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 أهداف المركز الرئيسية:
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 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2

 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3

 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4

 

 
 إسرائيل تُبلّغ فرنسا رفضها لمبادرتها وعقد مؤتمر دولي 

أبلغغم مسغغنولور إسغغرا،يليورع الملعغغوث الفريسغغي لعمليغغة السغغالف بييغغر فيمغغور رفغغ  الح ومغغة ا سغغرا،يلية  

 لملادرة السالف الفريسية وعقد منتمر دولي يهاية العاف بشأر الصراع مع الفلسطينيين.

قغغد بغغين يا،غغب ر،غغيأل مجلغغأل ا مغغن القغغومي يغغاكو  ياجغغال ع   جتماعغغا  إر أوقالغغو وسغغا،ال إعغغالف علريغغة       

الملعوث الدبلوماسي الخاص بر،يأل الوزراء بنيامين يتنياهوع مع فيمور فغي القغد   عسحاق مولخوإوالمحامي 

 ة السالف على أسا  الملادرة الفريسية.ستئنا  عملي  إة للحث إم ايي  

شغغروطا الملغغادرةع  ا  ضغغافو ذات المصغغادر أر ياجغغال ومولخغغو أبل غغا فيمغغور رفغغ  إسغغرا،يال رسغغمي  أو     

دا أر الح ومة ا سرا،يلية ال ترى حال  للصغراعع ورفضهم عقد منتمر دولي يفرض أي ملادرة بهذا الشأرع وأك  

 سلقة.سوى باستئنا  المفاوضات الملاشرةع ودور شروط م  

هغم عقغد للحغث هغذا الشغأرع وأي  لى أر إسرا،يال لن تشارك في أي منتمر دولي ي  دت تلك المصادر عوأك        

ب مغن قغرار ن أبغو مغازر مغن مواصغلة التهغر  م   الفع وسغت  ة الس غبعملي   يرور بأر مثال هذه الخطوة يم ن أر تضر  

 الدخول في مفاوضات ملاشرة دور شروط.

ف فريسغغا عغغن التغغرويج هغغم فغغي أر تتوق غغجتمغغاعع عغغن أملكمغغا أعغغرب مسغغنولور إسغغرا،يليور خغغالل ا      

 ة تتعارض مع مصالح إسرا،يال ومواقفها.للملادرة أو لعقد منتمر دولي أو أي عملي  

 

 نحن مع المبادرة الفرنسية وافقت إسرائيل أو رفضت الرئاسة:

الغرف  ا سغرا،يلي الغدا،م  ي جهغد دولغي  ر  علىغأ الناطق الرسمي باسم الر،اسغة يليغال أبغو ردينغةع دك  أ     

سغتخفا  بغغالمجتمع إة هغغو رسغالة تحغغد  وة الدولي غالغغدولتين وإقامغة سغغالف دا،غم وقغغا،م علغى الشغغرعي   يغندي إلغغى حغال  

 الدولي.



 
 15/11/2016  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(27رقم )                  

    
       
 

3 
 

 عة سواء وافقو إسرا،يال أف رفضغووقال أر الموقف الفلسطيني الواضح هو مع ملادرة السالف الفريسي       

ة التي هي السلب الغر،يأل حتاللي  خذ الموقف الحازف لوقف هذه السياسة ا تمع الدولي أر يت  على المج" ضا :أو

ط دول العغالم جميعهغا فيمغا يجغري فغي الشغرق ا وسغ  وخلغق إلغى تغور   تي أد  تغستقرار في المنطقغة واللعدف ا 

 ."ال يهاية لها حروبا  

   طالب برفع الحصار عن غزةوروبي يُ حاد األتّ اإل

حاد ا وروبي الذي زار قطاع غزة على ضغرورة إيهغاء ا غغالق ا سغرا،يلي علغى قطغاع ت  د وفد ا أك       

وروبي فغي حاد ا ت  ال ا مث  م   عوقال رالف ترا .ة لجيرار القطاعة المخاو  ا مني  غزة مع ضرورة مراعاة كاف  

لغى القطاع:"يجغب إزيغارتهم  يتهغاءإة عقغب خالل منتمر صحفي عقده الدبلوماسيين ال غربيين فغي غغز   عفلسطين

لغى قطغاع غغزة وتخفيغف إلقياف بدورها تجاه قطاع غزة من خالل ضغمار الوصغول باالسماح للسلطة الفلسطينية 

 ة".لى غز  إة بالوصول ة وا يسايي  مات الدولي  ايه والسماح للمنظ  الض   على س   

لغغي المجتمغغع المغغديي الفلسغغطينية وممث  هغغم التقغغوا خغغالل زيغغارتهم بغغوزراء فغغي السغغلطة د تغغرا  أي  وأك غغ     

ويروا في بيغو لى زيارة مدرسة تابعة لألإبا ضافة  عومسنولين من وكالة غوث وتش يال الالجئين الفلسطينيين

لى أر المشاريع التي ينفذها إضو للتدمير ا سرا،يلي خالل الحرب ا خيرة على غزة.وأشار ترا  حايور تعر  

هنغاك حاجغة  علغى أر دا  حتمغال مشغد  ر الوضغع فغي غغزة مغازال غيغر م  يغر كافيغة  حاد ا وروبي فغي غغزة غت  ا 

 قتصادي وسياسي جذري.إمني وأر جال إحداث ت ي  ألخطوات سريعة من 

د علغى ضغرورة إيهغاء أر اللقغاء أك غ عوزيغر العمغال فغي ح ومغة التوافغق عبغو شغهالأد مأمور من جايله أك      

الحيغغاة  يغغواحيجغغراءات ا سغغرا،يلية التغغي طالغغو كغغال لغغى وقغغف ا إة حغغتالل ا سغغرا،يلي با ضغغافالحصغغار وا 

 ة.في غز   ةا جتماعي ةقتصادي  ا 

لغى إة قغد وصغال سفيرا مغن الغدول ا وروبي غ 22شخصية بينهم  43ر من وكار وفد الدبلوماسيين الم و       

 ر ي ادر في ذات اليوف.أر المقر  حاد ا وروبي حيث من ت  ها ا لع على المشاريع التي ينفذ  واط   عةقطاع غز  

    

  بو الغيط وموسى والمجالي في رام هللا أ
 عمغين العغاف السغابق للجامعغةا  عوعمغر موسغى عةأمين عاف جامعة الدول العربي   عشارك أحمد أبو ال ي     

متحغف ياسغر فتتغاح إرديي السابق علد السغالف المجغاليع فغي سة ياسر عرفاتع ور،يأل الوزراء ا ور،يأل منس  

ة المعتمغدين لغدي ة وا جنلي غعلا  وعدد من المسنولين العرب وسفراء الدول العربي    ألبحضور الر،ي عرفات

 السلطة الفلسطينية.

 ر  أباعتلغغار  عمغغين العغغافطغغار الزيغغارات التغغي يقغغوف بهغغا ا إفغغي  الزيغغارة تغغأتي أيضغغا   ر  أوقالغغو المصغغادر     

لتقغغى الغغر،يأل إة كغغار قغغد مغغين العغغاف للجامعغغة العربي غغر ا أع موضغغحة  ةفلسغغطين دولغغة عضغغو بالجامعغغة العربي غغ

حغدة فغي ييويغورك سغلتملر مغم المت  ة لألة العام  جتماعات الجمعي  إبو مازر على هامش أالفلسطيني محمود علا  

ة ولوي غأفلسغطين تظغال لهغا  ر  أ المصغادر وضغحوأو .ه له الدعوة لزيغارة راف هبو مازر قد وج  أالماضيع وكار 

ات الملف غ هغم  أمغن  عة للعغربة المركزي غمغين العغاف للجامعغة بالقضغي  ة وا لتزاف الجامعة العربي غإر أة باعتلار خاص  

 مين العاف.والقضايا على جدول ا 

 ر  أد بشغأر مغا تغرد   ر  أدة ةع منك غة والجامعغة العربي غويفو المصادر وجغود خالفغات بغين القيغادة الفلسغطيني     

ن عتمامغا   للقيادي الفلسطيني محمد دحغالر عغار   مواليا   ا  فلسطيني   ة كار سيستقلال وفدا  للجامعة العربي  مين العاف ا 

ر يلتقغي الوفغد الفلسغطيني الغذي أسغا  مين العاف مغن ا عمال ا أعلى جدول  درجا  ه لم ي ن م  ي  ة أةع مضيفالصح  

 في منتجع العين السخنة. جتماعا  إوعقد  را  زار مصر منخ  

ة ه سغيقوف بزيغارة كغال الغدول العربي غي غأعلغن أيغه مهغاف منصغله مين العغاف منغذ تول  ا  ر  إ:"المصادر وقالو    

 عضاء بالجامعة".ا 
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 متر مربع يربطه جسر بالملنى القديم للمقغر   2600المتحف ملنى جديد من طابقين على مساحة  ويضم      

 إسرا،يال لسنوات. حوصر فيه الر،يأل الشهيد ياسر عرفات من قلال يالذ

ر من طابقين فيهما مساحة ويت و   علفلسطيني الراحال جعفر طوقارام المتحف المهند  المعماري وصم      

 عرفات. للمتحف وأربعة مسارات يرب  ا خير منها بين الملنى الجديد ومقر   يالعرض ا ساس

عليغغه عنغغد رحيغغال عرفغغات  الحفغغاع علغغى م غغار الحصغغار كمغغا كغغار "تغغم   :وجغغاء فغغى يشغغرة عغغن المتحغغف    

طالع الملاشر على ما كايو عليه ا وضاع عندها وأر يعغيش التجربغة ن زا،ر المتحف من ا م   ( بما ي  2004)

دة صغغة وصغغالة متعغغد  ل ترويغغي وم تلغغة صغغ يرة متخص  إمركغغز معلومغغات  و"المتحغغف يضغغم  . بشغغ ال ملاشغغر"

الغغر،يأل الراحغغال ياسغغر عرفغغات الموجغغودة فغغى قتنيغغات ة م  الحفغغاع علغغى كاف غغ و"تغغم  .ا غغغراض وصغغالة عغغرض"

 .قتنيات الموجودة فى أماكن أخرى"ستعادة الم  إو حوصر فيه( كما تم   يالمقاطعة )المقر الذ

 

 كاديميةأسرائيليين الحاصلين على شهادات تراجع عدد اإل
سغرا،يليين % فغي عغدد ا 2بنسغلة  تراجعغا   2015 -2014لو إسرا،يال خالل الفترة الواقعة ما بغين سج     

ة التغي يشغرها م تغب حصغا،ي  للمعطيغات ا  ع وفقغا  2013بعاف  وذلك قياسا   عةكاديمي  أالذين حصلوا على شهادات 

سغرا،يليين الحاصغلين علغى % فغي عغدد ا 4:6شغارت إلغى تراجغع بنسغلة أسرا،يلي التغي حصاء المركزي ا ا 

ة وحتغى الثالثغة "الغدكتوراه" وذلغك للمغر   ع"ماجستير"والدرجة الثايية  عولى "ب الوريو "ة ا كاديمي  الدرجة ا 

 .عاما   20ولى منذ ا 

 عة خغالل العغاميين الماضغغيينكاديمي غأسغرا،يلي علغغى شغهادات إلغف أ 73.5حصغال  علإلحصغا،يات ووفقغا      

لغف أ 8.1و عةكاديمي غأات حصلوا على شهاداتهم من كلي   24.6و عةحصلوا على شهادات جامعي   لفا  أ 40.9منهم 

% 59.8ة الحاصغغلين علغغى درجغغة الل غغالوريو  والماجسغغتير بواقغغع لو النسغغاء غاللي غغات التربية.وشغغ   مغغن كلي غغ

ة فغغي قلي غغا  هن كغغن  ل غغن   ع%49.7لن مغغا يقغغارب يصغغف الحاصغغلين علغغى الغغدكتوراه بواقغغع فيمغغا شغغ    ع%61.2و

 ة.مجاالت الهندسة والهندسة المعماري  

ربغع أات "ربغع مغر  أة كاديمي  أسرا،يليين الحاصلين على شهادات لى تضاعف عدد ا إوتشير المعطيات     

ة كاديمي غع فيما زاد عدد الحاصلين على شغهاداتهم مغن ال ليغات ا 1990-1989بعددهم عامي  قياسا   عأضعا "

ضعفاع فيما لم  12.3يجي كليات التربية والتعليم بـ ع وتضاعف عدد خر  ضعفا   61.5المختلفة في ذات الفترة بـ 

 ضعف. 2.9ال عدد خريجي الجامعات سوى ج  يس

ة مقابغال يسغايي  سرا،يليين الحاصلين علغى الل غالوريو  فغي العلغوف ا وتواصال تراجع عدد الخريجين ا    

ة التعلغغغيم ق بغغغزمن ومغغغد  وفيمغغغا يتعل غغغ رتفغغغاع عغغغدد الحاصغغغلين علغغغى الماجسغغغتير والغغغدكتوراه فغغغي هغغغذه العلغغغوف.إ

 ربع سنوات.أيجي الل الوريو  في الجامعات تعليمهم في % من خر  73.6يهى عأالجامعي

  
 الصحافة العبرية تناقش حل الكنفدرالية وااله: موقع 

تنغغاول موقغغع "وااله" العلغغري موضغغوع "حغغال ال نفدراليغغة"ع فغغي الوقغغو الغغذي تسغغتعد  بغغاريأل الفتتغغاح     

 منتمرها تمهيدا   طالق محادثات سالف فلسطيني ة إسرا،يلي ة.

قلغغال مغغا يقغغارب شغغهرين فغغي  عبغغ  الموقغغع بغغين تصغغريح الغغدكتور سغغري يسغغيلة ر،غغيأل جامعغغة القغغد ور    

ةع والغذي لقغي صغدى بغين قطغاع ة الهاشغمي  رديي غمعرض تصريح له حول "خيار حال ال نفدرالية" مع الممل ة ا 

ة ر،غيأل الغوزراء للموقغع العلغريع وبغين زيغار ار وفقغا  عمال والتج  ة رجال ا ن من الشعب الفلسطيني خاص  معي  

لى مدينة يغابلأل بضغيافة ر،غيأل الللديغة السغابق غسغار الشغ عةع والموقغف إرديي ا سلق علد السالف المجالي ا 

قامغة عمغالع والتغي دعغا فيهغا  لقاها أمغاف عغدد كليغر مغن قيغادات فغتح ورجغال ا أر عنه في ال لمة التي الذي عل  
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ال عوست ناء عن فلسطينردر ال يم نها ا ا  أر  إلى الدولة الفلسطينيةع مشيرا  ة فور قياف رديي  أة ة فلسطيني  كنفدرالي  

 ردر.ست ناء عن ا يم ن لفلسطين ا 

هذه التصريحات التي حاول الموقع العلري الرب  بينها والصدى الغذي تركتغه فغي الشغارع الفلسغطينيع     

عغاف منظمغة إقليمي غة ودولي غة قغد ي غراد منهغا وزيغر خارجيغة وأمغين  28والتي تترافق مع منتمر باريأل بحضغور 

ة  بأر الدكتور سري يسيلة اليوف ليأل له دور رسغمي فغي إت خغاذ القغرار الفلسغطينيع وكغذلك  خل  ا وراقع خاص 

 رديي.بعيد عن صنع القرار ا  ر،يأل الوزراء ا رديي المجاليع

رديغي ة تغال أبيغب والخليغر فغي الشغأر ا من جامعغ عه الموقع العلري بالسنال للدكتور يوأ  الوروتوج      

دوره ويحاول من خغالل هغذه  ئمحاولة من شخص خل   اه"هذا يلدو وكأي   :حول هذا الموضوعع الذي بدوره قال

ح المجالي هذا التصريح قلغال سغنتين أو ثغالث لى رأ  العناوين".وأضا  "لقد سلق وصر  إالتصريحات العودة 

التوقيع  تم   1985كملادرة من قلال الملك حسينع وفي عاف  1982ة عاف سنواتع وهذا الخيار وضع على الطاول

فغاقع وفغي ت  فاق بهذا الخصوص بين عرفات والملك حسنع ول غن قيغادة منظمغة التحريغر رفضغو هغذا ا ت  إعلى 

ه يجغب التغذكير بغأر الموقغف ي غإةع ومغع ذلغك فة ال ربي غرتلاط مع الضغف  ا  قدف الملك حسين على فك  أ 1988عاف 

 ."  خيار ال نفدراليةع ول نها ستقوف فق  بعد قياف الدولة الفلسطينيةسق  رديي التقليدي لم ي  ا 

تداولغه عنغدما تنعغدف  أر هذا الخيار يغتم  إلى ردر اليوف لهذا الخيار مشيرا  ويستلعد الدكتور الور أر تلجأ ا    

ة في هذا الوقو محاولة للضغ   علغى  نفدرالي  ق لخيار الة ا خرىع وقد ي ور التطر  الخيارات والحلول السياسي  

رديغي لتزاف بهذا الخيغارع ففغي الجايغب ا إطرا  ه ليأل  ي طر  من ا ي  أقامة دولة فلسطينيةع مع  سرا،يال إ

ردر ةع والغديموغرافيا فغي ا رديي غة ا جد أي دعم رسمي لهذا الخيار وال حتى فغي محغي  الهيئغات الرسغمي  يوال 

% 30لغى إ 25لور من ر يش   وردييار الممل ةع وا % من س   50لور اليوف ر يش   وفالفلسطينيث لوحدهاع تتحد  

الممل غغة ال يم نهغغا اليغغوف ار تخغغاطر بغغاللجوء لهغغذا  ر  إوبغغاقي السغغ ار هغغم الجئغغين عغغراقيين وسغغورينع لغغذلك فغغ

       الخيار.

