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 اليوميات فلسطينية
 2016 كانون األول/ ديسمبر

 1/12/2016، الخميس

  وبناء البيوت  إعمار إعادةبعرقلة عملية  "إسرائيل"األونروا بيير كرينبول وكالة المفوض العام لاتهم
رفضت الموافقة على  "إسرائيل"، موضحًا أن 2014في سنة  غزةقطاع الحرب على  إثرالمدمرة 
التي قدمتها األونروا والمتوافر لها التمويل الالزم إلعادة  ،اب البيوت المدمرةمن أصحاسم  أربعمئة
/ أغسطس مليون دوالر في آب 96 إلىإلى أن عجز األونروا وصل النظر كرينبول ولفت  بنائها.
 .1مليون دوالر بفضل الدعم الدولي 37، لكنه تقلص إلى 2016

  مة التي ألقاها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة لتحرير فلسطين أن الكل الشعبيةأعلنت الجبهة
حركة فتح السابع ال السابع لمؤتمر الالتحرير الفلسطينية أحمد مجدالني باسم فصائل المنظمة في 

في تصريح  ،ملوح، عضو المكتب السياسي للجبهة الرحيموقال عبد  تمثل موقف الجبهة.
 .2"تأسف النتحاله هذه الصفة"أنها الجبهة لم تكلف مجدالني للحديث باسمها و "أن  ،صحفي

 نحو بعد على ،"إسرائيل جوهرة" كنيس وتشغيل لبناء شاملة مناقصة االحتالل سلطات أصدرت 
 الكنيس إقامة ،عنها الُمعلن المناقصة وتضمنت .المبارك األقصى المسجد غربي متر مئتي

 .3(أمريكي دوالر يونمل 13 نحو) شيكل مليون 50 نحوالتي ستبلغ تكلفة بنائه  له، ومرافق
  عن حزب عضو الكنيست تقدم به جديد  إسرائيليعن مشروع قانون  العبريةصحيفة معاريف كشفت

" Hatikvah ينص على إنشاد النشيد الوطني اإلسرائيلي "هتكفاه ،Oren Hazan ليكود أورن حزانال
 .4" العربي والحريديفي جميع مؤسسات التعليم الرسمية في "إسرائيل" بما في ذلك في "القطاعين

 للتحقيق معها في  ،رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، زوجةسارة نتنياهو استدعت الشرطة اإلسرائيلية
دارة مقره، ومنزله الشخصي إحدى قضايا الفساد، المرتبطة بمصاريف رئيس  .5الحكومة، وا 

 ،على  رداً  ،سرائيليإلذاعة الجيش اإلفي حديث  أكد السفير األمريكي في تل أبيب دان شابيرو
، على االستيطان ضد  ي في مجلس األمن على مشروع قرار فرنس بالدهسؤال حول كيفية تصويت 

في مجلس األمن الدولي إلسقاط  "الفيتو"النقض  حق   أن الواليات المتحدة ستستخدم دائماً 
 .6"مقترحات أحادية الجانب"بـ واصفًا إياها، "إسرائيلـ"مقترحات مناهضة ل

 أشهر ستة ية من تل أبيب إلى القدس لفترة مريكي باراك أوباما نقل السفارة األمريكلرئيس األعلق ا
ن القرار يأتي "من أجل حماية إ ،في مذكرة موقعة من أوباما ،وقال البيت األبيض إضافية.

 .7المصالح القومية األمنية للواليات المتحدة"
  أعدها عوديد عيرانقالت دراسة إسرائيلية Oded Eran ، ونشرها معهد أبحاث األمن القومي

 من رغمبال متزايداً  تشهد تطبيعاً  "إسرائيل"إن العالقات بين األردن و ،اإلسرائيلي لجامعة تل أبيب
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باالتفاقيات االقتصادية األخيرة التي وقعها  حالة الجمود السياسي القائمة في المنطقة، مستشهداً 
وأضافت الدراسة أن الجانبين اتفقا على الفصل في  بيعي.الجانبان في مجالي المياه والغاز الط

 .8عالقاتهما بين المجاالت االقتصادية والسياسية

 2/12/2016، الجمعة

  التابعةاعتداًء ألجهزة األمن  236في الضفة الغربية إنها أحصت  السياسيينقالت لجنة أهالي المعتقلين 
حالة اعتقال  174بينها ، 2016ين الثاني/ نوفمبر للسلطة الفلسطينية بحق المواطنين خالل شهر تشر 

وأشارت  طلبة الجامعات. تركزت غالبيتها ضد  و ، (حالة استدعاء 85حالة اعتقال، و 89) واستدعاء
 .9اً سابق اً سياسي معتقالً  71، واً محرر  اً أسير  37لجنة األهالي إلى أن من بين المعتقلين السياسيين 

 رئيس السلطة  أن الهيجا أبو محمود فتح لحركة السابع العام مرالمؤت باسم الرسمي الناطق أعلن
 ماهر وأبو الزعنون، وسليم القدومي، فاروق اعتماد فتح مؤتمر على اقترح عباس محمود الفلسطينية

 قوبل االقتراح أن الهيجا أبو وأضاف .للحركة المركزية اللجنة في دائمين شرف أعضاء غنيم،
 .10المؤسسين قادتها بكبار واالعتزاز الوفاء في فتح لمبادئ اً تكريس باإلجماع، بالموافقة

 بانسا منتدىدور ليبرمان، في خطابه في جاإلسرائيلي أفي دفاعقال وزير ال Saban Forum  الذي
في واشنطن، إنه من األفضل تأجيل التصويت على قانون شرعنة البؤر  زجنظمه معهد بروكين

وفي حديثه عن  ي باراك أوباما.مريكوانتهاء والية الرئيس األ 20/1/2017 االستيطانية إلى ما بعد
شرعية حقيقية ليكون القائد "عباس محمود قال ليبرمان إنه ال يوجد ل ،رئيس السلطة الفلسطينية

 .11"في التسوية الدائمة ، وهو ليس شريكاً وتكراراً  الفلسطيني، فهو يرفض إجراء انتخابات مراراً 
   أمريكيًا  2,570شارك فيه و  ،األمريكي زجبروكينالعام نشرها معهد  أيللر نت نتائج استطالع بي

األمريكيين يرون  من %76، أن 2016خالل شهري تشرين األول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 
 "إسرائيل"أن إنهم ال يرون  %54 قالو ستراتيجيًا للواليات الُمتحدة. اُتشك ل رصيدًا  "إسرائيل"أن 

وأظهر االستطالع  يشعرون بهذه الصورة. %40ى الواليات المتحدة، في حين أن عل ُتشك ل عبئاً 
 %52و ،الجمهوريين من %24و ،تشكل عبئاً  "إسرائيل"قراطيين يقولون إن و الديم من %55أن 

أن في االستطالع وجاء  منهم يرونها كذلك. %41عبئًا مقابل  "إسرائيل" د ونمن المستقلين ال يع
، كما على سياساتها االستيطانية رداً  "إسرائيل" يؤيدون إجراءات عقابية ضد   من األمريكيين 46%
من األمريكيين اتخاذ الرئيس أوباما خطوات في األمم المتحدة تهدف إلى ممارسة  %46 أي د

 ، مقابل معارضةبشأن المفاوضات السلمية المتعثرة مع الفلسطينيين "إسرائيل"الضغط على 
اركين إنه يتحت م على الواليات المتحدة معارضة قرار محتمل في من المش %31وقال  .27%

إنه من  %32قال و ، على القرار %34مقابل تأييد  ،األمم المتحدة مؤيد إلقامة دولة فلسطينية
ل االمتناع عن التصويت  .12الُمفض 
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 3/12/2016، السبت

  المتخصصة  ي فور أسج ن شركةأمصطفى البرغوثي  العام لحركة المبادرة الوطنية األمينقال
 ،عن بيع معظم استثماراتها في دولة االحتالل اإلعالنشرعت في  األمنية الخدماتفي مجال 

 .13"إسرائيل" لمقاطعة بي دي أس بسبب الضغوط المكثفة التي قامت بها حركة
 المسجد اقتحموا إسرائيلياً  مستوطناً  1,256 إن القدس مدينة في اإلسالمية األوقاف دائرة قالت 

 .2016.14 نوفمبر/ الثاني تشرين شهر خالل األقصى
 جنان الفلسطينية الطبيبة األمريكية فيرجينيا بوالية الباطني للطب   مارشال جامعة مستشفى اختار 

 العاملين األطباء جميع على بذلك متفوقة ،المستشفى في" الشهر طبيبة" الشاعر الدين ناصر
 .15لفلسطين فوزها الطبيبة توأهد .والجنسيات التخصصات مختلف من هناك

 4/12/2016، األحد

  يل إن "إسرائ االستيطانية، قائالً  "إسرائيل"جون كيري انتقاده لسياسة  األمريكي الخارجيةجدد وزير
ن مواصلة إ ،بانسافي كلمة له خالل مشاركته في منتدى  ،كيريوقال  .تتجه نحو منحنى خطير"

أمام إحالل  دة في الضفة الغربية المحتلة "يشكل عائقاً جدي عمراتاإلدارة اإلسرائيلية بناء مست
والفلسطينيين ال ينحصر فقط في الصراع  "إسرائيل"وأضاف أن أثر المشاكل بين  السالم".

، من الصراع الدائر اإلسرائيلي الفلسطيني، إنما تتأثر العالقات بين تل أبيب والدول العربية أيضاً 
سرائيل، ما لم تصحح األخيرة "لن يكون هناك اتمشددًا على أنه  فاق سالم بين العالم العربي وا 

 .16عالقاتها مع الفلسطينيين"
 في جلسته الختامية،  ،29/11/2016، الذي بدأ أعماله في أعلن المؤتمر العام السابع لحركة فتح

(، اً صوت 936)مروان البرغوثي ؛ وهم: أسماء الفائزين بانتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح
(، اً صوت 791)حسين الشيخ و  (،اً صوت 798)محمد اشتية (، و اً صوت 838)جبريل الرجوب و 
(، اً صوت 672)صائب عريقات (، و اً صوت 745)توفيق الطيراوي (، و اً صوت 745)محمود العالول و 
(، اً صوت 645)لس حمد ح  (، وأاً صوت 655)جمال محيسن (، و اً صوت 665) إسماعيلالحاج و 
عزام (، و اً صوت 583)صبري صيدم (، و اً صوت 610)محمد المدني (، و اً تصو  645)ناصر القدوة و 

دالل سالمة (، و اً صوت 488)روحي فتوح (، و اً صوت 543)عباس زكي (، و اً صوت 549)األحمد 
 .17(اً صوت 645)سمير الرفاعي (، و اً صوت 477)

 مرتكز على شدد المؤتمر العام السابع لحركة فتح على أهمية إنجاز برنامج البناء الوطني ال
ق الشعب الفلسطيني في المقاومة المشروعة من أجل مجموعة من المبادئ األساسية التي تؤكد ح  

وممارسة سيادته على أرضه في دولة فلسطين المستقلة  ،إنهاء االحتالل، وتقرير مصيره
ضرورة التصدي لالنقسام البغيض  ،القدس. وأكد المؤتمر، في بيانه الختاميشرقي وعاصمتها 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

  4 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

نهائه، إلنجاز المصالحة الوطنية.و  أكد وجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني خالل فترة  كما ا 
ومنظمة التحرير الفلسطينية في توسيع قنوات الحوار  ؤتمر استراتيجية فتحوأكد الم ثالثة أشهر.

ويعزز  ،مشروعنا للتحرر الوطني"والتواصل مع مختلف مكونات المجتمع اإلسرائيلي بما يخدم 
عليه لقضية  ومتفقاً  عادالً  ويحقق حالً  ،رص تحقيق السالم العادل المستند إلى الشرعية الدوليةف

 .18"وكما ورد في مبادرة السالم العربية ،194الالجئين وفق القرار األممي 
  اإلماراتية هي شريكة في بناء أربع  "أبو ظبي مار"كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن شركة

قد وق عت عقدًا لبنائها مع شركة  "إسرائيل"، كانت Sa’ar 6أو  6ساعر  سفن حربية من طراز
اإلسرائيلية من التهديدات منشآت حقول الغاز األلمانية لحماية  ThyssenKrupp تيسنكروب

األمنية. وكشفت الصحيفة أن عقدًا بالمقاولة، وشراكة بينية، تربط الشركة اإلماراتية بنظيرتها 
م في هندسة السفن التي ستبنى في أحواض السفن اسهاإل "أبو ظبي مار" جبهاأللمانية، تلتزم بمو 

، فيما %70الشركة اإلماراتية مملوكة من مجموعة العين الدولية بنسبة و  المملوكة من الشركة.
من أسهمها، كما أنه يتولى منصب المدير العام  %30صفا  إسكندريملك رجل األعمال اللبناني 

 .19اللبناني سمير مقبلاألسبق هو شقيق صهر وزير الدفاع وصفا  شركة.والرئيس التنفيذي لل
  "في مخيم عين الحلوة، "أن القوى الفلسطينية  ،محمد ياسين الفلسطينيأعلن أمين سر قوى "التحالف

ائل وفص ،تضم  عضوًا واحدًا عن كل من تحالف القوى الفلسطينية ،خماسية لجنةقررت تشكيل 
والقوة األمنية المشتركة"، مهمتها  ،أنصار هللاو  ،إلسالميةوالقوى ا ،نيةمنظمة التحرير الفلسطي

وأكد "أن اللجنة شرعت في إعداد الخطة وهي تنتظر عودة  وضع مسودة خطة أمنية في المخيم.
وفد حركة فتح من رام هللا لعرضها، ومن ثم مناقشتها الحقًا مع اللجنة األمنية الفلسطينية العليا 

 .20يمها إلى الجيش"إلقرارها وتقد
  لقد " :جلسة الحكومة اإلسرائيليةاجتماع في مستهل  ،نتنياهورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين قال

)التي ستربط بين  "،تجاوزنا األسبوع الماضي مرحلة أخرى في طريق تجسيد مشروع قناة البحرين
 ،واليابان ،التحاد األوروبيوا ،الواليات المتحدةوأشار إلى أن البحر األحمر والبحر الميت(. 

 على أن المشروع نتنياهو وشدد. لسلطة الفلسطينيةاألردن و او  "إسرائيلـ"تمول المشروع المشترك لس
ردت في كتابه كما و  Theodor Herzl هرتزل تيودور يتطابق مع رؤية مؤسس الحركة الصهيونية

 .21"أرض قديمة حديثة"

 5/12/2016، اإلثنين

 ائيلي بــالقراءة التمهيديــة علــى مشــروع قــانون يهــدف إلضــفاء الشــرعية علــى اإلســر الكنيســت دق اصــ
ويـــنص مشـــروع القـــانون المعـــدل علـــى  االســـتيطانية العشـــوائية فـــي الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة. البـــؤر

وقـــد قـــام  عـــن أراضـــيهم الخاصـــة التــي أقيمـــت عليهـــا بـــؤر اســـتيطانية. تعــويض الفلســـطينيين ماديـــاً 
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 ع سلب أراضـي الفلسـطينيين.مشروع القانون، وقالوا إنه يشر  بتمزيق  األعضاء العرب في الكنيست
 .22نه "انتحار وطني"أب إقراره بالمشروع واصفاً إسحق هرتسوغ ندد كما 

  بشـرعية المـؤتمر علـى أن "ال اعتـراف"  ،النائب عن كتلـة فـتح البرلمانيـة نعيمة الشيخ علي،شددت
علــى  اً تعقيبــ ،وقالــت النائــب الشـيخ علــي اتــه ونتائجـه.، أو االلتـزام بــأي مــن إفراز السـابع لحركــة فــتح

النتائج األولية الصادرة عن المؤتمر: "المؤتمر كأنه لـم يكـن.. ال اعتـراف بمدخالتـه أو مخرجاتـه"، 
 .23" من كوادر وأبناء حركة فتحاً كبير  اً مشيرة إلى أن هذا الموقف يمثل "جزء

  إنــه "ســعيد بنتيجــة فــوزه  ســير مــروان البرغــوثياأل ح المنتخــبفــتلحركــة  المركزيــةقــال عضــو اللجنــة
المضـــي فـــي "مســـار النضـــال والوحـــدة الوطنيـــة  بـــأعلى األصـــوات" فـــي انتخابـــات المركزيـــة، مؤكـــداً 

نقلهـا  الغـدصـحيفة ضاف البرغوثي، فـي تصـريحات لوأ قراطي الداخلي".و والمصالحة والخيار الديم
المركزيــة الجديــدة، "يؤكــد اللجنــة عضــوية  األولــى فــي المرتبــةمحاميــه إليــاس صــباغ، إن نيلــه  عنــه

علــى عهــد اإليفــاء  وفــاء الحركــة والنــاس والمقــربين لــه ولنهجــه ونضــاله الــوطني، كمــا ســيظل دومــاً 
 .24وااللتزام بعدالة قضية الشعب الفلسطيني"

 الداخليـــــة  بـــــوزارة والحاســـــوب المعلومـــــات لـــــنظم العامـــــة لـــــ دارة التـــــابع المعلومـــــات ذكـــــر مركـــــز
 ،2016 نـوفمبر/ الثـاني تشـرين شـهر خاللجديدًا  مولوداً  4,676 شهد غزة قطاعأن  ،الفلسطينية

 .25(دقائق عشر كل مولود) اً يومي اً مولود 156 بمعدل
 6/12/2016، الثالثاء

  يـة جاهز  الختبـار ،غـزةقطـاع علـى حـدود  ،علـى نطـاق واسـع عسكرياً  تدريباً  اإلسرائيلي الجيشأجرى
هجوم ينفذه مسلحون علـى دراجـات ناريـة،  احتمال، بما في ذلك عالجيش لهجمات صادرة عن القطا

رط عـدم الكشـف عـن اسـمه، إن التمـرين يحـاكي تشـا الـذيوقـال المسـؤول،  بحسب مسـؤول عسـكري.
 .26"طوارئ حالة "إلى "الروتين" منفيها  االنتقالمن السيناريوهات سيكون على الفرقة  عدداً 

 دور جـوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو ووزيـر جيشـه أفيذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس ال
وأشـار موقـع الصـحيفة إلـى  ليبرمان وافقا على إدخال مركبـات مصـفحة ألجهـزة األمـن الفلسـطينية.

