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 الفلسطينية المحتلة يضايطالب بالوقف الفوري لالستيطان في األر  مجلس األمن يعتمد قراراً  .1

 2334عضوا وامتناع الواليات المتحدة عن التصويت اعتمد مجلس األمن الدولي القرار رقم  14بتأييد 
الذي كرر مطالبة إسرائيل بأأن توقأف رأورا وعلأو نحأو كامأل جميأة األنشأطة االسأتيطانية رأي األر  

 ة بما ريها القدس الشرقية. الفلسطينية المحتل
القأأرارا الأأذي قأأدمت مشأأروعل السأأنغاو ورنأأزوين وماليزيأأا ونيوزيلنأأداا أشأأد مأأن جديأأد أن إنشأأا  إسأأرائيل 

بمأأا ريهأأا القأأدس الشأأرقيةا لأأيس لأأل أي  1967للمسأأتوطنات رأأي األر  الفلسأأطينية المحتلأأة منأأذ عأأام 
ولي وعقبأة كبأرأ أمأام تحقيأ  حأل الأدولتين شرعية قانونية ويشكل انتهاشا صأاراا بموجأا القأانون الأد

حنو السنم العادو والدائم والشامل.  وا 
ألن تتقيأأأأأد تقيأأأأأدا صأأأأأارما بااللتزامأأأأأات  االسأأأأألطة القائمأأأأأة بأأأأأاالحتنو اعلأأأأأو واجأأأأأا إسأأأأأرائيل دا  ومؤك  أأأأأ

اتفاقيأأأة جنيأأأف الرابعأأأة المتعلقأأأة بحمايأأأة المأأأدنيين وقأأأت الحأأأراا أدان  بموجأأأاوالمسأأأؤوليات القانونيأأأة 
قرار جمية التدابير الرامية إلو تغيير التشوين الديموغراري ووضأة األر  الفلسأطينية المحتلأة والتأي ال

تشأأأمل إلأأأو جانأأأا تأأأدابير أاأأأرأ المسأأأتعمرات وتوسأأأيعهاا ونقأأأل المسأأأتوطنين ا سأأأرائيليين ومصأأأادرة 
 لة.األراضي وهدم المنازو وتشريد المدنيين ري انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الص

بمأا رأي ذلأك ريمأا  1967 ويونيأ /وأشد القرار أنل لن يعترف بأي تغييرات ري اطوط الرابة من حزيأران
 يتعل  بالقدس سوأ التغييرات التي يتف  عليها الطرران من انو المفاوضات.

 23/12/2016، نيويورك –المتحدة  األمممركز أنباء 
 

 ة للسياسة اإلسرائيليةقرار مجلس األمن صفع :الفلسطينيةرئاسة السلطة  .2
مس أالفلسطينية نبيل أبو ردينةا مسا   السلطة ا ف ا: اعتبر الناط  الرسمي باسم رئاسة -رام هللا 

الفلسأأأأطينية  األراضأأأأيرأأأي  ا سأأأأرائيلياالسأأأأتيطان  بإدانأأأةالأأأأدولي  األمأأأأنقأأأأرار مجلأأأس  أن)الجمعأأأة ا 
علأأو القأأرار  ردينأأة لفأأرانس بأأرس تعقيبأأا   بأأوأوقأأاو  ة.ا سأأرائيليةوالمطالبأأة بوقفأأل ةصأأفعة كبيأأرة للسياسأأة 

ةقأأرار مجلأأس األمأأن  إنوامتنأاع واشأأنطن عأأن التصأويتا  صأأوتا   14بغالبيأأة  األمأنالأذي تبنأأاج مجلأأس 
دانة بإجماع دولي كامل لنستيطان ودعم قوي لحل الدولتينة.  صفعة كبيرة للسياسة ا سرائيلية وا 
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لسياسأة الأرئيس محمأود عبأاس القائمأة علأو حأل الأدولتين  كأامن   دوليأا   ردينأة القأرار ةدعمأا   أبأوواعتبر 
ا وعاصأمتها القأدس الشأرقية والتوصأل إلأو 1967دولة رلسطينية ضمن حدود العأام  إقامةعلو أساس 

 سنم دائم وشامل ري المنطقةة.
 24/12/2016 ،األيام، رام هللا

 
 بالحقوق الفلسطينية المتاجرةبرضا ترامب ونتنياهو  سينالعشراوي: مخطئ من يعتقد أنه  .3

شأأأكرت عضأأأو اللجنأأأة التنفيذيأأأة لمنامأأأة التحريأأأر الفلسأأأطينية حنأأأان عشأأأراويا أمأأأسا الأأأدوو  :رام هللا
األربأأة التأأي أعأأادت تقأأديم مشأأروع قأأرار إدانأأة االسأأتيطان مأأن التأأداوو بعأأد أن سأأحبتل مصأأرا وهأأي: 

حفيا إن هأذج الأدوو األربأة وقالأت عشأراويا رأي تصأري  صأ رنزوينا وماليزياا والسينغاوا ونيوزلنأدا.
 أثبتت التزامها بمبادئها ووقورها مة القضية الفلسطينية بغ  النار عن الضغوطات.

وأضارت أن ةمأن يعتقأد أنأل يسأتطية أن يحصأل علأو رضأا الأرئيس األمريكأي المنتاأا دونالأد ترامأا 
 طينية رهو ماطئة.ورئيس الوزرا  ا سرائيلي بنيامين نتنياهو عن طري  المتاجرة بالحقوق الفلس

وأشأأدت عشأأراوي مقولأأة المراقأأا الأأدائم لدولأأة رلسأأطين لأأدأ األمأأم المتحأأدة رأأي نيويأأورك السأأفير ريأأا  
ةا مشأأيرة إلأأو أن هنأأاك العديأأد مأأن الأأدوو التأأي تقأأف معأأل منصأأور أن ةالشأأعا الفلسأأطيني لأأيس يتيمأأا  

 باحتراما ولم تنجر ورا  الدوو التي كان يجا أن تقف معل.
امأأا ونتنيأأاهو لأأم يشأأوها القأأانون الأأدولي وناأأام العدالأأة رقأأتا بأأل يواصأأنن محاوالتهمأأا وأضأأارت: ةتر 

 تشريس االحتنو وسرقة األر  الفلسطينية والفضا ا وتدمير احتماالت السنم الممكنةة.
جهأأأأأا  الحقأأأأأوق  وتابعأأأأأت عشأأأأأراوي أن ةسياسأأأأأة نتنيأأأأأاهو وترامأأأأأا تشأأأأأرس شأأأأأريعة الغأأأأأاا والقمأأأأأة وا 

 ريس مبدأ السنمة.والعنصريةا بدال من تش
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنامة التحرير تيسير االدا قد صرح بأن سأحا مصأر لمشأروع القأرار 
شكل ايبة أمل كبيرةا ااصة وأن مصر لم تقدم تفسيرا مقنعا لطلبها تأجيل التصويت ومن ثم سأحا 

 مشروع القرار.
 24/12/2016 ،القدس، القدس

 
 ريخي وهو انتصار للشرعية الدوليةعريقات: قرار مجلس األمن تا .4

ةيأوم  إنصائا عريقات لفرانس برس  الفلسطينيةسر منامة لتحرير  أمين: قاو . ا.ف)أ. –رام هللا 
هأأأو يأأأوم تأأأارياي وهأأأو انتصأأأار للشأأأرعية الدوليأأأة والقأأأانون الأأأدولي والمواثيأأأ  الدوليأأأة  األووكأأأانون  23

ةالعأأالم باسأأرج اليأأوم  إنعريقأأات  وأضأأاف رعية.وغيأأر شأأ وبأأاطن   نأأل يعتبأأر االسأأتيطان الغيأأا  أااصأأة 
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 بإقامأةرقأت  واألمأنالسأنم  إلأوي رر  للحقائ  واالسأتيطان ال  وباطأل والطريأ  أقاو: لن نعترف ب
رئأأأيس وزرا  إسأأأرائيل بنيأأأأامين  إلأأأودولأأأأي  بإجمأأأاعواعتبأأأر القأأأأرار ةرسأأأالة واضأأأحة  دولأأأة رلسأأأطينيةة.

  سرائيل وال لعموم المنطقةة. واألمنسياستك لن تحق  السنم  أننتانياهو 
دولأأة رلسأأطينية مسأأتقلة وهأأذا مأأا  بإقامأأةالسأأنم هأأو رقأأت  إلأأوةالطريأأ  الوحيأأد  أنوشأأدد عريقأأات علأأو 

 ة.األمناجمة عليل المجتمة الدولي اليوم ري قرار مجلس 
 24/12/2016 ،األيام، رام هللا

 
 ويت ومن ثم سحب مشروع القرارمصر لم تقدم تفسيرًا مقنعًا لطلبها تأجيل التص :تيسير خالد .5

إدانأة  ن سأحا مصأر لمشأروع قأرارإعضو اللجنة التنفيذية لمنامة التحرير تيسأير االأد  قاو :رام هللا
 مقنعأا   شأكل ايبأة أمأل كبيأرةا ااصأة وأن مصأر لأم تقأدم تفسأيرا   االستيطان مأن مجلأس األمأن الأدولي

 لطلبها تأجيل التصويت ومن ثم سحا مشروع القرار.
 24/12/2016 ،، القدسالقدس

 
 عباس وجه تعليمات صارمة بعدم توجيه أي نقد لمصر :"الحياةمسؤول فلسطيني لـ" .6

تجنأأا المسأأؤولون رأأي السأألطة الفلسأأطينية توجيأأل أي نقأأد علنأأي لمصأأر علأأو : محمأأد يأأونس -رام هللا 
وماسية هادئةة ةديبل إلومجلس األمن ضد االستيطانا ولجأوا  إلوسحبها مشروع القرار العربي المقدم 

وقأأأاو مسأأأؤوو رلسأأأطيني رريأأأة  عأأأر  المشأأأروع علأأأو التصأأأويت رأأأي أسأأأرع وقأأأت ممكأأأن. إلأأأوتهأأأدف 
جميأأأة المسأأأؤولين والنأأأاطقين باسأأأم  إلأأأولأأأأةالحياةة إن الأأأرئيس محمأأأود عبأأأاس وجأأأل تعليمأأأات صأأأارمة 

السلطة ومنامة التحرير وحركة رت  بعدم توجيل أي نقأد لمصأرا كمأا طلأا مأن منأدوا رلسأطين رأي 
األمم المتحدة ريا  منصور العمل مة أعضا  الدوو األعضا  األارأ ري المجلس لعر  مشأروع 

وقأاو المسأؤوو: ةنعأرف تمامأا  مأا حأدنا لشننأا لأن نفأت  معركأة مأة مصأرا مأا  القرار علو التصويت.
رأورا ا دوليأة لنسأتيطانا ومطالبأة إسأرائيل بوقفأل  إدانةهناك ررصة تارياية نادرة لتوجيل  أنيهمنا هو 

 توجيل ضغوط دولية علو إسرائيل لوقفلة. إلووالسعي بعد ذلك 
 24/12/2016 ،الحياة، لندن

 
 : القدس مدينة مقدسة للديانات السماوية الثالث"رسالة الميالد"عباس في  .7

ا إن 23/12/2016 محمأود عبأاسا الجمعأة ةالفلسأطيني السألطة قاو رئأيس: األناضوو وكالة - رام هللا
السأأيد المسأأي ا تسأأتقبل عيأأد المأأيند برسأأالة األمأأل والسأأنما وسأأت اسأأتيطان إسأأرائيلي  بيأأت لحأأم مهأأد
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وأضاف عباس ري رسأالة وجههأا بمناسأبة أعيأاد المأيندا ةمأن رلسأطين مأن  يحيت بها من كل جانا.
)بالضأأفة الغربيأأة  مأأن مغأأارة المأأيند رأأي كنيسأأة المهأأد انطلقأأت رسأأالة يسأأوع للعأأالما رسأأالة  بيأأت لحأأم
 واألملا وهي اليوم أشد ما تشون بحاجة لهذا السنمة. واألمن السنم
أن بيأأت لحأأم ةجأأز  ال يتجأأزأ مأأن رلسأأطينا وتعأأاني مأأن االسأأتيطان ا سأأرائيلي كغيرهأأا مأأن  إلأأووأشأأار 

مسأتوطنة غيأر شأرعية ويفصألها عأن القأدس المحتلأة جأدار الفصأل  18األراضي الفلسطينيةا يحأيت بهأا 
لسأأأطيني ةالمسأأأيحيون ليسأأأوا أقليأأأة رأأأي رلسأأأطينا هأأأم جأأأز  مأأأن شأأأعبناا ومضأأأو الأأأرئيس الف العنصأأأرية.

وتأأابة: ةالمسأأيحيون ملأأ  هأأذج األر ا ونحأأن ال نتصأأور الشأأرق  يشأأاركوننا النضأأاو مأأن أجأأل التحريأأرة.
من دون المسيحيين األصليينا نحن ملتزمأون بالحفأاع علأو رسيفسأا  رلسأطينا حيأن تعايشأت  األوست

وعبر عن ررضل لما وصفها لأةالمحاوالت ا سأرائيلية لتضأليل العأالم ريمأا  .المساجد والشنائس منذ قرونة
 يتعل  بالح  الفلسطيني ري الحفاع علو قدسية والوضة الراهن لألماشن المقدسة ري القدسة.

 سنمية والمسيحية واليهودية .)ا  وأشار إلو أن القدس مدينة مقدسة للديانات السماوية الثنن
بالسأأعي لتحويأأل الصأأراع السياسأأي إلأأو دينأأيا ممأأا يجأأر المنطقأأة لدوامأأة مأأن  ةإسرائيلأةوجأأدد اتهامأأل لأأ

ودعأأا ةعبأأاسة العأأالم لزيأأارة رلسأأطين واألراضأأي المقدسأأة ريهأأاا وقأأاو: ةزيأأارة رلسأأطين دعأأم  الحأأروا.
وقأاو: ةنحأن متمسأكون بالسأنم القأائم علأو حأل الأدولتينا ونجأدد  لصمودنا ومقاومتنا لهذا االحتنوة.

عام ةتجسيد الدولة  2017وتمنو الرئيس الفلسطيني أن يكون العام  نا لعقد مؤتمر باريس للسنمة.دعم
الفلسطينيةا وعام أمن وسنم لنجئين ري سوريا ولبنانا وللمحاصرين ري قطاع غزةا وللمعتقلين رأي 

 السجون ا سرائيليةة.
 24/12/2016 ،الرأي، عم ان

 
 ة مصرية الستئناف رحالت العمرة بعد انقطاع دام أربعة مواسمموافق تنتظر فوقاغزة: وزارة األ  .8

غزة: ري ال التسهينت المصرية التي شهدها معبر ررأ  جنأوا قطأاع غأزةا مأؤارا مأن اأنو زيأادة 
أيام الفت  علو رترات متقاربةا تنار وزارة األوقاف والشؤون الدينية ري القطأاع تلقيهأا موارقأة مصأرية 

 رينا بعد أربعة مواسم من المنةا بسبا إجرا ات إغنق المعبر.علو عملية سفر المعتم
وأعلنت الوزارة أنها تنتار موارقة رسمية من السلطات المصرية علو رت  معبر رر  للسماح لمواطني 
القطاع لتمكيأنهم مأن أدا  مناسأك العمأرة. ونفأت رأي ذات الوقأت األابأار التأي تتأداولها بعأ  وسأائل 

 رقة مصرية علو السماح لسكان القطاع بأدا  مناسك العمرة.ا عنم حوو وجود موا
 24/12/2016 ،القدس العربي، لندن
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 حماس: قرار مجلس األمن بوقف االستيطان انتصار للشعب الفلسطيني .9
عدت حركة حماسا قرار مجلس األمن القاضي بوقف االسأتيطان رأي األراضأي : طنو النبيل -غزة 

 للشعا الفلسطيني. الفلسطينية المحتلة انتصارا  
وقاو الناط  باسم حركة حمأاس عبأد اللطيأف القأانوع رأي تصأري  اأال لمراسأل ةالمركأز الفلسأطيني 
لإلعأأنمةا مسأأا  يأأوم الجمعأأة: ةإن القأأرار انتصأأار لشأأعبنا الفلسأأطينيا ويعأأزز حأأ  شأأعبنا رأأي كامأأل 

 أرضلة؛ مرحبا بأي قرار يرر  االحتنو واالستيطان.
سأألناا علأأو أهميأأة وجأأود ترجمأأة واقعيأأة للقأأرارا قأأائن: ةيجأأا أن تشأأون هنأأاك وشأأدد اأأنو حديثأأل لمرا

