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 لتحرير أرضنا من االحتاللمشعل: غزة تصنع سالحها وتعد رجالها وتحفر أنفاقها وخنادقها  .1
يم قدمته خالد مشعل أن الشهيد محمد الزواري نموذج عظ ،أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

 تونس لفلسطين، داعيًا األمة أن تحذو حذوها في تقديم طالئعها لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي.
وأشااد مشاعل خاالل كلمااة لاه، فاي لقاام مفتااوا مام طلباة الجامعاام التركيااة فاي مديناة  ساطنبول مسااام 

طالئام الجهااد والعلام  األحد، بالشهيد القسامي التونسي محمد الزواري، قاائاًل: نرياد مان األماة أن تقادم
والمعرفااة علااض أرس فلسااطين، موجهااًا التحيااة لتااونس وشااعبها العظاايم وشااعوب األمااة جميعااًا التااي مااا 

ودعاا مشاعل شاباب األماة وتركياا  لاض أن يكاون لهام ب امة فاي  بخلم علض فلسطين بدعمها وأبنائهاا.
كافااااة المااااالي والسياسااااي اسااااتعادق القاااادس واألق ااااض وتحرياااار فلسااااطين، مطالبااااًا بتقااااديم أشااااكال الاااادعم 

 واإلعالمي والجماهيري واإلغاثي لقضية فلسطين.
 

 قرار إدانة االستيطان غير كاف  
وحول قارار  داناة مجلاس األمان لالساتيطان، أكاد مشاعل أن القارار خطاوق فاي االتجااب ال احي ، مبيناًا 

واعتباار مشااعل القاارار  أنااه رد االعتبااار لشااعبنا وأنااه جااام ت ااويبًا لاابعس األخطااام األمريكيااة والدوليااة.
خطااوق مهماااة وماااهثرق لكناااه ال يكفاااي، مهكااادًا أن الشااعب الفلساااطيني يتطلااام مااان أمتاااه والشاااعب الااادولي 

وأضااام: ألول ماارق  للوقااوم معااه فااي ساابيل الااتخلل ماان االحااتالل وتحااررب وتحقياا  قضاايته العادلااة.
ر الاذي أعطاض للعاالم يقرر مجلس األمن رفس االستيطان علض أرضنا؛ وجن جنون نتنياهو بهذا القرا

  شارق  لض خطر االستيطان الذي يسر  أرضنا ويزرعها بالمستوطنام والمستوطنين.
وتااابم مشااعل: نريااد أرضاانا باادون احااتالل وبااال اسااتيطان وبااال عاادوان وبااال غاازاق ونريااد القاادس ألنهااا 

وأشاار  لاض  لاة.عا متنا وقلب أمتنا ونريد من العالم أن يقم مم القضية الفلسطينية ألنها قضاية عاد
أن االحتالل اإلسرائيلي أ ب  اليوم عبئًا علض السياسة الدولية وعلض الساالم اإلقليماي والادولي، مبيناًا 

 أن من يقم مم الشعب الفلسطيني يقم مم الطرم المنت ر علض االحتالل والعدوان.
 

 المقاومة ستهزم االحتالل
أم القضاايا واألزماام، متمنياًا لهاا أن تعاال   ودعا مشاعل األماة  لاض عادم نسايان قضاية فلساطين ألنهاا

 جراحها وتحق  م الحها للتفرغ جميعًا للمعركة في فلسطين.
وشاادد علاااض أن الشاااعب الفلسااطيني لدياااه حلااام بتحرياار فلساااطين بالمقاوماااة كمااا حلااام ال اااهاينة ب قاماااة 

 نقالب.دولتهم المزعومة، مهكدًا أن المقاومة ستهزم ال هاينة كما هزم الشعب التركي اال
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وأضااام: لقااد جااربتم يااا أهاال تركيااا وأفشاالتم االنقااالب بناازولكم  لااض الشااارع وتقااديم التضااحيام وال بااديل 
وأشااار مشااعل  لااض وجااود متطاارفين شااوهوا اإلسااالم والجهاااد، مبينااًا أن  عاان المقاومااة طريقااًا للتحرياار.

وساطي معتادل وعقال المقاومة في فلسطين قدمم نموذجا مختلفا خال ته مقاومة قوياة مبدعاة وفكار 
 سياسي منفت ، وال تعتدي علض أحد لكنها ترد العدوان ومعركتها الوحيدق ضد االحتالل.

ودعا شباب األمة  لض تقليد ذلك النموذج والسير علض طريقاه، وليسام تلاك النمااذج المتطرفاة التاي ال 
 تعرم عدوها في الحقيقة وتستغلها القوى الدولية لضرب األمة.

 
 هر الصراع"التحرير" جو 

وفي شانن ال اراع مام االحاتالل، أوضا  مشاعل أن مفتااا القضاية وال اراع فاي جوهرهاا هاو تحريرهاا 
ماان االحااتالل، مشاايرًا  لااض أن أي وطاان يتعاارس للعاادوان واالحااتالل فاا ن الشااعوب الحاارق تهااب لتحرياارب 

حارًا  لاض وقال  ن كل مشروع ال يعيد فلسطين والقادس واألق اض والشاعب  فكيم حين يكون فلسطين!
أرضه ليس حااًل، مبيناًا أن جاوهر ال اراع هاو أن الشاعب يرياد حريتاه وتحريار وطناه واساتعادق القادس 

وشادد علاض أن قضاية فلساطين عنوانهاا األكبار القادس والمساجد األق اض المباارك، معرباًا  والمقدسام.
جال اساتنهاس عن شكرب للرئيس التركي رجب طياب أردوغاان ومثمناًا جهاودب فاي اساتعادق الادور مان أ

 القدس واألق ض.
 

