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 تفاق إقليمي بقيادة ترامبهيرتسوغ: نأمل في التوصل إل

 إسرائيلدون فرض عقوبات على قرابة نصف األميركيين يؤي   

 مشاريع قرارات لصالح فلسطين 8األمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 

  بلدية القدس  فيستيطانية الف الوحدات اإلآل مخططا   20

 الخارجية: رفض نتنياهو للمؤتمر الدولي يعكس حقيقة مواقفه المعادية للسالم 

 باريس للسالمره فرنسا بخصوص مؤتمر أبو ردينة: نحن موافقون على كل ما تقر   

 مريكية الجديدةدارة األوفد فلسطيني إلجراء محادثات في واشنطن مع اإل 

 ستيطانبالقراءة األولى مشروع قانون شرعنة اإل الكنيست يقر   

 سراع بعقد مؤتمر السالمد دعم المبادرة الفرنسية واإلالتعاون الخليجي يؤك   
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 آالف شاقل 10لى سرائيل: عقوبة رفع األذان في المساجد قد تصل إإ 

 الشهر الجاري 21ستيطان دوليا  ومؤتمر باريس للتسوية في ة إلدانة اإلمشاورات عربي   

 عدم جاهزية إسرائيل للحرب ال يقتصر على الجبهة الداخلية

 ة الجبهة الداخلية لحرب مقبلةمراقب الدولة ينتقد عدم جهوزي   

 وستواصل حلمها نحو الدولة  ستقل  لن تتخلى عن مبادئها وهويتها وقرارها الم عباس:  

 يات المرحلة في إسطنبولمؤتمر القدس وتحد   

 د حماس بالضفةموقع "واال": "إسرائيل" والسلطة تخشيان تمد   

 ة لمواجهة األسوأ في عهد ترامبتقرير: السلطة الفلسطينية تضع خط  

 مشعل يدعو لتكثيف جهود دعم فلسطين في المحافل الدولية

 اكةحتالل الفت  تنضم ألسلحة اإلقنبلة جديدة 

ة والجوالن تحذيرات من  هجوم كوماندوز ُمباغت من لبنان وغز 

 ةة قومي  الشرطة اإلسرائيلية وسلطة المطافئ: الحرائق ليست على خلفي  

 ستيطانية السالم اآلن" تنشر تقريرا  حول قانون شرعنة المواقع اإل"

 نتفاضة القدسإندالع إمنذ  طفل 2,500أسير بينهم  9,000حتالل اعتقل اإل

 حتالل في القدس تصادق على ترخيص مخطط "مصعد البراق" بلدية اإل

 د األمن القوميأنفاق السيسي تهد  

 ةة الفلسطيني  القضي   ة لحل  الصين تدعو إلعطاء األولوي  

 ستيطانالدولتين يستوجب وقف اإل روسيا: حل  

 حماس: يدنا ممدودة للمصالحة مع فتح

 نية والسايبر اإلسرائيلي في يد متسرحي الجيششركات التق

  حتالل يعلن مناقصة بناء وتشغيل كنيس "جوهرة إسرائيل" اإل

  وقتا خالل تشرين الثاني 48حتالل منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي اإل

 مصر تفصل بين اإلخوان و"حماس" والتعاون بينهما بات ضرورة

  حتالل صة لكشف جرائم اإلتشكيل لجان متخص   : برلمانيون ألجل القدس
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 دينيس روس: الرئيس ترامب قد يصنع السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 ألمانيا تعتزم توسيع نطاق تعاونها مع "إسرائيل" في المشروعات التنموية بأفريقيا

 مليون دوالر أضرار الحرائق األخيرة في "إسرائيل" 524

 إقليمي يهدف إلى قلب مبادرة السالم العربية نتنياهو بحل  أبوردينة: مطالبة 

 مركزية فتح: قرارات المؤتمر السابع خطة عملنا وخارطة طريقنا 

 نقسامة تنهي اإلعزام األحمد: الظروف مواتية لخطوة سياسي  

 الفصائل الفلسطينية ترفض قطع راتب المطران عطا هللا 

 هدفه تصعيد الكراهية والبعد عن السالمنتخاب فتح لمروان البرغوثي إنتنياهو: 

 تفاق "قناة البحرين" مع األردن تجسيد لـ"نبوءة" هرتسلإنتنياهو: 

 ستيطان دون فرض عقوبات على "إسرائيل" بسبب اإلنصف األمريكيين يؤي  

 حتاللتقرير: حركة المقاطعة )بي دي أس( توجع اإل

 عتراف بدولة فلسطينالخارجية الفلسطينية تطالب اإلدارة األمريكية باإل

 من الشهر الجاري 21عريقات: فرنسا أبلغت القيادة بموعد عقد المؤتمر الدولي للسالم في 

 يدعو لتشكيل "قائمة سوداء" لمن يدعو لمقاطعة "إسرائيل" إردان

 % من أراضي الضفة60ستيطان خطوة لضم بينيت: تشريع اإل

 ر جاهزة لحرب مقبلةمراقب الدولة: الجبهة الداخلية اإلسرائيلية غي

ٍ لألسطول األمريكي      إسرائيل ديفنيس: هل تحول ت "إسرائيل" إلى ميناٍء بيتي 

 جتماع في باريسه دعوة لعباس ونتنياهو لإلفرنسا توج  

 ستراتيجي للواليات الُمتحد ة إ% من األمريكيين يعتقدون أن  "إسرائيل" رصيد 76

  ة زراعية لعقد أول قم   إسرائيل تستضيف وزراء من دول غرب أفريقيا

 ل لسالم نهائي مع الفلسطينيين خالل السنوات القريبةليبرمان:  التوص  

 ها تقسيم العراق وسوريةليبرمان: هناك ثالثة سيناريوهات للشرق األوسط أهم  

 توافق على بيع حقلي غاز بحريين إلى مجموعة يونانية: إسرائيل

 دوالر 2,600األذان قد تصل إلى الليكود والبيت اليهودي: عقوبة رفع 
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 جديد تجاه قطاع غزة وحماس توّجه :مصر 

د من شأنه أن يسممح ووضع نهج جدي ،ةرت القيادة المصرية تغيير موقفها تجاه قطاع غز  قر  

 ة وخلق الهدوء واألمن على الحدود مع شمال سيناء.ة مع غز  قتصادي  إببناء عالقات 

هما بدايمة المنهج المصمري ر إليهما علمى أن  نظ مه كبادرة يمكمن أن يُ ن  إة، فمصادر مصري  حسب و

 .ة وحماسنتقادات وسائل اإلعالم حول قطاع غز  إفي األسابيع األخيرة تخفيض  الجديد، تم  

نحمو حكوممة حمماس فمي محاولمة  جديدا   خذ نهجا  مصر تت   ن  إف"وبحسب " نيوز وان" العبري 

هناك عالمة أخرى علمى تغييمر ؛ وة وشمال سيناءقطاع غز  ة على طول الحدود مع للتهدئة األمني  

 بحممقفممي مصممر بإلغمماء عقوبممة اإلعممدام  سممتئنافقممرار محكمممة اإل هممي موقممف مصممر مممن حممماس

 .  "الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي أدين بالتآمر مع حركة حماس ضد مصر

ئمميس المخممابرات ر ،الرجممل الممذي تربطممه عالقممات وثيقممة مممع حممماس للتقريممر، فممإن   ووفقمما  

عتماد نهج جديد حيال حركمة حمماس شمبيه بالمذي كمان يتبعمه رئميس إر قر   ،يالمصرية خالد فوز

خذتمه للمنهج المذي ات   ة وحمماس، خالفما  المخابرات المصري السابق عمر سمليمان تجماه قطماع غمز  

 . مصرالرئيس السيسي السلطة في  تول يمصر منذ 
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ولة لتحقيق تهدئة بالوضع في شمال سيناء يجب أن تمتم أي محا والنهج الجديد يعتمد على أن  

زة. وتريمد اآلن مصمر بنماء عالقمات عن طريق إنشاء همدوء فمي العالقمات بمين مصمر وقطماع غم

قتصادي للقطاع وشمال سيناء، على أممل ة في محاولة لتحسين الوضع اإلة مع قطاع غز  قتصادي  إ

 .ا  حماس سوف تساعدها أمني   أن  

 القماهرة وضمعت نهجما   د أن  ة أك مة المصري  مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجي   كما أن  

ق علمى ة. والخطموة األولمى بمدأت بالفعمل تتحق مفمي التعاممل ممع مشماكل قطماع غمز   وإيجابيما   جديدا  

  ة. أرض الواقع من خالل السماح للوفود الفلسطينية بأن تزور مصر من قطاع غز  

لمي ة الجديدة في القماهرة ممع ممث  ة المصري  جتماعات السياسي  ية عقد اإلن المرحلة الثانتتضم  و

ممة الجهماد اإلسمالمي، برئاسمة األممين العمام حيث زار وفد من منظ   ؛ة المختلفةالفصائل الفلسطيني  

جتماعمات. ويبمدو أن مصمر مصمر قبمل أسمبوعين للتمهيمد لهمذه اإلالدكتور عبد هللا رمضان شملح 

 ،ةة لتحقيمق المصمالحة الوطني مط بين الفصائل الفلسطيني  ا التقليدي في التوس  تريد العودة إلى دوره

 ة محمود عباس.ر بين مصر ورئيس السلطة الفلسطيني  وإبعاد قطر بعد التوت  

    

 سرائيل"إكبر لدولة "عباس هو العدو األ وزير شتانيتس:ال

 ، سمرائيلإكبمر لدولمة األ ن المرئيس عبماس همو العمدوأسرائيلي يوفال شتانيتس الوزير اإلقال 

   .سرائيل ومحوها عن الوجودإلى تقويض دولة إعام يسعيان  ه والسلطة الفلسطيسنية بشكلٍ ن  أو

والمذي  عباس أممام ممؤتمر فمتح السمابع،على خطاب الرئيس  تعقيبا  أقوال الوزير جاءت      

عتممرافهم إنيين سيسممحبون الفلسممطي ن  إة فممالدولممة الفلسممطيني  بسممرائيل إذا لممم تعتممرف إه ن ممأقممال فيممه 

 باسرائيل. 

   

 

 سرائيلإنقالب في إر من بينت يحذ
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ئمتالف الحكمومي بطمرح علمى قمرار اإل تعقيبما   ،سرائيلي نفتالي بينتقال وزير التعليم اإل     

  ،عيمد الحكمم للمعسمكر الموطني والقمومييُ   مما جمرى ن  أ"التسوية" للتصويت في الكنيسمت،  قانون

نقمالب عمام إنقالبا  يشمبه إكون ه سين  إت المصادقة عليه، فهذا القانون وتم   مر  إذا " وأضاف بينت:

ى سممم  ة أخممرى"، مشمميرا  إلممى ممما يُ ر مممر  نقممالب تكممر  ويمكننمما حينهمما أن نقممول إن هممذا اإل، 1977

 29يمه زممام الحكمم بعمد نتخابمات عمن فموز الليكمود وتول  ، حمين أسمفرت نتمائج اإل77نقالب عام إب

 من حكم حزب "مباي" العمالي.عاما  متواصال  

سممرائيلي نتقلمت الكنيسممت اإلإ" اليموم بالحممدث التماريخي قممائال :ووصمف بينممت، مما جممرى      

الضممف ة سممرائيلية علممى لسممطينية إلممى مسممار فممرض السمميادة اإلاليمموم مممن مسممار إقامممة الدولممة الف

 ".الغربي ة

 

 فاق إقليمي بقيادة ترامبتّ ل إلنأمل في التوصّ  هيرتسوغ:

تفماق إل إلى أعرب زعيم المعارضة اإلسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ، عن أمله في التوص       

ة تحمت قيمادة المرئيس األميركمي المنتخمب دونالمد سالم إقليممي يشممل الفلسمطينيين والمدول العربي م

إسمرائيل تواجمه لحظمة الحقيقمة، " :د في واشمنطننعق  خالل مؤتمر منتدى سابان المُ   وقال ترامب.

ر مما إذا كانمت سمتنهي قر  نفصال عن الفلسطينيين، علينا أن نُ بنفسها بشأن اإل ا  خذ قرارن تت  يجب أ

م شمجاعا   خمذ قمرارا  الدولتين أو أن تت   رؤية حل    فماق إقليممي تماريخي يكممل رؤيمة حمل  ت  ل إلبالتوص 

العالقمات بمين إسمرائيل واإلدارة األميركيمة  وأشار إلى أن   ."ولتين بالحفاظ على السالم واألمنالد

فماق ممع اإلدارة الجديمدة علمى ت  علمى ضمرورة اإل دا  مشمد   ،ت على ما يمرام فمي الفتمرة األخيمرةليس

 الدولتين. قة لدعم حل  دة ومنس  ة موح  قضايا سياسي  

المعارضممة  أن   نمما  ة، مبي  سممتيطاني  سمموغ لمشممروع قممانون تشممريع البممؤر اإلق هيرتوتطممر       

ع من اإلدارة األميركية الجديدة أن توضح لحلفائها وتوق   ه في الكنيست.ت ضد  إلسرائيلية ستصو  ا

فماق ممع إيمران ت  كاإل ،بشمأن القضمايا فمي المنطقمة واضمحٍ  في منطقة الشرق األوسط موقفها بشكلٍ 

 .اإلسمرائيلي –عتدلمة والصمراع الفلسمطيني ة المُ والحرب على داعش وسوريا والجبهات اإلقليمي م
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ة عظمممى نشممطة فممي منطقممة الشممرق األوسممط حممدة كقممو  د علممى ضممرورة عممودة الواليممات المت  وأك مم

 التهديدات ال تردعها بشأن قضايا المنطقة. د للجميع أن  وتؤك   ة  وقو   تستخدم سياسات أكثر حزما  

  

 دون فرض عقوبات على إسرائيلقرابة نصف األميركيين يؤيّ 

، عن مؤسسة 2016ديسمبر )كانون أول(  2الجمعة ستطالع جديد للرأي صدر يوم إكشف 

وبات علمى دون فرض عقما يقرب من نصف األميركيين يؤي   ها في واشنطن، أن  بروكينغز ومقر  

ألمف مسمتوطن إسمرائيلي  600ستيطاني اإلسرائيلي. ويعميش أكثمر ممن إسرائيل بسبب النشاط اإل

 ة.ة والقدس الشرقي  ة الغربي  في الضف  

فتتمماح أعمممال الممدورة السممنوية لممـ "منتممدى سممابان" إتزامنممة مممع سممتطالع مُ وجمماءت نتممائج اإل

ة ة واألميركي مممة اإلسمممرائيلي  ات السياسمممي  ز الحممموار المفتممموح بمممين الشخصمممي  للسياسمممات، المممذي يعمممز  

 الرفيعة.

دون % ممن األميمركيين يؤي مم46سمة "بروكينغمز" أن سمتطالع المذي أجرتمه مؤس  وجماء فمي اإل

ة والقمدس ة الغربي مة في مناطق الضف  ستيطاني  على سياساتها اإل ا  رائيل رد  إس ة ضد  إجراءات عقابي  

 % خالل العام الماضي.9ل زيادة بنسبة ة، وهو ما يمث  الشرقي  

    

 مشاريع قرارات لصالح فلسطين 8ة ساحقة األمم المتحدة تعتمد بأغلبيّ 

ق بوكالمة ساحقة، ثمانية مشاريع قرارات تتعل   ةٍ ، بأغلبي  حدةة لألمم المت  ة العام  عتمدت الجمعي  إ

ماألمم المت   ة حدة إلغاثة وتشغيل الجئمي فلسمطين فمي الشمرق األدنمى )األونمروا(، وباللجنمة الخاص 

حقوق اإلنسان للشمعب الفلسمطيني وغيمره  ة التي تمس  ة بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلي  المعني  

 ة.ان العرب في األراضي المحتل  من السك  

ة ة بالمسممائل السياسممي  علممى توصممية اللجنممة الرابعممة المعني مم وقممد جمماءت هممذه القممرارات بنمماء  

مم ة بوكالممة "األونممروا" ل القممرارات المتعلق ممسممتعمار، تحممت بنممدين أساسمميين: األو  ة وإنهمماء اإلالخاص 

 ة القرارات األربع التالية:ة العام  حيث اعتمدت الجمعي  
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( دولمة لصمالح القمرار، 167ة )الالجئمين الفلسمطينيين" بأغلبي م"تقديم المسماعدة إلمى  قرار -1

( دول عممن التصممويت مممن ضمممنها الواليممات 9ومعارضممة دولممة واحممدة هممي إسممرائيل، وإمتنمماع )

 المتحدة وكندا.

وأعمممال  1967قممرار "النممازحون نتيجممة ألعمممال القتممال التممي نشممبت فممي يونيممو حزيران  -2

( دول، ممن ضممنها إسمرائيل 6لمة لصمالح القمرار، ومعارضمة )( دو166القتال التالية"، بأغلبية )

 ( دول عن التصويت.6حدة وكندا، وامتناع )والواليات المت  

( 6( دولممة لصممالح القممرار، ومعارضممة )167ة )قممرار "عمليممات وكالممة األونممروا" بأغلبي مم -3

 ت.( دول عن التصوي5متناع )إحدة وكندا، ودول، من ضمنها إسرائيل والواليات المت  

( دولممة 165قممرار "ممتلكممات الالجئممين الفلسممطينيين واإليممرادات اآلتيممة منهمما" بأغلبيممة ) -4 

متنمماع إحممدة وكنممدا، و( دول، مممن ضمممنها إسممرائيل والواليممات المت  7لصممالح القممرار، ومعارضممة )

 .( دول عن التصويت5)

ة فمي الممارسمات اإلسمرائيلي  ة بالتحقيق ة المعني  ق بتقرير اللجنة الخاص  ا البند الثاني والمتعل  أم  

العمرب فمي األراضمي المحتلمة،  انحقوق االنسان للشعب الفلسمطيني وغيمره ممن السمك   التي تمس  

 ة من خالله أربع قرارات أيضا  وهي:ة العام  عتمدت الجمعي  إفقد 

م -1   ة التمي تممس  ة بمالتحقيق فمي الممارسمات اإلسمرائيلي  ة المعني مقرار "أعممال اللجنمة الخاص 

ان العممرب فممي األراضممي المحتلممة" بأغلبيممة نسممان للشممعب الفلسممطيني وغيممره مممن السممك  ق اإلحقممو

ائيل والواليات المتحدة وكنمدا، ( دولة، من ضمنها إسر11( دولة لصالح القرار ومعارضة )91)

 ( دولة عن التصويت.    73متناع )إو

 12المتعلقمممة بحمايمممة الممممدنيين وقمممت الحمممرب، المؤرخمممة  ة جنمممي"إنطبممماق إتفاقي ممم قمممرار -2

ة، وعلى األراضمي ة، بما فيها القدس الشرقي  على األرض الفلسطينية المحتل   1949أغسطس آب 

( دول ممن ضممنها 6( دولة  لصمالح القمرار، ومعارضمة )168العربية المحتلة األخرى" بأغلبية )

 ( دول عن التصويت.  6متناع )إائيل والواليات المتحدة وكندا، وإسر
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ة في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشمرقية، قرار "المستوطنات اإلسرائيلي   -3

( دول، مممن 6( دولممة  لصممالح القممرار، ومعارضممة )165والجمموالن السمموري المحتممل" بأغلبيممة )

 ( دول عن التصويت.    7متناع )إائيل والواليات المتحدة وكندا، وضمنها إسر

حقموق اإلنسمان للشمعب الفلسمطيني فمي األرض  قرار "الممارسات اإلسرائيلية التي تمس   -4

( دولمة  لصمالح القمرار، ومعارضمة 162الفلسطينية المحتلمة، بمما فيهما القمدس الشمرقية" بأغلبيمة )

 ( دول عن التصويت.8متناع )إئيل والواليات المتحدة وكندا ، و( دول، من ضمنها إسرا7)

 

  بلدية القدس  فيستيطانية الف الوحدات اإلآل مخططا   20  

حمتالل فمي القمدس يموم ناء والتخطيط" التابعة لبلديمة اإلى بـ"اللجنة المحلية للبسم  ما تُ  طرحت

، في منطقة القدس لمناقشتها للمصادقة والدفع بهما ستيطانيا  إ مخططا   20، 2016-12-6األربعاء

 قدما  نحو التنفيذ السريع.

