
 ايفلسطيني  واألردن ودول عربي  أخر .

 20/12/2016، 48عرب 
 

 تفعل ما يجب للدفاع عن مصالحها "إسرائيل": تعليقًا على اغتيال الزواري ليبرمان .16
رسةمي،   سةرائيليتعقيةب  أولافي"ةدور ييبرمةان، فةي  اعسةرائيليوةير ايةدفاه رال : األنا ول –ايقدس 

علةةئ اغتيةةال مهنةةدس ايطيةةران ايتونسةةي محمةةد ايةةةوار ، م سةةرائيل تفعةةل مةةا يجةةب ايقيةةام بةةه يلةةدفاه عةةن 
 موايحهام.
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لةة   ايرسةةمي   أرةةوال ييبرمةةان ايتةةي جةةاءت خةةالل مةة تمر ينقابةة  ايمحةةامين، يي اعسةةرائيلي  اعذاعةة ونقلةةت 
توةفي  مهنةدس ايطيةران ايتونسةي محمةد ايةةوار .   يئ، وتطر  خاليها أبيبايثالثاء/األربعاء، في تل 

ما رتل شخا في تةونس فةافترل انةه يةم يكةن نوةيرا معروفةا يلسةالم، ويةم يكةن   ذاييبرمان م وأ اأ
ه مةةةت حركةةة  وكةةةان مورةةةت موايةةةالم ايعبةةةر ، اتهةةةم، ايةةةةوار  بعالرتةةة مرشةةةحا يجةةةائةم نوبةةةل يلسةةةالم كةةةذيكم.

حمةةاس وجناحهةةا ايعسةةكر  كتائةةب ايقسةةام ومسةةاعدتها بشةةكل أساسةةي فةةي توةةنيت طةةائرات بةةدون طيةةار 
، وأطلقةت عليهةا 2014وايتي كانت رد أعلنت عن امتالكها وتسةييرها خةالل حةرب غةةم األخيةرم وةيأ 

 اسم مأبابيلم.
 21/12/2016، ، عّمانرأيال

 
 بإبعاد مستوطنين عن الضفة ستة أشهر اً عسكري اً قرار قائد المنطقة الوسطى يصدر  .17

، رةرارا عسةكريا بإبعةاد أمةسأودر رائةد ايمنطقة  ايوسةطئ فةي ايجةيش اعسةرائيلي رونةي نومةا،  :ايقدس
 مستوطنين عن اي ف  اي"ربي  يمدم ست  أشهر.

عامةا مةن سةةكان  14وأو ة  مورةت ايقنةام ايعبرية  ايسةابع ، أنةه تقةرر منةةت األول ايةذ  يبلةغ مةن ايعمةر 
طنات ايقدس، بايدخول  يئ اي ف  اي"ربي  يمدم ست  أشهر، فيما تقرر منت ايثاني ايذ  يبلغ من مستو 
 مستوطنا آخرين. 25عاما من ايبقاء في مستوطنات اي ف ، ومنت ا توال مت  17ايعمر 

وأشةةار ايمورةةت  يةةئ أن ا ثنةةين اعةةتقال مةة خرا بعةةد تةةورطهم فةةي هجةةوم  ةةد فلسةةطينيين، مشةةيرا  يةةئ أن 
 ايعسكر  اعتبر ايمستوطنين خطرا علئ األمن. األمر

 21/12/2016القدس، القدس، 
 

 أكبر خدعة شهدها العالم هي "القّبة الحديدّية: "خبير إسرائيلّي بهندسة الطيران والفضاء .18
رةةال ايةةدكتور مةةوطي شةةيفر خبيةةر هندسةة  ايطيةةران وايف ةةاء وايحةةائة علةةئ  ةهيةةر أنةةدراوس: - ايناوةةرم

رةةةةال  ن  منوومةةةة   ايقب ةةةة  ايحديدي ةةةةة   هةةةةي أكبةةةةر خدعةةةة  شةةةةهدها ايعةةةةايم، وهةةةةةذو جةةةةائةم أمةةةةن  سةةةةرائيل، 
 ايتوريحات كانت بمثاب  ايواعق  ايتي نةيت علئ اعسرائيليين.

ايعبر    ونقلتها وةحيف   غلةوبس  ايعبري ة   103وأ اأ شيفر في توريحات أديئ بها عذاع   راديو 
أ   وةةةةاروت يسةةةةتطيت اعتةةةةرال وةةةةواريخ أو  رةةةةذائأ  ا رتوةةةةادي  ، أ ةةةةاأ رةةةةائاًل  ن ةةةةه   يوجةةةةد اييةةةةوم

وةةاروخي ، وايقب ةة  ايحديدي ةة  عبةةارم عةةن  ةةوء وةةوتي يعتةةرل فقةةط ايةةرأ  ايعةةام اعسةةرائيلي  وبةةايطبت 
، فةةال  نفسةةها أيً ةةا، ففةةي ايوارةةت، تةةابت، جميةةت ا نفجةةارات ايتةةي نشةةاهدها فةةي األجةةواء هةةي تةةدمير ذاتةةي 
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  اعتةةرل وةةاروت واحةةد علةةئ األرةل أطلةة  مةةن رطةةاه غةةةم، يوجةد أ   وةةاروت خةةرا مةةن ايقبةة  ايحديدي ة
 علئ حد  تعبيرو.

وتابت ايخبير  ن  ايمناط  ايمفتوح  هي عبارم عن خراف  وجدت من أجل ت خيم ايقب  ايحديدي  بنن هةا 
تعتةةرل وةةواريخ، فايوةةواريخ ايتةةي تةةم  اعترا ةةها علةةئ يةةد ايقبةة  ايحديديةة  و  توةةل  يةةئ األرل هةةي 

ماتتها في حاسوب ايتحكم يلقب ، علئ حد  رويه. وواريخ افترا ي ،  يتم و دتها وا 
وأو   أن ه حتئ ايلحو    يوجد أ   شخا شاهد وةاروًخا تةم  اعترا ةه يسةقط علةئ األرل،  فتًةا 
في ايورت عينه  يئ أن  األجةاء ايتي نراها علئ األرل تعود يلقب  ايحديدي  نفسها، فنحن نطل  علةئ 

ا ةةةي . وخل ةةةا شةةةيفر  يةةةئ ايقةةةول  ن  منوومةةة  ايقبةةة  ايحديةةةدم عبةةةارم عةةةن مةةة امرم أنفسةةةنا، وةةةواريخ افتر 
مشترك فيها ايكثير، منها أوحاب مواي  ويخافون من ايسالم مثل ايوناع  األمني   ورئيس ايةوةراء 

 نتنياهو، علئ حد  رويه.
 20/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 النائب غطاس: متابعة موضوع األسرى هي واجب أخالقي .19

تحت عنوان 'األسر  هم بشر ربل كل شيء'، رال اينائب د. باسل غطاس، فةي بيةان، : هاشم حمدان
  ن اهتمامه بق ي  األسر  هو عمل  نساني وأخالري بحت يقوم به  من مهامه ايبريماني .
وأجةاب '، 433وكان اينائب غطاس رد مثل يوم ايثالثاء يلتحقي  معه فةي مقةر وحةدم ايتحقية  ' هةاأ 

 جميت األسئل  ايتي وجهت يه بايكامل. علئ
بةن  مخايفة  تتعلة  بةنمن ايدوية  أو مواطنيهةا، كمةا ادعةي، ويةم تكةن يديةه ني ة  يقةم ورال غطاس  نه يةم 
 تتعل  بهذا ايجانب.

وأ اأ أن ةياراته يألسر  واهتمامه بق يتهم وتواوله معهم هةو عمةل  نسةاني وأخالرةي بحةت. وأنةه 
 يتها وعدايتها.ملتةم بهذو ايق ي  ألخالر

وأكةةد علةةئ حجةةم األةمةة  اعنسةةاني  ايتةةي يعةةاني منهةةا األسةةر ، ووةةروأ األسةةر ايوةةعب  وايقةةاهرم ايتةةي 
 يعانون منها. ورال  ن 'األسر  هم بشر ربل كل شيء'.

وأكةةد علةةئ أن متابعةة  مو ةةوه األسةةر  هةةي واجةةب أخالرةةي يقةةوم بةةه  ةةمن مهامةةه ايبريمانيةة  وكقائةةد 
 يوجد يد  ما أخفيه، ندخل ونخرا من هذو ايتحقيقات مرفوعي ايرأس'. وختم بايقول '  سياسي.

 20/12/2016، 48عرب 
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 الكنيست تصادق على مبادرة تمنع النواب من زيارة األسرى .21
لعةاد  ردان، بمنةت جايثالثةاء، علةئ مبةادرم وةيةر األمةن ايةداخلي،  وادرت ايكنيسةت يةوم: هاشم حمدان

األمنيةةةين، مةةةا يعنةةةي ايحةةةد مةةةن تحةةةرك اينةةةواب ايعةةةرب، وت ةةةيي  أع ةةةاء ايكنيسةةةت مةةةن ةيةةةارم األسةةةر  
ايخنا  علئ األسر  األمنيين، ومواول  عةيهم عن شعبهم، بادعةاء أن ةيةارم اينةواب ايعةرب يألمنيةين 

 توفر يهم منو  شعبي .
وبحسب ررار يجن  ايكنيست، بشنن مبادرم  ردان، فإن 'ةيارم األسر  األمنيين   تدخل  من حوان  

 ء ايكنيست، بذريع  ايمس ايمحتمل بنمن ايدوي '.أع ا
كما وادرت ايلجن ، بايتنسي  مت رئةيس ايكنيسةت ورئةيس يجنة  ايكنيسةت، علةئ تحديةد عةدد مةن ذو  
ايمناوةةب مةةن أع ةةاء ايكنيسةةت، فةةي ا ئةةتالأ وايمعار ةة ، بإمكةةانهم  جةةراء مثةةل هةةذو ايةيةةارات. مةةا 

ت، وفةةي ايورةةت نفسةةه مواوةةل  ا دعةةاء بوجةةود ررابةة  يعنةةي منةةت اينةةواب ايعةةرب مةةن  جةةراء هةةذو ايةيةةارا
 بريماني  علئ وروأ ايسجن.

ونقل عن  ردان رويه  نه رال بموادر  ايلجن  علئ ارتراحه بورأ ةيارات أع اء ايكنيست يألسر . 
مةس بةنمن ايدوية '،  لورال  ن 'هذو ايةيارات توفر منوة  شةعبي  يألسةير وتعةةة مكانتةه، وبةذيك يحوة

 رو.علئ حد تعبي
 20/12/2016، 48عرب 

 
 اً مشروع قانون إسرائيلي معّدل يمنع أذان الفجر كلي .21

أدرا ايكنيسةت اعسةةرائيلي علةئ جةدول أعمايةةه مشةروه رةةانون جديةد، يمنةةت : برهةوم جرايسةةي - ايناوةرم
كليا أذان ايمساجد ربل والم ايفجر،    في حا ت اسةتثنائي ، ويمنةت ايقةانون أذان ايفجةر فةي ايقةدس 

تلةة  وايمةةدن ذات األغلبيةة  اييهوديةة ، وووةةأ ايمشةةروه  بننةةه مايحةةل ايوسةةطم بةةين كتةةل ا ئةةةتالأ ايمح
ايحاكم، ويحوئ بدعم مباشر من رئيس ايوةراء بنيامين نتنياهو، ايةذ  يوةر علةئ سةن ايقةانون، رغةم 

تفعيةل  مورأ ايعديد من ايوةراء ونةواب ا ئةتالأ ايةذين يقويةون  نةه   حاجة  يهةذا ايقةانون، وباعمكةان
 رانون ممنت اي جيجم ايقائم.

وبادر  يئ مشروه ايقانون ايمعد ل، رئيس كتل ا ئتالأ دافيد بيطان، وهو من حةب ايليكود. واينائةب 
 ايمستوطن مردخا  يوغيأ، من كتل  تحايأ أحةاب ايمستوطنين مايبيت اييهود م. 

