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 ةسرائيل من "رؤية روسيا" الشرق أوسطي  إر يحذ   ديختر

رئدديل لجنددة العالقددات الخارجيددة  ،جتماعددات رفيعددة المسددتوو فددي موسدد و قددا  أفي ديختددر إن عقددد أبعددد 

بشار األسدد ن رؤية روسيا إليران والرئيل السوري ،أوالدفاع بالبرلمان والرئيل السابق لجهاز األمن الداخلي

 محتمل. تزايد لصراع  مع رؤية إسرائيل وهي مصدر م   وحزب هللا تتعارض تماما  

ة بدين البلدددين وأخدهها العالقدة الدبلوماسددي   ،بدة مدع إسددرائيله رغددم تقددير موسد و لعالقاتهددا الطي  وقدا  إ  د    

جراءات تخدد  ،إي ذلد  إسدرائيلبمدا فد ،بلد في الشدر  األوسد  د في أن تفرض على أي  رد  تها لن تإال أ    ،ةي  بجد  

ص لنقاشات مع مسؤولين كبار بمجلسي البرلمان الروسي و ائدب وزيدر الددفاع في ملخ   ،مصالحها.وقا  ديختر

ة عظمدى ف كقدو  ر وتتصدر  روسديا تف  د، الفجوة بيننا وبينهم كبيرة ومزعجة ،و ائب رئيل مجلل األمن القومي

 .عندما ال تتوافق مع مصالح روسيا همل مصلحة إسرائيل ما ت   ولهل  فهي غالبا  

ومع رائيل. مسؤولون في موس و على الفور على طلبات للتعقيب بشأن عالقات روسيا مع إس ولم يرد       

سعت إسرائيل  ،مقاتلي المعارضة  خراط روسيا المتزايد في الصراع السوري والوقوف إلى جا ب األسد ضد  إ

 ب مخاطر مواجهة عارضة.مفتوحة لتجن  تصا  مع موس و للحفاظ على خطوط اإل

هدها  وزار رئيل الدوزراء اإلسدرائيلي بنيدامين  تنيداهو الدرئيل الروسدي فالديميدر بدوتين  دالث مدرات      

 ما يتحد ان معا. وكثيرا   ،العا 

حتمدل مدن أي هجدو  م   هتما  الرئيسي إلسرائيل هو أن ت ون قادرة على الددفاع عدن حددودها ضدد  واإل     

 ويمل  ترسا ة صواريخ كبيرة. 2006في عا   ه حربا   الهي خاضت ضد  حزب هللا

قوافددل  دة ضددد  ة وسدال  الجددو اإلسدرائيلي ضددربات متعدد  ت المدفعي ددوعلدى مدددو العدامين األخيددرين شدن       

 ها كا ت في طريقها إلى حزب هللا.أسلحة في جنوب سورية قالت إ   
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بسدبب وجدود الطدائرات الروسدية  نطقدة باتدت ا ن أكثدر تقييددا  ة إسرائيل في الحركة داخل المي  ل ن حر      

 ة للطائرات  صبتها موس و.ضاد  رة م  وبطاريات متطو  

وستفعل كدل مدا فدي وسدعها لمواجهدة  ،ة فإن إيران هي أكبر تهديد في المنطقةومن وجهة النظر اإلسرائيلي  

ا روسيا فعلدى الع دل لديل لهدا مشد الت مدع أو عن طريق وكيليها حزب هللا واألسد؛ أم   إسرائيل سواء مباشرة  

 منهما. أي   

إليران فدي سدوريا  كتابع   إيجابي   هم ينظرون إلى حزب هللا بش ل   إ    :وقا  ديختر في إشارة إلى روسيا    

 روسيا ال تنظر إلدى إيدران  :وأضاف قائال  .ة في العرا  وسورية وهم يدعمون  شاط الفصائل الشيعي   ،وإيران

موسد و تدرو ضدرورة بقداء  أن  بوأضاف .إسرائيل  و ه ضد  لو ه أو يبث  لمستوو التهديد الهي يش    ووكالئها وفقا  

فدا  الندووي الدهي أبرمتده الواليدات المتحددة مدع ت  اإل وأن   ،سدتقرارة تسداعد اإلإيدران قدو   وأن   ،األسد في السدلطة

 .ههه األمور على الع ل تماما   وآراء إسرائيل بشأن كل   ،طهران إيجابي على  حو كبير

كبيددر  عددن الشددر  األوسدد  إلددى حددد    ،تحددت إدارة الددرئيل بددارام أوبامددا ،وتراجعددت الواليددات المتحدددة    

ر السياسددة األمري يددة تحددت إدارة الددرئيل ضددح بعددد هددل سددتت ي  وسددمحت لروسدديا بممارسددة  فددوذ أكبددر. ولددم يت  

 ح إلى أن سياسة بالده في سورية ستتوافق أكثر مع سياسة موس و.الهي لم   نتخب دو الد ترامبالم  

 خددراط فددي بددت اإل مشدداعر إزدراء  تجدداه الدددو  األوروبيددة التددي تجن   وقددا  ديختددر إن موسدد و ت ددن      

 طويلة األجل. ططا  خ   ها تعد     إت بل هتما  مؤق  إها مصدر ها ال تنظر للمنطقة على أ      أو ،سورية

 لددم تعددد يروسددياا إلددى المنطقددة بقدددرات عسدد رية فددي الجددو والبحددر ل ددرض  :وخددتم تصددريحاته قددائال    

 .ة بل جاء ليبني فيال ستئجار شق  هنا إل فق   م الرحيل... الجار الجديد لم يأت    ستعراضاإل 

  

  دة.. متعم   "إسرائيل"حرائق  الشاباك ومسؤولين آخرين:

دبنيامين  تنياهو من أن أي حريدق م  رئيل وزراء العدو  حه ر     إرهدابي،  كعمدل   التعامدل معده  د سديتم  تعم 

 . عاقب الفاعل على ذل  كإرهابيوسي  

علدى الحرائدق عبدر  وجدت تشدجيعا   ح ومته  ن  أه قا  ت بفعل فاعل، إال أ   الحرائق تم   ن  أولم يقل  تنياهو 

 . جتماعيصفحات التواصل اإل

 صد  الحرائددق علددى األقدل  شددبت بفعددل فاعددل،  ن  أمدن جهتدده، قددا  وزيدر األمددن الددداخلي جلعدداد أردان    

سدبوع. وقالدت الشدرطة اإلسدرائيلية الحرائدق ستتواصدل أل رة لديه تشير إلدى أن  التقديرات المتوف   دا  على أن  مشد  

 .ةجاهات التحقيق يجري فحصها، وبينها أن ت ون الدوافع قومي  ت  إكل  ن  أ

شدائع، وتتعامدل  ة أمدر  ة ال ربي دة في الضف  ة قومي  إشعا  الحرائق على خلفي   ة على أن  دت جهات أمني  وشد     

ة فدي ة قومي    الوقت، ول ن من السابق ألوا ه تحديد إن كا ت ههه إشعاالت على خلفي  اة طوسة األمني  معه المؤس  

  .ةموجة الحرائق الحالي  

ددح وزيددر التعلدديم اإل     ة. العددرب مسددؤولون عددن موجددة الحرائددق الحالي دد سددرائيلي  فتددالي بينددت إلددى أن  ولم 

. وقبلده كتبدت عضدو ال نيسدت عندات بداركو مدن  فق  من ال تعود له هدهه األرض مؤه دل ألن يحرقهدا وكتب: 

ة. ة قومي ددة على إشعا  الحرائق على خلفي دلي: قا ون م افحة اإلرهاب يفرض عقوبة مشد  تهكير أو   :  اللي ود 

  .تهكير  ان: هها القا ون ساري المفعو 
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أربدع بدؤر  التحقيقدات دل دت علدى أن   ، وأن    تفاضة الحرائدق إما يجري هو  أن    يديعوت وذكر موقع     

ه في  ص  العدا   ت مصادر في الشرطة اإلسرائيلية عن أ   إشعا  هائلة في جبل ال رمل كا ت مقصودة. وتحد  

بددؤرة  يددران، وخصوصددا  فددي المنطقددة الفاصددلة بددين األحيدداء  2,056قدددق قصدددا  شددعلت فددي محددي  الاألخيددر أ  

 .ةة واليهودي  العربي  

ين عجدز مسدت ل   ،سدتعرتإة التدي أشدعلها وزراء إسرائيليو  ار العنصري   أن  ب، 48وأضاف موقع عرب     

تخالص الددروق مدن سإوفشلها الهريع في  شتعلت في مناطق عديدةإالح ومة عن السيطرة على الحرائق التي 

 .حريق ال رمل، قبل ست سنوات

هات  تنياهو ال ضرورة لها. إذ قالدت   ووفقا  لتصريح المتحد  ة باسم الشرطة، ميراف لبيدوت، ي فهم أن تفو 

ة اإلسرائيلية،  إ  ه ما زا  مب را  تحديدد أي  مدن الحرائدق التدي إ ددلعت سدببها إضدرا   دار  لبيدوت لإلذاعة العام 

د، إ  .ذا كان تم  تنفيه أمر كهها أصال، ل ن يجري التدقيق في األمور متعم 

  

 سرائيلية لهدم ما بناه الرئيس عباسإمحاولة شعث:

ض العالقات الدولية بالحركدة د. بيدل شدعأ، أن المدؤتمر       قا  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفو 

ديمقراطيددا ، مؤك ددا  علدى ضدرورة الوصدو  للوحدددة السدابع لحركدة فدتح جدزء مددن إعدادة بنداء البيدت الفلسدطيني 

الوطنيددة التددي تقددود لإل تخابددات التشددريعي ة والرئاسددي ة وإعددادة بندداء المجلددل الددوطني والتددي تمثددل إسددتراتيجية 

 لمواجهة العدو.

األوضدداع الصددعبة بالمنطقددة العربيددة  سددتيطان فددي ظددل  ل فددي مشددروع اإليتوغ دد  حددن  واجدده عدددو  : وقددا 

ة ستبقى هي المواجهة على األرض بالنضا  الشعبي والحرام ة األساسي  ستراتيجي  ي العالم، لهل  اإلرات فوالت ي  

 مدن إعدادة بنداء البيدت الفلسدطيني ديمقراطيدا   ه ال بدد  أ  د دا  ، مؤك د حدتال الدولي والض   القدا و ي علدى دولدة اإل

 . لحماية بالد ا وتقوية قدرتنا على الصمود، وإضافة عناية خاصة لهل 

وعلى صعيد الهجمة على الرئيل محمود عباق والمشروع الوطني الفلسطيني، أوضح شعأ أن هنام     

ي علينددا الصددمود والتحل دد أن  سددرائيلية لهددد  مددا يحدداو  الددرئيل والقيددادة الفلسددطينية بندداءه، موضددحا  إمحاولددة 

 . كة فتحبالح مة وتحقيق الوحدة داخل الصفوف لمواجهة ههه الهجمات على الرئيل وحر

 

  جتماع اللجنة المشتركة الحكومية الفلسطينية التركية إ 

العمل مع الجا ب التركدي قدائم لتحديدد موعدد  أن   ، علىد سفير دولة فلسطين لدو تركيا فائد مصطفىأك      

والهي يسعى لتطوير العالقة بين البلدين فدي  ،ةة التركي  ة الفلسطيني    للجنة المشتركة الح ومي  جتماع األو  عقد اإل

جتمداع اإل فاقيدات فدي مجداالت مختلفدة.وقا  مصدطفى: ت  على هامشه توقيدع عددد مدن اإل وسيتم   .ة المجاالتكاف  

  ،ة المجداالتتركيا لتطوير العالقة بين البلددين فدي كاف دفي ل فرصة لنا ولألشقاءيش   سعقد في مدينة را  هللا وسي  

ليدا مشدتركة بدين تدراسده علدى مددار األسدابيع واألشدهر الماضدية حدو  تشد يل لجندة ح وميدة ع   م  مدا تد موضحا  

حيدأ سدت ون برئاسدة وزيدري  ،ة تنظيم العالقة بينهما وتطويرها في مختل  المجداالتى عملي  البلدين ل ي تتول  

كدل اإلجدراءات التدي   ولفت مصطفى إلى رفض تركيدا. ة المؤسسات الح ومية فيهماوعضوي   ،خارجية البلدين



 
 30/11/2016  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(28رقم )                  

    
       
 

5 
 

 موضدحا   ،ذانوكدهل  قدرار مندع ا  ،ستيطان ومصادرة األراضي وتهويدد القددقحتال  من اإلتقو  بها دولة اإل

 ة أصدرت بيان إدا ة رسمي حو  هها الموضوع.أن الح ومة التركي  

  

 يراضتصادق بالقراءة التمهيدية على قانون "التسوية" لمصادرة األ الكنيست

ى تراجدع عدن معارضدته لمدا يسدم    سرائيلي  موشده كحلدون وزير المالية اإل ن  ي أ والال العبرقا  موقع 

ة غلبي دمدا سدمح بتحقيدق األ ،راضدي الفلسدطينية الخاصدةبالمسدتوطنات ومصدادرة األ بقا ون  التسوية  الخداص  

 سرائيلي.ة في ال نيست اإلالمطلوبة لتمريره بالقراءة التمهيدي  

 ،لحظات قبل التصويت على مشروع القدا ون خال  تحقيقها ة تم  غلبي  األ ن  أل ترو ي اإلوقا  موقع  والال  

 جتماعه مع  تنياهو قراره بالتصويت لصالح القرار.إعلن كحلون في  هاية أحيأ 

متنداع اإل ومن  م   ،ةما  كحلون بتمرير القا ون بالقراءة التمهيدي  أد  تنياهو تعه   ن  أة وقالت مصادر سياسي     

 آخر لههه القضية. ل إلى حل  ى يتم التوص  خرو الضرورية، حت  عن طرحه للتصويت بالقراءات الثالث األ

د قامة علدى أراض  ة الم  ستيطا ي  قترا  قا ون التسوية، لتبييض وشرعنة البؤر اإلإويهدف   ة فلسدطينية خاص 

 ة.ة المحتل  ة ال ربي  في الضف  

رتسدو،، إن هدها القدا ون، الدهي وصدفه بال دابوق، سدوف وقا  رئيل المعسد ر الصدهيو ي، يتسدحام ه   

ت علدى قدا ون قتدرا  القدا ون تصدو  إال نيست في تصويتها علدى  ط الجيش اإلسرائيلي والدولة.وبحسبه فإن  يور  

 للقا ون الدستوري والقا ون الدولي. خالفا  

يوجدد أي قدا ون يم نده تبيديض ه ال قرار ال نيست للقا ون بالقو  إ   إب النائب د. باسل غطاق على وعق     

ه ة لألراضي الفلسطينية.وقا  غطاق إ   محتل   ةت إسرائيل من قوا ين تبقى دوله مهما سن  ستيطان، وأ   جريمة اإل

حتال ، ألن السيادة على األرض ة، وإن ههه المصطلحات هي وليدة اإلعام   ة وأراض  خاص   ال فر  بين أراض  

ب على القيادة الفلسدطينية يتوج   ن وبعد أن أصبح هها القا ون واقعا   ا  :كا ت وستبقى سيادة فلسطينية.وأضاف

 ة .مالحقة القا ون في المحافل الدولي  

  

 مستوطنة جديدة 100تحذير من مشروع قانون بناء 

ح ومدة  ة لحقدو  اإل سدان فدي بريطا يدا  مدن خطدورة مشدروع قدا ون قالدت بدأن  مة العربي دحه رت  المنظ   

 مستوطنة جديدة. 100سبوع الجاري، من شأ ه شرعنة ت عليه مطلع األحتال  وافقاإل

تشدرين  دا ي ي دوفمبرا الجداري،  13:  بتداريخ 2016-11-16ربعداء مدة فدي بيدان لهدا األوقالت المنظ     

صددادقت اللجنددة الوزاريددة فددي ح ومددة اإلحددتال  لشددؤون التشددريع علددى مشددروع قددا ون يقضددي بشددرعنة البددؤر 

تده لهدهه بل المستوطنين مقابل تعويض من يثبت مل ي  السيطرة عليها من ق   تم   نيت على أراض  ب   ة التياإلستيطا ي  

 ا .أو بدال عيني   األراضي  قدا  

د فددي ديباجتدده أن ح ومددة اإلحددتال  هددي صدداحبة الحددق فددي  مشددروع القددا ون أك دد مددة أن  دت المنظ  وأك دد   

د القا ون على أن إخالء اإلسرائيليين الهين ، كما أك  ف في األراضي المحتلة، سيطرة هنا وتعويض هنامالتصر  

 س نوا ههه البؤر ينطوي على إجراء  قاق  وغير إ سا ي! .
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ى البدؤر اإلسدتيطا ية ه  وفقا إلحصائيات مختلفة يبلغ عدد المستوطنات ومدا يسدم  مة أ   وأشار بيان المنظ     

 600المحتلة بمدا فيهدا القددق، يقطنهدا أكثدر مدن بؤرة إستيطا يةا منتشرة في كافة األراضي  100يمنها  247

 ة على حساب المواطن الفلسطيني .ر لهم ح ومة اإلحتال  كل وسائل الرفاهي  أل  مستوطن وتوف  

 100فددي ال نيسددت فددإن هددها يعنددي شددرعنة   مشددروع القددا ون الجديددد إذا أقددر   مددة مددن أن  وحدده رت المنظ     

والقائمدة علدى  ،ةع التي تنتهجها ح ومة اإلحتال  في األراضي المحتل دز سياسة األمر الواقمستوطنة جديده تعز  

 ع بحيأ يصبح من المستحيل إقامة دولة فلسطينية .د والتوس  سرقة مزيد من األراضي والتمد  

ة  أن ما تقو  به ح ومة اإلحتال  من بناء مستوطنات وتوسيعها وإضدفاء الشدرعي   على مةدت المنظ  وأك     

ر مثدل هدهه ات جنيد  التدي تحظ دتفاقي دإلقواعد القدا ون الددولي و جسيما    تهاكا  إل المستوطنين يش   على  شاطات 

 األفعا  وتعتبرها جرائم حرب .

