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 فتح وحماس تؤكد بطالن قرار رفع الحصانة عن خمسة نوابمن نواب  ةشارك"للتشريعي" بمجلسة  .1
تقرير اللجنة القانونية  21/12/2016 اع يوم األربعاءأقر المجلس التشريعي الفلسطيني باإلجم: غزة

المتعلق بعدم شرعية المحكمة الدستورية وقرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن عدد من 
 وغير دستوري. النواب، والذي اعتبرته باطلا 
إلى  إضافةعن حركة فتح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة  نائباا  15وشارك في الجلسة الطارئة 

 نواب كتلة التغيير واإلصلح صاحبة الدعوة النعقاد هذه الجلسة.
وبين النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن جلسة اليوم جاءت دفاعاا عن حصانة 
النواب ومن أجل أن يأخذ التشريعي دوره في التصدي ألية مؤامرة تستهدف النظام السياسي 

 ته.الفلسطيني بكافة مكونا
من جهته قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد فرج الغول "إن القانون األساسي كفل 

، والتي 2003( من القانون األساسي لسنة 53ألعضائه حصانة خاصة، استناداا إلى نص المادة )
وأكد على انعدام القرارات  حظرت التعرض ألي عضو من التشريعي بأي شكل من األشكال".

الصادرة بشأن رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، ألنها فاقدة للمشروعية 
 القانونية والدستورية واعتباره كأن لم يكن.

فيما شدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، على أن ال أحد يملك حق تجريد 
 النائب من حصانته البرلمانية إال المجلس التشريعي.

أما النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة أكد أن المحكمة الدستورية غير مخولة بمنح الرئيس 
جاء في تقرير اللجنة القانونية الذي  عن موافقة كتلته على ما حق رفع الحصانة عن النواب، معرباا 
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في جلسة صدر خلل الجلسة، فيما دعت النائب هدى نعيم لتشكيل لجنة من النواب المشاركين 
 اليوم لتفعيل دور التشريعي.

هذا ووصف النائب يحيي العبادسة جلسة اليوم بالتاريخية وأن التشريعي يشكل أهم ضمانة للحفاظ 
وبينت النائب سميرة الحليقة من الضفة الغربية أن رفع الحصانة  على النظام السياسي الفلسطيني.

ية، فيما اعتبر النائب صلح البردويل جلسة اليوم عن النواب يمثل قمة التغول على السلطة التشريع
وأكد النائب خليل  انتصار إلرادة الشعب الفلسطيني ورفضاا للتجاوزات والتغول من السلطة التنفيذية.

الحية أن المجلس ال يعترف بقرارات رفع الحصانة عن النواب ونعلن تضامننا الكامل معهم، فيما 
 تشريعي بالضفة وغزة للتوحد أمام تغول السلطة التنفيذية.دعا النائب سالم سلمة نواب ال

 21/12/2016 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 نقل السفارة األمريكية إلى القدس إذا تم   "إسرائيلـ"ب اعترافهاعريقات: منظمة التحرير ستسحب  .2
المفاوضين الفلسطينيين حذر كبير  :سهم في هذا التقرير إريك كورتوليسا، أطاقم تايمز أوف إسرائيل
من أنه في حال قيام إدارة ترامب المقبلة بنقل السفارة األمريكية  19/12/2016 صائب عريقات اإلثنين

وستكون هذه نهاية احتمال  "إسرائيلـ"ب اعترافهاإلى القدس، ستقوم منظمة التحرير الفلسطينية بسحب 
  فلسطيني في المستقبل. - م إسرائيليالتوصل إلى حل قائم على الدولتين وتلشي أي أمل بسل

في مكالمة جماعية خلل منتدى نظمه مركز ولسون للسياسات في العاصمة  ،وقال عريقات
على الفور  االستقالةإن هذه الخطوة ستدفعه إلى  ،األمريكية واشنطن حول التوقعات من إدارة ترامب

 اعترافهارير الفلسطينية ستسحب من منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين، وبأن "منظمة التح
 ."إسرائيل"التوقيع عليها في السابق مع  التي تم   باالتفاقاتبإسرائيل" وكذلك 

ليس  ،جميع السفارات األمريكية في العالم العربي ستضطر إلى إغلق أبوابهاإن قال عريقات و 
لعالم العربي الذي لن من الغضب الشعبي في ا بالضرورة برغبة من القيادات العربية، ولكن خوفاا 

 "يسمح" للسفارات بمواصلة عملها.
  20/12/2016موقع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 

 
 الجبهة الشعبية ُتقاطع الجلسة "االستثنائية" للمجلس التشريعي .3

قالت كتلة "أبو علي مصـطفى" البرلمانيـة )تابعـة  :تحرير محمود قديح، من عبد الغني الشامي - غزة
ة(، إنها قررت مقاطعة الجلسة "االسـتثنائية" التـي يعقـدها المجلـس التشـريعي الفلسـطيني للجبهة الشعبي

وأوضـح  فـتح.مـن رئيس محمـود عبـاس رفـع الحصـانة عـن خمسـة نـواب الـفي قطـاع غـزة، حـول قـرار 
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النائب عن الجبهة الشعبية جميل المجدالوي أن كتله البرلمانية قررت مقاطعـة الجلسـة ألن "مثـل هـذه 
، وكمـا هـو الحـال بخصـوص بقيـة ت تحتـاج إلـى توافـق وطنـي، وال نريـد أن نزيـد األمـور تعقيـداا الجلسا

 العناوين الخاصة باستعادة الوحدة الوطنية وا عادة توحيد مؤسساتنا كلها وتفعيلها عبر توافق وطني".
هم  132 نواب من أصل 3وأفاد المجدالوي في حديث لـ"قدس برس"، بأن كتلته البرلمانية )مكونة من 

أعضاء البرلمان الفلسطيني(، "لـم تسستشـر حـول عقـد مثـل هـذه الجلسـة ودعيـت لهـا مـن خـلل اتصـال 
 هاتفي من قبل مدير مكتب النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر".

 21/12/2016وكالة قدس برس، 
 

 حمادة فراعنة: جلسة التشريعي الفلسطيني إعالن تحالف بين حماس وفتح .4
ــــس التشــــريعي وصــــف ال: عمــــان ــــل السياســــي الفلســــطيني حمــــادة فراعنــــة اجتمــــاع المجل كاتــــب والمحل

مــن حركــة فــتح بأنــه "إعــلن عــن تحــالف  نائبــاا  15فــي قطــاع غــزة بحضــور  األربعــاءالفلســطيني يــوم 
وع ـد فراعنـة فـي حـديث مـع "قـدس بـرس"، "اجتمـاع المجلـس  سياسي جديد بـين حركتـي فـتح وحمـاس".

اتخــذها بشــأن حمايــة نــواب فــتح الــذين رفــع الــرئيس محمــود عبــاس الحصــانة  التشــريعي والقــرارات التــي
 عنهم، بمثابة ضربة سياسية للرئيس عباس".

 21/12/2016وكالة قدس برس، 
 

 تيسير خالد: ندرس أفكارا  لعقد المجلس الوطني في مقر الجامعة العربية .5
نفيذيــــة لمنظمــــة التحريــــر كشــــف عضــــو اللجنــــة الت :تحريــــر خلــــدون مظلــــوم، رام هللا مــــن محمــــد منــــى

الفلســـطينية، تيســـير خالـــد النقـــاب عـــن طـــرح أفكـــار لعقـــد المجلـــس الـــوطني فـــي مقـــر الجامعـــة العربيـــة 
وقــال فــي حــديث خــاص لـــ"قدس بــرس" يــوم األربعــاء، إنــه "ســبق وعقــد المجلــس الــوطني عــام  بالقــاهرة.

ة لهــم للوقــوف إلــى جانــب فــي الجامعــة العربيــة، لجمــع العــرب حــول القضــية الفلســطينية، ورســال 1974
وأفـاد خالـد بــأن "العمـل جـارا الجتمـاع اللجنــة  الفلسـطينيين فـي كـل محطـات مــواجهتهم مـع االحـتلل".

 المكلفة بالتحضير النعقاد المجلس الوطني"، داعياا حركتي حماس والجهاد اإلسلمي حضور أعمالها.
 21/12/2016وكالة قدس برس، 

 
 قضايا إعمار غزة مع رئيس الصندوق السعودي للتنمية يناقش الفلسطيني وزير اإلسكان .6

، قضايا إعمار قطاع غزة مع لفلسطيني وزير األشغال العامة واإلسكان ،مفيد الحساينة .غزة: ناقش د
رئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف البسام. وذكر تصريح مقتضب لوزارة األشغال تلقت "القدس 
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على هامش مشاركة الحساينة في اجتماعات مجلس وزراء اإلسكان  العربي" نسخة منه أن اللقاء جاء
رامي  د.ووجه الوزير الشكر باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء  والتعمير العرب في الرياض.

الحمد هللا، إلى السعودية، على جهودها الكبيرة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ودعم مشاريع 
 إعادة إعمار غزة.

 22/12/2016 ،العربي، لندن القدس
 

 الثمن مقابل اإلفراج عن جنوده سيدفعروحي مشتهى: االحتالل  .7
أكــد عضــو المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة اإلســلمية "حمــاس" األســير المحــرر روحــي مشــتهى أن 

 االحتلل اإلسرائيلي سيدفع الثمن مقابل اإلفراج عن جنوده المأسورين لدى حركة حماس.
خلل حوار خاص مع قناة األقصى الفضائية، مسـاء األربعـاء، إن االحـتلل حـاول مـع  وقال مشتهى

عدة جهات ودول أن يستطلع معلومات حول جنوده المأسورين لدى حركة حماس؛ لكن موقفنا واضح 
 أنه "ال يمكن الولوغ بأي حوار جديد دون أن يحترم العدو صفقة وفاء األحرار".

عـن أي معلومـة تخـص الجنـود األسـرى لـديها قبـل أن يفـرج االحـتلل وشدد علـى أن حمـاس لـن تفـرج 
 عن كل معتقلي صفقة وفاء األحرار.

وأوضــح مشــتهى أنــه مــن األفضــل لحكومــة االحــتلل أن تســرع فــي إنجــاز الصــفقة؛ "ألن أســرانا فــي 
يتـوفر السجون الصهيونية لديهم القدرة على الثبات والصمود والصبر حتى إنجاز الصفقة، وهو ما ال 

 لدى عائلت الجنود الصهاينة المأسورين لدى حماس".
وبمناسـبة ذكـرى انطلقــة حمـاس، أكــد أن الحركـة بــدأت مشـروعها المقــاوم منـذ انطلقتهــا وقـد وصــلت 
إلـــى مرحلـــة متطـــورة وحققـــت إنجـــازات مهمـــة، الفتـــاا إلـــى أن الســـنوات القادمـــة ســـتحمل نقـــلت نوعيـــة 

 ومفاجئة في العمل المقاوم.
إلى أن وثيقة األسرى تحل معظم اإلشكاالت في الحيـاة السياسـية الفلسـطينية، مردفـاا بأنهـا يمكـن  ونب ه

وعبــر مشــتهى عــن اعتــزازه بهــذه الورقــة التــي تؤكــد شــعور  أن تكــون القاســم المشــترك بــين الفصــائل.
عتماد عليها األسرى الفلسطينيين بالمسؤولية والواجب الوطني، معتقداا بأن الوثيقة ما زالت صالحة لل

 لعلج المشكلت األساسية.
 21/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 ةأنظمة الحكم العربيتماما  ككبار موظفي السلطة و من األ أجهزة تحالف مث لت أصبحتفتح  معين الطاهر: .8
و مع ختام انعقاد مـؤتمر حركـة "فـتح" السـابع فـي رام هللا، توجهـت "العربـي الجديـد" باألسـئلة إلـى عضـ

المجلــس الثــوري األســبق، قائــد القــوات اللبنانيــة الفلســطينية المشــتركة بمنطقــة مــارون الــراس فــي حــرب 
 ، معين الطاهر، للوقوف على مخرجات المؤتمر ومستقبل فتح والقيادة. 1978الليطاني 

 

 *كيف ترى نتائج مؤتمر "فتح"؟
ل "فـتح" إلـى أهم نتـائ  المـؤتمر هـو إقصـاء الشـتات، والـتخل ص مـن مرحلـة المنا ضـلين القـدامى، وتحـو 
 حزب السلطة، وزيادة كبيرة وملحوظة في سيطرة األجهزة األمنية.

 
 *لماذا برأيك تم تحديد حجم المشاركة في المؤتمر بهذه الطريقة؟

ر الــوطني  ألن ــه يســراد صــياغة "فــتح" أخــرى مختلفــة كلياــا عــن الســابق. "فــتح" الســابقة كانــت حركــة التحــر 
ني في الوطن والمخيمـات والمهجـر، وكانـت تتطلـع لتلب ـي  مالـه وطموحاتـه فـي تحريـر للشعب الفلسطي

كامل التراب الفلسطيني وفي العودة عبر حرب الشعب طويلة األمد. اآلن مطلوب "فتح" أخرى، "فتح" 
)الضــفة الغربيــة(.  1967حــزب الســلطة فــي مناطقهــا فقــي، وربمــا فــي جــزء مــن المنــاطق المحتلــة عــام 

بالمائـــة مـــن أعضـــاء المـــؤتمر، وكـــان تمثيـــل ســـاحات مثـــل  8تهمـــيش ممثلـــي الشـــتات إلـــى  لهـــذا جـــرى 
 األردن ولبنان يساوي تمثيل منطقة يط ا، سلفيت أو طوباس. 

 
 محمود عباس بأنه أراد تحجيم "فتح"؟ السلطة*ما رأيك في االتهامات لرئيس 

ـــتخل ص مـــن األحمـــال الز  ـــاس أراد بهـــذا المـــؤتمر ال ـــرئيس محمـــود عب ـــه لــــ"فتح" ال ـــدة التـــي تعيـــق رؤيت ائ
ـــيس مـــن بـــاب  ـــربين، ول ـــارهم مغت ـــى الشـــتات إال باعتب ـــاج إل ـــة ال يحت ـــة اآلتي ـــدة، فهـــو فـــي المرحل الجدي
ـا ال يحتـاج إلـى قـدامى المناضـلين. هـو يحتـاج إلـى "فـتح" التـي تعت بـر   -مطالبتهم بحق  العودة، وقطعا

أن  مشــكلتنا مــع العــدو الصــهيوني بــدأت  - كمــا ورد فــي خطابــه الــذي اعتسمــد كبرنــام  سياســي للحركــة
 . 1967عندما احتل الجيش الصهيوني أراضي "دولة فلسطين" عام 

 

 *هل تعتقد أن انشقاقات قد تحدث في الحركة بعد هذا المؤتمر؟ 
ال أعتقـــد أن انشـــقاقات ناجحـــة قـــد تحـــدث، لكـــن ســـتبقى هنالـــك تيـــارات تسســـتخدم كوســـيلة ضـــغي علـــى 

ســرائيلية الــرئيس محمــود عبــاس، و  ربمــا تهي ــس نفســها لمــا بعــد رحيلــه، عبــر تمت عهــا بعلقــات عربيــة وا 
ا مـا لـم تحـدث متغي ـرات كبـرى علـى مسـتوى اإلقلـيم. إال أن   ودولية، إال أن  تأثيرها العام سيبقى محـدودا



 
 
 
 

 

 9 ص             4146 العدد:        22/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

الظاهرة األبرز هي في زيادة أعداد المغادرين صفوف الحركة والمبتعدين عنها إن كانوا داخـل الـوطن 
أو خارجه. ويبقى السؤال حول ماذا يمكن أن يفعل هؤالء مستقبلا؟ وأظن  أن  اإلجابة عن هذا السؤال 
ــــه، وهــــو ســــؤال عــــابر للفصــــائل  ــــوطني الفلســــطيني برمت ال تنفصــــل عــــن ســــؤال مســــتقبل المشــــروع ال

 واالتجاهات، وال يتعل ق بحركة "فتح" وحدها. 
 