سمتيطان ط اإلطمات همو المصمادقة علمى مخط ملى أن من بمين أكبمر همذه المخط  إولفتت البلدية 

 ممن جمدار الضمم   ة لمسمتوطنة "جيلمو" جنموب غمرب مدينمة القمدس، قريبما  في المنحدرات الجنوبي م

 ة.والفصل العنصري في منطقة بيت لحم، على أراضي قرية الولجة المقدسي  

ستيطان في مستوطنة "رامموت" شممال القمدس، حيمث زيادة اإلمناقشة  في السياق ذاته، سيتم  

زيمادة  ة وعمدد الطوابمق، بحيمث سميتم  ط لزيادة نسبة البناء وزيمادة الوحمدات السمكني  سيطرح مخط  

ة قممد صممودق عليهمما سممابقا، ليصممل العممدد اإلجمممالي فممي وحممدة سممكني   112ة، إلممى وحممدة سممكني   44

 ة.ة جديدوحدة سكني   156ط الجديد الى المخط  

حمتالل فمي القمدس، بناء والتخطيط التابعمة لبلديمة اإلإلى جانب ذلك، ستناقش اللجنة المحلية لل

 ط بناء كنيس كبير، في حي جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، فمي موقمع عماٍل يطمل  مخط  

سمتيطان والتهويمد فمي مسمتوطنة "نموف ط اإلعلى المسجد األقصى والقدس القديممة، ضممن مخط م

    .طوابق ةالكنيس من ثالث ن، على أرض جبل المكبر، وسيتكو  تسيون"
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 رفض نتنياهو للمؤتمر الدولي يعكس حقيقة مواقفه المعادية للسالم الخارجية:

ته سمتراتيجي  إ، علمى تنفيمذ 2009الحكم في العام لى إومنذ صعوده  ،سرائيلإيعمل اليمين في 

كممار وجممود نإتيطان فيهمما وتهويممدها، علممى قاعممدة سممة علممى سممرقة األرض الفلسممطينية واإلالقائممم

يعيشون في جزر ومناطق معزولمة  "مشكلة سكان"ة كـ ة الفلسطيني  حتالل، والتعامل مع القضي  اإل

وطنين بالمسمت ملميءٍ  سمرائيلي بغميض فمي محميطٍ إبرتهايمد أعن بعضها البعض، يخضمعون لنظمام 

 لى كسب المزيمد ممن الوقمت ممنإتعاقبة المُ ، يسعى نتنياهو وحكوماته اليهود. ولتحقيق هذا الهدف

عاديمة للسمالم، ئتالفمه المُ إخفي حقيقة مواقف نتنيماهو وتُ  "التكتيكات"باع سلسلة طويلة من ت  إخالل 

ممموتُ  يمممة ممممع الفلسمممطينيين، وتقممموم همممذه ل أي فرصمممة لمفاوضمممات جد  ل فمممي ذات الوقمممت وتعط مممفش 

والتفماوض ممن أجممل التفماوض، والحلممول  دوار،ماطلممة والتسمويف، وتبممادل األالتكتيكمات علمى المُ 

ة للسمكان، قتصادي، ورزم التسمهيالت الوهمي مقليمي واإلسبقة، والسالم اإلئة، والشروط المُ المجز  

شكال المفاوضات وتمدمير أي فرصمة فشال جميع أإلى إا من الشعارات والمواقف الهادفة وغيره

 قامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.إل

لمى عقمد ممؤتمر دولمي إد الفرنسمي الهمادف دت الوزارة أن رفض نتنياهو وحكومته للجهموأك  

طمار محماوالت إة، يأتي في ة وجاد  طالق عملية سالم حقيقي  قليمية ودولية إلإة جهود للسالم، أو أي  

ره نتنيماهو بمادر سمرائيلي العنيمف بالشمعب الفلسمطيني وحقوقمه، ومما لمم يفس مستفراد اإلتكريس اإل

ممم": لمممى شمممرحه قمممائال  إان ليبرمممم لمممى سمممالم نهمممائي ممممع إل ممممن المسمممتحيل وغيمممر المممواقعي التوص 

النهممائي مممع الجانممب  تأجيممل الحممل  "لممى إ ، داعيمما  "ين خممالل السممنوات القريبممة القادمممةالفلسممطيني

يسمت همي العقبمة أن المسمتوطنات ل بمات واضمحا  "ه مضيفا  أن   "،ة سنوات قادمةلى عد  إالفلسطيني 

 ."سالمأمام تحقيق ال

مضمى، فأركانمه  وقمتٍ  حقيقة مواقف اليمين الحاكم الرافض للسمالم باتمت أوضمح ممن أي   إن  

ة سمرائيلي علمى الضمف  وسعيهم لفرض القمانون اإل ،الدولتين ستيطان وبرفضهم لحل  يتفاخرون باإل

ممن المجتممع  وعماجال   شجاعا   ة، على مرأى ومسمع من العالم كله، وهو ما يستدعي موقفا  الغربي  

سممرائيل علممى القممانون الممدولي إد فمموري لتمممر   متممه مجلممس األمممن، لوضممع حممد  الممدولي وفممي مقد  

سممتيطانها إحتاللهمما وإنهمماء إة القممانون الممدولي علممى جبارهمما بقممو  ة، وإلة الدولي مموقممرارات الشممرعي  

 بشممعوب سمموة  أسممتقالله المموطني إنجمماز إطين، وتمكممين الشممعب الفلسممطيني مممن ألرض دولممة فلسمم
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سمممرائيلية علمممى اإلسمممتيطان، دون محاسمممبة الحكوممممة دانمممة لإلكتفممماء ببيانمممات اإلاإل المعممممورة. إن  

ة للتممادي حمتالل كمظل مها دولمة اإلالشمعب الفلسمطيني، تسمتغل   خروقاتها الفاضحة وجرائمهما بحمق  

 ستيطاني التهويدي الكولونيالي ألرض دولة فلسطين.ستكمال مشروعها اإلإفي 

 

 ره فرنسا بخصوص مؤتمر باريس للسالمموافقون على كل ما تقرّ  نحن أبو ردينة:

على ما قاله رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو للرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، قمال  تعقيبا  

النممماطق الرسممممي باسمممم الرئاسمممة نبيمممل أبمممو ردينمممة، إن المممرئيس محممممود عبممماس وكمممذلك القيمممادة 

 نا نمؤمن بمأن  ق بعملية السالم؛ ألن  ه فرنسا بخصوص ما يتعل  رالفلسطينية موافقون على كل ما تقر  

مممممؤتمر بمماريس للسممالم يشممك   سممتغاللها مممن قبممل الجميممع إلعممادة الحيمماة إلممى إة يجممب ل فرصممة هام 

 ة.المسيرة السياسي  

وقممف اإلسممرائيلي أن الم دا  ة مممع أي جهممد فرنسممي، مؤك ممنمما سممنتعامل بإيجابي مموأضمماف، إن       

ة أخرى بمأن إسمرائيل ستيطاني غير الشرعي يثبت للعالم مر  ستمرار البناء اإلإالرافض للسالم، و

ر التمممي خلقتهممما السياسمممة سمممتقرار والتممموت  أي جهمممد يُبمممذل إلنهممماء حالمممة عمممدم اإلة تجممماه غيمممر جممماد  

سمرائيلي بمالحقوق الفلسمطينية سمتهتار اإلسمتمرار حالمة اإلد المناخ العمام إلاإلسرائيلية، والتي تمه  

 لدولي.وبالمجتمع ا

  

 مريكية الجديدةدارة األإلجراء محادثات في واشنطن مع اإل وفد فلسطيني

سيسمافر  سياسميا   وفمدا   ن  أعلنمت أمصمادر فلسمطينية رسممية  ن  أة ة عبري  عالمي  إت مصادر قال

روا فمي رام مريكيمة. وقمد  المسؤولين فمي وزارة الخارجيمة األ ، إلجراء لقاء مع كبارلى واشنطنإ

دارة لجمهمموري، وربممما مممع مسممؤولين مممن اإلالوفممد سمميجتمع مممع مسممؤولين مممن الحممزب ا ن  أهللا بمم

 نتخبة برئاسة دونالد ترامب.المُ 
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نتهاء مؤتمر فتح، ينوي الرئيس عباس التركيز خمالل إه بعد ن  إلى أ صحيفة هآرتس وأشارت

ليمه إي بمادرت ممؤتمر السمالم المدولي المذنعقماد إل الشهر القادم علمى الموضموع السياسمي، تمهيمدا  

 سرائيل.إمن في موضوع الصراع مع لى مجلس األإفرنسا، ولتقديم مشروع قرار 

لسمملطة صممائب عريقممات، والمستشممار الوفممد الفلسممطيني مسممؤول المفاوضممات فممي ا وسيضممم  

فمي واشمنطن، حسمام زلممط، وناصمر القمدوة،  سمفيرا   را  تعيينه مؤخ   ستراتيجي لعباس والذي تم  اإل

المسؤول عن العالقات الخارجية من قبل فتح، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظممة ح لمنصب المرش  

دارة المنتهيممة واليتهمما مممام اإلأالوفممد سمميعرض  ن  إؤول فلسممطيني فممحنممان عشممراوي. وحسممب مسمم

نتهاجهممما إزاء إدارة الجديمممدة ينية، وفهمممم السياسمممة التمممي تنممموي اإلعمممات الفلسمممطالموقمممف والتوق  

 المنطقة.الفلسطينيين والصراع في 

  

 ستيطاناءة األولى مشروع قانون شرعنة اإلبالقر يقرّ  الكنيست

ى التسموية، سمم  المُ  "سمتيطانشمرعنة اإل"، مشمروع قمانون "نيسمتالك" عمدوبرلممان ال أقر       

 عضو كنيست. 51صوتا، مقابل معارضة  58بالقراءة األولى، بأغلبية 

 ةٍ ة بملكي ممقامممة علممى أراٍض فلسممطيني  سممتيطانية المُ يممنص  القممانون علممى إبقمماء البممؤر اإلو     

 خاصة، مقابل تعويض أصحاب األراضي الفلسطينيين ماليا  أو بتخصيص أراٍض بديلة لهم.

 "سمتيطانشرعنة اإل"إن قانون "بت القائمة المشتركة في الكنيست على هذا بالقول: وعق       

الحكوممة اإلسمرائيلية وممن يقودهما، فمي محكممة تهام لمحاكمة وإدانمة إل قاعدة لتقديم الئحة سيشك  

 ."ته الكنيست نهائياالجنايات الدولية، بتهمة جرائم حرب، في حال أقر  

القممانون المقتممرح غيممر دسممتوري إن "وأضممافت القائمممة المشممتركة فممي بيممان صممحفي:      

بمنماطق  ويعارض القانون المدولي، حيمث يتميح العممل بقمانون إسمرائيلي فمي المسمتوطنات القائممة
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ط إسمرائيل أممام نتهماك يمور  ية على األراضي المحتلة، وهمذا اإلالضفة الغربية، أي سيادة إسرائيل

 ."ة للعالم أجمعحتاللي  ويفضح ممارسات النهب اإل القضاء الدولي

ل سياسة نهب وسرقة في وضح النهار، ويهمدف ل، يمث  دت أن مشروع القانون المعد  وأك       

آالف بممؤرة  4إذ سمميمنع إخممالء نحممو ى مممن األراضممي الفلسممطينية، تبق ممإلممى السمميطرة علممى ممما 

إلمى  "عمونما"لمسمتوطنين فمي ة خاصة، ويضممن نقمل منمازل اقامة على أراض بملكي  ستيطانية مُ إ

ة ثممالث سممنوات قابلممة للتجديممد وبتمويممل مممن الحكومممة، رغممم فة كممأمالك غممائبين لمممد  أراٍض مصممن  

 لمشروع القانون.معارضة المستشار القضائي للحكومة 

ة وتجنيممد سممات الحقوقي ممههمما للمحافممل الدوليممة وللمؤس  وأعلنممت القائمممة المشممتركة عممن توج       

ستيطان، إلنهاء ستيالء والضغط على حكومة اإلدولي لمعارضة قانون اإلالرأي العام المحلي وال

 وغزو األرض. حتالل وتفكيك المستوطنات، بدل ضم  اإل

 

 سراع بعقد مؤتمر السالمدعم المبادرة الفرنسية واإل يؤكد التعاون الخليجي 

د المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه للمبادرة الفرنسية، وكافة أك      

سممراع بعقممد المممؤتمر القضممية الفلسممطينية، واإل الجهممود العربيممة والدوليممة لتوسمميع المشمماركة لحممل  

ة كاملمة حمتالل اإلسمرائيلي، وإقاممة دولمة فلسمطين المسمتقل  اإلولي للسمالم، والعممل علمى إنهماء الد

 ة.السيادة وعاصمتها القدس الشرقي  

فممي  37ختتممام أعمممال دورتممه الممـإذي أصممدره عقممب د المجلممس األعلممى فممي البيممان المموشممد       

، برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على مواقفه الثابتة والراسمخة البحرين

 متها القضية الفلسطينية.يال قضايا المنطقة وفي مقد  ح

ق إال بانسحاب إسرائيل الكاممل ممن كافمة د أن السالم الشامل والعادل والدائم ال يتحق  وأك       

، وإقامممة الدولممة الفلسممطينية المسممتقلة وعاصمممتها القممدس 1967األراضممي العربيممة المحتلممة عممام 

 ة ذات الصلة.ة الدولي  لمبادرة السالم العربية وقرارات الشرعي   الشرقية، طبقا  
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د المجلس األعلى على أن المستوطنات اإلسرائيلية على األراضي العربيمة المحتلمة وشد       

ة فمي طريمق تحقيمق سمالم دائمم وشمامل ل عقبة أساسمي  وتشك   ،ة بموجب القانون الدوليغير شرعي  

 في المنطقة.

حتاللهما إسرائيل من أجمل إنهماء إعلى المجتمع الدولي بالضغط على األ وطالب المجلس     

 ة األراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجوالن السورية.لكاف  

ة نضمام دولة فلسطين لألممم المتحمدة كعضمو كاممل العضموي  إدعم د المجلس األعلى وأك       

   ة.ة والدولي  في كافة المحافل اإلقليمي  

 

 آالف شاقل 10عقوبة رفع األذان في المساجد قد تصل إلى  :سرائيلإ

ل أعضاء كنيست من حزبي الليكود والبيت اليهودي الحريمدي، إلمى صميغة جديمدة توص       

بصمافرة  ه قمد يضمر  لقانون منع األذان، في محاولة لمنع معارضة المتمدينيين اليهمود للقمانون، ألن م

 إعالن دخول يوم السبت.

فمي سماعات الليمل فقمط، دون إيضماح  ا  الجديدة، فإن القانون سيكون سماريووفق ا للصيغة      

 ما هي الساعات المقصودة، لكنها بالتأكيد لن تشتمل على صافرات يوم السبت.

 5أدناهما  ا  قتمرح، غراممات عاليمة جمدكما سمتُفرض علمى الممؤذنين، بموجمب القمانون المُ      

 مقابل كل أذان. قابل كل "خرق" للقانون، أي  آالف م 10آالف شاقل وأقصاها 

سممتخدام مكب ممرات الصمموت مممن أجممل دعمموة إع من وبموجممب القممانون المقتممرح، فإنممه سمميُ      

 ة أو قومي ة".المصل ين للصالة أو من أجل "تمرير رسائل ديني  

ة، ويد عي واضعو الصيغة المحد ثة أن الصيغة الجديدة هي "مخف فة" عن الصميغة السمابق     

 ة ألذاني العشاء والفجر.سة اإلسرائيلي  ستهداف المؤس  إد الصيغة الجديدة تؤك   إال أن  

وتممأتي الصمميغة الجديممدة بعممد فشممل حكومممة نتنيمماهو فممي حشممد الممدعم الممالزم لتمريممره فممي      

بطقموس دخمول السمبت  الكنيست، بعدما رفض اليهود الحريديم دعم القمانون خشمية ممن أن يضمر  

 العبري.
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ة أن غالبي م "المعهمد اإلسمرائيلي للديمقراطيمة"الشمهري لمـ "ر السمالممؤش م"ن إلى ذلك، بمي       

 قانون منع األذان. اليهود يدعمون سن  

% مممن 59دون منممع األذان، وفممي الوقممت نفسممه يعتقممد % مممن اليهممود يؤي مم56ن أن وتبممي       

 قانون. ل إلى تفاهمات بهذا الشأن بدون سن  اليهود أنه يمكن التوص  

ل ه كمان باإلمكمان التوص م% ممن العمرب يعتقمدون أن م93ستطالع أن ن اإلفي المقابل، بي       

 قانون. إلى تفاهمات بدون الحاجة إلى سن  

 

 الشهر الجاري 21مشاورات عربية إلدانة االستيطان دوليا  ومؤتمر باريس للتسوية في 

لسمطينية، صمائب عريقمات، عمن بمدء ة لمنظممة التحريمر الفاللجنة التنفيذي   أعلن أمين سر       

ع قمرار علممى مجلممس ة والممدول الصممديقة، لعمرض مشممروة العربي مالمشماورات مممع اللجنمة الرباعي مم

ممن  21ستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، كما كشف عن تحديد يموم األمن إليقاف اإل

 ريس.الشهر الجاري لعقد المؤتمر الدولي للتسوية في العاصمة الفرنسية با

دة، خصوصمما  بعممد خطمماب وزيممر األمممور فممي المنطقممة باتممت واضممحة ومحممد  " :وأوضممح     

 ."ستيطانية األمريكي جون كيري وإدانته لإلالخارج

ة للتشماور حمول الملمف الفلسمطيني، والمذهاب إلمى لت الجامعة العربية، لجنة رباعي موشك       

 ائيلي في الضفة الغربية.ستيطان اإلسردين اإلمجلس األمن إلصدار قرار جديد يُ 

ة التممي وعقممد الجانممب الفلسممطيني سلسمملة مشمماورات سممابقة مممع األطممراف العربيممة المعني مم     

ة، وهممي مصممر والسممعودية واألردن واإلمممارات، بهممدف تحديممد موعممد ودعممم تشممارك فممي الرباعي مم

 للتوجه الفلسطيني، وضمان الحصول على األصوات الالزمة في مجلس األمن.

