
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  

 
 

أيفقسطيرالعقمأالمداوسأفيأالضفةأبحجةأوفعأأسغةنورونواأغلق أالأ
أ"السالمأعمقيةأسيدمو"أالقدسأإلىأالميوكيةأالسفاوةأرقلأعويقات:
أأسوىأغبادلأصفقةأغحقي أعقىأقادوةأكغائبأالقسام:أالزهاواالرطالقةأحماس..أأمهوجانأخالل

ألققدسأالميوكيةفوي أغوامبأيؤكدأالغزامهأبرقلأالسفاوةأ
 فيأآخوأإفادةأقبلأملادوةأالمرصب..أكيأمنونأمعأحلأالدنولغينأنووفعأالقينودأعنأغزة

أ أمهردس أاغغيال أفي غنورس..أطيوان
ألقمنوسادأ أغغنوجه أاالغهام نوأصابع

أبسببأ"عالقغهأمعأحماس"
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2أ صأأأأأأأأأأأ  4141أالعدد:أأأأأأأأ17/12/2016أسبتال الغاويخ: 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

أأالسقطة:
 6أ"السالمأعمقيةأسيدمو"أالقدسأإلىأالميوكيةأالسفاوةأرقلأعويقات:  2.
 7أأالقدسأحدنودألغنوسيعأإسوائيقيأنوزيوأدعنوةأمنأغحذوأالفقسطيريةأالخاوجية  3.
 7أنوشديدأفاوةأأبنوألسيويناأحياةأعنأالكامقةأالمسؤنوليةأ"إسوائيل"أغحملأالحكنومة  4.

أ
أأالمقانومة:

 8أأسوىأغبادلأصفقةأغحقي أعقىأقادوةأكغائبأالقسام:أاالرطالقةأحماس..أالزهاوأمهوجانأخالل  5.

 9أغزةأبأمنأاإلخاللأيويدأمنأحديدأمنأبيدأسرضوب:أارطالقةأحماس..أحمادأمهوجانأخالل  6.

 10أالمخيماتأاسغقواوأعقىألبراريااأأحوصااأألمسرا:أالقبراري..أممثلأحماسأبالجيشأمسؤنوالاأألقاءهأبعد  7.

 10أ2016أالعامأفيأالعمالءأأعدادأ"المجدأالمري":أغواجع  8.

 11أالغدويبأاللخأخارينورسأمنأقساميأاسغشهاد  9.

 11أأخطيوأغجانوز"أالهنوو"أمرزلأعقىأالسقطةأأمنأاعغداء:أحماسأأسوى  10.

 12أأمنوسكنوأفيأفقسطيريأغقويو:أحنواو  11.
أ

أأ:اإلسوائيقيالكيانأ
 13أياتأالمغحدةأفيأ"إسوائيل"رغرياهنوأيوحبأبغعيينأفويدمانأسفيوااألقنوال  12.
 13أيوحلأأنجزاوأيجبأأالسد:أليبومان  13.
 14أفيأالكريست:أسرغصدىألقواوأرغرياهنوأهدمأمرازلأفيأبقداغراأ"القائمةأالمشغوكة"وئيسأ  14.
 14أمرطقةأأمامأطاقمأغوامبوئيسأالمنوسادأيسغعوضأقضاياأال  15.

أ
أ :الوض،أالشعب

 15أيفقسطيرالعقمأالمداوسأفيأالضفةأبحجةأوفعأأسغةنورونواأغلق أالأ  16.

 15أصرفأمنأالمنوادأالخامأنوالبضائعأللزةأ400االحغاللأيحظوأدخنولأجمالأالخضوي:أ  17.

 15أ:أرقلأالسفاوةأالمويكيةأإلىأالقدسأإعالنأحوبكومةأصبويع  18.

 16أشهداءأمنأالخقيلأنوجرينأنوطنولكومأسغةاالحغاللأيسقمأجثامينأ  19.

 16أأالسبنوعيةأاالحغاللأيقمعأمسيواتأالضفة  20.

 17أشعفاطأنوأحياءأمقدسيةأغجّددأالمنواجهاتأفيأمخيم  21.

 17أنوالحصاوأ"مخيمأاليومنوك"أبسببأرقصأالوعايةأالطبيةبـفقسطيريأأالجئأ192:أنوفاةأالعمل"أ"مجمنوعة  22.

 18أأمساجدأغزةأغصدحأبالدعاءألرصوةأأهاليأحقبأنوخطباءأالجمعةأيرغقدنونأبحدةأرظامأالسد  23.

 18أأيامبعدأأاإلسوائيقيةأالمقدسيةأشفاءأعبيدنوأالشقنوديأسغسقمأرفسهاأإلداوةأالسجنونغقويو:أ  24.
 

 أ:أثقافة
 20ألنوحاتأفريةأمنأمديرةأوامأهللاأغرغصوألقلةأالعوبية  25.
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3أ صأأأأأأأأأأأ  4141أالعدد:أأأأأأأأ17/12/2016أسبتال الغاويخ: 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 أالودن:أ
 20أحسيريأغرديدااأباغفاقيةأاللازأمعأالكيانأالصهينوريمسيوةأمنأالمسجدأال:أعّمان  26.

 
 أعوبي،أإسالمي:

 21أاإلسوائيقيأ"قارنونأالغسنويات"البولمانأالعوبيأيدينأمشونوعأ  27.

 21أ"شوعرةأاالسغيطان"أإلىارنونأالكريستأالهادفأبقأيرددأاالغحادأالبولماريأالعوبي  28.

 22 نوفدأغوكيأيغفقدأعددااأمنأمشاويعأالمياهأنوالصوفأالصحيأبلزة  29.
 

 أدنولي:
 22ألققدسأالميوكيةفوي أغوامبأيؤكدأالغزامهأبرقلأالسفاوةأ  30.
 23أيعاوضأغعيينأفويدمانأ"جيأسغويت"  31.
 23أفيأآخوأإفادةأقبلأملادوةأالمرصب..أكيأمنونأمعأحلأالدنولغينأنووفعأالقينودأعنأغزة  32.
 24أ"القدسأالعاصمة"يسغعجلأالعملأمنأأ"إسوائيل"السفيوأالميوكيأالجديدأفيأ  33.
 25ألقفقسطيريينأنواإلسوائيقيينأإيجابياتىأفيهأالسنويدأغؤكدأدعمهاألمؤغموأباويسألقسالمأنوغوأ  34.
 26أمقينونأينوونوألدعمأبوامجأ"النورونوا"أالساسيةأ20االغحادأالنوونوبيأيقدمأمساهمةأبقيمةأ  35.

 
أأحنواواتأنومقاالت:

 26أحسام الدجني...أماذاأيفعلأرغرياهنوأفيأأذوبيجان؟  36.

 28أحافظ البرغوثي...أدنولأالطنوائفأفيأالف   37.

 30أيعقوب احمئير...أحغىأأ.بأيهنوشعألمأيعدأيؤمنأبحلأالدنولغين!  38.
أ

أ32أ:ةوأصنوأ
*** 

أ
 القغهأمعأحماس"أغنورس..أنوأصابعأاالغهامأغغنوجهألقمنوسادأبسببأ"عطيوانأفيأاغغيالأمهردسأ .1

ألردنذكرت  أالينوم، أوأي ” يديعوت أحرونوت“موقع  ، أنوكاالت، عن تونس، من 16/12/2016،
اإلسرائيلي، ذكر الجمعة، أن وسائل إعالم تونسية وجهت أصابع االتهام للموساد اإلسرائيلي باغتيال 

 الطيار والمهندس التونسي محمد الزواري.
اغتيال الزواري تم بزعم مساعدته للمقاومة الفلسطينية وخاصة أن ” يديعوت أحرونوت“وأفاد موقع 

 ."حماس“حركة 
وأضاف الموقع اإلسرائيلي أن الصحفي التونسي، برهان بسيس قال إن محمد الزواري الذي توجه إلى 

وكان مقربا منها، وتعاون مع جناحها  "حماس“، قد نسج عالقات مع حركة 1991سوريا العام 
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4أ صأأأأأأأأأأأ  4141أالعدد:أأأأأأأأ17/12/2016أسبتال الغاويخ: 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

شهيد عز الدين القسام( الذي استفاد من مهاراته العلمية ونبوغه، وهو ما لم تعقب العسكري )كتائب ال
 وأفاد برهان بسيس بأن الزواري كان تحت رقابة الموساد إلى حين مقتله. عليه الحركة.

أجانب يحملون  3من جهتها قالت القناة اإلسرائيلية العاشرة إن السلطات التونسية تعتقد أن هناك 
كما أفادت القناة العاشرة اإلسرائيلية بأن تقريرا ثانيا يشير  وروبية والمغربية وراء العملية.الجنسية األ

وأضاف القناة  إلى أن مواطنة من هنغاريا التقت بالمهندس التونسي الرفيع منتحلة صفة صحفية.
المكان اإلسرائيلية على موقعها الرسمي أن اللقاء جرى بوجود رجل آخر، مؤكدة أن المرأة تركت 

 وأكدت القناة أنه يجري التحري اآلن لمعرفة هويتها. بسرعة.
أ"21"عوبيأموقع وأشار  في تطور غير ، إلى أنه و صالح النعامي، عن غزة، من 17/12/2016،

مسبوق، قدمت إسرائيل تلميحات واضحة حول مسؤوليتها عن اغتيال المخترع التونسي محمد 
 طيار، في مدينة "صفاقس" التونسية أول أمس.الزواري، خبير صناعة الطائرات بدون 

ونقل رونين بريغمان، أهم معلقي الشؤون االستخبارية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها: "اتهامات 
 السلطات التونسية للموساد بالمسؤولية عن اغتيال الزواري ال تخلو من الصحة".

ذي بثته قناة التلفزة اإلسرائيلية العاشرة وفي حلقة نقاش جرت في مقدمة برنامج "نهاية األسبوع" ال
"، قال بريغمان: "إسرائيل عادة ما ترد على 21الساعة الثامنة من مساء أمس، وتابعته "عربي

بتنفيذ عمليات اغتيال بالقول: ال تعليق، لكن ما حدث اليوم مختلف  الموجهة للموساداالتهامات 
 قليال".

ثيقة جدا باألجهزة االستخبارية اإلسرائيلية إلى أن منفذي عملية وألمح بريغمان، المعروف بعالقاته الو 
االغتيال قد تمكنوا بالفعل من مغادرة تونس، مدعيا أن األشخاص الذين ألقت السلطات التونسية 
 القبض عليهم بزعم أن لهم دورا في العملية "مجرد سياح تصادف وجودهم في المكان وقت الحادث".

أأنوروأضاف موقع  أالينالخقيج رصد عددًا من المؤشرات ، أنه تونس، من 16/12/2016،
والتصريحات والمواقف التي تشير عن ضلوع محتمل لجهاز االستخبارات اإلسرائيلي الخارجي 

 "موساد" في عملية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري يوم الخميس الماضي.
ة االغتيال بحق رئيس جمعية الطيران التي تدرب فبين اتهام مباشر لتل أبيب بالمسؤولية عن جريم

على تصنيع الطائرات بدون طيار إلى تلميحات إسرائيلية بـ "اليد الطولى"، ظهرت عدة مؤشرات غير 
 نهائية على احتمال ضلوع "الموساد" في عملية االغتيال.
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5أ صأأأأأأأأأأأ  4141أالعدد:أأأأأأأأ17/12/2016أسبتال الغاويخ: 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

أغفاصيلأجديدة
ا استهدفت جمجمته، في حين أصيب رصاصة، ثالثة منه 20عامًا( بـ  49اغتيل المهندس الزواري )

بسبعة عشر رصاصة ما يرجح أن القاتل متمّرس على استعمال السالح، وأن األمر كان واضح أن 
 يتم التأكد من عملية االغتيال دون أدنى شك.

أشخاص "يشتبه في تورطهم" في اغتيال المخترع ومهندس  5أعلنت وزارة الّداخلّية التونسية توقيف 
الزواري، بمدينة صفاقس )جنوب(، الخميس، على الرغم من أنها أعلنت في بادئ  الطيران محمد

عامًا( تم استهدافه "داخل سيارته  49األمر اعتقال منفذا الهجوم. حيث أشار البيان إلى أن القتيل )
 وأمام منزله".