نهأأا  االحأأتنو ورقأأا للقأأوانين  ترجمأأة للقأأرار بشأأأن االسأأتيطانا بمأأا يضأأمن عأأدم بنأأا  أي مسأأتوطنةا وا 
وأضاف: ةاالحتنو واالستيطان غير شرعيينا ويتعارضان مة القانون الدولي وقرارات األمم  الدوليةة.
تت رأأي جلسأأة مجلأأس األمأأن مأأة حأأ  شأأعبنا رأأي أرضأألا  المتحأأدةة وشأأكرت ةحمأأاسة الأأدوو التأأي صأأو 

 وررضت سياسة االحتنوا مثمنة دورها ري تعزيز حقوق الشعا الفلسطيني.
ورحبت الحركأة رأي تصأري  صأحفي لهأاا بأالتحوو والتطأور المهأم رأي المواقأف الدوليأة الداعمأة للحأ  

 الفلسطيني ري المحارل الدولية.
 بت بمزيد من المواقف المساندة لعدالة القضية الفلسطينية والعمل علو إنها  االحتنو.وطال

 23/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 التصويت لصالح مشروع قرار وقف االستيطان انتصار تاريخي للشعب الفلسطينيفتح:  .11
وقأأأاو النأأأاط  باسأأأم  .ثمنأأأت حركأأأة رأأأت  قأأأرار مجلأأأس األمأأأن الأأأدولي الأأأرار  لنسأأأتيطان: األناضأأأوو

الحركأأأةا أسأأأامة القواسأأأميا رأأأي بيأأأان صأأأحفي وصأأأل األناضأأأوو نسأأأاة منأأألا إن ةالتصأأأويت لصأأأال  
مشروع قرار وقف االستيطانا انتصار تارياي للشعا الفلسطينيا ولشل أحرار العالما ويدشن مرحلة 

علأو رهأم عميأ  وأضافا ةالقرار تغيير جوهري ري موقف مجلس األمنا ويأدلل  جديدة من الصراعة.
 ة.ا سرائيليةلاطورة سياسة االحتنو 

 23/12/2016السبيل، عمان، 
 

 بمثابة إدانة واضحة لسياسات االحتالل وعدوانهحول االستيطان قرار مجلس األمن ": الجهاد" .11
 ثمنت حركة الجهاد ا سنميا قرار مجلس األمن الدولي الرار  لنستيطان.: األناضوو

إلأأأو الوقأأأف الفأأأوري والشامأأأل ألنشأأأطتها  ةإسأأأرائيلةمجلأأأس األمأأأنا قأأأرارا  يأأأدعو  ومسأأأا  الجمعأأأةا اعتمأأأد
 دولةا وامتناع واشنطن. 14االستيطانية ري األراضي الفلسطينية المحتلةا بموارقة 
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اعتبرت حركة الجهاد ا سنمي ري رلسأطينا رأي بيأان تلقأت األناضأوو نسأاة منألا القأرار ةانتصأارا و 
وقالأأت إن ةقأأرار مجلأأس األمأأن بمثابأأة إدانأأة واضأأحة لسياسأأات االحأأتنو  ةة.لعدالأأة القضأأية الفلسأأطيني

وعدوانأأأألا )...  هنأأأأاك رأي عأأأأام دولأأأأي يتشأأأأكل ضأأأأد إسأأأأرائيل وسياسأأأأاتهاا وقأأأأد بأأأأات ممكنأأأأا عزلهأأأأا 
 ومقاطعتها ومنحقتها ري كل المحارل عما ارتشبتل من جرائم وعدوان ضد شعبناة.

 23/12/2016السبيل، عمان، 
 

 وصفة ناجحة لتوتير األوضاع الداخلية عد  المجلس الوطني دون توافق ي  عقد : حماس .12
دون توارأ  ةيعأد وصأفة الفلسأطيني أشدت حركة حماسا أن عقد المجلأس الأوطني : حازم الحلو -غزة

ناجحأأة لتأأوتير األوضأأاع الدااليأأةةا مشأأيرة إلأأو أن التفاهمأأات واالتفاقأأات السأأابقة بأأين حركتأأي حمأأاس 
  ذج المعضلة.ورت  أوجدت الحل له

وأشأأار النأأاط  باسأأم الحركأأة حأأازم قاسأأما إلأأو أن تلأأك التفاهمأأات شأأددت علأأو وجأأوا عقأأد ا طأأأار 
القيادي المؤقت لمنامة التحرير بتوار  كامل ومن ثم وضة تصورات وآليأات  جأرا  انتاابأات عامأة 

سأأأأتمثل الشأأأأل رأأأأي كارأأأأة األراضأأأأي الفلسأأأأطينية والتأأأأي بأأأأدورها سأأأأتفرز كارأأأأة الهيئأأأأات السياسأأأأية التأأأأي 
وأوضأأ  قاسأأما لصأأحيفة ةرلسأأطينة: إن إصأأرار رئأأيس السأألطة محمأأود عبأأاس علأأو عقأأد  الفلسأأطيني.

المجلأأس دون توارأأ  يعأأد تجأأاوزا  لتفاهمأأات المصأأالحة وااصأأة اتفأأاق القأأاهرة الأأذي يأأنل علأأو عقأأد 
ام المجلأأأس الأأأوطني مأأأن اأأأنو ا طأأأار القيأأأادي لمنامأأأة التحريأأأر الفلسأأأطينيةا وا عأأأادة صأأأياغة الناأأأ

االنتاأأأابي للمجلأأأس وتشأأأكيل المجلأأأس وأمأأأاشن انعقأأأادج بحيأأأن يسأأأم  للجميأأأة بالمشأأأاركة إلأأأو جانأأأا 
 االتفاق علو برنامج وجدوو أعماو جلسات المجلس.

ووصف قاسما التصريحات المتناثرة هنا وهناك والتي يصدرها مقربون من عبأاس حأوو عقأد المجلأس 
عقليأأة االسأأتفراد بأأالقرار السياسأأي الفلسأأطيني التأأي الأأوطنيا بأنهأأا غيأأر مقبولأأةا مؤكأأدا ررأأ  حمأأاس ل

 يمارسها عباس حاليا.

ونأأوج إلأأو أن التوارأأ  الفلسأأطيني علأأو ملأأف منامأأة التحريأأر يشأأكل عأأامن مهمأأا مأأن عوامأأل اسأأتعادة  
الوحأأدة الوطنيأأةا معتبأأرا أن كأأرة المصأأالحة تقأأة حاليأأا رأأي ملعأأا عبأأاسا والأأذي مأأن المقأأرر أن يبأأدأ 

 لبد  ري تطبي  التفاهمات الفلسطينية الداالية.باطوات إيجابية ل
 23/12/2016، فلسطين أون الين
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 عقد المجلس الوطني يجب أن تسبقه ترتيبات توافقية بين جميع الفصائل": الشعبية" .13
أشأد القيأادي رأي الجبهأة الشأعبية لتحريأر رلسأطين جميأل مزهأرا أن عقأد المجلأس : حازم الحلو - غزة

جأأا أن تسأأبقل ترتيبأأات توارقيأأة بأأين جميأأة الفصأأائل مأأن أجأأل عقأأدج رأأي أرضأأل يالفلسأأطيني الأأوطني 
 اروف وأرضل وضعية لضمان تمثيل الشل الفلسطيني بما ري ذلك حركتا حماس والجهاد ا سنمي.
وذكأأر مزهأأر لصأأحيفة ةرلسأأطينةا أن عقأأد المجلأأس الأأوطني دون تحضأأير صأأحي  وجيأأد ودون توارأأ  

 يسا  لحالة االنقسام الفلسطيني ويعم  أزمات الشعا بشكل كبير.بين القوأ السياسية يعدُّ تشر 
وأشار إلو أولوية الدعوة إلو حوار وطني شامل وأن يكون المجلس الوطني المزمأة عقأدج رأي الاأار  

وقأأاو إن ةالجبهأأة  حتأأو تتأأورر ريأأل شأأروط تحقأأ  المصأأال  الوطنيأأة الفلسأأطينية وعلأأو رأسأأها الوحأأدة.
ني الفلسأطيني رأي مدينأة رام هللا أو أي مدينأة رلسأطينية تعأاني مأن سأيف ترر  انعقاد المجلأس الأوط

ودعا مزهأر إلأو  االحتنوا منوها إلو أن الجبهة ستعمل علو منة عقد المؤتمر أو أي محاولة لذلك.
ضأرورة عقأد حأوار وطنأي شأامل تحأت رعايأأة ومالأة منامأة التحريأر الفلسأطينيةا مشأددا  علأو أهميأأة 

 ية وطي ملف االنقسام عبر ترسيخ سياسات توار  رلسطيني داالي.تحقي  الوحدة الوطن
 23/12/2016، فلسطين أون الين

 
 د الشعب الفلسطينييتوحلعلى ضرورة عقد دورة المجلس الوطني " تشدد الديموقراطية" .14

شأأدد عضأأو المكتأأا السياسأأي للجبهأأة الديموقراطيأأة لتحريأأر رلسأأطين طأأنو أبأأو : حأأازم الحلأأو -غأأزة
توحد الشعا الفلسطينيا وذلك مأن اأنو الفلسطيني ضرورة عقد دورة المجلس الوطني  اريفةا علو

 دعوة لجنة تفعيل وتطوير منامة التحرير الفلسطينية باعتبارها ا طار القيادي المؤقت.
وقأاو أبأأو اريفأة لصأأحيفة ةرلسأطينةا إنأأل ةإذا تعأذر ذلأأك تأتم دعأأوة لجنأة تحضأأيرية تضأم ممثلأأين مأأن 

طنيأة وا سأنمية واللجنأة التنفيذيأة ورئاسأة المجلأس الأوطني الفلسأطينيا لتحديأد زمأان جمية القأوأ الو 
وذكأأر أن عقأأد المجلأأس الأأوطني مأأن شأأأنل أن  ومكأأان وجأأدوو أعمأأاو المجلأأس الأأوطني الفلسأأطينية.

جأأأرا   نجأأأاز المصأأأالحة وترتيأأأا البيأأأت الفلسأأأطينيا وا  يسأأأاهم رأأأي تنفيأأأذ اسأأأتحقاقات اتفأأأاق القأأأاهرةا وا 
جأرا  انتاابأات شأاملة ورأ  مبأدأ التمثيأل النسأبي مراجعة سيا سية شاملة لمسيرة التجربأة الفلسأطينيةا وا 

ونوج إلو أهمية عقدج ري جلسة عادية بتوار  كارة الفصأائل الفلسأطينية وبمأا يضأمن مشأاركة  الشامل.
اهم حركتي حماس والجهاد ا سنميا موضحا  أن مشاركة كارة الفصائل الفلسطينية من شأنل أن يسأ

رأأي إنهأأا  االنقسأأام واسأأتعادة الوحأأدة الوطنيأأة وتبنأأي إسأأتراتيجية نضأأالية لتحريأأر رلسأأطينا وبمأأا يعيأأد 
 القضية الفلسطينية إلو الواجهة.

 23/12/2016، فلسطين أون الين
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 إصابة مستوطن في عملية طعن جنوب بيت لحم .15
ةارأراتة المقامأة مرة عأصيا مستوطن صهيونيا مسا  الجمعةا ري عملية طعن قأرا مسأتم: بيت لح

 علو أراضي المواطنين جنوا بيت لحم جنوا الضفة المحتلة.
ا وطعأأأن عمرةمسأأأتالوقالأأأت وسأأأائل إعأأأنم عبريأأأة إن الشأأأاا الفلسأأأطيني اسأأأتطاع التسأأألل إلأأأو دااأأأل 

وأعلنت مصادر إعنمية عبرية عأن إصأابة  مستوطنا  داال منزللا وتمكن من االنسحاا من المكان.
 طفيفةا ريما تجري قوات االحتنو أعماو تمشيت؛ بحثا  عن المنفذ.المستوطن بجروح 

وذكر شهود عيان لأةقدس برسة أن قوات االحتنو نصبت عدة حواجز علأو الطأرق الواصألة مأا بأين 
ولم ُتعلن أي مصادر رسمية صهيونية )حتأو  مدن الاليل وبيت لحم والقدسا بحثا  عن منف ذ العملية.

لت لها قوات االحتنو.بتوقيت ا 20:00الساعة   لقدس  عن أي معلومات قد توص 
 23/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 متثل للقراريلن ويؤكد على أنه  عقب قرار مجلس األمن دبلوماسيةنتنياهو يأمر باتخاذ خطوات  .16

صأأويت الجمعأأةا بت يأأوم بعأأد الصأأفعة التأأي تلقتهأأا الدبلوماسأأية ا سأأرائيلية مسأأا : تحريأأر رامأأي حيأأدر
مجلس األمن لصال  قرار يجرم االستيطان بأغلبية سأاحقةا أعلأن رئأيس الحكومأة ا سأرائيلية بنيأامين 

 نتنياهو أن بندج لن تمتثل لهذا القرار.
 ري نيوزينندا والسنغاو بالعودة رورا إلو البند  جرا  مشاورات. ةإسرائيلةوأوعز نتنياهو إلو سفيري 
 3لمرتقبأأة لأأوزير الاارجيأأة السأأنغالي التأأي كأأان مأأن المزمأأة القيأأام بهأأا بعأأد كمأأا أوعأأز بإلغأأا  الزيأأارة ا

 أسابية. وطالا وزارة الاارجية بإلغا  جمية برامج المساعدات ا سرائيلية التي تقدم إلو السنغاو.
 وال يقيمان ريها. ةإسرائيلةكما أوعز بإلغا  زيارات سفيري نيوزينندا والسنغاو المعتمدين لدأ 

ري حأين تقأف موقأف المتفأر  مأن المجأازر  ةإسرائيلةنتنياهو األمم المتحدة واتهمها باستهداف وهاجم 
التأأي تحأأدن رأأي سأأوريةا محرضأأا  علأأو األمأأم المتحأأدة زاعمأأا أنهأأا ةتتعامأأل بشأأكل مشأأين مأأة إسأأرائيلا 

 الديموقراطية الوحيدة ري الشرق األوستا وتعتبر أن جبل الهيكل هو أر  محتلةة.
دارتأل وعن امتناع ا لواليات المتحدة عن التصويت وعدم استادام الفيتوا قاو نتنياهو مهاجما  أوبامأا وا 

إن ةإدارة أوباما لم تدارة عن إسرائيل ري وجل منحقأة األمأم المتحأدة لهأاا بأل تعاونأت معهأا مأن ورا  
الجديدةا وكذلك  وتابة أن ةإسرائيل تتطلة للعمل مة الرئيس المنتاا دونالد تراما وا دارة الشواليسة.

 قراطيينا من أجل كب  تداعيات هذا القرار السايفة.و مة أصدقائها ري الشونجرسا جمهوريين وديم
  24/12/2016 ،48عرب 
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 القومي  هاأن يفرض على "إسرائيل" العمل بما يتعارض مع متطلبات أمن يستطيعالبيد: ال أحد  .17
ائير البيد من إدارة أوبامأا رأر  ةريتأوة علأو طلا رئيس حزا ةيوجد مستقبلة ا سرائيلي المعار  ي

ا معتبأأرا  أن القأأرار ةيشأأكل دعمأأا  لإلرهأأاا وللعنأأفا ولأأن ُيسأأهم إيجابأأا  رأأي ةإسرائيلأةالقأأرار ةالمعأأادية لأأ
المفاوضاتا بل سيوقفهاة. وقاو البيد: ةري هذا الموضوع ال يوجد ري إسرائيل معارضة وحكومةا بل 

و أقصأو اليسأار علأو أن هأذج الاطأوة مضأرة واطأرةةا مشأددا  علأو هناك توار  من أقصو اليمأين إلأ
 العمل بما يتعار  مة متطلبات األمن القومي لها. ةإسرائيلةأن ال أحد يستطية أن يفر  علو 

  24/12/2016 ،األخبار، بيروت
 

 هذا القرار المشين" ن تلجأ واشنطن إلى الفيتو "ضد  أتوقعت  "إسرائيل" :داني دانون  .18
تلجأأ واشأنطن  إنبندج توقعأت  إنقاو السفير ا سرائيلي لدأ المنامة الدولية داني دانون  :وكاالتال

واثأأ  أن ا دارة األمريكيأأة الجديأأدة واألمأأين العأأام  أنأأاوأضأأاف ة إلأأو الفيتأأو ةضأأد هأأذا القأأرار المشأأينة.
سرائيلة.الجديد )لألمم المتحدة  سيبدآن مرحلة جديدة علو صعيد العنقة بين األمم المتحدة   وا 

  24/12/2016 ،الغد، عم ان
 

 الشعب اليهوديو  "إسرائيل" ضد  مجلس األمن  قرارو تخلت عن "إسرائيل"  المتحدةالواليات  :شتاينتز .19
 ةإسأأأرائيلةقأأأاو وزيأأأر الطاقأأأة ا سأأأرائيلي يورأأأاو شأأأتاينتز إن الواليأأأات المتحأأأدة تالأأأت عأأأن  :وكأأأاالتال

ات عمر يطالأأأا بوقأأأف بنأأأا  المسأأأت مأأأن الأأأدولي قأأأرارا  بامتناعهأأأا عأأأن التصأأأويت عنأأأدما تبنأأأو مجلأأأس األ
 ضأأد المسأأتوطنات.. إنأأل قأأرار ضأأد   وقأأاو شأأتاينتز لتلفزيأأون القنأأاة الثانيأأة ةهأأذا لأأيس قأأرارا   ا سأأرائيلية.