إلدخـال هـذه المركبـات التـي نقلـت  أعـوام ةأربعـ للجانب اإلسرائيلي منذ نحو أن السلطة قدمت طلباً 
 .27نجسر الملك حسيعبر  4/12/2016 في

 ن القـــانون الـــذي أقـــره إالبيـــت اليهـــودي ووزيـــر التعلـــيم اإلســـرائيلي، نفتـــالي بينـــت  حـــزبرئـــيس  قـــال
 االســتيطانية، يشـــكل خطــوة أساســـية فـــي الطريــق إلـــى ضـــم   ، بهـــدف مــنح الشـــرعية للبـــؤرالكنيســت
حكومـة  "إسـرائيل"، إن هـذا القـانون يؤكـد أكثـر مـن أي قـرار آخـر، أن فـي بينـتوقـال  .جالمنـاطق 

الــدولتين مضــى إلــى  حــل   أيــديولوجيتها، وأن، وتجــاهر بمــا تفكــر بــه، وتطبــق مــين ال تخــدع أحــداً ي
 .28غير رجعة
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  الــــوزاري اإلســــرائيلي انتقــــادات شــــديدة للمجلــــس يوســــف شــــابيرا  "إســــرائيل"مراقــــب الدولــــة فــــي وجــــه
، "يلإســرائ"فــي حــول ســبل تحــذير وحمايــة الســكان  (كابينــت)المصــغر للشــؤون السياســية واألمنيــة 

للتوقعـات فننـه فـي حـرب مسـتقبلية سـتطلق عشـرات آالف الصـواريخ  ، إنـه وفقـاً لـهفي تقريـر  ،وقال
ن، "إســـرائيل"باتجـــاه  مـــن وســـائل الـــدفاع غيـــر صـــالحة وقســـم كبيـــر مـــن المالجـــ  العامـــة  قســـماً  وا 

 .29والخاصة ليست جاهزة لمواجهة التوقعات
  ــــة لمقاطعــــة جــــي فــــور أس، بفرعهــــا  شــــركة ، باعــــت"لإســــرائي"اســــتجابًة لضــــغوط الحركــــة العالمي

"، أعمالهـا إلـى Shalhevet " وفرٍع آخر مستحدث ُيـدعى "شـالهيفيتHashmira اإلسرائيلي "هاشميرا
ي، علـــى أن يـــتم  تنفيـــذها أمريكـــماليـــين دوالر  110شـــركة إســـرائيلية خاصـــة. تمـــت الصـــفقة مقابـــل 

 .30بالكامل في غضون ثالثة أشهر
 7/12/2016، األربعاء

  أثنــاء لقائــه ســفراء دول االتحــاد األوروبــي، إنــه  ، فــيدور ليبرمــانجــاإلســرائيلي أفيالــدفاع زيــر قــال و
ســالم نهــائي مــع الفلســطينيين خــالل الســنوات القريبــة  إلــى"مــن المســتحيل وغيــر الــواقعي التوصــل 

 وشـددنه يتوجب تأجيـل الحـل النهـائي مـع الجانـب الفلسـطيني لعـدة سـنوات قادمـة، إوقال  القادمة".
لــيس  اإلســرائيليأن المســتعمرات ليسـت هــي العقبـة أمــام تحقيــق السـالم، والصــراع الفلسـطيني علـى 

 .31هو الركيزة والسبب لعدم االستقرار في الشرق األوسط
  مــع الــرئيس الفرنســي  أجــراهفــي اتصــال هــاتفي  ،بنيــامين نتنيــاهو اإلســرائيلي حكومــةالاشــترط رئــيس

 مقـــرر عقـــده فـــي بـــاريس لحضـــور اجتمـــاع يجمعـــه مـــع رئـــيسلغـــاء مـــؤتمر دولـــي إ ،فرانســوا هوالنـــد
 .32على أي شروط مسبقة اإلصراردون و محمود عباس بشكل مباشر  السلطة الفلسطينية

  ،توصل أعضاء كنيسـت مـن حزبـي الليكـود والبيـت اليهـودي إلـى صـيغة جديـدة لقـانون منـع األذان
ووفقًا  فرة إعالن دخول يوم السبت.في محاولة لمنع معارضة الحريديم للقانون، ألنه قد يضر بصا

 ،بموجــب القــانون المقتــرحو  للصــيغة الجديــدة، فــنن القــانون ســيكون ســاريًا فــي ســاعات الليــل فقــط.
وأقصــاها دوالر(  1,300)نحــو ل يكآالف شــ 5أدناهــا  ،سـتُفرض علــى المــؤذنين غرامــات عاليــة جـداً 

 .33مقابل كل "خرق" للقانون ،دوالر( 600,2شيكل )نحو آالف  10
 محـــيط مطـــار المـــزة العســـكري غـــرب دمشـــق، وفـــق مـــا إســـرائيلية أرض -صـــواريخ أرض اســـتهدفت

 أنوأوضـــحت ســــانا  وكالـــة األنبـــاء الســــورية الرســـمية )ســـانا( نقـــاًل عــــن مصـــدر عســـكري. أفـــادت
  .34المحتلة"من داخل األراضي المحتلة غرب تل أبو الندى" في هضبة الجوالن  أطلقتالصواريخ 

 (األمـم المتحـدة للطفولـة )اليونيسـف أعلـن مكتـب منظمـة The United Nations Children's Fund –

(UNICEF) الدنماركيـة المتواطئـة  -شـركة جـي فـور أس األمنيـة البريطانيـة  في لبنان وقف تعاملـه مـع
 .35األمنية PRO.SECآخر مع شركة برو. سك  اً "اليونيسف" عقد وقعتو  مع االحتالل اإلسرائيلي.
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 8/12/2016، الخميس

  السياســي لحركــة حمــاس خالــد مشــعل التأكيــد علــى التــزام الحركــة بمــنهج الجهــاد  المكتــبجــدد رئــيس
 29والمقاومـة سـبياًل لتحريـر فلســطين، مشـيرًا إلـى أن هــذا المـنهج لـم يتغيـر منــذ انطالقـة الحركـة قبــل 

ا زالــت تــؤمن خــالل لقــاء مــع برنــامج "المقابلــة" علــى قنــاة الجزيــرة، إن حمــاس مــ ،وقــال مشــعلســنة. 
حمــاس لــم تتغيــر إنمــا طــورت  اســتراتيجيةبفلســطين كاملــة، منبهــًا إلــى أن  الشــعب الفلســطينيبحــق 

وحول العالقة مع إيران، كشف عن أنه لم تحـدث  .األدوات والقدرات بما يمكنها من إنجاز مشروعها
اريخ مصــر تـ مشـعلوفيمـا يتعلـق بالعالقــة مـع مصـر، اسـتعرض . قطيعـة، وأن هنـاك عالقـة موجـودة

 .36الطويل مع القضية الفلسطينية، منوهًا إلى حرص الحركة على حسن إدارة العالقة مع مصر

 بـزعم محاولتـه طعـن  ،استشهد شاب فلسطيني في نابلس بعد أن أطلقت قوات االحتالل النار عليه
عنـد حـاجز زعتـرة جنـوب مدينـة نـابلس بعـد تعرضـه إلطـالق  آخرواستشهد شاب  جندي إسرائيلي.

 .37ار من جنود االحتالل المتواجدين عند الحاجزن
  سيا آلمنطقة  اإلقليمياالجتماع  أماملقاها أشهال، في كلمة  أبومأمون الفلسطيني قال وزير العمل

ألـف عاطـل عـن العمـل  400حـو ننه يوجد إبالي،  اإلندونيسيةفي الجزيرة  المنعقدوالمحيط الهادئ 
 .38الفقر ألف أسرة تعيش تحت خط   320زة، وأكثر من وغالقدس بما فيها في الضفة الغربية 

   بهـدف مواجهـة الحرائـق  إقليميـةوطـوارئ  إنقـاذلتشـكيل قـوة  واليونـان وقبـرص اتفاقـاً  "إسرائيل"عت وق
خـالل قمـة ثالثيـة مـع الـرئيس  ،بنيـامين نتنيـاهو اإلسـرائيليوقال رئيس الوزراء  والكوارث الطبيعية.

ورئـيس الـوزراء اليونـاني ألكسـيس تسـيبراس  Nicos Anastasiadesس يالقبرصي نيكوس أناستاسـياد
Alexis Tsipras ستشـــكلها دولنـــا الـــثالث إقليميـــةوطـــوارئ  إنقـــاذعلـــى قـــوة  اتفقنـــا" ،فـــي القـــدس". 

غرفــــة عمليــــات مشــــتركة تتعامــــل مــــع حــــاالت  إلــــى أخــــرى نضــــيف دوالً  أن"ولكننــــا نريــــد  :وتــــدارك
 .39ذلك" إلىة والسيول وما مثل الحرائق والهزات األرضي ،الطوارئ

  إسرائيل"البيت اليهودي ووزير التعليم اإلسرائيلي، نفتالي بينت إن القوانين التي تطبق في  حزبقال رئيس" 
 .40الخط األخضر أخذ بالتالشي"و"ستطبق على نصف مليون مستوطن في األراضي الفلسطينية، 

 ســرائيلي ادعــاء بالكشــف عــن خليــة تابعــة لحركــة نقلــت القنــاة الســابعة اإلســرائيلية عــن جهــاز الشــاباك اإل
اعتقـال عناصــر تـم  أسـرى، و ب همتبــادل جنـود صـهاينة بهـدفإلطـالق نـار وعمليــة أسـر  خططـتحمـاس 

ـــدة صـــوريف بمحافظـــة الخليـــل. ـــة مـــن بل ـــة، حســـب  الخلي اإلســـرائيلي، قامـــت بعـــدد مـــن  االدعـــاءوالخلي
جيش االحتالل في بلدة صوريف، والتحقيق مـع  منها مراقبة تحركات ،"النشاطات السابقة لعملية األسر

 .41صحيفة المدار اإلخبارية السعوديةعناصر الخلية قاد للعثور على وسائل قتالية"، حسب ما ترجمت 
 بعـــد لحـــم، بيـــت مـــن البلبـــول، ومحمـــود محمـــد الشـــقيقين األســـيرين عـــن االحـــتالل ســـلطات أفرجـــت 

 .42تهمة دون اإلداري اعتقالهما على حتجاجاً ا يومًا، ثمانين عن يزيد لما الطعام عن إضرابهما



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

  8 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

  إن الحصار اإلسرائيلي المفروض علـى قطـاع غـزة ،غزة بو شاكقطاع في  األونرواقال مدير عمليات 
 . 43للعام العاشر على التوالي، طال مؤخرًا حركة موظفي وكالته

 9/12/2016، الجمعة

  ركــة ستواصــل الطريــق لتحريـــر إن الح ،السياســـي لحركــة حمــاس خليــل الحيـــة المكتــبقــال عضــو
 29الــ لـذكرى ا حمـاس إحيـاءخالل  شدد الحية،و  األسرى، مشددًا على أن ما بيد مجاهديها كفيل بذلك.

لى أن حمـاس أفقـدت ، عفي شمال قطاع غزة هاألف من أنصار  100قرابة  اشارك فيه ،تهانطالقال
وقواعــــده البحريــــة تحــــت قبضــــة وجعلــــت مطاراتــــه ومنشــــآته العســــكرية  االســــتراتيجية،العــــدو قوتــــه "

غـــدًا نأتيـــك مـــن فـــوق "وتوجـــه الحيـــة بحديثـــه لالحـــتالل قـــائاًل:  ."تضـــربها وقتمـــا شـــاءت ،المقاومـــة
 .44"ومن لجج البحار ومن سمائها ،ومن أنفاقها ،األرض

  ،أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها عقد جلسٍة للمجلس الوطني الفلسـطيني فـي رام هللا
ر عضـو المكتـب وعب ـ تحكم االحتالل الصـهيوني، داعيـة إلـى عقـدها خـارج الـوطن.تحت حصار و 

فـي خـالل مهرجـان نظمتـه الجبهـة  ،غزة، جميـل مزهـرقطاع السياسي للجبهة، ومسؤول فرعها في 
أن تكـون المنظمـة أداة أو مجـرد "مزرعـة" ُيتعامـل  ةجبهالرفض  ،النطالقتها 49إحياًء للذكرى غزة 

 .45أو شخص معي ن بها حسب أهواء حزب
 بنســقاط الــدعوى بحــق أربعــة مســؤولين  التركيــة قضــت محكمــة الجــزاء الســابعة فــي مدينــة إســطنبول

 .2010 فــي ســنةمــافي مرمــرة إســرائيليين كــانوا يحــاكمون غيابيــًا فــي قضــية االعتــداء علــى ســفينة 
 "إسـرائيل"تركيـا وعليه االتفاق بين  وأشار قرار المحكمة إلى أن إلغاء الدعوى جاء نتيجة لما نص  

 .46بخصوص تعويضات ضحايا مافي مرمرة
 10/12/2016، السبت

 إنــه يشــعر بـــ"الصداع" هــو وجنــود ( ب)مــن ســالح البحريــة اإلســرائيلية المقــد م  916قائــد الوحــدة  قــال
وحمــاس، التــي ســتتم حســب رأيــه فــي البحــر.  "إســرائيل"بــين  المواجهــة المقبلــةوحدتــه، خشــية مــن 

هجـوم ي قـوة بحريـة، مسـتندًا علـى حادثـة التسـل ل التـي نفـذها مقـاتلو الحركـة تبن حماسوأضاف أن 
. وأشــار إلــى إمكانيــة وصــول هــؤالء إلــى حقــول الغــاز، ومحطــة الطاقــة، 2014زيكــيم خــالل حــرب 

وبين الضابط اإلسرائيلي أن حمـاس تزيـد بشـكٍل ملحـوظ مـن عـدد  وخط  أنبوب النفط في عسقالن.
 .47الخاص بها مقاتلي الكوماندوز البحري

  فـي  1948فلسـطينيو نـه يفضـل أال يشـارك إ ،رئيس االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، دافيد بيتانقال
 .48اإلسرائيلية االنتخابات
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  داتـو كـو جعفـر ومصـر لـدى السـلطة الفلسـطينية المـاليزيوصـل السـفير Dato' Ku Jaafar  برفقـة
الفتتـاح ومراقبــة العديــد مــن المشــاريع  أربـع شخصــيات ماليزيــة قطــاع غـزة، عبــر معبــر رفــح البــري،

 .49الممولة من بالده في القطاع
  كرم وزراء التربية العرب، على هامش انعقاد المؤتمر العاشر لـوزراء التربيـة والتعلـيم العـرب، المعلمـة

 .50من مؤسسة فاركي 2016 سنةعلى نيلها جائزة أفضل معلم في العالم ل الحروبحنان الفلسطينية 

  51المصرية معبر رفح الحدودي، استثنائيًا، لمدة ثالثة أيام في كال االتجاهين اتالسلطفتحت. 
   عـن معارضـته، وكـذلك معارضـة  يوسـف إسـحق" إسـرائيل"الحاخام األكبـر لليهـود الشـرقيين فـي ر عب

حسـب قولـه، لتجنيـد الشـابات اإلسـرائيليات للخدمـة العسـكرية فـي الجـيش  أيضـاً  الرئيسيةالحاخامية 
 .52لي أو لـ"الخدمة الوطنية"اإلسرائي

 11/12/2016، األحد

 الكـونجرس،  أقر هـا التـي األمريكيـة المتحدة للواليات األمن ميزانية اإلسرائيلية أن معاريف صحيفة ذكرت
 .53اإلسرائيلية الحديدية القبة منظومة لتطوير دوالر مليون 600 رصد تشمل ،9/12/2016–8في 

  الزهــار الســلطة وحركــة فــتح ومنظمــة التحريــر لالســتجابة دعــا القيــادي فــي حركــة حمــاس محمــود
نهــاء التنســيق األمنــي، وتبنــي خيــار المقاومــة  لغــاء اتفاقيــة أوســلو، وا  لمبــادرة الجهــاد اإلســالمي، وا 

 .54كبرنامج للتحرير

 ن اإلســـــرائيليين بحاجـــــة إلخـــــراج إ ،يـــــائير البيـــــد )يوجـــــد مســـــتقبل( عتيـــــد يـــــشحـــــزب  قـــــال رئـــــيس
خـالل لقـاء فـي برنـامج  ،وأضاف .في حصول سالم مستقبالً  أملنه ال ا  و  الفلسطينيين من حياتهم،

، "نحن بحاجة إلى ذلك من خالل القيام ببناء جدار طويل جداً  :"واجه الصحافة" عبر القناة الثانية
 .55يختفي من خالله الفلسطينيون، لن يكون هناك سالم، وال نريد البلدين في دولة واحدة"

 12/12/2016، اإلثنين

 ـــ ـــيس ر رر ق ـــواب فـــي الفلســـطينية  الســـلطةئ ـــاس رفـــع الحصـــانة البرلمانيـــة عـــن خمســـة ن محمـــود عب
وتجـارة  ،تمهيدًا للتحقيـق معهـم فـي تهـم عـدة، بينهـا "اخـتالس أمـوال ،المجلس التشريعي الفلسطيني

شامي الشامي، و محمد دحالن،  :همهم من حركة فتح، و  الخمسة والنواب والقذف والشتم". ،أسلحة
 .56بو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراويونجاة أ

 إن مفــاتيح تطبيــق المصــالحة الوطنيــة بيــد رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود  قالــت حركــة حمــاس
وأوضـــح القيـــادي فـــي حمـــاس إســـماعيل  عبـــاس، مؤكـــدة "أن ال حاجـــة للقـــاءات وحـــوارات جديـــدة".