 21/12/2016، الغد، عّمان
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 صورًا تدين النائب غطاس تدعي امتالكها سرائيليةشرطة اإلال .22
اينائب باسل غطاس، مةن ايقائمة  ايمشةترك ، احةتالل   يئرام  : تواول ر ي  ايشبهات ايتي تنسب 

ايشرط  ستحق  اييوم، مت غطاس بشبه   أن  يئ، ايتي تشير اعسرائيلي عناوين رئيسي  في ايوحأ 
بينهةةا وةةور، تثبةةت  أديةة دعي وجةةود ، وان ايشةةرط  تةةاألمنيةةيناألسةةر    يةةئهواتةةأ خليويةة   أجهةةةمنقةةل 

 ايشبهات.
، مةةت رةةادم ايتجمةةت يمنارشةة  ايمو ةةوه. ورةةال أمةةسغطةةاس ايتقةةئ،  أنونشةةرت وةةحيف  مهةةآرتسم اييةةوم 

ايلقاء اوهر بننه تم ت خيم ا دعاءات  د اينائب غطاس،   نايعام يلحةب مطانس شحادم،  األمين
 ايق ي  بعد ايتحقي  معه.  بعادوانه سيتم فحا 

سةةلط  ايسةةجون  أنسةةيا  ايمو ةةوه ذاتةةه يت ةة  ممةةا تنشةةرو يسةةرائيل هيةةوم ويةةديعوت احرونةةوتم فةةي 
هةاتأ وبطارةات  أجهةةمنوبت كمينا يلنائب غطاس، اذا ما و  ا دعاء بننه تم توثي  ريامه بتسةليم 

 .يألسر مشفرم 
 أمةةس، كشةةأ تفاوةةيل جديةةدم فةةي ر ةةي  غطةةاس منهةةا: توثيقةةه أمةةسوحسةةب ايوةةحيف  فقةةط تةةم يةةوم 

 األمنيةين، وهو يقوم، واهرا، بتسليم هواتأ خليوي  وبطارات كتبت عليها رسائل مشفرم يألسر  األول
فةي   نتاجهةا، ويةتم أوةبتايذين ايتقئ بهم في سجن كتسيعوت. وايهواتأ ايتي تةم  ةبطها هةي بحجةم 

رةات ايشواكل. وحسب ايشةبهات فةان ايبطا األأعشرات   يئيول  أن، ويمكن يثمنها األروئايشر  
، تحويةةل أمةةر أمةةس. كمةةا تةةم يةةوم  رهةةابيايتةةي سةةلمها يألسةةر  تحةةو  معلومةةات تتعلةة  مباشةةرم بنشةةاط 

 ايمعابر ايحدودي  في ايدوي  بمنت غطاس من م"ادرم ايبالد.  يئمفول 
بنن غطاس ينو  است"الل حوانته وبفعل حقيقة  انةه  أفادتمعلومات استخباري   أعقابوعلم انه في 

مةن دون حةاجة فاوةل، اشةتبهت سةلطات ايسةجون  األسةر يقاء مت   جراءيا ويمكنه   يتم تفتيشه امن
 ايشرط .  يئوتحويل ايوور  األسر مسبقا بنوايا غطاس، وتم توثي  ايلقاء بينه وبين 

 20/12/2016األيام، رام هللا، 
 

 مقاضاة حاخامين أولهما يدعو لقتل العرب وثانيهما متهم باالغتصاب"إسرائيل":  .23
وديةةةةت عةةةةواودم: بعةةةةد تةةةةنخير سةةةةنوات وب ةةةة"وط جمعيةةةةات حقوريةةةة  أعلنةةةةت اينيابةةةة  ايعامةةةة   –م ايناوةةةةر 

اعسرائيلي  عن نيتها تقديم ايحاخام يوسأ اييتسور من مستوطن  يتسهار يلق اء بعد دعوته يالعتداء 
 علئ ايفلسطينيين. وبايتةامن أعلن عن مقا ام حاخام آخر بتهم  اغتواب راورم.

يعامةةة   نهةةةا رةةةررت بةةةل تنةةةو  مكتفيةةة  بايتو ةةةي ، بةةةنن ايمستشةةةار ايقةةةانوني يلحكومةةة ، ويةةم تقةةةل اينيابةةة  ا
 ايق اء، بعد ا ستماه اييه، في ر ي  ايتحريل علئ ايعنأ.   يئابيحا  منديبليت يدرس تقديمه 
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ايمحكمةة  ايمركةيةة  فةةي ايمدينةة ،  ئحةة  اتهةةام   يةةئوكشةةأ أمةةس أن اينيابةة  ايعامةة  اعسةةرائيلي  رةةدمت 
ايحاخةةام دافيةةد هاريسةةون، ايةةذ  ارتكةةب عشةةرات مخايفةةات ايشةةذوذ ايجنسةةي وا غتوةةاب  خطيةةرم  ةةد

 وهتك ايعرل وا عتداء وايتهديدات.
 21/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 للجبهة الشمالية "أرض –أرض "الجيش اإلسرائيلي يدرس شراء مئات الصواريخ من طراز  .24

يثالثةةةاء،  ن ايجةةةيش يةةةدرس  مكانيةةة  شةةةراء مئةةةات رةةةال موةةةدر أمنةةةي  سةةةرائيلي، يةةةوم ا: هاشةةةم حمةةةدان
كيلةةومتر، وذيةك بهةدأ تةوفير ايقةةدرم  200أرل' ايتةةي يوةل مةداها  يةئ  –ايوةواريخ مةن طةراة 'أرل 

 علئ  رب أهداأ كثيرم علئ ايجبه  ايشمايي .
 450 يةةةةئ  400وبحسةةةةب ايموةةةةدر نفسةةةةه فةةةةإن هةةةةذو ايوةةةةواريخ رةةةةادرم علةةةةئ حمةةةةل ر وس رتاييةةةة  تةةةةةن 

 نها تهدأ  يئ 'تمكين ايجيش من مجابه  سيناريوهات مختلف '.كيلوغراما، وأ
ونقل مورت 'وا ' اعيكتروني عن موادر في ريادم ايجيش اعسةرائيلي  ن هنةاك خالفةات بشةنن ارتةرات 
شةةراء هةةذو ايوةةواريخ، مةةن ايوةةناعات األمنيةة  اعسةةرائيلي ، وذيةةك بسةةبب تبعةةات ذيةةك علةةئ ايميةانيةة ، 

ايجةةةيش يةةةةدرس أبعةةةةاد هةةةذو ايوةةةةواريخ مةةةن ناحيةةةة  ايميةانيةةة ، ومةةةةن ايناحيةةةة  أساسةةةا. وبنةةةةاء عليةةةه، بةةةةدأ 
 ايعمالني .

 32شةةهرا  يةةئ  36 يةةئ ذيةةك، تطةةر  ايموةةدر األمنةةي نفسةةه  يةةئ مسةةني  تقوةةير ايخدمةة  ايعسةةكري  مةةن 
شةةةهرا، ورةةةال  نةةةه مةةةن غيةةةر ايممكةةةن  عةةةداد رةةةوم نواميةةة  مدربةةة ، وخاوةةة  فةةةي ايوحةةةدات ايخاوةةة  مثةةةل 

 ' خالل هذو ايفترم.'دوفدوفان' و'ماجالن
 20/12/2016، 48عرب 

 
 اً وثني اً رمز حاخام إسرائيلي يحرِّم االحتفال برأس السنة الميالدية ويعّد شجرة الميالد  .25

أطلةة  حاخةةام يهةةود  فتةةو  جديةةدم، حةةول ا حتفةةال بةةرأس ايسةةن  ايميالديةة  وشةةجرم عيةةد ايمةةيالد : ينةةدن
 ايديان  ايمسيحي .ايتي تنوب استعدادا يالحتفال بميالد ايمسي  وف  

ورةةال ايحاخةةام  يعةةاد دوكةةوأ، وفةة  مةةا نقلتةةه وةةحيف  مهةةآرتسم،  ن ا حتفةةال بةةرأس ايسةةن  ايميالديةة  
 محرامم، واوفا شجرم عيد ايميالد بةننها مشجرم ايميالد ايوثني م، منتقدا نوب شجرم في حرم جامعي.

ول األكةةل داخةةل ايمطةةاعم ايتةةي ونشةةر ايحاخةةام فتةةواو علةةئ مورةةت مسةةروغيمم ايعبةةر ، محرمةةا أي ةةا تنةةا
 تحو  شجرم عيد ايميالد، بسبب م شكايي  ذكر اسم ايرب في مكان فيه رمة وثنيم، وف  رويه.

 ورال  ن مشجرم ايميالد ييست رمةا دينيا مسيحيا، بل أكثر  شكايي ، فهي رمة وثني!م، وف  ووفه.
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ي مكةان وجودهةا، رةائال  ن ايعبةور فةي وطايب ايحاخام، اييهود با يتفاأ حول ايشجرم تجنبا يلعبةور فة
 مكان يحو  شجرم ايميالد عبادم أوثان. 

 21/12/2016، 21موقع عربي 
 

 طائرات االحتالل تشن غارات وهمية في أجواء قطاع غزة .26
شنت طائرات حربي   سرائيلي ، وبات يوم ايثالثاء، عدم غارات وهمي  في أجواء رطاه غةم، وعلئ 

 طول ساحل ايقطاه.
مراسلنا،  ن اي"ارات أحدق أووات انفجارات روي  دوت في أرجاء ايقطاه، ما أثار حاي  من ورال 

 ايخوأ ايهلت بين ايمواطنين، خاو  اينساء واألطفال منهم.
يذكر أن طائرات ا حتالل تواول غاراتها ايوهمي  يليوم ايثاني علئ ايتوايي، كما أن مدفعيته روفت 

 م أمس دون  وابات.مورعا شر  ايبريج وسط رطاه غة 
 20/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : حكومة االحتالل تكافئ المستوطنين وتهدم خيارات الحل السياسيالجدارهيئة مقاومة  .27

اعتبر رئيس هيئ  مقاوم  ايجدار وا ستيطان وييد عساأ، تقديم حكوم  ا حتالل ايعنوري  مكافآت 
 يخيار حل ايدويتين، و ربا يلقوانين ايدويي . يلمستوطنين، هدما

ورال عساأ في حديق عذاع  مموطنيم يوم ايثالثاء:  ن حكوم  ا حتالل اعسرائيلي عقدت وفق  
أرال رريب ،  فتًا  يئ أن هذو األرا ي   يئمت ايمستوطنين عخالء مستوطن  معمونام بشرط نقلهم 

 وتقت بايقرب من مستوطن  معوفرام. شمال غرب مدين  رام   يلفلسطينيين،
وأ اأ أن حكوم  ا حتالل ايعنوري  تكافئ ايمستوطنين ايذين يبنون بيوتا مدون ترخيام، وعلئ 

 أرال فلسطيني ، مشيرا  يئ  رام  مستوطن  جديدم بين بلدتي ترمسعيا وجايود.
 20/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 %12إلى دون  2020لتقليص الوجود الفلسطيني بالقدس حتى عام  يخططالل هديب: االحت .28

حذرت وكيل وةارم ش ون ايقدس، ع و ايمجلس ايثور  يحرك  فت ، سلو  هديب، من مشاريت 
 ايترحيل في ايقدس ومحاوي  تطهير سكانها ايفلسطينيين األوليين.
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كوم  ا حتالل تهدأ  يئ أن تكون ورايت هديب في حديق عذاع  موطني اييوم ايثالثاء: م ن ح
عائل  فلسطيني   81ايقدس بنكملها مستوطن  كبيرم يلمجموعات ايتلمودي م، مشيرم  يئ تهديد شرري 

 من حي بطن ايهو .
وأشارت  يئ ادعاء ايمستوطنين بنن هذو ايمنطق  يليهود ويحارس أمالك اي"ائبين، حيق تم تهديد ما 

ء، مطايب  بورف  عايمي  ومن مجلس األمن يلتنكيد علئ أن من سكان ايحي باعخال %45يقارب 
 ا ستيطان غير شرعي.

وحذرت هديب من خط  دوي  ا حتالل ايهادف   يئ تقليا وجود ايفلسطينيين في ايقدس في ايعام 
فقط، ورايت: متهديد ا ستيطان يومي مت تهجير رسر  يلشباب ايفلسطينيينم،  %12  يئ 2020

 رورم  نقاذ سلوان   يئحتاليي  ا ستيطاني  علئ ايمقدسيين بايشرس  جدا، ونبهت واوف  ايحمل  ا 
 من ايخطر، وسكانها من ايتهجير.

 20/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تؤجل قرارها بشأن األسيرين أبو فارة وشديد اإلسرائيلية"العليا"  .29
يم ربين عن ايطعام أنس شديد وأحمد أبو فارم،  ن ايمحكم  رايت أحالم حداد محامي  األسيرين ا

ر ي  األسيرين تطررت يعدم محاور، أويها ايو ت  فييلبت  أمسعقدت  ايتي اعسرائيلي ايعليا 
ايتقرير ايطبي ايجديد ايذ  أو   أنهما مهددان بايموت   يئايوحي ايذ  ووال  ييه واستنادا 

 عهما ايوحي.ايمفاجئ في أ  يحو  بفعل تراجت و 
كما نورت ايمحكم  بايمحور اوخر ايمتعل  بايت"ذي  ايقسري ، حيق أجابت اينياب  ايعام  بننها ين 

ايجديد،   يطب   اعسرائيليتطب  ايت"ذي  ايقسري ، ألن األسيرين غير معتقلين وبناء علئ ايقانون 
 هذا ايقانون علئ غير ايمعتقلين.

أنه   يئواي  األسيرين، منوه   فيجلس  ايمحكم  يوب  في وأ افت ايمحامي  حداد أن ما جاء
 من ايمتورت أن تودر ايمحكم  ايعليا ررارها اييوم األربعاء.