سممتمرار إة، وة السمملمي  تممدهور العملي مم ويريممد الفلسممطينيون إصممدار هممذا القممرار، فممي ظممل       

 إسرائيل في عمليات البناء في المستوطنات.

 

 عدم جاهزية إسرائيل للحرب ال يقتصر على الجبهة الداخلية 



 
 15/12/2016  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(29رقم )                  

    
       
 

17 
 

أثنماء تشير التقارير اإلسرائيلية إلى أن تقرير مراقب الدولمة بشمأن أداء الجبهمة الداخليمة      

 "ةسمتباقي  إضمربة "عتبمر،  يُ 2014الحرب العدوانيمة األخيمرة علمى قطماع غمزة، فمي صميف العمام 

فقط، الجزء األول من سلسلة تقارير ينشرها المراقب عن الحرب األخيرة علمى قطماع غمزة، مما 

 ة ال يقتصر على الجبهة الداخلية فقط.يعني أن عدم الجاهزي  

ز فممي ء األساسممي فممي بدايممة كممانون الثمماني  ينمماير، ويترك ممنشممر الجممزع أن يُ ومممن المتوق مم     

ة التي أشمغلت الجمهمور اإلسمرائيلي، وكانمت فمي صملب المواجهمات بمين رئميس القضايا المركزي  

ستعداد لتهديمد ليفني، من جهة اإلالحكومة نتنياهو وبين الوزراء نفتالي بينيت ويائير لبيد وتسيبي 

ة، وجوانمب أخمرى سمتخباري  ر أثناء الحرب، والصورة اإلصغ  األنفاق وأداء المجلس الوزاري الم

 كثيرة.

ه ينتظممر نتنيمماهو ، عمماموس هرئيممل، فإن مم"هممآرتس"ل العسممكري لصممحيفة وبحسممب المحل مم     

عمدم فحمص البمدائل للحمرب، وعمدم "صمل بمـة فمي التقريمر األساسمي، تت  ثمالث مالحظمات شخصمي  

سممتعدادات إديممد األنفمماق، وغيمماب الرقابممة علممى ر بخطممورة تهإشممراك المجلممس المموزاري المصممغ  

 ."الجيش للتهديد

ه بعممد النشممر ينتظمرهم هجمموم إعالمممي مممن شممبيرا ومسمماعديه يمدركون أن مم ويشمير إلممى أن       

جانب رئيس الحكومة وأعوانه. وبحسب هرئيل، فإنه في الوضمع الحمالي لنتنيماهو، وخاصمة بعمد 

ة مكتبمه سميدخل همذه المواجهمة العلني م د تراممب، فمإن  ر لمه فمي أعقماب فموز دونالمالغطاء الذي توف  

. وفممي حممال لممم يتراجممع شممابيرا، فممإن نتنيمماهو سمميبذل "ال يؤخممذ فيهمما أسممرى"كمممن يممدخل معركممة 

 ."أمن المعلومات"أجزاء واسعة من التقرير بذريعة  ة علىي  جهوده لفرض السر  

ف المركممزي النتقممادات دة الجبهممة الداخليممة، فممإن رئمميس الحكومممة لمميس الهمموفممي قضممي       

ز أكثر في قيادة الجيش ووزارة األممن ووزيمر األممن السمابق موشمي يعمالون. ترك  تي تالمراقب ال

ة في مكتب مراقمب الدولمة، يوسمي بمين همورين، يشمير وفي هذا السياق، فإن رئيس الدائرة األمني  

تنتهممي فممي العمممل ر والحكومممة وإلممى سلسمملة مممن النممواقص، تبممدأ بممأداء المجلممس المموزاري المصممغ  

 الميداني.
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 ر كهيئمة مراقبمة لمم تجمر  وفي هذا التقريمر يشمير إلمى ضمعف المجلمس الموزاري المصمغ       

ة الجبهمة الداخليمة، وهمي إحمدى عة بشمأن جاهزي مة مباحثمات موس محتى حزيران يونيو الماضي أي م

 ع غزة.ة، في لبنان أو قطاة من جهة الدولة في كل معركة مستقبلي  القضايا المصيري  

ه أثنماء الحمرب علمى غمزة، وجمد الجميش اإلسمرائيلي صمعوبة فمي وبحسب المراقب، فإن       

يممة الشمماملة للمسممتوطنات المحيطممة بقطمماع غممزة، وفممي تمموفير الوقممت الكممافي تمموفير الحمايممة الماد  

ى مغممادرة المنطقممة، للتحممذير. وهممذه الفجمموات دفعممت اآلالف مممن المسممتوطنين فممي الجنمموب إلمم

كتشفت حماس نقطة الضعف، وبدأت بإمطار المنطقة بقذائف الهماون فمي األيمام إأن وخاصة بعد 

األخيرة للحرب. ورغم أن المجلس لألمن القومي الحظ الحاجة للمبادرة إلى إخمالء المنطقمة، إال 

 ح على طاولة الحكومة.طر  هذه المسألة لم تُ  أن  

ا هو عليه في الجنوب. وعنمدما الوضع في الشمال أخطر بكثير مم   وبحسب هرئيل، فإن       

عة بشأن عدد السكان الذين يوجد بجموارهم غمرف آمنمة أو تعرض الجبهة الداخلية معطيات مشج  

مالجئ عامة، فإن ذلك يشمل المالجئ التي يصعب الوصمول إليهما، أو تلمك التمي ال يمكمن البقماء 

أكثمر ممن المالزم. وحتمى  ةة تزيمد عمن سماعتين. وبالتمالي فمإن الصمورة المطروحمة وردي مفيها ممد  

ممع الموزارات  كمافٍ  قة بشمكلٍ هما ليسمت منس مخطة إخمالء مسمتوطنات ممن خطموط المواجهمات فإن  

 والسلطات المحلية.

فمي مجمال أجهمزة اإلنمذار، وحتمى فمي  "خطيمرة"عتبر ما يكشف المراقب عن فجوات تُ ك     

    مجاالت التغطية ألجهزة اإلنذار.

 

 ة الجبهة الداخلية لحرب مقبلةزيّ مراقب الدولة ينتقد عدم جهو

ر نتقادات شمديدة للمجلمس الموزاري المصمغ  إ، يوسف شبيرا، حتالله مراقب دولة اإلوج       

ة )الكابينيت( حول سبل تحذير وحماية السمكان فمي إسمرائيل، وقمال فمي ة واألمني  للشؤون السياسي  

سممتطلق عشممرات آالف الصممواريا باتجمماه  مسممتقبليةٍ  ه فممي حممربٍ عممات فإن ممللتوق   ه وفقمما  ، إن ممهتقريممر

م إسرائيل، لكن قسمما   مممن وسمائل المدفاع غيمر صمالحة وقسمم كبيمر ممن المالجمئ العام  ة ة والخاص 

 عات.ليست جاهزة لمواجهة التوق  



 
 15/12/2016  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(29رقم )                  

    
       
 

19 
 

 رت الحكوممة تقلميص الفمروق فمي تحصمين المبماني، تمم  ه منذ أن قر  وأضاف المراقب أن       

ذ بتاتا، األمر الذي منع المساواة في تحصين بعض األماكن لم ينف  جزئي، وفي  تنفيذ القرار بشكلٍ 

تحصمينها فمي  هناك مبماني مؤسسمات لمم يمتم   في أطراف البالد. وقال التقرير إن   ة  المباني وخاص  

 البلدات اإلسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، رغم صدور قرار بهذا الخصوص عن المحكمة العليا.

ل البالد محدودة للغاية علمى ضموء قدرة على الدفاع عن منطقة شماوتابع المراقب أن ال     

 نعدام تحصين المباني.إ

ق بمإجالء سمكان أثنماء الحمروب، قمال المراقمب إن وزارة الجبهمة الداخليمة لمم وفيما يتعل م     

مسمتقل. وال يمزال  ان قمادرين علمى إجمالء أنفسمهم بشمكلٍ عتناء بسمك  لإل شامال   ا  قومي   تبلور مفهوما  

 بهذا الخصوص قبل ثالث سنوات. خاذ الحكومة قرارا  ت  إا اإلخفاق قائم رغم هذ

ة إلخمالء الممدن فمي شممال وأشار المراقب إلى أن الجيش ووزارة األمن لمم يبلمورا خط م     

مممداوالت فممي المسممتويين العسممكري والسياسممي حممول الفجمموات فممي  ، ولممم تجممر  فلسممطين المحتلممة

 شمال البالد.    وسائل الدفاع الجوي عن سكان

  

  لن تتخلى عن مبادئها وهويتها وقرارها المستقل وستواصل حلمها نحو الدولة عباس: 

، أمممام مممؤتمر فممتحرئمميس السمملطة الفلسممطينية محمممود عبمماس، رئمميس حركممة فممتح،  أك ممد     

ة المرحلي ممة أو نتقالي ممد رفممض الحلممول اإلالبرنممامج السياسممي للحركممة للسممنوات القادمممة، والممذي أك مم

ى الموطن البمديل، أو إبقماء األوضماع علمى مما تة، ومما يسمم  والمجتزأة، والدولة ذات الحدود المؤق  

 هي عليه، ورفض الدولة اليهودية.

وغابت الحدود بين مناصب المرئيس محممود عبماس المختلفمة، بمين كونمه رئيسما  لحركمة      

مما بمين الفتحماوي والسملطة، ل ب، حيمث تنق م"فتح" ورئيسا  للسلطة الوطنية الفلسطينية، في الخطا

 ة.ستعراض الواقع والخطط المستقبلي  إفي 

أمممام المشمماركين بمممؤتمر فممتح السممابع، علممى:  لٍ مطممو   د الممرئيس عبمماس فممي خطممابٍ وشممد       

 المدولتين والتأكيمد علمى أن   ستراتيجي، علمى أسماس حمل  إك بالسالم العادل والشامل كخيار "التمس
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علممى ثوابتنمما الوطنيممة، والتممي تشمممل إنهمماء ستسممالما  أو بممأي ثمممن، والحفمماظ إسممالمنا لممن يكممون 

عتبممار عممام إ، و1967ة فلسممطين، والممذي بممدأ عممام حممتالل العسممكري اإلسممرائيلي ألرض دولمماإل

 حتالل والعمل على حشد دعم العالم أجمع لتحقيق هذا الهدف".عام إنهاء اإل 2017

لمداخلي، "فمتح" علمى الصمعيد السياسمي الفلسمطيني ا م الرئيس أبو مازن رؤية حركةوقد       

د أكثمر ممن ممرة حمتالل اإلسمرائيلي، والصمعيد العربمي والمدولي. وأك موعلى صعيد العالقة ممع اإل

ل عربمي فمي الشمأن الفلسمطيني، ممع تأكيمده علمى عمدم وفي أكثر من سمياق علمى رفضمه أي تمدخ  

 ة الداخلية.ل الفلسطينيين بالشؤون العربي  تدخ  

وستواصل حلمهما نحمو  تها وقرارها المستقل  ى عن مبادئها وهوي  وقال: "فتح لم ولن تتخل       

ة ممن المجلمس الموطني الفلسمطيني ك القيادة الفلسمطينية بالثوابمت المقمر  دا  على "تمس  الدولة"، مشد  

 ".1988عام 

ة ى عضموي  د أبو مازن تأكيده على الذهاب إلى مجلس األمن من أجمل الحصمول علموجد       

كاملممة لدولممة فلسممطين، ودعمممه للمبممادرة الفرنسممية والمشمماركة فممي المممؤتمر الممدولي الممذي أعلنممت 

 فرنسا عقده قبل نهاية العام الجاري.

عتممذار عممن وعممد بلفممور إالحكومممة البريطانيممة بهممدف تقممديم  ولفممت إلممى فممتح حمموار مممع     

م بمما نريمد عتمذار.. وسمنتكل  إنريمد  ال  و  المشؤوم الذي جعل فلسمطين وطنما  قوميما  لليهمود، وقمال: "أ

 الحقا".

ة، ة وتطويرهمما فممي المجمماالت كاف ممة السمملمي  ترسمميا وتعزيممز المقاومممة الشممعبي   علممى دوأك مم     

اة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على األرض وخاصة في القدس واألغوار والمنماطق المسمم  

 ستيطان بكل إفرازاتها."ج"، ومقاطعة منظومة اإل

ستعرض الخطوات التي قامت بها القيادة الفلسمطينية لترسميا الوجمود الفلسمطيني منمذ إو     

ة إلنهمماء ة التممي تقمموم بهمما فممي المحافممل الدولي ممة والدبلوماسممي  وسلسمملة الخطمموات القانوني مم ،أوسمملو

 حتالل.اإل
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د ، ونؤك معتراف مماثلإيل ليس مجانيا ، ويجب أن يقابله عترافنا بدولة إسرائإإن " :وقال     

وتممابع:  ولتين ولمميس بدولممة واحممدة".الممدولتين عليهمما أن تعتممرف بالممد أن الممدول التممي تعتممرف بحممل  

ة تمتم ممن خمالل مفاوضمات ة سياسمي  ة عملي مة فمي أي مهما غيمر جماد  "إسرائيل أوصملتنا إلمى قناعمة بأن  

 ة ومباشرة، معها".ثنائي  

تمممة، ة وبالدولمممة ذات الحممدود المؤق  نتقالي ممس تأكيمممده بعممدم القبمممول بممالحلول اإلد عبمماوجممد       

ة يجمب أن يمتم تطبيق مبمادرة السمالم العربي م على أن   دا  ة، مشد  عتراف بالدولة اليهودي  وبمقترح اإل

 للقضية الفلسطينية أوال . المنطقة دون حل   دون تعديل، وأن السالم ال يمكن أن يعم  

ة عاصممة دولمة فلسمطين، وقمال: الشمرقي  القمدس  د الموقمف بمأن  وحول مدينة القمدس، جمد       

 "نريدها أن تكون مفتوحة للعبادة ألتباع الديانات السماوية الثالث".

نتهمماء أعمممال المممؤتمر العممام السممابع لحركممة فممتح، سممتنطلق المشمماورات إه بعممد وأعلممن أن مم     

لمموطني مممة التحريممر وفصممائل العمممل المموطني لعقممد دورة للمجلممس االالزمممة مممع شممركائنا فممي منظ  

د أن وأك م دورهما.ممكن، من أجل تعزيز دور منظمة التحرير وإعمالء  الفلسطيني في أقرب وقتٍ 

حكومممة الوفمماق المموطني، ستسممتمر فممي إعممادة إعمممار قطمماع غممزة، ورفممع وفممك الحصممار عنممه، 

المموارد، ومما  والتخفيف من معاناة وعذابات أبناء شعبنا هناك، رغمم الصمعاب والعراقيمل، وشمح  

 ة.قات إسرائيلي  ة، ومعو  ن ضائقة مالي  نعانيه م

ل فممي الشممؤون الداخليممة ألي بلممد، وقممال: "ال د موقممف منظمممة التحريممر، بعممدم التممدخ  وجممد       

سمتقالل القمرار إة وضمعنا، بماحترام ر الجميع خصوصمي  ل في شؤون اآلخرين، ونأمل أن يقد  نتدخ  

 ."الوطني الفلسطيني

حممول أهممم اإلنجممازات، التممي سمماهمت حركممة "فممتح" فممي وضممع رؤيتهمما  صمما  لخ  م مُ وقممد       

 ت بمصادقة منظمة التحرير خالل الفترة التي تلت المؤتمر السادس.وإنجاحها، وتم  

ألسس البرنامج الوطني، الذي هو برنامج حركة "فتح"، الستكمال بنماء  قترحا  م مُ كما قد       

سمتمرار بنماء المؤسسمات وتجسميد إصعيد السياسي، وستقالل، على السات الدولة وتجسيد اإلمؤس  

   .ستقالل الدولةإ
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 في إسطنبول يات المرحلةوتحدّ مؤتمر القدس 

أشممار النائممب األول لممرئيس المجلممس التشممريعي الفلسممطيني حسممن خريشممة، الممذي حضممر      

مدينممة  ون ألجممل القممدس" فممييات المرحلممة"، الممذي تنظمممه رابطممة "برلمممانيمممؤتمر "القممدس وتحممد  

، إلى العديد من الممارسمات اإلسمرائيلية التمي تسمتهدف الوجمود الفلسمطيني فمي القمدس، إسطنبول

جتماعممات الحكومممة اإلسممرائيلية فممي بلممدتها القديمممة إإلممى عقممد  وآخرهمما قممرار منممع األذان، إضممافة  

 لتشريع سيطرتها عليها.

ل الممؤتمر األول لرابطمة حمو  ر النائب الفلسطيني ناصر عبمد الجمواد عمن أملمه أن يتوعب       

ق بهما نطالق لتفعيل حقيقي لقضية مدينة القمدس ومما يتعل مإة إلى محط   ،برلمانيون من أجل القدس

ض لممه "مممن حممرب مممن جهممة، ومنطلقمما  لتفعيممل المجلممس التشممريعي الفلسممطيني، ووقممف ممما يتعممر  

يثمه للجزيمرة نمت ع عبمد الجمواد فمي حدنتخابه قبل عشر سنوات"، وفق قولمه. وتوق مإضروس منذ 

ض على قضية القمدس التمي تتعمر   أن ينعكس الزخم الكبير والمشاركة الواسعة في المؤتمر إيجابا  

عتقماالت إنتهاكمات وإض لمه النمواب ممن منهجة من جانب، وعلى ما يتعمر  للتهويد و"األسرلة" المُ 

 آخر. ة األعراف والقوانين الدولية من جانبٍ مخالفة لكاف  

  

 "إسرائيل" والسلطة تخشيان تمدد حماس بالضفة موقع "واال": 

قال مسؤول أمني سابق بـ"إسرائيل" إن "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية تخشيان معا  ممن      

شممغل فمي اآلونممة األخيممرة بموضمموع تصماعد قمموة حركممة حمماس فممي الشممارع الفلسمطيني، الممذي ين

 نتخابات القادمة.اإل

اإلسرائيلي السابق في جهاز الشاباك اإلسمرائيلي، فمي وأوضح عادي كارمي، المسؤول      

سممتمرار زعزعممة وضممع رئمميس السمملطة الفلسممطينية إلممه فممي موقممع "واال" اإلخبمماري، أن  مقممالٍ 

ل حمماس لتصمبح ة تحمو  محمود عباس ول د مخاوف لمدى القمادة الفتحماويين فمي رام هللا ممن إمكاني م



 
 15/12/2016  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(29رقم )                  

    
       
 

23 
 

بالرغم من ما قد يحمله الصمراع الفلسمطيني المداخلي  السلطة الفلسطينية، محل   بديال  مالئما  لتحل  

 هه نحو "إسرائيل".من مخاطر توج  

هتزازا  في موقع عباس علمى السماحة الفلسمطينية، إشار إلى أن اآلونة األخيرة شهدت وأ     

نتخابمات ر نفسها لليوم الذي تفوز فيمه باإلخاصة في الضفة الغربية. ورأى أن حماس ربما تحض  

سمتقرار إى الضمفة الغربيمة، ولمذلك فمإن عمدم سيطرتها ممن قطماع غمزة إلم وتمد   مستقبال   عةالمتوق  

 السلطة الفلسطينية في رام هللا كفيل بإبراز المصالح المشتركة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

إلى مراكمز القموة  وكشف عن أن السلطة الفلسطينية تنظر بخطورة لمحاوالت حماس للتسلل

   .سلطةالخاصة بال

 السلطة الفلسطينية تضع خطة لمواجهة األسوأ في عهد ترامب تقرير:   

نتخماب تراممب لرئاسمة الواليمات المتحمدة األمريكيمة، حمان الوقمت إستيعاب صمدمة إبعد      

ة، ك العملممي. ووضممع الممرئيس محمممود عبمماس، تشممكيل لجنممة توجيهي ممللسمملطة الفلسممطينية للتحممر  

األبيض، وتحديد مبادرات السلطة الفلسمطينية فمي األممم المتحمدة،  للتحضير لدخول ترامب البيت

 خالل العام المقبل.