مين عا  األمم المتحدة إلى إحالة مل  اإلسدتيطان وشدرعنة البدؤر اإلسدتيطا ية لمجلدل أمة ودعت المنظ     

ة اإلحتال  وتضمن عودة األراضي إلى أصحابها األصليين.كما خاذ ما يلز  من إجراءات تردع ح ومت  األمن إل

دعت المدعي العدا  فدي المح مدة الجنائيدة الدوليدة إلدى ضدرورة اإلسدراع فدي فدتح تحقيدق رسدمي حدو  أ شدطة 

 قددما   ضدي  ع لقادة ح ومة اإلحتال  إلدى الم  ل عامل مشج  اإلجراءات يش    ئاإلستيطان في األراضي المحتلة فبط

 اإلستيطا ي. في المشروع

  

 هم التوصيات التي خرج بها مؤتمر "عين السخنة" الثانيأ

، إلددى ضددرورة بدددء حددوار 2016-11-9دعددا البيددان الختددامي لمددؤتمر عددين السددخنة الثددا ي فددي مصددر،    

فا  القاهرة للمصالحة.وخرج المؤتمر الهي ت  إوطني فلسطيني شامل بدعوة قيادات الفصائل إلى القاهرة لتطبيق 

 قسدا  الفلسدطيني بمدا يسداهم فدي دت ضدرورة إ هداء اإلمدن الشدهر الجداري، بتوصديات أك د 9إلى  7د ما بين ق  ع  

 لمواطنين الفلسطينيين.لة تخفي  المعا اة وتحسين األوضاع المعيشي  

لطالب الفلسطينيين في مختل  لمة من مصر قد  ة الم  وصى المؤتمربضرورة زيادة عدد المنح الدراسي  أو   

ستضافة مجموعدة مدن الشدباب الفلسدطيني خدال  فتدرة  صد  العدا  ضدمن بدرامج وزارة الشدباب إت، والمجاال

جتمدداعي بددين شددباب البلدددين، وإجددراء حددوار مجتمعددي بددين العشددائر والعائلددة المصددرية فددي إطددار التفاعددل اإل

 الفلسطينية و ظيراتها بسيناء.

ز مدات غيدر الح وميدة فدي البلددين، بمدا يعدز  نظ  د على ضرورة ت ثي  التعاون والتنسديق بدين المكما شد     

صة بين الجا بين بمصدر ة والقدق وقطاع غزة، وعقد ورش متخص  ة ال ربي  صمود الشعب الفلسطيني في الضف  

 والمناطق الفلسطينية.

ة لده عددد مدن النددوات الثقافيدة ومعدرض فدي الضدف  يتخل   ودعا إلدى إقامدة معدرض مصدري لل تداب ب دزة    

ة ، باإلضافة إلى المساهمة في تفعيل دور العائالت ومشاركة المدرأة فدي المصدالحة المجتمعي دقا  سنويا  ة ي  ال ربي  

سدات التابعدة لهدا فدي تعزيدز دور ة والمؤس   ات الشعب الفلسدطيني وتفعيدل دور الجامعدة العربي دبين مختل  م و  

 المجتمع المد ي الفلسطيني.
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ة للمسداهمة فدي تخفيد  معا داة قطداع، دعدا المدؤتمر القيدادة المصدري  ق باألوضاع اإل سدا ية بالوفيما يتعل     

ة ة إسرائيل عنها، وذل  من خال  العمل على فتح معبر رفح وفق خط دة مع عد  إغفا  مسؤولي  المواطن في غز  

 ة، وكهل  العمل على إعادة تأهيل المعبر.ة المصري  حتياجات األمني  عتبار اإلة تأخه بعين اإلتدريجي  

ة أزمدة ية ال هرباء الواردة من مصر ل زة بما يساهم فدي التخفيد  مدن حدد  كما طالب المؤتمر بزيادة كم     

والقطداع مدن  ة لتحليدة ميداه الشدرب بسديناء لتزويددها ة إقامدة محط دبها القطاع، وبحأ إم ا ي د ال هرباء التي يمر  

ى فتدرات متقاربدة لمستشدفيات القطداع لمنداظرة ة علدية مصري  خال  القطاع الخاص في البلدين، وإيفاد وفود طب  

 في إقامة مستشفى ميدا ي مصري داخل القطاع. ة مع البحأ مستقبال  بعض الحاالت وإجراء عمليات جراحي  

ة، طالب المؤتمر بتعزيز التعاون التجاري بين مصر وقطاع غزة من خدال  قتصادي  وحو  األوضاع اإل   

ق بمدا ال ي در   ة مناسدبة لتحقيدق ذلد  ة الالزمة للقطاع مدع البحدأ عدن آلي داألساسي  السما  بتصدير بعض المواد 

 تها عن القطاع. قسا  الفلسطيني أو يعفي إسرائيل عن مسؤولي  اإل

سدتقبا  البضدائع الفلسدطينية الدواردة للقطداع، ستفادة من مينداء العدريش إلة اإلكما دعا إلى دراسة إم ا ي     

ة ضددائع الفلسددطينية مددن القطدداع مددن خددال  مصددر، وإقامددة معددرض للمنتجددات المصددري  ة لتصدددير البووضددع آلي دد

وأيضا معرض للمنتجات الفلسطينية بمصر، والعمل علدى تسدهيل حركدة رجدا  األعمدا  والوفدود وشخصديات  

 المجتمع المد ي بين البلدين.

ت المجتمددع المددد ي د علددى ضددرورة تعزيددز أ شددطة تبدداد  الخبددرات بددين رجددا  األعمددا  ومؤسسدداوأك دد     

الفلسددطيني والمصددري بمددا يسدداهم فددي تم ددين دور القطدداع الخدداص والمجتمددع المددد ي الفلسددطيني فددي التنميددة 

ر بشددأن التبدداد  ة مشددتركة لتقددديم تصددو  ة/ فلسددطيني  ة مصددري  قتصددادي  إة، وتشدد يل لجنددة جتماعي ددة واإلقتصددادي  اإل

 ستثمارات بين البلدين لهل .التجاري واإل

على ضرورة تش يل لجنة لمتابعة ههه التوصديات ووضدع المقترحدات الالزمدة لتنفيدهها علدى أن د وشد      

 وكلما دعت الضرورة لهل . دوري   تجتمع ههه اللجنة بش ل  

  

 المؤتمر السابع لحركة فتح

 ة ... وكم يبلغ عدد المشاركين من غزة؟بمقاعد المركزي   ا  من هم األوفر حظ  

أن ي ون عدد المشاركين من قطاع غدزة فدي المدؤتمر العدا  السدابع للحركدة  عت مصادر في حركة فتحتوق  

 عضوا. 350زهاء 

ختيار األعضداء بهدا إاتهم حسب الشروط التي تم  جاري إبال، أعضاء المؤتمر بعضوي   أ  ه وقالت المصادر

 من قبل لجنة العضويات.

دوأك   يدت حدا ون  ايدرز  شدما  القطداع، ة األعضداء عبدر معبدر بدات بم دادرة كاف ددت المصادر وجود تعه 

 وفمبر الجداري. وينعقدد المدؤتمر فدي التاسدع والعشدرين مدن تشدرين الثدا ي  25عة م ادرة المشاركين يو  متوق  

ة يات تنظيمي ددة األطددر واألمدداكن فددي الحركددة وسدد  تحددد  عضددو مددن كاف دد 1400الجدداري فددي را  هللا بمشدداركة 

 ة.ة وسياسي  ووطني  

دأعضاء غزة سيضعون كاف  دت المصادر أن وأك   هدا، ة أمدا  المدؤتمر لحل  التنظيمي د ة  ة مشداكل القطداع وخاص 

 حضور أعضاء غزة سي ون له تأ ير على مخرجات المؤتمر. أن   موضحة  
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قضدايا، البر دامج السياسدي للحركدة، وبر دامج البنداء الدوطني، والتعدديالت المقترحدة  3وسيناقش المؤتمر 

 .ع أن تفرض قضايا غزة  فسها على أجندة المؤتمرتوق  م  على النظا  الداخلي، ومن ال

ة مدن القطداع ة اللجندة المركزي دوبحسب المصادر أن من األسماء التدي لهدا حظدوظ للحصدو  علدى عضدوي  

 سماعيل جبر، وروحي فتو ، و اصر القدوة.إأحمد حلل، أحمد  صر، آما  حمد، صخر بسيسو، الحاج 

 30ع أن ت دون حصدة غدزة فيده  حدو ة المجلدل الثدوري التدي يتوق دي  ح عدد من القيدادات لعضدوكما سيترش  

 شار إلى أن هها المؤتمر الثا ي الهي تعقده حركة فتح داخل فلسطين.عضوا.ي  

 حتالل المئات منها ؟ما هي "معاطف الريح " التي اشترى جيش اإل

ات من الصدواريخ المضدادة صفقة جديدة لشراء المئات من منظومات حماية الدباب وق ع جيش اإلحتال      

 للدروع.

لدى مئدات ماليدين إتوقيدع الصدفقة بقيمدة تصدل  ه تدم    دأحدتال  مدير عا  المشتريات فدي جديش اإل  وقا      

لشراء المئات من منظومات حماية الدبابات من الصواريخ المضدادة   سلطة تطوير الوسائل القتالية الشواقل مع

  معط  الريح .للدروع  رفا   المعروفة باسم 

وكدل  اقلدة  4ابة من طدراز ميركافدا لى ضمان تزويد كل دب  إوأضاف مدير المشتريات: تهدف الصفقة     

الة في وجه الصواريخ المضادة بنظا   معط  الريح لضمان حماية فع    تاجها حديثا  إجند من طراز  النمر  يتم  

 للدروع .

سدتهدفت الددبابات إة للددروع صدواريخ وقدهائ  مضداد   عترضتإتل  المنظومة  ن  أحتال  وذكر جيش اإل 

 دة بههه المنظومة.اإلسرائيلية أ ناء الحرب األخيرة على غزة ومنعتها من تدمير الدبابات و اقالت الجنود المزو  

متحان العملي  بنجا ، وذل  خال  عدوان جتازت  اإلإبر منظومة  معط  الريح  الوحيدة التي عت  وت       

منظومدة دفداع  ، وهيسرائيل إوالحائزة على جائزة  أمن  2014إلسرائيلي على قطاع غزة صي  حتال  ااإل

 .الة من أفضل منظومات الدفاع في العالمفع  

  

م على رفض مصالحة دحالن ويخط ط لإلطاحة به  أبو مازن مصم 

بالخالفدات بدين الدرئيل ق ن الفلسدطيني فيمدا يتعل دأ  الضدوء علدى الشدسرائيلي يسدل  عال  اإلال يزا  اإل     

 الفلسطيني محمود عباق والنائب المفصو  من حركة فتح محمد دحالن.

ى مدن معارضديه، طدار قدا  قدا  خبيدر إسدرائيلي إن الدرئيل عبداق يسدتعد إلقصداء مدن تبق دفي هها اإل     

 رافضا  طلبات أربع دو  عربية إلصال  ذات البين مع محمد دحالن.

في مقدا  تحليلدي علدى موقدع المعهدد األورشدليمي ،الشؤون العربيدة يدو ي بدن منداحيمالخبير في   وقا      

 عبدداق يسددعى لتثبيددت أركددان ح مدده مددن خددال  بعددض اإلجددراءات القا و يددة والقددرارات ، للشددؤون العربيددة

 القضائية .

قتده مت بهدا مصدر واألردن والسدعودية واإلمدارات لتدرميم عالأن عباق رفض طلبات تقدد   إلى شارأو     

 للسلطة الفلسطينية. إلى أن بعض تل  الدو  تريد أن ترو دحالن رئيسا   مع دحالن، مشيرا  
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ختيار خليفته المنتظر أو تعيين  ائب له، بع دل مدا إوقا  بن مناحيم إن عباق يسعى لمنح  فسه حرية      

عي الفلسدطيني هدو الدرئيل طالب أن ي ون رئيل المجلل التشريعليه القا ون األساسي الفلسطيني الهي ي   ينص  

عتزا  العمل السياسي. والمعروف أن من يش ل منصدب رئديل إستقالة أو ت في حا  ش ور المنصب باإلالمؤق  

 المجلل التشريعي هو عزيز الدوي  القيادي في حركة حماق في الضفة ال ربية.

أن عبداق   ،ة اإلسدرائيليةي  سدتخبارات العسد روهو ضاب  سابق في جهداز اإل، كاتب المقا  وتابع قائال      

 هم يحظون بحصا ة برلما ية.خه خطوات مناوئة ألعضاء المجلل التشريعي المعارضين له، ل ن  ت  إ

لددو عبداق لإلطاحدة بخصدمه محمدد دحدالن وأ صداره فدي فدتح، خدال   حاسدما   ها  هنام توج   أن    وزعم    

 المؤتمر العا  السابع الهي تعقده الحركة أواخر  وفمبر/تشرين الثا ي الحالي.

محمددود عبدداق ومناصددريه سدديلجأون فددي تحقيددق ذلدد  إلددى إ ددارة جملددة مددن التسدداؤالت   بددأن ردفأو    

منهددا مسددؤوليته عددن سددقوط قطدداع غددزة فددي أيدددي حمدداق عددا  اسددة بالنسددبة لدددحالن فددي المددؤتمر العددا ، والحس  

 .2004، ومالبسات وفاة الرئيل الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عا  2007

 ددة مدن مصددر ة الم و  ة العربي ده رغددم خالفدات عبدداق ال بيدرة مددع لجندة الرباعي دد  دأوخدتم منداحيم بددالقو      

حداد األوروبدي، ت  رائيل والواليات المتحدة وروسديا واإلما زا  يحظى بدعم إس ،واألردن والسعودية واإلمارات

ه ال   دأو ،ة فدي األراضدي الفلسدطينيةئ  فسه لم ادرة آمنة له ولعائلته، وحفد  ممتل داتهم وأعمدالهم التجاري دويهي  

   .ة في التعامل مع خصومهة والقو  يزا  يشعر بنوع من األريحي  

  

 ة على عباس لتعزيز نفوذ دحالنالمساعدات.. عصا الضغط السعودي المونيتور:

قا  موقع  المو يتور  أن  الح ومة الفلسطينية إعتادت على إعالن عجزها المالي وتش ي ها في قدرتها     

أكتوبر الماضدي، حدين أك دد رئديل  24على اإليفاء بمتطل باتها اإلقتصادية تجاه الفلسطينيين، وكان آخر ذل  في 

الحمدهلل أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالي ة خا قة، داعيا  الدو  والجهات الما حة الوزراء الفلسطيني رامي 

بدددين الفلسدددطينيين  1993إلدددى الوفددداء بالتزاماتهدددا تجددداه الفلسدددطينيين، بنددداء  علدددى إت فدددا  أوسدددلو الموق دددع عدددا  

 واإلسرائيليين.

ة فددي وزارة أعلندده مدددير دائددرة الميزا ي دد ة، مدداأن الجديددد فددي أزمددة الفلسددطينيين المالي د  وأضداف الموقددع    

ة للسدلطة منده سدبعة لتزاماتها المالي دإمتناع السعودية عن سداد إأكتوبر عن  30 في ة فريد غنا ة الفلسطيني  المالي  

ة مليون دوالر، حيأ تبلغ قيمة مسداهمات الريداض الشدهري   140ر قيمتها بـمن إبريل الماضي وتقد   أشهر، بدءا  

  مليون دوالر.  20لطة لميزا ية الس

ة مدن دون إلقداء   الددعم السدعودي للسدلطة الفلسدطيني  الحدديأ عدن توق د أ ه يبدو صعبا    وأوضح الموقع   

ة عد  مصالحة رئديل السدلطة الفلسدطينية على خلفي    ظرة على تراجع واضح في العالقات بين الجا بين، سواء  

ة يمصدددر واألردن والسدددعودية ة العربي دددو  الرباعي دددسدددتجابته لمطالدددب دإمحمدددود عبددداق مدددع حمددداق أو عدددد  

واإلماراتا بإعادة القيادي المفصو  محمد دحالن إلى صفوف فتح، حيأ فصله محمدود عبداق منهدا فدي مدايو 

ة ة مدع بداقي أعضداء الرباعي دضاف إلى أزمات تراجع عالقدات السدلطة الفلسدطيني  ، وهي أزمة ت  2011من عا  

 .وهم األردن ومصر واإلمارات
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متنداع السدعودية عدن إد رئيل لجندة المواز دة فدي المجلدل التشدريعي الفلسدطيني جمدا   صدار أن وأك       

دد فتددور العالقددات  ة، فددي ظددل  سياسددي   تها مددن دعددم السددلطة الفلسددطينية يعددود فددي األسدداق إلددى أسددباب  تسددديد حص 

ة، وقد  الددعم السدعودي سديؤ  ر بالضدرورة علدى مواز دة السدلطة الفلسدطيني   أن   ة بين الجا بين، مضديفا  السياسي  

ة، مثدل رواتدب ة فدي الجوا دب الحيوي درات مثدل تقلديص النفقدات الح ومي دفدي بعدض المؤش د ضح ذل  الحقا  وسيت  

 ة.دها وزير المالي  ة، بالطريقة التي يحد  الموظفين والمصاري  التش يلي  

وق  تحويل مساعداتها للسلطة الفلسطينية مع قرارات مما لة من دو  أخرو ويتزامن قرار السعودية ب    

أكتددوبر الماضددي تجميددد دعددم مددالي للسددلطة الفلسددطينية  7رت فددي ما حددة للفلسددطينيين، منهددا بريطا يددا التددي قددر  

دمها بريطا يا إلى السدلطة سدنومليون جنيه إسترليني، وهو  لأ المساعدات التي تقد   25ر بقيمة والمقد   ة يا، بحج 

 إسرائيل. حة ضد  هي العمليات الفلسطينية المسل  صات لمنف  الخوف من دفعها كمخص  

قتصاد الفلسطيني يواجده أزمدة فدي الميزا يدة اإل سبتمبر الماضي أن   15وكش  تقرير للبن  الدولي في     

د فدي المئدة خدال  السدنوات 50ة هبطدت بنحدو ة للسدلطة الفلسدطيني  ألن المساعدات األجنبي د ا الدثالث األخيدرة، مم 

  هيار.اإل ىة ويضعها على شفعلى الميزا ي   شديدة   يفرض ض وطا  

 ة مشدروط، ولدو بشد ل  مده السدعودية للسدلطة الفلسدطيني  الدعم المدالي الدهي تقد   د المو يتور على أن  وشد       

الفلسدطينيون  فيهدا غير مباشر، بالتزا  السلطة الفلسطين ة بالخ  السياسي العا  للممل ة، وفي اللحظة التي خدرج

د الرئيل الفلسطيني الراحل ياسر عرفات غزو العرا  لل ويت   الدعم السعودي، فعندما أي  عن هها الخ ، توق  

و  التدي يقيمدون فيهدا، ووقد  تمدويلهم لمنظمدة رت دو  الخليج طدرد الفلسدطينيين مدن هدهه الدد، قر  1990عا  

 .1993التحرير الفلسطينية، في مرحلة ما قبل إ شاء السلطة الفلسطينية عا  

  الددعم تقريره بأ ه رغم خدروج السدلطة الفلسدطينية عدن صدمتها وإعال هدا عدن توق د  واختتم الموقع      

لوقدد  المسدداعدات عددن السددلطة  وال  فيددا   كيدددا  السددعودي لهددا، ل ددن السددعودية مددا زالددت تلتددز  الصددمت، ال تأ

  الدعم أ  تتراجدع ؤ بالخطوة الالحقة للرياض تجاه را  هللا، فهل يستمر توق  التنب   الفلسطينية، ولهل  يبدو صعبا  

سدتجابة إبمددو  السعودية عن قرارها، وتسدتأ   إيصدا  مسداعداتها للفلسدطينيين؟ وهدل ذلد  قدد ي دون مرهو دا  

ات الفلسطينية الداخلية، سواء باتجداه مصدالحة عبداق مدع حمداق نية لمطالب السعودية في الملف  السلطة الفلسطي

 أو دحالن؟.

