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 مشعل: منظمة التحرير هي ممثلنا ومرجعيتنا لكننا نريد أن تحوي الكل الفلسطيني .1
أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بمهرجان انطالقةة الحركةة  ةي رام ا، السةبت، : الدوحة

 الطائفي بالمنطقة"، متمّنيًا أن "يسود االستقرار". عن أمله "بانتهاء االستقطاب
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وأكةةد خالةةد م ةة خ،  ةةي خطابةةه أن "مةةن حةةو كةةخ تةة ب أن ي،ةةوي م ركتةةه للحر ةةة"، م ةةيرًا  لةة   ةة ّزم 
 األوضاع  ي مدينة حلب السور ة، بقوله: "نتقطع ألمًا عل  ما يجري  ي حلب، ونت اطف مع أمتنا".

قةةال: "نحةةن نت امةةخ مةةع الةةدول ال رييةةة والسةةالمية بت امةةخ وحةةول التةةدخخ  ةةي تةةلون الةةدول األخةةر ، 
متوازن، قد ن،تلف  ي مساحات ونتفو  ي مساحات أخر ، لكننا ال نتدخخ  ةي تةلون الةدول، ونركة  

وأضةةا" "م ركتنةةا مةةع االحةةتالل لةةي أ ةةخ القىةةية، و ةةي  كةةر  انطالقةةة  علةة  الاةةراع مةةع المحتةةخ".
 الاهيوني". حماس نقول م ركتنا الوحيدة مع االحتالل

وتةةدد م ةة خ علةة  ألميةةة وحةةدة الاةةف، قةةائاًل: "ال  حر ةةر بةةال وحةةدة  ةةف، ال اسةةتقالل  ال   ا أنهينةةا 
االنقسةةام، وع زنةةا وحةةد نا وحققنةةا ماةةالحتنا بحيةة  نبنةةي وطننةةا م ةةًا، نقا ةةخ م ةةًا، نتحةةر   ةةي السياسةةة 

مةا ا فقنةا عليةه سةابقًا"، مىةيفًا ونّوه  لة  أن "حمةاس جةال ة لنهةاء االنقسةام الفلسةطيني و حقيةو  م ًا".
"أعتقةةد أن أجةةواء بي تنةةةا الداخليةةة  ةةد ع  ةةةي لةةوا اال جةةةاه، وجةةال ون للتوا ةةو علةةة  اسةةترا يجية نىةةةالية 

 لمقاومة االحتالل".
وقال م  خ  ي خطابةه،  ن "منممةة التحر ةر الفلسةطينية لةي ممولنةا ومرج يتنةا  لكننةا نر ةد أن  حةوي 

كةةةخ  لسةةةطيني  ةةةي الةةةداخخ وال،ةةةارؤ ناةةةيب  يهةةةا"، ملكةةةدًا أن القةةةدس الكةةةخ الفلسةةةطيني، وأن يكةةةون ل
 عا مة الفلسطينيين األبدية، وال مساومة عليها.

 17/12/2016، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من تداعيات نقل السفارة األمريكية إلى القدس .2
ر ةةر الفلسةةطينية أحمةةد مجةةدالني، حةةدي  الفر ةةو االنتقةةالي اعتبةةر عىةةو اللجنةةة التنفيويةةة لمنممةةة التح

أثنةاء حملتةه االنت،ابيةة   ةي للرئيس األمر كي المنت،ةب دونالةد  رامةب حةول الت امةه بالوعةد الةوي قط ةه
 ي موقع التطابو  لإلدار هبنقخ السفارة األمر كية  ل  القدس، ب نه "يىع السياسة األمر كية ال،ارجية 

 جاه القىية الفلسطينية، و ن ع عنها ب كخ نهائي  فة الوسيط والراعةي ل مليةة  مع حكومة االحتالل
السةةةالم، و ىةةة ها  ةةةي موقةةةع ال،اةةةس ولةةةيس الحكةةةس، وسةةةيلدي  لةةة   ةةةدمير مةةةا  بقةةة  مةةةن  مةةةال لحةةةخ 

 الدولتين، و قوي  رص السالم  ي المنطقة".
القىةةية الفلسةةطينية و حقيةةو مجةةدالني أن "علةة  الدارة األمر كيةةة المقبلةةة الت امةةخ بجديةةة مةةع  وأضةةا"

"حةةةخ الةةةدولتين" الةةةوي الت مةةةت بةةةه الدارات الجمهور ةةةة السةةةابقة، وعةةةدم وضةةةع ال راقيةةةخ أمةةةام المبةةةادرات 
 الدولية للتسو ة  ي المنطقة، وال،روؤ من عباءة االنحياز لدولة االحتالل".

 18/12/2016 ،المستقبل، بيروت
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 د سقوط "سايكس بيكو"عريقات: فلسطين ستكون على خريطة المنطقة بع .3
قال أمةين سةر اللجنةة التنفيويةة لمنممةة التحر ةر  ةائب عر قةات،  ن " لسةطين : كفاح زيون  - رام ا

وأضةا"  ستكون عل  ال،ارطة الجديةدة  ةي منطقةة ال ةرو األوسةط ب ةد سةقوي ا فاقيةة سةايكس بيكةو".
يالد" الةوي يقيمةه سةنو ًا عر قات لاحا يين عرب وأجانةب وسةفراء وقنا ةخ ومسةلولين  ةي "ع ةاء المة

 الجديدة" التي  رسمها الدول الكبر . ستكون عل  ال،ر طة 67 ي بيت لحس: " لسطين ضمن حدود 
وقةةال عر قةةةات  ن  رامةةب لةةةن يسةةةتطيع نقةةخ السةةةفارة األمر كيةةةة للقةةدس، ألنةةةه محكةةةوم  ةةي نهايةةةة األمةةةر 

وأضةةا" أنةةه "لةةيس مةةن حةةو  دمةةاء  ةةي المنطقةةة. مةةن أن خطةةة كهةةوه سةةت ني بالقةةانون الةةدولي، محةةوراً 
للواليةات المتحةدة   رامب   يين عوا س للدول". و ابع م قبًا عل  اختيار  رامب، لديفيد  ر ةدمان سةفيراً 

 يمةا ي،ةع عوا ةس البلةدان،  " رامةب حةر  ةيمن ي،تةار مةن وزراء وسةفراء لكنةه لةيس حةراً   ي  سرائيخ:
 القدس". سفارة األمر كية من  خ أبيب  ل بنقخ ال بم،الفة القانون الدولي، وليس حراً  وليس حراً 

ت المقامة عل  األراضي  مراالمست " سرائيخ"من ال واقب الوخيمة   ا ضمت  كما حور عر قات أيىاً 
وقةةال عر قةةات  نةةه يةةود أن يبلةةر  رامةةب و ر ةةدمان: "  ا كنتمةةا سةةتت،وان لةةوه ال،طةةوات بنقةةخ  المحتلةةة.

الفوضةة    ةةكنكس  رسةةلون لةةوه المنطقةةة  لةة  م  ةةد مةةن السةةفارة وضةةس المسةةتوطنات  ةةي الىةةفة ال رييةةة
 وان دام القانون والتطر" وإراقة الدماء".

ات  ل  جانب قىايا أخر  كانت عل  طاولة حوار ثنائي بين و د  لسطيني  مر وقىية القدس والمست
 القةات وقال عر قةات  ن اللقةاءات أسسةت للمةرة األولة  ل رأسه عر قات قبخ أيام وال،ارجية األمر كية.

وأضا" أن الحوار الوي انتهة  بت ةكيخ لجةان م،تاةة ثنائيةة،  ثنائية بين  لسطين والواليات المتحدة.
وأكةد عر قةات  يلسس ل القة جيدة بين  لسطين والواليات المتحدة وسةينقخ لةإلدارة الجديةدة  ةي أمر كةا.

ة ومكانةةة منممةةة التحر ةةر، أن النقاتةةات  طرقةةت  لةة  التمويةةخ الدبلوماسةةي الفلسةةطيني بالواليةةات المتحةةد
 منممة التحر ر كمنممة  رلابية. م ًددا عل  أنه طلب رسميًا  ل اء القانون الوي يت امخ مع

وًردا عل  سلال لة"ال رو األوسط" حةول ألميةة المةل مر الةدولي للسةالم الم مةع عقةده  ةي  رنسةا ال ةهر 
يلكةةد علةة  حةةخ الةةدولتين، و ىةةع  ر أنةةهالقةادم دون م ةةاركة  سةةرائيليةل، قةةال عر قةةات  ن ألميةةة المةةل م

 أمام اختبار كبير. " سرائيخ"ال الس و
 18/12/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 للقدس خرق القانون الدولي ة األمريكيةسفار النقل  :البرغوثيمصطفى  .4

ال ةام لحركةة المبةادرة الوطنيةة الفلسةطينية النائةب ماةطف   األمةينقةال  :وكةاالتال -  لسطين المحتلة
للواليةةات  جديةةداً    يةةين الةةرئيس األمر كةةي المنت،ةةب دونالةةد  رامةةب لدايفيةةد  ر مةةان سةةفيراً   نلبرغةةوثي، ا
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الجديةدة  ةي المنطقةة.  الدارةيرسخ رسالة خطيرة للفلسطينيين وال الس حةول نوايةا  " سرائيخ"المتحدة  ي 
  لة يطان و ةدعو ب ةدة  ر مان م رو" بت ييده المطلو لالسةت  نوأضا" البرغوثي  ي بيان له أمس، 

الىةفة  أراضةيمةن  أجة اء ضةسّ   لة دعةا  أننةه سةبو أالقةدس المحتلةة، كمةا   لة نقخ السفارة األمر كية 
 ة بيت ايخ. مر دعس مست  ل سهس عبر منممته أنه  ل  أ  ضا ةال ريية المحتلة لكيان االحتالل، 

سيج لها م اركة  ي خةرو القةانون  سللقدالواليات المتحدة عل  نقخ سفار ها   قدام  نوقال البرغوثي 
 مةا أن وأضةا"ال يةر بةالقوة.  أراضةي  ي ال القات الدولية بتحر س ضةسّ  أساسيالدولي و ي خرو مبدأ 

يجةةري يلكةةد عبويةةة المرالنةةة علةة  المفاوضةةات وضةةرورة  بنةةي اسةةترا يجية وطنيةةة بديلةةة وموحةةدة   ةةال  
و ةري ال قويةةات  السةرائيليةمةةة الم،ططةات حالةة الىة ف الفلسةطيني بت ييةةر مية ان القةو  عبةر مقاو 

 عليها.
 18/12/2016 ،الدستور، عم ان

 
 الفلسطينيون قلقون من نقل ملف العملية السياسية من الخارجية إلى مكتب ترامب .5

ال ي،في المسلولون  ةي السةلطة الفلسةطينية قلقهةس مةن قيةام الةرئيس األمر كةي : محمد يونس -رام ا 
 بنقخ ملف ال ملية السياسية من وزارة ال،ارجية  ل  مكتبه. الجديد دونالد  رامب

ن  ةةةولي  رامةةةب مناةةةب الرئاسةةةة  ةةةي الواليةةةات المتحةةةدة ينبةةة  بحةةةدو   وقةةةال مسةةةلول  لسةةةطيني ر يةةةع 
الفلسطينية، منها القلو من نقخ السفارة األمر كية من  خ أبيةب  - حوالت سلبية  ي ال القة األمر كية 

وقةةف عةةن  دانةةة التوسةةع االسةةتيطاني، ونقةةخ ملةةف ال مليةةة السياسةةية مةةن وزارة القةةدس المحتلةةة، والت  لةة 
 مساومات عل  قىايا ج ئية.  ل مكتبه، و حو خ ال ملية السياسية   ل ال،ارجية 

 18/12/2016 ،الحياة، لندن
 

 عساف يبحث تفعيل العالقات الثنائية بين اإلذاعتين الفلسطينية والتونسيةأحمد  .6
الم ةةةر" ال ةةةام علةةة  العةةةالم الرسةةةمي، رئةةةيس لي ةةةة ال اعةةةة والتلف  ةةةون، أحمةةةد بحةةة   :و ةةةا – ةةةونس 

، مةةةع رئةةةيس لي ةةةة ال اعةةةة الوطنيةةةة التونسةةةية، عبةةةد الةةةرزاو 17/12/2016 عسةةةا"، مسةةةاء يةةةوم السةةةبت
 الطبيب،  ف يخ ال القات الونائية بين ال اعتين.

لسةطين لةد   ةونس لايةخ الفةالوم، وحىر االجتماع الوي عقد  ي مقر ال اعة التونسية سفير دولةة  
ومدير البرام  السياسةية  ةي لي ةة ال اعةة والتلف  ةون عايةد عةو مر، وعةن الجانةب التونسةي مةدير عةام 

 ال اعة عبد الرؤو" الحسيني، ومدير ال القات ال،ارجية زلير بن يحمد.
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ة بةةين ال اعتةةين، وجةةر  حةةالل االجتمةةاع بحةة  وضةةع برنةةام  زمنةةي لتف يةةخ اال فاقيةةة الونائيةةة الموق ةة
ويحةة   وقيةةع ا فاقيةةة  وأمةةة بةةين عةةدد مةةن ال اعةةات الجهو ةةة  المحليةةةي التونسةةية والفلسةةطينية، بحيةة  

  كون البداية بفتح   او الت اون بين   اعتي بيت لحس و فاقس.
 17/12/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مشروع طائرات األبابيل القسامية القسام: الشهيد الزواري هو أحد القادة الذين أشرفوا على .7

أكةةدت كتائةةب ال ةةهيد عةة  الةةدين القسةةام الجنةةاح ال سةةكري لحركةةة حمةةاس أن ال ةةهيد المهنةةدس القائةةد / 
محمد ال واري، الوي  غتالته يد ال در الاهيونية  ي  ونس، لو أحد القادة الوين أتر وا عل  م روع 

 طائرات األبابيخ القسامية.
ي بيان عسكري لها اليوم السبت  ل  األمة ال ريية والسالمية وإل  كخ األحرار وز ت كتائب القسام  

والمقاومين والمجالدين ال ةر اء، تةهيد  لسةطين وتةهيد  ةونس، تةهيد األمةة ال رييةة والسةالمية القائةد 
 القسامي المهندس الطيار / محمد ال واري.

ي  ةةةي مدينةةةة 15/12/2016القسةةةامي  يةةةوم وأضةةةا ت أن يةةةد ال ةةةدر الاةةةهيونية الجبانةةةة اغتالةةةت القائةةةد 
  فاقس بالجمهور ة التونسية طلي ة الرييع ال ريي وحاضنة الوورة والمقاومة الفلسطينية".