ل تلك اللجنة تشمل معن عريقمات، عضمو اللجنمة التوجيهيمة بفمتح، المذي كمان كمذلك ممث م     

عريقمات  محمل   ر أن يحل  لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وحسام زملط، الذي من المقر  

 في العاصمة األمريكية.

ضممنهم  من مون المشورة للفريق،صون في الشؤون األمريكية، الذين يقد  وهناك متخص       

السفير الفلسطيني لدى األممم المتحمدة ريماض منصمور، والسمفير السمابق لألممم المتحمدة، وقريمب 

مقربما  ممن عبماس،  عمد  لزعيم منظمة التحرير الراحل ياسمر عرفمات، وهمو ناصمر القمدوة، المذي يُ 

ة حنان عشراوي، والزعيم البمارز فمي حركمة فمتح محممد أشمتية، والمسمؤول الكبيمر فمي والسياسي  

 حركة فتح، عزام األحمد.

ٍ منعنمما ممن التحمد   وقمال مسمؤول فلسمطيني رفيمع، "لقمد تمم        لمي الواليممات ممن ممث   ث ممع أي 

قالمه المسمؤول، فمرض عبماس همذا الحظمر  لما شيء بشأن ترامب". ووفقا   المتحدة، ومن قول أي  
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ر أن الشامل علمى جميمع كبمار المسمؤولين فمي السملطة الفلسمطينية وحركمة فمتح، المذين ممن المقمر  

عمرض خطمط فمتح للسمنة  تشرين الثاني  نوفمبر بمدينمة رام هللا. وعنمدما تمم   29يجتمعوا في يوم 

دولتين، فقط مثلمما فعمل جميمع الرؤسماء ال ي فكرة حل  القادمة، دعا هؤالء المسؤولون فقط إلى تبن  

 األمريكيين السابقين، منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

لنفس المصدر الفلسطيني، أن ب عبماس بالفعمل منصمور، بسمبب التصمريحات التمي  ووفقا       

رت إدارة تراممب نقمل السمفارة ه إذا قمر  ر ممن أن منموفمبر. حمين حمذ   13أدلى بها في واشنطن يوم 

نتخابيمة، فالسملطة نتخمب فمي أثنماء حملتمه اإلية من تمل أبيمب للقمدس، كمما قمال المرئيس المُ األمريك

 الفلسطينية ستجعل حياته بائسة.

د للفلسمطينيين، وهمد   ه عممل معمادٍ وذكر بعد ذلك أن مثمل همذا القمرار سمينظر لمه علمى أن م     

لجميمع األسملحة التمي لمدينا فمي  "إذا فعلوا ذلك، ال ينبغي أن يلومنا أحد على إطمالق العنمان :قائال  

 األمم المتحدة للدفاع عن أنفسنا، ونحن نمتلك الكثير من األسلحة في األمم المتحدة".

بإعمداد خطمط لمواصملة جهمود السملطة الفلسمطينية، ممن أجمل  تكليف اللجنمة أيضما   لقد تم       

علمى المحادثمات، التمي  ه بنماء  . وقمال كبمار مسمؤولي فمتح إن م2017إقامة دولة فلسطينية في العام 

جريت مع عباس، فهم يعتقدون أن الزعيم الفلسطيني لن يهدأ له بال، حتمى يمرى بعمض اإلنجماز أُ 

 م مقاليد الحكم لمن يخلفه.ه سيسل  علن أن  الدبلوماسي لشعبه. حينها فقط، سيُ 

لتفماف حمول تراممب، ومسماعدة عبماس ون فلسطينيون كبار إليجماد سمبل لإلمسؤول ويعد       

ة، لكمن ت إلمى نتمائج جماد  في تحقيق هدفه. وحتى اآلن يبدو أن جهود فرنسا لعقمد ممؤتمر دولمي أد  

مان دعممما  كافيمما  للفلسممطينيين، للمسمماعدة فممي دفمماعهم عممن أنفسممهم، إذا ممما يقممد  أوروبمما وروسمميا رب  

 مدى سيصل ترامب.  ة ال تعلم إلى أي  هم. وحتى اآلن، اللجنة التوجيهي  ك ترامب ضد  تحر  

 

 مشعل يدعو لتكثيف جهود دعم فلسطين في المحافل الدولية

دعا رئيس المكتب السياسي لحركمة حمماس، خالمد مشمعل، إلمى بمذل المزيمد ممن الجهمود      

 حتالل اإلسرائيلي.إلك المجال مفتوحا  لتر  يُ  لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وأال  
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ة اليموم العمالمي للتضمامن ممع الشمعب الفلسمطيني الي مد مشمعل، فمي كلممة لمه خمالل فعوأك       

الجهود ودورها فمي فضمح  ة هذهمتها كلية الشريعة بجامعة قطر يوم األربعاء، على أهمي  التي نظ  

 حتالل أمام الرأي العام العالمي.سياسات اإل

مما همي تجسميد ة، إن  ة الفلسمطيني  فقمط بالقضمي   ا  ة ليسمت تمذكيرة الرمزي مهذه الفعالي   وبي ن أن       

ة في قلب األمة، وشمحذ الهممم لمدعم صممود الشمعب ة حي  للروح واإلرادة الرامية إلى جعل القضي  

ة ة المتضمممامنة ممممع قضمممي  ة والشمممعبي  كمممل الجهمممود الرسممممي    . وشمممكرا  ومعنوي ممم ا  الفلسمممطيني مادي ممم

قمال إن ممن موقعمه ممع قضمية فلسمطين. و إلمى التضمامن الفعلمي كمل   ا األمة وشبابهاودعفلسطين،

قاطعمة دول ى ذلمك ممن خمالل محمتالل؛ ويتجل مة اإلالكثير من شعوب العالم أصبحت تدرك وحشمي  

ة حمممتالل وبضمممائعها، وكمممذا مقاطعمممة جامعاتهممما. وأضممماف أن القضمممي  كثيمممرة لمنتجمممات دولمممة اإل

مة المركزي مة ما زالمت القضمي  الفلسطيني   د القضمايا السماخنة واألزممات فمي الوقمت ة رغمم تعمد  ة لألم 

 لمكانة فلسطين والقدس في قلب األمة. راهن نظرا  ال

ه ال يجوز أن نفاضمل بمين قضمايا األممة الملتهبمة، بمل علينما أن نكاممل بينهما ولفت إلى أن       

ممألنهمما كل   القضممايا  ة؛ فهممي أم  تهمما التاريخي ممة فلسممطين تبقممى لهمما مركزي  ة. وأوضممح أن قضممي  همما مهم 

 نة في المنطقة تبدو ملتهبة أكثر.وأصلها على الرغم من أن القضايا الساخ

م ل خطرا  العدو الصهيوني ال يشك   ه إلى أن  ونب        ة على الفلسمطينيين وحمدهم، بمل علمى األم 

علمى  ة بأسرها. وأشار إلى أن المشروع الصمهيوني والغربمي كمان حريصما  وعلى اإلنساني   جميعا  

وتفتيمت المنطقمة العربيمة  تدمير العراق ويحرص اليوم على تدمير سوريا وإبقاء نزيفها دون حل  

 ة.ة والعرقي  الزيت على نار الصراعات الطائفي   وصب  

  

 اكةحتالل الفتّ قنبلة جديدة تنضم ألسلحة اإل

ت انضمم  ة أكبمر ، إن قنبلمة جديمدة بمواصمفات تدميري مقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"     

اكمة التممي يسممتخدمها ضمد المممدنيين العمزل. وأوضممحت الصممحيفة أن حممتالل الفت  ممؤخرا  ألدوات اإل

    ة. ة الصممهيوني  " مممن إنتمماج الصممناعات العسممكري  سوووبر نيفوويسسممم "إطلممق عليهمما القنبلممة التممي أُ 

رة ودقيقمة اإلصمابة وتسمقط بزاويمة عموديمة، وت إلى أن   وأشارت شمبه القنبلة ذات مواصمفات ممدم 
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 5القنابل السابقة في قطرها وكمية المتفجرات التي تحويها؛ لكن مسماحة التمدمير وحجممه يعمادل 

متمر مربمع، وتحممل  6,000نفجارهما مسماحة إة يغطمي أضعاف. والقنبلة عبارة عن قذيفة مدفعي م

را    مم. 155كغم بقطره  23يزن  رأسا متفج 

 

 هجوم كوماندوز ُمباغت من لبنان وغّزة والجوالن تحذيرات من

 "فيشممر"وهن، الممذي يشممغل اليمموم مممدير معهممد حتيمماط عمماموس كممكولونيممل فممي اإلشممد د     

(، الُمخمت ص Israel Defenseاإلسرائيلي  للدراسات االستراتيجية، في تحليٍل نشره على موقمع )

ة؟، وفمي همذا اإلطمار تكون الحرب القادممبالشؤون األمني ة، على أن  السؤال المفصلي  هو كيف س

 لة. م  عة والُمحت  من السيناريوهات الُمتوق   ا  طرح كوهن عدد

ف مما"وبحسممبه، فممإن  السمميناريو األكثممر      ممن  "خطممورة  وتطر  ، هممو قيممام حممزب هللا وحممماس وم 

حريمك الدولمة العبري مة بهمدف ت معهما من تنظيمات وصفها باإلرهابي ة، بشن  هجوٍم عسمكري  ضمد  

من السجون اإلسرائيلي ة، وإقامة دولمٍة  "ُمخربين"التي تشمل إطالق سراح الـ "عملية السياسي ة"الـ

مما مطالممب أخممرى. وأوضممح  علممى  ا  وجوديمم ا  أن  هممذا السمميناريو ال يُشممك ل خطممرفلسممطيني ٍة، وربم 

 إسرائيل. 

ات ممن الكومانمدوز بمالهجوم      علمى إسمرائيل كوهن، طرح سيناريو آخر وبحسمبه تقموم قمو 

ة، الحدود اللبناني ة ومن هضبة الجموالن السموري ة، التمي  من ثالث جبهاٍت في آٍن واحٍد: قطاع غز 

تقع تحت سيطرة حزب هللا، وبحسبه يشمل الهجوم، الذي لمن يكمون طمويال  ممن الناحيمة الزمني مة، 

، الفت ما إلمى أن  همذا صليات صواريا وقذائف وتنفيذ عملياٍت تخريبي ٍة في أراضي الضمف ة الغربي مة

إن  السمميناريو هممو تحممٍد لممم يُواجهممه أو يتعامممل معممه الجمميش اإلسممرائيلي  فممي الماضممي، ومممع ذلممك فمم

 .ا  خروجه إلى حي ز التنفيذ وارد جد

كممم مممن الحممدود  10وحممذ ر مممن أن  أكثممر مممن خمسممين ُمسممتوطنٍة إسممرائيلي ٍة تقممع علممى بعممد     

ات بري مٍة بالوصمول لهمذه اللبناني ة ومع الهضمبة السموري ة، وبا لتمالي فإن مه ممن الُمحتممل أن  تقموم قمو 
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ة، أضماف، فممإن  عمليممات  توطنات وهممي راجلمةالُمسم مما فمي قطمماع غممز  خممالل سمماعة أو  سماعتين. أم 

ل إلى األراضي اإلسرائيلي ة سمتت م بواسمطة األنفماق، طالمما لمم يمتمك ن الجميش ممن إيجماد حمل ٍ التسل  

 ُمناسٍب لها.

ستعد  لُمواجهمة هجموٍم واسمعٍ ومفماجٍئ إهل الجيش اإلسرائيلي  "واختتم قائال ، بل ُمتسائال :     

ات الكوماندوز في الجبهات الثالث؟ أم  أنن ا سنكون على موعٍد مع مفاجئة أخرى؟  ."من قو 

    

 الشرطة اإلسرائيلية وسلطة المطافئ: الحرائق ليست على خلفية قومية

أن خالفات شديدة نشبت بين شرطة إسرائيل وسلطة المطافئ  تس"،كشفت صحيفة "هآر    

من جهة، وبمين وزارة الماليمة ممن جهمة أخمرى، وذلمك بعمد قيمام سملطة الضمرائب التابعمة للماليمة 

عماء أن الحرائمق بمدأت باد   بمالتعويض ممن صمندوق دائمرة األممالكبنشر أسماء البلدات المشمولة 

 ة.ة قومي  فيها على خلفي  

دتا أنمه حتمى همذه اللحظمة ال يوجمد أي قدت الشرطة وسلطة المطافئ هذا النشمر، وأك موانت    

 ة، في أي مكان.ة قومي  طرف يمكنه التأكيد بأن الحرائق بدأت على خلفي  

ة إن هامات والتهديدات للفلسطينيين قالت الشرطت  ة تسابق الوزراء في كيل اإلوعلى خلفي      

ة اه بانممدالع حريممق مفتعممل ال تممزال قيممد التحقيممق، لمعرفممة خلفي ممشممتب"األممماكن التممي يسممود فيهمما اإل

 الحريق".

فمي أي ممن األمماكن تحديمد دافمع  وقال مصدر في الشرطة إنمه "فمي همذه المرحلمة لمم يمتم      

طة نممت مصممادر بالشممرطة وسمملقممة بممبعض األممماكن". وبي  الحريممق، رغممم الشممبهات المعقولممة المتعل  

ه منمذ اآلن هنماك سمكان ب مشمكلة، ألن منتهاء التحقيق يمكن أن يسمب  إالمطافئ أن "هذا التحديد قبل 

ه إلى المحكمة العليما دون بالتوج  تحديد القائمة، وهناك من يهد   يطالبون بمعرفة على أي أساس تم  

 ة في بعض الحاالت".ة القومي  التوصل إلى تحديد الخلفي   لكشف كيف تم  
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 ستيطانية شرعنة المواقع اإليرا  حول قانون "السالم اآلن" تنشر تقر

ضمح نشرت حركة "السالم اآلن" أمس تقريرا  جديدا  بعنموان "سملب األراضمي الكبيمر" يت      

سممتيطانية "قممانون التسممويات" سممتؤدي إلممى ادقة علممى قممانون شممرعنة المواقممع اإلمنممه بممأن المصمم

ة وتبيميض عشمرات ة الغربي مة أقيممت فمي الضمف  سمتيطاني  إة شرعنة حوالي أربعة آالف وحدة سكني  

ة مممع سممتيطانية المعزولممة، األمممر الممذي سيضممع عقبممات أمممام أي تسمموية سممالم مسممتقبلي  المواقممع اإل

 السلطة الفلسطينية.

سمتيطان يعمرض ه طماقم متابعمة اإلوقالت صحيفة "معاريف" أممس أن التقريمر المذي أعمد      

دى تأثيرهما علمى الواقمع فمي سمتيطان وممعلمى المصمادقة علمى قمانون شمرعنة اإلبمة النتائج المترت  

 المناطق المحتلة.

وكشف التقرير النقاب عن أرقام غير مسبوقة لعشرات آالف المباني غيمر القانونيمة التمي     

مم سممتيطانية، التممي سممتؤدي ة فممي المسممتوطنات والمواقممع اإلأقيمممت علممى أراضممي فلسممطينية خاص 

 المصادقة على القانون إلى شرعنتها.

يؤدي قممانون الشممرعنة إلممى التقريممر بممأن موقممع عمونممة لمميس الوحيممد الممذي سممضممح مممن ويت      

مبنمى  254ة منهما وحمدة سمكني   797سمتيطانيا  توجمد فيهما إموقعما   55يضما  أض ذ سميبي  إتبييضه، 

 دونما  من األراضي الفلسطينية الخاصة. 3,067ة قائمة على مساحة رة سكني  متطو   543و دائم

ة قائممة فمي وحمدة سمكني   3,125ن القانون من تبييض مك  تتيطانية سيسللمواقع اإل وإضافة      

دونمما   5,014مقطورة سكنية، أقيمت علمى مسماحة  634و مبنى دائم 2,490لمستوطنات منها ا

 من األراضي الفلسطينية الخاصة المصادرة.

 2,744منهما ة ة غيمر قانوني موحمدة سمكني   3,921ض القانون ووفقا  لـ "السالم اآلن" سيبي      

 دونما . 8,183مقطورة سكنية كما سيؤدي إلى مصادرة  1,177مبنى دائم و

ويقولون في "السالم اآلن": "عمونه مجرد بداية أن قانون التسويات يشمكل تغييمرا  كبيمرا      

مللواقع فمي المنماطق، إذ لجانمب الممس األخالقمي والقيممي المذي يشمك   ت له سملب األراضمي، إذا تم 

سمتيطانية غيمر ع الدولمة تحويمل عشمرات المواقمع اإللى هذا القانون الرهيمب ستسمتطيالمصادقة ع
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مسمتوطنة قائممة  104طمات تطموير وبنماء فمي ة إلمى مسمتوطنات دائممة رسممية ذات مخط  القانوني  

 خلف جدار الفصل".

ضممح مممن التقريممر أيضمما بممأن المصممادقة علممى القممانون المممذكور تنطبممق أيضمما علممى ويت      

قيمت في سنوات السبعينيات على أراض فلسطينية خاصة بأوامر سيطرة عسمكرية. مستوطنات أ

وحمدة سمكنية  3,043ي إلى تبيميض ن القانون من عدم تحييد هذه األمور، األمر الذي سيؤد  ويمك  

ممن د عمدم الحاجمة لألواممر العسمكرية، ن القانون الذي سميؤكوسيمك   ؛أقيمت بصورة غير قانونية

 ستغالل أراضيهم.اصة لفلسطينيين يتطلعون للعودة إلجديد ألراض خمصادرات أخرى وسلب 

دوا فممي حركممة "السممالم اآلن" أن معطيممات التقريممر تتنمماول فقممط وحممدات السممكن، وال وأك مم    

سمتيطانية أقيممت عليهما اصة داخل المسمتوطنات والمواقمع اإلتتناول المساحات الكبيرة ألراض خ

 بناء مساكن عليها بعد. شوارع وبنى تحتية أو مناطق لم يتم  

  

 نتفاضة القدسإندالع إطفل منذ  2,500أسير بينهم  9,000حتالل اعتقل اإل

تضمامن ممع د مركز أسرى فلسمطين للدراسمات فمي تقريمر لمه بمناسمبة اليموم العمالمي للأك      

سمات تهما المؤس  حمتالل يضمرب بعمرض الحمائط كمل القمرارات التمي أقر  الشعب الفلسطيني، أن اإل

ق بمماحترام حقمموق اإلنسممان، ومعاملممة األسممرى معاملممة إنسممانية وتمموفير حقمموقهم ة فيممما يتعل ممالدولي مم

 منها. ستلزماتهم، وال يلتزم بتطبيق أيٍ  وم

حالممة  9,000تممى اليمموم ممما يزيممد عممن نتفاضممة حنممدالع اإلإعتقممال بلغممت منممذ حمماالت اإل    

ذها عتقممال التممي ينف ممالل فممي حمممالت اإلحممتسممتمرار اإلإعتقممال، وهممذا العممدد يرتفممع يوميمما  نتيجممة إ

 ة والقدس.ة الغربي  ة في الضف  عتقاالت قد توقف عمليات المقاومة المستمر  العتقاده بأن اإل

عتقال وصلت بين األطفال القاصرين منذ تشرين األول  أكتوبر ممن نت أن حاالت اإلوبي      

خلمف القضمبان، وعمدد ممنهم جرحمى، بينمما  370طفل، ال يزال ممنهم  2500العام الماضي إلى 

جريحممة أصممبن بالرصمماص  13أسمميرة بيممنهن  56حالممة، ال يممزال مممنهن  300بممين النسمماء بلغممت 

 عتقال.الحي لحظة اإل
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 دس تصادق على ترخيص مخطط "مصعد البراق" حتالل في القبلدية اإل

حممتالل فممي القممدس، قسممم التخطمميط والبنمماء فممي بلديممة اإلرت لجنممة التممراخيص التابعممة لقممر      

الموافقة على إصدار ترخيص لمخطط بنماء مصمعد البمراق، بمين حمارة الشمرف وسماحة البمراق، 

تسهيل الوصول بين حمارة  والذي يحتوي على نفقين أحدهما عامودي واآلخر أفقي، وذلك بهدف

رتفاعممات بينهمممما تصممع ب وصمممول السممياح األجانمممب إرف ومنطقممة البمممراق، الممذي تبعمممدهما الشمم

رتفاع األعلى في منطقة حي الشرف فمي القمدس القديممة، إلمى والمستوطنين اإلسرائيليين، من اإل

 المنطقة األسفل في منطقة حائط البراق.