 21/12/2016الحياة الجديدة، لندن، 
 

 االحتياجات الخاصةدراسة شاملة لـ "اليونيس " تطالب بإنصا  أطفال فلسطين من ذوي  .31
درت منوم  األمم ايمتحدم يلطفوي   اييونيسأ ، دراس  أو: عبد ايحميد ويام –األمم ايمتحدم 

شمويي  هي األويئ من نوعها في فلسطين، يفهم احتياجات األطفال من ذو  اععار ، بايشراك  مت 
 وةارم ايتنمي  ا جتماعي  ايفلسطيني ، وبتمويل من ايحكوم  ايياباني .
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م في اي ف  اي"ربي  ورطاه غةم وايقدس، وكشأ ايمس  ايميداني اينوعي ايذ  شمل أطفاً  وعائالته
عن  عأ كبير ونقا في ايخدمات ذات ايول  باألطفال ايفلسطينيين ذو  اععار ، ومحدودي  

 تلقيهم يلدعم اينفسي وا جتماعي.
وتحدثت ايممثل  ايخاو  يليونيسأ في فلسطين جوان كونجي عن أهمي  ايدراس  و رورتها ورايت: 

نوعها في فلسطين، وما رامت به اييونيسأ هو أننا أردنا أن نتفهم بشكل  مايدراس  هي األويئ من
أف ل و ت األطفال ذو  اععار  في فلسطين، يقد أجرينا دراس  شامل  من خالل دعم خارجي، 

طفال يديهم  عارات، وتم  850وهي دراس  كمي  ونوعي م. وأ افت ميقد أجريت مقابالت مت أكثر من 
ل يه  ء ايذين يوعب ايووول  ييهم، في ايمناط  ايحدودي  في رطاه بذل جهود خاو  يلووو 

 غةم، ومنطق  األغوار، وكذيك في ايمناط  ايمونف  مام في اي ف  اي"ربي م.
وخلوت ايدراس   يئ تووي  مهم  وهي  رورم تطوير ايسياسات وايخدمات. ورام بإنجاة ايدراس  

 وطارم ميداني تلقئ تدريبًا متخووًا.  باحثون فلسطينيون بايتعاون مت خبراء دوييين
 21/12/2016، لندن، القدس العربي

 
 العشرات من فلسطينيي الداخل يتظاهرون ضد جرائم روسيا في حلب .31

تواهر ايعشرات من فلسطينيي ايداخل، أمس ايثالثاء، أمام ايسفارم ايروسي  في تل أبيب، بدعوم من 
 جرائم ا حتالل ايروسي في سوري  وتحديدًا في مدين  حلبم.حةب مايوفاء واعوالتم، وذيك تنديدًا بةم

ورفت ايمتواهرون، ايشعارات، بايل"تين ايعربي  واعنجليةي ، ايمنددم بايجرائم ايروسي ، وأخر  تدعو 
 روسيا  يئ ا نسحاب من سوري .

تنوم أمام ورال رئيس ايحةب، ايشيخ حسام أبو ييل، في كلم  يه خالل ايتواهرم،  ن مهذو ايورف  
رهابها  سفارم دوي  تمثل اعجرام وايقتل وتبيد ايشعب ايسور  وتنافس ايو يات ايمتحدم في جرائمها وا 

 عبر ايعايمم.
 21/12/2016، لندن، القدس العربي

 
 تقطع طريق الفلسطينيين إلى ينابيع المياه اإلسرائيليسلطات االحتالل  .32

كر  في جنوب ايقدس، يتمكين ايمستوطنين اعسرائيليين رررت وةارم ايدفاه اعسرائيلي  نقل حاجة عس
داخل األرا ي ايفلسطيني   من ايووول  يئ منبت حانيام. وحسب ايقرار، يقام ايحاجة ايجديد في

 ايمجاورم، ما يعني منت ايفلسطينيين من ايووول  يئ اينبت.
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ه ايذ  يربط ايقدس بمستوطن  ونبت حانيا، هو أحد ايينابيت ايوفيرم في جبال ايقدس، ويقت علئ ايشار 
اينبت باينسب  يسكان ايويج   ورري  ايويج ، وتقوم فيه بركتان عميقتان ونقيتان. ويعتبر هذا مهار جيلوم

 مورعا مهما يست"لونه يلتنةو وايسباح  وتشرب منه أغنامهم. 
دم كعيادم في وفي ايسيا  نفسه، رامت اعدارم ايمدني  ايتابع  يلجيش، بموادرم بيت متنقل، استخ

ورئيس ايمجلس ايمحلي  رري  ايمركة ايفلسطيني  في منطق  يطا، جنوب جبل ايخليل. وأعرب ايسكان
عن تخوفهم من ريام اعدارم ايمدني  بموادرم بيتين متنقلين آخرين، يستخدمان كعيادتين في رريتي 

مريل  400ات نحو وحسب معطيات وةارم ايوح  ايفلسطيني ، يول  يئ هذو ايعياد سفا  وم"اة.
 طفاًل.  120موابا بنمرال مةمن ، ونحو  90شهرًيا، من بينهم نحو 

 21/12/2016، لندن، الشرق األوسط
 

 الصيادين في غزة تستهد بحرية االحتالل  .33
وبات يوم ايثالثاء، نيران أسلحتها ايرشاش  ايثقيل  تجاو مراكب ، فتحت ايةوار  ايحربي  اعسرائيلي 

 سواحل أكثر من منطق  بقطاه غةم.ايويادين رباي  
وأفاد مراسل مايقدسم، أن ايةوار  استهدفت مراكب ايوادين رباي  سواحل منطقتي ايسوداني  وايواح  

 دون أن يبلغ عن وروه  وابات. ،شمال غرب ايقطاه
 20/12/2016القدس، القدس، 

 
 سنوات عشراالحتالل ُيحّول ملكية منزل مقدسي للمستوطنين بعد  .34

ما يسمئ مايمحكم  ايعليا اعسرائيلي م، مساء يوم ايثالثاء، ررارًا يق ي بنقل ملكي  منةل  أودرت
 فلسطيني في مدين  ايقدس ايمحتل   يئ ايمستوطنين، بعد عشر سنوات من اون.

ررارًا يق ي ببقاء  ايثالثاء،مساء ، ورال ايمواطن أحمد وب يبن،  ن ايمحكم  ايوهيوني  أودرت
يهم ايكائن في معقب  ايخايدي م بايبلدم ايقديم ، يمدم عشرم أعوام ابتداء من اييوم، دون وايديه في منة 

وأ اأ أنه بعد عشرم أعوام، ي مكن يلمستوطنين أن يستحوذوا علئ  ايسمات ألبنائهم بايمكوق معهم.
 ايمنةل، يتحويله يب رم استيطاني  في رلب ايبلدم ايقديم .

 180متحدم يتنسي  ايش ون اعنساني   أوتشا ، تواجه ما   يقل عن ووفقًا يمعطيات مكتب األمم اي
عائل  فلسطيني  مقدسي  خطر اعخالء رسًرا من مناةيها علئ خلفي  ر ايا رفعها مستوطنون أو 

 جمعيات استيطاني   دهم، بحج  عدم ملكي  ايعقار أو خسارم وف  ممستنجر محٍمم.
 20/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 في محافظة طوباسفلسطينية عائلة  15إخطارات بترحيل  .35
عائل  فلسطيني  من واد  ابةي  في محافو  طوباس شر   15أخطرت روات ا حتالل اعسرائيلي 

، في اييومين ايمقبلين ما بين ايساع  ايسابع  وباحا حتئ ايرابع  مساء ،اي ف  اي"ربي  بترك مناةيهم
 بذريع   جراء تدريبات عسكري .

 21/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 قوات االحتاللو شعفاط بين الشبان  مخيم مواجهات في: القدس .36
وانديعت مواجهات عنيف  في مخيم شعفاط بمدين  ايقدس، بين ايشبان وروات ا حتالل عقب : وكا ت

وات ارتحامها شواره ايمخيم. وأو   ثائر فسفوس ايناط  باسم حرك  مفت م في مخيم شعفاط أن ر
ا حتالل من ايوحدات ايخاو   فر  مشام  ارتحمت مخيم شعفاط، وبعد جويتهم في شواره ايمخيم 
ايرئيسي  انسحبوا منه، وخالل ذيك نوبوا كمينًا يلشبان ايموجودين في ايمنطق  بارتحام ايمخيم مرم 

وا بمهاجمتهم واعتقال ثاني  بمساندم أفراد من وحدم ايمستعربين مايشرط  ايم تخفي  باية  ايمدنيم ورام
 مجموع  منهم، يم يتم تحديد ايعدد  ستمرار ايمواجهات في ايمكان.

 21/12/2016، الخليج، الشارقة 
 

 اتحاد العاملين في "أونروا" ُيعلق فعالياته بعد التفاهم مع إدارة الوكالة .37
  مأونروام،  نه رال اتحاد ايمووفين في وكاي: تحرير خلدون مولوم، من عبد اي"ني ايشامي -غةم 

 عل   فعايياته اينقابي  بعد ايتوول يتفاهمات مت  دارم ايوكاي  يحل األةم .
وأفاد رئيس اتحاد ايمووفين في غةم، سهيل ايهند ، بننه سيتم تقييم مد  ايتةام  دارم ايوكاي  بما تم 

 ايتفاهم عليه معها، وايوول  يئ مرحل  جديدم من  عادم ايثق  يهذو ايم سس .
وم ايثالثاء أمام مقر رئاس  ماألونروام في ايقطاه، أن يوهر ، كد ايهند  في م تمر وحفي عقدووأ

 هذو مايتفاهمات أويي  وتحتاا  يئ تطبي  فعلي وأمين من ربل  دارم ما ونروام.
وأو   أن ايتفاهمات ايتي تم ايتوول يها، تتمثل في من  ايعاملين ةيادم علئ ايراتب أسوم بةيادم 

ي"اء ررار ، 2017لين في ايسلط  ايفلسطيني  بداي  من ايعام ايعام دراجها علئ ايراتب األساسي وا  وا 
 تجميد ايتوويأ وملء ايشواغر من ايخريجين في جميت ايدوائر.

 20/12/2016، قدس برس
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 في غزة ألول مرة األناناسزراعة  .38
ورد من ايخارا يسنين عديدم، بعد أن كانت ت ست: تحرير ةين  األخرس، من عبداي"ني ايشامي -غةم 

باتت ثمار ماألناناسم ت ةره اييوم في غةم ايتي تمك نت من  نتاا أول محوول ةراعي من هذو 
 ايفاكه  اعستوائي  في آب/ أغسطس ايما ي.

وبرغم ايحوار ايمطب  علئ غةم منذ أكثر من عشر سنوات، تمك ن ماتحاد يجان ايعمل ايةراعيم 
فاكه  ماألناناسم، في تجرب  تعتبر األويئ علئ مستو  ايقطاه وايثاني   غير حكومي  من ةراع  

 علئ مستو  فلسطين، بعد أن ولت يسنوات عدم رهن ا ستيراد فقط.
وكانت ايبداي ، بعد جلب ا تحاد شتالت ماألناناسم من اي ف  اي"ربي ، عقب نجات تجرب  ةراعتها 

 هناك.
ناناسم في رطاه غةم، موسئ ايجدب ، في حديق ية مردس وأو   ايمشرأ ايميداني علئ ةراع  ماأل

برسم، أن األسباب ايتي دفعت نحو ايتفكير بةراع  هذو ايفاكه  هي أنها أرل استهالكًا يلمياو من 
 ايمحاويل األخر .

كما أن نجات ةراعته سيحق  نتائج عدم في  يجاد محاويل جديدم داخل ايقطاه رليل  ا ستهالك 
 يلمياو،  يئ جانب توفير أحد ايمحاويل ايتي يتم استيرادها من ايخارا بكلف  عايي ، وف  ايجدب .

 20/12/2016، قدس برس
 

 إضافي ينيأل  عامل فلسط 15لـ  عملإصدار تصاريح "إسرائيل": المصادقة على  .39
رال مودر أمني  سرائيلي  نه تةم يةوم اعثنةين، ايموةادر  علةئ  وةدار توةاري  عمةل : هاشم حمدان

أيأ عامل فلسطيني   افي يلعمل في مجال ايبناء وايوناع  وايةراع  في  سرائيل. وأشار  يئ  15ية 
مجةال ايةراعة  فةي أن أجهةم األمن اعسرائيلي  تعارل استيعاب عمال فلسطينيين مةن رطةاه غةةم فةي 

 مستوطنات اينقب اي"ربي.
يلمطلةةب ايفلسةةطيني واعسةةرائيلي بإرامةة   ا سةةتجاب وأ ةةاأ ايموةةدر أن أجهةةةم األمةةن تةةدرس  مكانيةة  

 منطق  وناعي  في تررومي .
 20/12/2016، 48عرب 

 
 القاهرة: حواجز لإلهانة... وللسرقة -طريق غزة تقرير:  .41

ايمرحلي   بين حرك  محماسم وايقياد  ايمفوول من حرك  مفت م  منذ ايموايح  : هاني  براهيم -غةم 
محمد دحالن، ايتي ترافقت مت شعور ايقاهرم بإمكاني  ا ستفادم من حوار غةم يفت  بواب  ارتوادي  
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عبر منطق  حرم بدً  من األنفا  ايتي دمرها وأغررها ايجيش ايمور ، ةادت مرات ايفت  ايجةئي 
   في ايشهرين ايما يين.يمعبر رف  ايبر ، خاو

يكن هذا مايكرمم ايمور  ايمشروط، تواةيه تجاوةات عدم، منها رسمي  وغير رسمي ، واألخيرم ةة علئ 
 أ  حال ةة مسكوٌت عنها.