الشأعا اليهأودي والدولأة اليهوديأة. الواليأأات المتحأدة تالأت الليلأة عأن صأديقها الوحيأأد  إسأرائيل.. ضأد  
 .ري الشرق األوستة

  24/12/2016 ،عم انالغد، 
 

 مسؤول إسرائيلي كبير: أوباما وكيري وراء مشروع قرار االستيطان .21
ا هجومأا  غيأر مسأبوق علأو 23/12/2016 مسؤولون إسرائيليونا يأوم الجمعأة شن  : تحرير رامي حيدر

الرئيس األمريكيا باراك أوباماا ووزيأر الاارجيأة جأون كيأريا قبأل تبنأي مجلأس األمأن مشأروع القأرار 
وقالت القناة الثانية ا سرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنيأاهو  االستيطان ري الضفة الغربية. ضد

مة كيري حوو استادام الواليات المتحدة ح  النق  )ريتو   22/12/2016الاميس تحدن هاتفيا  يوم 
 القرارا إال أن األاير رر  االلتزام بذلك. ضد  
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وتة عأأن مسأأؤوو رريأأة قولأألا قبأأل التصأأويتا إن ةأوبامأأا وكيأأري ونقأأل موقأأة صأأحيفة ةيأأديعوت أحرونأأ
مسأأأأؤوالن عأأأأن الاطأأأأوة الماجلأأأأة والمعاديأأأأة  سأأأأرائيل التأأأأي سيصأأأأوت عليهأأأأا مجلأأأأس األمأأأأنةا وذكأأأأر 
المصأأدر أن ةا دارة األمريكيأأة اططأأت باالشأأتراك مأأة الفلسأأطينيين بالسأأر لتمريأأر قأأرار متطأأرف ضأأد 

 عمليات مقاطعة إسرائيلة.إسرائيلا والذي من شأنل دعم ا رهاا و 
واعتبر المصدر أن ةهذج الاطوة تترك إسرائيل وحيدة علأو السأاحة الدوليأةا وهأي كسأر لقاعأدة وتقليأد 
مارستل ا دارات األمريكية طواو عشرات سأنين مضأت دارعأت انلهأا عأن أمأن إسأرائيل ومصأالحهاا 

 السنمة.وهذج الاطوة ستجه  إمكانية العمل مة الغدارة القادمة لتحقي  
ونقل الموقة عن مصدر دبلوماسي آار أن ةأوباما وكيري يقفان الف هذج الاطوةا وهي محاولة من 
أوبامأأأأا لفأأأأر  سياسأأأأتل علأأأأو ا دارة القادمأأأأة التأأأأي سأأأأيتوالها دونالأأأأد ترامأأأأاا قبأأأأل أن يأأأأتمكن الأأأأرئيس 

و رأأر  قأأرار رأأي وتأأابة المصأأدر أن ةأوبامأأا يحأأاو  المنتاأأا مأأن التأأأثير علأأو الأأدوو الداعمأأة للقأأرارة.
مجلس األمن ألنل يعلم أن تراما بصدد تغيير السياسة األمريكيةا أوباما كسر النهج السياسي المتبة 
منذ عشرات السنوات ري الواليات المتحدة والذي دارة عن إسرائيل ري الساحة الدوليةا لشنل هذج المرة 

 ترك إسرائيل وحيدةة.
 23/12/2016 ،48عرب 

 
د  "إسرائيل" .21  النائب العربي باسل غطاس حبستمد 

اعتقلأت الشأرطة ا سأرائيلية النائأا العربأي رأي الشنيسأت : وكأاالتا والحسأن مواسأي -القدس المحتلة 
 باسل غطاس لنشتباج بأنل يهرا هواتف محمولة لسجنا  رلسطينيين محكوم عليهم ري قضايا أمنية.

الجمعأأةا  -ن غطأأاس اعتقأأل ليأأل الامأأيس وقأأاو المتحأأدن باسأأم الشأأرطة ا سأأرائيلية ميكأأي روزنفيلأأد إ
ن محكمة إسرائيلية مددت حبسل أربعة أيام علو ذمأة التحقيأ . وأضأاف: ةيشأتبل بأنأل ارتشأا جأرائم  وا 

 رحواها التآمر والتزوير وايانة الثقةة.
. كمأا أن محاميأل نمأر إدلبأي أمأسولم يدو غطاس بأي تعلي  للصحاريين انو وجودج رأي المحكمأة 

كان موكلل أنكأر ارتشأاا أي ماالفأة أو اعتأرف بارتشابهأا. لشنأل قأاو إنأل ال يوجأد مبأرر لو يوض  إن 
  بقا  موكلل قيد االعتقاو. وأشد للصحاريين اار  المحكمة أن ةهذج مسألة سياسية بوضوحة.

وتعليقا  علو االعتقاوا أشدت القائمأة المشأتركة أن ةقأرار الشأرطة اعتقأاو النائأا غطأاس بعأد التحقيأ  
ل للمأأرة الثانيأأةا إجأأرا  تعسأأفي غيأأر مسأأبوق بحأأ  عضأأو كنيسأأتا ال سأأيما أنهأأا المأأرة األولأأو التأأي معأأ

يطلا بها المستشار القضائي للحكومة اعتقاو عضو كنيست انو التحقي  معألا علمأا أنأل لأم يفعأل 
 ذلك ضد أي عضو كنيست أو شاصية سياسية يهودي ةة. 
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ا 48 و قضأية غطأاس لشأن حملأة تحأري  ضأد رلسأطينيي الأأودانت القائمة المحاولة البائسة الستغن
وللمس  بالحقوق البرلمانية وحصانة أعضا  الشنيستا واصوصا  منعهم من زيارة أسرأ الحريةا وهأو 

أأأة الأأأوطني  األمأأأر الأأأذي يسأأأعو وزيأأأر األمأأأن الأأأداالي جلعأأأاد أردان لتحقيقأأأل منأأأذ رتأأأرة. واعتبأأأر ةالتجم 
ةرصن  اطيرا ا وغير مسبوق مأن مسلسأل المنحقأات السياسأية الديموقراطية اعتقاو غطاس التعسفي 

 للتجم ة الوطني الديموقراطيا وجز ا  من منحقة األحزاا والجماهير العربية ري الداالة.
وأشأأأأار ةالتجمأأأأةة إلأأأأو أن  ةهأأأأذا االعتقأأأأاو قأأأأرار إسأأأأرائيلي بالتصأأأأعيد مأأأأة شأأأأعبناا بأأأأدأ بأأأأإارا  الحركأأأأة 

رأأأي محاولأأأة لنأأأزع الشأأأرعية عأأأن الاأأأت الأأأوطنيا الأأأذي تأأأراج الدولأأأة ا سأأأنمية الشأأأمالية عأأأن القأأأانونا 
متصأأادما  مأأة السأأقف السياسأأي الأأذي تريأأد هأأي تحديأأدجا مسأأتغلة األجأأوا  الفاشأأي ة التأأي تسأأعو لتجأأريم 

 العمل السياسي والوطنية.
  24/12/2016 ،القدس العربي، لندن

 

 المشتركةالقائمة مع و التجوحزب غطاس النائب  ضد   العنصري  ليبرمان يواصل التحريض .22
النائأأا باسأأل غطأأاس  دور ليبرمأأان التحأأري  ضأأد  جأأا سأأرائيلي أري دراعواصأأل وزيأأر الأأ: بأأنو ضأأاهر

 والديمقراطية. ةإسرائيلةعلو أمن  أنهم يشكلون اطرا   وحزا التجمة والقائمة المشتركة معتبرا  
ن ةغطأاس لأيس حالأة إا 23/12/2016 يأوم جمعأةا بأوك فيسالوكتا ليبرمان ري صفحتل علو موقة 

ن ةحأأأأزا التجمأأأأة هأأأأو الوجأأأأل الحقيقأأأأي للقائمأأأأة العربيأأأأة ا  وحيأأأأدة لعضأأأأو كنيسأأأأت تجأأأأاوز الاطأأأأوطةا و 
وعدائأأل للناأأام الأأديمقراطيا بأنأأل ةنحأأن رأأي  بعنصأأريتلوتفأأاار ليبرمأأانا المعأأروف  المشأأتركة كلهأأاة.

طا التجمأأأة مأأأن )حأأأزا  يسأأأرائيل بيتينأأأو طرحنأأأا رأأأي الماضأأأي اتاأأأاذ قأأأرار رأأأي لجنأأأة االنتاابأأأات بشأأأ
وأردف أنأل ةأنأا مأؤمن بأأن األسأبوع المنتهأي يشأكل ضأبت  الترش ا لشن المحكمأة العليأا ألغأت القأرارة.

دراشا بأن غطاس ورراقل هم اطر حقيقي علو أمن إسرائيل والديمقراطيةة.  نفس للجهاز )القضائي  وا 
نا لن يتمكن من الترش ا واعتبر ليبرمان أنل ةليس غطاس رقتا الذي علو ما يبدو سيكون ري السج

نما رراقل أيضا الذين يستغلون الديمقراطية من أجل العمل من داال الشنيست ضد الدولةة.    وا 
الجأأأدير با شأأأارة أنأأأل إضأأأارة إلأأأو أن ليبرمأأأان عنصأأأري ومعأأأادي للديمقراطيأأأةا رإنأأأل مشأأأتبل بارتشأأأاا 

يأ  جنأائي ضأدج بسأبا عأدم ماالفات رساد اطيرة هو والعديد من أعضا  حزبل. وقد أغلأ  ملأف تحق
 تورر أدلة كارية لتقديم الئحة اتهام ضدجا لشن الشثيرين يعتقدون أن ثمة أدلة لمحاشمتل. 

 23/12/2016، 48عرب 
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 احتجاجات االتحاد األوروبي" بالرغم مننتنياهو يلوح بهدم بيوت بالضفة " .23
أن رئأأأيس الحكومأأأة ا عأأأن 23/12/2016 كشأأأفت تقأأأارير صأأأحفية يأأأوم الجمعأأأة: تحريأأأر بأأأنو ضأأأاهر

ا سرائيليةا بنيامين نتنياهوا تعهد انو اجتماع كتلة حزا الليكأودا وبحضأور قأادة مسأتوطنينا هأذا 
لقرار المحكمة  األسبوعا بهدم الشثير من البيوت العربيةا ري كن جانبي الات األاضرا وذلك انتقاما  

 ة.ةالعليا بإان  البؤرة االستيطانية العشوائية ةعمون
لت صحيفة ةمكور ريشونة اليمينية المقربة مأن نتنيأاهوا إن ةرئأيس الحكومأة شأعر بضأرورة إجأرا  وقا

البنا  غير القانوني رأي الوسأت العربأي. وعنأدما يتواجأد  وتطبي  القانون ضد   ةتوازن بين إان  عمون
بأأأن رأأي اجتمأأاع مغلأأ ا يصأأعد نتنيأأاهو لهجتأأل حأأوو هأأذج القضأأيةا وهأأذا يشأأمل توضأأيحا ال لأأبس ريأأل 

 االحتجاجات التي ال تتوقف من جانا االتحاد األوروبي لن تردعلة.
أن ةالبنا  غير القانوني هو مر . لقد هدمنا هذج السنة رقت ألف مبنو ري األراضأي  واعتبر نتنياهو

ذات السيادة ا سرائيلية. لشن المشكلة هي أنأل أضأيف أشثأر مأن هأذا العأدد. ولأذلك رأإنكم سأترون رأي 
 يبة تطبي  قانون )أي هدم بيوت عربية  ري أماشن لم يحدن ريها ذلكة.األيام القر 

رادةا وباألساس إرادة. وهذج حاجة قومية. ومن يريد أن يقف إلو  وتابة نتنياهو أنل توجد اآلن موارد وا 
نمأا  جانبنا رليفعل ذلك. لشن من ال يسير معناا سنسير ضأدج. وهأذا لأيس موجهأا ضأد شأال واحأد وا 

الحركة ا سنمية. قالوا لنا إنل يجدر أن نحاذر )من إاراجها عن القأانون ا ومأاذا  ضد حركاتا مثل
وعأاد نتنيأاهو إلأو الحأدين عأن هأدم بيأوت العأرا رأي الضأفة  كأان رد الفعأل. مأاذا حأدنش ال شأي ة.

وأردف  الغربية المحتلة: ةسننفذ ذلك ري مجاو تطبيأ  القأانون علأو البنأان رأي يهأودا والسأامرة أيضأاة.
اطبأأأا رئأأأيس مجلأأأس مسأأأتوطنات غأأأور األردن ةأننأأأا نعمأأأل رأأأي يهأأأودا والسأأأامرة بأأأوتيرة عاليأأأة جأأأدا. ما

 ونتلقو مقابل ذلك توجهات من االتحاد األوروبيا لشني أريد أن أقوو لك أننا سنستمرة.  
  23/12/2016 ،48عرب 

 
   غزة مدينة شرق  االحتالل برصاص شاب إصابة .24

 موقة محيت ري المتمركزين ا سرائيلي االحتنو جنود البرص الجمعةا يوم مسا  شااا أصيا
 .غزة مدينة شرق  الشجاعية حي شرق  العسكري  عوزة ناحلة

 مجموعة صوا الحي الرصال عوزة ناحلة موقة ري المتمركزين ا سرائيلي االحتنو جنود وأطل 
 نقل قدمل ري اصةبرص أحدهم  صابة أدأ ما المدينةا شرق  الحدود من اقتربوا الذين الشبان من
 .بالمتوسطة حالتل ووصفت الشفا ا مستشفو إلو إثرها علو

 23/12/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة
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 بأسطوانات المخيمات يقصف السوري  والجيش.. فلسطينياً  3,414 استشهاد: "العمل "مجموعة .25
 الغاز
 منذ استشهدوا الذين نيينالفلسطي النجئين عدد أن سوريةا رلسطينيي أجل من العمل مجموعة أعلنت
 .األدوية ونقل الجوع جرا  قضو من بينهم من ا3,414 بلغ ا2011 عام سورية ري األحدان بد 

 هي 3414 أن سوريةا ري الفلسطينيون  النجئون  لل يتعر  ما بتوثي  تهتم التي المجموعة وذكرت
 . امرأة 455 بينهم ماأسمائه توثي  من المجموعة تمكنت الذين الفلسطينيينا الضحايا حصيلة
 من ومراسليها المجموعة تمكن عدم بسبا ذلك من أشبر الحقيقي العدد يكون  أن الفري  ويرج 
 ري واالشتباشات القصف حاالت ترار  التي المتوترة األوضاع نتيجة الضحاياا جمية أعمار توثي 
 .األحيان من كثير
 سابقة مرات ري الحصار وأدأ السوريايفرضل الجيش  حصار من يعاني اليرموك مايم يزاو وال
 وأشد. كثر أطفاو وبينهم الجوعا جرا  المايم أهالي من الشثير موت إلو كبير بشكل شدد حين

 دال اليرموك لمايم العامة القيادة – الشعبية الجبهة ومجموعات الناامي الجيش حصار أن التقرير
 التابعة والماابرات األمن أررع ري لسطينيار معتقن 1,135هناك أن وذكر. التوالي علو 1280 يومل
 .امرأة 80 بينهم السوري  للناام
 سوريةا ري المنتشرة المايمات كارة ري الفلسطينيين النجئين معاناة استمرار عن التقرير وتحدن
. يوم 800 منذ اليرموك مايم وعن يوما   984 أشثر منذ مستمر درعا مايم عن المياج انقطاع إن وقاو

 الرتا يوما ا 1326 منذ منازلهم إلو العودة من ممنوعون  حلا ري حندرات مايم أهالي أن وأوض 
 .يوما   632 من أشثر منذ الناامي الجيش لسيطرة ياضة المايم أن إلو

 درعا مايم قصفت السوري  الناام قوات أن سورية رلسطينيي أجل من العمل مجموعة وذكرت
 المتفجرة الغاز أسطوانة إن وقالت. الهاون  وقذائف الغاز تأسطوانا من بعدد الفلسطينيين لنجئين
 وتحدن ضحايا سقوط وتسبا السكنية المناط  علو السوري  الناام قوات قصف أدوات إحدأ تعتبر
 يشتشون  يزالون  ال مبانيل من %80 نحو دمر الذي المايم سكان أن وأوضحت .المنازو ري ارابا  
 من معاناتهم إلو إضارة النااميا الجيش يفرضل الذي رالحصا جرا  قاسية إنسانية أوضاع من