  

 يعيد الحرس القديم لـ"اللجنة" المركزية لفتح عباس 

 ،لددى المددؤتمر السددابع لحركددة فددتحإ  الددرئيل عبدداق سدديقد   ن  أة لوكالددة  سددما  كشددفت مصددادر فلسددطيني      

ددالم   ل مفاجددأة للوسدد  عضدداء اللجنددة المركزيددة الجديدددة ستشدد   أسددماء أقائمددة ب ، هايددة الشددهر الحدداليع عقددده زم 

 ة المحيطة.قليمي  الفتحاوي والمراقبين والقوو اإل

عضداء لجندة أون بدـ الحرق القدديم  ومدنهم ن يسدم  خمسة مم   القائمة الجديدة ستضم   ن  أوقالت المصادر     

 خال  المؤتمر السادق.طاحة بهم مركزية سابقون جرت اإل

عضو لديه شبهة  ي  أا المجلل الثوري لفتح الجديد واللجنة المركزية لن يضم   ن  أالمصادر  وضحت أو     

 ن الفلسطيني.أل في الشة تحاو  التدخ  و مع دو  عربي  ،أعالقات مع النائب في المجلل التشريعي محمد دحالن



 
 30/11/2016  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(28رقم )                  

    
       
 

11 
 

ة مددع شخصدديات تصددالحي   مجلددل الثددوري والمركزيددة ستضددم  التركيبددة الجديدددة لل ن  أدت المصددادر ك ددأو    

 واضح. ة في المنطقة بش ل  قليمي  ستبعاد ممثلي القوو اإلإوسيتم   ،عادة الوحدة الفلسطينيةإل تدعو حماق

من أعضاء المجلل الثوري هم من كبار السن  100عضوا للجنة المركزية لحركة فتح، و  22 وحاليا     

مثدل محمدود عبداق، أبدو مداهر غنديم، عبداق زكدي  1993ويمثلون القادة الهين عادوا إلى فلسطين بعدد أوسدلو 

 ومحمود العالو  .

لمفصدو  مدن الحركدة محمدد دحدالن وأ صداره. ا إلى ستبعاد قيادات فتحإوتشيرالسمة األبرز في قائمة      

، أو 1500ر عدددهم اإلجمدالي بنحدو مدن الممثلدين المقدد   1100ية فدي الوفدود تشدير إلدى أن حدوالي وبنظرة كم  

٪ مدن 11أو  167عضو خارج فلسطين. وعالوة على ذل ،  400٪ سيأتون من الداخل، بينما يقيم أقل من 73

 ٪ مسيحيون.2  ةأو  سب 33األعضاء هم من النساء، و 

 

 مالءاتإسرائيل ومواطنيها والمفاوضات مع السلطة ستكون مباشرة دون إترامب:أحب 

قا  الرئيل األميركي المنتخب دو الدد ترامدب بدأن  ال دة مواضديع ستتصدد ر سدل م أولوياتده بعدد أدائده       

يركيدة والتدأمين الصدحي وسدو  يمين الدستورية في شهر كا ون الثدا ي ينداير المقبدل، وهدي تدأمين الحددود األم

 العمل.

جتماع عقده في ال و  رق بواشطن مع رئيل مجلدل الندواب بدو  رايدن وزعديم إقواله بعد أوجاءت       

سدابق الليلدة الماضدية فدي جتمع في وقت  إوكان ترامب قد  غلبية الجمهورية في مجلل الشيوخ ميتش مي و يل.األ

وضاع حل   اتو والوضدع أبحأ  ليه. وتم  إجراءات  قل السلطة إلبحأ وباما أرام ابيض مع الرئيل بالبيت األ

 وروبا.أفي شرقي 

سدرائيل ومواطنيها.وقدا  ة إلحترا  والمحب داإل ه ي ن     أميركي المنتخب دو الد ترامب د الرئيل األوأك        

تشاطران القيم المشتركة مثل حرية التعبير وحرية العبادة الدينيدة ومدنح الفرصدة تسرائيل والواليات المتحدة إ   أ

 حالمهم.أللمواطنين لتحقيق 

لدى تعزيدز العالقدات التدي ال إع ه يتطل د  دبأسرائيل اليدو   إدلى بها لصحيفة  أضاف في تصريحات أو      

دافعة عن وس  الم  قراطية الوحيدة في الشر  األسرائيل هي الدولة الديمإ   أوتابع يقو   يم ن قطعها بين البلدين.

ميركي المنتخب عن أملده عرب الرئيل األأو  من األمل للعديد من الناق. ل بصيصا  ها تش      أو ، سانحقو  اإل

دارة برئاسته بلعب دور ها  في مسداعدة طرفدي الندزاع فدي المنطقدة علدى تحقيدق السدال  العداد  ن تقو  اإلأفي 

سددرائيل والشددعب اليهددودي إن إذ إمددالءات عليهمددا ر المفاوضددات المباشددرة وعددد  فددرض اإلوذلدد  عبدد ،والدددائم

 ان هها السال .يستحق  

  

 ر معالم القدس وعلى ترامب تصحيح سياسة بالده الخارجيةحتالل يغي  اإل مشعل:

بالقددق شد د رئيل الم تب السياسي في حركة  حماق  خالد مشعل على أن  مسدؤوليتنا هدي التمس د        

وتحريرها وتحرير كامل أرض فلسطين. وفي كلمة له في ملتقى  القدق الشبابي العالمي  في مديندة إسدطنبو  

التركي ة، أشار إلى أن  خطر التهويد والتقسيم يتسارع لهل  أدعو الجميع لمضاعفة جهدده وجهداده مدن أجدل إ قداذ 

 . ولفت إلى أن   اإلحتال  ي ي ر معالم القدق فدو  القدق واألقصى ورسالتي للعالم القدق مفتا  الحرب والسال
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ة منش لة عن قضي تها األساسدية، و قدو  لهدها اإلحدتال  أ دتم تلعبدون  األرض وتحت األرض عبر األ فا ، واألم 

بالنار، القدق مفتا  السلم والحرب . ولفت إلى أن  إ تفاضة القدق أعطت األمة األمل وبضع مئات من الشباب 

دده مشددعل إلددى الددرئيل االميركددي الجديددد دو الددد ترامددب  هب ددوا  يابددة   ددة بأكلمهددا للددهود عددن القدددق. وتوج  عددن األم 

نحددازة، وال إسددتقرار فددي المنطقددة بدددون حددق فلسددطين، وآن ل ددم أن تعلمددوا أن   بددالقو :  لقددد أ قلنددا بسياسددت م الم 

 إسرائيل باتت عبئا  علي م .

حددتال   حيدداز لإلة وعددد  اإلح سياسددة بددالده الخارجي ددودعددا مشددعل الددرئيل األمري ددي إلددى تصددحي      

 ن على تصويب مسار التاريخ ووق  التآمر .يتنا قادرأبناء أم    أقو  لترامب إن   :اإلسرائيلي، مضيفا  

  حن أبناء فلسطين وقادة الفصائل والقوو هددفنا هدو حمايدة األقصدى ،  :آخر، قا  مشعل من جا ب         

  تفاضة تلو األخرو.بالجهاد واإل ال  إذ القدق لن يتم  ستنقاإعلى أ    دا  مشد  

 عليندا مضداعفة  :ة القددق، مضديفا  ل مسؤولياتهم تجداه قضدي  ودعا جميع األ ظمة والقادة العرب لتحم        

الجهود، كل من موقعه، وأن  عمل ليل  هار من أجل القدق، و قو  للعالم القدق مفتا  الحرب والسدال  و قدو  

 للعدو الصهيو ي أ تم تلعبون بالنار .

رض وتحتهددا عبددر األ فددا ، واألمددة ر معددالم القدددق فددو  األحددتال  اإلسددرائيلي ي ي دداإل ر مددن أن  وحدده        

 .يتها األساسيةنش لة عن قضم  

  

 مريكاأخوف في رام هللا من فوز ترامب برئاسة  القناة العبرية الثانية :

تناولت القنداة العبري دة الثا يدة تدأ ير فدور دو الدد ترامدب با تخابدات الرئاسدة األمري ي دة علدى القضدي ة         

 والقيادة الفلسطيني ة.

كبيدرة فدي المقاطعدة فدي را  هللا بعدد فدوز دو الدد ترامدب  فداتهندام تخو   ة أن  القناة العبري    وضحتأو      

 ة.ة األمري ي   تخابات الرئاسي  باإل

ه على الرغم من أن الرئيل الفلسطيني أرسل رسالة تهنئة للرئيل األمري ي المنتخب وأضافت القناة أ       

فات كبيدرة فدي هنام تخو   أن   حقيقة األمر واليته، إال أن   ى في رسالته تحقيق السال  في ظل  دو الد ترامب، وتمن  

 ة من هها الفوز.السلطة الفلسطيني  

عتقداد اإل ة، فدي ظدل  ة الفلسدطيني  هتمدا  الددولي بالقضدي  ف الفلسطيني الرئيسي ي من فدي تراجدع اإلالتخو      

ء لنتنياهو، ستمرار حقبة بارام أوباما الهي وضع خطوط حمراإالفلسطيني بأن فوز هيالري كلينتون كان يعني 

في المقابل الرئيل المنتخب لن يض   على الح ومة اإلسرائيلية، وسديجعلها  .د في المواجهة معهولم ي ن يترد  

 ف كما تشاء.تتصر  

ة من تحقيق ترامب لوعوده إلسرائيل، ومنها زيادة حجم وختمت القناة تقريرها بخشية القيادة الفلسطيني      

ف، ة لهدا، والعمددل المشدترم معهددا مدن أجدل محاربددة مدا أسددماه اإلسدال  المتطددر  ة العسدد ري  المسداعدات األمري ي د

 ووعده بنقل السفارة األمري ية من تل أبيب إلى القدق.

  

   يأعرف قاتل "أبو عمار" لكن شهادتي ال تكف الرئيس عباس:



 
 30/11/2016  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(28رقم )                  

    
       
 

13 
 

ستشدهاد الدرئيل الراحدل ياسدر عرفدات أن إد الرئيل محمود عباق فدي كلمدة لده بمهرجدان ذكدرو ك  أ      

ستشددهاد الددرئيل أبددو عمددار إال زا  التحقيددق فددي  ن قريبددا ، وأضدداف: عل  ستشددهادعرفات سددت  إ تددائج التحقيددق فددي 

للجنة التحقيق أن تندبش لتعدرف مدن الدهي فعلهدا فدي أقدرب فرصدة  هم حتى  عرفهم، ال بد  ئمستمر، وسنبقى ورا

 . تيجة ومن الفاعلستظهر النتيجة، وستدهشون من الن

د الدرئيل ك دأه يعرف قاتل  أبو عمار ، ل دن شدهادته ال ت في.كمدا   بأ   ة حين صر  أر الرئيل مفاجوفج      

 لدى مقدر  إالف المدواطنين الدهين وصدلوا آمدا  أمن عمره لن ينهيهدا بتنداز  أو تخداذ  أو بيع.وقدا    عاما 81 ن  أ

ة من بينها أمدين عدا  جامعدة الددو  العربيدة ات العربي  خصي  من الش وبحضورعدد   ،المقاطعة لحضور المهرجان

 . حتال سي ون عا  إ هاء اإل 2017أحمد أبو ال ي  وعدد من الشخصيات:  العا  

ت عقدود طويلدة، ولدم ي دن مدر  . ل الشرعي والوحيد للشعب الفلسدطينيمة هي الممث  المنظ   د على أن  وأك      

ممثل واحد، بل ال دل يريدد أن ي دون ممدثال ، وهدو غيدر صداد ، يتحددث أحد يريد أن يعترف بأن هها الشعب له 

ة، هدها يعندي أن دمهدا ضداع بدين القبائدل، ة قومي  عن التمثيل عن القضية، والقضية بعيدة عنه، يقولون هي قضي  

، مندده أن ضدداع التمثيددل 48عرفددات ورفاقدده مندده بدايددة النضددا  الفلسددطني وقبددل ذلدد  عددا   ول ددن عندددما أصددر  

ة وللجميدع، ة قومي دة يقدو   حدن  مثدل الشدعب الفلسدطيني، والقضدي  كان في كل مدر   1974يني حتى العا  الفلسط

 . وهي تاهت بين الجميع

ة، ال مدا ع، ة قومي دنا وحد ا  مثل شعبنا، وإن كا دت القضدي  على أ    وأصر   1974حتى العا   وأضاف:      

لندا إلدى يومندا هدها، ول نندا  تصددو و قدو  إن منظمدة ول ن  حن من يمس  بزمامها، ومدع ذلد  لدم يتركو دا بحا

التحريدر هدي التدي تمثدل الشدعب الفلسدطيني بعمدق عربدي وإسدالمي ودولدي، ل نندا  حدن فقد  مدن يرفدع صددوت 

الشعب الفلسطيني، حتى عد ا إلى الوطن، ول ننا لم  ضيع الثوابت التي  بتت في المجلل الوطني في الجزائدر، 

عتمدددها المجلددل الددوطني إ، عددودوا إلددى الثوابددت التددي 88عددن  ابددت واحددد مندده العددا   و إن كنددا تنازلندداوأتحددد  

 ون بالثوابدت، و عدض عضو يمثلدون كدل أطيداف الشدعب الفلسدطيني، و حدن متمس د 700الفلسطيني، بحضور 

 . نا صامدون هنا إلى أن تتحققأ    وا أن تتحقق أم  ، إهعليها بالنواج

سنوات من الحوار والمفاوضات مع حمداق، فدي األخيدر ال  9   الرئيل: ق بالمصالحة، قاوفيما يتعل       

أن  لجددأ للشدعب أل دده صدداحب القدرار، وعندددما جداؤوا با تخابددات حددرة و زيهدة أشددرفنا عليهدا، ومددن يختدداره  بدد  

 تخابدات، وقلندا ا كل يو   خرج بأسباب فهدها غيدر مقبدو ، لندههب إلدى الشدعب باإلل المسؤولية، أم  الشعب يتحم  

 تخابدات، وهدها قلنداه لهدم وألصددقائهم، مداذا جدري اإلل ح ومة وحدة وطنية من كل الفصائل  م    لهم أ نا سنش   

  .تريدون؟

  

 المستوطنات ليست عقبة في وجه السالم ترامب :

ميركددي الجديددد ترامددب سياسددته الخارجيددة، وخاصددة بمددا يتعلددق بددون مددن الددرئيل األسددتعرض مقر  إ     

 الفلسطيني. –اإلسرائيلي بالصراع 

دح أن يتدول  رج  ب مدن ترامدب وي دوسعى جيسون غرينبالت، وهو مقدر        ة المبعدوث األميركدي إلدى ى مهم 

 لدن  :الشر  األوس ، إلى شر  أف ار ترامب ووجهة سياسدته فدي المسدتقبل، وقدا  إلذاعدة الجديش اإلسدرائيلي

  فرض على إسرائيل والفلسطينيين إجراء مفاوضات .
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ه أ  دد بدددا  أى منصددب  ائددب رئدديل منظمددة ترامددب، أن ترامددب  ال يعتقددد وأضدداف غددرينبالت، الددهي يتددول      

ينب ي التنديد بالبناء في المستوطنات. والبناء خلد  الخد  األخضدر لديل عقبدة أمدا  السدال  .وتابع أن  ترامدب 

 يعتقد أن إسرائيل موجودة بوضع صعب وعليها أن تدافع عن  فسها .

ه ال عاء  أ   رتباط، وباد  اإل ة ف   ة بسبب خط  ة ال ربي   سحاب إسرائيل من الضف  إإن ترامب يعارض وقا     

ف المستوطنات أ ها عقبة أما  السال ، وسديطر  كددليل علدى ذلد  الوضدع فدي قطداع غدزة الدهي تدم   إخدالء  يعر 

 السال  . ة فيه، ورغم ذل  لم يحل  ستيطا ي  ال تلة اإل

مختلد  مدع  بين إسرائيل والفلسطينيين، قا  غرينبالت إن ترامدب سديتعامل بشد ل  مفاوضات الوحو       

ل فدي هدها هها الموضوع، وأ ه يعتبر أن  السال  يجب أن يأتي من خال  مبدادرة الجدا بين وهدو ال يعتدز  التددخ  

 الموضوع .

للواليدات  مان، سدفيرا  ب، ديفيدد فريددترامدب يعتدز  تعيدين مستشداره المقدر   ة أن  وذكرت تقارير إعالمي       

 ة.ة الفلسطيني  فة حيا  القضي  ة متطر  يميني   حدة في إسرائيل. وفريدمان هها يحمل أف ارا  المت  

عتبر وزيدر العلدو  والت نولوجيدا اإلسدرائيلي، أوفيدر أكدو يل، أن البنداء فدي المسدتوطنات إمن جا به،      

د البناء في يهودا والسامرة  إ ني أؤي   :ل ترو يال  اإل تخاب ترامب رئيسا. وقا  لموقع  والإسيصبح أسهل بعد 

ترامب ومستشاريه  و ي أن أسمع أن لدد البناء في الجوالن والنقب ووس  البالد. ال فر  عندي ويسر  مثلما أؤي  

  أيضا ال فر  في هها الموضوع .

 

 جوازاتهاستخدام الموساد إشديد اللهجة إلسرائيل بسبب  ه إنذارا  توج   أيرلندا

هت دبلن إ هارا  شديد اللهجة إلسرائيل بسبب مواصلة الموساد      إستخدا  جوازات السدفر األيرلنديدة   وج 

رة في تنفيه عمليات إغتيا  شخصي ات فلسطيني ة وعربي ة.  المزو 

وازات التعه د بأن  بدالده لدن تسدتخد  جد  ،سفير تل أبيب في دبلن، زئي  بوكر  ن رفضأتي ذل  بعد أي     

واصلة عمليات الموساد.  السفر األيرلندي ة لم 

ال أضدمن شديء، أ دا رجدل دبلوماسدي   صحافي   إلذاعة  محلي ة  أيرلندي ة  :  حديأ   في وقا  السفير بوكر     

 . وأعمل في وزارة الخارجية

عما وئيددل صددحيفة ييددديعوت أحرو ددوتا العبري ددة  قلددت عددن الندداطق بلسددان الخارجي ددة فددي تددل أبيددب،      

 حشون،قوله في التعقيب حو  ذل : إن  وظيفة السفير هي تطدوير العالقدات الدبلوماسدي ة مدع الدولدة التدي يخدد  

 . فيها، وال عالقة له، ال من قريب  وال من بعيد، بالقضايا األمني ة

غتيدا  القيدادي  إ، ورة لددخو  دبديستخد  جوازات سفر ايرلندي ة مدزو  إالموساد اإلسرائيلي  قد  ن  أر هك  ي       

األمدر الدهي أ دار  2010محمود المبحو ، فدي كدا ون الثدا ي ييندايرا مدن العدا    حماق الفلسطيني  من حركة 

 .واسعا   غضبا  

رة، ة جدوازات سدفر مدزو  سدتخدا  سدت  إ  مصدر مسؤو  فدي السدفارة اإلسدرائيلي ة حينهدا بأ  ده تدم  وصر       

 حرج. حقيقة، وأوضحت السفارة بأن  هها الحادث يضع األمن االيرلندي  في موق    بعضها يحمل أرقاما  
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ا الح ومة األيرلنديدة فقدد أعلندت آ دهام أ  هدا سدتطرد دبلوماسديا         سدتخدا  إعلدى  ا  وذلد  رد   ،إسدرائيليا   أم 

 غتيا  المبحو .إرة في جوازات سفر أيرلندية مزو  

يرلنددي ماي دل مدارتن إن  التحقيدق الدهي قامدت بده السدلطات االيرلنديدة ألوقا  بيان لوزير الخارجية ا      

دا ة، وهندام أسدباب مقنعدة لإلط وكالدة مخدابرات أجنبي دي شير بوضدو  إلدى تدور   عتقداد بدأن  إسدرائيل مسدؤولة عم 

 جرو.