وك ةةةفت الكتائةةةب أن ال ةةةهيد المهنةةةدس الةةة واري لةةةو أحةةةد القةةةادة الةةةوين أتةةةر وا علةةة  م ةةةروع طةةةائرات 
وأتةةةاد بةةةه األحةةةرار  ةةةي حةةةرب ال اةةةف األبابيةةةخ القسةةةامية والتةةةي كةةةان لهةةةا دورلةةةا الةةةوي تةةةهد ه األمةةةة 

سةةةنوات  ةةةي  ةةةفو"  10. وأتةةةارت  لةةة  أن القائةةةد الطيةةةار الةةة واري التحةةةو قبةةةخ 2014المةةة كول عةةةام 
ووجهةت الكتائةب  ةي بيانهةا ال سةكري . المقاومة الفلسطينية وانىس لكتائةب القسةام وعمةخ  ةي  ةفو ها
 .التحية  ل  ت ب  ونس ال ميس الوي أنجب لوا القائد البطخ

كةةةدت علةةة  أن عمليةةةة اغتيةةةال القائةةةد ال ةةةهيد محمةةةد الةةة واري  ةةةي  ةةةونس لةةةي  عتةةةداء علةةة  المقاومةةةة وأ
الفلسةطينية وكتائةب القسةةام وعلة  ال ةدو أن ي لةةس بة ن دمةاء القائةةد الة واري لةن  ةةولب لةدرًا ولةن  ىةةيع 

بة ن  سد . وأوضحت أن عملية اغتيال ال هيد ال واري  موةخ نةاقوس خطةر ألمتنةا ال رييةة والسةالمية
ال ةةدو الاةةهيوني وعمالئةةه يل بةةون  ةةي دول المنطقةةة و مارسةةون أدوارًا قةةورة وقةةد  ن األوان ألن  قطةةع 

 لوه اليد الجبانة ال،ائنة. 
 17/12/2016، موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام
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 هي المستفيدة األكبر من عملية اغتيال الزواري  "إسرائيلمشير المصري: " .8
حمةةاس  سةةرائيخ، باغتيةةال المهنةةدس التونسةةي محمةةد الةة واري  ةةي حركةةة ا همةةت : ون كفةةاح زيةة - رام ا

وقةةةال النةةةاطو بلسةةةان حركةةةة حمةةةاس  ةةةي غةةة ة، م ةةةير .  ةةةفاقس  ةةةي  ةةةونس يةةةوم ال،مةةةيس الماضةةةي
الماةةري،  ن  سةةرائيخ لةةي المسةةتفيدة األكبةةر مةةن عمليةةة اغتيةةال الةة واري. ور ةة  الماةةري الت قيةةب 

 .الحركة، كما الت مت حماس رسميا الامتعل  أخبار حول عالقة ال واري ب
 18/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 في اغتيال المهندس الزواري  "الموساد"ضلوع قيادي بحماس يؤكد  .9

القيةةةادي  ةةةي "حمةةةاس"،  سةةةماعيخ األتةةةقر أن عمليةةةة اغتيةةةال مهنةةةدس  : أكةةةدحمةةةد رمىةةةانأ -رام ا 
من لةه  ةي مدينةة  أمةامي قتةخ ال،مةيس الماضةي، الطائرات من دون طيار، التونسي محمد ال واري الةو

 لي "جر مة حرب".  فاقس، جنوب  ونس،
السةةبت  ن: "اغتيةةال المهنةةدس الةة واري بهةةوه الطر قةةة يرقةة   لةة   أمةةسوقةةال األتةةقر،  ةةي  اةةر حات 

وأوضةةح أن ضةةلوع "الموسةةاد"  مسةةتو  جر مةةة حةةرب"، م تبةةرًا ال مليةةة " جةةاوزًا لكا ةةة القةةوانين الدوليةةة".
ائيلي  ي اغتيال المهندس التونسي يلكد أن دولة االحتالل " ت امخ ك نها  ةوو القةانون، و ،تةرو السر 

 بجرائمها الب  ة وعمليات االغتيال التي  قوم بها السيادات والقوانين الدولية والنسانية".
جةرائس التةي وو ف القيادي  ي حركة "حماس"، دولة االحتالل ب نها "دولة  رلابية"، م ددًا عل  أن ال

 قةةةوم بهةةةا بحةةةو كةةةخ مةةةن ي ارضةةةها  ةةةي ال،ةةةارؤ، و خةةةرلس اغتيةةةال المهنةةةدس التونسةةةي، يلكةةةد أنهةةةا دولةةةة 
 "خارجة عن القانون"، مطالبًا ب ن " حاسب ب كخ  وري عل   لك الجرائس".

"أن عمليةةات االغتيةةال التةةي  قةةوم بهةةا دولةةة االحةةتالل لكةةخ مةةن يةةدعس و سةةاند القىةةية  األتةةقر:وخةةتس 
مةةة الفلسةةطينية لةةن  حقةةو ألةةدا ها، ولةةن  ةةلثر علةة  المقاومةةة الفلسةةطينية، بةةخ سةةتكون لهةةا نتةةائ  والمقاو 

 عكسية  ي ز ادة الدعس ال،ارجي لفلسطين وقىيتها ومقاومتها".
 18/12/2016، المستقبل، بيروت

 
 باغتيال المهندس محمد الزواري  "إسرائيل" "الجهاد" تتهم .11

الجهةةاد والسةةالمي،  سةةرائيخ، باغتيةةال المهنةةدس التونسةةي محمةةد حركةةة ا همةةت : كفةةاح زيةةون  - رام ا
 قةال داود تةهاب، القيةادي  ةي حركةة الجهةاد. و ال واري  ي  فاقس  ةي  ةونس يةوم ال،مةيس الماضةي

السةةالمي،  ن "كةةخ التفسةةيرات ب ةة ن اغتيةةال خبيةةر الطيةةران التونسةةي المهنةةدس محمةةد الةة واري،  ةةدلخ 
الجبانةةة التةةي ار كبةةت علةة   السةةرائيلي يقةةف وراء لةةوه الجر مةةةب ةةكخ واضةةح علةة  أن جهةةاز الموسةةاد 
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أري  ونس ال قيقة". وأضةا" تةهاب  ةي  اةر ح،  ن "ال ةهيد المهنةدس محمةد الة واري الةوي انىةس 
  ل  قائمة تهداء الم رب ال ريي الوي يحتىن

لس للحةةةةو القىةةةةية الفلسةةةةطينية وال  كةةةةاد  ،لةةةةو مناسةةةةبة لنةةةةا   ال و جةةةةدد أللنةةةةا لنةةةةا  دعمهةةةةس و  ييةةةةد
و ابع: "قلوينا   تاةر ألً مةا وح ًنةا علة  رحيةخ قامةة علميةة ولندسةية  حتاجهةا أمتنةا  ةي  الفلسطيني".

 زمن عايب"، وأرد": " نه مهما بلر حجس ال لو والط يان الاهيوني  كنه  ل  زوال".
 18/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 ي لالنقسام السياسي والجغراف وضع حد  يدعو ل عباس زكي .11

 دعا عىو اللجنة المرك  ة لحركة  تح عباس زكي وضع حدا لالنقسام السياسي والج را ي والنفسي.
"من  برام ا بالىفة ال ريية المحتلة: 29 خالل مهرجان انطالقة حماس الة وقال زكي  ي كلمة ألقالا

تحةدة و حةدد لو ةة غير الم قول والمنطو أن  كون ملفات المنطقة قد حددت لو ةة رئةيس الواليةات الم
الةةرئيس الفرنسةةي القةةادم، ونحةةن كقىةةية وك ةة ب  ةةائهون ال ن لةةس مةةا ا يحةةد  والملفةةات  حةةدد ماةةير 

و من  زكي أن  كون انطالقةة  ةتح القادمةة  جسةد  جةراءات  ال الس، ونحن اللون  ي ب ىنا الب  ".
بانتهةةاء  2017 ةةام عمليةةة  ةةحيحة، داعيةةا قيةةادة حركةةة حمةةاس و ةةتح والجهةةاد السةةالمي  لةة  ال،ةةروؤ ب
 الاراع الفلسطيني الفلسطيني وان يكون ال  ب الفلسطيني لو الرائد  ي المنطقة.

 17/12/2016السبيل، عمان، 
 

 حوار فلسطيني لبناني شامل يؤسس لعالقة مستقبلية مستقرةممثل حماس بلبنان يدعو ل .12
لبنةةاني تةةامخ يطمةة ن دعةةا مموةةخ حركةةة حمةةاس  ةةي لبنةةان، علةةي بركةةة،  لةة  حةةوار  لسةةطيني : بيةةروت

وأكةد بركةة خةالل محاضةرة سياسةية نممتهةا الحركةة بم،ةيس  الجميع، و لسةس ل القةة مسةتقبلية مسةتقرة.
برؤ البراجنة  ي ضاحية بيروت الجنويية، يوم السبت، أن حماس ماضية  ي طر و الجهاد والمقاومة 

 حت   حر ر كخ  لسطين وعودة الالج ين  ل  ديارلس.
الل المحاضرة التةي حىةرلا ممولةو الفاةائخ والقةو  الفلسةطينية واللجةان ال ة بية وجاء حدي  بركة خ

و  اليةةات وطنيةةة واجتماعيةةة وح ةةود تةة بية مةةن م،يمةةات بيةةروت، بمناسةةبة  كةةر  االنطالقةةة التاسةة ة 
 وال  ر ن للحركة.

ا"  لة  وأكد أن حركة حماس لي  ضا ة نوعيةة للوةورة الفلسةطينية الم ا ةرة وليسةت رقمةًا عاديةًا ي ىة
عةةةدد الفاةةةائخ الموجةةةودة، مىةةةيفًا أن حركةةةة حمةةةاس لةةةي حركةةةة  جديديةةةة  ةةةي المقاومةةةة، ورا  ةةةة قو ةةةة 

ودعةةةا بركةةةة جميةةةع الفاةةةائخ الفلسةةةطينية  لةةة   وحيةةةد جهودلةةةا علةةة  أسةةةاس برنةةةام   لقىةةةيتنا وتةةة بنا.
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االحتالل المقاومة، م يرًا  ل  أن عملية التسو ة   لت  ي است ادة األري والحقوو والمقدسات، وأن 
 استفاد منها لتكر س االحتالل واالستيطان.

 17/12/2016، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 خالل أيام لبحث المصالحة إلى غزةيتجه وفد موسع لمركزية فتح  .13
يتوجه و د موسع لمرك  ةة حركةة التحر ةر الةوطني   ةتحي  لة  قطةاع غة ة خةالل أيةام لبحة  الماةالحة 

 المية  حماسي، و لك عقب ز ارة لو د  خر.مع حركة المقامة الس
وقال محا ظ تمال غ ة اللواء  الح أبو وردة  ن الو د الموسع سيتوجه  ل  غ ة لتوسيع دائرة الحوار 
مع م،تلف ال رائح والفاائخ "لبح  سبخ  نهاء الواقع المر ر والبدء بتطبيو  جةراءات عمليةة لتحقيةو 

لةة  خلفيةةة مةةا و ةةفه بالنجةةاح الكبيةةر الةةوي حققتةةه ز ةةارة و ةةد وأضةةا" أن ال  ةةارة  ةة  ي ع الماةةالحة".
 اللجنة المرك  ة األسبوع الماضي، والتي القت استحسانا ال تا من م،تلف ال رائح، و و   بيره.

وكةان و ةةد ضةس ال ىةةو ن  ةي مرك  ةةة  ةتح  سةةماعيخ جبةر وروحةةي  تةوح قةةد غةادر غةة ة أمةس، ب ةةد أن 
ع قيادات التنميس واألقاليس و روع المكا ب الحركية لفتح ورجال أجر  سلسلة من اللقاءات والحوارات م

 أعمال و جار ومسلولين عن جميع الفاائخ.
وأتار أبو وردة  ل  أن اللقاءات  محورت خا ة حول ضرورة  طبيو الماالحة عل  األري وسةبخ 

 الماالحة. لك وإنهاء حالة االنقسام، مبينا أن األيام القادمة ستحمخ خطوات عملية لنجاز 
و   ي لوا التحر  من جانب حركة  تح ب د أيام عل  اختتام مل مرلا ال ام السةابع الةوي اختةارت  يةه 

 أعىاء اللجنة المرك  ة.
 17/12/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ": أصوات المستوطنين أولا ةخطة جديدة إلخالء "عمون .14

ين نتنيةالو ورئةيس كتلةة "البيةت اليهةودي" قى  رئيس الحكومةة السةرائيلية بنيةام:  حر ر بالل ضالر
ووز ةةةر الترييةةةة والت لةةةيس، نفتةةةالي بينةةةت، الليلةةةة الماضةةةية  ةةةي مةةةداوالت مةةةع منةةةدويي البةةةلرة االسةةةتيطانية 

" من أجخ التباحة   ةي حةخ يمنةع  خالءلةا بةالقوة، وجةر  التو ةخ  لة  خطةة جديةدة ةال  وائية "عمون
 ألحد.لخالء طوعي،  س العالن عنه  جر اليوم، ا

و بةةةدو أنةةةه بالنسةةةبة للفلسةةةطينيين ال  وجةةةد ب  ةةةر  جديةةةدة  ةةةي "الحةةةخ الجديةةةد".    أ ةةةادت   اعةةةة الجةةةي  
السةةةرائيلي بةةة ن لةةةوا الحةةةخ يتمسةةةك بنقةةةخ مسةةةتوطني "عمونةةةة"، المقامةةةة علةةة  أراي بملكيةةةة  لسةةةطينية 

"الحةخ ويحسةب ال اعةة،  ةكن  خا ة  ل  قط ة أري محا ية لةي األخةر  بملكيةة  لسةطينية خا ةة.
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عائلةةةة مةةةن مسةةةتوطني "عمونةةةة"، و  ةةةكلون ناةةةف عةةةدد مسةةةتوطني البةةةلرة  24الجديةةةد" يقىةةةي بنقةةةخ 
 عائلةةةةة. 12،  لةةةة  قط ةةةةة أري مجةةةةاورة، بينمةةةةا كةةةةان "الحةةةةخ القةةةةديس" يقىةةةةي بنقةةةةخ االسةةةةتيطانية  قر بةةةةاً 

، وأضا ت ال اعة أنه من المتوقع أن ياوت مستوطنو "عمونة" عل  لوا "الحخ الجديد"  باح اليوم
و ي موازاة  لك، ست مخ حكومة االحتالل عل   مهيد قط ةة أري أخةر  قر بةة مةن  وأن يوا قوا عليه.

 عو را لنقخ باقي مستوطني "عمونة"  ليها.  مرةمست
 لةةة   و ةةةي حةةةال وا ةةةو مسةةةتوطنو "عمونةةةة" علةةة  "الحةةةخ الجديةةةد"،  ةةةكن حكومةةةة االحةةةتالل سةةةتقدم طلبةةةاً 

. وكانت المحكمة قررت قبةخ يوماً  30الء البلرة االستيطانية لمدة المحكمة ال ليا السرائيلية لت جيخ  خ
 سنتين أن يتس  خالء لوه البلرة االستيطانية بحلول نهاية ال ام الحالي كحد أقا .
 18/12/2016 ،48عرب 

 
 هدم منازل للعرب يسبق إخالء "عمونة" .15

  لدم المنازل بالبلدات ال ريية يار رئيس الحكومة السرائيلية بنيامين نتنيالو عل:  حر ر محمد و د
منه لرضاء م سكر اليمين ع ية  خالء مسةتوطنة "عمونةة"  بور  ة البناء دون  راخيع، و لك س ياً 

 بالىفة ال ريية المحتلة والمقامة عل  أري بملكية خا ة للفلسطينيين.
دان، وحوةه علة  ،  لة  وز ةر األمةن الةداخلي جل ةاد  ر 17/12/2016 و حد  نتنيالو مسةاء يةوم السةبت

 ل ام ال رطة ومنحهةا الت ليمةات لتنفيةو القةانون بكةخ مةا يت لةو بالبنةاء دون  ةراخيع وال ةروع  ةي لةدم 
ويحسب ال،طة التي أدرجها نتنيالو، طالب وز ر األمن الةداخلي  وجيةه  المنازل  ي المجتمع ال ريي.

نازل عريية  ي المدن الساحلية والنقب الت ليمات لقيادة ال رطة  ي البالد بتطبيو قانون البناء ولدم م
 والمول  والجليخ، بحجة   ييدلا دون  راخيع.

و كةةةرت اللجنةةةة ال ةةة بية للةةةد اع عةةةن األري والمسةةةكن  ةةةي وادي عةةةارة أنةةةه عقةةةب  اةةةر حات نتنيةةةالو 
أوامةةر لةةدم  ور ةةة لمنةةازل  ةةي وادي عةةارة وياقةةة  7بتطبيةةو قةةانون البنةةاء  ةةي البلةةدات ال رييةةة و ةةلت 

أن لجان الت،طيط والبناء السرائيلية  ر    وسةيع مسةطحات  بور  ة ان دام التراخيع، علماً ال ريية 
البناء والماادقة عل  ال،رائط الهيكلية للبلةدات ال رييةة ومةنح التةراخيع للمنةازل ال رييةة التةي تةيدت 

ن لهةدم وأكدت اللجان ال ة بية أن نتنيةالو ير ةد أن يةروي عطة  ال ناةر ي  وو أري بملكية خا ة.
 "  ل   لة قر بة.ةالبيوت ال ريية قبخ أن يتس  خالء مستوطنة "عمون

 17/12/2016 ،48عرب 
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 علينا أن نتهي أ للتصدي لحملة هدم بيوت عنصرية ورخيصة يقودها نتنياهو :أيمن عودة .16
لم ةتركة يمن عودة، رئيس القائمةة ال رييةة اأ": قال اللكترونية"األيام  ،عبد الرؤو" أرناؤوي -القدس 

 ي الكنيست "علينا أن نتهّي  للتادي لحملة لدم بيوت عنار ة ورخياة يقودلا نتنيالو ب قلية كبار 
مةةس، أ" نسةة،ة منةةه، مسةةاء اللكترونيةةةوأضةةا" عةةودة  ةةي بيةةان  لقةةت "األيةةام  المجةةرمين التةةي  مّيةة ه".

