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بشأن تراجعها عن  القاهرة وأربع دول تنذر مجلس األمن يؤجل "تصويت االستيطان" بطلب مصري  .1
 لقرارا طرح مشروع

على نحو مفاجئ وغير ، أنه و جويس كرم ، عنواشنطن، من 23/12/2016، الحياة، لندنذكرت 
متوقع، طلبت مصر من مجلس األمن إرجاء التصويت مساء أمس على مشروع قرار ضد 

اإلدارة  "فاجأ"للجانب الفلسطيني، و« صدمة»االستيطان من دون تحديد موعد جديد، ما شكل 
رفيعة المستوى على « ضغوط إسرائيلية» إلىعزته مصادر أميركية مطلعة األميركية، في وقت 

 مصر.
، إن «الحياة»وقالت مصادر أميركية مطلعة على مجريات االتصاالت التي سبقت التأجيل لـ 

ضغوطًا مباشرة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس المصري عبد الفتاح »
وأضافت أن الحديث عن «. تفاجأ بذلك»، كاشفة أن الجانب األميركي «تأجيلالسيسي كانت وراء ال

بانتظار اإلدارة األميركية المقبلة للرئيس « لقذف الكرة وشراء الوقت»اجتماع للجامعة العربية هو 
أمس إلى استخدام حق « تغريدة»المنتخب دونالد ترامب الذي يعارض مشروع القرار بشدة، ودعا في 

 يتو( ضده.النقض )الف
الرئيس محمود عباس يجري »وشّكل التأجيل صدمة في رام هللا، حيث قال مسؤول فلسطيني رفيع إن 

وأوضح أن مصر قدمت المشروع «. من عمان اتصاالت مع الجانب المصري الستيضاح الموقف
طراف باسم العرب بعد اتفاق عربي على تقديمه في هذا التوقيت وبهذه الصيغة التي تلقى قبول األ

لكن المفاجأة كانت بطلب مندوب مصر في مجلس األمن تأجيل »المختلفة في مجلس األمن، 
 «.التصويت

رئاسة المجلس  إلىُقدم »وقال ديبلوماسيون في مجلس األمن إن الطلب المصري بإرجاء الجلسة 
ألمم وعقدت مجموعة السفراء العرب في ا«. طلب المزيد من التشاور»تحت عنوان « صباح الخميس

المتحدة اجتماعًا عاجاًل أمس، بطلب من السفير الفلسطيني رياض منصور، للتباحث في إرجاء 
قرروا تبني مشروع القرار الفلسطيني »جلسة التصويت. وقال منصور بعد االجتماع إن السفراء 

وطرحه على التصويت في مجلس األمن في أسرع وقت ممكن، ورفع توصية بذلك إلى المجلس 
 الذي كان مقررًا أن يجتمع مساء أمس في القاهرة.« العربي الوزاري 

وقال السفير المصري عمرو أبو العطا، إن القرار النهائي في شأن مسألة التصويت على مشروع 
سيحدده الوزراء العرب ألن مشروع القرار ليس مصريًا أو فلسطينيًا بل عربي، ومصر تمثل »القرار 

 من.في مجلس األ« المجموعة العربية
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لى استئناف  ويدين مشروع القرار الفلسطيني االستيطان، ويدعو إلى وقفه وعدم االعتراف بشرعيته، وا 
المفاوضات ضمن إطار زمني، ووقف أعمال العنف ضد المدنيين، واألعمال اإلرهابية، وتأكيد 

 التمسك بالمبادرة العربية. 
ن مرجحًا في حال التصويت عليه أن كا»وأكد ديبلوماسيون في مجلس األمن، أن مشروع القرار 

، ما يعني أن مصيره كان معلقًا حصرًا باتجاه الموقف 15عضوًا من أصل  14يحصل على دعم 
، أو االمتناع عن التصويت عليه، أو التصويت «الفيتو»األميركي منه، إما بالتصويت ضده بـ 

 «.لمصلحته
، مذكرة دبلوماسية أن وعن وكاالت، من واشنطن، ،23/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة وأضافت

كشفت أن نيوزيلندا وفنزويال وماليزيا والسنغال أنذرت مصر بشأن تراجعها عن طرح مشروع بمجلس 
 األمن الدولي يدين االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة.

ات القليلة المقبلة هل وأبلغ ممثلو هذه الدول في مجلس األمن مصر بأنها إذا لم توضح في الساع
 تعتزم الدعوة إلجراء تصويت على مشروع القرار، فإنهم يحتفظون بحق طرحه على مجلس األمن.

وجاء في مذكرة رسمية بعثت بها هذه الدول إلى القاهرة "إذا قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في 
تقدم ردا قبل انقضاء ذلك  ديسمبر/كانون األول الجاري، أو إذا لم 23الدعوة إلجراء تصويت يوم 

الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع والتحرك إلجراء تصويت عليه بأسرع ما 
 يمكن".

وورد في المذكرة أن الفلسطينيين يشعرون "بخيبة األمل لعدم تصويت مجلس األمن على النص يوم 
 الخميس كما كان مزمعا".

جلس األمن الدولي السنغالي فودي سيك تأجيل جلسة تصويت وفي حديث للجزيرة، أكد رئيس م
كانت مقررة الخميس على مشروع قرار دولي يدين االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية 

 المحتلة، وأعرب عن أسفه لذلك.
للجزيرة ودبلوماسيون عن أن ، كشف مصدر غربي رفيع المستوى في واشنطنمن ناحية أخرى، 

سرائيل والرئيس األميركي المنتخب دونالد ترمب على الحكومة المصرية هو السبب ضغوطا من إ
وراء طلب القاهرة تأجيل التصويت في مجلس األمن على مشروع قرار يطالب بوقف االستيطان 

 الفلسطينية.اإلسرائيلي في األراضي 
تعلق باالستيطان تحت وقال مسؤول غربي للجزيرة إن القاهرة أجلت التصويت على مشروع القرار الم

ضغط من الحكومة اإلسرائيلية "بهدف إفشاله في نهاية المطاف"، ووصف الموقف المصري بأنه 
 يمثل "قمة النفاق".
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ونقلت رويترز عن مسؤولين غربيين قولهم إن إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما كانت تعتزم 
ع قرار ينتقد البناء االستيطاني االمتناع عن التصويت في مجلس األمن الدولي على مشرو 

 اإلسرائيلي.
من جانبها، أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مع ترمب الخميس، 
 وأنهما تطرقا لمشروع القرار األممي الذي يطالب بوقف االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية.

وسف إن الرئيسين اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة وقال المتحدث باسم الرئاسية المصرية عالء ي
لإلدارة األميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية، بهدف تحقيق 

 تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.
عرقلة وكان ترمب دعا الرئيس األميركي المنتهية واليته باراك أوباما إلى استخدام حق النقض )فيتو( ل

 مشروع القرار، بحجة أنه ال ينصف اإلسرائيليين.
من جانبها كشفت إسرائيل أنها حذرت إدارة أوباما مسبقا من أنها ستلجأ إلى ترمب بشأن إعاقة 

 مشروع القرار الذي يدين االستيطان.
وحسب مصدر رسمي، أجرى مسؤولون إسرائيليون اتصاالت "رفيعة المستوى" مع فريق ترمب وطلبوا 

 نه التدخل.م
قال إن مسؤولين ًا، إسرائيلي اً دبلوماسي، أن القدس، من 22/12/2016، وكالة رويترز لألنباءونقلت 

من مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن 
 ستوطنات اإلسرائيلية.تأجيل تصويت بمجلس األمن الدولي على مشروع قرار يطالب بوقف بناء الم

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشره اسمه أن زعماء يهودا آخرين غير إسرائيليين لهم 
 اتصاالت جيدة مع مصر أثاروا المسألة أيضا.

 
 مصر أجلت التصويت ضد االستيطان دون التشاور مع الجانب الفلسطيني: المالكي .2

الفلسطينية، رياض المالكي، في أّول تعليق رسمي على قال وزير الخارجية : رام هللا ــ نائلة خليل
تأجيل التصويت على مشروع قرار تجميد االستيطان اإلسرائيلي، بناء على طلب من مصر، إنه 
كانت "إشارات قوية جدًا أن الواليات المتحدة ستمتنع عن التصويت، وسيكون هناك تصويت 

 ر، واآلن تحول إلى انتحار".باإلجماع من بقية الدول، وهذا كان بمثابة انتصا
وأضاف المالكي، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "قرأت قبل قليل أن سكرتارية لألمم المتحدة 
أعلنت، أنه لن يكون هناك اجتماع الساعة السادسة مساء بتوقيت نيويورك حول موضوع مشروع 

 القرار، الذي تقدمت به مصر، وأنه لم يتم تحديد موعد جديد".
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ف "واضح أن الجانب المصري طلب تأجيل الموعد، لكن لم يتم تحديد موعد جديد لتقديم وأضا
 المشروع".

ونفى المالكي أن يكون القرار المصري بتأجيل التصويت على مشروع القرار "تم بالتوافق مع الجانب 
 الفلسطيني".

ك قبل قليل، وطلب وأوضح أنه "كان هناك اجتماع، قبل قليل، لمجلس السفراء العرب في نيويور 
السفير الفلسطيني، رياض منصور، في حديثه أمام مجلس السفراء العرب الدعم والحفاظ على 
الموعد، والتصويت على مشروع القرار باإليجاب. إال أن الجانب المصري أصر على أن القرار بيد 

امنة مساء، لكنها أجلت اللجنة الرباعية العربية، التي كان من المفترض أن تجتمع، اليوم الساعة الث
 الموعد حتى التاسعة".

 ولفت إلى أننا "سنرى ما هو الموقف. من الواضح أن مصر هي التي تحركت في هذا اإلطار".
وأشار إلى أن "فلسطين ما زالت تأمل أن يتم إعادة النظر في الموضوع، والتأكيد على التصويت، 

نما للعرب أيًضا". ألننا كنا نعتبر أن مشروع القرار يمثل انتصاًرا  كبيًرا، ليس فقط لفلسطين؛ وا 
 22/12/2016، العربي الجديد، لندن

 
 مع الذهاب للتصويت في مجلس األمن الفلسطينيةالشوبكي: موقف القيادة  .3

صرح سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير  :صالح جمعة -القاهرة
ية المصري سامح شكري قدم شرحا أمام اللجنة حول االتصاالت جمال الشوبكي بأن وزير الخارج

التي تجري في نيويورك بشأن مشروع قرار أمام مجلس األمن بشأن مسألة االستيطان اإلسرائيلي 
 باألراضي الفلسطينية المحتلة .

ا وقال الشوبكي، في تصريح للصحفيين في ختام االجتماع" إن موقفنا كفلسطين، وبناء على ما وصلن
من القيادة الفلسطينية ومن اجتماع المندوبين في نيويورك، أن نذهب للتصويت في مجلس األمن 

اإلسرائيلي الليلة الماضية، لكن كان هناك وجهة نظر لمصر  االستيطانعلى القرار المقدم بإدانة 
، ألن مزيد من المشاورات إلىالتي تترأس اللجنة والعضو العربي في مجلس األمن "بأننا بحاجة 

هناك أراء مختلفة تصل إلى رئاسة اللجنة"، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة في حالة انعقاد دائم وسيقوم 
 الوزير سامح شكري باالتصال مع الوزراء المعنيين باألمر من أجل بلورة قرار سريع بهذا الشأن.

 23/12/2016، القدس، القدس
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نون األساسي ونظامه الداخلي وما دون ذلك ال قيمة األحمد: "التشريعي" يعقد اجتماعاته وفق القا .4
 قانونية له

أكد عضو اللجنة المركزية ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد، اليوم الخميس، أن : رام هللا
، ولم يعقد أي اجتماع له منذ ذلك التاريخ بسبب 2007تموز  12المجلس التشريعي معطل منذ 

جلسة قانونية  أينافيًا أن يكون "التشريعي" قد عقد  اجتمع،ل إن المجلس ، ولم أسمع أحدا قااالنقسام
 على اإلطالق.

طارئة للمجلس التشريعي أمس  إنه جلسةوجاءت تصريحات األحمد تعقيبا على عقد ما قيل 
 األربعاء.

وأضاف األحمد أن المجلس التشريعي يعقد دوراته واجتماعاته وفق نصوص القانون األساسي، ونظام 
 المجلس التشريعي الداخلي، وما دون ذلك ال قيمة قانونية وال تبعات قانونية له.

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

 تدشن جهاز الشرطة البحرية في غزة "الداخلية" .5
دشنت وزارة الداخلية واألمن الوطني، جهاز ومقر للشرطة البحرية في شارع : جمال غيث -غزة

 الرشيد جنوب غرب غزة.
ويأتي تدشين جهاز ومقر قيادة جهاز الشرطة البحرية تزامًنا مع استشهاد قادة الشرطة الفلسطينية 

بينهم وزير الداخلية سعيد صيام واللواء توفيق جبر مدير عام الشرطة  2009- 2008خالل حرب 
 الفلسطينية.

"قضية حماية البحر قضية أمنية ال  إن: وقال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر،
وعبر بحر، في كلمة له، عن فخرة بتدشين مقر قيادة  تقل أهمية عن مهام أجهزة األمن األخرى."

جهاز الشرطة البحرية، مؤكًدا أنه رغم الحصار المفروض على القطاع وما نتعرض له من مؤامرات 
 فإن شعبنا يمتلك إرادة وقوة وعزيمة فوالذية.