مدن إسدرائيل طلب حتجاج على هها العمل غير المقبدو  فإ  ده سدي  رت الح ومة األيرلندي ة أ  ه لإلكما قر        

 د من يأعضاءا سفارتها في دبلن.سحب عضو غير محد  

غتيدا  إتددور أحددا ها حدو     شدر فدي إسدرائيل روايدة  الموسداد لـ صل فإن  عميال  سابقا  مت   في سيا         

سددمه يددومي عينددي، الروايددة و شددرها حددو  هددها الموضددوع إ، و الموسدداد المبحددو . وكتددب العميددل السددابق لددـ

مؤه دل   الموسداد ظهر أ  ه لديل هندام فدي العدالم جهداز غيدر أ  لي أْن  من المهم جدا  قوله:  بحسب الحساق أل  ه

 . جل أْن يعود الخوف ويستوطن قلوب أعدائناألتنفيه عمل كالهي تم  في دبي، ومن 

تسدتند صدفحة، إلدى أ  هدا  137ة عن دار  شر يساعرا وتقع فدي وتشير الرواية الصادرة بالل ة العبري        

إلى المعطيات المنشورة ل نها ت مل النواقص بإضافات خيالية. وسبق لعيني أْن كان من مؤسسدي وحددة النخبدة 

ددسددتخبارات المتخص  فددي سددال  اإل ا، التابعددة لشددعبة 8200الشدديفرات المس ددماة يالوحدددة  ت وحددل  صددة بالتنص 

 . الموساد مانا قبل أْن ينتقل للعمل فيأة يستخبارات العس ري  اإل

  الموساد إن  مثل ههه العملية ال يم ن ل ير  ،وقا  عيني، الهي شارم في عمليات للموساد في الخارج    

. وكصاحب خبرة عملياتيدة مؤكددة فدإ ن ي أقدو  إ  ده لديل هندام  الموساد تقديري هها عمل  تنفيهها. وأضاف: 

 . ل لتنفيه عمل  ظي  كهها من دون أْن ي ضب وال يوجد جهاز مؤه  

ههه العمليدة تدم  تنفيدهها علدى الدرغم مدن تزويدر الجدوازات التدي ك شدفت، وتو يدق األحدداث  ضاف: أو     

 . ب اميرات الفيديو في الفند  والمطار، وهي كاميرات للمفارقة تم  تركيبها بأيدي شركة  إسرائيلي ة

عددال  اإلسددرائيلي ة ر أن  معظددم التفاصدديل فددي حب ددة روايددة يدبدديا جمعهددا عينددي مددن وسددائل اإلهك  ي دد     

 غتيل المبحو ؟.إة كا ت من وحي خياله الخاص، بما في ذل  اإلجابة على السؤا : كي  واألجنبي ة. والبقي  

  

 تجاه صحيحإم نفسها اآلن وتذهب في عالقات حماس مع إيران ترم   أسامة حمدان:

م عالقدات إيدران وحمداق تدرم  إن : قا  مسؤو  العالقات الخارجية في حركة  حماق  أسامة حمددان     

 حتال  .ستمرار دعم المقاومة في مواجهة اإلإوهو  ،جاه صحيحت  إ فسها ا ن وتههب في 

 ختال  يحصدل فيهدا ال شد   إلربع قرن من الزمن، أي   عالقات حماق بإيران تمتد   ن   إوأضاف حمدان:      

وهي عالقة قائمة علدى أسداق دعدم المقاومدة ودعدم م  فسها، ه يترم أ ره، ل ن ههه العالقة قادرة على أن ترم  أ   

 ة .ة الفلسطيني  القضي  

  إلدى تقدد   رها بداألمر المؤسد ، ومشديرا  تعث   ة وإلحاحها،واصفا  د على ضرورة المصالحة الفلسطيني  وشد     

إلددى المصددالحة، وهما طبيعددة الهجددو   ىالخطدد عددن معطيددين يدددفعان لحددأ    ا  تحددد  ر،م  بطدديء رغددم هددها التعث  

ة، وتوسديع المسدتوطنات، ستيالء علدى أراضدي فدي الضدف  الصهيو ي على الواقع الفلسطيني، محاولة تهويد واإل

ة، واإلدارة ة الحالي  وهها مع الوقت سيجعل األمور أكثر تعقيدا، والثا ي؛ أن البعض راهن على اإلدارة األميركي  
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ته الواضددحة، ومددع مواقفدده الصددارخة فددي دعددم ال يددان مجدديء دو الددد ترامددب بعنصددري  ة القادمددة، مددع األميركي دد

الصهيو ي، يصبح أمامنا أربع سنوات ليل لنا أن  راهن على الواليات المتحدة، بقدر ما يجب أن  دراهن علدى 

ن حريصدين وبالتالي أعتقد أن المصالحة باتت اليو  أكثر ضرورة وإلحاحا، و حن سدن و . تناأ فسنا، وعلى أم  

 على تعجيلها قدر اإلم ان .

 

 ز الشبهات حول نتنياهو بصفقة الغواصاتيعز   يعالون 

دد      تقددادات شددديدة اللهجددة إلددى رئدديل الح ومددة اإلسددرائيلية، إه وزيددر األمددن السددابق، موشددي يعددالون، وج 

عارض إبدرا  الصدفقة وتوسديع  د يعالون أ هة.وأك  اصات األلما ي  بنيامين  تنياهو حيا  أدائه في إبرا  صفقة ال و  

د ق وزيدر األمدن السدابق ورطدة  تنيداهو ودوره فدي الصدفقة المشدبوهة األسطو  البحري اإلسرائيلي، وبهل  عم 

شترتها إغواصات  ةإلى ست إضافة    دولفين شترت إسرائيل  الث غواصات أخرو من طراز إوالتي بموجبها 

 قليلة. قبل سنوات  

نطلقدات فدي تلد  الفتدرة، ومدن م    :لألمدن وقدت إبدرا  صدفقة ال واصدات وزيرا  وقا  يعالون الهي كان      

ة، لدم ي دن للجديش أي حاجدة لتوسديع صدفقة ال واصدات، وهدو لديل بحاجدة قتصادي  إة وة وتنظيمي  ودوافع تدريبي  

 . السنوات المقبلة في لمزيد من ال واصات حتى

قدة لطداقم مهندي والتدي وتقييمدات شداملة ومعم   موقفي هها أعتمد على و يقة عمل في وأضاف يعالون:     

إبرامده والتوقيدع عليده بعدد أن  عمله وما تم   ما تم   أجريت من قبل الجيش ووزارة األمن، فأ ا أعرف وأعي جيدا  

 . ستقلت وغادرت وزارة األمنإ

قلددق مددن قبددل الصددحفي رفيددد دروكددر حددو  الموضددوع، مثيددر لل را  شددر مددؤخ  مددا     ولفددت يعددالون إلددى أن      

 جراء فحوصات وتحقيقات شاملة من قبل الجهات ذات الصلة.إلز  ستوي

وزعددم يعددالون أن وصدد  تسلسددل األحددداث مثلمددا جدداء فددي البيددان الصددادر عددن مجلددل األمددن القددومي     

 منقوص وال يع ل الحقائق والوقائع كما هي.

رة علدى مدهك   عدت فدي السدر  ئيلية وق  لما كشدفته وسدائل اإلعدال  اإلسدرائيلية، فدإن الح ومدة اإلسدرا ووفقا      

، بعدد أن كا دت  تيسدين روب مدع حدوض بنداء ال واصدات األلمدا ي  دولفدين غواصدات  ةتفاهمات لشراء  ال 

غواصدات مدن تلد   ةمت خمسدغواصدات مدن الطدراز  فسده، قبدل عددة سدنوات، وتسدل   ةإسرائيل قد اشدترت سدت

 م ال واصة السادسة.الصفقة وهي با تظار تسل  

 ةعارض الجيش اإلسرائيلي، وكهل  وزير األمن السابق، موشيه يعدالون، صدفقة ال واصدات الثال د وقد   

جرو بدين يعدالون ورئديل الح ومدة اإلسدرائيلية، بنيدامين  تنيداهو، الدهي قدا   عاصفا   سجاال   الجديدة، وحتى أن  

 مجلل األمن القومي في بيان، أمل، إ ه هو الهي طر  الصفقة الجديدة.

ة مع الشركة األلما يدة، وصداد  عليهدا المجلدل ي  ه جرت مفاوضات سر  غم معارضة الجيش، إال أ   ور     

الحصو  على التخفديض مدن األلمدا ي قبدل  ، بهريعة  ال ابينيت ة ة واألمني  ر للشؤون السياسي  الوزاري المص   

 .  تخاباتأن تخسر المستشارة أ جيال ميركل في اإل
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دد     ة، بدددء التحقيدددق فدددي معلومددات   شدددرت بالقندداة العاشدددرة للتلفزيدددون ة اإلسدددرائيلي  وأعلنددت النيابدددة العام 

ددرئدديل الح ومدة بنيددامين  تنيدداهو فددي صددفقة أسددلحة عسدد ري   اإلسدرائيلي، عددن وقددائع فسدداد جديدددة ضددد   ة ة خاص 

 بالجيش اإلسرائيلي.

ل مة بنيامين  تنياهو، يمث  إن المحامي دافيد شيمرون، وهو محامي رئيل الح و وقالت القناة العاشرة:      

.وأعلندت القنداة أن قدرار النيابدة العامدة  الشركة األلما ية الضالعة في صفقة شراء غواصات دفعها  تنياهو قدما  

هات إلى المستشار القضائي للح ومة  اإلسرائيلية ، أفيحاي مندلبليت، وطالبت بفتح تحقيق جاء في أعقاب توج  

 يمرون.جنائي ضد  تنياهو والمحامي ش

وذكرت تقارير عدن معارضدة الصدفقة الجديددة، بشدراء  دالث غواصدات، التدي يددفع بهدا  تنيداهو، كمدا أن 

 وزير الجيش السابق، موشيه يعالون، عارضها بشدة.

ة و قلت القناة الثا ية للتلفزيون  اإلسرائيلي ، عدن خبدراء قدا و يين قدولهم:  هدهه القصدة شدبيهة بقضدي       

ه ح دم لديل بسديطا  إذ التي أدين بها رئديل الح ومدة السدابق إيهدود أولمدرت، وصددر ضدد   ستثماراتمركز اإل

 يقبع أولمرت في السجن.

ل حوض بناء ال واصدات التدي سدتبيع  إسدرائيل  ال واصدات الدثالث، كمدا ه يمث  د المحامي شيمرون أ   وأك  

 ق بالعقارات فق  .ه يمثل الح ومة األلما ية  بما يتعل  أ   

شراء ال واصات من ألما يا ضمن الصدفقة  عى فيه أن  د  إ، ل األمن القومي  اإلسرائيلي  بيا ا  وأصدر مجل

ة ة الجهدات المهني دة منتظمة، من دون أي تدأ ير خدارجي، وبتوصدية كاف دت من خال   إجراءات مهني  الجديدة تم  

 و ائق ومداوالت كثيرة .في وزارة األمن والجيش  اإلسرائيلي  ومجلل األمن القومي مثلما يظهر من 

سددتال  غواصددة إغواصددات، وبا تظددار  ةمت فددي السددنوات األخيددرة خمسددبالددهكر أن  إسددرائيل  تسددل   جدددير  

 ة.ها قادرة على حمل صواريخ  ووي  فيد تقارير بأ   سادسة، من صنع ألما يا، وت  

 

 فوج العام الحالي للمجندين للخدمة العسكرية

الجديش اإلسدرائيلي بمناسدبة بددء تجنيدد فدوج العدا  الحدالي مدن الشدبان أظهرت معطيات جديدة  شرها      

 خراط في للخدمة العس رية، خال  تشرين الثا ي/ وفمبر، تراجع حماسة الشبان الملزمين بالخدمة العس رية لإل

 ة للخدمة في الوحدات القتالية.ههه الخدمة، كما تراجعت الحافزي  

ة لدم عامدا الملدزمين بالخدمدة العسد ري   18% مدن الشدبان فدي سدن 28.1وبحسب ههه المعطيات، فإن      

 %.41.9يمتثلوا في قاعدة التجنيد، وكا ت ههه النسبة بين الشابات 

، وهدو  توراتده حرفتده % يمتنعون عن الخدمة في الجيش بموجب بندد 14.7وأضافت المعطيات أن      

% على إعفداء 5. ويحصل  ييشيفوت  –لمعاهد الدينية بالشبان الحريديم الهين يدرسون التوراة في ا بند خاص  

جندائي أو  % ال يسدتوفون شدروط التجنيدد، بسدبب مداض  3.4ة، و% بسدبب مشداكل صدحي  2.1ة وألسباب  فسدي  

 % خارج البالد.2.9عد  القدرة على التأقلم، بينما يتواجد 

بون ة ويتسدر  فتدرة الخدمدة النظامي دان الدهين ال ينهدون % من مجمل الجنود الشب  14.5ضاف إلى ذل  ي       

منها. وغالبية هؤالء يحصلون على إعفاء من الخدمة بموجب بند  فسا ي، وال يحصلون على شهادة تسريح من 

 الخدمة.
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نات. هن متددي  % من الشابات على إعفاء من الخدمة العس رية في أعقاب التصدريح بدأ   34.7وتحصل      

حن بددهل  ال يضددطررن إلددى ولددهل  فددإن الالتددي يصددر   ،لنسددبة لسددلطات الجدديشبا عتبددر كافيددا  والتصددريح بددهل  ي  

 ستخدا  بنود إعفاء أخرو.إ

الدديني وينخدرطن  –رتفع عدد الشابات الالتي أ هين مدارق تابعة لجهاز التعلديم الح دومي إرغم ذل ،     

 في العا  الحالي. 2400إلى  2010في العا   934في الخدمة العس رية، من 

إذ أن  ،رتفاع  سبة الحريدين، تنع ل علدى الجديشإة في إسرائيل، وباألساق رات الديم رافي   ن الت ي  ل     

ق بتجنيدد الشدبان الحريددين. وكدان الهددف الجيش لم ينجح حتى ا ن فدي تحقيدق الهددف الدهي وضدعه فيمدا يتعل د

ة أن الجديش شدعبة القدوو البشدري   . وقا  ضدباط فدي2528د بالفعل في السنة الحالية ل ن تجن   شابا   2700تجنيد 

خمسدة  شاب حريدي. ويوجد في الجديش اإلسدرائيلي حاليدا   3200وهو تجنيد  ق هدف العا  المقبل أيضا  لن يحق  

 آالف جندي حريدي.

ب على النقص بالجنود في قسم من الوحدات، مثدل الددوريات عندد الحددود، فدإن الجديش ومن أجل الت ل      

 لطة يخد  فيها شبان وشابات.بدأ بإقامات وحدات مخت

في الجيش هو تراجدع الحماسدة لددو الشدبان للخدمدة فدي الوحددات القتاليدة،  أكثر معطى يثير قلقا   أن   إال      

دين عدن رغبدتهم بالخدمدة فدي % مدن المتجن د71.9ر وإن كان هها تراجع طفيد  حاليدا. ففدي العدا  الماضدي عب د

 %.69.8العا  الحالي إلى  خفضت ههه النسبة في إة، وحدات قتالي  

 ضما  إليها علدى كدل ة مجندين اإل، التي يطلب ست   غوال ي ة المطلوبة هي لواء وأكثر الوحدات القتالي     

 . غفعاتي م ان فيها، ويليها لواء المظليين  م لواء 

د، وهم ضب   هروب األدم ة ه  جح في كبح ظاهرة    أوقا  الجيش       الدهين  8200ت اط في وحدة التنص 

  ت  في السو  المد ية حيأ األجور المرتفعة.-ينهون خدمتهم العس رية لصالح العمل في سو  الهاي

 

 حتاللدات في جيش اإلرتفاع نسبة المجن  إ

كبيدر، وفدي مدوازاة ذلد   دات فدي الجديش اإلسدرائيلي بشد ل  رتفعت في السنوات األخيدرة  سدبة المجن دإ     

فددي الوحدددات القتاليددة. وفددي مددوازاة ذلدد ، أصددبحت وحدددات عديدددة فددي الجدديش دات  سددبة المجن دد رتفعددت أيضددا  إ

اإلسرائيلي التي جرو  شرها عند الحدود مع مصر واألردن، وهما أطو  خطي حدود إلسرائيل، هدي وحددات 

 مختلطة من الجنود والجنديات.

 خده قدرارا  ت  إوت، وذكر تقرير  شرته صحيفة  هآرتل  أن رئيل أركان الجيش اإلسرائيلي، غدادي آيز  د

ضدطراريين. السدبب إبشأن  شر قوات مختلطة عند الحدود، في بداية واليته، العدا  الماضدي، لسدببين أساسديين 

، والسبب الثدا ي هدو األو  هو ضرورة  شر قوات لحراسة الحدود مع مصر واألردن، وهي حدود هادئة  سبيا  

ق خطدة ب، رغدم أن هدهه الوحددات ال تطب دلدة للتددر  حاجة الجيش اإلسرائيلي إلى تخصيص فترات لوحدات مقات

ة ر فدي الضدف  رتفاع التدوت  إة وة الفلسطيني  ة الشعبي  رات بين إسرائيل وقطاع غزة أو بسبب الهب  التدريب بسبب توت  

 ة.ال ربي  
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ددإوهنددام أسددباب أخددرو       دات فددي الوحدددات القتاليددة عنددد طرت الجدديش اإلسددرائيلي إلددى دمددج المجن ددض 

الجيش اإلسرائيلي وجد بددمج  . كهل  فإن  ات عموما  د حجم ههه القو  قي  حتياط الهي ي  ات اإلبينها قا ون قو  الحدود، 

 ة.ة ال ربي  ه ال ثير منها إلى  شاط عس ري في الضف  لمواجهة النقص في حجم القوات، التي يوج   دات حال  المجن  

ات فددي فددوج العددا  الحددالي يخدددمن فددي % مددن المجنددد7وتشددير معطيددات الجدديش اإلسددرائيلي إلددى أن       

% فدي فدوج التجنيدد للعدا  8ع أن ترتفع إلدى توق  % قبل أربعة أعوا ، وي  3وحدات قتالية، بينما كا ت ههه النسبة 

 المقبل.

