
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 "إسرائيلـ"االعتراف بالقدس عاصمة ل حماس تدعو إلى انتفاضة إذا تم  
 أبو الغيط يحذر من عواقب المساس بالوضعية القانونية للقدس

 المصالحة "إنقاذـ"رة بدعوة مصرية لفتح وحماس في القاه
 البطش: المصالحة في خطر حقيقي واستمرار العقوبات "عيب أخالقي"

 في القدس تطلق مشروعًا لتقليص عدد الفلسطينيين "إسرائيل"

حكومة الوفاق وحماس تتبادالن 
 االتهامات بتعطيل المصالحة

 
 4... ص 

 

 4482 3/12/2017 حدألا

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4482 العدد:             12/3/2017 األحد التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 قود حملة اتصاالت عربية ودولية لشرح ما تتعرض له مدينة القدس من مخاطرعباس ي  2.
 6 في مأزق حقيقي إذا أعلن ترامب القدس عاصمة لـ"إسرائيل"ستدخل األحمد: العالقات مع واشنطن   3.
 6 رار حول القدس يعني انتهاء السالمعريقات: أبلغنا األمريكيين بأن أيَّ ق  4.
 6 نقل السفارة األمريكية إلى القدس يضع واشنطن خارج سياق عملية التسوية تيسير خالد:  5.
 7 واصل أبو يوسف: دعم واشنطن لالعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" سيزعزع أمن المنطقة  6.
 7 عباس يطالب األمم المتحدة بإنهاء االحتالل ووقف االستيطان وحماية الشعب الفلسطيني  7.
 8 إعفاءات جمركية غير قانونية لمسؤولين وشخصيات فلسطينيةتقرير:   8.

 
  المقاومة:

 9 "إسرائيلـ"االعتراف بالقدس عاصمة ل و إلى انتفاضة إذا تم  حماس تدع  9.

 9 إصدار قرار أمريكي صريح باالعتراف بمدينة القدس "عاصمًة إلسرائيل" يستبعد ناصر القدوة  10.

 10 المصالحة "إنقاذـ"فتح وحماس في القاهرة بدعوة مصرية ل  11.

 10 البطش: المصالحة في خطر حقيقي واستمرار العقوبات "عيب أخالقي"  12.

 11 ه االتهامات ال يحل المشاكل وال يخدم حماس وال القضية الفلسطينيةيتوج :القواسمي  13.

 11 ستهجن استمرار فرض عباس عقوباته على غزةالجبهة الشعبية ت  14.

 12 : مصطلح "التمكين" يجب أال يكون ذريعة لتعطيل المصالحةالبردويل  15.

 12 يهدف لإلقصاء جميل مزهر: مصطلح "التمكين"  16.

 13 قطاع غزة تعذيب لشعبنا وليس لحماس "اإلجراءات العقابية ضد   ":مقراطيةالدي"قيادي في   17.

 13 العمل الجاد للخروج من مأزق االنقسامو يجب إعالء الصوت  :لجان المقاومة الشعبية  18.

 13 تحقيق المصالحةلالفرصة لجهود مصر وإعطاء  طالب الفصائل بالصوم عن التصريحاتتفتح   19.

 14 تصريحات األحمد عن "الطائرة المخطوفة" تثير تعليقات ساخرة في قطاع غزة  20.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 15  في القدس تطلق مشروعًا لتقليص عدد الفلسطينيين "إسرائيل"  21.
 15 نتنياهو يهدد: لن نسمح بوجود قواعد عسكرية إيرانية في سورية  22.
 15  موظفو "سلطة المعابر" اإلسرائيلية مع الضفة وغزة يعلنون اإلضراب  23.
 16  "قانون التوصيات" هرتسوغ يدعو "لتطويق الكنيست" لمنع سن    24.
 16  "قانون التوصيات"الفساد المالي و آالف اإلسرائيليين يتظاهرون ضد    25.
 17 الضفة يقرر تكريم قاتل الشهيد عودة مستعمراتمجلس   26.
 17 2019و 2018ل سنَتْي خال  %3.4سينمو بأكثر من  "إسرائيل"اقتصاد : منظمة الدول المتطورة  27.

 
  :األرض، الشعب

 17  نوفمبر الماضي/ الثاني تشرينلالحتالل اإلسرائيلي خالل  انتهاكاً  2,321أكثر من   28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4482 العدد:             12/3/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 18 أسير من ذوي اإلعاقة يواجهون ظروفًا قاسية في سجون االحتالل 500: هيئة شؤون األسرى   29.

 18 آالف الفلسطينيين يشيعون "شهيد الدفاع عن األرض"  30.

 19 على ترامب فلسطين" رداً  عاصمة "القدس يطلقون وسمناشطون   31.

 19 نوفمبر الماضي تشرين الثاني/من السفر خالل  مواطناً  83الشرطة الفلسطينية: االحتالل منع   32.

 19   تطوير تقنية حديثة في جامعة القدس لعالج السرطان  33.

 20 وقفة في غزة احتجاجًا على تفاقم أزمة الكهرباء  34.

 20 برفع العقوبات عن قطاع غزة باإلسراع تطالب قيادات وطنية  35.

 21 إيرز/ عبر معبر بيت حانون  من السفر مبسبب منعه تفاقم معاناة الفلسطينيين  36.
 

  األردن: 
 21 إعالن حرب" هو إسرائيل"بـ"القدس" عاصمة لـالواليات المتحدة نائب أردني: اعتراف   37.
 22 لقدس ويدعو الحكومة للتحركإلى اي" يرفض نقل السفارة األمريكية "العمل اإلسالم  38.
 23 منتدون: التعامل مع إيران من منظور مذهبي فخ إسرائيلي يغرق المنطقة بالحروب  39.

 
  عربي، إسالمي:

 23 انونية للقدسأبو الغيط يحذر من عواقب المساس بالوضعية الق  40.

 24 أردوغان يؤكد لعب اس ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية"  41.

 24 اإلدارة األمريكية تلقت رسائل عربية حول القدس مصدر فلسطيني لـ"الشرق األوسط":  42.
 

  دولي:
 24 الصحف األمريكية تتحدث عن صعوبة مواجهة نقل السفارة للقدس  43.
 24 روسيا تدعم نهج القيادة الفلسطينية تجاه عملية السالم واألمم المتحدة تشدد على حل  الدولتين  44.

 
  حوارات ومقاالت:

 25  مرزوق الحلبي... ال ُيفهم ُمجزءًا!ألن التاريخ   45.

 27 جيمس زغبي... قانون أمريكي يظلم الفلسطينيين   46.

 28 صالح القالب... ما هي الحقيقة؟!  47.

 30 علي جرادات... واستحقاقات مرحلة التحرر الوطني "المصالحة"  48.

 32 رشيد حسن... عجز "األونروا".. حقيقي أم سياسي  49.
 

 34 :كاريكاتير
*** 

 



 
 
 
 

 

 4 ص             4482 العدد:             12/3/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 بتعطيل المصالحةات حكومة الوفاق وحماس تتبادالن االتهام .1
 حكعمررح العقرراق اليلسرر ي يحطالبرر  حركررح حمررا   ، أن2/12/2017 ،الجزيــرة نــت، الدوحــةنشررر مع رر  

بالقيام بمسؤولياتها تجاه   اع غرة،، وقري مقردم ها رقر  الاقع رات، أو تقردقا اهر قال ها وتشركي  حكعمرح 
عررن الميررالحح  واضررحا   حكعمررح إن تيررر حات حمررا  تمجرر  تراجاررا  الإنقرراو وط رري  قرري المقاترر   الرر  

 العط يح وت سف جمي  الجهعد الراميح إلنهاء االنقسام 
إن حكعمرح الحمرد ت تسرلم  كر  مسرؤولياتها قري الرعزارات بشرك   ،اقي تيران لهر ،و ال  حركح حما 

كامر  قري غرة،، ومر  ولرت لررا تبرد  أت جهرد لل لييرف عرن الق رراع، تر  اهر مرت قري قرر   الاقع ررات 
قري مسرار إنهراء  ور ارا   وأشار تيان حما  إلرى أن حكعمرح الحمرد ش قشرل  قشرال   الظالمح على أهل ا  

 ات الماقعد، قي القاهر، االنقسام وت بيق االتيا 
و ررا  القيررادت قرري حمررا  طرراهر ال عنررع إن حرك ررل تر ررد إنقرراو الميررالحح، ويزالررح كرر  الاقبررات ال رري  ررد 

أن الحركح كان  ت ع ر  أن تقرف حكعمرح العقراق علرى مسراقح واحرد،  تللق تعترات قي مسارها، مضييا  
 لكن باد وصع  العقد األم ري الميررت  ،قي تير ح للجة ر،  ائال ، وتاب  ال عنع من جمي  األطراف 

لغة،، قعجئ را بررجراءات وو رعات و ررارات لحكعمرح العقراق هري ورارق ال عاققرات العط يرح، وتامر  علرى 
 تدمير الل عات ال ي جرت قي المرحلح السابقح من الميالحح  

وليح قرري المقاترر ، وصرري  حكعمررح العقرراق تيررر حات حمررا  بةنهررا غيررر مسررؤولح و م  ا ضررح مرر  المسررؤ 
و ررا  الم حرردس باهررا الحكعمررح  عهررف  العط يررح، وقيهررا الكجيررر مررن ال ضررلي  وال  يرر  مررن المسررؤوليح  

إن تير حات حما   تراج  واضح عن الميالحح العط يح ، وهي  ت سرف  ،قي تيان صحيي ،المحمعد
 ح من حما  أن الحكعمح تس هجن هده الحملح المياجئ جمي  الجهعد الراميح إلنهاء االنقسام ، مضييا  

 الم حررردس الرهرررمي باهرررا الحكعمرررح ، أنرام ت، مرررن 2/12/2017 ،الحيـــاة الجديـــدة، رام هوأضررراق  
تيرران حمررا  حمرر  جملررح مررن األضررالي  العاضررحح وال رري   عهررف المحمررعد شرردد علررى أن  اليلسرر ي يح

حمرا  نيسرها قارقها الجمي ؛ كالقع : بةن الحكعمح تسلم  ك  مسؤولياتها قي الق راع، قري حرين أن 
   %5تالا بةن الحكعمح لا ت سلا ما  ة د عن 

القرراهر، كيرراو ز ررعن و رام ت ، نقررال  عررن مراهررليها قرري 3/12/2017 ،الشــرق األوســط، لنــدنوجرراء قرري 
بررالاجة كرردلت  قرري حماقررح  اليلسرر ي يح الحكعمررحقرري تيانهررا،  ،حمررا  اتهمرر ، أن هعهررن أتررع حسررينو 

الرر  و  د القرررارات الم لع ررح لمعاجهررح هررده السياهررح ال هع دقررح  القررد  مررن عمليررات ال هع ررد، ولررا ت لرر
الحكعمررح عجررةت عررن حماقررح أهل ررا قرري الضرريح الغر يررح، ولررا ت لررد القرررارات الم اهرربح قرري  ن إ حمررا 

كانرر  عقبرح قرري وجرل المقاومرح قرري أداء دورهرا، إضرراقح    ، مشررير، إلرى أن الحكعمرحمعاجهرح االهر ي ان
  ات  إلى اه مرارها قي  م  الحر 
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 يقود حملة اتصاالت عربية ودولية لشرح ما تتعرض له مدينة القدس من مخاطر عباس .2
محمرررعد عبرررا ، م ررد مسررراء السرررب ، حملررح اتيررراالت عر يرررح  السرررل ح اليلسرر ي يح ققررعد رئررريس :رام ت

من زعماء الاالا أطلاهرا واللهرا علرى مرا ت ارر  لرل مد  رح القرد  مرن ملراطر،  ودوليح شمل  عددا  
 ع الم لعب من أج  حماقح المقدهات اإلهالميح والمسيحيح وما ه

مرر  ولرري الاهررد السرراعدت األميررر محمررد تررن  هاتييررا   وقرري هرردا السررياق، أجررر  الرررئيس عبررا  اتيرراال  
هررررلمان، حيررررر طلرررر  الرررررئيس وررررال  االتيررررا  ت رررردو  السرررراعدقح الااجرررر  لمررررا لهررررا مررررن مكانررررح علررررى 

قد  ومقدهاتها اإلهالميح والمسيحيح، واصح م  األنباء المس ع ين الار ي والدولي من أج  حماقح ال
أو نقرر  السرريار،   إهرائي ر ال رري ت  ا لهررا وهررائ  اإلعررالم حررع  االع ررراف األمر كرري بالقررد  عاصررمح لرر

 أن من شةن ولت قي حا  حدوثل القضاء على عمليح السالم  األمر كيح إليها، مؤكدا  
المعضررعع قحظررى بةولع ررح واصررح لررد  وررادم الحرررمين ترردوره، أكررد األميررر محمررد تررن هررلمان أن هرردا 

ولررد  السرراعدقح، وأنررل هرري اب  المعضررعع مرر   الشررر يين الملررت هررلمان تررن عبررد الاة ررة، ولدقررل شليرريا  
 الرئيس عبا  والقياد، اليلس ي يح 

االتيررراق مررر  الااهررر  الرادنررري علرررى  ترررا  و كمرررا هررراتف الررررئيس الااهررر  األردنررري الملرررت عبرررد ت الجررراني، 
الجهررعد ال رري  برردلها الملررت عبررد ت ومعا يررل  عبررا وثمررن  لح ال شرراور قرري األقررام القليلررح القادمررح معاصرر

 تجاه مد  ح القد   الداعمح للشا  اليلس ي ي وللقضيح اليلس ي يح وتحد دا  
م  رئيس مير عبد الي او السيسي وأطلال على أوضاع القد ، واألهميرح  اتياال   عبا كما أجر  

 ج  حما  ها وحماقح المقدهات اإلهالميح والمسيحيح، قي ظ  الملاطر ال ي تحدق تها الملحح من أ
وهاتف عبا  نظيره اليرنسي إقمانع   ماكرون، وأطلارل علرى الملراطر المحد رح بالقرد ، والمسرؤوليح 