ش في منزل ومحمد الزواري هو طيار سابق في الخطوط الجوية التونسية، كان مقيمًا في سوريا، وعا
 والده برفقة زوجته السورية، وكان من المعارضين، وعاد إلى تونس بعد الثورة.

سيارات استعملت في تنفيذ الجريمة، ومسدسين وكاتمي صوت استعمال في  4ووفق البيان: "تّم حجز 
 العملية، باإلضافة إلى هواتف جوالة وعديد األغراض األخرى ذات الصلة بالجريمة )لم تذكرها(".

ولفت البيان إلى أن الوحدات األمنية "تمكنت في سياق بحثها في هذه القضية من وضع صورة 
تقريبية ألحد المشتبه بهم الذين قاموا بتنفيذ الجريمة، وما زالت األبحاث األمنية متواصلة للكشف عن 

 مختلف األطراف الضالعة في هذه الجريمة ومالبساتها ودوافعها".
أاغهامأمباشو

ي التونسي برهان بسيس وجه اتهامًا مباشرًا للضالعين في عملية االغتيال، وقال إن "العملية اإلعالم
يقف وراءها جهاز الموساد اإلسرائيلي، الذي رصده واغتاله أمام منزله في صفاقس"، في حين لم 

 يعقب الجانب اإلسرائيلي على األمر.
، أن الزواري تلقى في السنوات األخيرة وفي هذا اإلطار أكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج أونالين"

سلسلة اتصاالت تهدد باغتياله؛ على خلفية نشاطه في صناعة الطائرات دون طيار، إلى جانب 
مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرة بأصابع االتهام إلى جهات أمنية خارجية بتنفيذ عملية 

 االغتيال.
وار عاد إلى تونس من الخارج منذ أربعة أيام، وقد تم تنفيذ وبحسب اإلعالم التونسي المحلي؛ فإن الز 

 ديسمبر(. 15جريمة االغتيال عندما كان يستقل سيارته، بحدود الساعة الثانية بعد ظهر الخميس )
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6أ صأأأأأأأأأأأ  4141أالعدد:أأأأأأأأ17/12/2016أسبتال الغاويخ: 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

أاإلعالمأالعبويأنو"اليدأالطنولى"
ـ ..."، دون أن الصحفي اإلسرائيلي ايلي ليفي من القناة العبرية العاشرة كتب عبارة "اليد الطويلة ل

يكمل العبارة وقصد هنا الموساد، بعد هذه العبارة أورد خبر اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد 
 الزواري، خبير تصنيع وتطوير الطائرات بدون طيار في تونس.

أما الصحفي اإلسرائيلي الون بن دافيد من القناة نفسها فذكر، بحسب ما رصد "الخليج أونالين" أن 
نار في تونس  بإطالقلزواري هو خبير طائرات بدون طيار تربطه عالقة مع حماس، أُغتيل محمد ا

 والتونسيون اعتقلوا مشتبه بهم ويتهمون الموساد بتدبير االغتيال.
وفيما اعتبره البعض محاولة لتشيت األنظار؛ أوردت القناة العاشرة اإلسرائيلية نقال عن مصادر لم 

د تكون "المدخل الغتيال محمد الزواري مهندس الطائرات بدون طيار تسمها أن صحفية هنغارية ق
 في حركة حماس بتونس".

 منفتحوبحسب القناة العبرية؛ فإن الصحفية رتبت لقاء صحفي مع محمد الزواري، ال سيما وأنه كان 
الطيارين في  بجمعيةعلى اإلعالم وأجريت معه عدة لقاءات حول مشروعه الوطني الخاص 

ووصل معها عدة أشخاص أجانب، مشيرة إلى أن الصحفية الهنغارية غادرت تونس على الجنوب، 
 وجه السرعة بعد اللقاء.

محمد الزواري حتى  اغتيالوعن الموقف اإلسرائيلي؛ قالت القناة العاشرة أن ال تعليق إسرائيلي حول 
 اآلن.

ساد قد اغتال محمد الزواري فعملية أورلي هلر مراسل في القناة العاشرة اإلسرائيلية قال "إن كان المو 
االغتيال لم تكن على ماضيه، بل على ما هو قادم، فالزواري يساعد حركة حماس لالستعداد 

 للمواجهة القادمة مع إسرائيل"، حسب قوله.
أما رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي فقال إن من يقف وراء اغتيال المهندس محمد الزواري 

 16"موزاييك أف أم" مساء الجمعة  إلذاعةووصف الغنوشي في تصريح  ولية"."قوى شيطانية د
 .اإلرهابيةديسمبر، حادثة االغتيال بالعملية 

 
أالسالم"أعمقيةأ"سيدموأالقدسأإلىأالميوكيةأالسفاوةأرقلأ:عويقات .2

ت صـائب عريقـا سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية د. أمـينأ ف ب: حـذر -بيت لحم 
القدس، مشددا على  إلىالمنتخب دونالد ترامب من نيته نقل سفارة الواليات المتحدة  األمريكيالرئيس 

 .إسرائيلقرارا كهذا سيدمر عملية السالم مع  أن
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7أ صأأأأأأأأأأأ  4141أالعدد:أأأأأأأأ17/12/2016أسبتال الغاويخ: 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

ـــين الفلســـطينيين  أنوصـــرح عريقـــات لصـــحافيين بـــان وضـــع القـــدس يجـــب  يكـــون موضـــع تفـــاوض ب
 تدميرا لعملية السالم". قرار اليوم "سيكون أي، واتخاذ واإلسرائيليين

 17/12/2016اليام،أوامأهللا،أ
 
أأالقدسأحدنودألغنوسيعأإسوائيقيأنوزيوأدعنوةأمنأغحذوأالفقسطيريةأالخاوجية .3

 المزيـد وضـم القـدس حدود لتوسيع إسرائيلي وزير دعوة من الفلسطينية، الخارجية وزارة حذرت هللا: رام
 .إلسرائيل بالمدينة المحيطة المستوطنات من
 منـه، نسخة" شينخوا" أنباء وكالة تلقت لها صحفي بيان في أدانت التي الفلسطينية الخارجية عتبرتوا 

 تضـاف المسـتوطنات وضـم القـدس حـدود بتوسـيع كـاتس يسـرائيل اإلسـرائيلي الموصالت وزير مطالبة
 علــى إســرائيل فــي الحــاكم اليمــين أركــان يتســابق التــي والعنصــرية المتطرفــة التصــريحات مسلســل" إلــى

 ".األخيرة السنوات في إطالقها
 فرض إلى وصوال المحتلة، الفلسطينية األرض تهويد من مزيد إلى تدعو التصريحات أن إلى وأشارت
 محيطهـا عـن القـدس عزل إلى يؤدي بما الغربية، الضفة من واسعة مساحات على اإلسرائيلية السيادة

 .واسع استيطاني محيط في ولةمعز  جزر إلى الفلسطينية المناطق وتحويل الفلسطيني،
قامـة الصـراع لحـل سياسـية جهـود أي علـى الطريـق يقطـع ذلـك أن إلـى الخارجيـة النظـر ولفتت  دولـة وا 

 .سيادة وذات جغرافيا مترابطة للحياة قابلة فلسطينية
 تلـــك مـــع الجديـــة بمنتهـــى بالتعامـــل الـــدولي، األمـــن مجلـــس وخاصـــة الـــدولي المجتمـــع الـــوزارة وطالبـــت
 .الدولتين حل من تبقى ما تهدد التي الدعوات
 مــــن يلــــزم مــــا واتخــــاذ والقانونيــــة األخالقيــــة مســــؤولياتها تحمــــل إلــــى الجهــــات، تلــــك الخارجيــــة ودعــــت

 وفـي اإلنسـاني، الـدولي والقانون الدولي للقانون االنصياع على احتالل كقوة إسرائيل إللزام اإلجراءات
 التعامــل عبــر فلســطين، دولــة ألرض واســتيطانها تاللهــااح بإنهــاء الفــوري البــدء علــى إجبارهــا مقــدمتها
 .االستيطان حول العربي الفلسطيني القرار مشروع مع اإليجابي

أ16/12/2016القدس،أالقدس،أ
 
أنوشديدأفاوةأأبنوأالسيوينأحياةأعنأالكامقةأالمسؤنوليةأ"إسوائيل"أغحملأالحكنومة .4

 فـارة ابـو احمـد األسـيرين حيـاة عـن الكاملـة ةالمسـؤولي إسـرائيل الـوطني، الوفاق حكومة هللا: حملت رام
ـــر شـــديد، وأنـــس ـــذي الخطيـــر التـــدهور إث  مواصـــلتها ظـــل فـــي وذلـــك الصـــحية، حالتهمـــا علـــى طـــرأ ال
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 فـي التـوالي، علـى الرابـع لليـوم المـاء شـرب عن واالمتناع والثمانين، الرابع لليوم الطعام عن اإلضراب
 .بحقهما الجائر اإلداري االعتقال االحتالل سلطات فرض مواجهة
 شـديد بقلـق تتـابع الحكومـة إن" الجمعـة، اليـوم المحمود، يوسف الحكومة باسم الرسمي المتحدث وقال
 ".حياتهما إنقاذ اجل من المستويات كافة على وتعمل الصحية األسيرين حالة

 16/12/2016،أ(نوفا)أالفقسطيريةأنوالمعقنوماتأالرباءأنوكالة
 
أأسوىأغبادلأصفقةأغحقي أعقىأقادوةأكغائبأالقسام:أ.أالزهاو.حماساالرطالقةأأمهوجانأخالل .5

 الزهار، محمود حماس لحركة السياسي المكتب ، أن عضو16/12/2016حماس،أأمنوقعأحوكةذكرت 
 للمقاومـــة أســـمى هـــدف الفلســـطينية الفصـــائل كـــل مـــن االحـــتالل ســـجون فـــي األســـرى تحريـــر قـــال إن

 .تحقيقه على تعمل التي الفلسطينية،
 أن علــى رفــح، محافظــة فــي الجمعــة اليــوم عصــر 29 الـــ الحركــة انطالقــة مهرجــان خــالل زهــارال وأكــد
 .ذلك عن تحيد ولن فقط االحتالل وجه في مشرعة ستبقى المقاومة بندقية
 االحــــتالل دحـــر حتـــى عنـــه تنـــازل وال مشـــروع حــــق كافـــة بأشـــكالها المقاومـــة أن علـــى الزهـــار وشـــدد

 .فلسطين كل فلسطين من اإلسرائيلي
 عــار فلســطين ضــياع أن إلــى مشــيراً  ومســاندته، الفلســطيني شــعبنا دعــم بضــرورة األمــة أحــرار وطالــب
 .باألمة يلحق
 لهــا لـيس التــي المجـازر ضـد حلــب فـي أهلنـا مســاندة إلـى وحكومــات شـعوباً  اإلسـالمية األمــة دعـا كمـا
 .وجهادها األمة تاريخ مع تنسجم وال أخالقي، مبرر
 الشـريفة المقاومـة بـين للبـرامج خلطـاً  لـيس الوطنية الوحدة مفهوم بأن لزهارا أوضح ذاته، السياق وفي
 .خياراته واحترام يريد من يقبل الذي الشعب رأي باحترام تكون الوحدة إنما األمني، التعاون وبين
 ُيملــي مســؤولياتها عــن الحكومــة تخلــي بــأن مضــيفاً  ،2011 القــاهرة اتفاقيــة تفاهمــات تطبيــق إلــى ودعــا
 .باستمرارها نقبل لن التي الحالة هذه دراسة نعيد أن علينا

 المــواطنين إخواننــا إلــى واعتــزاز بفخــر ننظــر إننــا قــائالً  المســيحيين، للمــواطنين بالتحيــة الزهــار وتوجــه
 .الوطن شركاء المسيحيين