االتفـاق عليـه فـي االتفاقيـات  "نحن بحاجة إلى أن يلتزم السيد محمود عباس بتنفيـذ مـا تـم   :رضوان
حركـــة صـــالح البردويـــل أن يكـــون النفـــى القيـــادي فـــي كمـــا  والشـــاط ". ،والدوحـــة ،الســابقة؛ القـــاهرة

 .57هناك لقاءات حوارية جديدة مع حركة فتح بشأن المصالحة بجنيف في سويسرا
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  علـى شـبكة ،دقيقـة 60قال رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو، فـي لقـاء ضـمن برنـامج 
األمريكية: "أنا أركز على دولتين لشعبين، ويسرني أن أتلقى المساعدة من  CBS سي بي أس

الرئيس ترامب بعد دخوله إلى البيت األبـيض، أريـد رؤيـة مـا إذا كانـت الـدول العربيـة تسـتطيع 
مكانية جديدة"  .58مساعدتي على تحقيق ذلك. هذا واقع جديد، وا 

  إنــه توصــل إلــى اتفــاق مــع ي ووزيــر التعلــيم اإلســرائيلي، نفتــالي بينــت البيــت اليهــود حــزبرئــيس قــال
"، وذلك من خالل نقلهـا إلـى موقـع عمونةرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لحل ما أسماه "أزمة إخالء 

"الحديث عـن مسـاحة كبيـرة تبقـي كـل العـائالت  ه يجريفنن ،بينتوبحسب  مجاور على الجبل نفسه.
 .59ةه لن يعرض كل التفاصيل قبل عرضها على المستوطنين في عمونعلى الجبل". وأضاف أن

 قالت كيليان كونواي Kellyanne Conway ة حملـالذي تـم  فـي تعهد ال، مستشارة دونالد ترامب، بأن
هــو "أولويــة  ،بنصــدار أوامــر لنقــل الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدساالنتخابيــة،  ترامــب

ـــرى" للـــرئيس المنتخـــب. ـــه وق كب ـــك خـــالل حملت ـــح ذل ـــواي: "لقـــد وض  ، وكـــرئيس االنتخابيـــةالـــت كون
 .60منتخب، سمعته يكرر ذلك مرات عدة في محادثات خاصة، إن لم يكن بشكل علني"

  هــي الدولــة الصــديقة والوحيــدة فــي المنطقــة  "إســرائيل"إن  وزيــر الــدفاع األمريكــي آشــتون كــارترقـال
رة تدخل اليوم إلى "الحليفة األقرب للواليات المتحدة أن الطائ ، مضيفاً 35ف أ التي ستستخدم طائرة

، إن االسـم الـذي "إسـرائيل"إلى  35ف أوقال، في حفل أقيم بمناسبة وصول طائرتي  ".المنطقةفي 
من  على الطائرة باللغة العبرية "أدير"، بمعنى "عظيم"، يرمز إلى قوة الطائرة بدءاً  "إسرائيل"أطلقته 

 "إسرائيل"وأشار كارتر إلى أن العالقات األمنية بين  ى قدراتها الهجومية.قدرتها على االختفاء وحت
 .61والواليات المتحدة هي أوثق وأفضل مما كانت عليه من قبل

 13/12/2016، الثالثاء

 أن فرنســا أبلغــت الفلســطينيين تأجيــل المــؤتمر  ،أعلــن الســفير الفلســطيني لــدى فرنســا ســليمان الهرفــي
وقـال الهرفـي  .2017ينـاير كـانون الثـاني/ في باريس هذا الشهر، إلى  مقرراً  الدولي للسالم الذي كان

 .62هإلجراء المزيد من المشاورات بشأن ،بناء على طلب وزارة الخارجية الفرنسية إن التأجيل تم  
  اسـتهجن أحمــد بحــر، النائــب األول لــرئيس المجلــس التشــريعي، قــرار رئــيس الســلطة محمــود عبــاس

وجمـــال  ،وأشـــرف جمعـــة ،ونجـــاة أبـــو بكـــر ،لمانيـــة عـــن النـــواب محمـــد دحـــالنبرفـــع الحصـــانة البر 
وشامي الشامي، مؤكدًا أن عباس ال يملك الحق والصالحيات القانونية والدستورية لرفع  ،الطيراوي

 .63الحصانة البرلمانية عن أي نائب
 الشـعبلـى قال الناطق باسـم حركـة حمـاس فـوزي برهـوم إن مرحلـة فـرض المعـادالت اإلسـرائيلية ع 

تصــريح  فــي ،برهــوم بــي نو  وعلــى حمــاس والمقاومــة الفلســطينية قــد انتهــت بــال رجعــة. ،الفلســطيني
لحمـاس، أن أي معركـة مسـتقبلية مـع الكيـان اإلسـرائيلي ستشـهد صـفحة  29الـ صحفي في الذكرى 
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 ،رىعن األس دفاعاً  ،االحتالل اإلسرائيلي ضد   المقاومجديدة ناصعة من صفحات العمل الجهادي 
 .64وعن الحق الفلسطيني المقدس ،وعن فلسطين ،والمسرى

 ومــا يتعــرض لــه  ،قالــت حركــة حمــاس إنهــا تتــابع ببــالغ األلــم واالســتهجان مــا يجــري فــي مدينــة حلــب
بــادة تقشــعر لهــا األبــدان وينــدى لهــا الجبــين. وعمليــاتأهلهــا مــن مجــازر   فــي ،وأكــدت الحركــة قتــل وا 

ــادة التــي يتعــرض لهــا ا منــون  تصــريح صــحفي، علــى اســتنكارها ورفضــها لكــل عمليــات القتــل واإلب
وطالبت حماس كـل  العقـالء واألحـرار والمسـؤولين فـي  األبرياء في حلب، معلنة عن تضامنها معهم.

نقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة   .65األمة بالعمل الفوري من أجل حماية المدنيين في حلب وا 
  ضــم   إســرائيلياً  حمــود عبــاس، بمقــر الرئاســة فــي رام هللا، وفــداً م يةفلســطينال الســلطةاســتقبل رئــيس 

إلـــى ضـــرورة اســـتمرار التواصـــل مـــع عبـــاس وأشـــار  .عـــددًا مـــن الـــوزراء الســـابقين وأعضـــاء كنيســـت
الـدولتين الـذي أصـبح  لتعميق دعم السالم القائم علـى مبـدأ حـل   اإلسرائيليمختلف شرائح المجتمع 

 .66مة اإلسرائيلية في سياستها االستيطانيةفي وضع خطير جراء استمرار الحكو 

  إن مـــا  ف مردخـــايآيـــو الفلســـطينية الســـلطة فـــي منـــاطق  اإلســـرائيلية منســـق عمليـــات الحكومـــةقـــال
 السـلطة الفلسـطينية محمـود يؤك ـد نجاحـه، ونجـاح رئـيسحركة فتح لمؤتمر السابع الشاهدناه خالل 

قـد تغيـر ت  فـتححركة في الوقت عينه إلى أن عباس في إحداث تغييٍر حقيقيٍ  في حركة فتح، الفتًا 
إلى األفضل تحت قيادته، وهي ا ن تختلف كلي ًا عن تلك التي عرفناها كــ"حركٍة تخريبيـٍة متور طـٍة 

 .67في العمليات اإلرهابية"

  فــي الهجمــات الفلســطينية  نشــرها جهــاز الشــاباك اإلســرائيلي أن هنــاك انخفاضــاً  معطيــاتأظهــرت
، 95 توبحســـب تلــــك المعطيـــات فـــنن عــــدد الهجمـــات بلغــــ .2016/ نـــوفمبر تشـــرين الثــــانيخـــالل 

2016 / أكتوبرولاأل تشرينفي  153بالمقارنة مع 
68. 

 أعلــن الــرئيس األذري إلهــام علييــف Ilham Aliyev أن أذربيجــان وقعــت علــى عقــود طويلــة األمــد، 
ن أن يتطـــرق إلـــى خمســـة مليـــارات دوالر، مـــن دو  قيمـــةب "إســـرائيل"لشـــراء أســـلحة وعتـــاد أمنـــي مـــن 

 .69تفاصيل وأنواع هذه األسلحة
 14/12/2016، األربعاء

  إن تطــوير مشــروع المقاومــة علــى رأس  ،السياســي لحركــة حمــاس خالــد مشــعل المكتــبقــال رئــيس
فـي لقـاء مـع قنـاة األقصـى الفضـائية، علـى  ،وأكـد مشـعل أجندة حركة حماس في المرحلـة القادمـة.

وهي مقاومة االحـتالل حتـى  ،عاماً  29أعلنتها منذ انطالقتها قبل التزام حركة حماس برؤيتها التي 
ـــين ،تحريـــر فلســـطين ـــر المقدســـات ،وعـــودة الالجئ ـــة الســـيادة. ،وتطهي ـــة فلســـطينية كامل قامـــة دول  وا 

عـادة  ،وترتيـب البيـت الفلسـطيني ،في المرحلة القادمة إنهاء االنقسـام الحركةوأوضح أن أولويات  وا 
 .70كممثلة عن الفلسطينيين في الداخل والخارج االعتبار لمنظمة التحرير
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 المجلس النائب في  ،أقرت محكمة جرائم الفساد في رام هللا بحبس القيادي المفصول من حركة فتح
مليـون دوالر إب ـان  16عـن  محمد دحالن، على خلفية اتهامه باختالس مبلغ يزيد الفلسطينيالتشريعي 

 ياســر عرفــات. الســابق ســة الفلســطينية فــي عهــد الــرئيستوليــه منصــب منســق الشــؤون األمنيــة للرئا
المبـالغ المختلسـة، واعتبـاره فـارًا مـن وجـه  ، ورد  أعـوام ةوقضت المحكمة على دحالن بالحبس لثالثـ

 .71إلى أن يسل م نفسه الحكم العدالة، ما يحول دون استئناف
 ود عبــاس رفـــع ر مجلــس منظمــات حقــوق اإلنســان الفلســطينية عــن رفضــه لقــرار الــرئيس محمــعب ــ

الحصـانة البرلمانيـة عــن خمسـة أعضــاء فـي المجلــس التشـريعي. ورأى المجلــس أن القـرار المــذكور 
 يــأتي فــي ســياق حالــة التصــدع والتفكــك المســتمر فــي النظــام السياســي الفلســطيني بمكوناتــه كافــة.

  .72وحذر مجلس المنظمات من انهيار النظام السياسي برمته
 أطلــق جنــود االحــتالل النــار عليــه  فلســطيني بعــدماينية عــن استشــهاد وزارة الصــحة الفلســط أعلنــت

 .73بحجة تنفيذ عملية طعن بمنطقة باب الواد في القدس المحتلة
  لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة التــزام الحركــة بــنهج المصــالحة  السياســيجــدد نائــب رئــيس المكتــب

كمـا شـدد هنيـة علـى  ق هـذا الهـدف.أن الحركة أبدت المرونة الالزمة من أجل تحقي مبيناً والوحدة، 
األرض  االنتفاضــة والمقاومــة كخيــار واقعــي وعملــي مــن أجــل تحريــر باســتراتيجيةضــرورة االلتــزام 
ألسرانا كلمة العهد والوعـد أن حمـاس التـي أنجـزت صـفقة وفـاء األحـرار "وتابع:  .واستعادة الحقوق

ة انتهت بنصـر عسـكري، مشـيرًا إلـى إلى أن الحرب على غز  ونب ه ."قادرة على إنجاز صفقة جديدة
 .74في سجون االحتالل ىألسر لأن بين أيدي كتائب القسام ما يمكن أن تنجز عبره صفقة جديدة 

 الرئيس محمود عباس وحركة فتح إلى االتفاق  ،دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
إجـراء حـوار وطنـي  جـاد ومسـؤول مـع  عبـر ،على برنـامج ورؤيـة اسـتراتيجية قائمـة علـى حمايـة الثوابـت

، 29خـالل مهرجـان انطالقـة حمـاس الــ  ،وطالـب الحيـة االتفـاق عليـه. الفصائل كافة لتطبيق كل  مـا تـم  
لممارســة مهامــه وفــق اتفــاق  ،وســط مدينــة غــزة، باإلســراع بعقــد اإلطــار القيــادي  لمنظمــة التحريــر

 .75الوطني والتشريعي ورئاسة السلطة للمجلس، والتجهيز إلجراء االنتخابات العامة 2011 القاهرة
 ومقتنيـــات حاســـوب، أجهـــزة علـــى واســـتولت بيرزيـــت، جامعـــة اإلســـرائيلي االحـــتالل قـــوات اقتحمـــت 

 .76الطالبية والكتل الطلبة، مجلس باتحاد خاصة
 معلـم أفضـل" جـائزة ضـمن النهائيـة قبـل مـا التصـفية إلـى القنيبـي، عبير المعلمة الفلسطينية تأهلت 

 .77فاركي مؤسسة عليها تشرف التي ،2017لسنة  "عالمال في
  علـي خـامنئي ةاإليرانيـللثـورة أكد المرشـد األعلـى Ali Khamenei ،اسـتقباله األمـين العـام لحركـة  خـالل

األزمـات المسـتمرة التـي يختلقهـا حمـاة " مـن رغمبال ه، أنعبد هللاالجهاد اإلسالمي في فلسطين، رمضان 
يان قضــية فلســطين، فــنن هــذه األرض الشــريفة ســتتحرر ببركــة المقاومــة الكيــان الصــهيوني بهــدف نســ

 .78سنة 25سوف تزول في غضون  "إسرائيل" أنوجهاد الشعب والفصائل الفلسطينية". مؤكدًا 
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  القدس أن عمليـة نقـل السـفارة األمريكيـة إلـى مدينة في  اإلسرائيلية التخطيطدائرة ن في و مسؤولصرح
وبحســب مســؤولي التخطــيط، فــنن مبنــى القنصــلية الــذي أقامــه  ى جديــد.القــدس ال تتطلــب إقامــة مبنــ

ن كل ما تحتاجه اإلدارة األمريكية هو تغيير ، بحيث يمكنه استيعاب سفارة كيون خطط مسبقاً ياألمر  وا 
صدار أمر للسفير األمريكي في تل أبيب بنقل مكتبه إلى القنصلية في القدس  .79الالفتة، وا 

 نــور ســلطان نزاربــاييف الــرئيس الكــازاخي بعــد لقائــه مــع ورئــيس الــوزراء نتنيــاه قــال Nursultan 

Nazarbayev رئـيس الـوزراء الكـازاخي بـاكيزان سـاغينتاييف، و Bakytzhan Sagintayev أشـكركم" :
 ."وأعتقـد أن دولتينـا تسـتطيعان إنجـاز أشـياء كثيـرة معـاً  ،على وصولكم إلى هنا. لدينا فرصـة كبيـرة

بمـا يحـدث . كمـا أبـدى إعجابـه "شركة إسرائيلية تعمل في كازاخسـتانمئتي  وذكر نتنياهو أن هناك
وأعتقد أن هذه هي رسالة مرحب بهـا للبشـرية بأسـرها عنـدما يـرون كازاخسـتان  ،هنا في كازاخستان

ســـرائيل وهـــي دولـــة يهوديـــة تقيمـــان عالقـــات وديـــة كبيـــرة بينهمـــا وتتعاونـــان  ،وهـــي دولـــة إســـالمية وا 
 .80". أعتقد أن هذا هو مثال يحتذى به بالنسبة للمنطقة وللعالملصالح مستقبل شعبيهما

 15/12/2016، الخميس

  فــــــي  ،وســــــائل إعــــــالم تونســــــية، ووجهــــــت الطيــــــار والمهنــــــدس التونســــــي محمــــــد الــــــزوارياغتيــــــل
يديعوت أحرونـوت صحيفة وأفاد موقع  .هأصابع االتهام للموساد اإلسرائيلي باغتيال ،16/12/2016

وأضـــاف  حركـــة حمـــاس. خصوصـــاً و بـــزعم مســـاعدته للمقاومـــة الفلســـطينية  تـــم  أن اغتيـــال الـــزواري 
ة في الذي توجه إلى سوري ،التونسي برهان بسيس قال إن الزواري اإلعالميالموقع اإلسرائيلي أن 

ي تـــال ،منهـــا، وتعـــاون مـــع كتائـــب القســـام ، قـــد نســـج عالقـــات مـــع حمـــاس وكـــان مقربـــاً 1991 ســـنة
وأفاد برهان بسـيس بـأن الـزواري كـان تحـت رقابـة الموسـاد إلـى حـين  .من مهاراته العلمية تاستفاد
أن الـزواري هـو أحـد القـادة الـذين  ،17/12/2016، فـي أكـدت كتائـب القسـامومن جهته، فقـد  مقتله.

 اعتـداءأن عمليـة اغتيـال الـزواري هـي  علـىوأكدت  أشرفوا على مشروع طائرات األبابيل القسامية.
وعلـى العـدو أن يعلـم بـأن دمـاء الـزواري لـن تـذهب هـدرًا  ،وكتائب القسـام على المقاومة الفلسطينية

 .81ولن تضيع سدى
 القريبــة علــى  األيــامن تعمــل خــالل أالجهــات المعنيــة بــ إلــىرئــيس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو  أوعــز

األراضــي الفلســطينية فــي جنــوب  ،هــدم المبــاني غيــر المرخصــة فــي الوســط العربــي أوامــرتطبيــق 
نه لن يتم اعتماد سياسـة الكيـل أ نتنياهوكد أوفي شرقي القدس. و  ،وشمالها 1948نذ سنة المحتلة م

. 1948فلسـطينيي لة البناء. وتعهـد بتطبيـق القـانون بصـورة متسـاوية بـين اليهـود و أبمكيالين في مس
، 1948فلسـطينيي بمحاولـة شـعبوية للـتهجم علـى  نتنيـاهوواتهم رئيس القائمة المشتركة أيمن عـودة 

 .82ةعلى إخالء النقطة االستيطانية العشوائية عمون "تدفيع الثمن"بمثابة  يعد   ذلك قال إنو 
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 الكبرى النجمة وزيرة خارجية السويد مارجوت وولسترومعباس  محمود السلطة الفلسطينية رئيس منح 
 ني،الفلســـطي للشـــعب واالســتقالل والعدالـــة الحريــة أجـــل مـــن المتواصــل لـــدعمها تقــديراً  القـــدس، لوســام

 .83فلسطين في السالم تحقيق ودعم الفلسطينية، – السويدية العالقات تعزيز في ولجهودها
 هللا عبــد أســعد" ســليم عمــاد القاضــي بتعيــين قــراراً  عبــاس محمــود الســلطة الفلســطينية رئــيس أصـدر "

 .84األعلى القضاء لمجلس رئيساً  العليا، للمحكمة رئيساً  سعد
 لـم  الذين رفعت عنهم الحصـانة، طيراوي إن البرلمانيين الخمسةقال النائب عن حركة فتح جمال ال

الجهـات القضـائية،  م مـنأ ،مـن رئـيس كتلـة فـتح مأ ،البرلمانيـةُيبلغوا بقرار رسمي سـواء مـن الكتـل 
 .85"ما يدور من حديث حول هذا األمر سمعنا به عبر اإلعالم فقط" :مضيفاً 

 وحركـة فـتح إلـى  الفلسـطينية روري السـلطةدعا عضو المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس صـالح العـا
 دعـــاو  التوافـــق علـــى برنـــامج نضـــالي وتبنـــي رؤيـــة حقيقيـــة وشـــاملة لمواجهـــة االحـــتالل الصـــهيوني.