أن الدوليح قي عدم تغيير العض  القائا قيها وقق االتيا يات المع اح والقانعن الدولي الدت   ص على 
وأكد الرئيس ضرور، عدم اتلراو أقرح معا رف تجحرف ت  رائ   القد  الشر يح عاصمح الدولح اليلس ي يح 

 مياوضات الح  ال هائي هليا، وضرور، ال حرك على ك  المس ع ات من أج  ضمان ولت 
مررر  الررررئيس ال عنسررري البررراجي  ائرررد السبسررري، واتيرررق  هاتييرررا   وقررري وات السرررياق، أجرررر  عبرررا  اتيررراال  

 عيمان على اه مرار ال عاص  وال  األقام المقبلح، للع عف على آور المس جدات الة 
كما هاتف الرئيس أمير الكع   الشيخ صباو األحمد الجاتر اليباو، واه ار  الملاطر ال ي تهدد 

 المد  ح المقدهح، وضرور، ال حرك على كاقح المس ع ات لحماقح المقدهات اإلهالميح والمسيحيح 
ئيس عبرررا  كررردلت أميرررر دولرررح   رررر الشررريخ تمررريا ترررن حمرررد آ  ثررراني ووضرررال قررري آوررررر وهررراتف الرررر 

 المس جدات الم القح بمد  ح القد ، وما هع الم لعب من أج  حما  ها 
 2/12/2017 ،القدس، القدس
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 "إسرائيلـ"ستدخل في مأزق حقيقي إذا أعلن ترامب القدس عاصمة ل مع واشنطناألحمد: العالقات  .3
ضرررع اللج ررررح المركة رررح لحركرررح قرررر ح عرررةام األحمرررد إن الاال ررررات اليلسررر ي يح األمر كيررررح  رررا  ع :رام ت

أو   إهرائي ر هرر دو  قرري مررةزق حقيقرري إوا أعلررن الرررئيس األمر كرري دونالررد ترامرر  أن القررد  عاصررمح لرر
قرري تيررر ح صررحيي مررن  ،وأوضررح األحمررد إوا لررا قجرردد  رررار م رر  نقرر  السرريار، األمر كيررح إلررى القررد  

لسرب ، أنرل ال قرى ت كليرف مرن الررئيس محمرعد عبرا  مر  األمرين الارام لجامارح الردو  الار يرح القاهر، ا
أحمرررد أترررع الغررريف، ووضرررال قررري صرررعر، ال  رررعرات الم الحقرررح والم سرررارعح حرررع  الاال رررات اليلسررر ي يح 

 األمر كيح وال ي تدأت ت عتر باد تجميد عم  مك   م ظمح ال حر ر اليلس ي يح قي واش  ن 
وم شرررابح لرررا ترررؤدت إلرررى تقررردم وتغييرررر قررري  األمرررعر ح رررى اإن قررري إشررركاليات كبيرررر، جررردا  وأضررراف أن 

المع ررف األمر كرري، راقررق ولررت أمررس المععررد المقرررر ليقررعم الرررئيس األمر كرري كمررا جرررت الارراد، وررال  
ر  ت قرر  السرريار، األمر كيررح مررن ترر  جهرر عات ت ع يرر   رررار ليسرر مر عرردم ت ييررد  رررار الكررعن 10أكجررر مررن 

ى القد ، وهدا شك  و عر،، وه اك أنباء ت حدس أنرل مرن الم ع ر  أن قالرن الررئيس األمر كري أتي  إل
   دولح إهرائي ر  عم األر ااء المقب  أن القد  عاصمح ل

وأكرد أنرل نرا    من رومرا  على عج  قعر وصعلل عائدا   وأشار األحمد إلى أن أتع الغيف أصدر تيانا  
هيبدأها األمين الاام على اليعر بال  سيق م  القيراد، اليلسر ي يح الغيف مجمععح من الل عات  أتعم  

 هعاء على اليايد الار ي أو اإل ليمي أو الدولي 
 3/12/2017 ،القدس، القدس

 
 قرار حول القدس يعني انتهاء السالم عريقات: أبلغنا األمريكيين بأن أيَّ  .4

ال  ييدقح لم ظمح ال حر ر وعضع اللج رح  ا  صائ  عر قات، أمين هر اللج ح  :كياو ز عن  - رام ت
هريا ي ان هراء عمليرح السرالم   إهرائي ر المركة ح لحركح ق ح، إن أت اع راف أمر كي بالقد  عاصمح ل

وأضاف عر قات لر الشرق األوهرف :  أتلغ را األمرر كيين بشرك  واضرح برةن نقر  السريار، األمر كيرح  قعرا  
  هررريا ي إنهررراء عمليرررح السرررالم قررري الم  قرررح، ولررريس ققرررف للقرررد  أو االع رررراف تهرررا عاصرررمح إلهررررائي

 انسحاب العالقات الم حد، كراٍع لهده الامليح  
 3/12/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 عملية التسويةخارج سياق  واشنطنضع يإلى القدس  األمريكية نقل السفارة تيسير خالد: .5

عضرع المك ر   ،لم ظمرح ال حر رر اليلسر ي يح عضع اللج رح ال  ييدقرح ، ا  تيسير والد: رام ت، انعم  
السياهري للجبهررح الدقمقراطيررح ل حر ررر قلسر ين:  مع ي ررا قرري ملررف نقرر  السريار، األمر كيررح مررن ترر  أتيرر  
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إلرى القررد ، أو االع رراف بالقررد  عاصرمح معحررد، إلهرررائي  واضرح، قررروا مرا أ رردم  اإلدار، األمر كيررح 
وررارق هررياق الرردور الرردت قمك هررا أن تكررعن مررن واللررل  الجد ررد، علررى و ررع، كهررده، قرنهررا تضرر  نيسررها

وتراب  والرد  إوا  اإلهرائيلي وهعف نقاتلرل تررد  رعت وم اهر    –وهي ا قي تسع ح اليراع اليلس ي ي 
 ما  ام  اإلدار، األمر كيح تهده الل ع،، قرنها ه دقا ا للرد عليها  

 3/12/2017 ،الغد، عم ان
 

 سيزعزع أمن المنطقة "إسرائيلـ"تراف بالقدس عاصمة للالع واشنطن دعم: واصل أبو يوسف .6
اع بر عضع اللج ح ال  ييدقح الم ظمح ال حر رر اليلسر ي يح، واصر  أترع  عهرف، أن أت و رع،  :رام ت

الشررررا   حرررررب ضررررد   إعررررالن، هرررريكعن بمجابررررح  إهرائي ر أمر كيررررح بشررررةن االع ررررراف بالقررررد  عاصررررمح لرررر
وشردد واصر  أترع  عهرف قري تيرر ح لعكالرح   رد   ترم هرا  اليلس ي ي، وهيةعةع األمرن قري الم  قرح

بشك  رهمي هريغلق البراب نهائيرا  أمرام أت عمليرح هياهريح  إعالنلقي حا   اإل رارتر   على أن هدا 
 قي الم  قح 

 2/12/2017 وكالة قدس برس،
 

 لشعب الفلسطينياحماية و طالب األمم المتحدة بإنهاء االحتالل ووقف االستيطان عباس ي .7
قي اليعم الاالمي لل ضامن م   وق يا   و اتيا   شهدت الااصمح الروهيح معهكع اح ياال   :وقا -عهكع م

الشا  اليلس ي ي، دع  إليل هيار، دولح قلس ين لد  روهيا االتحادقح، بال ااون م  وزار، اللارجيرح 
االتحادقررح عبررد وأشررار هرريير دولررح قلسرر ين لررد  روهرريا  الروهرريح، ومك رر  األمررا الم حررد، قرري معهرركع 

 الحييظ نعق  إلى أهميح االح يا  هدا الاام تيعم ال ضامن 
عررن  و ررا  عضررع اللج ررح المركة ررح لحركررح قرر ح، ميررع  الاال ررات الدوليررح للحركررح روحرري ق ررعو، ممررجال  

قررري تيايررر  مؤهسررراتها وال هرررع  تررردورها  الررررئيس محمرررعد عبرررا ، إن م ظمرررح ال حر رررر ماضررريح  ررردما  
  يح على أها  ترنامجها العط ي وتحقيق الميالحح العط

وتررال ق ررعو كلمررح الرررئيس عبررا  قرري اليررعم الاررالمي لل ضررامن مرر  الشررا  اليلسرر ي ي، وطالرر  األمررا 
الم حد، بالام  الحجير على إنهاء االحر ال  اإلهررائيلي لدولرح قلسر ين، والع رف اليرعرت لكاقرح أشركا  

يلسرر ي يح، وترررعقير الحماقررح الدوليرررح للشرررا  ال شرراطات االهررر ي انيح االهرر امار ح علرررى أر  الدولرررح ال
كررررةها  لحررر  الررردول ين وترهررريا الحررردود علرررى  1967اليلسررر ي ي، ويلرررةام إهررررائي  بررراإل رار بحررردود عرررام 

 أها   رارات الشرعيح الدوليح 
 2/12/2017 ،الحياة الجديدة، رام ه
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 غير قانونية لمسؤولين وشخصيات فلسطينية جمركيةإعفاءات تقرير:  .8
    الجمرك للسيار، ال ي أنعت شراءهاح العطن و اد، أرجع معاقق كا على إعيائي من رهعم  تحي

الشكر وال قد ر لسيادتكا   بكلمات مق ضبح، أره  ال اطق الرهمي باها حركح ق ح أهامح قا ة داوود 
حمعد ك ابا  بلف  ده إلى الرئيس اليلس ي ي م 2014من أك ع ر/تشر ن األو  عام  21القعاهمي قي 

  Jeep Grand Cherokeeعبا  ق ل  م ل الحيع  على إعياء جمركي لشراء هيار، من نعع 
كان هدا الك اب كاقيا  ليحظى القعاهمي ت ع ي  الرئيس باد ومسح أقام ققف ميحع ا بابار،:  وز ر 

ل رئيس د عان  الرئاهح الماليح، م  المعاققح، ال مان  من اإلعياء   باد  عمين من هدا الك اب، وج 
و  ها حسين األعرق، ك ابا إلى وز ر الماليح، ق ل  قيل االطالع على ك اب الرئيس ويجراء الالزم، 

 أت ت ييد م ح القعاهمي اإلعياء الم لعب 
 عما وققا للمل ف الةم ي  81قي المقات ، قس غرق ووو اإلعا ح ق ر، تي  قي حدها األدنى إلى 

لاص ووت اإلعا ح الم شعر على المع   الرهمي لمجلس اللاص بلدمح اإلعياء الجمركي لألش
العزراء اليلس ي ي، تي ما  ؤكد مراجاعن اه غراق األمر ما ال قق  عن ه ح أشهر للحيع  على 

، وولت باد عر  الماامالت CC 2000إعياء جمركي مشروط بشراء هيار، ال  ة د محركها عن 
 ماعيح واليحح والمعاصالت والماليح، وحيعلها على لجان مل يح قي ك  من وزارات ال  ميح االج

على معاققح من ك  م ها، إو عكي  الجمارك اليلس ي يح ال اباح لعزار، الماليح إلى تشد د إجراءاتها 
قي م ح اإلعياءات لدوت اإلعا ح من وال  ال د يق قي ال لبات المقدمح إليها، بحير أصبح الم قدم 

على  رار من اللج ح المل يح لاله ياد، من اإلعياءات قح اق إلى نحع ه ح أشهر للحيع  
 الجمركيح والضر بيح 

حاالت وثقها ال حقيق لم  يد ن حيلعا على إعياءات جمركيح وضر بيح  8حالح القعاهمي واحد، من 
دوالر كان من المي ر  أن تده  إلى  357,600من دون ه د  انعني  أدت وحدها إلى هدر مبلغ 

 اللة  ح الاامح 
قغ ي هدا المبلغ، على هبي  المجا ، ميةانيح ترنام  المساعدات ال قدقح الدت تقدمل وزار، ال  ميح 

 دوالرا  ك  ثالثح أشهر  214أهر، ققير، على شك   1,670 االج ماعيح لر
حددت القعانين اللاصح بالجمارك والضرائ  المامع  تها قي األراضي اليلس ي يح اليئات ال ي قحق 

ياد، من اإلعياء الجمركي على السيارات، وعلى رأهها األشلاص ووو اإلعا ح قي األطراف لها االه 
السيليح، إلى جان  نعاب المجلس ال شر اي حير قس  ي  ك  نائ  الحيع  على هيار، واحد، 

لألهر  اليلس ي يين الد ن أمضعا  2014( لس ح 5وال  ق ر، ان لابل  كما أتاو القرار بقانعن ر ا )
 شراء هيار، تال جمارك وضرائ  لمر، واحد،   اإلهرائيليحعاما  قي السجعن  20من  أكجر
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ت رو الحاالت ال ي وث قها  الار ي الجد د  هؤاال  حع  الس د القانعني لهده اإلعياءات، وهع ما أجاب 
ع ل المس شار القانعني عيسى أتع شرار، الدت شغ  م ي  رئيس المجلس األعلى للقضاء هابقا ، 
بةنل  ال قجعز م ح تلت اإلعياءات إوا لا قكن المس ييدون م ها ضمن القائمح الم يعص عليها 

    بالقانعن 
ال ت ضمن صالحيات الرئاهح اليلس ي يح، وقق القانعن األهاهي، ام الكل حق إعياء أت شلص  و

إال وققا لب عد  من تةدقح الضرائ  والجمارك، باع بارها أمعاال من اللة  ح الاامح ال قجعز صرقها
 1998اليرف المحدد، قي المعازنح الاامح، إو ت ص الماد، الجام ح من  انعن المعازنح الاامح لس ح 

 تعضعو أنل  ال قجعز إعياء أحد من تةدقح الضرائ  والرهعم قي غير األحعا  المبي ح قي القانعن  
 2/12/2017السبيل، عم ان، 