ه، أوضح مدير عام قوى األمن اللواء توفيق أبو نعيم، أن الهدف من إعادة تأسيس جهاز بدور 
وقال أبو  الشرطة البحرية لتأمين ساحل البحر الذي يعتبر من أهم وأكثر البوابات أثًرا على القطاع.

خلين نعيم، في كلمة له، يلقى على عاتق جهاز البحرية حماية المنطقة الساحلية من المهربين والم
 باألمن وتأمين حركة الصيادين وتوفير كافة وسائل الحماية لهم وألبناء الشعب الفلسطيني.

 22/12/2016، فلسطين أون الين
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 لقرار عباس برفع الحصانة عن النواب الخمسة غزة رفضا   فييتظاهرون  "أنصار دحالن" .6
رئيس محمود عباس، بسحب غزة: تظاهر أنصار النائب محمد دحالن في مدينة غزة، رفضا لقرار ال

الحصانة البرلمانية من خمسة نواب من المجلس التشريعي، في مشهد يوحي بنية هؤالء الدخول في 
 احتجاجات تصاعدية للقرار.

وتجمع المحتجون في حشد في باحة المجلس التشريعي في مدينة غزة، ورفعوا الفتات تندد بالقرار، 
 وصورا لدحالن ورايات فتح.

ئبة في المجلس التشريعي نعيمة الشيخ علي في كلمة لها خالل التظاهرة االحتجاجية، إن وقالت النا
غير قانوني ويخالف أحكام القانون »القرار الذي اتخذه الرئيس عباس مؤخرا بحق النواب الخمسة 

 «.الفلسطيني األساسي
 وصفها.على المجلس التشريعي من قبل الرئيس عباس، حسب « التغول»ودعت لضرورة وقف 

وعلق على جانب التظاهرة صورة كبيرة تجمع النواب الخمسة الذين اتخذ الرئيس عباس قرارا 
بفصلهم، وهم إضافة إلى دحالن كل من شامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وجمال الطيراوي، وناصر 

وقال إبراهيم الطهراوي في كلمة باسم «. جمعة، وكتب أسفلها حصانتكم من حصانة شعبكم
تحملنا ظلم كثير، وقابلنا »اهرين، إن عملية فصل النواب الخمسة تعد خطوة مرفوضة، مضيفا المتظ

 «.الممارسات القمعية بضبط النفس، حفاظا على وحدة الحركة
التي طالت أنصار دحالن في اآلونة « الممارسات القمعية»ورفض في الوقت ذاته ما وصفها بـ

 «.اضون للنهوض بحركتنا )فتح( حتى نعيد لها هيبتهانقول ألبو مازن أننا م»األخيرة، وأضاف 
 22/12/2016، لندن، القدس العربي

 
 الوطني في مقر الجامعة العربية المجلستيسير خالد: أفكار لعقد  .7

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد اليوم األربعاء إن أفكارا يتم بحثها : رام هللا
 لفلسطيني في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.لعقد المجلس الوطني ا

 1974وأشار خالد في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه إلى أنه "سبق وعقد المجلس الوطني عام 
في الجامعة العربية، لجمع العرب حول القضية الفلسطينية، ورسالة لهم للوقوف إلى جانب 

 مع االحتالل". الفلسطينيين في كل محطات مواجهتهم
وأفاد خالد بأن "العمل جاٍر الجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير النعقاد المجلس الوطني"، داعًيا 

 حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" حضور أعمالها.
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وذكر أن "اللجنة التحضيرية كانت تشكلت بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
 لك تقاليد وأعراف متبعة، وسوف تلتئم في الخارج لتمكين الجميع من الحضور".والتي راعت في ذ

وأضاف "تتشكل هذه اللجنة )التحضيرية( من رئيس المجلس الوطني، وأعضاء اللجنة التنفيذية، 
من في حكمهم، وكذلك من عدد من الشخصيات  أوباإلضافة لألمناء العامين للفصائل الفلسطينية 

 المستقلة".
 21/12/2016، الصحافة الفلسطينية )صفا( وكالة

 
 ناقمون على عباس الفلسطينيون دراسة إسرائيلية:  .8

وصفت دراسة إسرائيلية حديثة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه يفتقد للشخصية الكاريزمية، وأن 
عهده أي  الفلسطينيين يرون فيه "الدكتاتور الفاسد" الذي يمسك بتنظيم بات هرما عجوزا لم يحقق في

 إنجاز سياسي.
وأفادت الدراسة التي أعدها محام وجنرال متقاعد في الجيش اإلسرائيلي بأن الفلسطينيين يرون في 
السلطة الفلسطينية "كيانا سياسيا ضعيفا فاسدا، وذا دور سياسي متآكل، مما يجعل أجندة الرأي العام 

الة المتزايدة، واإلحباط السياسي، الفلسطيني تركز على مناقشة قضايا الفساد، ومعدالت البط
التي نشرها معهد أبحاث األمن -وأشار جلعاد شير في دراسته  واستمرار التوسع االستيطاني".
إلى أن التقديرات اإلسرائيلية للمؤتمر السابع لحركة فتح الذي انتهى  -القومي التابع لجامعة تل أبيب

رعية التي طلبها بعد أن تراجع موقعه الشهر الماضي ترى أنه منح رئيسها محمود عباس ش
 الشخصي إلى مستوى "مهين غير مسبوق" بين الفلسطينيين.

التي أشارت إلى إمكانية تعيين فتح أثناء مؤتمرها -وجاء في الدراسة أن التوقعات اإلسرائيلية 
الموقع  المذكور نائبا لعباس أو على األقل تحديد آلية قانونية لحسم مسألة الوراثة في حال شغور

 لم تتحقق. -السياسي للرئيس
بأن  -وهو جنرال إسرائيلي متقاعد وتقلد مواقع عسكرية مرموقة في الجيش اإلسرائيلي-وتكهن شير 

الوريث المحتمل لعباس قد يكون جبريل الرجوب، بجانب أسماء أخرى تتردد في وسائل اإلعالم 
صائب عريقات وماجد فرج وناصر القدوة، والتقارير البحثية، مثل مروان البرغوثي ومحمد دحالن و 

 وربما سالم فياض.
أن انتخاب  -الذي سبق أن تولى إدارة ديوان رئيس الحكومة األسبق إيهود باراك-وزعم معد الدراسة 

عباس مجددا يشير بوضوح إلى حالة الركود المتزايد في البنية السياسية لحركة فتح، مما قد ينبئ 
ية في الحركة، علما بأن عباس يعتبر بنظر الفلسطينيين رمزا للضعف بإمكانية اندالع حرب داخل
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أمام إسرائيل، وتسبب هو وقيادة فتح بإخفاقات سياسية متالحقة للشعب الفلسطيني بسبب اعتداله 
المبالغ فيه ومعارضته العلنية للعمليات المسلحة ضد إسرائيل، مما أثار النقاش المعادي له في 

 سب وصف الدراسة.الشارع الفلسطيني، ح
قصاء أي  وذكر شير أن عباس نجح أثناء مؤتمر فتح األخير في إظهار تأييد منقطع النظير له، وا 
معارضة داخلية له في الحركة محاوال تقليد ياسر عرفات في اإلمساك بين يديه بكافة مفاصل القوة 

 داخل فتح.
لمسلح لتحقيق األهداف السياسية وختم شير دراسته بأنه إن استمر عباس بمعارضة طريق العمل ا

الفلسطينية فسيسفر ذلك عن جملة سيناريوهات أساسية، أهمها تدهور الوضع األمني في الضفة 
الغربية بحيث تصل أخيرا إلى حالة من فقدان السيطرة األمنية للسلطة الفلسطينية واندالع ثورة شعبية 

كة حماس لتنفيذ عمليات قاسية ضد عنيفة، وربما حصول تنسيق بين السلطة الفلسطينية وحر 
 إسرائيل.

 23/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الضفةب عمليات استشهادية شن   بزعم  ا  صشخ 20تضم  حماسلاالحتالل يعلن اعتقال خلية  .9

ـــال خليـــة تضـــم : الناصـــرة شخًصـــا مـــن حركـــة "حمـــاس"  20أعلنـــت قـــوات االحـــتالل الصـــهيوني، اعتق
؛ بــزعم أنهـا كانـت تخطــط لتنفيـذ عمليــات استشـهادية ضــد المحتلـةضــفة غـالبيتهم مـن نــابلس، شـمال ال
 جنود ومستوطنين صهاينة.

ووفـــق موقـــع "روتـــر" العبـــري، فقـــد ســـمح جهـــاز األمـــن العـــام الصـــهيوني "الشـــاباك" بالنشـــر أنـــه اعتقـــل 
شخصـا مــن حمــاس  20بالتعـاون مــع مـا يســمى "لـواء الجــيش" و"شــرطة إسـرائيل" فــي الضـفة المحتلــة، 

 ا بنية تحتية لشن عمليات فدائية ضد االحتالل.شكلو 
وزعم أن تحقيق "الشاباك" خلص إلى أن الخلية كنت تعتزم شن تفجيرات )استشهادية( داخل األرضي 

 ، وتنفيذ هجمات إطالق النار في الضفة.1948المحتلة منذ عام 
هم للهجـوم، الفتـا إلـى أن وادعى أنه باعتقال الخلية أحبطت أنشطتها قبل أن يتمكنوا مـن تحقيـق نوايـا

 معظم المعتقلين هم من األسرى المحررين الذين أمضوا فترات في الماضي بسجون االحتالل.
واستناًدا للموقع العبري، فقد أظهرت تحقيقات "الشـاباك" أنـه خـالل شـهري مـايو وأغسـطس الماضـيين، 

ـــة معمـــاًل للمتفجـــرات فـــي نـــابلس، وصـــنعت حـــوالي  لمـــواد المتفجـــرة، بغيـــة كجـــم مـــن ا 7أنشـــأت الخلي
 استخدامها في عمليات )استشهادية( في القدس وحيفا، وكذلك تفجير محطة حافالت.
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وذكر أن المجموعة جندت أربعة استشهاديين كـان مـن المفتـرض أن يحملـوا متفجـرات علـى أجسـادهم 
 وتنفيذ عمليات في المناطق المزدحمة في القدس وحيفا المحتلتين، وفق االدعاءات.

لشـن عمليـات إطـالق النـار ضـد المسـتوطنين، مـدعيا  M16اشترت الخلية أسـلحة ناريـة مـن نـوع  كما
 التحرز على تلك المواد، إضافة إلى معدات إضافية.

ونقــل الموقــع العبــري عــن أحــد كبــار ضــباط "الشــاباك" أن تحقيقــاتهم بينــت أن البنيــة التحتيــة لحمــاس 
 فيذ عمليات ضد الجنود والمستوطنين.تنظيم هرمي، وأن الحركة كانت مصممة على تن

مــن أعضــائها؛ فــإن األســير المحــرر مؤيــد  16ووفــق هيكليــة الخليــة التــي نشــرها "الشــاباك"، وضــمت 
ُشراب من عورتا بنابلس، هو من يترأس المجموعة، ويعاونه أحمد محمد من تلفيت، وعالء سالم من 

ار مـن سـردا شـمال رام هللا، وشـريف شـراب وزعمت أن المساعدين فـي التمويـل هـم: إبـراهيم بـز  بالطة.
أمـا "المسـاعدون فـي تصـنيع المـواد" فهــم،  مـن عورتـا، وأسـامة سـالم وجبـر عـويص مـن مخـيم بالطـة.

بحســب المــزاعم: محمــود حــأ محمــد وأحمــد حــأ محمــد، وهمــا مــن تلفيــت، وبــالل العملــة مــن قــبالن، 
 وخالد حوشية من اليامون.

تشهادية هم: عبد الرحمن صالح، مـن مخـيم عـين بيـت المـاء، وعمـرو والمجندون لتنفيذ العمليات االس
أمــا المســاعدون فــي تنفيــذ عمليــات  ريحــان تــل الجنــوب الغربــي، وعبــد الحــق برقــان مــن برقــة بــرام هللا.

 إطالق النار"، فهم: محمد سالم من مخيم بالطة، وهزاع لولح من عورتا.
 22/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 هي التي تحدد زمان ومكان وطبيعة الرد على اغتيال الزواري  القسامكتائب حماس:  .11

إقــدام كتائــب القســام الجنــاح المســلح لحركــة حمــاس علــى تنفيــذ عمليــة  إمكانيــةاســتبعد مراقبــون : غــزة
 خارج فلسطين للرد على حادثة اغتيال الشهيد المهندس التونسي محمد الزواري.

زم قاسم في حـديث لمراسـل "معـا": "رغـم أن القائـد الـزواري تونسـي الناطق باسم حركة حماس حا وقال
إال أن عمله كان في حدود فلسطين "، مؤكدا أن كتائب القسام هـي التـي تحـدد زمـان ومكـان وطبيعـة 

 الرد على اغتيال الزواري.
 22/12/2016، وكالة معا  اإلخبارية

 
 بالطة أعقاب اقتحام مخيم في ناري  بعيارجندي إسرائيلي إصابة  .11

أصـــيب أحـــد جنـــود االحـــتالل، الليلـــة الفائتـــة، بإصـــابة متوســـطة، وذلـــك خـــالل  نشـــاط : هاشـــم حمـــدان
 عمالني  في مخيم بالطة لالجئين في مدينة نابلس.
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وبحسب التقارير اإلسرائيلية فإن إصابة الجندي كانت في ساقه، ووصـفت بأنهـا مـا بـين خفيفـة وحتـى 
 ى "بيلنسون" في "بيتاح تكفا" لتلقي العالج.وتم نقل الجندي إلى مستشف متوسطة.