مسمرى"، إن جلسمة " تص بشمؤون القمدس واألقصمىؤون المخوقال المركز اإلعالمي لش    

قدت يموم اإلثنمين الماضمي، وصمودق خاللهما علمى ممنح تمرخيص للمخطمط خاصة بهذا الشأن، عُ 

سنوات من التخطيط والمتابعة، ويبدو أن المشمروع سميخرج  10بغية البدء في العمل، وذلك بعد 

 إلى حي ز التنفيذ قريبا .

  

 ميأنفاق السيسي تهدد األمن القو 

ثممار تقريممر نشممره موقممع ميممدل إيسممت أوبزرفممر البريطمماني عممن إيصممال ميمماه النيممل إلممى أ    

ث التقرير عن إنشاء أنفاق في سيناء بهمدف توصميل إسرائيل العديد من ردود األفعال، حيث تحد  

د موقع ميدل إيست أوبزرفر البريطماني أن الهمدف ممن إنشماء سمتة أنفماق المياه إلى إسرائيل. وأك  

 في سيناء )شمال شرقي مصر(، هو إيصال مياه النيل إلى )إسرائيل(. –ر معلن عنها غي –

صممالت اوكانممت الحكومممة المصممرية قممد أعلنممت مممؤخرا  أنهمما سممتبني أربعممة أنفمماق للمو    

ق إلمممى األنفممماق األخمممرى التمممي يجمممرى العممممل عليهممما اآلن، )السممميارات، القطمممارات( دون التطمممر  

السيسي تهدف إلى المزيد من التضييق على حركة حماس في قطاع وأوضح التقرير أن مساعي 

حمتالل ة، ولكمن اإلغزة، بمإغراق األنفماق علمى الحمدود ممع القطماع، علمى المرغم ممن أنهما تجاري م

 ها لتهريب السالح.ة أن  ومصر تعمالن على تدميرها بحج  
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القوميممة  كبيممر مهندسممين بمموزارة الممري وعضممو اللجنممة -كشممف الممدكتور هشممام النشمموي     

ط نقسام في الشمارع المصمري لتنفيمذ المخط مت اإلستغل  إعن أن إثيوبيا  -جيا باليونيسكو للهيدرولو

د األمممن المممائي والقممومي لمصممر، النهضممة يهممد   النهضممة، مؤكممدا  أن سممد   اإلسممرائيلي إلنشمماء سممد  

بهمدف إنتماج  مليار متر مكعب وهذا لميس 74ة بسعة تخزيني   خاصة أن إثيوبيا تسعى إلنشاء السد  

همو الزراعمة، خاصمة أن  دا  أن الهمدف الرئيسمي ممن بنماء السمد  الكهرباء فقط كما يزعممون، مؤك م

 مليار متر مكعب. 12إلى  6ة إلنتاج الكهرباء في حدود السعة التخزيني  

ب فممي السيسممي يتسممب   أن   ،القيممادي بحممزب الحريممة والعدالممة ،ومممن جانبممه قممال أحمممد رامممي    

ستدراكها، هذا مثال واآلخمر كمان توسمعة قنماة السمويس إقومي المصري ال يمكن ألمن اللئر خسا

حمتالل أو هجموم صمهيوني، ضمها إلضمعاف القمدرة علمى حمايمة سميناء حمال تعر  إب فمي بما يتسمب  

اءات الثالثممة خصمممت مممن أن اإلجممربمم وأضمماف وكممذلك التنممازل عممن جزيرتممي تيممران وصممنافير.

رجمل، باإلضمافة طبعما للر المدعم الصمهيوني ، وهمو مما يفس مستراتيجية لجغرافية مصمرالمكانة اإل

مللتضييق على قطماع غمز   مة عام  والتمي تعتبمر خمط دفماع أول عمن حمدود  ،ةة والمقاوممة فيمه خاص 

هما النهضة هو خطة إسرائيل للحصول على مياه النيل، حيث إن   سد   أن  وأك د على  مصر الشرقية.

سممتفادة بميمماه النيممل مممن خممالل إحيمماء تسممعى إلحيمماء اإله مممن المنبممع، فهممي م فممي الميمماتسممعى للممتحك  

 ف عنه أمام معارضة كبيرة من الداخل المصري.مشروع السادات القديم الذي وعد به وتوق  

  

 الصين تدعو إلعطاء األولوية لحل القضية الفلسطينية

أعمال ة على جدول بجعل القضية الفلسطينية أولوي   طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ    

ههما إلممى األمممم المتحممدة بمناسممبة اليمموم العممالمي ة وج  المجتممع الممدولي. وأشممار جممين بينممغ فممي برقي مم

القضية الفلسطينية أمر أساسمي علمى صمعيد إحمالل السمالم فمي  حل   للتضامن مع فلسطين إلى أن  

في  منطقة الشرق األوسط. ووفق وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية فقد قال الرئيس شي جين

ب وتدعم كل الجهود التي تساعد على تخفيف التوتر وإقامة دولتين بأسمرع البرقية: "الصين ترح  

د القوي للقضمية العادلمة للفلسمطينيين والوسميط النزيمه فمي أن بكين هي المؤي   ممكن"، مؤكدا   وقتٍ 
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مم بممين  سممتئناف المفاوضمماتإسممرائيلية. كممما دعمما جممين بينممغ إلممى ل إلممى مصممالحة فلسممطينية إالتوص 

 الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بأسرع ما يمكن.

  

 ستيطانالدولتين يستوجب وقف اإل حلّ  روسيا: 

فمممي  "اإلسمممرائيلي"سمممتيطان علمممى ضمممرورة وقمممف اإل ةة الروسمممي  دت وزارة الخارجي مممأك ممم    

 الدولتين. األراضي الفلسطينية من أجل الحفاظ على آفاق تطبيق حل  

ستيطانية غير شطة اإلقة باألنة عن بالغ قلقها من األنباء المتعل  الروسي  ة وأعربت الخارجي      

بممات إلممى تعممارض هممذه األنشممطة مممع متطل   ة فممي األراضممي الفلسممطينية المحتلممة، مشمميرة  الشممرعي  

ة في األول من تموز الماضي حول الوضع الذي آلت ة الدولي  التقرير األخير الذي نشرته الرباعي  

 ."اإلسرائيلي"نزاع الفلسطيني يه جهود تسوية الإل

م "المجممدة"سمتيطانية تهما اإللدراسمة خط   "إسمرائيل"عمودة  وأشارت الوزارة إلى     ة الخاص 

ة فمي القمدس الشمرقية المحتل م "رممات شملومو"سمتيطانية جديمدة فمي مسمتوطنة إوحدة  500بإقامة 

 علما  أنها صادقت على هذا المشروع قبل عامين.

  

 للمصالحة مع فتح يدنا ممدودة حماس:

يممدها إلممى  أن  الحركممة ممما زالممت تمممد  ، د النمماطق باسممم حركممة "حممماس"، حممازم قاسمممأك مم    

المصالحة، مشيرا  إلى أن  "حماس حريصة كل الحمرص علمى  "اإلخوة" في حركة "فتح" لتحقيق

 نقسام الفلسطيني الداخلي".إنهاء اإل

عممة، فاقممات المصممالحة الموق  ت  إوفممق  حممراك للمصممالحة يجممب أن يكممون إلممى أن  أي وأشممار    

عبمر دعموة مؤكدا  في ذات الوقت أن  إشارة البدء لتطبيمق المصمالحة تنطلمق ممن المرئيس عبماس، 

نتخابممات جتممماع، واإلت إلممى اإلنعقمماد، ودعمموة اإلطممار القيممادي المؤق ممالمجلممس التشممريعي إلممى اإل
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ب عليهما ممن فيذ حركة "فتح" ما يترت مأن  تنب وأضاف يام الحكومة بواجباتها تجاه غزة.العامة، وق

علمى أن   وشمدد نطمالق بالمصمالحة الوطنيمة الفلسمطينية.الممدخل السمليم لإلفاقات السابقة، همو ت  اإل

"حماس" جاهزة لكل مقتضيات الشراكة الوطنية مع حركة "فتح"، وممع جميمع القموى والفصمائل 

حمتالل ته، ومصلحة للمعركة ممع اإلالفلسطينية، وأن  كل ما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني وقضي  

  اإلسرائيلي، ستكون "حماس" معه وفي قلب حراكه.

  

 شركات التقنية والسايبر اإلسرائيلي في يد متسرحي الجيش

ببحمث  المهمتم  ، فمي تمل أبيمب، Mind The Dataممؤتمر  دل ت النقاشات التمي جمرت فمي    

إسممرائيل والعممالم، علممى زيممادة عممدد المبممادرين مممة والسممايبر فممي ات المتقد  أوضمماع شممركات التقني مم

 نون هذه الشركات. اإلسرائيليين الذين يدش  

جهممون إلممى تدشممين ة السمماحقة مممن المبممادرين اإلسممرائيليين الممذين يت  وقممد تبممي ن أن  األغلبي مم    

ة المذين تقاعمدوا ممن سمتخباري  ة واإلسات األمني مشركات "أمن المعلومات" هم من كبار قادة المؤس  

 ة سابقا . الخدمة والذين سبق لهم أن كان "أمن المعلومات" جزءا  أصيال  من مهامهم األمني  

ة شمركات التقني م ة المصدر المرئيس المذي يممد  سات األمني  الجيش والمؤس   عام، يعد   وبشكلٍ     

اط الممذين يخممدمون فممي منظومممات ة، حيممث أن معظممم الضممب  ة بممالقوى البشممري  والسممايبر اإلسممرائيلي  

حهم ممن الجميش للعممل فمي يجهون بعمد تسمرة يت  ة بالحرب اإللكتروني  لحوسبة والوحدات المختص  ا

 ة.شركات التقني  

  

    حتالل يعلن مناقصة بناء وتشغيل كنيس "جوهرة إسرائيل"اإل 

، مناقصة شاملة لبناء وتشغيل كنيس "جموهرة إسمرائيل" علمى حتاللأصدرت سلطات اإل    

 المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة.متر غربي  200بعد نحو 
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ت المناقصمة الُمعلمن تضمن  ة لترميم وتطوير الحي اليهودي"، ى بـ"الشركأن ما يسم  أُفيد و    

ر يهممدف إلممى "الجممذب العممالمي إقامممة الكنمميس ومرافممق لممه، مممن ضمممنها مركممز زوار متطممو   عنهمما

م جتماعمات وممؤتمرات، تقمد  إإلمى قاعمة والتماريخي"، باإلضمافة  للتراث اليهودي الديني والقمومي

 حديث. ة بشكلٍ الشروح والعروض اليهودي  

تقديم عمروض ومقترحمات لتشمغيل الكنميس ومرفقاتمه، تمتالءم ممع  ل المناقصة أيضا  وتخل      

مليمون دوالر  13مليمون شميكل )نحمو  50أهداف إقامته، في حين ستبلغ تكلفة بنماء الكنميس نحمو 

 أمريكي(.

بنى بشمؤون القمدس واألقصمى، أن الكنميس اليهمودي سميُ  المركز اإلعالمي المخمتص   أك دو    

 على أنقاض وقف إسالمي وبناء تاريخي إسالمي من العهد العثماني والمملوكي.

ة سممتنبات "مواقممع يهودي ممإ مممن وراء بنمماء هممذا الكنمميس، إلممى حممتالل الصممهيوني ويهممدف اإل    

الوجمود اليهمودي فمي القمدس،  ة بمة تموحي بأقدمي ممبماٍن مقب   سة" في قلب القدس القديمة، وزرعمقد  

 الكنميس الثماني ممن حيمث الضمخامة والعلمو   سة، ليكون همذا وتشويه الفضاء العام في المدينة المقد  

في القدس القديمة بعد كنيس الخراب، مقابل البناء العمراني اإلسالمي العربي الضخم في القمدس 

 ة الصخرة.ضمنه قب  من قصى والمسجد األ ة  القديمة، وخاص  

  

  وقتا خالل تشرين الثاني 48منع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي  حتالل اإل

حتالل اإلسرائيلي رفع األذان فمي المسمجد اإلبراهيممي الشمريف الشمهر منعت سلطات اإل    

م سملطات الشميا يوسمف ادعميس قيماة واستنكر وزير األوقاف والشؤون الديني م وقتا. 48الماضي 

فمي الشمؤون  سمافرا   ال  ة العبمادة، وتمدخ  ي معلى حر   صارخا   يا  ذلك "تعد   حتالل بهذا المنع، معتبرا  اإل

 ة".اإلسالمي  

دت طوال العمام همذه السياسمة المبرمجمة، فمي خطموة حتالل تعم  "إن سلطات اإل: وأضاف    

األذان، وحتمى الترميممات"، م بكل أركمان المسمجد ممن ة من أجل إحكام السيطرة، والتحك  تصعيدي  
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، وأن السميادة فمي الحمرم اإلبراهيممي شمأن فلسمطيني وتفصميال   رفضه لتلمك السياسمة جملمة   دا  مؤك  

 بحت.

  

 مصر تفصل بين اإلخوان و"حماس" والتعاون بينهما بات ضرورة

 طينية إلممى القمماهرة ومعممه وفممد حركممةد اإلعممالن عممن وصممول وفممد الفصممائل الفلسممبمجممر      

أحاديممث عممن  ة وجممود تقممارب بممين القمماهرة والحركممة فممي ظممل  دأ الحممديث عممن إمكاني ممحممماس، بمم

م ئلطرفين، تنب  امصالحة بين  فمي  ة  بها عدد من الخبراء، بسمبب حاجمة الطمرفين لبعضمهما، خاص 

نفتمماح محمممود عبمماس "أبممو مممازن" إقمماهرة والسمملطة الفلسممطينية، لعممدم ر العالقممات بممين التمموت   ظممل  

 ينية على دعوة القاهرة للمصالحة بينه وبين دحالن.رئيس السلطة الفلسط

ن العالقمات وقال يسري العزباوي الباحث بمركز األهمرام للدراسمات السياسمية، إن تحس م    

ة أسمباب، منهما أن "حمماس" وغمزة وفلسمطين بين القاهرة وحركة "حماس" شيء مهم للغايمة لعمد  

"حممماس" أحممد األطممراف  ضممافة إلممى أن  عامممة مممرتبطين بمماألمن القممومي المصممري مباشممرة، باإل

الرئيسمية فممي القضمية الفلسممطينية، وال يمكمن إجممراء حموارات أو مصممالحات بغيمر وجودهمما علممى 

فلسممطينية، أو تسمموية للقضممية -ه ال يمكممن عقممد مصممالحة فلسممطينية اإلطممالق، ألن الواقممع يقممول إن مم

 عام دون وجود "حماس". الفلسطينية بشكلٍ 

 األحممداث والوقممائع أثبتممت أن "حممماس" رقممم صممعب وفاعممل فممي فلسممطين أن  بمم وأضمماف    

سمبب، ويبمدو أن القماهرة  ، وبالتالي من الصمعب تجاهلهما ألي  ا  والمنطقة والقاهرة تدرك ذلك جيد

بدأت الفصل بين اإلخوان المسملمين فمي مصمر وبمين "حمماس" فمي غمزة، ورغمم هجموم اإلعمالم 

الحركمة، حتمى  ه لم يصدر قمرار رسممي ضمد  ة، إال أن  المصري على "حماس" والدعاوي القضائي  

وهمذا  فيهماحكوممة المصمرية همي التمي طعنمت ة، الة بأن حركمة "حمماس" إرهابي مالدعوى الخاص  

أن مصمر بحاجمة إلمى التعماون أك مد و يكشف إدراك القيادة المصرية ألهمية العالقة مع "حمماس".

صري يبدأ من غزة كما هو معروف، خاصمة ستقرار الحدود مع غزة، فضال  عن أن األمن المإو

أن يكمون هنماك تنسميق بمين طرفمي  حة فمي سميناء، وممن هنما البمد  د للحركمات المسمل  في ظل التممد  
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من التعاون معها في همذا  الحدود سواء غربها أو شرقها، وهنا الطرف اآلخر "حماس" التي البد  

 من تواجد هذه الحركات المسلحة. الشأن للحد  

   

   تشكيل لجان متخصصة لكشف جرائم االحتالل  ون ألجل القدسبرلماني

ة ة واإلسمالمي  طالب المؤتمر األول لرابطة "برلمانيون ألجمل القمدس"، البرلمانمات العربي م    

 ة، بتشكيل لجنة للقدس وفلسطين ضمن لجانهم الدائمة.والدولي  

الدور الواجب عليها في إطمار ستعدادها للقيام بإرابطة "برلمانيون ألجل القدس"،  وأبدت    

سمتمرار المدعم المالزم إلفلسطينية، ودعت جميع الدول إلى بذل الجهد الالزم من أجل المصالحة ا

 ة والتعليم.ة والصح  ة البنية التحتي  ة للشعب الفلسطيني وخاص  حتياجات الضروري  لتأمين اإل

علمى ممدار يمومين، فمي مدينمة  دق مة للممؤتمر المذي عُ ر المشاركون في الجلسة الختامي  وقر      

الدولي اإلنسماني، لكشمف  صة في القانون الدولي والقانونة، تشكيل لجان متخص  إسطنبول التركي  

ة ة ومالحقة مجرمي الحمرب الصمهاينة أممام المحكممة الجنائي محتالل أمام المحافل الدولي  جرائم اإل

فمي المسمجد  كمب يوميما  رت  رائم التي تُ الج ة  ة ومحاكم الدول التي يسمح قضاؤها بذلك وخاص  الدولي  

 األقصى المبارك والقدس.