 
 "إسرائيلـ"عتراف بالقدس عاصمة لاال حماس تدعو إلى انتفاضة إذا تم   .9

مررر  مرررن االع رررراف بالقرررد  عاصرررمح اغرررة،: حررردرت حركرررح حمرررا  أمرررس الررررئيس األمر كررري دونالرررد تر 
 ،و ال  حمرا  ، ودع  إلى تةجي   ان ياضح القد  كي ال تمر هده المؤامر،  مرور الكرام  إهرائي ر ل

ا اليلس ي ي إلى الع عف هدا  م ياا ، وهعرا  :  إن ا نحدر من هدا القرار، وندعع أت اء شاب لها قي تيان
 عاليا  قي وجل هدا القرار الغاشا، وتةجي  ان ياضح القد  كي ال تمر هده المؤامر،  
مر  اإلعرالن عرن اوأوضح البيان:  أنل قي ظ  ما   ا تداولل قري وهرائ  اإلعرالم حرع  نيرح الررئيس تر 

قرن ا قي حركح حما  نحردر مرن مغبرح مجر  هردا  مد  ح القد  عاصمح معحد، وأتدقح لدولح االح ال ،
القرررار، الرردت قمجرر  اع ررداء  صرراروا  مررن  برر  العالقررات الم حررد، األمر كيررح علررى المد  ررح، وم حررا  لدولررح 
الكيان شرعيح على مد  ح القد ، وغ اء  لاله مرار قي جرائا تهع د المد  ح وطرد اليلس ي يين، وهده 

 انعن الدولي باع بار القد  أراضي مح لح  الل ع، تشك  ان هاكا صاروا للق
 وأكدت حما  أن  أت  رار مهما كان لن قغير من حقيقح أن القد  أر  قلس ي يح عر يح إهالميح  

 3/12/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 إصدار قرار أمريكي صريح باالعتراف بمدينة القدس "عاصمًة إلسرائيل" يستبعد ناصر القدوة .11
اه باد عضرع اللج رح المركة رح لحركرح قر ح ناصرر القردو، إصردار  ررار أمر كري صرر ح  :رام ت، انعم  

برراالع راف بمد  ررح القررد   عاصررمح  إلهرررائي    و ررا  قرري لقرراء تلية ررعني إنررل  ال قرررق تررين نقرر  السرريار، 
وأشررار إلررى وجررعد     إهرائير األمر كيررح مررن ترر  أتيرر  إلررى القررد ، و ررين االع ررراف بالمد  ررح عاصررمح  لرر
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 م ظعمح  انعنيح كاملرح قري العالقرات الم حرد، تم ر  االع رراف بالقرد  عاصرمح  إلهررائي    وشردد علرى 
 أن رد اليا  اليلس ي ي هيكعن  حازما  وواضحا  إوا ما حي  ولت  

 3/12/2017 ،الغد، عم ان
 

 المصالحة "إنقاذـ"فتح وحماس في القاهرة بدعوة مصرية ل .11
ميرادر م لارح  ، أنالقراهر، محمرد الشراولينقرال  عرن مراهرلها قري  ،3/12/2017 ،الحياة، لندننشرت 

قي القاهر،  ال  لر الحيا،  إن جعلح  إنقاو  للميالحح اليلس ي يح تدأت أمس قي مقر االهر لبارات قري 
 القاهر، تين مسؤولين من حرك ي ق ح وحما  
ؤو  ملرف الميرالحح قري عضرع اللج رح المركة رح مسر ،ووص  إلرى القراهر، مسراء الجمارح عرةام األحمرد

قررري ز رررار، لميرررر  بحرررر واللهرررا آورررر ال  رررعرات وم ابارررح اتيررراق الميرررالحح اليلسررر ي يح   ،حركرررح قررر ح
واهرر كمل  الحركررح وقرردها أمررس السررب ، قيمررا وصرر  وقررد مررن حمررا  ترئاهررح  ائرردها قرري غررة، قحيررى 

 الس عار إلى القاهر، للقاء مسؤولين مير ين و حر ح  اللالقات م  حركح ق ح 
 ال  الميادر إن العقد ن اج ماا م  مسؤولي االه لبارات اله ارا  المشكالت ال ي تايق إتمرام و 

الميرررالحح وققررررا  للجررردو  الةم رررري الم يرررق عليررررل، كمررررا ت ررراو  االج مرررراع ال  رررعرات األويررررر، وتررررداعيات 
 ال ير حات ال ي صدرت من مسؤولي الحرك ين أويرا  

س وقد قر ح  للبحرر قري حلرع  للقضراقا اللالقيرح، ويعصرا  وكان من المقرر أن  ل قي وقد حما  أم
الم القرررح بملرررف المرررعظيين واألمرررن ل  ييرررد اتيررراق الميرررالحح ، كمرررا  رررا  ميررردر قررري حمرررا   وأضررراف 
الميررردر أن وقرررد حمرررا  هررريبحر مررر  المسرررؤولين الميرررر ين  الاال رررات الج ائيرررح والمسرررائ  المشررر ركح 

غرررة، وميرررر وهرررب  دقررر  الميرررالحح ، إضررراقح إلرررى وتقيررريا العضررر  األم ررري علرررى الحررردود ترررين   ررراع 
   إهرائي   ت عرات ملف تباد  األهر   تين حما  و

ـــانوأضرراق   ررر، نقرررال  عرررن مراهررل ها قررري 3/12/2017 ،الغـــد، عم  الق يررر  ، أن نادقررح هررراد الرررد ن انعم 
 والد هامي أكد إصررار القراهر، علرى اهر كما  طر رق الميرالحح ترين يحيلس ي السل ح القي  ت مير ال

للميرررالحح، ومعاصررلح دعرررا  وداعمررا   حرك رري قرر ح وحمرررا    ودعررا  الشرررا  اليلسرر ي ي للبقرراء مسررراندا  
 عجل ها للمضي  دما قي طر ق العحد، اليلس ي يح  

 
 البطش: المصالحة في خطر حقيقي واستمرار العقوبات "عيب أخالقي" .12

 قر ح وحمرا  صر  ترين حرك ريقي ظ  ال عتر الحا: هعهن أتع حسينو كياو ز عن  - القاهر، ،رام ت
تل ررررف الييررررائ  اليلسرررر ي يح األوررررر  إلررررى ت ظرررريا مسرررريرات شررررابيح ضرررراغ ح اليررررعم مررررن أجرررر  إنهرررراء 
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االنقسام، إو  را  والرد الرب  ، القيرادت قري الجهراد اإلهرالمي، إن الييرائ   اتيقر  علرى اللرروق قري 
عرن تمسرت شراب ا بالميرالحح،  مسير، شابيح اليعم األحد دعما  للميالحح  وهده المسير، ترةتي لل ابيرر

واهررر ااد، العحرررد، قررري معاجهرررح المشرررروع اليرررهيعني، ولل ةكيرررد علرررى العحرررد، العط يرررح وضررررور، إنهررراء 
 االنقسام تين حرك ي ق ح وحما   

الررررئيس محمرررعد عبرررا  إلرررى  وحررردر الرررب   مرررن أن الميرررالحح اليلسررر ي يح قررري و رررر حقيقررري، داعيرررا  
  ميرر لح  ال مكررين ، و ررا  إنررل مجرررد شررماعح للمماطلررح، ال رردو  إلنقرراو المع ررف  كمررا رقرر  الررب 

ورررال  نررردو، هياهررريح اح ضررر  ها غرررة، أمرررس أنرررل  عيررر  أوال ررري ووط ررري وندالرررح أن نسررر ا ف  مضرررييا  
 باض ا إلعاد، الكهر اء إلى   اع غة،، وع دما ن حدس عن ولت نيبح ما لين للميالحح  

 ب  أن تلقي   بل ها  ب  أقام حرع  المرعظيين،  وان قد ب   الحكعمح بقعلل إنل  كان قي ر  بالحكعمح
 أن تل ئا اللج ح اإلدار ح والقانعنيح المش ركح لم اباح ملف المعظيين وتسكي ها وهيكل ها  
 3/12/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 ه االتهامات ال يحل المشاكل وال يخدم حماس وال القضية الفلسطينيةيتوج :القواسمي .13

كح ق ح أهرامح القعاهرمي إن تسررع حركرح حمرا  برصردار معا رف م  ا ضرح ترعتر  ا  ال اطق باها حر 
ل االتهامات ال قح  المشاك  وال قلدم حما  وال القضيح اليلس ي يح، واصح أن   عات يالعض  وتعج

علررى أن المشرركلح  ،لجة ررر،علررى   ررا، اقرري نشررر،  ،وشرردد القعاهررمي االتيررا  مي عحررح تررين قرر ح وحمررا  
تمكين حكعمح العقاق من الامر  قري غرة، علرى جمير  المسر ع ات اإلدار رح والماليرح  األهاهيح هي عدم

أن الميرررالحح  واألم يرررح، غيرررر أن القيرررادت الي حررراوت  رررا  إن آقررراق الميرررالحح مرررا ترررةا   ائمرررح، مؤكررردا  
بحاجرررح إلرررى إراد، وعة مرررح لل غلررر  علرررى اليرررااب، ال هررريما أن جهرررات عد رررد، ال ترغررر  قررري نجررراو 

   إهرائي  رأهها الميالحح وعلى 
 2/12/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 الجبهة الشعبية تستهجن استمرار فرض عباس عقوباته على غزة .14

اهرر هجن عضررع اللج ررح المركة ررح قرري الجبهررح الشررابيح ل حر ررر قلسرر ين إقرراد عررع  ت اهرر مرار  :غررة،
ى أهرالي   راع غرة،، الق را   ياد، السل ح اليلس ي يح وحكعمح ال عاقرق، قري قرر  إجراءاتهرا الظالمرح علر

 إلى أن اه مرار هده الاقع ات أشاع جع من الية  واإلحباط لد  جماهير شاب ا ال ظر 
وال  لقاء نظم ل م ظمح الشهيد باه  اليازورت قي رقرح بم اهربح الردكر  اللمسرين  ،و ا  عع  ت

الهررر مرار السرررل ح قررري :  ال  عجرررد أت مبررررر أو هرررب  2/12/2017السرررب  الن ال رررح الجبهرررح الشرررابيح 
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قررر  هررده اإلجررراءات علررى أهررالي الق رراع الررد ن قاررانعن م ررد هرر عات طع لررح مررن تررداعيات الحيررار 
واالنقسام ومن ثالثح حروب مردمر، ، داعيرا  لضررور، إباراد أهرالي الق راع وماانراتها عرن ال جاوبرات أو 

 أت اش راطات من الحكعمح تح  مبرر ما ُقسمى  تمكين الحكعمح  
 2/12/2017 ،ن أون الينفلسطي

 
 : مصطلح "التمكين" يجب أال يكون ذريعة لتعطيل المصالحةالبردويل .15

 ا  عضع المك   السياهي لحركح حما  صالو البردو   إن الميرالحح قجر  : م اباح صيا -غة، 
 إلرى؛ ت  قج  أن ن ظرر تهرا اإورأال  تقعم بمي لح غالبا  أو مغلعب تير  مياهيمت على ال رف 

وال  ندو، نظمها مركة قلس ين للدراهرات والبحرعس  ،وأضاف البردو   ميالح شاب ا و ضي  ا دعا 
 ال مكررين قجرر  أال قكررعن ور اررح ل ا يرر  الميررالحح، قررال مكين هررع  ،2/12/2017 بمد  ررح غررة،، السررب 

  قج  أن قاي  شاب ا حيا، طبيايح قي تالده، ونم كن من إصالو نظام ا السياهي اليلس ي ي 
البردو   علرى مع رف حرك رل أال  ت ع رف عرن الميرالحح؛ مهمرا حردس مرن ظرروف أو م اكيرات، وشدد 

 مؤكدا  أن حرك ل ه س مر بالميالحح ح ى آور لحظح ولن تاعد إلى العراء 
 2/12/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 يهدف لإلقصاء جميل مزهر: مصطلح "التمكين" .16

ك رر  السياهرري للجبهررح الشررابيح ل حر ررر قلسرر ين جميرر  مةهررر أن رأ  عضررع الم: م اباررح صرريا -غررة، 
، اإل يرراءهررع تهرردف  ،الرردت تسرر لدمل حركررح قرر ح وحكعمررح ال عاقررق ،الحررد ر عررن ميرر لح  ال مكررين 

ورال  نردو، نظمهرا  ،وأكرد مةهرر  اليلسر ي يح مؤكدا  على أهميح اع ماد الشرراكح العط يرح قري الميرالحح
على ضرور،  يرام حكعمرح العقراق  ،2/12/2017 بمد  ح غة،، السب مركة قلس ين للدراهات والبحعس 

تعاجبهررا ومسررؤولياتها ولرريس ققررف ال حرردس عررن ال مكررين  ح ررى نحمرري الميررالحح مررن كرر  المحرراوالت 
ال لر بيرررح والابجيرررح ، الق رررا  إلرررى أن ال رتيبرررات هررر كعن أهررره  إوا مرررا كررران ه ررراك شرررراكح، مضرررييا  أنرررل 

وأوضررح ضرررور، وجررعد  طرررف ثالررر  اقررح وأنررا أتحرردس عررن ال مكررين   لإل يرراء هةهرر مر إلررى مرراال نه
مررؤثر و ررادر  مررن وررارق حرك رري قرر ح وحمررا  قسرر  ي  أن  ررؤثر و شررك  عامرر  ضررغف حقيقرري وجرردت 

 باه لدام ك  العهائ  )اليااليات العط يح والشابيح بحاجح ل شكي  أدا، ضغف حقيقيح وجدقح( 
 2/12/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 قطاع غزة تعذيب لشعبنا وليس لحماس "اإلجراءات العقابية ضد   ":الديمقراطية"قيادي في  .17
لرل قري كلمرح  ،صرالح ناصرر قلسر ين القيادت قي الجبهح الدقمقراطيح ل حر ر:  ا  م اباح صيا -غة، 