دة بغغأر الموقغغف ضغغوع منك غغثو مغغع الموقغغع حغغول هغغذا الموة تحغغد  أر مصغغادر فلسغغطيني  إلغغى  وأشغغار الموقغغع

مصغادر أخغرى فلسغطينية  .ة فقغ ردر يم غن بحثغه بعغد قيغاف الدولغة الفلسغطيني  ة مع ا الفلسطيني حول ال نفدرالي  

تها ال قضغي  مغا يقلغق الممل غة ويشغ    بغال الع وة التي تش ال الممل ة اليغوف لغيأل حصغول كنفدراليغة أقالو بأر القضي  

أر تدهور من ةرديي  أفات لى طريق مسدودع وهناك تخو  إالف ووصولها ة الس  ي  الجمود الذي لحق بعمل هو ةساسي  ا 

ال عمار بع  الخطغوات التغي قغاف لم تتقل   كما يع ا  كلير داخال الممل ةعإة سي ور له ة ال ربي  الوضع في الضف  

ر إفغغطغغالع الملغغك علغغد ه علغغى بعغغ  هغغذه الخطوات.كغغذلك إبهغغا أبغغو مغغازر فغغي المجتمغغع الغغدوليع بسغغلب عغغدف 

ردييغغين مغغن لقغغاءات مغغع قغغادة قغغوف بغغه بعغغ  المسغغنولين ا يمغغا  إلغغىالرضغغى  دفالمقاطعغغة فغغي راف ه تنظغغر بعغغ

لمرحلة مغا بعغد أبغو مغازرع خاصغة بغأر لقغاءت جغرت مغع محمغد دحغالر وكغذلك مغع ياصغر  ستعدادا  إفلسطينيين 

  القدوة ومع جلريال الرجوب.

 القدس واألقصىلوبي بالكنيست لنزع الوصاية األردنية عن 
الغذي بغادر إليغه النا،غب عغن  "جلغال الهي غال"قد في ال نيسغو ا سغرا،يليع المغنتمر السغنوي لجماعغات ع      

قتحامغات المسغجد ا قصغىع إمغن الشخصغيات التغي تقغف وراء دعغوات  د  عاغحزب اللي غودع يهغودا غليغكع الغذي ي  

ع أصيب على إثره بجروح خطيرةع علغى 2014ض لهجوف بإطالق يار في تشرين ا ول/ أكتوبر وكار قد تعر  

 ة تلك الدعوات.خلفي  

ع بمشغاركة وزراء فغي "اليهود ضد   الوضع القا،م يمار  إجحافا  "وأتى المنتمر لهذا العاف تحو عنوار     

الح ومة ا سرا،يلية والعديغد مغن النغواب مغن أحغزاب اليمغينع الغذين طغاللوا ر،غيأل الح ومغةع بنيغامين يتنيغاهوع 

المسغجد في الصغالةبسغاحات الحغرف القدسغي الشغريف والسغماح لليهغود " فيالوضغع القغا،م"السعي من أجال ت يير ب

 ا قصى.
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حضور ومشاركة وزير ا من الداخليع جلعاد اردارع ووزير جودة الليئة وشنور القد ع ز،يغف  رزوب   

لغوبي "طلق عليه بي برلمايي بال نيسوع ي  ال ينع ووزير الزراعةع اوري ار،يليع الذين أطلقوا ملادرة  قامة لو

ع وذلك بهد  ممارسة ض وط على يتنياهو للتراجع عن قرار منع أعضاء ال نيسو والوزراء من "جلال الهي ال

 دخول المسجد ا قصى.

فاقيغة السغالف ت  إعليغه فغي  إتُّف غقا في ا قصغىع الغذي  "الوضع القا،م"لال ت يير ناقشة س  ع اللوبي إلى م  ويتطل     

سة بما فيهغا الوصاية على ا ماكن المقد   حق ا ردر التي يص و على إعطاءع و1993سرا،يلية عاف ا رديية ا 

 مزاعمهم. على حد    "ععلم للشعب اليهودي"المسجد ا قصىع وطالب هنالء بت يير هذا الوضع  ر فيه 

ة تجاه المسجد ا قصى مواقف ا سرا،يلي  في ال خطيرا   يعقادهع تصعيدا  إر المنتمر المذكور وم ار لا عتا وي      

 قصى.في ا  "الوضع القا،م"ى بما يسم   ستخفا  الح ومة ا سرا،يلية دا،ما  إبالرغم من 

حتاللغغي ى ا المسغغم  -أؤمغغن أر حقنغغا فغغي الهي غغال "فغغي المغغنتمر:  عوقغغال وزيغغر ا مغغن الغغداخليع اردار    

ا كثر قداسة لليهود في العالمع والوضع القا،م حول الهي ال يظلم ع غير قابال للمساومة وهذا هو الم ار -لألقصى

 وفق مزاعمه. "عالشعب اليهودي

ها تقوف ي  أع وقال "الهي ال"أما وزير جودة الليئة وشنور القد ع ز،يف ال ينع فقد امتدح عمال جماعات     

 ."الهي ال"اليهود في  ق بحق  بما عجزت عنه الح ومة في كال ما يتعل  

يلغغه طالغغب وزيغغر الزراعغغةع اوري ار،يغغالع ر،غغيأل الح ومغغة بفغغتح المجغغال أمغغاف أعضغغاء ال نيسغغو مغغن جا   

كفى "ع مضيفا  "اليهود"من أجال دخول  "الهي ال"ع كما دعا إلى فتح كال أبواب "الهي ال"ه للدخول إلى ما زعم أي  

 ."للخنوع والركوع

يال موريألع وأطلق تصغريحات حغول ع رفا،"عا،دور إلى الجلال"ث في المنتمر ر،يأل جماعة كما تحد      

 حق اليهود في ا قصى.

وكار يتنياهو قد أصدر أوامره إلى الشرطة ا سرا،يلية العاف الماضي بضرورة منغع الغوزراء وأعضغاء    

جهغغات بغغين شغغلار فلسغغطينيين وقغغوات ايغغدالع موإجغغاء ذلغغك عقغغب صغغى. لغغى المسغغجد ا قإال نيسغغو مغغن الغغدخول 

قتحامات المستوطنين والسياسغيين ا سغرا،يليين لسغاحات المسغجد ا قصغىع تحغو إحتالل ا سرا،يليع بسلب ا 

 رضو على دخول المصلين إلى ساحات المسجد قلال يحو عاف.قيود ف   ة وفي عال  الحراسة ا مني  

  

 ستيطاني كبير قرب رام هللاإصادق على مخطط سرائيلي يُ حتالل اإلاإل رتس:آه 

ة" التابعغة لجغيش عغة عغن مجلغأل التخطغي  العغالي فغي "ا دارة المديي غسغتيطار المتفر  صغادقو لجنغة ا     

ة كليرة بالقرب من مستوطنة "م ابيم" شمال غغرب مدينغة راف ه    قامة منطقة صناعي  على مخط   عحتاللا 

 ة.ة ال ربي  في الضف  

دويمغاتع تقغع فغي المنطقغة " "  310ناعية وذكرت صحيفة "هآرتأل"ع أر مساحة هغذه المنطقغة الصغ    

قاف حغتالل ا راضغي التغي سغي  فاقيات أوسلوع ويعتلر ا ت  إة بحسب ة ا سرا،يلي  ة وا مني  الخاضعة للسيطرة المديي  

 ها "أراضي دولة".ستيطايي أي  فيها هذا المشروع ا 

خغاذ قغرار يهغا،ي بالمصغادقة ت  إستيطايي منغذ سغنواتع وتم  حتالل في هذا المشروع ا وبحثو أجهزة ا     

وفغغي  443قاف بمحغغاذاة الشغغارع سغغتيطايي سغغي  للتخطغغي ع فغغإر هغغذا المشغغروع ا  عليغغه قلغغال حغغوالي الشغغهر. ووفقغغا  

متغغر إلغغى الجنغغوب مغغن قغغرى صغغفا وبيغغو سغغيرا  500الجايغغب الشغغرقي مغغن جغغدار الفصغغال العنصغغري. ويلعغغد 

  .ثنين إلى ال رب من قرية بيو عور التحتاإوكيلومترين 

تحويغغال ا رض التغغي سغغيقاف عليهغغا المشغغروع  ه بعغغد المصغغادقة علغغى المخطغغ ع فإيغغه يغغتم  شغغار إلغغى أي غغوي      

سغم إشغوارع فيهغا. وسغيطلق علغى المشغروع ستيطايي من أراض زراعية إلى منطقغة صغناعية وتجاريغة وشق  ا 

 المنطقة الصناعية "م ابيم".
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وكايغغو تقغغارير إسغغرا،يلية ذكغغرت فغغي شغغهر اب/أغسغغطأل الماضغغي أر "ا دارة المدييغغة" تخطغغ   قامغغة    

سغغتيطاييينع علغغى شغغ ال منطقتغغين صغغناعيتينع فغغي جنغغوب جلغغال الخليغغالع وأحغغدهم قريغغب مغغن قريغغة إمشغغروعين 

 .ترقوميا

ة فغي اطق صغناعي  قغيم منغسغتيطارع درور أت غيألع أر إسغرا،يال ت  د اللاحغث ا سغرا،يلي فغي شغنور ا وأك     

ةع من أجال زيادة الوجغود ا سغرا،يلي فغي المنطقغة " "ع وأر "دولغة إسغرا،يال ة بصورة إستراتيجي  ة ال ربي  الضف  

 ة".ة التي اخترعتها وغايتها السيطرة على أراضي الضف  لتفافي  تواصال تطوير الطرق ا 

  
  

 ورشة بالضفة بزعم تصنيعها لألسلحة 36يُغلق  حتاللاإل

ةع فيمغا ايغدلعو مواجهغات بغين ة ال ربي غحغتالل حملغة واسغعة فغي منغاطق مختلفغة مغن الضغف  جيش ا  شن     

اقتحمغغوا العديغغد مغغن المنغغازل فغغي محافظغغات جنغغينع القغغد ع راف هع قلقيليغغة  نحغغتالل الغغذيالشغغلار وجنغغود ا 

ض لهجمغة والتغي تتعغر   عةة ال ربي غداهمة ورش الحدادة والمخغارط فغي الضغف  حتالل م  ويواصال جيش ا .ويابلأل

 شرسة من قلال الجنود وا من ا سرا،يلي بذريعة أيها تستخدف في تصنيع ا سلحة.

ة ه منذ مطلع العاف الجاري وخالل عمليات الدهم والتفتيش التي أجراهغا بالضغف  حتاللع أي  وزعم جيش ا    

 لو لتصغنيع ا سغلحةع فيمغا تغم  ورشة ومحغددة ومخغارط اسغتعم 36قطعة سالح وإغالق 370ضل   ةع تم  ال ربي  

 ة المختلفة.ضل  العديد من الوسا،ال القتالي  

إغغالق محغددة بغزعم أيهغا ورشغة لتصغنيع  وخالل مداهمة الجيش وعناصر حر  الحدود لقريغة يطغا تغم     

الجغيش عمليغات دهغم  عتقال صغاحلها للتحقيغق بشغلهة حيغازة الورشغة لتصغنيع ا سلحة.وشغن  إا سلحةع حيث تم  

ة وسغ اكين ومغواد حغتالل العثغور علغى أسغلحة ووسغا،ال قتالي غوتفتيش في العديد من منازل القريةع حيث زعم ا 

 ة.وصفها بالتحريضي  

أر  ستخدف في تصنيع ا سلحةع علما  بزعم أيها ت   هاحتالل ورشة خراطة وأغلقوفي جنينع داهم جيش ا    

 لمصادرة قلال يحو شهرين.ضو للدهم واذات المخرطة تعر  

  

 تشارك في حكومة بديلة بقيادة لبيد« عربية»لتشكيل قائمة  مساع  
ع لتشغ يال ا ،غتال  الحغاكم المقلغالع يتطل غ معارضغا   إسغرا،يليا   أر حزبغا  « القغد  العربغي»ذكرت صحيفة    

العغغرب »ة لغغـ بي غغة عاهرهغغا عربغغي تغغدور فغغي فلغغك صغغهيويي علغغى غغغرار قغغوا،م عريسغغعى  حيغغاء قغغوا،م سياسغغي  و

وبدءا من ايتخابغات ال نيسغو  1948بقيادة دافيد بن غوريور غداة ي لة « ملاي»لها حزب التي ش   « الصالحين

 ع اقتصر دورها على دعم ح وماته ومواجهة خصومه السياسيين.1949ا ولى عاف 

السابق يئير لليغد الغذي بقيادة وزير المالية « هناك مستقلال»وبحسب الصحيفة يدور الحديث حول حزب    

لغع فغي الحللغة السياسغية اليمين. ويفيد مصدر مط   –ال الطلقة الوسطى في إسرا،يال ويرى بنفسه حزبا للوس  يمث  

 عمغن أحغزاب مختلفغة يا،لغا   55ة تظهغر أيغه قغادر علغى تجميغع يحغو سغتطالعات عغد  إفي إسرا،يال أر لليغد أجغرى 

مقعدا فمغا فغوق( وبنغاء إ،غتال  حغاكم  120من  61ة بال نيسو )ي  ن من تش يال أغللة كي يتم   وتنقصه مقاعد عد  

جه اليحسار غير عارض يت  الم  « المعس ر الصهيويي»أر حزب  إلىة المقللة وس  إشارات يتخابات العام  في ا 

 ته.ي شعلي  مسلوق يتيجة تدي  

لي غغود بر،اسغغة بنيغغامين ق بغغا حزاب التغغي مغغن شغغأيها أر تنضغغوي تحغغو قيغغادة لليغغد السغغتلدال الوفيمغغا يتعل غغ   

لغذا يخطغ  "ويتغابع المصغدر «. غيغر شغرعية»ة المشغتركة التغي يعتلرهغا فهغي ال تشغمال القا،مغة العربي غ عيتنياهو

فغي الشغارع العربغي « المشغتركة»لمنافسغة « العغرب الصغالحين»ة جديدة مغن للناء كتلة سياسي  « هناك مستقلال»

. كذلك يسعى لليد الصغطياد عصغفور اخغر مغن خغالل "«لداخالالتأثير من ا»ودعم ا ،تال  الحاكم تحو شعار 
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ابهمع خاصغة عضغو ة وتليي  صورته بعغد أر هغاجم العغرب ويغو  ال بتطهيره من صفة العنصري  هذه الف رة تتمث  

 ة.مصطلحات فيها را،حة عنصري   ال نيسو حنين زعلي عدة مراتع مستخدما  

تجنيد بع  الناشطين والمحامين العغرب بعضغهم يراهن على « هناك مستقلال»المصدر إلى أر   شارأو   

التغغي يرفضغغها فلسغغطينيو الغغداخال ويعتلرويهغغا « الخدمغغة المدييغغة»يعمغغال بالوسغغاطة وسمسغغرة ا راضغغي ومنيغغدي 

« العربيغة المعتدلغة»يعمال على بنغاء هغذه القا،مغة « هناك مستقلال»مشروع أسرلة خطير. وبحسب المخط  فإر 