 القدس تنتظر الدعم
ولفم  لض أن القدس فاي خطار كبيار، وأهلهاا يعاانون مان االساتيطان والتهوياد وهادم المناازل كماا يقبام 
المسجد األق ض تحم براثن التقسيم ال هيوني، منوهًا  لاض أن الشاعب يطلا  االنتفاضاة تلاو األخارى 

كااة ماام االحااتالل غياار متكافئااة، مضاايفًا: نحاان بحاجااة  لااض وأشااار مشااعل  لااض أن المعر  ماان أجلهمااا.
الدعم، وشعبنا يقاوم وينتظر أمته العربية واإلساالمية والشاباب المسالم مان أجال معركاة تحريار القادس 

 والمسجد األق ض.
وبّين مشعل أن الشعب الفلسطيني ليس بينه انقسام ديني؛ بل هو شعب موحد بمسلميه ومسيحييه في 

وتطار  مشاعل  لاض معانااق قطااع غازق تحام وطانق الح اار والحاروب مان  اإلسارائيلي. وجه االحاتالل
االحتالل اإلسرائيلي، منوهًا  لاض أن ذلاك كاان لوجاود مقاوماة متشاعبة وعنيادق بنجنحاة عساكرية هزمتاه 

 في حروب متعددق.
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 المقاومة موحدة
هكادًا أن القياادق فاي غازق وشدد علض أن حركة حماس وكل ف ائل المقاومة لن تتخلض عن سالحها، م

وأضااام: هااذب غاازق ت اانم  ملتحمااة ماام المقاومااة والشااعب فااي حالااة نموذجيااة فرياادق وال يهزمهااا أحااد.
سالحها وتهرب سالحها وتعد رجالها وتحفر أنفاقها وخنادقها وهذب المقاومة ضاربم تال أبياب ودفعام 

 ماليين ال هاينة لالختبام في جحورهم.
ماان الاادعم لكساار ح ااار غاازق، قااائاًل: لتركيااا جهااود مباركااة ونريااد المزيااد  ودعاا مشااعل تركيااا  لااض مزيااد

 لكسر الح ار عن غزق.
 25/12/2016، غزة ،موقع حركة حماس

 
 العالقات لن يبقى هناك "تنسيق أمني" "إسرائيل" "الشرق األوسط": إذا قطعتلـ فلسطينيمسؤول  .2

دور ليبرمااان قطاام العالقااام جااائيلي أفيتاال أبيااب: رد مسااهول فلسااطيني علااض بااالغ وزياار الاادفاع اإلساار 
هذا المنه ، وأن  المدنية مم السلطة الفلسطينية، باستثنام التنسي  األمني، قائال  ن "ليبرمان واهم في

وقاال المساهول الفلساطيني، فاي  السلطة الفلسطينية لن تقبل بنن تقت ر العالقام علض هذا التنساي ".
ن ليبرمااان ينجاارم ورام الزفااة الهسااتيرية اإلساارائيلية التااي ت ااري  خااال بااا"الشر  األوسااط"، أمااس،  

االساتيطان اإلسارائيلي. لكناه واهام؛  ذ ال  ضادّ  شديداً  الدولي قراراً  نشبم في أعقاب تبني مجلس األمن
 يمكن أن يبقض هناك تنسي  أمني  ذا قطعم العالقام.

 26/12/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 

 قرار مجلس األمن يؤسس لمرحلة جديدة صري ويؤكد أنيتفهم القرار الم المصريمنيب  .3
بنن ت ويم مجلس األمن الدولي ل ال   ،في ت ريحام  حفية ،قال منيب رشيد الم ري :القدس

، يهكااد ماان جديااد علااض عاادم شاارعية االحااتالل 1967 ساانةقاارار ياادين االسااتيطان فااي األرس المحتلااة 
ة والقاااانون الااادولي. وأضاااام الم اااري بااانن وكااال ماااا ينااات  عناااه مااان سياساااام تخاااالم الشااارعة الدوليااا

دولااة ل ااال  القاارار يهكااد باانن القضااية الفلسااطينية سااتبقض قضااية العااالم األولااض رغاام كاال  14ت ااويم 
الدول التاي أعاادم طارا القارار وهاي فنازويال، نيوزيلنادا،  ال راعام والحروب في هذا الكوكب، شاكراً 

م انت اااار  خااار للقضاااية الفلساااطينية وضاااربة قوياااة  لاااض أن هاااذا الت اااوي السااانغال، وماليزياااا، مشااايراً 
 لض موقم م ر في أنها كانم وستبقض الداعم األول للحقاو   لالحتالل وسياساته العن رية. متطرقاً 

الوطنيااة الفلسااطينية، وأن قيااام م اار بسااحب القاارار ماان مجلااس األماان ال يمكاان  ال أن يكااون ضاامن 
 وضاع اإلقليمية الحالية.اعتبارام داخلية م رية يمكن تفهمها في ظل األ
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 ذا كااااان األخااااوق فااااي حركتااااي فاااات  وحماااااس فااااي  وطالااااب الم ااااري بضاااارورق  نهااااام االنقسااااام قااااائالً 
ت اريحاتهم يهكادون باانن االنقساام هاو  اافحة ساودام فااي التااري  الفلساطيني، فلماااذا ال يعملاون علااض 

كل جادي لطاي هاذب ال افحة أن الرئيس أبو مازن واألخ خالاد مشاعل يادفعان وبشا  نهامب اآلن، مهكداً 
 من تاري  الشعب الفلسطيني. 

