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 متثل لهننتنياهو: قرار مجلس األمن حول االستيطان "مخجل ومعاد" ولن  .1
بدا رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، غاضبا مساء يوم السبت، في أول تعقيب : محمد وتد

الممعههة، ل ههالا  ههرار يمههرم ابسههتيةان بقغلبيههة سههاحقة،  لههع علههو ت ههويت مملههس األمههن مسههاء أمههس
 حيث انتقد نتنياهو امتناع الوبيات المتحدة عن الت ويت وعدم استخدام الفيتو.

وومع نتنياهو خالل كلمتع التهي ألقاهها فهي المراسهيم ابحتفاليهة بعيهد األنهوار 'حانوكها'، انتقهادات شهديدة 
يتههع بههاراب أوبامهها،  ههائال ان 'القههرار يؤكههد أن ادارة أوبامهها تعاملههت اللهمههة للههرئيس األميركههي المنتهيههة وب

 بشكل علني مع األمم المتحدة واختارت مالحقة اسرائيل بالمحافل الدولية وعدم الدفاع عنها'.
وأكد نتنياهو أن اسرائيل ستعيد تقييم عال اتها مع األمم المتحدة،  ائال: 'لقهد أ هدرت توميههات لهوزارة 

عههداد تقيههيم لكههل روابةنهها بههاألمم المتحههدة خههالل شهههر، بمهها فيههها تمويههل اسههرائيل لمؤسسههات الخارميههة ب 
 األمم المتحدة وومود ممثلين لألمم المتحدة في اسرائيل.'

وشدد نتنياهو في خةابع علو أن بالده التي لن تتعامل مع  هرار مملهس األمهن ولهن تمتثهل لهع، حيهث 
خب دونالد ترامب، لموامههة تهداعيات ههاا القهرار، الهاه و هفع تتةلع للتعاون والعمل مع الرئيس المنت

 به 'السخيف'.
واتهههم اإلدارة األميركيههة الحاليههة، بالمشههاركة فههي التخةههية لمشههروع القههرار ضههد ابسههتيةان، مرمحهها أن 
ادارة أوبامهها خةةههت وتعاملههت مههن وراء الكههواليس مههع المانههب الفلسههةيني لةههرة المشههروع والم ههاد ة 

في محاولة من أوباما لفرض و هائع علهو األرض، والسهعي لفهرض امندتهع السياسهة علهو  علو القرار،
 ادارة ترامب.
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وتمههادن نتنيههاهو بانتقههاد ادارة أوبامهها واألمههم المتحههدة التههي ومههع اليههها أ ههبع ابتهههام بمالحقههة اسههرائيل 
يههاهو الههاه علههو حههد تعبيههر نتن واسههتهدافها بالو ههت الههاه تلتههزم ال ههمت حيههال مهها يحههدث فههي سههورية،

 و ف  رار األمم المتحدة ضد ابستيةان باألراضي الفلسةينية المحتلة به 'العبثي والمشين'.
وتههابع نتنيههاهو بكلمتههع التههي بثههت مباشههرة علههو مميههع سههائل اإلعههالم اإلسههرائيلية: ' ههرار األمههم المتحههدة 

ة الجربهههي أرض منحهههاز ومشهههوه وعبثهههي ومشهههين، لكننههها سهههنتجلب عليهههع، فاعتبهههار مبهههل الهيكهههل والحهههائ
 ومناةق محتلة بمثابة أمر سخيف وهو أشبع بالهايان والهلوسة'.

ويعتقد رئيس الحكومة أن  رار مملس األمن، 'ما هو اب محاولة لن تنما'، بحسهب نتنيهاهو، وتههدف 
لفههرض أمههور علههو اسههرائيل بالحههل الههدائم، مسههتاكرا محاولههة شههبيهة  ههام بههها الههرئيس األميركههي السههابق، 

 تر، والاه كان 'رئيسا معاديا إلسرائيل'، علو حد تعبير نتنياهو.ميمي كار 
وفي محاولة من نتنياهو إلي ال رسالة للرئيس أوباما  ال في كلمتع: 'الرئيس كهارتر فهي حينهع سهاهم 
بالت ويت علو  رارات شبيهة ومناهضة إلسرائيل باألمم المتحدة بيد أنها لم تنما، حيث ت دينا لها 

ء، بهههل أن مميههع الرؤسهههاء بعههد كهههارتر التزمههوا بالتعههههدات األميركيههة وامتنعهههوا عهههن ولههم يحهههدث أه شههي
 فرض الحلول أو اتخاا خةوات أحادية المانب وفرضها علو اسرائيل بمملس األمن'.

التي اعتمدتها واشنةن علو مدار عقهود، وحتهو خالفها لتعههد الهرئيس  وابستراتيميةوخالفا لهاا النهج 
،  هههال نتنيهههاهو: 'اختهههارت اإلدارة األميركيهههة مسهههاء أمهههس الممعهههة، القيهههام 2011م أوبامههها نفسهههع مهههن العههها

بخةوات سريعة وخاةفة معادية إلسرائيل بتمرير  رار ضد ابستيةان، مؤكدا أن القرار ليس فقة لهن 
 يملب السالم بل سيبعد تحقيقع وسيمعلع  عب المنال'.

حا معاديها إلسهرائيل، مهع الو هت سهيلجو  هرار مملهس و ال نتنياهو ان 'ادارة أوباما اتخات انقالبها واضه
األمههن، كمهها ألجههي  ههرار سههابق اعتبههر ال هههيونية حركههة عن ههرية، سههنلجيع بالثبههات علههو سياسههتنا دون 

 ترامع'.
وو ف رئيس الحكومة  رار مملس األمن بو ف ابستيةان بقنهع 'مخمهل ولهن ينفها، وههو يبعهدنا عهن 

 يقة'.عملية السالم، ويقوض العدالة والحق
وأضههههاف: 'نحهههههن ب نقهههههف لوحهههههدنا، لقههههد تحهههههدثت مهههههع أعضهههههاء فههههي الكهههههونجرس األميركهههههي ممههههههوريين 

 وديمقراةيين وأكدوا لي أنهم سيقفون ضد القرار'.
مؤسسهات وممعيهات تابعهة  5مليون شهيكل عهن  30وأوضا أنع أعةو تعليمات بو ف ميزانيات بقيمة 

 ماء المؤسسات أو يقدم تفا يل أخرن.لألم المتحدة وتنشة بالبالد، حيث لم يكشف عن أس
 24/12/2016، 48عرب 
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 ضد االستيطان فتح الباب من أجل المفاوضات والسالم األمن: قرار مجلس عباس .2
محمود  ةالفلسةيني السلةة رئيس ، أند ب أ ، عنرام هللا، من 24/12/2016، األيام، رام هللااكرت 
ابستيةان اإلسرائيلي باألمس "فتا الباب من أمل  اعتبر أن  رار مملس األمن الدولي ضد، عباس

 المفاوضات والسالم".
وو ف عباس اليوم السبت في كلمة، خالل احتفال نظمتع بلدية بيت لحم لمناسبة أعياد الميالد 
المميدة، القرار بقنع "انت ار معنوه، وهو الح ول علو  رار أممي يقول ان ابستيةان غير 

 شرعي".
ض اسرائيل للقرار  ال عباس "ب نعرف لمااا ينزعج اآلخرون من هاا القرار؟ وتعقيبا علو رف

نما يعني أننا  د فتحنا الباب من  فابستيةان غير شرعي وهاا القرار ب يعني أن القضية  د حلت وا 
 أمل المفاوضات ومن أمل السالم".

وعا متها  1967عام وأضاف "ومن أمل الو ول الو حل الدولتين، دولة فلسةينية علو حدود ال
 القدس الشر ية، ودون القدس ب تومد دولة فلسةينية".

 ال ، عباس، أن بيت لحم، من 24/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
بما فيها القدس  67ان العالم  ال باألمس كلمتع أن "ابستيةان في األراضي الفلسةينية المحتلة عام 

 غير شرعي".الشر ية 
عاما ونحن نةالب بمو ف من  36وأضاف، في كلمتع، أن "هاا ما  الع العالم أممع، العالم  مت 

هاا ابستيةان، لكن مع األسف لم يستمب، ولكن باألمس العالم و ف مميعع الو مانبنا وأيدنا، 
نيا وال ين األعضاء في مملس األمن التي  وتت، من أميركا وبريةا 15وأعني بمميعع الدول اله

وروسيا الو آخرها، كلها و فت الو مانب هاا القرار، ما يعني أن العالم يقول إلسرائيل عليكم أن 
تنتبهوا وأن تترامعوا عن هاه السياسة الخاةئة التي ب يمكن أن تقتي بسالم ونحن نقول لهم ااا شئتم 

 فهاه أرضية".
نما عباسوتابع  و فها، وأكد علو األسس القانونية للحل  أن "ما حدث باألمس لم يحل القضية وا 

 وهو أن ابستيةان غير شرعي".
و ال: "لالب نقول للمانب اإلسرائيلي تعالوا لنملس الو ةاولة المفاوضات لنبحث كل القضايا العالقة 
بيننا لنحلها بنوايا ةيبة، فنحن ميران في هاا المكان المقدس، ونريد السالم، لكم دولتكم ولنا دولتنا 

سالمية ماهزة  57نعيش منبا الو منب بقمن واستقرار، ف اا وافقتم علو الب ف ن ل دولة عربية وا 
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وستبادر فورا الو ابعتراف ب سرائيل"، مضيفا: "اآلن أنتم تعيشون في مزيرة معزولة، ولكن ااا وافقتم 
 علو الب )المبادرة العربية( فستعيشون بسالم واستقرار معنا".

دولة  70مؤتمر باريس للسالم الاه سيعقد في شهر يناير المقبل الاه ستحضره  وتابع: "هناب أيضا
ليقول نفس الكالم الاه  يل باألمس في مملس األمن، تعالوا أيها اإلسرائيليون لنملس علو ةاولة 

عاما، املسوا أنتم والفلسةينيون  70المفاوضات، علو هاه األسس التي أ رها الممتمع الدولي منا 
 ا بكم".ونحن نر 

كل الدول في مملس األمن الدولي "التي و فت الو مانبنا وأيدتنا، ونبدأ بالدول عباس كما شكر 
األربع وم ر التي رعت المشروع ودعمتع، والوبيات المتحدة التي أشكرها علو مو فها ألنهم  الوا 

عبارة عن تقييد، ونتفهم  اننا لن نرفع أيدينا ل الا القرار وأن ما  التع مندوبتهم في مملس األمن هو
مو فهم بالو وف علو الحياد، ورغم الب نشكرهم علو مو فهم، وبالمناسبة نمدد التهنئة للرئيس ترامب 

 بانتخابع رئيسا للوبيات المتحدة ونتمنو العمل معع من أمل تحقيق السالم وابستقرار".
 

 "الكبير" بقرار إدانة االستيطان مصرعريقات يثّمن جهد  .3
اعتبر أمين سر اللمنة التنفياية لحركة فتا،  ائب عريقات، أن  رار مملس األمن الدولة  :لندن

 ب دانة ابستيةان في الضفة الجربية المحتلة هو نتاج "مهد م ره كبير".
وبرر عريقات في ات ال مع فضائية م رية  يام مندوب القاهرة بسحب مشروع القرار به"الخوف من 

أعوام، وابختالف  4مريكي المنتخب دونالد ترامب، الاه سنتعامل معع مدة اغضاب ادارة الرئيس األ
فقة كان في موعد تقديم المشروع"، باإلضافة الو "رغبة م ر في ابةمئنان أننا لن نح ل علو 

 أ وات فقة". 8عندما ح لنا علو  2014عدد من األ وات كما مرن عام 
اغة م رية فلسةينية عربية مشتركة، دون اكر الدور وأشار عريقات الو أن مشروع القرار كان " ي

 الهام للدول األربعة األخرن السنجال وفنزويال وماليزيا ونيوزيالندا في اعادة ةرحع للت ويت وا  راره".
 25/12/2016، "21موقع "عربي 

 
 تاريخي وانتصار للحق الفلسطيني إنجازاألمن  مجلسالحكومة: قرار  .4

تاريخيا كبيرا  انمازاالوفاق الوةني،  رار مملس األمن ادانة ابستيةان، اعتبرت حكومة : رام هللا
 وتبعاتع. اإلسرائيليوانت ارا للحق الفلسةيني، ورفضا  اةعا لالحتالل 
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و ال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: ان القرار يمثل خةوة هامة وتاريخية لدعم 
هاء ابحتالل وا  امة الدولة الفلسةينية المستقلة كاملة السيادة وتثبيت أسس السالم في المنةقة عبر ان
 .1967الفلسةينية المحتلة عام  األراضيوعا متها القدس الشر ية علو كامل 

أن هاا القرار ماء ليدلل علو دعم العالم للحق الفلسةيني وللرؤية الفلسةينية والتمسب  وأضاف
، كما ماء ليؤكد اإلسرائيليب نهاء ابحتالل  اب يتحقق الفلسةيني بالسالم العادل والشامل الاه ب

 ونبا العالم لسياستها ابحتاللية وشكل بالفعل  فعة إلسرائيل. اسرائيلعزلة 
ودعت حكومة الوفاق الوةني، مملس األمن والممتمع الدولي، الو اإلسراع في اتخاا خةوات فاعلة 

رساءنهاء ابحتالل لتنفيا هاا القرار وتةبيقع والعمل فورا علو ا أسس السالم الشامل من خالل  وا 
 تحقيق حل الدولتين.

 24/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"قرار مجلس األمن ضد االستيطان: طريق جديدة لمواجهة  بصدورالفلسطينيون يحتفلون  .5
 دولياً 

ب دور  رار مملس األمن ضد ابستيةان، معتبرين أنع  احتفل الفلسةينيون": الحياة" –رام هللا، غزة 
بداية ةريق مديدة لموامهة اسرائيل علو الساحة الدولية. ويرن الفلسةينيون أن القرار الدولي المديد 
سيؤسس لمرحلة مديدة من النضال الفلسةيني ضد ابستيةان، سواء من خالل المحكمة المنائية 

علو اسرائيل لو ف أنشةتها في األراضي المحتلة، وتعزيز  الدولية، أو عبر تمنيد ضجة دولي
المقاةعة الدولية للمشاريع والمؤسسات العامة في المستوةنات، ومةالبة دول العالم ابعتراف بدولة 

 فلسةين.
وكانت السلةة الفلسةينية اتبعت ديبلوماسية ةويلة وهادئة في تمرير  رار مملس األمن ضد 

وحكومة رئيس الحكومة  أوباماتجالل التنا ض الحا ل بين ادارة باراب ابستيةان  امت علو اس
اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو، وتقديم مشروع القرار للت ويت في فترة الفراغ الرئاسي األميركي الوا عة 

 بين ابنتخابات وتسلم الرئيس المديد من بع، واستخدام لجة تتناغم مع اللجة السياسية األميركية.
ل مسؤول فلسةيني رفيع أن الفريق الديبلوماسي الفلسةيني  اغ مشروع القرار بلجة سياسية و ا

غاضبة  أوباماكنا نعلم أن ادارة ». وأضاف: أوباماتتناغم مع اللجة السياسية التي تستخدمها ادارة 
ية اعادة احياء العمل الوعلو نتانياهو، وأنها تو لت، بعد ثماني سنوات من المهود الرامية 

وتابع: «. نتيمة مفادها بقنع العقبة الوحيدة أمام حدوث أه تقدم في المفاوضات الوالسياسية، 
اخترنا التو يت واللجة السياسية المناسبين، فالتو يت ماء في المرحلة الفا لة بين ابنتخابات »
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ات األميركية األميركية وتسلم الرئيس األميركي المديد من بع، فلو  دمنا المشروع  بل ابنتخاب
استخدام حق النقض )الفيتو( بسبب دور اللوبي اليهوده في ابنتخابات،  الو أوبامابضةرت ادارة 

البيت األبيض ف ن ادارة ترامب كانت حتمًا ستستخدم حق النقض  أوباماولو  دمناه بعد مجادرة 
 «.)الفيتو(

من وزارة الخارمية األميركية  بل  وأضاف المسؤول الفلسةيني الاه كان ضمن وفد رفيع التقو فريقاً 
من مهة اللجة، استخدمنا المفردات السياسية التي »أسبوعين فقة من تقديم مشروع القرار للت ويت: 

تستخدمها اإلدارة األميركية في بياناتها وت ريحات مسؤوليها الرافضة لالستيةان واعتباره مدمرًا لحل 
 «.الفيتوالدولتين، ولم نترب لها فر ة بستخدام 