دات في كتائب المشاة المختلطة ووحدات إ قاذ في قيادة الجبهة الداخلية، وحدرق الحددود وتخد  المجن        

دات بخدمدة لمسداواة خدمدة المجن د الجديش يلقدى دعمدا   ة والجو. ولفتت الصحيفة إلى أن  والبحري   ةوأسلحة المدفعي  

 الجنود من المجتمع اإلسرائيلي.

 32ة فدي الجديش اإلسدرائيلي إلدى دات في الوحددات القتالي دة للمجن  ة النظامي  ة الخدمة العس ري  مد   وتمتد        

 شهرا، كما هو الحا  بالنسبة للجنود.

دن، والسددبب األساسددي لددهل  هددو % مددن النسدداء اليهوديددات ال يتجن دد42.7 وتشددير المعطيددات إلددى أن         

 نات.ة غير متدي  العامل الديني، ل ن الجيش يقو  إن  ص  اللواتي يمتنعن عن التجند ألسباب ديني  

الجدائز أن تتددهور األوضداع ه مدن شير إلى أ   للصحيفة فإن التقديرات لدو الجيش اإلسرائيلي ت   ووفقا        

فدي سديناء هجمدات عندد الحددود أو  تنظيمدا   مفداجئ، بحيدأ يشدن   ة عند الحدود بين إسرائيل ومصر بش ل  األمني  

 داخل األراضي اإلسرائيلية.

ف الجديش اإلسدرائيلي فدي حدا  أسدر جنديدة وفي هها السيا  فإن أحدد أهدم األسدئلة هدو كيد  سيتصدر        

دة؟ هل سدي ون رد ة من جا ب التنظيم الهي يأسر المجن  المجتمع اإلسرائيلي الحرب النفسي  ة؟ وكي  سيواجه حي  

 ر ذل  على تجنيد النساء للجيش؟من أسر جندي؟ وكي  سيؤ    فا  الفعل اإلسرائيلي أكثر تطر  

و  ه فدي كدل مدرة ي طدر  سدؤا  حده أفداد بأ  دال يهكر تقرير  هآرتل  إجابات علدى هدهه األسدئلة، ل ن د      

ة، يم دن سدماع إيمداءات بالموافقدة مدن ة إسرائيلي  ة أما  هيئة عس ري   ساء إلى وحدات قتالي   ستعداد الجيش لضم  إ

   جا ب ضباط كبار، ل ن هؤالء الضباط  يعون أ ه في المستقبل قد تطرأ مش لة في هها الجا ب .

 

 جهود المصالحة توقفت بين حركتي حماس وفتح أبو مرزوق:

القيددادي فددي حركددة حمدداق، موسددى أبددو مددرزو ، أن حددوارات المصددالحة بددين حركتددي  فددتح  أك ددد       

و حماق  قد توق فت، وأن الرئيل عباق، أصر  على شروطه لتحقيق المصالحة، خال  لقائه في الدوحة الشهر 

 الماضي، مع قيادة  حماق ، والهي جرو برعاية قطرية، وهي الشروط التي ترفضها  حماق .

ر موقدد   فددتح  وعددادت للحددوار حددو  مددا جددرو لقدداء، إال إذا ت ي دد ه  لددم يعددد هنددام مجددا  ألي  إ  دد وقددا     

ة لقداءات مصدالحة . كدهل ، أشدار أبدو مدرزو  إلدى أن  ائدب رئديل ه  ال مواعيدد ألي د، مؤكددا  أ  د فا  عليدهت  اإل

ال يوجد مدا يعيدق حركتده،  الم تب السياسي لحركة حماق، إسماعيل هنية، سيعود إلى غزة الشهر المقبل، وأ ه

  تخابات الداخلية لحركة حماق لم تبدأ بعد.الفتا  في الوقت  فسه إلى أن اإل

عتبارا  إلسرائيل، فدي موضدوع المصدالحة، إعتبارا  للمجتمع الدولي ويعطي إيعطي  الرئيل أبو مازن     

المل ، ل دن عندده وجهدة  ظدر، وهدو ال  نهي ههاعتبار رغبات الشعب الفلسطيني. وبيده أن ي  ا يأخه باإلأكثر مم  
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ب السلطة الفلسطينية وم و   ب حركدة حمداق.  اتها سواء م و  يريد أن تحار   ها التشريعي أو الح ومة، كما تحار 

وال يريدد أن ينقدل الحصددار المفدروض علدى  حمدداق  إلدى الح ومددة إذا شداركت  حمداق  يفيهدداا. هندام فيتددو 

 حمدداق  فددي أي مسددتوو مددن مسددتويات النظددا  الفلسددطيني. وبالتددالي  أميركددي وفيتددو إسددرائيلي علددى مشدداركة

الرئيل ال يرغب بأن يجتمع المجلل التشريعي ألن  حمداق  مشداركة فيده، وال يرغدب بمشداركتها بالح ومدة 

الفلسطينية، وبالتالي كي  يم ن أن تحدث المصالحة؟ و حماق  ال يم نهدا أن تخضدع لرغبدة الدرئيل فدي هدها 

لتالي الفيتو األميركي والفيتو اإلسرائيلي هما السبب األساسي في تعطيل تحقيدق المصدالحة. وكلمدا يالشأنا. وبا

سنوات من الحوار، وكلها  8قة بالمصالحة أ جز اها في ق. وكل القضايا المتعل  ب  ط  ه ال ي   جد أ    ا  صل إلى حل  كن  

مددا الددهي يمنعدده مددن إصدددار مرسددو  بددإجراء  تخابددات. وأسددأ  فددة عنددد الددرئيل الددهي يتحدددث دائمددا  عددن اإلمتوق  

 اال تخابات؟

 حن  ريد المصالحة ب ليتها، المصالحة ت ون بدين طدرفين ولديل طرفدا واحددا، وقدد دفعندا أ ما دا  لهدهه      

حنا السيد حمد . ورش  2014ستقالة الح ومة التي  عتقد بشرعيتها، ح ومة إسماعيل هنية عا  إالمصالحة ومنها 

 ومددة التوافددق الددوطني، ومددع ذلدد  لددم ي قبددل موقدد   حمدداق .  حددن  ريددد المصددالحة ل ددن ال  ملدد  هللا لرئاسددة ح

 أدوات فرضها.

مدة التحريدر ة ببر دامج منظ  ص أبو مازن ما يريده من المصالحة بأربع  قداط: ح ومدة وحددة وطني دلخ        

فدا ، بدل هدو ت  إة لحظدة مدن اللحظدات موضدع مة التحرير، وهها لم ي ن فدي أي دة وتلتز  بالتزامات منظ  الفلسطيني  

 تخابات تشدريعية ورئاسدية؛ ال إجتماع للمجلل التشريعي، وأن  ههب إلى إالنقطة الثا ية، أن ال  .أصل المش لة

علدى ذكدر  ذكر ال تخابات المجلل الوطني الفلسطيني أيضا ، وهها مخال  ل ل ما توافقنا عليده أيضدا ؛ ولدم يدأت  

فددت كددل ت لمنظمددة التحريددر. وأرسدل هددهه النقداط قددائال  هددها الموقد  النهددائي وبالتدالي توق  ؤق داإلطدار القيددادي الم

ا  عليهدا فدي الرئيل على  فل البندود التدي كدان مصدر   الجهود لتحقيق المصالحة، وحتى في اللقاء األخير، أصر  

ة ديدد، وبالتدالي ال مواعيدد ألي در الموق  وأصبح هنام شيء جلقاء، إال إذا ت ي   السابق، ولم يعد هنام مجا  ألي  

فا  عليه، حينها يم ن الحديأ عن مواعيدد جديددة لحدوارات ت  اإل لقاءات مصالحة جديدة إال إذا رجعوا إلى ما تم  

 المصالحة.

 

          لتقوا بحاخامات يهودإعالم العدو:رجال دين مسيحيين ومسلمون من السلطة وحماس إ 

سدبا يا لمناقشدة إخيرة فدي يا  األسرائيلي عن عقد لقاء ديني في األالتلفزيون اإلكشفت القناة السابعة في     

وس  بحيأ ي ون لرجا  الدين اليهود والمسلمين والمسيحيين دور في تهدئة لى سال  ديني بالشر  األإل التوص  

وفدي  خصوصدا  سدرائيليين ليده االمدور بدين الفلسدطينين واإلإاالمور والخروج من الواقع الصعب الهي وصدلت 

 وس  عموما.منطقة الشر  األ

سددبا يا و اقشددوا خددال  مددؤتمر دور إسددرائيلييون هبطددوا فددي إن رجددا  ديددن فلسددطينيون وأوقالددت القندداة     

 يا .ةأربعأديان في تحقيق السال  بالشر  االوس  على مدار األ

الحاخدا  األكبدر إلسدرائيل عشرات من كبار الحاخامات من إسرائيل، بمدا فدي ذلد   ن  أوضحت القناة أو    

دلتقوا مع شديوخ المسدلمين وزعمداء مسديحيين حيدأ  داقش الطرفدان س دإشاركوا؛ حيأ  فاقدات ت  إل إلدى بل التوص 

 واسعة وقمع العن  في الشر  األوس .
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 ق ا ن مركدزا  أسدبا ي السدابق ميخائيدل مل يدور الدهي يدروجاء المؤتمر بتنظيم من رئديل الدوزراء اإل    

 السال  الديني.  لىإ يدعو دينيا  

سدرائيل حيدأ لدم يشدارم إه لدم يحددث مثدل هدها اللقداء فدي   دأعن بعض الحاخامدات  ذاعة  قال  وقالت اإل    

هدا وضدعت زعمداء    أقدت حيدأ ولدى تحق  الخطدوة األ ن  أموضدحين  ،حاخامات باللقاءات التي تدعو للسال  سابقا  

 الدين في طليعة جهود السال .

ات م ا ي دإعدد ا مدن إسدبا يا إلدى إسدرائيل التدي يجدري فيهدا فحدص   حدن جميعدا  : احامداتخحدد الأوقا      

 . على الرغم من الصعوبات والعمل معا   ،سبا ياإليها في إل التوص   ختبار تنفيه القرارات التي تم  إ

ة فدي ة ال ربي دسي حركة حماق في الضدف  عضاء ومؤس  أه من    أوقالت  ،حد الشيوخأذاعة عن و قلت اإل    

ل نندا  جتمدع هندا  ن الظروف في بلد ا صعبة جددا  أل   حن  جتمع هنا في إسبا يا السابق ووزير فلسطيني سابق:

 . الحق في القدق ورا  هللا وغزة صاالت وسوف  لتقي في وقت  ت  لتوسيع  طا  اإل

حاخدا  رامدات  الحاخدا  يداكوف ارييدل،  جتمداع بيدنهمامدات فدي اإلخوبحسب القناة شارم عدد من الحا    

غيسدر   غان، الحاخا  رغبة عاروسي حاخا  كريات او و وعضدو فدي مجلدل رئديل الحاخاميدة، الحاخدا  آفدي

عمدة المدارق الدينية، الحاخا  دوف سنجر، رئديل المدرسدة الدينيدة م دور حداييم والحاخدا  صدهيون كدوهين، 

  ل تحريدر موسدوعة التلموديدة و الحاخدا  يداديهودا، الحاخا  البروفيسور أبراها  شتاينبر،، رئي  حاخا  مدينة

 هيرتسو،، الحاخا  بنيامين يمان، رئيل المدرسة الدينية هار عتصيون، الحاخا  ديفيد مناحيم.

 :و شر المشاركون في المؤتمر بيا ا كامال جاء فيه

 بسم هللا الرحمن الرحيم والرحيم \بسم هللا الى العالم              

ة لتحقيدق جتمعنا ل دي  سدعى ب دل مدا أوتيندا مدن قدو  إسة، لطوائ  الدينية في األرض المقد  و حن، قادة ا     

ة البلدين والشعبين في المصير المشترم، ومسؤوليات الديا ات الثالث د على مسؤولي  السال  في البالد كلها.  ؤك  

 بياء عدالة واألمن في رو  كلمة األحترا  المتباد  بين المن أجل السال  ومسؤوليتنا  حن كقادة دينين لتعزيز اإل

 والتي هي من كلمة هللا.

ة األرض سة بنعمة هللا، والسعي لفرض أ فسنا إلرادته. و حن  ددرم قدسدي   حن  عيش في األرض المقد      

 إلى الديا ات الثالث.

ليوميدة فدي بلدد ا ة الحيداة، وتسدمية تطبيقهدا فدي الحيداة اق مدن قدسدي  مقد   حترا  الديا ات الثالث واجب  إ     

جتماعنا هدها يعندي مناسدبة إ   إو ،سمهإي على ه باسم هللا هو تد يل السمه وظلم وتجن  نف  ن العن  الهي ي  أمؤكدين 

 لتسوية النزاع والخالف من خال  التفاوض والحوار وحده.

لتثقيدد  ة وقدد  التحدريض والتشددويه والتحريدد  مددن جهددة أخدرو، و أخدده علددى عاتقنددا د علددى أهمي دد ؤك د    

إلدى التقاليدد الدينيدة، وفهمندا مدن مصدلحة مجتمعاتندا وشدعوبنا، فإ ندا  ستنادا  إحترا  المتباد . واألجيا  القادمة اإل

 بحق الشعبين في العيش ب رامة.  دعو الى تحقيق الحل الهي يقر  

أ حداء العدالم د صدداها فدي جميدع ق السدال  حتدى يتدرد  ن تخدرج مدن التدوراة ويتحق دأ أمل بههه الرسدالة      

لصالح الشعوب وتحقيق آمالهم على أكتاف الزعماء الدينيين الهين لديهم مسؤوليات خاصة للمساهمة في تحقيق 

 السال  المنشود.
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د و حن  حأ        ، و حدن ل إلدى حدل  القادة السياسيين اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى العمل مدن أجدل التوص 

 ي و نضا  من أجل ذل  بال كلل.ة لتعزيز السال ، و صل  ة ودور الجماعات الديني  همي  أ درم 

د علدى المثدابرة فدي نا  علن عن إ شاء اللجنة الدائمة التي تسعى الى تطبيق مبادئ ههه الو يقة و تعه     إو     

 ضما  إلينا عوامل إضافية بين الزعماء الدينيين، وتوجيه جيل الشباب في هدهه الدرو . وسدنعمل إ، والعمل معا  

  .ا ها..سة لصالح جميع س   لجعل السال  الديني السليم في األرض المقد   عا  م

  

 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر 320ألف عاطل عن العمل و 400 أبو شهال:

ة وقطداع غدزة ة ال ربي دأطلع وزير العمل مدأمون أبدو شدهال، المدديرة القطريدة للبند  الددولي فدي الضدف       

 ساته.الشعب الفلسطيني ومؤس   قتصادي الصعب  تيجة السياسات اإلسرائيلية بحق  مارينا ويل، على الوضع اإل

ألد  أسدرة تعديش  320ألد  عاطدل عدن العمدل فدي فلسدطين، و 400د خال  اللقداء وجدود حدوالي وأك       

 تحت خ  الفقر في مختل  محافظات الوطن.

ن المجتمددع الدددولي للح ومددة الفلسددطينية، مددة مددة لتقلدديص المسدداعدات المقد    إلددى النتددائج السددلبي  وتطددر       

مدع  فة التي تفرضها إسرائيل، والتي تترافق أيضا  جح  القيود الم   وتأ ير ضع  وهشاشة القطاع الخاص، في ظل  

 ستثمار في مناطق يجا.منع اإل

ية فدي ة وأ ها مستشدرلجميع المشاكل في مجتمعنا، خاص   عتبر مصدرا  وأشار إلى أن البطالة وتبعاتها ت       

ة  حراف، ما أجبر دا علدى البحدأ عدن حلدو  عملي دوهم بهل  عرضة لإل : صفوف الشباب والخريجين، مضيفا  

 . ةقتصادي  الت المرتفعة من البطالة وتحسين ظروف الناق اإلمن شأ ها أن تعمل على خفض ههه المعد  

الت بطالددة م معددد  قتصددادي فددي فلسددطين صددعب وصدداد ، وهنددامددن جهتهددا، قالددت ويددل إن الوضددع اإل     

سرائيلي وإجراءاته والقيود المفروضدة علدى حتال  اإلإلى اإل مرتفعة وهها مرتب  بالوضع الفريد القائم، إضافة  

قتصددادي وعمليددة التنميددة فددي اإل يات الصددعبة لجهددة النمددو  فضددي إلددى ال ثيددر مددن التحددد  الحركددة والتجددارة، مددا ي  

 جماعي إليجاد الحلو  الالزمة. فلسطين، ما يستدعي العمل بش ل  

  

 نجاح المؤتمر بانعقاده ومن مخرجاته نهج المقاومة الشعبية الذكية اشتيه: 

عتبر عضو اللجنة المركزية لحركدة فدتح محمدد اشدتيه، عقدد المدؤتمر فدي موعدده المقدرر،  جدا  لده، إ     

 الفتحاويين.  الفلسطيني وليل فق  مؤكدا  أن المؤتمر سوف يجيب على أسئلة ال ل  

 لدق أبدواب المدؤتمر فدإن ذاهبون إلى المؤتمر، وال يوجد عالمة سؤا  على تداريخ عقدده، وعنددما ت  : وقا 

ى علدى  دالث عالمدات فارقدة فدي تداريخ الحركدة، ال دادر الفتحداوي ترب د ن   إ.وأضداف:  ذاته  عقاده  جا  بحد   إ

، والحدرص من أجل القرار الوطني المستقل   ه صاحب المشروع الوطني الفلسطيني، وصاحب النضا وهي بأ   

شددخص خددارج هددهه الدددوائر هددو خددارج حركددة فتح.هنددام  ددالث  ة، معتبددرا  أي  ة الفلسددطيني  علددى الوحدددة الوطني دد

مركبات للمؤتمر، وهي المشروع الوطني والحركة التي هي عمليا  حاملة هها المشروع، واألشدخاص القيداديين 

ها لحمل هها المشروع، ل ن األهم هو ال ادر الفتحاوي حيثمدا وجدد.  حدن  ريدد الهين سينهضون بالحركة لتم ين

ما ليأتي بإجابات عن الخمسة أعوا  القادمة، وتقيديم األعدوا  الماضدية، ص، وإ   اشخر األيالمؤتمر ليل فق  لت ي

ة تجديدد أهمي د أن .وذكدر  الفلسدطيني، ولديل فقد  أسدئلة أبنائهدا د أن حركدة فدتح سدتجيب علدى أسدئلة ال دل  و ؤك  
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ر والشدرائح داخدل الخطاب الفتحاوي الوطني التحرري من خال  مؤتمر فتح السابع، تنبع من كون العدالم مت ي د

ر مالمح العالم رة، باإلضافة إلى ت ي  ات إيصا  الرسائل مت ي  رة وآلي  ة مت ي  عالمي  المجتمعات تطفو، واألدوات اإل

أن المدددؤتمر سددديأتي برسدددالة ذات مالمدددح واضدددحة، وسيصدددنع األدوات التدددي تحمدددل هدددهه  العربدددي، موضدددحا  

،  ةة الهكي دالمقاومدة الشدعبي   أسدماه  مدا مخرجدات المدؤتمر السدابع التعداطي مدع أحدد أهدم   الرسالة.وأشار إلدى أن  

المحهدا الدزخم الشدعبي  تفاضة األولى، والتي أبرز مة عبر اإلرا  بالتجربة التي عاشتها األراضي الفلسطيني  مهك  

متدداد ة لدم ت دن بدهات اإلالمقاومدة الشدعبي   وفقدا  لتقييمندا فدإن    والجماهيري ال بير وخط  أ ظدار العدالم.وأردف:

 . ةة الهكي  يه المقاومة الشعبي  فقي الهي  ريده، واألدوات موجودة، وعلينا تفعيلها بما  سم  األ

  

 الثالثةيهاجم نتنياهو على صفقة الغواصات  يعالون

ة التقددارير  تقددد وزيددر الجدديش السددابق موشدديه يعددالون، رئدديل ح ومتدده بنيددامين  تنيدداهو علددى خلفي ددإ     

 مليار دوالر. 1.5ة التي تحد  ت عن دوره في إبرا  صفقة شراء غواصات ألما ية، بت لفة اإلعالمي  

جداه إتمدا   تنياهو دفع بات   أن   قاب عنله، الن   وكش  الصحفي  اإلسرائيلي ، رفي  دروكر، في تحقيق       

بين منده، علدى الدرغم مدن معارضدة رة من ألما يا، بهدف خدمة مصالح مقدر  غواصات متطو   ةصفقة شراء  ال 

 رئيل أركان الجيش ووزارة الحرب  اإلسرائيلي  في عهد يعالون.