 25/12/2016 ،موقع صحيفة الرأي، عّمان
 

 التشريعي خطوة لتفعيله المجلس الطيراوي: انعقادجمال  .4
أكاااد النائاااب عااان كتلاااة فااات  البرلمانياااة جماااال الطياااراوي أن انعقااااد : يحياااض اليعقاااوبي -غااازق  ،رام هللا 

ضااي بمدينااة غاازق خطااوق ومقدمااة  يجابيااة لترسااي  مباادأ ضاارورق تفعياال المجلااس التشااريعي األربعااام الما
وقااال الطيااراوي  المجلااس، والشااراكة مااا بااين الكاال الفلسااطيني والكتاال البرلمانيااة علااض أرضااية توافقيااة.

ل حيفة "فلسطين" أمس:  ن "تجربة التواف  بموضوع رفم الح انة هي نقطة جامعة للكتل البرلمانية 
الماضاي،  األربعااموأعرب عن أمله أن يكون انعقاد المجلس التشريعي   حي ".وخطوق في االتجاب ال

أناه بغيااب المجلاس  مقدمة للعمل علض تفعيل عمل ودور المجلس بالتواف  بين الكتل البرلمانية، مبيناً 
 التشريعي أ ب  هناك اختالل في المنظومة السياسية الفلسطينية.

لمرحلاة "انعقااد تاام للمجلاس، لمنام  ام من التشريعي و اوالً وطالب الطيراوي بنن تتوا ل هذب الخطو 
 تغول السلطة التنفيذية علض السلطة التشريعية التي أ بحم اآلن في مهب الري ، بفعل التغول".

وأشااار الطيااراوي  لااض أن قاارار رئاايس الساالطة الفلسااطينية محمااود عباااس برفاام الح ااانة كااان تجاااوزا 
القفز عن الدستور مان قبال السالطة التنفيذياة نهاياة المشاروع والنظاام  وعد الطيراوي للقانون والدستور.

السياسااااي الفلسااااطيني، وتغييبااااا للنظااااام السياسااااي الااااذي يتكااااون ماااان الساااالطام التشااااريعية والقضااااائية 
 والتنفيذية، وال يجوز لسلطة أن تطغض علض كافة السلطام وتهمشها.

 لوطني واحد، وأنه ال يمكن ف ل غزق عن الضفة وبين أن الجماهير الفتحاوية حملم رسالة أن الهم ا
 25/12/2016 ،فلسطين أون الين

 
 احتجاجات على رفع حصانة نواب موالين لدحالن :مخيم بالطة .5

علااض قاارار الاارئيس  اعت اام مئااام ماان الفلسااطينيين فااي مخاايم بالطااة لالجئااين شاار  نااابلس احتجاجاااً 
للتحقيا  معهام باتهم "التجان " لقاربهم ووالئهام محمود عباس رفم الح اانة البرلمانياة عان خمساة ناواب 

وجااااب المعت ااامون أزقاااة المخااايم رافعاااين العلااام  للقياااادي المف اااول عااان حركاااة فااات  محماااد دحاااالن.
 الفلسطيني ورايام الحركة والفتام تطالب ب لغام القرار.
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هو قرار جمال الطيراوي  ن قرار رفم الح انة  ،خالل المسيرق ،وقال النائب المف ول من حركة فت 
وطالب الطيراوي بعدم توغل السلطة التنفيذياة  جائر ال يمثل  ال رغبام البعس في المهسسة األمنية.

 علض السلطة التشريعية.
 25/12/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 تهيئة معبر رفح إلدخال بضائع بكميات أكبر من مصر .6

خت اة تهيئاة وتجهياز سااحام جديادق ": وا الم الجهاام الماإللكترونياة"األياام  ،محماد الجمال -رف  
داخاال معباار رفاا  الحاادودي ماام م اار، السااتقبال البضااائم التااي تاادخل  لااض القطاااع فااي كاال ماارق يفاات  

متار مربام تقام داخال المعبار، كانام  4,000فقد بدأم عمليام ر م وتعبياد ألكثار مان  فيها المعبر.
لمنطقاااة للتلااام والحفااار عاااام الساااتقبال الح ااامة الم ااارية، حيااا  تعرضااام تلاااك ا 11مخ  اااة قبااال 

 ويجري  عادق ترميمها.
"،  ن المنطقاااة الماااذكورق ساااتكون مخ  اااة اإللكترونياااةوقالااام م اااادر مطلعاااة فاااي المعبااار لاااا"األيام 

الستقبال البضائم الم رية، نظرا لل عوبام التي واجهها سائقو الشاحنام في اآلونة األخيرق، خالل 
ام نفس الطري  التي يستخدمها ساائقو شااحنام معبار تحركهم في تنزيل االسمنم واألخشاب، واستخد

 كرم أبو سالم، وهي تهدم  لض خل  مساحام واسعة تسهم في تحسين وتسريم عملية نقل البضائم.
 "، بنن المشروع بدأ منذ نحو شهر.اإللكترونيةعلي الفرا من الجهة المنفذق للمشروع لا"األيام  .قال مو 