 *هل تحولت "فتح" إلى حزب للسلطة؟
ت "فــتح" حزباــا يمث ــل تحــالف األجهــزة األمنيــة الفلســطينية مــع كبــار مــوظفي الســلطة مــع نعــم، أصــبح

بعض رجال األعمال المرتبطة مصالحهم ببقاء السلطة، وهـي بهـذه التوليفـة لـم تعـد تختلـف فـي شـيء 
 عن أنظمة الحكم في العالم العربي.

 
 *هل انتخابات اللجنة المركز للحركة تمهد لمرحلة ما بعد عباس؟ 

كل، ليس بالضرورة أن  هذه االنتخابات قد حسمت مسألة ِخلفة الـرئيس محمـود عبـاس، وال أظـن  أن  
قصاء بعض خصومه  هذا كان هدفها وال هدف محمود عباس، الذي كان يسعى إلى تجديد شرعيته وا 

بعادهم عن مراكز القرار في داخل "فتح" والسـلطة الفلسـطينية. أم ـا مرحلـة مـا بعـد عبـاس،  فـأظن  أن  وا 
التحضير لها يجري عبر محاوالت لعقد المجلس الوطني في رام هللا وتحويل منظمة التحرير إلى ذراع 
من أذرع السلطة الفلسطينية، والتمهيد عبر تقسيم المواقـع والصـلحيات بـين "فـتح" والسـلطة والمنظمـة 

نيــة علــى مجريــات األمــور إلــى مرحلــة مــا بعــد الــرئيس عبــاس التــي ستشــهد ســيطرة كاملــة ل جهــزة األم
 وفق شعار "إدارة السلطة تحت االحتلل" وليس العمل على دحره.

 
 *هل حقق المؤتمر هدفه من تجاوز المنشقين عن الحركة؟ 

إذا كــان المقصــود مــن هــذا الســؤال اإلشــارة إلــى بعــض المجموعــات المؤي ــدة لمحمــد دحــلن، فاإلجابــة 
ان: األولـــى أن  قـــوة هـــذه المجموعـــة ال ترجـــع إلـــى حجـــم هـــي: نعـــم، إلـــى حـــد  كبيـــر، لكـــن تبقـــى حقيقتـــ

قواعدها داخل حركة فتح بقدر ما ترجع إلى الدعم المالي والسياسـي الـذي تتمتـع بـه مـن قبـل الرباعيـة 
العربية، والتجفيف أو الحد  من هذا الدعم يحتاج إلى إجراءات وسياسـات أخـرى غيـر التـي اتسبعـت فـي 

ــب فــي المــؤتمر. والحقيقــة الثانيــة أ ن  الــرئيس محمــود عبــاس عبــر سياســاته المختلفــة يقــوم بوضــع الح 
 طاحونة دحلن، ويتفنن في كيفية إهدائه أنصارا جددا، ولو إلى حين.
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*هل شكلت نتائج المؤتمر رسالة واضحة للدول العربية والغرب بشـأن تكـريس سـيطرة الجهـة التـي 
 تملك القرار الفلسطيني؟
فلسطينية كانت وستبقى مجال تجاذب بين األنظمة العربية المختلفـة، شـهدنا ال أعتقد ذلك، فالقضية ال

، كانـت تـنجح عنـدما  ذلك في الماضي كما نشهده في الحاضر. وموضوعة القرار الفلسطيني المستقل 
يكـــون خلفهـــا برنـــام  نضـــالي واضـــح ضـــد  العـــدو الصـــهيوني، ولكنهـــا كانـــت تتراجـــع وســـي التباينـــات 

ة والعربيــة. لــم يــنجح الــرئيس محمــود عبــاس فــي تفعيــل هــذا الشــعار وهــو يتكــس والتناقضــات الفلســطيني
د، وعلى سياسات إقصائية، كما هو الوضع اآلن.   على برام  سياسية تفر ق وال توح 

 18/12/2016، العربي الجديد، لندن
 

 لتطور األسلحة والصواريخ على قدم وساق وبوتيرة أعلى جودة من قبحماس  مصادر إسرائيلية: .9
زعم موقع إخباري اإلسـرائيلي مقـرب مـن األوسـام األمنيـة والعسـكرية فـي جـيش االحـتلل اإلسـرائيلي، 
أن حركـة المقاومـة اإلسـلمية حمـاس، حصـلت علــى منظومـة مـن الصـوارين ذات التقنيـة عاليـة الدقــة 

وتعمـل علـى  والخطيرة مؤخراا، باإلضافة لترسانة الصـوارين بعيـدة المـدى وقصـيرة المـدى التـي تمتلكهـا
نقـل عـن مصـادر أسـماها بالمطلعـة أن حركـة حمـاس تـوفر  " 0404موقـع "وبـين  تطويرهـا بـل توقـف.

هذه المنظومة من الصـوارين بعيـدة المـدى ذات القـوة التدميريـة العاليـة للمواجهـات المتوقعـة مـع جـيش 
جـيش االحـتلل  وتحـدثت مصـادر أمنيـة إسـرائيلية فـي وقـت سـابق عـن وجـود تقـديرات لـدى االحتلل.

بأن عمليات تطوير األسـلحة والصـوارين التـي يجريهـا الـذراع العسـكري لحركـة حمـاس تسـير علـى قـدم 
 وساق وبوتيرة أعلى جودة من قبل.

وأكدت أنها تمتلك ذلك السلح باإلضافة إلى السلح االسـتراتيجي المتمثـل فـي األنفـاق، والـذي تـدخره 
د االحــــتلل والمســــتوطنين فــــي المعســــكرات والمســــتوطنات الحركــــة لتنفيــــذ عمليــــات نوعيــــة ضــــد جنــــو 

علــى  األخيــرالمحيطــة بالقطــاع علــى غــرار العمليــات التــي نفــذتها الكتائــب خــلل العــدوان اإلســرائيلي 
 .2014قطاع غزة صيف العام 

 21/12/2016، فلسطين أون الين

 
 خيم عين الحلوةأمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان: تشكيل لجنة تحقيق في أحداث م .11

أعلن أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحـي أبـو العـرادات، اليـوم  :وفا – مخيم عين الحلوة
الخمـيس، أن اللجنـة األمنيـة العليــا شـكلت لجنـة تحقيـق بــدأت عملهـا منـذ يـوم أمــس، لمعرفـة مـن يقــف 

 أشخاص.وراء األحداث التي وقعت في مخيم عين الحلوة، وأسفرت عن مقتل ثلثة 
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وأضــاف أبــو العــرادات فــي حــديث لصــوت فلســطين، إن وجــود أشــخاص مشــتبه بهــم فــي التــورم بهــذه 
األحـــداث، ســــيتم تســـليمهم للجنــــة األمنيــــة، وســـيقدمون للقضــــاء، موضـــحا أنــــه ســــيتم عقـــد لقــــاء اليــــوم 
ات الخميس، في مقر سفارة دولة فلسـطين بلبنـان لكـل الفصـائل الوطنيـة واإلسـلمية؛ السـتكمال إجـراء

 تثبيت األمن في المخيم.
صـرار علـى نقـل الفتنـة للمخيمـات عبـر حـوادث فرديـة مـن قبـل   وأشار إلى وجـود محـاوالت متكـررة، وا 

أفــراد منفلتــين، مــن خــلل االســتدراج، مشــددا علــى إصــرار الفصــائل كافــة علــى أال يكــون ألي فــرد أو 
 جماعة متطرفة مأوى في المخيم.

 22/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 فلسطينيا  بتهمة المقاومة وحيازة األسلحة واقتحام منازل قيادات لفتح وحماس 12الضفة: اعتقال  .11
تقريــــر عبــــري، صــــادر عــــن جــــيش االحــــتلل، بــــأن القــــوات : ذكــــر خلــــدون مظلــــوم -، الخليــــل رام هللا

ممارســة أنشــطة  فلســطينيين ممــن وصــفهم بـــ "المطلــوبين" بتهمــة 9اإلســرائيلية اعتقلــت الليلــة الماضــية 
وأشــار إلــى أن الجــيش اعتقــل شــابين مــن مخــيم عســكر  تتعل ــق بالمقاومــة ضــد الجنــود والمســتوطنين.

)شـــرقي نـــابلس( و خـــريةن مـــن بلــــدة رنتـــيس )غربـــي رام هللا(، ومـــثلهم مــــن بلـــدة كفـــر حـــارس )شــــمالي 
ـــة( ـــوبي المدين ـــة )جن ـــل( ويطـــا والظاهري ـــة مـــن مخـــيم العـــروب )شـــمالي الخلي وادعـــى  .ســـلفيت(، وثلث

االحــتلل العثــور علــى بندقيــة خــلل حملــة تفتــيش ومداهمــة فــي منطقــة بيــت عينــون قــرب بلــدة ســعير 
 )شمالي شرق الخليل(.

" العبــري، يــوم األربعــاء، أن جــيش االحــتلل اعتقــل ثلثــة شــبان 0404كشــف موقــع "مــن جهــة أخــرى، 
ملــم"  9عثــور علــى مســدس "عيــار فلســطينيين بعــد إيقــاف مــركبتهم فــي المنطقــة الجنوبيــة بالخليــل، وال

وأشار الموقع المقرب من جيش االحتلل، أنه تم نقل المعتقلين للتحقيق، ومصادرة المركبـة  بحوزتهم.
وأفاد بأن "الفحص األولي" أظهر أن المعتقلين الثلثة استقلوا مركبـة تـم إبعادهـا  التي كانوا يستقلونها.

 قات تجري معهم حول مخططهم من حمل المسدس.، وأن تحقي2010عن الحركة على الشارع عام 
 ودهم جيش االحتلل، منزلي القيادي في حركة "حمـاس" شـاكر عمـارة، وأمـين سـر حركـة "فـتح" عقبـة
جبر بأريحا نائـل أبـو العسـل، بمخـيم عقبـة جبـر جنـوبي غـرب مدينـة أريحـا وأخضـعهما للتحقيـق، كمـا 

 نابلس واعتقل نجله منتصر.بري لحركة "فتح" اقتحم منزل اللواء طلل دويكات عضو المجلس الثو 
 21/12/2016قدس برس، 
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 بيت لحم في عن خلية للمقاومة من األطفال الكشفيد عي  "شاباك"ال .12
عــى جهــاز المخــابرات اإلســرائيلي العــام الـــ : بيــت لحــم زينــة األخــرس ضــلوع فتيــان وأطفــال ” شــاباك“اد 

تلـة(، فـي تشـكيل "خليـة" تنشـي فـي تنفيـذ عمليـات فلسطينيين من مدينة بيـت لحـم )جنـوب القـدس المح
 ضد أهداف إسرائيلية؛ عسكرية واستيطانية.

وأفادت شـرطة االحـتلل فـي بيـان لهـا، بـأن قواتهـا قامـت الليلـة الماضـية، خـلل نشـام مشـترك مـع الــ 
يـة ، باعتقال سبعة فتيـان فلسـطينيين مـن بلـدة بيـت فجـار جنـوبي مدينـة بيـت لحـم، علـى خلف”الشاباك“

 ، حسب البيان.”تشكيلهم خلية مخت صة بإعداد وحيازة األسلحة اليدوية“االشتباه في 
 6وأضــافت الشــرطة، أن عمليــة اقتحامــات شــهدتها بلــدة بيــت فجــار، فجــر اليــوم، أســفرت عــن ضــبي 

 قطع من األسلحة، وفق زعمها.
 21/12/2016قدس برس، 

 
 يةالكرك األردن بمدينةحماس تدين الجريمة التي وقعت  .13

أدانــت حركــة المقاومــة اإلســلمية "حمــاس" الجريمــة التــي وقعــت فــي مدينــة الكــرك بالمملكــة األردنيــة 
 الهاشمية، والتي استهدفت خلق حالة من الفوضى وعدم االستقرار.

وتقــدمت الحركــة فــي تصــريح صــحفي يــوم الثلثــاء، بخــالص التعــازي لــ ردن قيــادة وشــعبا ولعــائلت 
 الضحايا.

 الخير واألمن واالستقرار للمملكة األردنية الشقيقة ولكل الدول العربية واإلسلمية. وأضافت: نتمنى
 20/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تضامنا مع األردن بعد أحداث الكركنابلس في فصائل فلسطينية تنظ م وقفة  .14

بعــاء عنــد بعــد ظهــر يــوم األر  امااعتصــنظمــت القــوى والفصــائل الفلســطينية : عــاطف دغلــس - نــابلس
دوار الشـــهداء وســـي مدينـــة نـــابلس شـــمال الضــــفة الغربيـــة تضـــامنا مـــع األردن ورفضـــا "للعتــــداءات 
اإلرهابيــة" التــي يتعــرض لهــا، فــي إشــارة للهجمــات التــي شــنها مســلحون علــى مــدى اليــومين الماضــيين 

 ضد قوى األمن في مدينة الكرك األردنية التي قتل وأصيب فيها العشرات.
جـــيش النـــاطق باســـم لجنـــة التنســـيق الفصـــائلي بنـــابلس "إن الشـــعب الفلســـطيني يـــدين  وقــال نصـــر أبـــو

العمليــات اإلرهابيــة"، واعتبــر أن المســاس بــاألمن األردنــي يعــد مساســا بــاألمن الفلســطيني، ودعــا إلــى 
 توحد الجهود لمواجهة "التطرف الذي يطال خطره الجميع".
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إن التضـامن مـع  -يمثل السـلطة الفلسـطينية الذي- من جهته، قال محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب
لين علـى أبنـاء األمـة العربيـة  األردن هو جزء من الوفاء وااللتزام الفلسـطيني معـه وهـو يتصـدى للمتغـوِ 

 باسم الدين الذين يحللون قتل المسلمين بحج  واهية ومبررات ال أصل لها.
في سوريا والعراق واليمن وليبيـا، وبـين أن مـا وقال إن ما يجري باألردن هو امتداد طبيعي لما يحدث 

 يمس األردن يمسنا أكثر "ألننا امتداد طبيعي له".
 21/12/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 

 للعزل االنفرادي البرغوثينقل األسير عبد هللا  .15
نقلــت األســير عبــد هللا  اإلســرائيليقالــت هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين، إن ســلطات االحــتلل : غــزة
أوضــحت هيئــة فــي بيــان لهــا اليــوم األربعــاء، أن مصــلحة الســجون نقلــت و  لبرغــوثي للعــزل االنفــرادي.ا

 مرة، للعزل االنفرادي في سجن "رامون". 67عاما( المحكوم بالسجن المؤبد  42األسير البرغوثي )
جـابر  من جهة أخرى، من المقرر أن تسفرج سلطات االحتلل اإلسرائيلي، اليوم الخمـيس، عـن األسـير

 أعوام. 8بعد أن أنهى محكوميته البالغة  غزة،حسن الحسنات من بلدة المغراقة وسي قطاع 
بتهمة االنتماء لكتائب المقاومة الوطنية الجنـاح العسـكري للجبهـة  2008وأسعتقل األسير الحسنات عام 

 الديمقراطية لتحرير فلسطين وحكم عليه بالسجن ثمانية أعوام.
 21/12/2016، فلسطين أون الين

 
 أثبتت تصاعد شعبية حماس وفشل حصارها 29تحليل: حشود االنطالقة الـ .16

تكمل حركة "حماس" عقدها الثالث بينما التحديات تعصف من حول هذه الحركـة الشـابة، حتـى شـكك 
المشــككون فــي جماهيريــة الحركــة وقــدرتها علــى الحشــد تحديــداا فــي قطــاع غــزة الــذي يعــاني الحصــار 

مــا إن أعلنــت الحركــة عــن انطــلق فعاليــات االنطلقــة فــي مطلــع ديســمبر/ كــانون  لكــنة  والتضــييقات.
أول مـــن منـــزل الشـــين أحمـــد ياســـين، حتـــى شـــرعت الجمـــاهير تجـــدد انتماءهـــا للحركـــة بمشـــاركتها فـــي 

 المسيرات والمهرجانات على امتداد مناطق تواجد الحركة.
 