أبلجع في أول لقاء لع بع عقب انتخابع رئيسًا للوبيات المتحدة  أوباماو ال أحد مساعده عباس أن 
 بل ثماني سنوات، انع سيعمل علو تمميد ابستيةان في األراضي الفلسةينية ألن الب يشكل 

هناب من لعباس بالحرف الواحد: في كل مكان  أوباما ال »وأضاف: «. أميركيةم لحة  ومية »
يقتي ليهامم القوات والم الا األميركية باسم القدس، أنا أريد أن أحل هاه القضية وأنهي هاا 

 «.النزاع
ترحيبًا واسعًا رسميًا وف يليًا « التاريخي»و « ابستثنائي»وفي  ةاع غزة، ب و  رار مملس األمن 

، باآلبف من «تويتر»و « فايسبوب»وشعبيًا، فيما غ ت شبكات التوا ل ابمتماعي، خ و ًا 
التعليقات بعضها يرحب بالقرار، وبعضها تفسره، وأخرن تستهين بع، وغيرها يشكب في  درة الممتمع 

 .1947الدولي علو تةبيقع، خ و ًا أن هناب عشرات القرارات غير المنفاة منا عام 
وانت ارًا للحق الفلسةيني،  انمازًا تاريخيًا كبيراً »واعتبرت حكومة التوافق الوةني الفلسةينية القرار 

 «.ورفضًا  اةعًا لالحتالل اإلسرائيلي وتبعاتع
انت ار ةال انتظاره لحقوق »وو ف رئيس المملس الوةني الفلسةيني سليم الزعنون القرار بقنع 

شعبنا الاه ينشد السالم، ولمم مبروت ابحتالل اإلسرائيلي وعنمهيتع وسياستع العن رية 
 «.فة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدوليةابستيةانية المخال

 25/12/2016الحياة، لندن، 

 
 األمنية في عين الحلوة اإلشكاليةبركة: انتهاء علي  .6

أكد ممثل حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبنان علي بركة، أن : حازم الحلو -بيروت 
أن  الوة  د تمَّ احتواؤها تماًما، مشيًرا اإلشكالية األمنية التي حدثت  بل أيام في مخيم عين الحلو 

 حيثياتها باتت في يد اللمنة األمنية المكلفة بالحفاظ علو أمن المخيمات.
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واكر بركة ل حيفة "فلسةين"، أمس، أن الحفاظ علو أمن المخيمات واستقرارها من أولويات حركة 
سية داخل المخيمات، والدفاع حماس، اضافة الو تعزيز العال ات األخوية مع مميع األةياف السيا

 عن حقوق الالمئين في لبنان بشكل عام.
لبناني أو أه  راع ماهبي"، مضيًفا: أنع  -فلسةيني أو فلسةيني -و ال "ندين أه ا تتال فلسةيني 
بل يمب أن يكونوا عامل استقرار داخلي في  اشكابتأية  انماز"ليس من م لحة الفلسةينيين 

 لبنان".
ما حدث يتلخص في  يام عنا ر يتبعون تنظيًما فلسةينًيا باغتيال عن ر من ف يل وأشار الو أن 

آخر، وكانت لاوه المجدور وف يلهم ردة فعل عنيفة، حيث أسفرت هاه المومة من اب تتال عن 
، منهم بمئ  ضو بر اص ةائش مراء ابشتباكات، و د ماء للمخيم بعدما تهمر من 3وفاة 

 ريا.مخيمات الالمئين في سو 
األمنية امتمعت الف ائل الفلسةينية في مقر السفارة الفلسةينية،  اإلشكاليةأنع فور حدوث  الوونوه 

وكان ابمتماع مةوب وشاركت فيع حماس باعتبارها مزًءا من النسيج السياسي داخل المخيمات 
 الفلسةينية بلبنان.

لبنانية تريد بناءه حول مخيم عين وفي سياق منف ل، أكد بركة أن المدار الاه كانت السلةات ال
الحلوة "أ با من الماضي"، منوًها الو أنع تمَّ ابتفاق مع المهات اللبنانية علو استبدالع بخةة أمنية 

 داخل المخيم. األمنيةمن شقنها أن تحافظ علو استقرار األوضاع 
لالمئين  واإلنسانيةينة الحقوق المد ا راروةالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريره بقن يساعد في 

 أنالفلسةينيين داخل لبنان بما في الب حق العمل في المهن الحرة والقةاع الخاص، و ال: "ب نريد 
يتم معاملتنا كسائر المواةنين العرب الاين  أنننافس اللبنانيين في الوظائف الحكومية بل نريد 

 يعيشون داخل لبنان".
إلغاثة وتشجيل الالمئين الفلسةينيين، لم يتحسن حيث انها ماضية أن أداء وكالة "اونروا"  الو وأشار

في  راراتها التي اتخاتها ولم تترامع عنها بتقليص المبالغ المخ  ة لعالج الالمئين وو ف دفع 
 .اآلنمنازلهم حتو  اعمارالمؤ تة لنازحي مخيم نهر البارد الاين لم يتم  اإليمارات

ول مديد لوكالة "أونروا" في لبنان وهو من أ ل فلسةيني وتم واكر أنع تم، مؤخًرا، تعيين مسؤ 
ابلتقاء بع ووعد ببال أ  و ما يستةيع من أمل تحسين األوضاع المعيشية لالمئين، وأضاف: 

 شهور ليست كافية لتحقيق هاه الوعود". األربعةفترة  أن"نحن نعتقد 
 24/12/2016، فلسطين أون الين
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 منسوبة له تصريحاتمكتب الزهار ينفي  .7
نفو مكتب عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" محمود الزهار، : غزة

" حول عدة  ضايا 24، ت ريحات نسبت علو لسانع ونشرها مو ع "وةن2016-12-24مساء السبت 
 أبرزها األحداث في سوريا.

وهة التي ب هدف لها سون و ال مكتب الزهار في ت ريا  حفي، ان بعض الموا ع ال فراء المشب
النيل من الشخ يات الوةنية والحركات المقاومة دأبت علو  ناعة وفبركة األكاايب التي تستهدف 

  ياداتنا الفلسةينية خدمة لالحتالل.
التابع لمخابرات السلةة الفلسةينية هو واحد من هاه الموا ع، الاه كان  24وأضاف: "مو ع وةن 

  م".22/12/2016ًا وبهتانًا من أكاايب علو لسان القياده الزهار في تاريخ آخر فبركاتع ما  اغع زور 
ومدد مكتب الزهار نفيع له"كل هاه األكاايب الرخي ة"، مؤكًدا أنع سيالحق كل المتورةين فيها 

  انونًيا.
" نسب للزهار  ولع الزهار ان "التوامد اإليراني في سوريا مهم لضمان التوازن 24وكان مو ع "وةن

في المنةقة، والممازر في سوريا تمثيليات وخداع لم يعد ينةلي علو أحد ونحن ةعنا سوريا في 
 الظهر".

 24/12/2016، فلسطين أون الين
 

 عرضي في عين الحلوة بانفجارمقتل قيادي بفتح  .8
أفاد مراسل المزيرة في لبنان بمقتل  ائد وحدة عسكرية في حركة فتا يدعو : المزيرة + وكابت

ن أبو النمر، مراء انفمار  نبلة في مخيم عين الحلوة بمدينة  يدا منوب لبنان، وشهد المخيم سليما
 تبادب إلةالق النار بين مسلحين اسالميين وعنا ر من الحركة بعد مقتلع.

ونقل المراسل عن  ائد األمن الوةني الفلسةيني في لبنان اللواء  بحي أبو عرب  ولع ان ابنفمار 
رضية، اا انفمرت  نبلة أثناء ومودها  رب مو د للنار مما أدن الو مقتل أبو النمر، و ع بةريقة ع

 مضيفا أنع ليس أله ةرف فلسةيني عال ة بابنفمار.
ويشهد المخيم توترا أمنيا رغم اتفاق علو و ف اةالق النار بين القون الفلسةينية مساء الممعة، 

  لت اليع القون الفلسةينية مساء الخميس.بسبب استمرار الخروق األمنية للقرار الاه تو 
من مهتها، أعلنت وكالة غوث وتشجيل الالمئين الفلسةينيين )أونروا( الممعة عن تعليق مميع 

وأضافت أن العنف المسلا  عملياتها في المخيم، مراء استمرار حالة الت عيد وأعمال العنف المسلا.
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لو مدارسهم، ومن ابستفادة من خدمات العيادات في مخيم عين الحلوة حَرم األةفال من الاهاب ا
 ال حية الضرورية لالمئين الفلسةينيين.

 24/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 دولي ضد االستيطان واالحتالل وتأكيد لالعتراف بالدولة إجماع األمنفتح: قرار مجلس  .9
لسبت، القرار و ف الناةق باسم الحركة، فايز أبو عيةة في ت ريا  حفي اليوم اغزة: 

بابنت ار للدبلوماسية الفلسةينية، التي  ادها السيد الرئيس محمود عباس، علو مدار السنوات 
السابقة لتعرية سياسة اسرائيل ابستيةانية والعدوانية تماه دولة فلسةين وو وف حكومة نتنياهو عثرة 

 في ومع تحقيق السالم في المنةقة.
األمن الدولي ب دانة ابستيةان والمةالبة بو فع يعد ملزمًا  وشدد أبو عيةة علو أن  رار مملس

 ويتةلب تحديد آليات كفيلة ب مبار حكومة اسرائيل و ف ابستيةان بشكل فعلي علو األرض.
وعبرت حركة فتا عن تقديرها لكافة الدول، التي  وتت ل الا الحق الفلسةيني بو ف ابستيةان 

نهاء ابحتالل اإلسرائيلي، مؤكد يحتاج الو  ايمابياًا أن عدم استخدام "الفيتو" األمريكي يعد تةورًا وا 
تةوير المو ف األمريكي تماه القضية الفلسةينية بتخاا موا ف أكثر انسمامًا مع مبادئ العدالة 

 الدولية وحقوق اإلنسان.
 24/12/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 عام إنهاء االحتالل 2017لة وتكريس إلعالن االستيطان اعتراف بالدو  تجريمأبو سمهدانة:  .11

أكد عبد هللا أبو سمهدانة المفوض التنظيمي بالهيئة القيادية العليا لحركة فتا ومحافظ المنةقة  :غزة
أن  رار تمريم ابستيةان الاه تبناه مملس األمن الدولي الليلة الماضية وبقغلبية ساحقة  الوسةو،

سيكون عام انهاء ابحتالل وا  امة الدولة  2017محمود عباس بان العام ماء تقكيدًا لما أعلنع الرئيس 
 الفلسةينية وعا متها القدس الشريف.

أن هاا القرار يمثل انت ار ” الحياة المديدة“وأضاف أبو سمهدانة في ت ريا  حفي و ل 
د مضنية للديبلوماسية الفلسةينية التي يقودها الرئيس أبو مازن شخ يًا والتي أثمرت بعد مهو 

وحثيثة في الو ول لهاا القرار الاه يؤكد تمريمع لالستيةان بكافة أنواعع وأشكالع وعلو امتداد 
 األرض الفلسةينية المحتلة.
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و ال أبو سمهدانة أن هاا القرار هو احقاق للحق الفلسةيني وتقكيد علو مزء من حقو نا المجت بة 
ماع علو رفض السياسات اإلسرائيلية التي  تلت من  بل الممتمع الدولي وباإلم وا  رارفي أرضنا 

 تسوية.األمل في امكانية تحقيق أه 
 24/12/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 إغالق ملف مقتل النايف ترفض"الجبهة الشعبية"  .11

اغالق السلةات البلجارية  -السبت-رفضت المبهة الشعبية لتحرير فلسةين األناضول، المزيرة: 
فبراير/شباة  26ي المبهة عمر النايف، الاه ُ تل في السفارة الفلسةينية ب وفيا يوم ملف القياده ف

 الماضي، واعتبار اغتيالع عملية انتحار.
و الت المبهة في بيان ان اغالق ملف النايف بهاه الةريقة هو بمثابة خضوع من السلةات البلجارية 

لقضية وستالحق كل من "يثبت تورةع في هاه للضجوة اإلسرائيلية، مؤكدة أنها ستستمر في متابعة ا
 المريمة، سواء بابغتيال المباشر أو بالتواةؤ واإلهمال الاه سّهل من عملية ابغتيال".

ودعت السلةات البلجارية الو تحّمل مسؤولياتها في كشف خيوة المريمة، وأشارت الو أن لديها ما 
 عن عملية ابغتيال.يعزز القناعة بمسؤولية مهاز الموساد اإلسرائيلي 

وأضافت أن هاا ما "أشارت لع  حيفة معاريف اإلسرائيلية مؤخرا عندما أشادت ب نمازات الرئيس 
المديد لمهاز الموساد، باغتيالع الشهيد التونسي الةيار محمد الزواره في تونس، ومن  بلع عمر 

 النايف في بلجاريا".
بابنتهاء من التحقيقات في مقتلع في السفارة  وأبلجت السلةاُت البلجارية رسميا زومة النايف

الفلسةينية ب وفيا في فبراير/شباة الماضي، وأن الملف  د أغلق علو أنها  ضية انتحار وليست 
 اغتياب.

و د أكدت زومتع رانيا النايف للمزيرة ابالغها بهاا القرار البلجاره شفهيا، دون تسلمها أه مستندات 
 نتحار.أو وثائق تثبت رواية اب

و د اتهمت المبهة اسرائيل باغتيال النايف، فيما أعلنت وزارة الخارمية الفلسةينية مقتلع في ظروف 
تشكيل لمنة تحقيق لكشف مالبسات  -علو خلفية الب-غامضة، و رر الرئيس محمود عباس 

 مقتلع.
 24/12/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 ليبرمان: القدس مثلها مثل المستوطنات .12
افيجههدور ليبرمههان ان القههدس المحتلههة سههتبقو فههي مفهههوم حكومههة  اإلسههرائيلي الههدفاع  ههال وزيههر :رام هللا

 الدولة الفلسةينية. أراضيابحتالل "مثلها مثل المستوةنات" في 
مههاء ت ههريا ليبرمههان تعقيبههًا علههو  ههرار مملههس األمههن الههدولي ب دانههة ابسههتيةان، حيههث رفههض القههرار 

ه مكههان لههن يجيههر مههن مكانههة القههدس بالنسههبة للحكومههة، فهههي مثلههها مثههل و ههال: "اه  ههرار ي ههدر مههن ا
 المستوةنات ولن تتنازل عنها الحكومة" حسب تعبيره.

 25/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 يبعد احتمال عقد مفاوضات قريًباو  "المشين" حول االستيطان قرار مجلس األمنريفلين:  .13
حههههول  يس اإلسههههرائيلي، رؤوفههههين ريفلههههين،  ههههرار مملههههس األمههههنو ههههف الههههرئ: أحمههههد الخليلههههي - القههههدس

 به"المشين"،  ائال انع "يبعد احتمال عقد مفاوضات  ريًبا". ابستيةان
وأشهههار ريفلهههين، فهههي ت هههريحات نقلتهههها وسهههائل اعهههالم محليهههة، الهههو أن "القهههدس الموحهههدة ههههي عا هههمة 

 ة أن تلجي الب".اسرائيل األبدية وهكاا ستبقو دائًما، ب تستةيع أه هيئة دولي
 25/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيلـ"سقوط استراتيجي لهو  قرار المجلس األمن ضد األنشطة االستيطانيةهرتزوج:  .14

،  هههرار المملهههس زوجو هههف رئهههيس المعارضهههة و"المعسهههكر ال ههههيوني"، اسهههحق هرتههه: القهههدس المحتلهههة
 اسهتراتيمي، بقنع "سقوة 1967الفلسةينية المحتلة عام  األمن ضد األنشةة ابستيةانية في األراضي

 إلسرائيل" لم تعرف مثلع عشرات السنوات.
خةيههر لدولههة اسههرائيل"  اسههتراتيميالههاه عههارض القههرار بشههدة، ان الحههديث عههن "سههقوة  هرتههزوج،و ههال 

نع كهان علهو الوبيهات المتحهدة أن تمنعهع. وههامم رئهيس الحكومهة بنيهامين نتنيهاهو،  هائال  ان "التقييهد وا 
 واإلسههرائيليينوالت ههفيق لخةاباتههع فههي العههالم تفمههر يههوم أمههس )الممعههة( بقههرار معههل اسههرائيل منبههواة 

 ابسهههتراتيميةفهه ن "السههاحر"، فهههي اشههارة الهههو نتنيههاهو، "بههدد كهههل القههدرات  هرتهههزوج،وحسههب  منبههواين".