هغم لع  مغن فلسغطينيي الغداخال أي  الغة. وأفغاد ة أمري ي  اييات لها من جهات يهودي  على أر يقوف بتجنيد ميز عخلسة  

حتمغال دعمهغم لقا،مغة عربيغة إا ياف ا خيرة تسألهم عغن في ة من جهات تقوف باستطالع رأيوا م المات هاتفي  تلق  

 وتشارك في ح ومة إسرا،يلية قادمة.« المشتركة»منافسة لـ 

غت   را  جرت منخ  ستطالعات رأي إي  أذكر ي      % مغن المغواطنين العغرب عغن أداء 35ر عغدف رضغى يحغو ظه 

 ة ومع إسرا،يال.ة اليهودي  القاتها مع ا غللي  في ع عتداالإلدي مواقف أكثر ويريدويها أر ت  « المشتركة»

ت حتغى اسغتمر   عوتغأتمر بتعليماتغه عة في عاهرهغاة عد  أل قوا،م عربي  قد أس  « ملاي»كار حزب  وتاريخيا     

وفغي  .ومن أبرز رموزها سيف الدين الزعلي وفار  حمدار وجلغر الغداهش وصغالح خنغيفأل وغيغرهم 1981

 ل غاء الح غم « اللي غود»ت ممثلو هغذه القغوا،م فغي ال نيسغو علغى مشغروع قغايور بملغادرة مطلع الستينيات صو  

 .1966وحتى مثال يوف أمأل عاف  1948رض على فلسطينيي الداخال منذ العس ري الذي ف  

  
 يكشف .. من هو منفذ محاولة التفجير في الخليل؟ حتاللاإل

ذ محاولغة تفجيغر حغاجز شغارع ةع أور هيلغرع أر منف غسغرا،يلي  كشف المراسال العسغ ري للقنغاة العاشغرة ا    

الشهداء الذي زرع علوة ياسفة كليرة بجوراهع هو شاب من محافظة سلفيوع قدف منخرا  من إحدى دول الللقغار 

كيلغو غغراف مغن مغادة  12ية مغن ع علوة ياسفة م و  زرحتالل يجح الشاب بوبحسب ا ته.اك دارسيهى هنأحيث 

ر تفجيغغر العلغغوة علغغر وفقغغا  للمراسغغال ا سغغرا،يلي فقغغد كغغار مغغن المقغغر  و يفجغغار موصغغولة بأيلوبغغة غغغاز.شغغديدة ا 

غملي غأر الع لغىإشغار أوع ستدرا  الجنود لمطاردة شاب يرشقهم بزجاجة حارقغةإالالسل ي بعد  و كمغا كغار ة لوتم 

 ة جنود.ت لمقتال عد  مخططا  لها  د  

ة هغو وكار موقع "واي يو" العلري يقال عن مصدر أمني فلسطيني قوله إر جهاز المخابرات الفلسطيني     

عى حغغتالل علغغى مغغدخال شغغارع الشغغهداء بالخليغغال.واد  سغغتهد  يقطغغة لجغغيش ا إرات بغغالمتفج   مغغن أحغغل  هجمومغغا  

أر المخغابرات الفلسغطينية اكتشغفو قيغاف شغاب بغزرع العلغوة ثغم اعتقتلغه  ععغن المصغدر الفلسغطيني يقغال   عالموقع

 ويقلو المعلومات للجايب االسرا،يلي.

متها السغغلطة الفلسغغطينية إلغغى سغغلطات ة التغغي قغغد  سغغتخلاري  المعلومغغات ا  ر  أوكغغار موقغغع "والغغال" قغغد ذكغغر    

حغتالل جنغود جغيش ا  ة ضغد  ة تفجيري غذ عملي  يي"ع حالو دور تنفى "التنسيق ا منحتالل ضمن ما يسم  جيش ا 

ة الشغاب المشغتله عتقال أجهزة ا من الفلسغطيني  إبالخليالع حيث ساهمو المعلومات بتفجير العلوةع وسلقها أيضا 

ل عمليغة مو معلومات للجيش ا سرا،يلي حغوة قد  السلطة الفلسطيني   أر   ة.وأفاد الموقعة التفجيري  بالتخطي  للعملي  

عتقال الشخص الغذي حغاول إالتفجير التي كايو ستقع في الخليال يوف الجمعة الماضيع وساهمو المعلومات في 

 تنفيذها.

ة أحلطغغو د موقغغع "واينغغو" التغغابع لصغغحيفة "يغغديعوت أحرويغغوت"ع أر السغغلطة الفلسغغطيني  مغغن جايلغغه أك غغ   

 عس ري بالخليال.ك مع حيث زرعو العلوة قرب حاجز 12ة تفجير علوة تزر عملي  

ة لجغغيش سغغتدرا  قغغو  إعتقلغغو الشغغاب الفلسغغطيني الغغذي كغغار ينغغوي إة وأوضغغح أر أجهغغزة ا مغغن الفلسغغطيني  

حغتالل ة جغيش ا الع فيمغا أبل غو السغلطة الفلسغطيني  عد بواسطة هاتف يق  لم ار وتفجير العلوة عن ب  إلىا حتاللا 

 الذي قاف بتفجير العلوة.



 
 15/11/2016  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(27رقم )                  

    
       
 

9 
 

علغى  عتمغادا  إالجيش يجح في تفجيغر العلغوة الناسغفة  ر  إ عالف ا سرا،يليةع فوبحسب ما أوردته وسا،ال ا   

 فيغهدة حول الم ار الغذي وضغعو ستخلارات الفلسطينيع وبدت المعلومات منك  لها جهاز ا المعلومات التي حو  

 م بها وتفجيرها عن بعد.ة التح   العلوة الناسفةع وزيها وكيفي  

إغغالق المنطقغة وتفجيغر  رات من الشرطة والجيشع حيث تم  ر خلراء المتفج  ستنفاإوعقب المعلوماتع تم     

العلوة الناسفةع فيما أخضعو أجهزة ا من الفلسطينية الشاب الفلسطيني المشتله بوضع العلغوة الناسغفة للتحقيغق 

ي أجهغزة عغن مصغادر فغ ح المعلومغات التغي يشغرتها وسغا،ال إعغالف إسغرا،يليةع يقغال  بقو عليغه بالمعتقغال.وترج  أو

ةع أر المعتقال بشلهة تحضير ووضغع العلغوة الناسغفة بغالقرب مغن حغاجز عسغ ري بالخليغالع قغاف ا من الفلسطيني  

غ ر العلغوة الناسغفة عغن بعغدع وذلغك مغن بذلك بالتعاور والتنسيق مع شغاب اخغر الغذي كغار مغن المفغروض أر يفج 

 ستهد .ع الم  خالل إلقاء زجاجات حارقة بالقرب من الم ار وجذب الجنود للموق

  
 غتيال رابينإعشرات آالف اإلسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب في ذكرى 

 ظمغو إحيغاء  يوفملر/تشرين الثاييع في مظغاهرة حاشغدة داعمغة للسغالفع ي   5عشرات اآلال  شاركوايوف    

 غتيال ر،يأل الوزراء ا سرا،يلي السابق إسحاق رابين.إلذكرى 

ألغغف )وفقغغا لوسغغا،ال ا عغغالف(  20ألغغف شغغخص )وفقغغا للمنظمغغين( و 50بغغين وقالغغو فغغرايأل بغغر  إر مغغا    

 . عوا في ساحة رابين تجم  

ناهضة لليمين ا سرا،يليع وخاصة ر،يأل الوزراء الحالي بنيامين يتنياهوع خطابات وسادت ا جواء الم     

اهيغة اليسغار ا سغرا،يليع يتقغد كرإوغ الغذي سالنشطاءع ومن بينهم يا،ب اللرلمارع زعيم المعارضة إسحاق هرت

 منافسه السياسي يتنياهو بتأجيجها. هما  مت  

من إسحاق رابينع وخصمه السياسي ا سرا،يلي شغمعور بيريغزع والغر،يأل  ع حاز كال  1994وفي العاف    

. وكغار 1993فاقيغة أوسغلو ا ولغى فغي العغاف ت  إجا،زة يوبال للسالفع لقاء توقيعهم  على الفلسطيني ياسر عرفاتع

 ة إلى جايب إسرا،يال.فاقات أوسلو أر تفتح الطريق إلى إقامة دولة فلسطيني  ت  إراد من لم  ا

  إي غغال أميغغر النغغار علغغى إسغغحق رابغغينع ع أطلغغق اليهغغودي المتطغغر  1995يوفملر/تشغغرين ثغغايي  4وفغغي    

 ات في المستشفى.حه على سرير العملي  ابجر وكايو ا صابة مميتة إذ مات متأثرا  

  

 كثر خطورة وتفجراأصبحوا أمل وسكان قطاع غزة فقدوا األ ميالدنوف: 

ه "قلغال أي غ ع قولغهحغدة للشغرق ا وسغ  يي غوالي مالدينغو ة عغن ملعغوث ا مغم المت  يقلو ا ذاعغة العلري غ   

ة والحاضرةع وهي الغنقص فغي ميغاه الشغرب المشاكال الحقيقي   التف ير بمشاريع ضخمة في قطاع غزةع يجب حال  

 ة واللطالة".وا راضي الزراعي  

قتصغاد والتجغارة يجغب تطغوير ا  تغهعطليع إلغى إعادة قطاع غغزة "إذا كنتم تريدور حقا   :وقال مالدينو   

وأكثر من ذلك. سن افورة؟ هويم كويم؟ع غزة ست ور غزة.س ار غزة فقدوا ا مالع وهذا ما يجعغال ا مغر أكثغر 

ب جديدة ليسو من مصلحة أي طر ع ول ن لتجن غ يدركور أر حربا   .إسرا،يال وقطاع غزةخطورة وأكثر تفجرا  

 المخاطر من ا فضال التعامال مع غزة اآلر قلال بعد فوات ا وار".

  
 نائب في المجلس التشريعي أيتمنح عباس صالحية رفع الحصانة عن  المحكمة الدستورية

ية الفلسغطينية أصغدرت قغرار التفسغير قال وزير العدل الفلسطيني علغي أبغو ديغاك إر المح مغة الدسغتور    

ع بشأر طلغب التفسغير الغوارد لغوزير العغدل 3/11/2016ع وذلك في جلستها يوف الخميأل 2016( لسنة 3رقم )

 26/9/2016من ر،يأل مجلأل القضاء ا علىع ر،يأل المح مة العليا السابق المستشار سامي صرصغورع فغي 
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فغي الغغنق   1/9/2016قغغرار مح مغة الغغنق  الصغادر فغغي علغى  لتفسغير يصغغوص فغي القغغايور ا ساسغيع بنغغاء  

 (.326/2015الجزا،ي رقم )

 ة على:قرار المح مة الدستوري   وقد يص  

( مغغن القغغايور 1فقغغرة  53و 51م غغرر و 47و 47رت المح مغغة بشغغأر تفسغغيرها لنصغغوص المغغواد )قغغر      

النظاف الغداخلي للمجلغأل التشغريعي مغا ( من 96ع والمادة )2005وتعديالته لسنة  2003ل لسنة ا ساسي المعد  

 يلي:

 .يتخابهإة للمجلأل التشريعي أربع سنوات من تاريخ د للوالية الزمني  . ا طار المحد  1

ة منقتغا  إلغى حغين أداء أعضغاء المجلغأل نتهيغة واليتغه الزمني غوالية أعضاء المجلأل التشغريعي الم   يدمدت. 2

 .التشريعي الجدد اليمين الدستوري

. لم يجاوز ر،يأل السلطة الوطنية الفلسغطينية سغلطته فغي إصغدار القغرار بقغايور لرفغع الحصغاية عغن أي 3

يعقغغاد جلسغغات المجلغغأل التشغغريعيع والتغغي ال يخضغغع إعضغغو مغغن أعضغغاء المجلغغأل التشغغريعي فغغي غيغغر أدوار 

ا وضغاع  أو غيرهغا قغد تمغأل  ة ة اثغار مادي غر الظغرو  وفقغا  لمواجهغة أي غر بت ي غمغا تت ي غتقديرها لمعيار ثابو وإي  

ة في اللالد لمواجهة حاالت الضرورة للمحافظة على كيغار الدولغة وإقغرار النظغاف فيهغا جتماعي  ة أو ا قتصادي  ا 

يعقغغادع وبالتغغالي فغغإر المح مغغة يعقغغاد المجلغغأل التشغغريعي وعغدف قدرتغغه علغغى ا إة لعغغدف سغغتثنا،ي  إكرخصغة تشغغريع 

ن رفغغع المتضغغم   3/1/2012الصغغادر بتغغاريخ  2012( لسغغنة 4بقغغايور رقغغم )الدسغغتورية العليغغا تغغرى أر القغغرار 

الحصاية عن عضو المجلأل التشريعي محمد يوسف شغاكر دحغالر )المطعغور ضغد ه( بالقضغية الجزا،يغة يقغ  

 قد صدر وفقا لألصول والصالحيات المخولة للسيد الر،يأل بموجب القايور. 2015( لسنة 326رقم )

  

 قتحامات اليهود لألقصىإيخطط لتشييد مبنى في القدس يسهل  حتاللاإل

بهغغد   علتشغغييد ملنغغى تخطغغ  ةة فغغي القغغد  المحتل غغالشغغرطة ا سغغرا،يلي  ي  أحغغتالل ذاعغغة جغغيش ا إذكغغرت     

يتظغغار فين إلغغى باحغغات المسغغجد ا قصغغى وتحسغغين عغغرو  ا قتحامغغات المسغغتوطنين واليهغغود المتطغغر  إتسغغهيال 

هم حاخغغاف حغغا،  المل غغى تغغت  "قصغغى.وقالو ا ذاعغغة إر جهغغات فغغي اليمغغين ا سغغرا،يلي للصغغعود إلغغى المسغغجد اال

عرقغال تغرميم ع ي  "جلغال الهي غال"ى بسغلب معارضغته الصغعود إلغى مغا يسغم  عوه)اللراق(ع شغمو،يال رابينغوفيتش بأي  

 ."الملنى

ة أر هغغد  هغغذا الملنغغى هغغو أر ينتظغغر فيغغه المشغغاركور فغغي ة يميني غغة إسغغرا،يلي  ل ترويي غغإوذكغغرت مواقغغع    

حغتالل بنغاء ملنغى رت شغرطة ا قتحامات ا قصى كي ال يقفوا تحو الشمأل أو المطغرع وعلغى ضغوء ذلغك قغر  إ

 ."يسمح بصعود مريح إلى الجلال"جديد 

ل موقغع لصغالح المقتحمغين. وقغا"لتحسغين الظغرو  فغي الم غار"عريشة  ا  حتالل حالي  وتنصب شرطة ا    

اط فغي لوا بضغل  لد  سغت  إفغي الم غار  را  إر أفغراد الشغرطة الغذين تواجغدوا مغنخ  :"ل ترويي اليمينيا  "10حداريم "

 ."ة التي توليها الشرطة للم ارإطار ا همي  

قصغى. وبهغد  ف لتفتيش الزا،رين قلال صغعودهم إلغى ا ستخدا إر الملنى ي  :"لةحتالل معق  وقالو شرطة ا   

ع وتحسغين عغغرو  الم غوث فغغي الم غار والتسغغهيال علغى الزا،غغرين وأفغراد الشغغرطة فغي الم غغارع تحسغين الخدمغغة

ة ذتها الشغرطة مغن أجغال تقلغيص مغد  مو الشغرطة الملنغى. وجغرى التغرميم فغي إطغار مجمغال ا يشغطة التغي يف غرم  

 ."قصىقتحاف ا إيتظار قلال ا 

ر ل في ساحاته إلى تصاعد التوت  القدسي والتجو  فين اليهود والمستوطنين للحرف قتحامات المتطر  إي وتند     

خغذت منظمغة ا مغم المتحغغدة وات  ذه. قتحامغغات المتطغرفين هغإمطلق فغي الم غارع حيغث يغرف  الفلسغطينيور بشغ ال  

ة والحغرف للتربية والثقافة والتعليم )اليويسغ و( خغالل الشغهر الماضغي قغرارين ينفيغار وجغود عالقغة بغين اليهودي غ

 لراق.القدسي أو باحة ال
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 إسرائيل ال تفوت وسيلة لتعزيز نظام الفصل العنصري القائمة المشتركة:

ةع في بيار أصغدرتهع إر إقغرار وإعغالر ال نيسغو ة المشتركةع في ال نسيو ا سرا،يلي  قالو القا،مة العربي    

ولت طية القغوايين ت فرصة ووسيلة لترهيب المواطنين إسرا،يال ال تفو   في اللالدع دليال على أر   "حالة طوارئ"

 حتالل.عادية للديمقراطية ولتعزيز يظاف الفصال العنصري وا الم  

سغيال مغن قغوايين  يات شغعب بأكملغه مغن خغالل سغن  إر إسرا،يال تنتهك حر  "وأضافو القا،مة المشتركةع     

 منغع لغم  ة مغن طرفغي الخغ  ا خضغر وتد عغا،الت فلسغطيني  دها ال نيسو كال عغافع والتغي تشغر  الطوارئ التي تمد  

ة صادر ا راضغي والمغوارد الطليعي غال  الرجال والنساء وا طفال وت  اعتقال ا داري على شملهاع وتفرض ا 

غغغحاصغغغر وتمغغغنح لجنودهغغغا ولقطعغغغار اليمغغغين المتطغغغر  وت   حاربغغغة ة ا مغغغن وم    رخصغغغة بقتغغغال الفلسغغغطينيع بحج 

علغغى أسغغا  قغغومي وتتعغغارض مغغع  صغغار  ز بشغغ ال  ة بامتيغغاز وتمي غغأر القغغوايين عنصغغري   ع علمغغا  "ا رهغغاب"

 ".نةة معي  مجموعة قومي   قوايين ضد   ر سن  ة التي تحظ  المعاهدات والمواثيق الدولي  

لغيأل  علغو حيغاة الفلسغطيني إلغى جحغيمدت القا،مة المشتركة أر حالة الطوارئ الدا،مة في إسغرا،يال حو  وأك   

ع وهغي ليسغو قايويغا  1948أراضي عاف في ةالعربي  ة والقطاع فق ع بال طالو تلعاتها الجماهير ة ال ربي  في الضف  

يته وحياته وعيشه فحسبع بال واقع معيشي ياتج عن يظاف عنصريع سلب المواطن العربي وطنه وأرضه وحر  

 ب رامة.