 وجاء في نبأ الحق أن الجندي قد أصيب بعيار ناري أطلق عليه في أعقاب اقتحام مخيم الالجئين.
وفي السياق ذاته، قال جيش االحتالل إن قوات االحتالل اعتقلت عددا من الشـبان فـي مخـيم بالطـة، 

 أسلحة. ممن تصفهم بـ المطلوبين ، كما تم ضبط قطع
 23/12/2016، 48عرب موقع 

 
 االهتمام بالوضع الفلسطينيبالحكومة اللبنانية تطالب لفصائل الفلسطينية في لبنان ا .12

عقدت قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان، اجتماعًا طارئـًا فـي مقـر سـفارة دولـة فلسـطين فـي  :بيروت
 دبور، يوم الخميس.العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور سفير دولة فلسطين أشرف 

وأكد المجتمعون ديمومة العمل المشترك وتحمل المسؤولية من الجميع، ضمن قناعة مؤكدة ومشـتركة 
للعمل الموحد. وأدانوا بشكل حازم كافة األحداث المؤسفة التي حصلت، واالغتياالت، والعبـث بـاألمن 

تمر لألحـداث، "حيـث تبـين مـن وتوقف المجتمعون عنـد التوقيـت المريـب والمسـ في مخيم عين الحلوة.
خالل كل ما جرى في السابق بأن هناك أيد خفية تعمل لخدمة أجندات خارجية، لضرب وحدة شـعبنا 
وعملنــا المشــترك. ودعــا المجتمعــون إلــى وقــف إطــالق النــار فــورًا فــي المخــيم وســحب المســلحين مــن 

أساسها فرض األمـن واألمـان فـي كما تم االتفاق على مرحلة من العمل الفلسطيني المشترك  الشوارع.
المخـــيم، وعلـــى مبـــدأ المحاســـبة لكـــل مـــن يخطـــئ ودون اســـتثناء، وتســـمية األمـــور بأســـمائها، وتحميـــل 

 المسؤولية لمن يخل باألمن ويعرض شعبنا للمخاطر.
كما تم التأكيد على أن القوة األمنية المشتركة هي الجهة المسؤولة عن حفظ األمن، وعلى كافة القوى 

 ون معها إلنجاح عملها.التعا
وطالــب المجتمعــون الحكومــة اللبنانيــة االهتمــام بالوضــع الفلســطيني فــي لبنــان، وتخصــيص فقــرة فــي 
البيـــان الـــوزاري حـــول الحقـــوق األساســـية لالجئـــين الفلســـطينيين، ودعـــم حـــق العـــودة مـــع التأكيـــد علـــى 

 لبنانية الفلسطينية.ضرورة إجراء حوار فلسطيني لبناني شامل لتعزيز العالقات األخوية ال
 22/12/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 حماس تهنئ األسيرين أبو فارة وشديد بانتصارهما .13

األسيرين أحمد أبو فارة وأنـس شـديد بعـد انتصـارهما فـي معركـة األمعـاء الخاويـة،  هنأت حركة حماس
 يوًما بعد خضوع االحتالل لشروطهما. 90دة حيث أعلنا فكَّ إضرابهما عن الطعام الذي استمر لم



 
 
 
 

 

 14 ص             4147 العدد:        23/12/2016 جمعةال التاريخ: 

                                    

وقــال النــاطق باســم الحركــة، حــازم قاســم، فــي تصــريح صــحفي، اليــوم الخمــيس، إن انتصــار األســيرين 
ن إرادة شعبنا أقوى من إرادة االحتالل.  دليل على قدرة شعبنا على انتزاع حريته من المحتل، وا 

األســرى داخــل ســجون االحــتالل باعتبــاره  وشــدد قاســم علــى موقــف حمــاس الثابــت مــن تحريــر جميــع
 ودعا الشعب الفلسطيني بكل مكوناته إلى دعم قضية األسرى وتعزيز صمود ذويهم. هدفًا إستراتيجيًا.

جــدير بالــذكر أن األســيرين أبــو فــارة وشــديد علقــا اإلضــراب بعــد التوصــل التفــاق مــع نيابــة االحــتالل 
العتقـال اإلداري لهمـا لمـدة أربعـة أشـهر بشـكل جـوهري العسكرية؛ يقضي باإلفراج عنهمـا بعـد تجديـد ا

 .2017ويكون موعد اإلفراج نهاية مايو من العام 
 22/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الفلسطيني ضد هدم منزل الشهيد أبو صبيح الشبابشيد بوقفة حماس ت .14

شبان الفلسـطينيون خـالل حسام بدران بالوقفة الشجاعة التي أبداها ال ،أشاد الناطق باسم حركة حماس
تصديهم لقوات االحتالل التي داهمـت مخـيم قلنـديا وكفـر عقـب بهـدف هـدم منـزل الشـهيد مصـباح أبـو 

 صبيح، حيث استشهد الشاب أحمد الخروبي.
إلــى أن الشـهيد الخروبـي ابـن التسـعة عشـر عاًمـا، والــذي « القـدس العربـي»وأشـار فـي تصـريح وصـل 

عرضــه إلـى الوقــوف فـي وجــه جنـود االحــتالل أوصـل رســالة للمحتــل دفعتـه الحميــة عـن دينــه ووطنـه و 
بــأن الشــباب الفلســطيني ال زال علــى العهــد مــع الشــهداء والمقاومــة ولــن يتراجــع قيــد أنملــة عــن أهدافــه 

 وتطلعاته بتحرير أرضه.
 ونـوه بــدران إلـى أن الشــهيد الخروبــي كـان معروًفــا بتقدمــه الصـفوف دائًمــا فــي مواجهـة قــوات االحــتالل
خــالل االقتحامــات العســكرية كمــا كــان مــن دعــاة إشــعال المواجهــات فــي وجــه جنــود االحــتالل، داعًيــا 

 المولى بأن يتقبل نضاله وتضحيته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
 23/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مع مشعل صبيح بتهمة الحديث هاتفيا   أبو الشهيد عتقل شقيقي االحتالل .15

األناضول: اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، فلسـطينيا، مـن سـكان القـدس ، د الرؤوف أرناؤوطعب - القدس
 الشرقية المحتلة، بتهمة الحديث هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.

وقالــت لوبــا الســـمري، المتحدثــة بلســان الشـــرطة اإلســرائيلية، فـــي تصــريح مكتــوب أرســـلت نســخة منـــه 
ناضول، يوم الخميس، إن الشرطة اعتقلت يوم أمس فلسـطينيا مـن سـكان بلـدة الـرام، شـمالي لوكالة األ

 عاما بشبهة التخابر مع جهات حمساوية بالخارج. 30القدس، عمره 
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وأشــارت إلــى أن مــن المقــرر أن يــتم يــوم الخمــيس الطلــب مــن محكمــة الصــلح اإلســرائيلية فــي القــدس 
سرائيلية اسم المعتقل، ولكن المحطة الثانية فـي التلفـاز اإلسـرائيلي ولم تذكر الشرطة اإل تمديد اعتقاله.

صبيح، الذي ُقتل برصاص الشرطة  أبويدور عن تيسير أبو صبيح، شقيق مصباح  إن الحديثقالت 
اإلســـرائيلية بعــــد قتـــل إســــرائيليين اثنــــين فـــي هجــــوم بالرصــــاص فـــي القــــدس الشــــرقية فـــي التاســــع مــــن 

صـــبيح تحـــادث هاتفيـــا مـــع خالـــد  أبـــوأضـــافت المحطـــة اإلســـرائيلية إن و  /تشـــرين أول الماضـــي.أكتوبر
 مشعل، مباشرة بعد مقتل شقيقه.

/تشــرين أول الماضــي، مــا أدى إلــى مقتــل أكتوبرصــبيح هجومــا فــي القــدس فــي التاســع مــن  أبــوونفــذ 
صابة عدد من اإلسرائيليين  .ذات الحادثب ، باإلضافة إلى استشهادهإسرائيلية وشرطي إسرائيلي وا 

 22/12/2016، رأي اليوم، لندن
 
 ويصادر أمواال  بدعوى دعم "اإلرهاب" بتهمة المقاومة فلسطينييناالحتالل يعتقل سبعة  .16

ذكــر تقريــر صــادر عـن جــيش االحــتالل، أن قواتــه اعتقلــت الليلــة الماضــية، إيهــاب العيســى:  –نـابلس 
ســة أنشــطة تتعّلــق بالمقاومــة ضــد ســبعة فلســطينيين مّمــن وصــفهم بـــ "المطلــوبين"؛ أغلــبهم بتهمــة ممار 

وبّين التقرير أن االعتقاالت طالت فلسطينيْين مـن ضـاحية "ذنابـة" وقريـة "كـور"  الجنود والمستوطنين.
قــــرب طــــولكرم )شــــمال القــــدس المحتلــــة(، وفلســــطيني مــــن منطقــــة "بالطــــة" شــــرقي نــــابلس )شــــمااًل(، 

وبحسب التقرير  قريبة منها )جنوب القدس(.باإلضافة إلى آخرْين من مدينة الخليل وبلدة "بيت" أمر ال
 فقد اعتقل االحتالل فلسطيني من بلدة "قطنة" شمالي غربي القدس، وآخر من مدينة قلقيلية )شماال(.

كما زعم االحتالل العثور على من نوع "كارلو" )رشـاش مصـنع يـدويا( فـي قريـة "كـور" قـرب طـولكرم، 
ين، كمــا صــادر معــدات مطبعــة فــي قلقيليــة يقــول إنهــا وأمــوال لــدعم "اإلرهــاب" فــي "عرابــة" قــرب جنــ

 .استخدمت في إصدار مواد تحرض على "اإلرهاب"
 22/12/2016قدس برس، 

 
 "عمونا" مستعمرةإلخالء  يوما   45 اإلسرائيلية الحكومةالمحكمة العليا تمهل  .17

ة التـــي كانـــت العليـــا الخمـــيس تمديـــد المهلـــ اإلســـرائيلية)أ ف ب(: قـــررت المحكمـــة  - القـــدس المحتلـــة
مستوطنة عامونا في الضفة الغربية المحتلـة،  إلخالءيوما،  45/ ديسمبر، األولكانون  25تنتهي في 

 بحسب بيان.
للمسـتوطنين ” والنهائي حتى وان لم يتم التوصل إلـى أي حـل بـديل األخيرانه التأجيل “وحذر القضاة 

 المستقبل. ان الحكومة تعهدت عدم تقديم أي طلب تأجيل في إلىمشيرين 
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 .إجالئهمكما حصلت المحكمة من المستوطنين على التزام رسمي بعدم االعتراض بالقوة على 
 22/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 غط اس بعد تخليه عن حصانته النائبتوقف الشرطة اإلسرائيلية  .18

عـد رفـع ، أمـس، النائـب العربـي باسـل غطـاس باإلسـرائيليأوقفت شرطة االحـتالل : أ ف ب - السفير
 حصانته البرلمانية لالشتباه في أنه سلم هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين.

، إنــه تــّم توقيــف غطــاس بعــد اســتجوابه وســيمُثل أمــام اإلســرائيليوقــال متحــدث باســم شــرطة االحــتالل 
قـرب تـل أبيـب لُيقـّرر فـي شـأن تمديـد توقيفـه « ريشون عتصيون »في مستوطنة  خميسقاض صباح ال

 ق.رهن التحقي
وكـــان غّطـــاس تخّلـــى عـــن حصـــانته البرلمانيـــة، فـــي وقـــت ســـابق أمـــس، نافيـــًا، فـــي رســـالة إلـــى رئاســـة 
الكنيســت، أن يكــون قــد ارتكــب أي مخالفــات أمنيــة، مشــيرًا إلــى أن قضــية األســرى الفلســطينيين قضــية 

 إنسانية وأخالقية عادلة.
 23/12/2016، السفير، بيروت

 
 ا  وديني تقسيم سورية عرقيا   لواليات المتحدةا علىترامب: يتحت م " ينصح"يعلون  .19

اإلســرائيلّي الســابق موشــيه يعلــون، أّن اإلدارة األمريكّيــة  دفاعرأى وزيــر الــ زهيــر أنــدراوس: - الناصــرة
الجديــدة، بقيــادة الــرئيس الُمنتخــب دونالــد ترامــب، ســتكون خاضــعًة لرقابــة المجتمــع الــدولّي، وســتكون 

ا ذات أهميـة كبيـرٍة بالنسـبة إلـى طريقـة النظـر إليهـا مـن جانـب مختلـف الخطوات األولـى التـي تقـوم بهـ
 الالعبين في الشرق األوسط والمجتمع الدولي كّله.