 اإلعالم اإلسرائيلي
انتهجت نهجاا تشـكيكياا فـي قـدرة حمـاس علـى الحشـد مستعرضـة حجـم وسائل اإلعلم اإلسرائيلية التي 

التحديات التي تواجه الحركة على الصعد كافة، تبنت وجهة النظر التي تقول إن حماس متخوفـة مـن 
 تنظيم حشود جماهيرية تحديداا في غزة خوفاا من انحسار شعبيتها.
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صور التي نقلتها وسائل اإلعلم على الهواء لكن ما إن جاء موعد الفعاليات وانجلت الحقيقة وأبدت ال
مباشــرة شــعبية الحركــة وجماهيريتهــا ظهــرت نبــرة غيــر تلــك التــي ســبقت الفعاليــات مــن الحشــود الملتفــة 

 حول خيار المقاومة الذي تمثله حماس.
ها أمر حذا بمراسل القناة اإلسرائيلية الثانية روني دنييل، بـالقول إن "الحصـار واإلجـراءات التـي فرضـت

"إسرائيل" مع أطراف أخـرى ضـد حمـاس يبـدو أنهـا لـم تـؤِت أكلهـا؛ ومـا نشـاهده فـي شـوارع قطـاع غـزة 
 من التفاف الناس حول حماس لهو دليل على فشل السياسة اإلسرائيلية".

 
 تأييد متصاعد

ورأى محللون سياسيون أن حركة حماس استطاعت أن تظهر حجم حاضنتها الشعبية فـي قطـاع غـزة 
فعاليات انطلقتها التاسعة والعشرين، كما أنها أظهرت تنامي هذه الشعبية رغم ما تتعـرض من خلل 

 له الحركة من حصار إسرائيلي وعزلة سياسية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية البروفيسور عبد الستار قاسم إن حركة حماس 

بخيـار المقاومـة المسـلحة وتطبيقـه عمليـاا علـى أرض تحظى بتأييد والتفاف متصـاعد حولهـا؛ لتمسـكها 
 الواقع، منذ انطلقتها.

وبــي ن قاســم أن الشــعب الفلســطيني بأغلبيتــه أدرك فشــل خيــار التســوية والتفــاوض مــع االحــتلل فشــلا 
ذريعــاا، واتجــه لــدعم خيــار المقاومــة المســلحة الــذي تتبنــاه حمــاس، معتبــراا أن هــذه المشــاركة والحشــود 

في فعاليات انطلقتها التاسعة والعشـرين تـدل علـى أن الحصـار لـم يـؤثر بعزيمـة الفلسـطينيين، الكبيرة 
 وأنهم مازالوا على العهد ومتمسكين بموقفهم الداعم للمقاومة.

 
 شرعية الحركة

بــدوره اعتبــر الكتــاب والمحلــل السياســي مصــطفى الصــواف أن المشــاركة الشــعبية الكبيــرة فــي فعاليــات 
حماس التاسعة والعشرين دليل واضح على شرعية الحركة، فكل هذه الجمـاهير جـاءت انطلقة حركة 

لتبــايع المقاومــة مــن جديــد، رغــم مــا تتعــرض لــه مــن مــؤامرات، مبينــاا أن هــذه المشــاركة داللــة واضــحة 
 على االلتفاف الجماهيري حول المقاومة.

الة لدول اإلقليم أنها كانت خاطئة وأوضح الصواف أن هذا االلتفاف يشكل تحوالا إيجابياا، ويوصل رس
 في عدم التعامل مع حركة حماس.

 له تعرضت ما حيال تهتز لم الحركة أن أثبتت االنطلقة في الحاشدة المشاركة: عامر أبو عدنان. د
 نقخا إسرائيلي وحصار سياسية، عزلة من



 
 
 
 

 

 15 ص             4146 العدد:        22/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

العربــي والــدولي ال  فــي حــين اعتبــر الكاتــب والمحلــل السياســي د. عــدنان أبــو عــامر أن صــناع القــرار
يأخذون بعين االعتبار حجم الحشود التي أظهرتها حركة حماس، مع أهمية هذه الحشـود، إال أنهـا قـد 

 ال توثر في الحسابات السياسية للدول الخارجية.
وبي ن أن حماس ومن خلل هذه الحشود الكبيرة التي شاركت في انطلقتها أرادت إيصال رسائل عـدة 

 أن الحصار السياسي لم ينجح في تقليل شعبيتها في قطاع غزة.للخارج والداخل 
 

 قوة تنظيمية
مــن جانبـــه عــزا أســـتاذ العلــوم السياســـية بجامعـــة األزهــر د. مخيمـــر أبــو ســـعدة محافظــة حمـــاس علـــى 
لـــزامهم فـــي  شـــعبيتها إلـــى القـــوة التنظيميـــة التـــي تتمتـــع بهـــا الحركـــة، وقـــدرتها علـــى ضـــبي عناصـــرها وا 

 اتها المختلفة.المشاركة في فعالي
وأشار أبو سـعدة إلـى وجـود حالـة مـن التعـاطف الشـعبي مـع الحركـة لمـا تعرضـت لهـا مـن ظلـم خـلل 
الحصـــار والحـــروب اإلســـرائيلية الـــثلث؛ األمـــر الـــذي جعـــل الجمـــاهير تلتـــف حولهـــا، فـــي ظـــل فشـــل 

 الخيارات األخرى.
اب البديل الجدي في ظل مـا وبي ن أن من األسباب التي ساعدت حماس في الحفاظ على شعبيتها غي

 تعانيه حركة فتح ومنظمة التحرير من انقسام وتشتت، إضافة إلى ضعف فصائل اليسار الفلسطيني.
 21/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 البداوي " في الصاعقة"بمحاولة اغتيال مسؤول  المتورطين: توقيف لبنان .17

ع توقيــــف منفــــذي محاولـــة اغتيــــال مســــؤول عـــاد الهــــدوء إلــــى مخـــيم البــــداوي أمــــس، مـــإبــــراهيم: عمـــر 
 في الشمال عبد الرحمن راشد الذي أصيب بجروح بالغة.« الصاعقة»

كل من اللبناني مالك. م. والفلسطيني ايهـاب .ش.  أمسفقد تسلمت مديرية مخابرات الجيش اللبناني 
توجهـه  أثنـاءمين وذلك اللذين اعترفا بقيامهما بمحاولة اغتيال راشد من خلل طعنه بآلة حادة، قبل يو 

 فصيل يوالي النظام السوري. إلىألداء صلة الفجر على خلفيات سياسية وعقائدية، ونظرا النتمائه 
وبحســـب المعلومـــات، فـــإن منفـــذ ي المحاولـــة كانـــا حاضـــرين خـــلل نقـــاش سياســـي ودينـــي جـــرى بـــين 

 مجموعة من الشبان وراشد في المسجد على خلفية الحرب الدائرة في حلب.
 األمــرســاعة علــى محاولــة االغتيــال،  24تكمــن أهميــة توقيــف المتــورطين، أنهــا جــاءت بعــد اقــل مــن و 

ـــن قـــام بعمليـــة الكشـــف عـــن  أنالتضـــخيم، فضـــل عـــن  أوالـــذي وضـــع حـــدا لمحـــاوالت االســـتغلل  م 
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المتورط ين، وقـد قـاموا باسـتجوابه ومـن ثـم سـلموه مباشـرة إلـى مخـابرات الجـيش،  أحد أهلهويتيهما هم 
 د كشف خلل التحقيق هوية شريكه اللبناني الذي يقيم في مدينة البداوي.وق

مــا حصــل » إنعــدنان  أبــو« القيــادة العامــة» -« الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين»وأوضــح مســؤول 
 «.يشير إلى أن المخيم  من وأن أهله ال يشكلون أي بيئة حاضنة ألي مخل باألمن

 22/12/2016، السفير، بيروت

 
 العتقاله قرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب العربي باسل غطاس تمهيدا  تت الكنيس .18

بعد أن اعترف النائب العربي في الكنيسـت )البرلمـان اإلسـرائيلي(، د. باسـل : نظير مجلي - تل أبيب
ـــا جـــواالا  12غطـــاس، بأنـــه حـــاول تهريـــب   إلـــى األســـرى الفلســـطينيين، أصـــدرت لجنـــة النظـــام فـــي هاتفا

را باإلجماع، توصي به الهيئة العامة للكنيست برفع الحصانة عنه، تمهيادا لتفتـيش بيتـه  الكنيست، قرا ا
األســرى مــن لقــاء أعضــاء  ومكتبــه وحتــى اعتقالــه، إن احتــاج األمــر. وجــاء ذلــك بعــد أن قــررت حرمــان

 الكنيست العرب أجمعين.
مــع الــوطني الــديمقراطي، وقــد عقــدت الهيئــة جلســتها فــي أجــواء مــن التحــريض الشــديد علــى حــزب التج

وكـذلك علــى غطــاس نفســه.  ، وعلــى نوابـه فــي الكنيســت،«القائمــة المشــتركة»الـذي يمثلــه غطــاس فـي 
وتقـــرر أن تعقـــد الهيئـــة العامـــة للكنيســـت، فـــي الســـاعة الرابعـــة مـــن بعـــد ظهـــر اليـــوم، جلســـة اســـتثنائية 

 للمصادقة عليه وفتح الباب أمام الشرطة للعمل ضده.
وا من أعضائها، بيـنهم أعضـاء فـي أحـزاب المعارضـة الصـهيونية.  15اللجنة وقد حضر اجتماع  عضا

وبقيـــة النـــواب العـــرب  وصـــوتوا باإلجمـــاع مـــع ســـحب الحصـــانة البرلمانيـــة. وقـــد قـــاطع النائـــب غطـــاس
اجتماع اللجنة. وقال بيان صادر عن القائمة المشتركة، إن مقاطعة جلسة لجنـة الكنيسـت تـأتي ألنهـا 

وقــال أحـد هــؤالء النــواب، «. واستعراضـية، ومحكمــة ميدانيـة نتيجتهــا معروفــة مسـبقاجلسـة تحريضــية »
إن الشبهات خطيرة، وال تورم غطاس وحده، بل القائمة المشتركة كلهـا. لكـن الطريقـة التـي يـدير فيهـا 

القضـية، تشـير إلـى أنهـم غيـر موضـوعيين، ويتصـرفون بهـوجا وهسـتيريا عنصـرية.  اليمين الحـاكم هـذه
مــن  نحــن فــي القائمــة المشــتركة أكثــر مــن يهمــه القــانون والعمــل الســوي، ولســنا مرتــاحين» وأضــاف:

تصــرف النائــب غطــاس. لكــن هــذه الحكومــة بطريقــة ممارســاتها وردود أفعالهــا، تؤكــد أنهــا ال تحــرص 
التحــريض العنصـري علــى العــرب،  علـى القــانون وال يهمهـا العمــل البرلمــاني السـوي. كــل مــا تريـده هــو

 «.التحريض يحقق لها األرباح لدى العنصريين اليمينيين ألن هذا
 22/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 وتطلب من المحكمة تأجيل موعد الهدم "عمونا"تعترف بفشل مخطط نقل  سرائيليةحكومة اإلال .19
رام هللا: فــي خطــوة غيــر مســبوقة أقــدمت حكومــة االحــتلل اإلســرائيلي برئاســة بنيــامين نتنيــاهو علــى 

اعترفــت  أنالمحكمــة العليــا اإلســرائيلية لتأجيــل إخــلء مســتوطنة عمونــا، وذلــك بعــد  إلــىديم طلــب تقــ
 الحكومة بأن المخطي الذي تم االتفاق عليه مع سكان المستوطنة غير قابل للتنفيذ. 

التــي تــم وعــد المســتوطنين  38انــه ال يمكــن لدولــة االحــتلل البنــاء علــى القســيمة  إلــىويرجــع الســبب 
منزال متنقل عليها، في ضوء االعتراض الذي قدمه فلسطيني أكد صلته باألرض. وطلبـت  24ء بإنشا

يومــا إلخــلء البــؤرة. وجــاء فــي الطلــب انــه فــي  45حكومــة االحــتلل مــن المحكمــة العليــا مهلــة مــدتها 
 ضــوء التعقيــدات الحساســة والمتفجــرة التــي ترافــق إخــلء بــؤرة بحجــم عمونــا اســتثمرت دولــة االحــتلل
« جهودا عليا لصياغة مخطي يسمح بإخلء سكانها بطرق سلمية من خلل تقلـيص المـس بالعـائلت

اتفاق مع سكان المستوطنة على إخلء البيوت بإرادتهم وبطرق سلمية  إلىوأضافت أنه تم التوصل  .
ت ومـع ذلـك اعترفـ«. على أساس مخطي يشمل نوايا الدولـة العمـل علـى إنشـاء بـديل إسـكاني لسـكانها

عناصــر المخطــي )بدايــة البنــاء  أحــداتضــح بأنــه ال يمكــن اآلن تنفيــذ »دولــة االحــتلل فــي الطلــب انــه 
 (.21في بلوك  38النهائي على القسيمة 

كمــا جــاء فــي طلــب الحكومــة انــه تــم تقــديم االعتــراض مــن قبــل فلســطيني مــن بلــدة ســلواد، الــذي أكــد 
ويعيشـون فــي  38شــرة الـذين يملكـون القســيمة حصـوله علـى توكيــل مـن قبــل تسـعة مـن بــين أقربائـه الع

لم يتم حتى اآلن فحص كل »وأوضحت الحكومة انه «. باالهتمام باألرض نيابة عنهم وأوكلوهاألردن 
  «.الحقائق المتعلقة بالموضوع حتى النهاية، وسيتم خلل األيام القريبة إجراء الفحص المطلوب

 22/12/2016، القدس العربي، لندن
 

 إلسرائيلية تؤجل التصويت على قانون منع األذانالحكومة ا .21
ذكــرت تقــارير إعلميــة إســرائيلية مســاء األربعــاء، أن الحكومــة اإلســرائيلية قــررت تأجيــل : بــلل ضــاهر

التصويت على 'قانون المـؤذن' الـذي يهـدف إلـى منـع األذان مـن منطلقـات عنصـرية، لكنهـا ستصـوت 
 على 'قانون الفيسبوك'.
ير فــإن اللجنــة الوزاريــة للتشــريع قــررت تأجيــل التصــويت فــي اللجنــة علــى 'قــانون وبحســب هــذه التقــار 

 المؤذن' يوم األحد المقبل لمدة أسبوع، بطلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
لكن اللجنة الوزارية للتشريع ستصوت يوم األحد المقبل على 'قانون الفيسبوك'، الذي بادر إلـى طرحـه 

 لعاد إردان، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.ج، وزير األمن الداخلي
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ووفقا لمشروع القانون هذا، سيكون بإمكان المحكمة مطالبة الدولة بإصدار أمر لمواقع مثـل 'فيسـبوك' 
 و'جوجل' بإزالة مضامين 'تحريضية' من شبكة االنترنت.

شـكل النشـر مخالفـة وينص مشروع القانون على أن إصدار أمر لهذه المواقع يتم في حالتين: عنـدما ي
 جنائية وعندما تكون هناك إمكانية لوجود خطر على أمن إنسان أو أمن الجمهور أو الدولة.

وتـذرع مقــدما مشــروع القـانون بــأن طرحــه يــأتي فـي أعقــاب 'تحــريض' فــي شـبكات التواصــل مــن جانــب 
يين وبشــكل الفلســطينيين، علمــا أن جهــات كثيــرة للغايــة فــي إســرائيل تحــرض باســتمرار ضــد الفلســطين

 منفلت.  
 21/12/2016، 48عرب   
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، وذلــك 2018 – 2017صــادقت الكنيســت، الليلــة الفائتــة، علــى ميزانيــة الدولــة للســنتين : هاشــم حمــدان
 صوتا. 48صوتا، مقابل معارضة  60بغالبية 

المعارضة القاعة، احتجاجا على 'دردشة' وخلل المداوالت غادر عدد كبير من أعضاء الكنيست من 
 رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على الفيسبوك، أثناء عملية التصويت.