 .طويلة زمنية لفترات واالتصاالت والشهربا  المياج انقطاع واستمرار الغذائية المواد ري حاد نقل
 24/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 الفلسطينيين بحق الصهيونية العصابات لوحشية توثيق ديسمبراألول/  كانون  مجازر .26
 زالت وما نفذت واغتياالت مبرمجة ومجازر عديدة عسكرية عمليات :الهمشري  الحميد عبد – عم ان
 الذين المدنيينا الفلسطينيين ضد األسلحة بأعتو المدججة الصهيوني العدو وقوات عصابات قبل من
 اتاريال ولغاية الماضي القرن  ثنثينيات منذ اةديسمبرة األوو كانون  شهر ري قوةا وال لهم حوو ال

 .أهما تاليا   لشم ننقل
 الصهيونيةا ا رهابية  ا تسل) منامة عناصر أحد ألقو: م1937/ 12/ 31 ري: القدس مجزرة* 
 من عشرات استشهاد إلو أدأ مما القدس؛ مدينة ري نابلس لبوابة المجاور الاضار سوق  علو قنبلة

صابة المواطنينا  .الشثيرين وا 
 البريطاني االنتداا جيش وكانة م13/12/1947 السبت يوم ير: م13/12/1947ة العباسيةة مجزرة* 
 قرية علو هجوما   الصهيونية ا رهابيةة األرغون ة عصابة نفذتة رلسطين علو يسيطر يزاو ما
 علو النار أطلقوا وقد بريطانيينا جنود زي  ري متنكرين المهاجمون  الصهاينة وكانة. العباسيةة

 يجلسون  كانوا الذين السكان من عدد علو النيران وأطلقت قريةاال منازو من عددا   ورجروا العباسية
 من عدد ري الناسفة العبوات وزرعت الموقوتةا القنابل من مجموعة القتلة ووضة القريةا مقهو أمام

 قاموا بل يتدالواا لم لشنهم البريطانيا االحتنو جنود من العديد المكان إلو ووصل.. المنازو
 عدد وكان.. الشمالية الجهة من للهرا طريقا   للقتلة وتركو جزئيا ا قا  تطوي العباسية بتطوي 

 .وعشرين أربعة الصهاينة المهاجمين
 منهم اثنان توري اطيرة بجراح آارون  سبعة وأصيا شهدا اة 7ة المجزرة هذج ضحايا عدد بلغ

 .الحقا  
 امسة كان ينماب 29/11/1947 ري التقسيم قرار بعد:  1947/ 18/12 -الاصال عرا مجزرة* 
ة باروخ معيانة مستوطنة صهاينة من ثنثة قام أعمالهما إلو طريقهم ري الفلسطينيين العماو من

 إلو أدت بسكين الصهاينة أحد طعن تم االعتدا  هذا ونتيجة العماوا هؤال  علو النار بإطنق
ة البالماحة كتيبة ئدقاة كوهين موالة الصهيوني تلقو الصهيونيا هذا مقتل ابر انتشار ومة وراتلا

 قائدة كرمل موشيلة رقام الاصالا قرية ضد انتقامية بعملية بالقيام قائد رأمر الحادنا الثالثة ابر
 بالقيام يقضي األركان رئاسة ري العمليات قسم من أمرا   الثالثة الشتيبة قيادة بتسليمة لبانونية لوا 

 ري العملية ُنفذت الاصالا قرية ري والرجا وقتل المنازو حرق  إلو تهدف انتقامية بعملية
 النسا  من عدد بينهم شاصا  12 قتلت أنها ُيفيد ما المنفذة القوة قائد تقرير وتضمن ا18/12/1947

 الرجاو ألن واألطفاو النسا  من كانوا الشهدا  جمية أن علو بعد ريما اتض  أنل غير واألطفاوا
 .قصير قتبو  المجزرة تنفيذ قبل القرية غادروا قد كانوا
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 الصهيونية ا رهابيةة األرغون ة عصابة ألقت اليوم هذا ري:  1947/ 29/12 -القدس ري مجزرة* 
 27 وجرح رلسطينيا   14 استشهاد إلو أدأ مما القدسا ري العمود باا عند بالمتفجرات مملو ا   برمين  
 .آارين
 الصهيونية ا رهابيةة غون األر ة عصابة ألقت اليوم هذا ري:  1947/ 30/12 -القدس ري مجزرة* 
 .رلسطينيا   11 رقتلت انفجرت قنبلة القدس ري مسرعة سيارة من
 وقتلت حيفا بتروو مصفاة شركة بنا  اار  قنبلة انفجرت: 1947/ 31/12 الشيخ بلد قريتي مجزرة* 

ثر. المصفاة إلو القادمين العرا العماو من عددا   وجرحت  بالشركة العرا العماو ثار ذلك وا 
 نحو منهم وجرحوا وقتلوا الحديد وقضبان والفؤوس بالمعاوو بالمصفاة العاملين الصهاينة اجمواوه

 وحواسة الشيخ قريتي يقطنون  المصفاة هذج ري العرا العماو من كبير قسم وكان. صهيونيا   ستين
 السنة رأس ليلة وري. البلدتين بمهاجمة لننتقام الصهاينة اطت ولذا حيفاا شرق  جنوا الواقعتين
 200 ا150 بين المهاجمين عدد وكان الليل منتصف ُبعيد هجومهم الصهاينة بدأ 1948 الميندية
 األمر يتعد ولم كافا سنح العرا لدأ يكن ولم البلدتينا أطراف علو هجومهم ركزوا صهيوني
 ريتينالق هاتين أطراف ري النائية البيوت الصهاينة هاجم الشوارع ري بسيطة محلية حراسات وجود

 استمر وقد. رشاشاتهم نيران يطلقون  وهم النائمين السكان علو ودالوا اليدوية بالقنابل وقذروها
 بيوت عشرة حوالي هاجموا أن بعد صباحا   الثانية الساعة ري الصهاينة إثرها انسحا ساعة الهجوم
 شواهد وتركوا وواألطفا النسا  من معامهم وجري  قتيل بين رردا   30 نحو الهجوم ذلك ضحية وراح
 .لقوها التي المقاومة عنف علو تدو واألسلحة الدما  من
 هذا ري حيفاا قضا  ري رلسطينية عربية قرية بريك الشيخ:  31/12/1947 -بريك الشيخ مجزرة* 
 .سكانها من شاصا 40 وقتلت بريك الشيخ قرية الصهيونية ا رهابية العصابات هاجمت اليوم
 عملية أو الفرقان معركة: م2009 يناير 18 إلو م2008 ديسمبر 27 يوم ري: غزة حرا مجزرة

. الحربية الطائرات باستعماو م2008 ديسمبر 27 السبت يوم الجوي  الهجوم بدأ المصبواا الرصال
 كل العسكرية العملية استهدرت حربيةا طائرة 80 عن يقل ال ما استعماو الهجوم هذا نهاية مة تم

 من أشثر استشهاد إلو القصف وأدأ حماسا لحركة التابعة والمقار غزة قطاع ري األمنية المقار
 1417 عن يقل ال ما العملية هذج قتلو حصيلة وكانت الفلسطينيةا واألمن الشرطة قوات من مائة

 شهيدا . 
 24/12/2016الدستور، عمان، 
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 بجنين منزالً  ويهدمون  نابلس في الماء يسـرقون  مستوطنون  .27
 .جنين جنوا الاهر سيلة بلدة ري ا نشا  قيد منزو من أجزا    أيام قبل مستوطنون  هدم
 من جاؤوا مستوطنين إنة دغلس غسان الغربيةا الضفة شماو االستيطان ملف مسؤوو وقاو

 إياد للمواطن يعود الاهر سيلة بلدة ري ا نشا  قيد منزو جدران هدموا المانةاة حومشة مستوطنة
 .ثقيلة مطرقة ستادامبا وذلك دياكا أبو طالا رتحي
 .نابلس جنوا مادما قرية ري الشعرة بئر من المياج سرقة علو اليوما نفس ري مستوطنونا وأقدم كما
 ري الشعرة بئر من المياج سرقة علو اقدمواة يتسهارة مستوطني ان االستيطان ملف مسؤوو وقاو
 .المستوطنة إلو يصل البئر من مياج ات مد انو من مادما

 24/12/2016عم ان،  الدستور،
 

 يافا شمال لالحتالل ضخم سكني مشـروع من مخاوف .28
 منتجعا   يضم ضام سكني مشروع بتنفيذ البد  عن ا سرائيلية واالستثمار البنا  شركات احدأ أعلنت

 بأعماو باشرت حين ا ابيا تل) يارا شماو الواقعة الجماسين لمقبرة المجاورة األر  ري أبرا  4و
ة. بفلي باركة مسمو تحت راارة سكنية وشق  متنزج سيشمل الذي المشروع أساسات لوضة الحفريات
 مقبرة ري المسلمين موتو بحرمة الضام المشروع هذا يمس أن من تاورهم عن المواطنون  وأعرا

 أر  وهي للمشروع المحاذية األر  لقطعة القنوات بع  تمرير سيتم وانل ال سيما الجماسين
 . المحررة الجماسين لمقبرة وقف هي المشروع عليها سُيقام التي ر األ أن كما المقبرةا

 24/12/2016ان، الدستور، عم  
 

  والمقدسات بالثوابت التمسك إلى يدعو المسجد األقصى خطيب .29
 ري الجمعةا صنة المحتلا الفلسطيني والداال القدس من المصلين من اآلالف عشرات أد أ

 قوات إنة لإلعنم الفلسطيني المركزة مراسل وقاو .االحتنو يلعراق رغم المباركا األقصو المسجد
 المؤدية واألزقة والطرقات واألقصو المحتلة المدينة أبواا علو عناصرها من المئات نشرت االحتنو

 .المصلين هويات ري ودققت العسكريةا الحواجز وأقامت المسجدا إلو
 الفلسطينية األوضاع اطبتل ري اسنينة أبو يوسف الشيخ المبارك األقصو المسجد اطيا وتناوو
 .االحتنو سجون  ري أسرانا سراح بإطنق مطالبا االحتنوا استمرار ال ري

 سوأ  لهم رعلنا ماذا: متسائن بعيدا أمد منذ غزة قطاع أهالي علو الحصار استمرار إلو وأشار
 !الشنمش
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 وبيوت وهناك هناا استشرأ  والاراا مرا طعمها مريرة رحياتهمة القدس؛ أهالي معاناة إلو نب ل كما
 ة.هللا إال   ناصر لنا وليس بالجملةا وماالفات تفر ا وضرائا تهدما
 تصادر واألر  الحرمات ريل تنتهك الذية المبارك األقصو المسجد إلو اسنينة أبو الشيخ وتطرق 
 بثوابتهم سكوالتم دينهم علو الثبات إلو المقدس بيت أهل داعيا اةالمستوطنات ريها وتبنو

 .ومقدساتهم
 التي وهي ارااا إلو المدينة وتحويل حلا ري المسلمون  إليل يتعر  بما األقصو اطيا وندد
 .والمعررة والتفسير والفقل الرجاو علم ري األئمة وأنجبت ومعررةا وهدأ علم منارة كانت

 23/12/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 اإلعمار ي عط ل والحصار غزة على األسوأ 2016 سنة :الخضري  .31
 علو األسوأ بأنل 2016 عام الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس الاضري  جماو النائا وصف
 تقارير مة مواطنا مليوني من أشثر معاناة وتفاقم اةا سرائيلية الحصار استمرار بسبا غزة؛ قطاع
 الدولي بالتحرك تلزم الصعا؛ يا نسان الواقة حوو ومايفة صادمة أرقام عن تتحدن ومحلية دولية
ا تصري    ري الاضري  وأشد .الحصار لررة العاجل  الفلسطيني المركزة تلقو الجمعةا يوم صحفي  
 عملية قتل البنا ا مواد إدااو علو المشددة والقيود المعابر وا غنق الحصار أن منلا نساة  ة لإلعنم
 .2014 صيف غزة علو عدوانل ري االحتنو دمرج ما إعمار
 يزالون  ال رلسطيني ألف 70 حوالي أن إلو الرتا ا عمارا وأعاقت أا رت القيود هذج أن إلو وأشار
 .صعبة إنسانية أوضاعا   ويعيشون  منازلهم بنا  عدم بسبا المشردين؛ عداد ري
 عراقيل بسبا بعد؛ إعمارها يَعد لم كلي ا   دمرت ألفا   12 أصل من منزو آالف تسعة إن: وقاو

 .االحتنو
 القطاع ري والبطالة الفقر معدالت تواصلت العاشرا للعام الممتد الحصار استمرار مة أنل وبي ن

 ونسبة الفقرا ات تحت %80 نحو يعيش حين ومايفة؛ طبيعية غير مستويات إلو بالصعود
 .واطير رهيا ازدياد ري %60 من اقتربت الشباا بين البطالة

 23/12/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 النار وقف خرق  بعد" الحلوة عين" في توتر .31
 للقرارا األمنية الاروق  استمرار بسبا صيداا ري الحلوة عين مايمات ري التوتر من حالة تسود
 وأدت يومينا مدار علو المايم شهدها التي األحدان بعد النار إطنق بوقف أمسا ليل اتاذا الذي
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 تجاريةا ومحاو منازو من الممتلشات ري أضرار إلو إضارة جرحوا 8و قتلو 4 سقوط إلو
 .والمياج الشهربا  وشبكتي وسياراتا

 صنة بعد الاروقا آار كان حين المسلحين؛ وسحا النارا إطنق لوقف اتفاق إلو التوصل وتم  
طنق قنبلة إلقا  إثر الجمعةا  تجدد من مااوف ال ري الصفصافا مسجد قرا ناري  رش  وا 

 .االشتباشات
 24/12/2016ارقة، الخليج، الش

 
 "الحلوة عين" تداعيات إثر" الجدار عودة" من فلسطينية مخاوف .32

 بدأ الذي العازو الجدار بنا  عملية مة تزايدت قد الفلسطينية المااوف أسطي : كانت بوال -بيروت 
 ولشن جرأ  اةاألمنيةةبأ وصفت العتبارات الماضي  الثاني تشرين) نورمبر ري بنا ج اللبناني الجيش
 تعطي بديلة اطة لتقديم الفلسطينية والفصائل القوأ  أمام المجاو ري إرساحا بل العمل تجميد مؤارا

 الداال تستهدف إرهابية ألي عمليات ممرا يكون  لن المايم بأن اللبنانية للسلطات النزمة التطمينات
 .اللبناني
 النار إطنق وقف قرارة إن اعرا أبو صبحي اللوا  لبنانا ري الفلسطيني الوطني األمن قائد وقاو
 للمصلحة تأمينا للحفاع عليل المطلوبة الجهود كل بذو يتمة أن ل إلو الرتا اةنهائي اُتاذ الذي

 بعملية التحقي  كلفت التي اللجنةة أن عرا أبو وأوض ة. اللبناني الجوار مصلحة كما الفلسطينية
 كاميرات سجلتها التي الفيديوهات لوع بصدد االطنع حاليا هي  األنصار عصبة) عنصري  اغتياو
 والتحقي  المتورطين مة القب  إلقا  يجري  أن علو العملية ريل تمت الذي الموقة ري المراقبة
 المستجدات مة بالتعاطي انشغالنا: ةموضحاة األوست الشرق ةلأ ري تصري  عرا أبو وتابةة. معهم
ماابرات  علو سنطرحها التي الجدار عن ةالبديل األمنية بالاطة البت أجل المايم داال األمنية
 بعد ررعها ليتم الفلسطينيةا والسياسية األمنية القيادتين بين مستمرة النقاشاتة أن إلو ومشيرا اةالجيش
 ة.اللبناني للطرف ذلك
 جنوا) صيدا منطقة ري المشتركة الفلسطينية األمنية القوة قائد الشاياا االد العميد عب ر جهتلا من
 العمل لتجديد مؤارا حجة المايم شهدها التي األمنية األحدان استادامة من تاورل عن  لبنان

 ُيهدد ما المايما أمن حفظ عن عاجزة أنت الفلسطينية للقيادات القوو انو من العازو بالجدار
 هو المااوف هذج ُيعزز ما أنة األوست الشرق ةتصري  لأ ري وأضاف اةاللبناني الجوار أمن بالتالي

 ة.طرف من أشثر ريها شارك اشتباشات إلو لتتحوو توسعت التي االغتياو عملية علو الفعل دةر ة
 24/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 هدنة؟ أم التفجير احتواء"..الحلوة عين" توقيفات .33
 مقر ري الجمعة اهر اجتماعها إثر لها بيان وري العليا األمنية اللجنة نعيم: أعلنت رأرت أأأ صيدا
 بشأن أمس أوو أقرتها كانت التي ا جرا ات واستشماو النار اطنق وقف لتثبيت األمنية ةالقو 