ــنوم،أأوأضــافت موقــع  القســام كتائــب إن مــن غــزة، أن الزهــار قــال (أ ب د)، عــن 16/12/2016وأيأالي
 مشـروع وحـق ربـاني أمـر المقاومـة أن علـى مشـددا إسـرائيل، مع أسرى تبادل صفقة تحقيق على قادرة
 .عنه نتنازل وال به نأخذ
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 بـإطالق المصـرية السلطات مطالبا عربي أو مصري لصدر توجه لم القسام بنادق أن الزهار وأضاف
 فورا. األربعة المختطفين سراح
 بنــادق أن تعلــم "مصــر :رفــح فــي النطالقتهــا 29الـــ كرىالــذ فــي للحركــة مهرجــان خــالل الزهــار وقــال
 ذكرته لما وفقا ،”الكثير ومنهم منا قتل الذي العدو ضد هي بل عربي صدر إلى يوما توجه لم القسام
 .لألنباء الفلسطينية ”معا“ وكالة
 .”ومحاربتنا إلينا اإلساءة في البعض بلغ مهما العربي العالم عن بعيدة ستبقى وكملتنا "بندقيتنا :وتابع

 اتفاقيـة وخاصـة االحـتالل مـع اتفاقياتـه كافـة“ بإلغـاء عبـاس محمـود الفلسـطيني الـرئيس الزهار وطالب
 التوافـق حكومـة بتصـرف يقبلـوا لـن أنهـم“ مشـددا”  2011الــ بعـد مـا عليـه االتفـاق تم ما وتطبيق أوسلو

 . الحالي؟ الوطني
 
أغزةأبأمنأاإلخاللأيويدأمنأحديدأنمأبيدأسرضوب:أ..أحمادحماسارطالقةأأمهوجانأخالل .6

 وأنـه شـعبنا بثوابت حماس حركة تمسك على حماد، فتحي لحركة حماس السياسي المكتب عضو أكد
 .اإلسرائيلي االحتالل ودحر فلسطين تحرير حتى عنها تراجع وال بحقوقه تفريط ال

 ال إنـه الوسـطى، حافظـةالم فـي الجمعـة، اليوم ظهر 29 الـ الحركة انطالقة مهرجان خالل حماد وقال
 اإلعـــداد معركـــة مواصـــلة إلـــى القســـام كتائـــب داعيـــاً  البندقيـــة، فوهـــة عبـــر إال فلســـطين لتحريـــر ســـبيل

 .االحتالل لمواجهة والتجهير
 القسام كتائب مخاطباً  االحتالل، دحر حتى والمقاومة الجهاد طريق حماس حركة مواصلة على وشدد
 .االحتالل لمواجهة والتدريب اإلعداد من زيداً فم القادمة المرحلة مستوى على كونوا

 المقاومـة، خيار حول شعبنا التفاف تؤكد الوسطى المحافظة في اليوم الحشود هذه بأن حماد وأضاف
 .اإلسرائيلي االحتالل تغيظ حشودكم بأن إياهم مخاطباً 

 فــرجكم إن إيــاهم مخاطبــاً  قريبــًا، بــات االحــتالل ســجون فــي ألســرانا الحريــة موعــد أن علــى حمــاد وأكــد
 .قوسين قاب الحرية وموعد قريب
 كـل حديـد مـن بيـد سنضرب قائالً  بالحزم، سيواجه غزة قطاع في باألمن يعبث من كل أن على وشدد
 .بغزة باألمن يعبث من

 عــــن اإلفــــراج أجــــل مــــن العمــــل بضــــرورة العربيــــة مصــــر جمهوريــــة حمــــاد طالــــب ذاتــــه، الســــياق وفــــي
 فيـه أبـرق الـذي الوقـت فـي غـزة، قطـاع فـي وذويهـم أهلهـم إلـى عـادتهموا   مصـر في األربعة المختطفين

 . حلب في ألهلنا التحية
أ16/12/2016حماس،أأحوكةأمنوقع
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أالمخيماتأاسغقواوأعقىألبراريااأأحوصااأألمسرا:أالقبراري..أممثلأحماسأبالجيشأمسؤنوالاأألقاءهأبعد .7

 الــركن العميــد الجنــوب، فــي نياللبنــا الجــيش مخــابرات مــدير مــع حمــاس، حركــة مــن قيــادي وفــد بحــث
 .لبنان جنوب في الفلسطينية المخيمات في واالجتماعية األمنية األوضاع حمود، خضر
 علـى الجمعـة، اليـوم اللقـاء، عقـب صـحفي، تصـريح فـي بركة علي لبنان في حماس حركة ممثل وأكد
 اللبنـاني السياسـي سـتوىوالم جهـة مـن الفلسطينية والقوى الفصائل بين والتنسيق التواصل تفعيل أهمية

 .أخرى جهة من اللبناني والجيش
 القضــايا ومعالجــة الفلســطينية، اللبنانيــة األخويــة العالقــة تعزيــز علــى يعمــل التواصــل تفعيــل أن وبــّين
 .المطلوبين قضية فيها بما كافة العالقة
 علــى لبنــانيال الجــيش قيــادة مــن وحرصــاً  تطمينــات حمـود خضــر الــركن العميــد مــن تبلغنــا: بركــة وقـال

 .الفلسطينية المخيمات استقرار
 اإلنســـانية الظـــروف لتحســـين لبنـــان فـــي واألمنـــي السياســـي المســـتوى لـــدى اســـتعداداً  لمســـنا: وأضـــاف

 .فلسطين في ديارهم إلى عودتهم لحين لبنان في الفلسطينيين لالجئين واالجتماعية
 بنــاء بوقــف الموحــد الفلســطيني مطلــبال مــع لتجــاوبهم اللبنــاني الجــيش قيــادة إلــى بالشــكر بركــة وتقــدم
 فـي واالسـتقرار األمـن تـوفر مشـتركة أمنية بخطة عنه واالستعاضة الحلوة عين مخيم محيط في جدار
 .وجواره المخيم
 اســتقرار عامــل إال تكــون لـن الفلســطينية المخيمــات أن مؤكـداً  واســتقراره، وأمنــه لبنـان وحــدة دعــم وجـدد
 .لبنان في األهلي السلم لضرب المخيمات تستخدم أن جهة ألي نسمح ولن لبنان، في

أ16/12/2016حماس،أأحوكةأمنوقع
 
أ2016أالعامأفيأالعمالءأأعدادأغواجع"المجدأالمري":أ .8

 قبـــل مـــن علـــيهم المحكـــوم والمتخـــابرين العمـــالء أعـــداد فـــي تراجعـــا 2016 عـــام خـــاص: شـــهد – المجــد
 عــام علــيهم حكــم الــذين العمــالء عــدد أن حيــث ،الســابقة بــاألعوام مقارنــةً  الفلســطينية األمنيــة األجهــزة

 .2015 عام عليهم حكم الذين العمالء عدد نصف هو 2016
 بـين مـا أعمارهم تنوعت فيما اإلعدام، إلى سنوات 7 الـ بين ما 2016 عام في العمالء أحكام وتنوعت

 تنـوع فيمـا السـن، كبـار فئـة فـي كبيـر وانخفـاض الشـباب فئـة على التركيز مع عامًا، 59 إلى عاماً  23
 .جنوبه إلى شماله من غزة قطاع بين سكنهم أماكن
 :يلي ما على نؤكد" األمني المجد" موقع في فإننا سبق ما ذكر ومع
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 العمـالء عـدد وأن االحـتالل، مـع والتعاطي العمالة يرفض أصيل شعب هو الفلسطيني الشعب أن  -
 .ومحافظ واعي مجتمع الفلسطيني معالمجت كون جدًا، قليل عدد هو االحتالل يجندهم الذين

 واحــد عميــل إلــى يصــل غــزة محافظــات بعــض فــي 2016 عــام فــي علــيهم المحكــوم العمــالء عــدد  -
 .جداً  قليل العمالء عدد أن على يدلل وهذا أخرى، محافظات في قليالً  ويزيد

 العمــالء، يــدتزا ومنــع كبيــر، بشــكل العمــالء قضــية تطويــق الفلســطينية األمنيــة األجهــزة اســتطاعت  -
 ذلـك وكـان كبيـر بشـكل االستخباري جهده على أثر وهذا الصهيونية، للمخابرات ضربات عدة وتوجيه
 .مدنية أهداف هي االحتالل أهداف معظم أن حيث ،2014 عام غزة على العدوان في واضحاً 

أ12/12/2016المري،أأمنوقعأالمجد
أ
أالغدويبأخاللأخارينورسأمنأقساميأاسغشهاد .9

 جنـوب خـانيونس مدينة من األبطال شهدائها أحد حماس، لحركة العسكري الجناح القسام كتائب زفت
 صــعاليك أبــو حــافظ موســى المجاهــد الشــهيد إن عســكري، بيــان فــي القســام كتائــب وقالــت .غــزة قطــاع

 .التدريب خالل الجمعة اليوم استشهد خانيونس، مدينة من( عاماً  19)
أ16/12/2016حماس،أأحوكةأمنوقع

 
أأخطيوأغجانوز"أالهنوو"أمرزلأعقىأالسقطةأأمنأاعغداء:أماسحأأسوى .11

 أجهـــزة اقتحـــام إن االحـــتالل، ســـجون فـــي حمـــاس حركـــة ألســـرى العليـــا القياديـــة الهيئـــة هللا: قالـــت رام
 أم) زوجتـه ومهاجمـة الخليـل، شـمال صـوريف بلـدة فـي الهـور جمال القائد األسير عائلة منزل السلطة

 .والوطنية اإلسالمية والقيم األعراف للك خطير تجاوز هو ،(الدين تقي
 الواضـح مـن: "الجمعة صباح عنه نسخة" لإلعالم الفلسطيني المركز" وصل بيان في الهيئة وأضافت

 فـي عـار وصـمة تمثـل والتـي الجبانـة األعمـال لهذه واالستنكار الشجب عبارات تكفي تعد لم أنه اليوم
 ".المرابط شعبنا شباب بحق االحتالل ممارسات مع وتساوًقا وعناصرها، السلطة أمن قادة جبين
 لكـل باألسـر والمقبلـين المقيـدين صـرخة صـرختنا، نطلق االحتالل سجون داخل من إننا: "البيان وقال
 ".شهيد وهو السمع ألقى أو قلب له كان من

 معنــى يعــرف مــن ولكــل والفصــائل، القــوى ولكــل الفلســطيني، الشــعب أبنــاء إلــى نــداء الهيئــة ووجهــت
 .تعبيرها وفق ،"ذوينا عن اآلثمة األيدي وكف المهزلة" هذه وقف أجل من والشرف نخوةال

أ16/12/2016لإلعالم،أأالفقسطيريأالموكز
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أأمنوسكنوأفيأفقسطيريأغقويو:أحنواو .11
 وبضــيافة منــه، 18و الثــاني كــانون 17 فــي ستحتضــن موســكو، أن المؤكــد مــن حمــادة: بــات معتصــم

 إليــه ســُتدعى شــامالً  فلســطينياً  حــواراً  الخارجيــة، وزارة مــن وبرعايــة ،"الشــرقية للدراســات موســكو معهــد"
 الشـــعبية، الجبهـــة" منظمـــة وكـــذلك" الجهـــاد"و" حمـــاس" وحركتـــا الفلســـطينية، التحريـــر منظمـــة فصـــائل
 عـــام أولـــى جولـــة بعـــد الروســـية العاصـــمة تحتضـــنها الحـــوار مـــن الثانيـــة الجولـــة وهـــو". العامـــة القيـــادة
ـــة هـــذه نـــاقشت أن ويَتوقـــع. 2011  إســـرائيل، مـــع التســـوية فيهـــا بمـــا الفلســـطينية، الملفـــات معظـــم الجول

 ".حماس"و" فتح" بين واالنقسام
 - الفلسـطيني بالصـراع الخـاص مؤتمرهـا إرجـاء بـاريس أعلنـت بعـدما يـأتي أنـه اللقـاء هـذا أهمية وتبدو