 إلسرائيل".
 25/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4149 العدد:        25/12/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 ضربة سياسية قاسيةاما سدد لـ"إسرائيل" النائب كابل: أوب .15
 ههال عضههو الكنيسههت ايتههان كابههل ان الههرئيس األميركههي بههاراب أوبامهها، اختههار المكههان : القههدس المحتلههة

والزمهان المالئمههين لههع، وسههدد إلسههرائيل ضههربة سياسهية  اسههية لههيس مههن المؤكههد أن تههتمكن ادارة ترامههب 
 نياهو ليس ااب الساحر الكبير".نتبنيامين من ا الحها، مضيفا أنع "يتضا أن 

 25/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ليفني عقب قرار االستيطان: على نتنياهو التنحي والعودة للبيت .16
تسهيبي  حّملت عضو الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي، وزيرة الخارمية السابقة: أحمد الخليلي - القدس

مسهؤولية تبنهي مملهس األمهن لقهرار و هف ابسهتيةان، وةالبتهع ليفني، رئهيس الهوزراء بنيهامين نتنيهاهو، 
 به"التنحي والعودة الو البيت". 

ونقلهت موا هع اسههرائيلية مهن بينههها "واب" يهوم السههبت، عهن ليفنههي،  ولهها ان "تق ههير نتنيهاهو الشخ ههي 
 يقف وراء تبني مملس األمن )أمس الممعة(  رار ادانة البناء ابستيةاني". 

ااتههع الههاه لههم يوضهها أيههن مههاءت الت ههريحات، فهه ن ليفنههي، ةالبههت نتنيههاهو بههه"التنحي ووفههق الم ههدر 
 والعودة الو البيت".

وأضههافت "لقههد راهههن نتنيههاهو علههو مسههتقبل دولههة اسههرائيل، وبههاع أمنههها مقابههل بضههعة مقاعههد مههن البيههت 
 اليهوده )أحد األحزاب اليمينية التي تشكل ابئتالف الحاكم(". 

هو عرف، و هال بشهكل واضها ان  هانون التسهوية )تسهوية المسهتوةنات( سهيؤده الهو وتابعت أن "نتنيا
 اتخاا  رارات في مملس األمن، وبالرغم من الب استسلم لليمين المتةرف". 

 ولم يتسن الح ول علو تعقيب فوره من مكتب نتنياهو حول ت ريحات ليفني.
 24/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 نتنياهو أن يطرد فورًا وزير خارجيته علىباراك:  .17

باراب في تجريدة علهو حسهابع فهي  ايهودرئيس الوزراء ووزير الدفاع األسبق :  ال األناضول –القدس 
اخفههاق غيههر مسههبوق فههي مملههس األمههن، علههو رئههيس الههوزراء نتنيههاهو أن يةههرد فههورًا وزيههر ”: “تههويتر“

ات بحقيبة الخارميهة لنفسهع اسهتعدادًا بحتمهال ضهم ومعلوم أن نتنياهو يحتفظ منا عدة سنو  ”.خارميتع
 أه من أحزاب المعارضة بئتالفع الحكومي.

 ”.والمفتي وعرفات وبةبيعة الحال ف ن عليع )نتنياهو( أن يومع اللوم ألوباما وكيره“وأضاف باراب 
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سههابقًا  وكههان بههاراب يشههير بههالب الههو مفتههي القههدس األسههبق الحههاج أمههين الحسههيني الههاه اتهمههع نتنيههاهو
 وسة استهمان فلسةيني.” المحر ة“هتلر علو ارتكاب  أدولفبتحريض الزعيم النازه 

 24/12/2016، رأي اليوم، لندن
 

 نير بركات يطالب ترامب بالنقل السفارة األمريكية إلى القدس ردًا على قرار مجلس االمن .18
ألمريكههي المنتخههب دونالههد دعهها رئههيس بلديههة القههدس، نيههر بركههات، الههرئيس ا: أحمههد الخليلههي - القههدس

حهههول  ترامهههب الهههو نقهههل السهههفارة األمريكيهههة مهههن تهههل أبيهههب الهههو القهههدس للهههرد علهههو  هههرار مملهههس األمهههن
 .ابستيةان

و ههال بركههات عبههر ت ههريا لههع نشههره علههو  ههفحتع الرسههمية علههو مو ههع "تههويتر" ان "نقههل السههفارة الههو 
 لوبيات المتحدة تقف مع اسرائيل".القدس كخةوة أولو لرئيس دونالد ترامب توضا وبشكل  اةع أن ا

ولفت بركات معلقا علو  رار مملس األمن ب دانة البناء ابستيةاني في األراضهي الفلسهةينية الهو أن 
أمس عمل علو تقوية األشرار وأضعف األخيهار"،  األمن"عدم فرض الفيتو )حق النقض( في مملس 

 علو حد و فع.
 25/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 تمديد اعتقال النائب في الكنيست باسل غطاس ألربعة أيام .19

 اضهي محكمهة ال هلا فهي ريشهون لتسهيون،  أن)الممعهة(،  يوم رام هللا: نشر مو ع  حيفة "هآرتس"،
أيهههام، بسهههبب  أربعهههةاعتقهههال النائهههب باسهههل غةهههاس )القائمهههة المشهههتركة(، لمهههدة  دمنهههاحيم مزراحهههي، مهههد

 .أمنيين أسره الوهاتف خليوية  زةأمهابشتباه بقيامع بتهريب 
وحدد مزراحي انع "في هاه المرحلة ب تزال الةريق بعيدة عن التحديد بقنهع تهم ارتكهاب مخالفهة لقهانون 

يهههدد أمههن  أنعههن المشههبوه يمكههن  اإلفههراجمعقههول لالدعههاء بههان  أسههاس"، لكنههع  ههال "انههع يومههد اإلرهههاب
 األسهرنانع اعتقد بقن الحزمة التهي سهلمها ألحهد التحقيق". وادعو غةاس  امراءاتالممهور ويشوش 

 كانت تحوه كتب ولم يفحص محتواها. وتدعي الشرةة انع يرفض كشف من سلمها لع.
 24/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 مسكن بمستوطنات القدس 5,600بصدد المصادقة على  بلدية القدس اإلسرائيلية .21

فهههي القههدس الم هههاد ة علههو بنهههاء آبف الوحهههدات تو ههع مسهههؤولون فههي بلديهههة ابحههتالل : بههالل ضهههاهر
السكنية المديدة في المستوةنات في القدس، خالل األسبوعين المقبلين، بهزعم الهرد علهو  هرار مملهس 
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األمن الدولي ب دانة ابستيةان ومةالبة اسرائيل بو فع، حسهبما اكهرت  هحيفة "يسهرائيل هيهوم" اليهوم، 
 األحد.

محليهة للتخةهية والبنهاء التابعهة لبلديهة القهدس ست هادق يهوم األربعهاء وبحسب ال حيفة، ف ن اللمنهة ال
 2,600وحهدة سهكنية فهي مسهتوةنة "غيلهو"، اضهافة الهو الم هاد ة علهو بنهاء  2,600المقبل علو بنهاء 

وحههدة  400وحههدة سههكنية أخههرن فههي مسههتوةنة "غفعههات همتههوس"  ههرب بيههت  ههفافا بمنههوب القههدس و
بشمال القدس، وأن العدد اإلممالي للوحدات السكنية بمستوةنات سكنية في مستوةنة "رمات شلومو" 

 وحدة سكنية. 5,600القدس التي يتو ع الم اد ة عليها  ريبا ي ل الو 
و ههال القههائم بقعمههال رئههيس بلديههة القههدس ورئههيس لمنههة التخةههية والبنههاء المحليههة، مئيههر ترممههان، انههع 

حهاول أن ُتملهي علينها مها ينبجهي فعلهع فهي القهدس. "لست منفعال من األمم المتحدة أو أه مهة أخرن ت
وآمههههل أن تههههدفع الحكومههههة )اإلسههههرائيلية( واإلدارة المديههههدة فههههي الوبيههههات المتحههههدة باتمههههاه تلبيههههة الههههنقص 
الحا ل خالل سنوات ادارة أوبامها" بادعهاء أن اإلدارة األميركيهة الحاليهة منعهت البنهاء فهي مسهتوةنات 

 .القدس
 25/12/2016، 48عرب 

 
 "إسرائيل" سياسة من شيًئا يغير لن األمن مجلس قرار: تفكجيال .12

 األمن مملس  رار أن التفكمي خليل ابستيةانية بالشؤون الخبير األغا: اعتبر زهير محمد -غزة
 .ابستيةان  ضية وا ع في كثيًرا يؤثر لن ؛"دبلوماسي انت ار ممرد"

 التنفيا، حيز تقخا وب التو ية، بةابع قتيت القرارات هاه مثل:" ان فلسةين ل حيفة التفكمي و ال
 ".اب ليس  فحتها تبييض تحاول انما الفيتو حق عن بامتناعها وأمريكا
 تجييرات أية تحدث لم لكنها الدبلوماسية، القيمة اات القرارات هاه مثل تتخا كانت لةالما:" وأضاف
 الدول عن تعبر ادانية خاااتات أنها بتوضيحع. 425،452،465 األمن مملس  رارات مثل حقيقية،

 ."ال هيوني الكيان ردع تستةيع وب األعضاء
 مستمر فابحتالل شيء، عن يثنيهم لن أنع التفكمي أكد اإلسرائيلي، ابحتالل علو القرار أثر وعن
 التنفيا عن يعيقهم ولن. القضايا هاه تماه واضحة سياسات ولع وخةة برنامج ضمن استيةانع في
 .هاه دانيةاإل  رارات مثل

 24/12/2016الين،  أون فلسطين
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 الصحيح االتجاه في األمن مجلس قرار :القدس علماء هيئة .11
 األمن مملس  بل من ابحتاللي ابستيةان ادانة  رار ان القدس، ودعاة علماء هيئة غزة:  الت
ن - فورا بو فع والمةالبة  والب ال حيا، ابتماه في وشماعة رائدة خةة يمثل -مدا متقخرا ماء وا 

 .وابستقالل بالتحرر المشروعة حقو ع المرابة الفلسةيني الشعب لينال
 حقو نا مانب الو و فت التي الدول كل السبت، يوم لها بيان في القدس ودعاة علماء هيئة وشكرت
 لبشك معع يتم أن يحب فورا، بو فع والمةالبة ابستيةان ادانة  رار أن مؤكدة والم يرية، التاريخية
 .ابنتهاب أشكال من شكل بقه الفلسةينية لألراضي اإلسرائيلي ابحتالل انتهاكات و ف عملي

 القرار هاا تفعيل أمل من الالزمة اإلمراءات كافة تتخا أن واإلسالمية العربية الدول الهيئة، وةالبت
 .برمتها الفلسةينية القضية ون رة

 24/12/2016الين،  أون فلسطين
 
 للفلسطينيين المستوطنات أراضي لعودة الوقت حان: غزة لدعم العالمية شعبيةال الهيئة رئيس .12

  راًرا بقغلبية األمن مملس تبني أن يوسف ع ام غزة لدعم العالمية الشعبية الهيئة رئيس لندن: أكد
 أراضي وعودة ابحتاللي، ابستيةان و ف في اإلسراع يتةلب ال هيوني، ابستيةان يدين

 .الفلسةينيين أ حابها الو المستوةنات
 القضية من بو لتها لتحديد واإلسالمية العربية الدول السبت،  حفي ت ريا في يوسف ودعا

 .لفلسةين ابحتالل انهاء مع تكون وأن العادلة، الفلسةينية
 24/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 تعذيًبا قضوا فلسطينًيا 456 جثامين يخفي السوري "مجموعة العمل": النظام .12

 توا ل األمنية السوره النظام أمهزة ان سوريا، فلسةينيي أمل من العمل ممموعة دمشق:  الت
خفاء احتماز  .معتقالتها في التعايب تحت  ضوا فلسةينًيا بمًئا 456 مثامين وا 
 تحت  ضوا فلسةينًيا بمًئا 456 فيها، والتوثيق الر د فريق وثق فقد العمل، ممموعة وبحسب
 أه غياب بسبب والب عنع، اإلعالن تم مما أكبر التعايب ضحايا أعداد تكون أن ورما ب،التعاي

 والضحايا المعتقلين أهالي بعض تخوف الو اضافة السوره، النظام عن  ادرة رسمية اح اءات
 .سوريا في األمنية األمهزة فعل ردود من خوًفا الحابت تلب عن اإلف اة من

 وعنا ر عنهم مفرج معتقلين شهادات ،2016-12-24 السبت لها يرتقر  في العمل ممموعة ونقلت
 لبيع بشبكات ترتبة النظام أفرع في وضباة سورية أمنية عنا ر أن تؤكد النظام، عن منشقة أمنية
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 دمشق، في سوسة بكفر األمني المربع في 215 الفرع من المثث نقل يتم حيث البشرية، األعضاء
 التعايب، تحت ماتوا من أو ت فيتهم تم الاين من أعضاء سر ة يتمو  المامعي، األسد مستشفو الو
 أنشقها" األسيد"به مليئة بركة في لُتلقو المزة في العسكره 601 مستشفو الو المثث تعود ثم ومن

 .المستشفو أ بية أحد في النظام
 علو لتعرفا تم السن، في وكبارا وأةفاب نساء التعايب ضحايا بين من أن الو الممموعة وأشارت

 ب ور والمعروفة السورية السمون في التعايب لضحايا المسربة ال ور خالل من ضحية 77
 ". ي ر"

 24/12/2016الين،  أون فلسطين
 
 قدوم كفر في مواجهات خالل به التنكيل عقب شاب اعتقال .12

 مسيرة معها  خالل بالضرب عليع ابعتداء بعد شاباً  يوم السبت، ابحتالل،  وات اعتقلت: هللا رام
 . لقيلية شر ي شمال  دوم كفر  رية في بابستيةان منددة

 خالل علي موسو الرحمن عبد الشاب اعتقلت ابحتالل  وات أن الو محلية م ادر وأشارت
 .وابحتالل بابستيةان تنديداً   دوم كفر  رية في مسيرة انةالق بعد اندلعت موامهات

 بحمر المنود أحد عليع واعتدن الزيتون حقول بين يعل الشاب بحقوا المنود أن الو ولفتت
 .اليدين مكبل ا تياده أثناء رأسع من تنزف وهي الدماء وشوهدت

 24/12/2016هللا،  رام األيام،
 
 غزة صيادي تستهدف وزوارقه بالضفة 15 يعتقل االحتالل .12

 هللا ورام نابلس مدن ا تحمت ابحتالل  وات ان بيان، في الفلسةيني األسير ناده وكابت:  ال
 من أنهم بزعم فلسةينياً  15 واعتقلت للنيران، كثيف اةالق وسة وسلفيت والخليل لحم وبيت

 .المةلوبين
 الرشاشة أسلحتها بنيران السبت، أمس ،«اإلسرائيلية» الحربية الزوارق   فت غزة،  ةاع وفي

 . أرواحهم علو حفاظاً  للفرار، اضةرهم مما غزة، بحر في الفلسةينيين ال يادين مراكب
 علو وأمبرتهم البحر، في ال يادين ةاردت ابحتالل زوارق أن الفلسةينية، األنباء وكالة واكرت
 . ا ابات ح ول عن يبلغ لم أنع اب  يدهم، أماكن مجادرة
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 مورد ب الاين ال يادين، علو اضافياً  ضجةاً  تمثل باتت «اإلسرائيلية» الممارسات هاه أن وأضافت
 . البحر  يد سون لهم

 25/12/2016الخليج، الشارقة، 
 
 2016 في فلسطيني منزل ألف هدمت الصحف اإلسرائيلية: الحكومة .12

 الجربية الضفة في العربية المنازل هدم عمليات في التوسع علو الضوء اإلسرائيلية ال حافة سلةت
 .2016 عام خالل منزل ألف نحو بلجت التي اسرائيل، وداخل
 هدم وتيرة من األخيرة اآلونة في زادت اإلسرائيلية الحكومة ان كام زئيف رائيلياإلس الكاتب و ال

 ابحتمامات رغم  انونية، غير ب ورة ُبنيت أنها بزعم وخارمع، األخضر الخة داخل العربية المنازل
 .األوروبي ابتحاد عن ال ادرة
 أن حد و لت أهمية شكلي العربية المنازل هدم موضوع أن -مي أر أن بمو ع مقال في- وأضاف

 .أيام  بل مجلقة ملسة في نا شتع الكنيست في الليكود كتلة
 المنازل هدم سياسة بستمرار مةمئنا بدا نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس أن كام وأوضا