 25/12/2016 ،األيام، رام هللا

 
 األحمد يدعو إلى توسيع المقاومة الشعبية نصرة لألسرىعزام  .7

دعاااا رئااايس كتلاااة فااات  البرلمانياااة، وعضاااو لجنتهاااا المركزياااة، عااازام األحماااد  لاااض توسااايم نطاااا  : جناااين
المقاوماة الشاعبية ن ارًق لىساارى، مهكادا أناه لاان ياتم توقيام اتفااا  ساالم مام  ساارائيل حتاض ياتم تبياايس 

طال  سراا جميم ا  .ألسرىالسجون وا 
وأكد األحمد في كلمام ألقاها خالل تقديمه التهاني لىسير المحارر فرياد نبيال أباو  اويل فاي قرياة 
رمانااة غاارب جنااين والااذي أمضااض أرباام ساانوام فااي سااجون االحااتالل، وتقااديم التعااازي لعائلااة الشااهيد 

األحاد، أن ملام محمد تركمان وأهالي بلدق قباطية، وتقديمه ندوق سياساية فاي قرياة جلباون، مساام ياوم 
الحركة األسيرق علض سلم األولويام والثوابم الوطنية للرئيس محماود عبااس والقياادق الفلساطينية، وأناه 

 بدون تبييس السجون واإلفراج عن  خر أسير لن يتم توقيم أي اتفا  مم  سرائيل.
 25/12/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 حماس حول الدعوات لتعديل نظامها األساسي بهدف تعزيز دور الشباب داخلجدل ": 21"عربي  .8
القم الدعوام التي أطلقتها قيادام من ال م األول في حركة حماس، لعقد : خالد أبو عامر - غزق

ماااهتمر عاااام يضااام كااال ممثلاااي الهيئاااام القيادياااة للحركاااة، بهااادم  عاااادق النظااار فاااي النظاااام األساساااي 
 الحركة قبيل  جرام االنتخابام الداخلية، ردام فعل متباينة.واالنتخابي المعمول به في 

وكااان نائااب رئاايس كتلااة حماااس البرلمانيااة فااي المجلااس التشااريعي الفلسااطيني، يحيااض موسااض، قااد دعااا 
الحركة  لض "عدم االستعجال في  جرام انتخاباتها القادمة قبل  جرام مراجعة شاملة لنظامها األساسي، 

كة أوسم لعن ر الشباب"، كماا شادد علاض ضارورق أن تكاون "المنافساة باين بالشكل الذي يضمن مشار 
 المرشحين علض أساس البرام  المطروحة وليس األشخال".

والقاام هااذب الفكاارق ترحيبااا وتنيياادا ماان قباال المستشااار الساااب  لنائااب رئاايس المكتااب السياسااي للحركااة، 
 أحمد يوسم، الذي عّبر عن تنييدب ودعمه لهذا الطرا.

"،  ن هدم الدعوق التي أطلقها تنتي في " طار التجديد لنظام الحركة األساسي، 21وسض لا"عربيقال م
 ليكون أكثر مالممة لمتطلبام المرحلة التي تعيشها القضية الفلسطينية"".

وأضااام: "علااض مسااتوى التحااديام الداخليااة، ال ياازال ملاام االنقسااام الفلسااطيني علااض حالااه منااذ عشاار 
حركااة الخارجيااة المتمثلااة بالعالقااام ماام دول الجااوار ال ترقااض للمسااتوى الماانمول، ساانوام، وتحااديام ال

 في ظل تسارع األحدا  وتغيير األنظمة السياسية التي شهدتها المنطقة العربية في السنوام األخيرق".
ولفم موساض  لاض أن "النظاام األساساي المعماول باه داخال حمااس، الاذي يانل علاض  جارام انتخاباام 

لداخلياااة كااال أربااام سااانوام الختياااار ممثلااايهم فاااي الفتااارق القادماااة، هاااو أكبااار دليااال علاااض عمااا  الحركاااة ا
الديمقراطيااة واالنفتاااا داخلهااا، ممااا يعاازز الباادم بتنفيااذ المااهتمر العااام للحركااة خااالل الفتاارق القادمااة  ذا 

 وجدم اإلرادق والعزيمة من قبل القيادق لتبني هذا الطرا"، هل حد قوله.
عاماا، وعادم وجاود تمثيال للمارأق فاي  30ر العملية االنتخابية علض النقبام والرقبام مناذ ورأى أن "اقت ا

بهاذب المراجعااة لنظامهاا األساسااي  لقياام الحركااةالمساتوى القياادي األول، يعتباار ساببا رئيساايا وضاروريا 
 في أسرع وقم ممكن قبل فوام األوان".

"،  لض أن "هنالك تغييبا لجيل الشباب في 21أما أحمد يوسم، فقد أشار من جهته، في حدي  لا"عربي
 المستوى القيادي األول لحركة حماس في السنوام األخيرق"، كما قال.

وأرجم يوسم أسباب هذا "التغيب" لعن ر الشاباب لمجموعاة مان العوامال، أبرزهاا أن "الرهياة الساائدق 
باارام اإلداريااة واألمنيااة فااي حماااس، والمتمثلااة باانن يكااون عن اار القيااادق ماان كبااار الساان أ ااحاب الخ

المخضرمين من الجيال المهساس للحركاة، حارم الكثيار مان الشاباب مان تقلاد مواقام قيادياة فاي ال ام 
 األول للحركة"، وف  تقديرب.
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واعتبر أيضا أن "السرية التاماة واإلجارامام األمنياة المشاددق التاي تتبعهاا الحركاة فاي  جارام انتخاباتهاا 
من عنا ر الحركة مان الظهاور  عالمياا، خوفاا مان ت افيتهم مان قبال  كل أربم سنوام؛ يحرم الكثير

 االحتالل اإلسرائيلي".
أما المتحد  الرسمي باسم الحركاة، حاازم قاسام، فقاد رفاس "ماا يشااع" عان أن الحركاة تغياب عن ار 
الشباب في  فوم قياداتهاا، قاائال: "حركاة حمااس ماا زالام فاي ريعاان شابابها، حيا  لام يماس علاض 

عاما"،  ضافة  لض أن "لديها  الم العاملين من الشباب في  فوفها فاي مساتويام  30سوى تنسيسها 
 قيادية علض مستوى الحركة"، كما قال.