ات ر حركغات وجمعي غة وتحظ غإسغرا،يال القغوايين العنصغري   ه تحغو غطغاء الطغوارئ تسغن  وأشارت إلى أي     

 مار  التمييز العنصري والتهميش.ة وت  ة ووطني  سياسي  الحق قيادات وت   عةعربي  

ة ولجنة الدستور والقايور وكايو أعلنو ال نيسوع وبتوصية من اللجنة المشتركة للجنة ا من والخارجي     

 عضوا. 17عضو كنيسوع وعارضه  71د ا عالر والقضاءع حالة طوارئ في اللالدع حيث أي  

 

 بدفع تعويضات لما هدمته بالضفة "إسرائيل"تحاد األوروبي بمطالبة توصية لإل
حاد ا وروبيع فغي ت  وس  في منسسات ا أر لجنة شنور الشرق ا  عةالعلري   "هآرتأل"ذكرت صحيفة    

بغدفع تعويضغات عغن  "سغرا،يال"ة مطاللغة م ايي غإحادع بدراسة ت  رت توصية الدول ا عضاء في ا بروكسالع قر  

 "إسغرا،يال"ة وقامغو ة المحتل غ( فغي الضغف  Cوروبغي فغي المنطقغة )حغاد ا ت  لهغا ا ة التي مو  نى التحتي  الل  الملايي و

 بهدمها.

ماف أوا عليه زاء هذا القرارع واحتج  إعن غضلهم  "ا سرا،يلية"ة وأعرب مسنولور في وزارة الخارجي     

الع ار على اط  سرا،يلي  إار ار ودبلوماسي  وروبي  أار وقال دبلوماسي  . عضاء فيهوروبي وبع  الدول ا حاد ا ت  ا 

(ع قلغغال MaMaخغاذ هغغذا القغغرار خغغالل جلسغة عقغغدتها لجنغغة شغنور الشغغرق ا وسغغ  )ت  إه تم  ي غغأبتفاصغيال القغغرارع 

 سلوعين.أ

حاد ا وروبي. ت  ا عضاء في ا  28وس  من كال الدول الـهذه اللجنة خلراء في قضايا الشرق ا  وتضم     

 –ة فغي اللجنغة السياسغي   خاذهغا الحقغا  ت  إال قاعغدة لقغرارات قغد يتم  مغا تشغ   ي  إلزمةع وعتلر قرارات هذه اللجنة م  وال ت  

 حاد.ت  ة ا و في مجلأل وزراء خارجي  أ(ع PSCحاد ا وروبي )ت  ة في ا ا مني  

حغغاد ت  ا،يال وا سغرإخغاذ القغرار هغو وصغول المفاوضغات بغين ت  إسغلب  ر  أار وروبي غار ا وقغال الدبلوماسغي     

 موصود. لى باب  إ( Cا وروبي في موضوع المناطق )

غيغر قغايوييع  نيغو بشغ ال  هغا ب  ي  أسغرا،يال إعي وروبيور بوقف هدف ملايي الفلسطينيين التغي تغد  وطالب ا    

هغذه المسغألة خغالل المحادثغات التغي  وروبي. وقد فشال الطرفار في حال  حاد ا ت  لها ا ومن بينها ملايي كثيرة مو  

 جرت بينهما قلال عدة اشهر.
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يتقاداتها إدة في وروبية المتشد  فقد دفع وقف المحادثات بع  الدول ا  عوروبيينوحسب الدبلوماسيين ا   

سغرا،يال بغدفع تعويضغات عغن الملغايي التغي هغدمتها. وقغال إطالغب د ي  خغاذ قغرار متشغد  لى المطاللة بات  إ سرا،يالع 

د لغى مجغر  إل فغي النهايغة مطلق هذه الخطوة ويجحو بتليين القرارع ليتحو   لماييا عارضو بش ال  أي  أالدبلوماسيار 

رت اللجنة كما قر    ذا رغلو بذلك.إسرا،يال بالتعويضاتع إوروبية مطاللة ه يم ن للدول ا ي  أب فيها ت  توصيةع ك  

وروبغي فغي المنغاطق أقيمغو بتمويغال أحتجا  والشجب لهدف الملايي التي زيادة وتشديد ش ال وصي ة قرارات ا 

(C.) 
ة. وقغاف ر،غيأل الجهغاز سغرا،يلي  ة ا ه لوحظ ال ليار في وزارة الخارجي  ي  أال  إلزماع القرار ليأل م   ر  أورغم    

وروبي حاد ا ت  السياسي في الوزارةع الور اوشفيز ومسنولين اخرين في الوزارة بإجراء محادثات مع سفير ا 

القغرار  ر  أعغوا خاللهغا حادع اد  ت  وروبية بارزة في ا أة دول سرا،يالع الر  فابورغ ايدرسورع وسفراء عد  إلدى 

 نتجات المستوطنات.تجميدها منذ قرار وسم م   سرا،يالع والتي تم  إة ضد  وروبي  ستئنا  الخطوات ا إيعني 

سغغرا،يليينع خغغالل وضغغحوا للمسغغنولين ا أوروبيغغين وروبيغغار أر السغغفراء ا وضغغح الدبلوماسغغيار ا أو   

سرا،يال وطللوا ت يير سياسة هغدف الملغايي فغي إالمحادثات التي جرت خالل االسلوعين ا خيرينع بأيهم حذروا 

يم غن م "سغرا،يليين وروبيغين لمحادثيغه ا حد السغفراء ا أالتجاوب مع طللاتهم. وقال  (ع ل ن لم يتم  Cالمناطق )

 ."س م فق يفأهاف ت  إ

لغى إيار الماضيع رسغالة شغديدة اللهجغة أل في وروبي فابورغ ايدرسورع سلق وحو  ر السفير ا أذكر وي     

جتماعغغه إوروبغغي. وخغغالل حغغاد ا ت  لهغغا ا (ع والتغغي مو  Cسغغرا،يال حغغول هغغدف ملغغايي الفلسغغطينيين فغغي المنغغاطق )إ

سغتمرار عمليغات الهغدف سغيقود إر أسلوع الماضيع حذر السفير من عمال الح ومة في المناطقع في ا أق بمنس  

 سرا،يال.إحاد وت  بالعالقات بين ا  لى المأل  إ

عي . وبينما يغد  2016هذه الملايي منذ بداية  ة ضد  دارة المديي  رتفاع كلير في يشاط ا إلى حدوث إشار وي    

ر المقصغغود أسغغرا،يال إعي ة للفلسغغطينيينع تغغد  يسغغايي  إال مسغغاعدة لهغغا تشغغ   الملغغايي التغغي يمو   ر  أوروبغغي حغغاد ا ت  ا 

 ة هدفها مساعدة الفلسطينيين على ترسيخ حقا،ق على ا رض.خطوة سياسي  

ة لى الضغ   السياسغي الغذي تمارسغه جمعي غإهدمهاع  ويعود السلب الر،يسي الرتفاع عدد الليوت التي تم     

مثال موطي يوغيغف وبتسغلئيال سغموطريتشع مغن الليغو اليهغودي. وقغد  عالتي تتعاور مع يواب "رجابيم"اليمين 

مغنع لمناقشغة ة وا ة لشنور يهغودا والسغامرة فغي لجنغة الخارجي غلى عقد جلسات كثيرة للجنة الفرعي  إبادر هذار 

وروبي في النشاط ا  ة العمال ضد  ق عمليات الح ومة في المناطق ووزارة الخارجي  هذا الموضوعع وطاللا منس  

ة قغرار هغدف بغنرة الملغايي الفلسغطينية علغى خلفي غ (. وازداد يشغاط هغذه الجمعيغة والمسغتوطنين ضغد  Cلمناطق )ا

 صة في المستوطنات.خرى غير مرخ  أعمويةع وملايي 

بغغي فغغدري ا وورحغغاد ا ت  ة ا وروبغغي الضغغ   علغغى وزيغغرة خارجي غغفغغي المقابغغال يجغغري فغغي اللرلمغغار ا    

ر العديغد مغن ألغى إشغار (. وي  Cرا،يال بسلب هدف ملايي الفلسطينيين في المنغاطق )سإة ضد  موغرينيع للعمال بشد  

(ع ومغن هغذه Cة للفلسغطينيين فغي المنغاطق )يشغاء اللنغى التحتي غإة الحليفغة  سغرا،يالع تسغاهم فغي وروبي  الدول ا 

زمغة ألغى إر تقغود أسغرا،يال بغدفع تعويضغات إيطالياع بريطاييا وفريسا وبولنغدا. ويم غن لمطاللغة إلمايياع أالدول: 

 سرا،يال وهذه الدول.إة ملموسة بين سياسي  

  

 صراع في السلطة الفلسطينية وقلق من التصفيات السياسية
رات ا خيرة في الساحة الفلسغطيني ةع العربي غة     ر،يأل السلطة الفلسطينية محمود علا  قلق جدا  من التطو 

ويقود سلاقا  مع الزمن  يجاد خلف مناسب. كما أيخصمه اللدود محمد دحغالر  والدولي ةع ووضعه الصحي مترد   

 وصالع وبدأ بالتقد ف يحو المنصب.
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ما زال غيغر واضغح بالنسغلة لغر،يأل السغلطة الفلسغطينية: مغا هغو مصغير الملغادرة الفريسغية؟ وهغال فعغال    

المقلغال بسغلب معارضغة إسغرا،يال؟ وكيغف سغتنتهي  تأجيلها للعاف أف سيتم   عة حتى يهاية هذا العافعقد لجنة دولي  ست  

فقغ  فاكهغة  وطفغستيطار في مجلأل ا مغن التغابع لألمغم المتحغدة؟ فغي الوقغو يفسغهع ق  المعركة على سياسات ا 

 ق بقرار عالقة ا سالف بالمسجد ا قصى.ة واحدة في منظمة اليويس و فيما يتعل  سياسي  

ع عقد منتمر في مصر حول "المش لة الفلسطينية ووحغدة حركغة بمن -ارة بجهوده الجل   -لقد فشال علا     

من يقغغف وراء المغغنتمر هغغو دحغغالر عوفغغتح"ع الغغذي ي ظغغم مغغن ق لغغال المركغغز القغغومي لشغغنور الشغغرق ا وسغغ 

 ستخلارات المصرية.وا 

بغدحالر  رسغميا   مصغريا   عترافغا  إعتلر ي  عة فلسغطينيةشخصغي   13بمشغاركة حغوالي ععقد المنتمر في مصر  

عتلر خطوة خطيرة وبدايغة تآكغال دعغم نتظر لمنصب ر،يأل السلطة الفلسطينية. علا  يشعر أر ا مر ي  كخليفة م  

 ى عغن دعمهغا لغهع خصوصغا  ة تتخل غة لهع فهو يعلم أر تراجع وضعه الصحي سيجعال الغدول العربي غالدول العربي  

لمصغالحة  لح داخلغي فغي حركغة فغتح تمهيغدا  ه رف  مطللهم بالتصالح مع دحالر وتحقيق صغفي ضوء حقيقة أي  

 ستئنا  المفاوضات مع إسرا،يال على أسا  ملادرة السالف العربية.إة مع حركة حما  ووطني  

أعضغغاء فغغي اللجنغغة المركزيغغة لفغغتح وعلغغى رأسغغهم جلريغغال  عو علغغا  فغغي اللدايغغة بغغين معسغغ رينلقغغد تشغغت  

مغارات العربيغة المتحغدة( تضغ   ردرع السعوديةع ا ة" )مصرع ا ة العربي  الرجوبع ومن جايب اخر "الرباعي  

 عر الغذهاب حتغى النهايغة ضغد دحغالرعليه للتصالح مع محمد دحالر. مع ذلغك فقغد اختغار المعسغ ر ا ولع وقغر  

 ة لتقوية موقفه داخال منسسات فتح ومنظمة التحرير.لذلك قاف بصياغة خط  

يعقغاد المغنتمر إنيدي دحالر من المنسسات مغع ة علا  هي تشديد سيطرته في حركة فتح وإبعاد مخط     

جتماع المجلأل الوطني الفلسطيني من أجال محاولة تقوية م ايتغه فغي منسسغات منظمغة إالسابع لفتحع وبعد ذلك 

التحريرع بعغد أر فشغلو محاوالتغه فغي عقغد المجلغأل الغوطني الفلسغطيني قلغال حغوالي عغاف. وفغي يهايغة العمليغةع 

الضفة والقطاع. الخطوتار ا خيرتار مرتلطتار بنجاح الخطوة ا ولى لعقغد المغنتمر ة في يتخابات عام  إإجراء 

 السابع لفتح.

  

 المؤتمر السابع لفتح:

ختيار منسسات إبه  فترض أر يتم  ة للمنتمر السابع لفتحع والم  ن يفسه كر،يأل للجنة التحضيري  علا  عي     

ر أمغن المقغرر  ثالثيغة المراحغال. المغنتمر السغابع الالحركة )لجنة مركزية ومجلأل ثوري( من أجال تنفيذ خطته 

 مندوب. 1300الحالي بمشاركة  11-29يعقد في راف ه في 

 سرا،يال وحما  قدرة على التغأثير علغى المغنتمرع حمغا  قغادرة علغى منغع وصغول منغدوبي فغتح مغن     

زة لراف هع وإسرا،يال قادرة على عرقلة وصغول الممثلغين مغن الشغتات الفلسغطيني فغي الخغار ع وعلغى قطاع غ

 رأسهم سوريا وللنار.

 دما  ح لمنصغب ر،غيأل حركغة فغتح مغن أجغال أر يمضغي ق غعلى عقد المنتمرع والعودة والترش غ علا  م صر   

 عادة الوالية للشعب الفلسطيني ال أسا  لها.ستقالة من المشهد السياسي وإيحو تنفيذ خطته. كال تهديداته با 

ة شخصيات قديمغة مغن اللجنغة المركزيغة وحسب مصادر مسنولة في حركة فتحع علا  ينوي إخرا  عد    

المسغنولينن عغن  -ستلدال الدكتور يليال شعث والدكتور زكريغا ا غغا إينوي  وهفلفتح وإدخال شخصيات جديدة. 

لأل )أبغو مغاهر( وأحمغد يصغر مغن أجغال محاولغة إضغعا  م ايغة دحغالر فغي بأحمد ح -قيادة فتح في قطاع غزة 

 قطاع غزة.