تصــل إلــى  2017مليــار شــيكل، بحيــث يصــل حجــم ميزانيــة العــام  906,8وبلــح حجــم الميزانيــة للعــامين 
 مليار شيكل. 460إلى  2018مليار شيكل، في حين تصل ميزانية العام  446,8

ادعى وزير المالية، موشـي كحلـون، أن الميزانيـة التـي تمـت المصـادقة عليهـا هـي 'ميزانيـة اجتماعيـة و 
تســـاعد جميـــع الطبقـــات'، مضـــيفا أنهـــا تتركـــز علـــى ثلثـــة مبـــاد : خفـــض غـــلء المعيشـــة؛ وتقلـــيص 

 الفجوات؛ وزيادة النمو واإلنتاجية.
لميزانية بأنها تشير إلى 'بداية سـنة من جهته وصف رئيس 'المعسكر الصهيوني'، يتسحاك هرتسوغ، ا

 صعبة للعائلة العاملة وللشبان والمسنين'.
 9مليار شيكل بناء علـى طلبـات  3.1وتبين أنه ضمن إطار الميزانية، قامت وزارة المالية بتوزيع نحو 

أعضــــاء كنيســــت، وبضــــمن ذلــــك االتفــــاق علــــى بــــين عضــــو الكنيســــت بتســــالئيل ســــموتريتش )البيــــت 
مليـون شـيكل لـوزارة اإلسـكان بهـدف تـوفير الحراسـة  50وزارة المالية على تحويل مبلـح  اليهودي( وبين

 لمساكن اليهود في شرقي القدس المحتلة.
 22/12/2016، 48عرب   
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 قرار االستيطان بمجلس األمن ذروة النفاق مشروع: داني دانون  .22
اني دانون، مشروع القرار المزمع وصف مندوب إسرائيل الدائم لدى األمم المتحدة، السفير د :نيويورك

التصـويت عليـه، فـي مجلــس األمـن، اليـوم الخمــيس، بشـأن وقـف االســتيطان اإلسـرائيلي فـي األراضــي 
 الفلسطينية المحتلة بأنه " يمثل ذروة النفاق".

وزعم المندوب اإلسرائيلي أن "مشروع القرار لن يفعل شـيئا لتعزيـز العمليـة الدبلوماسـية، وسـيكون فقـي 
 فأة لسياسة التحريض واإلرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون".مكا

ـــك فـــي رســـالة بعـــث بهـــا المنـــدوب اإلســـرائيلي للصـــحفيين المعتمـــدين بمقـــر المنظمـــة الدوليـــة  جـــاء ذل
بنيويــورك وذكــر فيهــا أنــه "مــن غيــر المعقــول أن يكــرس مجلــس األمــن وقتــه وطاقتــه لمناقشــة توجيـــه 

يدة في الشرق األوسي وذلك في الوقت الذي يتم فيه ذبح اآلالف في اإلدانة للديمقراطية الحقيقية الوح
 سوريا".

دولــة( علــى التصــويت ضــد القــرار وأردف قــائل "نتوقــع  15وحــث دانــي دانــون أعضــاء مجلــس األمــن )
مــن حليفنــا األكبــر )أمريكــا( أال يســمح لهــذا القــرار أحــادي الجانــب والمعــادي إلســرائيل بــأن يمــر فــي 

 المجلس".
 22/12/2016القدس،  القدس،

 
 إلى القدساألمريكية يدعو ترامب لنقل السفارة  واشنطنفي  يسرائيلاإلسفير ال .23

ــــة، اإلدارة : هاشــــم حمــــدان ــــة الفائت ــــي الواليــــات المتحــــدة رون ديرمــــر، الليل دعــــا الســــفير اإلســــرائيلي ف
بادعــاء أن نقــل  األميركيــة الجديــدة إلــى نقــل ســفارة الواليــات المتحــدة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس، وذلــك

 السفارة 'سوف يدفع بالسلم'.
وتعتبــر دعــوة ديرمــر لنقــل الســفارة علــى أنهــا الــدعوة األهــم مــن جانــب مســوؤل رســمي إســرائيل للــرئيس 

 المنتخب بتنفيذ تعهداته في الحملة االنتخابية بنقل السفارة.
العـام القـادم فـي السـفارة ونقل عنه قوله 'نأمـل أن يضـيء السـفير األميركـي القـادم شـمعة الحانوكـا فـي 

 األميركية في القدس'.
وبحسبه فإن حقيقة بقاء السفارة األميركية في تل أبيب منـذ قيـام الدولـة ولـيس فـي القـدس تـوازي جعـل 

 السفارة اإلسرائيلية في نيويورك وليس في واشنطن.
وات كثيــرة، وأن وقــال أيضــا إن عمليــة نقــل الســفارة األميركيــة إلــى القــدس كــان يجــب أن تنفــذ منــذ ســن

 عملية النقل 'تبعث برسالة قوية ضد نزع الشرعية عن إسرائيل'.
 21/12/2016، 48عرب 
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 ينشئ هيئة خاصة للرد على أي تهديد كيماوي  سرائيليجيش اإلال .24
نقلت اإلذاعة العبرية عن مصدر عسكري فـي جـيش االحـتلل قولـه" إنـه يتعـين علـى : الداخل المحتل

عامل مع التهديد الكيماوي حيث أن سلح الهندسة أقام هيئـة خاصـة لتـوفير الـرد إسرائيل االستعداد للت
المسلحة في المنطقة أصبحت تمتلـك  والميليشياتمشيراا إلى أن المنظمات  "،الملئم على هذا التهديد

 كيماوية.  أسلحة
يشـيا اتخـاذ قـرار قائـد ميل أي باستطاعةولفتت اإلذاعة إلى أن الحرب في العراق وسوريا تدل على انه 

 غير التقليدية. األسلحةباستخدام 
 21/12/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تعديالت اقتصادية إسرائيلية في مطلع العام القادم .25

جملـــة مـــن التعـــديلت، تبـــدأ بأكيـــاس  2017مـــن المتوقـــع أن يشـــهد مطلـــع العـــام القـــادم : هاشـــم حمـــدان
 ل والشيخوخة والتقاعد.النايلون، وتنتهي بمخصصات األطفا

 الف شـيكل شـهريا، فـي إطـار النبضـة  5إلى ذلك، من المقرر أيضا أن ترتفع أجرة الحد األدنـى إلـى 
. وفــي نهايــة العــام 2014الثالثــة لعمليــة الزيــادة، منــذ التوقيــع علــى االتفاقيــة فــي كــانون األول/ديســمبر 

 ي إطار النبضة الرابعة.شيكل شهريا ف 5,300الحالي يرتفع راتب الحد األدنى إلى 
وفــي الســياق ذاتــه، مــن المتوقــع أن ترتفــع رواتــب رئــيس الدولــة وأعضــاء الكنيســت والقضــاة فــي كــانون 

. فــي المقابــل، لــن يحصــل أي تغييــر فــي رواتــب رئــيس الحكومــة والــوزراء، %2.5الثاني/ينــاير بنســبة 
 لكونها ترتفع مع ارتفاع جدول غلء المعيشة.

ألــف شــيكل،  20ض ضــريبة الــدخل ل جيــرين الــذين تصــل رواتــبهم حتــى مبلــح ومــن المقــرر أن تــنخف
ألـف شـيكل. ويتوقـع أن يكـون التـوفير  20بينما ترتفع نسبة الضريبة ل جيرين الذين تزيد رواتبهم عن 

 شيكل. 150حتى  30الشهري في الضريبة يتراوح ما بين 
أن تكلـف التغييـرات الضـريبية هـذه . ويتوقـع %24إلـى  %25كما سيتم خفض 'ضـريبة الشـركات' مـن 

 .2017مليار شيكل في العام  4خزينة الدولة نحو 
ومــن المفتــرض أن يحصــل كــل أجيــر، بموجــب القــانون الــذي بــادرت إليــه راحيــل عزريــا، علــى يــومي 

، واآلن يضاف اليـوم 2016عطلة إضافيين سنويا. وكان قد أضيف اليوم األول في نهاية تموز/يوليو 
يـــوم عطلـــة  12ســـنوات علـــى  4أيـــام أســـبوعيا مـــع أقدميـــة حتـــى  5صـــل كـــل أجيـــر يعمـــل الثـــاني. ويح

 يوما.  12يوم عطلة سنوية بدال من  14أيام أسبوعيا فيحصل على  6سنوية، أما من يعمل 
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ومــن المفتــرض أن يحصــل تغييــر فــي إدارة القــوى البشــرية فــي عــدد مــن المكاتــب الحكوميــة، ويحصــل 
تشغيل الطلب الجامعيين في الوظائف الحكومية في نهاية دراستهم. كمـا تغيير في اإلجراءات بشأن 

يتوقــــع أن يحصــــل موظفــــو الدولــــة وعمــــال النظافــــة والحراســــة فــــي القطــــاع العــــام علــــى هبــــة بقيمــــة 
 شيكل، وذلك بموجب اتفاق بين الهستدروت ووزارة المالية.1,000

 21/12/2016، 48عرب 
 

 تحالف مع إيران لمواجهة الدول العربية السنيةمطالبة بإقامة  "إسرائيل"هآرتس": " .26
قال المحامي إيلي نيخت، الكاتب اإلسرائيلي فـي صـحيفة هـآرتس، إن إسـرائيل مطالبـة بإقامـة تحـالف 
مع إيران لمواجهة الدول العربية السنية، بعد الخطأ الذي ارتكبته سابقا باعتبار إيران عدوا لها رغم ما 

 بالقضاء على إسرائيل. يتردد فيها من شعارات تطالب
، التــــي أدت إلــــى التغييــــر 1979وحتــــى الثــــورة اإليرانيــــة  1948وأضـــاف أنــــه منــــذ إقامــــة إســــرائيل عــــام 

واالسـتبدال فــي نظـام الحكــم، قامـت علقــات وثيقـة وصــلت قويـة بــين الجـانبين، ألن إيــران مـن أوائــل 
ولــى، كمــا عرفــت الــدولتان علقــات الــدول علــى الســاحة الدوليــة التــي اعترفــت بإســرائيل منــذ أيامهــا األ
 تجارية واقتصادية وعسكرية وثيقة، بما في ذلك مشاريع كبيرة.

يـران مـن علقـات  وأوضح نيخت، وهو مساعد نائب رئيس الكنيست اإلسرائيلي، أن ما بين إسـرائيل وا 
إيـران، الفتـا  إيجابية يعرفها العديد من اليهود اإليرانيين المقيمين في إسـرائيل، ومـن يعيشـون مـنهم فـي

ملحظة جديرة بأن تتنبـه لهـا إسـرائيل، وتتمثـل فـي تراجـع نسـبة المواليـد فـي إيـران، كمؤشـر جديـد إلى 
 على العلمانية المتزايدة في الحياة االجتماعية هناك.

وأكــد نيخــت، وهــو ممثــل اللجنــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، أنــه فــي إطــار الصــراع الســني الشــيعي الــذي 
الشـرق األوسـي أمـام إسـرائيل خيـاران، أولهمـا عـدم التـدخل والبقـاء علـى الحيـاد، والثـاني تشهده منطقـة 

اختيار التحالف مع أحدهما انطلقا من قناعات بعيدة المدى ولـيس ألجـل مصـالح مؤقتـة، ممـا يعنـي 
 أن إيران أقرب إلسرائيل من الدول السنية.

تــي تجمــع اإليــرانيين واإلســرائيليين فــي قضــايا وخــتم بــالقول إن هنــاك العديــد مــن القواســم المشــتركة ال
الثقافــة والفــن والحريــة السياســية وحقــوق النســاء والماضــي المشــترك، مــع أن العــداء القــائم بــين طهــران 
 وتل أبيب تكتيك سياسي مؤقت عملت عليه المؤسسة السياسية اإليرانية الحاكمة العتبارات داخلية.

يران ليس ب ينهما حـدود مشـتركة، وال تعـارض فـي المصـالح االسـتراتيجية أو أكثر من ذلك، فإسرائيل وا 
 االقتصادية، بل لديهما الكثير من المكاسب التي قد يحصلن عليها.

 21/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 مع حماس وحزب هللا العام المقبل الجيش اإلسرائيلي يستبعد حربا   .27
ي يــوم األربعــاء، نشــوب حــرب بــين إســرائيل اســتبعد ضــابي كبيــر فــي الجــيش اإلســرائيل: بــلل ضــاهر

 المقبل. 2017وحركة حماس في قطاع غزة أو حزب هللا اللبناني خلل العام 
وقال هذا الضابي في إفادة للصحفيين األجانب في تل أبيب يوم األربعـاء، إن "هنـاك احتمـاال ضـئيل 

ئيلي توصـل إلـى اسـتنتاج بــأن " وأن "الجـيش اإلسـرا2017لحـرب تكـون إسـرائيل ضـالعة فيهـا فـي العــام 
 حزب هللا وحماس ليسا معنيان بمواجهة".

واعتبر الضابي نفسه أن "حزب هللا موجود في الوحل السـوري وحمـاس فقـدت معظـم الـدعم الـذي كـان 
 لديها في العالم العربي"، لكنه أضاف أن "ثمة إمكانية لتصعيد في الوضع بشكل غير متوقع".  

بي إن إســرائيل أبلغــت الواليــات المتحــدة بــأن مقــاتلي حــزب هللا اللبنــاني فــي مــن جهــة ثانيــة، قــال الضــا
 سورية يستخدمون حاملت جنود مدرعة أميركية كان قد تم توريدها للجيش اللبناني.

 21/12/2016، 48عرب   
 

 بن كاسبيت: اغتيال الزواري لحرمان حماس من سالح كاسر للتوازن  .28
رائيلي بــارز أن يكــون الموســاد قــد أقــدم علــى اغتيــال مهنــدس رجــح معلــق إســ: صــالح النعــامي - غــزة

الطيــران التونســي محمــد الــزواري، خوفــا مــن تمكنــه مــن تطــوير "ســلح كاســر للتــوازن االســتراتيجي"، 
 ومنحه لحركة حماس.

وقال المعلق العسكري بن كاسبيت، إن الزواري عكف على تصميم غواصـة يمكـن تشـغيلها عـن بعـد، 
 يدا استراتيجيا" إلسرائيل ويمنح الحركة القدرة على إيذاء إسرائيل بشكل كبير.وهو ما يمثل "تهد

وفــي مقــال نشــره اليــوم الخمــيس موقــع "يســرائيل بــالس"، نــوه كاســبيت إلــى أن الجنــاح العســكري لحركــة 
حماس بإمكانه توظيف الغواصات التي يتم التحكم بها عن بعد، في مهاجمة حقول الغـاز اإلسـرائيلية 

ــــة إســــرائيل  فــــي عمــــق ــــل ذخــــرا اســــتراتيجيا وحســــنت مــــن مكان ــــي تمث ــــيض المتوســــي، والت البحــــر األب
 الجيوستراتيجية.