لااوائ  داخاال أنظمااة الحركااة تقاام بااين الشااباب وبااين  " أنااه "ليساام هنالااك أي21وأضااام قاساام لااا"عربي
ورى حركااة حماااس مماان تقاال تقاادمهم فااي  اافوم القيااادق"، مستشااهدا باانن "هنالااك أعضااام لمجلااس شاا

 عاما". 40أعمارهم عن 
 26/12/2016"، 21عربيموقع "

 
 اغتيال الزواري الصحافة اإلسرائيلية تتناول مجددا   .9

عاادم ال ااحافة اإلساارائيلية مجااددا  لااض الحاادي  عان اغتيااال المهناادس التونسااي محمااد الاازواري، وأثاارب 
 في مستقبل القدرام العسكرية لحركة حماس.

مني في  حيفة معاريم يوسي ميلمان تحد  عن طريقة اغتياال الموسااد لعلماام المشاروع الخبير األ
، وتفجياار 2010النااووي فااي  يااران، وخناا  محمااود المبحااوا أحااد قااادق حماااس العسااكريين فااي دبااي عااام 

 .2008سيارق قائد حزب هللا العسكري عماد مغنية في دمش  عام 
ي فااي  اافاقس جنااوبي تااونس منت اام ديساامبر كانون وتسااامل عاان هويااة الجهااة التااي اغتالاام الاازوار 

 األول الجاري، قائال  نه لم يقتل وف  أي من الطر  الواردق أعالب.
وأضام أن الزواري اغتيل ب طال  النار من مسافة ق يرق، حتض أن المنفذين ملهوا سايارته بالعياارام 

 م محكمة.النارية التي أطلقوها تجاهه، مما يدل علض أنها عملية  غيرق وليس
وحسب يوسي ميلمان، تبين الحقا أن اغتيال الزواري لم ينم بسبب تطويرب لمشروع الطائرام المسيرق 
نمااا الفتتاحااه مشااروعا جدياادا للغوا ااام البحريااة غياار المنهولااة، ممااا يثياار قلقااا حقيقيااا فااي  لحماااس، وا 

 توسط. سرائيل من قدرام حماس المتزايدق في السنوام األخيرق في عرس البحر الم
 واعتبر أن هذب الشواهد تهكد أن الجهة المسهولة عن اغتياله هي جهاز الموساد اإلسرائيلي.

أما الخبير العسكري اإلسرائيلي في  حيفة "مكور ريشون" عمير رباابورم فاربط باين اغتياال الازواري 
وحااارل  سااارائيل علاااض عااادم ح اااول حمااااس علاااض منظوماااام عساااكرية مثااال الطاااائرام المسااايرق التاااي 
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تجاااوز منظومااة القبااة الحديديااة اإلساارائيلية، قااائال "رغاام ذلااك فقااد حافظاام  ساارائيل علااض ال اامم، ال ت
 تنكيد وال نفي".

وأشار الخبير في الشهون العربية بموقم "نيوز ون" اإلخباري يوني بن مناحيم  لض أن مرور أكثر من 
فاي  لقاام القابس علاض المتاورطين أسبوع علض اغتيال الزواري يشير  لض  خفا  أجهزق األمن التونساية 

 في العملية أو المخططين لها.
وأضااام أنااه فااي حااال تنكاادم اتهامااام حماااس لجهاااز الموساااد فاا ن ذلااك يعنااي أن طريقااة االغتيااال 

، ألناااه لااايس للسااالطام 2010تعكاااس اساااتخالل الااادروس والعبااار مااان اغتياااال المبحاااوا فاااي دباااي عاااام 
 االغتيال.التونسية أي  ور للمشتبه بتنفيذهم عملية 

وزعم أن اغتيال الزواري يكشم أن لدى حماس خبرام عسكريين من م ار واألردن وباكساتان، لكنهاا 
 ال تكشم عنهم خشية اغتيالهم. 

 25/12/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 يل" قرب رام هللاإنار على مستوطنة "بيت  إطالق .11
لااض أراضااي الفلسااطينيين فااي مدينااة " المقامااة ع ياالتعرضاام مسااتوطنة "بياام  يهاااب عيسااض:  –رام هللا

 .فلسطينيينالبيرق قرب رام هللا،  باا اليوم األحد،  لض  طال  نار من قبل مسلحين 
" العبااري المقاارب ماان جااي  االحااتالل أن مساالحين ماان مخاايم "الجلاازون" لالجئااين 0404وأفاااد موقاام "

 دون وقوع   ابام. " يلالنار  وب مستوطنة "بيم  أطلقواالفلسطينيين )شمالي رام هللا(، 
قوام كبيرق من جي  االحتالل هرعم للمكان وتقوم بنعمال تفتي  وبح  عن مطلقي  أن  لضوأشار 