راءات ن  اإلج، إ2/12/2017 وال  ندو، نظمها مركة قلس ين للدراهات والبحعس بمد  ح غة،، السب 
 رر ا  أنالاقاتيررح ضررد   رراع غررة، تاررد   لشرراب ا ولرريس لحركررح حمررا ، وهرري إجررراءات مرقعضررح قجرر  

ودعررا ناصررر إلررى تشرركي  جبهررح شررابيح ضرراغ ح للميررالحح ومررؤثر،، وأن ت ررة  علررى  ال راجرر  ع هررا  
 الشعارع والمياد ن الاامح للضغف لدق  الميالحح  دما  لألمام من أج  تيع   طر ق الميالحح 

 2/12/2017 ،كالة الصحافة الفلسطينية )صفا(و 
 

 العمل الجاد للخروج من مأزق االنقسامو يجب إعالء الصوت  :لجان المقاومة الشعبية .18
وال  ندو،  ، ا  عضع القياد، المركة ح للجان المقاومح الشابيح محمد أتع نيير،: م اباح صيا -غة، 

اليعت  إعالءإنل   عج   ،2/12/2017 السب  نظمها مركة قلس ين للدراهات والبحعس بمد  ح غة،،
وأكررد أترررع نيرررير، أن  الامرر  الجررراد لللررروق مرررن مرررةزق االنقسررام وتحقيرررق الشررراكح علرررى أر  العا ررر  و 

الضامن العحيرد لسرير الميرالحح هرع أن تالري الييرائ  اليلسر ي يح صرعتها وتقرع  بشرك  واضرح مرن 
 و وه يح تهده المرحلح  هع الدت قا   الميالحح،  ائال   ال  عجد محابا، أ

 2/12/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 تحقيق المصالحةلوإعطاء الفرصة لجهود مصر  طالب الفصائل بالصوم عن التصريحاتتفتح  .19
قرر ح م البررح الييررائ  باليررعم عررن حركررح ردت : هعهررن أتررع حسررين ،كيرراو ز ررعن  - القرراهر، ،رام ت

عي ررح، نائرر  أمررين هررر المجلررس الجررعرت لحركررح قرر ح، الرررد علررى ال يررر حات، حيررر رقرر  قررا ة أتررع 
جملرررح ال يرررر حات اليرررادر، عرررن عررردد مرررن الييرررائ  اليلسررر ي يح، وطالررر  الييرررائ  ترررر اليعم  عرررن 

و را  أترع  ال ير حات اإلعالميح بشك  كامر ، ويع راء اليرصرح لجهرعد ميرر قري تحقيرق الميرالحح 
ء قرصررح للجهررعد الحجيجررح ال رري تبرردلها ميررر مرر  عي ررح قرري تيررر ح مك ررعب، إن الم لررعب هررع  إع ررا

ممجلرري حرك رري قرر ح وحمررا ، عررةام األحمررد و حيررى السرر عار، قيمررا   الررق ت مكررين الحكعمررح قرري غررة،، 
  وتحقيق الميالحح اليلس ي يح  

وأوضرح أتررع عي ررح أن ز ررار، رئريس وقررد الميررالحح قرري حركرح قرر ح إلررى القرراهر، جراءت مررن أجرر  إنهرراء 
أك رع ر )تشرر ن األو ( الماضري، الردت ققضري ت مكرين الحكعمرح  12  ت ييد اتياق الاقبات ال ي واجه

من الام  قي غة، وقق القانعن، مشددا على أن أت تير حات ال تلدم الميرالحح، وأن الغرر  مرن 



 
 
 
 

 

 14 ص             4482 العدد:             12/3/2017 األحد التاريخ: 

                                    

حررعار القرراهر، هررع ترردعيا دور العقررد الميرررت، الرردت  بررد  جهررعدا  قرري غررة، لضررمان نجرراو الميررالحح، 
 تياق عليل وت ييد ما تا اال

 3/12/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 تصريحات األحمد عن "الطائرة المخطوفة" تثير تعليقات ساخرة في قطاع غزة .21
تررين السررلر ح واأللررا، أشررال  تيررر حات عضررع اللج ررح المركة ررح لحركررح قرر ح  :ق حرري صررب او -غررة، 

لسر ين، ويعصرا  قري مسؤو  ملف الميرالحح قيهرا عرةام األحمرد شربكات ال عاصر  االج مراعي قري ق
واني حرر  شررهيح مئررات المغرررد ن    رراع غررة،، الرردت شرربهل تررر  طررائر، مل عقررح  مررن  برر  حركررح حمررا  

لل غر د على وها )هاش اغ( ال ائر، المل عقح، تراوح  تين السلر ح وااله هةاء، وح ى الس  والش ا 
 ر : باررد حيررار دام هرر عات   قرري تغر ررد، علررى حسرراتها علررى  تررع و الرر   الماجررد، الغةاو ررح وال لررع ن 

وم رر  مررن السررير، ويو بةهرر  غررة، جمياررا  علررى مرر ن طررائر، وهررا مرر  دار ررين )ال قالمررعن( شرركرا  عررةام 
 األحمد لل  بيل  

و ال   رنين  قي تغر رد، علرى  ترع  ر  أقضرا :  بحسر  تجر  ري برال يران كر  أر ر  هراعات تقر برا  الزم 
ه ح مل عقين ما شر  عنا وال طامعنا!  11ةاق  قا أوي ل ا   ا تقدقا وجبح طاام والمشرو ات على الم

 طيران قاش   
الجمارح، إن  غرة، طرائر،  - وكان األحمد  ا  قي حد جل م  قضائيح  ال جاو  اليلس ي يح لي  اللمريس

مل عقرررح، وال تيررراو  مررر  اللررراطيين، واليرررعم ه ررراك  اعرررد، قررري الارررالا أنرررل قجررر  عررردم ال يررراو  مررر  
وأضررراف األحمررد أنررل  قرري حررا  لررا  رضرررلعا  قس سررلمعا أو ترر ا مهاجمررح ال ررائر،   اللرراطيين، قرمررا أن

)اللاطيعن( ت ا مهاجمح ال ائر،، وجةء من الضحاقا قكعن المل عقين، و ج  أال نرضخ لإلرهاتيين، 
واع بررر جررعاد مشرر هى قرري تغر ررد، أن  أجمرر  مررا قرري ال ررائر،  وو ررف غررة، شررك  مررن أشرركا  اإلرهرراب  

 عزع الكرامح على ك  الدو  الار يح، قي حين أنها قحاولعن جمياا  إهقاطها  المل عقح أنها ت
و ررا  أنررس قحيررى قرري تغر ررد،:  مررن وأنررا صررغير )م ررد أن ك رر  صررغيرا ( نيسرري أهرراقر وأركرر  طيررار،  

 عاما   11طلا  راك  طيار، من زمان  قي إشار، إلى حكا حركح حما  للق اع، الدت ام د 
:  حاو  الادو السي ر، على ال ائر، المل عقرح، واهر اادتها قري ثالثرح تغر د،و ا   عنس أتع جراد قي 

حروب، وعقد من الحيار الرويص، ولا قس      وأضراف:  حاولر  السرل ح وتحراو ، بكر  مرا قيهرا 
مررن عررةم وحررةم وحسررا، أن تايررد ال ررائر، المل عقررح، لك هررا أقضررا  لررا تسرر     واليررعم  ر ررد اللرراطيعن 

 ال ائر، بمن قيها، لكن الم قد ن )السل ح اليلس ي يح وحركح ق ح( ال  ر دون!!!   )حما ( أن قسلمعا
 3/12/2017 ،الحياة، لندن
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 في القدس  عدد الفلسطينيين لتقليصتطلق مشروعًا  "إسرائيل" .21
على طرو تاد    انعن، تمهيدا لل يع     ح القانعن والده عر قي الك يس صاد   لج ت  أتي :

ين الجانيح والجالجح قي الهيئح الاامح للك يس ، والدت  هدف إلى تقليص عدد السكان عليل قي القراءت
اليلس ي يين المسجلين كمعاط ين قي مد  ح القد ، وولت قي إطار المل ف االح اللي لضمان 

و سمح القانعن الدت  دق  بل العز ران ني الي تي   زعيا حةب المس عط ين  أكجر ح  هعدقح قيها 
وزئيف ألكين من  اد، حةب الليكعد، بروراق مليا الالجئين شاياط و ر ح كير عق    ليهعدتالبي  ا 

قي  اليلس ي يينمن م  قح نيعو القد ، وي امح مجلس إ ليمي واص تهما، و دلت   قلص عدد 
 القد ، و د دعا تساح نعاب القانعن، قيما عارضل هباح 

 3/12/2017، لندن، الشرق األوسط
 

 د: لن نسمح بوجود قواعد عسكرية إيرانية في سوريةنتنياهو يهد .22
 عم السب ، أن إهرائي  لن رائيلي، ت يامين ن  ياهع، مساء  ا  رئيس العزراء اإله: ترجمح واصح

وأكد ن  ياهع قي شر ف قيد ع ميعر واط  قيل   هعر حتسمح إل ران برنشاء أت  عاعد عسكر ح قي 
لم حد،، أن حكعم ل تام  من م  لق الحياظ على أم ها ووققا مؤتمر )هابان( الم اقد قي العالقات ا

وشدد على أن إهرائي  لن تسمح إل ران ال ي تساى ل دمير إهرائي  ت  ع ر أت  الح ياجاتها األم يح 
أهلحح نعو ح، م هما طهران بمحاولح إ امح  عاعد عسكر ح ل  ييد و  ها ت دمير إهرائي   حس  

 زعمل 
دقاعت أحرونعت( الدت أورد اللبر الى أن تير حات ن  ياهع جاءت باد وأشار مع   صحييح ) 

  هعر حهاعات من تقار ر عن غار، إهرائيليح اه هدق   اعد، عسكر ح إ رانيح قي 
 2/12/2017القدس، القدس، 

 
 موظفو "سلطة المعابر" اإلسرائيلية مع الضفة وغزة يعلنون اإلضراب  .23

 عم السب ، عن باح لعزار، األمن اإلهرائيليح، لمااتر ال اأعلن معظيع هل ح ا: مجيد القضماني
إجراءات اح جاجيح، ت ضمن إعالن اإلضراب ويغالق كاقح المااتر تين األراضي اليلس ي يح المح لح 

 األحد  هرائي ، تدءا من صبيحح  عمقي الضيح الغر يح و  اع غة، وي
  ال جار، والبضائ    و شم  اإلغالق مااتر  المشا، والسيارات  وكدلت مااتر
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ال  اإلوبارت اإلهرائيلي أن  رار معظيي  هل ح المااتر  ال اباح لعزار، األمن اإلهرائيليح ونق  مع    وا
المااتر قةتي على ولييح اليش  قي ال عص  إلى تسع ح والعصع  إلى  إغالقبالشروع برضراب قشم  

 طر ق مسدود قي المياوضات الم القح تر  ظروف عملها  
 ألف عام  قلس ي ي من العصع  إلى أماكن عملها داو  إهرائي   70ون يجح لدلت هُيحرم نحع 

 2/12/2017، 48عرب 
 

  "قانون التوصيات" هرتسوغ يدعو "لتطويق الكنيست" لمنع سن   .24
الدقمقراطيح  إنقاوهرتسعغ إلى   إهحاقدعا رئيس الماارضح اإلهرائيليح، : مجيد القضماني

ى حد وصيل، و ت ع ق  مقر الك يس  اإلهرائيلي،  عم اإلث ين المقب ، بالم ظاهر ن اإلهرائيليح  عل
 تهدف ال ةثير على ن يجح ال يع   المرتق  على مشروع   انعن ال عصيات  وم   تمر ره 

 ، قي ت  أتي  بمشاركح عم السب  ظاهر، العاهاح ال ي جرت، مساء جاء ولت وال  كلمح لل قي ال
 رائيليين ف اإلهالعشرات آ

 2/12/2017، 48عرب 
 

 "قانون التوصيات" الفساد المالي و آالف اإلسرائيليين يتظاهرون ضد   .25
ي  لالح جاق على عم السب ، قي مد  ح ت  أت ظاهر آالف اإلهرائيليين، مساء ت: مجيد القضماني

ها، رئيس قضائح اليساد المالي ال ي تالحق مس ع ات هياهيح إهرائيليح رقياح، وقي المقدمح م 
المشاركين قي  و حس  تقار ر وهائ  اإلعالم اإلهرائيليح قاق تاداد الحكعمح، ت يامين ن  ياهع 

الف، وجرت تح  ع عان  مسير، الاار ، وتركة الم حدثعن على تةكيد رقضها، ال ظاهر، عشرات اإ
حا  تا ه ل، على وجل الليعص، لمشروع   انعن ال عصيات ، المجير للجد ، والدت من شةنل، قي 

أن قم   الشرطح من رق  تعصياتها إلى ال يابح الاامح، واصح وأنل هعف قسرت بةثر رجاي على 
 تحقيقاتها الحاليح م  ن  ياهع بشبهح تعرطل قي مليات  قساد ووداع ورشاو  وورق لألمانح  
الشاارات  إلى ولت، و ال ةامن م  مظاهر، ت  أتي ، تظاهر مئات آورون قي مد  ح حييا تح  وات

 الراقضح لر مر ر   انعن ال عصيات  
 2/12/2017، 48عرب 
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 الضفة يقرر تكريم قاتل الشهيد عودة مستعمراتمجلس  .26
شما  الضيح الغر يح المح لح   عهي  مس امرات رر رئيس تجم  : ترجمح صيا -القد  المح لح 

ميس الماضي  وهام ال قد ر داغان  م ح  ات  الشهيد محمعد ععد، بقر ح  ير، ج ع ي ناتلس الل
  الابرت عن داغان زعمل أن المس عطن القات   قس حق ك  04ونق  مع     لل  ا  والشجاعح  تكر م

إلى  ا  تقد ر واح رام كعنل داق  عن رقا ل المس عط ين أمام هجمات اليلس ي يين بقر ح  ير، ، داعي
 دعا المس عط ين قي  حر ها الاادلح  ضد اليلس ي يين 