 ة، لدم ي دن للجديش أي  تصادي  قإة وة وتنظيمي  نطلقات ودوافع تدريبي   في تل  الفترة، ومن م  :وقا  يعالون     

 السنوات المقبلة .في حاجة لتوسيع صفقة ال واصات، وهو ليل بحاجة لمزيد من ال واصات حتى

زا        بدهل  الشدبهات حدو   ودعا إلى إجدراء فحوصدات وتحقيقدات شداملة مدن قبدل الجهدات المعنيدة، معدز 

 ق بههه الصفقة. تنياهو فيما يتعل  

ر أن يطلب المستشدار القضدائي للح ومدة أفيحداي منددلبليت، مدن النيابدة العامدة ه من اشار إلى أ   ي        لمقر 

ة التددي كشددفت عددن أن صددل بشددراء ال واصددات، وذلدد  بعددد التقددارير اإلعالمي ددمددا يت   عددرض وجهددة  ظرهددا ب ددل  

 ل شركة  تيسن روب  األلما ية، منتجة ال واصات.المحامي الشخصي لنتنياهو، ديفيد شمرون، يمث  

شرت في وسائل اإلعال  األلما يدة خدال  األشدهر األخيدرة، أن شدركة  تيسدن روب  وذكرت تقارير          

 نت دفع رشاوو لجهات مختلفة في أ حاء العالم من أجل بيع ال واصات.طة في صفقات مشبوهة، تضم  متور  

رة علدى مدهك   عدت فدي السدر  ة  وق  ة؛ فدإن الح ومدة  اإلسدرائيلي  ووفقا  لما ذكرته وسدائل اإلعدال  العبري د      

غواصات  دولفين  مع حوض بناء ال واصات األلما ي  تيسين روب ، بعد أن كا دت قدد  ةتفاهمات لشراء  ال 

غواصدات مدن تلد  الصدفقة وهدي  ةمت خمسدة سدنوات، وتسدل  غواصات من الطراز  فسه، قبل عدد   ةاشترت ست

 م ال واصة السادسة.با تظار تسل  

دد ةوكددهل  وزيددره السددابق، صددفقة ال واصددات الثال دد وقددد عددارض الجدديش       جا  الجديدددة؛ حيددأ جددرو س 

ه هو الدهي طدر  الصدفقة وقا  مجلل األمن القومي  اإلسرائيلي  في بيان له، إ   ،عاص  بين يعالون و تنياهو

 الجديدة.

  

 بفوز ترامب انتهى عهد الدولة الفلسطينية بينيت:
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فة ووزير التربية والتعليم اإلسرائيلي،  فتالي بينيت، ة المتطر  ليميني  ا  البيت اليهودي عتبر رئيل كتلة إ   

دة لإلعدالن عدن التراجدع فرصدة جي د حدة، هدي فوز المرشح الجمهوري دو الد ترامب برئاسة الواليات المت   أن  

  . ةعن ف رة إقامة دولة فلسطيني  

ترامب. و ش ر هيالري كلينتدون علدى صدداقتها نتخب دو الد حدة الم  ئ رئيل الواليات المت  أهن   وقا :      

 . ززة بين الواليات المتحدة وإسرائيل باقية، بل وستتعز  العالقة الممي   إلسرائيل. و حن وا قون من أن  

 تصدار إدة، ومات القديمدة والمتبدد   تصدار للحقيقدة البسديطة علدى المسدل   إفوز ترامب هدو  أن  بوأضاف      

  . المنهارة أما  أعيننا خبلمصلحة الدولة على الن  

عدن التراجدع   تصار ترامب هو فرصة هائلة بالنسدبة إلسدرائيل مدن أجدل اإلعدالن فدورا  : إوتابع قائال       

 . بأمننا وعدالة طريقنا مباشرا   ا  ل مس  عن ف رة إقامة دولة فلسطين في قلب البالد، ما يش   

تظهدر فدي بر امجده السياسدي، وبدالطبع يجدب أن نتخدب كمدا هدهه هدي مفداهيم الدرئيل الم   أن بوأردف     

  . ة تهى عهد الدولة الفلسطيني  إوبسي  وواضح.  ت ون ههه طريقنا. حاد  

  

  ..  حتالل الضفة بعد الرئيس عباسإإسرائيل ستعيد  آفي ديختر:

عبداق، مدا   هيار السلطة الفلسطينية بعد غياب الدرئيلإع إسرائيل تتوق   ن  أقا  مسؤو  إسرائيلي بارز      

 مباشر. ة وإدارتها بش ل  ة ال ربي  إلعادة السيطرة على مناطق الضف   جعلها تستعد  

علدى  إسدرائيل ستسديطر مجدددا   ة واألمدن التابعدة لل نيسدت، إن  وقا  آفي ديختر، رئيل لجنة الخارجي        

 من سقوطها تحت سيطرة حركة حماق. ة خوفا  مناطق السلطة الفلسطيني  

ى منصب وزير األمن الدداخلي ورئديل الهي سبق أن تول  ،موقع  يسرائيل بالل  عن ديخترضاف أو      

ل حركدة ختيار خليفة لعبداق، فدإن ممث د تخابات إلإجريت جهاز المخابرات الداخلية  الشابام  قوله:  في حا  أ  

  .مباشرا   إسرائيليا   مؤكد، ما يستدعي تدخال   حماق سيفوز بش ل  

رت مدن باحثا، حه   115 يسرائيل بالل  النقاب عن أن  تائج بحأ شارم في إعداده من جا به كش       

ه سدديدفع علددى أ  دد ة حركددة حمدداق فددي الشددارع الفلسددطيني، عددالوة  فضددي إلددى تعدداظم شددرعي   هيددار السددلطة سي  إأ   

 إسرائيل. ح ضد   ضواء في إطار العمل المسل  قطاعات واسعة من حركة فتح لإل

عيد للمشهد عمليات التفجير، مة ت  حة منظ  ع الواقع الجديد على ظهور خاليا مسل  أن يشج  ع البحأ وتوق         

 وذل  على حساب عمليات الطعن والدهل ذات الطابع الفردي.

ة عدن الواقدع  البدائل  ة المسدؤولي  القيدادة اإلسدرائيلي   ،ع يفدا إلددار ،ل المعلدق اإلسدرائيليلى ذل  حم  إ      

بنيامين  تنيداهو لدم يسدمح لدـ أبو مدازن   رئيل الح ومة  إلى أن   عد غياب عباق، مشيرا  الهي ينتظر إسرائيل ب

 ف.جهون للتطر  بتقديم إ جاز واحد لشعبه، ما جعل الفلسطينيين يت  

ه في عهد ح م  أبدو مدازن  قفدز عددد  شره  يسرائيل بالل ؛ أعاد إلدار لألذهان حقيقة أ    وفي مقا          

 رتها إسرائيل.أل ، وتعاظم عدد المناز  الفلسطينية التي دم   400ألفا إلى  116المستوطنين من 
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ة التابعددة وضددح أن مئددات اإلسددرائيليين يدددينون ببقددائهم علددى قيددد الحيدداة إلددى جهددود األجهددزة األمني ددأو      

أخده يهاجمده  حتضان  أبو مازن ، فإن المستوو السياسي في إسرائيلإمن  ه بدال  ة.وأضاف أ   للسلطة الفلسطيني  

 ض .ويصفه بـ ال هاب والدي تاتور والفاسد والمحر  

  

 "رحلة نحو المجهول"س من فوز ترامب ..لغز غامض والتعامل معه يتوج   نتنياهو

  لده، أن بنيدامين  تنيداهو متشد    ، بدارام رافيدد، فدي تحليدل   هآرتل رأو المراسل السياسي لصحيفة      

 ترامب.   الدمري ي الجديد دوحيا  الرئيل األ

ث مدع  تنيداهو خدال  الشدهرين األخيدرين قولده إن عن مسؤو  سياسي إسرائيلي تحدد   ل  قال  وقا  المحل      

التعامل معه سي ون  ع، وأن  ه ل ز مطلق وسياسي غير متوق  ة فوز ترامب، وأ   حيا  إم ا ي   تقريبا    تنياهو بدا قلقا  

ة أو ة أو اإليرا ي ددة الفلسددطيني  كيدد  سدت ون سياسددته تجدداه القضدي   ، ولدديل واضدحا   رحلددة  حدو المجهددو  بمثابدة 

  ة.السوري  

ن  تنياهو من التلويح بتهديدد ة، هيالري كلينتون، لتم   حة الديمقراطي  ه لو فازت المرش  رافيد أ     وضحأو    

السدنوات  ضد وطها، كمدا فعدل طدوا  ه يعمدل علدى صدد  كلينتون على إسرائيل بسبب بناء في المسدتوطنات وأ  د

 الثما ي الماضية حيا  الرئيل بارام أوباما.

ف داخل حزب اللي ود وخارجه. فقد حصدل ة اليمين المتطر  كبير قو   ز بش ل  ن تتعز  أوجه آخر للقلق هو    

لهدها التحليدل،  من  تنياهو. ولدهل ، وفقدا   فا  فين، وحتى أكثر تطر  ترامب على مشورة من أشخاص يمينيين متطر  

رئديل كتلدة  ، حتدى أن  بتهجة إلى أبعد حد  سة وم  ف على فوز ترامب منفلتة ومتحم  ات اليمين المتطر  جاءت تعقيب

، بينمدا جداءت  ا تهى عهد الدولة الفلسطينية ووزير التربية والتعليم،  فتالي بينيت، أعلن أ ه   البيت اليهودي 

 .تهنئة  تنياهو لترامب منضبطة  سبيا  

ر عن دعمه للبناء في المستوطنات ويعتز  عندما ي ون ترامب هو الرئيل، الهي عب   : ل نوتابع قائال       

ه ال يوجدد شدعب فلسدطيني، عنددها سدتنتهي   بأ  دتعيين  يوت غريت ريتش كدوزير للخارجيدة، وهدو الدهي صدر  

 وقدت   أكثدر مدن أي   متحانة لإلة ال ربي  ة في الضف  حجج  تنياهو. وفي ههه الحالة ستخضع سياسة  تنياهو الحقيقي  

  . مضى

  

 تصويت دول العالم تأييدا  لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

د حدق الشدعب ، على قدرار يؤي د2016 وفمبر / تشرين  ا ي  21جرو التصويت، يو  اإل نين الموافق      

ة  التابعدة ة والثقافي د سدا ي  ة واإلالفلسطيني في تقرير المصير، وذل  في اللجنة الثالثة  لجندة الشدؤون اإلجتماعي د

 حدة.ة لألمم المت  ة العام  للجمعي  

كنددا، وإسدرائيل، وجدزر   دو ، هدي: 7دولة لصدالح القدرار، وعارضدته  170ة القرار بأغلبي   د  م  عت  او     

دو  عدن التصدويت: ال ميدرون،  5متنعدت إالمارشا ، ومي رو يزيا، و اورو، وباالو، والواليات المتحدة. فيما 

 كوت ديوار، وهندوراق، وتو  ا، وا واتو.و

 وينص القرار، من جديد، على:
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ة في أن ت دون لده دولتده المسدتقل   بما في ذل  الحق   ،الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره التأكيد على حق   -

 . فلسطين 

الشدعب سات منظومة األمدم المتحددة علدى مواصدلة دعدم صة ومؤس  جميع الدو  والوكاالت المتخص   حأ   -

 ه في تقرير المصير في أقرب وقت.الفلسطيني ومساعدته لنيل حق  

دد - ة للقيددا ، دون أي تددأخير، بإ هدداء اإلحددتال  اإلسددرائيلي الددهي بدددأ فددي عددا  التشددديد علددى الضددرورة الملح 

ارت إلدى قدر ة عادلة ودائمة وشاملة بين الجا بين الفلسطيني واإلسدرائيلي، إسدتنادا  ، وتحقيق تسوية سلمي  1967

دائم  ة خارطة الطريق، إليجاد حل  ات مدريد، ومبادرة السال  العربية، وخط  حدة ذات الصلة، ومرجعي  األمم المت  

 للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساق وجود دولتين.

وقا  المراقب الدائم لدولة فلسدطين لددو األمدم المتحددة، السدفير  ريداض منصدور ، إن هدها التصدويت     

ماعي لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كما كان في السنوات السابقة وكدهل  التصدويت علدى شبه الج

د أن قة بقضية فلسطين فدي اللجدان المختلفدة التابعدة للجمعيدة العامدة لألمدم المتحددة تؤك دالقرارات األخرو المتعل  

بدل الرغم مدن الجهدود المسدتميتة مدن ق  ة جوا بهدا بدالمجتمع الدولي يدعم وبقوة حقو  الشعب الفلسطيني فدي كاف د

 إسرائيل إلحداث ت يير في هها الموق  الدولي المبدئي والثابت.

 

 تتابع بقلق الصراع بين األمن الفلسطيني ومسلحي المخيمات في الضفة إسرائيل 

تزايدة في الفترة األخيدرة بدين        أجهدزة األمدن حه ر مسؤولون أمني ون إسرائيلي ون من أن  الصراعات الم 

سل حين في الضف ة ال ربي ة قد تؤد ي إلدى زيدادة خطدر اإلحت اكدات مدع جديش اإلحدتال ، وفقدا   الفلسطينية وبين الم 

 لموقع  والاله  العبري اإلخباري.

ف أجهزة أمن اإلحتال ، وفقا         ة ، فدي الضدف  هدا سدت ون مشدحو ة جددا  للتقرير، المرحلة القريبة بأ    وت عر 

ت هدهه األحدداث إلدى أن يعمدل الجديش اإلسدرائيلي ة، وهنام قلق من حدوث تصدعيد فلسدطيني داخلدي. أد  ال ربي  

ة قواته للتعامل مع عمليات اإلخال  باألمن والنظا  والعن  في الشوارع، ولهها، ته وجاهزي  على تحديأ جاهزي  

 من خارج البالد. ة بتفريق المظاهراتبجهاز األمن إلى شراء وسائل خاص    دفع جيش اإلحتال 

مات الالجئين فدي وكا ت أجهزة األمن الفلسطينية قامت في األشهر األخيرة بزيادة  شاطها داخل مخي        

سلحين الفلسطينيين، ولقي شرطيان فلسطينيان حتفهما، في ة مم  الضف   ا زاد من الصدامات بين أفراد السلطة والم 

اء تباد   إلطال  النار، وكهل  المت  أوج  شاط أجهزة األمن الفلسطينية في  ابلل توقيفده  هم بقتلهما، الهي تم  ، جر 

، ومددات أ ندداء التحقيددق، كمددا تزايدددت حدداالت تبدداد  إطددال  النددار فددي األسددبوع األخيددر بددين أجهددزة األمددن أيضددا  

سل   قاطعدة فدي را  هللاالفلسطينية والم  خيم األمعري لالجئدين الفلسدطينيين، القريدب مدن الم  خديم حين في م  ، وفدي م 

خيم بالطة في  ابلل أيضا.  جنين، وم 

ة الفلسددطينية قددد قتصددادي  تفدداقم األزمددة اإل كمددا يخشددى المسددؤولون فددي جهدداز األمددن اإلسددرائيلي مددن أن       

 ستمرار األزمة القائمة.إي ساهم في 

ر فدي ة لدن تدؤ   رة فدي أ حداء الضدف  هدهه المرحلدة المتدوت   مدن أن   وهنام قلق في الجديش اإلسدرائيلي أيضدا     

ر فددي إسددرائيل أيضددا، كمددا سددبق وذكر ددا، فقددد أصددبح الجدديش ب وتددؤ   الددداخل الفلسددطيني فحسددب، بددل قددد تتسددر  

 اإلسرائيلي يستعد بناء  على ذل .
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ر إستئناف بناء "الجدار" الجديد على حدود غزة اإلحتالل  يقر 

ة  قالت مصادر عبري ة إ  ه سيدأ قريبا  العمل على إست ما        بنداء الجددار الفاصدل علدى حددود قطداع غدز 

 بعد اإل تهاء من المقطع التجريبي.

،  تسدديما ت كددو   –  سددوليل بو يدده شددركة  ة، فددإن  العبري دد  يددديعوت أحرو ددوت وبحسددب صددحيفة      

 ية من الجدار.ست ما  المقاطع المتبق  إة مت مهم  تسل    دا يا سيبوق وشركة 

، بعددد قيددا  قيددادة الجدديش  اإلسددرائيلية قصددة التددي  شددرتها وزارة الجدديش وقددد فددازت الشددركتان فددي المنا   

بعدة فدي علدى طدر  الحفريدات المت   بنداء    تسديما ت كدو   –  سوليل بو يه بزيارة المقطع التجريبي الهي بنته 

 . تل أبيب بناء القطار الخفي  في 

فدي  طدت مدؤخرا  أن دا يدا سديبوق تور  وتمل  الشركتان خبرة طويلة في إ شاء الجدران الجوفية يرغم      

 ست ما  العمل في المقطع التجريبي خال  فترة قصيرة.إ هيار موق  السيارات في تل أبيبا. وتم  إ

 مليون شي ل ل ل شركة. 220ووفق تقارير صادرة عن الجيش فإن ت لفة الجدار ست ون بت لفة      

 خد  دفداعي جديدد علدى حددود غدزة، يفتدرض فيده حدل  ر بنداء وكان الجهاز األمني اإلسرائيلي، قدد قدر       

 مش لة األ فا .