 حميد اغتياو ري بهما المشتبل توقيف األايرةا األحدان تفاعنت ومتابعة المايم ري األمني الوضة
 تعلن أن دون  من الغاية لهذج شكلت التي التحقي  لجنة انو من معهما التحقي  وبد  وصال 

 من جانبا   وحضر. يستجد قد امني الل أي معالجة إلو المسارعة اللجنة قررت كما. ويتيهماه
 وتقديم اللجنة موقف لدعم منهم مبادرة ري صيدا مكتا من المسلمين علما  هيئة من ورد االجتماع
 .المايم ري االستقرار تثبيت ري المساعدة

 24/12/2016المستقبل، بيروت، 
 

  الغربية الضفة في سلمية مسيرات خالل اختناق تبحاال العشرات إصابة .34
 قمة انو أمس ا سرائيليين السنم ونشطا  األجانا والمتضامنين الفلسطينيين عشرات أصيا
 .لنستيطان للمناهضة الغربية الضفة بلدات من عدد ري انطلقت سلمية لمسيرات االحتنو قوات
 احتجزت ريما بالمطاطا مغلفة معدنية بأعيرة شبان ةثنث أصيا قلقيليةا محاراة ري قدوما كفر رفي
 السلمية القرية لمسيرة امسا قمعها انو  سنوات 7) شتيوي  مراد مؤمن الطفل االحتنو قوات

 .عاما 14 منذ المغل  القرية شارع بفت  والمطالبة لنستيطان المناهضة االسبوعية
 المتضامنين من وعدد الفلسطينيين عشرات اأمس أصيا والبيرةا هللا رام محاراة غرا نعلينا وري

 السلمية البلدة مسيرة االحتنو قوات قمة انو باالاتناق ا سرائيليين السنم ونشطا  األجانا
 .والبيرة هللا رام محاراة غرا األراضي ومصادرة لنستيطان المناهضة األسبوعية

 المعدني بالرصال المتمثلة ةالقم وسائل استادمت االحتنو قوات إن محليةا مصادر وقالت
  صابة أدأ ما السلميينا المتااهرين قمة ري الساما الغاز وقنابل الصوت وقنابل بالمطاط المغلف
 .باالاتناق منهم عشرات
 لنستيطان المناهضة األسبوعية القرية مسيرة االحتنو قوات قمعت هللاا رام مدينة غرا بلعينا وري

 .ي العنصر  والتوسة الضم وجدار
 24/12/2016المستقبل، بيروت، 
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 المتحدة: سحبنا مشروع قرار االستيطان بعد مزايدات أعضاء بمجلس األمن باألمممندوب مصر  .35
دارأأة المنأأدوا المصأأري الأأدائم لأأدأ األمأأم المتحأأدةا السأأفير عمأأرو أبأأو العطأأا  و:األناضأأو  –نيويأأورك 

تيطانا مؤكأأدا  أنهأأم تعرضأأوا لمزايأأداتا وصأألت عأأن المأأوقفين اللأأذين اعتمأأدتهما القأأاهرة إزا  قأأرار االسأأ
 حد ا نذارا من أعضا  بمجلس األمن.

ساعات من إعنن مصر )العضو العربي الوحيد ري مجلس األمن عأن طلبهأا تأجيأل  8ربعد أقل من 
انعقأأاد جلسأأة التصأأويت علأأو القأأرار إلأأو أجأأل غيأأر مسأأموا اتاأأذت القأأاهرة موقفأأا  ماتلفأأا  الجمعأأة ا 

صأأأوتا  وامتنأأأأاع الواليأأأأات المتحأأأأدة عأأأأن  14قتهأأأأا علأأأأو القأأأأرار الأأأذي تأأأأم اعتمأأأأادج بأغلبيأأأأة وأعلنأأأت موار
وقأأاو السأأفير المصأأري إن القأأاهرة ةاضأأطرت إلأأو سأأحا مشأأروع القأأرار المقأأدم منهأأا إلأأو  التصأأويت.

مجلأأس األمأأن بشأأأن االسأأتيطان ا سأأرائيلي بسأأبا المزايأأدات التأأي تعرضأأت لهأأا منأأذ طأأرح المشأأروع 
 ة.بالحبر األزرق 

وأضأأاف عقأأا التصأأويت علأأو القأأرار ةلقأأد وجأأدت مصأأر نفسأأها مضأأطرة إلأأو سأأحا مشأأروع القأأرار 
المقدم منها من الناحية ا جرائية علو الفيأة المزايأدات التأي تعرضأت لهأا منأذ طأرح المشأروع بأالحبر 
األزرقا والتأأأي وصأأألت إلأأأو حأأأد ا نأأأذار مأأأن بعأأأ  أعضأأأا  المجلأأأس وهأأأو أمأأأر غيأأأر مقبأأأوو شأأأكن  

ا بالنار إلو المواقف المصرية الثابتة والتي ال يمكن التشكيك ريها إزا  الحقوق الفلسطينية وموضوعا  
وتابة ةجرت تلك المزايدات أثنا  قيام مصر بمشاورات سياسية مكثفأة علأو مأدار السأاعة  المشروعةة.

 منذ طرح مشروع القرار وعلو كارة المستويات السياسية مة األطراف المعنية.ة
العطا أن ةمصر صوتت لصال  القرارا انطنقأا  مأن مواقفهأا الراسأاة التأي ال تقبأل التشأكيك وأشد أبو 

ريهاةا مضيفا  أن بندج ةهي أوو من حمل السنح دراعا  عن الحقوق الفلسطينية والعربيأة المشأروعةا 
ن مصأأر وأشأأد أ وأوو مأأن دشأأن السأأنم مأأة إسأأرائيل إيمانأأا  بجأأدوأ السأأنم بأأدال  مأأن الصأأراع المسأأل ة.

كانت وما زالت مأن أشأد المأؤمنين بإمكانيأة تحقيأ  السأنم الشأامل والعأادو رأي الشأرق األوسأتا علأو 
 أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ األر  مقابل السنم التي أقرتها كارة قرارات الشرعية الدولية.

 24/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 لتفسح لترامب تحقيق تسوية نهائيةفي مجلس األمن  التصويتمصر أرجأت "الحياة":  .36
أشأأدت مصأأادر سياسأأية رأأي القأأاهرة لأأأةالحياةة أن قأأرار مصأأر عأأدم التعجأأل : محمأأد الشأأاذلي -القأأاهرة 

بطلأأا التصأأويت علأأو مشأأروع القأأرار الاأأال رأأي مجلأأس األمأأن ضأأد االسأأتيطان يعكأأس رؤيأأة أشثأأر 
ا دونالأأأد ترامأأأا مأأأة الأأأرئيس عمقأأأا  وشأأأموليةا اصوصأأأا  بعأأأد االتصأأأاو الأأأذي قأأأام بأأأل الأأأرئيس المنتاأأأ

 المصري عبدالفتاح السيسي مسا  الاميس.
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وبحن االتصاو ري أاطار األوضاع ا قليمية وتطوراتها المتنحقةا وتم االتفاق علو تعزيز التعأاون 
المشأأترك بأأين مصأأر والواليأأات المتحأأدة رأأي سأأبيل التصأأدي لهأأذج األاطأأار. كمأأا تنأأاوو مشأأروع القأأرار 

األمأأأن ضأأأد االسأأأتيطانا واتفأأأ  الرئيسأأأان علأأأو أهميأأأة إتاحأأأة الفرصأأأة لأأأإلدارة  المطأأأروح أمأأأام مجلأأأس
األمريكية الجديدة للتعامل ري شكل متشامل مة أبعاد القضأية الفلسأطينية بهأدف تحقيأ  تسأوية شأاملة 

 ونهائية لهذج القضية.
قربهأا وكشف مصأدر ديبلوماسأي رأي نيويأورك لوكالأة أنبأا  الشأرق األوسأت الرسأميةا أن مصأر بحكأم 

وتعاملهأا المباشأأر مأأة جوانأأا القضأأية الفلسأأطينية منأأذ عقأأودا واتصأأاالتها القويأأة والمتشأأعبة مأأة جميأأة 
ف الدولية وا قليمية القريبة من هذا الملفا تدرك بمأا ال يأدع مجأاال  للشأك أن التسأوية الشأاملة ااألطر 

ضات جادة ومباشرة بين الجأانبين والعادلة للقضية الفلسطينية بكارة أبعادها لن تتم إال من انو مفاو 
 الفلسطيني وا سرائيلي تحت رعاية من األطراف الدولية وا قليمية الرئيسة.

 24/12/2016الحياة، لندن، 
 

 مشروع قرار وقف االستيطانعلى سحب  للسيسي شاكرة ""إسرائيل ":يديعوت" .37
 يأأوموج الصأأعدا ا بعأد اهأأر تأنفس رئأأيس الحكومأة ا سأأرائيلية بنيأامين نتنيأأاهو ومسأاعد: بأنو ضأأاهر

الاميسا بعدما أصدر الرئيس المصريا عبد الفتأاح السيسأيا أمأرا للسأفير رأي األمأم المتحأدة بإرجأا  
 طرح مشروع القرار حوو وقأف االسأتيطان علأو طاولأة مجلأس األمأن الأدولي إلأو موعأد غيأر معلأوم.

يل وكبأار مأوافي الاارجيأة وبحسا صحيفة ةيديعوت أحرونوتةا يأوم الجمعأةا رأإن نتنيأاهو ومسأاعد
ا سرائيلية شعروا باطورة مشروع القرار المصريا وأنل ري حاو إقرارج سيجر المسؤولين ا سرائيليينا 
مأأن أشبأأرهم إلأأو أصأأغرهما وكأأذلك مسأأتوطنينا إلأأو محكمأأة الدوليأأة الجنائيأأة رأأي الهأأاي. رهأأم يعررأأون 

 سرائيل شاشرة للسيسية.أنهم يرتشبون جريمة باستيطانهم. لشنا بحسا الصحيفةا ةإ
وتحدثت ةيديعوتة عن الساعات التي سبقت إصدار السيسأي األمأر للسأفير بأاألمم المتحأدة. رقأد جن أد 
نتنيأأأاهو الأأأرئيس األمريكأأأي المنتاأأأاا دونالأأأد ترامأأأاا كمأأأا أنأأأل جن أأأد قيأأأاديين رأأأي المنامأأأات اليهوديأأأة 

ع القأأأرار الأأأذي يطالأأأا بوقأأأأف األمريكيأأأةا الأأأذين تحأأأدثوا مأأأة السيسأأأأي كأأأي يتراجأأأة عأأأن تقأأأديم مشأأأأرو 
كأذلك هأاتف مسأاعدون لنتنيأاهو مأة السيسأي. ونقلأت الصأحيفة عأن مسأؤولين إسأرائيليين  االستيطان.

 قولهم إن السيسي كان علو علم بمشروع القرار لشنل ةلم يدرك تبعاتل علو إسرائيلة!
 23/12/2016، 48عرب موقع 
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 كبر من التزامه تجاه الفلسطينيينالسيسي تجاه نتنياهو أ التزاممحلل إسرائيلي:  .38
وقأأف االسأأتيطان  أرجأأة الدبلوماسأأيون قأرار مصأأر بتأجيأأل التصأأويت علأو مشأأروع قأأرار: بأنو ضأأاهر

إلأأأو أجأأأل غيأأأر مسأأأمي إثأأأر ضأأأغوط مارسأأأتها إسأأأرائيل علأأأو المسأأأتويات  رأأأي مجلأأأس األمأأأن الأأأدوليا
 السياسية ري القاهرةا حسا قولهم. 
ا سمدار بيريا ذهبت إلو ورا  الشأواليسا التأي يديعوت أحرنوت فةلشن محللة الشؤون العربية ري صحي

تشأأكل الفيأأة لمأأا حأأدن. وكتبأأت أن قأأرار السيسأأي بسأأحا مشأأروع القأأرار لأأم يكأأن وليأأد لحاتأألا وبسأأبا 
نما كان ةنتيجة تعاون أمني واستاباري بين إسأرائيل ومصأرا  ضغوط مورست علو الرئيس المصريا وا 

وأوضأأحت بيأأري أن الحأأدين ال يأأدور رقأأت عأأن محاربأأة ةداعأأشة رأأي  ةة.والتأأي تحولأأت إلأأو عنقأأات دارئأأ
نما ةالحدين يدور عن حرا صراع بقا  الناام ري القاهرةةا وأنل بعد انرات بين مصر وبين  سينا ا وا 
السأأأعودية ودوو الالأأأيج وتركيأأأاا وأنأأأل لأأأم يتبأأأ  أحأأأد ةيعأأأرف ويفهأأأم المصأأأائا التأأأي يغأأأول ريهأأأا سأأأوأ 

 ور رأأي القأأدسة رأأي إشأأارة إلأأو منأأزو رئأأيس الحكومأأة ا سأأرائيلية الرسأأمي.شأأال واحأأدا رأأي شأأارع بلفأأ
وأضارت بيري أنل انو استقبالل ورد قادة المنامأات اليهوديأة األمريكيأةا رأي قصأر االتحاديأة بالقأاهرةا 

 كان السيسي يتحدن عن نتنياهو ويذكر كنيتل ةبيبية وعن العنقات الوثيقة بينهما.  
نتنيأأاهو قأأد تحأأدن مأأة السيسأأي أمأأسا وأن يكأأون نتنيأأاهو قأأد هأأدد السيسأأي  وتوقعأأت بيأأري أن يكأأون 

 بوقف جهود إسرائيل من أجل استمرار حصوو مصر علو المساعدات األمنية األمريكية السنوية.  
وشأددت هأأذج المحللأة علأأو أن التأزام السيسأأي تجأاج نتنيأأاهو أشبأر مأأن التزامأل تجأأاج الفلسأطينيين. ةرهأأو 

ل اليمنو إلو عنقات مة إدارة تراماا ونتنياهو تعهد بمساعدتل علو عودة مصأر يريد أن يدال بقدم
إلو مكانتها كأهم دولأة بالعأالم العربأيةا كمأا أن ةنتنيأاهو نجأ  رأي إقناعأل رأي الجانأا اآلاأرا ال رأي 

 غزة وال ري رام هللاا ال شريك وليس ثمة ما يمكن التحدن عنلة.  
 23/12/2016، 48عرب موقع 

 
 تاريخي اإلسرائيلي: قرار مجلس األمن حول االستيطان األردن .39

الأدكتور محمأد  األردنيأةا الناط  الرسمي باسم الحكومأة ا عنمقاو وزير الدولة لشؤن : بترا - عمان
بوقأأأأف بنأأأأا  المسأأأأتعمرات رأأأأي األراضأأأأي  إسأأأأرائيلقأأأأرار مجلأأأأس األمأأأأن الأأأأدولي بمطالبأأأأة  أن المأأأأومني

الدوليأأأأة علأأأأو عأأأأدم شأأأأرعية االسأأأأأتيطان  األسأأأأرة إجمأأأأأاعر عأأأأن الفلسأأأأطينية المحتلأأأأة ةتأأأأارياية ويعبأأأأ
 التارياية. أرضلري القدس وعلو  أرضلا ويؤكد الح  التارياي للشعا الفلسطيني علو ا سرائيلي
 األردنموقأف  أيضأاهأذا القأرار يؤكأد  أنةبتأراةا ة األردنيأة األنبأا المومني ري تصري  لوكالأة  وأضاف

باعتبارهأأأا عقبأأأة اسأأأتراتيجية  ا سأأأرائيليمناهضأأأة سياسأأأة االسأأأتيطان التأأأارياي وجهأأأودج الدائمأأأة رأأأي 
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رأي  إسأرائيلالشرعية الدولية وحأل الأدولتينا وان نشأاطات  أساسري وجل السنم القائم علو  وأساسية
 المحتلة غير شرعية ومرروضة من المجتمة الدولية. األراضي
المجتمة الدولي بأالحقوق التاريايأة للشأعا  كونل انعكاس لقناعة إيجابيةالقرار يشكل اطوة  أنوقاو ة

الجهأأود  األردنيأأةعليأأاة. وثمنأأت الحكومأأة  أردنيأأةالفلسأطيني ويأأدعم حأأل الأأدولتين الأأذي يشأأكل مصألحة 
 .األمنعن صدور هذا القرار التارياي عن مجلس  أثمرتالدبلوماسية الفلسطينية والعربية التي 

 24/12/2016الغد، عمان، 
 

 لس األمن لالستيطان اإلسرائيليقطر ترحب بإدانة مج .41
الأأرحمن آو ثأأانيا وزيأأر الاارجيأأةا بتبنأأي مجلأأس األمأأن  رحأأا الشأأيخ محمأأد بأأن عبأأد: قنأأا –الدوحأأة 

 الدولي قرارا  يدين االستيطان ا سرائيليا ويطالا بوقفل ري األراضي الفلسطينية المحتلة.
نبأا  القطريأة )قنأا ا إن دولأة قطأر آو ثانيا ري تصأري  لوكالأة األ عبد الرحمنوقاو الشيخ محمد بن 

ترحا بالقرار الصادر مأن مجلأس األمأن الأدولي ضأد االسأتيطان ا سأرائيليا ُمعربأا  عأن أملأل رأي أن 
يشأأكل هأأذا القأأرار اطأأوة جأأادة نحأأو تحقيأأ  السأأنم العأأادو والشأأامل للشأأعا الفلسأأطيني بمأأا يسأأهم رأأي 

سأأتعمرات رأأي األراضأأي الفلسأأطينية المحتلأأة وأضأأاف أن بنأأا  الم تعزيأأز األمأأن والسأأنم رأأي المنطقأأة.
يتنارو مة الشرعية الدوليةا السأيما اتفاقيأة جنيأف الرابعأةا ُمبي نأا  أن دولأة قطأر كانأت وال زالأت داعمأة 

ر القضأأية الفلسأأطينية اهتمامأأات دولأأة قطأأر وأولويأأات السياسأأة  للقضأأية الفلسأأطينية. وأشأأد علأأو تصأأد 
ت التحأأديات التأأي تحأأيت بمنطقتنأأا العربيأأة إال أنهأأا لأأن تثنينأأا عأأن القطريأأةا ُمشأأددا  علأأو أنأأل ةمهمأأا بلغأأ

 دعم الشعا الفلسطيني والوقوف إلو جانبل ري نضالل للدراع عن أرضل وأبنائل ومقدساتلة.
 24/12/2016الشرق، الدوحة، 

 
 موقف محرجبوضعها وحدها تأجيل التصويت على وقف االستيطان قرار مصر : ديبلوماسي عربي .41

بوقأأأف  ةإسأأأرائيلةمشأأأروع قأأأرار يطالأأأا  أمأأأس الجمعأأأةمجلأأأس األمأأأن للمأأأرة األولأأأو  اعتمأأأد :نيويأأأورك
األمم بأ المصأري  للسأفير الامأيس الرئيس المصري عبأد الفتأاح السيسأي أصأدر أمأراوكان االستيطان. 