فــي لقــاء مــع قنــاة األقصــى الفضــائية، حركــة فــتح إلــى العمــل علــى إعــادة ترتيــب البيــت  ،العــاروري
 .86ة االحتاللوتفعيل كل األدوات في مواجه ،وتصحيح البوصلة ،الفلسطيني

  أعلنت حركة حماس في لبنان عن إلغاء حفل االستقبال الذي كان مقررًا إقامته في بيروت، بسبب
كمـا ألغـت الحركـة  ."الصعبة التي تمر بهـا أمتنـا، واسـتمرار المأسـاة اإلنسـانية فـي حلـب األوضاع"

 .87تهاالنطالق 29ـ الاالحتفاالت السياسية واإلنشادية في المناطق والمخيمات بمناسبة الذكرى 
 اإلدارة األمريكية مـن  عالعمل م "إسرائيل"إن على اإلسرائيلي يسرائيل كاتس  المواصالتوزير  قال

أجل تحصيل االعتراف األمريكي بالسيادة اإلسـرائيلية علـى هضـبة الجـوالن، واالكتفـاء بحكـم ذاتـي 
ألــف إســرائيلي  100إلــى زيــادة عــدد ســكان الهضــبة لبتحديــد هــدف  الحكومــةوطالــب  للفلســطينيين.

قـال كـاتس  ،وفـي موضـوع القـدس وتـوفير الوسـائل المطلوبـة لتحقيـق ذلـك. ،خالل السـنوات المقبلـة
وعلــى أم المســتوطنات  ،بلــداتهاإن "علـى إســرائيل توســيع حـدودها وفــرض الســيادة اإلســرائيلية علـى 

 .88دوميم ومستوطنات غوش عتصيون، جبعات زئيف وبيتار عيليت"أمعاليه 
 كانـت  خـالل تشـرين الثـاني/ نـوفمبرلنت سلطة الضرائب اإلسرائيلية أن كافة الحرائق التي اندلعت أع

 .89"مشعلي النيران" أو نتيجة لنشاط قوات األمن اإلسرائيلية ضد   ،خلفية قومية وعلىمتعمدة 
 يـــد ديفاألخيـــر ينـــوي تعيـــين  أن أعلـــن الطـــاقم االنتقـــالي للـــرئيس األمريكـــي المنتخـــب دونالـــد ترامـــب

ونقل عن فريدمان قوله إنه "ينتظر بفارغ الصبر تعيينه من  ."إسرائيل"لواشنطن في  سفيراً  فريدمان
أجل العمل علـى تعزيـز عالقـات إسـرائيل مـع الواليـات المتحـدة مـن السـفارة األمريكيـة فـي عاصـمة 

 .90إسرائيل األبدية القدس"
  معتبــرة أنــه "إسـرائيل"لواشــنطن فــي  اً ديفيــد فريــدمان سـفير بشــدة اختيـار  ســتريت جـيمنظمــة انتقـدت ،

 تعيـــين "متهـــور" لــــ"صديق أمريكـــي لحركـــة االســـتيطان". وقـــال رئـــيس المنظمـــة جيريمـــي بـــن عـــامي
Jeremy Ben-Ami،  إن "هذا التعيين خطوة متهورة تهدد سـمعة أمريكـا فـي المنطقـة وصـدقيتها فـي
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ون على هـذا التعيـين "يجـب أن وأضافت المنظمة أن أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوت العالم".
 .91يعرفوا أن غالبية اليهود األمريكيين يعارضون ا راء والقيم التي يمثلها هذا الشخص"

 16/12/2016، الجمعة

  األمريكـــيســر اللجنـــة التنفيذيــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســطينية صـــائب عريقــات الـــرئيس  أمـــينحــذر 
كهـذا  قـراراً  أنعلـى  القدس، مشدداً  إلىات المتحدة المنتخب دونالد ترامب من نيته نقل سفارة الوالي

 .92"إسرائيل"سيدمر عملية السالم مع 
 القسـام لـم توجـه لصـدر مصـري أو كتائـب محمـود الزهـار أن بنـادق  أكد القيـادي فـي حركـة حمـاس

، والــــذين اخــــتطفهم اً الســــلطات المصــــرية بــــنطالق ســــراح المختطفــــين األربعــــة فــــور  مطالبــــاً  ،عربــــي
2015ي آب/ أغسطس "مجهولون" ف

93. 

  صـنف مـن  أربعمئةتحظر دخول  "إسرائيل"إن  ،الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة اللجنةقالت
 .94المواد الخام والبضائع المستخدمة بالصناعات المحلية، إلى القطاع

  االحـــــتالل اإلســـــرائيلي جثـــــامين ســـــتة شـــــهداء مـــــن محافظـــــات الخليـــــل، وجنـــــين،  ســـــلطاتســـــلمت
 .95وطولكرم

 مــين العــام لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون مجلــس األمــن الــدولي إلــى "إعــادة التأكيــد وبــدون دعــا األ
الـدولتين )الفلسـطينية واإلسـرائيلية("، باإلضـافة إلـى  تحفظات على عدم وجود بديل آخر لمبـدأ حـل  

وأكـد األمـين العـام فـي جلسـة حـول القضـية الفلسـطينية أنـه  رفع القيود المفروضة على قطاع غـزة.
أن يشهد المجتمع الدولي "خطوات شجاعة من قبل الفلسطينيين واإلسرائيليين  الضروري أيضاً  من

أن "غزة والضفة الغربيـة والقـدس الشـرقية  على بان كي مونوشدد  ".ىتسمح لمفاوضات ذات معن
 .96"1967أراٍض فلسطينية محتلة منذ عام 

 لــــدعم  مليـــون دوالر( 20.93)نحـــو  ومليـــون يــــور  20ســـهم االتحـــاد األوروبـــي بمبلــــغ إضـــافي قيمتـــه أ
 .97والخدمات االجتماعية ،واإلغاثة ،والصحة ،البرامج األساسية لوكالة األونروا، التي تشمل التعليم

  قــال المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي باألراضــي الفلســطينية المحتلــة مايكــل لينــك، والمقــرر
 إنهمــا تلقيــا عــدداً  Michel Forst فورســتالخــاص المعنــي بالمــدافعين عــن حقــوق اإلنســان ميشــيل 

بشـأن اعتقـال المـدافعين عـن حقـوق اإلنسـان، وفـي  ،فـي األشـهر األخيـرة ،للقلق مـن الشـكاوى مثيراً 
علـــى مـــا يبـــدو أنـــه نتيجـــة مباشـــرة لعملهـــم المهـــم فـــي  كثيـــر مـــن الحـــاالت بشـــكل تعســـفي، وغالبـــاً 

ــذين مجتمعــاتهم. وأكــد المقــرران أنــه يكــاد يكــون مــن المســتحيل  للفلســطينيين فــي الضــفة الغربيــة ال
وأشـارا إلـى  تجنب تهمة المشـاركة فـي مسـيرة غيـر مصـرح بهـا. ويعارضون احتالالً  يحتجون سلمياً 

والــذي يحظــر بشــكل فعــال حريــة تكــوين  1967الصــادر فــي  ،101أن األمــر العســكري اإلســرائيلي 
 .98ن الدولي لحقوق اإلنسانالجمعيات والتجمع، هو انتهاك واضح للمبادئ األساسية للقانو 
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  قـــال رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس خالـــد مشـــعل إن الحركـــة جـــاهزة لتحقيـــق المصـــالحة
نهاء االنقسـام وفـق االتفاقـات السـابقة، مبـدياً  تفاؤلـه بـأجواء البيئـة الفلسـطينية فـي هـذا  الفلسطينية وا 

منظمـــة التحريـــر هـــي ممثلنـــا "فـــي رام هللا، إن خـــالل حفـــل انطالقـــة حمـــاس  ،وقـــال مشـــعل الوقـــت.
ومرجعتينــا لكننــا نريــدها أن تحــوي الكــل الفلســطيني، وأن يكــون لكــل فلســطيني فــي الــداخل والخــارج 

يجـب علينـا أن نكـون " :. وفي ملف التعامل مع األمـة العربيـة واإلسـالمية قـال مشـعل"نصيب فيها
أخـرى، لكننـا ال نتـدخل فـي شـؤون الـدول،  متوازنين وقد نختلـف فـي مسـاحات ونتفـق فـي مسـاحات

علـى مـا يجـري فـي حلـب، ونتعـاطف مـع  نتقطـع ألمـاً ". وأضـاف: "ونركز على الصراع مـع المحتـل
 .99كل شعب أن يخوض معركته للحرية على حق   ، مؤكداً "أمتنا دون التدخل في شؤون الدول

  فلســــطين ســــتكون علــــى قـــال أمــــين ســــر اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر صــــائب عريقــــات، إن"
إن  عريقــاتوقــال  الشــرق األوســط بعــد ســقوط اتفاقيــة ســايكس بيكــو". منطقــةالخارطــة الجديــدة فــي 

، الــدولي ترامــب لــن يســتطيع نقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس، ألنــه محكــوم فــي نهايــة األمــر بالقــانون
 .100ترامب تعيين عواصم للدول" وأنه "ليس من حق  

  اإلســـالمي داود شـــهاب إن "كـــل التفســـيرات بشـــأن اغتيـــال خبيــــر  هـــادالجحركـــة قـــال القيـــادي فـــي
الطيران التونسي المهنـدس محمـد الـزواري، تـدلل بشـكل واضـح علـى أن جهـاز الموسـاد اإلسـرائيلي 

 . 101الجبانة التي ارتكبت على أرض تونس الشقيقة" يقف وراء هذه الجريمة
 تيطاني تهويدي لبلدية االحتالل في هآرتس اإللكتروني النقاب عن مخطط اس صحيفة كشف موقع

واألبراج العالية على مـداخل المدينـة وعلـى  من األبنيةإقامة سلسلة  المحتلة، يتضمنمدينة القدس 
فنن  ،لما أورده الموقع طول مسار القطار الخفيف، من شأنها أن تغير وجه المدينة المحتلة. ووفقاً 

علــى مــداخل المدينــة المختلفــة، فيمــا تبنــى  طابقــاً  36المخطــط الجديــد يهــدف إلــى إقامــة أبــراج ذات 
 .102الخفيفعلى طول مسار القطار  طابقاً  30بارتفاع  أخرى أبراجاً 

 ــة الوطنيــة الســترداد جثــامين الشــهداء فــي الخليــل أمــين البــايض  250إن هنــاك  ،قــال منســق الحمل
ــاً  يينفلســطين لشــهداء اً جثمانــ منــذ  اً جثمانــ 24هنــاك  أن فــي أيــدي قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، الفت

 .103االنتفاضة األولى وما بعدها
  التونســية امــرأة يشــتبه فــي تورطهــا فــي اغتيــال مهنــدس الطيــران التونســي محمــد  الســلطاتاعتقلــت

اعتقـال المـرأة، دون ذكـر هويتهـا، وذلـك عـن  لهـا وأعلنت وزارة الداخلية التونسـية فـي بيـان. الزواري
 .104أشخاص في القضية نفسها مسةخبعد يوم من إعالن الوزارة توقيف 
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  األمنيـــة الفلســـطينية اعتصـــام النـــواب الثالثـــة، جمـــال الطيـــراوي  واألجهـــزةفضـــت قـــوات مـــن الشـــرطة
وشامي الشامي ونجاة أبو بكر، الذي قاموا به في مقر الصليب األحمـر بمدينـة البيـرة احتجاجـًا علـى 

وقـال الطيـراوي للجزيـرة نـت إنهـم لجـؤوا إلـى الصـليب مانيـة عـنهم. برفـع الحصـانة البرل الرئاسيالقرار 
األحمر بعدما أغلقـت فـي وجـوههم أبـواب المجلـس التشـريعي ومقـر كتلـة حركـة فـتح البرلمانيـة، وذلـك 

  .105لما وصفه "بتغو ل السلطة التنفيذية واألمنية على السلطة التشريعية والقضائية" رفضاً 

  تهريـبالنائب العربي في الكنيست باسل غطاس للتحقيق معه بتهمـة استدعت الشرطة اإلسرائيلية 
وزيـر األمـن وقـال  هواتف نقالة لألسرى الفلسـطينيين فـي سـجون االحـتالل خـالل زيـارة عـدد مـنهم.

غطـاس خطيـرة جـدًا، ويجـب اعتقالـه أو إقالتـه  : "هذه الشكوك ضـد  الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان
ه علـى خلفيـة االتهامـات اإلسـرائيلية ضـد   فقـد رفـضالنائـب غطـاس مـا أ على األقـل مـن الكنيسـت".

 .106زيارة أسرى فلسطينيين

 أن مســتوطني عمونــة وافقــوا علــى عــرض تقــدمت بــه  "إســرائيل"نــاطق باســم المســتوطنين فــي  أعلــن
وقــال إن "ســكان عمونــة قــرروا تعليــق معارضــتهم  .قريــب فــي مكــان آخــر إســكانهم إلعــادةالحكومــة 
 29مقابــل  45نهــم وافقــوا بأغلبيــة أ أشــار إلــىللترتيبــات" التــي عرضــتها الحكومــة. و  فرصــة وا عطــاء

 .107على عرض الحكومة
  رئاســـة الحكومـــة التونســـية إن التحقيقـــات أثبتـــت تـــورط عناصـــر أجنبيـــة فـــي  عـــنقـــال بيـــان صـــادر

ن وشـدد البيـان علـى أ عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري، من دون أن تحدد جنسـياتهم.
 بكـلتونس ملتزمـة بتتبـع الجنـاة الضـالعين فـي عمليـة االغتيـال داخـل األراضـي التونسـية وخارجهـا 

 .108التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها للمواثيق الدولية، مؤكداً  وطبقاً  ،الوسائل القانونية
 كشف عضو الكنيست السابق يعقوب كاتس Yaakov Katz  دونالـد أن الرئيس األمريكـي المنتخـب

لمحاميــه ديفيــد  احترامــاً ، 2003 ســنةة بيــت إيــل فــي عمر ترامــب تبــرع بمبلــغ عشــرة آالف دوالر لمســت
 .109للواليات المتحدة في تل أبيب ه ترامب سفيراً رشحفريدمان، الذي 

  مليــون دوالر لمســتوطني بــؤرة عمونــة الواقعــة علــى أراض بملكيــة  34منحــت الحكومــة اإلســرائيلية
ــرين فلســطينيين، مــن بينهــا فلســطينية خاصــة، لن مليــون دوالر  18قــل مســتعمرتهم إلــى أراضــي مهج 

 .110عائلة من المستوطنين، مقابل أن يتم النقل بهدوء ودون اعتراض 40ستصرف على 
 19/12/2016، اإلثنين

  إلنتــاج األســلحة والوســائل القتاليــة،  اإلســرائيلي أنــه ضــبط أســفل أحــد المنــازل مصــنعاً  الجــيشأعلــن
مخرطــة  15ضــبط  إســرائيلي إنــه تــم   الغربيــة. وقــال نــاطق عســكري الضــفةكبــر فــي منــاطق األ عــد  يُ 

مــن صـنع محلــي،  Carlo إلنتـاج األسـلحة، باإلضــافة إلـى عـدد كبيــر مـن البنـادق مــن طـراز كـارلو
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ســـبطانة )ماســـورة(، ومئـــات مـــن مخـــازن  70ثقيلـــة، و وأجـــزاء لرشاشـــات ،16م أوبنـــادق مـــن طـــراز 
عملـوا  شخصـاً  15أشـخاص و 10مـا بـين  فننووفق تقديرات الجيش  ة.الرصاص ومقابض األسلح

المتحـدث باسـم جـيش االحـتالل اإلسـرائيلي أفيخـاي وقـال  .اعتقـل صـاحبها وابنـهالتـي ورشـة هـذه الفي 
األسلحة في الضفة، وجرى فـي إطارهـا  : "هذه الحملة تأتي في إطار الحرب المتواصلة ضد  أدرعي
 .111قطعة سالح" 420من  ، وأكثرورشة لتصنيع السالح 40ضبط 

  سل م عدد من نواب حركة فتح في قطاع غزة مذكرة للجنـة الدوليـة للصـليب األحمـر، عبـروا خاللهـا
السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرًا للحصانة البرلمانية من عدد  رئيسعن احتجاجهم لسحب 

"وقفتنـا اليـوم احتجاجـًا علـى مـا  :وقال النائب يحيـى شـامية من زمالئهم النواب في الضفة الغربية.
ول الصليب األحمر فـي غـزة نطالبـه ؤ حيث سلمنا مذكرة لمس ،تعرض له النواب في الضفة الغربية

 عد  و  ن الحصانة البرلمانية هي ملك للبرلمان وليس للرئيس".أن يوصل رسالتنا للمجتمع الدولي بأب
حب الحصــانة البرلمانيــة عــن عــدد مــن مــا أقــدم عليــه رئــيس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس بســ

 .112للقانون اً نواب حركة فتح في الضفة الغربية مخالف
 من أنه في حال قيام إدارة ترامب بنقـل السـفارة  حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات

ـــر الفلســـطينية بســـحب  ـــى القـــدس، ســـتقوم منظمـــة التحري ـــ اعترافهـــااألمريكيـــة إل وكـــذلك  "،إسرائيلـ"ب
وســتكون هــذه نهايـة احتمــال التوصــل "، إسـرائيل"التوقيــع عليهــا فـي الســابق مــع  التــي تـم   تفاقـاتباال

ــدولتين وتالشــي أي أمــل بســالم إســرائيلي إلــى حــل   وقــال  فلســطيني فــي المســتقبل. - قــائم علــى ال
في العاصمة األمريكية واشنطن حول  Wilson Centerخالل منتدى نظمه مركز ولسون  ،عريقات
 Aaron David أداره نائــب رئــيس مركــز ولســون آرون ديفيــد ميلــرو  ،ات مــن إدارة ترامــبالتوقعــ

Miller  دافيــد هــوروفيتس "تــايمز أوف إســرائيل"وشــارك فيــه رئــيس تحريــر David Horovitz،  إن
 .113على الفور من منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين االستقالةهذه الخطوة ستدفعه إلى 

 السياســــي لحركـــة حمــــاس موســــى أبـــو مــــرزوق حــــرص الحركـــة علــــى تحقيــــق  أكـــد نائــــب رئـــيس المكتــــب
 ،أبـو مـرزوق وقـال الوطنيـة، مشـددًا علـى أن الحركـة قـدمت تنـازالت عديـدة لتحقيقهمـا. والوحدةالمصالحة 

في مقابلة خاصة مع قناة األقصى الفضائية، إن حركة فـتح ال تريـد مصـالحة حقيقيـة ولـيس لـديها 
فـق عليـه مـن عقـد لحة، مردفًا أن محمود عباس ما زال يرفض تنفيـذ مـا اتُ قرار بالتوجه نحو المصا