مايتجاوةات ايرسمي م هي سياس  عام  متبع  داخل ايمعبر، منذ ايسنوات ايتي سبقت تويي عبد ايفتات 
، وذيك علئ أيد  ايعناور واي باط، ايذين يعملون وف  روائم ايسيسي ايرئاس  في مور وبعدها

ايمنت األمني،   اف   يئ  رجاعهم أ  شخا يشك ون في حاجته  يئ ايسفر، ف اًل عم ا تمليه 
عليهم مةاجاتهم ايشخوي  في أحيان كثيرم، وهذا ما تفيد به دومًا اعفادات وايشهادات ايتي تتجاوة 

 تات يلمعبر.ايعشرات، وتتكرر مت كل افت
 

 حواجز في سيناء 8ُتنهب نص  حقائب المسافرين على مدى 
نم ايطفيأ ايمذكور يم ينه معانام ايسفر، فايمعبر ف ت   رغم ذيك، من ايمهم ايتنبيه  يئ أن مايتحس 

، في حين أن 365يومًا من أول  38ينحو شهر متقطت منذ بداي  ايسن  ايجاري ، وبايتحديد يمدم 
ال اينسب  األكبر من تلك األيام بنحو تشرين األول اي يومًا،  13ما ي وكانون األول ايجار  حو 

 منها األيام ايثالث  األخيرم.
آخر هذو ايتجاوةات، ايتي ت "ط ئ تحت ول رانون ايطوارئ ايمعمول فيه داخل سيناء، هي عمليات 

ايرسمي  يلجيش  اينهب وايسرر  من حقائب ايمسافرين في ا تجاهين، عبر سلسل  من ايحواجة
ايمور ، في ايطري  من غةم  يئ ايقاهرم، وايعكس، تحت حج   ايتفتيش أو ايحمل ايةائد! ه  ء 
ايجنود، ايم لَقون وسط ايوحراء في مواجه  حواد ايدوي  ايموري  في سيناء، هم علئ رناع  بعد 

أن يسافر، فعليه ةة  ايتحريل ايمتواول بننه   يح  يمن هو سبب في متقوي  اعرهابم في بالدهم
 كما يبدو ةة أن يدفت  ريب  تنقله علئ حواجةهم وف  ما يرونه مناسبًا.

وةيادم علئ أن كل حاجة يست"ر  ما بين ساع  في ايحد األدنئ  يئ أربت ساعات يتفتيش كل 
ايحقائب، يوادر ايجنود كل ما يحلو يهم، بدءًا من ايمجوهرات وايساعات ايثمين  وكذيك األجهةم 

يمحموي   حواسيب وهواتأ ، مرورًا بما يلةمهم من ايم ون   ايحلويات وايطعام ، وحتمًا كل ما ا
يجدونه من سجائر ومايمعسلم ايخاا باألرجيل . ويألخير حكايته ايخاو ،  ذ  ن كل حاجة يمرون 
عبرو ينخذ كمي  محدودم من كل شخا حتئ يترك حو  يجنود ايحاجة ايالح ، كذيك فإن بعل 

ودرت يهم حقائب بكل مقتنياتها، وراوحت خسارتهم ما بين أيأ  يئ أيفي دو ر.ايمس  افرين و 
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وف  ايمسافرين، وار ثمن ايمواوالت يدفت علئ ثالث  أ عاأ ايسعر ايرسمي، كذيك يجب أن 
ت عطئ علب  سجائر يلسائ ، ورد تةيد ايتكلف   ن تنخر وروأ األخير علئ ايحواجة، ايتي يةيد عددها 

ساع .  12ساعات يعبورها،  يئ نحو  7ةة  6ماني  طوال ايطري ، األمر ايذ  يةيد ايحاج  من علئ ث
 مترًا. 150كذيك،   تبعد بعل ايحواجة عن بع ها سو  

وتنتشر ثماني  حواجة تابع  يلجيش ايمور  من معبر رف  حتئ ايقنطرم، هي بايتوايي: ايماسورم، 
 س ، وايميدان، وبئر ايعبد، وبايوو . وأبو طويل ، وايخروب ، وجرادم، وايري

وعادم يمكن أوحاب اعرامات داخل مور أو ايمسموت يهم دخول ايبلد نفسها، وكذيك أوحاب 
ايجواةات ايرسمي ، ايعبور من دون باوات ايترحيل مستخدمين ايمواوالت ايعام ، وه  ء أرل 

ويساره  يئ رشوتهم مباشرم، يكن معانام علئ ايطر ، خاو   ذا كان ايسائ  يعرأ جنود ايحواجة 
 جنديًا علئ كل حاجة. 25األمر   ينج  دائمًا في ول أن هناك أكثر من 

يشتكي مسافرون أي ًا من أن بعل ايممارسات تحدق أمام  باط فلسطينيين في ايواي  
ايموري ، دون أن يستطيت ه  ء فعل أ  شيء خوفًا من رد ايفعل ايرسمي، يكن ايمتحدق 

ي باسم مايمركة ايفلسطيني يحقو  اعنسانم، عبد ايحليم أبو سمرم، ذكر أنه يم تولهم أ  اععالم
شكاو  بخووا تعامل ايجيش ايمور  مت ايمسافرين عبر معبر رف ، م يفًا أنه  ذا وولهم 
 تولم، فإنهم   ينكرون غياب أ  مسايك رسمي   أو م سسات حقوري  يمكن تبلي"ها وايمتابع  معها.

ةارم ايداخلي   ووكيل ايخارجي   في غة م، فإنهم رايوا يمراسل ماألخبارم،  نهم يم يتلقوا أ  شكاو  ووف  و 
أو انتقادات حتئ يتسنئ يهم ايتواول مت ايجانب ايمور ، مت أن هذو ايتجاوةات   ت"يب عن 

 سمعهم، وييست شرطًا أوياًل يلتحرك أو  يجاد طريق  يلتخفيأ منها.
 21/12/2016، ، بيروتاألخبار

 

أداء طقوس دينية والبحث عن بسبب  منع "اإلسرائيليين" من سياحة المغامرة في األردن": الغد" .41
 آثار

رال مودر حكومي مطلت  ن موةارم ايداخلي  رررت منت دخول حمل   :رداد ثلجي ايقراي  -عمان
 ايجنسي  اعسرائيلي  يممارس  سياح  ايم"امرم في األردنم.

طلب عدم كشأ هويته يةماي"دم أن ايحكوم  منعت دخول ماعسرائيليينم بسبب  وبين ايمودر ايذ 
أداء طقوس ديني  يهودي  في بعل ايمناط  ايتي يمارسون فيها سياح  ايم"امرات باع اف  يقيامهم 

 بايبحق عن آثار داخل ايمملك .
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سباب منت دخول وأو   ايمودر أن مكاتب سياحي  دعت يجن  ايسياح  في مجلس اينواب يمعرف  أ
 تطلت علئ مبررات ايقرار. أناعسرائيليين يممارس  سياح  ايم"امرم في ايمملك  وذيك ربل 

ايلجن  مت وةير ايداخلي  يمنارش  األمر وأخبرهم بممارسات ايسيات اعسرائيليين  أجمعتوبعد ذيك 
 غير ايمرغوب  وبناء عليه رررت ايلجن  تنييد ايقرار.

اتب ايسياح  ايتي تعمل في سياح  ايم"امرات ومن ينتون بسيات من  سرائيل، ويشار  يئ أن عدد مك
 مكتبا سياحيا. 23سياح  م"امرات في محافوات ايمملك  يول  يئ حوايي  عرام 

عددهم  أجماييايسيات اعسرائيليين وايقادمين  يئ ايمملك  انخفال  ألعداد  حوائي وتبين آخر 
 14.3ن ايعام ايحايي مقارن  بايفترم نفسها من ايعام ايما ي بنسب  خالل األشهر ايثماني  األويئ م

 وةارم ايسياح . ألررام، وفقا %
  من ايعام ايحايي أغسطسايسيات اعسرائيليين ايذين ردموا  يئ ايمملك  حتئ نهاي  آب    جماييوبلغ 

 ا ي.سائحا خالل ايفترم نفسها من ايعام ايم 106,538أيأ سائ  مقارن  بة  91,333
 21/12/2016، الغد، عّمان

 
 : يجب إفهام الجميع مسبًقا بأنّنا سُندّمر كّل لبنان لكي ُنبعد شبح الحربجنرال إسرائيلي .42

رال ايجنرال غيورا آيالند، ايرئيس ايساب  يمجلس األمن ايقومي   ةهير أندراوس: - ايناورم
،  ن  ايدوي  ايعبري   ييست رادرًم علئ تحمل حربٍ  جديدٍم في مواجه  حةب  ، ودعا  يئ  اعسرائيلي 

 ايعمل علئ تجنب ايمواجه ، أو ما ي مكن أن  يتسبب باند عها، بحسب تعبيرو.
، أن  ايخشي  من  وأو   ايجنرال في ا حتياط، خالل مقابلٍ  مت ايقنام ايعاشرم بايتلفةيون اعسرائيلي 

حةب  ، بل بسبب ترسانته ايحرب ييست بسبب احتمال وجود سالت دمار شامل في حوةم 
أيأ واروت من مختلأ األنواه وايمديات، بحسب آخر  130ايواروخي   ايتقليدي   ايتي تةيد علئ 
 ايتقديرات ا ستخباري  اعسرائيلي  .

كما حذ ر ايجنرال اعسرائيلي  من أن  انتهاء ايحرب في سوري  ، ايتي علئ ما يبدو سيكون حةب   
ين فيها، ست ت  سرائيل بنتيجتها أمام استحقا  وخيارات وعب ، رغم أن ه    يئ جانب ايمنتور 

 يمكنها وييس عليها، أ   عسرائيل، أن  تقاتل حةب  .
وتابت رائاًل:   أتحد ق في هذا ايمقام عن سالٍت غير تقليد ، بل عن ترسان  حةب   ايتقليدي  ، 

ن  ر د ر يها أن  األمر ايذ  يوجب علئ ون اه ايقرار في تل أ بيب ايسعي يمنت نشوب ايحرب، وا 
 ، رال ايجنرال آيالند.2006يومًا كما في  33تنشب فيجب أن تنتهي خالل ثالث  أيام، وييس 
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وفي معرل رد و علئ س اٍل حول كيفي  منت ايحرب، رال  يالند  ن  ايسبيل ايوحيد هو أن  ت فهم 
ستكون  د  ايدوي  ايلبناني   وبنيتها ايتحتي ، أ   أن  ت فهم   سرائيل ايجميت مسبًقا بنن  حربها ايمقبل 

 ايجميت مسبًقا بنن  يبنان سي دم ر، وهذا من شننه مسبًقا  بعاد ايحرب، رال ايجنرال في ا حتياط.
 20/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 س األمنلحصول على مقعد بمجلل "إسرائيل"لتصدي لمسعى ل األوروبيأبو الغيط يدعو االتحاد  .43

طايب األمين ايعام يلجامع  ايعربي  أحمد أبو اي"يط، ا تحاد األوروبي وايمجتمت ايدويي  :وفا -ايقاهرم
بايتود  بكل حةم يمسعئ  سرائيل يلحوول علئ مقعد غير دائم بمجلس األمن،  ن ا حتالل 

ايسلم واألمن  يجب  نها و   مكافنته بنن يوب  ع وًا في جهاة األمم ايمتحدم ايمنوط بحفو
 ايدوييين.

ورال أبو اي"يط في كلمته أمام ا جتماه ايوةار  ايعربي األوروبي ايرابت ايذ  انعقد اييوم ايثالثاء، 
في مقر ايجامع  ايعربي  بمشارك  ايممثل األعلئ يلسياس  ايخارجي  واألمني  يالتحاد األوروبي، نائب 

ه رغم توايي األةمات، تبقئ ايق ي  ايفلسطيني  ر ي  رئيس ايمفو ي  األوروبي  فدريكا مورغيني،  ن
 ايعرب األويئ، كما يبقئ استمرارها سببًا م باشرًا من أسباب انعدام ا ستقرار في ايمنطق .

وشدد علئ أن ايمجتمت ايدويي ما ةال ي وهر عجةًا أمام ممارسات ايحكوم  اعسرائيلي  ايحايي  ايتي 
ورم غير مسبور  وعلئ نحو ي د   يئ تقويل حل ايدويتين وايق اء ت معن في ايبناء ا ستيطاني بو

 علئ أ  أف  يتحققه علئ أرل ايوارت.
وأو   أبو اي"يط أن ا ستيطان اعسرائيلي في األرا ي ايفلسطيني  ايم حتل  هو عمل غير شرعي 

بمحاوي  وعار من أ  غطاء رانوني، مهما حاول ايطرأ اعسرائيلي ا يتفاأ علئ هذو ايحقيق  
شرعنته، معربا عن تقديرو يلموارأ األوروبي  من اينشاط ا ستيطاني اعسرائيلي، بما في ذيك حمالت 

 وسم ايمنتجات ايتي ت ونت في ايمستوطنات.
ورال: مآن األوان يتحرك دويي فاعل ومت افر من أجل ورأ ا ستيطان كخطوم أويئ  روري  

نهاء ا حتالل ا عسرائيلي بما ي من يلشعب ايفلسطيني حقوره في  رام  دويته عنقاذ حل ايدويتين، وا 
 ايم ستقل  علئ خطوط ايرابت من يونيو، وعاومتها ايقدس ايشرري م.