 نتنياهو ومقاطعة لفرنسية،ا الدعوة مع واشنطن تجاوب عدم تأكد بعدما عدة، ألشهر ربما اإلسرائيلي،
 المــؤتمر، عــن أيضــاً  الفلســطيني الوفــد تغييــب فلســطينية، مصــادر أكــدت كمــا حــتم، الــذي األمــر لهــا،

 أو الخارجيــة وزراء مســتوى علــى يكــون أن عقــده، فــي بــاريس نجحــت حــال فــي المحتمــل، مــن والــذي
 .دونهم
ـــأتي كـــذلك ـــدعوة ت ـــي أميركـــي استســـالم شـــبه بعـــد الروســـية ال ـــدولتين حـــل" تراجـــع  ب وأوروب ـــى" ال  حـــد إل

 نتنيـاهو أن كيـري جـون األميركـي الخارجية وزير واعتراف االستيطان توسع ظل في خاصة التالشي،
 القــدس بلديــة رئــيس لهــا أشــار بديلــة، حلــول علــى ويعملــون الحــل هــذا مثــل يرفضــون وزرائــه ونصــف
 كمــا مــانع، وال ،"ذاتيــة دارةإ ســلطة" هــو أبيــب تــل بــه تســمح مــا ســقف أن أوضــح حــين أخيــراً  المحتلــة
 واالقتصــــادية األمنيــــة المنظومــــة إطــــار فــــي تبقــــى أن شــــرط ،"دولــــة" نفســــها علــــى تطلــــق أن أوضــــح،
 .إلسرائيل

 بعــد مباشــرة ســيأتي أنــه الروســية العاصــمة تحقيقــه إلــى تطمــح كمــا الموســع، موســكو لقــاء أهميــة ولعــلّ 
 فــي حتــى حــاد   وبنقــد الفلســطيني الشــارع مــن بفتــور نتائجــه قوبلــت الــذي الســابع،" فــتح" مــؤتمر انعقــاد
 مــع المفاوضــات النســداد بــدائل تقــديم فــي وفشــله هابطــة مواقــف مــن شــكله لمــا نفســها،" فــتح" أوســاط

ـــه ،"حمـــاس" مـــع االنقســـام إلنهـــاء المحادثـــات وفشـــل إســـرائيل، ـــتهم الـــذي االســـتيطان خطـــر وتجاهل  يل
 ".للحياة قابل يفلسطين كيان" قيام إمكانية ويهدد الفلسطينية األرض

 إلجراء حدة، على كالً  الفلسطينية، الفصائل إلى توجيهها القاهرة تنوي دعوات مع يتزامن موسكو لقاء
 يشــوب الــذي التــوتر إلــى نظــراً  شــامل، حــوار بجولــة اللقــاءات هــذه تتــوج أن دون مــن ثنائيــة، مشــاورات
 ومؤيـدوه إلـى دحـالن محمـد ةبإعـاد" نصـائحها" تجاهـل أن بعـد خاصـة عبـاس، مـع المصرية العالقات
 ".فتح" صفوف
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 سـيتوج وأنـه خاصـة الفلسطينية، للقضايا حلوالً  ويقدم القاهرة، لقاءات من بديالً  موسكو لقاء يشكل هل
 كالعــب موســكو دور تعزيــز هدفــه روســي سياســي نشــاط مجــرد أنــه أم شخصــيًا، الفــروف يرعــاه بلقــاء
 .!األبيض؟ البيت إلى الجديدة ميركيةاأل اإلدارة وصول عشية األوسط، الشرق في رئيس

 أ17/12/2016الرهاو،أبيونوت،أ
أ
 سفيوااألقنوالياتأالمغحدةأفيأ"إسوائيل"أفويدمانرغرياهنوأيوحبأبغعيينأ .12

رحــب رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو أمــس الجمعــة بتعيــين الــرئيس األمريكــي : )أ ف ب(
 ."إسرائيل"ًا للواليات المتحدة لدى ديفيد فريدمان سفير لالمنتخب دونالد ترامب، 

يعـرف »عن التعيين، وأضاف أن نتنياهو « راض  »وقال مصدر في مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء 
 «.ديفيد فريدمان، ويتطلع للعمل عن قرب معه

في بيان بتعيين فريدمان « اإلسرائيلية»وفي وقت سابق، رحبت تسيبي حوتوفلي، نائبة وزير الخارجية 
تعكــس مواقفــه رغبــة فــي تعزيــز قــوة »وأضــافت: ««. إســرائيل»تعيينــه يشــكل خبــرًا جيــدًا ل»ة، إن قائلــ

فـي هـذا الوقـت، وتفهمـًا أن المسـتوطنات لـم تكـن أبـدًا المشـكلة الحقيقيـة « إسـرائيل»القدس كعاصـمة ل
 «.في المنطقة

لســــطينية ألــــف مســـتوطن فـــي األراضـــي الف 400بـــدوره، رحـــب مجلـــس يشــــع االســـتيطاني الـــذي يمثـــل 
لـدى فريـدمان »المحتلة، باختيار السـفير الجديـد. وقـال أوديـد رفيفـي المتحـدث باسـم المجلـس الجمعـة: 

مسـتخدمًا »وسـكانها، بمـن فـيهم الموجـودون فـي يهـودا والسـامرة، « إسـرائيل»محبة عميقة لكل أراضي 
 «.االسم االستيطاني للضفة الغربية المحتلة

أ17/12/2016الخقيج،أالشاوقة،أ
أ
أيوحلأأنيجبأأجزاوأالسد:أليبومان .13

 األســدالــرئيس الســوري بشــار  أنفيغــدور ليبرمــان أ اإلســرائيلياعتبــر وزيــر الــدفاع : أ ف ب -القــدس 
 .اإليرانيينيرحل مع حلفائه  أن"جزار" يجب 

 األســدوقــال ليبرمــان فــي مــؤتمر مــع يهــود االتحــاد الســوفيتي الســابق ليــل الخمــيس "برأيــي الشخصــي، 
 بذبح وقتل الناس". جزار قام 

، نشـره مكتبـه إسـرائيلجنـوب  إيـالتواكد الـوزير فـي مقطـع صـوتي مـن المـؤتمر الـذي عقـد فـي مدينـة 
 من سوريا في مصلحتنا". واإليرانيين إخراجه أن"اعتقد في النهاية 

أ16/12/2016،أالوأي،أعّمان
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أ
 زلأفيأبقداغرافيأالكريست:أسرغصدىألقواوأرغرياهنوأهدمأمراأ"المشغوكةالقائمةأ"وئيسأ .14

قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي،  :األناضول –القدس 
إن المـــواطنين العـــرب سيتصـــدون لقـــرار رئـــيس الحكومـــة اإلســـرائيلية بنيـــامين نتنيـــاهو، القاضـــي بهـــدم 

 منازل عربية.
وية عنصـرية ورخيصـة تهـاجم المـواطنين سنتصـدى بقـّوة ضـد كـل محاولـة شـعب" وقال عـودة فـي بيـان،

 ، وفق تعبيره."العرب
)بــؤرة اســتيطانية قــررت المحكمــة العليــا ” عمونــا“وتــابع أن هــذه المحــاوالت تــأتي كــرّد فعــل علــى إزالــة 

 اإلسرائيلية إزالتها، بسبب وجودها على أراض فلسطينية خاصة، وسط الضفة الغربية(.
 ”.ت مواطنين عرب بموازاة هدم هذه البؤرةنتنياهو يريد هدم بيو “وقال عودة إن 

 ”.وقاحة“وشدد أن تصريح نتنياهو يمثل 
أي وقاحـــة هـــذه أن يقـــوم بـــالتلميح عـــن وجـــود تمييـــز لصـــالح العـــرب؟! وأن يســـاوي بـــين “وتـــابع عـــودة 

 ”.المستوطنين الذين سلبوا األراضي الخاصة، وبين المواطنين العرب الذين يبنون على أراضيهم
أ16/12/2016،ألردنوأيأالينوم،أ

 
أقضاياأالمرطقةأأمامأطاقمأغوامبأيسغعوضوئيسأالمنوسادأ .15

زار رئــيس الموســاد، يوســي كــوهين، الواليــات المتحــدة ســرا، مــؤخرا، والتقــى مــع أعضــاء : بــالل ضــاهر
الطــاقم االنتقــالي الــذي يمهــد لــدخول الــرئيس األميركــي المنتخــب، دونالــد ترامــب، إلــى البيــت األبــيض 

 كانون الثاني/يناير المقبل. 20هامه في وبدء مزاولة م
وذكــرت صــحيفة عيــديعوت أحرونــوتع يــوم الجمعــة، أن كــوهين اســتعرض أمــام طــاقم ترامــب االنتقــالي 
القضــايا المتعلقــة بالشــرق األوســط مــن وجهــة النظــر اإلســرائيلية، وبــين هــذه القضــايا البرنــامج النــووي 

 والقضية الفلسطينية.اإليراني والحرب في سورية وعتهديدات اإلرهابع 
ووفقــا للصــحيفة، فــإن أحــد المواضــيع التــي ناقشــها الوفــد اإلســرائيلي مــع طــاقم ترامــب كانــت مبــادرات 

الفلســـطيني، التـــي ترفضـــها  –ســتطرح للتصـــويت فـــي مجلـــس األمــن الـــدولي لحـــل الصـــراع اإلســرائيلي 
ة المسـتوطنات، ومبـادرة إسرائيل بالمطلق، وهي مشروع القرار الفلسـطيني الـذي يؤكـد علـى عـدم شـرعي

 السالم الفرنسية لتحريك عملية سالم، والمبادرة النيوزيالندية.
أ16/12/2016،أ48عوبأ
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أيفقسطيرالعقمأالفيأالضفةأبحجةأوفعأأمداوسأسغةنورونواأغلق أالأ .16
مدارس تتبع لها في الخليل وبيت لحم،  6أغلقت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين : الخليل

 ضفة المحتلة؛ بحجة رفع العلم الفلسطيني.جنوب ال
وجاء في مراسلة داخلية لـ"أونروا" موجهة إلى مدراء المدارس المغلقة "بناء على قرار من مدير 
عمليات الوكالة في الضفة سيتم إغالق مدارسكم ابتداء من األحد المقبل، بسبب وجود العلم 

 الفلسطيني".
 لمغلقة االنتقال لمدارس أخرى.وتطلب المراسلة، من معلمي المدارس ا

 https://twitter.com/PalinfoAr/status/809724967315243009/photo/1صورة القرار 
أ16/12/2016،أالموكزأالفقسطيريألإلعالم

 
أصرفأمنأالمنوادأالخامأنوالبضائعأللزةأ400يحظوأدخنولأأاالحغاللجمالأالخضوي:أ .17

"األناضول": قالت "اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة"، يوم الجمعة، إن إسرائيل  -غزة 
 صنف من المواد الخام والبضائع المستخدمة بالصناعات المحلية، إلى القطاع. 400تحظر دخول 

بيان صحفي تلقت األناضول نسخة منه، إن وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة غير الحكومية، في 
"منع دخول تلك األصناف من المواد الخام والبضائع، يزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، 
ويفاقم من سوء أوضاعهم االقتصادية جراء الحصار اإلسرائيلي المتواصل للعام العاشر على 

 التوالي".
اري تكبدا خسائر تقدر بماليين الدوالرات بسبب وأضاف الخضري أن "القطاعين الصناعي والتج

 استمرار الحصار وشن إسرائيل ثالث حروب على القطاع".
أ17/12/2016اليام،أوامأهللا،أ

 
أالمويكيةأإلىأالقدسأإعالنأحوبأالسفاوة:أرقلأعكومةأصبوي .18

مريكية عّد خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، نقل السفارة األ: القدس المحتلة
من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، بأنه إعالن حرب على العرب والمسلمين، مندًدا بوعد الرئيس 

 األمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عملية النقل في عهده.
وقال صبري في خطبة الجمعة في المسجد األقصى: إن هذا الوعد يتناقض مع الحقوق الفلسطينية 

 ع القرارات الدولية التي تعد القدس مدينة محتلة، وليست "إسرائيلية".واإلسالمية الثابتة، وكذلك م

https://twitter.com/PalinfoAr/status/809724967315243009/photo/1
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وتساءل "لماذا كان هذا الوعد من ترامب أثناء الدعاية االنتخابية؟"، مبينا أن الجواب واضح "إرضاء 
 اليهود في أمريكا والعالم". 