 22/12/2016، 21موقع عربي 
 

 موشي كاتساف من السجن السابقإطالق سراح الرئيس اإلسرائيلي  .29
 مشــروم بــإفراجموشــي كاتســاف  الســابقســراح الــرئيس اإلســرائيلي  األربعــاءاطلــق  :أ ف ب - الرملــة

باالغتصــاب، بحســب  إلدانتــهمــن الســجن بعــد أن قضــى خمــس مــن اصــل ســبع ســنوات فــي الســجن 
 الناطق باسم مصلحة السجون ومصور فرانس برس.
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 أنســراح موشــيه كاتســاف بشــكل مشــروم بعــد  إطــلقوقــال النــاطق باســم مصــلحة الســجون انــه تــم 
المحـــاكم  إلدارةعـــن الســـجناء التابعـــة  األفـــراجقـــررت النيابـــة العامـــة عـــدم االســـتئناف علـــى قـــرار لجنـــة 

 الماضي. األحدتخفيف العقوبة عن كاتساف يوم 
 إلـىعنه سيخضـع كاتسـاف لسلسـلة قيـود ولـن يـتمكن مـن السـفر إلـى الخـارج وسيضـطر  األفراجوبعد 

الفتـرة  أيمقـابلت لعـامين  أجـراءوعـدم  06,00إلـى السـاعة  22,00ملزمة منزله كل ليلة من السـاعة 
 ية من محكوميته، بحسب مصادر قضائية.المتبق

 22/12/2016، القدس العربي، لندن
 

 األقصى المسجد يقتحمون  مستوطنا    160القدس:  .31
 األقصى المسجد األربعاء، يوم التلمودية، المعاهد طلبة من 106 بينهم يهوديا، مستوطناا  160 اقتحم
 .الخاصة االحتلل قوات من مشددة بحراسة المغاربة، باب من المبارك
 ومشبوهة استفزازية جوالت المستوطنون  ونفذ ومتتالية، صغيرة مجموعات عبر االقتحامات وتمت
 .االحتجاجية التكبير بهتافات مصلون  لها تصدى

 21/12/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة
 

 عائلة الشهيد الطفل زيدان ترفض المساومة على تسليم جثمانه .31

تشرين الثاني  25عائلة فتى فلسطيني قتلته الشرطة اإلسرائيلية في "األناضول": رفضت  -القدس 
الماضي بدعوى محاولة تنفيذه عملية طعن، الشروم التي وضعتها السلطات اإلسرائيلية لتسليم 

 جثمانه.
عاما(، بدعوى محاولته  14وكانت قوات في الجيش اإلسرائيلي قد أطلقت النار باتجاه محمد زيدان )

 عن ألحد الجنود على الحاجز العسكري المحاذي لمخيم شعفام، شمالي مدينة القدس.تنفيذ عملية ط
وذكرت مصادر مقربة من العائلة، الثلثاء، أن السلطات اإلسرائيلية أبلغتها أن عليها أن تضع إيداعا 

 الف دوالر( كشرم لتسلم جثمان ابنها ودفنه في مقبرة باب  5ألف شيكل )نحو  20بنكيا بقيمة 
 سبام" بالقدس وبعدد محدود من المشيعين وفي ساعات الليل المتأخر."األ

وأضافت المصادر أن والد الفتى رفض تلك الشروم وأصر على مواراته في مقبرة العائلة في قرية 
 "بيرنباال" شمال غرب القدس.

 21/12/2016األيام، رام هللا، 
 



 
 
 
 

 

 24 ص             4146 العدد:        22/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 األولى فاضةاالنت في بإصابته متأثرا   يونس خان من مواطن استشهاد .32
 جنوب يونس خان مدينة من ،(عاما 45) خضير ناصر أحمد حسن المواطن األربعاء، يوم استشهد،
 االنتفاضة خلل اإلسرائيلي، االحتلل قوات يد على بها أصيب التي بجروحه متأثرا غزة، قطاع
 .األولى الشعبية

 الفترة طيلة إصابته من يعاني بقي حسن نجلها أن ،"وفا"لـ تصريح في خضير عائلة وأوضحت
 مسجد في جثمانه على الجنازة صلة أداء تم أنه إلى مشيرة يوم األربعاء، استشهد حتى الماضية،
فن المدينة، في زيد بن إسامة  .العائلة مقبرة في ودس

 21/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 عقب كفر في شهيد منزل ناجدر  هدم عقب االحتالل برصاص شاب استشهاد: القدس .33

 في اندلعت مواجهات خلل الخميس، اليوم فجر اإلسرائيلي، االحتلل برصاص شاب استشهد
 .المحتلة القدس شمال عقب كفر وقرية قلنديا مخيم منطقتي
 أن قبل عقب، كفر في المنازل من وعددا قلنديا، مخيم اقتحمت االحتلل قوات بأن مراسلتنا، وأفادت
 مواجهات، اندالع إلى أدى ما القرية، في صبيح أبو مصباح الشهيد لمنزل الداخلية لجدرانا تهدم

 مرحبا سطح حي سكان من( عاما 19) الخروبي عثمان نشأت أحمد الشاب إثرها على استشهد
 .الصحة وزارة حسب -طفيفة بإصابات  خرون  وأصيب البيرة، بمدينة

 22/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 الغربية في الضفة فلسطينيا   24االحتالل تعتقل  قوات .34
 بينهم الغربية، الضفة من فلسطينياا  24 أمس وفجر الماضية الليلة االحتلل قوات وكاالت: اعتقلت

 .أطفال سبعة
 في فجار بيت بلدة من أطفال سبعة اعتقلت االحتلل قوات بأن الفلسطيني األسير نادي وأفاد
 من الخليل، وستة محافظة في عدة مناطق من شبان ستة اعتقال إلى إضافة لحم، بيت افظةمح

 في رنتيس بلدة من مواطنين االحتلل قوات اعتقلت كما. تل بلدة من منهم أربعة نابلس، محافظة
  . والبيرة هللا رام محافظة

 22/12/2016الخليج، الشارقة، 
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 فارة وأبو شديد لألسيرين المفاجئ الموت من تحذير: امعن الطع اإلضراب من 90الـ اليوم في .35
 «هروفيه  ساف» مستشفى في األطباء أن الفلسطينيين والمحررين األسرى  شؤون  هيئة أعلنت

 اليوم دخولهما بعد فارة، أبو وأحمد شديد أنس ل سيرين المفاجس الموت من حذروا اإلسرائيلي
 .التوالي على العاشر لليوم المياه شرب عن االمتناعو  الطعام عن المفتوح إضرابهما من التسعين
 هناك أن األسيرين أبلغوا المستشفى في األطباء أن» «العربي القدس» وصل بيان في وأضافت
 عن التحرك يستطيع وال التكلم في صعوبة يواجه فارة أبو األسير أن حيث حياتهما على خطورة
 األسير وأما. الرؤية في وانعدام والدوخة والمعدة لىبالك خطيرة مشاكل من لمعاناته إضافة السرير
 من الكثير فقدانه إلى إضافة التحرك يستطيع وال جسمه أنحاء جميع في حادة  الم من فيعاني شديد
 .«التكلم في صعوبة اآلخر هو ويواجه والكلى بالكبد مشاكل من ومعاناته وزنه

 22/12/2016العربي، لندن،  القدس
 

 غزة قطاع من األرقام مقابر شهداء لتسليم جديدا   التماسا   يقدمان الميزان ومركز الوطنية الحملة .36
 ومن اإلنسان، لحقوق  «الميزان» مركز مع بالتعاون  الشهداء جثامين السترداد الوطنية الحملة أعلنت
 العليا للمحكمة التماس تقديم اإلنسان، وحقوق  القانونية للمساعدة القدس مركز محامي خلل
 عام بداية منذ األرقام مقابر في تحتجزهم جثامين 10 بتسليم االحتلل جيش فيه طالبت رائيلية،اإلس

 .غزة قطاع من جثماناا  21 أصل من اليوم وحتى 2000
 ومركز اإلنسان لحقوق  الميزان ومركز الوطنية الحملة لجهود استكماالا  االلتماس هذا تقديم ويأتي
 الشهداء جميع جثامين عن لإلفراج والشعبي القانوني مستويينال على القانونية للمساعدة القدس

 شهر في التماساا  قدمت الوطنية الحملة وكانت. االحتلل وثلجات األرقام مقابر في المحتجزة
 الضفة من وشهيدة شهيدا 52 جثامين باسترداد المطالبة تضمن الماضي األول تشرين/ أكتوبر
 .الغربية

 22/12/2016العربي، لندن،  القدس
 

 األخيرة الحرب شهداء العتماد اإلدارية اإلجراءات إتمام: الشهداء أسر رعاية مؤسسة .37
 كافة أنهت المؤسسة إن الوزير، انتصار والجرحى الشهداء أسر رعاية مؤسسة رئيس قالت هللا: رام

 شهداء لكافة االجتماعي والبحث البنكية الحسابات وفتح الملفات تجهيز من اإلدارية اإلجراءات
 .غزة قطاع على األخيرة الحرب
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 اللزمة الميزانية تخصيص بانتظار اآلن المؤسسة أن األربعاء، بيان، يوم في الوزير وأضافت
 .2017 العام موازنة ضمن تتم أن والمأمول المتوقع من والتي المخصصات لصرف
 تقدم 1965 عام نيةالفلسطي الثورة انطلق ومنذ والجرحى الشهداء أسر رعاية مؤسسة أن وأكدت
 في والتأخير والشتات، الوطن في تواجده أماكن كافة وفي استثناء بدون  الفلسطيني للكل خدماتها
 .قريباا  األمر معالجة وسيتم أكثر ال المالي العجز بسبب يأتي 2014 الـ حرب شهداء ألسر الصرف

 21/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الفلسطينيين الطالب لمساعدة كاديمياأل  األونروا افتتاح معرض .38
 على الشباب فلسطين الجئي مساعدة بهدف الخامسة بنسخته األكاديمي معرضها األونروا افتتحت
 .المستقبلية المهنية خياراتهم بشأن القرارات اتخاذ
م التي والشراكة للجوار األوروبية اآللية قبل من المعرض هذا تمويل تم    تدريبوال التعليم خدمات تقد 

 لزيادة اللبنانية الجامعات اتحاد مع وبالتعاون  لبنان، في الشباب فلسطين الجئي الستخدام والدعم
 بشأن القرارات اتخاذ على ومساعدتهم المتاحة األكاديمية الفرص على الشباب فلسطين الجئي إطلع
 .المستقبلية المهنية خياراتهم
. المنح ومقد مي التعليمية المؤسسات من عدد بجان إلى لبنان من جامعة 26 المعرض في تشارك
ا المعرض هذا األوروبي االتحاد ويدعم ا ومنحهم باألمل فلسطين الجئي تزويد أهمي ة على تأكيدا  فرصا
 .إضافية

 22/12/2016بيروت،  المستقبل،
 

 وسكانه غز ة قطاع عزل ضد الوقوف ضرورة تؤكد حقوقية مؤسسة .39
 إنسان حقوق  مؤسسة هي –التنقل حرية عن للدفاع كزمر ) ،"مسلك –چيشاه" جمعية أكدت

 الضفة ضم ِ  مطامح ألن وسكانه، غز ة قطاع عزل ضد الوقوف ضرورة على يوم األربعاء، ،(إسرائيلية
 .مليونان البالح سكانه بعدد القطاع، عن عزلها مواصلة إلى ستؤدي الغربية
 به قامت الذي الموقف تقدير ته: بحسبوزع تصريح في للجمعية العامة المديرة هاري  تانيا وقالت

ن   قطاع عن عزلها مواصلة إلى ستؤدي الضفة ضم مطامح فإن الجمعية،  الرغبة هذه غز ة، وا 
 بـ مرتبي   اليهودية، األغلبية على الحفاظ: بمعنى ،"الديموغرافي توازن " الـ على الحفاظ في الجارفة

 .التوازن  هذا عن غز ة سكا ن" تحييد"
 21/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات اءاألنب وكالة
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 برصاص الجيش المصري ببحر رفح فلسطينيإصابة صياد  .41
عاما"، مساء اليوم برصاص  26أصيب الصياد أحمد كمال أبو محسن، ": بسام العطار-الرأي-غزة

 رفح.البحرية المصرية على شاطس بحر 
مصري أطلق النار بشكل عشوائي اتجاه وأكد نقيب الصيادين نزار عياش "للرأي"، أن الجيش ال

محسن  مجموعة من الصيادين في بحر مدينة رفح الفلسطينية، مما أدى إلصابة الصياد أبو
برصاصة في الصدر، ووصفت حالته بفوق المتوسطة حيث جرى نقله لمستشفى أبو يوسف النجار 

 العلج.في محافظة رفح لتلقي 
م يتجاوزوا الخي الفاصل بين رفح ومصر عندما كانوا وأشار إلى أن الصيادين الفلسطينيين ل

فيما باغتهم أفراد من الجيش المصري القريب من الحدود بإطلق النار دون  الصيد،يمارسون مهنة 
 مبرر.أي 

 21/12/2016وكالة الرأي الفلسطينية، 
 

 "إسرائيلـ"ل حربية ا  تلفزيون إسرائيلي: شركة تمتلكها عائلة وزير دفاع لبناني سابق تبني سفن .41
)د ب ا(: كشفت القناة الثانية للتليفزيون اإلسرائيلي، مساء األربعاء، النقاب عن أن شركة -بيبأتل 

 تقوم ببناء سفن حربية للبحرية اإلسرائيلية تمتلكها عائلة وزير الدفاع اللبناني السابق سمير مقبل.
، مصممة للدفاع عن 6-طراز ساعر وقالت القناة انه تمت الموافقة على بناء أربع سفن حربية من

بين إسرائيل والشركة  2015حقول الغاز قبالة السواحل اإلسرائيلية، في صفقة وقع عليها عام 
مقبل ويطلق  يمتلكهاسفن  أحواضالتي عهدت في عقد من الباطن لشركة “تسينكروب  األلمانية
 كيل. األلمانيحوض بناء السفن البحرية  اآلنعليها 
، انه بموجب االتفاق، الذي تبلح إسرائيل أوفاة في تقريرها، الذي أورده موقع تايمز القن وأضافت
 األربعإسرائيل بالسفن الحربية  األلمانيةمليون دوالر( تزود الشركة  480مليون يورو ) 430قيمته 

وتابعت انه تم الكشف عن الملكية الحقيقة للشركة عندما بعث عضو الكنيست  خلل خمس سنوات.
 اإلسرائيليالنائب العام  إلىمارجاليت مؤخرا رسالة عاجلة  أرييلحزب االتحاد الصهيوني  عن

 .األمرفتح تحقيق في هذا  إلىأفيخاي مندلبليت يدعوه فيها 
 21/12/2016، رأي اليوم، لندن
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 تجدد الهجوم اإليراني على حماس بسبب موقفها من حلب .42
هجومها اإلعلمي والسياسي الرسمي على حركة  جددت إيران: محمد مجيد األحوازي  -21عربي

المقاومة اإلسلمية )حماس(؛ بسبب موقفها من ما يجري في حلب من قصف وقتل وتهجير على يد 
 نظام بشار األسد، المدعوم من إيران وروسيا.

وعلقت صحيفة "قانون" المقربة من تيار المحافظين في إيران على موقف حركة حماس مما يجري 
، قائلة: "يبدو أن حركة حماس ومنذ فترة طويلة ابتعدت عن إيران، ويمكن فهم هذا االبتعاد في حلب

بوضوح من خلل ما يحدث في سوريا، وكل ذلك يحدث في الوقت الذي ينفي قادة الحركة وجود أي 
خلفات في الرؤى بين طهران والحركة، ولكن على أرض الواقع يقومون بأفعال تختلف تماما عما 

 لون"، على حد زعم الصحيفة.يقو 
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذه األيام، بعد ما وصفته بـ"تحرير حلب"، نشر خبر عن "بعض 
اإلجراءات التي اتخذتها حركة حماس، في محاولة لجعل مساعي المقاومين في حربهم على داعش 

 في حلب )الحرس الثوري والمليشيات الشيعية( في موضع التساؤل". 
ن هذا الحدث وتابع ت: "لم يصدر حتى اآلن من قادة حركة حماس أي موقف بهذا الخصوص، وا 

 يبرز التوجه العدائي لهذه الحركة بصورة أوضح"، بحسب الصحيفة اإليرانية.
يشار إلى أن بعض أفراد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رفعوا الفتات 

 .29ذلك خلل احتفالية للحركة بانطلقتها الـتضامنية مع ما يجري في حلب، و 
وللتعليق على موقف حركة حماس من أحداث حلب، التقت صحيفة "قانون" بحشمت هللا فلحت 
بيشه، عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان اإليراني، حيث قال إنه "منذ بداية 

 دة؛ بسبب مواقفها المتناقضة".األزمة السورية وجهت لحركة حماس انتقادات شدي
وادعى أن "الحقيقة التي يجب أال  ينساها الفلسطينيون أن سوريا داعمة للمقاومة، والعديد من 

 المصائب التي حدثت بسوريا كانت بسبب دعمها للمقاومة"، على حد قوله.
العربية"،  والسبب اآلخر من وجهة نظر فلحت بيشة في تغيير موقف حماس هو "علقتها مع الدول

مطالبا حماس أن "ال تتبع التيارات اإلرهابية، والتي ألصقت بنفسها صفة المعارضة السورية 
 إلضعاف النظام السوري".