 ئيسالر  وبية من تبقو لما اشارة في- فقة واحد شهرا بابنتظار المستوةنين  ادة وةالب الفلسةينية،
 هاه من المزيد بهدم لمةالبات منهم استمع حيث الهدم، عمليات بستئناف -أوباما باراب األميركي
 .الجربية الضفة من( ج) بالمنةقة خا ة المنازل،

 لمنا شة خا تين ملستين األخيرة األيام في عقد نتنياهو أن بم عكيفا الكاتب اكر مهتع، من
 العام والمفتش أردان، ملعاد الداخلي األمن وزير بمشاركة العربية، المنازل هدم عمليات تكثيف

 .أخرن أمنية ومهات ألشيخ، روني بالشرةة
 25/12/2016الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 شوخة نتالي على الطفلة الفعلي بالسجن يحكم نادي األسير: االحتالل .12

 حكما أ درت ،«عوفر» يةاإلسرائيل العسكرية المحكمة بقن سمارة أكرم الفلسةيني األسير ناده أفاد
 والب والبيرة، هللا رام محافظة في رمون بلدة من( عاما 15) شوخة نتالي الةفلة علو الفعلي بالسمن

 .ةعن عملية تنفياها محاولة بتهمة ون ف، عام لمدة
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 النار ابحتالل منود أةلق أن بعد ،2016 أبريل 29 في اعتقلت شوخة نتالي الةفلة أن الو يشار
 «تسيدب شعاره» مستشفو الو حينع في الب اثر علو وُنقلت بحقًا، اعتقالها يتم أن  بل عليها،

 .اإلسرائيلي
 25/12/2016عّمان،  الدستور،

 
 الخليل في صهاينة جنود 4 وجرح باالختناق فلسطينياً  34 إصابة .12

 منا ندلعتا عنيفة موامهات في فلسةينيًا، مواةناً  34و بمروة،  هاينة منود أربعة نابلس: أ يب
 .الجربية الضفة منوب بالخليل أمر بيت وبلدة العروب مخيم مدخلي علو السبت ظهر
 والزمامات للحمارة تعرضهم مراء وةفيفة متوسةة بين و فت المنود مراة أن مراسلنا وأفاد

 .والحار ة الفارغة
 في اندلعت التي الموامهات خالل السبت، أ يبوا مواةًنا 34 بقن فلسةينية، ةبية م ادر وأفادت
 ابحتالل احتمز واللاان خليل، وأحمد برادعية م ةفو الشهيدين تشييع أعقاب في أمر بيت

 .الممعة أمس عنهما يفرج أن  بل شهور لعدة مثمانهما
 حالة 20 مع تعاملت ةوا مها أن ،(حكومية غير ةبية" )الفلسةيني األحمر الهالل" ممعية واكرت
 بالر اص واحدة وا  ابة بالمةاة مجلفة معدنية بعيارات ا ابات 10و وعللدم المسيل بالجاز اختناق
 .أمر بيت بلدة في الحي

 24/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز 
 
 جثامينهم عن أُفرج بالضفة شهداء 7 تشييع .23

 لدن محتمزة كانت شهداء، سبعة مثامين أمس، ظهر الفلسةينيين، آبف األناضول: شّيع – هللا رام
 .الممعة لعائالتهم سّلمها أن بعد والب شهور، عدة منا اإلسرائيلية، ةاتالسل

 ومنين ونابلس الجربية، الضفة منوب الخليل مدن في أمس، ظهر انةلقت التشييع مواكب وانةلقت
 (. شمال)

 عمليات نفاوا انهم زعمت فلسةينيين تسعة مثامين الممعة سّلمت  د اإلسرائيلية السلةات وكانت
 ممال وأمير رمبي، مميل محمد وهم احتمازها، من أشهر عدة بعد لاويهم، اإلسرائيلي، شالمي ضد
 من ومميعهم اخليل، أحمد وخالد ةرايرة، محمود وعيسو برادعية، محمود وم ةفو رمبي، أحمد

 مهاد ومحمد ،(شمال) منين  رب  باةية بلدة من تركمان محمد مثمان سّلمت كما .الخليل محافظة
 من  الا أبو ووائل ،(شمال) نابلس من سعيد محمد ومهاد ،(شمالي)  لقيلية ينةمد من حرب
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 أمس مساء شهدائها مثمان شيعت  د «حرب«و « الا أبو» عائلتي وكانت (.شمال) ةولكرم
 .الممعة

 25/12/2016عّمان،  الرأي،
 
 غزة في السكنية حمد مدينة من الثانية المرحلة اكتمال .22

 األمير سمو لمدينة السكنية البنايات من الثانية المرحلة أعمال نتهتاإلفرنمي: ا م عب - غزة
 مع بالتعاون والب غزة،  ةاع منوب يونس خان بمحافظة ثاني، آل خليفة بن حمد الشيخ الوالد

 علو المشرف ابستشاره ومكتب واإلسكان، العامة األشجال وزارة من المشكلة الفنية اللمان
 .البنايات تلب بتسلم غزة،  ةاع اعمار إلعادة قةريةال اللمنة وبدأت. المشروع

 سكنية بناية 60 من يقارب ما الفنية اللمان تتسلم أن المقرر من انع بجزة، القةرية اللمنة مكتب و ال
 مراحل علو التسليم عملية ستكون حيث المشروع، من الثانية المرحلة ضمن شقة، 1,250 تضم

 .المقبلة القريبة الفترة خالل المستحقين نينللمواة لتسليمها تمهيداً  متتالية
 24/12/2016الدوحة،  الشرق،

 
 يوليو 3السيسي لقضية فلسطين منذ انقالب  فعلهأبرز ما ": 21عربي" .32

في فضيحة مديدة تضاف الو سمالت الفضائا المسيئة لسمعة م ر : ابراهيم الةاهر -21عربي
،  ررت م ر تحت ضجة من 2013يوليو  3كره في عربيا وا  ليميا ودوليا منا و وع ابنقالب العس

اسرائيل والرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترمب، سحب مشروع  رار كانت  د تقدمت بع الو مملس 
دانة بناء المستوةنات اإلسرائيلية.  األمن، يةلب و ف وا 

فقة، ببيان وبرر نظام السيسي مو فع الاه أثار غضب الكثير من شركائع ومؤيديع، وليس معارضيع 
للرئاسة الم رية  الت فيع ان السيسي تلقو ات اب من نظيره المنتخب دونالد ترمب وأن ابت ال 
"تناول مشروع القرار المةروة أمام مملس األمن حول ابستيةان اإلسرائيلي"، مؤكدة انع تم ابتفاق 

 بينهما علو تقميل الت ويت علو مشروع القرار.
ف المخزه لم ر، أعلنت كل من يوزيلندا وفنزويال وماليزيا والسنجال تبنيها وفي معالمة سريعة للمو 

إلعادة تقديم مشروع ادانة المستوةنات اإلسرائيلية، والتحرب إلمراء ت ويت عليع بقسرع ما يمكن، 
دولة مقابل امتناع الوبيات المتحدة  14وهو ما تم بالفعل، و در القرار من مملس األمن بموافقة 

 عن الت ويت.وحدها 
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وتحول اإلعالم اإلسرائيلي من شكر السيسي بعد سحبع مشروع  رار يدين ابستيةان اإلسرائيلي في 
الضفة، الو السخرية منع، حيث تهكمت اياب حسون، مقدمة برنامج "الممعة" علو القناة العاشرة 

أن تمرير القرار رغم  اإلسرائيلية  ائلة: "علو ما يبدو أن السيسي حاليا زعالن، مضيفة: " ب شب
حراما لع".  مهود السيسي إلحباةع يمثل  فعة مدوية لع وتعرية لمو فع وا 

وفي عهد السيسي أ بحت "اسرائيل" الحليف وال ديق األ ون لم ر، وهو ما بدا واضحا من 
موا ف نظام ابنقالب العسكره، وسياساتع وت ريحات مسئولية تماه كل ما يتعلق بالقضية 

، بدأت ب خالء المناةق الحدودية بين م ر وفلسةين، وتهمير سكان مدينة رفا تلبية الفلسةينية
 لرغبة اسرائيلية في انشاء منةقة عازلة. 

، أ در رئيس الوزراء الم ره حينها، ابراهيم محلب،  رارا بعزل المنةقة الشر ية 2014ففي أكتوبر 
 ة من وزير الدفاع الم ره  د ي  بحي. بمدينة رفا الم رية المحااية لقةاع غزة بناء علو مقتر 

ونص القرار الاه نشر في المريدة الرسمية أنع في حالة امتناع أه ساكن عن اإلخالء يتم ابستيالء 
 مبرا علو ما يملكع أو يحوزه أو يضع يده عليع من عقارات أو منقوبت.

ا علو  ةاع غزة  يف وانحاز السيسي بشكل علني وتنسيق أمني وعسكره الو اسرائيل في عدوانه
ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ  12فلسةينيا، وهدم  2320، والاه أسفر عن استشهاد 2014

وحدة غير  الحة للسكن، كما شارب في  6600ألف وحدة، منها  160عدد الوحدات المهدمة مزئيا 
الرئيس الم ره مليوني فلسةيني داخل القةاع، وهدم األنفاق التي رفض  علواحكام الح ار 

 المخلوع حسني مبارب هدمها، وأغلق المعبر العربي الوحيد مع غزة. 
واستحدث السيسي ةريقة مديدة لهدم األنفاق التي تمتد عبر خةوة ةولية تحت األرض بين م ر 
وفلسةين، حيث  امت القوات المسلحة الم رية بضخ المياه علو الشرية الحدوده بهدف اغراق 

هانة لعال ات  األنفاق، وهو ما اعتبرتع حركة حماس حينها "تمديد للح ار" المفروض علو القةاع وا 
لزام "اسرائيل" برفع الح ار.  الود بين الشعبين الشقيقين، داعية م ر الو فتا معبر رفا وا 

وارا للرماد، وللتجةية علو دعمع للعدوان اإلسرائيلي علو غزة أرسل السيسي مواد غاائية الو  ةاع 
حا ر، لكن نشةاء تداولوا  ورا علو موا ع التو ل ابمتماعي كشفت احتوائها علو غزة الم

الحشرات والسوس، وهو ما اعتبره النشةاء فضيحة مدوية عكست حقيقة هاه المساعدات التي لم 
 تكن سون لالستهالب اإلعالمي.

فلسةينيين مقابل وكالب تبني السيسي المو ف اإلسرائيلي الاه يستهدف نزع سالة المقاومة من ال
اعادة اعمار غزة بعد العدوان اإلسرائيلي عليها، الو مانب ا دار توميهات ألارعع اإلعالمية بشن 
حمالت ممنهمة وموسعة لشيةنة الفلسةينيين ب فة عامة وحماس وسكان  ةاع غزة ب فة خا ة، 
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سرائيل الشقيقة، وكالب ا دار أوامر عسكرية الو ال مهات القضائية لت با فلسةين العدو، وا 
 إل دار أحكاما لت نيف المقاومة الفلسةينية كمنظمات ارهابية.

وأعلن السيسي في و ت سابق عبر وسائل اعالم أمنبية، أنع في حال  يام دولة فلسةينية علو حدود 
 2015، ف نع علو استعداد إلرسال  وات م رية لةمقنة اسرائيل،  كما أنع أعاد في سبتمبر 1967

يد للسفارة اإلسرائيلية بم ر، بعد أربعة أعوام من اغال ها علو خلفية أحداث ثورة يناير فتا مقر مد
2011. 

 25/12/2016، "21موقع "عربي 
 

 بمجلس األمن "إدانة االستيطان"سحب مشروع قرار  ألسبابمصر تقدم روايتين  .33
سباب سحب القاهرة  دمت الخارمية الم رية، أمس، رواية ثانية حول أ: القاهرة: محمد حسن شعبان

مشروع  رار يدين ابستيةان اإلسرائيلي في مملس األمن، بعد ساعات من رواية أولو تبنتها 
البالد، في محاولة لتماوز حرج دولي وغضب شعبي، فا مع تبني مملس األمن للقرار بعد  سلةات
 دول علو الدفع بع ممًددا. 4ا رار 

، أحمد أبو زيد، في بيان أمس، ان بالده سحبت مشروع و ال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارمية
النقض )الفيتو(، ولرغبتها  القرار الفلسةيني الخاص بابستيةان لخشيتها من احتمابت استخدام حق

 في الحفاظ علو توازن يسما لها بقن تكون ةرًفا فعاًب في أه مفاوضات مستقبلية.
ابت بستخدام الفيتو علو مشروع القرار، وتمسب وأوضا أبو زيد أنع في ضوء استمرار ومود احتم

المانب الفلسةيني وبعض أعضاء المملس بالت ويت الفوره عليع رغم المخاةر، فقد  ررت م ر 
سحب المشروع إلتاحة مزيد من الو ت للتقكد من عدم اعا تع بالفيتو، وهو ما تحقق بالفعل بحًقا، 

 للت ويت.وشمع دوًب أخرن علو اعادة ةرة اات النص 
وسحبت م ر مسودة مشروع القرار، لكن نيوزيلندا وماليزيا وفنزويال والسنجال دعت الو الت ويت 

 عن الت ويت. دولة، وامتنعت الوبيات المتحدة 14علو المشروع، الاه حظي بموافقة 
 ساعة من رواية أولو حول أسباب الترامع عن ةرة مشروع القرار. 24وماء التعليق الم ره بعد 

ماء في مسعو لمنا الرئيس  وحملت الرواية األولو تو يع مؤسسة الرئاسة التي  الت ان  رارها
 األميركي المنتخب دونالد ترامب مزًيدا من الو ت لةرة حل متكامل.

كي المنتخب  د ات ل هاتفًيا بالرئيس السيسي إل ناعع ب فساة مزيد من الو ت وكان الرئيس األمير 
مشروع »ابت ال تناول  إلدارتع التي لم تتسلم السلةة بعد. و ال بيان للرئاسة أول من أمس ان

القرار المةروة أمام مملس األمن حول ابستيةان اإلسرائيلي، حيث اتفق الرئيسان علو أهمية اتاحة 
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بشكل متكامل مع كل أبعاد القضية الفلسةينية بهدف  لإلدارة األميركية المديدة للتعاملالفر ة 
 «.تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهاه القضية

ولم يشر بيان الرئاسة الو احتمالية أن تستخدم اإلدارة األميركية حق النقض، كما أكدت م ادر 
أوباما ب تعتزم استخدام  س األميركي بارابدبلوماسية في و ت سابق علو الت ويت أن ادارة الرئي

لكن المتحدث باسم الخارمية الم رية،  ال في بيانع أمس، ان  رار بالده ماء  الفيتو ضد القرار.
المشروع،  بعد أن أعلن الرئيس األميركي المنتخب أن مو ف اإلدارة ابنتقالية هو ابعتراض علو

 رئيسياً  وتابع أبو زيد أن م ر باعتبارها شريكاً  خدام حق الفيتو.مةالًبا اإلدارة األميركية الحالية باست
في رعاية أه مفاوضات مستقبلية بين المانبين الفلسةيني واإلسرائيلي بالتنسيق مع اإلدارة األميركية 

أن تحافظ علو التوازن المةلوب في مو فها لضمان حرية حركتها و درتها  المديدة، كان من المهم
 لو األةراف في أه مفاوضات مستقبلية بهدف الو ول الو تسوية شاملة وعادلةعلو التقثير ع

 تضمن استرماع كل الحقوق الفلسةينية علو أساس  رارات الشرعية الدولية.
وتسبب القرار الم ره في مومة من الجضب الشعبي تملت علو شبكات التوا ل ابمتماعي، كما 

 للدبلوماسية الم رية. األمن في حرج بالغ تسبب الترحيب الدولي والعربي لقرار مملس
وعبر محمد البرادعي، النائب السابق للرئيس الم ره عن أسفع من أن تفقد بالده ما أسماه 

 علو حد تعبيره. أًيا كانت الضجوة والم الا الضيقة،« بو لتها القومية أو التزامها األخال ي»
ارمية، حول مو ف ممثل م ر بمملس األمن وتقدم النائب هيثم الحريره بةلب احاةة لوزير الخ

 الفلسةينية المحتلة. الدولي، من مشروع  انون يمرم ابستيةان اإلسرائيلي علو األراضي
و ال الحريره انع يتقدم بةلب اإلحاةة حول مو ف ممثل م ر بعد تقديم مشروع القرار ثم سحبع 

وأضاف الحريره  عربية. ول أخرن غيروتقميلع ثم الت ويت مع القرار مرة أخرن بعد تقديمع من د
هاا المو ف أساء الو تاريخ م ر وموا فها التاريخية من القضية الفلسةينية، والرأه العام »أن 

 «.الم ره يسقل عن أسباب ما حدث
في تفسيره ألسباب  رار  الدائم في األمم المتحدة، عمرو أبو العةا، أكثر وضوحاً  وبدا مندوب م ر
لسحب  اضةررنا»ل خالل كلمتع في مملس األمن التي نقلها التلفزيون الم ره: بالده بعد أن  ا

 «.مشروع  رار ادانة ابستيةان بسبب الضجوة والمزايدات
وأوضا أبو العةا أنع ب أحد يستةيع أن يشكب في دور م ر تماه القضية الفلسةينية، وأن م ر 

 .ترفض المزايدات علو دورها مع فلسةين شكاًل وموضوعاً 
الموا ف الم رية الثابتة ب يمكن التشكيب فيها ازاء الحقوق الفلسةينية المشروعة.. نرفض »وتابع: 

مزايدة »وأشار مندوب م ر الو أن  «.المساومة وّ وتنا علو  رار و ف ابستيةان اإلسرائيلي
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لو حدثت أثناء  يام م ر بمشاورات سياسية مكثفة منا ةرة مشروع القرار، لضمان الحفاظ ع
 «.لقرارات الشرعية الدولية اات ال لةاالحقوق الفلسةينية المشروعة، من خالل 

 25/12/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 "تعاطفا مع غزة" تيشيرتأبو تريكة يكشف سر  .34
عام  فيأشهره  الاهعلق محمد أبو تريكة، نمم األهلي السابق، علو  ميص "تعاةفًا مع غزة"، 

 فيالدنيا ولكن أردت بع األمر والثواب  فيرياء وب نفا ا ولم أسَع للشهرة بع  ،  ائاًل: "لم أفعلع2008
 اآلخرة".