 النار الذين انسحبوا غلض مدينة رام هللا.
 25/12/2016قد برس، 

 
 نشطاء في حماساعتقال أربعة فلسطينيين من الضفة بتهمة المقاومة بينهم ثالثة  .11

ذكاار تقرياار  ااادر عاان جااي  االحااتالل، أن قواتااه أقاادمم الليلااة الماضااية،   يهاااب عيسااض: –الخلياال 
علاض اعتقااال أربعااة فلساطينيين مّماان و اافتهم باا "المطلااوبين"، بتهمااة ممارساة أنشااطة تتعلّاا  بالمقاومااة 

 ضد الجنود والمستوطنين.
الجئااين وبااين التقرياار أن االعتقاااالم طالاام ثالثااة نشااطام فااي حركااة "حماااس" ماان مخاايم "الجلاازون" ل

 الفلسطينيين )قضام رام هللا( وشاب من بلدق "الظاهرية" )قضام الخليل(.
 25/12/2016قد برس، 
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 مبيت لحفي االحتالل يزعم العثور على أسلحة  .12
أعلنام قاوام االحاتالل اإلسارائيلي، بننهاا اعتقلام فجار ياوم األحاد، أربعاة : خلادون مظلاوم -بيم لحم 

 سلحة في الضفة الغربية المحتلة.فلسطينيين خالل حملة للبح  عن األ
وذكاارم شاارطة االحااتالل فااي بيااان لهااا مسااام اليااوم، أن قااوام ماان حاارس الحاادود والجااي  اإلساارائيلي، 
نّفذم فجًرا حملة مداهمام في بلدق بيم فجار جنوبي مديناة بيام لحام )جناوب القادس(، زاعماة ضابط 

 سكان البلدق.قطعتْي سالا معّدق "يدويًّا"، واعتقلم طفلين قا رْين من 
وأشااارم  لااض أناااه تاام اعتقااال شاااابين بااالغْين  خااارين، تشااتبه بهاام فاااي  لقااام زجاجااام حارقاااة قباال نحاااو 

 أسبوعين باتجاب  حدى البهر االستيطانية أثنام تواجدهما داخل مركبة.
 25/12/2016قد برس، 

 
 تنفيذها عملية طعنبدعوى  عاما   16شروق دويات بالسجن  األسيرةالحكم على  .13

عاما علض األسيرق  16، بالسجن الفعلي لمدق األحدقضم المحكمة المركزية اإلسرائيلية، اليوم  :هللا رام
عامااًا(، باادعوى طعاان  ساارائيليين اثنااين بالسااكين فااي البلاادق القديمااة بمدينااة القاادس  19شاارو  دويااام )
أن المحكمااة ألزماام  ، علااض موقعهااا باللغااة العربيااة، اليااوم،اإلساارائيليةوذكاارم اإلذاعااة  العااام الماضااي.

 تعويس المعتدى عليهما. األسيرق
، باالقرب اإلسارائيلي، بعاد   اابتها بر اال جاي  االحاتالل 2015واعتقلم دويام في تشارين األول 

 .األق ضمن أحد أبواب المسجد 
 25/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 القدس االحتالل يقّدم الئحة اّتهام ضد مقدسية بزعم تنفيذها عملية دهس شمال .14

ياوم األحاد، بانن النياباة العاماة اإلسارائيلية، قاّدمم  أفاادم م اادر عبرياة: والم عياد - القدس المحتلاة
 الئحة اتهام بح  مواطنة مقدسية من سكان بلدق بيم حنينا شمالي القدس المحتلة.
بعة لالحاتالل فاي وذكرم اإلذاعة العبرية، أن النيابة العامة اإلسرائيلية، قدمم للمحكمة "المركزية" التا

مدينة القدس المحتلة، الئحة اتهاام ضاد المقدساية أمااني حشايم، تضاّمنم كتابتهاا "و اّية" عبار موقام 
 التوا ل االجتماعي "فيس بوك"، وا فة أهدافها با"اإلرهابية".

وأوضحم اإلذاعاة أن حشايم كانام قاد ارتكبام "اعتادام دهاس قبال أسابوعين علاض حااجز قلناديا شامال 
 أدى  لض جرا جندي من الجي ".القدس، ما 



 
 
 
 

 

 13 ص             4150 العدد:        26/12/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ماان شااهر كااانون أول  ديساامبر الجاااري، أن  13وكاناام شاارطة االحااتالل اإلساارائيلية، قااد اّدعاام فااي الااا
المواطناااة الفلساااطينية أمااااني حشااايم، التاااي تااام اعتقالهاااا علاااض حااااجز "قلناااديا" العساااكري )شااامالي مديناااة 

 القدس(، كانم تحاول تنفيذ عملية دهس.
 25/12/2016قد برس، 

 
 التي صوتت لصالح القرار ضد االستيطاندول ال ءسفرا واستدعى خ السفير األمريكينتنياهو وب   .15

رئاايس الحكومااة اإلساارائيلية بنيااامين نتنياااهو، ، أن رامااي حياادر، عاان 25/12/2016، 48عــرب ذكاارم 
أ ااايب بحالااااة هساااتيريا دبلوماسااااية غيااار مساااابوقة بعاااد ت ااااويم مجلاااس األماااان ل اااال  قاااارار تجااااريم 

يطان اإلساارائيلي فاي الضاافة الغربياة وشاارقي القادس المحتلااة، واتخاذ عاادق خطاوام ت ااعيدية ماان االسات
 المرج  أن تضر ب سرائيل في الساحة الدولية.