غدد    علا  ينوي إبعاد دحالر من المجلأل الثوري بش ال رسمي وبع  رجالهع وسيحال  محل هم أعضغاء ج 

 مخلصين لعلا  وهم: أحمد عسا ع ياصر أبو ب رع فايز أبو عيطةع منير الجاغوب ومراد السودايي.

 اإلقالة:لجنة  
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مغغن أعضغغاء اللجنغغة المركزيغغة تتغغابع يشغغاطات أعضغغاء حركغغة فغغتح  عغغددا   أقغغاف علغغا  لجنغغة خاصغغة تضغغم    

 جتماع المنتمر السابع.إجاه هذه اللجنة هو تنظيف الحركة من شخصيات دحالر قليال المنيدين لدحالر. ات  

 المرحلة الثانية: 

 ليأل سغرا   .جتماع المجلأل الوطنيإفسيتم   عالسابع لفتحفق  لو يجح علا  في تنفيذ خطته بشأر المنتمر    

 أر علا  يحتا  فترة طويلة الستلدال أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز م ايته هناك.

 المرحلة الثالثة

خالفغات ة في المناطق. في الوقو الذي يشغهد فيغه يتخابات عام  إفي خطة علا  هي إجراء المرحلة الثالثة 

يتخابغات ا جعال علا  يقغوف بإل غاء ا يتخاباتع مم  من فوز حما  في ا  شديدة بين فتح وحما ع فإر هناك قلقا  

 الشهر الماضي. الللدية 

يعقاد منتمر فغتح إي ودقيق للمرحلة ا ولىع وهي ق كل  ر يجاح خطة علا  بتعزيز م ايته مرتلطة بتحق  إ  

ال يعتغزف تقغديم رأسغه لغر،يأل السغلطة الفلسغطينية علغى  -صغم ا كلغر لعلغا  الخ -السابع. ومع ذلك فإر دحغالر 

بغغة مغغن تنظغغيم الجهغغاد سغغتقالل" المقر  أكتغغوبر( لصغغحيفة "ا  20جراهغغا دحغغالر )أفغغي مقابلغغة وطلغغق مغغن فضغغة. 

يسمح لعلا  بخطغف  ة والوسا،ال المتاحة من أجال أال  خذ كال الوسا،ال القايويي  ه سيت  أي   من ر دحالرحذ   عا سالمي

ط فق  في معركة معهع بغال أيضغا  فغي معركغة فغي الحركة منهع وأوضح أر ر،يأل السلطة الفلسطينية غير متور  

 القيم والملادئ مع حركة فتح.

ة بالنسغلة إليغهع مغن أجغال محاولغة منغع عقغد مغنتمر   لعرقلة خطة علا ع وكال الوسا،ال شرعي  دحالر يخط  

غ ةفتح السغابعع رجالغه فغي الضغف   و إقغالتهم وتوحيغد يطللغور وقغف إقغالتهم مغن الحركغة وإعغادة النشغطاء الغذين تم 

 الحركة من جديد عن طريق إعادة دحالر لصفوفها.

ع أر تتصغغاعد ا مغغور الصغغراع مغغا زال فغغي بدايتغغهع وحسغغب تقغغديرات لمسغغنولين فغغي فغغتح فإيغغه مغغن المتوق غغ

 ستئنا  عاهرة التصفيات السياسية.إوتصال لمرحلة 

  

 قتيال  صهيونيًّا حصاد العام األول 40و شهيدا   249 ضة القدس..نتفاإ 

ها مركغز القغد  لدراسغات الشغأر "ا سغرا،يلي" والفلسغطيني فغي الغذكرى ة أعغد  خلصو دراسة إحصا،ي     

يتهاكغات حغتالل الصغهيوييع مغع بقغاء حجغم ا ا ولى اليتفاضة القد ع إلى حدوث تراجع في ا داء المقغاوف لإل

 نهجة لضرب صمود الفلسطينيين.ما علر سياسات م   قا،ما  

ع فيمغا بلغم عغدد شغهيدا   77رتهم مدينغة الخليغال بواقغع تصغد   عشغهيدا   249ووفق الدراسة بلم عدد الشهداء    

 .1948ة والقد  وا راضي المحتلة عاف ة ال ربي  عو بين الضف  مصاب توز   300و ألفا   18ا صابات يحو 

 100عملية دهألع و 27عملية طعنع و 121في  مصابا   672ويحو  صهيوييا   قتيال   40ورصد التقرير    

قذيفة مغن  29صاروخاع و 60حادثة إلقاء حجارةع و 4234إلقاء زجاجة حارقةع و 1422عملية إطالق يارع و

 غزة.

عتقغاالت فغي ا رض عتقاالت فغي ا رض الفلسغطينيةع حيغث بلغم عغدد ا حجم ا  واضح   وارتفع بش ال     

 .أسير وأسيرة 8500الفلسطينية يحو 

في ش ال التعاطي ا عالمي مغع ا حغداث التغي جغاءت علغى  واضحا   وأعهرت الدراسة أر هناك تراجعا     

حغتالل لو خالل الفترة زيادة وتيرة ا ضرابات الفردية لألسغرى فغي سغجور ا عةع فيما سج  ش ال موجات متقط  

 في ا شهر الستة ا خيرة.
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 الشهداء:

 2015يتفاضة القد  التي ايطلقغو فغي ا ول مغن شغهر أكتغوبر لعغاف إأوضحو الدراسة أر عدد شهداء    

وأشغارت إلغى أر شغهيدين مغن مجمغال الشغهداء يحمغالر جنسغيات عربيغةع وهمغا: . شغهيدا   249رتفع ليصال إلى إ

شغهيدا  فغي  30لقد ع وة بما فيها امن الضف   215كامال حسن )سودايي(ع وسعيد العمرو )أرديي(ع فيما استشهد 

 قطاع غزةع وشهيدار من أراضي الداخال المحتال.

شغهيدا   77يتفاضة القغد ع حيغث ارتقغىإمو شهداء في ر محافظة الخليال قا،مة المحافظات التي قد  تتصد     

م التغي شهيدا ع ثم بيو لحغ 21شهيدا ع ثم جنين بـ  22شهيدا ع ثم راف ه حيث ارتقى منها  53منهاع تليها القد  بـ

شهداءع يليهغا محافظغة سغلفيو بغـ  5شهيدا ع ثم طول رف التي سجلو  16شهيدا ع يليها يابلأل بـ  15رتقاء إسجلو 

 شهداءع ثم قلقيلية بشهيدين. 4

شغغهيدات قاصغغرات  9شغغهيدةع بيغغنهن   22يتفاضغغة القغغد ع إتي استشغغهدر فغغي واوبلغغم عغغدد النسغغاء اللغغ   

رتقغغو فغغي قصغغف إبنغغة العغغامين والتغغي إ رهن الطفلغغة رهغغف حسغغار صغغأأعمغغارهن ال تتجغغاوز الثامنغغة عشغغرةع 

 إسرا،يلي على غزة.

% مغن أعغداد الشغهداء فغي المجمغال العغافع مغع بلغوغ  60ين تزيغد عغن وأعهرت الدراسة أر فئغة المسغتقل     

 % تقريلا واللاقي من أيصار الفصا،ال. 23مين من الشهداء يحو يسب المنظا 

 عتقاالت:اإل

حتالل في مختلف مناطق الضفة ال ربية ذها جيش ا عتقاالت التي يف  الدراسة إلى أر مجمال ا وأشارت    

يتفاضة مطلع أكتوبر/تشرين أول من العاف يدالع ا إع منذ 1948بما فيها القد  وغزة وا راضي المحتلة عاف 

 أسير وأسيرة. 8500ع بل و 2015

ع أصغ رهم الطفغال علغي علقغم 2155الذين اعتقلواع بلغم  وأشارت الدراسة إلى أر عدد ا طفال القاصرين 

مغنهن جريحغات بعغد إطغالق  6مغن الفتيغات القاصغراتع  40مغن النسغاءع بيغنهن  271 وعاما (ع فيما اعتقل 12)

يغواب فغي  5حغتالل حتالل الرصغاص علغيهن بغزعم محغاولتهن تنفيغذ عمليغات طعن.واعتقلغو قغوات ا جنود ا 

 عتقال ا داري.لتهم لإليتفاضة القد ع وحو  إالمجلأل التشريعي منذ مطلع 

عتقغال لصغحفيين وصغحفيات مغن مختلغف أيحغاء الضغفة ال ربيغة بمغا فيهغا إحالة  79ورصد مركز القد   

عتقغال ا داري وبعضغهم أطلغق سغراحهمع واخغرين ال يزالغور موقغغوفين دور ل لإلالقغد  المحتلغةع بعضغهم حغو  

جتمغاعي أسغيرا  وأسغيرة بتهمغة التحغري  علغى مواقغع التواصغال ا  250حغتالل ات ا محاكمةع كما اعتقلو قو  

 "فيسلوك"ع غالليتهم من مدينة القد  المحتلة.

عتقغال ا داري "جديغد با  قغرارا   1773يتفاضغة القغد ع إة خغالل حغتالل الصغوري  وأصدرت محغاكم ا    

مغنهم  9ضغد أطفغال قاصغرين ال يغزال  23عتقغالع وثنتار منهن رهن ا إضد يساءع ما تزال  8وتجديد"ع بينهم 

 عتقال.رهن ا 

 

 حتاللخسائر اإل

 أعداد القتلى والمصابين:

قتغيال   40يتفاضغة القغد  بلغم إأشارت إحصا،يات المركز أر عدد القتلى في العمليات الفلسغطينية خغالل    

 جريحا . 672صهيويياع و

 حول أعداد العمليات 

 عملية 121أوال/ عمليات الطعن: 

% ع ثم تالهغا مدينغة القغد ع ثغم جغاء  48رت فيها مدينة الخليال عدد العمليات والمنفذين بواقع عاف تصد     

 أكثر العمليات قوة ما وقع في مدينة القد  والداخال الفلسطيني.
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 عملية 27ثانيا/ عمليات دهس: 

القغد  والخليغال أكثغر رتها مدينة القغد  والخليغالع وكايغو عمليغات عملية تصد   27بل و عمليات الدهأل   

 العمليات من حيث القتلى وا صابات في صفو  المستوطنين والجيش.

 ثالثا/ عمليات إطالق النار

منهغغا إصغغاباتع  23ق فغغي عمليغغةع تحق غغ 100يتفاضغغة يحغغو بلغغم عغغدد عمليغغات إطغغالق النغغار منغغذ بدايغغة ا    

غل  وكايو إحداها على يد مجموعة من كتا،ب القساف في مدينة يابلألع تسغ يتفاضغة القغد  تالهغا عمليغة إر لو بتفج 

 الطعن التي يفذها الشهيد مهند الحللي.

 رابعا/ أعمال مقاومة مختلفة

ع حادثة صواريخ مغن 4234ع حوادث إلقاء الحجارة 1422إلقاء الزجاجات الحارقة والعلوات الناسفة     

 قذيفة. 30صاروخاع من الشمال  60غزة 

صغغدمة لصغغايع القغغرار ا سغغرا،يلي سغغواء  عسغغتخدمةة الوسغغا،ال الم  غغغم بدا،ي غغور عيتفاضغغة القغغد إلو شغغ       

ع ا حغداثع عغالوة علغى عغدف حغتالل بعغدف توق غلغدى ا  كليغرا   ستخلاريا  إا مني أو السياسيع  يها أعهرت فشال  

 قدرة الح ومة ا سرا،يلية على إيجاد وسا،ال ذات جدوى للتعامال معها.

فهغغي مغغن جايغغب   عمغغن يغغوع خغغاص لغغم تعتغغد عليغغه "إسغغرا،يال" مغغن قلغغال يا  يتفاضغغة تحغغد  ال هغغذه ا كغذلك تمث غغ   

عهمع ومن الجايب اآلخر قد تندي إلى تحولها مع مرور الوقغو إلغى يتفاضة أفراد غير منظمين من الصعب تتل  إ

 يتفاضة منظمة .إ

،يليين" ذات تأثير في رفع يسلة ة أعداد القتلى"ا سرايتفاضة رغم قل  أما من ياحية الخسا،رع فتعد  هذه ا    

 ة.ة والسياحي  قتصادي  الخو  إلى أرقاف غير مسلوقةع عالوة على تأثيراتها ا 

حة يتفاضة القد ع إال أر الليئة السياسية وا منية مرش  إيحسار الحالة الشعلية والمواجهات في من إ رغمالب

 ة.ة وشله التنظيمي  لموجات من العمليات الفردي  

  

 الكويت اعتمدت رسميا  جواز السفر الفلسطيني في الدوائر الرسمية الفلسطيني: السفير 
إعتمدت دولة ال ويو رسمي ا  جواز السفر الفلسطيني في الغدوا،ر الرسغمي ة للدولغةع خاصغة إدارة الهجغرة    

جواز السغفر  والجنسي ة. وقال سفير دولة فلسطين لدى ال ويوع رامي طهلوبع إر دولة ال ويو إعتمدت رسمي ا  

الفلسطيني في الغدوا،ر الرسغمي ة للدولغةع خاصغة إدارة الهجغرة والجنسغي ة. وأضغا  طهلغوبع إر وزيغر الداخليغة 

ال غويتي الشغيخ أحمغد الحمغود الصغلاح أبل غه با عتمغاد وفغق تعليمغات أميغر الغلالد الشغيخ صغلاح ا حمغد الجغابر 

وأبلم وزير الداخلية ال غويتي السغفير طهلغوب أر وزارة الصلاحع بتسهيال كال ما من شأيه مساعدة الفلسطينيين. 

غة فغي  ة جدا  باعتماد جواز السفر الفلسطيني الذي يمث ال أحد أهم رموز دولة فلسطين خاص  الداخلية ال ويتية مهتم 

 أعقاب إيضماف دولة فلسطين لألمم المتحدة.

ة والهجغرةع اللغواء الشغيخ فيصغال وأوضح طهلوب أر وزير الداخليغة ال غويتي كل غف وكيغال الغوزارة للجنسغي  

 يوا  ا حمد بمتابعة إعتماد جواز السفر الفلسطيني في دوا،ر الهجرة والجنسي ة التابعة للوزارة.

  

 من واشنطن بعد االنتخابات حل الصراع على أساس المفاوضات ننتظر نتنياهو:
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أر إسغغرا،يال تنتظغغر مغغن الواليغغات  راف ه: قغغال ر،غغيأل الغغوزراء ا سغغرا،يلي بنيغغامين يتنيغغاهوع يغغوف ا حغغدع

المتحدة أر تلقى متمس  ة بملدأ أر  الصراع الفلسطيني ا سرا،يلي لن يحال  إال  من خالل مفاوضغات ملاشغرة بغين 

سلقة وبدور قرارات لألمم المتحدة أو لمنظ مات دولية أخرى.  الطرفين ول ن بدور شروط م 

مغة ا سغرا،يليةع عغن ثقتغه بغأر عالقغات إسغرا،يال مغع وأعرب يتنياهو في تصريحات له خالل جلسغة الح و

 الواليات المتحدة ستزداد متايةع ب    النظر عن هوي ة الفا،ز في ا يتخابات الر،اسي ة ا ميركي ة.

  

 مازن شريك نفسه أبو يزعم: ليبرمان

حغديث  أدلغى  هاجم وزير الجيش ا سرا،يلي أفي دور ليلرمار الر،يأل الفلسطيني بش ال  غير مسلوق فغي   

 به أمأل االحدع أماف أركار وزارته ويقلته القناة العاشرة االسرا،يلية.

وقال ليلرمار: "لقد قامو إسرا،يال بما لم تقم به أي دولة أخرىع لقد أخلينا كال شيء". كما اد عى.وأضا : 

ة يقولور ذلك أست رب  يني ال أعلم هو شر يك من أيغه شغريك "يقولور لي إر أبو مازر هو شريك وفي كال مر 

  يفسه وعا،لته فق ".