ال ةةرب كجةة ء  "نحةةن سنتاةةد  بقةةّوة ضةةد كةةخ محاولةةة تةة بو ة عناةةر ة ورخياةةة لمهاجمةةة المةةواطنين
 ".ةمن  د يع ثمن  جرامي كرّد   خ لزالة عمون

 18/12/2016 ،األيام، رام هللا
 

 خالل إخالء عمونةمنظمة "ييش دين" تطلب الحماية للفلسطينيين من هجمات "تدفيع الثمن"  .17
ية ": طلبةةت منممةةة "يةةي  ديةةن" اليسةةار ة السةةرائيلاللكترونيةةة"األيةةام  ،عبةةد الةةرؤو" أرنةةاؤوي -القةةدس 

هةا  طلةب الحمايةة  ن" ةالتي  دا ع عن الفلسطينيين أ حاب األراضي التي أقيمةت عليهةا البةلرة "عمونة
  لسطينيين. ينفولا مستوطنون ضدّ  أنللفلسطينيين من لجمات " د يع الومن" التي يتوقع 

أ يحةاي  قد  وّجهت منّممة يي  دين برسةالة  لة  المست ةار القىةائي للحكومةة السةرائيلية، المحةامي 
منةةدلبليت، وللنائةةب ال ةةام السةةرائيلي، ولقائةةد المنطقةةة الوسةةط   ةةي الجةةي  السةةرائيلي، وقائةةد ال ةةرطة 
السةةرائيلية  ةةي الىةةفة ال رييةةة، للمطالبةةة بت   ةة   واجةةد القةةوات األمنيةةة  ةةي األيةةام القر بةةة حةةول القةةر  

 مع  خالؤلا قر بًا، وكولك  ةي مواقةع الفلسطينية المجاورة للبلرة االستيطانية غير ال رعية "عمونة" الم
 االتتبا  الم رو ة، و لك للحيلولة دون وقوع اعتداءات عل  األرواح والممتلكات.

 18/12/2016 ،األيام، رام هللا
 

 جيش الحتالل يجري األحد تدريبات واسعة في محيط غزة .18
 األحةةةةةد يةةةةةوميلي، يجةةةةةري جةةةةةي  االحةةةةةتالل السةةةةةرائ: األناضةةةةةول، محمةةةةةد األيةةةةةويي -القةةةةةدس المحتلةةةةةة 

و كةةةةرت القنةةةةاة  ،  ةةةةدر بات عسةةةةكر ة واسةةةة ة  ةةةةي عةةةةدة مسةةةةتوطنات بمحةةةةيط قطةةةةاع غةةةة ة.18/12/2016
وأتةةارت القنةةاة  السةةرائيلية الوانيةةة أن التةةدر بات سةةتجري  ةةي بلةةدة سةةديروت ومةةدينتي نتيفةةوت وأو ةةاكيس.

  ل  أن التدر ب ج ء من م،طط مسبو لجراء  در بات عسكر ة تاملة.
 17/12/2016 ،ن لينفلسطين أو
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 يتذمرون من التمييز "إسرائيلـ"يهود إثيوبيا ب :موقع "وال" .19
ال" الخبةةاري السةةرائيلي  ن اليهةةود الثيةةوييين ي ت مةةون  نمةةيس ممةةالرات كبيةةرة قر بةةا  ةةي اقةةال موقةةع "و 

 عل  عدم حاولهس عل   رص  ي الت ليس  ساوي  رص غيرلس من اليهود. ، احتجاجاً " سرائيخ"
قةةال المحةةامي زئيةةف كاسةةو، رئةةيس الهي ةةة الم نيةةة بتحسةةين م ي ةةة اليهةةود القةةادمين مةةن  ثيوييةةا،  ن و 

الم كلة الرئيسية التي يواجهها للالء ال  تموةخ ب ةدم قبةول أبنةائهس  ةي الجام ةات السةرائيلية  قةط، بةخ 
يلسةةةس  ةةةي   ةةةي  غةةةالو أبةةةواب ر ةةةاي األطفةةةال ومةةةدارس الت لةةةيس األساسةةةي أمةةةامهس منةةةو البدايةةةة، ممةةةا

 ." سرائيخ"المستقبخ لن اء "غيتو" خاص بهس داخخ 
و كةةرت دائةةرة الحاةةاء المرك  ةةة السةةرائيلية أن نسةةبة الطةةالب اليهةةود الثيةةوييين غيةةر المقبةةولين  ةةي 

عمةةةن ر ةةة  مةةةن الطةةةالب اليهةةةود امخةةةر ن الةةةوين  قةةةدموا بطلبةةةات  %10الجام ةةةات السةةةرائيلية    ةةةد 
 ورة ك يبة عن واقع اليهود  وي األ ول الثيويية.االنتساب  ليها، مما يقدم  

مةةن طةةالب يهةةود  %0.5 بةةين أن  2015و مكةةن قةةراءة  لةةك بل ةةة األرقةةام،  فةةي ال ةةام الدراسةةي الماضةةي 
 قةط قبلةةوا لت،اةع ال لةةوم،  %0.6 ثيوييةا قبلةوا  ةةي الجام ةات السةةرائيلية لدراسةة  ،اةع الطةةب، و

 ." سرائيخ"واس ة بينهس ويين سائر الطالب اليهود داخخ لدراسة الهندسة، مما يانع  جوات  %0.9و
أن م دالت الطةالب اليهةود الثيةوييين  ةي المرحلةة الوانو ةة  مهةر  فوقةا  من رغسبالو   ي لوه النسب 

ملحوظا بةين أقةرانهس، لكةن  لةك ال يةن كس علة  حجةس قبةولهس  ةي ملسسةات الت لةيس ال ةالي السةرائيلية 
 من الجام ات والم الد.

لفةةت كاسةةةو  لةةة  أن  لةةةك يك ةةف النقةةةاب عةةةن م يةةةار غيةةةر مكتةةوب  ةةةي القةةةوانين السةةةرائيلية، يك ةةةفه و 
اختبةةةار التطبيةةةو علةةة  األري،  قةةةد ا ىةةةح ليهةةةود  ثيوييةةةا أن النةةةاطقين بال بر ةةةة باعتبارلةةةا ل ةةةتهس األم 

او ةا، يحمون بمكانة متقدمة  ي الملسسات الحكوميةة السةرائيلية عمومةا والت ليميةة واألكاديميةة خ
مما ين كس سلبا عل  يهود  ثيوييا، حي  يجدون أنفسهس  ي أسفخ التر يب والقبول  يها، و نطبو  لك 
أيىا عل  ال رب المقيمين داخخ  سرائيخ، والف ات السكانية األخر  التي  تقةدم للقبةول  ةي الجام ةات 

 السرائيلية.
مةةةن  ثيوييةةةا أنةةةه رغةةةس ب ةةة  ال،طةةةط  وأوضةةح رئةةةيس الهي ةةةة الم نيةةةة بتحسةةةين م ي ةةةة اليهةةةود القةةةادمين

الرسةةمية لجسةةر لةةوه الفجةةوة بةةين يهةةود  ثيوييةةا واليهةةود امخةةر ن ببةةرام    ليةةخ  سةةبو التقةةدم  لةة  القبةةول 
الف لي  ي الجام ات،  كن  لك ال يفلح   ليا  ي مسةاوا هس بةامخر ن وإزالةة لةوه الفجةوات الواسة ة  ةي 

 االقتااد والم ي ة.
ائيلي الرسةةمي السةةلبي يبةةدأ مةةع اليهةةود  وي األ ةةول الثيوييةةة منةةو دخةةولهس وك ةةف أن التمييةة  السةةر 

ر ةةاي األطفةةال، حيةة   نت ةةر  ةةي  سةةرائيخ الر ةةاي ومةةدارس الت لةةيس األساسةةي ال،ا ةةة بهةةس مةةن دون 
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اخةةةتالي غيةةةرلس م هةةةس مةةةن سةةةائر اليهةةةود، ولةةةي  ةةةي م ممهةةةا  ةةةي  ات األحيةةةاء التةةةي يقةةةيس  يهةةةا يهةةةود 
الت سةيس لفكةرة ال يتةةو الم لةو علةيهس،  ىةال عةةن أن مسةتو  ال،ةدمات  ةةي   ثيوييةا، ولةو مةا مةةن تة نه

 لوه المدارس متدن جدا وال يرقي لما  ي المدارس األساسية  ي المدن السرائيلية األخر .
وختس كاسو قائال  نه رغس أن ال ديد من األوساي الرسمية  ي الحكومة السرائيلية يقرون بهوه الفروو 

ال يتةةةدخخ أحةةةد لوقفهةةةا أو حةةةخ الم ةةةاكخ الناجمةةةة عنهةةةا، ممةةةا ينةةةور بتمةةةدد الممةةةالرات والو ةةةرات،  كنةةةه 
 ال،ا ة بيهود  ثيوييا  ي توارع  سرائيخ قر با للمطالبة بحقوقهس.

 17/12/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 مخطط إسرائيلي لبناء سلسلة من األبراج في القدس لتغيير وجه المدينة .21
ك ةةفت ماةةادر  عالميةةة عبر ةةة النقةةاب عةةن م،طةةط اسةةتيطاني  هو ةةدي :  يهةةاب ال يسةة  - النا ةةرة

لبلديةة االحةةتالل  ةةي مدينةةة القةةدس المحتلةةة،  يتىةةمن  قامةةة سلسةةلة مةةن  األبنيةةة واألبةةراؤ ال اليةةة علةة  
 مداخخ المدينة وعل  طول مسار القطار ال،فيف، من ت نها أن   ير وجه المدينة المحتلة. 

لكتروني لاحيفة "لآر س" ال بر ة، يوم السبت،  كن الم،طط الجديد يهةد" وو قا لما أورده الموقع ال
 30بار فةاع  أخةر   أبراجةاً طابقةا علة  مةداخخ المدينةة الم،تلفةة،  يمةا  بنة   36 ل   قامة أبراؤ  ات الةة 

 طابقا عل  طول مسار القطار ال،فيف، ما سي ير الم الس التار ،ية للمدينة.
سةةيكون الجرعةةة األولةة  لت ييةةر الم ةةهد ال مرانةةي  ةةي المدينةةة، و لةةك و قةةا  وقالةةت الاةةحيفة:  ن "البنةةاء

للم،ططات وال،طط التي أقر هةا لجةان وجهةات البنةاء والت،طةيط السةرائيلية  ةي القةدس المحتلةة، وأنةه 
سيكون أول بناء  ي سلسلة األبراؤ ال الية، ولوا ي ير  ل  أن القدس  ةي طر قهةا  لة  م ةهد عمرانةي 

وجهةة المدينةةة ب ةكخ درامةةا يكي". وأتةارت  لةة  أن قةرارات بنةةاء األبةراؤ ال اليةةة ا ،ةو نهايةةة جديةد ي يةةر 
 موز/يوليةةو الماضةةي، حةةين وضةة ت اللجنةةة اللوائيةةة للت،طةةيط والبنةةاء السةةرائيلية ويالت ةةاون مةةع بلديةةة 

حديةد المال ةقة لمسةار سةكة  األراضةيالقدس السرائيلية سياسة بناء جديدة سةمحت بالبنةاء  ةي قطةع 
 .األراضيطابقا  ي لوه  30 –18القطار ال،فيف، وإقامة مباٍن بار فاع 

وأضةةا ت أنةةه يوجةةد حاليةةا مسةةار واحةةد للقطةةار ال،فيةةف، لكةةن مةةن المنتمةةر أن يفتةةتح خةةالل السةةنوات 
القليلة القادمة، أري ة مسارات جديدة لهوا القطار، كما سيتس ز ادة طول ال،ةط القةائس حاليةا  يمةا  سةمح 

مر ف ةةة بةةالقرب مةةن المسةةار الحةةالي، حتةة   أبنيةةةة الجديةةدة  ةةورا بتقةةديس طلبةةات  ةةراخيع لقامةةة السياسةة
 .األخر   األري ةقبخ االنتهاء من ا تتاح المسارات 

ولنا  ثالثة مناطو أخر  ستر فع  يها األبراؤ ال الية  ضا ة لمناطو القطةار ال،فيةف، حية  سةيكون 
دس "ال ريةي" وسةتحمخ لةوه األبةراؤ اسةس "بوابةة المدينةة" ولةةو علة  مةدخخ القة األبةراؤأكبةر  جمةع لهةوه 
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 14طابقا و 36أبراؤ بار فاع  9م روع  س وضع حجر أساسه قبخ تهر وناف  قر با و تىمن  قامة 
طابقا،  يما سةيكون التجمةع الوةاني  ةي قلةب المدينةة علة  طةول مسةار القطةار  24بناية أخر  بار فاع 

وسةةيقام التجمةةع الوالةة  لابةةراؤ ال اليةةة  ةةي القةةدس جنةةوب غةةرب   ةةا.ال،فيةةف الةةوي يمةةر وسةةط تةةارع يا
المدينة، حي  ست هد لوه المناطو،   يرات عمرانية متطر ةة  تىةمن لةدم الكويةر مةن األبنيةة القائمةة 

لةوا  أنطابقةا، علمةا  32-24طوابةو وإقامةة بةرجين بةدال منهةا بار فةاع  7-4والتي  ر فع بم ممها مةن 
 ه ولو م روي حاليا العتراضات السكان.الم،طط قد  ودو علي

 17/12/2016، قدس برس
 

 شهيد باقتحام الحتالل قرية بيت ريما بالضفة الغربية .21
أ ةةاد مراسةةخ الج  ةةرة باست ةةهاد تةةاب  لسةةطيني بر ةةاص جنةةود الحةةتالل أثنةةاء اقتحةةامهس  ةةي سةةاعة 

وقالةت ماةادر طبيةة   رييةة.مت خرة مةن لةوه الليلةة قر ةة بيةت ر مةا تةمالي غةرب رام ا  ةي الىةفة ال
عامةةاي است ةةهد متةة ثرا بجروحةةه ب ةةدما أ ةةيب ب يةةار  19 لسةةطينية  ن ال ةةاب أحمةةد حةةازم الر مةةاوي  

وكةان  ناري  ي الادر، بينما انسةحبت قةوات االحةتالل السةرائيلي مةن القر ةة عقةب مواجهةات عنيفةة.
ء  فر ةةو قةةوات االحةةتالل ممةةالرة ع ةةرات الفلسةةطينيين قةةد أ ةةيبوا بحةةاالت اختنةةاو بال ةةاز المةةدمع أثنةةا

 عقب   ييع جومان ال هيد الطفخ خالد بحر  ي مقبرة بلدة بيت أمر تمالي ال،ليخ بالىفة ال ريية.
 17/12/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 ستة شهداء ارتقوا انتفاضة القدس يشيعون آلف الفلسطينيين الضفة:  .22

د ظهةةر يةةةوم السةةبت سةةةتة تةةهداء ار قةةةوا خةةةالل تةةةيآع  ال" الفلسةةطينيين ب ةةة: عةةةاطف دغلةةس - نةةابلس
األتةةةهر القليلةةةة الماضةةةية بر ةةةاص الجةةةي  السةةةرائيلي  ةةةي منةةةاطو متفرقةةةة مةةةن الىةةةفة، ب ةةةد  سةةةليس 

 سلطات االحتالل جوامينهس لوو هس مساء الجم ة.
جومانةةا  حتج لةةا، ب ةةد أن أقةةرت  27مةةن أ ةةخ  -بيةةنهس ثةةال   تيةةات-وسةةلمت  سةةرائيخ سةةب ة جوةةامين 

 ل ليا السرائيلية بتسليمهس لوو هس.المحكمة ا
ول فآ ال هداء باألعالم الفلسطينية وحمخ الم ي ون رايات الفاائخ وال لةس الفلسةطيني وأطلقةوا لتا ةات 

  حيي ال هداء و واسي  و هس، كما دعوا للتادي لالحتالل ووقف جرائمه بحو المواطنين.
 17/12/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 في القدس عمرةن برصاص حارس مستإصابة فلسطينيي .23
أ يب  لسةطينيان بر ةاص حةارس بةلرة اسةتيطانية  ةي بلةدة سةلوان جنةوب المسةجد األقاة  بالقةدس 

وقةال تةهود عيةان  المحتلة، بينما اقتحمت قوات االحةتالل مست ةف  المقا ةد للتحقيةو مةع الماةابين.
البةةةلر االسةةةتيطانية  ةةةي حةةةي للج  ةةةرة نةةةت  ن م ةةةادة وق ةةةت بةةةين مةةةواطنين  لسةةةطينيين وحةةةراس  حةةةد  
ويحسةةب ال ةةهود  ةةكن قةةةوات  سةةلوان،  ةة طلو الحةةراس النةةار    ةةةابوا اثنةةين مةةن المقدسةةيين  ةةي القةةةدم.