 ذ أ در نتنياهو، يوم األحد، سلسلة تعليماام يعتبرهاا رًدا علاض القارار، بادأم باساتدعام سافرام الادول 
ن قباااال وزارق الخارجيااااة، تالهااااا اسااااتدعام الساااافير األعضااااام فااااي مجلااااس األماااان لمحادثااااام  تااااوبي   ماااا

األمريكي لمقابلة نتنيااهو شخ اًيا لمحادثاة  تاوبي   فاي أعقااب امتنااع باالدب عان الت اويم ضاد قارار 
تجريم المستعمرام في مجلس األمن، وبعدها أمر وزرامب بعدم السفر  لض الدول التاي  اوتم ل اال  

، كاان  خرهاا  لغاام لقاام مام رئيساة حكوماة بريطانياا تيريازا القرار، كذلك ألغض لقاامام مام عادق رهساام
وأمااار نتنيااااهو وزرامب بعااادم لقاااام مااااي فاااي القماااة االقت اااادية التاااي ساااتعقد فاااي مديناااة دافاااوس  مااااي.

السويسااارية الشاااهر القاااادم، كاااذلك مااانعهم مااان السااافر  لاااض بريطانياااا، فرنساااا، روسااايا، ال اااين،  سااابانيا، 
 لقرار في مجلس األمن.وسائر الدول التي  وتم ل ال  ا

وقاارر رئاايس الحكومااة كااذلك  لغااام الزيااارق المرتقبااة لاارئيس الااوزرام األوكرانااي، فالديمياار بوريسااوفيت  
غرويسمان،  لض  سرائيل كخطوق احتجاجية علض ت ويم أوكرانيا مم مشروع قرار مجلس األمن ضاد 

 االستيطان.
الخارجياة اإلسارائيلية، اساتدعم ، أن ينظيار مجلا، عن 26/12/2016الشرق األوسط، لندن، ونشرم 

فاي مجلاس األمان الادولي بعاد الت اويم، فاي المجلاس. وقاال المتحاد   أمس، سفرام الدول األعضاام
 باساامها،  يمانوياال نحشااون،  نااه جاارى اسااتدعام الساافرام، باسااتثنام ساافير الواليااام المتحاادق،  لااض وزارق

علاض موقعهاا اإللكتروناي، « وم أحروناومياديع»وذكارم  احيفة «. لقامام شخ اية»الخارجية لعقد 
مااان احتفااااالم أعيااااد  أن االساااتدعام جاااام علاااض الااارغم مااان أنهااام ال يعملاااون أياااام األحاااد، وعلاااض الااارغم

لتاااوبيخهم علاااض مواقااام »المااايالد. وذكااارم اإلذاعاااة اإلسااارائيلية، أن نتنيااااهو أمااار باساااتدعام السااافرام 
 «. دولهم
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 الفلسطينيين مستثنيا  التنسيق األمني ليبرمان يأمر بقطع االتصاالت بالمسؤولين .16
خاال: أ ادر وزياار الحارب اإلساارائيلي اليميناي المتطاارم افيغادور ليبرمااان، تعليماتاه لقااادق  –رام هللا 

جااي  االحااتالل بقطاام جمياام العالقااام ماام المسااهولين الفلسااطينيين، مسااام أمااس الساابم، فااي مهشاار 
ر قارار دولاي لمناهضاة لالساتيطان فاي مجلاس علض مزيد من التداعيام الدبلوماساية فاي أعقااب  ادو 

 األمن التابم لىمم المتحدق يوم الجمعة، وف  "تايمز أم  سرائيل" باإلنكليزية.
ووفقااااا لراديااااو جااااي  االحااااتالل، أماااار ليبرمااااان الجااااي ، ومنساااا  األنشااااطة الحكوميااااة فااااي األراضااااي 

حكومااة االحااتالل فااي الضاافة  الفلسااطينية )اإلدارق المدنيااة(، والتااي هااي المسااهولة عاان تنفيااذ سياسااام
الغربية،  لض وقم كافة االت االم مم الممثلين السياسيين للسلطة الفلسطينية والمدنيين الفلسطينيين، 

 وكذلك  نهام جميم أشكال التعاون في المسائل السياسية والمدنية.
لساااطينية ومااام ذلاااك، أوعاااز وزيااار الحااارب لجاااي  االحاااتالل بموا ااالة العمااال مااام األجهااازق األمنياااة الف

للتنساااي  بشااانن المساااائل األمنياااة )التنساااي  األمناااي(، التاااي تعتبااار حيوياااة لضااامان الهااادوم فاااي الضااافة 
 الغربية.

وكان متحد  باسم مكتاب تنساي  األنشاطة الحكومياة رفاس التعليا  علاض األمار، وأشاار  لاض ضارورق 
مااا ذكاار موقاام "تااايمز  أخااذ المعلومااام ماان "وزارق الاادفاع"، والتااي باادورها لاام تقاادم أيااة توضاايحام، وفاا 

 ام  سرائيل".
 25/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 "معاليه أدوميم"والبداية من .. بينيت: سأطرح مشروع قانون لضم المستعمرات للسيادة اإلسرائيلية .17

نفتاااالي بينيااام يعتااازم بعاااد ت اااويم  اإلسااارائيليوزيااار التعلااايم ، أن 26/12/2016األيـــام رام هللا، ذكاارم 
، 1967ض قاارار ياادين االسااتيطان اإلساارائيلي فااي األراضااي الفلسااطينية المحتلااة العااام مجلااس األماان علاا