المتحدة بإرجا  طرح مشروع القرار حوو وقف االستيطان علو طاولة مجلس األمن الدولي إلو موعد 
 .غير معلوم

قاو ديبلوماسي عربي ري نيويورك إن ةقرار مصر المفاجئ الذي لم تنسقل القأاهرة مأة أحأدا وضأعها و 
وحدها ري موقف محر ا ألن باقي الأدوو العربيأةا والاليجيأة اصوصأا ا احتضأنت القأرار الفلسأطيني 

إحيأا  القأرار واستطاعت بمواشبة الديبلوماسية الفلسطينية دعم استعداد الدوو األربة ري مجلس األمن 
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وطرحل علأو التصأويتة. وأضأاف أن الأدوو األربأة ةكانأت اسأتعدت أساسأا  لننضأمام الأو مصأر رأي 
رعايأأة مشأأروع القأأرارا لشأأن انسأأحابها درأأة بهأأم الأأو مواصأألة المبأأادرة بأنفسأأهما وهأأو مأأا دعمأأل موقأأف 

شأكل تلقأائيا وجهد رلسطيني عربي مكثفة. وتابة أن مجموعة الدوو العربيأة رأي نيويأورك ةتحركأت ب
لشن مأن دون التسأبا بأإحرا  لمصأرا وأجأرأ الديبلوماسأيون العأرا مشأاورات هاتفيأة مكثفأة للتوصأل 
الو قرار دعم مبادرة الدوو األربة ألن عقد المزيد من االجتماعات للسفرا  العرا كان سيضة مصأر 

 ري موقف منعزوة.
 24/12/2016الحياة، لندن، 

 
 الفلسطينية يضااألر بستيطان اال وقف س األمن لقرارباعتماد مجليرح ب  بان كي مون  .42

رحأأا األمأأين العأأام لألمأأم المتحأأدة بأأان كأأي مأأون باعتمأأاد مجلأأس األمأأن للقأأرار الأأدولي رقأأم  :وكأأاالت
وقأاو كأي مأون رأي بيأان صأدر باسأمل ان  الفلسأطينية. األر رأي  ا سرائيليحوو االستيطان  2334

بشأأن قيأادة المجلأس والجهأود الجماعيأة المطلوبأة للمجتمأة  ةالقرار هو اطوة هامةا ويدو علو الشثير
انل يغتنم هذج الفرصة ةلتشجية  وأضاف الدولي للتأشيد علو ةأن رؤية الدولتين ال تزاو قابلة للتحقي ة.

القأأأادة ا سأأأرائيليين والفلسأأأأطينيين علأأأو العمأأأأل مأأأة المجتمأأأأة الأأأدولي لالأأأأ  بيئأأأة مواتيأأأأة للعأأأودة إلأأأأو 
المتحأدة لأدعم جميأة األطأراف المعنيأة لتحقيأ  هأذا  األمأممعربأا عأن اسأتعداد ةمفاوضات ذات مغأزأة 

 الهدفة.
 24/12/2016الغد، عمان، 

 
 اتعمر بالوقوف وراء قرار مجلس األمن بشأن المست "إسرائيل"تنفي مزاعم  الواليات المتحدة .43

ك أوبامأأا ليسأأت قأأاو مسأأؤوو أمريكأأي كبيأأر يأأوم الجمعأأة إن إدارة الأأرئيس بأأارا :أحمأأد حسأأن - واشأأنطن
مشأأأأأاركة رأأأأأي إعأأأأأداد أو التأأأأأرويج لقأأأأأرار بمجلأأأأأس األمأأأأأن التأأأأأابة لألمأأأأأم المتحأأأأأدة يطالأأأأأا بوقأأأأأف بنأأأأأا  

 المستعمرات ا سرائيلية ونفو اتهامات إسرائيلية للواليات المتحدة بالوقوف ورا  تلك الجهود.
سحا مصر لل  كان المسؤوو يتحدن بينما يستعد المجلس للتصويت علو مشروع القرار بعد يوم من

تحأأأت ضأأأغت مأأأن إسأأأرائيل والأأأرئيس األمريكأأأي المنتاأأأا دونالأأأد ترامأأأا. وقأأأاو المسأأأؤوو إن الواليأأأات 
 المتحدة لم تتحدن مة أي عضو آار ري المجلس باصول كيف تنوي التصويت.

وقأأاو دبلوماسأأأيون غربيأأون ومسأأأؤولون إسأأرائيليون إن الواليأأأات المتحأأدة كانأأأت تعتأأزم السأأأماح بتمريأأأر 
قأأرار الأأذي أعدتأأل مصأأر ريمأأا كأأان سيشأأكل تحأأوال كبيأأر رأأي سياسأأة الواليأأات المتحأأدة القائمأأة مشأأروع ال

 علو حماية إسرائيل من أي إجرا ات بالمجلس.
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دارتأل بأالوقوف ورا  تلأك المسأاعي ومحاولأة ةنصأا  واتهم مسؤولون إسرائيليون الرئيس باراك أوبامأا وا 
 كمينة  سرائيل.

ز مشأأأأترطا عأأأأدم الششأأأأف عأأأأن اسأأأأمل ةعلأأأأو النقأأأأي  مأأأأن بعأأأأ  وقأأأأاو المسأأأأؤوو األمريكأأأأي لرويتأأأأر 
 ..لم تشارك ا دارة ري إعداد القرار كما أننا لم نرو  لل.ة.المزاعم

 23/12/2016وكالة رويترز لألنباء، 
 

 االستيطان   قرارعد د األمم المتحدة ب  ترامب يتوع   .44
ا استيا ج من تصأويت مجلأس أعلن الرئيس األمريكي المنتااا دونالد تراما: وكاالت -رامي حيدر 

ا األمأأأم المتحأأأدة  األمأأأن الأأأدولي لصأأأالل قأأأرار يجأأأرم االسأأأتيطان ا سأأأرائيلي رأأأي الضأأأفة الغربيأأأةا متوعأأأد 
وكتأأا ترامأأا علأأو تأأويتر ةبالنسأأبة لألمأأم  بتغييأأر سياسأأة الواليأأات المتحأأدة مأأة بأأد  دورتأأل الرئاسأأية.

أاا ال سأيما  يرة.كانون الثاني/ ينأا 20المتحدةا ستشون األمور ماتلفة بعد  وكأان رد رعأل ترامأا متوقع 
أنأأل طلأأا مأأن الواليأأات المتحأأدة اسأأتادام حأأ  الأأنق  )الفيتأأو  لمنأأة تبنأأي القأأرارا لشأأن ا دارة الحاليأأة 
التأأأي ال زاو يترأسأأأها بأأأاراك أوبامأأأا لأأأم تسأأأتجا لأأألا وامتنعأأأت عأأأن التصأأأويت لصأأأال  القأأأرار لشنهأأأا لأأأم 

 تستادم الفيتو.
 23/12/2016، 48موقع عرب 

 
 البيت األبيض لترامب: أوباما هو رئيس الواليات المتحدة .45

دارة البيت األبي  يوم الجمعة عن قأرارج االمتنأاع عأن التصأويت علأو قأرار : وكاالت -رامي حيدر 
بشأن المستعمرات ا سرائيلية ري مجلس األمن التابة لألمم المتحدةا قائن إن التوسية السرية للنشاط 

وررأأ  بأأن رودسا نائأأا مستشأأار األمأأن القأأومي بالبيأأت  اطأأر حأأل الأأدولتين.االسأأتيطاني يعأأر  لل
األبي ا انتقادات تراما للقرار األمريكي االمتناع عن التصأويتا قأائن إن الأرئيس أوبامأا هأو رئأيس 

 الواليات المتحدة حتو العشرين من كانون الثاني/ يناير. 
 23/12/2016، 48موقع عرب 

 
 ات اإلسرائيليةعمر ال يمكن للمرء أن يدافع عن توسيع المست: ألمم المتحدةالسفيرة األمريكية لدى ا .46

بوقف االسأتيطان رأي األراضأي  ةإسرائيلةالدولي أمس  األمنطالا مجلس  وكاالت: –المتحدة  األمم
 الفلسطينية المحتلة ري قرار تبناج بعدما امتنعت الواليات المتحدة عن التصويت عليل.
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كية لدأ األمم المتحدة سمانثا باور إن استمرار البنا  االستيطاني ةيقأو  بشأكل قالت السفيرة األمريو 
اطيأأر أمأأن إسأأرائيلة. جأأا  ذلأأك بعأأد أن سأأمحت واشأأنطن لمجلأأس األمأأن الأأدولي بتبنأأي قأأرار يطالأأا 

وأبلغت  بوقف بنا  المستعمرات ا سرائيلية ري األراضي الفلسطينية المحتلة بامتناعها عن التصويت.
جلس بعد التصويت علو القأرار ةالواليأات المتحأدة ترسأل رسأالة سأرا وعلنأا منأذ حأوالي امسأة باور الم

وقالأأت ةال يمكأأن للمأأر  أن يأأدارة عأأن توسأأية المسأأتوطنات  عقأأود بأأأن المسأأتوطنات يجأأا أن تتوقأأفة.
 ا سرائيلية وري نفس الوقت يدارة عن حل للدولتين تتورر لل مقومات االستمرار  نها  الصراع.ة

 24/12/2016لغد، عمان، ا
 

 2016المتوسط في البحر آالف الجئ غرقوا في  خمسةالمتحدة:  األمم .47
أعلنت األمم المتحدة أمسا غرق نحو مئة الجئ رأي حأادثتي غأرق قأاربين مطأاطيين رأي : األناضوو

 البحر األبي  المتوسأت بأين إيطاليأا وليبيأاا مؤكأدة تجأاوز عأدد الضأحايا الغرقأو رأي البحأر المتوسأت
 انو العام الحالي الامسة آالف.

وقأأاو المتحأأدن باسأأم المفوضأأية العليأأا لنجئأأين التابعأأة لمنامأأة األمأأم المتحأأدة وليأأام سأأبيندلرا اأأنو 
أصأأأب  أشثأأر األعأأأوام رتشأأا  بأأأالنجئين الأأذين يحأأأاولون » 2016مأأؤتمر صأأأحاري رأأي جنيأأأفا إن العأأام 

 «.عبور المتوست إلو أوروبا
مأأن أحأأد القأأاربين اللأأذين غرقأأا بأأالقرا مأأن سأأواحل إيطاليأأا أمأأسا  63قأأاذ وأوضأأ  سأأبيندلر أنأأل تأأم إن

شاصأا مأن القأارا الثأاني  80الجئاا ري حين تأم إنقأاذ  140و 120ويعتقد أنل كان علو متنل ما بين 
 شال. 100شاصا ا ما يعني غرق حوالي  120الذي يعتقد أنل كان علو متنل 

الجأأئ رأأي البحأأر المتوسأأت يوميأأا ا وهأأو  14مأأا معدلأأل وأضأأاف سأأبيندلر أن العأأام الحأأالي شأأهد غأأرق 
ألأأف الجأأئ إلأأو  358وورقأا لألمأأم المتحأأدة ا وصأأل  أعلأو معأأدو يأأومي لمأأوت النجئأأين رأأي المتوسأت.

ا وكأأان ذلأأك العأأدد العأأام الماضأأي حأأوالي مليأأونا كمأأا غأأرق رأأي 2017أوروبأأا عبأأر المتوسأأت اأأنو 
 ام الماضي.الجئا انو الع 771البحر المتوست ثنثة آالف و

 24/12/2016السفير، بيروت،  

 
 الفلسطينيينرسائل ترامب إلى  .48

 أسامة أبو ارشيد
لعلل من نارلة القوو التذكير أن القيادة الرسمية الفلسطينية كانت قد وضعتا منذ انطنق مفاوضات 

ة ري ذلك ا كل أوراقها التفاوضية ري السلة األمريكيةا محي د1991التسوية مة إسرائيلا أواار عام 
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حتو مرجعية منامة األمم المتحدةا وهذج بحد ذاتها ليست حليفا  وثيقا  للفلسطينيين. لم تشن القيادة 
ا جاهلة باالنحياز 1994الرسمية لمنامة التحريرا والحقا للسلطة الفلسطينيةا منذ أواار عام 

يةا ااتارت التعامي عن هذج األمريكي المطل  واألعمو للدولة العبريةا لشنهاا أي تلك القيادة الرسم
الحقيقةا متوهمة  أنها قادرٌة علو التذاشي عليهماا أو علو أن ُتحدن رصاما ذا معنو بينهما. األدهو 
أن تلك القيادة توهمتا وما زالتا أنها إن قدمت أوراق اعتمادها أمريكيا ا ور  اشتراطات األايرةا 

نيا وتقديم التنازالت الجوهرية تلو التنازالتا رذلك وور  اشتراطات إسرائيلية كثيرةا كالتعاون األم
سيؤهلها أن تشون شريكا  تفاوضيا  ري ةصنة السنمة الذي كان الرئيس الراحلا ياسر عرراتا يصفل 

 بأةسنم الشجعانةا وهو لم يكن كذلكا ولن يكون كذلك يوما . 
جا  ور  المقاسات  1993م وهكذاا رقد كان أن انتهينا إلو حين نحن اليوم. راتفاق أوسلو عا

ا سرائيلية بالتمام والشماوا حين إنل ألغو الح  الفلسطيني من حين المبدأا علو األقل عبر 
و الشفاح  االعتراف بأةح  إسرائيل ري الوجودةا ري تشرية  لازعبنتها التوراتية والتارياية. ثم  إنل حو 

ترا علو الوطن المحتلا رضن  عن أنل جعل الفلسطيني العادو إلو مساومات  رايصةا بالشبر والم
من السلطة الفلسطينيةا التي ُولدت من رحم ةأوسلوةا أداة  طيعة  من أدوات ترسيخ االحتنو 
الصهيونيا ري الوقت الذي تقوم ريلا أي السلطةا بدور  مركزي ري بية الوهم للشعا الفلسطينيا 

ذا كان عررات قد بأن ثمة إمكانية أن ُيفضي هذا الواقة البئيس إل و ةدولة  رلسطينيةةا بشكل ما. وا 
أدرك ذلك متأارا ا ودرة حياتل ثمنا  لمحاولة االنقنا علو الوهم الذي صنعتل قيادتلا رإن من جا  
قل. ويكفي للتدليل علو ذلك أن يلقي المر  نارة  سريعة  علو البرنامج  بعدجا ما زاو يبية الوهم ويسو 

 نبث  عن مؤتمرها السابة المنعقد أواار الشهر الماضي. السياسي لحركة رت ا الم
ضمن السياق الساب ا يغدو انتااا دونالد تراما للرئاسة األمريكيةا بانحيازج المطل  المعَلن 
 سرائيلا مجر د عار   ألزمةا وليس األزمة بحد ذاتها. والدليل أن باراك أوباما جا  إلو الرئاسة 

ة للفلسطينيينا ُممنيا  إياهم بدولة ا وهو حاوو رعن الضغت علو إسرائيل بوعود  كثير  2009مطلة عام 
ري موضوع المستوطنات التي تلتهم الضفة الغربية والقدس المحتلتينا ولشنل هو نفسل من أعلن رشلل 
أمام عناد إسرائيلا وحنو الرأس أمام إهانات رئيس وزرائهاا بنيامين نتنياهو. وقد انتهو الحاو بأوباما 
أن يحارا من أجل أن يكون هو الرئيس الذي يحاو بأةشرفة ررة قيمة المساعدات العسكرية 

 38مليارات سنويا ا بقيمة  3.8مليارات دوالر سنويا  إلو  3.1األمريكية السنوية للدولة العبرية من 
ن يعترف مليار دوالر للسنوات العشر المقبلة. بل إن مناشدات الرئيس األسب ا جيمي كارترا للا بأ

 بالدولة الفلسطينية قبل تسل م تراماا رسميا ا الرئاسةا ذهبت أدرا  الرياح. 
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اليوما تستفي  القيادة الرسمية الفلسطينية علو الواقة الُمر   الذي صنعتل هي بأيديها. إنها تحصد 
 الشوك الذي زرعت. غير أن المشكلة أننا سنحصد معهاا وسندمي أيديناا كارهين غير راغبين.
دُّ تراما العدة ليحل مكانلا  يتأها أوباماا بشعاراتل البر اقةا ووعودج الشثيرةا للمغادرةا ري حين ُيع 
محذ را  من روضو عالميةا ري الشرق األوست وآسيا وأوروباا أو إن شئت رقل ري أمريكا والعالم. 