وفــي دراســٍة نشــرها يعلــون علــى موقــع مركــز أبحــاث األمــن القــومّي اإلســرائيلّي، ونقلتهــا إلــى العربّيـــة 
يكّيـة الجديـدة، التـي بحسـبه، يتعـّين عليهـا النصـائح لـإلدارة األمر  وجـه، ”مؤسسة الدراسـات الفلسـطينّية“

عليا حيال الشرق األوسط، وفي مقّدمتها: هل مـا تـزال واشـنطن ترغـب فـي لعـب دور  استراتيجيةبلورة 
 في الشرق األوسط؟ اً يأكثر فاعلية وحتى استباق

تهــــاج وُيضــــيف الــــوزير اإلســــرائيلّي الســــابق قــــائاًل إّنــــه بتقــــديره لــــيس أمــــام أمريكــــا مــــن خيــــار ســــوى ان
عليا وفاعلة في المنطقة، سواًء من أجل تحسين مكانتها كقوة عالمية بطريقـة تظهـر قوتهـا  استراتيجية

 في ساحات أخرى أيًضا، أْو من أجل إبعاد تهديدات الشرق األوسط عن الغرب وسائر أنحاء العالم.
أّنـه بسـبب ضـعف أمريكـا كما تتطّلـب السياسـة الجديـدة، بـرأي يعلـون، تغييـر السياسـة حّيـال تركيـا، إْذ 

تجرأ النظـام التركـي علـى العمـل ضـّد المصـالح الغربيـة عامـة واألمريكّيـة خاّصـة. وشـّدّد علـى أّنـه مـن 
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شـــأن حـــوار يوضـــح الخطـــوط الحمـــراء والصـــفراء األمريكّيـــة أْن ُيفهـــم أنقـــرة بـــأّن تخطـــي هـــذه الخطـــوط 
ف الســلوك التركــي المــارق، بحســب ســيؤدي إلــى المــّس بالمصــالح التركيــة، وهــذا مــن المحتمــل أْن يوقــ

في شمال سورية، كما يتعّين على تركيا ” منطقة آمنة“وصفه. كما أّنه بالتنسيق مع تركّيا يجب إقامة 
 في إسطنبول. "حماس"عدم استضافة قيادة 

يعلــون إدارة ترامــب بتنســيق العمليــات ضــّد داعــش مــع موســكو، ولكــن أيًضــا يجــب عــدم ” ينصــح“كمــا 
شــيعّيٍة فــي ســورّية بحمايــة وبــدعم روســيين.  كمــا يجــب التوصــل إلــى تفــاهم  –إيرانّيــٍة الســماح بهيمنــة 

روسّي  بشأن مستقبل المنطقة العلوية السورّية، حيث تتمركز المصالح الروسّية في سورّية(، -أمريكيّ 
 بحسب تعبيره.

ل سـورية، يجـب علـى الواليـات واختتم الوزير اإلسرائيلّي السابق قائاًل إّنه إجمااًل، في ما يتعّلق بمستقب
المتحدة التنازل عن فكرة إعادة توحيد الدولة التي مزقتها المعارك، والتعود على فكرة تقسيم سورية إلى 
جيوب عرقية ودينّية: علويستان، كردستان، دروزستان. وبعد هزيمة داعـش هنـاك حاجـة فـي المنـاطق 

 سب قوله.السنية إلى إنشاء قيادٍة أْو قياداٍت ُسنّيٍة، بح
 22/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 األمني للدرجة الثالثة التأهبرفع حالة الشرطة اإلسرائيلية ت .21

ذكرت شرطة اإلسرائيلي، أنها ستنشـر اآلالف مـن قواتهـا وعناصـرها خـالل مـا يسـّمى بــ"عيد : الناصرة
 دة أسبوع.كانون أول الجاري، ويستمر لم 24األنوار" أو "الحانوكا"، الذي يبدأ من الـ 

وأفـــادت شـــرطة االحـــتالل فـــي بيـــان لهـــا، يـــوم الخمـــيس، أنهـــا أنهـــت اســـتعداداتها كافـــة لــــ"عيد األنـــوار" 
 .2017اليهودي الذي تستمر مراسم االحتفال به حتى األول من شهر كانون ثاني/ يناير 

 وأضـــافت أنهـــا ستنشـــر اآلالف مـــن قـــوات الشـــرطة و"حـــرس الحـــدود" فـــي القـــدس وبقيـــة مـــدن الـــداخل
 الفلسطيني المحتل؛ بهدف حماية المستوطنين اليهود المحتفلين بالعيد.

وأّكدت أنها سترفع حالة التأهب للدرجة الثالثـة، خاصـة فـي مركـز مدينـة القـدس ومـا أسـمتها بــ"خطوط 
التماس الحدودية"، كما من المقّرر أن تعّزز مـن تواجـد قواتهـا فـي تلـك األمـاكن، فـي محاولـة لــ"إحباط 

 .1948ات جنائية وُمعادية" إلى داخل حدود األراضي الفلسطينية المحتلة عام تسرب جه
 22/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أضعاف اإلسرائيليين اآلخرين خمسةيعادل  حكومة اإلسرائيليةال صرفن من نينصيب المستوط .21
امـة فـي إسـرائيل للسـنتين دراسـة معمقـة للموازنـة الع، أن 23/12/2016الشـرق األوسـ ، لنـدن، ذكـرت 

المقبلتـــين، دلـــت علـــى أن مــــا ستصـــرفه حكومـــة بنيـــامين نتنيــــاهو علـــى المســـتوطنين، ســـيبلغ خمســــة 
 المواطنين اإلسرائيليين اآلخرين. أضعاف ما ستصرفه على

فــي تـل أبيـب. ويتبـين منهـا، أنــه « مـاكرو لدراسـات االقتصـاد السياسـي»وقـد أعـدت الدراسـة فـي معهــد 
في المائة، مـن  50بنسبة  ميزانية المنح للمستوطنات ، ارتفعت2009اهو الحكم في سنة منذ تولى نتني

ل(، فـي حـين ارتفعـت كشـي 8.3ال )الدوالر يعـادل كشي 1,923ال بالمعدل لكل مستوطن، إلى كشي 980
الت. وعليـه يكـون الفـرق كشي 504إلى  400المائة، من  في 20المنح للمواطن العادي بالمعدل بنسبة 

. ولكـــن هـــذا الـــرقم ال (قـــد ارتفـــع أربعـــة أضــعاف 1,923وبـــين المســتوطن  504المـــواطن العـــادي ) بــين
التعلــيم »و« الوضــع األمنــي»يحظــى بهــا المســتوطن، تحــت مختلــف البنــود، مثــل  يشــمل هبــات أخــرى 

 فعندما يتم حسابها، تصبح الزيادة خمسة أضعاف.«. الخاص
تعويضـات »ميزانية خاصة للمستوطنين بعنوان:  ولفت النظر، إلى أن الحكومة تستمر في تخصيص

ل فــي الســنة. كمليــون شــي16، وهــي بقيمــة «عــن األضــرار التــي تســببتها اتفاقيــات أوســلو للمســتوطنات
 .2010ويقصدون باألضرار عملية تجميد البناء االستيطاني، الذي لم يعد جامدا منذ سنة 

بأفضـــلية خاصـــة فـــي ضـــريبة الـــدخل، تتـــيح كمـــا أن الســـلطات المحليـــة والبلديـــة االســـتيطانية تحظـــى 
منحــة إضــافية لهــذه  فــي المائــة عــن المعــدل القطــري. وجــرى تخصــيص 25إعفــاءات ضــريبية بنســبة 

 .2018ل للسنة التي تليها كمليون شي 55ل في السنة المقبلة، وكمليون شي 75البلدات، بقيمة 
ت مـــؤخرا أكـــدت أن المســــتوطن دراســـة صـــدر ، أن 22/12/2016، الحيـــاة الجديـــدة، رام هوأضـــافت 

الواحــد يحصــل علــى ميزانيــة تضــاهي خمســة أضــعاف الميزانيــة التــي يحصــل عليهــا المــواطن العــادي 
أكثـر مـن سـكان الجليـل،  %19مـن سـكان النقـب و %24داخل الخط األخضـر، وعلـى ميزانيـة أكبـر بــ

 الذين يعتبر مكان سكناهم ذو "أفضلية قومية".
 
على رأسها التحدث و  نشر فيديو يطالب باحترام الحريات ترفض الثانية قناةال ":حقوق المواطن" .22

 بالعربية
)غيـر حكوميـة(، يـوم الخمـيس، ” حقـوق المـواطن فـي إسـرائيل“سـعيد عمـوري: قالـت جمعيـة  - القـدس

إن القناة الثانيـة فـي التلفزيـون اإلسـرائيلي رفضـت نشـر شـريط فيـديو مسـجل، يطالـب بـاحترام الحريـات 
 وعلى رأسها التحدث باللغة العربية.في البالد، 
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، إن ”فيســـبوك“وذكـــرت الجمعيـــة اإلســـرائيلية، فـــي تصـــريح نشـــرته علـــى صـــفحتها الرســـمية فـــي موقـــع 
القنــاة الثانيـــة )رســـمية( ال تتقبـــل مضـــامين الفيـــديو المتعلقــة بحريـــة التحـــدث باللغـــة العربيـــة، والتعبيـــر “

 ”.والحرية الشخصية
، وفي إسرائيل ما زال الدفاع عن قضايا حقـوق اإلنسـان يحتـاج إلـى 2016وصلنا إلى العام “وأضافت 

ال يمكــن التحــدث عــن “وطالبــت الجمعيــة القنــاة الثانيــة بــالتراجع عــن قرارهــا، مشــددة علــى أنــه  ”.رقابــة
 ”.الديمقراطية بدون التحدث عن حقوق اإلنسان وحرياته

 ، عدد من المشاهير في إسرائيل.”حقوق المواطن“ويظهر في شريط الفيديو، الذي أنتجته جمعية 
 ”.لدّي الحق في تكلم اللغة العربية بحرية“وجاء في أحد المقاطع فنانة إسرائيلية شهيرة تقول 

 22/12/2016، رأي اليوم، لندن
 
 يوما   90 بعد الطعام عن إضرابهما يوقفان فارة وأبو شديد األسيران .23

 وقف عن فارة أبو وأحمد شديد أنس األسيران لنعأ ": اإللكترونية األيام" -جبر حسن - هللا رام
 .متواصلة يوما 90 استمر الذي الطعام عن المفتوح إضرابهما

 قرارا تلقيهما أن بعد الطعام عن إضرابهما وقف قررا فارة وأبو شديد إن حداد أحالم المحامية وقالت
 .شهور 4 لمدة واحدة مرة إدارياً  العتقالهما بالتجديد
 واحدة لمرة اإلداري  االعتقال بتجديد اإلسرائيلية العسكرية للنيابة سابق طرح قبول األسيران وأعلن
 ذلك كل التمديد، هذا على واالعتراض بالمرافعة الحق على الحفاظ مع فقط، أشهر أربعة ولمدة
 .الطعام عن إضرابهما عن وأنس أحمد يتوقف أن مقابل

 23/12/2016األيام، رام ه، 
 

 الحلوة عين مخيم في شتباكاتاال بتجدد قتيل .24
صابة مدني بمقتل لبنان في الجزيرة مراسل وكاالت: أفاد  في االشتباكات تجدد في آخرين أربعة وا 

 إسالميين مسلحين بين الخميس، ظهر، يوم بعد لبنان جنوب صيدا مدينة في الحلوة عين مخيم
 .فتح حركة من وعناصر

 نجمة سامر جنازة تشييع مع تزامن االشتباك إن طانيوس جوني لبنان في الجزيرة مراسل وقال
 أدى مما المخيم في أمس نار إلطالق تعرض قد كان الذي" األنصار ُعصبة" في اإلسالمي الناشط

 .بجروح آخرين أربعة إصابة إلى إضافة اثنين مدنيين مع مقتله إلى
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 الفصائل بين اتصاالت إثر الخميس، تجددها، ظهر بعد تراجعت االشتباكات حدة أن المراسل وأكد
 بمقر اتصاالت عقدت كما واللبنانية، الفلسطينية السياسية القيادات مستوى  وعلى المخيم، داخل
 .األمور تهدئة إلى أدت المخيم داخل الفصائل مختلف عن ممثلين بين الفلسطينية السفارة
 إطالق لوقف المخيم إلى توجهت أعضاء ثمانية من لجنة تشكيل إلى أفضى االجتماع إن أيضا وقال
فساح المخيم، شوارع إلى الهدوء وا عادة النار،  والمرتبطة- أمس تشكيلها تم التي للجنة المجال وا 
 إلى وتسليمهم فيهم المشتبه مع والتحقيق االغتيال في للتحقيق -المخيم داخل المشتركة باللجنة

 .اللبنانية السلطات
 22/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 اللنبي جسر على نابلس من شاب على يعتدون  ائيليون إسر  جنود .25

 الجسر على نابلس من شاب على أمس، مساء المبرح بالضرب اإلسرائيليين الجنود من عدد اعتدى
 .األردن من عودته خالل" اللنبي"

 بالضرب عاما 24 زهره أبو حمزة الشاب على اعتدوا الجنود إن فلسطينية، محليه مصادر وقالت
 .مختلفة وجروح برضوض فأصيب األردن، من عودته أثناء اإلسرائيلي الجسر على المبرح

 23/12/2016القدس، القدس، 
 
 الفجر صلوات في الصوت مكبرات استخدام على باهظة غرامات .26

 أن يوم الخميس، الصادر عددها في العبرية،" هآرتس" صحيفة نشرت": اإللكترونية األيام" - هللا رام
 المؤذنين قانون  لمشروع الجديد النص القريب، األحد يوم ستناقش القانون، ؤون لش الوزارية اللجنة