سممتثمار قممرار اليونسممكو وتفعيممل حممراك قممانوني أمممام المحمماكم إوأجمعمموا علممى ضممرورة     

ة تهمما الثقافي ممسممات وتغييممر هوي  حممتالل هممذه المقد  إسممتمرار إحممتالل بسممبب ة لتجممريم قممادة اإلالدولي مم

دفاع عممن النممواب المختطفممين لممدى ة للممشممكيل لجنممة قانوني ممت ر المشمماركونكممما قممر   ة.والتاريخي مم

ة بمإدراج ة واإلسمالمي  فقموا علمى مطالبمة الحكوممات العربي محتالل ونمواب القمدس المبعمدين، وات  اإل

ة ضمممن سممات محتل ممة كمقد  ة والمسمميحي  سممات اإلسممالمي  ة القممدس واألقصممى المبممارك والمقد  قضممي  

 واإلسالمي.ة في الوطن العربي المناهج التعليمي  

قموانين  ة بسمن  ة واإلسمالمي  وطالبت رابطة "برلمانيون ألجمل القمدس"، البرلمانمات العربي م    

مة التعماون ة لمدينة القدس والمسجد األقصى المبارك، ودعت منظ  ة والديني  ة الحضاري  د الهوي  تؤك  
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مايمممة التمممراث خممماذ اإلجمممراءات الالزممممة لحممممة اليونسمممكو إلمممى ات  اإلسمممالمي ولجنمممة القمممدس ومنظ  

 التاريخي للقدس وعموم فلسطين.

 

 الرئيس ترامب قد يصنع السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين دينيس روس:

قال الدبلوماسمي األميركمي المخضمرم دينميس روس، المذي شمغل سمابقا منصمب مستشمار     

نع سممالم بممين إن الممرئيس المنتخممب دونالممد ترامممب، قممد يفمماجئ العممالم بصمم الممرئيس بمماراك أوباممما،

 نتخابات األمريكية.العالم بفوزه في اإل ئلسطينيين واإلسرائيليين، كما فاجالف

ن علمى يتعمي  " :ي صمحيفة "واشمنطن بوسمت" األميركيمةنشمره فم وأضاف روس فمي مقمال    

ق مما ة السمالم فمي الشمرق األوسمط ويحق منفراجة في عملي مإق باع بعض األمور لكي يحق  ت  إترامب 

 ."ساء األمريكيون السابقونفشل فيه الرؤ

مم واسممتعرض روس بعضمما       بعهمما ترامممب، ومممن ا وصممفه بالتوجيهممات التممي يجممب أن يت  مم 

ة حتمى وإن كمان همذا بينها، يجب على همذا المرئيس فمي بماد  ذي بمدء أن يطلمق عمليمة دبلوماسمي  

مم ة سمميزيد مممن وتيممرة العنممفم ضممئيل، حيممث أن غيمماب الدبلوماسممي  ي إلممى إحممراز تقممد  سمميؤد   ق ويعم 

 عتقاد بأن الصراع لن ينتهي.اإل

جيممد  ن مبممادرات كبيممرة دون تقييمهمما بشممكلٍ يدش مم وأردف: "كممما يجممب علممى ترامممب أال      

ن علمى تراممب ة التمي يتعمي  لي  وأضاف روس أن الجهود األو   ومعرفة مدى نجاح هذه المبادرات".

أن التغييمر بمات محمتمال، فعلمى د ب علمى شمكوك الجمانبين، وتؤك مز علمى التغل مبذلها يجب أن ترك م

همما لممن تكممون لهمما سمميادة شممرق الحمماجز عتممراف بأن  ال، يمكممن أن تقممدم إسممرائيل علممى اإلسممبيل المثمم

ل وجمود األمني لتبديد مخاوف الفلسطينيين، فيما تقمدم "السملطة الفلسمطينية" فمي المقابمل علمى تقب م

ة إسمرائيل كدولمة فمي ي شمرعي  إلى جنب وأن توقمف جهودهما فمي التشمكيك فم دولتين تعيشان جنبا  

إلممى قضممايا ق جهممود عمليممة السممالم ضممرورة أن تتطممر   علممى د روس أيضمما  وأك مم ة.المحافممل الدولي مم

 ة في األراضي الفلسطينية.قتصاد الفلسطيني والبنية التحتي  أخرى، مثل تعزيز اإل
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 ريقياتعتزم توسيع نطاق تعاونها مع "إسرائيل" في المشروعات التنموية بأف ألمانيا

بأفريقيما، وقمال  ةتعتزم ألمانيا وإسرائيل توسميع نطماق تعاونهمما فمي المشمروعات التنموي م    

نمما إن  "، بنيممامين نتنيمماهو، عممدوحممادي، جيممرد مممولر، بعممد لقائممه بممرئيس حكومممة الت  وزيممر التنميممة اإل

 ."دة وإدارة المياه وقطاع الزراعةفي مجال الطاقات المتجد   ا  سوف نستثمر سوي  

ل عمن نقاشمه ممع ، وقماد مولر عزممه علمى تعزيمز التبمادل الشمبابي بمين البلمدين أيضما  وأك      

هتمام المشترك بتحسمين وضمع األشمخاص فمي غمزة واضمحا"، مؤكمدا بقولمه: نتنياهو: "أصبح اإل

 "إننا نتعاون سويا بشكل وثيق في هذا الشأن".

ة ة األلماني  ع مشروعات البنية التحتي  مناقشة موضو أيضا   ه تم  وأضاف الوزير األلماني أن      

 .2015م في هذا الشأن منذ عامه لم يتم إحداث تقد  إلى أن   ة، الفتا  ة الغربي  في الضف  

ط لمه نفايمات مخط م ملمموس الحصمول علمى تصمريح بالبنماء لمكمب   ع بشمكلٍ ه يتوق مإن   وقال    

 ة وكذلك لمشروعات أخرى.ة الغربي  بالضف  

مم     ة جديممدة لمعالجممة ميمماه األلممماني بعممد ذلممك لوضممع حجممر أسمماس لمحط ممه المموزير وتوج 

الصرف الصحي بقطاع غزة ممن شمأنها أن تضممن وسميلة مطابقمة لقواعمد الرعايمة الصمحية فمي 

 ص من مياه الصرف الصحي لما يزيد على مليون فلسطيني.التخل  

  

 مليون دوالر أضرار الحرائق األخيرة في "إسرائيل" 524

ة، ألضرار الحرائق ة، غير الرسمي  ة أن التقديرات األولي  ة إسرائيلي  ر صحفي  ذكرت مصاد    

الحمديث يمدور عمن  إلمى أن   األسبوع الماضي في إسمرائيل همي األعلمى فمي تماريا الدولمة مشميرة  

 مليون دوالر(. 524مليار شيكل حوالي ) 2ضرر بمقدار 

زير المالية موشيه كحلمون أن ه سبق لنتنياهو وون  أحرونوت" أوذكرت صحيفة "يديعوت     

ن إة. وبالتمالي، فمة قومي مد على خلفي ممعظم الحرائق األخيرة كانت نتيجة اإلحراق المتعم  إن "قاال: 

الدولمة همي  ن  إث إرهابي، وفي مثمل همذه الحالمة، فمن عنها أغلب الظن كحدعل  أحداث الحرائق سيُ 

 .ض المواطنين عن األضرار وليس شركات التأمين"التي ستعو  
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ر قد  الضرر المباشر للشقق والمنازل، يُ  ن  إة فللحسابات األولي   ه وفقا  ن  أوأضافت الصحيفة     

م 700بأكثر من  ة ة، كمالطرق، وشمبكات الكهربماء، والبنمى التحتي ممليون شيكل، وللممتلكمات العام 

مم مم 300ة بنحممو والمبمماني العام  بمئممات ماليممين ر قممد  ا نفقممات اإلطفمماء فتُ مليممون شمميكل علممى األقممل. أم 

 الشواكل.

 10ة لنحمو ة والبري من تمدفع عمن المسماعدة الجوي مأطالبة بموستكون الحكومة اإلسرائيلية مُ     

مم 200 – 150دول نحممو  ة فممي إسممرائيل ا تجديممد العتمماد ومممواد اإلطفمماء لإلطفائي مممليممون شمميكل. أم 

 مليون شيكل. 100حو للتقدير األولي ن ف وفقا  وتآكل مئات المركبات ومنشآت اإلطفاء فستكل  

ة غيممر مباشممر لألعمممال التجاري مم إلممى ذلممك سممتعطي الحكومممة اإلسممرائيلية تعويضمما   إضممافة      

حترقمت وعمن أضمرار شمديدة لألحمراش. كمما سميكون إة رض زراعي مأرت، لقاء قطمع التي تضر  

دفممع أجممر إضممافي آلالف العمماملين )رجممال األطفممال، قمموات األمممن، السمملطات المحليممة  مطلوبمما  

 وغيرها( ونفقات مرافقة أخرى بكلفة مئات ماليين الشواكل.

 ل فممي أي  يممهائممل، لممم يشممهد لهمما مث هممذه أضممرار بحجمممٍ ": قممال مصممدر فممي وزارة الماليممةو    

ة ة فقممط. ويمكممن للحسممابات النهائي ممكارثممة طبيعيممة كانممت فممي الممبالد، باسممتثناء األحممداث الحربي مم

عممام، أن يممتم فقممط بعممد  أم علممى الجمهممور بشممكلٍ ألضممرار الحرائممق، سممواء علممى صممندوق الدولممة 

 بة جدا".أسابيع عديدة من الحدث. ويدور الحديث عن حسابات مرك  

  

 إقليمي يهدف إلى قلب مبادرة السالم العربية مطالبة نتنياهو بحلّ  أبو ردينة:

حمديث رئميس  ن  أ ،نبيمل أبمو ردينمة ،قال الناطق الرسمي باسم رئاسمة السملطة الفلسمطينية    

ة، همو محاولمة ة السياسمي  ة للعملي مالوزراء اإلسرائيلي نتنيماهو وكمذلك ليبرممان حمول حلمول إقليمي م

 ة. وأضمماف، فممي تصممريحٍ ة لفممرض شممروط جديممدة بهممدف قلممب مبممادرة السممالم العربي ممإسممرائيلي  

ة ة سممواء مممن خممالل المطالبممة بدولممالشممروط اإلسممرائيلي   ، أن  2016 12 5ثنممين صممحفي، يمموم اإل

سمتحقاقات إب ممن ستيطان غير الشرعي، همدفها األسماس التهمر  ستمرار بسياسة اإلة، أو اإليهودي  

المدولتين المذي أصمبح  ة وحمل  ة السياسي  ة الرامية إلنقاذ العملي  عملية السالم، وإفشال الجهود الدولي  

 رة. ة المتكر  في خطر حقيقي نتيجة السياسات والشروط اإلسرائيلي  
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"باسمتخدام السياسمة  هم وزير الخارجية الفلسطيني ريماض الممالكي إسمرائيلات   ومن جهته    

سمتيطانية، ل بسياسمتها اإلعها على التممادي والغطرسمة والتغمو  يشج   دة لها، كغطاءٍ ة المؤي  األمريكي  

د وأك مم نتهاكممات المسممتوطنين".إيطان وسممتاإل ة بحممق  بعممرض الحممائط كممل اإلدانممات الدولي مم ضمماربة  

عمدل للشمعب الفلسمطيني، ة، إلحقاق الة الدولي  ه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائي  المالكي توج  

 حتالل اإلسرائيلي على كل ما يقترفه من جرائم.ومحاسبة اإل

     

  قرارات المؤتمر السابع خطة عملنا وخارطة طريقنا مركزية فتح: 

على الفور بتنفيذ قمرارات وتوصميات  ها سوف تبدأة لحركة فتح، أن  دت اللجنة المركزي  أك      

ة عممل وخارطمة طريمق لهما خمالل الفتمرة المؤتمر العام السابع للحركة والتي تعتبرها بمثابة خط  

 البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني. ة  القادمة، وخاص  

تعمل هما سمالرئاسمة بمدينمة رام هللا، إن   المذي عقدتمه فمي مقمر   األول جتماعهماإوقالت عقب     

ة، وتعزيمز صممود أبنماء شمعبنا الفلسمطيني فمي نقسام وتحقيق الوحمدة الوطني معلى إزالة أسباب اإل

ا  كممان مكممان تواجممده فممي ة، وتقويممة الممروابط بممين أبنمماء شممعبنا الفلسممطيني أي ممدولممة فلسممطين المحتل مم

تفعيمل الوطن والشتات، وعقد المجلس الوطني الفلسمطيني خمالل األشمهر المثالث القادممة، بهمدف 

 مة التحرير الفلسطينية.وتطوير دوائر منظ  

  

 نقسامة تنهي اإلالظروف مواتية لخطوة سياسيّ  عزام األحمد:

وصمفه  قماب عمن أن مناخما  كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عمزام األحممد، الن      

 نقسام.ة إلنهاء صفحة اإلع" يسود اآلن في الساحة الفلسطيني  يجابي والمشج  بـ"اإل

ممن موقممف حركممة "حممماس المسمماهم فممي إنجمماح مممؤتمر فممتح السممابع، سممواء مممن خممالل      وثم 

رسمالة رئميس المكتمب السياسمي  ة، أو ممن خماللة إلمى الضمف  تسهيل سفر أعضاء الحركة من غز  

 ة خالد مشعل للمؤتمر".ركللح
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حركمة  وأضاف: "رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالمد مشمعل إلمى ممؤتمر    

قد خلقمت مشماركة حمماس عباس على ذلك، و ة للغاية، وقد شكره الرئيسفتح السابع كانت إيجابي  

 ".ا  إيجابي   ة وخلقت مناخا  في المؤتمر، لدى اللجنة المركزي   رتياحا  إفي مؤتمرنا 

 ة التي خلقتها مشاركة حمماس فميهذه الروح اإليجابي   وأعرب األحمد عن أمله أن تستمر      

 .كامل نقسام بشكلٍ ستثمارها للتعجيل بإنهاء اإلإمؤتمر فتح ورسالة مشعل وأن يتم 

قنا عليه، أي تشكيل حكوممة فت  إجديدا، فقط نسعى لتطبيق ما  وأضاف: "نحن ال نريد شيئا      

مة التحريمر باعتبارهما حكوممة المرئيس نتخابات وتلتزم ببرنامج منظ  شرف على اإلة تُ وحدة وطني  

ة صماالت جديمدة ممن أجمل التعجيمل بخطموة سياسمي  ت  إهمم سميطلقون اس". وأشمار إلمى أن  محمود عبم

 نقسام.نهي اإلتُ 

  

 الفصائل الفلسطينية ترفض قطع راتب المطران عطا هللا

عن رفضها لقطع راتب المطران عطاهللا حنما  رت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة،عب     

 رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس.

ة قمرار البطريمرك ثيوفيلموس قطمع راتمب المطمران حنما، ها ترفض بشمد  أن   وقالت الفصائل   

 ه المطران الفلسطيني الوحيد في البطريركية.مشيرة  إلى أن  

سممهم فمممي سمممهم فممي معالجممة أمممور وقضمممايا الخممالف بممل يُ "هممذا اإلجممراء ال يُ  :وأضممافت   

مممن  عممن أي شمكلٍ  ة بعيمدا  فمي الوقممت نفسمه لمعالجممة همذه األمممور بمروح أخوي مم داعيممة   "،تصمعيدها

 .بتزازف واإلشكال التعس  أ

المسيحيين المرافض رت الفصائل عن "تقديرها العالي لموقف األخوة وفي سياق آخر، عب     

مواقممف األب مانويممل مسمملم  نممت عاليمما  حممتالل بمنممع اآلذان فممي القممدس، كممما ثم  لقممرار حكومممة اإل

ة عممن اإلخمموة اإلسممالمي   حممتالل وتعبيممرا  لقممرار اإل ورفعممه لممألذان مممن الكنيسممة رفضمما   ،ةلوطني مما

   ة". المسيحي  
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 فتح لمروان البرغوثي هدفه تصعيد الكراهية والبعد عن السالم نتخابإنتنياهو: 

ان البرغموثي بمأعلى هاجم بنيمامين نتنيماهو، قيمادة حركمة فمتح علمى إثمر فموز األسمير ممرو   

 5"إن البرغوثي يقضي عقوبة السجن المؤبد  :وقال ة للحركة.نتخابات المركزي  األصوات في اإل

ب فمي قتمل وجمرح العشمرات ممن اإلسمرائيليين األبريماء"، وفمق تسمب   إرهابيا   مرات لقيادته تنظيما  

 نتخاب فتح البرغموثي لقيادتهما هدفمه تصمعيد الكراهيمة والبعمد عمن السمالمإوأضاف: "إن  تعبيره.

فمي ثقافمة وتحممريض الحركمة التمي ال تكتفمي بممالتحريض فمي الممدارس، بمل تطلممق  فما  عتبمر تطر  ويُ 

 أسماء اإلرهابيين على شوارع وميادين، واآلن تضع اإلرهابيين على رأس المنتخبين".

 تفاق "قناة البحرين" مع األردن تجسيد لـ"نبوءة" هرتسلإ نتنياهو:

قائممة بمين إسمرائيل واألردن، العالقمات ال علمى تنيماهو،بنيمامين ن عدوأثنى رئيس وزراء ال   

 ة بين الجانبين، بحسب تعبيره.ستراتيجي  إسس ة على أُ ة المبني  إي اها بـالعالقة السلمي   ا  واصف

، ذكمر مسمتهل جلسمة الحكوممة اإلسمرائيلي ةاإلخباري  إن مه فمي -العبري  ( NRGوقال موقع )   

واألردن تتعاظم وتُعمد  أكثمر حيويمة ، علمى ضموء مما يحمدث فمي نتنياهو أن  العالقات بين إسرائيل 

تعبيره. ولفت رئيس الوزراء اإلسرائيلي  إلمى المرحلمة المتقد ممة  منطقة الشرق األوسط، على حد   

التممي تجاوزهمما الطرفممان فممي األسممبوع الماضممي، نحممو تجسمميد مشممروع قنمماة البحممرين، بممين البحممر 

 األحمر والميت.