 ، إو جر  اه جعابل لد  الشرطح اإلهرائيليح وأولي هبيلل ا   ةا  المس عطن القات  طليق وال
 2/12/2017، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 2019و 2018خالل سنَتْي  %3.4سينمو بأكثر من  "إسرائيل"اقتصاد : منظمة الدول المتطورة .27

، الج اء على اال  ياد OECD عر، الر ت جر م ظمح الدو  الم : زئيف كال ن -اليعم  إهرائي 
 إهرائي  ياد قي تقر ر نشرتل عن اال  ياد الاالمي  و قدر ا  ياد ع الم ظمح بان  ا  اإلهرائيلي

  و دور الحد ر عن ماد  نمع أعلى 2019و 2018قي ك  واحد، من ه  ي  %3.4هي مع بةكجر من 
 قي هاتين الس  ين  أورو اوقي ت سبح كبير، عن ال مع الم ع   قي العالقات الم حد، 

من  ققاعح عقارات  قي اهرائي  و قع  ان  اهاار الشقق  OECDولت، قحدر تقر ر الر من رغا بال
تشارك تعاص  االرتياع، وو ر ت عرات غير مرغعب قيها قي هعق السكن ال  ةا  عاليا، والب عك 

 بشك  كبير قي هدا الق اع  
ت ميح حقع   إلى أورو امقارنح بالدو  قي  إهرائي لاالي نسبيا قي  اةو ا  ياد ع الم ظمح ال مع او 

الغاز  تمار ،  القي ان ،  كر    و  ت ين ، لالرتياع قي األجر الدت قشج  االه هالك اللاص 
  %4.3والب الح الم دنيح ال ي تس قر قي مس ع  ه عت م لي  بماد  

بمس ع   إلهرائي    على ال ي يف االئ ماني صاد Fitchوالى ولت، قان شركح ال ي يف الدوليح 
+A   األمام إلىم  تع    اه قرار   

 3/12/2017ه،  رام الجديدة، الحياة
 

 نوفمبر الماضي / الثاني تشرينلالحتالل اإلسرائيلي خالل  انتهاكاً  2,321أكثر من  .28
 ييد االح ال  اإلهرائيلي هجل  إحيائيح قلس ي يح قي الضيح الغر يح والقد  المح ل ين ت: رام ت

 نعقمبر الماضي تشر ن الجاني/ اع داء وال  شهر  2,321أكجر من 
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وأظهرت اإلحيائيح، ال ي أعدتها حركح حما ، أن أترز هده االن هاكات اه شهاد قلس ي ي 
 قي مد  ح القد  وحدها  114آور ن تي ها  475ترصاص المس عط ين، واع قا  

لحا األكجر تارضا لالن هاكات اإلهرائيليح وال  الشهر الماضي تعا    وتاد  القد  والللي  و ي 
 ان هاكا لك  م هما على ال عالي  291، و335، و372

حالح م    188مداهمح وا  حامات لبا  الم اطق، وأكجر من  830حع نو د شمل  االن هاكات  
عمليح  22قد ، قضال عن م ةال، نييها قي مد  ح ال 18مم لكا، وهدم  24هير، إضاقح لميادر، 

، باإلضاقح إلبااد مقدهيين اث ين عن المسجد مس عط ا   1,982ا  حام للمسجد األ يى نيدها 
 األ يى 

 2/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أسير من ذوي اإلعاقة يواجهون ظروفًا قاسية في سجون االحتالل 500: هيئة شؤون األسرى  .29
راهات وال عثيق قي هيئح شؤون األهر  والمحرر ن عبد ال اصر  ا  رئيس وحد، الد حسن جبر:

أهير من ووت االح ياجات اللاصح قي  500قروانح، إن هل ات االح ال  تح جة ما  ة د على 
 ظروف صابح 

من ووت االح ياجات اللاصح  األهر  ال ي قااني م ها  اإلعا اتو ا  قروانح قي حد ر لر األقام  إن 
ولي  إلى أن ازدقاد عمليات ال اد   واإلهما  ال بي  سدقح وال يسيح والده يح تشم  االعا ات الج

األشلاص ووت االح ياجات اللاصح وقق ال ار ف القانعني  أعدادز اد، م رد، قي  إلىأدت 
ال  كي  بالجرحى والمياتين باد اع قالها ضاعف  أن إلىوأشار قروانح   لإلعا حوالحقع ي الاالمي 

 ح ياجات اللاصح ووت اال أعداد
 2/12/2017األيام، رام ه، 

 
 "شهيد الدفاع عن األرض"آالف الفلسطينيين يشيعون  .31

 مقبر،  ر ح  ير، ج عب ناتلس  مس، ججمان الشهيد محمعد ععد، إلىشي   آالف اليلس ي يين، أ
 واه شهد ععد،، باد إطالق ال ار عليل  عم اللميس الماضي على  د مس عطن م  رف قي  ر ح

 ير، تي ما كان م عجها  ليالحح أرضل والدقاع ع ها قي وجل اع داءات المس عط ين  وحم  
المشياعن ججمان الشهيد ععد، على األك اف قي مسير، ج ائة ح حاشد،، شارك قيها اإالف إلى 

 جان  ممجلين عن الييائ  والمؤهسات العط يح 
 3/12/2017الخليج، الشارقة، 
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 على ترامب رداً فلسطين"  عاصمة قدس"ال يطلقون وسمناشطون  .31
با عان ( هاش اغوها )أطلق ناش عن قلس ي يعن ومن دو  عر يح مل ليح، الليلح الماضيح، : غة،

ي دونالد ترام ، االع راف بالقد  مر كعلى عةم الرئيس األ ا   القد  عاصمح قلس ين ، وولت رد
وشارك اإالف من ال اش ين وكدلت  يح أمر كعاصمح إلهرائي ، كما وكرت وهائ  إعالم عبر ح و 

رواد شبكات ال عاص  االج ماعي الهاش اغ، مؤكد ن على أن القد  كان  وه بقى عاصمح 
 لليلس ي يين 

ي عن نعاقا الرئيس دونالد ترام  إعالن القد  عاصمح مر كو ةتي ولت قي ظ  الحد ر األ
 تي  إلى القد  تدال من نق  السيار، قي الع   الحالي من ت  أ  إهرائي ر ل

 2/12/2017القدس، القدس، 
 

 نوفمبر الماضيتشرين الثاني/ من السفر خالل  مواطناً  83الشرطة الفلسطينية: االحتالل منع  .32
من السير عبر مابر الكرامح بالضيح الغر يح  ا  قلس ي ي 83 اإلهرائيليم ا  هل ات االح ال  ا: أر ح

 الم   األم ي  نعقمبر الم يرم، بحجحتشر ن الجاني/ وال  
 ا  وزائر  ا  معاط  152وأقاد تقر ر إلدار، الاال ات الاامح واإلعالم قي الشرطح اليلس ي يح، أن أكجر من 

 79,389أن عدد المغادر ن وال  الشهر تلغ  وأوضح ال قر ر، ت قلعا عبر المابر وال  نعقمبر 
كح المساقر ن وال  هدا الشهر شليا ، وأن حر  73,240شليا ، قيما تلغ عدد المساقر ن القادمين 

  كان  نش ح
 2/12/2017، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
   تطوير تقنية حديثة في جامعة القدس لعالج السرطان .33

ر باحجعن قي جاماح القد  تق يح حد جح لاالق مر  السرطان من شةنها إحداس طع   :القد  المح لح
وأوضح  الجاماح، قي تيان صحيي،  الجات هدا المر  نقلح قي ال لييف من اإثار الجانبيح لا

 عم السب ، أن هده ال ق يح ت مج  باه هداف اللالقا السرطانيح تعمضات كهر ائيح تام  على حرق 
األنسجح الميابح دون المسا  باألوعيح الدمع ح والق عات واألنسجح اللارجيح للمر  ، و ال الي 

 إعاد، الب اء ه كعن أقض  وأهرع 
أن ال ق يح الحد جح أثب   نجاحها بادم ظهعر أقح ، شاركينمحمد حجعق، أحد الباحجين الم  أكد دو  

حالح من مرضى هرطان  البروه اتا  قي ألمانيا،  500أعرا  جانبيح لها، وولت ت  بيقها على 
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مضييا أن الاالق قم از تع  ل القيير حير قس  ي  بادها المر   ممارهح حياتل اليعميح دون 
 أضرار تدكر 

 2/12/2017الحياة الجديدة، رام ه، 
 

 وقفة في غزة احتجاجًا على تفاقم أزمة الكهرباء .34
شارك عشرات اليلس ي يين قي   اع غة،، أمس السب ، قي و يح، اح جاجا على : األناضع  - غة،

لس ي يح وتجماات ورق  المشاركعن قي الع يح ال ي نظم ها ال قابات المه يح الي تيا ا أزمح الكهر اء 
شباتيح، أمام مح ح تعليد الكهر اء وهف   اع غة،، الق ات ك   على باضها:  جمي  أقراد المج م  

 قاانعن من مشكلح الكهر اء ، و غة، تال كهر اء  
و ا  محمد أتع ميرت الم سق اإلعالمي للع يح، قي تيان تاله نيابح عن الجهات المشاركح:  ال تةا  

 عميح االن قاميح ال ي اتلدت بحق الق اع جار ح وعلى رأهها أزمح الكهر اء  اإلجراءات الحك
وتاب  أتع ميرت وال  البيان:  أزمح الكهر اء ت امق قي ظ  دوع  قي  الش اء، األمر الدت  ة د 

وطال  الحكعمح اليلس ي يح ت حم  مسؤولياتها كاملح تجاه   اع غة،،  من ماانا، الشا  الم عاصلح  
 يف من مااناتل، ويقجاد حلع  ألزمح الكهر اء وال لي

 3/12/2017السبيل، عم ان، 
 

 برفع العقوبات عن قطاع غزة باإلسراع تطالب قيادات وطنية .35
أجم  ممجلعن عن الييائ  والقع  العط يح واإلهالميح ومحللعن وك اب هياهيعن أن مي لح : غة،

يس هع  ور اح إلدار، االنقسام اليلس ي ي،  ال مكين  الدت تس لدمل حركح ق ح وحكعمح ال عاقق ل
 م البين باإلهراع ترق  الاقع ات عن   اع غة، 

 إعالءمن جانبل  ا  عضع القياد، المركة ح للجان المقاومح الشابيح محمد أتع نيير، إنل   عج  
ير، وأكد أتع ني اليعت الام  الجاد لللروق من مةزق االنقسام وتحقيق الشراكح على أر  العا   

أن الضامن العحيد لسير الميالحح هع أن تالي الييائ  اليلس ي يح صعتها وتقع  بشك  واضح 
 من هع الدت قا   الميالحح،  ائال   ال  عجد محابا، أو وه يح تهده المرحلح  
كح هع من  رق  اتدوره، رأ  الكات  والمحل  السياهي قا ة أتع شمالح أن من  رق  الشر 

الييائ  ترق  اإلجراءات الاقاتيح؛ ولكن ح ى اإن ال نالا م ى   جسد هدا الميالحح،  وجمي  
من  10وطال  أتع شمالح الييائ  اليلس ي يح أن تحدد مع ف ح ى تار خ  الرق  بمعا ف عمليح  
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دقسمبر الجارت؛ وأنل قي حا  لا ت جة الميالحح ه  لد تلت الييائ  مع ف عملي كان األو / 
 ا  ،  وك  شاب ا هيل ف ماكا  وجرتء على األر  الع 

ن مد ر مركة الميةان لحقعق اإلنسان عيام  عنس أن ما قجرت على أر  العا   ليس ميالحح و ي  
 إلدار، أزمح االنقسام  ا  حقيقيح؛ ت  هع ممارهح  عال  وهلعك

قلعب، تدوره تي ن اللبير األم ي وااله راتيجي محمعد الاجرمي أن مي لح الميالحح تدأ كالهرم الم
 وكان من المي ر  أن نيلح الرأ  الم مج   بالم ظمح  الدت  عحد شاب ا، ثا نبدأ بماالجح المليات 

 األور   
 2/12/2017، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 إيرز / عبر معبر بيت حانون  من السفر مبسبب منعه تفاقم معاناة الفلسطينيين .36

عاما ( ت  ظر رد السل ات اإلهرائيليح  22  الشابح علياء )غة،: للشهر الجالر على ال عالي ما زال
، شما    اع غة،، إلى األردن، ل   ق   إ رز على طلبها بالسماو لها بالسير عبر مابر تي  حانعن 

م ها إلى السع د  يد االل حاق بل يبها، الدت    ظر  دومها م د أكجر من ه ح أشهر، باد أن 
 عبر مابر رقح البرت م  الجان  الميرت قشل  قي السير أكجر من مر، 

  إ رز ، تدأت السل ات اإلهرائيليح تشدد من إجراءاتها على مابر تي  حانعن 2016وم د نهاقح عام 
بحق المساقر ن، هعاء من المرضى أو ال لبح أو أصحاب الحاالت اإلنسانيح، وتير   يعدا  

 دقا مالعمات أم يح لها مقات  تسهي  تحركاتها وشروطا  على المساقر ن، وتحاو  ات ةازها من أج  تق
وماانا، علياء نمعوق ميغر إالف القيص، ال ي تحم  تين طياتها ماانا، المعاط ين قي   اع 

 غة،، ومن تي ها مرضى وطالب وزوجات 
طلبا  لمج  هده الحاالت، تا  350و حس  ميادر قي هيئح الشؤون المدنيح، قرن ه اك أكجر من 

طلبا  ققف، من تين ك  تلت  15ن  اإلهرائيلي، مشير، إلى أن لا   ا الرد هع  على نحع نقلها للجا
 ال لبات 

 3/12/2017لندن،  األوسط، الشرق 
 

 إعالن حرب" هو إسرائيل"بـ"القدس" عاصمة لـ الواليات المتحدةنائب أردني: اعتراف  .37
، م يعر مراد، أن قكعن نق  السيار، تع   ال ائ  قي البرلمان األردني: قحيى الياقع ي -غة،  ،انعم  