 "إسرائيل" تسّرع خطوات ضم القدس
أعلنو الللدي ة ا سرا،يلي ة لمدينة القد  المحتل ة ا سغلوع الماضغي مشغروعا   قامغة منطقغة صغناعي ة فغي    

إسرا،يال ضواحي المدينة. غير أر الالفو في هذا المشروع أي ه يقاف على جايلي "الخ  ا خضر" )الفاصال بين 

والضف ة ال ربي ة(ع في ما يلدو أي ه يهغد  إلغى محغو أي حغدود بغين القغد  ال ربي غة ا سغرا،يلي ةع والقغد  المحتلغة 

 .1967 عاف

والمنطقة الصناعي ة هذه التي ت قاف على أراضي قريتي صفا وبيو سيرا قضاء راف ه وس  الضفة قرب    

يعين"ع واحغدة مغن سلسغلة مشغاريع توس غع إسغتيطايي فغي القغد  الحاجز العس ري المند ي إلغى مسغتوطنة "مغود

تها السلطات ا سرا،يلية في تشرين ا ول )أكتوبر( الماضي.  أقر 

وحغدة إسغتيطايي ة جديغدة علغى المنحغدرات  1200 ومن بين هغذه المشغاريعع مشغروع أعلنتغه الللدي غة  قامغة

لضغفة. وصغادرت السغلطات ا سغرا،يلي ة هغذه ا راضغي الجنوبي ة للقد ع والمطل ة على مدينة بيو جاال جنغوب ا

ألغف وحغدة سغ ني ة فغي المسغتوطنات التغي أ قيمغو فغي  58 " الذي يهد  إلى بناء2020 ضمن مشروع "القد 

مدينة القد  وحولهاع بما في ذلك مستوطنات أقيمو على أراضي مدر أخرى مثال بيو لحغم وبيغو جغاال وبيغو 

 ساحور وقرى راف ه.

عغغن "الم تغغب الغغغوطني للغغدفاع عغغن ا راضغغي ومقاومغغة ا سغغتيطار" أر الح ومغغغة  ريغغر صغغدر وقغغال تق

وحغدة إسغتيطايي ةع وربطهغا  5000 ا سرا،يلية تعتغزف إقامغة مسغتوطنة جديغدة علغى أراضغي قريغة الولجغة تضغم

احة فغي المئغة مغن مسغ 10 بالقطار الخفيف مع بقي ة مسغتوطنات جنغوب القغد . ويلتلغع مشغروع القغد  ال لغرى

 الضف ةع ويسعى إلى تحقيق غاللية يهودي ة في مدينة القد  التي تعتلرها إسرا،يال عاصمتها ا بدي ة.

    

 مشاكل وتحديات المنطقة سببها عدم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية األردن:
إلى عدف إيجاد  قال ر،يأل الوزراء هايي الملقي:"ا ردر يرى أر كال المشاكال والتحد يات بالمنطقة عا،دة   

حال  عادل وشامال للقضية الفلسطينية"ع منك دا  أهمي ة تضافر الجهود الدولي غة لحغال القضغي ة إسغتنادا  لحغال  الغدولتين 

 وبما يسهم في تعزيز ا من وا ستقرار في المنطقة.

بغين الللغدينع جاء ذلك خالل إستقلاله ر،يأل جمهورية بولندا أيدريه دوداع حيث تغم  بحغث العالقغات الثنا،ي غة 

رات ا وضاع في منطقة الشرق ا وس ع خصوصا  ما يتعل ق بتداعيات ا زمة السورية على ا ردر.  وتطو 
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 هدم المباني بالضفة: توصية أوروبية بالمطالبة بتعويضات
رت لجنغغة شغغنور الشغغرق ا وسغغ  فغغي ا ت حغغاد ا وروبغغي التوصغغية أمغغاف الغغدول ال   ا عضغغاء فغغي  28قغغر 

ل ا ت حغاد ا وروبغي بناءهغا فغي ا تحاد  بدراسة مطاللة إسرا،يال بدفع تعويضات لقاء هدف بيوت وبنية تحتي ة مو 

المنطقة " " في الضف ة ال ربي ة. وقد أثارت هذه التوصغية غضغلا  شغديدا  فغي وزارة الخارجي غة ا سغرا،يلي ة التغي 

  قد مو إحتجاجات لعدد من دول ا ت حاد.

عن أربعة دبلوماسيينع إثنين إسرا،يليين وإثنين أوروبيينع قولهم إر القرار إتُّخذ  ألويقلو صحيفة هآرت   

خلراء فغي الشغرق ا وسغ  مغن  خالل إجتماع عقدته قلال أسلوعين لجنة الشرق ا وس  في ا ت حغادع التغي تضغم 

لزمة وإي ما تش  ال أساسا  لقرا28دول ا ت حاد ال رات يم ن أر تت خذها اللجنغة . إال أر  قرارات هذه اللجنة ليسو م 

 ا مني ة لإلت حاد ا وروبي أو مجلأل وزراء الخارجي ة فيه. –السياسي ة 

وطالب ا وروبيور بأر توقف إسرا،يال هدف الملايي الفلسطينية فغي المنطقغة " "ع التغي تغزعم إسغرا،يال    

 مويال ا ت حاد ا وروبي.أيها ب نيو بصورة غير قايويي ة. وال ثير من الملايي المهدومة ب نيو بت

  

 "إسرائيل" تمادت كثيرا  في تعاملها مع بعض دبلوماسيينا مسؤول أوروبي:
كشفو مصادر مط لعة لـصحيفة "القد "ع أر المواجهة بين إسرا،يال وعغدد مغن دول ا ت حغاد ا وروبغي    

مواثيق الدولي ةع وتفسيرها الم لوط أو قادمة بسلب تعن تها المستمر  وسياستها ا ستيطايي ة وتجاهلها للقرارات وال

 )الملتوي( للقرارات والمواثيق والقوايين الدولي ة التي ال للأل فيها.

ق لطليعة العالقات ا وروبية ا سرا،يليةع أر     وقال دبلوماسيور أوروبيورع خالل لقاء م لق ويقاش معم 

ت تفقد ال ثير من الحلفاءع وإر كايوا يدعمويها مالي ا  تلك العالقات ستواجه تحد يات كليرة خصوصا ع وأي ها قد بدأ

وسياسي ا ع ول ن ذلك ليأل لألبغدع ولغيأل رغغم صغلفها وتعاملهغا غيغر الدبلوماسغي والسياسغي وتجاهلهغا للقغرارات 

شغة هم   والمواثيق الدولية وتماديها في إستهدا  ا ستثمارات والمساعدات والمنح التي ت قدَّف للطلقات والفئغات الم 

 في المجتمع الفلسطيني.

وأضغغا  الدبلوماسغغي ال ليغغر لغغـ )القغغد (ع إر إسغغرا،يال تمغغادت فغغي تعاملهغغا مغغع عغغدد مغغن الدبلوماسغغيين    

ا وروبيين خالل زياراتهم الدوري ة في ا راضي الفلسطينية المحتلةع كذلك كل دت موازية دولتغه خسغا،ر كليغرة 

سغتهدفة فغي منغاطقمن خالل إستهدافها لمنح بسيطة قد متها للع   ع C القرى الفلسغطيني ة والعغا،الت اللدوي غة الم 
مشيرا إلى أر ذلك أشعال الضوء ا حمرع وأر اللرلمغار والخارجي غة فغي دولتغه قريلغا  سغي ور لهغا موقغف واضغح 

رة.  حيال السياسة ا سرا،يلي ة التي وصفها بالخطيرة والمتهو 

 أمرا  مهما  ويمكن البناء عليه بشكل إيجابيلقاء عباس مع قادة حماس بالدوحة يعد  فتح:
قال د. فايز أبو عيطةع المتحد ث باسم حركة فتح في قطاع غزة عن اخر تطغورات ملغف المصغالحة مغع    

حما ع بعد اللقاء ا خير الذي جمع الر،يأل علا  مع قيادة حما  في الدوحةع أر  حركته "تأمال فغي أر ي غور 

ة في ب لورة توافق على تنفيذ إت فاق المصالحة". وأك د أر هذا ا مر يحتا  إلغى جغوالت مغن هذا اللقاء محط ة مهم 

 الحواراتع من أجال ا ت فاق على حلول ت نهي حالة ا يقساف القا،مة.

عة" من قلغال حركغة حمغا ع علغى  واستهجن الناطق باسم فتح في الوقو ذاته ما وصفها بـ "الردود المتسر 

يطة إر اللقاء الذي جمغع الغر،يأل علغا  بخالغد مشغعال ر،غيأل الم تغب السياسغي لحمغا  يتا،ج اللقاء. وقال أبو ع

 ويا،له إسماعيال وهنيةع بحد   ذاته ي عتالر أمرا  مهما  ويم ن اللناء عليه بش ال  إيجابي.

  

 طريق السالم تقلب هناك مبادرة قد نتنياهو:
د ترى إسرا،يال عدوا"ع وأضا  أر طريق السالف قال بنيامين يتنياهو أر العديد من الدول العربية "لم تع   

 ال يتحق ق بالتنازالتع و"قد ينقلب وسيجر العالم  العربي الفلسطينيين إلى السالف وليأل الع أل".
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وفغغغي خطابغغغه فغغغي إفتتغغغاح الغغغدورة الشغغغتوية لل نيسغغغو ا سغغغرا،يلي أمغغغأل قغغغال يتنيغغغاهو: "إر السغغغالف مغغغع    

بال بلقغاء دولغة إسغرا،يال قوي غة وامنة".وأك غد  1967 يسحاب إلى حدود عافالفلسطينيين ال يتحق ق بالتنازالت وا 

أي ه "لن يقلال بأي إمالءات خارجي ة للعودة إلى المفاوضات مغع الفلسغطينيين"ع وأضغا  أر "دوال  عربي غة كثيغرة 

لغم يغذكر  لم تعد ترى في إسرا،يال عدوا"ع كما ألمح إلغى "إحتمغال وجغود ملغادرة قغد تقلغب طريغق السغالف"ع ل ن غه

 تفاصيال بشأر تلك الملادرة التي تحد ث عنها.

وقال يتنياهو: "قد يتطل ب ا مر وقتا  حتى يفهم الفلسطينيور أينا هنا ل ي يلقىع ولذلك فإر طريق السغالف    

همع يحغن يعمغال علغى  قد ينقلبع فلدال  من أر يجر الفلسطينيور العالم العربي فإر العالم العربغي هغو الغذي سغيجر 

إمغالء أي شغروط خارجي غة علغى " ذلك بطرق خال قةع ويحافظ على مصالحنا العليا وأمننا".وأعلن مجددا  رفضه

ا سرا،يليع مناشدا  الر،يأل باراك أوبامغا عغدف التخل غي عغن الملغدأ  -في ما يتعل ق بالصراع الفلسطيني  "إسرا،يال

 سطينيين.الذي تلن اه بوجوب إجراء مفاوضات ملاشرة بين إسرا،يال والفل

غغد فغغي كلمتغغه مغغع إفتتغغاح الغغدورة الشغغغتوية لل نيسغغوع مواصغغلة ا هتمغغاف با سغغتيطار فغغي    يهغغغودا " وتعه 

هو اليوف إلى المح مة العليا بطلب مهلة لستة  "والسامرة ة توج  )الضف ة ال ربي ة المحتل ة(ع مضيفا  أر النيابة العام 

 ."عموية" أشهر لترتيب إخالء مستوطنة
ع معتمغدا  إسغتطالعات عالمي غة أك غدت أر ا سغرا،يلي "اليغأ  وا حلغاط أصحاب صغناعة" يتنياهووهاجم    

ق إلى ا وضغاع فغي المنطقغة وقغال: ثمغة إيمغار عميغق لغدي بغأر هنغاك سياسغة " يشعر بالسعادة في دولته. وتطر 

السغالف وا مغال مغن  واحدة صحيحة يجب ات لاعها في الشرق ا وس  العاصف وغير المستقر  تقضي بأر يتحق ق

خالل إسرا،يال قوية... الضعيف ال يعيش هنغاع وهغذا مغا يفهمغه معظغم المغواطنين فغي إسغرا،يالع باسغتثناء بعغ  

المحللين... فق  القوي يعيش ويزدهغرع مغع ا قويغاء تغتم التحالفغات... ومغع ا قويغاء فقغ  يصغنعور السغالف. هغذا 

... وأيغغا علغغى يقغغين بغغأر الغغدول العربيغغة هغغي التغغي سغغتجلب الت ييغغر فغغي م ايغغة إسغغرا،يال بغغات واضغغحا  ل ثيغغرين

 ."الفلسطينيين إلى المفاوضات معنا وليأل الع أل كما كار سا،دا  في السابق
المستوطنين اليهود إلى ضل  النفألع وذلغك فغي إطغار مسغاعيه لتجن غب عاصغفة سياسغي ة داخلي غةع  ودعا     

أوباما بخطوة مخالفة لموقفها التقليدي الداعم  سرا،يال فغي اخغر  وتحس لا  من قياف إدارة الر،يأل ا مري ي باراك

فور بمسنولية.. وهم يعلمغور أي غه ال يوجغد  أيامها في الح م.وقال: "أيا متأكد أي ه في النهاية المستوطنين سيتصر 

 ولن توجد ح ومة أكثر دعما  لإلستيطار من هذه الح ومة".

 

 لجيش الروسي واإلسرائيليصداما  بين ا يتوقعون ضباط إسرائيليون
قالو مصغادر سياسغي ة فغي تغال أبيغب أر ر،غيأل الغوزراء بنيغامين يتنيغاهو طالغب فغي حغديث مغع الغر،يأل     

أيغافع بتجديغد شغروط التنسغيق العسغ ري بينهمغا مغن جهغة وا متنغاع عغن تأييغد  10 الروسي فالديمير بوتين قلال

عادية  سغرا،يال ولليهغود فغي السغ احة الدولي غة مغن جهغة أخغرى. وأضغافو المصغادر أر قا،غد قرارات وصفها بالم 

ه إلى موس و بصورة عاجلة للتلاحث في المواضيع العس ري ة.  سالح الجو ا سرا،يلي أمير ايشال توج 

خغغالل لقغغاء ع قغغد فغغي وزارة الخارجي غغة مغغع يا،غغب وزيغغر   تغغم  طغغرح الموضغغوع"وقغغال مسغغنول رفيغغع:     

التنظيمات الدولي ة غينادي غاتيلو ع وجرى ا عراب أمامه عن خيلة ا مال العميقغة الخارجي ة الروسي لشنور 

 "."اليوييس و" من التصويو الروسي في
أك ديا أي نا يتوق ع تحسين التصويو الروسي في ا مم المتحدة في القضايا المرتلطغة " وأضا  المسنول:    

. وقد ذكرت المصغادر أر قغادة الجغيش ا سغرا،يلي فغي حالغة "نبإسرا،يال بش ال  ي ال،م تحسين العالقات بين الللدي

 صدمة وقلق من تعاعم الحشود الروسي ة في المنطقة.
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لن تجد في هذه القيادات من يعتر  بذلك علنغا  ل غن ضغلاطا  كلغارا  فغي سغالح الجغو وسغالح " وأضافو:    

سغي القغوي والعظغيم فغي منطقغة الشغرق اللحرية قالوا خالل محادثات وجلسات م لقة إر الوجود العس ري الرو

 ."ا وس  ي ثير القلق الشديد والخو  ويرور أر الصداف بين الجيش الروسي وا سرا،يلي مسألة وقو فق 
  

 مدير منظمة "بتسيلم" أصبح أبغض شخص لحكومة نتنياهو "فايننشال تايمز": 
يسار ا سرا،يلية "بتسغليم"ع أصغلح عاما ويرأ  منظ مة حقوق ا  47 حجاي إلعاد ياش  سياسي عمره    

واحدا  من أب   ا شخاص فغي إسغرا،يالع حيغث يواجغه اآلر غضغب الح ومغة اليمينيغة بعغد حث غه ا مغم المتحغدة 

على ات خاذ إجراءات ضد ها لوضع حد   حتاللها ا راضي الفلسطينية.وأشارت صحيفة فايننشغال تغايمز إلغى أر 

همغه بغـ"تشويه سغمعة الدولغة"ع بعغد ا دالء بشغهادته فغي إجتمغاع غيغر رسغمي ر،يأل الوزراء بنيامين يتنيغاهو ات  

أكتوبر/تشرين ا ول الجاري بشأر المستوطنات غير القايويي ة في الضف ة ال ربي ة  14 لمجلأل ا من الدولي يوف

ور السغلطات والقد  الشرقي ة. ومنذ ذلك الحين وا سرا،يليور المحافظور يطاردويه على شل ة ا يتريو ويحث غ

على إعتقاله وسجنه. وأشارت إلى أر ديفغد بيتغارع يا،غب فغي حغزب اللي غود ور،غيأل تحغالف يتنيغاهو فغي اليمغين 

تشد دع قد دعا إلى تجريد إلعاد من جنسي ته.  الم 

وألمحغغو الصغغحيفة إلغغى أر تصغغريحات إلعغغاد أصغغابو وتغغرا  حساسغغا عوجعلو الدبلوماسغغيين والمحللغغين   

دعغم الواليغات المتحغدة لقغرار صغارف بمجلغأل ا مغن بشغأر النغزاع ا سغرا،يلي الفلسغطيني بعغد يتوق عور إم ايي ة 

 ا يتخابات ا ميركية كما جاء في إيماءة للر،يأل ا ميركي باراك أوباما.