مةالب بابهتمام بالقضية الفلسةينية والعربية، مضيفا: "الشباب  العربيوأكد الماميكو، أن الشباب 
 أول  ضاياه".  هيبزم يفهم أن القضية الفلسةينية  والعربيالمسلم 

 25/12/2016، اهرةاليوم السابع، الق
 

 "إسرائيل"بوقف االستيطان يتيح مالحقة  األمميإخوان األردن: القرار  .35

 الت مماعة اإلخوان المسلمين في األردن، اليوم السبت، ان  رار مملس : عمان / ليث المنيده
ينية األمن، الاه يدعو اسرائيل الو الو ف الفوره والكامل ألنشةتها ابستيةانية في األراضي الفلسة

 المحتلة "يتيا مالحقة ابحتالل  انونيًا وسياسيًا في كل المحافل الدولية".
معاا الخوالدة، الناةق اإلعالمي باسم المماعة،  ال لألناضول: "نعتقد أن  رار مملس األمن الدولي 
ب دانة ابستيةان اإلسرائيلي في األراضي الفلسةينية هو خةوة في ابتماه ال حيا، ويمكن أن 

 ستثمر إلدانة ممارسات ابحتالل".ي
وتابع "نقمل أن يتم تعزيزه بمزيد من القرارات التي تن ف الشعب الفلسةيني، وتفضا هاا الكيان 
المحتل، الاه ب يحترم  انونًا وب يعةي اعتبارًا اب لسياسات األمر الوا ع، التي يفرضها بواسةة آلة 

 البةش واإلرهاب الرسمي الاه يمارسع".
لب الخوالدة الدول التي أيدت "هاا القرار ال ائب بمزيد من الدعم للحقوق الفلسةينية علو مسار وةا

وشدد علو أهمية "المزيد من الخةوات التي تنهي معاناة األسرن  انهاء هاا ابحتالل الجا ب".
 وحق الشعب الفلسةيني في ابنتهاء من ابستعمار األةول في العالم".

 25/12/2016 ،نباءلأل  األناضولوكالة 
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 ُترّحب بقرار وقف االستيطان :اللبنانية وزارة الخارجية .36
الاه ينص علو الو ف  2334رّحبت وزارة الخارمية والمجتربين ب دور  رار مملس األمن ر م 

تثبيتًا للحق وانت ارًا »الفوره لالستيةان اإلسرائيلي في األراضي الفلسةينية المحتلة، ورأت فيع 
قانون الدولي بعد تعثر دام سنوات، دأبت اسرائيل خاللها علو الضرب عرض الحائة بكافة لسيادة ال

 ». رارات الشرعية الدولية
 دور هاا القرار يؤكد وحدة المو ف الدولي ب دانة األنشةة ابستيةانية في األراضي » أنواعتبرت 

يل، لسياساتها العن رية والعدوانية المحتلة ادانة تامة، وأن موا لة القوة القائمة بابحتالل، اسرائ
ارتياحها »، معربة عن »بحق الشعب الفلسةيني لن تمر من دون رد حازم من  بل الممتمع الدولي

 ».ل دور هاا القرار بشبع امماع عن مملس األمن
 25/12/2016، المستقبل، بيروت

 
 الحكومة اللبنانية تؤكد "حق مقاومة إسرائيل" في بيانها الوزاري .37

أ رت الحكومة اللبنانية، في امتماعها الثاني، اليوم السبت، البيان : وت / وسيم سيف الدينبير 
 الوزاره )مشروع الحكومة(، الاه تضمن عدة بنود أهمها "التقكيد علو حق مقاومة اسرائيل".

وفي حين أن الحكومة لم ت در بيانا رسميا تف يليا حول بنود البيان، أشارت وسائل اعالم محلية 
 الو أن البيان تضمن فقرة متعلقة بالمقاومة.

ووفقًا لوسائل اإلعالم تنص الفقرة علو "أما في ال راع مع العدو اإلسرائيلي، ف ننا لن نقلو مهدًا ولن 
نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقو من أراض لبنانية محتلة، وحماية وةننا من عدو لّما يزل 

 ةبيعية".يةمع بقرضنا ومياهنا وثرواتنا ال
مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة علو سيادة لبنان  الوولفتت الفقرة الو أن الب "سيكون استنادًا 

 واستقاللع ووحدتع وسالمة أبنائع".
وتابعت أن "الحكومة تؤكد علو وامب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والمزء 

لوسائل المشروعة، مع التقكيد علو حق المواةنين اللبنانيين في اللبناني من  رية الجمر والب بشتو ا
 مقاومة ابحتالل اإلسرائيلي ورد اعتداءاتع واسترماع األراضي المحتلة".

وما زالت اسرائيل تحتل مزارع "شبعا" وتالل "كفرشوبا" ومزء من  رية "الجمر"، وهي مناةق لبنانية 
 حتلة.علو الحدود مع هضبة الموبن السورية الم
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وبالنسبة للفقرة المتعلقة بالمقاومة في البيان، تحّفظ خالل ملسة الحكومة، وزراء حزب القوات 
وزراء(، والوزير المستقل، ميشال فرعون "باعتبار أن حق المقاومة مح ور بالدولة  3اللبنانية )

 فقة".
 24/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 لتنفيذ قرار وقف االستيطان "إسرائيل"على  للضغطدعوات إسالمية وعربية  .38

رحبت منظمة التعاون اإلسالمي، والبرلمان العربي، والمامعة : القاهرة / حسين القباني، خالد ابراهيم
العربية، اليوم السبت، بقرار مملس األمن الدولي، الاه يقضي بالو ف الفوره لبناء المستوةنات 

 لة، داعين للضجة علو اسرائيل لتنفياه.اإلسرائيلية في األراضي الفلسةينية المحت
و الت منظمة التعاون اإلسالمي، في بيان ح لت األناضول علو نسخة منع، ان "القرار يؤكد عدم 

  انونية وشرعية ابستيةان ابستعماره بمومب القانون الدولي و رارات األمم المتحدة اات ال لة".
أملها أن "يشكل هاا القرار خةوة مهمة تسهم في  ودعت مملس األمن الو تنفيا القرار، معربة عن

ةالق عملية سياسية  تعزيز المهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسالم )الشهر المقبل(، وا 
 وتحقيق السالم استنادًا الو رؤية حل الدولتين". اإلسرائيليمتعددة األةراف إلنهاء ابحتالل 

مشعل السلمي، في بيان و ل األناضول، ان "القرار األممي من مهتع،  ال رئيس البرلمان العربي 
 يعتبر خةوة مهمة في ةريق اعادة الحق للشعب الفلسةيني المظلوم وأن نضالع بدأ يح د ثماره".
ودعا السلمي، "مملس األمن الدولي، للضجة علو الكيان ال هيوني لتةبيق القرار، وبا ي القرارات 

ي الفلسةيني حقو ع المسلوبة، ليتمكن من ا امة دولتع الوةنية األممية حتو تعود للشعب العرب
 وعا متها القدس الشريف".

بدوره،  ّدم األمين العام لمامعة الدول العربية أحمد أبو الجية، التهنئة لفلسةين،  يادة وحكومة 
"يتةلع ألن و ال أبو الجية، انع  وشعبا، علو " دور هاا القرار المحوره، وبهاه األغلبية الكبيرة".

يوّلد هاا القرار زخما و وة دفع يسمحان بقن تشهد الفترة القريبة المقبلة تكثيفا لالت ابت الرامية لدفع 
المانب اإلسرائيلي لاللتزام بما ماء في هاا القرار، وأيضا بمختلف القرارات الدولية اات ال لة ب نهاء 

 للقضية الفلسةينية".ابحتالل اإلسرائيلي، وبالتو ل الو حل شامل وعادل 
وتابع: "المؤتمر الاه أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها عقده خالل شهر يناير/كانون ثان المقبل، 

 بهدف احياء مسيرة التسوية السلمية، يمكن أن يمثل خةوة هامة في هاا الةريق".
 24/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 



 
 
 
 

 

 29 ص             4149 العدد:        25/12/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 النصياع لقرار وقف االستيطانل "إسرائيل"اليمن يدعو لضغط دولي على  .39
دعت الحكومة اليمنية، مساء السبت، الممتمع الدولي للضجة علو اسرائيل من : عدن/فؤاد مسعد

أمل "ابن ياع" لقرار مملس األمن الدولي األخير، الاه يةالبها بو ف بناء المستوةنات في 
 األراضي الفلسةينية المحتلة. 

كومة الرئيس عبد ربع من ور هاده، في بيان نشرتع وكالة "سبق" و الت وزارة الخارمية اليمنية بح
، ويؤكد من مديد علو الفلسةينيالرسمية، ان "القرار يسهم في تعزيز السالم وحفظ حقوق الشعب 

 حقع في ا امة دولتع المستقلة وعا متها القدس الشريف". 
لتزام بقرارات الشرعية الدولية، وحث البيان، الممتمع الدولي، للضجة علو اسرائيل "لالن ياع واب

التي كشفت من خالل التمارب السابقة عدم التزامها بها". وأشار الو أن القرار )ال ادر الممعة( 
 "مدد التقكيد علو عدم مشروعية األعمال ابستيةانية في األراضي الفلسةينية المحتلة". 

 23/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 تونس تنديدا باغتيال الزواريمظاهرات حاشدة في  .41
تظاهر آبف التونسيين في مدينة  فا س منوبي البالد للتنديد باغتيال مهندس الةيران محمد 
الزواره الاه أكدت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( أنع كان من الكوادر العلمية لمناحها 

 العسكره.
 سياسيون ونقابيون. ودعا الو المظاهرات ناشةون ومنظمات أهلية وشارب فيها 

وخرمت مسيرات ثالث السبت من أماكن مختلفة في المدينة لتلتقي بحقا عند مقر الوبية 
 )المحافظة(، و درت م ادر عدد المشاركين فيها بعشرات اآلبف.

ورفع المتظاهرون األعالم التونسية والفلسةينية، ورددوا هتافات مناهضة إلسرائيل، كما ةالبوا 
 انون يمرم التةبيع مع اسرائيل. كما رفعت علو أسوار المدينة القديمة في  فا س  السلةات بسن

  ور كبيرة الحمم للزواره. وأةلق علو هاا الحراب الشعبي "مسيرة الوحدة الوةنية".
فقد نددت مختلف القون السياسية والمنظمات والنقابات بشدة بحادثة اغتيال مهندس الةيران محمد 

 السلةات بالكشف عمن خةةوا لها ونفاوها. الزواره، وةالبت
 25/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 اإلسرائيليةالمتحدة بشأن المستوطنات  األممترحب بقرار  إيران .41
بناء  انهاءالمتحدة بشقن  األممترحب بقرار  انها، اليوم السبت، اإليرانية الت الخارمية : ةهران

 الفلسةينية المحتلة، وفقا لما اكرت  حيفة )ةهران تايمز(. األراضي في اإلسرائيليةالمستوةنات 
ونقل عن المتحدث باسم الخارمية بهرام  اسمي  ولع "الخةوة عالمة علو ت ميم الممتمع الدولي 

 الفلسةينية وا عادة حقوق الشعب الفلسةيني". لألراضي اإلسرائيليابحتالل  انهاءعلو 
تدعم المةالب المشروعة للفلسةينيين وتعزز  امراءات بقية ةاإلسالميو ال  اسمي "ترحب الممهورية 

 الوضع الدولي لفلسةين وتعارض احتالل النظام ال هيوني وسياساتع التوسعية".
مرارا بقنع انتهاب " ارخ" للقوانين  اإلسرائيليو فت التوسع ابستيةاني  ايران أنوأوضا المتحدث 

ضد  اإلسرائيليةالوحشية  األعمالولي المتزايد بشقن كما أعرب عن رضائع عن الوعي الد الدولية.
 الفلسةينيين.

مادة وحاسمة من مانب الممتمع الدولي لضمان حقوق  امراءاتوأوضا "تتةلب القضية الفلسةينية 
 الشعب الفلسةيني البرهء وموامهة سياسات النظام ال هيوني التوسعية".

 24/12/2016، القدسالقدس، 
 

 رار أممي يدين االستيطانترحيب عربي واسع بق .42
تتوا ل ردود الفعل العربية المرحبة بقرار مملس األمن الدولي القاضي بو ف : المزيرة + وكابت

ابستيةان اإلسرائيلي في األراضي الفلسةينية المحتلة علو اثر ت ويت أغلبية أعضاء المملس 
 دام حق النقض )الفيتو(.أمس الممعة علو هاا القرار، وامتناع الوبيات المتحدة عن استخ

و ال الوفد الدائم للمملكة لدن األمم المتحدة عبر  رحبت السعودية باعتماد مملس األمن القرار.فقد 
 حسابع في تويتر ان تنفياه سيكون خةوة نحو تحقيق مبادرة السالم العربية.

ألممي، معربا عن كما رحب وزير الخارمية القةره الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقرار ا
أملع بقن يشكل هاا القرار خةوة مادة نحو تحقيق السالم العادل والشامل للشعب الفلسةيني بما 

 يسهم في تعزيز األمن والسالم في المنةقة.
و ال في ت ريا لوكالة األنباء القةرية ان بناء المستوةنات في األراضي الفلسةينية المحتلة يتنافو 

 وب سيما اتفا ية منيف الرابعة.مع الشرعية الدولية، 
من مهتع، و ف األردن  رار مملس األمن بشقن ابستيةان اإلسرائيلي بالقرار التاريخي، وأنع 
يشكل خةوة ايمابية نحو حل الدولتين الاه يشكل م لحة أردنية عليا، حسب بيان بهاا 

 الخ وص.
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" رار تاريخي ويعبر عن امماع األسرة  و ال وزير الدولة األردني لشؤون اإلعالم محمد المومني انع
الدولية علو عدم شرعية ابستيةان، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسةيني علو أرضع في القدس 

 وعلو أرضع التاريخية".
وفي الكويت، و ف رئيس مملس األمة )البرلمان( مرزوق الجانم  رار مملس األمن بقنع "خةوة في 

 ابتماه ال حيا".
 24/12/2016، الدوحةنت، الجزيرة 

 
 مع ترمب بدل أوباما "إسرائيل"استنكار أميركي لتواصل  .43

استنكر مرا بون ومحللون أميركيون ما رأوه تدخال اسرائيليا غير مبرر بتماهل الرئيس األميركي 
الحالي باراب أوباما، والتعامل مباشرة مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لعر لة القرار الداعي الو 

 و ف ابستيةان اإلسرائيلي في الضفة الجربية والقدس.
وحسب أنباء رددتها وسائل اإلعالم، فقد تقكدت اسرائيل أن ادارة أوباما كانت ستمتنع عن استخدام 
حق النقض ضد مشروع القرار المضاد لالستيةان اإلسرائيلي وتترب القرار بيد مملس األمن دون 

 ضجة منها علو الممتمع الدولي.
لب ات ل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بترمب بدب من أوباما ةالبا النمدة والضجة لا

 في كل ابتماهات لو ف عملية الت ويت في مملس األمن.
 ترمب السريع.-وفومئ المحللون األميركيون لشؤون الشرق األوسة بتحرب الثنائي نتنياهو

ينيس "ما زال الرئيس أوباما رئيسا لشهر تقريبا، وتلب مدة و الت خبيرة شؤون الشرق األوسة فيليس ب
ةويلة بالمقياس الدبلوماسي، وبدل التعامل مع هاه الحقيقة يسعون لتماهل أوباما وتماوزه والتعامل 

 مباشرة مع ترمب".
ورغم نفي البيت األبيض مساعدتع في محاولة ا رار مشروع  رار ابستيةان ف ن مقربين من اإلدارة 

ميركية الحالية  الوا ان أوباما كان ينوه معا بة نتنياهو  بل مجادرتع البيت األبيض، وهو يعلم أن األ
 اسرائيل تستعد لتعزيز ابستيةان في عهد ترمب.