 20/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 قضاء مكافحة اإلرهاب إلىمهندس الزواري التونس تحيل مل  اغتيال  .44
دس ايطيران محمد ايةوار  ايذ  اتهمت حرك  أحايت تونس أمس، ر ي  اغتيال مهن: أ أ ب

 أعلنت، بحسب ما اعرهاببتنفيذو، علئ ايق اء ايمتخوا بمكافح   اعسرائيليمحماسم ايموساد 
من ت"طي  عملي  ا غتيال   سرائيلياينياب  ايعام ، فيما واولت ايسلطات ايتحقيقات في تمكن مراسل 

 من داخل األرا ي ايتونسي .
ايرسمي باسم اينياب  ايعام  في محكم  تونس ا بتدائي  وايق اء ايمختا بمكافح  ورال ايمتحدق 

 سفيان ايسليطي  ن ممحكم  وفارس أحايت ملأ اغتيال ايةوار م علئ ايق اء ايمختا. اعرهاب
ذيك، أعلنت وةارم ايخارجي  أن وةير ايدوي  يد  وةارم ايش ون ايخارجي  وبر  باش طبجي   يئ

ول سفير أيمانيا اندرياس راينيكي ميطلب تو يحاتم بشنن مهوي  ووثيق  سفرم استدعئ أمس األ
مبعد ما تبين أن هذا ايوحافي دخل ايتراب ايتونسي بجواة  اعسرائيلي وحافي في ايقنام مايعاشرمم 

 سفر أيمانيم.
 م من جهته، أعلن وةير ايداخلي  م بطم ست  أشخاا وايتحقي  معهم بعدما ساعدوا ممواأ فارد

وفارس وفي  نجاة متحقي م وحافي حول   يئفي ا نتقال  اعسرائيلي ايوحافي في رنام مايعاشرمم 
 عملي  ا غتيال.

  يطاييابجواة سةةفر أيماني رادما من  األولكانون  17ورال ايوةير  ن ايوحافي دخل تونس في 
مغير مقبول أن شخوا  ألنهات مقدما نفسه علئ أنه مكاتبم، م كدًا فتةة  تحةةقي  يتحديد ايمس ويي

 كهةةذا يتنةةقل ويوور دون أن يثير ا نتباوم.
 21/12/2016، السفير، بيروت

 
 الزواريالمهندس أحزاب تونسية تطالب باستقالة وزير الداخلية والرد على اغتيال  .45

نومت، أمس، أربع  أحةاب تونسي  من ايمعار   في شاره ايحبيب : ايمنجي ايسعيداني - تونس
 ورريب  وسط ايعاوم  ايتونسي  مسيرم كبيرم، شارك فيها آ أ ايمواطنين اي"ا بين يلتنديد بجريم ب

اغتيال ايمهندس ايتونسي، محمد ايةوار ، ومطايب  ايحكوم  بايرد علئ جريم  ا غتيال، وايكشأ 
 عن مختلأ خفاياها يلرأ  ايعام ايتونسي وايعربي.

ايسياسي  وا شتباو بوجود أطراأ خارجي  مشارك  في ايعملي   وشهدت ايمسيرم ايمنددم با غتيا ت
ومايحةب ايجمهور م ومايتيار  األخيرم، ريادات سياسي  من محرك  ايشعبم ومحراك تونس اعرادمم

ايديمقراطيم ومنومات شبابي ، ورفت ايمشاركون شعارات منددم بعملي  ا غتيال، من بينها ممقاوم  
ومايشعب يريد تجريم ايتطبيتم وميا ةوار  يا شهيد علئ دربك ين  ساوم ممقاوم ...   ول  و  م
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ورال ةهير ايم"ةاو ، رئيس حرك  ايشعب  حةب رومي ،  ن مايمشاركين في هذو ايمسيرم  نحيدم.
 ا غتيالم. يطايبون ايحكوم  بايدفاه عن ايسيادم ايوطني  وايكشأ عن مالبسات جريم 

غتيال ايةوار ، طايب اتحاد شباب اييسار،  منوم  يساري  و من ردود ايفعل تجاو جريم  ا 
خلفي  ما ووفه  معار   ، هاد  ايمجدوب، وةير ايداخلي  ايتونسي، با ستقاي  من منوبه علئ

بةمايت"ا ي عن وحافي ايكيان ايوهيوني وايتقاعس في حماي  ايسيادم ايوطني  من كل اخترا م. 
ايجنايات ايدويي  وايكشأ عن حقيق  ا خترا   ال  يئ محكم كما دعا  يئ تقديم ملأ جريم  ا غتي

  ا ستخباراتي ايتي حولت خالل عملي  اغتيال ايةوار .
بايكشأ عن مالبسات اغتيال ايمهندس ايتونسي محمد ايةوار ، أفادت وةارم ايخارجي   وفيما يتعل 

مراسل رنام  في هوي  ايوحافي ايتونسي  أن أندرياس راينيكي، سفير أيمانيا بتونس، تعهد بايتحقي 
ايعاشرم اعسرائيلي ، ايذ  دخل ايبالد بجواة سفر أيماني وايتقط وورا دون ترخيا من أمام منةل 

ورد أكد ايسفير  وسط شرري تونس. ايةوار  ايذ  اغتيل يوم ايخميس ايما ي في مدين  وفارس
 نسي  بنتائج ايتحقيقات.األيماني أنه سيقوم باعجراءات ايالةم  وا عالم ايسلطات ايتو 

في غ ون ذيك، تخلت ايمحكم  ا بتدائي  بوفارس عن ملأ اغتيال ايةوار  يفائدم ايقطب 
 ايق ائي يمكافح  اعرهاب بعد أن تبين أن عملي  ا غتيال تحمل وب"   رهابي .

 21/12/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 قضائياً " إسرائيل"محامون تونسيون يعتزمون مالحقة  .46
ونس: أعلن ايعشرات من ايمحامين في تونس، اعتةامهم مالحق  م سرائيلم ر ائيًا، عقب عملي  ت

اغتيال ايطيار محمد ايةوار ، وتوفر عدم معطيات تشير  يئ تورط جهاة ا ستخبارات ماعسرائيليم 
يتونسي ، ويعتةم ايمحامون حسبما أعلن أمس ايثالثاء، رفت دعو  ر ائي  أمام ايمحاكم ا في ايعملي .

 ومن ثم ايتوجه  يئ تدويل ايق ي   تهامهم م سرائيلم بايوروأ وراء عملي  ا غتيال.
وتشهد ايتحقيقات ايمرتبط  بعملي  ا غتيال تسارعًا  فتًا، مت  ررار ايحكوم  ايتونسي  بتورط عناور 
 أجنبي  خططت يلجريم  من خارا تونس، وجندت فر  عمل يلتمويه داخل تونس منذ شهر

   يونيو/حةيران ايما ي يالرتراب أكثر فنكثر من اي حي .
عناور، بينما يجر  ايبحق عن عنورين أجنبيين  10وبلغ عدد ايمعتقلين في ايق ي  حتئ اون 

 آخرين، أحدهما يحمل ايجنسي  ايبلجيكي  واوخر ايسويسري .
 21/12/2016، الخليج، الشارقة
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  عمار غزةوثائقي عن إنجازات اللجنة القطرية إل .47
أعدت ايلجن  ايقطري  ععمار رطاه غةم فيلمًا رويرًا  رنا:-موعب اعفرنجي ومحمد جمال-غةم 

نجاةاتها ايمختلف  في ايقطاه يمساعدم ايسكان في ول ايحوار وايحروب  يوث  مشاريعها وا 
ر وايحروب اعسرائيلي . ويستعرل ايفلم في بدايته مشاهد تو   ايمعانام وايفقر في غةم جراء ايحوا

اعسرائيلي ، ومن ثم ينتقل يمشاهد مئات ايمناةل وايتجمعات ايسكني  ايمدمرم كليًا وجةئيًا جراء عدوان 
 .2014ويأ 

أيأ وحدم سكني  بشكل كامل في ايحرب ايتي استمرت أكثر من خمسين  12ودمر جيش ا حتالل 
 األعمار. آ أ ما ةايت تنتور 9آ أ وحدم سكني  فيما  3يومًا، تم بناء 

، يمساعدم سكان غةم جراء ايحوار، ومشاريت 2012وتطر  ايفيلم يتنسيس ايلجن  ايقطري  في ايعام 
ايلجن  من بناء ايمناةل  عمار ايطر  ايرئيسي  وايبني  ايتحتي  وايمستشفيات وغيرها، بدعم من سمو 

  يئ رطاه غةم.األمير ايوايد حمد بن خليف  آل ثاني، مستعر ين وور ةيارته ايتاريخي  
منح  دراسي  جديدم يلقادم ايشباب في رطاه  265من جانب آخر، رد مت م سس  ايتعليم فو  ايجميت 

غةم من خالل برنامج ايفاخورم ايتابت يها. وت مث ل هذو ايمن  ايدراسي   استثمارات غير مسبور  في 
رنامج ايفاخورم يلمن  ايدراسي  مجال ايتعليم ايعايي في رطاه غةم حيق تعد األكبر ايتي ي قد مها ب

وايتمكين، وايتي ت نف ذ من خالل ايشراك  مت برنامج األمم ايمتحدم اعنمائي / برنامج مساعدم ايشعب 
 ايفلسطيني.

 20/12/2016، الشرق، الدوحة
 

تعيش نساؤها في أمان  أنرحلتنا لغزة هدفها  النائب في البرلمان الجزائري سميرة ضوايفية: .48
 واستقرار

اينائب في ايبريمان ايجةائر  وايناشط  في ايق ي  ايفلسطيني  وحقو   : اعتبرتحسام عطي  –مانع
اعنسان وايبيئ  وممثل  ايلجن  ايدويي  يكسر ايحوار عن غةم في أسطول ايحري  اينسو  سميرم 

ا في  وايفي   ن ما تعانيه نساء غةم من  نك في ايعيش ومعانام يومي  ، يفو  بكثير عن معاناتن
سفين  ، تجاةأ يب ع  أيام ، محاوي  كسر ايحوار عن غةم ، يتحقي  ايهدأ ايمنشود وهو أن 
تعيش نساء غةم في أمان واستقرار ، وأن ايناشطات يحملن رسائل سالم ومحب  يلشعب ايفلسطيني ، 

، وأن  وايمبادرم  نما ترمي  يئ ايتعريأ بمعانام ايشعب ايفلسطيني بشكل عام وأهل غةم بشكل خاا
 جميت من علئ متن ايسفين  تلقئ تدريبا خاوا يعدم استخدام ايعنأ.

 20/12/2016، الدستور، عّمان
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 متعصب قذر اللسان "إسرائيلـ": سفير الواليات المتحدة المقبل ب"واشنطن بوست" .49
ووأ كاتب أميركي ديفد فريدمان ايمرش  يتويي منوب سفير ايو يات ايمتحدم يد   سرائيل، بننه 

 متعوب وواحب يسان رذرم و  يكاد يكون دبلوماسيا.م
ورال ايوحفي ريتشارد كوهين في مقال بجريدم واشنطن بوست  نه يجب علئ مجلس ايشيوت رفل 
هذا ايترشي ، ألن فريدمان في رأيه يشكل خطرا علئ ايسالم في ايشر  األوسط وعلئ حيام 

 األميركيين وسياس  ا عتدال وايخطاب ايمدني.
أن مجلس ايشيوت  ذا أجاة ترشي  ايرئيس ايمنتخب دونايد ترمب يهذا ايرجل فكننما يواف   وأ اأ

علئ نعته يليهود ايليبراييين وايمعتديين بننهم أشبه بنويئك اييهود ايذين ساعدوا ايناةيين  بان محرر  
ذيك أذ  ورال كوهين  ن ترشي  فريدمان يعتبر  هان  مةدوج ، فترمب سبب ب اييهود في أوروبا.

يليهود ايليبراييين ايذين يعار ون بناء مةيد من ايمستوطنات في اي ف  اي"ربي  وي يدون مبدأ حل 
 ايدويتين.

غير أن اعساءم يلعرب ربما تكون يها عارب  وخيم ، بحسب ايكاتب، ذيك ألن فريدمان ي يد بناء 
كما يرغب في نقل ايسفارم  مستوطنات   افي  ويعارل  رام  دوي  فلسطيني  علئ اي ف  اي"ربي ،

 األميركي  من تل أبيب  يئ ايقدس.
وشدد ايكاتب علئ أنه  ذا نقلت واشنطن سفارتها  يئ ايقدس فإنها ستوجه بذيك موفع م في وجه 

 ايعايم ايعربي، وسيست"لها تنويم ايدوي  اعسالمي  كندام يتجنيد أنوار يه.
علئ األرج  انتفا   أخر ، وسيموت ايناس وخلا  يئ أن ايعنأ سينديت   محاي  وسترافقه 

 سرائيليين كانوا أم عربا أم أميركيين، ورغم أن فريدمان ول من ايةوار ايدائمين عسرائيل فإنه   
 يعرأ شيئا عن ايمنطق  علئ ما يبدو، وفقا يتعبير ريتشارد كوهين.