أخممرى فممي طريممق تجسمميد مشممروع قنمماة  مرحلممة  لقممد تجاوزنمما "وقممال نتنيمماهو للمموزراء:    

تحمماد الواليممات المتحممدة واإل". وتممابع: "البحممرين، والتممي سممتربط البحممر األحمممر بممالبحر الميممت

ل المشممروع المشممترك إلسممرائيل ولممألردن وللسمملطة الفلسممطيني ة، الممذي  األوروبممي واليابممان تمممو 

ياه لمصلحة مستوطنات غور األردن اإلسرائيلي ة والبلدات األردني ة علمى حمد ٍ يهدف إلى تحلية الم

 ، بحسب قوله."سواء، وتحويل المياه المالحة من البحر األحمر إلى المي ت

 2020عممام  م  لهممذا المشممروع سمميت ا  ح أيضمما بأن ممه وفقممن  نتنيمماهو صممر  أوتممابع الموقممع قممائال     

ممن البحمر األحممر إلمى البحمر  سميت م تحويمل ميماه مالحمةدن، وتوفير مياه عذبمة لسمك ان غمور األر

س الحركمة الصمهيوني ة الميت. كما لفت نظر وزرائه إلى أن  هذا المشروع يتطابق مع رؤية مؤس  
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بإقامممة مشممروع قنمماة  ئبممه "أرض قديمممة حديثممة"، حينممما تنب ممتيممودور هرتسممل، كممما وردت فممي كتا

ف ولدينا الفرصمة بتجسميد تلمك الرؤيمة. ه"وخلُص نتنياهو إلى القول:  البحرين. ا نحن اآلن نتشر 

ة أخمرى فمي العالقمات السملمي ة القائممة بمين األردن سمتراتيجي  إمرسماة  ا  هذا المشمروع يُشمك ل أيضم

أود  أن  أُقممد م الشممكر لنائممب المموزير لشممؤون التعمماون اإلقليمممي  فممي الحكومممة ": ا  ، متابعمم"وإسممرائيل

 ، قال نتنياهو. "عني   ي يُدير المشروع نيابة  اإلسرائيلي ة أيوب قرا، الذ

  

   ستيطانرض عقوبات على "إسرائيل" بسبب اإلنصف األمريكيين يؤيدون ف 

حممتالل، ووصمملت ( لإلBDSههمما حركممة المقاطعممة العالميممة )تتمموالى الضممربات التممي توج     

أنشمطتها  ةإقناع الشعب األمريكي بضرورة فرض عقوبات على إسرائيل على خلفي   نجاحاتها حد  

 ة.ستيطاني  اإل

للرأي العام صدر في الثاني  جديدا   ستطالعا  إ ن  أالمكتب الوطني للدفاع عن األرض  وقال   

ممما يقممارب  همما فممي واشممنطن، أوضممح أن  سممة بروكينغممز ومقر  مممن كممانون األول الجمماري عممن مؤس  

سممتيطاني، وجمماءت وبممات علممى إسممرائيل بسممبب النشمماط اإلدون فممرض عقريكيين يؤي ممنصممف األممم

فتتاح أعمال الدورة السنوية لـ "منتدى سمابان" للسياسمات، لتعزيمز إتزامنة مع ستطالع مُ نتائج اإل

 ة الرفيعة.ة واألمريكي  ة اإلسرائيلي  ات السياسي  الحوار المفتوح بين الشخصي  

 مواطنمما   2570سممة "بروكينغممز"، وشممارك فيممه أجرتممه مؤس   سممتطالع الممذيوجمماء فممي اإل   

علممى سياسمماتها  ا  إسممرائيل رد   ة ضممد  دون إجممراءات عقابي مم% مممن األمممريكيين يؤي مم46 أن   أمريكيمما  

% خممالل العممام 9ة، وهممو ممما يمثممل زيممادة بنسممبة ة والقممدس الشممرقي  ة فممي منمماطق الضممف  سممتيطاني  اإل

 الماضي.

 

 حتاللأس( توجع اإلركة المقاطعة )بي دي ح تقرير:
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حممتالل، ووصمملت ( لإلBDSة )ههمما حركممة المقاطعممة العالمي ممتتمموالى الضممربات التممي توج     

ة أنشمطتها إقناع الشعب األمريكي بضرورة فرض عقوبات على إسرائيل على خلفي   نجاحاتها حد  

 ة.ستيطاني  اإل

حيمث وصملت منماورات  ،حمتاللسمتثماراتها فمي دولمة اإلإبيع معظمم  G4Sأعلنت شركة و   

كانممت تنمماور  G4Sسممتثماراتها. شممركة إالنهايممة واضممطرت للرضمموخ وتصممفية  هممذه الشممركة خممط  

نهي دورهمما فممي المسممتوطنات والحممواجز أنهمما سممتُ  2013متممداد سممنوات وأعلنممت فممي عممام إعلممى 

مهما لمم تنف مولكن   2015ة بحلول عمام ة والسجون اإلسرائيلي  العسكري   م دها. واضمطرت فمي عماذ تعه 

غط التشمهير بتواطئهما ممع سملطات تحمت ضم ،ضمت لهما أن تعلمن، بفعل الخسائر التي تعر  2014

هما "ال أن   ،ةة وعلى مفتمرق الطمرق والمعمابر والحمواجز العسمكري  حتالل في السجون اإلسرائيلي  اإل

 .2017ة عندما ينتهي في عام تنوي تجديد العقد" الذي أبرمته مع مصلحة السجون اإلسرائيلي  

ات والمدعوات لمقاطعمة إسمرائيل علمى الصمعيد المدولي ي الوقت نفسه، تصماعدت الفعالي مف   

 ي مقاطعة "إسرائيل".جتماعية في جامعة تشيلي لتبن  % من طلبة العلوم اإل90ت بعد أن صو  

د مهرجممان شممعبي عنوانممه األساسممي مقاطعممة "إسممرائيل" فممي مخمميم الرشمميدية جنمموب ق مموعُ    

المخيممات "لتزامهما بورقمة مبماد  حركمة إسة عاملمة داخمل المخميم، ؤس  م 18لبنان، رافقه إعالن 

 ."تقاطع

خاذ اإلجراءات الالزممة لمنمع تسمويق وتمداول ، أمرت وزارة الصحة في الجزائر بات  ا  عربي    

 ن قاتل مصدر إنتاجه "إسرائيل".دواء مسك  

" للمجلمس دعمما  لمـ HPوفي السياق، أعاد مجلس بلدية ديري في ايرلندا طابعمات شمركة "   

 .الفلسطينيين حتالل بحق  ة ودعم جرائم اإلطة بحصار غز  ، المتور  HPاألسبوع العالمي ضد_

ة، فممي البرتغممال، فممي مدينممة "بورتممو" البرتغالي مم ا  "إسممرائيل" مطعممم كممما همماجم نشممطاء ضممد     

تينهو دو آفيليمز كمانعليها: "فلسطين حرة" و"مطعم  ب  ت  وطلوا واجهته باألحمر وألصقوا الفتاٍت كُ 

وذلمك عقمب مشماركة أحمد  ،لوا لتناول وجبة من الفوسفور األبميض"حتالل" و"تفض  يتعاون مع اإل
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الهجموم  وأجبمر همذا ،مهرجمان "الموائمد المسمتديرة" ،طهاته في مهرجان لألطعمة في "إسرائيل"

 نسحاب من مشاركته في المهرجان.الطاهي البرتغالي على اإل

مقاطعمة الخمدمات والبضمائع ترونهايم، ثالث أكبر مدينة فمي النمرويج، ة ر مجلس مدينوقر     

، ويمدعو برلممان 1967ة منذ عام ة في األرض المحتل  قام  القادمة من المستعمرات اإلسرائيلية المُ 

 خاذ قرارات مشابهة، ويدعو المواطنين إلى مقاطعة بضائع المستعمرات.النرويج الت  

( عمن ممؤتمر "األخمالق HP، إقصماء شمركة )BDSدت حركمة مقاطعمة "إسمرائيل" كما أك م   

حمممتالل ات" فمممي إيطاليممما، لمممدعمها جمممرائم اإلة فمممي تكنولوجيممما المعلوممممجتماعي مممة اإلوالمسمممؤولي  

اإلسرائيلي. وبحسب بيان للحركة، فإن إقصاء الشمركة ممن الممؤتمر جماء بعمد مناشمدة ممن حملمة 

   ".HPحتالل، ضمن األسبوع العالمي ضد "بإقصائها لدعمها اإلطاليا مقاطعة "إسرائيل" في إي

 الخارجية الفلسطينية تطالب اإلدارة األمريكية باالعتراف بدولة فلسطين

طين عتراف بدولممة فلسممة بمماإلة أمممس اإلدارة األمريكي ممة الفلسممطيني  طالبممت وزارة الخارجي مم   

علممى  تعقيبمما   وقالممت، فممي بيممانٍ سممتيطان فممي مجلممس األمممن. ودعممم مشممروع القممرار الخمماص باإل

مة على مصمادرة أراض فلسمطينية، أن  مصادقة الكنيست التمهيدي   ة ب بالتصمريحات الدولي مهما "ترح 

ة األمريكمي جمون كيمري ما التصمريحات التمي أدلمى بهما وزيمر الخارجي مستيطان ال سي  دة باإلالمند  

سممطينيين". وأضممافت أن هممذا حممتالل بإحبمماط جهممود السممالم مممع الفلهممم فيهمما حكومممة اإلالتممي ات  

 ة "وإن جماء متمأخرا  التصريح الذي جاء قبل سماعات ممن إقمرار همذا المشمروع بمالقراءة التمهيدي م

مممه يُ وفمممي ربمممع السممماعة األخيمممرة ممممن عممممر إدارة أوبامممما إال أن ممم واضمممح الحكوممممة  ل وبشمممكلٍ حم 

 ة الكاملة عن تعطيل المفاوضات وتدمير فرص السالم". ة المسؤولي  اإلسرائيلي  

 ة مممن شممأنها إنقمماذ حممل  ة بترجمممة مواقفهمما إلممى خطمموات عملي مموطالبممت اإلدارة األمريكي مم   

ستيطان "همذا كلمه فمي حمال أسمعفها الوقمت السالم بما يضمن الوقف الفوري لإلالدولتين وفرص 

 لذلك".

  

 من الشهر الجاري 21قد المؤتمر الدولي للسالم في فرنسا أبلغت القيادة بموعد ع عريقات:
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فرنسا أبلغت القيمادة  أن   ،مة التحرير د. صائب عريقاتة لمنظ  اللجنة التنفيذي   د أمين سر  أك     

دولمة  70ع المدعوات علمى هما سمتوز  ، وأن  2016 12 21بموعد عقد المؤتمر الدولي للسمالم فمي 

القيادة تريد مؤتمرا  كامل الصمالحيات حسمب قمرارات للمشاركة في المؤتمر.. وقال عريقات إن 

فماق عليممه ت  اإل ات جديمدة لمتابعممة مما يمتم  وتحديمد سمقف زمنممي للمفاوضمات وآلي م ،ةة الدولي مالشمرعي  

 وتنفيذه على األرض..

د عريقمات أن أك   ،ةستيطان بالقراءة التمهيدي  ق بإقرار الكنيست قانون شرعنة اإلوفيما يتعل     

 ةمطالبما  محكممة الجنايمات الدولي م ،رقى إلى جريمة حربتو ةستيطان غير شرعياإلجميع أشكال 

وتعقيبمما  علممى تصممريحات وزيممر  سممتيطان.قممة باإلحممتالل اإلسممرائيلي المتعل  بممالتحقيق فممي جممرائم اإل

هم اليمين فمي الحكوممة اإلسمرائيلية الذي ات   ،ة األمريكي جون كيري أمام منتدى "سابان"الخارجي  

ة عاليممة حممول ي  ث بمصممداققممال عريقممات إن كيممري تحممد   ،سممتيطان لعرقلممة عمليممة السممالمبممدعم اإل

 الدولتين. رة لحل  تم محاسبة "إسرائيل" على جرائمها المدم  ته تساءل لماذا ال ستيطان لكن  اإل

   

 يدعو لتشكيل "قائمة سوداء" لمن يدعو لمقاطعة "إسرائيل"إردان 

ة توصممية إلممى وزيممر المالي مم ة جلعمماد إردان،سممتراتيجي  اإلم المموزير اإلسممرائيلي للشممؤون قممد     

ممات، وفمي ة تعمل على وضع قائمة سوداء بالشركات والمنظ  موشي كحلون، بتشكيل لجنة خاص  

المقامممة علممى أراضممي  لممى مقاطعممة إسممرائيل أو المسممتعمراتنممة شخصمميات، تممدعو إحمماالت معي  

 ة.ة المحتل  ة الغربي  الضف  

فمممرض  ه سممميتم  ، فإن ممما  ى وزارة األممممن المممداخلي أيضمممالمممذي يتمممول   قتمممراح إردان،إوبحسمممب    

ل إدخالهما إلمى القائممة السموداء، تتمث م ة علمى الجهمات التمي سميتم  عقوبات ممن جانمب وزارة المالي م

 ة.بمنعها من الدخول في مناقصات حكومي  

وفمي أعقماب  ،ية للمرة األولى عن توصميات إردانثت القناة التلفزيونية الثانوكانت قد تحد     

 ة.النشر، قام إردان بإرسال التوصيات إلى وزارة المالي  
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 % من أراضي الضفة60تشريع االستيطان خطوة لضم  بينيت:

نفتالي بنيمت، « البيت اليهودي»ح وزير التعليم اإلسرائيلي رئيس حزب المستوطنين صر     

ل ة، يشمك  سمتيطاني  ة للبمؤر اإلشرعي  ه الكنيست "قانون التسوية"، بهدف منح البأن القانون الذي أقر  

مممن أراضممي  % 60ل نسممبة ، التممي تشممك  «سممي»المنمماطق  ة فممي الطريممق إلممى ضممم  خطمموة أساسممي  

 ة إلى إسرائيل.ة الغربي  الضف  

في إسرائيل حكوممة يممين ال  د أكثر من أي قرار آخر، أن  وقال بنيت، إن هذا القانون يؤك     

المدولتين  تها. فقد مضى إلى غير رجعة، حمل  يديولوجي  أق وتطب  ر به، جاهر بما تفك  ، وتُ تخدع أحدا  

 لمرحلة مقبلة.  والحكومة تعد  

، إن قممال النائممب فممي حمزب المسممتوطنين البيممت اليهممودي، بتسمملئيل سممموطريتش ممن جهتممه   

ات ة. اإلرهماب القمانوني للجمعي مة الغربي مالسميادة الكاملمة فمي الضمف  ""قانون التسوية" يخلمق واقمع 

المذي ارتفمع علمى البيموت فمي يهمودا  المستعمرات وصل إلمى نهايتمه. السميف الحماد   ة ضد  اري  اليس

ظهمر التواضمع والرحممة، وتقموم فمي يموم تمريمر ع من المحكممة العليما أن تُ ر. أتوق  والسامرة يتبخ  

 ."، بإلغاء األحكام من تلقاء نفسهاالقانون في القراءات الثالث

 

 ية اإلسرائيلية غير جاهزة لحرب مقبلةالجبهة الداخل مراقب الدولة:

م ،لدولة اإلسمرائيلي يوسمف شمبيرا، أن مراقب ا48عرب موقع  نشر    نتقمادات شمديدة إه وج 

ة )الكابينيممت( حممول سممبل تحممذير وحمايممة ة واألمني ممر للشممؤون السياسممي  للمجلممس المموزاري المصممغ  

ه فمي حمرب عمات فإن مللتوق   ه وفقما  أن متقرير أصمدره اليموم، الثالثماء،  السكان في إسرائيل، وقال في

ممن وسمائل المدفاع غيمر  طلق عشمرات آالف الصمواريا باتجماه إسمرائيل، لكمن قسمما  ة سمتُ مستقبلي  

 عات.ة ليست جاهزة لمواجهة التوق  ة والخاص  صالحة وقسم كبير من المالجئ العام  

 المبماني، تممم  رت الحكومممة تقلميص الفمروق فمي تحصمين ه منمذ أن قمر  وأضماف المراقمب أن م   

، األمر الذي منع المساواة في تحصين ذ بتاتا  جزئي، وفي بعض األماكن لم ينف   تنفيذ القرار بشكلٍ 
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سمات لمم يمتم تحصمينها فمي ة في أطراف البالد. وقال التقرير إن هناك مبماني مؤس  المباني وخاص  

 عن المحكمة العليا.ة، رغم صدور قرار بهذا الخصوص ة المحيطة بقطاع غز  البلدات اإلسرائيلي  

ل الممبالد محممدودة للغايمة علممى ضمموء وتمابع المراقممب أن القمدرة علممى الممدفاع عمن منطقممة شمما

 نعدام تحصين المباني.إ

ة لم تبلور ق بإجالء سكان أثناء الحروب، قال المراقب إن وزارة الجبهة الداخلي  وفيما يتعل     

مسمتقل. وال يممزال هممذا  إجمالء أنفسممهم بشممكلٍ  ان قمادرين علممىعتنمماء بسممك  لإل شمامال   قوميمما   مفهومما  

 بهذا الخصوص قبل ثالث سنوات. خاذ الحكومة قرارا  رغم ات   اإلخفاق قائما  

ة إلخمالء الممدن الجميش اإلسمرائيلي ووزارة األممن لمم يبلمورا خط م وأشار المراقب إلى أن     

ل الفجوات في وسمائل في شمال البالد، ولم تجر مداوالت في المستويين العسكري والسياسي حو

 الدفاع الجوي عن سكان شمال البالد.   

ة الوسممائل ز المعلومممات حممول أهلي ممه ال توجممد فممي إسممرائيل جهممة ترك مموقممال المراقممب إن مم   

 ة.ة المدني  رة لمواجهة مجمل التهديدات على الجبهة الداخلي  ة المتوف  الدفاعي  

 -ز  يوليموعلمى قطماع غمزة )تمموشبيرا ذكر أن إسرائيل لم تسمتخلص المدروس ممن الحمرب 

ف الصمواريا علمى الآحة طلقمت خاللهما الفصمائل الفلسمطينية المسمل  أ( التي 2014أب  أغسطس 

ة فمي لمي أكثمر فعالي معدم تأمين الجيش لنظمام إنمذار أو   وانتقد التقرير أيضا   األراضي اإلسرائيلية.

 15سموى  2014حمرب العمام ة حيث لمم يكمن أممام السمكان خمالل المناطق القريبة من قطاع غز  

  ثانية إليجاد ملجأ.

 

 هل تحولّت "إسرائيل" إلى ميناٍء بيتّيٍ لألسطول األمريكيّ  إسرائيل ديفنيس:

النقماب ص في الشؤون العسكري ة واألمني ة، (، الُمتخص  ISRAEL DEFENSEكشف موقع )   

ٍ في موازنمة الواليمات الُمتحمد ة يتعل مق بالتحمالف بمين تمل أبيمب وواشمنطن فمي  عن وجود بنٍد سري 

ٍ لألسمطول األمريكمي   مجال سالح البحري ة، وتحت عنوان: همل تحول مت إسمرائيل إلمى مينماٍء بيتمي 

؟ قممال الموقممع، نقممال  كمموزٍن مممواٍز للتواجممد الروسممي  فممي مينمماء ط عممن مصممادر  رطمموس السمموري 
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،  ا  موازنة األمن في واشنطن شمل بند ، إن  قانونرفيعةإسرائيلي ة  لم يكتشفه الجمهور اإلسمرائيلي 

 ويتعل ق بالتواجد العسكري  األمريكي  في الموانئ اإلسرائيلي ة. 