 .114التشريعي واإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير
 أن صـناعة الطـائرات بـدون طيـار ستتواصـل وستشـهد  ،القيادي في حركة حماس ،أكد فتحي حم اد

تـــرك تالميـــذ لـــه فـــي كتائـــب "ألن الشـــهيد التونســـي المهنـــدس محمـــد الـــزواري  ،تطــورًا فـــي المســـتقبل
ـــاد إن  القســـام". ـــق  مقاومـــةوقـــال حم  حمـــاس المتواصـــلة فـــي وجـــه االحـــتالل تجســـد شـــوكًة فـــي حل
ن الدول الغربيـة وكثيـر مـن الـدول العربيـة تعـادي حمـاس ألنهـا تقـاوم "إسـرائيل" وتعيـد  ،"إسرائيل" وا 

 .115صياغة الواقع
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  دولــــة  إقامــــة إمكانيــــةتــــدمر  "إســـرائيل"ن إقـــال عضــــو اللجنــــة المركزيــــة لحركـــة فــــتح محمــــد اشــــتية
عبــر أربــع طــرق، هــي: دفــع المقدســيين خــارج الجــدار، وتهويــد األغــوار  ،فلســطينية بشــكل ممــنهج

الفلســـطينية، وعـــزل منطقـــة ج كمخـــزون جغرافـــي لتوســـيع االســـتيطان، وعـــزل قطـــاع غـــزة وفصـــله 
ــــال اشــــتية  .بالكامــــل ــــدير الســــكانإن وق ــــدي ،الســــلطة بوضــــعها الحــــالي ت ــــة وال ت ر المــــوارد الطبيعي
 .116لمقدرات الوطنية للشعب الفلسطينيوال تسيطر على ا ،والمعابر

 بـداعي أنــه  ،أصـدرت الشــرطة اإلسـرائيلية أمــرًا بمنـع النائــب فـي الكنيســت باسـل غطــاس مـن الســفر
" بشــبهة ارتكــاب مخالفــات خطيــرة تمــس أمــن Lahav الوحــدة الخاصــة "الهــف فــيمطلــوب للتحقيــق 

 .117في سجن إسرائيلي "هاتفًا محمواًل إلى أسيرين أمنيين 12يبه تسر "بـ "الدولة"
  فـي سـورية، جـراء الصـراع  فلسـطينياً  3,411وث قت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سـورية مقتـل

قتلــوا فــي  فلســطينياً  1,277أن  توذكــر  امــرأة. 455بيــنهم  ،أعــوام ةخمســ الــدائر هنــاك منــذ أكثــر مــن
 .118طينيينمخيم اليرموك لالجئين الفلس

  ُإلــى تشــجيع جهــود زيــارة فلســطين  مــان،دعــا اجتمــاع وزراء الســياحة العــرب، المنعقــد فــي ســلطنة ع
الـوزراء الوفـود العربيـة علـى التنويـه والتـرويج فـي المحافـل كافـة  وحـث   والحفاظ على تراثها األثري.

دعـــــاءات وتكـــــذيب اال ،علـــــى أن "ا ثـــــار الموجـــــودة فـــــي األراضـــــي المحتلـــــة هـــــي آثـــــار فلســـــطينية
الضـفة "اإلسرائيلية" في هذا الشأن"، وتأمين اتفاقيات سـياحية مـع دول أمريكـا الجنوبيـة لـدعم زيـارة 

ــــدول،  ،وتحديــــدًا مدينــــة القــــدسالغربيــــة والقطــــاع  وجهــــة النظــــر تأييــــدًا لمــــن قبــــل مــــواطني هــــذه ال
طلــب الجانــب  وذلــك بنــاء علــى ،تطبيعــاً وعــدم اعتبارهــا تشــجيع زيــارة مدينــة القــدس  فــي الفلســطينية
 .119الفلسطيني

 20/12/2016، الثالثاء

  تجري مشـاورات لعقـد جلسـة اسـتثنائية للمجلـس التشـريعي الفلسـطيني،  إنه النائب جمال الطيراويقال
 .120"لبحث مدى قانونية قرار المحكمة الدستورية برفع الحصانة عن األعضاء الخمسة"

  نحن  :ل اجتماع مع مراسلين أجانب في القدسخال، رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهوقال"
مستعدون الستقبال النساء واألطفال المصابين وكذلك الرجال إن كـانوا غيـر مقـاتلين.. ونقلهـم إلـى 

من "طلب  شار إلى أنهوأ ."إسرائيل لرعايتهم في مستشفياتنا كما فعلنا مع آالف المدنيين السوريين
اق مسـاعدتنا الطبيـة للضـحايا المـدنيين فـي األزمـة السـورية وزارة الخارجيـة إيجـاد طـرق لتوسـيع نطـ

 .121خاصة في حلب"
 مهنـدس الطيـران التونسـي محمـد  تعقيبـًا علـى اغتيـالدور ليبرمـان جـفيأ اإلسـرائيلي وزيـر الـدفاع قال

ليبرمـان  وشـدد للسـالم. يكـون نصـيراً  أالمـا قتـل شـخص فـي تـونس فمـن المفتـرض  إذانـه إالزواري 
 .122مصالحهاما يجب القيام به للدفاع عن  تفعل "لإسرائي" على أن
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 لعاد إردان بمنـع أعضـاء الكنيسـت جعلى مبادرة وزير األمن الداخلي  اإلسرائيلي صادقت الكنيست
وبحســب قــرار لجنــة الكنيســت بشــأن مبــادرة إردان، فــنن "زيــارة األســرى  مــن زيــارة األســرى األمنيــين.

 .123المحتمل بأمن الدولة" ست، بذريعة المس  األمنيين ال تدخل ضمن حصانة أعضاء الكني
  قـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم النيابـــة العامـــة فـــي محكمـــة تـــونس االبتدائيـــة والقضـــاء المخـــتص بمكافحـــة

 .124إن "محكمة صفاقس أحالت ملف اغتيال الزواري" على القضاء المختص ،سفيان السليطي اإلرهاب
  (، رياضــياتمعلــم  300معلــم لغــة عربيــة، و 300) معلــم مســاند 600 توظيــفاألونــروا وكالــة أعلنــت

، كجـزء مـن جهودهـا لتحسـين األداء األكـاديمي GTPجـي تـي بـي ضمن برنامج تـدريب الخـريجين 
 .125للطالب الالجئين في قطاع غزة، ضعاف التحصيل

 21/12/2016، األربعاء

 م شـرعية المحكمـة أقر المجلس التشريعي الفلسـطيني باإلجمـاع تقريـر اللجنـة القانونيـة المتعلـق بعـد
محمــود عبـــاس رفــع الحصــانة عــن عــدد مــن النـــواب،  الســلطة الفلســطينية الدســتورية وقــرار رئــيس

عـن حركـة فـتح فـي قطـاع  نائبـاً  15وشـارك فـي الجلسـة الطارئـة  وغيـر دسـتوري. باطالً  عد هوالذي 
النائـب عـن الجبهـة الشـعبية  قـالو  إلى نواب كتلـة التغييـر واإلصـالح. إضافة ،غزة والضفة الغربية
ن كتلـــة أبـــو علـــي مصـــطفى قـــررت مقاطعـــة الجلســـة ألن "مثـــل هـــذه الجلســـات إجميـــل المجـــدالوي 

 .126"تحتاج إلى توافق وطني، وال نريد أن نزيد األمور تعقيداً 

  ســيدفع الــثمن  اإلسـرائيليأكـد عضــو المكتـب السياســي لحركـة حمــاس روحــي مشـتهى أن االحــتالل
خــالل حــوار خــاص مــع قنــاة  ،وقــال مشــتهى جنــوده المأســورين لــدى حمــاس. مقابــل اإلفــراج عــن

األقصــى الفضــائية، إن االحــتالل حــاول مــع عــدة جهــات ودول أن يســتطلع معلومــات حــول جنــوده 
بـأي حـوار جديـد دون  جأنـه "ال يمكـن الولـو فـي واضح  الحركة المأسورين لدى حماس؛ لكن موقف
 .127أن يحترم العدو صفقة وفاء األحرار"

  أعلــن أمــين ســر فصــائل منظمــة التحريــر فــي لبنــان فتحــي أبــو العــرادات أن اللجنــة األمنيــة العليــا
لمعرفــة مــن يقــف وراء األحــداث التــي وقعــت فــي مخــيم  ، وقــد باشــرت عملهــا،شــكلت لجنــة تحقيــق

  .128عين الحلوة، وأسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص
  مقابــل، صــوتاً  60، وذلــك بغالبيــة 2018–2017للســنتين  "إســرائيل"صــادق الكنيســت علــى ميزانيــة 

، مليــار دوالر( 235)نحــو  مليــار شــيكل 906,8 ســنتينلل الميزانيــةوبلــغ حجــم  .صــوتاً  48معارضــة 
، فــي مليــار دوالر( 115.8)نحــو  مليــار شــيكل 446,8إلــى  2017 ســنةبحيــث يصــل حجــم ميزانيــة 

 .129ليار دوالر(م 2.119)نحو  مليار شيكل 460إلى  2018حين تصل ميزانية العام 
  اإلدارة األمريكيــة الجديــدة إلــى نقــل ســفارة  رمــريالســفير اإلســرائيلي لــدى الواليــات المتحــدة رون ددعــا

 .130السالمنحو الواليات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، وذلك بادعاء أن نقل السفارة سوف يدفع 
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  بــدعوى محاولــة تنفيــذه  25/11/2016رفضــت عائلــة فتــى فلســطيني قتلتــه الشــرطة اإلســرائيلية فــي
وذكـرت مصـادر مقربـة  عملية طعـن، الشـروط التـي وضـعتها السـلطات اإلسـرائيلية لتسـليم جثمانـه.

ألـف شــيكل  20بقيمــة  بنكيـاً  مـن العائلـة أن الســلطات اإلسـرائيلية أبلغتهــا أن عليهـا أن تضـع إيــداعاً 
وبعـــدد  ،األســـباط بالقـــدسآالف دوالر( كشـــرط لتســـلم جثمـــان ابنهـــا ودفنـــه فـــي مقبـــرة بـــاب  5)نحـــو 

 .131ةوفي ساعات الليل المتأخر  ،محدود من المشيعين
  ـــام دورتهـــم ــ دعـــا وزراء إعـــالم دول منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، فـــي خت ــ ـــدة فـــي جـــدة، 11ال اإلدارة  المنعق

يكــون مــن شــأنها تــوتير المنطقــة، وتشــجيع االحــتالل اإلســرائيلي علــى  إجــراءاتإلــى وقــف أي  األمريكيــة
 .132دولة إلى القدس ، وأكدوا رفضهم بشكل قاطع نقل سفارة أي  واإلنسانينتهاكاته للقانون الدولي مواصلة ا

  ،فـي الـذي انعقـد ندد االجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جامعـة الـدول العربيـة واالتحـاد األوروبـي
لوقــت ذاتــه بالسياســات والممارســات اإلســرائيلية "أحاديــة الجانــب"، ودعــا فــي ا، العاصــمة المصــرية

 .133إلى رفع فوري للحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات
  دنلـــوب نورتـــونبيكـــي أعلنـــت Becky Norton Dunlop إحـــدى مســـاعدات الـــرئيس األمريكـــي ،

 ، وليســت مكانــاً "إســرائيل"ال يتجــزأ مــن  المنتخــب دونالــد ترامــب، أنهــا تــرى فــي الضــفة الغربيــة جــزءاً 
ات اليهوديـة فـي عمر لمسـتعلـى افـي جولـة شـاركت أضافت دنلوب، التـي و  تقوم فيه دولة فلسطينية.

األمريكـــي عـــن الحـــزب الجمهـــوري وأعضـــاء فـــي  رسجالكـــونوفـــد مـــن أعضـــاء مـــع الضـــفة الغربيـــة 
 ، وتـــرى أن مـــن حـــق  المســـتعمراتمـــن التعـــاطف مـــع  قويـــاً  األوروبـــي، أنهـــا تحمـــل شـــعوراً  البرلمـــان

 .134ا في وطنهماإلسرائيليين السكن والبناء أينما أرادو 
 22/12/2016، الخميس

 علــى نحــو مفــاج  وغيــر متوقــع، مــن مجلــس األمــن إرجــاء التصــويت علــى مشــروع  ،طلبــت مصــر
وقالــت  االســتيطان مــن دون تحديــد موعــد جديــد، مــا شــكل "صــدمة" للجانــب الفلســطيني. قــرار ضــد  

نيــاهو علــى الــرئيس مصــادر أمريكيــة إن "ضــغوطًا مباشــرة مــن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نت
 المصـــري عبـــد الفتـــاح السيســـي كانـــت وراء التأجيـــل"، كاشـــفة أن الجانـــب األمريكـــي "تفاجـــأ بـــذلك".

بلوماسية أن نيوزيلندا وفنزويال وماليزيا والسنغال أنذرت مصر بشأن تراجعها عن يكشفت مذكرة دو 
تعتــزم  مـا إن كانـتبلـة مصـر بأنهــا إذا لـم توضـح فـي السـاعات القليلــة المق واوأبلغـ، مشـروعالطـرح 

 .135الدعوة إلجراء تصويت على مشروع القرار، فننهم يحتفظون بحق طرحه على مجلس األمن
  قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، في أو ل تعليق رسـمي علـى تأجيـل التصـويت علـى

"إشــارات  يوجــد مشــروع قــرار تجميــد االســتيطان اإلســرائيلي، بنــاء علــى طلــب مــن مصــر، إنــه كــان
قوية جدًا أن الواليات المتحدة ستمتنع عن التصـويت، وسـيكون هنـاك تصـويت باإلجمـاع مـن بقيـة 
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ونفــــى المــــالكي أن يكــــون القــــرار  الــــدول، وهــــذا كــــان بمثابــــة انتصــــار، وا ن تحــــول إلــــى انتحــــار".
 .136بالتوافق مع الجانب الفلسطيني" المصري بتأجيل التصويت على مشروع القرار "تم  

 ضو اللجنة المركزية ورئيس كتلة فتح البرلمانية عـزام األحمـد، أن المجلـس التشـريعي معطـل أكد ع
قــال  سـمع أحـداً ي، ولـم االنقسـام، ولـم يعقـد أي اجتمـاع لـه منـذ ذلـك التـاريخ بسـبب 12/7/2007منـذ 

 .137جلسة قانونية على اإلطالق أينافيًا أن يكون "التشريعي" قد عقد  اجتمع،إن المجلس 
 شخصــًا مــن حركــة حمــاس غــالبيتهم مــن  20اعتقــال خليــة تضــم  اإلســرائيليوات االحــتالل أعلنــت قــ

مستوطنين داخل األرضي الجنود و ال نابلس؛ بزعم أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات استشهادية ضد  
 .138، وتنفيذ هجمات إطالق نار في الضفة1948 سنةالمحتلة منذ 

  باســل غطــاس، وذلــك بعــد ســاعات مــن التحقيــق يســت فــي الكنالنائــب  اإلســرائيليةشــرطة الاعتقلــت
 .139رىمعه بزعم نقله هواتف خليوية ألس

  90 اسـتمر الـذي الطعـام عن المفتوح إضرابهما وقف عن فارة أبو وأحمد شديد أنس األسيران علنأ 
 .140شهور أربعة لمدة واحدة مرة إدارياً  العتقالهما بالتجديد قراراً  تلقيهما أن متواصلة، بعد يوماً 

 صــابة مــدني بمقتــل لبنــان فــي الجزيــرة مراســل فــادأ  مخــيم فــي االشــتباكات تجــدد فــي آخــرين أربعــة وا 
 .141فتح حركة من وعناصر إسالميين مسلحين بين ،لبنان جنوب صيدا مدينة في الحلوة عين

 التــي القــدس انتفاضــة شــهداء عــدد إن ،والفلســطيني اإلســرائيلي الشــأن لدراســات القــدس مركــز قــال 
 .142شهيدة 24و ،طفالً  77شهيدًا، بينهم  270 بلغ ،2015 أكتوبر األول/ تشرين في انطلقت

  مب الرئيس المنتهية واليته باراك أوباما إلى استخدام حق  ادعا الرئيس األمريكي المنتخب دونالد تر 
قـــرار أممـــي يـــدعو لوقـــف االســـتيطان اإلســـرائيلي فـــي األراضـــي الفلســـطينية  فيتـــو( ضـــد  الالـــنقض )
 "إسـرائيل"الـنقض بـالقول إن تمريـر القـرار سـيجعل  مب دعوتـه إلـى اسـتخدام حـق  الل تر وع المحتلة.