ر وزارة وتشمل الخطة بناء جدار من الباطون على عمق عشرات األمتار، وكهل  فو  األرض. وتقد       

مليدار  5ة أن الت لفة قد تصل إلى مليار شي ل، بينما تقو  جهات مهني   2.2الجيش بأن ت لفة الجدار ستصل الى 

 كلم. 60ى األقل. ويصل طو  الجدار إلى شي ل عل

  

 عوا بأحاديث السالم من المدني فهو إرهابيال تُخد   ليبرمان:

شن  وزير الجيش اإلسرائيلي أفي دور ليبرمدان هجومدا  علدى عضدو اللجندة المركزيدة لحركدة، رئديل       

 إرهددابي ، وذلد  رد ا  علددى تسدداؤ   لجندة التواصددل مدع المجتمددع اإلسددرائيلي،  محمدد المددد ي ، مت همددا  إي داه أ  دده

 النائب كسينيا سبتلوا في لجنة الخارجية واألمن بال نيست.

وأضاف ليبرمان، في حديثه عن المد ي:  ال ت خدعوا بأحاديدأ السدال  فهدو إرهدابي وتأكددوا أن لددينا       

 .معلومات كافية 

إن الصوت صوت ليبرمان ول ن  اليدين يدا   وعق ب رئيل القائمة المشتركة النائب أيمن عودة بقوله،      

 .القلق من التواجد اليومي للجنة التواصل مع العرب الفلسطينيين ومع قوو سال  في إسرائيل  ، تنياهو

يتده ومثابرتده، وقدد أزعدج ح ومدة  تنيداهو بدأمرين:   شاط لجندة التواصدل غيدر مسدبو  بجد   :وأضاف    

الفلسددطينيين الددهين اسددتثمرت المؤسسددة اإلسددرائيلية بإبعددادهم عددن أبندداء لهددم هددو وصددولهم لفئددات مددن العددرب أو  

ناشدد للسدال  علدى شعبهم ومحاوالت بناء هويات خاصدة بهم.واألمدر الثدا ي هدو إيضدا  الموقد  الفلسدطيني الم  

ا  . وقد األمدر الدهي ي فدل السدال  واألمدن والحيداة ال ريمدة ل دل مدن يسد ن هدهه الدبالد ،ةة الدولي دأساق الشرعي  

. وأضاف  ة آجال أو عاجالته العنصري   هج محمد المد ي ومنظمة التحرير سينتصر على  تنياهو وعقلي   عودة: 
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رون الددور  تنياهو وليبرمان يالحقا   ول ن شعب  وأهلد  هندا ومعندا قدوو سدال  حقيقيدة يقدد   مخاطبا المد ي: 

 ال بير والمنتصر الهي تقو  به .

  

 تفاق النووي اإليرانيلغاء اإلسبب رفض إسرائيل إ هآرتس:

كشفت صحيفة  هآرتل ، النقداب عدن أن إسدرائيل سدتعارض قيدا  إدارة الدرئيل األمري دي المنتخدب      

 دو الد ترامب بإل اء اإلتفا  النووي مع إيران.

 فضدي أي خطدوة أمري يدة ضدد  دوائر صنع القرار في تدل أبيدب تخشدى أن ت   وأشارت الصحيفة إلى أن       

دد المشدروع الندووي اإليرا دي بشد ل  ت  قهدا اإلفا ، إلى حرمان إسرائيل من اإل جدازات التدي حق  ت  اإل  فا ،الدهي جم 

 شبه كامل.

جه  حو تطدوير السدال  إيران وتت   فا ، يم ن أن يستفز  ت  قيا  ترامب بإل اء اإل هت الصحيفة إلى أن  و و       

 أسرع. النووي بش ل  

مواق  كبار الموظفين في اإلدارة الجديدة للواليدات المتحددة باتدت تقلدق تدل  وأشارت الصحيفة إلى أن       

 فا  النووي وحتى أن بعضهم أعرب عن عزمه على إل ائه.ت  عارض اإلما أن أغلبهم ي  أبيب، ال سي  

ى أن يقددد  ترامددب علددى صددل، ذكددرت قندداة التلفددزة اإلسددرائيلية الثا يددة، أن إسددرائيل تتمن ددوفددي سدديا  مت       

للخارجيددة بددد  المرشددح  ين جددون بولتددون، المندددوب األسددبق للواليددات المتحدددة فددي األمددم المتحدددة، وزيددرا  تعيدد

 الجمهوري األسبق للرئاسة ميت رومني.

و قلت القناة عن مصادر رسمية، قولها إن مواق  بولتون تتطابق تماما مع مواق  ح ومة اليمدين فدي      

 ة والواقع اإلقليمي.نائي  قة بالعالقات الثات المتعل  كل الملف  

  

    لن يصوت على اقتراح قانون منع اآلذان الكنيست 

رات الصددوت فددي ذان بم ب ددقتددرا  قددا ون رفددع ا إالتصددويت علددى  ه لددن يددتم    ددأة دت مصددادر عبري ددك ددأ     

 ة في ال نيست، كما كان مخطط ا له.المساجد، في القراءة التمهيدي  

   بأن وزير الصدحة يع دوف ليتسدمان كدان قدد قدد   ،حرو وت أوقالت  فل المصادر لموقع  يديعوت      

باستثناء صفارة يو  السبت من القدا ون،  ن ق د   له وعدا  أر ، وبعد نص  سبوع الم  قترا  القا ون، األإعلى  ستئنافا  إ

 قترا  القا ون .إستئناف، وذل  لفتح المجا  أما  التصويت على وافق على سحب اإل

سدتئناف إتده تقدديم حمدد الطيبدي مدن القائمدة المشدتركة  ي  أعالن عضو ال نيست د. إوأضافت  ل ن بعد      

 ن  أال  إسدتئناف، جتيداز اإليجاد صي ة له إلإل قترا  القا ون جهودا  إمو على القا ون لمح مة العد  العليا، به  مقد  

 قترا  القا ون للتصويت عليه في ال نيست .إخاذ قرار بعد  عرض ت  إههه المحاوالت لم تنجح، وبالتالي تم  
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 ؟ حتالل إخالء مستوطنات غالف غزةلماذا ينوي جيش اإل

أطلدق عليهددا  ،ة إلخدالء مسددتوطنات غدالف غددزةفددي السدابق خط دد قدر  أحددتال  جديش اإل ن  أمدن المعلددو       

 يو . 51ت ستمر  إإقرارها كاستخالصات للعبر من حرب غزة األخيرة التي  والتي تم    ،ملو يت 

د      د القتدا  فدي المنطقدة، مددع  سدحاب يجدب أن ي دون فدوري فدي حدا  تجدد  اإل ت الخطدة علدى أن  وقدد  ص 

تة التابعة ضرورة سحب ا الف من المستوطنين على األقل من مناطق التماق إلى ال يبوتسات والمساكن المؤق  

 ارة الجيش.لوز

خدال  األسدبوع األخيدر تحديدد األمداكن  يدة، فقدد تدم  األمور أخهت منحدى أكثدر جد   أن   را  بدا مؤخ    ه   أال  إ     

 تسمية كيبوتل أش و  بنقله إلى مناطق تل أبيب. اإلخالء منها وإليها، حيأ تم   التي سيتم  

د ه سديتم  ففي هها السيا  ذكرت يديعوت أ  د     الواقدع شدر    أشد و  ع مسدتوطنات إخدالء مسدتوطني تجم 

 قبلة مع المقاومة الفلسطينية في القطاع.مواجهة م   في أي    تل أبيب جنوب قطاع غزة، إلى مدينة 

جدراءات التدي يم دن وصدفها بدالهرب، بعدد الوابدل ال ثيد  مدن قدهائ  الهداون خه الجيش ههه اإلت  إوقد      

الحركة فيها و دزو  ا الف منهدا  و ذل  إلى شل  ، وقد أد  2014عات أ ناء حرب غزةالهي سق  على ههه التجم  

 . س ان ههه المستوطنات ب بوقوع خطر مباشر على ا تسب  مم  

ة في حا  وقعدت ض ههه األماكن ل ثافة أكبر من القهائ  الفلسطيني  ع الجيش اإلسرائيلي أن تتعر  ويتوق       

صدابتها ألهددافها إة وكثافة وتركيز ههه القهائ  بما يضمن مواجهة جديدة، مع حساباته لوجود تطوير على الدق  

 ددرجت تحدت وصد  دفدن إيجداد حلدو  حتدى لدو إم عليده ضدرورة ة مدن المواجهدة السدابقة، وهدها يحدت  بأكثر دق  

 الرأق في الرما .

مداكن كبيدر إلدى عدد  التف يدر بحلدو  سدوو الهدرب مدن هدهه األ بشد ل    حتال خطر آخر يدفع جيش اإل     

ل عددد مدن المقداومين الفلسدطينيين إلدى هدهه ال يبوتسدات، وقيدامهم بدالتمترق هندام ة تسدل  م ا ي  إوهو  ،ئهاخالإو

 والسيطرة على أسرو من المستوطنين.

    

   للقناة العبرية الثانية عن حماس والمصالحة مع اسرائيل ردوغانأ

حمداق  حركدة إرهابيدة ، وإ  مدا  الرئيل التركي رجدب طيدب أردوغدان، أ  ده ال يدرو فدي حركدة  أك د     

 جهة سياسي ة  شأت العتبارات وطني ة ويسعى معها لتحقيق السال  بالمنطقة.

 ة الدو  وفتح صفحة جديدة مع إسدرائيل وطدي  وقا  أردوغان أن بالده تسعى لتحسين عالقاتها مع كاف       

 .2010الخالفات معها بعد حاد ة سفينة مرمرة عا  

عتددهارها عددن الحاد ددة، ودفددع إمددا دفددع ح ومتدده لقبددو  المصددالحة مددع إسددرائيل هددو  وأشددار إلددى أن     

تطبيددق األولددى والثا يددة مددع تحسددين  ه تددم  إلددى أ  دد التعويضددات والعمددل علددى تخفيدد  الحصددار عددن غددزة. مشدديرا  

 عن القطاع.  تظار تخفي  ورفع الحصار تدريجيا  إوفي  ،العالقات وعودتها

د إلقاء اللو  على حماق، يجب أن  خرج ألشياء من كال الجا بين، ليل مجر  وقا    حن بحاجة إلى رؤية ا

من ههه الحلقة المفرغة دون المقار ة بين األطراف، فال يم ن مقار دة مدا تفعلده إسدرائيل بمدا تفعلده حمداق مدن 

 الناحية العس رية .
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حددل مددع إسددرائيل.  أي  مددن  ة وينب ددي أن ت ددون جددزءا  حمدداق حركددة ليسددت إرهابي دد ورأو أردوغددان أن       

قدوا شديئا، فتحوحمداق يجدب أن يجلسدا علدى ة، جلسدتم مدع فدتح ولدم تحق   حماق  شأت العتبارات وطني د مضيفا  

  .الطاولة للوصو  لحل  

ه ه يلتقي باستمرار مع قيادات الحركدة وأ  دوبشأن عالقاته مع قيادة حماق، أشار الرئيل التركي إلى أ       

ق السدال  سدي ون  إن لدم  حق د :مل لتحقيق السال  في المنطقة بالتنسيق مع حماق. قائالية ويعال يمل  أجندة سر  

 األمر مؤسفا .

دخه تل أبيب خطوات جد    بين حماق وإسرائيل على أن تت  ستعداده للتوس  إوأبدو       ل يدة مدن أجدل التوص 

 للسال .

 ال  :السديطرة علدى المسدجد األقصدى، قدائالوا تقد أردوغان السياسات اإلسرائيلية في القددق ومحاولدة    

حترا  ذل ، إتستطيع إسرائيل السيطرة على األقصى من خال  الحفريات، القدق للديا ات الثال ة وعلى الجميع 

د فدا  ت  ل إل حن ا ن في حالدة مرحلدة تطبيدع وال أريدد الحدديأ عدن هدهه القضدايا ويجدب أن  نتهدي منهدا بالتوص 

 سال  .

   

 ر زورقا في عرض البحر بزعم نقل أسلحة الى غزةيدم   اإلحتالل

حتال  الندار علدى قدارب فدي عدرض طال  زوار  اإلإيظهر خالله  مصورا   حتال  مقطعا  جيش اإل بأ      

 بة من سيناء إلى قطاع غزة.ن القارب فلسطيني يحمل أسلحة مهر  أالبحر؛ وزعم 

كا ا على مدتن القدارب  جحدا بدالهرب والسدباحة الهين   بأن الفلسطينيين  حر وتأوزعم موقع يديعوت     

 رات ومواد خا  إ ر استهدافه. فجر القارب الهي كان يحمل متفج  إحتى الشاطئ، فيما 

دعتبار أ   إ طلق من قطاع غزة على إسرائيل قارب إوقا : رصدت      ه الدى سديناء، ه قدارب للصديد وتوج 

الجدزء الخلفدي للقدارب يميدل  حدو العمدق، وقدد سداهمت أيا  عاد  حو شواطئ قطداع غدزة وكدان  3وبعد مرور 

سدود لل شد  عدن أسرائيلية في مدينة في معس ر سال  البحرية اإل 916ة التي وصلت وحدة المعلومات األمني  

 . القارب والتعامل معه

ا  هدهه الحاد دة هدي الثالثدة مدن  وعهدا خدال  العد علدى المشدهد بدأن   قدا  سدرائيلي معل  إوقا  ضاب  بحدري     

د دوالنص  الماضيين، مضديفا   المصدريون دم  ا روا معظدم أ فدا  التهريدب بدين رفدح المصدرية والفلسدطينية، مم 

 من حيأ تقديراتنا . يجعل الطر  البديلة للتهريب عبر البحر أكثر  شاطا  

لي، على الجا ب الجنوبي من قطاع غزة من الجا ب الشدما  العمل أكثر تعقيدا  :وأضاف الرائد  ماور      

ث إليهم في كل وقت، و حاف  على التنسيق من خدال  ية،  تحد  وود   ول ن العالقة مع القوات المصرية جيدة جدا  

 جتماعات على مستوو ال تيبة البحرية .إ

و أيدومي الصديادين فدي عدرض البحدر بداطال  الندار علديهم  حتال  تسدتهدف بشد ل  ة اإلن بحري  أر هك  ي       

 الهم.عتقإو أمصادرة قورابهم 

 

  زيارة وفد إعالمي من قطاع غزة للقاهرة 
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وتدأتي الزيدارة قطداع غزة. من مددراء المؤسسدات اإلعالميدة ا    إعالمي31ن من  زار وفد إعالمي يت و     

 ة، للمشاركة في ورشة عمل لدعم القضية الفلسطينية.اإلعالمي    مؤسسة األهرا  بدعوة من 

تحدت  قددت  ددوة ع   ن  ، أةقتصدادي  اإلعالمدي ورئديل تحريدر صدحيفة اإلق الوفد وقا  محمد أبو جياب منس  

  صحيفة األهرا  المصرية، حيأ قد   يات وأفا   في مقر  عنوان  دور اإلعال  في دعم المجتمع الفلسطيني تحد  

 العديد من ورقات العمل من قبل الطرفين الفلسدطيني والمصدري لمناقشدة العديدد مدن القضدايا التدي تهدم    خاللها

 ش العالقات المصرية الفلسطينية.اإلعال  الفلسطيني والمحاور التي تشو  

زيددارة الوفددد اإلعالمددي تددأتي فددي إطددار رؤيددة مصددرية فلسددطينية لتطددوير وتفعيددل  د أبددو جيدداب، أن  وأك دد    

ة مفصدلي    للقضدايا الة، والتطدر  ة الفلسدطيني  العالقات المصرية الفلسطينية، والتركيز علدى إعدادة وتفعيدل القضدي  

 ة.ة الفلسطيني  ة ومدو تأ يرها على القضي  ة والعربي  العالمي  

ها تسعى لترميم وخاصة أ    ،وقا  اإلعالمي ذو الفقار سويرجو، إن زيارة الوفد اإلعالمي للقاهرة مهمة    

 وإلعادة التواصل بين شرائح الشعب الفلسطيني والمصري. ،ةة المصري  العالقات الفلسطيني  

أن رسددالة والوفددد اإلعالمددي واضددحة وهددي عددودة العالقددات لطبيعتهددا؛ ألن العالقددة التددي تربطنددا ن وبددي     

 بالشعب المصري عالقة د .

بالعالقات  تتعل قمت لإلعال  المصري د   ورا  عمل ق  ةأه إلى أن الوفد اإلعالمي الفلسطيني حمل  ال  و  و   

 ة.ة؛ وغيرها من المواضيع المهم  سطيني  ة الفلالفلسطينية المصرية؛ وم افحة اإلرهاب؛ القضي  

وقا  صالح المصري رئيل تحرير وكالة  فلسطين اليو  اإلخبارية  وأحد المشاركين فدي الوفدد، أن       

ة العالقة الطيبة بين د أهمي  رة تؤك  ة ومؤ   وفد اإلعالميين يحمل الرسالة الشعبية ألهل غزة، ويحملون رسالة قوي  

 مصر وغزة .

دار المصدري إلدى أن وفدد اإلوأش       د أن مصدر وفلسدطين شدعب واحدد ة تؤك دعالميدين يحمدل رسدالة مهم 

 ة واحدة .وقضي  

  

 جدار عين الحلوة تهديد لمستقبل الالجئين حماس:

قا  مصدر مسؤو  في حركة المقاومة اإلسالمية  حماق  إن قرار السلطات اللبنا ية بناء جدار أمندي     

ة ولمبادئ حقو  ل مخالفة للقوا ين الدولي  الحلوة خطوة خاطئة في الم ان والزمان، ويمث  م عين عاز  حو  مخي  

 ة.ة اللبنا ي  اإل سان والعالقات الفلسطيني  

ة الالجئين الفلسدطينيين وتهديدد مسدتقبلهم ومصدالحهم د أن بناء الجدار من شأ ه إلحا  الضرر بقضي  وأك     

 سها في أذها هم.ة المؤذية التي سي ر  ة، فضال  عن الرسالة المعنوي  شي  ة والمعيويزيد من معا اتهم اإل سا ي  

حتقددان وتددأجيج الخالفددات، فددي حددين بددهلت جميددع ر واإلهددها القددرار مددن شددأ ه زيددادة التددوت   وأضدداف:     

ندة سدتقرار ولمواجهدة الفتر وللمحافظة علدى األمدن واإللمنع التوت   ة في السنوات األخيرة جهودا  األطراف المعني  

 . ةالطائفي  

ودعا إلى إطال  حوار فلسطيني لبنا ي شامل يتناو  جميع القضايا المشتركة ويحف  العالقات ويحمدي     

 ة.ة اللبنا ي  أمثل إل هاء الخالفات الفلسطيني   المصالح المشتركة كحل  
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 ياسدي أو أمندة فدي لبندان،وأي إجدراء سيمدات الفلسدطيني  كما أبدو رفضه لسياسدة العدز  الجمداعي للمخي    

د وجدود بنداء الجددار يؤك د ها  إلى أن  ة، منو  جتماعي  ة وحياتهم اإلعلى حقوقهم اإل سا ي   ر سلبا  د مصالحهم ويؤ   يهد  

 ة الالجئين الفلسطينيين في لبنان.ة في التعامل مع قضي  ة لبنا ي   ظرة أمني  

 في الضفة ي"النموذج القبرص"ط إسرائيلي لتطبيق مخط  

، يرمدي  يليدت شداكيد أحدتال    لدوزيرة القضداء فدي ح ومدة اإلحتال  عن مخط  جيش اإلكشفت إذاعة    

ها ستستعين بمحاميين دوليدين مدن الواليدات المتحددة أ    دة  ة، مؤك  ة ال ربي  إلى تطبيق النموذج القبرصي في الضف  

 لتحقيق هها ال رض.