بم ةلح  -قي حا  القيام تدلت-  إهرائي  األمر كيح للقد  المح لح، أو االع راف باألوير، عاصمح لر
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إعالن حرب ضد اليلس ي يين، وتيييح نهائيح لح  الدول ين، ويندار لقع  المقاومح اليلس ي يح بةنها 
 ه كعن المس هدف األو  

كيح مر العالقات الم حد، األاتلح م  صحييح  قلس ين ، أمس:  إنل قي حالح اع راف و ا  مراد، قي مق
بالقد  عاصمح لالح ال ، قهدا قا ي أن ك  ال  ازالت ال ي  دم ها السل ح تح  ع عان المياوضات 

ا:  رغا ولت لألهف، السل ح ما زال  ت  ادت المباشر،، لا   ا القبع  بل إهرائيلي ا وأمر كي ا ، مس درك 
 بليار المياوضات وتالحق المقاومح ورمعزها عبر ال  سيق األم ي  

و ين مراد أن الرئيس األمر كي دونالد ترام  قجسد اإلمبر اليح والسي ر، والهيم ح على ثروات الم  قح 
تح  ع عان  شرق أوهف جد د، على أها  تيكيت الدو  والشاعب بالم  قح ليالح االح ال  بشك  

 جسيد والئل لالح ال  بةنل ما زا   اعد، اه راتيجيح أمر كيح للحياظ على ميالحها  أو بآور، وت
وأضاف: إن  المج م  الدولي تحع  من الكي  بمكيالين إلى اإلماان قي تشجي  االح ال  اإلهرائيلي 

ح عبر على إنهاء القضيح اليلس ي يح ، الق  ا إلى أن ترام   ر د تقع ح االح ال  اإلهرائيلي بالم  ق
ورأ  أن  ما قحدس اليعم هع  االن قا  من الاال ات الدتلعماهيح إلى ال  بي  والاال ات اال  يادقح 

اتياق تك يكي وليس اه راتيجيًّا من اليا  أن قلدم ت لاات الشا  اليلس ي ي قي اه راد حقع ل ، 
لقد  عاصمح لالح ال ، محدر ا من أن نجاو أمر كا قي نق  هيارتها للقد  المح لح أو االع راف با

 قرنها  ه قية لمل  ات أكجر جعر ا على الشا  اليلس ي ي، وعةلل دوليا  
 3/12/2017فلسطين أون الين، 

 
 لقدس ويدعو الحكومة للتحركإلى ا"العمل اإلسالمي" يرفض نقل السفارة األمريكية  .38

لسيار، األمر كيح قي دولح أكد حةب جبهح الام  اإلهالمي رقضل ال عجهات األمر كيح ل ق  ا: انعم  
ا على إهالميح وعرو ح قلس ين وقي مقدم ها جعهر، المدائن  الكيان اليهيعني إلى القد ، مؤكد 

ن  رار نق  السيار، قاد اع داء صاروا على عرو  ها أالقد  الشر ف، وأنها أر  عر يح إهالميح و 
 بال ار قي أ د  مقدهاتها ويهالمي ها واه يةازا لمشاعر مال ين الارب والمسلمين ولابا 

وطال  الحةب الحكعمح األردنيح باتلاو اإلجراءات الالزمح للحيلعلح دون إنياو هدا القرار وحشد 
المع ف الار ي واإلهالمي للدقاع عن القد  وعرو  ها، كما دعا الحةب  األه  والمراب ين قي 

دعا الشا  األردني  ليكعن الس د قلس ين والقد  ل شمير السعاعد للدقاع عن القد  واأل يى ، و 
 واليلر، ال ي   كئ عليها أهل ا قي قلس ين المح لح  

 2/12/2017، عم ان، السبيل
 



 
 
 
 

 

 23 ص             4482 العدد:             12/3/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 مع إيران من منظور مذهبي فخ إسرائيلي يغرق المنطقة بالحروب التعاملمنتدون:  .39
أن هدا  ر م  دون من و عر، ال اام  الار ي م  إ ران من م ظعر مدهبي، ما بر نحد   :انعم  

غر ي  إلغراق الم  قح بال ةاعات والحروب، قيما رأوا أن  -الم ظعر هع  بمجابح قخ صهيعني
 األزمات الار يح م  ك  من إ ران وتركيا تس  ةف  عاها ومقدراتها )   (، و د آن األوان لعض  حد  

 لهده اليراعات   
   واإقاق أمس، ال ي   ظمها مركة جاء ولت وال  اق  او ندو، الاال ات الار يح اإل ليميح العا

 6شلييح أكادقميح وهياهيح من األردن و 80دراهات الشرق األوهف قي عمان، بمشاركح أكجر من 
 دو  عر يح 

وأك د رئيس العزراء األهبق أحمد عبيدات، وال  الجلسح االق  احيح، على ضرور، أن قس جمر الارب  
تي   قي ميلحح  ضيح قلس ين والحقعق العط يح  ك   قرصح قي عال اتها اإل ليميح قمكن أن
وأضاف عبيدات أن  على الدو  الار يح  دعا صمعد  الجات ح لشابها، باع بار أنها هي البعصلح 

الشا  اليلس ي ي قي أرضل وعدم ال عاطؤ م  إهرائي  قي محاصر،   اع غة،، وممارهح الضغعط 
أن  الشا  اليلس ي ي ميم ا على تحر ر أرضل  على الشا  اليلس ي ي لل  از  عن حقع ل ، مؤكدا  

وحد ر من ال اام  م  إ ران  وال مست بحقع ل العط يح الجات ح وي امح دول ل المس قلح وعاصم ها القد  
ا  نيب ل الدوائر اليهيعنيح للارب والمسلمين،  من الم ظعر المدهبي، ما برا  أن  هدا الليار  قمج  قل 

   جيح ال ُتالا ن ائجها إلشغا  الم  قح بحرب عب
 3/12/2017، عم ان، الغد

 

 أبو الغيط يحذر من عواقب المساس بالوضعية القانونية للقدس .41
وقا: حدر األمين الاام لجاماح الدو  الار يح أحمد أتع الغيف من ععا   المسا   -القاهر، 

يقا إزاء ما   ردد عن بالعضايح القانعنيح لمد  ح القد  من أت طرف  وأضاف إنل  قس شار  لقا عم
اع ةام اإلدار، األمر كيح نق  هيار، العالقات الم حد، إلى القد  واالع راف تها كااصمح إلهرائي    
وأكد أن  الجاماح الار يح ت اب  المسةلح بك  تياصيلها الد يقح ألنها إن حدث  ه كعن لها اناكاهات 

ضا على مس ع  األمن وااله قرار قي بالغح األهميح ليس ققف على العض  السياهي، ولكن أق
الم  قح وقي الاالا   وأشار إلى وجعد اتياالت م  الحكعمح اليلس ي يح وم  الدو  الار يح ل  سيق 

 المع ف الار ي إزاء أت ت عر قي هدا الشةن 
 2/12/2017 الحياة الجديدة، رام ه،
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 عاصمتها "القدس الشرقية"أردوغان يؤكد لعب اس ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة و  .41
همراء أو ان: وكرت ميادر قي الرئاهح ال ركيح أن الرئيس ال ركي رج  طي  أردوغان  -إه  بع  

أكد لرئيس السل ح اليلس ي يح محمعد عب ا  ضرور، إ امح دولح قلس ي يح مس قلح وعاصم ها القد  
لدائا وااله قرار قي الشرق ، من أج  إرهاء السالم ا1967الشر يح وقق حدود حة ران/  عنيع 

األوهف  وأضاق  أن الرئيس ال ركي شدد على أهميح  دهيح مد  ح القد  والحرم الشر ف، والحياظ 
على وضال ال ار لي بال سبح لجمي  البلدان اإلهالميح  وأقادت بةن أردوغان أكد، أقضا، على 

اهح  وأردق  أنل ضرور، عدم ان هاك القعانين الدوليح و رارات األما الم حد،، ق ي هده القضيح الحس 
أكد لابا  أن تركيا تدعا القضيح الاادلح ألشقائها اليلس ي يين، مبي ا  أن رق  القيعد الميروضح على 

   اع غة، من شةنها تقدقا مساهمح كبير، للسالم   
 2/12/2017، وكالة االناضول لألنباء، أنقرة

 

 األمريكية تلقت رسائل عربية حول القدس اإلدارة ":األوسطمصدر فلسطيني لـ"الشرق  .42
كياو ز عن:  ا  ميدر قلس ي ي م ل  لر الشرق األوهف  إن اإلدار، األمر كيرح تلقر  أقضرا   -رام ت 

رهائ  عر يح حع  القد  وليس من الجان  اليلس ي ي ققف  و حس  الميدر واتل، ققد أتلغر  دو  
 لرف ولريس شررةنا  قلسر ي يا  قحسر ، وال قمكرن تجرراوز أت عر يرح اإلدار، األمر كيرح برةن ملررف القرد  مل

 مس تها، معضحح أن ولت  د قار  ميالح العالقات الم حد، قي الم  قح للل ر وعال اتها كدلت 
 3/12/2017، الشرق األوسط، لندن

 

 

 

 الصحف األمريكية تتحدث عن صعوبة مواجهة نقل السفارة للقدس .43
ات ال ي دارت داو  البي  األتي  عن نق  السيار، نشرت واش  ن تعه  تقر را عن ال قاش

األمر كيح إلى القد ، قي حين نشرت وو  ه ر   جعرنا  أن اليلس ي يين ال قملكعن من أوراق 
 الضغف ما  عاجهعن بل نق  السيار،  

 2/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 

 متحدة تشدد على حل  الدولتينروسيا تدعم نهج القيادة الفلسطينية تجاه عملية السالم واألمم ال .44
وقا: أكد ممج  الرئيس الروهي للشرق األوهف وشما  اقر قيا، نائ  وز ر اللارجيح  –معهكع 

الروهيح ميلائي  تعغدانعف، نيابح عن الرئيس قالدقمير تعتين قي حي  السيار، اليلس ي يح قي 
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ا األكيد لحقعق الشا  معهكع قي اليعم الاالمي لل ضامن م  الشا  اليلس ي ي، دعا روهي
اليلس ي ي ول ه  القياد، اليلس ي يح تجاه عمليح السالم وتسع ح اليراع اليلس ي ي اإلهرائيلي، على 
أها  من  رارات الشرعيح الدوليح، وكدلت تجاه عمليح الميالحح على أها  البرنام  السياهي 

ونيلل لحر  ل و يام دول ل المس قلح لم ظمح ال حر ر اليلس ي يح، بما قلدم ميلحح الشا  اليلس ي ي 
 وعاصم ها القد  الشر يح 

من جه ل، أكد قالدقمير كعزني سعف قي كلمح األمين الاام لألما الم حد، قي الحي ، ضرور، ح  
القضيح اليلس ي يح على أها  الشرعيح الدوليح، ما برا أن القضيح اليلس ي يح من أ دم القضاقا ال ي 

الاالا    ظر لها حال باد مرور هباين عاما من صدور  رار ال قسيا، مشددا  لا تجد حال باد، وأن
على   اع ل بةن ح  الدول ين الما رف بل قي ولت القرار هع الم  لق العحيد الدت قمكن أن قيضي 

 إلى إحال  هالم عاد  ودائا وشام  تين اإلهرائيليين واليلس ي يين 
 2/12/2017، الحياة الجديدة، رام ه

 

 ُمجزءًا! ُيفهمألن التاريخ ال  .45
 مرزوق الحلبي  

معا ال ار خ إلى عيعٍر قِحَقٍ  ققروٍن  و س مر  ال قسيا  من عاد، المؤر وين اإن وقي الماضي أن ققس 
وقق ال عار خ الياصلح كةن ققعلعا: ما  ب  الحرب الاالميح األولى أو ما باد الحرب الاالميح الجانيح  

معن ال ار  خ وقق  رارات ميير ح اتلدتها شاعب أو مؤهسات دوليح  لك  تقسيا م  قل الدت وها ققس 
ال ُ جير أهئلح وال نقاشات واصح، وهدف المؤر وين عاد، تسهي  عمليح البحر وحير جهعدها 

 البحجيح قي ق ر، زم يح أو حدس أو مقارنح العا   على جانبي حدس مييلي،  بلل و اده 
ا المؤروعن ال ار خ ب ا ألن ا مجلها قي حاجح إلى قها أو ققس  سكي ها ِ  اا  ونحن قي إثرها ُنايد ونقس 

 راء،، وكل ما كان   الق اح الةم يح  أ ير هُهل  القراء، وزاد تاق   المرحلح  لكن هده الامليح ال ي 
 ُققيد م ها رؤ ح أقض  لل ار خ  د تشع ش الرؤ ح تماما  أو تضل   الرائي قال قارف الاال ح تين

الحعادس المييليح وال تين  رارات ميير ح تيدر عن شا  أو أم ح أو مؤهسح دوليح  وهكدا هع 
قكعن مر  على وعد تليعر مئح عام، وعلى  - 2017 -األمر بال سبح إلى قلس ين وشابها  قهدا الاام 

طي ماهما  رار تقسيا قلس ين هباعن ه ح   عمان قي ال ار خ اليلس ي ي وتار خ الم  قح   ا  ال اا
بةط ان من الكالم والكجير الكجير من عدم اليها ال ات  عن نق  الللف عن السلف وتكرار الكالم 
واتل، وعن عدم القدر، على ر ف القرارات والحعادس باضها تبا  أو وص   ِ َ    ال ار خ تباضها 

 لُ ايده تار لا  واحدا  من مئح ه ح مجال  أو أكجر ولُيقرأ على هدا ال حع 
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ت ةك د الحاجح إلى ولت كي تيح  القراء، ألن ال جةئح تق   السيرورات ال ار ليح وتم   رؤ ح القع  
ال ي ُتحركها أو تلت الميالح الياعلح قيها المحدد، لعجهح ال ار خ وُملرجاتل  قال ُقمك  ا مجال ، قها 