ومغغغع إحتمغغغال تصغغغاعد الخغغغال  فغغغي الغغغذكرى الخمسغغغين لإلسغغغتيالء علغغغى ا راضغغغي الفلسغغغطينية فغغغي     

ضوا  يتهاكغات حقغوق ا يسغار ال يهايغة  ع عل ق إلعاد بأر1967 حرب "ا حتالل كارثة للفلسطينيين الذين تعر 

 لها طوال ما يقرب من يصف قررع وكارثة أيضا  للمجتمع ا سرا،يلي".

   

 قتصادية ومشروع حل الدولتيناإل حل السلطة الوطنية واألوضاع إستطالع:

الفلسغغطيني يف غغذه معهغغد العغغالم العربغغي لللحغغوث والتنميغغة أعهغغرت يتغغا،ج أحغغدث إسغغتطالع للغغرأي العغغاف     

%( من المستطلعين الفلسغطينيين ال يني غدور ف غرة حغال  السغلطة الفلسغطينية فغي 74"أوراد"ع أر غاللي ة قوامها )

تزايدة بأر المجتمع الفلسطيني يسير با ت جغاه الخغاطئع وأبغدت غاللي غة تشغاؤم ا  الوقو الحالي. كما تعتقد غاللي ة م 

من المستقلال. كمغا تفاقمغو مشغاعر ا حلغاط بشغ ال  ملفغو  بعغد تأجيغال ا يتخابغات المحليغة بقغرار المح مغة العليغا 

%( ال يت فقور مع قغرار المح مغة العليغا بشغأر تأجيغال ا يتخابغات 68الفلسطينيةع حيث ت ظهر النتا،ج أر غاللية )

 المحلية.

حو     % يغرور بأيغه يسغير 70 ير با ت جغاه الصغحيحع مقابغال% فق  بغأر المجتمغع الفلسغطيني يسغ25 صر 

با ت جاه الخاطئ. ومن حيث المنطقة الج رافي ةع فإر النتغا،ج ت ظهغر أر يسغلة مغن يغرور أر المجتمغع الفلسغطيني 

%(. كمغا تظهغر 60%( بالمقاريغة مغع الضغفة ال ربيغة )86يسير با ت جاه الخاطئ ف ايو أكلر في قطاع غغزة )

ع حيغث ارتفعغو 2016 بالتقييم السللي لألوضغاع ا قتصغادي ة مقاريغة  مغع يتغا،ج إسغتطالع تمغوز النتا،ج إرتفاعا  

حوا بغغغأر وضغغغع أسغغغرهم ا قتصغغغادي إزداد سغغغوءا  ) % فغغغي إسغغغتطالع 45 يقغغغاط( مغغغن 9يسغغغلة الغغغذين صغغغر 

% فغغي ا سغغتطالع الحغغالي. ومغغن حيغغث المنطقغغة الج رافيغغةع ت ظهغغر النتغغا،ج فجغغوة بل غغو 54 إلغغى 2016 تمغغوز

ح 20) ة فيما يتعل ق بالوضع ا قتصاديع حيث صر  % من سغ ار غغزة بغأر الوضغع 67 يقطة( بين الضف ة وغز 

ح 46 ا قتصغغادي إزداد سغغوءا  مقاريغغة مغغغع قلغغال سغغنةع ويشغغغاركهم التقيغغيم ذاتغغه % مغغغن سغغ ار الضغغف ة. وصغغغر 

 في قطاع غزة.% 4 % من س ار الضف ة أر وضعهم ا قتصادي اليوف أفضال من قلال سنةع مقابال15 يحو

حو % بغغأر أولغغوي تهم تحسغغين 36 عنغدما س غغأل المسغغتطلعين عغغن أولغوي تهم فغغي عغغال  الظغغرو  الراهنغةع صغغر 

% بغغأر أولغغوي تهم إيهغغاء ا حغغتالل ا سغغرا،يلي وإزالغغة 33 الوضغغع ا قتصغغادي وخلغغق فغغرص عمغغالع بينمغغا رأى
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ح ة. ومغن حيغث المنطقغة الج رافيغةع % بأر أولوي تهم خف  ت اليف الحيغاة المعيشغي  25 الحواجزع في حين صر 

ة بالنسلة  ولوي غة تحسغين  تظهر النتا،ج فجوة بين المنطقتين في ا ولوياتع فمثال : تصال الفجوة بين الضف ة وغز 

 % في الضفة.31 % في غزة مقابال44 يقطة( بواقع 13الوضع ا قتصادي وخلق فرص عمال إلى )

% يني غدور 33 حال  السغلطة الوطنيغة الفلسغطينيةع مقابغال% من الفلسطينيين 60 من حيث الملدأع عارضو

% ال يعرفور. ومن حيث المنطقة الج رافيةع فتظهر النتغا،ج أر ا كثري غة المعارضغة لحغال  السغلطة هغم 7حل ها و

%( لسغغ ار غغغزة. وعنغغدما س غغأل المسغغتطلعين عغغن رأيهغغم فغغي حغغال  السغغلطة 56%( مقابغغال )62سغغ  ار الضغغفة )

حو غالليغغة ) الفلسغغطينية إذا كغغار مغغن %( بغغأيهم يعارضغغور حغغال  74يتا،جغغه عغغودة ا حغغتالل ا سغغرا،يليع صغغر 

%ع 20 السلطة في حال أد ى ذلك إلى عودة ا حتالل للسيطرة علغى ا راضغي الفلسغطينيةع بينمغا ال يمغايع ذلغك

 % ال يعرفور.7و

ح % يعارضور 44 ا سرا،يليع مقابال% بأيهم يني دور العودة إلى ال فاح المسل ح ضد  ا حتالل 50 وصر 

ة )6هغذا الغغنهجع و %( ا كثغغر 58% ال يعرفغغور. ومغغن حيغث المنطقغغة الج رافيغغةع فتظهغغر النتغا،ج أر سغغ  ار غغغز 

 %(.45تأييدا  للعودة لل فاح المسل ح مقارية  مع الضف ة ال ربي ة )

  

 السالم هدفنا االستراتيجي ومفتاحه إنهاء االحتالل عباس:
السلطة الفلسطينية محمود علا :"إر السالف هو هدفنا ا ستراتيجيع وهو مصغلحة للجميغعع  قال ر،يأل    

وإر مفتاح السالف هو إيهاء ا حتالل ا سغرا،يليع ورفغع الظلغم التغاريخي الواقغع علغى شغعلناع لتعغيش الغدولتارع 

 فلسطين وإسرا،يالع بأمن وإستقرار وسالف وجوار حسن".

صحفي عقده مع يظيره ا يطالي الر،يأل سيرجيو ماتاريالع في بيو لحمع  وأعرب علا  خالل منتمر    

عن إستعداده الدا،م لصنع السالف مغع إسغرا،يال وتطليغق حغال  الغدولتين وفغق قغرارات الشغرعي ة الدولي غةع وملغادرة 

ف.وأوضح أر دور السالف العربي ةع وتأييده المنتمر الدولي للس الفع الذي تعمال فريسا على عقده مع يهاية هذا العا

منظمة اليويس و وقراراتها تهد  للحفغاع علغى التغراث ا يسغايي العغالميع وبمغا فيهغا عغدف المسغا  بغهع وإدايغة 

ا يتهاكغغات ا سغغرا،يلي ة التغغي تحغغاول ت ييغغر طغغابع وهويغغة مدينغغة القغغد  الشغغرقي ةع وأر ا د عغغاءات ا سغغرا،يلي ة 

تأكيغده علغى إحتغراف  ث غيغر صغحيحةع وليسغو فغي م ايها.وجغد دا خيرة التغي حاولغو الخلغ  بغين الغدين والتغرا

الديايغغغة اليهودي غغغةع والغغغدعوة الدا،مغغغة لت غغغور القغغغد  مفتوحغغغة لجميغغغع أتلغغغاع الغغغديايات السغغغماوي ة الغغغثالث للعلغغغادة 

فيها.وأعرب عن تأييده ل غال جهغد إقليمغي ودولغي ي لغذال لم افحغة وإجتثغاث جغذور ا رهغاب والتطغر   والعنغفع 

 محال إداية أي ا  كار مصدره وطليعته. والذي هو

   

 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري 29 فتح تقرر عقد مؤتمرها السابع في

رت وبا جمغاع عقغد المغنتمر السغابع     قال الر،يأل محمود علغا  إر اللجنغة المركزي غة لحركغة "فغتح" قغر 

الجاري.جاء ذلك خالل إجتماع اللجنغة المركزيغة للحركة يوف الثالثاءع التاسع والعشرين من شهر تشرين الثايي 

رت  الذي ع قد في مقغر  الر،اسغة بمدينغة راف هع بر،اسغة محمغود علا .وأوضغح علغا  أر اللجنغة المركزيغة قغر 

وبا جماع عقد المنتمر السابع للحركة في التاسع والعشرين مغن الشغهر الجغاري فغي مدينغة راف هع وبحضغور 

 رين.جميع ا عضاء المقر  

  

 تكذّب نتنياهو: عباس يريد السالم اإلسرائيلية اإلستخبارات
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ياقضو تقديرات شعلة ا ستخلارات العس ري ة ا سرا،يلي ة )أمغار(ع إد عغاءات كغال  مغن ر،غيأل الغوزراء     

د ا سرا،يلي بنيامين يتنياهوع ووزيغر ا مغن أفي غدور ليلرمغارع بشغأر إلتغزاف ر،غيأل السغلطة الفلسغطينيةع محمغو

 علا ع بالتوص ال إلى تسوية سلمي ةع بحسب ما كشفو وسا،ال ا عالف ا سرا،يلي ة.

أر ر،يأل قسم ا بحاث في شغعلة ا سغتخلارات العسغ ري ةع العقيغد درور شغالوفع  ويقلو القناة العاشرة      

غال أبلم أعضاء لجنة الخارجي ة وا من التابعة لل نيسوع أخيغراع بغأر "ا د عغاء القا،غال إيغه ال  يوجغد أسغا  للتوص 

 إلى تسوية سياسي ةع غير صحيح".

وأضا  شالوفع بحسب ما أوردت "يسرا،يال هيوف": "ما سأقوله قد ال يعجغب بعضغ م هنغاع ل غن يوجغد     

غال إلغى تسغوية 2004 زعيم منذ عاف ع هو أبو مازرع الذي صد ر الهدوء وعارض ا رهاب. يوجد أسا  للتوص 

 سياسي ة".

  

دة للشعب الفلسطيني تحت مظلّة منظمة التحرير يدعو إلى مشعل  مرجعيّة مشتركة موحَّ
غدة للغداخال      دعا ر،يأل الم تب السياسي لحركغة حمغا ع خالغد مشغعال إلغى وجغود مرجعي غة مشغتركة موح 

والخار  الفلسطيني تحو مظل ة منظ مة التحرير الفلسطينيةع ملي نا  أر الحركة تريغد أر تعمغال مغع شغركاء أقويغاء 

دين للعمال من أجال مصلحة فلسطين.مو  ح 

نعقغغد بمدينغغة غغغزة علغغى      وشغغد د مشغغعال فغغي كلمغغة لغغه خغغالل مغغنتمر ا مغغن القغغومي الفلسغغطيني الرابغغع الم 

ضرورة وجود مرجعي ة تضم  الداخال والخار ع وتشركهم جميعا  في المشروع الغوطني وأداء مسغنولي اتهم تجغاه 

ها  إلى أر ذلك مسنولي ة  الجميع في الغداخال والخغار  ومسغنولي ة الشخصغيات المسغتقل ة والجمغاهير فلسطينع منو 

 والمنس سات جميعا .

وطرح مشغعال فغي رؤيتغه لمسغتقلال فلسغطينع عغد ة إسغتراتيجي ات تتمث غال فغي الشغراكة الوطني غة وإسغتعادة     

روع الغوطني" إضغافة  الوحدة ومشروع المقاومةع وكذلك إيجاد إستراتيجي ة سياسي ة وطني ة مشتركة باسغم "المشغ

غغد.  إلغغى وجغغود مرجعي غغة وطني غغة مشغغتركة للغغداخال والخغغار  الفلسغغطينيع والتصغغدي للملف غغات السغغاخنة بشغغ ال  موح 

وأضا :"علينا أر يذهب إلى صناديق ا قتراع ويلني حياتنا اليومي ة ويظامنا السياسغي ومنس سغاتنا علغى أ سغأل 

غال المسغنولي ة والقغرار فغي الحغرب والسغلم وأال  ديمقراطي ةع ول غن ليسغو بغديال  عغن الشغراكة ويحغ ن شغركاء تحم 

 ينفرد أحد به".

شتركةع      كما شد د على ضرورة إستعادة مشروع المقاومة والتحرير والتوافق على إستراتيجي ة يضالي ة م 

شله. وطالغب وهو أمر أساسي وال مستقلال بدور ذلكع ملي نا  أر أي رهار على الحركة الدبلوماسي ة وحدها ثلو ف

ر،يأل الم تب السياسي لحما  با ت فاق على ا ستراتيجي ة في هذا الوقوع وأر يت فق الجميع مغع المقاومغة  ي هغا 

ل إلى إستجداء.  حق نا المشروع وهي الذراع الحقيقي الضاغ  على ا حتالل وبدويها أي عمال سياسي يتحو 

ه إلغغى أهمي غغة وجغغود إسغغتراتيجي ة للمشغغروع ا     لغغوطني ت مغغن فغغي مالمحغغه ورؤيتغغه وأهدافغغه وخيغغارات ويغغو 

ك مغغع المحغي  العربغي والغغدولي وطغرق أبغواب ا مغغم  ك السياسغي والدبلوماسغي والقغغايوييع وكيفي غة التحغر  التحغر 

ت املة تلدأ من ا رض. دين وفق إستراتيجي ة م   المتحدة والذهاب موح 

دع وهي المسجد ا قصى والقغد  وحمايتهمغا مغن ودعا مشعال إلى التصد ي للملفات الساخنة بش ال  موح    

التقسيم والتغدييأل والتهويغدع ومواجهغة ا سغتيطار والجغدارع ومواجهغة حصغار غغزة الظغالم بعغد عشغر سغنواتع 

وا سرى الذين ينتظرور فعلنا وملادراتناع والشعب الالجئ الذي ينتظر عودته إلى أرض الغوطن والغدفاع عنغه 

 من القتال اليومي.

ن أر ال يار الصغهيويي هغو أسغا  المشغ لة التغي تطيغال أزمغات المنطقغة وتصغب  الزيغو علغى النغار وبي      

وتقف في وجه إرادة الشعوبع داعيا  العرب ح  اما  ومح ومين إلى عغدف الهرولغة إلغى "إسغرا،يال" أمغال  فغي حغال  

ال  بطرق أخرى غير المرور بها.  أزماتهمع فأزمات المنطقة ت حا
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دين ومتعافين وأر يعمال معا  من أجغال وتمن ى مشعال ل     حركة فتح وجميع الفصا،ال أر ي ويوا أقوياءع موح 

ي بأبنا،ه ويستحق قيادة تسهر مغن أجغال أر ترسغم مسغتقلله. وتغابع:  مصلحة فلسطين وقضي تنا وشعلنا الذي يضح 

وهغغذا المنجغغز  "ار ا وار يغغا إخغغوايي الشغغركاء فغغي الغغوطن وحركغغة فغغتح أر ي عيغغد ا عتلغغار لمنظمغغة التحريغغر

ة  الغوطني"ع مشغغيرا  إلغغى أر العغغدو ا سغغرا،يلي وبعغغ  ا طغغرا  أرادوا أر ت حصغغر القضغغي ة الفلسغغطيني ة فغغي غغغز 

 والضف ة وأر تحصرها في السلطة.