القيادة الرسمية الفلسطينية المهم هنا هو السياق الفلسطيني. ربعد برهة قصيرة  من الوهم الذي اعتادت 
َتَجرَُّعُلا وتجريعنا إياج معهاا اصوصا  بعد أن كان تراما قد قاوا ري الحمنت االنتاابيةا إنل 

نل هو من سيصنة ةالسنمة -سيكون ةمحايدا ة ري تعاطيل مة ةالصراع ا سرائيلي الفلسطينيةا وا 
. أوو رسالة  يؤكدها تراما أنل لن يكون بينهماا رإنل اليوم يكشف حقيقة مفهومل للحياد والسنم

ةمحايداة بين الطررينا الفلسطيني وا سرائيلي. وقبل أن تبدأ القيادة الرسمية الفلسطينية باللطم 
والعويلا رإن السؤاو الذي ينبغي أن تجيا عليل: ومتو لم تشن أمريكا أصن منحازة  لصال  إسرائيلش 

ا بما ري ذلك القيادة التي تغابت دوما ا وكأنها مصدومة من إنل السؤاو الذي يعرف الجمية إجابتل
 ذلك االنحياز. 

وري سياق النس  المنحاز أمريكيا  لصال  إسرائيلا رإن الرسالة الثانية التي بعن بها رري  تراما 
 االنتقاليا مفادها بأن األاير قد ُيقدم رعن  علو ما لم يقم بل من سبقل من رؤسا ا وهو نقل السفارة
األمريكية من تل أبيا إلو القدس. رمنذ إقرار الشونغرس قانون نقل السفارة األمريكية إلو القدس عام 

ا متجاوزا  معارضة الرئيس حينهاا بيل كلينتونا لم يجرؤ رئيٌس أمريكي علو رعل ذلكا 1995
أ ري ذلك وتحصنوا دوما  ورا  بند  ري القانون يتي  للرئيس تعطيل القرار ستة أشهر إذا ما رأ

 مصلحة  قومية أمريكية. التعطيل األاير أوقعل أوباما أواار الشهر الماضيا وينتهي أواار مايو/
دج. وبعيدا عن تحذيرات ةكبير المفاوضينة الفلسطينيينا صائا 2017أيار  ا ويبدو أن تراما لن يجد 

القيادة التي رهنت كل  عريقاتا إن هذا القرارا إن أمضيا ةسيدمر عملية السنم برمتهاةا رإن هذج
أوراقها لألمريكيين ال تملك هوامش مناورة واسعةا روجودها هي نفسها مرتبت بالقبوو بالسقوف 

 ا سرائيليةا ال بتحديها والتمرد عليها.  -األمريكية 
الرسالة الثالثة غير المبشرة من إدارة تراما تمثلت بمرشحها لمنصا السفير ري الدولة العبريةا وهو 

يد رريدمان. وهذا صهيوني أمريكي متطر فا ويرأس منامة  لدعم مستوطنة صهيونية قرا رام هللا ديف
ري الضفة الغربية. ومباشرة  بعد ترشيحل للمنصاا صر ح رريدمان بأنل سيقود ةالسفارة األمريكية من 

ن مواقف إدارة تراما نحو ةعملية السنم ستست هدي بما تريدج العاصمة األبدية  سرائيلا القدسةا وا 
ذا كانت إسرائيل ال تريد دولة رلسطينيةا رإن الواليات المتحدة لن تضغت عليها ري ذلك.  إسرائيلةا وا 
تنضاف هذج التصريحات إلو مواقف أارأ متطر رة سابقة للرجل مثل أنل من ح  إسرائيل ضم 
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حات والمواقف المتطر رة الضفة الغربيةا وتشرية المستوطنات الصهيونية ريها. ويبدو أن هذج التصري
الصادرة عن معسكر تراما المست صلف متطر رين ري وزارة نتنياهوا كوزير التعليما نفتالي بنيتا 

 الذي كتا أن ةزمن الدولة الفلسطينية قد انتهوة. 
بااتصارا واض  أن سنوات تراما ستشونا علو األغلاا عصيبة  علو أمريكا والعالما بما ري ذلك 

وست ورلسطينا غير أنل ري السياق الفلسطينيا كانت السياسات األمريكية دوما علو الشرق األ
عصيبةا وكل ما ري األمر أنل تتفاوت درجة الحدية والصعوبة بين إدارة  وأارأ. كانت أمريكا 
الرسمية دوما منحازة   سرائيلا وستبقو دوم ا منحازة. ليست هذج المشكلة الحقيقية بقدر ما أن 

 ري قيادة رسمية رلسطينية تمارس التغابي ري تعاملها مة هذج الحقيقة. المشكلة هي
 23/12/2016، العربي الجديد، لندن

  
 انتشار الفلسطينيين تاريخيًا وجغرافياً  .49

 د. أحمد جميل عزام
َيعر ف تاريخ األدا والفن نوعا من الحركات أو األنماط التي تسود ري مرحلة ما؛ رتجد أشثر من 

مطا  أدبيا  معينا ا لتنشأ مدارس أو تياراتا كالرومانسية والواقعية وغير ذلك. ويحدن هذا أديا يتبنو ن
ري الرسما وحتو ري الهندسة المعماريةا ريصب  هناك نوع من ةالموضةة األدبية والفنية والفكرية. 
ةا ويكفي أن تنار للتاريخ الفلسطيني المعاصرا لتعرف االرتباط بين السياسي والوطني من جه

 والفن واألدا من جهة أارأ.
ا وبد  مؤتمرات ومفاوضات السنم الفلسطينية ا سرائيليةا دال 1991بعد حرا الاليج الثانية العام 

المغنون والموسيقيون الذين كرسوا غنا هم لفلسطينا ري حالة كمون تام تقريبا . ذها مارسيل اليفة 
را السوريا ليصدر شريطا  غنائيا  ساارا  من تهارت اللبناني للموسيقو واألوركستراا وذها سمي  شقي

الموسيقو ومحدثي النعمة وأمور أارأ ال عنقة لها بالوطن. ودال أحمد قعبورا اللبنانيا ري حالة 
كمونا مركزا  علو أعماو موسيقية منوعة ري موضوعات شتو. وانتهت الفرق الفلسطينية تقريبا ا مثل 

 ررقة ةالعاشقينة.
ا صدرت عدة أعماو موسيقية جديدة؛ رغنو شقير أسطوانة من كلمات محمود 2010قرا العام 

درويشا إحيا   لذكراجا وغنو أحمد قعبور رائعتل ةشمس األغانيةا ضمن ألبوم جديد ةبدي غني 
للناسة. وعمل ا نسان الوطني الفلسطينيا مالك ملحما علو جمة شتات ررقة ةالعاشقينة وا عادة 

 تي منل.إطنقهاا بتمويل ذا
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كانت تلك األعماو نوعا من التبشير بَنَفس جديد يطل علو العالم. ولم َيحُدن شي  رلسطينيا ا ولشن 
عربيا  كان ةالربية العربيةا قصير العمر. وغنو شقير للثوار ري سورية ةقربنا يا الحريةةا وغنو 

 قعبور لذات الثورة. وكل ذلك قبل اهور ةداعشة وغيرج.
ة هو عن منحاتين ري الرواية الفلسطينيةا وتساؤو عن معناهما. األولوا تتصل موضوع هذج المقال

بالتاريخ. والثانية بالجغراريا. رمن إبراهيم نصرهللاا إلو سحر اليفةا إلو يحيو يالفا إلو إلياس 
 اوريا اهر الذهاا إلو التاريخ غير المعاصر ري أعماو أدبية.

وثورة  1936زمن الايوو البيضا ةا وذهبت اليفة إلو ثورة ذها نصرهللا إلو العصر العثماني ري ة
ام وما قبلها ري رواية ةأصل ورصلةا وذها يحيو يالف ري روايتل ةراشا الري ة إلو  عزالدين القس 
أساطير يارا القديمةا والعصر العثماني والقرن الثامن عشرا وأرسل بطل روايتل لدمش  والهند ليتعلم 

يستادم الطاقة الشامنة ري ا نسان ليأتي بأعماو شبل إعجازية ري مواجهة  التأمل والتااطرا وكيف
التسلت العثمانيا ومواجهة جيوش نابليون بونابارت. أما إلياس اوريا روصل ري روايتل ةأوالد 
اح اليمنةا وكيف ةربماة درنل الاليفة الوليد  الغيتو.. اسمي آدمةا حتو األمويين وقصة الشاعر ةوض 

لكا ري دمش ا وهو ري صندوق بعد أن اشتشف أو َشكَّ أن زوجتل ةأم البنينة )روضة ا بن عبدالم
تافي الشاعر اليمني الذي تعشقل ري صندوق ري غررتهاا رطلا منها الصندوقا ولم يفتحل بل أمر 
عبيدا  لل أن يحفروا بئرا  عميقة ري مجلسل. ولم يفت  الصندوق ليتأشد من حدين الوشاةا بل ةدعا 

ادم وأمرهم بحمللا حتو انتهوا بل إلو مجلسلةا ثم إنل ةدعا بالصندوقا رقاو: يا هذا إن ل قد بلغنا بال
ن كان باطن رإنا درنا الاشاا  شي ا إن كان حق ا  رقد كف ناك ودرناك ودرن ا أثرك إلو آار الدهر. وا 

لسطينين الذين بقوا وما أهون ذلك!ة. وبعد هذا انطل  اوريا من القصة ذاتهاا يتحدن عن وضة الف
 ا واصوصا  ري اللد ووادي النسناس ري حيفاا وغيرهما.1948ري مدن رلسطين المحتلة العام 

غير الذهاا للتاريخا ذها الروائيون الذين كتبوا عن رلسطين مؤاراا وهم من جنسيات عربية عدةا 
ة الطنطورة منذ ما إلو البحن عن الفلسطينيين ري أوروبا والغرا. ركتبت رضوأ عاشور عن مجزر 

. ولشنها لحقت أهل الطنطورة إلو كندا وكتبت عنهم هناك. كما ينتقل بطل رواية 1948قبل العام 
إلياس اوري سالفة الذكر من اللد وحيفا إلو نيويورك. وكتبت جنو الحسن أيضا  عن بطل رواية 

ن النجئين ري ري نيويورك. وكتبت سامية عيسو ع 99ينتقل من صبرا وشاتين إلو الطاب  
 كوبنهاغن.

هل هذا هروا إلو التاريخ أو أماشن ماتلفة حوو العالما ألن  الحاضر وحياة الفلسطينيين الراهنة ري 
 رلسطين ومايمات النجئينا صارت بن معنوش أو أصعا من أن تروأش
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ة مليئة ربما هي دمٌج للفلسطينيين ري تاريخ أبعدا وجغراريا أوسةا حتو يتحولوا لقبيلة عالمي
 باألساطيرا تمهيدا  النطنقة طير الفيني  )العنقا   الفلسطيني مجددا. 

  24/12/2016 ،الغد، عم ان
 

 إحباط المبادرة المصرية حول االستيطان .51
 براك ربيد
 حتو بعد تأجيل التصويت علو مشروع القرار ري مجلس األمن رإن اطر اطوة مماثلة ما زاو قائما  

ساعة نجحت إسرائيل أمس ري أن تؤجلا مؤقتا علو االقلا التصويت  15لأ بعد دراما دبلوماسية 
الذي بادرت اليل مصر ري مجلس االمن ري االمم المتحدة ضد المستوطنات. رضغوط من مكتا 
رئيس الوزرا  ري القدس علو المسؤولين ري الناام ري القاهرةا وطلبات المساعدة والتنسي  مة 

ونالد تراماا واتصاالت ري مقر االمم المتحدة ري نيويورك وري عدة الرئيس األمريكي المنتاا د
 عواصم ري العالم أ درعت مصر إلو التراجة عن طلبها اجرا  التصويت ري اطوة عاجلة.

ومة ذلكا ري جلسة الشابنت السياسي االمني التي عقدت امس اوض  للوزرا  بأن االزمة ال تزاو 
صويت ري الموضوع ري االيام القادمة لم تشطا عن جدوو ري ذروتها وان امكانية أن يعقد ت

االعماو. وكانت إسرائيل عملت ري االشهر االايرة علو اساس ررضية عمل بأنل حتو نهاية والية 
ا سيررة ري مجلس االمن مشروع قرار ري 2017كانون الثاني/يناير  20الرئيس براك أوباماا ري 

 الموضوع ا سرائيلي أ الفلسطيني.
زت المتابعة ا سرائيلية علو مشارية القرارات من الفلسطينيين ونيوزيلندا ولشن االحساس كان أن ورك

ررة هذج االقتراحات لن يتم هذا االسبوع. وبالتالي رإن توقيت الاطوة يوم االربعا  وحقيقة أن مصر 
قات القريبة هي التي ستعمل عليها راجأت جدا وزارة الاارجية ومكتا رئيس الوزرا . ورغم العن
 ااهرا بين بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح السيسيا رإن مصر لم تعت إسرائيل إاطارا مسب .

إن اقتراح القرار المصري كان أشثر مرونة من الصيغة التي تحدن عنها الفلسطينيون ري االسابية 
 االايرة والتي شملت عددا من البنود األساسية:

نات من قبل إسرائيل ري االراضي الفلسطينية المحتلةا بما ري ذلك القرار يقوو بأن اقامة المستوط
ري شرقي القدس ةبدون أي اساس قانونيا وهي تشكل تجاوزا راا للقانون الدولي وعقبة ري طري  

 تحقي  حل الدولتينة.
  .القرار يطالا إسرائيل بالوقف الفوري لجمية نشاطات البنا  ري الضفة الغربية وري شرقي القدس

 تا أن وقف البنا  ري المستوطنات مطلوا من اجل انقاذ حل الدولتين.وكُ 
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 .ويطلا القرار اتااذ اطوات من اجل تحويل االتجاج ري الميدان وعدم الحاق الضرر بالحل 
  إال إذا تم  1967وجا  ري القرار أن مجلس االمن لن يعترف بأي تغيير حدن علو اطوط

 طينيين.االتفاق علو ذلك بين إسرائيل والفلس
  يطلا القرار من جمية الدوو االعضا  ري االمم المتحدة التمييز بين اراضي دولة إسرائيل وبين

 .1967االراضي التي تم احتنلها ري العام 
  يطالا القرار باتااذ اجرا ات رورية لمنة العنف ضد المواطنينا بما ري ذلك العمليات ا رهابية

مة المسؤولين عن ذلك. وُكتا ايضا أنل يجا تعزيز الصراع واالستفزازية وعمليات الهدم ومحاش
ضد ا رهاا عن طري  توسية التنسي  االمني بين إسرائيل والفلسطينيين واستنكار االعماو 

 ا رهابية بشكل واض . ويطلا القرار من الطررين االمتناع عن االستفزاز والتحري .
ري منتصف الليل حين كانت الشنيست تصوت التقارير عن الاطوة المصرية وصلت إلو نتنياهو 

علو ميزانية الدولة. الساعة الثالثة رجرا ري إسرائيل هي ساعات العمل ري الواليات المتحدة. سارع 
 نتنياهو إلو التغريد ري تويتر ةعلو الواليات المتحدة استادام الفيتو ضد القرار ري مجلس االمنة.