وحاول فلحت التقليل من شأن حماس بقوله: "هنا يجب أن تجدر اإلشارة إلى أن إيران ال تعتبر 
 حماس المقاومة بأكملها".

لتعامل مع حركة حماس"، قائل: "في الوقت الحالي، فإن العمق وهدد النائب اإليراني بوقف "ا
ذا استمرت حركة حماس في  االستراتيجي للمقاومة يمتد من شبه القارة الهندية حتى حدود إسرائيل، وا 
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هذا التوجه السياسي وفي هذه العرقلت، ال شك، فإن إيران ستدخل بعلقات جديدة مع الحركات 
  .كل الذي ال تتضرر المقاومة بصورة كبيرة، على حد قوله"الفلسطينية األخرى، بالش

" إن تصريحات فلحت بيشة حول حماس يعد  تهديدا 21وقال مراقبون للشأن اإليراني لصحيفة "عربي
مبطنا من قبل جناح المحافظين األصوليين المعادين لحركة حماس، المطالبين بقطع كافة أشكال 

 الدعم عن الحركة".
 22/12/2016، "21موقع "عربي 

 
 وزراء إعالم الدول اإلسالمية يؤكدون رفضهم نقل سفارة أي دولة إلى القدس المحتلة .43

دعا وزراء إعلم دول منظمة التعاون اإلسلمي، في ختام دورتهم الحادية عشرة المنعقدة في : جدة
وتير المنطقة، يكون من شأنها ت إجراءاتجدة، اليوم األربعاء، اإلدارة األميركية إلى وقف أية 

، وأكدوا رفضهم بشكل واإلنسانيوتشجيع االحتلل اإلسرائيلي على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولي 
 قاطع نقل سفارة أية دولة إلى القدس المحتلة.

في الدول األعضاء في منظمة  اإلعلمإع(، بشأن دور -1/11وشدد الوزراء في مشروع القرار رقم )
مساندة قضية فلسطين والقدس، والذي اعتمد خلل الدورة، على القرارات التعاون اإلسلمي في 

بشأن قضية القدس وفلسطين  اإلعلملوزراء  اإلسلميالصادرة عن الدورات السابقة للمؤتمر 
 واألراضي العربية المحتلة بما فيها الجوالن السوري ومزارع شبعا اللبنانية.

فة أشكال االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما وأدان وزراء إعلم الدول اإلسلمية كا
فيها استمرار عمليات تهويد القدس واالستيطان وبناء الجدار ومصادرة األراضي، واستمرار العدوان 
والحصار على قطاع غزة، واعتبروها مخالفة لجميع القرارات الصادرة عن مجلس األمن والجمعية 

 د الدولية.العمومية والمواثيق والعهو 
الجهود الدولية الساعية إلنجاح عملية السلم  إفشالالمسؤولية كاملة عن  إسرائيلوحملوا 

نهاء الصراع بما يكفل   دولة فلسطين. إقامةوالمفاوضات، وا 
وكلف الوزراء األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسلمي بالتنسيق مع لجنة القدس والجهات المعنية 

سلسلة من الندوات اإلعلمية في سبيل توعية الرأي العام بقضية فلسطين والقدس  الفلسطينية بتنظيم
 الشريف واالعتداءات التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك وسائر المقدسات بأسرع ما يمكن.

 21/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حل عادل للقضية الفلسطينية رئيس الوزراء الموريتاني يؤكد ضرورة إيجاد .44
شدد رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين، اليوم األربعاء، على ضرورة إيجاد حل : الجزائر

 عادل للقضية الفلسطينية.
وجدد ولد حدمين خلل افتتاحه مناصفة مع نظيره الجزائري عبد المالك سلل أعمال الدورة المشتركة 

يا التي بدأت في وقت سابق اليوم بالجزائر، التأكيد على قناعة البلدين الجزائرية الموريتانية العل
الشقيقين بضرورة إيجاد حل عاجل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تأسيس 

 دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 21/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 از استخبارات إثر اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري تونس تنشئ جه .45

أعلنت حكومة تونس إنشاء جهاز استخبارات وطني بعد أيام على : محمد ياسين الجلصي –تونس 
أنه أحد قيادييها، بينما أمر « حماس»اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري الذي قالت حركة 

 هم امرأة للشتباه بتورطهم في االغتيال.أشخاص من بين 3القضاء التونسي بتوقيف 
وجاء في بيان لمجلس الوزراء صدر مساء أول من أمس، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أطلق 

المركز الوطني للستخبارات الذي أعدته رئاسة الجمهورية وأحالته على »العمل في مشروع إنشاء 
يق بين األجهزة االستخباراتية وضبي الخيارات رئاسة الحكومة، ويتولى مهمة تجميع المعلومات والتنس

 «.االستراتيجية في مجال االستعلمات وتحليلها
جاء ذلك إثر انعقاد مجلس وزاري أمني مصغ ر في حضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل ومدير 

اتهمت  ديوان رئيس الجمهورية وقيادات أمنية وعسكرية عليا، على خلفية عملية اغتيال الزواري التي
 السلطات التونسية جهاز استخبارات تابع لدولة أجنبية بالضلوع في االغتيال.

لن تسلم بحق شهيدها وسيتم اتخاذ اإلجراءات اللزمة للتحقيق في »وشدد الشاهد على أن بلده 
 ، مجدداا التزام حماية المواطنين وضمان األمن القومي.«االغتيال

 22/12/2016، الحياة، لندن
 

 باغتيال مهندس الطيران محمد الزواري  "إسرائيل"ونسي لعدم اتهام غضب ت .46
لم ترتق تصريحات وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب بشأن ملبسات : تونس-خميس بن بريك

اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري إلى تطلعات الرأي العام، حسب عدد من المراقبين اعتبروها 
 ا في موقف الحكومة من اتهام إسرائيل.ضعيفة ومستهلكة وتعكس خوف
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وكان مجدوب عقد أمس األول مؤتمرا صحفيا عرج فيه على تفاصيل اغتيال الزواري الخميس 
الماضي داخل سيارته وأمام منزله في محافظة صفاقس )جنوب(، وكشف أن عملية االغتيال خطي 

 ينا.لها أجنبيان قبل ستة أشهر خارج البلد، وتحديدا من العاصمة في
ورغم أن كتائب عز الدين القسام التابعة لـحركة المقاومة اإلسلمية )حماس( كشفت أن الزواري أحد 
قادتها والعقل المدبر لتصنيع طائرات بل طيار استخدمتها في المقاومة ضد إسرائيل، فإن مجدوب 

 الذي أكد ضلوع طرف أجنبي في االغتيال لم يتهم أي جهة.
ة تونس أمس احتجاجا على اغتيال الزواري، شارك فيها سياسيون عبروا عن وخرجت مسيرة بـالعاصم

 استيائهم من التعاطي الرسمي للحكومة مع اغتيال الطيار.
واعتبر المحتجون أن وزير الداخلية تعامل مع اغتيال الزواري كجريمة حق عام، رغم أن وسائل 

 اإلعلم اإلسرائيلية ألمحت إلى تصفيته.
ول النائب واألمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي للجزيرة نت إن وزير الداخلية وبهذا الصدد يق

"تحدث كي ال يقول شيئا في المؤتمر الصحفي الذي لم يأت بجديد، في وقت تحدثت فيه مؤشرات 
 عدة عن تصفية جهاز الموساد اإلسرائيلي للشهيد محمد الزواري".

التيار الديمقراطي سامية عبو للجزيرة نت إن تصريحات وزير  من جهتها قالت النائبة والقيادية بحزب
الداخلية لم تعد االعتبار لسيادة الدولة بتوجيه االتهام إلى إسرائيل التي تبجح إعلمها بتصفية 

 الزواري، معبرة عن اعتقادها بأن هناك "خوفا" حكوميا من اتهام المخابرات اإلسرائيلية.
م الحزب الجمهوري عصام الشابي للجزيرة نت إن "وزير الداخلية من جانب  خر قال المتحدث باس

أغرق تصريحاته في التفاصيل التقنية لعملية االغتيال ولم يقدم إضافة جديدة، كما لم يشر إلى تحمل 
 الحكومة للمسؤولية السياسية عبر توجيه أصابع االتهام للكيان الصهيوني".

 21/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الحصار  ويدعون لرفع  "أحادية الجانب" "إسرائيل"العرب واألوروبيون ينددون بسياسة  الخارجية وزراء .47
 عن غزة
ندد البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية واألوروبية «: القدس العربي»غزة ـ 

ذاته إلى رفع فوري  ، ودعا في الوقت«أحادية الجانب»المشترك، بالسياسات والممارسات اإلسرائيلية 
للحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات. وأكد البيان الصادر في ختام االجتماع الرابع 
لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية واالتحاد األوروبي، الذي انتهى مساء الثلثاء في العاصمة 
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لقرارات األمم المتحدة ذات  تحقيق سلم عادل ودائم وشامل طبقاا »المصرية، على الحاجة إلى 
 «.الصلة وعلى رؤية حل الدولتين

ودعا االجتماع في بيانه الذي نشرته الجامعة العربية إلى تعزيز دور المجتمع الدولي، خاصة مجلس 
 األمن لتولي مسؤولياته في حفظ السلم واألمن الدوليين.

في مدينة القدس الشرقية المحتلة، « نبأحادية الجا»ودان الوزراء السياسات والممارسات اإلسرائيلية 
بما في ذلك االستيطان غير القانوني. وأكدوا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف 

 وفك الحصار عن غزة. 1949الرابعة لعام 
 22/12/2016، القدس العربي، لندن

 
 راضي المحتلةفلسطينية في الرياض تستعرض األوضاع في األ  - مباحثات سعودية .48

الرياض: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، مباحثات في العاصمة الرياض، استعرضت  خر مستجدات األوضاع في األراضي 

 الفلسطينية.
الذي أثنى  وكان الملك سلمان استقبل في قصره بالرياض، في وقت سابق من أمس، الرئيس عباس،

على مواقف السعودية الثابتة والداعمة القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، 
 يرحمه هللا.

، المهدى له من «درع القدس للنتماء والعطاء»من جانب  خر، تسلم خادم الحرمين الشريفين 
دته الشعب الفلسطيني صندوق القدس، تقديرا وعرفاناا من الصندوق للملك سلمان لدعمه ومسان

 وقضيته العادلة.
جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، رئيس مجلس إدارة صندوق 
القدس منيب رشيد المصري، يرافقه أعضاء مجلسي اإلدارة واألمانة العامة لصندوق ووقفية القدس، 

الحرمين الشريفين على مواقف  لخادم فيما أعرب المسؤولون الفلسطينيون، عن شكرهم وتقديرهم
 السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني.

 22/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 األمم المتحدة توصي بسيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية .49
 اعتمدت الجمعية العامة ل مم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "السيادة :نيويورك

الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب 
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في الجوالن السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وذلك بناءا على توصية اللجنة الثانية المعنية 
 بالمسائل االقتصادية، والمالية.

دولة صوتت لصالح  168ألمم المتحدة، في بيان،  أن وأشارت البعثة المراقبة لدولة فلسطين لدى ا
دولة عن التصويت، ويعيد القرار التأكيد على الحقوق  11دول، وامتنعت  7القرار، بينما عارضته 

غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، بما فيها األرض والمياه وموارد الطاقة، 
تلفها، أو ضياعها، أو ويعترف بحقه في المطالبة بالت عويض جراء استغلل الموارد الطبيعية، وا 

استنفاذها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من األشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها 
إسرائيل) السلطة القائمة باالحتلل(، والمستوطنون اإلسرائيليون في األرض الفلسطينية المحتلة، بما 

رقية، من خلل بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون فيها القدس الش
 الدولي، وفتوى محكمة العدل الدولية، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.

أن تزيل كل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية ذات األهمية ب ويطالب القرار إسرائيل
حطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، ومشاريع إعادة بناء الحاسمة، بما فيها م

 وتطوير الهياكل األساسية للمياه، ومنها مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة.
 22/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
  مليون دوالر من النرويج لتطوير البنية التحتية في فلسطين 1.7: البنك الدولي .51

مليون دوالر(،  1.7مليون كرونة، )ما يعادل  15مبلح  النروي قدمت  -كي أبو الحلوةز  -القدس
متعدد المانحين في الشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية الذي يديره البنك  اإلنمائيللصندوق 
سلطة وقال البنك الدولي انه سوف يدعم التمويل الذي تقدمه وزارة الخارجية النرويجية لل الدولي.

 الفلسطينية في تحسين خدمات المياه والطاقة واإلدارات المحلية.
مليين دوالر، 108ومع هذه المساهمة الجديدة، يصل المبلح اإلجمالي المخصص للصندوق حوالي 

 مليون دوالر منها. 11.5ساهمت النروي  حتى اآلن بنحو 
 21/12/2016، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"من  وتعتبر الضفة الغربية جزءا   المستعمراتدة لترامب تزور مساع   .51

أعلنت نورتون دنلوب، إحدى المساعدات البارزات في طاقم الرئيس األميركي المنتخب،  تل أبيب:
تقوم فيه دولة  دونالد ترامب، أنها ترى في الضفة الغربية جزءا ال يتجزأ من إسرائيل، وليست مكانا

 فلسطينية.
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جولة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية مع وفد من وأضافت دنلوب، التي حضرت في 
األوروبي، أنها تحمل شعورا  أعضاء الكونغرس األميركي عن الحزب الجمهوري وأعضاء في البرلمان

قويا من التعاطف مع المستوطنات، وترى أن من حق اإلسرائيليين السكن والبناء أينما أرادوا في 
األعضاء الكبار في طاقم العمل االنتقالي الذي » ت بأنها منوطنهم. وقالت، دنلوب، التي وصف
كل من يأتي لزيارة )يهودا والسامرة(، يدرك أنها جزء ال يتجزأ «: »يمهد لتسلم )ترامب( زمام الحكم

  «.من دولة إسرائيل
بصفتي مواطنة أميركية أتعاطف مع اإلسرائيليين الراغبين في السكن والبناء في أرجاء »وأضافت: 

وبيوتهم، وأن يتمتعوا بمناطق  لدهم ويجب أن تتوفر لهم الفرص والمساحات لتوسيع مجتمعاتهمب
 منة يربون أطفالهم فيها... لقد شاهدنا خلل جولتنا في المصانع أن العرب الذين يقيمون في 

جانب جيرانهم اإلسرائيليين، ويتوجب على  إسرائيل مستعدون تماما، بشكل مطلق، للعمل إلى
جتمع الدولي االنتباه لما يجري في الواقع والحقيقة، بدال من اإلصغاء إلى سيل تقارير مراكز الم

وأمور مختلقة ومفتعلة، بدال من التركيز على ما يجري حقيقة على  اإلعلم، التي تتحدث عن تقارير
 «. أرض الواقع في يهودا والسامرة

 22/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 مع سياسية سويدية مع مسؤولة إسرائيلية تضامنا   لقاءهمب يلغي وفد مقرب من ترا .52
السلطة الخاص بالرئيس األمريكي المنتخب دونالد  انتقالألغت عضو في فريق : راؤول ووتليف

ترامب ووفد من النواب الجمهوريين األمريكيين واألوروبيين اجتماعا الخميس مع نائبة وزير الخارجية 
يلي بعد رفضها السماح لعضو حزب سويدي يمني متطرف حضور اإلسرائيلي تسيبي حطوف

 ، وفقا لما علمته تايمز أوف إسرائيل.االجتماع
السلطة الخاص بدونالد ترامب في  انتقالوتزور بيكي نورتون دنلوب، نائبة المستشار الرئيسي لفريق 

قدس على مدى ثلثة التي تقام في ال” قمة القادة“شؤون السياسات والموظفين، إسرائيل في إطار 
 أيام، وهي تجمع لبرلمانيين محافظين من الواليات المتحدة وأوروبا.