االحتالل د  ت بت    ا ها  ل  الحي ثس اقتحمت مست ف  المقا د حي  ي ال  أحد الماابين لجراء 
 الل داخخ المست ف . حقيو م ه، وحالت الج  رة نت عل   ورة  لكد  واجد قوات االحت

 17/12/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 منزل فلسطيني اا في القدس والداخل المحتل 42الحتالل يقرر هدم  .24
من اًل  لسةطينّيًا  ةي القةدس  42أكد موقع عبري أن سلطات االحتالل "السرائيلي" قررت لدم : النا رة

 ة، بنيامين نتنيالو.والداخخ المحتلين بتوجيهات من رئيس الحكومة الاهيوني
وقال الموقع ال بري المقرب من جي  االحتالل،  نه ستدمآر ال  رات من المباني ال ريية، زاعمةًا و قةًا 
ل ةةةةرطة السةةةةرائيلية:  ن  لةةةةك المبةةةةاني أقيمةةةةت باةةةةورة غيةةةةر م ةةةةروعة  ةةةةي وسةةةةط " سةةةةرائيخ" والقةةةةدس 

 ةةي  35ي ةةاء القةةادمين سةةب ة أبنيةةة، وو كةةر أنةةه وو قةةًا لل،طةةة،  سةةي هدم يةةومي الوالثةةاء واألر  والجنةةوب.
وأتةةارت تةةرطة االحةةتالل  لةة  أنهةةا أبل ةت منةة لين  ةةي وادي عةةارة باألراضةةي المحتلةةة عةةام  وقةت  خةةر.

 بهدمها بحجة أنها "غير قانونية". 1948
وكانةةت ال اعةةة ال بر ةةة، أوضةةحت بةة ن نتنيةةالو، أوعةة   لةة  الجهةةات الم،تّاةةة بال مةةخ خةةالل األيةةام 

 1948بيةةو أوامةةر لةةدم  ةةادرة بحةةو من ةةآت  لسةةطينية داخةةخ األراضةةي المحتلةةة عةةام القر بةةة علةة   ط
 ومدينة القدس، بحجة "عدم الترخيع".

 17/12/2016، المركز الفلسطيني لالعالم
 

 هيئة األسرى: الساعات القادمة مصيرية لألسيرين أبو فارة وشديد .25
قةةةع،  ن السةةةاعات القادمةةةة سةةةتكون قةةةال رئةةةيس لي ةةةة تةةةلون األسةةةر  والمحةةةرر ن، عيسةةة  قرا :رام ا

و ةةةابع،  ن  ماةةةير ة وحاسةةةمة   ا اسةةةتمر امتنةةةاع األسةةةير ن أحمةةةد أبةةةو  ةةةارة وأنةةةس تةةةديد تةةةرب المةةةاء.
يومةا  85الطبيب الفلسطيني محمد جاد ا، عاين، يوم السبت، األسةير ن المىةريين عةن الط ةام منةو 

وأضةا"  ةي ا اةال مةع وكالةة "و ةا"،  .وعن ترب الماء منو أري ة أيام،  ي مست ف  "اسا" لرو يه"
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أن الطبيب جاد ا، قال،  ن األطةرا" السةفلية عنةدلما  قةدت حيو تهةا وأن عةدم التبةول منةو أيةام يةدل 
 عل    خ كلوي يمكن أن ياخ  ل  درجة الالعودة.

 وأوجةاعوأتار الطبيب  ل  ضرر  ي عىلة القلب وأعااب الرؤ ة، وإل   قرحات  ي الفةس والبل ةوم، 
 ةةي الةةرأس واألسةةنان وال ىةةالت والمفا ةةخ، والةةبطن وال،ا ةةر ين، بالضةةا ة  لةة  ضةةمور ال ىةةالت 

وحةةةور الطبيةةب وكةةةولك طبيةةب  خةةةر زارلمةةةا  ةةباحا، مةةةن أن السةةةاعات  ونقاةةان الةةةوزن ب ةةكخ كبيةةةر.
 القادمة ستكون ماير ة وحاسمة   ا استمرا  ي االمتناع عن ترب الماء.

 17/12/2016الحياة الجديد، رام هللا، 
 

 جثماناا  250الحتالل يحتجز : الحملة الوطنية لسترداد جثامين الشهداء .26
رام ا: قةةال منسةةو الحملةةة الوطنيةةة السةةترداد جوةةامين ال ةةهداء  ةةي ال،ليةةخ، أمةةين البةةاي ،  ن لنةةا  

جومةةان منةةو  24جومةةان ل ةةهداء  لسةةطين  ةةي أيةةدي قةةوات االحةةتالل السةةرائيلي، ال تةةا أن لنةةا   250
 جومان لل هداء. 27اضة األول  وما ب دلا، أما الفترة األخيرة احتج  االحتالل االنتف

وأضا" الباي  خالل لقاء له عل   ىائية "ال د" الخبار ة، أن االحتالل السرائيلي يحتج  جوامين 
ال ةهداء للهةروب مةن جر متةه والتسةةتر عليهةا، ملكةدا أن االحةتالل ير كةب عةةدة جةرائس  ةي لةوا ال ةة ن، 

هةةا  نفيةةو  عةةدام خةةارؤ  طةةار القةةانون، ثانيةةا جر مةةة  ةةر  ال ةةهداء ين  ةةون حتةة  المةةوت، ثالوةةا اعتقةةال أول
 جوامين ال هداء بم،الفة القانون الدولي والنساني والقانون السرائيلي  ا ه.

وأوضح الباي  أن الجر مة الراب ة تبهة سرقة أعىاء جوامين ال هداء، ملكدا أن عنا ر  سرائيلية 
ن ك ةفت عةن  لةك الم لومةات ب ةد أن لريةوا مةن مست ةف  "أبةو كبيةر"، وك ةفوا عةن وجةود بنةك لي مة

 لاعىاء الب ر ة من جنود السرائيليين القتل  ومن ال هداء الفلسطينيين.
جوامين ليس منة مةن االحةتالل بةخ  ةس انت اعةه مةن  7وأكد الباي  أن قرار الحكومة السرائيلية  سليس 

تمةةاس  ةةس  قديمةةه للمحكمةةة ال ليةةا السةةرائيلية والتةةي أل مةةت الجةةي  السةةرائيلي بةةرد قبةةخ الحملةةة عبةةر ال
 الجوامين، ال تا أن قرار احتجاز الجوامين لو قرار سياسي من وز ر الد اع.

 18/12/2016األيام، رام هللا، 
 

 في الضفة بعد رفع الطلبة العلم الفلسطيني لهاقرار بإغالق مدارس تابعة تنفي  األونروا .27
ونةةروا عةةدنان أبةةو حسةةنة، ا ،ةةا  قةةرار بةةكغالو مةةدارس  اب ةةة للوكالةةة  ةةي األنفةة  المتحةةد  باسةةس وكالةةة 

وقةةال أبةةو حسةةنة  ةةي  اةةر ح  جنةةويي الىةةفة ال رييةةة ب ةةد ر ةةع الطلبةةة ال لةةس الفلسةةطيني علةة  مبانيهةةا.
 غالقهةا. حفي "حت  اللحمة لس يتس  غالو أي مةن لةوه المةدارس"، ملكةدا علة  أن ال وجةود لقةرار بك
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وأضا" أن ال لس الوحيةد الةوي يجةب أن ير ةع  ةوو لةوه المةدارس بحسةب  فةو   األمةس المتحةدة، لةو 
و ةةةابع أبةةةو حسةةةنة أن مةةةن الممكةةةن أن   لةةةو لةةةوه المةةةدارس   ا لةةةس  ةةة ل األعةةةالم  علةةةس األمةةةس المتحةةةدة.

ة لحةةخ الفلسةةطينية مةةن علةة  مبانيهةةا، م ةةيرا  لةة  وجةةود ا اةةاالت مةةع جهةةات م،تلفةةة م نيةةة  ةةي الىةةف
 لوه التكالية.

وكانت أنباء  كرت ب ن لنا  قرارا  ي األونروا بكغالو ثال  مدارس  ةي منةاطو ببيةت لحةس وال،ليةخ، 
 ب د ر ع طلبة  يها ال لس الفلسطيني عل  المباني.

 17/12/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 راللوبي الصهيوني والرأي العام في بريطانيا.. النفوذ والتأثيعرض كتاب:  .28
الت ةري لمراحةخ  ،غير المسةبوو بالل ةة ال رييةة ،يحاول لوا المجهود البحوي: مرك  الج  رة للدراسات

، االسةةترا يجياتم،تلفةةة مةةن "الت ل ةةخ" الاةةهيوني  ةةي األوسةةاي السياسةةية البر طانيةةة، والت ةةر" علةة  
 البر طاني.  والتكتيكات التي وظفتها منممات "اللويي الاهيوني"  ي سبيخ استمالة الرأي ال ام

كمةةا ير ةةد بةةالكوير مةةن التفا ةةيخ والم لومةةات واألرقةةام عةةن التحةةوالت التةةي طةةرأت علةة  موقةةف الةةرأي 
ال ةةام البر طةةاني، السةةيما خةةالل ال قةةد األخيةةةر     ظهةةرت م،تلةةف األوسةةاي البر طانيةةة أكوةةر   اطفةةةا 

الاهيونية" سواء بالترغيب أو و فهما لة"الرواية الفلسطينية"، ب د أن ظلت ل قود طو لة رلينة "الدعاية 
و رك  كتاب "اللويي الاهيوني.. النفو  والت ثير"، الاادر عن مرك  الج  ةرة للدراسةات  ةي  الترليب.

، علةةة  مسةةة لتين أ ةةةردت لهمةةةا الحركةةةة الاةةةهيونية،  كةةةرا وممارسةةةة، أ ةةةرادا 2016أكتوير/  ةةةر ن األول 
، ألمية خا ة، األول : "منممات الى ط ومنممات، ومنو وقت مبكر سبو بروز القىية الفلسطينية

والدعايةةة السياسةةية"  ةةي التةة ثير علةة  الةةرأي ال ةةةام ومواقفةةه، والوانيةةة: "محور ةةة بر طانيةةا  ةةي الم ةةةروع 
 الاهيوني".

 17/12/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 أياملثالثة  لمدة في كال التجاهينالسلطات المصرية تفتح معبر رفح  .29
أعيد  تح م بر ر ح الحدودي بين قطاع غ ة ومار  ي كةال اال جةالين وكاالت:  – لسطين المحتلة 

اعتبةةارا مةةن يةةوم أمةةس السةةبت. وقالةةت لي ةةة الم ةةابر  ةةي وزارة الداخليةةة  ةةي قطةةاع غةة ة  ةةي  أيةةاملوالثةةة 
 ار ح  حفي  در ب د ظهر أمس انه غادرت ثال  حا الت عبةر م بةر ر ةح البةري  ةي أول أيةام 

اال جةةالين. وأوضةةحت لي ةةة الم ةةابر  ةة ن السةةلطات   ةةيئي أمةةام حركةةة المسةةا ر ن  تحةةه ب ةةكخ اسةةتونا
 اال جالين لم ادرة و ول المسا ر ن ال القين. يالمار ة أعادت  تح م بر ر ح البري  
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التةي  قةخ حملةة الجةوازات الماةر ة والحةا لتين الوانيةة والوالوةة مةن  األولة وأتارت  ل  م ةادرة الحا لةة 
ك و ات وزارة الداخلية با جاه الاالة المار ة من الم بةر. ويينةت الهي ةة أن السةفر المسجلين ضمن 

مباتةةرة عبةةر الاةةالة ال،ارجيةةة للم بةةر دون الحاجةةة لتسةةليس الجةةوازات مةةن المسةةا ر ن كمةةا جةةرت عليةةه 
ال ادة  ي المرات السةابقة، ال تةة  لة   جهية  عةدة حةا الت مةن الاةالة ال،ارجيةة للم بةر منةو سةاعات 

  الة ال هيد س يد  يام.  ل باح ويدأت بالدخول الا
 18/12/2016الدستور، عمان، 

 
 للسياسة األردنية والفلسطينية وإحراجاا  تصريحات ترامب باتت تشكل تعارضاا سياسيون أردنيون:  .31

لةةس يسةةتب د سياسةةيون أردنيةةون أن ينفةةو الةةرئيس األمر كةةي المنت،ةةب دونالةةد : محمةةود الطراونةةة - انعّمةة
مةةةن  ةةةخ أبيةةةب  لةةة  القةةةدس المحتلةةةة، ورأوا أن ملتةةةرات  " سةةةرائيخ"ده بنقةةةخ سةةةفارة بةةةالده  ةةةي  رامةةةب وعةةة

والقىةية الفلسةطينية، با ةت  " سةرائيخ"سياسية و ار حات  ادر عن محيط  رامب حةول ال القةة مةع 
   كخ "  ارضا وإحراجا" للسياسة األردنية والفلسطينية.

الر الماةةري،  ن " رامةةةب أعلةةن عةةن موقفةةه خةةةالل و ةةي لةةوا الاةةدد، قةةال رئةةةيس الةةوزراء األسةةبو طةة
الحملةةةة االنت،ابيةةةة، وأعتقةةةد أنةةةه سةةةينفو وعةةةده، وسةةةيليه اعتةةةرا" مةةةن الةةةدول ب ةةةرعية وجةةةود  سةةةرائيخ  ةةةي 

و وقع الماري أن  حد  "مواجهةة بةين الحكةومتين األردنيةة والسةرائيلية حةول  جةراءات نقةخ  القدس".
 ن لةةوا سةةيكون   ةةجي ا لكويةةر مةةن الةةدول علةة  االعتةةرا" السةةفارة األمر كيةةة"، مىةةيفا: "نحةةن ن لةةس بةة

 بالقدس ج ءا من  سرائيخ".
مةةن جهتةةه، قةةال رئةةيس الةةديوان الملكةةي األسةةبو عةةدنان أبةةو عةةودة،  ن السةةلال يجةةب أن يكةةون "مةةا لةةي 
نوايةةا  رامةةب  جةةاه القةةدس، ولةةيس مةةا لةةو المطلةةوب مةةن األردن والسةةلطة الفلسةةطينية حيةةال نقةةخ السةةفارة 

 ل  القدس و ب يتها السياسيةل"، ولو ا جاه أعلةن عنةه ديفيةد  ر ةدمان دون وجةخ، حية  قةال  األمر كية
وأضةا": "مةا ا ير ةد  رامةبل لةخ ير ةد أن يو ةلنا   نه سي ستقبخ  ي القةدس و نقةخ سةفار ه  لة  لنةا ".

  لةة  بدايةةة م الةةدة السةةالم، لي ةةكخ  حةةديا لسياسةةتنا ال،ارجيةةة،  ةةاألردن حتمةةا سةةيتحر  و ىةةع خططةةا
ألجخ القدس، وسير  نفسه واق ا  ي موقف حرؤ، وعموما المس لة  حتاؤ  لة  وقفةة جةادة علة  الةرغس 
 من أن األمر ما ي ال مبكرا، لكن يجب أن نتنبه لهوا الموضوع ونفكر بطرو الم الجة الدبلوماسية".