 20/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لتعليم في فلسطيننص  مليون يورو من إيرلندا لدعم ا .51
استقبل وةير ايتربي  وايتعليم ايعايي وبر  ويدم، في مكتبه برام  ، اييوم ايثالثاء، ممثل : رام  

 يريندا يد  دوي  فلسطين جوناثان كونلون؛  ذ رام األخير بتسليمه كتابا يت من تقديم نوأ مليون 
يألعوام  ا ستراتيجي عبر خط  ايوةارم  يورو؛ يدعم رطاه ايتعليم؛ ب"ي  تنفيذ نشاطات وفعاييات

ايمقبل ، وبهذا تول مساهم   يريندا يلتعليم خالل ايعام ايحايي  يئ مليوني يورو عبر سل  ايتمويل 
 .JFAايمشترك 

 20/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قطاع غزة  معلم مساند ضمن برنامج تدريب الخريجين في 600"األونروا" توظ   .51
 ، كجةء من GTPمعلم مساند،  من برنامج تدريب ايخريجين   600أعلنت ماألونروام توويأ : غةم

 جهودها يتحسين األداء األكاديمي يلطالب ايالجئين في رطاه غةم،  عاأ ايتحويل.
 معلم ي"  300وأو حت وكاي  اي"وق في بيان وحفي، اييوم ايثالثاء، أن توويأ ه  ء ايمعلمين  

معلم ريا يات  ينتي تماشيا مت جدول ايتعليم ايويفي ايبديل ايمقدم حديثا، وايذ   300عربي ، و
يعطي ايطالب ايراسبين، أو ممن في خطر ايرسوب في مادتي ايل"  ايعربي  وايريا يات أو كليهما 

 فرو  يالنتقال يلمرحل  ايتايي .
 20/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المتحدة األممي ف "إسرائيلـ"أوباما قد يعمل على قرار مناهض ل": إسرائيل اليوم" .52

نقلت وحيف  م سرائيل اييومم ايمقرب  من رئيس  ايحكوم  اعسرائيلي  بنيامين نتنياهو أن : حلمي موسئ
و مأوباما رد يعمل علئ ررار مناهل عسرائيلم. وأشارت  يئ ما نشرو مورت األخبار ايمحاف

مبريتبارتم نقاًل عن موادر رفيع  ايمستو  بننه يحتمل أن يسم  ايرئيس ايمنورأ بتمرير ررارات 
األمام حرك    يئايمتحدم، تسم  بتشديد اي "ط علئ ايقدس وربما تدفت  األمممناه   عسرائيل في 

 . سرائيلايمقاطع   د 
 األمنمسودم ررار علئ مجلس  ياماألايمتحدم هذو  األمموبحسب ايتقرير، يوةه ايفلسطينيون في 

وايمنوم  ا متناه عن عرل أ   األع اءيق ي بنن ايمستوطنات غير شرعي  ويطلبون من ايدول 
مساعدم عسرائيل من شننها أن ترتبط باينشاط في ايمستوطنات. ومن خلأ ارترات مناهل آخر 

 عسرائيل تقأ نيوةيلندا وايسويد.
رد أشاعت في األيام األخيرم أن أوباما ينو  ايسمات باتخاذ ررارات وكانت منومات وهيوني  أميركي  

في األمم ايمتحدم  د  سرائيل. ويكن ييس مستبعدًا أن يكون هذا ايكالم جةءًا من ايتحريل اييميني 
 علئ أوباما، ايرامي  يئ  بقاء اييقو  ومنت أ  تحركات  د  سرائيل في ايمحافل ايدويي .

 21/12/2016، السفير، بيروت
 

 الفلسطيني" اليزال أولوية -موجريني: النزاع "اإلسرائيلي  .53
رايت منسق  ايسياس  ايخارجي  في ا تحاد األوروبي، فدريكا موجريني،  ن اينةاه اعسرائيلي : ايقاهرم

 ايفلسطيني  يةال أويوي ، م كدم أن أوروبا   تةال ت من بوجود أمل يحل اينةاه في ايشر  األوسط.
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خالل كلمتها، اييوم ايثالثاء، في ا جتماه ايرابت يوةراء ايخارجي  ايعرب مت نورائهم في  جاء ذيك
 ايدول األوروبي ، بمقر جامع  ايدول ايعربي  بايقاهرم.

 20/12/2016، الشرق، الدوحة
 

 عاماً  30األمم المتحدة تتوقع زيادة كبيرة في عدد سكان غزة خالل  .54
دو  األمم ايمتحدم يلسكان أندرياس طومسن  ن عدد سكان غةم رال ايمس ول في ون: رويترة -غةم

عامًا، ما ينذر بمشاكل ارتوادي  أكثر خطورم ما يم يحل  30سيةيد  يئ أكثر من مثلي ه خالل نحو 
 ايوراه مت  سرائيل.

وورت طومسون يوكاي  مرويترةم: مسيكون من ايوعب يل"اي  توو ر أن يكون باعمكان تهيئ  
 ئم  يلنمو  ا رتواد   ايذ  يمكنه أن يلبي احتياجات هذو ايةيادم ايسكاني  ايهائل م.ايوروأ ايمال

وكان طومسن يعل  علئ تقرير جديد يلوندو  يدرس ايت"يرات ايسكاني  وفرا ايتنمي  في رطاه 
غةم واي ف  اي"ربي  ايتي تحتلها  سرائيل. وتورت ايتقرير ةيادم في عدد سكان غةم من مليوني نسم  

ييتجاوة عدد سكان اي ف  اي"ربي  ايذين يتورت ايتقرير ةيادم عددهم  2050مليون بحلول عام  4.2يئ  
 مليون. 4.7مليون حاييًا  يئ  2.9من 

 21/12/2016، الحياة، لندن
 

 مقرب من ترامب: إنه جاد في نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس .55

مقربين من ايرئيس األمريكي ايمنتخب دونايد  ول: نقل أحد اياايقدس/عبد اير وأ أرنا وط/األن
 ترامب،  يئ مس ويين  سرائيليين كبار، جديته في نقل ايسفارم األمريكي  من تل أبيب  يئ ايقدس.

اعسرائيلي ، في عددها ايوادر اييوم ايثالثاء،  ن مايكل فلين، ايذ  اختارو  مهآرتس“ورايت وحيف  
مريكي، رال يرئيس جهاة ايمخابرات ايخارجي   ايموساد  ترامب يمنوب مستشار األمن ايقومي األ

ترامب جاد “يوسي كوهين، في اجتماه م"ل  في األول من ايشهر ايجار  في ايو يات ايمتحدم  ن 
 .مفي نقل ايسفارم  يئ ايقدس
ن ، ألاألمريكي من ايمتورت حدوق تطورات كبيرم في كل ما يتعل  بايسياس  “وتابت ايوةير اعسرائيلي 
 ”.ول  اون أكثرفي كل مسني  أوب    سرائيلايس ال حول ما تريدو 

 20/12/2016، رأي اليوم، لندن
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 إنقـاذ فلسـطين من األعداء الجدد .56
 د. سلمان أبو سته

 وطنه، فيعام من اين ال من أجل أن يعيش حرًا كريمًا 100هذا ايعام يكمل ايشعب ايفلسطيني 
 اي"ربيكان ايعدو و يةال هو ا ستعمار  اعةل. د شعب أطول حرب منوم  مستمرم  هيوهذو 

 ا ستعماري .وايوهيوني  ا ستيطاني  
وخلفهم ايشعب ايفلسطيني  ردراتهم، األعداء حسبوكان رادم ايشعب ايفلسطيني يحاربون ه  ء 

ايحسيني يستنهل ايهمم  أمينكان ايحاا  األحياء.وطنه بنروات ايشهداء وومود  فييفتد  حقه 
 ايتيغةم  فيوبنئ ياسر عرفات علئ تنويمات ايفدائيين  األروئ. عنقاذ اعسالمي يستنجد باألم  و 

عودم   يئ أدت وايتي ،1964ايمنوم  عام   نشاءوبعد  1968ايثورم ايفلسطيني  بعد عام   يئتطورت 
م عام ايمتحد األمم فيودارم ر ايا ايعايم عندما ايقئ ياسر عرفات خطابه   يئر ي  فلسطين 

1974. 
عادت بايوبال علئ ايشعب ايفلسطيني  ايتيأوسلو  باتفاري وتكلل  ذيك،يكن ا نحدار بدأ بعد 

 بلفور.وبايكوارق أكثر مما فعل وعد 
ن كان ياسر عرفات رد أخطن ايتقدير بونه أن أوسلو ستكون وسيل  يلعودم  ايوطن  ايجةئي   يئوا 

يومنا هذا يم يكن   يئوسلو وحاميها وراعئ كوارثها فان محمود عباس مهندس أ ،1967ايمحتل عام 
 تقديرو.وميم  فيكانت اينتيج  اييوم  ايتقدير، بل فيمخطئًا 

 ايمتحدم.و  ررارات األمم  ايدوييايفلسطيني  و  ايقانون ” ايحقو  ” اتفاري  أوسلو يم تذكر ويو مرم 
يفرنسي  ايمتعاون  عندما كانت يقد خلقت أوسلو حكوم  فيشئ ايجديدم علئ نس  حكوم  فيشئ ا

رريت ورعه أحمد  ايذ بروتوكول باريس ا رتواد    نبل  األيماني. ايناة فرنسا تحت ا حتالل 
من  %78و  سرائيل،من واردات اي ف  من  %98 ا رتواد ايفلسطيني رهين  عسرائيل  وجعل

 ا رتواد توكول باريس من برو  األولهو وورم طب    ، سرائيل  يئايمعونات ايدويي  تذهب 
 .1941ورعته حكوم  فيشئ مت ايناةي  عام  ايذ 

 ايعودم تحتي"اء ح   عبد ربه عن  وتخلئ ياسر كارث ،يقد تراجت أحمد رريت وأرر بنن اتفا  أوسلو 
 وائب عريقات يطل  ايتوريحات بفساد اتفاري  أوسلو . أن، ونسمت ”اتفاري  جنيأ” غطاء 

 ايتيويم يتعلم من دروس ايفشل  بها. نتنياهومسك بنوسلو أكثر من تمسك فقد ت عباس.   محمود 
 عامًا. 23كانت تلقئ عليه وتوفعه كل يوم يمدم 

ايوحيد ايذ  بقئ ينا ، حتئ نبقئ  اعنجاةوهو  ايوطنيتدمير ايمنوم  ومجلسها  أماميكن هذا يهون 
 شعبًا واحدًا يه وطن واحد .
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محل   يئيبنان   من األردن أو  أكبرايشعب ايفلسطيني  ثلثيمثل ت ايتييقد حول دائرم ايالجئين 
 مووفين.تقاعد يب ع  

انتخاب مجلس وطني جديد حتئ ربل فوة حماس با نتخابات. يقد   يئايدعوم  بإوراريقد رفل  
حقو   أهمليقد  أل .محكم  ايجنايات ايدويي  وربول ررار جويدستون    بعد  فيرفل ايتسجيل 

أنه  ايباري،سلط  تحت ا حتالل يعيش فيها ايربت  فيوادعئ ببقائه  ايفلسطيني،ايشعب  اهأربثالث  
يقبل  ايذ ايوحيد تحت هذا ا دعاء  ألنهودعمته  سرائيل واي"رب  ايفلسطيني،يمثل كل ايشعب 

 ايفلسطيني.حقو  ايشعب  فيبايتعاون معهم وايتفريط 
 أغلبي فلسطين بنن طلب من  أخماس أربع شهودًا عن وردم محمود عباس عسرائيل تناةً  معلنًا م

خ مس أرل فلسطين خالفًا يلميثا   فياألمم ايمتحدم ايتوويت علئ دوي  فلسطين  أع اء
ودون موافق  اي"ايبي  ايساحق  من ايشعب  ايوطن،يمنت ايتفريط فئ ذرم من تراب  ايذ ايفلسطيني 
من فلسطين  %80مليون فلسطيني وأن 12وطن من فلسطين أوب   %20وهذا يعنئ أن  ايفلسطيني.
 .يهود ماليين  5أوب  وطن 

وهذو هدي  يم تحلم بها  سرائيل منذ وعد بلفور وما تالو من سلسل  ارتراحات مشاريت ايتقسيم 
تناةل   ذايواف  عليها ايشعب  رانوني  مايمييست يها ريم   وايتي 1947و 1937 أعوام فيايمرفو   

نياب  عن ايشعب  فلسطين،ون محمود عباس يقدم هذا ايتناةل عن معوم وها هو ا وطنه.عن 
 ايفلسطيني.