رفيعة المستوى التي تم تنظيمها للمجموعة هو اجتماع كان مقررا صباح األربعاء  االجتماعاتأحد 
 مع حطوفيلي في الكنيست.

 21/12/2016، تايمز أوف إسرائيل
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 ى التحتية في مدارس غزة بقرب حرب إسرائيلية: ال عالقة لتجهيز البن"األونروا" .53
، أن تكون «القدس العربي»في تصريح لـ « األونروا»نفى مسؤول في وكالة «: القدس العربي»غزة ـ 

قامة  التجهيزات األخيرة التي أقامتها منظمته الدولية في مدارس غزة، وتشمل حفر  بار مياه وا 
د لحرب جديدة، والخشية من لجوء مواطنين يقطنون حمامات ومرافق أخرى، لها علقة باالستعدا

توظيف « األونروا»وكشف النقاب عن نية «. مراكز إيواء»مناطق التماس لهذه المدارس باعتبارها 
 مدرس جديد في القطاع مطلع العام المقبل، في إطار خطتها لتقديم أفضل الخدمات للجئين. 200

إنه ال توجد أي علقة لما تقوم به منظمته « األونروا»لـ  وقال عدنان أبو حسنة، المستشار اإلعلمي
الدولية، من ترتيبات خاصة بحفر  بار مياه وتجهيز حمامات ومرافق في خمسين مدرسة في 
القطاع، وبين ما يشاع عن إمكانية اندالع حرب جديدة مع إسرائيل، لتكون هذه المرافق مخصصة 

لإلقامة في هذه المدارس، على غرار الحرب  يلجؤون  وجاهزة للستخدام من قبل الموطنين، حين
 الماضية.

ال »من بناء تجهيزات جديدة في المدارس « األونروا»أن كل ما تقوم به « وأكد لـ القدس العربي
تحسين البنى »، مشيرا إلى أن ما جرى بناؤه يأتي ضمن إجراءات «علقة له باندالع حرب جديدة
 .«التحتية داخل مرافق األونروا

بتجهيز هذه البنى التحتية في خمسين مدرسة منتشرة في مناطق متفرقة في « األونروا»وشرعت 
في الحرب األخيرة على غزة « مراكز إيواء»القطاع، وكانت أغلب هذه المدارس اتخذها سكان غزة كـ 

 ، ولم تكن مجهزة إلقامة هؤالء النازحين الذين فر معظمهم من مناطق الحدود،2014صيف عام 
 وبلح عددهم نحو نصف مليون فلسطيني.

وكانت تقارير قد نقلت عن المهندس رفيق عابد، رئيس برنام  البنية التحتية وتطوير المخيمات في 
مدرسة الستيعاب الجئين جراء الطوار ، من خلل  50القول إن المنظمة بصدد تجهيز « األونروا»

مراحيض وحمامات للرجال والنساء وطاقة  حفر بئر مياه مع محطة تحلية في كل مدرسة، وتوفير
 شمسية ومولدات كهرباء ووحدات للمعاقين، استعداداا ألي كوارث.

 22/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

   أرقى نسخة للقيادة الفلسطينية والتراجع المهين في القدس المحتلة .54
. فايز أبو شمالةد  

مان سفيراا ألمريكا في إسرائيل يستوجب تعقيب الدكتور صائب عريقات على تعيين ديفيد فريد
المراجعة، والقراءة السياسية، والسيما أن الدكتور صائب عريقات الذي يشغل منصب أمين سر 
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اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، يعتبر أرقى نسخة 
األكثر خبرة، واألعمق تجربة، وعليه فإن العدو للقيادة الفلسطينية، ويعتبر كبير المفاوضين، و 

اإلسرائيلي يتلقف كل جملة ينطق بها، ويوثق كل مقابلة له، ويبحث في أبعاد تصريحات السياسية، 
 ويتصرف على ضوء مردوها الوطني على الساحة الفلسطينية.

 فماذا قال الدكتور صائب عريقات، ولماذا يستوجب المراجعة والمحاسبة؟
مسألة تخصه، ولكن ترمب ال يستطيع تحديد “هو  إسرائيلالسفير في  بشأنقرار ترامب  قال: إن

 عواصم الدول األخرى، ألن الفلسطينيين يرون في القدس عاصمتهم.
ذلك التصريح المعبأ بالتحدي واإلرادة، ينكسر مرة واحدة؛ حين يضيف صائب عريقات جملة: ويجب 

 حسم هذا الموضوع من خلل المفاوضات.
هذا انكسار سياسي رخيص! فكيف تزعم أن الفلسطينيين يرون بالقدس عاصمتهم، في الوقت نفسه 

 تؤكد أن هذا الموضوع يجب أن يحسم في المفاوضات؟ عن أي مفاوضات تتحدث؟
ويضيف دكتور عريقات: إذا قام ترامب بنقل السفارة األمريكية الى القدس، فانه سيدمر العملية 

 السلمية كلها!!!
ين هي العملية السلمية التي سيخاف من تدميرها ترامب؟ ثم، ما هو الخطر الذي سيحلق بأمريكا فأ

سرائيل معاا إذا تم تدمير العملية السلمية؟  وا 
فريدمان وترمب،  ديفيدلقد احتقر الدكتور عريقات قضية الشعب الفلسطيني حين توجه مباشرة إلى 

ا على ضم المستوطنات في الضفة الغربية؛ فستجران المنطقة ويقول لهما: إذا نقلتما السفارة، ووافقتم
 ”.إلى حالة من الفوضى وانعدام القانون والتطرف

 الفوضى وانعدام القانون والتطرف!!!
 هل يقصد االنتفاضة الفلسطينية؟ والتطرف؟فماذا يقصد الدكتور عريقات بالفوضى 

رهاباا؟أم هل يقصد أن المقاومة الفلسطينية للمحتلين تعد تطر   فاا وا 
هذا الحديث ال يخيف أمريكا وال يرعب إسرائيل التي سترقص طرباا للفوضى والتطرف، وهي قادرة 

 على حشد الجيوش لمحاربة الفوضى والتطرف الذي يتحدث عنهما صائب عريقات.
تصريحات الدكتور صائب عريقات، والتي ترى باالنتفاضة فوضى، وبالمقاومة للحتلل طرفاا، هذه 

لتصريحات تؤكد أن القيادة الفلسطينية هي مصدر النكبات للشعب الفلسطيني، وأن التخلص منها ا
واجب وطني سيصون األرض، ويحفظ العهد، ويربك المخطي اإلسرائيلي الذي ضمن الهدوء 

 للمستوطنين، ويسعى إلى تصفية القضية على هواه الخرافي.
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تجاه االحتلل اإلسرائيلي واالستيطان اليهودي، ليمثل إن تصرف القيادة الفلسطينية الناعم والرقيق 
السبب المباشر للنقسام والضياع السياسي، وهذا الذي يحتم على كل التنظيمات الفلسطينية والقوى 

والتوافق على  لية موحدة لمواجهة هذه الحالة  التكتل،السياسية والمثقفين والجماهير بأن يسعوا إلى 
 تعيشها القضية الفلسطينية. من التيه السياسي الذي

 21/12/2016، رأي اليوم، لندن
 

 هل تنازلت السلطة الفلسطينية عن القدس؟ .55
 عوني صادق
تعقيبا على أنباء تعيين اليهودي الصهيوني األمريكي ديفيد فريدمان سفيراا للواليات المتحدة في الكيان 

إن »، للصحفيين بتصريح قال فيه: الصهيوني، أدلى أمين سر اللجنة التنفيذية، د. صائب عريقات
واتخاذ أي قرار سيكون تدميراا لعملية «. اإلسرائيليين«وضع القدس موضع تفاوض بين الفلسطينيين و

ولقد مر تصريح عريقات كخبر عادي، فلم يستوقف أحداا وكأنه من طبيعة األمور «!. السلم
لى الذات من جانب السلطة الفلسطينية إذا ع« انقلباا »المعروفة التي ال تحمل جديداا، مع أنه يمثل 

ما وضعنا أمام أعيننا تصريحاتها المتكررة ومواقفها المعلنة من القدس الشرقية. وهو في الوقت نفسه 
ينطوي على إصرار وتمسك بسياسات، ال نقول ثبت فشلها، باعتراف رموز السلطة، وحسب بل 

 المقبلة.لن تعود موجودة في المرحلة « مسميات»وأيضا على 
« إسرائيلي»بداية ال بد من اإلشارة بسرعة إلى بعض المحطات المهمة بشأن القدس، منها ما هو 

 ومنها ما هو أمريكي، وأخيرا ما هو فلسطيني، وذلك في محاولة للوقوف على خلفية ما يجري اليوم. 
إجراءات من شأنها ، وفور احتلل الجزء الشرقي من القدس، باشرت سلطات االحتلل ب«إسرائيلياا »

أن تغير على المدى المتوسي من الطبيعة الجغرافية والتاريخية والسكانية للمدينة، ألنها ومنذ اليوم 
، وهو ما كان يعني ضمها وتهويدها نهائيا. «األبدية« إسرائيل»اورشليم عاصمة »األول رفعت شعار 

عليهم بكافة السبل لدفعهم إلى  ومنذ ذلك اليوم تستمر عمليات هدم منازل المقدسيين والتضييق
الهجرة. وكذلك تستمر مصادرة األراضي المحيطة بالمدينة وبناء المستوطنات عليها. و خر المشاريع 

دونماا يبقي في نهايته على  211والذي سيقام على مساحة « بوابة القدس»المشروع الذي أطلقوا عليه 
« اإلسرائيلية»اإلطار نفسه، قررت الحكومة  وجود فلسطيني هزيل وسي مليون من المستوطنين. في

 ضم القدس الشرقية رسمياا.  1980عام 
 242، موافقاا على قرار مجلس األمن رقم 1967يونيو وأمريكيا، كان الموقف األمريكي بعد حزيران/

، وكان الموقف نظرياا وحتى اليوم يتلخص في «عدم جواز ضم أراضي الغير بالقوة»الذي نص على 
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بنقل  1995وكان هناك قرار اتخذه الكونغرس عام «. شرعية المستوطنات والبناء االستيطانيعدم »
السفارة األمريكية إلى القدس، لكن الرؤساء األمريكيين الذين سكنوا البيت األبيض في العشرين سنة 

 المنقضية على القرار امتنعوا عن تنفيذه.
مب في حملته االنتخابية والمتعلقة بالفلسطينيين، ولعل أخطر تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترا

كان تعهده بنقل السفارة األمريكية إلى القدس. ويأتي تعيين السفير ديفيد فريدمان ليشير إلى التزامه 
، «إسرائيليين»بهذا التعهد بصرف النظر عن توقيت تنفيذه. لكن ما فهمه كل المراقبين، أمريكيين و

ن دالالت خطيرة فيما يتعلق بالسياسة األمريكية تجاه القضية الفلسطينية كان يفيد بأن لهذا التعيي
 -وعلى سبيل المثال، رأى حيمي شاليف في )هآرتس«. عملية السلم في الشرق األوسي»وموضوع 

حدثاا تاريخياا ال ينبغي التقليل من أهميته. فبعد خمسين عاما »(، أن هذا التعيين يمثل 16-12-2016
عترف اإلدارة األمريكية الجديدة بالمشروع االستيطاني وبضم المستوطنات، وبمنع إقامة من الصراع، ت
مع تعيين فريدمان، تخرج »(، أنه 2016-12-18 -ويرى جدعون ليفي في )هآرتس«! دولة فلسطينية

الواليات المتحدة كلياا من الخزانة، ومنذ اآلن هي تؤيد بشكل رسمي إقامة دولة فصل عنصري 
من البحر إلى النهر... ولن تتمكن الواليات المتحدة من القول إنها وسيي نزيه، وهي لم « يةإسرائيل»

 «!!تكن هكذا أبداا 
واآلن وبالعودة إلى السلطة الفلسطينية وتصريح صائب عريقات، نلحظ أوال، أن السلطة الفلسطينية 

وعاصمتها  1967حدود  دولة فلسطينية مستقلة في»دأبت على تكرار واختصار مطالبها بالقول: 
؟! «القدس موضع تفاوض»ومع التطورات الجديدة، نتساءل عن معنى القول بأن «! القدس الشريف

على وضع القدس، وأن وضع المدينة حتى اآلن ليس « التفاوض»أال تعني العبارة أن السلطة تقبل 
و لن يكون طالما أن إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق؟ وه« عاصمة الدولة الفلسطينية»محسوماا ك 

نتيجة أية مفاوضات تقررها موازين القوى. وبما أن المراهنة كانت حتى اآلن على الموقف األمريكي 
الذي وصل إلى نهايته وتكشفت حقيقته رسمياا، وظهرت من قبل نتائ  سياسات )أوسلو( الكارثية 

متعارضاا مع القول إنها  يبدو« وعاصمتها القدس الشريف»وأسلوب المفاوضات، صار التأكيد على 
 ، وبالتالي يصبح السؤال مشروعاا: هل تنازلت السلطة الفلسطينية عن القدس؟!«موضع تفاوض»

 22/12/2016، الخليج، الشارقة
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 فلسطيني و لبنان قادرون على الحرب... وعلى السالم! .56
 سركيس نعوم

بنائه حول "مخي م عين الحلوة"  قيل الكثير عن الجدار الذي توق ف الجيش اللبناني عن متابعة
الفلسطيني، بعد االحتجاج الواسع للمنظ مات الفلسطيني ة داخل المخي م وخارجه كما بعد اجتماع جهات 

ة  إسرائيل أشادتهسياسي ة وحزبي ة لبناني ة. فالبعض شب هه بجدار الفصل العنصري الذي  في مناطق عد 
سة العسكري ة بهدم ما بسني منه، وبالبحث مع القيادات من الضفة الغربية المحتلة، وطالب قيادة ال مؤس 

له مركزاا حصيناا للتنظيمات اإلسلمي ة الشديدة التطر ف  الفلسطيني ة في بدائل تحول دون تحو 
والموصوفة باإلرهاب، وتمنع محاولتها السيطرة عليه بالقوة التي تعني احتمال نشوب حرب أهلية 

ل داخله. والبعض اآلخر طالب ب بديل منه يبقي التواصل مع الجوار اللبناني وبحوار من أجل التوص 
ل المتحاورون إلى حل مقبول من  إليه. كانت نتيجة ذلك التوق ف عن متابعة بناء الجدار ريثما يتوص 
 الجميع. لكن الحل ال يزال غائباا. كيف ينظر الفلسطيني ون فعلا إلى هذه المشكلة البادئة منذ أسابيع؟

مصدر فلسطيني من "حماس" ذات العلقة الجي دة مع كل الفصائل الفلسطيني ة من "وطني ة" إذا يقول 
دة ومسعتدلة والبعيدة من "التره ل" الذي أصاب  جاز التعبير على هذا النحو، ومن إسلمي ة متشد 

ل جعل قطاع غز ة الذي  المنظ مات التاريخي ة، أن للحركة هدفين استراتيجي ين في هذه المرحلة. األو 
وخصوصاا بعدما شن ت عليه األخيرة أربع حروب قاسية قتلت  إسرائيلتسسيطر عليه قلعة عصي ة على 

وهج رت أعداداا كبيرة من أبنائه ودم رت مرافقه ومنازل الناس بالجملة. ويعني ذلك بناء أنفاق لتسل ل 
ساعدة االنتفاضات الشعبي ة المقاتلين إلى إسرائيل وتحسين صناعة األسلحة، ومضاعفة التدريب وم

بكل أشكالها. أم ا الهدف الثاني فهو االهتمام بفلسطيني ي "اإلقليم" أي المقيمين في لبنان  إسرائيلعلى 
وسوريا واألردن وغيرها من الدول العربي ة. وربما يكون للذين منهم في لبنان االهتمام األول ألن 

سنوات،  5ء الحروب المتنو عة التي دم رتها منذ نحو فلسطيني ي سوريا أصابهم ما أصاب شعبها جر ا
 وال مجال إال  لمساعدتهم في أماكن لجوء معظمهم. ولبنان هو أبرز هذه األمكنة.