 موطي النائب طرحه والذي للجدل، المثير ،(المترجم – الصوت مكبرات عبر اآلذان رفع منع)
 أكثر عقوبة الجديد النص ويفرض(. الليكود من) بيتان دافيد والنائب( اليهودي البيت من) يوغيف
 المساجد على شيكل آالف 5000 عن تقل ال مالية غرامة يفرض حيث السابق، النص من تشددا
 .الممنوعة الساعات خالل الصوت مكبرات تستخدم التي

 لن الجديد، النص وحسب. للهدوء خرق  كل على شيكل، آالف 10 إلى تصل أن للغرامة ويمكن
 7:00و 23:00 اعاتالس بين الصوت مكبرات تفعيل من( المساجد خاصة) العبادة بيوت تتمكن

 .الفجر لصالة للدعوة المكبرات استخدام من حصرا المساجد منع يعني الذي األمر صباحا،
 22/12/2016األيام، رام ه، 
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 القدس شرق  الهوى  بطن حي تهويد عملية يتقصى" بتسيلم"لـ مسح .27
 إن" الخميس، يوم ،"بتسيلم"  المحتلة األراضي في اإلنسان لحقوق  اإلسرائيلي المعلومات مركز قال
 القدس شرق  تشهدها التي السلب عمليات كبرى  يشهد المحتلة القدس مدينة في الهوى  بطن حي

 ".األخيرة السنوات خالل
 من 9 السلطات نقلت فقد الحي، هذا في الجارية العمليات لتعيين المركز أجراه الذي المسح، ووفق
 منها، خمس في المستوطنين توطين وجرى  "كوهنيم عطيرت" جمعّية إلى الحي في قسيمة 50 أصل
 قّدمتها عقود، منذ الهوى  بطن حيّ  في تعيش فلسطينية عائالت ضد إخالء دعوى  81 هناك حاليا،
 .الماضيين العامين خالل االستيطانية الجمعية تلك

 هذه معظم. سكنّية وحدة 27 تشمل الحيّ  في مبان ستة فعليا يملكون  الجمعّية أصحاب إن" وأضاف،
 هي الحيّ  سكان بحقّ  الجارية الّسلب عملية. فيها تسكن كانت فلسطينية عائالت من ُسلبت لمبانيا

 القسرّية اإلزاحة هي للقانون  مخالفة غاية على قانونيّ  غطاء إلضفاء الدولة تمارسه منّظم عنف
 أضفت قد بدورها المحاكم إنّ  القول عن غنيّ . المحتلة األراضي في منازلهم من محميين لسكان

 ".الواقع هذا جوانب كاّفة على القانونية الشرعية
 إضافّية ضغوطات هناك القضائية، الدعاوى  موازاة في أّنه المسح من تبين إنه التقرير، في وجاء
 الحدود حرس وشرطة الشرطة قّوات المنطقة إلى تصل المستوطنين جانب فإلى الحّي، سكان على

 الّسكان ضدّ  اليوميّ  العنف هؤالء ويمارس اإلسكان، وزارة تعّينهم خصوصيون  أمن وحّراس
 المكتّظ، الحيّ  قلب في المظاهرات لتفريق وسائل واستخدام النار، إطالق يشمل الذي الفلسطينيين،

 .الحيّ  في الحياة مجرى  وتعطيل القاصرين، واعتقال السكان، وتهديد
 الفلسطينية األحياء في المستوطنين دعد قفز ،"َعميم عير"و ،"اآلن السالم" جمعيتي لمعطيات ووفقا
 بنسبة زيادة حصلت كذلك ،2016 وعام 2009 عام بين %70 بنسبة القدس في القديمة البلدة في
 الشرقية، القدس في الفلسطينية األحياء في لليهود المخّصصة الجديدة البناء مجّمعات عدد في 39%

 والحيّ  وسلوان جّراح الشيخ حيّ  في منازلها نم فلسطينية عائلة 68 إخالء جرى  نفسها الفترة وخالل
 .الماضيين العامين خالل منها 55 اإلسالمي،

 عائلة 180 عن يقل ال ما ضدّ  إخالء دعاوى  المستوطنون  رفع المتحدة، األمم معطيات وحسب
 على الملكية اّدعاءات إلى الدعاوى  هذه تستند ما وغالبا. الشرقية القدس أنحاء جميع في فلسطينية
 يتعّرض الدعاوى  هذه وجّراء محمّيين، كمستأجرين مكانتهم الفلسطينيين المستأجرين وفقدان المباني

 .القدس مدينة أنحاء في منازلهم من الطرد خطر إلى طفال 372 بينهم فلسطينيا 818

 22/12/2016الحياة الجديدة، لندن، 
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ا 290الشهداء:  جثامين السترداد الوطنية الحملة .28  والثالجات" األرقام مقابر" في لون ما يزا شهيد 
 في شهيد جثمان 290 تحتجز اإلسرائيلي، االحتالل سلطات تزال ال :غيث جمال - غزة/  هللا رام

 على التعرف يتم وأن أمرها ينكشف أن خشية غامضة، بظروف الموتى ثالجات وفي األرقام مقابر
 .الشهداء أعضاء سرقة جرائم على للتغطية وأ الفلسطيني الشعب أبناء الغتيال ارتكبتها التي الجرائم
 بمناطق الشهداء جثامين الحتجاز الفلسطينية األراضي احتالل منذ االحتالل سلطات وعمدت
 أو إليها، الدخول أو منها، االقتراب جهة ألي يسمح ال" األرقام مقابر" باسم تعرف مغلقة عسكرية

 .مشددة ورقابة لسيطرة وتخضع تصويرها،
 القرن  ستينيات منذ بعضهم األرقام، مقابر في وشهيدة شهيدا 249 جثامين االحتالل طاتسل وتحتجز
 جثماًنا 21 احتجاز استمرار إلى إضافة لعائالتهم، وتسليمها الجثامين عن اإلفراج وترفض الماضي،
 امينجث السترداد الوطنية الحملة باسم المتحدثة وفق غزة، على األخير العدوان خالل ارتقوا لشهداء

 .حماد سلوى  الشهداء،
 خالل ارتقوا شهيًدا 20 تحتجز تزال ال االحتالل سلطات أن ،"فلسطين" لصحيفة حماد وأكدت

 الماضي، إبريل/ نيسان 20 في استشهد الذي سرور أبو الحميد عبد الشهيد أقدمهم القدس، انتفاضة
 .غًدا جثامين خمسة عن اإلفراج يتم أن متوقعةً 

 22/12/2016فلسطين أون الين، 
 
 في التعبير حرية دولي حول تقرير إعداد لجنة في "مدى" عضوا   تختار مركز أكسفورد جامعة .29

 العالم
 في الجامعات أعرق  من تعتبر التي البريطانية، أكسفورد جامعة اختارت: سعدى أبو فادي -هللا  رام

 في عضوا ،«مدى» اإلعالمية والحريات للتنمية الفلسطيني المركز عام مدير الريماوي  موسى العالم،
 في العالمية االتجاهات» حول اليونسكو منظمة تقرير إعداد على ستشرف التي االستشارية اللجنة
 العالم، أنحاء مختلف من وخبراء قرار وصناع أكاديميين تضم التي «اإلعالم وتنمية التعبير حرية
 بتووتر وجامعة األمريكية وبنسلفانيا البريطانية أكسفورد جامعات كلفت كانت «اليونسكو» أن علما
 في اليونسكو ستصدرها التي التقارير أهم أحد يعتبر الذي التقرير هذا بإعداد أفريقية الجنوب سراند
 .2017 المقبل العام
 ليضيف الذكر سالف اليونسكو تقرير إعداد لجنة في عضوا «مدى» مركز عام مدير اختيار وجاء
 خالل الدولية الساحة على تحقيقها في الفلسطيني «مدى» نجح بارزة انجازات سلسلة في أخرى  حلقة
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 من أكثر منذ اإلعالمية الحريات عن الدفاع في المتواصلة المهنية جهوده بفضل 2016 الجاري  العام
 .سنوات عشر

 23/12/2016العربي، لندن،  القدس
 
 امرأة 24 مبينه القدس انتفاضة اندالع منذ شهيدا   270للدراسات:  القدس مركز .31

 انتفاضة» شهداء عدد إن ،«والفلسطيني «اإلسرائيلي» الشأن لدراسات القدس مركز» وكاالت: قال
 استشهاد بعد شهيدًا، 270 بلغ ،2015 عام األول تشرين /أكتوبر من األول في انطلقت التي «القدس
 عقب كفر في لاالحتال مع مواجهات خالل هللا، رام من( عاماً  19) الخروبي نشأت أحمد الشاب
 أعمارهم وطفلة طفالً  77 استشهد القدس انتفاضة خالل أنه إلى المركز وأشار. المحتلة القدس شمال

( أشهر 3) ثوابتة محمد رمضان الرضيع الطفل أصغرهم ،%29 نسبته ما عشرة، الثامنة تتجاوز ال
 وآخرهم لحم، ببيت ارفج بيت بلدته على االحتالل جنود أطلقه الذي بالغاز اختناقه إثر استشهد
 .الخليل في( عاماً  15) بحر خالد الطفل

 شهيدة 12 بينهنّ  شهيدة، 24 االنتفاضة في استشهدن اللواتي النساء عدد بلغ فقد الدراسة، وبحسب
 ارتقت والتي العامين، ابنة حسان رهف الطفلة أصغرهم عشرة، الثامنة تتجاوز ال أعمارهن قاصرات

 .غزة على «إسرائيلي» قصف في
 23/12/2016، الشارقة الخليج،

 
 أسرى فلسطينيين تسعةمحكمة االحتالل تثب ت االعتقال اإلداري بحق   .31

ثّبتت محكمة االحتالل العسكرية في "عوفر"، : تحرير محمود قديح، من فاطمة أبو سبيتان -رام هللا 
 أوامر االعتقال اإلداري بحق تسعة أسرى فلسطينيين، وفقًا لمصادر حقوقية.

يوم الخميس، أن محكمة "عوفر" صادقت على أوامر ، وأوضحت جمعية "نادي األسير الفلسطيني"
االعتقال اإلداري الّصادرة عن ما يسّمى بـ"القائد العسكري للمنطقة" بحّق عدد من األسرى 

 الفلسطينيين، تراوحت ما بين شهرين وستة شهور.
  22/12/2016، قدس برس

 
 ني بتهمة "التخابر مع حماس"االحتالل يحق ق مع فلسطي .32

ذكرت مصادر عبرية أن الشرطة : تحرير خلدون مظلوم، من فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 
 اإلسرائيلية اعتقلت مواطًنا فلسطينًيا بشبهة "التخابر" مع حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".



 
 
 
 

 

 24 ص             4147 العدد:        23/12/2016 جمعةال التاريخ: 

                                    

جري تحقيقات مع فلسطيني )لم تورد يوم الخميس، بأن قواتها تُ ، وأفادت شرطة االحتالل في بيان لها
عاًما( من سكان بلدة "الرام" )شمالي القدس المحتلة(، اعتقلته  30اسمه في البيان(، يبلغ من العمر )

 يوم األربعاء، حيث تشتبه بتخابره مع جهات من حماس في الخارج، وفًقا للبيان.
  22/12/2016، قدس برس

 
 شهيد فلسطيني 11قرار إسرائيلي باإلفراج عن جثامين  .33

أفادت حملة "استرداد جثامين الشهداء"، بأن : تحرير خلدون مظلوم، من فاطمة أبو سبيتان -الخليل 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، قررت تسليم جثامين عدد من الشهداء الفلسطينيين المحتجزة في 

 الثالجات اإلسرائيلية منذ شهور.
محتجزة في الثالجات  20شهيًدا من أصل  11الل جثامين ورجحت مصادر فلسطينية، أن ُيعيد االحت

 التابعة للشرطة اإلسرائيلية.
وأوضح منسق الحملة في مدينة الخليل، أمين البايض، لـ "قدس برس"، أن االحتالل سيسلم جثامين 

 يوم الجمعة؛ "من بينهم سبعة شهداء من مدينة الخليل". عدد من الشهداء
ماًنا لشهداء فلسطينيين، ويرفض االحتالل تسليمها لعائالتهم كعقاب جث 20ويحتجز جيش االحتالل 

 لهم على ما قام به الشهداء من عمليات فدائية أو محاوالت بتنفيذ عمليات ضد االحتالل.
  22/12/2016، قدس برس

 
 : المشاورات مستمرة حول مشروع قرار وقف االستيطان اإلسرائيليالمصرية" الخارجية" .34

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن "المشاورات لم تنته : أ أ ش -القاهرة 
بعد بشأن مشروع القرار العربي الخاص باالستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

 بجامعة الدول العربية". االحتاللسواء في األمم المتحدة أو في إطار لجنة إنهاء 
بشأن ما تردد عن تأجيل مصر تصويت « سكاي نيوز عربية»على استفسار من قناة جاء ذلك ردا 

 مجلس األمن الدولي على مشروع قرار يدين االستيطان اإلسرائيلي. 
، أن لجنة إنهاء االحتالل بجامعة الدول العربية قررت في اجتماعها األخير «أبو زيد»وأضاف 

الموقف بشأن مشروع القرار العربي في اجتماع الحق، وأنه بالقاهرة اإلثنين الماضي، أن تعاود تقييم 
على ضوء تلك التطورات وتقييم فرص اعتماد مجلس األمن الدولي مشروع القرار سوف تتخذ 