بةة ن "الملةةف مةةن جهتةةه، عبةةر وز ةةر ال ةةلون السياسةةية والبرلمانيةةة األسةةبو بسةةام حةةدادين، عةةن اعتقةةاده 
الفلسطيني السرائيلي ال يحكس كويرا قائمة اختيةار وز ةر ال،ارجيةة األمر كةي،     ن لنةا  ملفةات  ات 
أولو ة أكبر بالنسبة ألمر كا"، متوق ا عدم حةدو  مةا سةماه "انقالبةا دراميةا  ةي السةلو  األمر كةي  جةاه 
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ينية السةةرائيلية، لت،فيةةف الىةة ط ورأ  حةةدادين  مكانيةةة " بر ةةد" ملةةف المفاوضةةات الفلسةةط المنطقةةة".
 عل   سرائيخ، م تبرا أن لوا "التبر د" لو "استمرار لسياسة  الرئيس األمر كي الحالي بارا ي أوياما".

وحةةةول مةةةا   ا مةةةا نفةةةةو  رامةةةب وعةةةده ب ةةةة ن القةةةدس، قةةةال حةةةةدادين  ن "األردن م نةةةي بالو ةةةاية علةةةة  
المدينةة كلهةا، لكةن  ن حةد   لةك  سي ةةكخ،  المقدسةات السةالمية والمسةيحية  ةي القةدس، ولةيس علةة 

  ي النهاية، ضرية موج ة لكخ من السياستين الفلسطينية واألردنية".
 18/12/2016الغد، عمان، 

 
 امرأة يشتبه تورطها في اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري تعتقل  السلطات التونسية .31

تبه  ةةةي  ورطهةةةا  ةةةي اغتيةةةال مهنةةةدس اعتقلةةةت السةةةلطات التونسةةةية، أمةةةس السةةةبت، امةةةرأة ي ةةة :وكةةةاالت
الطيران التونسةي محمةد الة واري، الةوي ن تةه كتائةب عة  الةدين القسةام الةوراع ال سةكر ة لحركةة حمةاس 
وأكةةدت أنةةه أحةةد كوادرلةةا و وعةةدت القاةةاص لةةه، وسةةط ا هامةةات للموسةةاد السةةرائيلي باغتيالةةه،  يمةةا 

جر مةةة التةةي تةةةهد ها مدينةةة  ةةةفاقس قةةدمت أجهةة ة الكيةةةان  لميحةةات واضةةحة حةةةول مسةةلوليتها عةةةن ال
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية  ي بيان اعتقال المرأة، دون  كر لو تها، و لك ب ةد يةوم مةن  ال،ميس.

أت،اص  ي القىية نفسها. وأكدت "حماس" أن ال واري لو أحد رواد م روع  5 عالن الوزارة  وقيف 
 الطائرات بدون طيار لديها. 

 18/12/2016الخليج، الشارقة، 
 

 المتطرف : سقوط حلب مؤشر على تمدد المحور الشيعي"يديعوت" .32
ك ف ال،بير ال سكري السرائيلي باحيفة "يدي وت أحرونوت" رون بن ي اي أن سقوي حلب أسةفر 
عةةةن  مةةةدد المحةةةور ال ةةةي ي المتطةةةر" لةةةيحكس بةةةدءًا مةةةن طهةةةران، مةةةرورا بب ةةةداد، و ةةةوال  لةةة  دم ةةةو، 

ا خرجت  يران منتارة من م ركة حلب، مما سيج لها  حتفظ بالم  د من وانتهاء ببيروت، و لك ب دم
 قوا ها ال سكر ة عل  ال واط  ال رقية للبحر المتوسط، و سليح ح ب ا بدون  زعاؤ.

لكن بن ي اي أوضح أن سيطرة الجي  السةوري علة  مدينةة حلةب ال   نةي أن الحةرب  ةي سةور ة قةد 
ر زمنةةًا أطةةول، و لةةك لسةةببين: أولهمةةا ر ةة  الم ارضةةة السةةور ة تةةار ت علةة  االنتهةةاء، بةةخ ريمةةا  سةةتم

المسةةةلحة ال،ىةةةوع للنمةةةام السةةةوري وحلفائةةةه مةةةن روسةةةيا وإيةةةران وحةةة ب ا، والوةةةاني أن جةةةي  النمةةةام 
 السوري ليس مهي  للبقاء  ترة طو لة  ي المناطو التي يحتلها.
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تجنيد بافو ه، و قدانه المتوا خ وأضا" أن الجي  السوري ي اني من التراجع الحا خ  ي أعداد ال
لل،سائر الب ر ة من جنوده، مما ج له يفقد ناف عدده خالل سنوات القتال منو انةدالع الحةرب قبةخ 

 سنوات، ولولك ي اني الجي  السوري من  قلع وحدا ه المدرية موخ الم اة والهندسة.
أن حالةةة  -ة  ةةي  سةةرائيخالةةوي يمتلةةك تةةبكة عالقةةات وثيقةةة مةةع الملسسةةة ال سةةكر -وأكةةد بةةن ي ةةاي 

الجي  السوري المتراج ة  ساعد عل  عودة القر  والبلدات التي يحتلها  ل  قةوات الم ارضةة مجةددا، 
ممةةا قةةد يحاةةخ مةةةع حلةةب مةةن جديةةةد  ةةي قةةادم األيةةام، ومحا مةةةة  دلةةب تةةمال الةةةبالد التةةي لجةة   ليهةةةا 

 تحاخ عل  أراضيها.المسلحون ال،ارجون من حلب، و بدو أن الم ركة األساسية القادمة س
وأتةةةةار  لةةةة  أن القةةةةوات التاب ةةةةة ليةةةةران وروسةةةةيا قةةةةا لوا لاةةةةالح األسةةةةد بجانةةةةب امال" مةةةةن مسةةةةلحي 
الملي يات ال ي ية بقيادة ح ب ا، وكميات كبيرة من السالح الحدي ، يتقةدمها قاةف روسةي مركة  

 مكوف دون  فر و عل  مواقع  جمع السكان المدنيين.
لي بةةالقول  ن م ركةةة حلةةب أظهةةرت الفةةر قين: المنتاةةر وال،اسةةر، حيةة  بةةدا أن وخةةتس ال،بيةةر السةةرائي

 قد حققوا  نجازا لهس. -بجانب الروس-النمام السوري ب قليته ال لو ة وياقي األقليات األخر  
 17/12/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 .. رسالة قوية لدعم الستيطان"إسرائيلـ"مب باسفير تر  .33

مب  بدو اكي المنت،ب دونالد  ر  أن الت يينات التي ي لن عنها الرئيس األمر اعتبرت  حيفة لآر س 
 ." سرائيخ"كيا جديدا لد   م،يبة ممال الفلسطينيين، وكان  خرلا  سمية ديفيد  ر دمان سفيرا أمر 

ت ومل د لنقخ السفارة  مراألنه داعس قوي للمست " سرائيخة"و كتسي   يين  ر دمان ألمية كبيرة ل
 كية من  خ أبيب  ل  القدس المحتلة، مما ي تبر  تارة  حوير للفلسطينيين وياقي الدول ال ريية. األمر 

مب  قف  ل  جانب حكومة بنيامين نتنيالو، و و ما أتار بارا  رابيد اأن  دارة  ر  هوسيمهر   يين
 دمان قد يوير رأت أن   يين  ر  قد أما مراسلة الاحيفة دو را نوسباوم  المراسخ السياسي لة لآر س.

 بالضا ة لم ارضة منممة  خال ات داخخ المنممات اليهودية  ي واتنطن، بين مل د وم اري.
ال يموخ القيس  هقالت ملسسة "الاندوو الجديد لسرائيخ"  ن   يين، ت يين  ر دمانلجي ستر ت 

 الديمقراطية وال ال دالة "ولو ما نحتاجه لوه األيام".
 17/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 يناير كانون الثاني/ جل عقد مؤتمر السالم إلىأتيعلن سفير فرنسا لدى األمم المتحدة  .34
أكد سفير  رنسا لد  األمس المتحدة  ن بالده أجلت مل مرًا كان من المقترح عقده : عوا س  وكاالتي

و" ليست موا ية  ي بار س لبح  السالم  ي ال رو األوسط  ل  ال هر المقبخ، م يرًا  ل  أن المر 
وقال  رانسوا ديال ر  ي  ار حات ن ر ها وزارة ال،ارجية  للقاء مباتر بين السرائيليين والفلسطينيين.

ب د ما يقرب من عام من الجهود ست قد  رنسا خالل تهر يناير مل مرًا دوليًا يىس "الفرنسية أمس: 
جميع أن السرائيليين والفلسطينيين ي لس ال" . وأضا":"كخ الدول الم نية بالس ي من أجخ السالم

وحدلس لس القادرون عل  التو خ  ل  السالم ب كخ مباتر لكن علينا أن ندر  اليوم أن المرو" 
 ."ليست موا ية الست نا" المفاوضات

 18/12/2016 ،التحاد، أبو ظبي
 

 "إسرائيل"أذربيجان تشتري القبة الحديدية من  .35
عات ال سكر ة األ ري، ياور جمالو"،  ن بالده وّق ت ا فاًقا مع قال وز ر الانا: األناضول –باكو 

قوله  ن  هونقلت وكالة األنباء األ ر ة عن ل راء منمومة "القبة الحديدية" الااروخية. " سرائيخ"
 فاو،  س التو خ  ليه بين وزارة الاناعات ال سكر ة األ ر ة، وملسسة الاناعات الحريية التاب ة اال

 ع السرائيلية.لوزارة الد ا
 18/12/2016 ،الرأي، عم ان

 
 .. المسيرة والستحقاقاتعاماا  29حماس بعد  .36

 ساري عرابي
احتفلةةت حركةةة المقاومةةة السةةالمية  حمةةاسي  ةةي الرابةةع ع ةةر مةةن تةةهر ديسةةمبر/كانون أول الجةةاري 

يةدة  بةدأ  ةي بالوكر  التاس ة وال  ر ن النطالقتها، و ي الوقت نفسه ترعت  سةت د لةدورة انت،ابيةة جد
نهاية ال هر نفسه، ثس  ستمر حت  مارس/  ار القادم، ومن المتوقع أن يكون  ،لةي خالةد م ة خ عةن 

 موق ه رئيسا للحركة، ويالتالي   ود ت،اية أخر  لرئاستها، أبرز نتائ  لوه الدورة.
 

 محطات هامة
و مفةةرل لمهمةةات ع ةةرون عامةةا وم ةة خ علةة  رأس الحركةةة، وقبلهةةا مةةا يقةةارب ال،مسةةة ع ةةر عامةةا ولةة

قيادية  ي جهاز  لسطين المنبوو عن  نميس بةالد ال ةام الةوي كةان يىةس حتة  وقةت غيةر ب يةد  رعةي 
جماعةةة الخةةوان المسةةلمين  ةةي األردن و لسةةطين. لةةوه الفتةةرة الطو لةةة  ج ةةخ مةةن الت ييةةر المتوقةةع  ةةي 
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 ةةةر الحركةةةة قةةةد امتلكةةةوا الموقةةةع األول  ةةةي قيةةةادة الحركةةةة أمةةةرا بةةةالر األلميةةةة، السةةةيما وأن كةةةوادر وعنا
 انطباعات وأ كارا عن ال ،ايات المرتحة الستالم الموقع.

لوا الت يير  ي قيادة الحركةة، علة  ألميتةه التةي  بةدو أحيانةا  وجسةا وقلقةا لةد  قطةاع واسةع مةن أبنةاء 
ه الحركة، رغس  يمان ال ديد منهس بىرورة  نجةاز لةوا االسةتحقاو  ال يتفةرد باأللميةة وال،طةورة  ةي لةو

اللحمةةة التةةي  جتمةةع  يهةةا  كةةر  انطالقةةة الحركةةة باالسةةتحقاو االنت،ةةابي الةةدوري، الةةوي  حةةرص عليةةه 
 الحركة بالرغس من ظرو ها التي لس   ل منو   سيسها حرجة وتديدة ال،طورة والحساسية.

ن  حوالت كويرة جرت منو   سيس حماس،  ي لوا ال الس تديد الترابط والتفاعخ  يما بين عنا ره، كةا
مةةن أخطرلةةا  نهةةاء االنتفاضةةة األولةة  با فاقيةةة أوسةةلو، و قجسةةد لةةوه اال فاقيةةة حقيقةةة واق ةةة  ةةي  ةةورة 
السلطة الفلسطينية  ي الىفة ال رييةة وغة ة، ويةالرغس مةن   ةري الحركةة لحمةالت اجتوةا  قبةخ  لةك، 

أدخلهةةا  ةةي  ةةكن لةةوا التحةةول السياسةةي الكبيةةر  ةةي الواقةةع الفلسةةطيني كةةان مةةن أتةةد مةةا أريةةك الحركةةة و 
 سجاالت داخلية عا فة.

كانت  لك السجاالت  ي والية م ة خ األولة ، وقةد انتهةت لاةالح وجهةة نمةره التةي  مولةت حينهةا  ةي 
ر   الدخول  ي السلطة الفلسطينية، والتمسك بالمقاومة خيارا وممارسة، والوي كةان سةاعتها سةباحة 

تيار الجمالير لها ب د  لك  ي االنت،ابات تاقة ضد التيار، أرلقت حماس، ولكنها كانت سببا  ي اخ
 الت ر  ية التي أعقبت االنتفاضة الوانية.

يمكن القول  ن االنتفاضة الوانية، ثس االنت،ابات الت ر  ية التي  ازت بها الحركة قبخ أكور من ع ر 
سنوات، لما مةن ألةس المحطةات  ةي مسةيرة حمةاس مةن ب ةد محطةة الت سةيس التةي   امنةت مةع انفجةار 
االنتفاضة األول ،  قد انت لتها االنتفاضة الوانية من حالة ال ج  ومراوحة المكان الناجمةة عةن وجةود 
السلطة الفلسطينية التةي قط ةت مسةيرة االنتفاضةة األولة ، و رضةت علة  حمةاس اسةتهدا ا مركة ا تةخ 

 الحركة  ل  حد ما، السيما وأنها مستهد ة أساسا بىراوة من االحتالل.
دا أن  مةةد االنتفاضةةة الوانيةةة حركةةة مقاومةةة بم  ةةد مةةن أسةةباب الحيو ةةة والفاعليةةة،  لةةس مةةن الطبي ةةي جةة

 سةةترد حمةةاس عا يتهةةا و  يةةد جمةةع كادرلةةا لتكةةون أكوةةر الفاةةائخ الفلسةةطينية   ةةال مقاومةةا وإث،انةةا  ةةي 
االحتالل  حسب، ولكنها استفادت مةن  لةك علة  نحةو خةاص  ةي قطةاع غة ة بمةا أسةس لبنيةة حمةاس 

 من  ي القطاع.القائمة ا
 ةةي ال مليةةة التةةي ع ر ةةت باسةةس "السةةور  2002ويينمةةا أعةةاد االحةةتالل اجتيةةاح الىةةفة ال رييةةة  ةةي ال ةةام 

، 2005الةةواقي"،  كنةةه لةةس يف ةةخ ال ةةيء نفسةةه مةةع قطةةاع غةة ة، وإنمةةا اسةةتكمخ انسةةحابه مةةن القطةةاع عةةام 
اع غ ة، بينما كانت نتائ  ولو األمر الوي مكن الحركة من   ميس  نميمها وجهازلا ال سكري  ي قط

 االنتفاضة الوانية عليها  ي الىفة م،تلفة  ماما.
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ألقةةت حمةةاس  ةةةي الىةةفة ال رييةةةة كادرلةةا كلةةه  ةةةي أ ةةون االنتفاضةةةة الوانيةةة، و ةةي بي ةةةة أمنيةةة ال  تةةةيح 
للحركة استي اب الىريات  ن كانت اعتقاال أو اغتياال، وقد كان لةوا واقةع الىةفة ال رييةة دائمةا حتة  

مجيء السلطة الفلسةطينية والتةي لةس  بسةط سةيطر ها األمنيةة  ةي الىةفة  ال علة  منةاطو محةدودة ب د 
 جدا، ومن  لة عن ب ىها.