 ها ت كبح قلس ين ور  ها بمةها، الحالح السعر ح قهما  أدق  إال إوا ر   اها بالحالح اليلس ي يح، أت ر 
الاراق وأقغانس ان والسعدان و ما شهدتل الم  قح باد اتيا يح هاقكس تيكع، أو أورو ا ال يف األو  

 للقرن الاشر ن  بما ى أن تجةتء ال ار خ زم يا  وجغراقيا  كي نقرأه قجال ا أ     در، على اليها 
ليي قي أحيان كجير، مع يا  أ د علعجيا  أو هياهيا  لد  ليس واقيا  ع  ي أن ال جةتء لغر  القراء، قُ 

صاح  ال جةتء  قة سام الالعم السياهيح قي األكادقميا اإلهرائيليح مجال  ت حدس عن الشرق األوهف 
من دون أن ُتدرق إهرائي  ضم ل! وأعرف أن ه اك من  رق  رؤ ح المسةلح السعر ح وكعارثها 

ا قي األر اي ات، على اع بار أن ُمحدس ال كبح هع العاقد اليهعدت مرتب ح  بما ح   بيلس ين وشابه
أما ُمحدس المةها، السعر ح وقظائاها قهع عر ي باجي  د عي اليمعد وهعاه ر قكيف قس عت هدا وواك 
د قي إنكار وجعد مةها، هعر ح وت هير عر ي وتهجير وتدمير  قي الحكا؟ عليل، ه اك من ال   رد 

 ر ح بة دت ال ظام وحليائل على نحع أهعأ بكجير مما ح   بيلس ين وشابها م هجي للحاضر، السع 
لع أن ا ورج ا من ال ار خ ولحظ ل الراه ح وصادنا قعق هماء الشرق األوهف ونظرنا إلى مئح ه ح 
مجال  وأكجر دقاح واحد،، لرأ  ا الاال ح تين نكبح قلس ين ونكبح الارا يين وتلت ال ي ال تةا  تي ت 

 ين إلى هده اللحظح، وتلت ال ي عيي  وتايف بالسعدان وليبيا واليمن إلى آور القائمح  بالسعر 
دنا قي  وألمك  ا أن نر  أوجل الشبل وأوجل االو الف ودور الاام  الار ي وواك األج بي ولما ترد 

وعن ال سميح وال عصيف وقي الحكا  اله ع  حد ج ا عن نكبح قلس ين م  حد ج ا عن ال كبح السعر ح 
مةها، قلس ين والمةها، السعر ح وعن الالجئين وال ازحين من قلس ين وعن الالجئين وال ازحين من 

 هعر ح والاراق واليمن 
ت  ه اك مس ع  آور لل جةتء داو  ك  تجةتء نقعم بل  قيي الحالح اليلس ي يح مجال ، تجةتء 

جغراقي، أقضا   قه اك قلس ي يعن و اده  وه اك تجةتء  1967و اده،  ب   1948ثانعت تين ما  ب  
قي الساح  غرب اللف األوضر وقلس ي يعن قي الضيح، شرق اللف اللضر، وقلس ي يعن قي 
المليمات والش ات إلخ    وكدلت قي هعر ح ال ي ان ح   وعادت إلى مكعناتها اإلث يح ال ائييح قي 

ضل قي األ    كي قس عت اليها الل اب الم داو   من ه ا، هده الحاجح إلى مقاومح ال جةتء ورق
ح للُ ل   و قر   ا من الحقيقح واليها، وهع ضرورت كي تس قيا السياهح أقضا   وتيير الحاجح ُملح 
التل  قال ار خ هع واتل   حر ك  والقياد، المكل يح بشؤون ال ار خ وتسيير دق  ل أو ال ةثير قي هيره ومحي 

ُتحدد الغاقات وترها الل ف وتل ار االه راتيجيات بيا  الميالح ال ي تم لت  ع، دق  ويراد، 
ل حقيقها  والمقاومح ضرور ح كي قكعن العاحد م  ا ُم ييا  ليس بحق ال ار خ، ت  بحق نيسل و حق 
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شاعب حرمها  الِكباُر  حقع ها وأوطانها كالسعر ين اإن  وكي قكعن الحكا على نظام عر ي وحلييل 
على نظام البشير قي السعدان كالحكا على نظام القداقي قي ليبيا  اإل راني كالحكا على إهرائي ، و 

 نحن قي حاجح إلى رق  ال جةتء كي نيها ال ار خ، تار ل ا!
 3/12/2017الحياة، لندن، 

 
 قانون أمريكي يظلم الفلسطينيين  .46

 جيمس زغبي
األمر كي  تيعر أنت ضحيح جر مح ع ييح أو هر ح ولكن قحظر عليت اإلتالغ ع ها، ألن الكعنجر 

هن  انعنا  ال قم ات من اإلتالغ عن الجر مح قحس ، ت   هدد أقضا  بماا ب ت إوا تجرأت وقال  
 ولت 

هدا هع العض  الدت قجد اليلس ي يعن أنيسها قيل اليعم  ققد أتلغ  الحكعمح األمر كيح مؤورا  
  ن ألنها تجاهروا اليلس ي يين بةنها على وشت أن تسح  اع راقها بحقها قي ق ح مك   قي واش

واش كعا أمام المحكمح الج ائيح الدوليح بشةن هر ات  إهرائي   لألراضي اليلس ي يح وال شاط 
 االه ي اني قي األراضي المح لح  

ع دما أ ر الكعنجر   انعنا  قحظر على م ظمح ال حر ر  1987تدأت  يح كاتع  هدا العض  قي 
د،  وكان  الغاقح من هدا ال شر  ، الدت تا إ راره تدق  من اليلس ي يح ق ح مك   قي العالقات الم ح

هي  - لج ح الشؤون الاامح األمر كيح  اإلهرائيليح  )آ باك(  -اللع ي  اإلهرائيلي  الرئيسي قي أمر كا 
ضمان أال قكعن لليلس ي يين حضعر أو صعت قي واش  ن أو قي األما الم حد،  وكان ولت القانعن 

 دمل وز ر اللارجيح األمر كي ه رت كيسي جر إلى  اإلهرائيليين   ب  ولت باقد  ت بيقا  ل اهد هرت 
من الةمن، و ؤكد أن العالقات الم حد، لن تا رف بم ظمح ال حر ر اليلس ي يح أو تجرت حعارا  ماها  
و د أصر  اإلهرائيليعن  آنداك على أن تم    العالقات الم حد، عن إجراء أت حعار م  م ظمح 

 ر اليلس ي يح، وولت بسب  ما  الل زعيا حةب الام   اإلهرائيلي  قي حي ل إهحق راتين:  ك  ال حر 
من  عاقق على ال حدس م  م ظمح ال حر ر اليلس ي يح إنما هع ققب  مبدأ إ امح دولح قلس ي يح تين 

 األردن و إهرائي  ، وهدا أمر لن نقبلل أتدا   
، عقد الكعنجر  1993ر اليلس ي يح اتياق أوهلع قي و اد أن و ا   إهرائي   وم ظمح ال حر 

  و دال  من أن   لد الكعنجر  اإلجراء اليحيح و لغي 1987األمر كي جلسح إلعاد، تقييا  انعن 
القانعن، ققد او ار، تح  ضغف  آ باك  مر، أور ، اإلبقاء على القانعن م  إدوا  تاد الت  

القانعن الماد  هع م ح الرئيس األمر كي هل ح تاليق الب د وال  از  العحيد الدت  دمل الكعنجر  قي 
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الماادت لليلس ي يين بشرط أن تؤكد وزار، اللارجيح األمر كيح للكعنجر  أن اليلس ي يين مل ةمعن 
 تب عد اتياق أوهلع 

والقانعن الماد  قر  على اليلس ي يين هلسلح شروط، من تي ها نبد المقاطاح الار يح، ويلغاء ميجاق 
م ظمح ال حر ر اليلس ي يح، وعدم ق ح مكات  قي القد ، ونبد اإلرهاب، وعدم اتلاو أت إجراءات 

 ل غيير وض  القد  أو الضيح الغر يح أو غة،، بان ظار ن ائ  المياوضات م   إهرائي   
وقر  هده الشروط على اليلس ي يين، ولكن من دون قر  شرط على  إهرائي   الح رام اتياق 

ان قا ي م د تداقح ما قسمى  عمليح أوهلع  أن العالقات الم حد، لن تلا  دور  العهيف أوهلع، ك
 ال ة ل  هايا  ل حقيق السالم 

وعلى مد  الاقد ن ال اليين، عد  الكعنجر  ت عد القانعن بحير أصبح قشم  و ف المساعدات 
م حد، إوا انضمعا إلى أت األمر كيح إلى اليلس ي يين وم اها من حق ممارهح نشاط قي العالقات ال

هيئح دوليح بيي ها  دولح عضعا  ، أو إوا حيلعا على اع راف وعضع ح كاملين من األما الم حد،، 
 أو إوا رقاعا  ضيح ان هاكات  إهرائي   للقانعن الدولي إلى المحكمح الج ائيح الدوليح 

ألف مس عطن  هعدت  650وال  اللمسين ه ح من اح اللها، ت    إهرائي   مس عط ات ألكجر من 
قي الضيح الغر يح وحع  القد ، ما شك  تغييرا  م امدا  لل ركيبح السكانيح قي األراضي المح لح  كما 
أنها ت   جدارا  داو  الضيح الغر يح عة  قلس ي يين عن أراضيها  ومن أج  تسهي  هدا المشروع 

قي ان هاك للقانعن  -ضي المح لح االه ي اني، صادرت  إهرائي   مم لكات قلس ي يين قي األرا
الدولي  وحير إن العالقات الم حد، لا تظهر أتدا  رغبح حقيقيح، رغا اح جاجات قارغح تين حين 
وآور، لع ف هده السر ح غير المشروعح، قرن اإلجراء العحيد الدت تبقى لليلس ي يين هع رق  القضيح 

 إلى المحكمح الج ائيح الدوليح 
دا ال حدت القانعني غير الا يف ضد  إهرائي   هع الدت تسب  باألزمح الحاليح، ولكن لجعؤها إلى ه

ال ي قمكن أن تؤدت إلى إغالق المك   اليلس ي ي قي واش  ن، وتجا  أت نشاط قلس ي ي قي 
 العالقات الم حد، عمال  غير مشروع بمعج  القانعن األمر كي 

 3/12/2017الخليج، الشارقة، 
 

 ما هي الحقيقة؟! .47
 الح القالبص

ر ما أن الرئيس األمر كي دونالد ترام  لا قسم  بالمج  الار ي الدت ققع : إجا قكحلها ععر عي ها  
قهع قي غمر، الحد ر عن ح ٍ  ألزمح الشرق األوهف،  القضيح اليلس ي يح ، بات قيكر جدقاًّ كما 
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سيار، األمر كيح من ت  صدر عن با  مسؤولي البي  األتي  وتا نييل ثا تةكيده الحقا ، ت ق  ال
أتي  إلى القد  المح لح و دون أت إقضاو أو تحد د ما إوا كان المقيعد هع القد  الشر يح ال ي 

قما    1948أم القد  الغر يح ال ي أح ل  قي عام  1967الضيح الغر يح قي عام  اح ال أح ل  م  
 هي الحقيقح وما هع اليحيح؟! 

أن قةتي هدا القرار قي إطار مشروع ح ٍ    ا  االه يةاز حالل ع، والمي ر  إوا كان ال تد من هده 
عاصم ها القد   1967ح   من أراٍ  قي عام اقيل تدولح قلس ي يح مس قلح على ك  ما  االع راف

ويال قرن هدا الدت صدر عن با  مسؤولي البي  األتي  ونيي ثا جر  تةكيده وجاء قيل ، الشر يح
جدقاًّ  قي نق  هيار، تالده من ت  أتي  إلى المد  ح المقدهح، هيؤزم  أن الرئيس األمر كي  قيكر

األوضاع قي هده الم  قح أكجر كجيرا  مما هي عليل اإن من تةز م وأنل هيض  الكجير من األهلحح 
قي أ دت ال  ظيمات اإلرهاتيح ال ي من تي ها  داع   و القاعد،    وأقضا  حةب ت اللب اني أو 

 قرق  اإل راني ال
وتعتر ح كهده الل ع، تي ما  اه يةاز حإنل ج عن ما باده ج عن أن  ده  الرئيس األمر كي إلى و ع، 

الشرق األوهف كلل قغرق قي مس  ق  إرهاتي كهدا المس  ق  الدت قغرق قيل   و قي ا  أنل إْن لا  عضح 
ر ح ٍ  شام  قا ي ترام  ما الدت  ر ده مما صدر عن البي  األتي  ويوا لا قكن هدا قي إطا

وعاصم ها القد  الشر يح  1967لليلس ي يين  عمليا  حقها قي إ امح دول ها المس قلح على حدود عام 
 قرن

الميالح األمر كيح ه كعن أهداقا  لل  ظيمات اإلرهاتيح ال ي من الماروف أنها تر د مبررا  كهدا 
 المبرر 

اك با  ال قار ر ال ي تسر   قي األقام األوير، ولا  ما تج  اإلشار، إليل قي هدا المجا  أن  ه 
وتحدث  عن أن دونالد ترام  بيدد كشف ال قاب عن و ح هالم للشرق األوهف قي م ل  الاام 
المقب ، أت باد نحع شهر من اإن، وين  ما  ؤكد هده المالعمات اليحاقيح أنل تا كشف ال قاب عن 

ش ر وجيسعن غر  بالت ود  ا باو  الشهر الماضي ز ارات هر ح تهدا الليعص  ام تها جار د كع 
 إلى المملكح الار يح

الساعدقح وولت قي حين أنل تا اإلعالن عن أن نائ  الرئيس األمر كي ماقت ت س بيدد القيام تة ار، 
  ر بح تشم  القد  )المح لح( ورام ت والقاهر، والمي ر  وعمان أقضا 