 المجموعة العربية قرارها المناسب".
 22/12/2016القاهرة، الشروق، 
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 : تعويض لبنان عن البقعة النفطية"إسرائيل"قرار دولي ضد  .35

 21ير البيئة طارق الخطيب أن الجمعية العامة لألمم المتحدة تبّنت في اجتماعها المنعقد في أعلن وز 
التي تسّبب « البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية»، القرار الحادي عشر حول 2016كانون األول 

معية صّوتت ، وأكد أن الج«بها العدوان اإلسرائيلي على خزانات الوقود في معمل الكهرباء في الجية
دول ضد هي: أستراليا، كندا، إسرائيل، جزر  8صوتًا مؤيدًا مقابل  166جانب القرار بأغلبية  إلى

دول عن  7مارشال، واليات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، باالو، الواليات المتحدة، فيما امتنعت 
 لسودان، تونغا، فانواتو.التصويت هي: الكاميرون، الكونغو، هندوراس، بابوا غينيا الجديدة، جنوب ا

جاء في القرار أن الجمعية العامة ترى أن البقعة النفطية قد لّوثت الشواطئ اللبنانية »وأشار إلى أنه 
وكّررت الجمعية طلبها إلى حكومة «. آثار وخيمة على االقتصاد اللبناني إلىتلوثًا شديدًا، ما أدى 

افي لحكومة لبنان لهذا الضرر، وكذلك إلى البلدان إسرائيل أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والك
 «.األخرى المتضررة مباشرة من البقعة النفطية، مثل سوريا

ألزم إسرائيل بدفع تعويض عن »أن القرار، وهو ثمرة تعاون وزارَتْي الخارجية والبيئة  البيئةوأكد وزير 
لدول عن األعمال غير المشروعة التي التي تكّبدها لبنان انطالقًا من مبدأ مسؤولية ا األضرارقيمة 

 «.مليون دوالر 856.4 ترتكبها، وتبلغ قيمة التعويض
 23/12/2016، السفير، بيروت

 
 ا لضمان تأييد مشروع قرار حيال المستوطناتنواصل مشاوراتنس :الجامعة العربية .36

ورات حول مشروع أعلنت الجامعة العربية مساء الخميس أنه تقرر مواصلة المشا :القاهرة ـ )أ ف ب(
 األراضيقرار مطروح على مجلس األمن الدولي يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها االستيطانية على 

 ، بعدما طلبت مصر تأجيل التصويت عليه.”تأييده“الفلسطينية المحتلة لضمان 
بالشأن وفي ختام اجتماع تمت الدعوة إليه بشكل مفاجئ مساء الخميس للجنة الوزارية العربية المعنية 

اللجنة استمعت “العام للجامعة العربية احمد بن حلي للصحافيين إن  األمينالفلسطيني، قال نائب 
إلى العرض الذي قدمه وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس اللجنة بشأن ما تم من اتصاالت 

الفاعلة في مجلس في األمم المتحدة في إطار المجموعة العربية ومع القيادة الفلسطينية ومع الدول 
األمن، لضمان الدعم الالزم عند تقديم مشروع القرار العربي إلى مجلس األمن حتى يكون هناك تأييد 

 ”.له
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المشاورات جارية ومستمرة ومكثفة، ووزير الخارجية المصري رئيس اللجنة “وأضاف بن حلي إن 
ات مفتوحة، وستواصل هذه وضع اللجنة في الصورة الكاملة لهذه االتصاالت واللجنة في اجتماع

 ”.االجتماعات
سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية جمال الشوبكي، الذي حضر  أنغير 

إن موقفنا كفلسطين، وبناء على ما وصلنا من القيادة الفلسطينية ومن اجتماع “االجتماع، قال 
 االستيطانمن على القرار المقدم بإدانة المندوبين في نيويورك، أن نذهب للتصويت في مجلس األ

مزيد من المشاورات ألن هناك  إلىاإلسرائيلي الليلة، لكن كانت هناك وجهة نظر لمصر بأننا بحاجة 
 ”.آراء مختلفة تصل إلى رئاسة اللجنة

قال إننا سنبقى في “وتابع في تصريحات للصحافيين في ختام االجتماع أن وزير الخارجية المصري 
شاور لمدة يومين وهذا يعني أن التصويت على القرار في مجلس األمن لن يجري الليلة رغم حالة ت

أن موقفنا كان واضحا بأننا نرغب في أن يجري التصويت الليلة، ولكن سنلتزم بقرار المجموعة 
 ”.العربية وما تتوصل إليه من نتائأ بناء على تلك االتصاالت

 22/12/2016، رأي اليوم، لندن
 
 صفاقس ومسؤوَلين أمنَيين إثر اغتيال الزواري  واليتعزل  تونس .37

أعلنت الحكومة التونسية أمس عزل والي صفاقس )وسط شرق( واثنين من كبار  : أ.ف.ب -تونس
من اغتيال مهندس طيران أمام منزله بصفاقس في  أسبوعالمسؤولين األمنيين في الوالية وذلك بعد 

 .إلسرائيلعملية منسوبة 
اآلتي ذكرهم من  اإلطارات إعفاءكومة في بيان "قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد الح وأعلنت

مهامهم: والي صفاقس )حبيب شواط(، مدير إقليم )مديرية( األمن الوطني بوالية صفاقس، رئيس 
 منطقة األمن )مديرية( الوطني بصفاقس الجنوبية".

ليم التيساوي واليا على صفاقس خلفا يوسف الشاهد قرر تعيين س أنوأضافت الحكومة في بيان ثان 
غداة تصريح للشاهد األربعاء لوح فيه بـ"تتبع كل من أجرم أو تواطأ أو  إقالتهللشواط الذي جاءت 

 قصر" في ملف عملية االغتيال.
يقيم في المجر والثاني في النمسا  األولحددت هوية شخصين "دبرا" عملية االغتيال،  إنهاوقالت 

" قتال الزواري أجنبيةعربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين "مالمحهما  أصولوأحدهما من 
 مدبري االغتيال شرعوا في التخطيط له منذ حزيران الماضي. أن وأوضحتفي صفاقس ثم هربا. 
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القضاء مذكرات توقيف بحق ثالثة مشتبه بهم في االغتيال بينهم صحفية أجرت  أصدر واألربعاء
 ري.مؤخرا حوارا مع الزوا

 23/12/2016، الحياة الجديدة، رام ه
 
يا  وزير تونسي  .38  بالزواري: نتحرك للكشف عن القتلة داخل البالد وخارجها معز 

، للكشف عن «سريعاً »من بّسام بن ضو: قال وزير تونسي، األربعاء، إن التحقيقات تجري  –تونس 
وخارجها. جاء ذلك في تصريحات الجناة في جريمة اغتيال المهندس محمد الزواري، داخل البالد 

للصحافيين، أدلى بها وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، خالل تعزية ألسرة الزواري 
قدم بتكليف من رئيس الحكومة يوسف الشاهد »بمنزلها بوالية صفاقس، جنوبي البالد. وأوضح أنه 

 «.ة التونسيةلتقديم واجب العزاء تجاه عائلة الشهيد نيابة عن الحكوم
لم تتأخر فيما يخص هذه الجريمة النكراء، ولكنها كانت تحلل وتستنتأ، »وأضاف أن الحكومة 

وتنتظر التقرير المبدئي، من وزارة الداخلية، وقد تحركنا عند تأكيد وزير الداخلية تورط جهات أجنبية 
ال »، قبل أن يضيف «ىاستهدفت العلم بدرجة أول»وأشار إلى أن الجريمة «. في جريمة االغتيال

كالشجرة التي تغطي الغابة، وأعني هنا أننا نعيش  –رغم بشاعتها  –يجب أن تكون هذه الجريمة 
 «.تحسنًا في الوضع األمني، وقد تحولنا من الوضع الدفاعي إلى الوضع االستباقي

رية الجنسية(، وتطرق الوزير التونسي إلى دعوات تسوية الوضع القانوني إلقامة أرملة الزواري )سو 
، ولم يوضح إن كانت السلطات ستمنحها «هي ابنة تونس وستكون إقامتها معنا»في البالد، قائاًل: 

 الجنسية أم حق اإلقامة فقط.
 23/12/2016، القدس العربي، لندن

 
 واشنطن: كنا نتطلع للتصويت على مشروع قرار مجلس األمن بشأن االستيطان .39

طق الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية جون كيربي عصر قال النا :سعيد عريقات-واشنطن
الذي  اإلسرائيليبالده كانت تتطلع لمناقشة فحوى مشروع القرار المتعلق باالستيطان  إنالخميس 

 .األخيرةلكنها سحبته )مصر( في اللحظات  األمنتقدمه مصر لمجلس  أنكان من المفترض 
ت كوم بهذا الخصوص "كنا نتوقع ونتطلع لطرح مشروع وقال كيربي ردًا على أسئلة "القدس" دو 

القرار للمناقشة وللتصويت عليه، ولكن مصر قررت سحبه، وال نعرف ما إذا كانت ستتقدم بمشروع 
 قرار جديد".
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أن وزير الخارجية جون كيري تحدث مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعد  إلىكيربي  وأشار
مع نظيره المصري مساء  أيضارار، مؤكدًا أن الوزير )كيري( كان تحدث أن سحبت مصر مشروع الق

 (.21/12األربعاء )
وأكد كيربي لـ "القدس" دوت كوم "لقد كان الوزير ينوي إلقاء كلمة شاملة صباح الخميس يشرح فيها 

مصر  لحل الصراع وتحقيق السالم وقيام حل الدولتين، ولكن قرار األميركيةرؤيته، ورؤية اإلدارة 
 سحب مشروع القرار جعل من خطاب كهذا غير مناسب".

وبانت خيبة األمل لعدم تقديم القرار للتصويت في مجلس األمن بين سطور ما قاله كيربي، الذي 
 كان صرح قبل يومين بأن االستيطان "غير قانوني".

لكن "خطاب وقال كيربي أنه ال يعرف متى أو إذا ما كانت مصر ستتقدم بمشروع جديد أم ال، و 
 الوزير الشامل ال يعتمد بالضرورة على طرح مشروع قرار".

وكان مصدر أميركي مطلع أخبر "القدس" دوت كوم صباح اليوم الخميس، أن واشنطن "ستمتنع عن 
 التصويت بما يسمح بمرور مشروع القرار".

 22/12/2016، القدس، القدس
 
 سرائيليالفيتو لمصلحة االستيطان اإل استخداممب: يجب اتر  .41

مب الخميس الرئيس المنتهية واليته باراك أوباما إلى ادعا الرئيس األميركي المنتخب دونالد تر 
استخدام حق النقض )فيتو( ضد قرار أممي يدعو لوقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي 

حكومة الفلسطينية المحتلة، بينما أعلن في وقت الحق عن تأجيل التصويت على القرار بطلب من ال
مب باستخدام الفيتو لعرقلة مشروع القرار الذي يدين بناء وتوسيع اوقد طالب تر  المصرية.

 المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
مب دعوته إلى استخدام حق النقض بالقول إن تمرير القرار سيجعل إسرائيل في موقف اوعلل تر 

  للغاية لكل اإلسرائيليين".تفاوضي أضعف، "ولن يكون عادال
وكتب في تدوينة على حسابه في تويتر "يجب استخدام الفيتو بشأن القرار الذي يتم النظر بشأنه في 

 مجلس األمن في األمم المتحدة".
مب إلى مالمح السياسة الخارجية التي اوحسب صحيفة نيويورك تايمز األميركية، يشير موقف تر 

 20لشرق األوسط تحديدا، عندما تتسلم رسميا مقاليد الحكم يوم ستنتهجها إدارته في ملف ا
 يناير/كانون الثاني المقبل.