عني االعتراف بأن وشدد على أن هذا الوعد على حساب حق فلسطين األصليين؛ "ألن نقل السفارة ي
 القدس عاصمة لليهود، وبالتالي يسقط حق المسلمين في هذه المدينة".

وقال: "إذا افترضنا أن هذا الوعد المزعوم قد تحقق ونفذ، فإن هذا يعني أن أمريكا تعترف بأن القدس 
 عاصمة لليهود؛ وبذلك تكون قد أعلنت حربا جديدة ضد أهل فلسطين بل ضد العرب والمسلمين".

أ16/12/2016،أالموكزأالفقسطيريألإلعالم
 
أشهداءأمنأالخقيلأنوجرينأنوطنولكومأسغةاالحغاللأيسقمأجثامينأ .19

يوم الجمعة، جثامين ستة شهداء من  سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء :محافظات
 محافظات الخليل، وجنين، وطولكرم.

بأن سلطات االحتالل سلمت جثامين  وأفادت مصادر في االرتباط العسكري الفلسطيني، لمراسلنا،
الشهداء فراس الخضور من بلدة بني نعيم، ومحمد السراحين من بلدة بيت أوال، وخالد بحر من بلدة 

 بيت أمر، بمحافظة الخليل.
وكانت سلطات االحتالل نقلت جثمان الشهيدة سارة طرايرة إلى جنين، وبعد تنسيق ومتابعة من قبل 

طيني جرى نقل الجثمان إلى المستشفى األهلي في الخليل، على أن يشيع االرتباط العسكري الفلس
 الحقا في بلدة بني نعيم، مسقط رأس الشهيدة.

وفي محافظة جنين، سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي جثمان الشهيد ساري أبو غراب، من بلدة 
 قباطية جنوب المحافظة.

ثمان الشهيدة أنصار حسام هرشة، من بلدة وفي طولكرم، سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ج
 قفين، شمال المحافظة.

أ16/12/2016،أنوكالةأالرباءأنوالمعقنوماتأالفقسطيريةأ)نوفا(
 
 السبنوعيةأاالحغاللأيقمعأمسيواتأالضفة .21

وقوانينه « اإلسرائيلي»خرجت مسيرات بالضفة الغربية المحتلة، منددة باالحتالل : )وكاالت(
واحتجزت قوات االحتالل،  لمستوطنات في الضفة والقدس المحتلتين،العنصرية التي تشرعن ا

متضامنًا أستراليًا خالل مشاركته في مسيرة بلعين األسبوعية غرب رام هللا، ومن ثم أفرج عنه بعد 
 ذلك. 
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وأصيب العشرات بحاالت االختناق جراء استنشاقهم لقنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمها جنود 
 في قمعهم في المسيرة األسبوعية التي يقوم بها أهالي بلعين ومتضامنوهم. االحتالل

أ17/12/2016،أالخقيج،أالشاوقة
 
 غجّددأالمنواجهاتأفيأمخيمأشعفاطأنوأحياءأمقدسية .21

تجّددت المواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل اإلسرائيلي في مخيم شعفاط وسط القدس  :القدس
 في أحياء وبلدات  مقدسية أخرى، يوم الجمعة.المحتلة، و 

وقال مراسلنا، إن مواجهات عنيفة اندلعت بمحيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط، 
وسط إطالق  كثيف للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، والتي رد عليها الشبان 

 نارية.بالحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات ال
ولفت إلى أن المواجهات امتدت إلى الضواحي واألحياء المتاخمة لمخيم شعفاط، في حين لم يبلغ 

 عن إصابات مباشرة أو اعتقاالت.
وكان المخيم شهد، الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل. حيث قالت مصادر 

أحدهم إلى المشفى لتلقي العالج بعد إصابته عبرية إن ستة جنود أصيبوا في المواجهات، ُنقل 
 بحجر.

وتشهد عدة أحياء وبلدات في القدس المحتلة، في هذه األثناء، مواجهات حادة بين الشبان وقوات 
االحتالل تتركز في بلدة العيسوية وسط القدس، وبلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، والعيزرية وأبو 

 بل الزيتون، الُمطل على البلدة القديمة.ديس جنوب شرق القدس، وحي الطور، ج
أ16/12/2016،أنوكالةأالرباءأنوالمعقنوماتأالفقسطيريةأ)نوفا(

أ
 نوالحصاوأ"مخيمأاليومنوك"أبسببأرقصأالوعايةأالطبيةبـأااأفقسطيريأ192أنوفاة:أالعمل"أ"مجمنوعة .22

( عامًا في "مخيم اليرموك" جنوب 70قضى الالجئ الفلسطيني حسين حسين المصري ): لندن
العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد صراع مع المرض نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية وعدم 

 توفر األدوية.
وذكر تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" اليوم الجمعة أن وفاة المصري ترفع 

 ( الجئًا فلسطينيًا.192حصيلة ضحايا الحصار والجوع ونقص الرعاية الطبية إلى )
القيادة  -تأتي وفاة المصري في ظل استمرار حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية و 

( يومًا، والماء 1335( على التوالي، وانقطاع الكهرباء منذ أكثر من )1276العامة على المخيم لليوم )
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ا، وُيحظر على المواد الغذائية والطبية وغيره إدخال( يومًا على التوالي، وُمنع على إثره 796لـ )
األهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من األمن 

 السوري والمجموعات الفلسطينية الموالية لها.
وأشار التقرير إلى أن اشتباكات متقطعة بين الجيش النظامي والمجموعات الفلسطينية الموالية له من 

الخميس الماضيين، على محوري  األربعاءة من جهة أخرى، اندلعت ليل جهة، والمجموعات المسلح
 بين الطرفين. إصاباتشارع المدارس وبلدية اليرموك في شارع فلسطين دون أن تسفر عن وقوع 

من مساحة المخيم، في حين يسيطر الجيش  %60إلى ذلك ال يزال تنظيم "داعش" يسيطر على 
 .%40لية له على النظامي والمجموعات المسلحة الموا

أ16/12/2016قدسأبوس،أ
أ
 لرصوةأأهاليأحقبأنوخطباءأالجمعةأيرغقدنونأبحدةأرظامأالسدأبالدعاءمساجدأغزةأغصدحأ .23

أشرف الهور: خصص خطباء المساجد في قطاع غزة أدعيتهم في صالة الجمعة يوم أمس،  -غزة 
من قوات النظام المدعومة لنصرة أهالي مدينة حلب، في ظل ما تتعرض له المدينة من هجوم واسع 

يران، وطالبوا في الوقت ذاته بضرورة تحرك قادة  بغطاء جوي من روسيا وميليشيات حزب هللا وا 
العرب والمسلمين بشكل عاجل إلنهاء المجازر التي تقترفها قوات النظام، ودعوا للتصدي بقوة ألي 

 عملية تأييد داخلية للنظام السوري.
 17/12/2016القدسأالعوبي،ألردن،أ

 
 أيامبعدأأاإلسوائيقيةأالمقدسيةأشفاءأعبيدنوأالشقنوديأسغسقمأرفسهاأإلداوةأالسجنونغقويو:أ .24

"ُكلما اقترب موعد تسليم نفسي إلدارة السجون االحتاللية أشعُر  :دياال جويحان - القدس المحتلة
هم مدة سبعة وطفلتي لترك أبنائيبالقلق والخوف وطعم النوم ال أعرفه... تفكيري ينصب على مصير 

"... هكذا تفكر المواطنة شفاء عبيدو الشلودي التي نفذت حكما اإلسرائيليةشهور لتنفيذ قرار المحكمة 
تهمة  إلى إضافةبالحبس المنزلي لمدة أحد عشر شهرًا بتهمة التواجد في القدس بشكل غير قانوني 

نزل في بلدة سلوان بالقدس خالل عملية اعتقال ابنها من داخل الم إسرائيلياالعتداء على جندي 
 المحتلة.

عامًا وتحمل هوية )الضفة( وتقطن في بلدة سلوان  19عامًا( متزوجة من مقدسي منذ  37والشلودي )
 9عامًا( والطفلة سيدرا ) 14عامًا( فادي ) 16عامًا(، باسل ) 18أنجبت أربعة ابناء هم "سامر )
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 6قابلة للتجديد مدة كل  إقامةعلى  اإلسرائيلية الداخليةأعوام("، كانت في السابق تحصل من وزارة 
 الدائمة وبسبب االعتقال تم توقيف إصدار )لم الشمل(. اإلقامةشهور من اجل الحصول على 

عند ساعات  2015عام  األولوتقول شفاء في حديث خاص لـ"الحياة الجديدة" خالل شهر تشرين 
ك كنُت مستغرقة بالنوم والى جانبي ابنتي المساء اندلعت مواجهات في محيط حي البستان حين ذا
 إلىاطالق النار توجهت مسرعة  أصواتسيدرا التي كانت تعاني من ارتفاع الحرارة استيقظت على 
 غرفة أبنائي من اجل االطمئنان عليهم ولمشاهدة ما يحدث.

عدها عاد وتضيف "تفاجأت باقتحام قوات االحتالل لمنزلي ومداهمة الغرفة واعتقال ابني فادي وب
نمابأنني لسُت معتقلة  األمرالجنود العتقالي، اعتقدت في بادئ  جانب ابني  إلى أكونمن اجل ان  وا 

قاصر، التفاجأ بأنني بغرف التحقيق معتقلة بعد ان تم عرض فيديو مصور )من مباني  ألنهفادي 
رة التي كانت تتواجد الحجا بإزالةالمستوطنين( في بلدة سلوان كنت حينها ارتدي مالبس البيت وقمت 

 على شرفة المنزل.
النفسي بيني وبين  األسلوبوتستكمل حديثها والدموع تذرف من أعينها لتقول: "اسَتخدم المحققون 

المحاكم عشرات المرات والتحقيقات المتواصلة لياًل  أماموالفتن، وعرضت  األكاذيبابني فادي ونشر 
 .يومًا" 40ونهارًا دون توقف، وقضيت بالسجن 

بعد التحقيق المتواصل تم  األولىوتطرقت بحديثها لرحلة العذاب والتعذيب في )البوسطة( في المرة 
نقلي بالبوسطة مقيدة اليدين والرجلين عندما وطأت قدمي ارض البوسطة كان المكان مظلما بدأت 

بصر وبدأت فقدت ال إنني األولىالمجندة بتفتيشي )شبه عارية( وجلست على الكرسي اعتقدت للوهلة 
شاهدت فقط السواد..! وتم نقلي لسجن الرملة ومن ثم  ألننيبطرق الباب واصرخ هل فقدت البصر 

 لقسم النساء في معتقل )هشارون( حينها حمدت ربي أنني لم أفقد بصري.
القانونية،  اإلجراءاتعني بعد أربعين يومًا بشرط الحبس المنزلي لحين انتهاء  أفرجوتابعت تقول: "

قضاء حكمي بالسجن المنزلي، امتثلت أمام القاضي عدة مرات وصدر بحقي في بداية  وخالل
سنوات  3أشهر وقف التنفيذ لمدة  5شهور واالبتعاد عن القدس و 7الشهر الجاري بالسجن لمدة 

 بتهمة "محاولة االعتداء على الشرطة والتواجد غير القانوني في المدينة".
من التواجد في القدس والى  ال منعكنُت أحمي ابني من االعتقال،  يألننتم توجيه بحقي تهمة كاذبة 

ة وشاب في القدس أ مر إمن حملة الهوية المقدسية، مؤكدًة أن االحتالل ال يفرق بين  أبنائيجانب 
 والكل مستهدف والكل معتقل.
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حًا العاشرة صبا الساعة 2016-12-19وعبرت عن حزنها الشديد عن تنفيذ أمر اعتقالها بتاريخ 
 إلىفي مرحلة حساسة من التعليم وطفلتها الصغيرة التي بحاجة  أبنائهالسجن المسكوبية وترك 

 والدتها كل الوقت.
ابنتها سيدرا قالت: أعشق والدتي وأريد صورة لها كبيرة حتى أضعها بالقرب من وسادتي ألنني اشتاق 

يومًا،  40خالل اعتقالها مدة  لها كثيرا حتى لو كانت قريبة مني... حيُث شعرت بالحزن والمرض
 شهور. 7ستقضي  المرةولكن هذه 

أ
أ16/12/2016الحياةأالجديدة،أوامأهللا،أ

أ
أوامأهللاأغرغصوألقلةأالعوبيةأمديرةلنوحاتأفريةأمنأ .25

، مهندستان فلسطينيتان اّتخذتا من اللغة العربية مفتاحا ”ربا“و” نادية“: محمود قديح -القدس المحتلة 
فن التصميم وحب لتنسيق الخطوط، من خالل إنتاج لوحات إبداعية تحتكر لغة  لما تحترفانه من

 الضاد وحدها المساحة الكاملة فيها.
، أطلقت الشابتان الفلسطينيتّان مشروعهما 2015من شهر تشرين أول/ أكتوبر عام  30في تاريخ 

” كاكينيخليل الس“، على هامش معرض فني استضافه مركز ”وصل“الخاص الذي حمل عنوان 
 بمدينة رام هللا.