 24/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 ترامب: تصويت مجلس األمن حيال االستيطان سيصعب المفاوضات! .44
مملس األمن لقرار يدعو  ان تبنيألميركي المنتخب دونالد ترامب  ال الرئيس ا :واشنةن )أ ف ب(

اسرائيل الو و ف ابستيةان في األراضي الفلسةينية سيمعل التو ل الو اتفاق سالم "أكثر 
  عوبة"، لكنع  ال ان األمر  د يحدث بقه حال.

في األمم المتحدة وكتب ترامب في تجريدة علو تويتر "ان الخسارة الكبيرة أمس )األول( إلسرائيل 
 ستمعل مفاوضات السالم أكثر  عوبة. مؤسف مدا، لكننا سنتو ل اليع بقه حال".

 25/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 مهم جدا وقوته الحقيقية بالبناء عليه "2334" األمنخبيرا قانون: قرار مجلس  .45
 رار  أهميةعيسو وياسر العموره،  أكد خبيرا القانون الدولي، حنا :ميفارا سمارة -وفا -رام هللا

 األرضفي  اإلسرائيلي( الاه  در ليلة امس الممعة ب دانة ابستيةان 2334) األمنمملس 
 وتع الحقيقية تكمن بالبناء عليع  انونيا وسياسيا فيما يتعلق  أن الوالفلسةينية المحتلة، مشيرين 

نهاءبو ف   الشر ية. ابستيةان بالضفة الجربية، خا ة في القدس وا 
القانون الدولي في مامعة بيرزيت ياسر العموره، له"وفا"، "ان القرار مهم مدا في و ت  أستااو ال 

هاه  أنتحاول فيع حكومات ابحتالل المتعا بة القضاء علو حل الدولتين، وخا ة تقكيد القرار علو 
نمو الةبيعي"، وان هاا "ال اسرائيلارض محتلة وان ابستيةان غير شرعي بما فيع ما تةلق عليع 

 ابلتزام بقواعد القانون الدولي. اإلسرائيليكلع يعد مريمة حرب، وان علو ابحتالل 
آليات تنفياية، بمعنو البند السابع الاه يفرض  الوهاا القرار ورغم افتقاره  أن الووأشار العموره، 

من  أكثرلمراكمة القانونية في  وتع الحقيقية تكمن في البناء عليع وا أن اب، األرضتةبيقع علو 
والممعية العامة، إل دار  األمنمحفل من المحافل القانونية، وموا لة العمل خا ة مع مملس 

 انع لن يمتثل لهاا القرار. أعلنالاه  اإلسرائيليآليات تنفياية مع ال لف 
علو بةالن ابحتالل بدوره،  ال خبير القانون الدولي حنا عيسو، "ان  وة هاا القرار ماءت للتقكيد 

، وتنا ض هاا ابحتالل مع القانون الدولي وتمريمع لما 1967منا العام  أساسعوكل ما بني علو 
 ، واعتبار كل الب مريمة حرب يحاسب عليها.أساسعبني علو 

المتعلقة بابستيةان وهي  األمنهاا القرار ماء تقكيدا للقرارات السابقة لمملس  أن الوعيسو  وأشار
 أساسللحل القائم علو  األميركية اإلدارة، وانسماما مع رؤية 478 -465 - 452 - 446ارات القر 

الدولتين والاه تعمل حكومات ابحتالل علو تقويضع، وهو ما يعكس نماحا للسياسة التي يتبعها 
 رئيس دولة فلسةين محمود عباس.
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البند السابع، وفرضع بقوة  والوشدد عيسو علو انع يمكن البناء علو هاا القرار ليتحول ن ع 
، وهو ما اظهر العالم كلع انع معع، ولكن يمب البناء علو اإلسرائيليالشرعية الدولية علو ابحتالل 

مسؤولياتع بفرض حل عادل ومن ف  أمامهاا القرار وموا لة العمل الدؤوب حتو نضع العالم 
  متها القدس الشر ية.، وعا67المحتلة عام  األرضالدولة في  وا  امةلحقوق شعبنا، 

 24/12/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة
 
 القادة الفلسطينيين واإلسرائيليين لجمعروسيا مستعدة  .22

 الت وزارة الخارمية الروسية، أمس السبت، ان موسكو مازالت مستعدة لعقد مفاوضات وكابت: 
 في موسكو.« اإلسرائيليين»مباشرة بين الفلسةينيين و

مهود روسيا تتمع الو هاا الهدف، وتستمر بتعزيز عملية التفاوض »ية في بيان: وأضافت الخارم
في الشرق األوسة، كعضو الرباعية للوسةاء الدوليين. نود أن ناكر باستعدادنا بستضافة القادة 

في موسكو، نقمل أن يكون تركيز األةراف، علو التعاون البناء والتقدم « اإلسرائيليين»الفلسةينيين و
وأكدت الخارمية الروسية «. عملية السالم في الشرق األوسة، التي ستسود في المستقبل القريبفي 

ب يمكن اب من خالل مباحثات مباشرة، من دون أه « اإلسرائيلية» -أن حل األزمة الفلسةينية
 شروة مسبقة بين الةرفين.

بين الرئيس الفلسةيني  أيلول الماضي استضافة محادثاتكانت روسيا  د عرضت في شهر سبتمبر/
 بنيامين نتنياهو. « اإلسرائيلي»محمود عباس، ورئيس الوزراء 

 24/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بلجيكا ترحب بقرار مجلس األمن بشأن سياسة االستيطان اإلسرائيلية .47
تماد رحب نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارمية البلميكي ديدييع ريندرس، باع: بروكسل -واس

 سياسة ابستيةان اإلسرائيلية. 2334مملس األمن التابع لألمم المتحدة للقرار ر م 
و ال ريدنرس في بيان نشره مكتبع من بروكسل اليوم، ان بلميكا تشارب تمامًا مو ف الممتمع الدولي 

ابحتالل  المعبر عنع في هاا القرار والمتمثل في أن حل الدولتين وحده يوفر فرص السالم الدائم بين
 اإلسرائيلي والفلسةينيين.

وأضاف ان سيةرة اسرائيل علو األراضي الفلسةينية بالقوة يعد أمرًا غير  انوني، ويلحق أضرارًا 
وأكد ريدنرس دعم بلميكا للمبادرات الدبلوماسية الدولية  بالجة ب مكانية التو ل الو حل الدولتين.
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الةرفين الو استئناف مفاوضات اات م دا ية بشقن لتعزيز هدف تحقيق السالم المستدام، داعيا 
 الوضع النهائي لألراضي الفلسةينية المحتلة.

 25/12/2016، عكاظ، جدة
 
 قرار مجلس األمن محقًا بإدانة االستيطان :وزير الخارجية األمريكي .22

ي محق القرار الاه اتخاه مملس األمن الدول أن اعتبر وزير الخارمية األمريكي مون كيرهوكابت: 
و ال كيره في بيان، أن بالده لم تستخدم حق النقض ال)فيتو( «. اإلسرائيلي»في ادانة ابستيةان 

حيال القرار الاه اتخاه مملس األمن، ألنها ب تريد أن تقف عائقًا أمام  رار يؤكد بوضوة أنع علو 
دولتين يشكل الةريق أن حل ال»المانبين العمل من أمل الحفاظ علو امكانية تحقيق السالم. ورأن 

كدولة يهودية وديمقراةية تعيش في سالم وأمن مع ميرانها، كما « اسرائيل»الوحيد لضمان مستقبل 
 «.أنع يمنا الحرية والكرامة للشعب الفلسةيني

 25/12/2016الخليج، الشارقة، 
 
 "إسرائيل"أوباما متواطئة في الهجوم الشنيع ضد  إدارة: األمريكي الحزب الجمهوري .22
دشنت  يادات بارزة في الحزب الممهوره األمريكي هموما حادا علو الرئيس المنتهية : اه اليومر 

وبيتع باراب أوباما إلنع ا در توميهات بعدم ا دار فيتو ضد  رار مملس األمن األخير الاه يدين 
 اإلستيةان اإلسرائيلي ويةالب بو فع فورا.

و ال في ” مشين” بقنع أوباماريان وا فا سلوب  وشارب في هاا الهموم رئيس مملس النواب بول
ت ويت اليوم ضربة للسالم، وسابقة خةيرة لمزيد من “ت ريحات نقلتها وسائل اعالم أمريكية: 
 المهود الدبلوماسية لعزل وشيةنة اسرائيل.

ريان: حكومتنا المهورية سوف تعمل علو ا الة الضرر الاه سببتع اإلدارة الحالية وا عادة   الو 
 ”.ناء تحالفنا مع اسرائيلب

متواةئة “واعتبر السيناتور الممهوره البارز مون ماكين أن امتناع ادارة أوباما عن الت ويت يمعلها 
 في هاا الهموم الشنيع ضد اسرائيل.

الساامة “و ال السيناتور ليندسي غراهام ان السياسية الخارمية ألوباما ومون كيره انتقلت من  
 ”.ور الكاملوالحما ة الو الته

 24/12/2016، رأي اليوم، لندن
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 : أوباما تمكن أخيرا من معاقبة نتنياهووالبريطانيةالصحف األميركية  .23
تناولت  حف أميركية وبريةانية  رار مملس األمن الدولي الاه  در أمس الممعة ويةالب بو ف 

اسرائيل غاضبة علو ابستيةان اإلسرائيلي في األراضي الفلسةينية المحتلة، و ال بعضها ان 
 الرئيس األميركي باراب أوباما بمتناع بالده عن الت ويت، مما سما للقرار بالمرور.

و الت  حيفة وول ستريت مورنال األميركية ان الخةوة األميركية تمثل واحدة من اللحظات األبرز 
نها تعبر عن مدن  درتع غير العادية علو توظيف ا لسياسات المتعلقة التي تميز ادارة أوباما، وا 

 بالقضايا العامة في الخ ومات الشخ ية.
ن  و الت ان عداء الرئيس أوباما لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر أمرا معروفا، وا 
خةوة أوباما تكشف عن مدن عداوة ادارتع إلسرائيل، وهي اإلدارة التي لم تعد تحتاج الو أ وات 

ن أوباما تمكن  في النهاية من معا بة اسرائيل بةريقة لم يسبقع اليها أه رئيس أميركي. اليهود، وا 
لن  -الاه يعتبر ابستيةان انتهاكا للقانون الدولي-وأضافت أن أه مهد إللجاء هاا القرار األممي 

ينما، والب بسبب الفيتو الاه ستستخدمع روسيا أو ال ين، لكنع سيظل بمثابة مخلب  ة استخدمع 
لب سيقدم دعما أله عا مة أوروبية أو معهد دولي أو مؤسسة مامعية أميركية، للضجة أوباما، وكا

 علو اسرائيل من خالل المقاةعة وسحب ابستثمار وتحريب العقوبات.
و فت  حيفة تايمز البريةانية امتناع الوبيات المتحدة عن الت ويت وعدم استخدامها حق الفيتو 

مانب ادارة أوباما لعال ات مستمرة منا عقود مع اسرائيل التي لو ف تمرير القرار بقنع  فعة من 
وأوضحت أن الخةوة األميركية تمثل ضربة من  تعتبر الحليفة األكثر اعتمادا علو الوبيات المتحدة.

الاه يعتبر سياسة ابستيةان اإلسرائيلي العقبة الكقداء في فشل المهود األميركية -مانب أوباما 
لنتنياهو الاه يتبنو السياسة ابستيةانية ويشمع  -سالم بين اسرائيل والفلسةينيينبستئناف عملية ال

وأشارت ال حيفة الو أن مسؤولين اسرائيليين يتهمون البيت األبيض بالتخةية سرا لهاه  عليها.
 الخةوة.

 24/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 قاطعةلزيارة وفد من نشطاء الم إسرائيلياستنفار  :عبرية صحيفة .22

 ال مراسل  حيفة "مكور ريشون" اإلسرائيلية غلعاد دوكوف، ان العضو في البرلمان األوروبي لويزا 
مورغنتيني ستزور اسرائيل بعد أيام، وتقوم بمولة ميدانية خدمة لحركة المقاةعة العالمية )بي ده 

ه من نشةاء هاه اس(، رغم المهود التي بالتها وزارتا األمن الداخلي والداخلية لمنع و ول أ
 الحركة الو اسرائيل.
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ويتو ع أن ت ل مورغنتيني الو اسرائيل خالل أيام للقيام بحملة توعوية تعريفا بالتبعات السلبية التي 
يتركها ابحتالل العسكره اإلسرائيلي غير القانوني، ضمن ةا م ايةالي تابع لمنظمة داعمة لحركة 

( تحت شعار "مولة في اسرائيل Assopace Palestinaالمقاةعة تدعو "أسوبيس بلستينا" )
 وفلسةين".

وتعلن هاه المنظمة عبر مو عها علو شبكة اإلنترنت أنها تخوض حملة مقاةعة ضد اسرائيل، 
تمهيدا لو ف العال ات التمارية بين تل أبيب وابتحاد األوروبي، واإلتيان بوفود أوروبية لزيارة 

ن  اةفي مح ول الزيتون، وفي الو ت ااتع ارسال وفود اسرائيل، والدفاع عن الفلسةينيين م
فلسةينية الو ايةاليا بمشاركة فلسةينيين من  رن بلعين والنبي  الا، للتعريف بسلبيات ابحتالل 

 العسكره اإلسرائيلي.
وأشار الو أن مورغينتيني، ممثلة الحزب الشيوعي اإليةالي في البرلمان األوروبي، المعارضة 

رائيل، سوف تقود هاه الوفود الفلسةينية الو ايةاليا، وسبق لها أن اعتقلت في فترة المعروفة إلس
 سابقة علو يد الميش اإلسرائيلي خالل مشاركتها في مظاهرة فلسةينية بقرية بلعين.
 24/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 إلى القدسركية األميبتسريع نقل السفارة  "إسرائيلـ"الثأر ل يعتزمترامب "الشرق األوسط":  .21

من م در مةلع في الحزب الممهوره « الشرق األوسة»علمت : منير الماوره - واشنةن
األميركي، أن الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب تعهد ممددا بتسريع خةوات نقل السفارة 

األراضي من تل أبيب الو القدس؛ ردا علو القرار الدولي ضد ابستيةان اإلسرائيلي في  األميركية
 الفلسةينية المحتلة.

وأوضا الم در بقن ترامب عبر لمقربين منع عن عزمع علو القيام بزيارة رئاسية الو القدس العام 
 المقبل باعتبارها عا مة إلسرائيل.

وأعرب ترامب عن غضبع الشديد من  دور القرار الدولي ضد اسرائيل بعد أن كان واثقا من أنع  د 
تقميل ةرحع الت ويت في  ع الرئيس الم ره عبد الفتاة السيسي علوأمهضع بنماحع في ا نا

 مملس األمن الو ما بعد رحيل ادارة أوباما الحالية في العشرين من يناير )كانون الثاني( المقبل. 
 25/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
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سفارة إلى نقل ال حال انتفاضة فياندالع من تلقى تحذيرات  ترامبفريق "الشرق األوسط":  .22
 القدس
علمت الشرق األوسة أن فريق ترامب ابنتقالي تلقو مةالب من مؤيدين : منير الماوره - واشنةن

المساعدات عن السلةة الوةنية  إلسرائيل في الكونجرس األميركي تتضمن اتخاا  رار بقةع
دون إلسرائيل، أن الفلسةينية، وتخفيض الدعم األميركي السنوه لموازنة األمم المتحدة. ويرن المؤي

أن يتم  بل بدء مفاوضات الحل النهائي لوضع المانب  نقل السفارة األميركية الو القدس يمب
 الفلسةيني أمام أمر وا ع مديد يشمل ابعتراف بوضع القدس عا مة إلسرائيل.