 .143للغاية لكل اإلسرائيليين" في موقف تفاوضي أضعف، "ولن يكون عادالً 
 23/12/2016، الجمعة

  2334اعتمد مجلس األمن الدولي القـرار رقـم  ،وامتناع الواليات المتحدة عن التصويت عضواً  14بتأييد 
وعلــى نحــو كامــل جميــع األنشــطة االســتيطانية فــي  ،بــأن توقــف فــوراً  "إســرائيل" مطالبــةي كــرر الــذ

ــة بمــا فيهــا  القــرار، الــذي قــدمت مشــروعه الســنغال وأكــد القــدس. شــرقي األرض الفلســطينية المحتل
ات فــي األرض الفلســطينية عمر للمســت "إســرائيل"أن إنشــاء  ،وفنــزويال وماليزيــا ونيوزيلنــدا، مــن جديــد

 صارخاً  ويشكل انتهاكاً  ،بما فيها شرقي القدس، ليس له أي شرعية قانونية 1967 سنةمحتلة منذ ال
حـــالل الســـالم العـــادل والـــدائم  وعقبـــة كبـــرى أمـــام تحقيـــق حـــل   ،بموجـــب القـــانون الـــدولي الـــدولتين وا 

بمـا  1967 ويونيـ /وأكد القرار أنه لن يعترف بأي تغييـرات فـي خطـوط الرابـع مـن حزيـران والشامل.
 .144سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خالل المفاوضات ،بالقدسفي ذلك فيما يتعلق 



 2016 كانون األول/ ديسمبر _____________________________________________________

  23       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 بندانةالدولي  األمنقرار مجلس  إن ،الفلسطينية نبيل أبو ردينة السلطة باسم رئاسة الرسميالناطق  قال 
 .145"اإلسرائيليةلسياسة الفلسطينية والمطالبة بوقفه "صفعة كبيرة ل األراضيفي  اإلسرائيلياالستيطان 

 ثمن موقـف الـدول التـي صـوتت حركـة حمـاس تُـ، إن فوزي برهـوم، النـاطق باسـم حركـة حمـاس قال
ـــه فـــي جلســـة مجلـــس األمـــن مـــع حـــق   ورفضـــت سياســـة  ،الشـــعب الفلســـطيني فـــي أرضـــه وممتلكات

ي المواقـف نرحب بهذا التحول والتطور المهم ف"و ،هالعدوانية بحق االستيطانيةاالحتالل اإلسرائيلي 
الدوليــة الداعمــة للحــق الفلســطيني فــي المحافــل الدوليــة، ونطالــب بمزيــد مــن هــذه المواقــف المســاندة 

 .146"لعدالة القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء االحتالل
 األسـوأ بأنهـا 2016 سـنة ،الحصـار لمواجهـة الشـعبية اللجنـة رئـيس الخضري، جمال النائب وصف 

 بسبب المشردين؛ عداد في يزالون ما فلسطيني ألف 70 نحو أن إلى ظرولفت الن .غزة قطاع على
 ألفـاً  12 أصـل مـن منـزل آالف 9 إن: وقـال .صـعبة إنسـانية أوضـاعاً  ويعيشـون ،منازلهم بناء عدم

ــاً  دمــرت ــديُ  لــم كلي   فــي والبطالــة الفقــر معــدالت أن وبــي ن .االحــتالل عراقيــل بســبب بعــد؛ إعمارهــا ع 
 خـط   تحـت %80 نحو يعيش حيث ومخيفة؛ طبيعية غير مستويات إلى ودبالصع تواصلت القطاع
 .147وخطير رهيب ازدياد في ،%60 من اقتربت الشباب بين البطالة ونسبة الفقر،

  إسـرائيل تـرفض رفضـاً  :2334 نتنياهو على قرار مجلس األمـنبنيامين عقب مكتب رئيس الوزراء" 
 ."تبنيــه فــي األمــم المتحــدة ولــن تلتــزم بــه تــم   ]الــذي  القــرار المشــين المعــادي إلســرائيل التــي قاطعــاً 

هــذه المالحقــة فــي األمــم المتحــدة  أوبامــا لــم تــدافع عــن إســرائيل ضــد   إدارة" وأشــار المكتــب إلــى أن
إلى العمل مع الـرئيس المنتخـب  بل هي تعاونت معها وراء الكواليس. إسرائيل تتطلع قدماً  ،فحسب

مــن أجــل إلغــاء  ســواء، قراطيين علــى حــد  و جمهــوريين وديمــ الكــونجرس،ترامــب ومــع أصــدقائنا فــي 
 فـي نيوزيالنـدا والسـنغال بـالعودة فـوراً  "إسـرائيل"أوعز نتنياهو إلى سفيري كما  تداعيات هذا القرار".

 .148إلجراء مشاورات "إسرائيل"إلى 
 24/12/2016، السبت

 زيــارة المرتقبــة لــوزير الخارجيــة بنلغــاء اله أمــر أعلــن رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو أنــ
أسـابيع. وطالـب وزارة الخارجيـة بنلغـاء جميـع  ثالثـة السـنغالي التـي كـان مـن المزمـع القيـام بهـا بعـد

بنلغــاء زيــارات ســفيري نيوزيالنــدا  مــركمــا أ بــرامج المســاعدات اإلســرائيلية التــي تقــدم إلــى الســنغال.
 .149هاوال يقيمان في "إسرائيل"والسنغال المعتمدين لدى 

 االستيطان اإلسرائيلي  ن قرار مجلس األمن الدولي ضد  إ محمود عباس ةالفلسطيني السلطة رئيس قال
 .150القرار بأنه "انتصار معنوي" ووصف عباس "فتح الباب من أجل المفاوضات والسالم".

 إغالق السـلطات البلغاريـة ملـف القيـادي فـي الجبهـة عمـر  رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 ، واعتبار اغتياله عمليـة انتحـار.26/2/2016 فيلنايف، الذي ُقتل في السفارة الفلسطينية بصوفيا ا
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إن إغالق ملف النايف بهذه الطريقة هو بمثابة خضوع من السلطات  لها، في بيان ،وقالت الجبهة
 .151البلغارية للضغوط اإلسرائيلية، مؤكدة أنها ستستمر في متابعة القضية

  مكـان  أيقـرار يصـدر مـن  أيوقـال: " ،2334ليبرمان رفضـه للقـرار دور جفيأ اإلسرائيلي فاعالد وزيرأعلن
 .152لن يغير من مكانة القدس بالنسبة للحكومة، فهي مثلها مثل المستوطنات ولن تتنازل عنها الحكومة"

  مســؤولية تبنــي نتنيــاهورئــيس الــوزراء بنيــامين  تســيبي ليفنــيحم لــت عضــو الكنيســت اإلســرائيلي ،
علـى  ليفنـيوشـددت مجلس األمن لقـرار وقـف االسـتيطان، وطالبتـه بــ"التنحي والعـودة إلـى البيـت". 

 .153مجلس األمن قرار إدانة البناء االستيطاني" تبنين "تقصير نتنياهو الشخصي يقف وراء أ
  2334رقــم ، قـرار مجلــس األمـن إســحق هرتسـوغرئـيس المعارضــة و"المعسـكر الصـهيوني"، وصـف 

الــذي عــارض  ،هرتســوغوقــال  إلســرائيل" لــم تعــرف مثلــه عشــرات الســنوات. اســتراتيجيبأنــه "ســقوط 
 .154المتحدة أن تمنعه الوالياتكان على إنه القرار بشدة، 

  تظـاهر آالف التونســيين فــي مدينــة صــفاقس جنــوبي الــبالد للتنديــد باغتيــال مهنــدس الطيــران محمــد
 . 155وشارك فيها سياسيون ونقابيون ،ودعا إلى المظاهرات ناشطون ومنظمات أهلية الزواري.

 جهـود روسـيا تتجـه إلـى هـذا الهـدف، وتسـتمر بتعزيـز لها في بيان ،قالت وزارة الخارجية الروسية" :
عملية التفاوض في الشرق األوسط، كعضـو الرباعيـة للوسـطاء الـدوليين. نـود أن نـذكر باسـتعدادنا 

و، نأمـــل أن يكــون تركيـــز األطــراف، علـــى الستضــافة القــادة الفلســـطينيين واإلســرائيليين فـــي موســك
 . 156التعاون البناء والتقدم في عملية السالم في الشرق األوسط، التي ستسود في المستقبل القريب"

 القــرار الــذي اتخــذه مجلــس األمــن الــدولي محــق فــي  أن األمريكــي جــون كيــري الخارجيــةوزيــر  رأى
الــنقض حيــال  ن بــالده لــم تســتخدم حــق  إ ،لــه فــي بيــان ،إدانــة االســتيطان اإلســرائيلي. وقــال كيــري

القــرار الــذي اتخــذه مجلــس األمــن، ألنهــا ال تريــد أن تقــف عائقــًا أمــام قــرار يؤكــد بوضــوح أنــه علــى 
 .157الجانبين العمل من أجل الحفاظ على إمكانية تحقيق السالم

 25/12/2016، األحد

 فـي لقـاء مفتـوح مـع طلبـة خـالل كلمـة لـه  ،أكد رئيس المكتب السياسـي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل
أن الشـــهيد محمـــد الـــزواري نمـــوذج عظـــيم قدمتـــه تـــونس  ،فـــي مدينـــة إســـطنبول التركيـــةالجامعـــات 

وحــول  لفلســطين، داعيــًا األمــة أن تحــذو حــذوها فــي تقــديم طالئعهــا لمواجهــة االحــتالل اإلســرائيلي.
الصـحيح، مبينـًا أنـه  قرار إدانة مجلـس األمـن لالسـتيطان، أكـد مشـعل أن القـرار خطـوة فـي االتجـاه

مشـعل  عد  و  وأنه جاء تصويبًا لبعض األخطاء األمريكية والدولية. للشعب الفلسطيني،االعتبار  رد  
قـال إن كـل مشـروع ال يعيـد فلسـطين والقـدس واألقصـى . و القرار خطوة مهمة ومؤثرة لكنه ال يكفـي

ــد  والشــعب حــرًا إلــى أرضــه لــيس حــاًل. فــي  ،ة مــع المقاومــة والشــعبأن القيــادة فــي غــزة ملتحمــوأك 
 .158وال يهزمها أحد ،حالة نموذجية فريدة
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  دعا رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو لجنتهـا المركزيـة، عـزام األحمـد إلـى توسـيع نطـاق المقاومـة
حتــى يـــتم تبيـــيض  ،"إســـرائيل"أنـــه لــن يـــتم توقيــع اتفـــاق ســـالم مــع  الشــعبية نصـــرًة لألســرى، مؤكـــداً 

طالق سراح جم  .159يع األسرىالسجون وا 

 جميــــعدور ليبرمــــان تعليماتـــه لقـــادة جــــيش االحـــتالل بقطـــع جـــفيأاإلســـرائيلي  دفاعأصـــدر وزيـــر الــــ 
وأمـــر ليبرمـــان الجـــيش،  .2334قـــرار الفـــي أعقـــاب صـــدور  العالقـــات مـــع المســـؤولين الفلســـطينيين،

تصـاالت ومنسق األنشطة الحكومية في األراضـي الفلسـطينية )اإلدارة المدنيـة(، إلـى وقـف كافـة اال
مـــع الممثلـــين السياســـيين للســـلطة الفلســـطينية والمـــدنيين الفلســـطينيين، وكـــذلك إنهـــاء جميـــع أشـــكال 

لجـيش االحـتالل بمواصـلة العمـل  ليبرمانومع ذلك، أوعز  التعاون في المسائل السياسية والمدنية.
حيويـة  د  عـ، التـي تُ مع األجهزة األمنية الفلسطينية للتنسيق بشأن المسائل األمنية )التنسـيق األمنـي(

 .160لضمان الهدوء في الضفة الغربية
  "عــرض برنــامج "ال بــاس" الــذي يقدمــه اإلعالمــي التونســي نوفــل الورتــاني، علــى فضــائية "الحــوار

التونسية، صورًا حصرية من داخل المختبر الذي كان يعكـف فيـه المهنـدس الشـهيد محمـد الـزواري 
واستضـــاف الورتـــاني رئـــيس تحريـــر موقـــع  عـــن ُبعـــد.طـــائرة وغواصـــة يـــتم الـــتحكم بهـــا  إنشـــاءعلـــى 

"الصدى" اإلخباري راشد الخياري، الذي قال إنه حصـل علـى معلومـاٍت حصـريٍة بـأن الـزواري كـان 
يخطــط لقلــب المعركــة البحريــة مــع االحــتالل اإلســرائيلي خــالل المعركــة القادمــة، وأن طــائرة أبابيــل 

 .161ات عن مواقع إسرائيلية هي صناعة تونسيةالتي استخدمتها كتائب القسام في تجميع معلوم
  االسـتيطان اإلسـرائيلي فـي األراضـي  عـن تصـويتها فـي مجلـس األمـن الـدولي ضـد   السـنغالدافعت

عبــر التلفزيــون  Seydou Gueyeوقــال المتحــدث باســم الحكومــة ســيدو غــواي ، الفلســطينية المحتلــة
 لي يرحــب بموقــف الســنغال وخصوصــاً بموقــف الســنغال. المجتمــع الــدو  اإلشــادة"يجــب  بأنــه العــام

تكــــون منســــجمة مــــع رؤيتهــــا  أن"حرصــــت الســــنغال علــــى  :المتحــــدث وأضــــاف الــــدول المســــلمة".
الســــنغال لجنــــة ممارســــة الحقــــوق الراســــخة للشــــعب الفلســــطيني.  تتــــرأس، 1975للدبلوماســــية. منــــذ 
 .162تدعم الشعب الفلسطيني" ألنها إسرائيلالسنغال ليست ضد 

 رت مصر سحبها لب  المتحـدث في مجلـس األمـن الـدولي، وقـال ستيطاناالمشروع قرار يقضي بتجميد ر 
مجلــس األمــن فــور  أمــامن مصــر قــررت طــرح المشــروع بــاللون األزرق إالرســمي باســم وزارة الخارجيــة 

من الجانـب الفلسـطيني بانتهـاء عمليـة التشـاور حولـه، إال أنهـا طلبـت المزيـد مـن الوقـت للتأكـد  إخطارها
ســيما بعــد أن أعلــن الــرئيس األمريكــي المنتخــب أن  علــى المشــروع، ال ضالــنق خدام حــق  مــن عــدم اســت

 مطالبًا اإلدارة األمريكية الحالية باسـتخدام الفيتـو. ،موقف اإلدارة االنتقالية هو االعتراض على المشروع
 باســـم الخارجيـــة أنـــه علـــى ضـــوء اســـتمرار وجـــود احتمـــاالت الســـتخدام الفيتـــو علـــى المتحـــدثوأضـــاف 

 مـن رغمبـالمشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفـوري عليـه 
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المخــاطر، فقــد قــررت مصــر ســحب المشــروع إلتاحــة المزيــد مــن الوقــت للتأكــد مــن عــدم إعاقتــه بــالفيتو، 
 .163للتصويت ذاته وهو ما تحقق بالفعل الحقًا، وشجع دول أخرى على إعادة طرح النص

 ألـف 430 نحـو أن رسـمي تقريـر فـي االسـتيطان ومقاومـة األرض عـن للـدفاع الوطني مكتبال أفاد 
 ألـف 200 مـن أكثـر المحتلـة بالقدس يتواجد بينما القدس، باستثناء الغربية الضفة يعيشون في مستوطن
 .164مستوطن

 26/12/2016، اإلثنين

  ا العربيـة، وجميـع األصـدقاء شـعبنا الفلسـطيني وأمتنـ" ،محمـود عبـاس يةفلسطينالة السلطرئيس هنأ
ـــــم  ـــــرار مجلـــــس األمـــــن الـــــدولي رق ـــــي العـــــالم، بحصـــــول دولـــــة فلســـــطين علـــــى ق الخـــــاص  2334ف

إلسـرائيل بضـرورة االمتثـال لقـرارات  "نحن نعتقـد أن هـذا القـرار أصـبح واضـحاً وقال:  ."باالستيطان
 أشارو  ".1967تلة عام الشرعية الدولية، بما فيها التمييز في المعامالت بين إسرائيل واألرض المح

 . 165يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسالم الذي تدعو إليه فرنسا""أن القرار  عباس إلى
 مـن أنـه إذا مـا ، األيـامصـحيفة ريـاض المـالكي، فـي حـديث نشـرته  الفلسطيني حذر وزير الخارجية

سـطين سـتدرس التوجـه تمادت الحكومـة اإلسـرائيلية فـي االسـتيطان بعـد قـرار مجلـس األمـن، فـنن فل
 United Nations مجـددًا؛ لطلـب قـرار ضـمن البنـد السـابع مـن ميثـاق األمـم المتحـدة المجلـسإلـى 

Charter وكشــف  نتيجــة لهــذا التوجــه. "إســرائيل"، وربمــا نبــدأ بالحــديث عــن عقوبــات تفــرض علــى
ــل طلــب انضــمام فلســطين كدولــة كاملــة العضــوية  فــي األمــم المــالكي النقــاب عــن "أننــا ســوف ُنفع 

المتحــدة مــن خــالل مجلــس األمــن، ونحــن نــدرس ذلــك بكــل جديــة، أمــا متــى وكيــف نبــدأ بمثــل هــذه 
الجهــود، هــل نبــدأ بهــا ا ن قبــل مغــادرة إدارة أوبامــا أم مــع بدايــة العــام بشــكل تــدريجي  كيــف نقــوم 

 .166بذلك  هذا كله قيد الدرس"
 ضـد   األخيـررار مجلـس األمـن الـدولي حركة فتح أنه سيتم تشكيل فريق فلسـطيني لمتابعـة قـ تأعلن 

االسـتيطان اإلســرائيلي. وقـال عضــو اللجنـة المركزيــة للحركــة محمـد اشــتيه، إن قـرار مجلــس األمــن 
"يفتح أبوابًا مشرعة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني، فهو اعتراف دولي بأن االسـتيطان غيـر 

ف أن القـرار "يصـب فـي صـلب االسـتراتيجية وأضـا شرعي وغير قـانوني ولـم يعـد مقبـواًل اسـتمراره".
ـــت علــى تشـــجيع المقاومــة الشـــعبية، والـــذهاب  التــي أقرهـــا المــؤتمر الســـابع لحركــة فـــتح، والتــي نص 

  .167وتعزيز المقاطعة االقتصادية دوليًا على إسرائيل" ،للمنظمات الدولية

  الفلسـطينية، صـائلالف معكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد عن اتصاالت جرت 
الخيـار األول هـو أن  أنونـوه إلـى  عقب المؤتمر العام السابع، لبحث ترتيبات عقد المجلس الوطني.

تشــارك حمــاس والجهــاد اإلســالمي فــي المجلــس الــوطني الجديــد، ولكــن ذلــك يلزمــه تنفيــذ االتفاقيــات 
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، ولـدى س الوطني القائم حاليـاً الموقعة والوصول لحكومة واحدة، أما الخيار الثاني فيتمثل بعقد المجل
 .168حماس حرية المشاركة، وذلك إذا ما فشلت جهود تشكيل حكومة واحدة في الضفة وقطاع غزة

  الطيـار التونسـي  القساميوجناحها العسكري كتائب القسام حفل تأبين للشهيد  حماسنظمت حركة
ري لــن تــؤثر فــي معركــة وأكــدت كتائــب القســام أن جريمــة اغتيــال الــزوا المهنــدس محمــد الــزواري.