قاليح لر  تحر ت  عمليح السالم الم ع يح تين اليلس ي يين وهدا قا ي أنل  د تكعن ه اك جهعٌد 
بةن ما تسرب عن البي  األتي  بشةن نق  السيار، األمر كيح من  االع قادواإلهرائيليين مما  د قاةز 

ت  أتي  إلى القد  المح لح  د قكعن قي هدا اإلطار ول شجي  با  المسؤولين اإلهرائيليين الد ن 
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 !! للضغف على ت يامين ن  ياهع وطا مل األكجر رععنح م ل لحملل على  عصيعن بةنها  حمائا
 لهده المحاولح االه جابح

وهكدا وقي ك  األحعا  أال    بق ما  ي  عن وعد تليعر : أع ى من ال قملت إلى  السلميح الجد د،  
 من ال قس حق  على هدا الدت   ردد ح ى اإن ولا  ؤكد باد على لسان ترام ؟!
 2/12/2017عم ان،  الرأي،

 
 "المصالحة" واستحقاقات مرحلة التحرر الوطني .48

 علي جرادات
بات واضحا  أن اج ماع الييائ  اليلس ي يح،  ب  أهبععين، قي القاهر،،  د قش ، ت  كاد   يجر، 
حير لا   ا   القضاقا ال ي حددها اتياق  ق ح  و حما   المبدئي، الم مجلح قي وض  اإليات 

  ققد أصرت  ق ح ، ونجح  قي تحد د ت د 2011زمح ل  بيق ت عد اتياق القاهر،، عام الامليح الال
وحيد لالج ماع، هع  تمكين حكعمح العقاق العط ي  من ممارهح صالحياتها، بيعر، قاليح، قي 
  اع غة،  تدورها أصرت  حما  ، ولا ت جح، على ت  االج ماع قي معضعع المعظيين الد ن 

  ه ا، تالقيا  إلعالن 2007ها ومؤ د ها، باد حسمها للسل ح قي   اع غة،، عام عي  ها، من أعضائ
اليش ، وععد، األمعر إلى المر   األو ، تدو  العقد الميرت، ونجح، حير أصدر االج ماع تيانا  

دعع و اميا  أعاد ال ةكيد على القضاقا الاامح ال ي اتيق عليها هابقا، وكان الق ا  تضمين البيان ت دا   
إلى ال ةام الجمي  بادم ال راشق اإلعالمي، قي إشار، واضحح إلى اليش  م  اتياق الجمي  على عدم 

 إعالنل  
لكن، رغا اتياق الجمي  على عدم إعالن اليش ، وعشيح وصع  العقد الميرت للق اع، وحلع  

 ح  و حما   الجمي  الدكر  الجالثين ليعم ال ضامن الاالمي م  الشا  اليلس ي ي، قاجةت  يادتا  ق
باعدتهما إلى ال راشق اإلعالمي وتباد  االتهامات  قيي حين أعل    ق ح  أن  حكعمح ال عاقق 

من مسؤولياتها قي الق اع، وأن  حما   ت لكة قي تسليا إدار، الق اع،  %5العط ي  لا ت سلا هع  
وأن  ق ح  تساى، بيا   أعل    حما  ، قي مؤتمر صحيي، أن الحكعمح تسلم  جمي  مسؤولياتها،

 ضغعط وارجيح، إلى تا ي  مسار الميالحح 
ال عج   قمسار إنهاء االنقسام اليلس ي ي ماقد وشائت، و   عت على أهباب انيالت تباد  
االتهامات تين  ق ح  و حما   تين حين وآور، وين بيعر، أ   حد، من الساتق  قه اك هب  أن 

ت بيق اتياق الحرك ين على مبادئ عامح  وه اك هب  الميالح   الشياطين تكمن قي ال ياصي   لد 
واالم يازات اليئع ح والشلييح ال ي أقرزتها ه عات االنقسام داو  الحرك ين  وه اك هب  أن 
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الحرك ْين ت ارضان لضغعط وارجيح تس هدف تا ي  مسار  الميالحح   لكن هده األهباب هي، 
إلراد، السياهيح الجاد، لد  حرك ْي  ق ح  و حما   إلنهاء عمليا ، ن يجح لسب  أعمق، هع غياب ا

االنقسام  أما حين ُقير  عليهما ولت، ق ل اران مدو  تشكي  حكعمح تعاقق وط ي، أت مدو  البدء 
 با  سام السل ح  ب  إنهاء انقسامها 

يح، أحةابا  ه ا، ثمح تجاه  لحقيقح أن العحد، العط يح تا ي، أهاها ، إعاد، هيكلح الحركح العط 
وحركات مج مايح ونقاتيح وأطرا  جماهير ح واتحادات شابيح وشلييات وط يح ومؤهسات وط يح 
عامح، داو  م ظمح ال حر ر اليلس ي يح، تعصيها اإلطار العط ي الجام ، والممج  الشرعي العحيد 

معحد، ولت أن للشا  اليلس ي ي قي العطن والش ات  أما نق ح البداقح ق شكي  مجلس وط ي جد د و 
اليلس ي يين ما انيكعا قايشعن، قي العا  ، وقي جمي  أماكن تعاجدها، مرحلح تحرر وط ي 

 ودقمقراطي لا ُت َجة مهامها، )قي الاعد، والدولح وتقر ر الميير(، باد 
هدا ناهيت عن أن ميةان القع  العط ي لا قاد   يح لييي  أو حةب إ ياء اإور ن، واح كار القرار 

 ي من على  اعد،:   علعا ما تشاؤون وأنا أقا  ما أشاء   و ال الي، قرن المدو  اليالي العحيد العط
اله ااد، العحد، العط يح هع، تال شت، االتياق أو ال عاقق على ترنام  هياهي، قضال المجلس 
 العط ي الجد د، على أها  أن الشا  اليلس ي ي ما زا  قي مرحلح تحرر وط ي، وليس قي دولح

  ما نيده، 67مس قلح  وأنل، أت الشا  اليلس ي ي،  عاجل اح الال  ع ير ا  ا  العيا ،   يد قي  م اطق 
 ، م  ثعات : ال ليكر، ال قسيا، وال لاعد، الالجئين، وال لل  از  عن القد  48وال  ةا ، قي  م اطق 

ل ح واحد، ما تين البحر )عاصمح أتدقح   إهرائي  (، وصعال  إلى ) إهرائي   دولح لليهعد(، و ه
 وال هر  

و ال الي قرن الشا  اليلس ي ي مقب ، تقدم األمر أو تةور، على معاجهح هياهيح وشابيح م  
االح ال ، بيا  هجعمل السياهي والميداني الم ياعد، قضال  عن ال  اتق غير المسبعق تين معا ف 

 إهرائي  ، بقياد، ن  ياهع  أما  الحكا الداتي اإلدار، األمر كيح وم ال  حكعمح االه ي ان وال هع د قي 
، ف هل ح  تال هل ح، 94اليلس ي ي االن قالي  الدت تةهس، تح  االح ال ، وققا    أوهلع ، عام 

  67 عنيع/حة ران  4عاما  من المياوضات ل حع لل إلى دولح مس قلح على حدود  24و اءت باليش  
، ما 2005دقا ، ارتباطل الاسكرت وااله ي اني مال، عام وح ى   اع غة، الدت قت االح ال ، ُأحا

 زا  محاصرا ، ترا  وجعا  و حرا ، و   ظره المة د من حروب اإلباد، وال دمير الشام  
 3/12/2017الخليج، الشارقة، 
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 عجز "األونروا".. حقيقي أم سياسي .49
 رشيد حسن

وكالح غعس وتشغي  الالجئبن قي ك  عام، وم د أكجر من عقد ن من الةمن و ة د، تياجئ ا 
و ال حد د  ب  شهر أو اث ين من نهاقح الاام، باالعالن عن عجة قي معازن ها،   األونروا اليلس ي يين 
محدر، من انها لا تاد  ادر، على ت ييد و  ها و رامجها ت قدقا   دب اليعت عاليا وتةود قي 

ر  ، مؤكد، بانها ه لي  هدا اللدمات قي اللدمات لالجئين اليلس ي يين، قي م اطق عملياتها اال
الخ، بال برع،  حالح اه مرار الاجة   ق سارع الدو  المانحح وواصح الدو  الار يح ال ي يح وك دا  

 وهكدا دواليت   وهد الاجة  
 و عض  ال قاط على الحروف  

 -س عجةا حقيقيا نجةم ان عجة هده الم ظمح لي  األونروا قان ا نجةم ومن وال  م ابا  ا لمسير، 
قس هدف ال مهيد القراغ  -اوا جاز ال ابير -عجة هياهي  ت  هع عجة مي ا    -مليعن دوالر  60 

 هده الم ظمح االمميح الهامح جدا من مضمعنها ثا الغائها 
 ومن ه ا  

، وم البح  األونروا قلقد تةامن االعالن عن الاجة هدا الاام، م  الحملح اليهيعنيح القدر، ضد 
االرهاتي ن  ياهع الع حح قي تير حاتل االوير، قي نيع عرك على هام  اج ماعات االما الم حد،، 

 ور ف هدا الاام، بالحا ها بم ظمح االغاثح الدوليح ال اباح لالما الم حد، 
محاوالت الادو اليهيعني هده ت درق ضمن مل  اتها الياشيح، القائمح على الغاء حق الاعد،،  

كعنها مرتب ح تهدا الحق، قهي الشاهد األها على مةها، الالجئين اليلس ي ين،   نروااألو  وتيييح 
،الدت   ص على  194 ت ييد القرار االممي     رار الاعد،، ر ا  إهرائي والشاهد االها على رق  

حق الاعد، وال اع   ماا، وتير على تجاه  هدا القرار   ال ت  وتام  على تير غل من مضمعنل 
قشك   -كما تدعي–ثا الغائل، وت آمر وحليي ها واش  ن على ال للص من هدا الحق، كعنل ومن 

 و را دقمعغراقيا على كيان الادو 
لا ت جح محاوالت االرهاتي ن  ياهع، ولن ت جح ما دام الشا  اليلس ي ي م مسكا بحق الاعد، الى 

ى انسحاب الادو من كاقح االراضي وط ل، وما دام  القضيح اليلس ي يح لا تح  حال عادال ققعم عل
المح لح، و يام الدولح اليلس ي يح المس قلح، وععد، الالجئين الى مدنها و راها ال ي طردتها م ها 

 الايابات اليهيعنيح بالقع،، و ارتكاب المجازر والمدابح المروعح 
ققف ت قدقا االغاثح ومن ناحيح أور  قال بة  من االشار،، الى أن م ظمح االغاثح الدوليح مرتب ل 

للالجئين الد ن شردتها الحروب او الكعارس ال بيايح، وك  من قحي  على ج سيح دولح أور  
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بم ظمح االغاثح الدوليح، ش ب    األونروا تسقف ع ل صيح الالجىء، وهدا قا ي قيما لع الحق  
:أمر كيح،ك دقح،  لحيعلها على ج سيات أور    األونروا مئات االالف من اليلس ي ين من هجالت 

 الجئمال ين  6 اه راليح، عر يح   الخ؛ ما قسها قي تقليص عدد الالجئين الدت   جاوز اليعم 
قلس ي ي، قاانعن  سع، اللجعء والحرمان قي ار اح ر او االر   وهع ما قلالف م  عق  رار الاعد، 

تها لالجئين اليلس ي يين الدت ، وااله مرار قي تقدقا ودما األونروا الدت   ص على بقاء   194 ر ا 
  1948هجروا بالقع، من ارضها عام
قهع ك  شلص كان   الم حد، :  األماكما ني  عليها العثائق   الجئ ونشير ه ا الى تار ف كلمح 

، واولئت 1948اقار  15الى  1946حة ران 1مح  ا ام ل االع يادقح قي قلس ين وال  الي ر، من 
، و سرت هدا العصف على الالجئ وات ائل   1948رد رز ها ن يجح نكبح الد ن ققدوا م ازلها ومعا

 واحياده   الخ 
   و  عهي  دائر، البيكار  ليال  

والم مجلح قي تقليص اللدمات، ما   األونروا قال تد من ال ةكيد بان كاقح االجراءات ال ي اتلدتها ادار، 
ل ير غ هده المؤهسح من دورها الحقيقي  هي اال اه جابح للضغعط اليهيعنيح، ال ي تام  حجيجا 

 وابقائل هيكال واو ا  
والميار ح قي هدا الشةن هي االبقاء على الروات  الااليح جدا ال ي   قاضاها كبار المسؤولين، وها 

 قي االغل  االعا من ج سيات اج بيح واغلبها أمر كيعن 
ر، الار يح للسالم شكل  ضر ح نجالء لحق و ب  ان نل ا هدا المقا  ال تد من االشار، الى ان المباد

هدا الحق ال ار لي    ومبادئ أهسالاعد، باد ان اوضا ل لل ياو  م  الادو، وهع ما   ا   
 قحق الاعد،    ال قسقف بال قادم وال قلض  للمياوضات  

   حقعق االنسان الساميح، ال ي ال تلغيها اتيا يات ومااهدات باو يار مبادئكما انل من صل  
أمر كيح  در،، -لمؤامر، صهيعنيح   األونروا  اليلس ي يينت ار  وكالح غعس وتشغي  الالجئين 

تس هدف الغاء هده الم ظمح، كعنها الشاهد االها على  ضيح الالجئين، والشاهد على مةهاتها   
 وط ها قلس ين   إلىوعلى جرائا الادو اليهيعني، والشاهد على رقضل ت ييد حق الاعد، 

الرد على هده المؤامر، قس دعي ال مست تهده الم ظمح ودعمها قهي الشاهد على الجر مح  نإ 
كقرار تار لي ال قسقف بال قادم، وال  اليهيعنيح، والشاهد على جرائا الادو، وال مست بحق الاعد،  

 قلض  للمياوضات 
 3/12/2017الدستور، عم ان، 
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