ويةةولك لةةس  ةةتمكن حمةةاس  ةةي الىةةفة مةةن مراكمةةة  نجازا هةةا، أو  طةةو ر خبر هةةا، أو  ور ةةت  جريتهةةا، 
ىةةاعفت لةةوه التةةكالية مةةن ويقيةةت كوادرلةةا  ت ةةري لالسةةتن ا" الةةدائس باالعتقةةاالت المتوا ةةلة، وقةةد  

ب ةةد عمليةةة السةةور الةةواقي، وعليةةه لةةس يكةةن متاحةةا للحركةةة  ةةي الىةةفة أن  سةةتفيد مةةن انتفاضةةة األقاةة  
 عل  غرار استفاد ها منها  ي غ ة، وقد خلو لوا  بابينا لائال  ي  وازنات الحركة الداخلية.

الت ةر  ية التةي أجر ةت قبةخ ع ةر ومع أن نتائ  حماس  ي الىفة ال رييةة  ةي االنت،ابةات البلديةة أو 
سنوات كانت كاسحة،  كنه لةس يكةن مقةدرا لهةا أن  حةا ظ عليهةا  ةي الىةفة، بينمةا اسةتطاعت أن  ف ةخ 
 لةةك  ةةي غةة ة، ومةةن ثةةس و جةةدت علةة  أسةةاس  لةةك  باينةةات جديةةدة  ةةي المةةرو" الحركيةةة الداخليةةة بةةين 

 أقاليس ومواقع الحركة.
ا  ةة جديةدة لحمةاس، ضةاعفت مةن تةرعيتها  قليميةا ودوليةا،  حيح أن االنت،ابات الت ةر  ية تةكلت ر 

وج لتهةةا أكوةةر قةةدرة علةة  المسةةالمة  ةةي مسةةار القىةةية الفلسةةطينية،  ال أنهةةا د  ةةت ثمةةن  لةةك حاةةارا 
وحرويا دامية  ي قطاع غ ة، بينما د  ت ثمنه ب د االنقسام عمليات است اةال واجتوةا  ممنهجةة  ةي 

 الىفة ال ريية.
 

 إنجازات وطنية
ل  المستو  الوطني تةكلت حمةاس امتةدادا مسةتمرا للكفةاح الفلسةطيني، وإ ا كانةت الوةورة الفلسةطينية ع

 حةد  ألةس محطتةين كفةاحيتين  ةي  ةار ب ال ة ب الفلسةطيني،  ةكن المحطةة  1965الم ا رة  ي ال ةام 
لةةدت  ةةي رحمهةةا حمةةاس، ويهةةوا  بقةة  حمةةاس تةةكال مةةن أتةةكا ل الوانيةةة لةةي االنتفاضةةة األولةة  التةةي و 

اسةةةتمرار االنتفاضةةةة دون  غفةةةال حركةةةة الجهةةةاد السةةةالمي التةةةي سةةةالمت  ةةةي الةةةد ع نحةةةو انفجةةةار  لةةةك 
 االنتفاضة.

وكةةولك يمكةةن القةةول  ن حمةةاس لةةي االسةةتمرار الطبي ةةي لالنتفاضةةة الوانيةةة،  قةةد بنةةت عليهةةا حىةةورلا 
غة ة  لة  قاعةدة ال سكري القائس الوي لةس  ة ل  طةوره و  ممةه منةو  لةك االنتفاضةة، حتة  حولةت قطةاع 

للمقاومةةة الفلسةةطينية، خاضةةت منهةةا عةةددا مةةن المواجهةةات والحةةروب، وأسةةرت علةة  أرضةةها عةةددا مةةن 
الجنود الاهاينة، وانطالقا منها قادت  فقة لتبادل األسر  مةن داخةخ األري المحتلةة ألول مةرة  ةي 

  ار ب الاراع.
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ت المجلةس الت ةر  ي ثةس   ةةكيلها حتة  التحةول الم ةكخ والةوي  موةةخ  ةي دخولهةا السةلطة عبةر انت،ابةةا
الحكومةة، والةوي لةةس ية ل محةةخ أخةو ورد رغةةس مةرور كةخ لةةوا الوقةت،  كنةةه قطةع الطر ةةو علة  أي  كةةرة 
 اةةفو ة للقىةةية الفلسةةطينية  حةةت تةة ار  ةةندوو االنت،ابةةات، وكةةرس مةةن قةةدرة الحركةةة علةة  حمايةةة 

 منج لا ال سكري  ي قطاع غ ة ب د االنتفاضة الوانية.
 

 واجبة استحقاقات
اليةةوم، وي ةةد لةةوه السلسةةلة الطو لةةة مةةن التحةةوالت واألزمةةات والنجةةازات، ينب ةةي أال يكةةون االسةةتحقاو 
االنت،ابي ألس ما  قف عليه الحركة، وإنما منطلقا للوقو" عل  االسةتحقاقات األلةس، وم الجةة مكةامن 

 .القاور األعمو، والجابة عل  األس لة التي لس   ل  تولد من لوه المسيرة
و   ي  ي مقدمة  لك االستحقاقات م الجة ال،لخ النةاجس عةن المةرو" المتباينةة مةا بةين مواقةع وأقةاليس 
الحركة، وما ينبني عل   لك من م كالت  ةي التمويةخ والم ةاركة والتوز ةع ال ةادل لمقةدرات وممكنةات 

 الحركة، و  جسد الىفة ال ريية لوه الم كلة ب كخ أساسي.
قةةدرة الحركةةة علةة  اسةةتي اب و وظيةةف قةةدرات أبنائهةةا  ةةي كةةخ المجةةاالت التةةي و تاةةخ بهةةوه الم ةةكلة، 

 ،ةةدم قىةةيتها وم ةةروعها، و حةةع أداء األجهةة ة والملسسةةات المكلفةةة بهةةوه المهمةةة،    ال يجةةوز أن 
ير هن لوا األمر النطباعات وأم جة األ راد القائمين عل  ال مخ، أو عل  قدرات األ راد  ةي الو ةول 

 ركتهس، وإال  ما قيمة وجود بنية ملسسيةل!ب  كارلس  ل  ح
 ن قىية التماسك والوالء تديدة األلمية بالنسبة لحركات المقاومة التي  تاد  لاراع طو خ ومر ر 
وم قةةةد مةةةن نةةةوع الاةةةراع الجةةةاري  ةةةي  لسةةةطين، ولكنهةةةا أكوةةةر أولو ةةةة وضةةةرور ة مةةةع التطةةةور الهائةةةخ 

لتطةةةور التقنةةةي وثةةةورة اال اةةةاالت، بمةةةا يج ةةةخ الحا ةةةخ  ةةةي قةةةدرات الب ةةةر التوا ةةةلية الناجمةةةة عةةةن ا
األدوات التنميميةةة القديمةةة مت،لفةةة عةةن القةةدرة علةة  خلةةةو أنمةةاي أكوةةر حيو ةةة مةةن التوا ةةخ الةةةداخلي 

 واستومار القدرات الكبيرة التي يتمتع بها أ راد الحركة.
 ةةةة ب وإ ا كانةةةةت الفكةةةةرة األساسةةةةية مةةةةن دخةةةةول حمةةةةاس للسةةةةلطة لةةةةي حمايةةةةة خيةةةةار المقاومةةةةة،  ةةةةكن ال

الفلسطيني  ي غ ة د ع وال ي ال يد ع  ا ورة ألس  نجازات الحركةة علة  الطةالو، ولةو مةا يحةتس عليهةا 
أن  راجةةع  دار هةةا الحكوميةةة، وسياسةةا ها الحركيةةة داخةةخ قطةةاع غةة ة، والنمةةر  ن كانةةت أقةةرب  لةة  لةةوا 

 كةا    ةمود لةوا  ال  ب وأكور التااقا بةه وقةدرة علة   لهامةه وإقناعةه، وكةولك  ن كانةت بممارسةتها
 ال  ب واحتىانه لها.

الموضةةوع السياسةةي المت لةةو بتحالفةةات الحركةةة وعالقا هةةا وأزما هةةا الناتةة ة عةةن  حةةوالت القلةةيس، واحةةد 
من لوه االستحقاقات، ولكن لوا الموضوع عل  خطور ه القاو  ي،ىةع للمةرو" الموضةوعية كمةا 
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الداخليةة التةةي  ،ىةع لتةةدبير الحركةة  قةةط، ي،ىةع لتةدبير الحركةةة، لكةن ثمةةة الكويةر مةةن ال ةالحات 
 والتي يمكن   خ الكوير ب  نها.

  17/12/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 الرفض اإلسرائيلي للمبادرة الفرنسية.. انسداد أفق السالم .37
 باسكال بونيفاس

د"  لةة  أعلنةةت الحكومةةة السةةرائيلية مةةلخرًا ر ىةةها للمبةةادرة الفرنسةةية الراميةةة لتنمةةيس مةةل مر دولةةي يهةة
 عادة  طالو مسار عملية السالم  ي ال رو األوسط. وليست  ي لوا الر   طب ًا مفاج ة ألحد، بةخ 
 ن القادة الفرنسيين أنفسهس كانوا يتحدثون  ي جلسا هس ال،ا ة بنبرة من ال ةك حةول ضة ف  ر ةهس 

ني علةةة   ةةةي استىةةةا ة لةةةوا المةةةل مر. وكانةةةت  رنسةةةا بكةةةخ بسةةةاطة  ةةةروم  عةةةادة طةةةرح الملةةةف الفلسةةةطي
 األجندة السياسية والدبلوماسية الدولية.

و ةةر   سةةرائيخ أن الن اعةةات الكويةةرة المندل ةةة امن  ةةي منطقةةة ال ةةرو األوسةةط   ةة خ التمةةام المجتمةةع 
الةةدولي و وجةةه انتبالةةه ب يةةدًا عةةن المسةة لة الفلسةةطينية.  ومةةة الحةةرب الطاحنةةة الجار ةةة  ةةي سةةور ة، بمةةا 

يةين النةازحين والالج ةين، وكةولك األزمةة ال راقيةة، واألزمةة الليبيةة، سجلته مةن م ةات  ال" القتلةي ومال
واألزمةةة اليمنيةةة، ومحةةاوالت زع عةةة االسةةتقرار  ةةي ماةةر، وكةةخ لةةوا يةةد ع بالقىةةية الفلسةةطينية خةةارؤ 
دائةةرة الىةةوء وي يةةدًا عةةن بةةلرة االلتمةةام العالمةةي والسياسةةي الةةدولي الةةرالن. ومةةع  لةةك يبقةة  الملةةف 

موقو ةةة علةة  المسةةتو ين الدبلوماسةةي واالسةةترا يجي، ولةةو القىةةية المرك  ةةة األساسةةية  الفلسةطيني قنبلةةة
  ي المنطقة.

ومةةا زالةةت الحكومةةة السةةرائيلية، المست ةة رة لفةةائ  قّو هةةا،  ىةةع سةةدًا مسةةتحكمًا أمةةام  حقيةةو أي  قةةدم 
مليةةة سةةالم".  ةةي مسةةار التسةةو ة، زاعمةةة أنةةه لةةس ي ةةد ممكنةةًا مةةن الناحيةةة ال مليةةة الحةةدي  عةةن "مسةةار ع

والنتيجة أن ال ملية متوقفة، وال  قدمق محتماًل  ي األ و، ولس يبد  أمخ السالم يومًا أب د منااًل منه امن. 
بخ  نه يمكننا،  ي ضوء حالة االنسداد المطبقةة الرالنةة، أن نتسةاءل عمةا  ن كةان حةخ الةدولتين، ولةو 

للتحقيةةةو، بةةةالنمر  لةةة  حالةةةة التآكةةةخ والقىةةةس  الهةةةد" الرسةةةمي الم لةةةن للمجتمةةةع الةةةدولي، مةةةا زال قةةةابالً 
 المتوا خ لاراضي الفلسطينية!

وي بةةةارة أخةةةر   السةةةلال: لةةةخ مةةةا زال ممكنةةةًا حقةةةًا الحةةةدي  عةةةن  ن ةةةاء دولةةةة  لسةةةطينية  ةةةي ظةةةخ عةةةدد 
المستوطنات الموجودة، ومواق ها الج را ية  ي عمو األراضي الفلسطينيةل وحت  عندما طلب الرئيس 

فسةةه  جميةةد االسةةتيطان، ظلةةت عمليةةة التوسةةع  ةةي بنةةاء المسةةتوطنات مسةةتمرة علةة  قةةدم بةةارا  أويامةةا ن
وساو، دون أن  تر ب عل   لك أية ض وي ملثرة أو  داعيات سلبية عل   سرائيخ. بةخ علة  ال كةس 
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من  لك، استمر حجس الدعس ال سكري الةوي  تلقةاه  سةرائيخ  ةي كةخ سةنة مةن الواليةات المتحةدة يتنةام  
 وزاد من ثالثة مليارات  ل  أري ة مليارات  ي ال ام.باستمرار، 

والحا ةةخ أن  ةةراع الرادات بةةين طر ةةي الونةةائي أويامةةا ونتنيةةالو قةةد خةةرؤ منةةه لةةوا األخيةةر  ةةائ ًا  ةةي 
النهايةةةة. و ةةةوو  لةةةك  نفسةةةت أيىةةةًا حكومةةةة نتنيةةةالو الاةةة داء امن ب ةةةد  ةةةوز دونالةةةد  رامةةةب بالرئاسةةةة 

دعس كامخ وغير م روي  مع أنه لةس يكةن لةديها  ةي الحقيقةة مةا  ، ةاه األمر كية، وخا ة أنه يِ دلا ب
أيىةةًا لةةو كانةةةت لةةيالري كلينتةةةون لةةي التةةةي  ةةازتي. ولةةوا " لمةةةا ا   ن  قةةديس  نةةةازالت والحالةةة لةةةوهل"، 
يتسةةاءل القةةادة السةةرائيليون، و لةةك ألن اسةةتمرار الوضةةع الةةرالن علةة  حالةةه ال يةةوحي ب نةةه يمكةةةن أن 

عةةن أي عقةةاب للدولةةة ال بر ةةة. ومةةع  لةةك  ةةال أحةةد ي تةةر" أبةةدًا ب ةةرعية االحةةتالل  يتكّ ةةف  ةةي النهايةةة
السةةرائيلي، وإن كةةان لةةوا االحةةتالل يبقةة  أيىةةًا دون عقةةاب كمةةا لةةو كةةان القةةانون الةةدولي غيةةر قابةةخ 

 للتطبيو والنفا   ي لوه الحالة.
فسةه وقةد با ةت تةرعيته لواليةة مةن خمسةة أعةوام، ن 2015و جد محمود عباس، الةوي انت،ةب  ةي ينةاير 

موضع  ساؤل متناٍم مع كةخ يةوم يمةر، و لةك ألن طر ةو المفاوضةات الةوي ا ب ةه، وقةد تةج ته الةدول 
ال ريية عل  المىّي  يةه، ال يتكّ ةف عةن أيةة نتةائ  ملموسةة. والسةرائيليون ير ىةون كةخ الوسةاطات 

بين الطر ين المتاارعين،  الدولية، زاعمين أن عملية السالم ينب ي أن  كون موضوع  فاوي مباتر
دون أي  دخخ من أطرا" أخر  خارجيةة. ولكةن االخةتالل الكبيةر  ةي مةواز ن القةو  بةين السةرائيليين 
والفلسةةطينيين ال يسةةمح ب يةةة عمليةةة  فةةاوي حقيقيةةة وعادلةةة. و لةةك ببسةةاطة ألن  سةةرائيخ ال  قةةدم أيةةة 

 ب علة   لةك مةن نوايةا وسةلو . والحقيقةة  نازالت، وال  مهر حت  الرغبة الجادة  ي التفاوي وما يتر 
، قبةةخ ثالثةةة 1993أن أي  قةةدم لةةس يسةةجخ  ةةي مسةةار عمليةةة السةةالم، منةةو ا فاقةةات أوسةةلو، الموق ةةة  ةةي 

وع ر ن عامًا. وقد تهدت حالة الفلسطينيين خالل لوه الفترة  راج ًا و ردّيًا متفاقمين و لةك السةتمرار 
 راضي الفلسطينية.أعمال االستيطان ب كخ حوي  عل  حساب األ

-ولكن  ن كانت  سرائيخ  ست  ر  ي المد  القر ب حالة من الرضا واالطم نان  جاه الحالةة الرالنةة 
غياب المسار التفاوضي من األساس، عل  رغةس الت بيةر ال ائةف أحيانةًا عةن االسةت داد للتفةاوي   قةد 