اإلعداد والتجهيز، داعيًة الشباب العربي إلى اقتفاء أثر الشهيد في حشد كل الطاقات نحـو الوجهـة 
وقـــال متحـــدث عســـكري باســـم الكتائـــب إن الشـــهيد  وتصـــويب البنـــادق نحـــو االحـــتالل. ،الصـــحيحة
ميقـة، مشـيرًا إلـى أن سهم بعلمـه فـي تطـوير قـدرات المقاومـة الفلسـطينية بصـورة نوعيـة وعأالزواري 

 .169دماء العروبة واإلسالم التي جرت في عروق الزواري ستظل سارية ومتدفقة بالعطاء واإلبداع
  المـؤتمر الـدولي الـذي سـتعقده فرنسـا، داعيـاً  ،بشـدة ،دور ليبرمـانجـفيأ اإلسـرائيليانتقد وزير الـدفاع 

، فــي "بيتنــا "إســرائيلمــن حــزب  ءألعضــا ،وقــال ليبرمــان ."إســرائيل"يهــود فرنســا إلــى االنتقــال إلــى 
هـذا  أن وأضـاف دولـة إسـرائيل". "هـذا لـيس مـؤتمر سـالم. هـذه محاكمـة ضـد   :تسجيل نشره الحزب

 .170بأمن إسرائيل وسمعتها الجيدة" ضراراإل"مؤتمر يهدف فقط إلى 
 األســـرى علـــى األســـوأ كانـــت 2016 ســـنة إن: االحـــتالل ســـجون فـــي األســـرى أهـــالي مـــن عـــدد قـــال 

 ،حميـد موفـق وأكـد .مختلفـة بـتهم مواطن آالف ستة خالله االحتالل قوات اعتقلت إذ ين،الفلسطيني
 وتيـرة مـن 2016 سـنة خـالل زادت االحـتالل قـوات أن (،حسـام) والمحررين األسرى جمعية مسؤول

أســيرة،  135 عــن يزيــد ومــا طفــاًل، 1,140 شــملت ؛الفلســطينية المنــاطق كافــة فــي لألســرى االعتقــال
 . 171اإلداري االعتقال بند تحت مواطن 000,2 تقالاع جانب إلى

 غـزة قطـاع فـي العمـل سوق وضع أن داخلي لألونروا، تقرير في جاءت وتحليالت بيانات أظهرت 
 .172العامة البطالة معدالت إليه ُتشير مما أسوأ

  للشـهيد الرئيس التونسي السـابق المنصـف المرزوقـي، فـي كلمـة لـه ُعرضـت خـالل حفـل تـأبين قال
، نظمته حركة حماس وجناحها العسكري في مدينة غزة: "أشكركم على األقل؛ ألنكم الزواري محمد

النـادرة هـي  الوحـدةوأضـاف: "هـذه  استطعتم أن تؤدوا لنا هذه الخدمة الجبارة؛ ألنكم وحدتم شعبنا".
التــي تجلــت خــالل التظــاهرة الصــاخبة فــي مدينــة صــفاقس )مظــاهرة تــأبين الشــهيد الــزواري(، والتــي 

ـــل منـــذ انـــدالع ثـــورة  ـــه مثي ـــم يســـبق ل ]كـــانون األول   17شـــهدت خـــروج مئـــات ا الف، هـــو أمـــر ل
األكبــر  المســؤولوأكــد فــي نهايــة كلمتــه أن " ديســمبر المجيــدة، التــي مثلــت انطالقــة الربيــع العربــي".

د الفتـاح عبـعن كارثة حصار غزة ليس الكيان الصهيوني، بل الكيان الصهيوني السيساوي )نسبة ل
: "فقـدان مصـر للسـيادة الوطنيـة" هـي السـبب يسي(؛ ألنني أخجـل أن أسـميه المصـري"، مضـيفاً الس

 .173فيما وصل إليه الحال في قطاع غزة
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  حركــة "حبـاد حاخامـاتيمثـل  وفـد  زار Chabadالدينيـة اليهوديـة البحــرين لالحتفـال بعيـد "الحانوكــا " 
Hanukkah)وا إلى البحـرين بنـاء علـى دعـوة الملـك قدم الحاخاماتأن  . وتبي ن" اليهودي )األضواء

 .174حمد بن عيسى آل خليفة نفسه
 27/12/2016، الثالثاء

  2334مـــن مواقفهـــا ضـــد الـــدول التـــي صـــوتت فـــي مجلـــس األمـــن علـــى القـــرار  "إســـرائيل"صـــع دت ،
، الـذي يتــرأس لجنـة التخطــيط، Meir Turgeman وتحـدث نائـب رئــيس بلديـة القـدس مئيــر ترجمـان

 وحــدة اســتيطانية إضــافية فــي مراحــل التخطــيط األوليــة فــي 5,600خطــط لبنــاء  عــن مســعاه لتقــديم
فيسبوك: "ال تعنيني األمـم المتحـدة أو أي العلى صفحته على موقع  ترجمانوكتب . القدس شرقي

: "آمــل أن تقــوم الحكومــة واإلدارة وأضــافأمــر آخــر يحــاول أن يملــي علينــا مــا نفعلــه فــي القــدس". 
نحنا المزيد من التقدم لمواصلة وتعويض الـنقص الـذي تسـببت بـه إدارة أوبامـا األمريكية الجديدة بم
 .175في ثماني سنوات"

 منـاطق فـي فلسـطينية لمبـانٍ  هـدم أمـر 2,141 ،2014 سـنة منذ اإلسرائيلية، المدنية اإلدارة أصدرت 
 للحصـول يينفلسـطين طلبـًا قـدمت مـن 53 علـى الموافقـة وتمـت .فعلي بشكل منها 983 هدم تم   ج،

 فـــي 7و ،2014 فـــيمنهـــا  9 ؛2016–2014خـــالل ســـنوات  المنـــاطق تلـــك فـــي بنـــاء تصـــاريح علـــى
 فـي مرخصـة غيـر يمبـانل هـدمأمـر  865 تصـدر أو  .طلبـاً  1,253 بـين ، من2016 في 37و ،2015

 تــم   وأنــه. 2016فــي  138و ،2015 فــي 378و ،2014 فــي أمــراً  349 بواقــع ،2014 منــذ المســتعمرات
 .176منها مبنى 438 تدمير

  قــررت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية العمــل الوثيــق مــع فرنســا لضــمان إنجــاح عقــد
للســالم فــي بـاريس، لوضــع آليــات لتنفيــذ قــرارات الشــرعية الدوليــة،  الصــالحياتمـؤتمر دولــي كامــل 

م العربيــة، وتحديــد والقــانون الــدولي، وُمبــادرة الســال ،ومجلــس األمــن، والجمعيــة العامــة ذات العالقــة
ودعـــت اللجنـــة  وكـــذلك إنشـــاء آليـــات دوليـــة جديـــدة للُمتابعـــة. ،جـــداول زمنيـــة للمفاوضـــات والتنفيـــذ

ـــة ـــة فلســـطين بمجلـــس األمـــن للنظـــر  التنفيذي ـــة لطلـــب دول ـــة فـــي األمـــم فـــي نيجابي العضـــوية الكامل
 1967.177دود بالحفاظ على مبدأ الدولتين على ح 2334وذلك استجابة لدعوة القرار  ،المتحدة

  2016 سـنةأعلنت حكومة الوفاق الفلسـطينية أن الـدعم الخـارجي للموازنـة الفلسـطينية تراجـع خـالل 
 تشــــهد 2016ســــنة وقــــال بيــــان صــــادر عــــن الحكومــــة، إن  أمريكــــي. دوالربنحــــو نصــــف مليــــار 

دوالر مليـون  614للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى  تعقيدات كبيرة نظراً "
وذكـر البيـان أن مجلـس الـوزراء  مليـار دوالر". 1.1مقارنة مع المعدالت السابقة التي كانت بحـدود 

 اتمليــار  4.48بقيمــة مقترحــة بمبلــغ  2017 ةالماليــ ســنةبــدأ بمناقشــة مشــروع الموازنــة الفلســطينية لل
 .178التطويريةمليون دوالر للنفقات  350دوالر للنفقات الجارية، و اتمليار  1.4دوالر، منها 
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  (2009-2008) السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن معركـة الفرقـان المكتبقال نائب رئيس 
 .179شكلت محطة مهمة في طريق تحرير القدس واألقصى وفلسطين

  في لبنان الحكومة اللبنانية بتخصيص فقرة في البيان الوزاري تؤكد على منح  حماسطالبت حركة
فـي  ،وأعربـت وقهم اإلنسانية األساسية، باعتبارهـا مطالـب طبيعيـة عادلـة.الالجئين الفلسطينيين حق

البيان الوزاري التشديد على رفـض التـوطين والتمسـك مشروع عن تقديرها العالي لتضمن  لها، بيان
دعـــوة المنظمـــات الدوليـــة لالضـــطالع بـــدورها  أيضـــاً تضـــمنه بحـــق عـــودة الالجئـــين الفلســـطينيين، و 

البيـــان مشـــروع أن ذلـــك غيـــر كـــاٍف ألن  رأت حمـــاسو  مخـــيم نهـــر البـــارد.تجـــاههم بمـــا فيـــه إعمـــار 
 خصوصـاً و  ،الوزاري لم يتضـمن أي تعهـد بمـنح الالجئـين الفلسـطينيين حقـوقهم اإلنسـانية األساسـية

 .180انتسابهم للنقابات وحق   ،التملك وحق   ،العمل حق  

  إلســـرائيلية أشـــارت إلـــى أن ال اإلخبـــاري بـــأن المعطيـــات اإلحصـــائية ألجهـــزة األمـــن ااأفـــاد موقـــع و
عمليـة إطـالق نـار مسـلحة فـي الضـفة الغربيـة  180الجيش اإلسرائيلي وجهاز الشاباك أحبطا نحـو 

ـــه.2016خـــالل  وقـــال الخبيـــر  ، وأن تطـــور هـــذه العمليـــات أجبـــر الجـــيش علـــى تغييـــر طريقـــة عمل
 .181عملية 38تنفيذ  تشهد سنةال هإن هذبوط حأمير بو ال االعسكري اإلسرائيلي في موقع و 

 .أطلقـــت محكمـــة الصـــلح فـــي ريشـــون لتســـيون ســـراح النائـــب العربـــي فـــي الكنيســـت باســـل غطـــاس 
، إلــى أن يومــاً  45قــد طلبــت أن يجــري تحويــل غطــاس إلــى الحــبس المنزلــي لمــدة  الشــرطةوكانــت 

المنزلـي لمـدة  عد الئحة االتهـام، إال أن القاضـي وافـق علـى االعتقـالتنهي التحقيقات بالكامل وتُ 
ألــف دوالر(. كمــا قــررت المحكمــة  13نحــو ل )كألــف شــي 50أيــام، مــع إيــداع كفالــة ماليــة قــدرها  10

أبقـــت علـــى حقـــه فـــي  ، لكنهـــايومـــاً  180منعـــه مـــن الســـفر إلـــى الخـــارج، أو زيـــارة األســـرى، لمـــدة 
 .182المشاركة في التصويت في الكنيست

 28/12/2016، األربعاء

  الــدولتين "هــو الطريــق الوحيــد إلــى الســالم" بــين  حــل  الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري إن  وزيــرقــال
، في خطاب ألقاه لعرض "رؤية شاملة" لعملية السالم المتعثرة وأضاف،الفلسطينيين واإلسرائيليين. 

: "امتناعنا عن التصويت في األمم المتحدة بخصوص االسـتيطان كـان متطابقـًا مـع مبادئنـا". قائالً 
 مثــل إدارة الــرئيس بــاراك أوبامــا". إســرائيلة عملــت لصــالح أمــن هنــاك إدارة أمريكيــ لــيسوقــال إنــه "

عليهـــا...  العـــبءبـــل إن بعضـــها يزيـــد  إســـرائيلأشـــار كيـــري إلـــى أن "المســـتعمرات ال تعـــزز أمـــن و 
ومواقــع بعــض المســتعمرات يجعــل مــن قيــام الدولــة الفلســطينية أمــرًا مســتحياًل، كمــا أن االســتيطان 

 . 183"إسرائيليحدد مستقبل 

 الخطاب الذي ألقاه وزيـر الخارجيـة األمريكـي جـون  س الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو:قال رئي"
كيري يشكل خيبة أمل كبيرة. إنه تطرق بشكل مهووس إلى قضية المستوطنات فـي أرض إسـرائيل 
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وهي الـرفض الفلسـطيني المسـتمر لالعتـراف بالدولـة اليهوديـة  ،من التطرق إلى جذور الصراع بدالً 
الشرق األوســط بأســره تفاجــأ مــن خطــاب كيــري، فـــ" هوأشــار نتنيــاهو إلــى أنــ ."كانــت حــدودها مهمــا

ووزير الخارجية األمريكـي يهـاجم علـى  ،واإلرهاب يتفشى في كل مكان ،يحترق ودول كاملة تنهار
قراطية الوحيدة في الشرق األوسـط التـي تحـافظ علـى االسـتقرار و الدولة الديم ،مدار أكثر من ساعة

 .184"لمنطقةفي ا

  وقـــال  محمـــود عبـــاس التزامـــه بالســـالم العـــادل كخيـــار اســـتراتيجي. يةفلســـطينال ةالســـلطأكـــد رئـــيس
إنـه "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلسـطينية صـائب عريقـات:  هتال عباس، في بيان

دس الشـرقية، على وقف النشاطات االستيطانية وبما يشمل القـ اإلسرائيليةفي حال وافقت الحكومة 
وتنفيــذ االتفاقــات الموقعــة بشــكل متبــادل، فــنن القيــادة علــى اســتعداد الســتئناف مفاوضــات الوضــع 

وعلـــى أســـاس القـــانون الـــدولي وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة ذات  ،النهـــائي ضـــمن ســـقف زمنـــي محـــدد
 .185"(2334) األخير األمنبما فيها قرار مجلس  ،العالقة

  ود الزهــار أن هنــاك لقــاءات مرتقبــة ســتجرى بــين قيــادة حركتــه حركــة حمــاس محمــفــي  القيــاديأكــد
وقــال الزهــار إن نائــب رئــيس  بالتســهيالت المصــرية لغــزة. ومســؤولين مصــريين فــي القــاهرة، مرحبــاً 

المكتــب السياســي للحركــة إســماعيل هنيــة، فــي طريــق عودتــه لغــزة، ســيزور القــاهرة برفقــة القيــادي 
 .186هناك لقاءات مع مسؤولين مصريينأنه سيكون  موسى أبو مرزوق، مؤكداً 

  وحــدة  490أجلــت لجنــة التنظــيم والبنــاء التابعــة لبلديــة االحــتالل فــي القــدس المصــادقة علــى بنــاء
ونقلـــت اإلذاعـــة  رامــوت ورمـــات شـــلومو بمدينــة القـــدس المحتلــة. تيعمر اســتيطانية جديـــدة فــي مســـت

االســتيطان لــن  قــرار الــدولي ضــد  العبريــة العامــة عــن مصــادر فــي بلديــة االحــتالل فــي القــدس أن ال
 .187يؤدي إلى وقف عمليات البناء في القدس

  كشــفت القنــاة اإلســرائيلية العاشــرة النقــاب عــن أن الحاخاميــة الكبــرى، التــي تمثــل المؤسســة الدينيــة
الرسمية في الكيان اإلسرائيلي، قـد أجـازت للرجـال اليهـود المتـدينين تعـدد الزوجـات وشـجعتهم علـى 

 .188أن الشريعة اليهودية والقانون اإلسرائيلي يحظران تعدد الزوجات من غمر على الذلك، 
 والمحـررين، إن  األسـرى شـؤون هيئـة فـي والتوثيـق الدراسـات وحـدة رئـيس فروانـة، الناصر عبد قال

 أكتـوبر/ األول تشـرين بدايـة منـذ الفلسـطينيين بحـق اعتقال حالة 9,920 نفذت اإلسرائيلية السلطات
 حالـــة 2,884 المعتقلـــين بـــين مـــن إن صـــحفي، بيــان فـــي فروانـــة، وقـــال. 2016 ةنهايـــ وحتــى 2015
 .189وأمهات ونساء قاصرات لفتيات اعتقال حالة 262و ،%30 بنسبة ألطفال، اعتقال

 ومنشـأة منـزالً  1,023 هـدمت االحـتالل سلطات إن ،والتوثيق للدراسات الحوراني عبد هللا مركز قال 
 الفلســطينيين منــازل هــدم أصــدره حــول خــاص تقريــر ركــز، فــيوأشــار الم .2016 خــالل فلســطينية

 مــن نصــفهم فلســطينيًا، 1,620 مــن أكثــر تشــريد إلــى أدت قــد الهــدم عمليــات أن، إلــى 2016 خــالل
 الفلسـطينية المنازل عدد على طرأ جنونياً  ارتفاعاً  إن ،الوعري سليمان المركز مدير وقال .األطفال
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كانــت  هـدم نسـبة وأعلـى ،2015 عـن %114 بلـغحيـث  ،2016 خـالل االحـتالل قـوات هـدمتها التـي
 كانـــت ومنشـــأة منـــزالً  302 نا  و . واألغـــوار طوبـــاس ثـــم ،نـــابلس محافظـــة تبعتهـــا ،القـــدس مدينـــة فـــي

 .190للفلسطينيين إنساني كدعم المانحة الجهات من ممولة
  مـن بنـاء  "إسـرائيل"انتقد الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب مجلـس األمـن الـدولي بشـأن قـرار منـع

ــة إســرائيل بمثــل هــذا االزدراء وعــدم االحتــرام". .المســتعمرات ــا أن نســمح بمعامل  وقــال ترامــب: "ال يمكنن
وأضــاف فــي تغريــدة نشــرها فــي حســابه علــى تــويتر: "اعتــادوا أن يكــون لهــم صــديق عظــيم فــي الواليــات 

 .191يقترب بسرعة" يناير 20 فـ قوية إسرائيل.. المتحدة، لكن ليس بعد ا ن"، وقال ترامب: "ابق  

  "اللبنــاني،  الثقــة مــن مجلــس النــواب ،برئاســة ســعد الحريــرياللبنانيــة، نالــت حكومــة "اســتعادة الثقــة
التــــزام الحكومــــة بأحكــــام الدســــتور لجهــــة رفــــض مبــــدأ تــــوطين الالجئــــين حيــــث أكــــد البيــــان علــــى "

إلى أن يتم ذلك، البيان على أنه  نب ه. و "الفلسطينيين ونتمسك بحقهم بالعودة إلى ديارهم وخصوصاً 
م بشـكل "دائـم وغيـر متقطـع" اسـهعلى الدول والمنظمات الدولية االضطالع بكامل مسؤولياتها واإلف

لبنـان وشدد البيان على أن " مخيم نهر البارد. إعمار إعادةواستكمال تمويل  األونروابتمويل وكالة 
يني، لتجنيــب المخيمــات مــا يحصــل فيهــا مــن الفلســط - الرســمي يؤكــد علــى تعزيــز الحــوار اللبنــاني

أقـــر البيـــان الـــوزاري "علـــى الحـــق للمـــواطنين اللبنـــانيين فـــي المقاومـــة و  ."تـــوترات واســـتخدام للســـالح
 .192المحتلة" األراضيورد اعتداءاته واسترجاع  اإلسرائيليلالحتالل 

 29/12/2016، الخميس

 س قال نائب مستشار األمن القومي األمريكي بن رودBen Rhodes  إن إدارة الـرئيس بـاراك أوبامـا
أو يعتــرف بدولــة  ،أي قــرار لألمــم المتحــدة يفــرض حــاًل ســلمياً  الــنقض )الفيتــو( ضــد   ستســتخدم حــق  

فلسطينية، كما نفى بشكل قاطع وقـوع اجتمـاع بـين مسـؤولين فـي واشـنطن ومسـؤولين مصـريين أو 
 .193دوليالمجلس األمن  في 2334 قبل التصويت على قرار ،فلسطينيين

 ضــم   إســرائيلياً  وفــداً  هللا، رام فــي الرئاســة بمقــر عبــاس، محمــود الســلطة الفلســطينية رئــيس اســتقبل 
 السـالم لتحقيـق تسـعى الفلسـطينية القيـادة أن عبـاس وأكـد .سابقين كنيست ونواب الوزراء من عدداً 

 .194الدولية الشرعية قرارات على القائم ،والدائم العادل
 سي لحركة حماس موسـى أبـو مـرزوق إنـه بحـث مـع مسـؤولين مـن مصـر قال عضو المكتب السيا

تهـــم القضـــية الفلســـطينية، بمــــا فـــي ذلـــك المصـــالحة الوطنيـــة، وعـــودة الــــدور  قضـــايا ،القـــاهرةفـــي 
أن اللقــاءات مــع  فــي لقــاء مــع قنــاة القــدس الفضــائية عبــر الهــاتف، ،أكــد أبــو مــرزوقو  المصــري.