 المصادقة علمى ميزاني مة معونمات "جاء تحت عنوان:  ا  بع أن  القانون المذكور يشمل بندوتا   

ع األمريكممي  علممى أن  األمممر يتعل ممق بالممدعم المممالي  للحصممول ، أك ممد فيمم"أمريكي ممة إلسممرائيل ه الُمشممر 

 ."الصولجان السحري  "ألمريكي ة الُمشتركة والُمس ماة ا -على منظومات الدفاع اإلسرائيلي ة

القمانون األمريكمي  الجديمد  الع أكثر علمىط  ن  اإلأ(، ISRAEL DEFENSEوأضاف موقع )   

ٍة الستضافة سفٍن حربي ٍة أمريكي مٍة  ا  ك بندبدق ة أكثر يؤك د على أن  هنا فيه يتحد ث عن موازنٍة خاص 

على تخصيص المموارد المالي مة لمما  من أسطول الواليات الُمتحد ة في الموانئ اإلسرائيلي ة، عالوة  

.إطلق عليه القانون أ  سم القدرات العلمي ة في المجال البحري 

زديماد التواجمد إممع  ا  ن األمريكمي  جماء ُمتزامنملقمانوإلى أن  ا ولفتت المصادر في تل أبيب،   

 كم. 200العسكري  الروسي  في ميناء طرطوس السوري ة، والتي تبعد عن ميناء حيفا حوالي 

باإلضافة إلى ما ذُكر أعاله، جاء في البند الُمتعل ق بالموازنة األمريكي ة لُمسماعدة إسمرائيل    

تخصيصمها ممن قبمل الحكوممة اإلسمرائيلي ة لمدفع تكماليف  أن  واشنطن تدفع لتل أبيب مصاريف تم  

، أو  مممع  التممدريبات البحري ممة التممي تُشممارك فيهمما الدولممة العبري ممة، إن  كممان مممع األسممطول األمريكممي 

بوجود األممريكيين فمي المنطقمة، بحسمب تعبيمر البنمد المذي ورد فمي  ا  أساطيل أخرى غربي ة، طبع

 ة الواليات الُمتحد ة؟ميزاني  

ورد فمممي الميزانيمممة وتحمممد ث عمممن زيمممارات لسمممالح البحري مممة  ا  ثانيممم ا  وذكمممر الموقمممع أن  بنمممد   

الموقع في ختام تقريره على أن ه من المعروف أن  السمفن  ة في الواليات الُمتحد ة. وشد داإلسرائيلي  

ة األمريكي ة ترسو بمين الحمين واآلخمر فمي المموانئ اإلسمرائيلي ة، ولكمن  إدخمال المسمألة فمي ميزاني م

مما يؤك ممد علممى أن  هممذه الزيممارات، أي  األسممطول  ٍ، ربم  األمريكممي  األمممن األمريكي ممة، وبشممكٍل سممري 

ر عمول همذا القمانوفن ماأن  سري ي الفترة القريبة القادمة، علما  ف ا  إلسرائيل، ستزداد كثير ن سيسمتم 

    .لمد ة خمس سنوات قادمة
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 جتماع في باريسه دعوة لعباس ونتنياهو لإلفرنسا توجّ 

م    ه المدعوة أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسمية، بمأن المرئيس الفرنسمي فرانسمو هوالنمد وج 

اإلسممرائيلي بنيممامين نتنيمماهو،  محمممود عبمماس، ورئمميس المموزراء مممن الممرئيس الفلسممطيني إلممى كممل ٍ 

 ر عقده في المدينة بعد حوالي أسبوعين.م مؤتمر السالم المقر  ت  خت  جتماع في باريس، بعد أن يُ لإل

 ،ةسمتجاب للمدعوة الفرنسمي  إة عن الصحيفة قولها: "إن عبماس ة العام  ونقلت اإلذاعة العبري     

وتابعمت الصمحيفة الفرنسمية: "إن  حتمى اآلن ممن الجانمب اإلسمرائيلي". ما لم تتلمق  بماريس المرد  في

لمممين ممممن خمسمممين دولمممة سممميتناول ر عقمممده علمممى مسمممتوى وزراء الخارجيمممة وممث  الممممؤتمر المقمممر  

ية النمزاع لتسمو قتراحما  إالفرنسمية وإن فرنسما سمتطرح خاللمه رات األخيمرة لمبمادرة السمالم التطو  

 الدولتين وقرارات مجلس األمن الدولي". إلى حل   ستنادا  إالفلسطيني اإلسرائيلي 

  

 % من األمريكيين يعتقدون أّن "إسرائيل" رصيد استراتيجي للواليات الُمتحّدة 76

، أن  معظمممم إبين مممت نتمممائج     سمممتطالع للمممرأي العمممام نشمممرها "معهمممد بروكينغمممز" األمريكمممي 

 على الواليات المتحدة. ا  لديمقراطيين يعتبرون إسرائيل عبئا

(، أن  The Times of Israelسمتطالع المرأي، المذي نُشمرت نتائجمه فمي موقمع )إوأظهمر    

الُمتحمممد ة، للواليممات  ا  جي  سمممتراتيإ ا  %( يمممرون أن  إسممرائيل تُشمممك ل رصمميد76معظممم األمممريكيين )

البيمة المديمقراطيين، ستطالع فإن  غلإل ا  ستطالع. وفي الوقت نفسه، وفقبحسب المسؤولين عن اإل

ا في صفوف الجمهورييا  أيض ا  ل عبئن  إسرائيل تشك  أ% يقولون 55 % يمرون فمي 24ن، فإن  . أم 

% ممنهم المذين يرونهما 41مقابمل  ا  لمستقلين ال يعتبرون إسرائيل عبئم% من ا52. وا  إسرائيل عبئ

 كذلك.

ت دراستين أجراهما الباحث اجاستنتإئيلي  إلى أن  النتائج كانت ضمن ولفت الموقع اإلسرا   

جريمت فمي ة األمريكي مة التمي أُ نتخابمات الرئاسمي  كينغز"، شبلي تلحمي، قبل وبعد اإلمعهد برو"في 

 الثامن من الشهر الفائت.
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ئيل فقممون مممع فكممرة أن  إسممرا%( ال يت  54باإلجمممال، أكثممر بقليممل مممن نصممف األمممريكيين )   

د العمداء تجماه الواليمات ل مار أن  أنشمطتها فمي المنطقمة توعتبمعلى الواليمات المتحمدة، با ا  تُشك ل عبئ

 تعبيره. ة المسلمة، على حد   المتحد ة في البلدان العربي ة وذات األغلبي  

ضح من النتائج التمي تمم  ولم يت   % من األمريكيين يشعرون بهذه الصورة،40في حين أن     

فمي السمؤال المذي تمم توجيهيمه  ا  تحديمد غة التمي اسمتخدمها البماحثوننشرها ما إذا كانت همذه الصمي

رت من هذه الصيغة، في إشارتها إلمى العمداء تجماه الواليمات للمشاركين، وما إذا كانت النتائج تأث  

.المت    حدة في العالم العربي 

 ا  كبيمر ا  ائيل تمأثير% من الديمقراطيين يعتقمدون بمأن  إلسمر55أن  ا  الدراستان أظهرتا أيض   

، فمي حمين أن على سياسات الوالي % ممن الجمهموريين 54ات المتحدة وعمالم السياسمة األمريكمي 

 يعتقدون أن  إلسرائيل المستوى الصحيح من التأثير.

إلمى أن  نسمبة األممريكيين  ا  ال أيضتوص   نستطالعيإالموقع في سياق تقريره إلى أن   ولفت   

% 9سممتيطانية ارتفعممت بنسممبة علممى إسممرائيل بسممبب سياسممتها اإل دون فممرض عقوبمماتالممذين يؤي مم

 %.46خالل العام المنصرم ووصلت إلى 

زداد في صفوف الحمزبين إقابي ة ضد  إسرائيل حول المسألة خاذ إجراءات عكما أن  عدم ات     

قتصممادي ة إن الجهمموريين يؤي ممدون فممرض عقوبممات % ممم31% مممن الممديمقراطيين و60الكبيممرين: 

% فممي تشممرين الثمماني )نمموفمبر( مممن العممام 26% و49وإجممراءات أكثممر جدي ممة، مقارنممة بنسممبة 

 .2015الماضي 

خماذ المرئيس بماراك دون ات  % ممن األممريكيين سميؤي  46أن   ا  ستطالعا الرأي أظهمرا أيضمإ   

أوباما لخطوات في األمم المتحدة تهمدف إلمى ممارسمة الضمغط علمى إسمرائيل بشمأن المفاوضمات 

% إن همم 25فقط سيعارضون خطوة كهذه، في حين قال % 27رة مع الفلسطينيين. ة المتعث  السلمي  

 دون أو يعارضون خطوة كهذه.ال يؤي  

  

  تستضيف وزراء من دول غرب أفريقيا لعقد أول قمة زراعية  إسرائيل
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دولممة غممرب افريقيممة إلممى إسممرائيل لتباحممث اإلنتمماج  13وصممول مسممؤولون رفيعممون مممن    

 .المستدام في المناطق القاحلة وشبه القاحلة

نة بممين إسممرائيل وأفريقيمما، تستضمميف إسممرائيل سممبعة وزراء فممي إشممارة للعالقممات المتحس ممف   

 ومسؤولين رفيعين آخرين من أكثر من عشرة دول غمرب أفريقيمة لممؤتمر زراعمي فمي إسمرائيل 

ممن قبمل  ، والذي يمتم  "ةتحسين إنتاج الزراعة المستدامة في المناطق القاحلة وشبه القاحل"بعنوان 

ول قتصمادي للمدحماد اإلت  لية للتعماون المدولي للتطموير، واإل، الوكالمة اإلسمرائي"ماشماف"تنظيم من 

 ."ايكواس"الغرب أفريقية، المعروف باسم 

التقنيمات الزراعيمة المنتجمة فمي إسمرائيل،  علمىالوزراء والمبعوثمون  اط لع خالل المؤتمر   

القاحلممة، وهممو موضمموع يعنممي وزراء الزراعممة  مممع تركيممز علممى التعامممل مممع الظممروف المناخيممة

جونثان بلموم، النماطق باسمم  .اخ المشابه الذي يسود في بلدانهمخاص بسبب المن اإلفريقيين بشكلٍ 

والمبعمموثين إلممى المممؤتمر هممم  أرئيممل، الممذي سمموف يخاطممب المجموعممة.وزيممر الزراعممة أوري 

غامبيما، وسمييرا ليمون؛ ومسمؤولين  وزراء خارجية نيجيريا، توغو ليبيريما، غينيما، كيمب فيمردي،

 رفيعين من بينين، بوركينا فاسو، ساحل العاج، غانا، غينيا بيساو، والسنغال.

   

 التوصل لسالم نهائي مع الفلسطينيين خالل السنوات القريبة ليبرمان: 

ل إلى حتالل أفيغدور ليبرمان إنه "من المستحيل وغير الواقعي التوص  قال وزير جيش اإل   

 م نهائي مع الفلسطينيين خالل السنوات القريبة القادمة".سال

ب تأجيمل الحمل ه "يتوج  ن  أ، وقال حاد األوروبيت  له هذه أثناء لقائه سفراء دول اإلأقوا جاءت  

حيماة طبيعيمة بقادمة، وفي غضون ذلك يجمب السمماح ة سنوات النهائي مع الجانب الفلسطيني لعد  

 بمأن   سمواء، واليموم بمات واضمحا   )المستوطنين( والفلسطينيين علمى حمٍد  ة لليهود ة الغربي  في الضف  

ي لمميس هممو المسممتعمرات ليسممت هممي العقبممة أمممام تحقيممق السممالم، والصممراع الفلسممطيني اإلسممرائيل

زعمماء أوروبما مما زالموا  ن  إرار فمي الشمرق األوسمط، وعلمى ذلمك فمستقالركيزة والسبب لعدم اإل

لمشممكلة األكبممر فممي العممالم"، حسممب توصمميف ليبرمممان للصممراع ثون بممأن المسممتعمرات هممي ايتحممد  

 المركزي في الشرق األوسط.
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من جنوب السمودان حتمى  قتيل على األقل في الشرق األوسط يوميا   500"يسقط  :وأضاف  

م كبيمرٍ  بشمكلٍ  وأكثر خطورة   العراق، وهذا أهم   مسمتعمرة )عمونما(، ولكمن وسمائل  ا يحمدث فميعم 

ستمرار في الحديث طوال الوقت عن المسمتعمرات تشير لذلك، وللحقيقة اإلال ة عالم األوروبي  اإل

 ثوا عن كوريا الشمالية وعن الصمواريا البالسمتية فمي إيمران"، متجماهال  هو نفاق، ننتظر أن تتحد  

حتالل األطول والوحيمد فمي العمالم خمالل ة هو اإلحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربي  اإل حقيقة أن  

 ث.العصر الحدي

 

 ها تقسيم العراق وسوريةهناك ثالثة سيناريوهات للشرق األوسط أهمّ  ليبرمان:

سمتنتاجات يجمب إأفيغدور ليبرمان أن هنماك ثالثمة  حتالليعتقد وزير الجيش في حكومة اإل  

على العمالم أن يستخلصمها ممن النزاعمات التمي تمدور فمي الشمرق األوسمط، وممن أهمهما ضمرورة 

خمماص  هممذه الممدروس بممارزة بشممكلٍ  وأشممار المموزير اإلسممرائيلي إلممى أن  تقسمميم العممراق وسممورية. 

 بالنسبة إلسرائيل وبالنسبة ألولئك المعنيين بضمان أمنها القومي.

بعنموان "سياسمة   كتبه أفيغدور ليبرمان، ونشره موقع "ديفيمنس نيموز" األميركمي ففي مقالٍ   

مينمي المتطمرف مما يحمدث فمي ة في شرق أوسط مضطرب"، وصف الوزير اليإسرائيل الخارجي  

لمشمماكل  الحممل   ن  أوقممال  لممدان المنطقممة بممالزلزال التمماريخي.سممورية والعممراق والمميمن وفممي بمماقي ب

مم فممي  ة  المنطقمة يكمممن فممي رسممم حممدود جديممدة لممبعض الممدول، فتغييممر الحممدود بشممكلها الحممالي خاص 

أنه أن يقضمي ة ممن شمالعراق وسوريا، ووضع خطوط فاصلة بين منماطق الشميعة ومنماطق السمن  

 أن   د ليبرمممان،وأك مم .ةة داخلي ممع بشممرعي  ة ويفممتح الطريممق أمممام قيممام دول تتمت ممعلممى الفتنممة الطائفي مم

ة فاقي مت  إل مصمطنع، وذلمك كمان نتاجما   بشمكلٍ  تأسيس العديمد ممن البلمدان فمي الشمرق األوسمط قمد تمم  

مم عتبمار نمممط عمين اإلتأخممذ بة التمي لمم سمتعماري  عتبممارات اإلعلمى اإل ت بنماء  سمايكس بيكمو، التمي تم 

ة، حسممبما نشممره فممي ي نممة العميقممة داخممل مجتمعممات معة والعرقي ممعمميش السممكان والخالفممات الطائفي مم

عتقماد أن هممذه المدول يمكمن أن تتعممايش فمي حممدودها ن، فممي المقمال، أن ممن الخطممأ اإلالمقمال. وبمي  

 ة.الحالي  
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سممرائيلي، حيممث قممال إن ينطبممق علممى الصممراع الفلسممطيني اإل كممما أضمماف أن ذلممك الحممل    

 الوضع سيؤول في آخر المطاف إلى دولتين.

ممموبمممي     ممم ة.قتصمممادي  اإللإلخفاقمممات  ف القمممومي يمممأتي نتيجمممة  ب المممديني والتطمممر  ن أن التعص  ا أم 

ات حة والقمو  ة دحمر الجماعمات المسمل  ل فمي كيفي مث عنه ليبرممان، فيتمث مستنتاج الثالث الذي تحد  اإل

ة، ب المواجهة البري ميتطل   حاسمٍ  نتصار بشكلٍ اإل التجربة أثبتت أن   أن   على دا  ة، مشد  شبه العسكري  

هما ة، لكن  ها جزء ممن المعادلمة العسمكري  ة وتقديم الدعم العسكري كل  الضربات الجوي   إلى أن   مشيرا  

 .وحاسما   شامال   ق كسبا  ال يمكن أن تحق  

ة قتصمممادي  ة واإلجتماعي ممماإلحاجمممة إلمممى تقيممميم واقعمممي لألوضممماع ه هنممماك ن ليبرممممان أن ممموبمممي    

ة سمليمة فمي في الشرق األوسط من أجل صياغة سياسة دولي م ةستراتيجي  اإلة ة والجغرافي  والمذهبي  

 إلى أن ذلك أمر حيوي بالنسبة لألمن القومي اإلسرائيلي. المنطقة، مشيرا  

 

 توافق على بيع حقلي غاز بحريين إلى مجموعة يونانية إسرائيل

ول علمى بيمع اقة اإلسرائيلي، يوفال شتاينتز، أن الحكوممة وافقمت أممس األأعلن وزير الط   

 عب إلى شركة "إنرجين" اليونانيمة.حتياطاتهما إلى ستين مليار متر مكإحقلي غاز بحريين تصل 

عطمي فمي البدايمة إلمى كونسورسميوم ستغالل هذين الحقلين وهما "كماريش" و"تنمين" أُ إوكان حق 

رجمي" األمريكيمة ومجموعمة "ديليمك" اإلسمرائيلية، وسمبق أن فماز همذا يتألف من شركة "نوبمل إن  

 الكونسورسيوم بحقلين آخرين أكثر أهمية. 

أن مشاريع بنماء  حتكار هذا". كما أعلن الوزير أيضا  رنا إنهاء وضع اإل"قر   :وقال الوزير   

 إضافية.م تفاصيل أنابيب في البحر نحو مصر وتركيا وإيطاليا "تتقدم"، دون أن يقد  

  

 دوالر 2,600"الليكود" و"البيت اليهودي": عقوبة رفع األذان قد تصل إلى  
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مم    ل أعضمماء كنيسممت مممن حزبممي الليكممود والبيممت اليهممودي، يمموم األربعمماء، إلممى صمميغة توص 

بصمافرة  ه قمد يضمر  جديدة لقانون منع األذان، فمي محاولمة لمنمع معارضمة الحريمديم للقمانون، ألن م

 إعالن دخول يوم السبت.

في ساعات الليل فقمط، دون إيضماح مما  ا  ساريللصيغة الجديدة، فإن القانون سيكون  ا  ووفق   

 هي الساعات المقصودة، لكنها بالتأكيد لن تشتمل على صافرات يوم السبت.

آالف  5 أدناها ا  لقانون المقترح، غرامات عالية جدكما ستُفرض على المؤذنين، بموجب ا   

دوالر( مقابممل كممل  2,600آالف شمميكل )حمموالي  10دوالر( وأقصمماها  1,300شمميكل )حمموالي 

 "خرق" للقانون، أي مقابل كل أذان.

ستخدام مكب رات الصوت من أجل دعوة المصمل ين إمنع وبموجب القانون المقترح، فإنه سيُ    

ضمعو الصميغة المحد ثمة اليموم أن ة أو قومي مة". ويمد عي واللصالة أو من أجل "تمرير رسائل ديني م

سممتهداف إد الصمميغة الجديممدة تؤك مم الصمميغة الجديممدة هممي "مخف فممة" عممن الصمميغة السممابقة، إال أن  

 ة ألذاني العشاء والفجر.سة اإلسرائيلي  المؤس  

ة اليهممود ة " أن غالبي ممقراطي ممشممهري لممـ"المعهد اإلسممرائيلي للديمن "مؤشممر السممالم" البممي  و   

دون منممع األذان، وفممي الوقممت % مممن اليهممود يؤي مم56ن أن منممع األذان. وتبممي   قممانون يممدعمون سممن  

فمي  قمانون. ل إلمى تفاهممات بهمذا الشمأن بمدون سمن  ه يمكن التوص م% من اليهود أن  59نفسه يعتقد 

ل إلمى تفاهممات ه كمان باإلمكمان التوص م% من العرب يعتقدون أن م93ستطالع أن ن اإلالمقابل، بي  

 قانون. بدون الحاجة إلى سن  

  

 