أ16/12/2016قدسأبوس،أ
 
أالحسيريأغرديدااأباغفاقيةأاللازأمعأالكيانأالصهينوريأالمسجدمسيوةأمنأ:أعّمان .26

انطلقت مسيرة بعد صالة الجمعة يوم أمس من أمام المسجد الحسيني تنديدًا باتفاقية استيراد : عمان
إلغاء االتفاقية ووقف كافة ممارسات التطبيع الغاز من الكيان الصهيوني، حيث طالب المشاركون ب

 مع االحتالل.
وردد المشاركون في المسيرة التي دعت "الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان 
الصهيوني" هتافات نددت باالتفاقية وطالت بمحاسبة من وقع عليها لما تمثله االتفاقية من رهن 

الصهيوني وخيانة لدماء الشهداء األردنيين والفلسطينيين، ودعمًا لموازنة لمصادر الطاقة يد العدو 
كما طالب المشاركون بإلغاء معاهدة وادي  الفلسطيني،االحتالل الذي يواصل جرائمه بحق الشعب 

 عربة وطرد السفير اإلسرائيلي من عمان.
أ16/12/2016،أالسبيل،أعّمان
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أاإلسوائيقيأ"سنوياتقارنونأالغ"مشونوعأأيدينالبولمانأالعوبيأ .27

أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي مشروع القانون المدعو : أحمد شعبان -القاهرة 
وجميع أشكال مصادرة األراضي الفلسطينية وهدم المنازل الذي أجازه الكنيست « قانون التسويات»

 اإلسرائيلي مؤخرا.
ر حجر عثرة في طريق السالم، مشيرا إلى رفضه وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا المشروع يعتب

بشرعية « إسرائيليا»القاطع له حيث إن هذا القانون يناقض القانون الدولي وهو ما يعني االعتراف 
 «.غير قانونية»آالف الوحدات االستيطانية 

فل أعرب السلمي عن تضامن البرلمان العربي مع القضية الفلسطينية والدفاع عنها في جميع المحا
الدولية، مؤكدا أن خطورة هذه اإلجراءات تفرض على المجتمع الدولي أن يقف بقوة في وجه 
سياسات االحتالل مدافعا عن مبادئ الحق والعدل والقانون الدولي ومطالبا إياه بتحمل مسؤولياته 

 حيال هذه االنتهاكات الجسام التي يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. 
أ17/12/2016،أالغحاد،أأبنوأظبيا

أ
أ"شوعرةأاالسغيطان"أإلىارنونأالكريستأالهادفأبقأيرددأالعوبياالغحادأالبولماريأ .28

، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في بيان باسم االتحاد، «االتحاد البرلماني العربي»ندد رئيس 
نية ومصادرة مزيد من شرعنة البؤر االستيطا إلىالهادف  األخيرقانون الكنيست اإلسرائيلي »بـ

يشرع »َتَحدّ  سافر للعدالة واعتداء جديد على الشعب الفلسطيني »، معتبرا انه «األراضي الفلسطينية
 «.الباطل ويبيح السرقة والظلم

 «.اتخاذ خطوات جديدة لوضع حد لغطرسة االحتالل اإلسرائيلي»وناشد المجتمع الدولي 
تنكر هذا العمل الشنيع، الخارج على كل القوانين، إن االتحاد البرلماني العربي يس: »أضاف

 «.األرضوالمخالف للقوانين الطبيعية لإلنسان، وهو تحد سافر للعدالة على وجه 
الفلسطينيين بكل ما أوتينا من قوة لنكون لهم سندا في مواجهة  إخوانناجانب  إلىوقال: إننا نقف 

 أيضاقهم الطبيعية والمشروعة، ومؤكدين لهم االحتالل وسياسته، مؤكدين لهم ضرورة التمسك بحقو 
إن إعطاء السرقة صفة قانونية، وتشريعها من أي »وختم  ما سلب منهم سيعود مهما طال الزمن. أن

 «.عمل مشروع إلىيتحول  أنجهة ال يمكن 
أ17/12/2016،أالسفيو،أبيونوت

أ
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أنوفدأغوكيأيغفقدأعددااأمنأمشاويعأالمياهأنوالصوفأالصحيأبلزة .29
تفقد وفد دبلوماسي ووزاري تركي، زار قطاع غزة، عددًا من مشاريع المياه والصرف  :وفا -غزة

 الصحي في القطاع.
وذكرت سلطة المياه في بيان أمس، أن زيارة الوفد المكلف من رئاسة الجمهورية، خصصت لمتابعة 

هدف إلى حل احتياجات قطاع غزة المائية والبحث في سبل المساهمة في البرامج والمشاريع التي ت
 هذه األزمة.

واطلع الوفد على الوضع المائي، والمعيقات التي تعترض تنفيذ البرامج االستراتيجية، كما تفقد 
مشروعي التحلية محدودة الكمية في جنوب القطاع التي ستخدم سكان رفح وخان يونس، ومحطة 

لية، وتعرف على معالجة الصرف الصحي في شمال القطاع، التي ستخدم سكان المنطقة الشما
تطورات العمل في المشروعين والتحديات التي تواجههما وتواجه مشاريع المياه والصرف الصحي في 

 القطاع.
أ17/12/2016،أالحياةأالجديدة،أوامأهللا

أ
ألققدسأالميوكيةفوي أغوامبأيؤكدأالغزامهأبرقلأالسفاوةأ .31

 الجمعة، إن أمسالمنتخب، مساء  ركياألميرويترز: قال الفريق االنتقالي للرئيس -واشنطن/القدس 
دونالد ترامب ال يزال ملتزما بشدة بالوعد الذي قطعه على نفسه أثناء حملته االنتخابية بنقل السفارة 

 القدس. إلىمن تل أبيب  األميركية
المحامي ديفيد فريدمان الذي أعلن اختياره لمنصب  إنوقال جيسون ميلر المتحدث باسم ترامب 

ن أمس الخميس "يتشارك نفس وجهة النظر"، بأن السفارة يجب نقلها على الرغم من السفير أول م
ثارةالمستمرة منذ عقود  األميركيةخطر تغيير السياسة  . لكن ميلر قال انه اإلسالميغضب العالم  وا 

 جدول زمني لمثل هذه الخطوة. إعالن"من المبكر" 
ينية ويعمل حاليا لدى معهد بروكنجز في وقال خالد الجندي وهو مستشار سابق للقيادة الفلسط

والفلسطينيين والعرب  لإلسرائيليينتأكد اختياره فسيكون من الصعب للغاية بالنسبة  إذاواشنطن "
 عدم استنتاج... أن الواليات المتحدة لم تعد تؤيد حل الدولتين". وآخرين واألوروبيين
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قطيعة مع نهج  إلىاختيار فريدمان قد يشير  إنفي الواليات المتحدة  آخرونفي حين قال محللون 
لكن سفراء الواليات المتحدة ال  إسرائيلمع حليفته  األحيانالرئيس باراك أوباما المتشدد في بعض 

أي مدى سيكون ترامب مستعدا  إلىكما أنه لم يتضح بعد  األوسطيقودون عادة سياسة الشرق 
 للخوض فيها.

أ17/12/2016،أاليام،أوامأهللا
أ
أيعاوضأغعيينأفويدمانأ"يأسغويتج" .31

األميركي اليساري، جي ستريت، عن معارضته الشديدة لتعيين  -عبر اللوبي اليهودي : بالل ضاهر
ديفيد فريدمان سفيرا للواليات المتحدة في تل أبيب، واعتبر أن عهذا التعيين متسرع ويضع مصداقية 

 في خطرع.   وسمعة الواليات المتحدة في الشرق األوسط والعالم كله
وأضاف جي ستريت في بيان، اليوم الجمعة، أن تعيين فريدمان يتناقض مع المبادئ األساسية 

اإلسرائيلية، وأن عفريدمان يفتقر ألية خبرة دبلوماسية ووضع سياسات، وهو  –للعالقات األميركية 
أسوأ "ين على أنهم صديق أميركي قيادي لحركة االستيطان وهاجم يهودا ليبراليين يؤيدون حل الدولت

 ’ع.من كابو
وتابع جي ستريت أنه عسنضع أمام أعين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتعين عليهم المصادقة على 
التعيين حقيقة أن المواقف والقيم التي يمثلها فريدمان تتعارض مع موقف غالبية يهود الواليات 

 المتحدةع.
أ16/12/2016،أ48عوبأ

أ
ألمرصب..أكيأمنونأمعأحلأالدنولغينأنووفعأالقينودأعنأغزةاأملادوةفيأآخوأإفادةأقبلأ .32

دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، مجلس األمن : نيويورك/محمد طارق
الدولي إلى " إعادة التأكيد وبدون تحفظات على عدم وجود بديل آخر لمبدأ حل الدولتين )الفلسطينية 

 رفع القيود المفروضة على قطاع غزة. واإلسرائيلية("، باإلضافة إلى
وقال كي مون في آخر إفادة يقدمها في مجلس األمن قبل مغادرة منصبه نهاية الشهر الجاري: "إنني 
أحثكم )يقصد أعضاء المجلس( على استكشاف إمكانات واسعة من الحوافز والبدء فورا، بالتشاور مع 

تفق عليه للمضي قدما إلى حل نهائي لهذا النزاع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، في وضع إطار م
 على أساس المفاوضات المباشرة".
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وأكد األمين العام في الجلسة المنعقدة حاليا حول القضية الفلسطينية أنه من الضروري أيضا أن 
يشهد المجتمع الدولي "خطوات شجاعة من قبل الفلسطينيين واإلسرائيليين تسمح لمفاوضات ذات 

 معني".
ابع: "نقترب من الهاوية بسبب أفعال أولئك الذين يسعون لتدمير آفاق السالم بين الفلسطينيين وت

سرائيل". واعتبر كي مون أن "غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أراض  فلسطينية محتلة منذ عام  وا 
1967." 

في األراضي  كما أكد أمين عام المنظمة الدولية على "عدم مشروعية االستيطان اإلسرائيلي
 الفلسطينية المحتلة".

وفي هذا الصدد، توجه ألعضاء مجلس األمن بالقول " النشاط اإلسرائيلي االستيطاني ينتهك القانون 
ألف  600ويصل حاليا إلى  %30الدولي واتفاقيات جنيف، وأن وعدد المستوطنين يتزايد بنسبة 

 شخص".
ة بـ"الحساس للغاية"، محذرًا من أنه يمكن أن ووصف المسؤول األممي، الوضع الحالي في قطاع غز 

وأردف قائال " االستيطان  "ينفجر ما لم يتم رفع القيود المفروضة على الفلسطينيين في القطاع".
 اإلسرائيلي واألمر الواقع وتزايد الضغوط على غزة يحول دون تحقيق التنمية لدى الفلسطينيين".