أشــار أبــو مــرزوق إلــى أنــه نــاقش ملــف  ،ر رفــحوبخصــوص معبــ المســؤولين فــي مصــر ال تنقطــع.
 حيــث قــال: ؛فتحــه بشــكل متطــور كمعبــر تجــاري ولحركــة األفــراد،  اً رحــاالمعبــر مــع المســؤولين، ط

 .195"ناقشنا كل القضايا ذات االهتمام المشترك خاصة أمن الحدود، وسفر أهلنا من قطاع غزة"
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  ـــوة لالجئـــين الفلســـ والحـــذرعـــاد الترقـــب ـــان( بعـــد إطـــالق إلـــى مخـــيم عـــين الحل طينيين )جنـــوب لبن
صابته في رأسـه، مـا أدى إلـى وفاتـه. ومنصـور  ،مجهولين النار على الفلسطيني إبراهيم منصور وا 

 .196هو من حركة فتح ومرافق قائد األمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب
  بـاس بأنـه "السـبب وراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسـطيني محمـود ع الوزراءاتهم رئيس

إن "الــرئيس عبــاس يقــف وراء تعثــر عمليــة الســالم  نتنيــاهووقــال  عــدم التوصــل إلــى اتفاقيــة ســالم".
يقــول "ال لوجــود دولــة يهوديــة، وال  عبــاسوأضــاف أن  بســبب الــالءات الــثالث التــي يتمســك بهــا".
 .197ال يوجد سالم" ولهذا السببللمفاوضات، وال لوقف التحريض والكراهية، 

  بمــا فــيهم مــن العــرب %20مــنهم  ،2016 ســنةماليــين فــي نهايــة  8.63 "إســرائيل"بلــغ عــدد ســكان ،
ــدائرة .المركزيــة اإلســرائيلية اإلحصــاءدائــرة ، بحســب معطيــات ســكان شــرقي القــدس فــي  ،وقالــت ال

( هــم مــن العــرب، %20.8مليــون ) 1.796( هــم مــن اليهــود، و%74.8) 6.45ن إ ،تصــريح مكتــوب
 .198ن غير عرب أو لم يسجلوا ديانة محددةو ( هم مسيحي%4.4) ألفاً  384و
  وحســـب  .2016منـــذ بدايـــة  "إســـرائيل"ألـــف يهـــودي وصـــلوا  27ذكـــرت الوكالـــة اليهوديـــة للهجـــرة أن

 بلغ عدد المهـاجرين التي، 2015سنة حاالت هجرة أقل من  تشهد ه السنةفنن هذ ،بيانات الوكالة
 2016وأشــارت إلــى أنــه خــالل  .%10بنســبة  خفاضــاً وهــو مــا يمثــل ان ،ألــف يهــودي 31نحــو  فيهــا

، مــع زيــادة أمريكــامــن  2,900مــن أوكرانيــا، و 5,500مهــاجر يهــودي، و 7,000وصــل مــن روســيا 
2015في  497مقارنًة بـ  760عدد المهاجرين من البرازيل، إذ وصل عددهم إلى 

199. 
  الضـــفة  فــــي ماليـــين 4.88؛ مليـــون فلســـطيني 12.7حــو نبلــغ عــــدد الفلســـطينيين المقـــدر فــــي العـــالم

فـــي  ماليـــين 5.59 نحـــو، و 1948أراضـــي مليـــون فلســـطيني فـــي  1.53حـــو ن، و الغربيـــة وقطـــاع غـــزة
 .200ألف في الدول األجنبية 696ونحو  ،الدول العربية

 المسـجد تحـت اإلسـرائيلية األنفـاق إن" والمقدسـات القـدس لنصـرة المسـيحية اإلسـالمية الهيئة" قالت 
 .201قاً نف 27 بلغت األقصى

 مكتــــب األمــــم المتحــــدة لتنســــيق الشــــؤون اإلنســــانية جمعهــــا التــــي للبيانــــات األوليــــة التحاليــــل تشـــير 
 أو اإلسـرائيلية السـلطات هـدمت ،(ديسـمبر /األول كـانون 28 حتى) 2016 سنة خالل أنه ،(أوتشا)

 إلــى أدى ممــا شــرقي القــدس، فيهــا بمــا الغربيــة، الضــفة أنحــاء فــي فلســطينياً  مبنــى 1,089 صــادرت
 ، استشــهد26/12/2016 حتــىوذكــر التقريــر أنــه  .آخــرين 7,101 وتضــرر فلســطينياً  1,593 تهجيــر

2016من سنة  إسرائيلياً  13وُقتل  فلسطينيين 109
202. 

 ـــرة قالـــت ـــة القـــدس فـــي اإلســـالمية األوقـــاف دائ  اقتحمـــواإســـرائيليين  متطـــرفين 14,806 إن المحتل
 عــــدد علــــى طــــرأ ارتفاعــــاً  فــــنن المعطيــــات، ذههــــ إلــــى واســــتناداً . 2016 خــــالل األقصــــى المســــجد

 الدائرة معطيات تشير إذ .الماضية السنوات مع مقارنة 2016 خالل األقصى لباحات المقتحمين
2013 في 9,075و ،2014 في 11,878و ،2015 في المسجد اقتحموا 11,589 أن إلى

203. 
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 علــى اإلســرائيلية اكــاتاالنته حصــيلة العربيــة، الدراســات جمعيــة -األراضــي  أبحــاث مركــز أصــدر 
 المسـاكن هـدم أعمـال إن ،العملـة جمال المركز مدير وقال .2016 سنة خالل الفلسطينية األراضي
 تـؤوي كانـت ،مسـكناً  418 المهدومـة المسـاكن عـدد بلـغ حيـث ،2015 عـن %208 بنسبة تصاعدت

 الســــتيطانيا التوســــع أو/و مصــــادرتها تمــــت التــــي األراضــــي أمــــا .طفــــالً  848 مــــنهم فــــردًا، 1,852
 وتــم   .2015 عــن %43 مقــدارها بزيــادة ،(2كــم 3.13)نحــو  دونمــاً  295,13 بلغــت فقــد عليهــا المباشــر
 المباشرة االعتداءات إضافة إلى زيتون، شجرة 6,550 نحو منها شجرة، 9,700 نحو واقتالع تقطيع
 التـي مسـتعمراتال عـدد وبلـغ. اعتـداءات 110 هاعدد بلغ حيث الفلسطينيين، والبدو المزارعين على

 وحـدة 2,500 نحـو االحـتالل أضـافها التـي السـكنية الوحـدات عـدد وبلـغ مستعمرة، 90 نحو توسعت
 وتصـديق أخـرى وحـدة 4,600 نحـو لبنـاء خطـط إيـداع عـن اإلعـالن أو/و المصـادقة وتمت سكنية،

 .204جديداً  استيطانياً  مخططاً  64
  إن الحكومة ستعزز السيادة لي، نفتالي بينت البيت اليهودي ووزير التعليم اإلسرائي حزبرئيس قال

ريــل وعــوفرا أات معاليــه أدومــيم و عر اإلســرائيلية بفــرض القــوانين المعمــول بهــا فــي المــدن علــى مســت
"بالنسبة لنا في الحكومة اإلسـرائيلية إلى أنه  شاروأ ات.عمر ومناطق وادي األردن وغيرها من المست

 .205عصر الدولة الفلسطينية انتهى"
  رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مايانتقدت Theresa May  خطاب وزير الخارجية األمريكـي جـون

غيـــر مناســـب علـــى الحكومـــة  قالـــت إنـــه كـــان هجومـــاً و  ،كيـــري حـــول الســـالم فـــي الشـــرق األوســـط
القـدس كعقبـة شـرقي ركـز بشـكل كبيـر علـى النشـاط االسـتيطاني فـي الضـفة الغربيـة و و اإلسرائيلية، 

"نحـن ال نعتقـد أنـه مـن المناسـب الهجـوم  :رئيسة الـوزراءالمتحدث باسم وذكر  م.أمام تحقيق السال
"الحكومـة تعتقـد أن المفاوضـات لـن  :وقـال البيـان لحليف". قراطياً و على تشكيل حكومة منتخبة ديم

 .206إجراؤها بين الطرفين، بدعم من المجتمع الدولي" تنجح إال إذا تم  

 30/12/2016، الجمعة

  التســـوية  عمليـــة تؤيـــد زالـــت ومـــا كانـــت الســـلطة إن عبـــاس محمـــود الفلســـطينية طةالســـلقـــال رئـــيس
ن ،الســــلمية  فـــــي الشـــــعب ضـــــد   ولـــــيس للمســـــتعمرات موجـــــه 2334 الـــــدولي األمـــــن مجلـــــس قـــــرار وا 
 وبـين الفلسطينية السلطة بين تنسيق هناك كان بأنه "إسرائيل" في يشاع ما عباس ونفى. "إسرائيل"
المقابــل أكــد عبــاس فــي و  .األمــن مجلــس فــي الفيتــو اســتخدام عــدم تقــرر أن قبــل المتحــدة الواليــات

 .207للطرفين مصلحة مشتركة هذه ألن األمني التنسيق ستواصل على أن السلطة
 خطـــر، فـــي األقصـــى المســـجد" إن المدينـــة، ومحـــافظ القـــدس شـــؤون وزيـــر الحســـيني، عـــدنان قـــال 

سالمية عربية مواقف إلى ونحتاج  اسـتقباله الحسـيني، خـالل وحذ ر ".د هض يحاك ما تجاه حازمة وا 
 أراد إذا" أنــــه مــــن ،Gürcan Türkoğluتوركوغلــــو  كورجــــان القــــدس فــــي التركــــي العــــام للقنصــــل
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 النـار اشـتعال مـن مزيـد علـى إال يحصـلوا فلـن ،األقصـى المسجد على سيادتهم فرض اإلسرائيليون
 .208"المنطقة في

 فـــي النـــار إطـــالق لوقـــف تفاهمـــات إلـــى صـــلالتو  أنبـــاء بارتيـــاح تابعـــت أنهـــا حمـــاس حركـــة أكـــدت 
 لألزمـة سياسـي حـل   إيجـاد إلى صحفي، تصريح في الحركة، ودعت .االتفاق بهذا ورحبت سورية،
 إرادته واحترام وشعبها، سورية وحدة على والحفاظ الدماء سفك من المزيد تجنب من نيمك    السورية
 .209سوداء دموية حقبة وينهي ،أرضه على وسيادته وحقوقه

 قبــل التقــت الحركــة قيــادة أن ،حمــاس فــي حركــةأســامة حمــدان، مســؤول العالقــات العربيــة  كشــف 
 أوروبـــي سياســي قــرار باتخـــاذ تفاؤلــه مبــدياً  المســـتوى، رفيــع أوروبــي بلوماســـييد بوفــد عــد ة أســابيع
 الحركــة أن إلــى حمــدان وأشــار .اإلرهابيــة المنظمــات قائمــة مــن بشــطبها ،حمــاس لصــالح إيجــابي
 النقـاب كاشـفاً  بالسـعودية، حمـاس عالقـة في فتور إلى ألمح لكنه بنيران، عالقتها ترميم ىإل تسعى
 .210قريباً  مصر لزيارة رحض  ي حماس من قيادياً  وفداً  أن عن

 النـار علـى سـيدة فلسـطينية بحجـة  أطلق جنود االحتالل اإلسرائيلي المتمركـزون علـى حـاجز قلنـديا
فلسـطينية دخلـت بالخطـأ إلـى السـيدة ال إنود عـاينوا الحـادث وقـال شـه محاولتها تنفيذ عملية طعن.

 .211أصابوها بعدة رصاصاتفمسرب مخصص لعبور السيارات، 
 31/12/2016، السبت

  تح فـالمكتب السياسي لحركة حماس، وجود أي اتفاق بين حركته و  عضو ،مرزوق أبونفى موسى
فـي حـوار علـى  ،فـض أبـو مـرزوقور  حول انعقـاد اللجنـة التحضـيرية للمجلـس الـوطني الفلسـطيني.
: "طلبـت مـن األخ عـزام قـائالً وأضاف قناة الغد، عقد المجلس الوطني في الداخل تحت االحتالل، 

وأكــد أبــو مــرزوق أن  األحمــد أن يرســل الــدعوة التــي اد عــى أنهــا قــد أرســلت، لندرســها ونــرد عليهــا".
نهــاء االنقســام بيــد رئــيس الســلطة  علــى أن حمــاس لــن تعتــرف  وشــدد .محمــود عبــاسالمصــالحة وا 

ـــ"نبذ المقاومــة"، وأن ملتزمــة بدولــة فلســطينية عاصــمتها القــدس، و بوثيقــة الوفــاق  هــابـــ"إسرائيل" وال ب
ـــة يجـــب أال تكـــون حـــاجزاً النظـــر الـــوطني، الفتـــًا  أمـــام المقاومـــة  أو مانعـــاً  إلـــى أن المقاومـــة المدني

 . 212العسكرية

 االستيطان على أرض دولـة فلسـطين المحتلـة إلـى  محمود عباس إن الفلسطينية السلطة قال رئيس
النطالقـة حركـة  52في كلمة متلفزة بثها تلفزيـون فلسـطين، لمناسـبة الـذكرى الــ  عباس،وأكد  زوال.

فــتح، اســتعداد القيــادة للعمــل مــع اإلدارة األمريكيــة الجديــدة، وعلــى رأســها الــرئيس المنتخــب دونالــد 
 .213طقةترامب، من أجل تحقيق السالم في المن

  23 ـالــشــاؤول آرون األســير  ســرائيليالقســام مقطعــي فيــديو فــي ذكــرى مــيالد الجنــدي اإل كتائــبنشــرت. 
واختتمت القسام مقطع الفيديو األول بعبارة: "عـام جديـد والجنـدي شـاؤول بعيـدًا عـن أهلـه" بـاللغتين 
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بينمـا كـان شـاؤول  ،جالعربية والعبرية، وأظهرت فيه رئـيس وزراء االحـتالل بنيـامين نتنيـاهو كـالمهر 
فيما اختتمت الفيديو  في مشهد تمثيلي مكباًل من يديه، ويحتفل بيوم ميالده وهو حزين في األسر.

، وذلك بعد عرضها الحتفال تمثيلي لجنـود إسـرائيليين اإلسرائيليةالثاني بعبارة "القرار بيد الحكومة" 
 .214العبريةمع شاؤول في األسر، وهم يهتفون بكلمات االحتفال باللغة 

  وأنهــاوالشــهداء،  األرضنهــا ســتبقى علــى عهــد إالنطالقتهــا،  52فــي الــذكرى الـــ  ،فــتح حركــةقالــت 
 وأهــداف أهــدافهاالنضــال والكفــاح حتــى تحقيــق "ستواصــل  وأنهــاانطلقــت ووجــدت لتبقــى وتنتصــر، 

 .215"شعبنا العظيم
 52الــ  حركـة فـتح نظ مت كتائب شهداء األقصى في قطاع غزة عرضًا عسكريًا في ذكرى تأسـيس. 

 .216وجاب المئات من عناصر كتائب شهداء األقصى شوارع مدينة غزة
 يعـارض إليـه، ينتمي الذي الليكود، حزب إنتساحي هنغبي  اإلسرائيلي اإلقليمي التعاون وزير قال 

 كارثيــة ســتكون الخطــوة هــذه مثــل أن ورأى .الجانــب أحــادي بشــكل الغربيــة الضــفة مســتعمرات ضــم  
 .217لمستوياتا كافة على

 فـرع فلسـطين، النقـاب عـن أن االحـتالل اإلسـرائيلي  - كشفت الحركة العالمية للـدفاع عـن األطفـال
 .2016 ســـنةفـــي قطـــاع غـــزة والضـــفة الغربيـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس، خـــالل  فلســـطينياً  طفـــالً  35قتـــل 

 ةســـنوأوضــح مســؤول ملــف المســاءلة فــي الحركــة العالميـــة للــدفاع عــن األطفــال عايــد قطــيش أن 
العدد األكبر في عدد جرائم القتل بحق األطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس  تسجل 2016

 .218سنة 12المحتلة منذ 

  قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلـى
شدد أبو الغيط على أنه "على ثقٍة من أن و  مدينة القدس "ستمثل انتكاسة كبيرة لكل جهود السالم".

نقــل الســفارة، بالغــة الســلبية علــى الفلســطينيين والعــرب، بــل والعــالم  تبعــاتاإلدارة األمريكيــة تــدرك 
 .219اإلسالمي كله"

  السابق توني أبوت األسترالياقترح رئيس الوزراء Tony Abbott ، النائب في البرلمـان عـن الحـزب
ــــة "، "إسرائيلـ"عبــــر عــــن دعمهــــا الــــذي ال يتزعــــزع لــــأن تُ  أن بــــالده يمكــــن الليبرالــــي، الدولــــة الليبرالي

كمـا  من تل أبيـب إلـى القـدس. "إسرائيل"، عبر نقل سفارتها في "منطقتهاقراطية الوحيدة في و والديم
ــــى الســــلطة مليــــون دوالر أمريكــــي(  40) اقتــــرح أبــــوت وقــــف المســــاعدات التــــي تقــــدمها أســــتراليا إل

 .220إنها تصل إلى "اإلرهابيين وعائالتهم" الفلسطينية، قائالً 
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