 23/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 الفرنسي: المؤتمر الدولي للسالم في باريس منتصف الشهر المقبل الخارجيةوزير  .41
المؤتمر الدولي للسالم  قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت أن: رندة تقي الدين -بيروت 

 دولة. 70الخاص بالشرق األوسط سيعقد في باريس منتصف الشهر المقبل، بمشاركة نحو 
وأوضح خالل لقاء في السفارة الفرنسية في بيروت أمام عدد من الصحافيين الذين واكبوا زيارته 

عقده في باريس ما زالت فرنسا مصممة على »وأضاف: «. أبلغت اللبنانيين عن المؤتمر»لبنان: 
كانون الثاني )يناير( هو الموعد المحدد ووجهت  15»وتابع: «. لتأكيد مجددًا ضرورة حل الدولتين

 «.سبعين دولة. لن نتخلى )عن هذا المسعى( اآلن إلىالدعوة 
وسئل عن مشروع القرار الذي كان مقررًا أن يطرح مساء أمس أمام مجلس األمن في شأن 

دانتي لالستيطان»غير قانوني، مضيفًا:  ستيطانإن االاالستيطان، فقال  وتابع: «. تعرفون موقفي وا 
سنبحث هذا النص بعناية. المستوطنات الحالية تضعف الموقف تمامًا وتسبب توترًا وتبعدنا عن »

 «حل الدولتين.
ستوجه أيضًا  إن دعواتأمس عن مصدر ديبلوماسي فرنسي قوله « رويترز»ذلك، نقلت وكالة  إلى
مع هذه  إن التعاملوقال  نتانياهو وعباس للقاء الرئيس فرانسوا هوالند الستعراض نتائأ المؤتمر.إلى 

القضية بات مهمًا أكثر من أي وقت مضى، في ظل الغموض الذي يكتنف كيفية تعامل اإلدارة 
 .«بوسعكم أن تروا أن األمر مبرر أكثر في هذا السياق»األميركية المقبلة مع القضية. وتابع: 

 23/12/2016الحياة، لندن، 

 
 بإدارة ترامب! "إسرائيلي"تربص  .42

 د. محمد السعيد إدريس
على الرغم من كل التطمينات التي صدرت على لسان الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب 

، «اإلسرائيليين»للكيان الصهيوني سواء أثناء حملته االنتخابية أو في أعقاب إعالن فوزه، فإن 
، يشعرون بالقلق وحريصون على ترويض اإلدارة الجديدة قبل أن تبدأ. ضمن هذا االهتمام كعادتهم
بين متفائلين بتصريحات الرئيس المنتخب وخاصة تعهده بأنه لن يفرض شيئًا « اإلسرائيليون »انقسم 
وهنا كانت األنظار تتجه مباشرة إلى مطلبين، األول، أنه ال قيود على مشروع «. إسرائيل»على 

الستيطان الذي كانت ترفضه، أو على األقل تتحفظ عليه إدارة باراك أوباما، على أمل أن يؤدي ا
قبول اإلدارة الجديدة لمشروع االستيطان إلى إصدار تشريع ضم الضفة الغربية إلى الكيان، تتويجًا 

بيلي لجهود مضنية يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء من خالل نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطو 
تسوية البؤر »وبمشاركة وزيرة العدل اييلت سكيدر العقل المدبر إلصدار مشروع قانون 
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-« اإلسرائيلي»أما المطلب الثاني فهو فرض خيار التفاوض الثنائي المباشر «. االستيطانية
كأساس ألي تسوية، ورفض أي أطر أخرى للتفاوض تشارك فيها أطراف أخرى،  الفلسطيني

 لتحديد األمم المتحدة وقراراتها الصادرة بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. والمقصود هنا با
خيار الدولة »نهائيًا، وفرض « خيار حل الدولتين»الهدف األساسي من هذين المطلبين هو تصفية 

على كل فلسطين، والتعامل مع العرب سكان الضفة الغربية كأقلية قومية داخل الدولة « اليهودية
 .الفلسطينية-« اإلسرائيلية»دية، والتجاهل التام لقطاع غزة ضمن أية ترتيبات تخص العالقات اليهو 

ذا كان المؤتمر الديبلوماسي لصحيفة  هذا العام الذي عقد في القدس المحتلة « جيروزاليم بوست»وا 
حول المداخل األهم لتحقيق « اإلسرائيلية»قد كشف نقاط خالف أساسية بين أقطاب الحكومة 

أجمع على مطلب استراتيجي أكثر أهمية وهو « اإلسرائيلي»المكاسب، فإن العقل االستراتيجي 
هي « إسرائيل»التأسيس لنظام إقليمي شرق أوسطي جديد قائم على االستقطاب اإلقليمي تكون فيه 

ل العربية الدولة القائدة والمسيطرة، انطالقًا من قناعة بأن الصراع المتفجر اآلن داخل العديد من الدو 
وخاصة في سوريا والعراق وليبيا واليمن ينبئ بمآالت تقسيمية لهذه الدول على أسس عرقية وطائفية، 

لفرض هذا الخيار، وهذا هو التحدي األساسي مع إدارة « إسرائيل»التاريخية ل« الفرصة»وهذه هي 
 دونالد ترامب.

م هذا التوجه، ألنها تهيئ فرص تخد« جيروزاليم بوست»الخالفات التي ظهرت في مؤتمر صحيفة 
عن مسار تحقيق األهداف االستراتيجية التي كانت مستحيلة. كان هذا « اإلسرائيلي»االنقضاض 

بالوسع تحقيق حل مع »المشروع اإلقليمي هو جوهر رؤية نتنياهو في ذلك المؤتمر حيث أوضح أنه 
إذا نجحت في تأسيس ما تسميه « ئيلإسرا»فرهان نتنياهو على أن « الفلسطينيين عبر الدول العربية

مع دول عربية وتركيا في مواجهة إيران ومحورها سيكون بمقدورها إنهاء أي « محور االعتدال»ب 
صراع أو خالف حول فلسطين. أما مداخالت وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ووزير التعليم رئيس 

إدارة ترامب. « ترويض»ر حول كيفية اليميني نفتالي بينيت فكانت تتمحو « البيت اليهودي»حزب 
بسياسة تحقق نجاحات مع اإلدارة األمريكية وتفادي اإلخفاقات السابقة مع إدارة »ليبرمان طالب 

حول إبعاد ترامب نهائيًا عن خيار حل »، أما تركيز نفتالي بينيت فكان بوضوح شديد «أوباما
 «.الدولتين

أواًل، ثم الدخول معه في « الدولة اليهودية»لقبول بخيار هذا التوجه هو البداية لدفع إدارة ترامب ل
وعلى رأسها « اإلسرائيلية»لتأسيس النظام اإلقليمي الجديد. فالحكومة « إسرائيلية» -شراكة أمريكية 

كقيادة إقليمية للشرق األوسط، أي « إلسرائيل»نتنياهو تريد الحصول من ترامب على اعتماد أمريكي 
إلعادة ترسيم خرائط التحالفات والصراعات في الشرق « اإلسرائيلية»يدة بالرؤية التزام اإلدارة الجد
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الروسي في سوريا، ومنع إيران من أن تكون قوة فاعلة  -األوسط خاصة تحجيم التحالف اإليراني 
 في إدارة سوريا الجديدة.

تين، واألخذ وكان السؤال المباشر بهذا الخصوص هو كيف يمكن إبعاد ترامب عن خيار حل الدول
 القائدة؟« الدولة اليهودية»به نحو خيار 

من هنا جاء ميل نتنياهو لألخذ بنصائح عاموس يدلين رئيس معهد األبحاث القومي الذي ينصح 
بالتوصل إلى تفاهم حول النقاط المهمة إلعادة العالقات الخاصة وتعزيز التحالف االستراتيجي بين 

خاصة ملف السياسة اإلقليمية إليران، وفي مقدمته الملف  البلدين والبحث في الملفات المهمة
السوري، خصوصًا وأن ترامب يرغب في عالقة جيدة مع الروس، وضرورة االتفاق مع  -اإليراني 

اإلدارة األمريكية الجديدة على مبدأ عدم منح الشرعية للمشروع النووي اإليراني، والعودة إلى التنسيق 
البلدين لكشف الخروق اإليرانية واالتفاق على قيام الواليات المتحدة بمنح االستخباراتي الكامل بين 

 كل القدرات العسكرية للعمل إذا تم استنفاد كل الوسائل األخرى.« إسرائيل»
، ويتربصون إلدارة ترامب من خالل إعداد ملفاتهم االستراتيجية بعيدًا عن «اإلسرائيليون »هكذا يفكر 

في مقترحات تتعارض مع أهدافهم « إسرائيل»دي بهذه اإلدارة إلى توريط أية مجاالت هامشية قد تؤ 
 العليا.

 23/12/2016الخليج، الشارقة، 
 
 .. إرضاء  إلسرائيل!"بيكو –سايكس "تعديل  .43

 أسعد عبد الرحمن
قبل أن يصبح مستشار الرئيس جيمي كارتر لشؤون األمن القومي في سبعينيات القرن الماضي، دعا 

االعتماد على األصوليات الدينية لمواجهة الخطر »إلى « زبغنيو بريجنسكي»ميركي األكاديمي األ
شعال حروب األديان والطوائف، وتقوية التيارات الدينية  الماركسي، ولمواجهة هيمنة رجال الدين وا 

، والحرب 1980بل إنه أعلن في عام «. التي ال ترى العالم إال من زاوية الدين والخالفات الدينية
المعضلة التي ستعاني منها الواليات المتحدة من اآلن »لعراقية اإليرانية تطحن مقدرات البلدين، أن ا

فصاعدًا هي كيف سيمكن تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الخليجية األولى الجارية بين 
يران، تستطيع أميركا من خاللها تصحيح حدود سايكس   «.بيكو-العراق وا 

سر  ائيليًا، الحديث عن مشاريع التقسيم والتجزئة عربيًا هو جذر وأصل الحديث عن بداية صهيونيًا وا 
البدايات في المشاريع المشابهة التي وضعتها وروجت لها مؤسسات غربية. وعن بداية البدايات، من 
المستحيل، مثاًل، تجاهل الطروحات واألفكار الصادرة عن القيادات الصهيونية التي هي أصاًل، 
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ية المنشأ واإلقامة والعمل، ثم القيادات اإلسرائيلية الحقًا التي كلها تصب الماء في طاحونة غرب
، 1963من الفرات إلى النيل. وعلى سبيل المثال ال الحصر، في عام « إسرائيل الكبرى »تحقيق حلم 

يمونة، أعلن أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني )دافيد بن غوريون( في خطابه في افتتاح مفاعل د
كما أنه «! أمن هذا الكيان يتحقق عندما يكون أقوى عسكريًا من أي تحالف عربي محتمل»أن 

قوتنا ليست في سالحنا النووي.. بل في تدمير ثالث دول عربية كبرى حولنا، هي العراق »القائل: 
هذا ال وسوريا ومصر.. وتحويلها إلى دويالت.. متناحرة على أسس دينية وطائفية.. ونجاحنا في 

 «.يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على غباء اآلخرين
أعدها أحد  1982الناطقة بلسان المنظمة الصهيونية، تم نشر وثيقة في عام « كيفونيم»وعبر مجلة 

العقل المدبر للعديد من استراتيجيات حزب « عوديد ينون »أهم الباحثين والمفكرين فيها، هو 
فالحدود »العالم اإلسالمي كله اعتمادًا على التقسيم الطائفي « لبننة»اليميني، خالصتها « الليكود»

وضعتها الدول االستعمارية دون اعتبار لهويات الشعوب وتوجهاتها، فيما معظم الدول العربية تضم 
ثم يضيف: «. إرساء شرعية دولة إسرائيل»، معتبرًا أنها الطريقة الوحيدة لـ«عدة طوائف غير منسجمة

 «.ل طائفة ستكون لها دولة، فوجود دولة يهودية يصبح مبررًا تمامًا من الناحية األخالقيةوبما أن ك»
، الناشط في اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة «جيفري جولدبرج»، كتب 2008وحديثًا، في عام 

« نتيكذا أتال»اإلسرائيلي، سلسلة مقاالت في مجلة « الدفاع»األميركية، والجندي السابق في جيش 
الشهرية، ترسم خريطة جديدة للشرق األوسط، أضاف إليها دولة جديدة في جنوب السودان، وهو ما 
تحقق بعد ذلك بأربع سنوات فقط، فضاًل عن دولة جديدة مستقلة في سيناء، وتقسيم الصومال، ودولة 

لبنان،  ومركزيته في جنوب« حزب هللا»درزية في شمال األردن وجنوب سوريا. ثم اعترف بقوة 
فتصور له دولة شيعية مستقلة! وكذلك دولة كردستان، مع إعادة تقسيم سوريا والعراق واألردن ضمن 

نية، ودولة العراق الشيعية.  4 دول هي دولة سوريا الكبرى، ودولة األردن الكبرى، ودولة العراق السُّ
 كما أوصى بوضع شبه جزيرة سيناء تحت سيطرة دولية.

، الذي تنازل عن جنسيته «كين أوكيف»ال تقرأ وال تتابع، فالباحث األميركي لكن يبدو أننا أمة 
األميركية بسبب سياسة بالده الخارجية، تحدث بمرارة وغضب في إحدى حلقات برنامأ أميركي 

استراتيجية »، «ينون »، مستشهدًا باألدبيات اإلسرائيلية وعلى رأسها كتاب «الحروب الغبية»بعنوان 
فها الذي بات يتحقق اآلن على األرض في كلٍّ من العراق وسوريا، أال وهو تفكيك ، وهد«إسرائيل

الدول القائمة، من خالل تنشيط الخالفات اإلثنية والطائفية وتنشيط أسباب الكراهية، داعيًا في ذات 
«. قطع جميع المساعدات عن إسرائيل باعتبارها دولة إجرامية وفق القانون األميركي»الوقت إلى 

ُيذَكر بين الفترة واألخرى، وهو نجل « ميكو بيليد»ي المقابل، ال يزال موقف الكاتب اإلسرائيلي وف
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اإلسرائيلي، وكيف تحول من صهيوني إلى « الدفاع»أحد كبار ضباط جيش « ماتي بيليد»الجنرال 
من « لسطينابن الجنرال.. رحلة إسرائيلي في ف»داعية سالم منعت الدولة الصهيونية كتابه المعنون بـ

إسرائيل دولة عنصرية، فاشية، ظالمة، سارقة، ناهبة حصلت »التداول، حيث خلص فيه إلى أن 
إسرائيل تنظيم إرهابي لكنه يمتلك مؤسسات على رأسها جيش »كما قال: «. على شرعية دولية مزيفة

 «.هدفه األول واألخير اإلرهاب
تحدث في منطقتنا تصب في صالح الدولة العالم العربي في مأزق، وكل األحداث المؤلمة التي 

ال ماذا  الصهيونية، والتي تظهر اليوم كأنها الدولة الوحيدة الديمقراطية اآلمنة في الشرق األوسط، وا 
تعني العملية اإلرهابية في مدينة الكرك األردنية؟! وماذا تعني كذلك عملية تفجير كاتدرائية العباسية 