أ16/12/2016لألرباء،أأالراضنولنوكالةأ
أ
أالقدسأالعاصمة"يسغعجلأالعملأمنأأ"إسوائيل"السفيوأالميوكيأالجديدأفيأ .33

رحبت أوساط يمينية وقيادة المستوطنين في إسرائيل بقرار الرئيس المنتخب : اسعد تلحمي -الناصرة 
دونالد ترامب تعيين مستشاره لشؤون إسرائيل خالل معركته االنتخابية المحامي اليهودي األميركي 

 عامًا( لمنصب سفير أميركا الجديد لدى إسرائيل،  57مان )ديفيد فريد
، «بصديقي منذ زمن وهو مستشار أمين»وكان الرئيس المنتخب أشاد في بيان صادر عن طاقمه 

ستكون األساس لمهمته الديبلوماسية، وستكون ذخرًا عظيمًا »مضيفًا أن عالقاته الجيدة مع إسرائيل 
 «.يز العالقات مع حلفائنا والسعي إلى السالم في الشرق األوسطللواليات المتحدة... وهدفنا تعز 

ينتظر بفارغ الصبر »ونقلت وسائل إعالم أميركية عن فريدمان قوله تعقيبًا على خبر نية تعيينه، أنه 
تعيينه في هذا المنصب من أجل العمل على تعزيز عالقات إسرائيل مع الواليات المتحدة من السفارة 

 «.لقدس بصفتها عاصمة إسرائيل األبديةاألميركية في ا
وتناولت إسرائيل األسبوع الجاري احتماالت نقل السفارة األميركية إلى القدس المحتلة، وأشارت تقارير 
صحافية إلى أن مساعدي ترامب أجروا في األسبوعين األخيرين اتصاالت مع الجهات اإلسرائيلية 
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إلى القدس. وكانت مستشارة ترامب خالل حملته  المعنية في شأن نقل مقر السفارة األميركية
االنتخابية كالي آن كونوي قالت مطلع األسبوع إن مسألة نقل السفارة تحتل أولوية عالية لدى ترامب، 
الذي وعد بأن اإلدارة األميركية برئاسته ستعتبر القدس الموحدة عاصمة إلسرائيل، وستنقل السفارة 

 األميركية إليها.
أ17/12/2016،أالحياة،ألردن

أ
ألقفقسطيريينأنواإلسوائيقيينأإيجابياتالسنويدأغؤكدأدعمهاألمؤغموأباويسألقسالمأنوغوىأفيهأ .34

قالت وزيرة خارجية السويد مارغوت وولستروم، إن نجاح مؤتمر باريس : رام هللا/ قيس أبو سمرة
الجانبين للسالم المنوي عقده مطلع العام المقبل، له انعكاسات على كافة األطراف وخاصة 

 وأكدت موقف بالدها الداعم لفلسطين، وإلنجاح مؤتمر باريس. الفلسطيني واإلسرائيلي.
في مقر  اليوم،جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي مساء 

 وزارة الخارجية بمدينة رام هللا وسط الضفة الغربية.
لما له من انعكاسات إيجابية على كافة األطراف خاصة وأضافت "من الضرورة نجاح مؤتمر باريس، 

، كونه سيبحث إمكانية توفير مظلة دولية الستئناف المفاوضات بين واإلسرائيليالجانبين الفلسطيني 
وبينت أنها تعمل من خالل  الطرفين بهدف إنهاء الصراع وتحقيق األمن والسالم لكافة األطراف".

 مجتمع المدني المنبثقة على المبادرة الفرنسية، إلنجاح المؤتمر.ترأسها المجموعة التي تعنى بال
ولفتت وولسترم إلى أن موقف السويد ثابت وداعم لكل الجهود الدولية الرامية لتخفيف حدة التوتر 

"بالدي تتبنى مواقف متوازنة ترقى  وتابعت: وبناء جسور الثقة والسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
 تطلعات الشعوب باالستقالل والحرية وتقرير المصير".إلى تلبية 

بدوره، أشار المالكي إلى أنه بحث مع ضيفته السويدية إمكانية المساعدة في الحصول على اعتراف 
مكانية دعم المفاوضات الهادفة النضمام فلسطين  اتفاقية  إلىدول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وا 

 وروبي، فضاًل عن التطورات الحاصلة في األراضي الفلسطينية.الشراكة الكاملة مع االتحاد األ
ووصلت وزيرة خارجية السويد، رام هللا مساء أمس، في زيارة تستمر ثالثة أيام تلتقي خاللها الرئيس 

 محمود عباس.
 وكانت إسرائيل قد رفضت استقبال "وولستروم" بسبب مواقفها المؤيدة للفلسطينيين. 

أ16/12/2016باء،ألألرأالراضنولنوكالةأ
أ
أ
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أمقينونأينوونوألدعمأبوامجأ"النورونوا"أالساسيةأ20االغحادأالنوونوبيأيقدمأمساهمةأبقيمةأ .35
مليون يورو لدعم البرامج األساسية لوكالة  20ساهم االتحاد األوروبي بمبلغ إضافي قيمته : القدس

 )األونروا(، التي تشمل التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية.
ذكر بيان صادر عن "األونروا"، مساء اليوم الجمعة، أنه سيكون لهذه المساهمة دور مهم في سد و 

وستتيح لألونروا أن تواصل دعم احتياجات الالجئين الفلسطينيين في  2016العجز في التمويل لسنة 
 جميع أقاليم عملها.

لمانحة المتعددة األطراف التي ونوه البيان إلى أن االتحاد األوروبي ال يزال يشكل أكبر الجهات ا
 تدعم برامج "األونروا" وخدماتها األساسية.

مليون يورو  82وأضاف أن هذا التبرع األخير يأتي إضافة للمساهمة السنوية لالتحاد األوروبي بقيمة 
مليون يورو  138.5في ميزانية البرامج للوكالة، ويرفع إجمالي مساهمة االتحاد في دعم الوكالة إلى 

 ، بما يشمل المساهمات في دعم المشاريع والنداءات الطارئة.2016سنة  في
 16/12/2016،أنوكالةأالرباءأنوالمعقنوماتأالفقسطيريةأ)نوفا(

 
أماذاأيفعلأرغرياهنوأفيأأذوبيجان؟ .36

 حسام الدجني
أنهى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي زيارته ألذربيجان وتوجه لكازخستان أول من 

مس، وأكد نتنياهو أن الهدف من الزيارة توطيد وتجديد العالقات مع اذربيجان التي تقدم لـ)إسرائيل( أ
وفتح  اإلسالميقرابة نصف نفطها. وأضاف نتنياهو: هذه الزيارة جاءت لتحريك الرأي في العالم 
قامة اتفاقيات سالم أكثر عمقًا مع شعوبه". من جانبه قال الر  ئيس األذربيجاني أبواب للتقارب معه وا 

إلهام عالييف إن حجم التعاون في مجال المعدات العسكرية الدفاعية بين )إسرائيل( وأذربيجان بلغ 
 نحو خمسة مليارات دوالر.

فهل تعكس الزيارة توجهات أو استراتيجيات صهيونية جديدة؟ وما هي األسباب التي تدفع أذربيجان 
ى الرغم من التقاطع األيديولوجي بين البلدين؟ وكيف للتحالف مع )إسرائيل( على حساب إيران عل

 تستثمر )إسرائيل( النزاعات والخالفات الدولية لصالحها؟
تحمل زيارة نتنياهو إلى أذربيجان دالالت ورسائل سياسية كبيرة ليس للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

نما للعالم العربي  و مؤخرًا شكل وجوهر أجمع، حيث يعكس حراك نتانياه اإلسالميفقط، وا 
 االستراتيجية الصهيونية الجديدة التي تقوم على ثالث ركائز هي:

 . عملية )السالم( مع المحيط الخارجي غير مرهونة بنجاح )السالم( مع الفلسطينيين.1
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سالمية، وقد تصوت لها دول 2 . )إسرائيل( دولة طبيعية بالمنطقة تربطها عالقات مع دول عربية وا 
 ت أم مسيحية في المحافل الدولية، وبذلك تتمتع بشرعية طبيعية مثلها مثل باقي الدول.كان إسالمية

. األمن، حيث تولي دولة االحتالل اهتمامًا كبيرًا باألمن الذي يحمي مصالح )إسرائيل( في 3
 المنطقة.

خارجية هناك عالقات دبلوماسية واستراتيجية بين )إسرائيل( وأذربيجان، فقد سبق وأن زار وزير ال
م، وناقشا سبل التعاون االستراتيجي بين البلدين، والملف النووي 2012ليبرمان أذربيجان عام  فيغدو

اإليراني. وحينها نشرت مجلة "فورين بوليسي" األمريكية تقارير تفيد بأن )إسرائيل( اشترت من 
د اإليرانية، وتخشى أذربيجان مطارًا عسكريًا يطلق عليه مطار أذربيجان وهو مطار قريب من الحدو 

اإلدارة األمريكية من أن يستخدم كقاعدة جوية إسرائيلية في حال قررت األخيرة توجيه ضربة عسكرية 
 للمنشآت النووية اإليرانية.

منهم مسلمون  %80الالفت أن أذربيجان دولة إسالمية يبلغ تعداد سكانها نحو ثمانية ماليين نسمة، 
 كيلو متر. 756يران بحدود يبلغ طولها شيعة )اثنا عشرية(، وتجاورها إ

ومن األسباب التي تدفع أذربيجان للتحالف مع )إسرائيل( على حساب إيران على الرغم من التقاطع 
األيديولوجي بين البلدين، هو دعم إيران الالمحدود ألرمينيا )المسيحية( في صراعها مع أذربيجان 

 م.1994المعركة عام  على إقليم ناغورني كرباخ، حيث خسرت أذربيجان
وهنا البد من معرفة أن آخر اإلحصائيات تشير إلى أن ثلث سكان إيران من األذريين، ويبلغ عددهم 
ما يقارب العشرين مليون نسمة، يتحدثون بلغة مشتركة مع سكان أذربيجان وهي اللغة التركية، 

 وتربطهم تقاليد وعادات وثقافات مشتركة وتفصل بينهما الحدود.
هنا يأتي دعم إيران ألرمينيا على حساب أذربيجان حتى تبقى األخيرة في حالة استنزاف دائم، ومن 

ألنه في حال امتلكت أذربيجان القوة فإنها تستطيع تحريك ورقة األذريين في إيران وتطالب بضمهم 
رزهم مير إلى الدولة األذربيجانية، وينحدر بعض زعماء المعارضة اإليرانية إلى أصول أذرية ومن أب

 حسين موسوي.
وهنا تأتي العقلية الصهيونية التي تلعب دائمًا على المتناقضات وتستثمرها لمصالحها القومية، وفعاًل 
بدأت )إسرائيل( تقوية نفوذها في أذربيجان، حتى استطاعت أن تمتلك مطارات عسكرية وعالقات 

لك كون أذربيجان تشكل خاصرة ثنائية واقتصادية، وينسجم الفكر االستراتيجي الصهيوني مع ذ
ضعيفة إليران بحكم الجغرافيا والتاريخ، ومن هنا نقرأ أهمية الزيارات المتكررة لقادة صهاينة ألذربيجان 
آخرها كانت زيارة رئيس الحكومة نتانياهو للعاصمة باكو، حيث تريد )إسرائيل( في وقت واحد 

 توصيل ثالث رسائل:
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ذري وحكومته بأن )إسرائيل( جاهزة لدعمه في كل المجاالت، وأن الرسالة األولى: إلى الشعب األ
 أربعة وعشرين عامًا من العالقات الدبلوماسية بين البلدين ستجني أذربيجان ثمارها قريبًا.

الرسالة الثانية: موجهه إلى إيران، بأن توجيه ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية اإليرانية قد ينطلق من 
 سرائيل( لها اليد الطولى في منطقة القوقاز.أذربيجان، وأن )إ

، ومفادها أن )إسرائيل( تدعو تلك الدول إلقامة واإلسالميةالرسالة الثالثة: موجهة إلى الدول العربية 
عالقات طبيعية معها، والتأكيد على المصالح المشتركة التي ستعود على شعوب تلك البلدان، مع 

( في مجاالت التكنولوجيا والزراعة واألمن إسرائيلمكن أن تقدمها )التلويح بحجم القدرات التي من الم
 )مكافحة اإلرهاب والتسلح(.