ب في تلقو فريق ترامب ابنتقالي ن ائا من دبلوماسيين أميركيين سابقين وحاليين تحاره من التسبو 
علو نقل السفارة األميركية من تل أبيب  انتفاضة ثالثة في األراضي الفلسةينية المحتلة في حال أ دم

في واشنةن؛ فقد تضمنت التحايرات اإلشارة الو أن « الشرق األوسة»الو القدس. وحسب م ادر 
بتفا ات مهود السالم، و د تمبر الةرف الفلسةيني علو الجاء ا خةوة مثل هاه يمكن أن تنهي

السابقة كافة. و ال المحارون ان خةوة كهاه في أحسن األحوال لن تخدم مهود التو ل الو تسوية 
أساس الحل القائم علو دولتين. غير أن القرار الدولي الاه تبناه مملس األمن الدولي يةالب  علو

 ولتين.الد اسرائيل بو ف مميع أنشةة ابستيةان باعتبار الب أمرا ضروريا إلنقاا حل
 25/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 أوباما باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار ةإدار  األميركي: طالبت الديمقراطيكتلة الحزب رئيس  .22

ةالب ادارة  أنعزعيم كتلة الحزب الديمقراةي في مملس الشيوخ األميركي، تشارلز شومر،  ال 
بشدة ممارسة الضجة علو  معارضتع»، معربا عن الرئيس أوباما باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار

 «.اسرائيل بقرارات أحادية المانب
، «ابمتناع ليس كافيا. كان يمب علو اإلدارة أن تنقض هاا القرار»وأضاف السيناتور الديمقراةي 

 الشقن، لكنهم لم ين توا اليع. موضحا أنع تحدث مباشرة مع مسؤولين في اإلدارة األميركية في هاا
 25/12/2016رق األوسط، لندن، الش
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 لحماية السلطة الفلسطينّية تسارعإسرائيل  .55
 عدنان أبو عامر
تعيش الضّفة الجربّية حالة من عدم ابستقرار األمنّي عقب اشتباكات مسّلحة بين األمهزة األمنّية 

نوفمبر، بمخيم تشرين الثاني/ 18الفلسةينّية ومسّلحين ينتشرون في مخّيمات الالمئين، آخرها يوم 
 الفارعة منوب مدينة ةوباس شمال الضفة الجربية.
كانون األّول/ديسمبر علو ادخال مركبات مدّرعة  6وفي ظّل هاا التوّتر األمنّي، وافقت اسرائيل في 

من األردن الو الضّفة الجربّية، وتسليمها الو األمهزة األمن الفلسةينّية، بعد رفض استمّر أربع 
سرائيلّيين وفلسةينّيين، بعدما ا ت رت موافقاتها سنوات، وتّم اس تالمها بومود ضّباة أردنّيين وا 

 السابقة علو حيازة السلةة المعّدات الخفيفة لمكافحة الشجب.
أوردت  حيفة هآرتس في اليوم ااتع أّن موافقة اسرائيل تّمت بضوء أخضر من رئيس الحكومة 

ع أفيجدور ليبرمان، وأّن سّيارات الميب المحّ نة ضّد اةالق اإلسرائيلّية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاع
النار نقلت الو الضّفة الجربّية عبر مسر اللنبي، وحّملت علو شاحنات نقل لمراكز أمهزة األمن 
الفلسةينّية، التي تحتاج الو هاه المركبات المحّ نة بسبب زعزعة الوضع األمنّي في السلةة 

 مال الضّفة الجربّية.الفلسةينّية، ب سّيما في ش
 ال عضو المملس الثورّه لحركة فتا عبدهللا عبدهللا له"المونيتور" اّن "السلةة الفلسةينّية تملب 
سيةرة أمنّية علو الضّفة الجربّية، علو الرغم من أحداثها األمنّية األخيرة التي يمب و فها، وعدم 

وعلو الرغم من القةيعة السياسّية بين السلةة السماة بتمّددها في مناةق أخرن من الضّفة الجربّية، 
سرائيل، لكّن األخيرة تتخّوف من اضةرابات أمنّية في الضّفة الجربّية مستقباًل، ولالب  الفلسةينّية وا 

 سمحت ب دخال المركبات لألمهزة األمنّية الفلسةينّية".
 ول علو مركبات أمنّية ليست المّرة األولو التي تسما فيها اسرائيل للسلةة الفلسةينّية بالح

بالسماة للسلةة الفلسةينّية  2010م ّفحة، فقد أو ت وزارة الدفاع اإلسرائيلية في تّموز/يوليو 
آلّية مدّرعة روسّية ال نع، بسبب التحّسن الكبير في التعاون األمنّي بينهما، وإل ناع  50باستيراد 

  درات األمهزة األمنّية الفلسةينّية.السلةة بدخول مفاوضات مباشرة مع اسرائيل، ورفع مستون 
، وافق رئيس الحكومة اإلسرائيلّية السابق ايهود أولمرت علو ةلب الرئيس 2007وفي تّموز/يوليو 

الفلسةينّي محمود عّباس بتزويد السلةة بعتاد عسكرّه كالسترات الوا ية من الر اص والخيم 
حزيران/يونيو  14سيةرة حماس علو غّزة في  العسكرّية، لتقويتها ضّد حماس، بعد أّيام  ليلة من

2007. 
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لكّن المديد في الموافقة اإلسرائيلّية ها المّرة علو تسليا السلةة الفلسةينّية عبر هاه المركبات 
سرائيل، منا  الم ّفحة، أّنها تّمت، علو الرغم من الممود السياسّي بين السلةة الفلسةينّية وا 

 ضاتهما.، وتوّ ف مفاو 2014نيسان/أبريل 
 ال أستاا العلوم السياسّية في مامعة النماة في نابلس عبد الستّار، له"المونيتور" اّن "الموافقة 
اإلسرائيلّية علو تزويد السلةة الفلسةينّية بهاا العتاد العسكرّه المديد يعود الو ومود مخاوف أمنّية 

ة الجربّية، عبر ا تتال فلسةينّي داخلّي، اسرائيلّية ماّدة من امكان انفالت األمور الميدانّية في الضفّ 
داخل فتا، أو بين الفلسةينّيين أنفسهم، مّما  د يدفع المّهات الوةنّية الفلسةينّية الو استجالل هاه 
الفوضو لتنفيا هممات مسّلحة ضّد اسرائيل، داخل الضّفة الجربّية أو المدن اإلسرائيلّية، وهو ما 

 لالب دعمت السلةة بهاه األسلحة".تتخّوف منع اسرائيل مّيدًا، و 
كانون  16فيما أعلن مدير عام الشرةة الفلسةينّية في الضّفة الجربّية اللواء حازم عةاهلل، في 

شرةّيًا يخدمون في  8500األّول/ديسمبر، أّن هناب نق ًا كبيرًا في عنا ر الشرةة، وب تزيد عن 
 عن ر للقيام بوامباتها تماه الفلسةينّيين. 11500 كّل مدن الضّفة الجربّية، فيما تحتاج الشرةة الو

و ال مسؤول أمنّي فلسةينّي، أخفو هوّيتع، له"المونيتور" اّن "المنّسق األمنّي األميركّي في السلةة 
الفلسةينّية المنرال فريد روديشهايم لعب دورًا ايمابّيًا في ا ناع السلةات اإلسرائيلّية ب دخال 

الةّيبة بين  ادة األمهزة الفلسةينّية واألردنّية واإلسرائيلّية، وأظهر منّسق المركبات، عبر وساةتع 
شؤون الحكومة اإلسرائيلّية في األراضي الفلسةينّية المنرال اإلسرائيلّي يوآف مردخاه، و ائد المنةقة 

علو  الوسةو في الميش اإلسرائيلّي المنرال روني نوما، مو فًا داعمًا للةلب الفلسةينّي بالح ول
المركبات، ألّنهما يرا بان عن كثب ما تخوضع السلةة الفلسةينّية من حملة أمنّية  ارمة ضّد 

 مثيره الشجب والفلتان األمنّي في الضّفة الجربّية".
بالتزامن مع موافقة اسرائيل علو منا السلةة الفلسةينّية العتاد العسكرّه األخير، نشر مو ع ويلال 

كانون األّول/ديسمبر، ماء  15تقريرًا مةوًّب لخبيره العسكرّه أمير بوخبوة، في اإلخبارّه اإلسرائيلّي 
فيع أّن التهديد الحقيقّي ر م واحد علو اسرائيل في الضّفة الجربّية يتمّثل في حوادث اةالق النار علو 

في رفع  سّيارات المستوةنين والميبات العسكرّية اإلسرائيلّية، بسبب رغبة المنّظمات الفلسةينّية
مستون عملّياتها، مّما ينبئ بحساسّية الوضع األمنّي في الضّفة الجربّية، و ابلّيتع لالشتعال في أّه 

 لحظة.
ونقل بوخبوة في التقرير عن  ائد الميش اإلسرائيلّي المنرال غاده آيزنكوت أّنع أ در تعليماتع في 

الضّفة الجربّية، ون ب الحوامز المفامئة،  األّيام األخيرة بنشر  ّواتع علو المفتر ات الرئيسّية في
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وممع المعلومات األمنّية، وشّن ابعتقابت والتحقيقات والتنسيق مع السلةة الفلسةينّية التي تنّفا 
 حمالت أمنّية ضّد ممموعات حماس العسكرّية.

ةت لتنفيا كانون األّول/ديسمبر اعتقال خلّية فلسةينّية تابعة الو حماس خةّ  9وأعلنت اسرائيل في 
كانون  8هممات علو  واعد عسكرّية في القدس، و بلها بيوم واحد، اعتقلت اسرائيل في 

األّول/ديسمبر خلّية أخرن تابعة الو حماس، خّةة أفرادها لتنفيا عملّيات اةالق نار وأسر 
 مستوةنين.

" اّن "الموافقة و الت عضو المملس التشريعّي عن حماس في الخليل سميرة الحاليقة، له"الموينتور
اإلسرائيلّية المفامئة علو تزويد السلةة الفلسةينّية بالمركبات الم ّفحة والعتاد العسكرّه ملفتة 
ومستجربة، ألّنهما تعيشان ممودًا سياسّيًا واضحًا، مّما يعني أّنهما علو علم بقرب اندبع مومات 

يلّية، أو تقدير لها، وهو ما دفعهما الو مقبلة من الهممات الفدائّية المسّلحة ضّد األهداف اإلسرائ
ةّي خالفاتهما السياسّية مانبًا، وابتّفاق علو  ّد أّه محاولة فلسةينّية مديدة لتةوير الهممات 

 الحا لة حالّيًا في الضّفة الجربّية بين حين وآخر".
ّية علو مركباتها أخيرًا... لعّل األّيام المقبلة تكشف عن السبب الحقيقّي لح ول السلةة الفلسةين

الم ّفحة المديدة. هل هي لموامهة أعمال الفوضو األمنّية الداخلّية، أم للت ّده للعملّيات المسّلحة 
ضّد اسرائيل؟ وبجّض النظر عن دوافع الخةوة اإلسرائيلّية اإليمابّية تماه السلةة الفلسةينّية، اّب أّن 

 تحمل هدوءًا واستقرارًا في الضّفة الجربّية.الب يمنحنا شعورًا بقّن المرحلة المقبلة  د ب 
 23/12/2016المونيتور، 

 
 القرار صدوراألهم؛ ما بعد  .56

فايز أبو شمالة د.  
بما لع وما عليع، بعيًدا عن عرس الن ر الزائف، وبعيًدا عن  2334سقنا ش  رار مملس األمن ر م 

، وأن 2017لة  اب شهرين من عام مو ة الةبل والزمر، التي أوحت للشعب الفلسةيني بقن  يام الدو 
 دور القرار عن مملس األمن ينم عن  يادة حكيمة في عمر الشعب، وينم عن  درة دبلوماسية 

 فلسةينية  ادرة علو اختراق الح ون األمريكية المنيعة.
بداية نؤكد أن  دور أه  رار يدين ابستيةان عن أه مهة دولية كانت هو في  الا فلسةين، 

نع اب المتةرفون اإلسرائيليون، ولكن ما فائدة  رار ي در عن مملس األمن، سيقف ولن يجضب م
في ةابور ابنتظار خلف اخوتع من القرارات ال ادرة عن مملس األمن، والتي لم تةبق منها 

 )اسرائيل( شيًئا، ولم يقدر مملس األمن علو الزام )اسرائيل( بتةبيق أه منها؟
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، والتي تةالب )اسرائيل( 1967، لسنة 338، 242ي القرار ر م ه  در عن مملس األمن الدول1
 بابنسحاب من األراضي العربية المحتلة، فقين اهبت هاه القرارات؟

والاه ينص علو أن سياسة  1979في مارس  446ه  در عن مملس األمن الدولي القرار ر م 2
نية واألراضي العربية األخرن )اسرائيل( وممارساتها في ا امة المستوةنات في األراضي الفلسةي

ليس لها شرعية  انونية وتشكل عقبة أمام تحقيق سالم شامل وعادل ودائم  1967المحتلة منا عام 
 في الشرق األوسة؟

، والاه يؤكد علو 1979في شهر يوليو من عام  452ه  در عن مملس األمن الدولي القرار ر م 3
 ستيةان.ما ماء في القرار السابق من عدم شرعية اب

، والاه يقرر في فقرتع الخامسة 1980في شهر مارس  465ه  در عن مملس األمن القرار ر م 4
بقن مميع التدابير التي اتخاتها اسرائيل لتجيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي 

ما فيها القدس، أو ، ب1967في األراضي الفلسةينية وغيرها من األراضي العربية المحتلة منا عام 
أه مزء منها، ليس لها أه مستند  انوني، وأن سياسة )اسرائيل( وأعمالها لتوةين  سم من سكانها 
ومن المهامرين المدد في هاه األراضي تشكل خرً ا فاضًحا بتفا ية منيف الرابعة المتعلقة بحماية 

وعادل ودائم في الشرق  المدنيين و ت الحرب، كما تشكل عقبة مدية أمام تحقيق سالم شامل
 األوسة.

لقد رفضت )اسرائيل( بزعامة مناحيم بيمن كل  رارات مملس األمن السابقة، بل احتقرت مملس 
القانون األساسي، القاضي  1980األمن نفسع، حين أ درت الكنيست اإلسرائيلي في شهر يوليو سنة 

 بضم القدس، واعتمادها عا مة موحدة لدولة )اسرائيل(.
، والاه 1980في أغسةس  478ض مملس األمني الدولي القانون اإلسرائيلي، وأ در القرار لقد رف

 الت فقرتع الثالثة: ان مميع التدابير التشريعية واإلدارية واإلمراءات التي اتخاتها )اسرائيل(، السلةة 
وعلو ومع القائمة بابحتالل، والتي غيرت أو ترمي الو تجيير ةابع ووضع مدينة القدس الشريف، 

 الخ وص "القانون األساسي" بشقن القدس، يمب الجاؤها وعلو الفور.
فقين اهبت كل تلب القرارات ال ادرة عن مملس األمن الدولي؟ وما مبررات ر ص القيادة الفلسةينية 
لقرار لم يرتق ب ياغتع الو مستون القرارات السابقة؛ التي أكدت علو عدم شرعية ابستيةان، 

قة منيف الرابعة مرمعية إلنهاء ابحتالل، ولم تةالب بموا لة التنسيق األمني كما واعتمدت وثي
ماء في القرار المديد، ولم تقارب القرارات السابقة بين المقاومة الفلسةينية والعدوان اإلسرائيلي، كما 

 ؟2334ماء الفقرة الخامسة من  رار مملس األمن ر م 
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ي ن و ع بمقدار ما تكمن في مدن تةبيقع عملًيا علو ان  يمة  رار مملس األمن ب تكمن ف
األرض، وهاا ليس شقن مملس األمن الاه  رر نزع الشرعية عن التوسع ابستيةاني، وأعةو 
للشعب الفلسةيني الحق في مقاومة المستوةنين بكل الةرق، فهل هاا ما سعت اليع القيادة 

 عبثية؟الفلسةينية، أم أنها ستظل أسيرة لخة المفاوضات ال
 :2334بقي أن أشير الو حدثين خةيرين سبقا  دور  رار مملس األمن ر م 

أولهما: لقد  دم مشروع القرار الو مملس األمن للت ويت عليع من  بل أربع دول غير عربية، بعد 
أن ةلبت م ر تقميل الت ويت علو المشروع الاه تقدمت فيع نيابة عن الدول العربية، وهاا أمر 

 ويفسر أسباب ابستخفاف اإلسرائيلي بالقرارات العربية. خةير مًدا،
ثانيهما: أن المشروع الاه وافق عليع مملس األمن باإلمماع لم يعرض علو اللمنة المركزية لحركة 
فتا لتوافق عليع، وتسمل مالحظاتها، ولم يعرض علو اللمنة التنفياية لمنظمة التحرير، وهاا خرق 

فلسةيني، ويفسر أسباب التماده اإلسرائيلي في العدوان وابستيةان علو واسع في القرار السياسي ال
 الشعب الفلسةيني.