  

 السلطة الفلسطينية تطالب بريطانيا رسميا  بإلغاء وعد بلفور
رسمي ا  بإل اء وعغد بلفغور خغالل لقغاء جمعغه ذكر وزير الخارجية الفلسطينيع رياض المال يع أي ه طلب     

ع في العاصمة اللريطايية لندرع حسلما أفادت 31/10/2016 مع يظيره اللريطاييع بوريأل جويسورع ا ثنين

تشرين الثايي/ يوفملر. وقال الوزير: "طاللنغا الجايغب اللريطغايي أر ي صغدر وعغدا  جديغدا  ي نهغي  2 وكالة "وفا" 

عاماع تلتزف فيه بريطاييا بحق  تقرير المصير للشعب الفلسطيني ودعمهغا  قامغة دولغة  99 الوعد الذي مر  عليه

فلسطيني ة وا عترا  بالدولة الفلسطيني ة"ع م ضيفا : "تحغد ثنا عغن المسغنولي ة التاريخي غة للريطاييغا تجغاه مغا حغدث 

غال مسغنولي اتها حيغال مغا حغدث يتيجة وعد بلفور وا عتذار المطلوب إر كايغو تملغك الجغرأة والشغجاعة فغي ت حم 

  ضد  الشعب الفلسطيني يتيجة الوعد".

كشف مستشار الر،يأل الفلسطيني ة للشنور ا ستراتيجية د. حساف زملغ ع فغي حغديث لغـ"القد " دوت و    

ة بعغغد ل مغغر  عامغغا الحغغوار مغغع الفلسغغطينيين حغغول وعغغد بلفغغورع حيغغث  99 كغغوفع "قلغغول الح ومغغة اللريطايي غغة  و 

هو  الح ومة اللريطايي ة دعوة لمسغنول فلسغطيني رفيغع المسغتوى للحغوار حغول قضغي ة وعغد بلفغورع رافضغا  وج 

ال شف عن المزيد من تفاصيال الزيارة ومن سيقوف بها"ع وقال "إي ها سابقة لم تحصال من قلال بأر تقلال بريطاييا 

لملني على قاعغدة الصغداقة المتينغة بالحوار حول الوعدع لذلك يحن يرح ب في هذا المسعىع ومستعد ور للحوار ا

 مع بريطاييا".

    

 "إسرائيل" غير مستعدة لهجمات إلكترونية معادية "مراقب الدولة":
قغة بإسغرا،يالع فإي هغا       حد  قال باراك رابيدع المراسال السياسي لصحيفة هآرتألع إي ه في عال  التهديغدات الم 

تقاعغد غير مستعد ة بما فيه ال فاية لمواجهة هجمات إل عاديةع وفقا  لما أعلنه مراقغب الدولغة القاضغي الم   ترويي ة م 

يوسي شابيرا في تقريره السنوي الذي صدر ملخ صه أمأل الثالثغاء.وات هم التقريغر جهغات مسغنولة فغي إسغرا،يال 

ات بعدف ا متثال لتوصيات جهغاز ا مغن ا سغرا،يلي العغاف )الشغاباك(ع بتغوفير إجغراءات الحمايغة الالزمغة لشغل 

ة بها لتحصينها من أي هجمات منظ مة.  الحواسيب الخاص 

وقال شابيرا: "إر الث رة ا ساسي ة فغي عغدف مواجهغة إسغرا،يال تهديغدات الهجمغات ا ل ترويي غة بالشغ ال      

الال،ق ت من في تنازع الصالحيات بين هيئة الهجمات ا ل ترويي ة الوطنيغة وجهغاز الشغاباك وشغل ة الغدفاع مغن 

 ا ل ترويي ة التي أقامها حديثا  م تب يتنياهو". الهجمات

وأشار المراقب إلى أر جوهر ا خفاق ا سرا،يلي في موضوع الهجمات ا ل ترويي ة ي من فغي وجغود      

فجوة كليغرة بغين خطغورة تهديغد الهجمغات ا ل ترويي غة علغى مختلغف القطاعغات ا مني غة والمديي غة فغي إسغرا،يالع 

 المتوف رة من قلال المستويات المديي ة والح ومي ة في الدولة.وإيخفاض الجاهزية 

  

 : اّفاق فلسطينية ورؤية مصرية لغزة(2السخنة )مؤتمر العين 
غغع        بمنتجغغع العغغين السغغخنة ورشغغة العمغغال حغغول التفاعغغال ا يجغغابي بغغين قطاعغغات المجتمغغع المصغغري  دق 

مهغغغا المركغغغز القغغغومي لدراسغغغات الشغغغرق ا وسغغغ  والتغغغي ينظ   عة"ة ورؤى مصغغغري  "افاق فلسغغغطيني  عوالفلسغغغطيني
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غغعغغدد مغغن مغغن الشخصغغي   ةبمشغغارك ة وا كغغاديميين والخلغغراء واللغغاحثين المصغغريين والعشغغا،ر ورجغغال ات العام 

 ا عمال وا عالف والشلاب الفلسطينيين .

ورشغة يغأتي ر عقغد هغذه الأد فيهغا وافتتح الدكتور أحمد الشربيني مدير المركغز ورشغة العمغال ب لمغة أك غ     

 ة محغورا  ة الفلسغطيني  وفاء  لعهد قطعناه على أيفسنا في المركز القومي لدراسات الشرق ا وس  بأر تظال القضغي  

ة مشغغتركة تضغغع ة عربي غغةع مسغغتهدفين مغغن ذلغغك بنغغاء أجنغغدة وطني غغة وا كاديمي غغهتماماتنغغا اللحثي غغ  وممتغغدا   ا  أساسغغي  

الدولغة  رات الراهنغة فغي منطقتنغاع والتغي لغم تعغد تمغأل  ت ي  يات والم  الرؤى وتطرح الحلول ال فيلة لمواجهة التحد  

 رت في تماس ها الداخلي.ما طالو المجتمعاتع وأث  ة فحسبع وإي  العربي  

ةع فغي ة اليومي  حتياجاته المعيشي  القد بات المواطن الفلسطيني يعايي صعوبات كليرة في تأمين "وقال:       

ةع بغال إر ية والتعليمي غي الخغدمات الصغح  ع واللطالغةع وغغالء ا سغعارع وتغرد  تصغاعد مطغرد لمعغدالت الفقغر عال  

سغتمرار أيشغطته ومصغايعه وشغركاتهع أو حتغى إخر عراقيغال فغي القطاع الخاص الفلسطيني صار يواجه هو اآل

 ."ةة من ملار ومرافق تحتي  ة ا سرا،يلي  رته اآللة العس ري  ا سهاف في إعادة إعمار ما دم  

ة للفلسطينيينع وعدف وفاء ويزداد هذا الوضع خطورة بالنظر إلى تراجع المساعدات الدولي  "وأضا :      

خر منخفضاع في ضوء ما تشهده لتزاماتهمع بال إر الدعم المالي ا قليمي أصلح هو اآلإالمايحين الدوليين ب امال 

يغغرادات خغغالل السغغنوات وتنغغاقص ا قتصغغادي قتصغغادات العربيغغة مغغن أزمغغات وتلغغاطن لمعغغدالت النمغغو ا ا 

 ."ا خيرة

ة التغي قتصادي  ة وا من المركز القومي لدراسات الشرق ا وس  لهذه المخاطر ا يسايي   إدراكا  "وقال:      

سغات الفاعلغة يواجهها الفلسطينيورع يأتي تنظيم هذه الورشة التي تستهد  با سا  مناقشغة دور القغوى والمنس  

غ ةع فضغال  قتصغادي  ة وا يات ا يسغايي  الفلسطيني في مواجهغة التحغد   في المجتمع المديي لال أل الس غعغن محاولغة تلم 

ة ستنهاض القو  محاولة   ة. وما ذلك ا مر إال  ة في المحافال الدولي  جتماعي  ة تفعيال هذه المنسسات ا ال فيلة ب يفي  

 ."ة هذا الشعب وحقوقه المشروعةلقضي   ةالرافعة ا ساسي   ـوما تزال  ـة التي كايو ة الفلسطيني  الذاتي  

ة بغغين ة التاريخي غغيجابي غغة توعيغغف التفغغاعالت ا مغغدى إم ايي غغ بغغال إر الورشغغة تنغغاقش أيضغغا  "وأضغغا :     

ة مشتركة لتخفيغف معايغاة المغواطن قتصادي  اة والمجتمعين المصري والفلسطينيع في طرح رؤى وحلول إيسايي  

 ."ةع وتفعيال التعاور المشترك بين رجال ا عمال في الللدينجاري  الفلسطينيع علر تعزيز العالقات الت

إر الرهغغار علغغى قغغوى المجتمغغع المغغديي الفلسغغطينيع بمختلغغف شغغرا،حه مغغن مغغرأة وعشغغا،ر " وأضغغا :     

ة يسغتدعي با سغا  لملمغة الجهغودع قتصغادي  ة وا للخرو  من ا زمات المعيشي   عوشلاب ورجال أعمال وإعالف

ة ومغن هنغا تغأتي ة لألزمغات الفلسغطيني  قتصغادي  إة فغي بنغاء حلغول رؤى بديلة ت ور أكثغر فاعلي غوتوجيهها صوب 

ة التغي بغدا سغتقطابات الداخلي غسات المجتمع المديي فغي بنغاء توافغق داخلغي يتجغاوز االضرورة تفعيال أدوار منس  

 ."الخاسر ا كلر فيها هو المواطن الفلسطيني

لغر والغدرو  عغن أدوار المجتمغع المغديي الفلسطينيع سيجد فيه ال ثير من الع  من ينظر للتاريخ "وقال:     

 ال عهيغغرا  جتمغغاعي شغغ   إة بنغغاء رأ  مغغال سغغتطاعو ا سغغر الفلسغغطيني  إة.. فقغغد ة الوطني غغفغغي بنغغاء اللحمغغة الداخلي غغ

تهم الي  وئويات... كمغغا أعلغغى رجغغال ا عمغغال الغغوطنيين مغغن مسغغيعيغغنهم علغغى مواجهغغة التحغغد   ا  ومعيشغغي   ا  قتصغغادي  إ

غةة الفلسغطيني  ة تجاه القضغي  جتماعي  ا  ال بيئغة امنغة حافظغو علغى تماسغك دها أر تشغ   .. واسغتطاعو العشغا،ر بتوح 

 ".جتماعيال يار ا 

سغغات المجتمغغع المغغديي فغغي الواقغغع ل جلسغغة عمغغال حغغول دور منس  فغغي يومهغغا ا و   وياقشغغو ورشغغة العمغغال 

سغغتئنا  القغغاهرة ومحغغافظ المنوفيغغة إبر،اسغغة المستشغغار عغغدلي حسغغين ر،غغيأل مح مغغة  عقتصغغادي الفلسغغطينيا 

ث فيهغغغا مغغغن الجايغغغب الفلسغغغطيني محسغغغن وتحغغغد   عةوالقليوبيغغغة ا سغغغلق ور،غغغيأل لجنغغغة الشغغغراكة ا ورومتوسغغغطي  

ة بغالمركز القغومي سغتاذ العلغوف السياسغي  أمن الجايب المصغري الغدكتور حسغن سغالمة عومال صيافأبورمضار وأ

 ة.ة والجنا،ي  جتماعي  حوث ا للل
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ات للتعغغاور ة إيجغغاد الي غغقتصغغادي الفلسغغطيني وكيفي غغخغغرى حغغول الواقغغع ا أفغغي جلسغغة  تغغم  النقغغاشكمغغا      

ة قتصغاد والعلغوف السياسغي  ة ا قتصغاد وعميغدة كلي غسغتاذة ا أ عأعمالها الدكتورة عاليغة المهغدي وترأ  عالمشترك

ب مغغن الجايغغب المصغغري الغغدكتور وعق غغ عالجايغغب الفلسغغطيني مغغاهر الطلغغاعث مغغن وتحغغد   .بجامعغغة القغغاهرة سغغابقا  

 جامعة القاهرة. في قتصادة ا قتصاد ب لي  ستاذ ا أ عفخري الفقي

ث من الجايب الفلسغطيني فيصغال وتحد   عقتصاد الفلسطينيش حول رؤية لتطوير وتنمية ا انقال أيضا  تم      

 قتصاد جامعة القاهرة.ة ا  لي  في قتصادستاذ ا عأفخري الفقيب من الجايب المصري الدكتور وعق   عالشوا

بر،اسغة الغدكتور أحمغد زايغد عميغد  عةة فغي المصغالحة المجتمعي غحول دور العشا،ر الفلسطيني   م  النقاشكما ت

 عركلغة بغوأث فيها مغن الجايغب الفلسغطيني عطغا ماضغي وصغالح الغدين وتحد   عة اآلداب جامعة القاهرة سابقا  كلي  

كليغغة اآلداب جامعغغة  فغغي جتمغغاع السياسغغيسغغتاذ علغغم ا أب مغغن الجايغغب المصغغري الغغدكتور سغغعيد المصغغري وعق غغ

 القاهرة.

ث فيها من الجايب الفلسغطيني سغعيد علغد وتحد   عةش حول دور الشلاب في المصالحة المجتمعي  انقال  وتم     

 خلير في دراسات الشلاب. ب من الجايب المصري الدكتور يوسف ورداييوعق   عه وغسار القيشاوي

ث سات المجتمع المديي في الواقع ا يسايي والمجتمعي الفلسطيني وتحغد  ش حول دور منس  قانال أيضا  تم     

ب مغغن الجايغب المصغغري الغدكتور حسغغن وعق غ عبغو جغغامعأفيهغا مغن الجايغغب الفلسغطيني محمغغود الضغاهر وياسغغر 

 ة.ة والجنا،ي  جتماعي  لحوث ا ة بالمركز القومي للستاذ العلوف السياسي  أسالمة 

سغتئنا  إترأسغها المستشغار عغدلي حسغين ر،غيأل مح مغة  فغي جلسغة  واياقشغ وفي اليوف الثايي للورشغة     

ات تفعيغال لي غاحغول  محغورا   عورومتوسغطيةالقاهرة ومحافظ المنوفية والقليوبية ا سلق ور،يأل لجنة الشراكة ا 

 عبويحغغال وعغغالء ال اليينغغيأث مغغن الجايغغب الفلسغغطيني ياديغغة وتحغغد   عدور منسسغغات المجتمغغع المغغديي الفلسغغطيني

كما . ة سابقا  ات ا هلي  ة للجمعي  المدير التنفيذي للشل ة العربي   عمايي قنديالأب من الجايب المصري الدكتورة وعق  

لجايغب ث مغن اوتحغد   عةسغات المجتمغع المغديي الفلسغطيني فغي المحافغال الدولي غخر حول دعغم منس  امحورا   ياقشوا

بغو زيغد مسغاعد وزيغر أد ب مغن الجايغب المصغري السغفير سغي  وعق   عالفلسطيني أمجد الشوا وصالح علد العاطي

 الخارجية ا سلق.

تحغغو  الورشغة محغغورا   وياقشغغ  عقتصغاد السغغابقوزيغغر ا  عبغوعليأترأسغغها سغغلطار  خغرىأوفغي جلسغغة      

ث مغن الجايغب وتحغد   "عالجايلين المصغري والفلسغطينية بين ة والتجاري  قتصادي  يحو تفعيال العالقات ا "عنوار 

حغاد المسغغتثمرين ت  مغين العغغاف  ا  عب مغن الجايغغب المصغري السغغفير جمغال بيغغوميوعق غغ عالفلسغطيني حلغغيم حللغي

ث مغن وتحغد   عقتصغادي بغين الجغايلينعمغال فغي دفغع التعغاور االحول دور رجغال ا  محورا   واياقش كما .العرب

 ب من الجايب المصري السفير جمال بيومي.وعق   عسامة كحيالأالجايب الفلسطيني 

في جلسة ترأسها الدكتور محمود علغم  عةعالف في المصالحة المجتمعي  حول دور ا  محورا   واكما ياقش     

رمضغار ومحمغد  بغوأث من الجايب الفلسطيني سغعود وتحد   عجامعة القاهرة ا سلق في عالفالدين عميد كلية ا 

 ب من الجايب المصري ياسر علد العزيز الخلير ا عالمي.وعق   ععثمار

ث فيهغغا مغغن الجايغغب وتحغغد   عةخر حغغول دور المغغرأة الفلسغغطينية فغغي المصغغالحة المجتمعي غغا امحغغور واوياقشغغ

وزيغر  ةمسغاعد عب مغن الجايغب المصغري السغفيرة منغى عمغروعق غ عبو يغدىأالفلسطيني منى علد العزيز وإيعاف 

 المجلأل القومي للمرأة. في ةلجنة العالقات الخارجي   ةور،يس ة سابقا  الخارجية للشنور االفريقي  