أ16/12/2016،أرنونأبنوست
أ
 دنولأالطنوائفأفيأالف  .37

 حافظ البرغوثي
إلى األمام وتفرض على « إسرائيل»التقسيمات الطائفية والعرقية المحتملة تدفع بمشروع يهودية 

منذ فترة الحديث « اإلسرائيلي»بها كدولة دينية لليهود يكثر قادة االحتالل المجتمع الدولي االعتراف 
عن التقسيم الطائفي في سوريا والعراق كحل لما أسموه أزمات المنطقة، بدءًا من وزير الحرب السابق 

فة. موشيه يعلون وصواًل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرورًا بكبار المسؤولين في الوزارات المختل
تتمنى دوما إعادة تجزئة األقطار العربية إلى دويالت عرقية وطائفية ضعيفة ألنها « إسرائيل»و

ستبقى القوة المهيمنة في المنطقة بعد زوال القومية العربية وتحويلها الدول العربية إلى دول مسخ ال 
 قوة.  حول لها وال

« إسرائيل»مارونية في لبنان تكون موالية لالقديم يهدف إلى إقامة دولة « اإلسرائيلي»وكان المخطط 
ألن التفريخ الطائفي يصب في مصلحتها ويضعف المحيط  1982ومن هنا جاء اجتياح لبنان عام 

 العربي. 
حاول قادته تقسيم العرب الواقعين تحت احتالله إلى أقليات طائفية « اإلسرائيلي»ومنذ قيام الكيان 

الهوية كدرزي أو مسيحي أو بدوي أو سني الخ.. لتفادي وضع وعرقية بوضع اسم الطائفة في بطاقة 
كلمة عربي، وأخيرًا صاروا يشيرون إلى المسيحي بأنه آرامي، ألن سياسة فرق تسد القديمة ما زالت 
قائمة لنفي القومية العربية. وجاءت الفتن والحروب في العراق وسوريا واليمن وليبيا لتفتح آفاقا جديدة 

التي ترى أن التقسيمات الطائفية والعرقية المحتملة تدفع بمشروع يهودية « إلسرائيليةا»أمام السياسة 
إلى األمام وتفرض على المجتمع الدولي االعتراف بها كدولة دينية لليهود ما يعني ضمنًا « إسرائيل»
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إسقاط حقوق العرب أصحاب األرض مثلما أسقط وعد بلفور حقوقهم السياسية. ولعل التنظيمات 
في قيام الدول الطائفية. « اإلسرائيلي»رهابية في العراق وسوريا تنفذ حاليًا نصوص المشروع اإل

أو األمريكية ألن الواليات المتحدة تحبذ قيام دولة « اإلسرائيلية»فالتقسيم وارد سواء في المخططات 
لمشروع طالما أنها ال كردية متصلة األرجاء في سوريا والعراق وال تقلقها المعارضة التركية لمثل هذا ا

 تمس األرض التركية. 
فالمشاريع الكثيرة التي تم الحديث عنها مثل سايكس بيكو جديد ليست ضربًا من الخيال بل نجد 
الجميع يعارضها لكنهم في النهاية يعملون لتنفيذها. وكان اإلعالم األمريكي أسهب في الحديث عنها 

لتسويقها وضمان أن يعتاد الناس عليها حتى إذا جرى « الربيع العربي»منذ بداية فتن ما يسمى 
تنفيذها ال تقابل بردود فعل معاكسة: ولهذا تحالفت اإلدارة األمريكية مع إيران وأغمضت عينها عن 

 التدخل اإليراني في العراق على أمل أن يتم تقسيم العراق من دون مزيد من القتل والدم. 
رضت فكرة تقسيم العراق لكن الكثير من الخبراء المقربين من وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما عا

الحزب الديمقراطي استنتجوا في النهاية أنه ال بد من تقسيم العراق حيث فقدت الدولة العراقية هيبتها 
وتناوشتها الميليشيات والمنظمات، ولعل المستشار للرئيس األمريكي الجديد دونالد ترامب وهو وليد 

تقسيم العراق بل وكل دول الشرق األوسط على أسس طائفية وعرقية لتدمير الدول فارس من مؤيدي 
 القائمة بالكامل بما فيها لبنان مع أن جذور فارس لبنانية. 

وتعود جذور مبدأ التفتيت للعالم العربي إلى المنّظر برنارد لويس الذي زعم أن القبلية والطائفية 
من إقامة دولة حديثة لذا فالتقسيم وارد ونشرت وزارة الدفاع  السائدة في العالم العربي تمنع العرب

األمريكية أطروحات لويس مع خرائط تبين كيف أن كل دولة عربية مهيأة للتقسيم إلى عدة دول 
 طائفية أو عرقية، وتبّني وزارة الدفاع لألطروحات يعني أنها قيد البحث للتنفيذ الحقًا. 

إن العرب والمسلمين قوم فاسدون ُمفسدون »صحفية قوله: ونقل عن برنارد لويس في مقابلة 
ذا ُتركوا ألنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية  فوضويون ال يمكن تحضيرهم.. وا 
إرهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات.. ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم هو إعادة 

لذلك فإنه من الضروري إعادة تقسيم األقطار العربية و »ويضيف: ...« احتاللهم واستعمارهم 
واإلسالمية إلى وحدات عشائرية وطائفية.. وال داعي لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعاالتهم وردود 
أفعالهم.... ويجب أن يكون شعار أمريكا في ذلك: )إما أن نضعهم تحت سيادتنا أو ندعهم ليدمروا 

هي تدريب شعوب المنطقة على « دة احتاللهم أن تكون مهمتنا الُمعلنةحضارتنا(.. وال مانع عند إعا
 الحياة الديمقراطية. 
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الفوضى »من هنا نفهم ما قصدته كونداليزا رايس من دمقرطة الشرق األوسط الجديد من خالل 
لهم الحديث اآلن عن التقسيم الطائفي ألنه الحل « اإلسرائيليون»، ومن هنا نفهم لماذا يكثر «الخالقة

مطلقة على الجوار العربي المدمر بعد انهيار « إسرائيلية»لتثبيت مبدأ الدولة اليهودية وهيمنة 
 الجيوش العربية والدول.

أ17/12/2016،أالخقيج،أالشاوقة
أ
أحغىأأ.بأيهنوشعألمأيعدأيؤمنأبحلأالدنولغين! .38

 يعقوب احمئير
ور، ويعترف بالخطأ بفم مآلن، هناك كاتب من اليسار اسمه يسبقه، يقف أمام عدد قليل من الجمه

ظهر أ.ب. يهوشع، مؤخرًا، أمام بعض المستمعين في قاعة معهد «. يمكن»وبدون « لكن»بدون 
لقد أخطأت، إن ما »السياسة وقال، ليس هذه الكلمات بالضبط ولكن بهذا المعنى:  ألبحاثالقدس 

 «.آمنت به وطالبت بتحقيقه تحطم إلى شظايا
كهذا في الساحة العامة والسياسية. وقد جاء أ.ب يهوشع ليقول لمعسكر ال يحدث دائما اعتراف 

 -اليسار أو لمعسكر السالم إنه لم يعد يؤمن بحل الدولتين على اعتبار أنه حل للصراع اإلسرائيلي 
 الفلسطيني.

إن هذا انقالب فعلي. أ.ب يهوشع لم يعد يؤمن بما آمن به أو الذي صرح به بنيامين نتنياهو: 
ن. بما يشبه خطة جديدة وبديلة، يقوم يهوشع بتحليل المزاج في العالم، اآلن، الذي يتوجه نحو دولتي

 الحدود، ونحو القومية اآلخذة في االزدياد. إغالقاليمين، ونحو 
من هنا يأتي استنتاجه حول الوضع الخاص بنا: في هذه الظروف، حيث إن العالم يهتم بميوله 

ن يجد الوقت والقوة لفرض حل على اإلسرائيليين والفلسطينيين. ويقول السياسية، من المشكوك فيه أ
 إخالءدولتين يمكن أن يتحقق. ال يمكن  إلىمن المشكوك فيه أن تقسيم ارض إسرائيل »يهوشع: 

 «.ألف مستوطن 450
عدد من االستنتاجات المفاجئة جدا. فهو يعتقد أنه ستقوم دولة  إلىمن هذه النقطة يصل يهوشع 

دولة ثنائية القومية.  إلىة القومية، أي أنه يتبنى ما يحذر منه اليسار: المسار الحالي يؤدي ثنائي
ولكن مراجعة التاريخ القصير إلسرائيل يبث التفاؤل لدى يهوشع. هناك تعايش بين اإلسرائيليين وبين 

 العرب اإلسرائيليين.
لمختبر والنموذج للدولة ثنائية القومية. ومن يعتقد غير ذلك يقول له: القدس يمكنها أن تكون بمثابة ا

للطرفين اللذين يعيشان في  إيجابيةبشكل نظري، القاضي من السويد كان سيعطي عالمة »وفي قوله 
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العدائية التي قام بها العرب اإلسرائيليون أو اليهود اإلسرائيليون ضد  باألعمالإنه يستخف «. إسرائيل
ل ويصرخ يهوشع. أول من فهم فرصة هذا التعايش كان دافيد ، كما يقو «هذا التعايش ينجح»العرب. 

 الدولة مباشرة. إقامةألف عربي بعد  165بن غوريون، الذي منح المواطنة اإلسرائيلية لـ 
، يوجد في جوهره منح «تفكير مختلف»القدس، حسب يهوشع، ال يمكن تقسيمها. نحن بحاجة الى 

وهو «. ج»ألف فلسطيني من سكان مناطق  90البداية لـ المواطنة. ويقترح يهوشع منح المواطنة في 
وغيره. إن خطوة  األدنىيقصد المواطنة المتساوية مع جميع الحقوق: التأمين الوطني وأجر الحد 

 «.ستخفف من ورم االحتالل»كهذه، حسب قوله 
جديد للنظام في دولة  إطار إلى؟ هل هناك حاجة اإلطارلكن يهوشع ال يفسر: ماذا سيكون 

 إسرائيل؟ هل سيوافق الفلسطينيون على المواطنة اإلسرائيلية؟
كثيرة، لكن لم يكن هناك وقت كي يجيب يهوشع عليها، بناء على  أسئلةالنقاش  أثناءلقد طرحت 

الذي تحدث عنه بحماسة، لكن بدون تفصيل عملي. لقد امتنع عن « الدولة ثنائية القومية»هدف 
عاصمتين، فان  إلىفي الرأي يتحدثون عن تقسيم القدس  أصدقاؤه ذلك. وفي الوقت الذي ما زال فيه

يهوشع يرى أن القدس هي نموذج للمستقبل. إذا كان أصدقاؤه في اليسار فوجئوا، فقد قال يهوشع 
 «.اليسار عالقة من ناحية التفكير أوساط»لمستمعيه في تلك األمسية: 

اء استمر ساعة ونصف الساعة مع الرئيس هذا اللقاء بعد لق إلىفي المقدمة تحدث عن أنه جاء 
في اللقاء مع الرئيس.  األقوالأن هذه كانت روح  إلىرؤوبين ريفلين وحاييم غوري. وأشار يهوشع 

 يهوشع، فهل وافق رؤوبين ريفلين، في المقابل؟. أقوالرغم أن غوري كان متحفظا على 
كانت شخصية يسارية مثله تحطم  إذاكثيرة. ولكن  أخرى وأسئلةلم يتبق وقت لمناقشة هذا السؤال 

رياح  –يهوشع تعكس اتجاه الريح في معسكره  أقوالمبدأ الدولتين، وتقول إنها يئست منه، فيبدو أن 
 اليأس، أو على األقل الجمود في التفكير، مثلما قال هو نفسه.

أ«هآوغس»
 17/12/2016اليام،أوامأهللا،أ
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