أن لةس يبةوق تةيء يمكةن التفةاوي ظخ ب   القادة السرائيليين ي لنون عةن اسةت دادلس للتفةاوي  لة  
 ال أن النتةةائ   ةةي المةةد  الب يةةد ال يمكةةن أن  كةةون  ال كارثيةةة، ولةةن  قةةود  ال  لةة  م  ةةد مةةن  -ب ةة نهي

الحباي وال نف  ي المستقبخ. وسي تهس ال رييون خا ة ب ن لديهس خطابًا م دوجًا أو ازدواجية م ةايير 
وب  ةي  قر ةر ماةيرلا.  هةس ي عمةون التةرو   لهةوه حول الديمقراطيةة، وحقةوو النسةان، وحقةوو ال ة 

 القيس والد اع عنها  ي حين يقبلون أن   ركخ  حت األقدام  ي  لسطين.
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التةةي   ةةمخ بهةةا  -ال سةةكر ة، والقانونيةةة، واالسةةترا يجية-والحةةال أن لةةوا لةةو حا ةةخ الحمايةةة المطلقةةة 
حتةةرام القةةانون الةةدولي. ولنةةا المفارقةةة الواليةةات المتحةةدة  سةةرائيخ، ولةةي مةةا يةةد ع  لةةك البلةةد  لةة  عةةدم ا

السياسية والتار ،ية،  في حين كان القرن ال  رون قرن  حرر ال  وب ون ع االست مار،  كيف يمكن 
 أن يستمر ت ب  ي ممارسة االحتالل عل  ت ب  خر  ي القرن الحادي وال  ر نل 
  18/12/2016 ،التحاد، أبو ظبي

 
 !"إسـرائيل" الـحـرب مـن أجـل "عمونة" تهدد .38

 سمدار بت أدام
رغس  حة أقوال "البيت اليهودي" ضد  خالء عمونة،  ال أنةه يجةدر بقيةادة لةوه الحركةة أن  تةوكر أنةه 
 ةةي السياسةةة، مولمةةا لةةي الحةةال  ةةي ال ةةارع،  فىةةيخ ال دالةةة علةة  الحكمةةة قةةد يكةةون ثمنةةه  قةةدان كةةخ 

 يًها.البيت، ولاسف ال ديد لوه األقوال ليست ت بية وليست كلي 
، ويىةة ط مةةن قبةةخ الدارة األمر كيةةة الجمهور ةةة برئاسةةة الةةرئيس 1991 ةةوكير سةةر ع:  ةةي أواخةةر ال ةةام 

بوش  األبي، ويوساطة وز ر ال،ارجية بيكر،  ةس  ةري "مةل مر مدر ةد" علة  حكومةة  سةرائيخ برئاسةة 
  سحو تمير.

لةةه، ألنةةه  هةةس أنةةه ملةة م  ال يمكةةن ا هةةام تةةامير بالمرونةةة،  قةةد خةةرؤ  لةة  مةةل مر مدر ةةد رغةةس م ارضةةته
 بولك.

و ةةةي السةةةياو، رغةةةس عةةةدم موا قتةةةه علةةة  االعتةةةرا" بةةةةمنممة التحر ةةةر الفلسةةةطينية، أجر ةةةت المحادثةةةات 
 الونائية، بما  ي  لك محادثات مع الفلسطينيين.

 أح اب " سومت" و"لتحيا" و"موليدت"   تبر  لك  قدمًا لدولة  سرائيخ  ي طر و خطيرة.
الةةومن كةةان  فككهةةا، قةةادت ال،طةةوة  لةة  االنت،ابةةات، و ةةاز اسةةحو رابةةين، الةةوي خرجنةةا مةةن الحكومةةة و 

 تكخ حكومة اليسار برئاسة "الم راخ".
 ومن لس ي تمد  ي حينه عل  تامير وعاري طر قه البراغما ية  سبب بتوقيع ا فاقات أوسلو.

مةةن  ةةفو"  ومةةن يةةر    ةةي الوقةةت الحةةالي   لةةس لةةوا الةةدرس، قةةد يجةةد نفسةةه ب ةةد بىةة ة أتةةهر يقةةول
 الم ارضة: "التار ب ي يد نفسه" عل  أطالل  وت الجرا ات التي قد  وسع حدود الهدم والخالء.

 م هد ساحر يمكن رؤ ته من التخ  ي رمات حتسور، التي  قع عليها عمونة.
 رؤ ة القدس، البحر الميت، ترو النهر،  حراء "يهودا".

احية ونمو جةةًا رائ ةةًا لالسةتيطان البي ةةي األخىةةر وعلة  الةةرغس مةن أنةةه كةةان يمكةن أن  كةةون منطقةةة سةي
واللطيف، ن ر ها  قط كا،رة خال ية ألنهةا  وجةد علة  أراٍي خا ةة  ةس تةراؤلا ب ةكخ قةانوني، لكةن 
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بةة ن المنةةاطو  1979مةةن خةةالل عمليةةة لةةس  سةةتنفد قانونيةةا، وخال ةةا لقةةول محكمةةة ال ةةدل ال ليةةا  ةةي ال ةةام 
  قام  قط عل  أراضي الدولة. وراء ال،ط األخىر يجب أن السرائيلية

وقةةةةد حمةةةةي البنةةةةاء  يهةةةةا بةةةةدعس الحكومةةةةة الةةةةوي ي ةةةةمخ البنةةةة  التحتيةةةةة، لكةةةةن وحةةةةدا ها  ةةةةس بناؤلةةةةا دون 
 التراخيع المطلوية، و وو رأسها يسلط سيف قرار محكمة ال دل ال ليا منو عامين من أجخ  دميرلا.

 م كلتين أساسيتين. –التسو ة   ا نجح  –سيوّلد قانون 
 ل  داخلية، الخالل بقرار محكمة ال دل ال ليا.األو 

والوانيةةة خارجيةةة،  حةةرش خطيةةر بةةالرئيس األمر كةةي التةةار  الةةوي تةةددت  دار ةةه علةة  انتقةةاد البنةةاء  ةةي 
المستوطنات عل  مد  ثماني سنوات، والوي مةن تة نه االمتنةاع عةن اسةت،دام الفيتةو علة  قةرار ضةد 

  سرائيخ  ي مجلس األمن.
 نه نتنيالو حقًا.ولوا ما ي،   م

 يمكننا  هس سكان عمونة الوين يناضلون، والوين جريوا االقتالع من غوش قطيف.
 ولكن ال يمكن  هس قيادة "البيت اليهودي"، التي قد  لدي ال  سكب المولود مع المياه.

 ةدل المست ار القانوني للحكومة، الوي لس  لاو به  همة اليسار ة، التي  لثر عل  قةرارات محكمةة ال
 ال ليا، حسب اقوال اليمين، يتحفظ جدا عل   كرة الت ر ع الوي يل ي قرارات محكمة ال دل ال ليا.

ولو يقترح حاًل ي مخ االخالء  ل  مواقع سكن ملقتة، و ي المقابخ اختيار أراي قر بة، بما  ةي  لةك 
  راخيع البناء،  حول الحاضرة المستقبلية  ل  حاضرة قانونية.

ت لس بينيةةت و تةةوكر: الحةةرب التةةي ال لةةوادة  يهةةا مةةن اجةةخ بيةةوت عمونةةة قةةد  هةةدم بيةةت مةةن المهةةس أن يةة
 الم سكر القومي. ونحن ال نر د حدو   لك.

 عن "إسرائيل اليوم" 
  18/12/2016 ،الدستور، عم ان

 
 واألصوليات الدينية "إسرائيل"دمار الشرق األوسط ...  .39

 خالد الحروب 
الحفةا  علة  أمنهةا لمةا  ةس  ةدمير ال ةراو، ولمةا وقةف ال ةرب المنةا و لوال  سةرائيخ والهةوس ال ريةي  ةي 

موقةةف المتفةةرؤ مةةن الوةةورة السةةور ة  ةةي أوؤ تةةهورلا السةةلمية األولةة .  ةةي كلتةةا الحةةالتين كةةان المحةةر  
الرئيس للموقف ال ريي لو "الحفا  عل  أمن  سرائيخ ومستقبلها".  ي الحرب األول  ضةد ال ةراو  ةي 

ن الماضةةي قةةّدم  ةةدام حسةةين بسياسةةا ه الهوجةةاء وغةة وه ال ةةراو كةةخ المسةةوغات مطلةةع  سةة ينات القةةر 
للواليات المتحدة وال رب لتحطيس ال راو، القةوة ال رييةة الوحيةدة المتبقيةة  ةي الم ةرو. ب ةد  لةك الحةرب 
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لتنهةةي مةةا  بقةة  مةةن ال ةةراو و محيةةه مةةن خر طةةة أي  2003بةة كور مةةن عقةةد جةةاءت الحةةرب الوانيةةة عةةام 
لي لسرائيخ، ثس  قدمه مم قًا ويرسس التقسيس لدية ليران وتةبقها  ةي النفةو  القليمةي. كةخ  هديد مستقب

الدراسةات الر ةينة للحةريين ودوا  همةا والمناخةات التةي قةادت  ليهمةا  اةخ  لة  محطةة أساسةية واحةدة 
ت ولةةي الحفةةا  علةة  أمةةن  سةةرائيخ. كةةخ المسةةوغات والتبر ةةرات التةةي سةةاقها  ةةناع الحةةرب  ةةي الواليةةا

المتحدة، ومن ضمنها  نحية ديكتا ور ةة  ةدام ون ةر الديموقراطيةة، أو تةن حةرب وقائيةة ضةد أسةلحة 
الةةةدمار ال ةةةامخ ال راقيةةةة  التةةةي ثبةةةت عةةةدم وجودلةةةاي بةةةان أنهةةةا  بر ةةةرات سةةة،يفة ال أ ةةةخ لهةةةا. لوييةةةات 

أر احةه  الى ط اليميني الاهيوني لي التي كانت وال   ال  ي خلفية  ناعة القرار األمر كةي و وجةه
ل،دمةةة األتةةرعة السةةرائيلية علةة  حسةةاب كةةخ ال ةةرو األوسةةط وتةة ويه ودولةةه ومسةةتقبال ه. ال يهةةس أن 
ي دمر ال راو و  سقط مليون قتيخ ضحية للم امرة األمر كية و  رد الماليين، و   ةاد حالةه  لة  ال اةور 

قةد يبةرز يومةًا مةا  ةي  الوسط ، و تس  قسيمه. ال يهس كخ  لك ما دام الهةد" لةو  زالةة "خطةر محتمةخ"
وجه  سرائيخ، الطفلة المدللة لسياسة غريية متوح ة. ال يهس  ن  س  فجير الطائفيات الكامنة والثنيات 
النائمةةةة وي وةةةرة الحةةةدود و  ويةةةة األ ةةةوليات الدينيةةةة وإطةةةالو غيالنهةةةا لت كةةةخ أخىةةةر ال ةةة وب و ةةةابس 

 ست داء  سرائيخ.األري، ما دام الهد" واضحًا ولو محو أي دولة قد  فكر با
ثةةةورة سةةةور ة لةةةي  خةةةر التممهةةةرات الدمو ةةةة لسياسةةةة ال ةةةرب الجراميةةةة  ةةةي المنطقةةةة والتةةةي  ةةةولي أمةةةن 
 سةةرائيخ األولو ةةة مةةا ب ةةد المطلقةةة و نحةةر علةة  مةةوبح لةةوا "األمةةن المقةةدس" تةة ويًا ودواًل وماليةةين مةةن 

الرييع ال ريي أن  طول زمنيًا وال األبر اء. ما كان لمسار الوورة السلمية التي انطلقت  ي قلب ازدلار 
أن  ت سكر عمليًا لوال ال،والن الوي   رضت له من ال رب أساسًا وابتداًء، ثس من بقية ال الس، بمسول 
ال، ية عل  أمن  سرائيخ وعدم ضمان نوع الحكس الوي قد ي،لف نمام األسد وسياسته المتوق ة  جاه 

ان ب مةةو كامةةخ ماليةةة نمةةام األسةةد و طم نةةان  لةة  م ادلةةة  سةةرائيخ. الواليةةات المتحةةدة وإسةةرائيخ   ر ةة
وجةةوده السياسةةي الف الةةة، لةةولك لةةس يكةةن ثمةةة قبةةول بةة دن  مقةةامرة للتىةةحية بةةه. جةةولر وم ادلةةة الوجةةود 
للنمام األسدي، الوالةد واالبةن،  قةوم علة   بنةي الاةراخ البالغةي ب،طةاب المقاومةة ومهاجمةة  سةرائيخ 

الوقت  و ير الحد األقا  من األمن لها عمليًا وارضةيًا.  نهةا الم ادلةة بالكلمات ليخ نهار، و ي  ات 
الناج ةةة علةةة  مةةةدار أز ةةد مةةةن أري ةةةة عقةةةود والتةةي ال يمكةةةن للنمةةةام التفةةةر ط بةة ي مةةةن عناةةةر ها ألنهةةةا 
 ىمن له ترعية الوجةود. لةيس لنةا  تةرعية انت،ابيةة وال  ار ،يةة وال وطنيةة  سةند نمةام األسةد سةو  

"، لةةةولك  م ةةةاداة  سةةةرائيخ لفمةةةًا ويالغةةةة لةةةي "اسةةةترا يجية وجةةةود ويقةةةاء" وليسةةةت  ر ةةةًا ادعةةةاء "المقاومةةةة
 عالميةةًا. مةةن  ن مخةةر يسةةتوجب تةة ار "المقاومةةة" دعةةس حركا هةةا  ةةي لبنةةان و لسةةطين، اقةةخ األكةةال" 
الممكنةةة، لت و ةةد النمةةام بمةةا يحتةةاؤ  ليةةه مةةن عتةةاد تةة ارا ي ل ةةحن "خطةةاب المقاومةةة وال ةةرعية"، لكةةن 

لةةةه يقةةةع ضةةةمن المقبةةةول أمر كيةةةًا وإسةةةرائيليًا، و لةةةك  ةةةا ورة بسةةةيطة  قةةةدم مةةةن أجةةةخ الحفةةةا  علةةة   لةةةك ك
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الم ادلة السور ة األسدية الف الة. ليست مفارقة بطبي ة الحال أن   تاش  يران ال،مينية عل  الم ادلة 
ع  مةةواًل، مةةا ا "المقاوميةةة"  ا هةةا، أي ضةةب ال ةة ارات الدائمةةة مقابةةخ السةةكون والحفةةا  علةة  األمةةر الواقةة

  لةةةت  يةةةران ال،مينةةةي عمليةةةًا ضةةةد  سةةةرائيخ خةةةالل مةةةا يقةةةارب مةةةن أري ةةةة عقةةةود متوا ةةةلة مةةةن الهتةةةا" 
 "الموت لسرائيخ"ل ولما ا لس  قس بمحولا كما  وعد وال ي ال يتوعد قاد هالي.