دوي  يبشر فيها باعترافهم  56وطاأ محمود عباس بايدول ايعربي  وا سالمي  يحمل منشورًا بنعالم 
عالرات معلن   وأرامت سرائيل ايتقطت ايفرو   فلسطين. فيبإسرائيل مقابل اعتراأ  سرائيل بدويل  

تكن تجر    ويمعلئ ذيك  جرأت ايتي ايعربي ،ومن بينها بعل ايدول  ايدول،ير معلن  مت هذو وغ
” و ء يفلسطين من  أكثر، باعتبار أنها ين تكون هيب  عندما كان يلق ي  ايفلسطيني   ربل،من 
 ”.رادتها 

 بقع . أ فلسطين علئ  بن اعترفت تلك ايدول بإسرائيل وراح  أو  منًا، ويم تعترأ  سرائيل 
 يلجميت.فهذا معروأ  اعسرائيلييلسلط  وخدم  ايعدو  وايوطني ايمايينريد أن نذكر هنا ايفساد   

ييه. بعد غياب ايمنوم  وتودر  وولنا  ايذ  ايترد ألبين جسام   اوتيأذكر  أن أريد ويكنني
 األفرادت     ايساح  ايدويي  من يدافت عن حقو  ايشعب ايفلسطيني ايثاب فييم يعد  ايسلط ،

ايمت امن  مت  األجنبي وحتئ  ايعربي ،ايشتات وبعل ايبالد  فيوايجمعيات وايهيئات ايفلسطيني  
 ايفراغ.هم ايذين مألوا هذا  فلسطين.
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مقاوم   فيييه، وحقه  كامل وطنه وح  ايعودم  فيويكنهم عندما عر وا مطايب ايشعب ايفلسطيني 
 فييتلقونه  ايذ  ايرسمي ايرأ يمثل  فوجئوا بايرد بنن هذا   سمي ،اير  األوربي ايجهات  أمام ايمحتل،

 ايحا ت.عشرات  فيوأنا شاهد علئ ذيك  ايرسمي .ايمخاطبات وايمداو ت 
يمثلون   ” ايرسميين ” علئ ايمدافعين عن ايحقو  ايفلسطيني  أن يبينوا أن ه  ء   ذنيوب  ايعبء 

ايمحتل   األرا ي فيايشتات حيق يم ينتخبهم أحد و   في   شرعي ،وييست يهم  ايفلسطيني،ايشعب 
 سنوات.حيق انتهت شرعيتهم من  1967عام 

مقاومتهم بجانب   يئي طر  أفرادو،يحقوره من بين  أعداءمرم  ألولوأوب  يد  ايشعب ايفلسطيني 
 ايمنسام.وهذو رم   ايتقليديين. األعداء

 أكثرجديد يشعب بلغ تعدادو  وطنيانتخاب مجلس  يور ايشعب ايفلسطيني علئ أنوايحل طبعًا  
بل من  ينتخبوو،يقرر مويرهم من يم  أنويرف ون  أوسلو.غايبيتهم شباب ويدوا بعد  مليون، 12من 

 يالحتالل.ررع  منه خادم    يئيعاد  حقورهم ويقةم وطنهم 
 بانتخابايب ويط عام، شعبيم تمر  فييرفت ووته وينوم نفسه  أنعلئ ايشعب ايفلسطيني   ذن

ايودارم ريادم جديدم   يئويعيد  ديمورراطي ،وينوأ ايبيت ايفلسطيني بمكنس   جديد،مجلس وطني 
ن كثرت  ايةمان، يةال يحارب من أجل حريته ررنًا من  ايذ جديرم بهذا ايشعب  نويف ،شاب  كفئ   وا 

 األعداء.عليه 
 20/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 القرضاوي بحظر العملّيات االنتحارّية"حماس" صامتة إزاء فتوى  .57

 عدنان أبو عامر
، شرعت محماسم بتنفيذ ايعملي ات ا ستشهادي   1993ايفلسطيني   األويئ في عام  ا نتفا  منذ أواخر 

 د  األهداأ اعسرائيلي  ، في مدن ايقدس وتل  أبيب ونهاريا ونتانيا، ورتلت عشرات اعسرائيلي ين. 
عملي اتها ا ستشهادي   علئ فتاو  ايعلماء ايشرعي ين، وأبرةهم ايداعي  اعسالمي  واستندت محماسم في 

ايعايم ي يعلماء ايمسلمين، ايذ  اعتبر منذ ذيك ايعام  ا تحادايكبير ايشيخ يوسأ ايقر او ، رئيس 
ملي ات بطويي   ، هذو ايعملي ات أعوم أنواه ايجهاد، راف ًا تسميتها بايعملي ات ا نتحاري  ، ألن ها ع1993

 استشهادي   أبعد ما تكون عن ا نتحار، ومن ينف ذها ييس منتحرًا.
، ويقيم في رطر، رال  يكن  يوسأ ايقر او  ذاته، وهو أبرة ايعلماء ايشرعي ين في ايعايم اعسالمي 

ةته يها تشرين ايثاني/نوفمبر:  ن  ايعملي ات ا ستشهادي   غير جائةم اون في فلسطين، ألن   جا 24في 
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سابقًا كانت يل رورم ويعدم وجود أسلح  يد  ايفلسطينيين، وهذو اي رورم انتهت، وباتت يد  
 ايفلسطيني ين وسائل جديدم يلقتال غير ايعملي ات ا ستشهادي  .

أجر  مايمونيتورم يقاءات مت مرجعي ات ديني   في محماسم وبعل ناطقيها ايرسمي ين، ووهر تباين 
 م يفتو  ايقر او  ورافل يها.موارفهم بين متفه  

وبدا ايناط  باسم محماسم في غة م حاةم راسم حذرًا بعدم ا رتراب من فتو  ايقر او  مباشرم، بقويه 
يةمايمونيتورم: م ن  حماس تعتمد ايمقاوم  بكل  أشكايها، وامتالك ايجيش اعسرائيلي  يترسان  كبيرم جعل 

كمال مشوار تحرير األرل واعنسان، وهي  ا حتالل حماس تبتكر ايوسائل يحماي  شعبنا ورده وا 
 تحتفو بحق ها في استخدام كل  طر  ايمقاوم م.

ومن جهته، رال مدير ايوعو واعرشاد في وةارم األوراأ وايش ون ايديني   ايتابع  يةمحماسم ب"ةم، وأحد 
ايقر او  غير مط لت علئ ايوجوو ايديني   يلحرك  في غة م ايشيخ يوسأ فرحات يةمايمونيتورم: م ن  

، خوووًا بقاء  اعسرائيلي  وعدم ةوايه عن فلسطين، و  أستبعد وجود  ا حتاللايوارت ايفلسطيني 
رت   "وط سياسي   عليه، يم يذكر مودرها، وتمن يت يو يم يودر فتواو ايجديدم، مت أن  حماس رر 

توافر أسلح  تواجه بها ايقو م ايعسكري   انتهاا ايعملي ات ا ستشهادي   ألن ها م ط رم  ييها، يعدم 
اعسرائيلي  . ورغم أن  ايقر او  عويم ايشنن، يكن ه ييس ايوحيد ايذ  يفتي يألم   اعسالمي  ، فهناك 

 علماء آخرون ما ةايوا علئ موارفهم بجواة هذو ايعملي ات ا ستشهادي  م.
ستشهادي  ، ومنها يلعايم ايسعود   واي  هناك ايعديد من ايفتاو  اعسالمي   بجواة ايعملي ات ا 

، وايعايم ايمور   أبو 2007، وايعال م  ايسور   ناور ايدين األيباني  في عام 2015ايطريفي في عام 
 .2013، وايعال م  ايموريتاني  محم د ايحسن ايددو في عام 2008 سحا  ايحويني في عام 

ايشريع  اعسالمي   في جامع  ايخليل باي ف   ومن جهته، رال رئيس رابط  علماء فلسطين وأستاذ 
اي"ربي   ايشيخ موطفئ شاور يةمايمونيتورم: م ن  ايمورأ من فتويي ايقر او  األويئ وايثاني  بجواة 
ثم  حور ايعملي ات ا ستشهادي   يحد دو ايمقاتلون، مت أن  كالم ايقر او  األخير يه وجاه ، ورد 

تو  تت"ي ر حسب ايمولح  ايشرعي   يلمسلمين، مت أن  أ   وسيل  جهادي   يمتلك منطقًا علمي ًا ألن  ايف
 يجب أن تنخذ في ايحسبان ردود ايفعل عليهام.

يعتبر ايقر او  من أهم ايمرجعي ات ايشرعي   يعخوان ايمسلمين وعالراته وثيق  مت رادم محماسم،   
، وحوي 2013ة م في أي ار/مايو من عام سي ما رئيس مكتبها ايسياسي  خايد مشعل، وسب  يه أن ةار غ

باستقبال حافل من ةعمائها، حت ئ أن  نائب رئيس ايمكتب ايسياسي  يةمحماسم  سماعيل هني   رب ل يديه 
 ، مم ا جعل يلقر او  تنثيرو علئ ايحرك .2013مايو/أيار  9يوم 
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ا ايعسكر   شمال اي ف   وبدورو، رال اين اط  باسم محماسم ايمقيم في رطر وايقائد ايساب  يجناحه
اي"ربي   حسام بدران يةمايمونيتورم: م ن  حماس يم تورأ ايعملي ات ا ستشهادي    د   سرائيل، فاألمر 
ييس مرتبطًا بفتو  ايقر او ، يكن نا نعتبر ايعملي ات ا ستشهادي   سالحًا استراتيجي ًا يلرد  علئ جرائم 

جاةر، ونحن ننطل  بسياستنا من منطلقات شرعي  ، ويدينا  رق اعسرائيلي  كا غتيا ت وايم ا حتالل
 ديني  كبير يسم  ينا بتنفيذ هذو ايعملي ات، يكن  هذو ايعملي ات يها وروفها ايعسكري   علئ األرلم.

كان  فتًا اهتمام  سرائيل بفتو  ايقر او ، رب ما يعلمها بحجم مكانته يد  محماسم، وتقديرها بنن  
، وتشج ت محماسم علئ ورأ هذو ايعملي ات.فتواو رد تنعك  س علئ ايوارعين األمني  وايعسكر  

تشرين ايثاني/نوفمبر أن  تركيا تقأ خلأ فتو   25يقد ةعمت اعذاع  ايعسكري   اعسرائيلي   في 
بت ايمحا رم في جامع  بار  يالن  -ايقر او  يلفلسطيني ين بورأ ايعملي ات ا نتحاري  ، ورح 

تشرين ايثاني/نوفمبر في وحيف  م سرائيل اييومم بفتو  ايقر او ،  30  ناسيا شامير بةاعسرائيلي  
تشرين ايثاني/نوفمبر في ايوحيف   29واعتبر ايخبير اعسرائيلي  في ايشئون ايعربي  ر وبين باركو في 

عن ايعملي ات  ذاتها، أن  ايفتو  أتت ألن  ايفلسطيني ين باتت يديهم أسلح  أخر  كايوواريخ رد ت"نيهم
 ا نتحاري   يلمس  بنمن اعسرائيلي ين.

ر ايش ون ايعربي   في ايقنام اعسرائيلي   مايعاشرمم تسيفي يحةريلي في  كانون  2ورأ  محر 
ر  يجابي  عن ت"ي ر ايوارت ايسياسي  في ايمنطق ، نتيج  تراجت  األو ل/ديسمبر أن  فتو  ايقر او  م ش 

 يدول ايعربي  .مكان  ايفلسطيني ين يد  ا
أم ا ايباحق ايفلسطيني  في ايش ون اعسرائيلي   ومدير ف ائي   مايقدسم في اي ف   اي"ربي   عالء 
ر يتنفيذ  ايريماو  فقال يةمايمونيتورم: م ن  ايت قارير اعسرائيلي   ايتي يتابعها تشير  يئ أن  حماس تح  

هها  عملي ات استشهادي  ، ويوائ  ا ت هام اعسرائيلي   يعناور حماس في اي ف   اي"ربي   ت ك د توج 
بايعودم  يئ هذو ايعملي ات منذ ثالق سنوات، يكن  ايوروأ األمني   في اي ف   تحول دون ذيك، مت 

 أن  مرجعي ات حماس ايديني   في معومها تحق  علئ تنفيذ هذو ايعملي اتم.
عن تنفيذ ايعملي ات ا ستشهادي    د  وتةامن ودور ايفتو  ايجديدم يلقر او  مت تور أ محماسم 

 سرائيل، ورد   يعلم أحد هل تور فت ألسباب ديني   أم عوامل عسكري  ، مت أن  مورت مويلال م 
ه يد  2015اعسرائيلي  ذكر في كانون األو ل/ديسمبر من عام  ، أن  رلقًا يسود  سرائيل بسبب توج 

 محماسم بايعودم  يئ ايعملي ات ا ستشهادي  .
ورال ايناط  باسم محماسم في غة م فوة  برهوم يةمايمونيتورم: م ن  ايمقاوم  تستخدم أدواتها حسب 
ام ايجنات ايعسكر   يحماس  هات كتائب عة  ايدين ايقس  طبيع  مولحتها وايورأ وايحاج   ييها، وتوج 
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ي  ، مت أن  حماس ييست عشوائي  ، وييس يفتو  ايقر او  ايجديدم دور بتور أ ايعملي ات ا ستشهاد
  يئ مرجعي ات ديني   وشرعي  م. 1987عامًا في سن   29تعود منذ تنسيسها ربل 

وأخيرًا، رب ما أحدثت ايفتو  ايجديدم يلقر او  هة م داخلي   في محماسم، ألن ها رد تحرمها ايمسو غ 
رت ايعودم  يئ ايعملي ات ا ستشهادي    د   سرائيل. ورغم أن   ايحرك  يم تودر مورفًا ايشرعي   ن رر 

 د  ايفتو ، رب ما يلمكان  ايكبيرم ايتي يحوةها ايقر او  في نفوس رواعدها ورياداتها، يكن  ايتةام 
محماسم من عدمه بايفتو  مرهون بتنفيذها أل   عملي   استشهادي  ، في حال سنحت ايوروأ األمني   

 بذيك.
 20/12/2016المونيتور، 

 
 هل انتهى محمد دحالن؟ .58

 سركيس نعوم
تشرين ايثاني ايما ي،  29ربل ايم تمر ايسابت يحرك  مفت م ايذ  انعقد في رام   ايمحتل  في 

نشرت وسائل ا عالم معلومات وتحليالت أشار معومها ايئ أنه سينتهي بإنجاةات داخلي  عدم، 
د عباس وسي نهي ايخالأ ايشخوي وايسياسي بين رئيس مايحرك م وايسلط  ايفلسطيني  محمو 

وايمس ول األمني وايسياسي ايساب  فيها محمد دحالن، ايذ  تحو ل  حقًا ر ائيًا بعد طرد األخير 
أيام، تبي ن يلفلسطينيين في ايداخل وفي  6منها ومقا اته أمام ايمحاكم. يكن عند انتهاء ايم تمر بعد 

 ايشتات، كما يلعرب ايمهتمين، أن بعل ايتورعات ايمذكورم كان خاطئًا.
 