عن تاورل من أن أوباما سيمتنة ري نهاية واليتل عن  ري االشهر االايرة أعرا رئيس الحكومة
استادام الفيتو علو قرار يتعل  بالمستوطنات ري مجلس االمن. رمنذ داولل إلو البيت االبي  ري 

استادم أوباما الفيتو مرة واحدة علو قرار ري مجلس االمن أ كان ذلك ري شباط/ربراير  2009العام 
تراح قرار ضد المستوطنات. والمرة االايرة التي اتاذ ريها مجلس عندما قدم الفلسطينيون اق 2011

. إن تبني القرار المصري من قبل مجلس االمن 1980االمن قرارا ضد المستوطنات كانت ري العام 
 كان يمكن أن يمهد الطري  للعقوبات الدولية ضد المستوطنات.

 
 ماراثون دبلوماسي

اثون دبلوماسي عالمي لوزارة الاارجية ومجلس االمن القومي. بعد تغريدة نتنياهو ري تويترا بدأ مار 
وقام نتنياهو بالغا  برنامج عملل اليومي واهتم رقت بقرار مجلس االمن. مواف ررية ري تل أبيا 
أشار إلو أن الهدف كان تأجيل التصويت لشسا الوقت من اجل الضغت الدبلوماسي علو أوباما 

 لمصريين بالتراجة عن كل هذج الاطوة.كي يستادم الفيتوا أو كي يقنة ا
وأشار المواف الررية ري القدس إلو أن الاوف الشبير ري القدس من الاطوة المصرية ينبة من 
حقيقة أن المصريين قاموا بالتنسي  الشامل مة البيت االبي . وكان التقدير ري إسرائيل أن أوباما لم 

تناع وتمكين مجلس االمن من تبنيل. وري رام هللا ايضا يكن ينوي استادام الفيتو علو القرارا بل االم
اعتقدوا أن أوباما لن يستادم الفيتو ضد القرار. التاوف ري إسرائيل من عدم استادام الفيتو 
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األمريكي زاد أمس صباحا بعد وصوو معلومات تفيد بأن وزير الاارجية األمريكي جون كيري قام 
الفلسطيني وكان ينوي القا ج قبل بضة ساعات من موعد  بتسجيل اطاا حوو الموضوع ا سرائيلي

 التصويت.
الضغت علو أوباما استمر أمس صباحا. مواف ررية ري تل أبيا قام بارشاد المراسلين قائن إن 
التصويت ري مجلس االمن هو ةمحاولة اايرة للرئيس أوباما لفعل شي  ضد المستوطناتة. وتوجل 

ا قائن: ةإسرائيل تتوقة من الواليات المتحدة أن تقف كما وقفت طواو المسؤوو برسالة مباشرة ألوبام
الوقتا وأن المفاوضات تتم بشكل مباشر. واذا لم تستادم الواليات المتحدة الفيتو رهذا يعني االانو 

 بتعهدهاا وهو يعني التالي عن موقف اانقي قبل استبداو االدارة بلحاةة.
رية. موافون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون قالوا إنل منذ وقد تم الضغت علو الحكومة المص

صباح أمس استادم مكتا رئيس الحكومة الضغت علو المسؤولين ري القاهرة لتأجيل التصويت. 
ونتنياهو نفسل لم يتحدن مة الرئيس المصري. وتمت االتصاالت ري مستويات أقل. كانت رسالة 

بها مصر ال تناسا العنقات الجيدة بين الدولتين إسرائيل لمصر هي أن الاطوة التي قامت 
 والتعاون االمنيا وأنها ستلح  الضرر الشبير بإسرائيل.

قناة اارأ عملت ريها إسرائيل كانت امام الرئيس المنتاا تراما. سفير إسرائيل ري الواليات 
لبت منهم نشر المتحدة رون ديرمر وجهات إسرائيلية اارأ توجهت إلو مستشاري تراما الهامين وط

بيان ضد االجرا  المصري. وري ساعات الصباح ري الواليات المتحدة وبعد الاهر ري إسرائيل نشر 
تراما اعننا طلا ريل من الرئيس أوباما استادام الفيتو ضد اقتراح القرار ضد المستوطنات. 

بالنسبة لإلسرائيليينا وحسا اقواللا إذا تم تبني االقتراح من قبل مجلس االمن رهذا لن يكون منصفا 
وسيجعل إسرائيل ري موقة متدني ري المفاوضات المستقبلية. وري المسا  غرد السفير ديرمر ري 
حساا تويتر قائن إن إسرائيل تقدر االعنن الواض  لتراما حوو ضرورة استادام الفيتو ضد القرار 

 المناه   سرائيل ري االمم المتحدة.
مة المحادثات الدبلوماسيةا اعلن نتنياهو عن عقد جلسة ااصة للشابنت أمس بعد الاهرا بالتوازي 

االمني السياسي من اجل االستعداد للتصويت. إال أنل بعد اعنن تراما بقليلا وقبل بد  جلسة 
الشابنت تغير االتجاج. بعد ساعات طويلة كان يبدو ريها ان التصويت علو القرار المصير امر ال 

صر انها تريد تأجيل التصويت ليوم واحد علو األقل للتشاور مة وزرا  يمكن منعلا أعلنت م
الاارجية العرا. وبعد جلسة الشابنت بقليل تحدن نتنياهو هاتفيا مة وزير الاارجية األمريكي كيري. 
 وحسا وسائل ا عنم المصرية وبعد اعنن مصر عن التأجيلا تحدن تراما هاتفيا مة السيسي.
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لطلا المصري كانت االلغا  الفوري لاطاا كيري. المتحدن باسم وزارة الاارجية النتيجة الفورية ل
األمريكيا جون كيرريا قاو ان الاطاا يتحدن عن موقف كيرري من عملية السنم ا سرائيلية 
الفلسطينية وأنل ينوي القا ج ري موعد آار. وأشار كيرري إلو انل ال يعرف متو سيتم التصويت وهل 

وو القرار المصري. ري يوم الاميس مسا  جرت محادثات ري مقر الجامعة العربية سيتم أصن ح
ري القاهرة من اجل اتااذ قرار حوو موعد التصويت الجديد. واشار دبلوماسيون غربيون أنل يمكن 

 عدم ااضاع االمر للتصويت كليا.
  إنل رغم التأجيلا ري جلسة الشابنت التي جرت مسا  أمس والتي استمرت ساعة ونصف قيل للوزرا

ال زالت هناك امكانية لحدون التصويت ري االيام أو االسابية القادمة. وقيل ايضا إن التقديرات 
 تقوو إن أوباما ال ينوي استادام الفيتو ضد القرار.

ةحالة التأها زالت لشن الاطر لم يزو. الحدن ما زاو حيا ويتنفس. حين تستطية دولة اارأ تقديم 
ل أو مماثل ري االيام القريبة. هدرنا هو الضغت علو أوباما من اجل استادام الفيتو اقتراح مشاب

كانون الثانيا حين سيكون تراما قد دال إلو البيت  20وضمان تأجيل التصويت إلو ما بعد 
 االبي ةا قاو الوزير ررية المستوأ ري الشابنت.

  23/12/2016هآرتس 
 24/12/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 تيال محمد الزواري يعيد البوصلة باتجاه فلسطيناغ .51

 سمية الغنوشي
ديسأمبر الأو طلأ  نأاري امأام بيتأل  15بدا تعر  مواطن تونسي يدعو ةمحمد الأزوارية يأوم الامأيس 

بمدينة صفاقس ري الجنوا التونسي حدثا شبل عادي ال يستح  التوقف عندج كثيراا يندر  ري نطاق 
لأأأذاا لأأأم يحضأأأر الجنأأأازة سأأأوأ بضأأأة أرأأأراد مأأأن العائلأأأة واشتفأأأت وزارة  مأأأا يعأأأرف بجأأأرائم الحأأأ  العأأأام.

الداالية ري ذات اليوم بإصدار بن  بالعثور علو جثة مواطن تونسي قتين داال سيارتل نتيجة طل  
 ناري.

بيد أن تتالي المعطيات المنتشرة سريعا علو شبكات التواصل االجتماعي حوو النشاط العلمي للشهيد 
ادي طيران نموذجي بصفاقس وااتراعاتل لطائرات بدون طيارا والتصريحات المتعاقبة من وتاسيسل لن

زمنئل أيام الدراسة الجامعية وأصدقائل حوو انتسابل لحركة االتجاج ا سأنمي )حركأة النهضأة حاليأا  
 وهروبأأل مأأن تأأونس زمأأن بأأن علأأي للسأأودانا ثأأم إلأأو سأأوريا ليعأأود إلأأو مسأأقت را سأأل بعأأد الثأأورةا بأأدأت

 تجلي ما افي من حقائ  وتفت  األعين علو احتماو االغتياو السياسي.
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إال أن مأأا قطأأة الشأأك بأأاليقين ومأأن  عمليأأة االغتيأأاو بعأأدا سياسأأيا هأأو التقريأأر الأأذي بثتأأل قنأأاة العاشأأرة 
ا سرائيلية الذي أشار بنوع مأن التبأاهي إلأو أن الماتأرع محمأد الأزواري قأد تمأت تصأفيتل عأن طريأ  

االت الاارجيأأأة بالموسأأأاد ةكيأأأدونةا ثأأأم بيأأأان الجنأأأاح العسأأأكري لحمأأأاس ومجلأأأس العأأأزا  وحأأأدة االغتيأأأ
الرسأأأأمي الأأأأذي أقامتأأأأل الحركأأأأة للشأأأأهيد الأأأأزواري الأأأأذين كشأأأأفا النقأأأأاا عأأأأن حقيقأأأأة انتسأأأأابل للمقاومأأأأة 

 الفلسطينية.  
ة امتأز  أحدن هذا تفاعن كبيرا ري صفوف الرأي العام وماتلف القوأ السياسية واالجتماعيأة التونسأي
 بمرارة عميقة ألن الشهيد لم يل  ما يستح  من التشريم واالهتمام بحكم الطابة السري لعملل.

كمأأأأا حركأأأأت العمليأأأأة ذاشأأأأرة التونسأأأأيين بتأأأأورط الموسأأأأاد رأأأأي جأأأأرائم علأأأأو أرضأأأأهم منأأأأذ انتقأأأأاو القيأأأأادة 
الشأت رأي ا من قصف مقر الرئيس الراحل ياسأر عررأات رأي منطقأة حمأام 1982الفلسطينية اليها بعد 

قتأأين مأأن التونسأأيين والفلسأأطينيينا واغتيأأاو اليأأل الأأوزير  70ا والأأذي أوقأأة أشثأأر مأأن 1985أشتأأوبر  1
مأن طأرف وحأدة كومانأدوس إسأرائيليةا  1988)ابو جهاد  الشال الثاني رأي القيأادة الفلسأطينية عأام 

بأأد الحميأأد )أبأأو الأأو اغتيأأاو عضأأوي اللجنأأة المركزيأأة لحركأأة ةرأأت ة صأأنح الأأف )أبأأو إيأأاد  وهايأأل ع
 .1991الهوو  ري قرطا  سنة 

ما يلفت االنتباج هنا هو مستوأ التفاعأل الشأعبي مأة القضأية الفلسأطينية عامأةا وقأد بأدا ذلأك واضأحا 
من كم التحركات الشأعبية التلقائيأة رأي ماتلأف مأدن وجهأات الأبندا والورأود الشبيأرة التأي توالأت علأو 

ن ماتلأف القأوأ السياسأية واالجتماعيأة التونسأيةا لأيس رقأت بيت الشهيدا رضن عن وحدة الموقأف بأي
ري إدانة العملية بل ري تأشيد مشروعية النضاو الفلسطيني ري مواجهة االحتنو الصأهيوني الغاشأما 
والتأأي سأأتتو  بمسأأيرة شأأعبية حاشأأدة يأأوم السأأبت القأأادم سأأتجوا شأأوارع مدينأأة صأأفاقس منبأأت الشأأهيد 

 الزكية الطاهرة.   ومثواج األاير حين أهرقت دماؤج
بأأأالرغم مأأأن التجاذبأأأات السياسأأأية واأليديولوجيأأأة دااأأأل السأأأاحة التونسأأأية إال أنأأأل حينمأأأا يتعلأأأ  األمأأأر 
بالقضية الفلسطينية تشاد تاتفأي الفروقأات ويتوحأد الموقأفا بغأ  الناأر عمأن يحمأل رايأة رلسأطينا 

 لمقاومة الفلسطينية. سوا  كان من رت  أو حماس أو الجبهة الشعبية أو غيرها من رصائل ا
ورغأأم انشأأغاو التونسأأيين بقضأأاياهم المحليأأة وأعبأأا  التحأأوو السياسأأي الأأذي تمأأر بأأل بندهأأم بعأأد الثأأورة 
وثقل المعيشة علو كواهلهما إال أن بوصلتهم مازالت معدلة علو قضية رلسطين باعتبارها أم القضايا 

 العربية وأعامها.
لأأيس مسأأالة طارئأأة بأأل يمتأأد بجأأذورج للبأأدايات المبكأأرة لتشأأكل االرتبأأاط التونسأأي بالقضأأية الفلسأأطينية 
 معالم المشروع الصهيوني ري رلسطين.  
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رقأأد كأأان للشأأيخ عبأأد العزيأأز الثعأأالبي أا الحركأأة الوطنيأأة التونسأأية ومؤسأأس الحأأزا الدسأأتوريا دور 
الحسأينيا . كأان الثعأالبي بمثابأة العضأد األيمأن للشأيخ أمأين 31مشهود ري تنايم مؤتمر القدس سنة 

يجأوا ماتلأأف عواصأم العأأالم ا سأنمي لتوجيأأل الأأدعوات لعقأد المأأؤتمر وحشأد الأأدعم لأل والتنبيأأل الأأو 
مااطر المشروع الصهيوني علو رلسطين واالمة العربية برمتها. وكان الثعأالبي يسأار قلمأل ولسأانلا 

 وهو الذي كان يوصف بابلغ الاطبا  وأرصحهما ري الدراع عن رلسطين واالقصو. 
ومنذ ذلك الحين ترسخ لدأ التونسيين وقادتهم السياسيين الوطنيين وعي عمي  باالرتباط بين المحلي 
والقوميا وبين مطلا التحرر من ربقة االستعمار الفرنسي ومواجهأة المشأروع االمبريأالي المتمأدد رأي 

 ة نهضتها وتقدمها.المنطقة والذي استادم الحركة الصهيونية مالبا لتمزي  جسد األمة العربية وا عاق
إن عنأأوان الهويأأة العربيأأة وا سأأنمية ألهأأل المغأأرا العربأأي بحكأأم بعأأدهم الجغرارأأي نسأأبيا عأأن مركأأز 
الصراع ري المشرقا ثم لشون بلدانهم )والتي كانت تعرف بأالغرا ا سأنمي واألنأدلس  منأاط  ثغأور 

ا يلمأس المأأر  هأأذج الحقيقأأة علأو أبأأواا أوروبأأاا يتشثأف رأأي االرتبأأاط بفلسأأطين وقضأية األقصأأوا وربمأأ
حنو بين أبنا  الجاليات المغاربية ري أوروبا من الجيل الثاني والثالن حين تال القضأية الفلسأطينية 

 حاضرة بكثارة عندهم.  
هأأذا مأأا يفسأأر المكانأأة العايمأأة للقضأأية الفلسأأطينية رأأي وجأأدان التونسأأيين والمغاربأأة عامأأة منأأذ وقأأت 

والقيأادات التونسأية التأي  48تونسيين الذين وردوا إلو رلسطين منذ حأرا مبك ر. وَلم يكن غريبا عدد ال
 سارت طاقتها وجهدها ري مواجهة المشروع الصهيوني.

رحلتل صحبة كوكبأة مأن  48هكذا يروي أحد التونسيين الذين تطوعوا للقتاو ري رلسطين انو حرا 
و أقأأدامنا دون أن يأأؤثر رينأأا الجأأوع رراقأأل ةذهبنأأا إلأأو رلسأأطين حفأأاة عأأراةا وقطعنأأا مسأأارات طويلأأة علأأ

 والعطش وا رهاق ألننا متشوقون لتحرير رلسطينة. 
اغتياو الشهيد محمد الأزواري بعأن برسأالة بالغأة األهميأة لأيس للتونسأيين رحسأاا بأل لعمأوم المنطقأة 

وازن العربيأأة الغارقأأة رأأي بحأأر مأأن األزمأأات والصأأراعات الدااليأأة المأأدمرةا بالحاجأأة الماسأأة  عأأادة التأأ
المفقود بأين الأوطني المحلأي والقأومي األوسأة وضأرورة الأوعي بمركزيأة القضأية الفلسأطينية والتصأدي 

 للمشروع الصهيوني. 
  21/12/2016 ،"21موقع "عربي 
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