وةور ين اختلف الواقع والماير المح ن للوورة السور ة وار باطها مةع أمةن  سةرائيخ مةع واقةع وماةائر ال
التونسية والماةر ة. األولة  انطلقةت و رضةت نفسةها  ةي بلةد ب يةد عةن  سةرائيخ  لةس يكةن سةلال البةديخ 
خطةةةرًا وملحةةةًا علةةة   سةةةرائيخ  تركةةةت الوةةةورة   خةةةو مسةةةارلا الطبي ةةةي. بةةةخ و ةةةرت ثةةةورة  ةةةونس لواتةةةنطن 

طية ومطالب ال ة ب وأوياما، وال رب عمومًا،  ر ة لة "الت بيح العالمي" والت دو بمساندة الديموقرا
بالحر ةةةة والكرامةةةة، طالمةةةا لةةةس  كةةةن ثمةةةة أكةةةال" حقيقيةةةة أو م امرا يةةةة وراء  لةةةك المسةةةاندة. الوانيةةةة،  ةةةي 
مار،  رضت نفسها بقوة الميادين والحىور ال  بي الهائخ ولس  كةن لنةا  قةوة سياسةية عاقلةة حتة  

الوةورة و ،سةةر مةةا قةد  ،سةةر ب ةةد لةو كانةةت الواليةات المتحةةدة نفسةةها قةادرة علةة  الم ةةامرة بةالوقو" ضةةد 
انتاةةارلا. وااللةةس مةةن  لةةك أن ماةةر كانةةت، وال  ةة ال، محكومةةة با فاقةةات كامةةب ديفيةةد التةةي حيةةدت 
جي ها من الاراع الحقيقي مع  سرائيخ، ولي اال فاقات التي أعلن  سالميو مار االلت ام بها لطم نة 

السرائيليين لكن مار كانت منهكةة  واتنطن و خ أبيب.  حيح أن و ول مرسي للحكس اقلو القادة
ومقيدة ب لمانييها وإسالمييها ولس  كن لت كخ  هديدًا لسرائيخ  ي المستقبخ المنمور.   ن، ويقليخ مةن 

السةةرائيلي أمكةةن قبةةول الت ييةةر  ةةي ماةةر، ولةةو موقتةةًا. لكةةن عنةةدما جةةاءت  -حةةس الم ةةامرة األمر كةةي
كليتةةه ولةةس ي ةةد بالمكةةان القيةةام بةةولك مةةر ين و ةةي بلةةدين الوةةورة السةةور ة كةةان "حةةس الم ةةامرة" قةةد نفةةد ب

مجاور ن لسرائيخ. وإ ا كانت كامب ديفيد دجنت الجبهة المار ة وو رت  ترة اختبار ة كا ية لإلقةدام 
عل  م امرة المرالنة عل   ةمود نمةام كامةب ديفيةد حتة  لةو جةاء السةالميون  لة  الحكةس،  ةكن بقةاء 

ب ةد نمةام األسةد لةس يكةن مىةمونًا بالدرجةة  ا هةا، مةا  ةري مقاريةة أخةر .  دجين الجبهة السور ة لما 
لنا الت مت المقارية األخر ، السرائيلية واألمر كية، بالحفا  عل  نمام األسد لكةن مةع  نهةا  سةور ة 
عسكر ًا واقتااديًا ووض ها عل  تفير االنهيةار، ضةمانًا لديمومةة ضة فها  لة  عقةود  اليةة ولةو غةاب 

 مامه عنها.األسد ون
لكوا يكون و بق  أمن  سرائيخ ال امخ ال،ارجي الحقيقي الم تحكس  ي رالن ومستقبخ وجيو اسةترا يجية 
ال رب  جاه الم رو. ما نراه من  ادع  قليمي لائخ وم،يف نا   عن  لك ال امخ الوي  متةد جةووره 

ا ها و وجها هةةةةا  ةةةةي المنطقةةةةة. و ةةةو ر مسةةةةوغًا حقيقيةةةةًا أو بالغيةةةةًا للةةةةدول والقةةةةو  الم،تلفةةةةة لدارة سياسةةةة
ويم ن  أخالقي ما، يبدو أمن  سرائيخ وقد  حول  ل  قدر "لولوكستي" محتةوم يىةرب أي بلةد أو أي 
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تةة ب مةةن تةة وب ال ةةرو األوسةةط   ا خةةان الحةةظ لةةوا ال ةة ب وقاد ةةه المةةرو" ليتموضةةع وك نةةه  ةةي 
 نقطة  هديد محتمخ ألمن  سرائيخ.
ف موضوعيًا مع ال امخ ال،ارجي  أمن  سرائيخي  هةو األ ةوليات أما ال امخ الداخلي الوي ظخ يتحال

الدينيةةة التةةي انب وةةت أساسةةًا و ةةي  ممهرلةةا األعةةري نتيجةةة ال امةةخ ال،ةةارجي  ا ةةه والهةة ائس المتواليةةة 
 زاءه.  طةةورت السةةالمو ات الم،تلفةةة، الخةةواني وال نيةةف والجهةةادي، وال ةةي ي، والسةةلفي، والحسةةيني، 

ي، عل  لوام  اله  مة تبه المحتمةة علة  يةد  سةرائيخ المدعومةة بتقنيةات سةالح ثس القاعدي والداع 
أ عةةد أساسةةًا له  مةةة اال حةةةاد السةةو يا ي. الفلسةةطينيون وال ةةةرب لةةس يحةةاريوا  سةةةرائيخ بةةخ كةةانوا يحةةةاريون 
ا الواليات المتحدة، وما كان لنتائ   لك الحروب أن  كون  ال ما كانت عليه من ل ائس.  سرائيخ وأمر ك

وحرويهما  ي المنطقة لس األب ال رعي الحقيقي لكخ التطر" األ ولي الوي يىرب المنطقةة امن. 
كخ التيارات الدينية التي و جدت  ةي المنطقةة قبةخ قيةام  سةرائيخ، كانةت أقةرب  لة  ال ةالحية السةلمية 

 جتماعية.وكانت   ر ها النما ؤ الليبرالية  ي الديموقراطية أو االتتراكية  ي ال دالة اال
روح الوةةةورات الدسةةةةتور ة  ةةةي  يةةةةران  ةةةي مطلةةةةع القةةةرن ال  ةةةةر ن، و حالفةةةات تةةةةرائح علمةةةاء الةةةةدين مةةةةع 
أ ا ور ، وكوا ال الحية  ي مار ويالد ال ام، كانت  قدميةة  لة  حةد كبيةر. االن طا ةات المتطر ةة 

ولي االن طا ات التي ضريت  لك الروح جاءت مع قيام  سرائيخ وخداع ال رب الكبير أللخ المنطقة، 
المتطر ةةة  ا هةةا التةةي لحقةةت بةةالفكر القةةومي ال ريةةي والفكةةر الماركسةةي ال ريةةي أيىةةًا، وجةةورلا جمي ةةًا 
يكمن  ي غطرسة السياسات ال ريية ويط ها  ي المنطقة و رضها  سرائيخ عل  الجميع. انحدرت كخ 

ر سةب ينات القةرن الماضةي التيارات الدينية  ةي المنطقةة نحةو التطةر" وتةكلت ثةورة ال،مينةي  ةي أواخة
العالن ال ارم النطالو السالمو ة ال نفية التي   لن بال ة ار مةوت أمر كةا وإسةرائيخ، و قةوم بال مةخ 
عل   ما ة ت ويها ويلدانها.  ي الجانب المقابخ،  از كخ التةدين الكةامن بتالو نةه الم،تلفةة حتة  غيةر 

ح ثس " قّ د" و " دّع ". و قلب  لك الفوران عل  المسيس منها وانتقخ  ل  قلب الم هد المتطر" و سل
نيةةران الطائفيةةة وانهمةةك  ةةي حةةرو  ا ةةه، ناسةةيًا ومتناسةةيًا األب ال ةةرعي الةةوي أنتجةةه، ولةةو األب الوحيةةد 
الوي يستحو القتخ. وال ر ب امن وي د  لك السيرورة الطو لة التي انتجت كخ أ وليات المنطقةة، أن 

و  ركةةت لهةةوه األ ةةوليات  ةةي حرويهةةا ب ىةةها ضةةد ب ةة ، بينمةةا  ةةن س  "مهمةةة التةةدمير الةةوا ي" أنيطةةت
  سرائيخ و "أمنها" ب من ال ين س بموله أي بلد من بلدان ال رو األوسط كلها!

  18/12/2016 ،الحياة، لندن
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 القوى العالمية.. واستقرار الشرق األوسط .41
 جيمس زغبي

ا    ييةةرات جور ةةة  ةةي مواقةةف ال ةة ب أسةةهمت االضةةطرابات التةةي عاةةفت بال ةةالس ال ريةةي  ةةي  حةةد
ال ريي  جاه قو   قليمية وعالمية مهمة. ولوه واحدة من بين نتةائ  اسةتطالع رأي أجةراه مركة  "زغبةي 
لل،دمات البحوية"، تمخ أكور من سب ة  ال" ت،ع  ي ست دول عريية لي مار ولبنان واألردن 

وتةةةملت الدراسةةةة واسةةة ة النطةةةاو، التةةةي  ةةةس  والسةةة ودية والمةةةارات وال ةةةراو،  لةةة  جانةةةب  ركيةةةا وإيةةةران.
 عةةدادلا مةةن أجةةخ منتةةد  " ةةير بنةةي يةةاس"، عةةددًا مةةن الموضةةوعات،    طلةةب مةةن المسةةتطل ة  رائهةةس 
 حديةةةةد ال قبةةةةات التةةةةي  واجةةةةه االسةةةةتقرار، وماةةةةادر الاةةةةراعات  ةةةةي ال ةةةةراو وسةةةةور ا وليبيةةةةا، وأسةةةةباب 

ر ال ةديد  ةي المفةاليس اليجابيةة والسةلبية  ةي التطر"، وكيفية الت امخ مع  هديد الرلاب. و بدو الت ي
المنطقةةة  جةةاه األدوار التةةي ل بتهةةا القةةو  ال الميةةة والمحليةةة مويةةرًا لاللتمةةام، ولةةه مةةدلوالت مهمةةة. ومةةن 
خةةةالل اللقةةةاءات ال ،اةةةية المباتةةةرة، التةةةي أجرلةةةا مركةةة  "زغبةةةي"  ةةةي نهايةةةة سةةةبتمبر ويدايةةةة أكتةةةوير 

ملكة ال ريية الس ودية  حمة  بموقةف قةوي بدرجةة اسةتونائية  ةي الماضيين،  و خ المرك   ل  أن الم
ال ةةةالس ال ريةةةي،  ةةةي حةةةين أن المواقةةةف المل ةةةدة  جةةةاه  يةةةران و ركيةةةا  وا ةةةخ التراجةةةع. ولةةةوه التقييمةةةات، 
والمراج ةةةات المتباينةةةة  جةةةاه الواليةةةات المتحةةةدة وروسةةةيا   كةةةس التحةةةوالت التةةةي حةةةدثت خةةةالل السةةةنوات 

 القليلة الماضية.
، قبخ عقد واحةد مىة ، اناةب  ركية  م مةس ال ةرب علة  اسةتمرار الحةرب األمر كيةة 2006م و ي عا

 ي ال راو، والدعس األمر كي للهجوم السرائيلي المدمر عل  لبنان، وسياسات االحتالل  ةي األراضةي 
الفلسةةةطينية المحتلةةةة. و ةةةي  لةةةك السةةةياو، لةةةس يكةةةن مةةةن المسةةةت رب أن  كةةةون المواقةةةف  جةةةاه الواليةةةات 

حدة  ي أدن  مسةتو ا ها. وعنةدما تةّن الةرئيس اليرانةي محمةود أحمةدي نجةاد "حةرب كلمةات" علة  المت
 أمر كا وإسرائيخ، زادت مستو ات الت ييد  جاه  يران.

، أثةةةار أردوغةةةان، الةةةوي كةةةان ي ةةة خ مناةةةب رئةةةيس الةةةوزراء التركةةةي  نةةةوا ، الحماسةةةة 2009و ةةي عةةةام 
بير  . وأد  لوا السلو   ل  ار فاع  ةي مسةتو  الت ييةد  ةي بانتقاده المتلف  للرئيس السرائيلي تيمون 

ال ةةةالس ال ريةةةي ألردوغةةةان و ركيةةةا. وزادت لةةةوه الحماسةةةة، ب ةةةد أن قطةةةع األ ةةةرا  ال القةةةات مةةةع  سةةةرائيخ 
 ووا لوا التحدي ال لني لسياسا ها.

منطقةة غير أن  لك كله   يةر خةالل ال قةد الماضةي،    أغىةب التةدخخ اليرانةي السةا ر  ةي تةلون ال
ال ةةرب، وأد   لةةك  لةة   راجةةع كبيةةر ومسةةتمر  ةةي مسةةتو    ييةةدلا. وكةةان المسةةمار األخيةةر  ةةي ن ةة  
  ييد  يران لو دعمها للنمام السوري. وحت   ي لبنةان التةي كانةت مسةتو ات   ييةد  يةران  يهةا  يجابيةة 

مستو ات الت ييد ب كخ كبير خالل ال قد الماضي، انىمت امن  ل  بقية دول ال الس ال ريي، لتابح 
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 يها سلبية  مامًا  جاه  يران. و جةدر التةارة أيىةًا  لة  أنةه ال  وجةد أيةة دولةة عرييةة  ةر   يهةا أغلبيةة 
أن  يران  قوم ب ي دور  يجابي  ي المنطقةة، أو   تبةر أنةه مةن المهةس أن  ةر بط دولهةس ب القةات طيبةة 

 مع الحكومة  ي طهران.
قو ة بسبب جهودلا الحويوةة لة عس دور القيةادة القليميةة وانحةدارلا  و لقت  قييمات ال رب لتركيا ضرية

المقلو  جاه االستبداد. و ي حةين  سةجخ المواقةف  جةاه  ركيةا وإيةران  راج ةًا كبيةرًا  ةي أنحةاء المنطقةة، 
 وا خ المملكة ال ريية الس ودية الحاول عل  أعل  مستو ات   ييد  ةي كا ةة الةدول ال رييةة و ركيةا. 

ىةةًا أغلبيةةة  ةةي كا ةةة الةةدول ال رييةةة أن المملكةةة  سةةهس  ةةي السةةالم واالسةةتقرار. و ةةر  أن  قامةةة و ةةر  أي
عالقةةات طيبةةة مةةع السةة ودية  ات ألميةةة كبيةةرة، حتةة  أن غالبيةةة اليةةرانيين المسةةتطل ة  رائهةةس يل ةةدون 

  قامة عالقات طيبة مع الس ودية.
ع، نالةت الواليةات المتحةدة وروسةيا مسةتو ات وعل    يد القو ين ال ةالميتين اللتةين تةملهما االسةتطال

  ييةد متدنيةة. ولةس  كةةن مسةتو ات   ييةد كةخ منهمةةا  يجابيةة سةو   ةي دولةةة واحةدة،  كةان   ييةد الواليةةات 
المتحةةدة  يجابيةةًا  ةةي لبنةةان، وكةةولك روسةةيا  ةةي  يةةران. ولةةس    تبةةر روسةةيا أو الواليةةات المتحةةدة  روجةةان 

د متباينةةةة عنةةةد السةةةلال حةةةول ألميةةةة عالقةةةات طيبةةةة م همةةةا،    رأ  السةةةالم واالسةةةتقرار، وكانةةةت الةةةردو 
المسةةةتطل ة  رائهةةةةس  ةةةي لبنةةةةان واألردن والمةةةةارات أنةةةه مةةةةن المهةةةس  قامةةةةة عالقةةةةات جيةةةدة مةةةةع الواليةةةةات 

 المتحدة،  ي حين أرادوا  ي مار ولبنان وإيران عالقات جيدة مع روسيا.
تو ا ها  ي ال راو مقارنة بكا ة الدول األخر . ولس وسجلت مستو ات الت ييد للواليات المتحدة أدن  مس

 ةةي الم ةةة  قةةط مةةن ال ةةراقيين أن الواليةةات المتحةةدة  سةةهس  ةةي السةةالم واالسةةتقرار داخةةخ  6ي تبةةر سةةو  
 ي الم ة  قط مةن ال ةراقيين أنةه مةن المهةس أن  كةون لةدولتهس عالقةات طيبةة  16ال رو األوسط، ورأ  
 مع الواليات المتحدة.

 يد السةةلبي، مةةن الواضةةح جةةدًا أن المواقةةف ال رييةةة  جةةاه الواليةةات المتحةةدة ال  ةة ال متةة ثرة وعلةة  الاةة
ب مةةو مةةن الحةةرب الدمو ةةة الفاتةةلة التةةي اسةةتمرت  تةةرة طو لةةة  ةةي ال ةةراو، وضةة ف الوقةةة  ةةي الواليةةات 

 ةةي المتحةةدة كوسةةيط أمةةين. ونتيجةةة لةةولك، ب يةةدًا عةةن الرغبةةة  ةةي م  ةةد مةةن الر ةةادة والتةةدخخ األمر كةةي 
الاةةةراعات القليميةةةة، يةةةر  المسةةةتطل ة  رائهةةةس  ةةةي الةةةدول الومةةةان كا ةةةة أن الةةةدور األمر كةةةي ماةةةدر 

 للم كالت ينب ي  جنبه. 
  18/12/2016 ،التحاد، أبو ظبي
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