 لماذا حصل ما حصل؟
يجيب مودر فلسطيني واست ا طاله بنن ايتورعات يم تنطل  من فراغ، بل من مورأ عربي 

ايعربي  ايمتحدم واألردن  اعماراتألوحابه وةن مهم فلسطينيًا. فايمملك  ايعربي  ايسعودي  ودوي  
في ايم تمر ايسابت.  مفت م  يئومور طلبت رسميًا من مايرئيسم محمود عباس  عادم محمد دحالن 

ودوافعها متنو ع ، بع ها سياسي، وبع ها ينبت من عالرات شخوي  بينه وبين مس ويين كبار 
نو  دحالن بإرجاء م تمر عام يةمفت م كان   يئفيها، وكذيك من موايحها. دفت هذا ايطلب مور 

ر يعقدو علئ أرا يها، ريثما ينتهي ايم تمر ايرسمي في رام  ،  ذ ر د تنتفي ايحاج   ييه  ذا يح  
 ايسرب ايذ  غادرو م كرها.  يئتواي  مت عباس وعاد 

يكن عباس، يتابت ايمودر نفسه، يم يقتنت بطلب ايدول ايعربي  األربت رغم عالرته ايجيدم بها، ورغم 
حاجته وسلطته وشعبه ور يته  ييها، ويم تنفت  غراءاتها أو  "وطها في  ةاي  سلبيته تجاو دحالن. 
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مكاناته وتحايفاته ايخارجي  وايتنسي  األمني فو  اجهه في ايم تمر وبذل كل جهدو ورويدو وتاريخه وا 
ايحرك . ونج  في ذيك. وهذا أمر ي حسب يه   يئيةمسلطتهم مت  سرائيل يمنت عودم ايقياد  ايمفوول 

جه  يم يكتأ ر غم أن انعكاساته ايعربي   حقًا عليه وعلئ ايق ي  رد   تكون  يجابي . فهو من 
بتثبيت ايطرد وجعله نهائيًا، بل مساهمم في ودور حكم ر ائي عند انتهاء أعمال ايم تمر بسجنه 
ثالق سنوات بتهم  مايفسادم. كما رفت عليه باسم مفت م وربما مايسلط م دعاو  أخر . وربما يساهم 

ال ايةعيم ايم سس ياسر  حقًا بطريق  أو أخر  في اتهامه بايمس ويي  مباشرم أو مداورم عن اغتي
 عرفات علئ يد  سرائيل، وبايسم ، كما أجمعت ايتحقيقات.

ما هي ايوسائل ايتي استعملها عباس يجعل مواجهته دحالن تنتهي في مولحته؟ وهل يمكن ايقول 
  ن دحالن انتهئ؟

 يجيب ايمودر ايفلسطيني نفسه ايواست ا طاله بنن عدد حا ر  هذا اينوه من ايم تمرات كان
ع وا في مفت م.  ذ غاب عنه ممثلون  1411عادم. يكنه يم يتجاوة هذو ايمرم اية 2000يتجاوة اية

. كما غاب عنه يلمرم األويئ ممث ل يلقدس مايعاوم م. ويم سوري يفلسطينيي يبنان ومور واألردن و 
ي يمثل رطاه غةم سو  ع و واحد هو أحمد حل س، رغم وجود رادم مفتحاويينم آخرين. وكان ف

رام   بسبب انخفال ايتشنج بين عباس ومحماسم. ودافت عباس، ايئ ذيك،   يئ مكانهم ا نتقال 
كان معرفته أن حل س معاد يدحالن ومشاكس يه من ةمان. ف اًل عن أن غايبي  أع اء ايم تمر 

سطيني  ع وًا يوايونه. وتم تعيين رادم ذو  رمةي  فل 18كانت يعباس، فنتئ بةميجن  مركةي م فيها 
مهم ، هم: فارو  ايقدومي وةيرًا يلخارجي ، وسليم ايةعنون رئيسًا يلمجلس ايوطني، وأبو ماهر غنيم 
أمين سر يةمايحرك م. وأتئ أي ًا بمجلس ثور  موال، ونج  في تعيين شخويات م يدم يه أو معادي  

 وي م مهم .يدحالن في أكثر من مورت سياسي وأمني، وأدخل اثنين من أبنائه موارت مفتحا
طبعًا   يعني ذيك، ي يأ ايمودر نفسه، أن دحالن انتهئ. فايدول ايعربي  ايتي تدعمه طلبت من 

رام  . ورد تكون يه فرا أف ل   يئمحماسم تسهيل أمورو وتسهيل انتقال م يديه اي"ةاويين 
 مستقباًل رغم استشراس عباس يلق اء عليه نهائيًا.

ل أعالو. وي كدون أن غةو م ث لت في ايم تمر طبعًا يرفل ايم يدون يةمعبا سم ومفت م ايكالم ايمفو 
بع و. يكن ذيك، علئ أهميته، وربما علئ وحته،   يل"ي  سوري بنربع  أو خمس  أع اء، و 

حقيق  أساسي  هي أن ما جر  في اي ف  اي"ربي  وما يجر  في غةم كر س انقسام فلسطين ما بعد 
د يةمفت م ورئيسها اون عباس وآخر يةمحماسم، وأن ما يجر  في ايئ كيانين، واح 1967هةيم  

ايمنطق  وايعايم أدخل ر ي  فلسطين مسباتًا عميقًام أو ربما مكومام تجعلها ا نتفا ات ايفردي  
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ايمسل ح  أو ايسلمي  متقط ع . فايعرب مش"ويون بنو اعهم وبموائرهم أو موائر أنومتهم، 
 شبه علني . وعالرات بع هم بإسرائيل وارت

 21/12/2016، النهار، بيروت
 

 نتنياهو: يمكننا إحداث تغيير تاريخي مع إدارة ترامب .59
 براك ربيد

  مكاني في نقاشاته ايم"لق  حول  األخيرم األسابيترئيس ايحكوم  بنيامين نتنياهو عبر عن تفا يه في 
مب، األمر ايذ  يم يكن ايمنتخب دونايد ترا األمريكي حداق ت"يير وخطوات مشترك  مت ايرئيس 

تحقيقه مت ايرئيس براك أوباما. هذا ما رايه وةير رفيت ايمستو  شارك في تلك اينقاشات.  باعمكان
ورد رال ايوةير  ن تورعات نتنياهو ايكبيرم من ترامب تنبت من ايرسائل ايتي سمعها رئيس ايموساد 

"يل من ايجنرال مايكل فلين، ايمستشار يوسي كوهين وايقائم بنعمال مستشار األمن ايقومي يعقوب ن
ايمستقبلي يألمن ايقومي يدونايد ترامب، ايذ  ايتقيا معه في ايو يات ايمتحدم في بداي  ايشهر 

 ايحايي. 
يقد أشار ايوةير  يئ أن نتنياهو كرر عدم مرات بنن ايلقاء بين ن"يل وكوهين مت فلين كان ممتاةا، 

 يئ انعطاف  حقيقي  في ايسياس  ايخارجي  يلو يات ايمتحدم بشكل  ايتي سمعاها منه تشير األموروأن 
يمكننا  حداق »، رال نتنياهو، «توجد فرو »عام، وتجاو  سرائيل وايشر  األوسط بشكل خاا. 

 . األروالومكتب رئيس ايحكوم  يم يعقب علئ هذو «. ت"يير تاريخي
ان ويتوديت نويرته األمريكي  سوةان رايس سافر ن"يل  يئ ايو يات ايمتحدم يلمشارك  في منتد  سب

وا يتقاء مت مستشار  ترامب. ويم يكتأ نتنياهو بإرسال ن"يل ياليتقاء مت مستشار  ترامب، يهذا 
ييه. مودر مطلت علئ تفاويل ايسفر رال  ن  طلب من رئيس ايموساد يوسي كوهين ا ن مام 
يم يساره  يئ ا ن مام يلقاء ن"يل مت  كي األمريكوهين ايذ  ايتقئ مت نورائه في ا ستخبارات 
 مستشار  ترامب، يكنه استجاب في نهاي  ايمطاأ.

ييه ايسفير اعسرائيلي في واشنطن، رون درمر، كان مت  ايلقاء ايرئيس ين"يل وكوهين ايذ  ان م  
نتد  /ديسمبر ربل افتتات ماألولمن كانون  األولايجنرال فلين. ورد جر  ايلقاء في يوم ايجمع  

سبان في واشنطن بب ت ساعات. فلين ايمقرب جدا من ترامب، وايذ  كان في ايساب  رئيس وكاي  
ا ستخبارات ايتابع  يوةارم ايدفاه، هو شخوي  مختلأ فيها في األوساط األمني  وا ستخباري  في 

كاذب  ونوريات  ايو يات ايمتحدم. ورد نشر فلين في ايحمل  ا نتخابي  علئ وفحته في تويتر تقارير
 م امرم. وفي احد  ايمرات كانت يه مدون   سامي . 



 
 
 
 

 

 41 ص             4145 العدد:        21/12/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

تحدق ن"يل وكوهين في يقائهما مت فلين عن ايسياس  ايمستقبلي  تجاو  يران، وخوووا ايمشروه 
اينوو . وكان مو وه آخر في مركة ايلقاء هو ايحرب ايسوري  وسياس  ترامب في هذا ايمو وه. 

، و  سوري ايمواي  ايحيوي  باينسب  عسرائيل في أ  حل مستقبلي في ورد أكد ن"يل وكوهين علئ 
 سيما ايرغب  في منت  يران وحةب   من ايسيطرم علئ هذو ايدوي . 

رال ايوةير رفيت ايمستو   نه حسب تقارير كوهين ون"يل، تحدق فلين بشكل ايجابي حول ايموا يت 
 يئ  أبيبمن تل  األمريكي د  في نيته نقل ايسفارم ايتي طرحت. وأكد فلين علئ أن ايرئيس ترامب ج

أهمي   األكثركانت األروال  األمريكي فلين حول نقل ايسفارم  وأروالايقدس، وهو ينو  فعل ذيك. 
 باينسب  عسرائيل منذ فوة ترامب في ا نتخابات.

  عدد من فهما في مكتب رئيس ايحكوم  ويد أنشنتايتقارير عن يقاء كوهين ون"يل مت فلين  
. وحتئ اون يم يتم في ايناشئايوةراء بنن ايسياس  اعسرائيلي  تحتاا  يئ ايمالءم  مت ايوارت ايجديد 

ايكابنت أ  نقاش عمي  حول م"ة  نتائج ا نتخابات في ايو يات ايمتحدم بشنن  سرائيل وبشنن 
  .أسبوهايت"يير ايسياسي ايمطلوب. ومن ايمتورت أن يحدق نقاش كهذا بعد 

وايس ال حول ما يجب أن »، رال ايوةير ايرفيت. «األمريكي يتورت حدوق تطورات هام  في ايسياس  »
تقوم به  سرائيل أوب  ملحا أكثر. توجد هنا فرو ، يكن ييس من ايم كد أن نتنياهو يعرأ ما ايذ  

 «. يريد أن يفعله
مو وه ايفلسطيني رال نتنياهو في داخل ايحكوم  تسمت أووات مختلف  عن ايمسائل ايهام . ففي اي

 نه يريد ايعمل مت ترامب من اجل ايتقدم في حل ايدويتين، وايوةير ييبرمان رال  نه يجب استئناأ 
شارون وايرئيس جورا بوش حول ايكتل ا ستيطاني   أريئيلايتفاهمات ايتي تمت بين رئيس ايحكوم  

ل هذو ايكتل وتجميد ايبناء خارجها. ووةير ايجديدم بشكل ي من استئناأ ايبناء في داخ اعدارممت 
 حل ايدويتين.  عي"اءايتعليم بينيت رال  نه يجب است"الل فوة ترامب 

ايتقدير في  سرائيل هو أن ترامب سيحاول ايتوول  يئ وفق  شامل  مت روسيا فيما يتعل  بعدم 
  اعسرائيلي ، يكنه في تهديدا يلمواي أي ا. وهذا يشكل سوري توتر في ايعايم، و من ذيك  أماكن

، ايتي يم يكن باعمكان تحقيقها في عهد سوري نفس ايورت فرو  يتحقي  ايمواي  اعسرائيلي  في 
 اينخب  اعسرائيلي .  أوساط  يوجد مورأ وا   في  أي اأوباما. ويكن في ايمو وه ايسور  

س  ايمستقبلي . فقبل يقد سمعت في األسبوه ايما ي أووات متنار   في ايحكوم  حول ايسيا
، مثال، رال وةير ايمواوالت،  سرائيل كاتب،  نه يجب است"الل دخول ترامب  يئ ايبيت أيامب ع  
ب م ه ب  ايجو ن عسرائيل. وبعد ذيك بيوم،  أمريكيمن اجل ايحوول علئ اعتراأ  األبيل
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