 24/12/2016، فلسطين أون الين
 

 اآلمن من السلطة الخروجأبو مازن.. رحلة  .57
 مؤمن بسيسو
الرئيس الفلسةيني محمود عباس )أبو مازن( بين مهمتين، أنمز األولو وفي ةريقع الو انماز 

 الثانية.
ش أبو مازن الاه يقود حركة فتا والسلةة الفلسةينية ومنظمة التحرير أوضاعا نفسية  عبة عا

خالل األسابيع واألشهر الماضية، فقد بات رئيسا غير مرغوب بع اسرائيليا، فيما  دمتع ضجوة 
 الرباعية العربية التي ماهرت بمهودها بستبدالع وعزلع عن المشهد السياسي دون مماملة.

لب، أرسو أبو مازن لنفسع هدف الخروج اآلمن من المشهد الفلسةيني عبر خةة تنظيمية تبعا لا
 ووةنية محكمة ترتكز علو انماز مهمتين أساسيتين ينبجي تحقيقهما بالتمام والكمال.

 
 ترتيب البيت الداخلي

محمد  لم َيُدر في خلد أبو مازن أنع  د يتعرض للمساءلة والمحاسبة يوما ما، لاا ف ن ت ريحات
التي أدلو بها  بل عدة  -المف ول من فتا والاه يعتبر ألد خ وم أبو مازن-دحالن القياده 

أسابيع وتوعد خاللها أبو مازن بعدم السماة لع بالخروج اآلمن من السلةة والحكم،  د أزعمت أبو 
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ل عامل مازن تماما، وأدخلتع في دوامة من القلق وابضةراب، وأمبرتع علو اعادة حساباتع بشك
 إلنقاا المو ف.

وتتركز خشية أبو مازن أكثر ما تكون حول امكانية تقثر النشاة التماره واب ت اده لنمليع: ياسر 
وةارق، اا أن دحالن يتهمهما بالفساد واستجالل اسم ونفوا والدهما في األعمال التمارية وعقد 

 ال فقات اب ت ادية الكبرن.
خيار وحيد يحتم عليع الدفاع عن نفسع وعائلتع،  بل أن يتمكن  من هنا، ومد أبو مازن نفسع أمام

دحالن من محا رتع وابنقالب عليع بحكم  وة الدعم اإل ليمي والدولي عبر مهمة فتحاوية داخلية 
 وأخرن وةنية. 

خال ة األمر، أن أبو مازن  د أنمز مهمتع األولو بتقمين الوضع الداخلي لحركة فتا بعد المؤتمر 
لسابع للحركة، عبر ا  اء خ ومع ومخالفيع الاين يدينون بالوبء لدحالن، وت عيد العام ا

شخ يات  يادية مقمونة المانب ب تفكر أو يدخل في حساباتها يوما مناكفة أبو مازن أو اتهامع 
شخ يا أو اتهام أحد من أبنائع، أو منازعتع في  الحياتع أو الت ده لنفواه الاه يةال كافة 

 لتنظيمية والمؤسسات التابعة للسلةة الفلسةينية ومنظمة التحرير.المرافق ا
في هاه المرحلة تةجو النشوة علو أبو مازن، فقد تمكن، با تدار من تخةي العقبة األولو، وبالتالي 
 ْةع منت ف الةريق، وتماَوز المخاةر الكبرن التي انت بت في ومهع داخل ال ف الفتحاوه 

هم مؤسساتع ممثلة باللمنة المركزية والمملس الثوره من أتباع دحالن، ما الداخلي الاه تم تنقية أ 
مهد الةريق أمامع لتركيز المهد نحو انماز المهمة األخرن التي تكفل درء ما تبقو من أخةار 

 وتحديات، وتفتا أمامع ةريق الخروج اآلمن من المشهد الوةني الفلسةيني دون أه خسائر.
 

 التسوية مع حماس
األخرن تكمن في تسوية األزمة مع حركة حماس، والتوافق معها علو انماز الم الحة  المهمة

نهاء ابنقسام الاه يقترب من انهاء عقده األول منت ف العام القادم.  وا 
يدرب أبو مازن يقينا أن خرومع اآلمن من المشهد الوةني الفلسةيني سالما غانما ب يتو ف علو 

متةلبات تقلده لرئاسة السلةة الفلسةينية تقتضي منع الخروج من  تقمين حركة فتا فحسب، بل ان
اات الباب الاه ولج منع، ما يعني أنع مضةر لتوفير كل الظروف والمناخات المواتية لعقد 

 ابنتخابات الرئاسية خالل المرحلة المقبلة.
خاضعة لنفوا السلةة ومن البديهي أن أبو مازن ليس بمقدوره امراء ابنتخابات في الضفة الجربية ال

بمعزل عن  ةاع غزة الاه تسيةر عليع حركة حماس، ما يمعلع مضةرا لبلورة  يجة توافقية مع 
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حماس إلمراء ابنتخابات، سواء عبر تةبيق اتفاق الم الحة، كليا أم مزئيا، وتشكيل حكومة وحدة 
مراء ابنتخابات فقة وةنية تتولو اإلشراف علو امراء ابنتخابات، أو التوافق مع حماس علو ا

 حال فشل مساعي ومهود التوافق معها.
تميل أفضلية التقدير لدن أبو مازن الو بلورة  يجة توافقية مع حماس يتم من خاللها تشكيل حكومة 
وحدة وةنية  ادرة علو ضبة الوضع الداخلي، ألن سيناريو فشل التوافق والم الحة والتومع مباشرة 

ن العوا ب، وتحّفع الكثير من األضرار والسلبيات القادرة علو تفمير الو ابنتخابات غير مقمو 
 المو ف وا عادة انتاج األزمة في أية لحظة.

في كل األحوال، ف ن انماز أبو مازن للمهمة األولو التي تعنو بالوضع الفتحاوه الداخلي، وسعيع 
انتفاء كافة المتاعب أو ازاحة إلنماز المهمة األخرن التي تعنو ب نماز التوافق مع حماس، ب يعني 

كامل العرا يل من الةريق، اا أن سياسة التر يع التنظيمي والوةني ب تضمن ألبو مازن أريحية 
 وانسيابية كاملة في التعامل مع و ائع المشهد الفتحاوه والفلسةيني الاه يعج بالتحديات والتقلبات.

نتخاباتع الداخلية ب زال يموج في بعض تفا يلع فالمشهد الفتحاوه الداخلي الاه ُأسدل الستار عن ا
المجرافية بالحنق وعدم الرضا عن سلوب أبو مازن و يادة فتا نتيمة استبعاد أعداد ب بقس بها من 
الكوادر الفتحاوية وعدم اشراكها في فعاليات المؤتمر العام السابع، ما يحتم علو أبو مازن واللمنة 

ل علو استرضاء الكوادر الفتحاوية المؤثرة التي تم حمبها عن المؤتمر المركزية المديدة للحركة العم
 عبر اشراكها ودممها في موا ع المسؤولية المختلفة داخل الحركة بشكل أو بآخر.

لكن التحده األكبر الاه يوامع أبو مازن علو المستون الفتحاوه الداخلي يكمن في الخةوات التي 
ل األيام أو األسابيع القادمة، والتي ين ب أهمها علو عقد مؤتمر هدد دحالن وأتباعع باتخااها خال

مواز للمؤتمر السابع علو األراضي الم رية يةما دحالن أن يضم عدة آبف من أتباعع فضال 
 عن النا مين علو أبو مازن وسياستع الفتحاوية الداخلية التي ي فونها به"اإل  ائية."

اوه الداخلي في ضوء  درة أبو مازن علو تخةي عتبة المؤتمر ب يمكن التنبؤ بمآبت الوضع الفتح
السابع، اب أن استقراء موضوعيا للتةورات المارية وردود الفعل ال ادرة عن أتباع دحالن تنبئ 
بو وع اشكاليات داخلية  د ُتحدث  داعا ألبو مازن و يادة فتا المديدة، وخ و ا في  ةاع غزة 

  لبة وانتشار واسع. الاه يحتفظ فيع دحالن بقاعدة
ولعل الحقيقة التي ب مراء فيها أن اشكاليات فتا الداخلية ب تتعلق بتحديات الموامهة بين أبو مازن 

من ممموعة من األزمات علو ال عيد البنيوه  -أيضا-ودحالن فحسب، اا أن فتا تعاني 
لم يقت المؤتمر السابع التنظيمي، وعلو  عيد البرنامج السياسي، وعلو  عيد مشروعها الوةني، و 

 علو أية مقاربة حقيقية لمعالمتها ودرء األخةار الكامنة فيها.
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والحال كالب، ف ن الوا ع التنظيمي الداخلي لفتا سوف يبقو مشوبا بالتشوش وابختالل وعدم 
ابستقرار، ولن تتعدن األدوار المنوةة بقبو مازن و يادة فتا حد ادارة األزمة، وفي الب استهالب 
-للةا ات القيادية داخل فتا وحرف للبو لة التنظيمية عن مسارها ال حيا، اب أنع ب يشكل 

 تهديدا لمكانة أبو مازن أو اختالفا علو مو عع وأهليتع خالل المرحلة القادمة. -بحال
في المح لة، يمكن القول ان أبو مازن  د تماوز المنعةفات األكثر خةورة علو المستون الفتحاوه 

خلي، وأن الةريق باتت ممهدة أمامع بستكمال با ي الةريق، وترتيب بقية تفا يل المشهد الدا
 الفلسةيني الجارق في وحل التدابر وابنقسام.

بين يده المهمة األخرن التي يسعو أبو مازن إلنمازها خالل األسابيع القادمة كي ينال المائزة 
يل التوافق مع حماس بجية ا ناعها بتشكيل حكومة الكبرن، مهد آخر لتاليل العقبات التي تعترض سب

فلسةينية مديدة، ومن ثم الاهاب الو ابنتخابات الرئاسية والتشريعية التي تشكل خشبة األمان 
 والخالص التي ينتظرها أبو مازن بفارغ ال بر.

 
 السهل الممتنع

اا يقف مو ف حماس  ب تبدو األمور علو مبهة العال ة مع حماس سهلة، وب تبدو معقدة أيضا،
ازاء ملف الموظفين، وملف منظمة التحرير، وملف المملس التشريعي، حمر عثرة أمام أبو مازن 
وحساباتع السياسية والوةنية، ما  د يضةره للنزول عن الشمرة و بول  يغ توافقية اات سمت 

 ابداعي لم تكن مةروحة من  بل.
زالة ابنقسام، وبالتالي انهاء في المقابل، تدرب حماس أنها أمام فر ة تاريخ ية لتحقيق التوافق وا 

معاناة  رابة مليوني فلسةيني يعيشون داخل القةاع تحت نار الح ار الظالم منا ما يزيد عن عقد 
من الزمن، ما  د يدفعها الو ابداء مزيد من المرونة بلتقاة مومبات اللحظة التاريخية والخروج من 

 شرنقة ابنجالق والح ار.
الفت أن أبو مازن لم ُيضيع الو ت، اا شرع في تهيئة األمواء مع حماس وتلةيف العال ات معها ال

منا اللحظة األولو بنعقاد المؤتمر السابع، فقد كانت كلمتع أثناء المؤتمر متوازنة تماما تماه حماس، 
، وهو ما ومد وتمنبت األو اف السلبية التي اعتاد اةال ها في الت ريحات والمناسبات المختلفة

 داه لدن حماس التي استخدمت خةابا اعالميا ت الحيا وأعلنت استعدادها لتنفيا مقتضيات 
 الشراكة والوفاق مع فتا.

وما يعزز هاا ابتماه أن أبو مازن  د أمرن ات اب هاتفيا مع أمير  ةر عقب انتهاء فعاليات 
يزا هاما ضمن ثنايا النقاش، في ضوء المؤتمر السابع، ومن دون شب ف ن  ضية الم الحة احتلت ح
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اإلشارات ال ادرة عن بعض الف ائل والشخ يات الفلسةينية وبعض الم ادر الم رية التي 
تتحدث عن رغبة م رية في الدخول الفاعل علو خة الم الحة الفلسةينية الداخلية  ريبا، ودعوة 

نهاء ابنقسام الف ائل الفلسةينية الو م ر إلمراء حوارات شاملة تتوج بتةبي ق اتفاق الم الحة وا 
 الفلسةيني الداخلي.

ها هنا تشتعل األضواء الحمراء في عقل أبو مازن وعقول  يادة فتا الاين ينقون بقنفسهم عن أه 
مهد أو مقاربة م رية بخ وص ملف الم الحة في اةار التوتر القائم بين الةرفين اثر الدعم 

مهة أبو مازن، وي با ت ريا عزام األحمد عضو الم ره الرسمي ال ريا لدحالن في موا
مركزية فتا مؤخرا الاه نفو فيع ومود أه تدخل أو مسعو م ره مديد بشقن الم الحة الفلسةينية 

 أمرا مفهوما تماما.
رغبة أبو مازن تتماوز اان الحدود الم رية  وب الفضاء القةره الاه بدا أكثر  بوب ورحابة 

اآلونة األخيرة، وتعمل علو استنهاض الدور القةره من أمل حمل  وانفتاحا علو أبو مازن في
وتفعيل ملف الم الحة من مديد، وب مانع لدن أبو مازن من أدوار مساعدة  د يتوبها هاا الةرف 

 أو ااب لدعم مسار الم الحة بعيدا عن الرباعية العربية.
عدة ف ائل وشخ يات فلسةينية ومثال الب لقاء سويسرا، اا من المقرر أن تتومع فتا وحماس و 

الو منيف خالل أيام بدعوة من المركز الفلسةيني ألبحاث السياسات والدراسات )مسارات( في لقاء 
الاه تحضره شخ يات سويسرية -هام رغم كونع غير رسمي، وُيتو ع أن يتناول النقاش خالل اللقاء 

حماس الاه تبده سويسرا استعدادا  آفاق الم الحة المتعثرة، وسبل حل ملف رواتب موظفي -بارزة
 كبيرا للمساهمة في حلول اآلليات والحلول التف يلية لع بدعم أوروبي كبير.

وتدور وراء الكواليس أحاديث عن امكانية تومع وفد من اللمنة المركزية لفتا الو  ةاع غزة خالل 
 األيام القادمة للقاء  يادة حماس وبحث تةبيق اتفاق الم الحة معها.

لمسقلة اان مسقلة و ت، وما تحتامع فتا وحماس ب يتعدن بعضا من الو ت إلنضاج موا فهما ا
وهضم آليات التوافق المةروة، كي يسهل تمرير وتنفيا ابتفاق علو أرض الوا ع دون عوائق أو 

 اشكاليات هامة.
في ةريقها الو  وهكاا، ف ن أرما التقديرات تشير الو أن المهمة الثانية التي يستحثها أبو مازن

التحقق واإلنماز، وما لم تحدث تةورات دراماتيكية أو أحداث مفامئة ف ن الداخل الفلسةيني سوف 
يشهد و ائع انتخابات رئاسية وتشريعية لن يترشا لها أبو مازن في غضون فترة زمنية  د ب تتماوز 

 ستة أشهر من موعد انماز التوافق وتشكيل الحكومة.
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مشهور بالدهاء  دما في رحلتع الوعرة لتحقيق الخروج اآلمن من مشهد السلةة يمضي أبو مازن ال
والحكم، ولئن توسل بالحكمة وُبعد النظر لتماوز ما تبقو من مةبات الةريق، ف نع يضمن ترتيب 

الو -ملف خالفتع في رئاسة الحركة والسلةة والمنظمة بشكل هادئ، ويضع مستقبلع ومستقبل أبنائع 
 دائرة األمان وابستقرار.في  -حد كبير

 24/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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