في زعزعة  اإلسهاممن ذلك يقول المصدر نفسه إن "حماس" تبذل الكثير من الجهود لعدم  انطلقاا 
ليه. وهذا واجبها ألن دخولها يؤذي الفلسطيني ين استقرار لبنان كما في منع دخول النار السوري ة إ

اللبناني ين. علماا أنهم وحدهم المؤه لون إلدخال لبنان جحيم الحروب وإلبعاده عنه )وهل ن سي أن 
نازحي سوريا قادرون أيضاا على ذلك(. وهذا الكلم ليس "تربيح جميلة" كما يسقال في العامي ة. 

ن شعبنا "اللجس" إلى بلدهم يحتاج إلى السلم. فهو يريد أمناا ويريد والهدف منه التأكيد للبناني ين أ
حقوقاا أساسي ة. وهو موجود في لبنان كل ه وذلك يفيده. لكنه يستطيع أيضاا إيذاءه. وقد حصل ذلك في 
الماضي. طبعاا ليس هذا الكلم تهديداا لكن ه تعبير عن واقع وخصوصاا في ظل الحروب الطائفي ة 
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ة واإلرهابي ة في المنطقة والعالم التي يسعى دائماا مسشعلوها إلى استغلل كل العوامل التي والمذهبي  
يمكن أن تساعدهم في ذلك. الفلسطيني ون في لبنان ال يمكن أن يعيشوا في "غيتوات" وأن ينعزلوا أو 

ن جهة فلسطيني ة يسعزلوا عن شعبه. و"الجدار" يحق ق ذلك. علماا أن المعلومات المتوافرة عند أكثر م
لى أن الداعين إليه من المهتم ين  تشير إلى أنه مشروع قديم يعود على األقل إلى خمس سنوات، وا 

 بنفي لبنان وغازه في معظمهم الذي يبدو أنه بغالبي ته موجود في بحر "الجنوب".
بالتنسيق لماذا الجدار؟ تتساءل "حماس" وتنظيمات فلسطيني ة أخرى. "فنحن كفلسطيني ين نستطيع 

له بؤراا لإلرهابي ين من أي نوع  والتعاون مع الدولة اللبنانية تجنيب المخي مات فيه اقتتاالا أهلي اا ومنع تحو 
ولون. و"حماس" لها قدرة ومونة على الكثيرين داخلها، وهي من الذين عملوا لوقف االشتباكات. 

طلقطبعاا يحصل من حين إلى  خر اغتيال  نه يوق ف في سرعة. فضل عن أن نار واشتباك. لك وا 
اعتقال عماد ياسين بعملي ة للجيش في "عين الحلوة" هل كانت لتنجح لوال "الجو" الذي وف رناه كل نا 

 داخله؟ وهل تسليم المطلوبين الفلسطيني ين أنفسهم لـ"الدولة" كان يمكن حصوله لوال الجو نفسه"؟
االت بين الفصائل والجيش مستمر ة. وهو في اختصار، يقول المصدر الفلسطيني نفسه، االتص

ة ذلك وأبدوا استعداداا لقبول  وا له عدم صح  منزع  ربما العتباره رفضهم الجدار رفضاا له. لكن هم أكد 
رِ ب إلى اإلعلم. وأك دوا  "حماس" أي أبراج مراقبة. وأشاروا إلى أنهم لم يوافقوا على "الجدار" كما سس

ها أو ضد زيادتها وتعزيزها. لكن هم تأييدهم إجراءات الجيش، علم اا أنه ينف ذها من زمان وهم ليسوا ضد 
 يتساءلون: أال يستحق  الفلسطيني ون وزير دولة لمعالجة شؤونهم مثل النازحين السوري ين؟

 22/12/2016، النهار، بيروت
 

 عر اب مستوَطنة وليس سفيرا   .57
 نهلة الشهال

في تل أبيب ليس سفيراا وال عمل يوماا في الخارجية وال في أي دافيد فريدمان، المعين سفيراا لواشنطن 
إدارة أميركية. هو بالتأكيد صديق ترامب، مثله مثل سائر الوزراء الذي عي نهم الرئيس بانتظار استلم 
منصبه. ولكن لفريدمان خصوصيته في المجال، فهو على صلة "بيزنس" وثيقة بترامب، بعدما اهتم 

خير في الكازينوهات وصاالت القمار، ولم يصبح صديقه الشخصي "إال" منذ لسنوات بتوظيفات اال
 عشر سنوات.

وفريدمان محامي تفليسات من نيويورك، ومن يعرف المهنة يفهم معنى اختيار هذا "االختصاص" 
فيها، وأيضاا ماهية أخلق من يمارسه. ولكن على هذه وتلك، فهو رئيس "جمعية األمريكان أصدقاء 

الى الشمال من رام هللا، عند مخيم الجلزون للجئين  1977".. المستوطنة المنشأة في بيت إيل
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روا من منطقة اللد، وأقاموا في هذا المخيم منذ  ، وكانت ترعاه األونروا 1949الفلسطينيين.. الذين هسجِ 
هودا حتى اتفاقيات أوسلو. "بيت إيل" تزحف الى القرى هناك وتصادر األراضي كحق طبيعي في "ي

والسامرة" "المستعادة بعد ألفي سنة" )!(، والحكومة اإلسرائيلية تقرر "نقل" أهل الجلزون الى األغوار، 
إلتاحة توسيع المستوطنات. منذ شهر، سقي شهداء هناك في مقاومة للتهجير الجديد. والمستوطنون 

 ي بينيت صاحب "حزب البيتيعتبرون نتنياهو متواطئاا مع الفلسطينيين المغتصِبين، وبطلهم هو نفتال
 اليهودي".

ل "تنمية"  هكذا هي الحياة الفلسطينية، وال جديد سوى أن السيد فريدمان قادم إليهم، بجمعيته التي تمو 
مستوطنة بيت إيل. وعنده كذلك نظرية كتبها في جيروزليم بوست مطلع الصيف المنقضي: "التنازل 

تسليم بغداد أو باريس إلى داعش". هكذا، وباختصار عن أي أراض لإلرهابيين الفلسطينيين يعادل 
 ووضوح.

بل وتعقيباا على تعيينه، صرح فريدمان أنه "سيعمل على تعزيز التعاون الذي ال تنفصم عراه بين 
البلدين، انطلقاا من السفارة األميركية في عاصمة إسرائيل األبدية، القدس"، معدالا بذلك بيان التعيين 

قبل الجملة األخيرة. والتعديل هنا استعادة )ال تجاوز( لما كان ترامب أعلنه  الرسمي الذي توقف
والتزم به وأكده في لقائه األخير مع نتنياهو. وللعلم، فهناك في الواليات المتحدة حكم قانوني صادر 

سياا ، يسمح بنقل السفارة إلى القدس، ولكن الرؤساء كلينتون وبوش وأوباما استخدموا حقاا رئا1995في 
 بتأجيل التنفيذ وراحوا يجددونه كل ستة أشهر كما ينص القانون، لدواعي "األمن القومي".

ن كان نتنياهو كريهاا فهاكم بينيت.. وعلى هذا فثمة في  فإن كان بوش لم يعجبكم، فهاكم ترامب، وا 
 الغرب من يعطي دروساا في مكافحة التطرف واإلرهاب!!

 21/12/2016، السفير، بيروت
 

ل بيئة الصراعالف .58  لسطينيون ومتطلبات تحو 
 صالح النعامي
ثلثة تطورات ذات دالئل عميقة حدثت األسبوع الماضي: إعلن فرنسا تأجيل المؤتمر الدولي الذي 
كانت قد دعت إليه في نهاية ديسمبر/ كانون األول الجاري، لبحث فرص حل الصراع الفلسطيني 

االستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية الصهيوني، قرار تل أبيب تبييض النقام 
بدون إذن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، عبر نقلها إلى أراض فلسطينية خاصة تتم مصادرتها، 
تأكيد مستشاري الرئيس األميركي الجديد، دونالد ترامب، أن نقل السفارة األميركية إلى القدس المحتلة 

م أولوياته.   تتقد 
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س هذه التطورات طابع التحوالت المتلحقة على بيئة الصراع، منذ تم انتخاب ترامب، والتي باتت تعك
تضمن لحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب االنطلق بحرية نحو تهويد الضفة الغربية، في ظل 
ابع أقل قدر من الممانعة الدولية، فسلوك ترامب، حتى قبل أن يبدأ مزاولة مهامه رسمياا يشي بط

التغيير الجذري المرتقب على السياسة الخارجية األميركية تجاه الصراع، والمنطقة بشكل عام، وينذر 
بأن الساكن الجديد في البيت األبيض عازم على تجاوز بنيامين نتنياهو من اليمين، فالخلفيات 

على اتجاهات  األيدولوجية ل شخاص الذين يعينهم ترامب في المواقع ذات العلقة بالصراع تدلل
التحول في الموقف األميركي. فماذا يعني أن يختار ترامب تحديداا سفيراا في إسرائيل اليهودي 
المتطر ف، ديفيد فريدمان، المعروف بحماسه الشديد للمشروع االستيطاني في الضفة الغربية، 

حة إلى ضم الضفة ومجاهرته بحماسه للرؤى الخلصية التي يروجها اليهود الحريديم، ودعوته الصري
الغربية إلسرائيل، واتهامه منظمات يهودية أميركية باقتفاء أثر النازية، لمجرد أنها تنتقد سلوك 
إسرائيل. وكيف سيكون السلوك األميركي تجاه القضية الفلسطينية، عندما يؤكد ترامب أنه ينوي 

لحل الصراع الفلسطيني  تعيين صهره وزوج ابنته اليهودي، جارد كوشنير، مبعوثاا فوق العادة،
اإلسرائيلي، مع العلم أن األخير يرأس صندوقاا دشنته عائلته، لتقديم الدعم للمستوطنات في الضفة 

 (. 12-5ومؤسساتها، وضمنها مدرسة دينية، أفتى مديرها بجواز قتل الرضع العرب )هآرتس، 
ق "القانون" اإلسرائيلي، غير من هنا، فإن قرار "تبييض" النقام االستيطانية التي تعتبر، حتى وف

شرعية، يمثل تجسيداا للرهانات اإلسرائيلية على عهد ترامب. تنطلق نخب اليمين الحاكمة في تل 
أبيب من افتراضا مفاده بأن تولي ترامب مهامه يعني توفير الظرف المناسب لتصفية كل المعيقات 

فة، وضمها إلسرائيل. وهذا بالضبي ما الدبلوماسية والسياسية التي كانت تعيق استكمال تهويد الض
يدفع كبار وزراء نتنياهو إلى تقديم مشاريع لربي المدن الصهيونية داخل "الخي األخضر" بالتجمعات 
االستيطانية الكبرى في الضفة، مثل ربي تجمع "غوش عتصيون" االستيطاني الذي يبتلع منطقة بيت 

برى مستوطنات الضفة، ببلدية االحتلل في القدس لحم بمدينة بيت شيمش وربي "معاليه أدوميم"، ك
 المحتلة، وغيرها. 

في الوقت نفسه، يدل قرار فرنسا تأجيل عقد المؤتمر الدولي الذي راهنت السلطة الفلسطينية على أن 
يمنحها المسو غ لتبرير مواصلة الرهان على الحراك السياسي لحل الصراع على أن اللعبين الدوليين 

اتهم وفق الوتيرة التي يمليها ترامب. وال حاجة للقول إن التحوالت على البيئة الدولية يضبطون تحرك  
للصراع ستصبح أكثر تعقيداا، وستضاعف التحديات على الفلسطينيين. ففرنسا الوحيدة التي كانت 
تحاول إبداء موقف مختلفا عن الموقف األميركي على موعد مع تغيير في تركيبة الحكم، قد ال 
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ن أقل دراماتيكية من فوز ترامب، سواء فاز مرشح اليمين، فرانسوا فيون، المعروف بحماسه يكو 
 الشديد للعلقة مع إسرائيل، أو مرشحة اليمين المتطر ف، ماري لوبين. 

وال حاجة للحديث عن البيئة اإلقليمية التي لم تكن في أي يوم عاطفة على إسرائيل، كما هي عليه 
شارة إلى أن نتنياهو جاهر، قبل أسبوعين، بالقول إن مشروع قناة البحرين الذي اآلن. وتكفي فقي اإل

تم التوقيع على اتفاقا بشأنه مع األردن يضمن إيصال المياه العذبة التي ستنتجها محطة تحلية المياه 
في العقبة التي ستدشن ضمن المرحلة األولى من المشروع إلى التجمع االستيطاني في منطقة غور 

 من الضفة الغربية، بما يضمن "ازدهار" هذا التجمع واتساعه.  %28ردن الذي يشكل األ
قصارى القول، التحول على البيئة الدولية للصراع يجعل من العبث مواصلة التمسك ببعض الشعارات 
الهاذية التي توظف فقي من أجل تبرير التعايش مع جنون التطر ف الصهيوني، مثل "حل الدولتين". 

هذه التحوالت على الفلسطينيين تغيير قواعد االشتباك والمواجهة، من أجل ردع إسرائيل تفرض 
 واللعبين اإلقليميين والقوى الدولية عن التعاون من أجل تصفية القضية الفلسطينية. 
 عباس، بإعادةلكن المشكلة أن التحوالت على بيئة الصراع لم تقنع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود 

ر برنامجه السياسي، وتغيير أنمام سلوكه على الصعيد الوطني، بما يعكس استخلصاا للعبر اختبا
مما يجري. فعباس يصر  على اإلضرار بالبيئة الفلسطينية الداخلية، ويقلص من قدرتها على التصد ي 
ل، لتداعيات التواطؤ اإلسرائيلي األميركي الدولي، من خلل مواصلة التعاون األمني مع االحتل

 وتعقب مواطنيه، لمجرد أن "الشبهات" تدور حول علقتهم بـمقاومة االحتلل. 
وفي المقابل، ال يدلل سلوك حماس على استشعار المخاطر التي تنطوي عليها التحوالت على بيئة 
ع من هامش المناورة أمام إسرائيل أيضا لضرب المقاومة في غزة، وقتما  الصراع، والتي يمكن أن توس 

د باإلعلن رأت  ذلك. فحركة حماس عالقة أيضاا في الجدل اللنهائي حول حكومة "التوافق"، وتهد 
 عن حكومةا أخرى، تدير "الوزارات" في القطاع! 

من هنا، هناك حاجة لتحر ك فلسطيني نخبوي وجماهيري، يخرج عن دائرة الجدل الفصائلي لممارسة 
لتغيير نمي سلوكها، بحيث يرتقي إلى مستوى  الضغي على قيادة السلطة بشكل أساس، والفصائل

د القضية الوطنية، والدفع نحو تشكيل قيادة وطنية جديدة، تتجاوز جدل الشرعيات  المخاطر التي تتهد 
العقيم، واالتفاق على برنام  نضالي، يكفل إحالة المخاطر الناجمة عن التواطؤ الدولي واإلقليمي مع 

حبام التواطؤ الدولي واإلقليمي مع إسرائيل، بل يمك ن أيضاا إسرائيل إلى فرص نهوض، ال ضمن إ
 من استعادة حرب التحرير جذوتها.

 22/12/2016العربي الجديد، لندن، 
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