ما يحدث في سوريا والعراق واليمن وليبيا! الفتنة التي تستهدف  في القاهرة؟! طبعًا دون أن ننسى
األمن القومي للبلدان العربية لطالما كانت صناعة لها مخططون ومنفذون ناشطون، داخليون 
وخارجيون، على رأسهم إسرائيل التي تواصل، منذ خمسينيات القرن الماضي، العمل على تفتيت 

 «!ال ترى، ال تسمع، وال تتكلم»كأننا أمة:  الدول العربية إلى دويالت.. ونحن
 23/12/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 
 : هل آن األوان؟التشريعيالمجلس  .44

 أ.د. يوسف رزقة
م يعقد المجلس التشريعي جلسة جامعة تجمع نواب حركة حماس، ونواًبا من 2007ألول مرة منذ 

هو مناقشة قرار المحكمة الدستورية حركة فتح. الدافع المباشر الجتماع الطرفين في جلسة واحدة 
التي منحت عباس الحق في رفع الحصانة عن أي من نواب المجلس التشريعي خالًفا للنظام 

 السياسي الفلسطيني.
بعد أن رفع عباس الحصانة عن خمسة من نواب فتح في المجلس استنكر نواب المجلس التشريعي 

 سة مشتركة لمناقشة قانونية ما جرى، وتداعياته.هذه الخطوة السيئة، وقرروا التعاون في عقد جل
أجندة الجلسة في هذه المرة أو في مرات قادمة يجب أن تناقش تغوالت السلطة التنفيذية على 
المجلس التشريعي، وال مانع من دراسة إمكانية إقالة رئيس السلطة، فاإلقالة حق أساس للمجلس كما 

 بينها القانون األساس الفلسطيني.
بغي للجلسة أن تذهب باتجاه الدفاع عن النفس فقط، فالقانون األساس يعطي المجلس حق رفع ال ين

الحصانة عن الرئيس، وحق اإلقالة، وال يعطي هذا الحق إلى رئيس السلطة، الذي يحلف اليمين 
 الدستورية أمام المجلس على احترام القانون.



 
 
 
 

 

 34 ص             4147 العدد:        23/12/2016 جمعةال التاريخ: 

                                    

اس وتغوالته أصابت حماس وفتح وغيرهما ال بأس أن توّحد المصائب المصابين، فديكتاتورية عب
على السواء، والرجل يحكم من رأسه كما يقولون؟! وليس عيًبا أن يجتمع نواب من فتح وحماس في 

 مثل مصيبة المحكمة الدستورية التي أقيمت لحماية تغول عباس قانونًيا.
ر المجلس، وتنظيم إن أول قرار يجدر أن يخرج عن اجتماع المجلس التشريعي هو إعادة تفعيل دو 

عقد جلساته الدورية، وأن تكون جلسة األربعاء بداية جديدة لعهد جديد من تفعيل المجلس والقانون 
 والتأكيد على فصل السلطات.

إن اجتماعا مشتركا يفشل ال سمح هللا في استعادة العافية لجلسات المجلس التشريعي ال يعد اجتماعا 
ت المتخذة ضد المحكمة الدستورية، وضد رفع الحصانة، ألن ناجحا وناجعا، مهما كانت القرارا

المجلس للشعب كله، ولقضايا الشعب كلها، وليس لقضية خاصة، مع ما لهذه القضية من قيمة 
 قانونية عامة.

هناك عشرات من القضايا التي سجلت تعديات السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ويكفي منها 
ريعي، ووقف صرف رواتب نواب المجلس منذ سينين، وعدم احترام قرارات وقف عمل المجلس التش

 المجلس في وقف التنسيق األمني، وغيرها.
لست أدري هل كانت جلسة األربعاء بداية جديدة لجلسات المجلس التشريعي بعودة حضور فتح 

طة تنفيذية والمقاطعين للمجلس لمدراسة حق الشعب في الرقابة والمساءلة والتشريع، في ظل سل
عطلت المجلس، ومنعت رئيس المجلس من ممارسة عمله المعتاد ألسباب واهية دون أن تقدم بديال 

لقد آن األوان لوقف مقاطعة أعضاء فتح لجلسات المجلس التشريعي، وآن األوان  توافقيا أو قانونيا.
 ه.ألن يمارس التشريعي سلطاته بقوة القانون دون خشية من رئيس السلطة وأجهزت

 22/12/2016، فلسطين أون الين
 

 وظلم ذوي القربى… اإلسرائيلي االستيطان .45
 رأي القدس
كان من المفترض أن يصوت مجلس األمن التابع لألمم المتحدة مساء أمس الخميس على مشروع 
قرار واضح، يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى عكس 

سابقة، كان الفلسطينيون يتوقعون امتناع الواليات المتحدة األمريكية عن استخدام حق المرات ال
تحظى  –النقض )الفيتو( ضد مشروع القرار، لكن المفاجأة أتت لألسف من الشقيقة الكبرى مصر 

والتي شاركت بصياغة مشروع القرار، وقررت فجأة تأجيل  -حاليا بعضوية غير دائمة في المجلس
 ليه.التصويت ع
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بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة االستيطان في األراضي الفلسطينية »مشروع القرار يطالب إسرائيل 
ال يستند إلى أي »كما يشير إلى أن بناء إسرائيل للمستوطنات «. المحتلة بما فيها القدس الشرقية

شديدا من أن ويبدي القرار قلقا «. أساس قانوني أو دستوري وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي
  «.يعرض للخطر الشديد الحل القائم على أساس الدولتين»استمرار النشاط االستيطاني 

رغم أن البيت األبيض رفض التعليق، وتوضيح كيف ستصوت الواليات المتحدة، التي عادة تحمي 
لى أن إسرائيل من أي إجراء داخل األمم المتحدة، توقع بعض الدبلوماسيين والمتابعين للمرة األو 

يسمح الرئيس باراك أوباما بالموافقة على القرار من خالل االمتناع عن التصويت، وتسجيل انتقاد 
 أمريكي للبناء على أراض محتلة يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها.

نتخب دونالد وهذا ما يفسر استنفار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس األمريـــــكي الم
ترامب اللذين طالبا أوال البيت األبيض باستخدام الفيــــتو ضد مشروع القـــــرار، ويبدو أن البيت األبيض 

الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان  أسلوبلم يبدد مخاوفهما، فاستخدما 
 مم المتحدة بتأجيل التصويت.سريعا بتلبية الطلب، ووجه بدوره أمرا للبعثة المصرية لدى األ

المتطرفة  اإلسرائيليةوعلى افتراض تمرير القرار في مجلس األمن، لم يكن المتوقع أن تلتزم الحكومة 
به، وكعادتها ستهمله وتواصل سياساتها االستفزازية، وهي واثقة من عدم المحاسبة. وكانت األمم 

 446نيات القرن الماضي، ومنها القرار رقم المتحدة أدانت االستيطان في قرارات عديدة منذ سبعي
الذي أكد عدم شرعية االستيطان ونقل السكان اإلسرائيليين إلى األراضي الفلسطينية،  1979لسنة 

الذي قضى بوقف االستيطان بما في ذلك القدس، وبعدم االعتراف  1979لسنة  452والقرار رقم 
 يك المستوطنات.الذي دعا إلى تفك 1980لسنة  465بضمها. والقرار 

، التي كان برلمانها )الكنيست( صادق في وقت سابق إسرائيلهذه القرارات وغيرها لم تؤثر بسياسة 
هذا الشهر على مشروع قرار يضفي الشرعية على البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية 

نهاء أي أمل في إق لألراضيالمحتلة والذي يعتبر ضما فعليا  امة دولة فلسطينية قابلة المحتلة وا 
 للحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بأي قرار دولي جديد ضد االستيطان، إال انه من المؤلم حقا  إسرائيلورغم التوقعات بعدم التزام 
يوسي  اإلسرائيلي، ووصفها الصحافي إسرائيلتسهيل دولة عربية هذه المهمة، التي احتفلت بها 

على  إلسرائيلورد شكر  أمنىجاء ثمرة تعاون  إسرائيلالسيسي قرارا ضد ميلمان قائال: إن تأجيل 
 في سيناء. اإلرهابعن خاليا  إسرائيلالمعلومات االستخبارية التي تقدمها له 

 23/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 يكفي أن يكون الزواري غير مرشح لجائزة نوبل للسالم كي تقوم بتصفيته إلسرائيلبالنسبة  .46
 ليفي جدعون 

؟ ماذا كانت ”رفائيل“ األمنيةماذا كان سيحدث لو أن أحدا تعرض لحياة مهندس في الصناعات 
ستقول في حينه؟ من هي الدول التي تقوم بقتل الناس بعيدا عن حدودها؟ إن قتل محمد  إسرائيل

ال، مر هنا بصفير االنفع "رئيس الذراع الجوية لحماس"على لقب  إسرائيلالزواري الذي حصل في 
 فقط صفير االنفعال، في حدود المسموح.

لختنشتاين، أو  ألمارةال أحد يعرف بالطبع من الذي قام بعملية التصفية. يمكن أن تكون خلية القتلة 
. الكتاب والمحللون العسكريون رددوا ما سمح لهم بترديده، مع أفريقياالتجسس لجمهورية مركز  أذرع

يتبادلون الغمزة الوهمية  –كمن يحافظ على أسرار كهذه  –ههم القليل من االبتسام السري على شفا
في السنة “شريكة في السر. وقال أحدهم:  أيضا. ويمكن أن تكون هي األخبارمع مقدمة نشرة 

اهتم يوسي كوهين بالتغيير التنظيمي في الموساد، وتفرغ اآلن للتغيير التنظيمي في حماس.  األولى
 لم تكن قاتال فلن تكون محترما. إذاية. في دولة السوسو، برافو، برافو. لقد تمت التصف

افيغدور ليبرمان، وزير الدفاع، كسر أول أمس الصمت، ولحسن الحظ أننا ال نسمع منه الكثير منذ 
تم قتل شخص في تونس، فهو كما يبدو شخص ال يحب السالم، وليس مرشحا لجائزة  إذا“تعيينه: 

جانب الطائرات الصغيرة، مثل تلك  إلىفيع لليبرمان. صورة القتيل ما هذا التهكم الر ”. نوبل للسالم
االستراتيجي، كما  اإلنجازلم تقلل من  أيضافي طفولتنا، هي  األخشابالتي كنا نقوم بتركيبها من 

ردد المحللون. رئيس الذراع الجوية هو رئيس الذراع الجوية، حتى لو كانت هذه الذراع تتكون من 
بطائرات بدون طيار وطائرات متملصة، وُيمنع  إلسرائيلوالسؤال هو لماذا يسمح طائرات من الورق. 

 ذلك على الفلسطينيين.
التي ال  األسئلةالسوسو، ونحب المبالغة في خيالنا بقوة العدو، ونكره جدا طرح  أعمالنحن ُنحب 

لك. ال أحد يعرف لزوم لها. إن من قتل الزواري كان يعرف ما الذي يفعله. ويحظر علينا التشكيك بذ
فعل كل شيء.  أيضاشيئا وهذا أفضل. في ظل هذا الظالم ُيسمح فعل كل شيء. ومن الحكمة 

 كي يتم قتله.” لم يكن مرشحا لجائزة نوبل للسالم“ويكفي أن المقتول 
للخطر. وكانت تصفيته أمرا ملحا.  إسرائيلمن المحتمل أن يكون الزواري قد عرض أمن ووجود 

 .أيضاكان ال داعي له، بل هو فظيع  أخرى قتل  أعمالأن هذا القتل مثل  أيضاولكن ربما 
أبو جهاد أمام زوجته  1988في العام  إسرائيلليس بعيدا عن المكان الذي قتل فيه الزواري، قتلت 

تفاخروا بذلك لسنوات  األركانومن نفذوها من فرقة ”. عرض المضمون “وأوالده في عملية سميت 
ك القتل عالمات سؤال كثيرة: كان أبو جهاد يستطيع تعزيز مكانة القيادة طويلة. وقد ترك ذل
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ال يذرفون الدموع على الدماء المسفوكة. ويمكن أنه  إسرائيلالفلسطينية في زمن االتفاق. ولكن في 
ال حاجة للبكاء على دم الزواري، لكن ال يمكن الموافقة على قتله بشكل تلقائي وأعمى كأمر شرعي 

على شاكلته. ومن سيشكك في ذلك  أخرى  أعمال. إن هذا القتل سيشجع على سرائيلإلومطلوب 
 سيقولون له: ما الذي تعرفه. فبرعاية هذا يمكن فعل كل شيء.

ال يحصى، وقد زاد مع مرور السنين. ففي  إسرائيلمن قبل  واإلعداماتإن ضرر التصفيات والقتل 
وب وما هو مسموح لها. وال أحد يعرف دور أكثر مما هو مطل إسرائيلمناطق االحتالل قتلت 

الجيمس بوند في اتخاذ القرارات. لقد كانت هناك سنين كان فيها مجد بلغاريا على أكتاف عمالئها 
ال تقوم باستخدام  إسرائيل، بينما األمطارالذين كانوا يقتلون من يعارضون النظام بواسطة مظالت 

 ال تحمل الكثير من المجد. الهاأفعالمظالت ضد من يعارضون االحتالل، لكن 
 22/12/2016 ،هآرتس
 22/12/2016، رأي اليوم، لندن
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