إلدى مدا  ي كهل ،  سدبة  أراضيهم، وسم  ة تعويض للفلسطينيين مقابل والنموذج القبرصي عبارة عن عملي     

هدها النمدوذج حظددي  بدأن   فعلتده قبدرص مدع األتدرام الدهين سد نوا منداز  فدي شددما  الجزيدرة التابعدة لهدم، علمدا  

 عتراف دولي.إب

  وزيرة  القضاء  إيليت شداكيد يعمدل علدى تطبيدق مثدل هدها النمدوذج فدي مخط    وبحسب اإلذاعة، فإن   

ستيطا ية مثدل  عامو دا ، قامة عليها البؤر اإلة، الم  ار بشأن األراضي الفلسطينية الخاص  خاذ قرمحاولة منها الت  

بسبب قرار المح مة إخالءها، وس  محاوالت تمرير قا ون يجيز شرعنة  را  في إسرائيل مؤخ   التي أ ارت جدال  

 ستيطا ية.البؤر اإل

الواليدات المتحددة سيسداعد مدع محدامين آخدرين وأشارت اإلذاعة، إلى أن المحامي الدولي جو ويلر مدن    

عدة مدن قبدل دو  في صياغة  موذج يساعد إسرائيل في تنفيده  النمدوذج القبرصدي ، للتعامدل مدع الدردود المتوق  

 أوروبا في المقا  األو .

ئتالف الح ومي وخارجه أفضل لتخطي الخالفات في اإل وبحسب اإلذاعة، فإن هها النموذج سي ون حالا    

 ستيطا ية.ن قا ون شرعنة البؤر اإلبشأ

ة السددابعة، أن هنددام خطددة سدديتم بموجبهددا ت ددوين لجنددة تح دديم بالضددفة مددن جهتهددا، ذكددرت القندداة العبري دد   

دتها تحديد مصدير مل ي دال ربية ت ون مهم   ة وتحديدد حجدم التعويضدات فدي حدا  لدز  ة األراضدي لجهدات مختص 

 األمر.

تحداد األوروبدي قدا و ي أمدا  دو  اإل دوليين سيعملون على صياغة رد  وأشارت إلى أن خبراء قا و يين    

 إقرار النموذج القبرصي. في حا  تم  

د جتماعدا  إللقنداة، فدإن  تنيداهو عقدد  ووفقا      مدع القدا و ي الددولي جدو ويلدر، بحضدور وزيدر الجديش  ا  خاص 

 أف يدور ليبرمان وإيليت شاكيد والمستشار القا و ي للح ومي افيحاي مندلبليت.

در  تنياهو في أعقاب اإلوقر      ة لمسداعدة الخبيدر الددولي فدي تطبيدق جتماع؛ تش يل لجنة إسدرائيلية مختص 

 النموذج القبرصي.

 

 تفاق بين شلح والقيادة المصريةبنود اإلسالمي يكشف عن الجهاد اإل

كش  داوود شهاب، الناطق اإلعالمي باسم الجهداد اإلسدالمي، عدن اإلت فدا  مدع القيدادة المصدري ة علدى     

 توجيه دعوة للفصائل والقوو الفلسطينية إلى حوار داخلي قريبا  في القاهرة.
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فدي  لدى حدوار داخلدي قريبدا  إفا  على توجيه دعوة مصرية للفصدائل والقدوو الفلسدطينية ت  اإل  تم   :وقا     

 عقدداد المددؤتمر السددابع لحركددة فددتح فددي را  هللا  هايددة الشددهر إتوجيدده الدددعوة عقددب  ن يددتم  أبدد حددا  القدداهرة ، مرج  

 الجاري.

 ها بدالحوار وسدعيها لجمدع شدمل يماإة والنابع من  ة الفلسطيني  ة دور القاهرة في القضي  همي  أد شهاب ك  أو   

 ة .سالمي  ة واإلالفصائل والقوو الوطني  

 يجددب  :ضددافأ سددا ي فقدد   قدا  شددهاب، و الددور المصددري فددي فلسدطين ال يقتصددر علددى الجا دب اإل    

  جا  دورها في فلسطين .تجاوز كل العقبات ومصادر القلق عند المصريين إل

سددالمي رمضددان شددلح مين عددا  الجهدداد اإلأرا  طلقهددا مددؤخ  أ وعددن موقدد  حركددة فددتح مددن المبددادرة التددي    

للخروج من المأز  الحالي للقضية الفلسطينية، قا  شدهاب  حصدلنا علدى موافقدة مدن حركدة فدتح بالددخو  فدي 

 من مبادرة الجهاد .  طالقا  إحوار 

د مدن قيدادات ويزور منده أيدا  وفدد مدن حركدة الجهداد اإلسدالمي برئاسدة شدلح و ائبده زيداد النخالدة وعدد   

 رفت  بالنقاط العشرة .لبحأ مع المسؤولين المصريين، المبادرة التي ع  لالحركة في قطاع غزة، القاهرة، 

 

 نقاط بخصوص معبر رفح 3حماس طرحت على مصر رؤية من  حمدان :

أسامة حمدان، مسؤو  العالقات الخارجية في حركة حماق، وجود بعض اإل فراجات التدي حدد ت  أك د    

 في ا و ة األخيرة في موضوع معبر رفح، مضيفا  أن  اإلتصاالت بين حماق ومصر ال تزا  قائمة.

التعامدل  لها أن يدتم  ق بمعبر رفح تتمحور حو   الث  قاط: أو  وقا : لقد طرحنا رؤية واضحة فيما يتعل      

شدددعبين الفلسدددطيني دائدددم لصدددالح ال بشددد ل   أن يبقدددى مفتوحدددا   معددده علدددى أ ددده معبدددر عربدددي عربدددي، وال بدددد  

ل ة فدي المعبدر تسده  قتصادية حر  إمن خال  ههه الرؤية إ شاء منطقة  حركته طرحت أيضا   د أن  .وأك   والمصري

التباد  التجاري بين غزة ومصر، وتدفع الفلسطينيين إلى رفع مستوو تبادلهم التجاري مع أشقائهم العدرب مدن 

 حتال .دي مع اإلقتصاعن التباد  اإل خال  مصر، والتخلي تدريجيا  

ة ألي عالقدة منفتحدة بدين الجدا بين، يم دن أن ب أي آ ار سدلبي  أما النقطة الثالثة فهي التفاهم األمني لتجن      

 ق شددعبها مددا يصددبو إليدده، وأن يسددتقر  أن تتعددافى مصددر وأن يحق دد يددا  تددؤذي األمددن الفلسددطيني أو المصددري، متمن  

ما يجدري فدي مصدر  د حمدان على أن  ة.وشد  سطين وقضايا األم  ة فلوضعها، وتعود لدورها الفاعل لصالح قضي  

وكنا دائما  قو  إن اإلغالقدات الطويلدة، بدل شدبه  ة وعلى واقع قطاع غزة، ة الفلسطيني  يع ل  فسه على القضي  

مدا هدي حدتال  إ   غدزة بصدمودها فدي مواجهدة اإل تنا وال تخد  األمن القومي المصدري، ألن  الدائمة ال تخد  قضي  

 . ة وعن مصر بالهاتدفاع حقيقي عن األم  خ  

  

 ستيطانية جديدة في حدود القدس المحتلةإوحدة  1440

ن بنداء  ذكرت  القناة الثا ية       1440أن  سلطات اإلحتال  تت جده إلقدرار مخط د  إسدتيطا ي جديدد يتضدم 

 وحدة إستيطا ية جديدة في حدود القدق المحتلة.
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ى بلجنة التخطدي  والبنداء المحليدة فدي القددق المحتلدة سدتبحأ فدي جلسدتها القادمدة سم  ما ي   وقا  الموقع إن  

ستيطا ية في الشيخ جرا  المعروفة باسم  رمات شلومو  تتضمن بنداء ستيطا ية جديدة تتعلق بالبؤرة اإلإخطة 

 دو ما. 70قا  على قطعة أرض بمساحة ستيطا ية جديدة ت  إوحدة  1440

المصادقة عليه فدي  ي تتم  هضخم اله األحتال  بالقدق المشروع بأ   بلدية اإل ووصفت جهات ذات عالقة في

 مري ية. تخابات األعة هي  مرة  تائج اإلههه المصادقة المتوق   ن  أخيرة، ولجان البناء خال  السنوات األ

التجميددد  تدده  فدد  سددبوع الماضددي  ي  علددن األأن أوسددبق لددرئيل لجنددة التخطددي  والبندداء المحليددة المددهكورة 

ستيطا ية  رمات شلومو  من الجهدة وإخراج خطة البناء المهكورة من  الثالجة  والتي تشمل توسيع البؤرة اإل

دارة الدرئيل  اوبامدا  إالبحأ فيها حتدى ا ن بسدبب الخالفدات مدع  الجنوبية ال ربية، والبناء في منطقة لم يجر  

 حتال .بلدية اإل التي عارضت هها المشروع، حسب تعبير مسؤو  كبير في

 % من األسرى بالسجون االسرائيلية من حركة فتح57 تقرير:

ه عشددية التحضددير لعقددد المددؤتمر السددابع   ددأأفدداد تقريددر صددادر عددن هيئددة شددؤون األسددرو والمحددررين      

% مدن األسدرو القدابعين فدي السدجون والدهين يبلدغ عدددهم مدا يقدارب 57فدإن  29/11/2016لحركة فتح يو  

عامدا مدن  20% من األسدرو القددامى الدهين يقضدون أكثدر مدن 90 ن  أر هم من أسرو حركة فتح وأسي 7000

يقضون  فتحاويا   أسيرا   15أسرو حركة فتح وعلى رأسهم عميد األسرو وأقدمهم كريم يو ل؛ وقالت الهيئة أن 

مدا يقدارب  وأن  حدتال  اإلفدراج عدنهم فدي الدفعدة الرابعدة؛ أكثر من ربع قدرن فدي السدجون، رفضدت ح ومدة اإل

 ة ينتمون لحركة فتح.ات عد  و لمر  أة واحدة بالسجن المؤبد لمر   % ممن يقضون أح اما  50

سددم الرمددزي اإل ،1983بن قريددة عددارة فددي الددداخل الفلسددطيني المعتقددل عددا  ،إسددم كددريم يددو لويحتإل      

له اإلسرائيلية وفي العالم وبما يمث  والوطني واإل سا ي لمؤتمر فتح السابع كأسير يقضي أطو  فترة في السجون 

جل الحرية وال رامة أستمرار النضا  الوطني الفلسطيني من إة ولما يحمل من دالالت ة ووطني  من حالة  ضالي  

 ستقال .واإل

  

 "شباب"% من المجتمع الفلسطيني  45 تقرير:

 2016عددا   سددنةا حتددى منتصدد  18كشدد  تقريددر إحصددائي، عددن وصددو  عدددد األطفددا  يأقددل مددن      

ا ذكدر، 1,127,283% مدن السد ان، مدنهم ي45.8ا في فلسطين، أي ما  سبته حوالي 2,207,535بحوالي ي

 ا أ ثى، بحسب تقرير لمركز اإلحصاء الفلسطيني.1,080,252وي

ا، 624,320ا، واإل داث ي650,709وبحسب التقرير، بلغ عدد األطفا  الهكور في الضدفة ال ربيدة ي     

ل ا، حيدأ يشدد   455,932ا فددي حدين بلدغ عدددد اإل داث ي476,574ة، فقدد بلددغ عددد الدهكوريأمدا فدي قطدداع غدز

 % من إجمالي س ان الضفة ال ربية.43.4% من س ان قطاع غزة، مقابل 49.6األطفا  

ا 2,634وأشارت البيا ات الصادرة عن الحركة العالمية للدفاع عن األطفا  في فلسطين، أ ه اعتقدل ي     

، حيددأ مددا زا  2016ا طفددال، خددال  األشددهر األربعددة األولددى مددن العددا  1,260، وي2015عددا  طفددال  خددال  ال

 طفل في السجون. 400

طفدال شدهيدا  خدال   31رتقدى إت الحركة العالمية للدفاع عن األطفدا  فدي فلسدطين، فقدد وحسب سجال       

 طفال  شهيدا . 32؛ 2016  من عا ، في حين بلغ عدد األطفا  الشهداء خال  األشهر العشرة األولى 2015عا  
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 إلغاء تجنيد طالب المعاهد الدينية للجيش اإلسرائيلي

مليدار شدي ل، كمدا  1.2صادقت الح ومة اإلسرائيلية، على ميزا ية المعاهد الدينية اليهودية لتصل إلدى     

 الهادف إلى تجنيد طالب المعاهد الدينية للجيش.  تقاسم العبء إل اء قا ون  وتم  

  مرة منه تأسيل المعاهد الدينية اليهودية ترصد ميزا ية بهها الحجم،حيأ أن الميزا ية اإلضافية وألو       

ص لت طية مصاري  ورسو  الدراسة بههه المعاهد، وكهل  ت طيدة مصداري  الم دوث رصدها ستخص   التي تم  

  للدراسة بههه المعاهد.والدراسة للطالب والطالبات من يهود المهجر الهين يأتون إلى إسرائيل 

صددة عددن تقلدديص  صدد  الميزا يددات المخص   ،يدده حقيبددة وزارة الماليددةخددال  تول    وسددبق أن أعلددن، لبيددد    

 للطالب والطالبات الهي يدرسون في المعاهد الدينية المتواجدة خارج إسرائيل.

وعلى الرغم من ذل ، وفي أعقاب المفاوضات التدي أجريدت فدي لجندة الماليدة التابعدة لل نيسدت والتدي      

فا  بدأن طدالب المعاهدد الدينيدة ت  اإل ، تم   البيت اليهودي يرأسها عضو ال نيست،  يسان سلومينس ي من حزب 

زيارات لمعس رات  تشمل أيضا   ةست مالي  إسرائيل سينخرطون بالدراسة في إسرائيل ضمن دروات إمن خارج 

 الجيش ومواقع التراث.

صدها الدوزير مضداعفة ميزا يدة المعاهدد الدينيدة اليهوديدة التدي قل   فدا ، تقدرر أيضدا  ت  وفي أعقاب هدها اإل    

المصادقة بالح ومة على مضاعفة الميزا يات الخاصة باستيعاب طالب جدد من إسرائيل  السابق لبيد، وعليه تم  

الهدادف إلدى تجنيدد طدالب المعاهدد الدينيدة   تقاسدم العدبء إل داء قدا ون  دراسة بههه المعاهد، كما تم  والخارج لل

 للجيش اإلسرائيلي.

  

 ستيطانية جديدةإألف وحدة  30يعتزم بناء  حتاللاإل  

ستال  الدرئيل األمري دي دو الدد إن الح ومة  اإلسرائيلية  ستبدأ فور أذكرت مصادر إعالمية عبرية      

 ستيطا ية جديدة في القدق المحتلة.إأل  وحدة  30ترامب مقاليد الح م في الواليات المتحدة، ببناء أكثر من 

سدتيطا ية فدي مطدار إأل  وحددة  15  سيشمل وبحسب صحيفة  كو  هعير  العبرية، فإن بناء المخط      

قدة الصدناعية قلندديا  عطدروت ، ومئدات الوحددات فدي مسدتوطنتي ، وآالف الوحددات فدي المنط-قلندديا -القدق

  راموت وغيلو .

طدات البنداء حدتال  فدي القددق مئيدر تورجمدان قولده إن مخط  و قلت الصحيفة عن  ائدب رئديل بلديدة اإل   

طدات تقدع خلد  مدا يوصد  دت خال  العامين األخيرين، بسبب ما وصفه بض وط دولية، وذلد  ألن المخط  جم  

سدتيطا ية التدي ع عرضدها للمدداوالت، هدي جدزء مدن آالف الوحددات اإلطات المتوق داألخضر .والمخط   بالخ  

دت في السنوات األخيرة.  جم 

  

 كيان العدو في مواجهة زلزال سياسي
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ر المستشار القضدائي لح ومدة العددو  افيحداي منددلبليت  ت ليد  الشدرطة بفحدص تفاصديل مدا بدات قر      

 لما ية ودور  تنياهو فيها.شراء ال واصات األ سرائيل بقضيةإيعرف في 

فسددارع عضددو ال نيسددت عددن  ،سددرائيلية عددن الددرد والتعقيددبر السدداحة السياسددية الداخليددة اإلخ  أولددم تتدد   

سدرائيل وذلد  بعدد فتدرة إالزلدزا  السياسدي يقتدرب مدن  ن  إ  :لى القو إالمعس ر الصهيو ي  ارئيل مارغليت  

فتراء على الحقائق ومعا دة الحقيقة الثابتة ليدأتي اليدو  القدرار الصدائب ال هب واإلب  تنياهو وممارسته من تهر  

عيدد  قدة الجمهدور ن ي  أ ه أتحت التحهير مع  تنياهو فق  هدو مدن شد تحقيقا   ن  أقو  أ ا أبفتح تحقيق في القضية؛ و

 بمنظومة الح م وبالقرارات المرتبطة بحياة ومصير الناق بما لل لمة من معنى .

ر قددرار التحقيددق حددر   ن  : إبدددورها قالددت عضددو ال نيسددت مددن المعسدد ر الصددهيو ي  شددحي يحمددوفيتش    

 مرا  أفساد السلطة بات  ن  أو ،سرائيل من يحاسب وال يوجد فيها قا ونإه ال يوجد في    أعتقاد الناق من عبء اإل

بين مدن  تنيداهو شدخاص المقدر  مدن األ لى وجود حلقةإالمعلومات المتراكمة تشير  ن  إمر ف؛ومهما كان األروتينيا  

و ها في تحقيق م اسب مالية على حساب خزيندة الدولدة لدهل  ال منداص مدن سرار الدولة ويست ل  أيطلعون على 

 ق بدور رئيل الوزراء في القضية .خضاعهم للتحقيق واإلجابة على السؤا  المتعل  إ

ن ال أفضدل مدن أقليال    متدأخرا   :ق بقولهداقت زعيمة حركة ميرتل  زهافدا غوزلدون  علدى التحقيدوعل      

فدي حدين  ،   فحدص المصدطلح المخف د يضدا  أستعمل ههه المدرة إن المستشار القضائي أس  شعر باألأو ،يأتي

صدداب عمليددة  الفحددص  بددداء ن ال ت  أمددل أي وكل دد ،رئدديل الح ومددة لددى تحقيددق جنددائي يمددل  إشددير كددل الدددالئل ت  

 ط  تنياهو في قضايا خطيرة  .لى تور  إشارت أة عمليات فحص سابقة صيب بها عد  أ  المماطلة التي 

 