بمااا فيهااا القاادس الشاارقية، والمناااط  الم اانفة )ج(، تقااديم مشااروعه المعااروس باساام "مشااروع الضاام" 
للت ااويم عليااه بشااكل رساامي فااي الكنيساام، وفاا  مااا ذكاار موقاام "تااايمز أم  ساارائيل" العبااري باللغااة 

 اإلنكليزية.
وأشار بينيم،  لض أن يجب التعااطي مام القارار كحاافز لتوسايم السايطرق اإلسارائيلية علاض أجازام كبيارق 
مااان الضااافة الغربياااة، والمضاااي قااادمًا فاااي  قااارار تشاااريعام تّساااهل بساااط السااايادق االساااتيطانية، وتوساااعة 

دمًا ماان المسااتعمرام الكباارى بااالقرب ماان القاادس، وضاامها لحاادود القاادس "عا اامة  ساارائيل األبديااة"، باا
 "معاليه أدوميم".
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الذي اجيز الجمعة  األمن(، ان قرار مجلس األحدوقال بينيم في حدي  لراديو جي  االحتالل، يوم )
بعد رفس الواليام المتحدق استخدام الفيتاو، هاو "جاائزق لارهاابيين الاذين يريادون  ياذام  سارائيل"، وأناه 

بسااط ساايادق  الضاام، ويباادأ بقاارارع علااض مشاارو  "يجااب االسااتجابة لمقترحااا ساانقدمه للكنيساام، للت ااويم
 بلدية القدس علض مستوطنة معاليه أدوميم، "شر  العا مة".

وأشار بينيم  لض أنه بعد سقوط اليسار اإلسرائيلي، بام البد أن يتم االلتفام  لاض ماا نطرحاه.. "نحان 
الساساة يارون فاي نريد أكبر سيطرق علاض األرس بنقال عادد مان الفلساطينيين"، خا اة أن الكثيار مان 

التوسام بالسايطرق علاض األراضاي كمااا حاد  فاي مرتفعاام الجاوالن والقاادس الشارقية، غيار معتارم بهااا 
 دوليًا، هي في األساس تندرج في  طار مشروع الضم.

 اإلسااارائيليةوأضااام ان "الحاال هااو أن تفعااال مااا فعلناااب فاااي القاادس وهضاابة الجاااوالن وتوساايم الساايادق 
ن نخطط لتحقي  قريبا هذا األمر في معاليه أدوميم، سيكون المشروع األول هناك".. وقال بينيم. "نح

  لض واحدق من أكبر المستعمرام.  شارقالذي أتقدم فيه  لض الكنيسم، في 
 لض  دعا بينيمي، أن سعيد عمور  عن، 25/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة وأضافم 

 نفة "ج" في الضفة الغربية، ردا علض قرار مجلس األمن فرس السيادق اإلسرائيلية علض المناط  الم
 الدولي المطالب بوقم االستيطان بشكل كامل وفوري. 

وأضااام بينياام، فااي ت ااريحام نقلتهااا اإلذاعااة اإلساارائيلية العامااة )رساامية(، أن "أمامنااا خياااران همااا 
 خهودي" )يمين(، أن "الرضاو وتابم الوزير اإلسرائيلي، وهو زعيم حزب "البيم الي الرضوخ أو السيادق".

 والتنازالم قد جربم خالل خمسة وعشرين عاما، وحان وقم للسيادق".
 

 توافق على مشروع قانون "فيسبوك" لشؤون التشريع اإلسرائيلية اللجنة الوزارية .18
للتشريم، وافقم ع ر  اإلسرائيليةاللجنة الوزارية  أن ،25/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 
(، علض تمرير مشروع قانون "فيسبوك" الذي قدمه وزير األمن الداخلي جلعاد 12-25األحد )يوم 

 أردان ووزيرق القضام  يليم شاكيد.
ااّرر مشااروع القااانون باألغلبيااة، وأنااه سااي عرس قريًبااا علااض  وحسااب "يااديعوم أحرونااوم" العبريااة؛ ف نااه م 

 الكنيسم للقرامق التمهيدية، يليها الثانية والثالثة.
اللجنة الوزارية للتشريم في الكنيسم  ادقم علض "قانون ، أن 26/12/2016األيام، رام هللا، أضافم و 

 الفيسبوك"، الذي يسم  إلسرائيل ب زالة أي منشور تحريضي علض حد زعمها.
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وذكرم  حيفة "يديعوم أحرونوم" أنه تم الم ادقة علض "قانون الفيسبوك"، والذي يخّول المحكماة، 
رائيل، ب عطاام أماار لمازود اإلنترنام ب زالاة أي مضاامون تحريضاي علاض موقام التوا اال بطلاب مان  سا

 االجتماعي "فيسبوك".
 

 "التحريض"بتهمة  زعبي حنين لتحقيق معباللحكومة اإلسرائيلية  طالب المستشار القضائيإردان ي .19
التجماام فااي ت ااعيد خطياار لحملااة الساالطام اإلساارائيلية ضااد ": نضااال محمااد وتااد -القاادس المحتلااة 

الوطني الديمقراطي"، وبعد اعتقال النائب الفلسطيني باسل غطاس، الجمعاة الماضاي، وتفتاي  مكتباه 
البرلماااني الليلااة، طالااب وزياار األماان الااداخلي جلعاااد أردان، يااوم األحااد، المستشااار القضااائي للحكومااة 

 اإلسرائيلية بالتحقي  مم النائب حنين زعبي.
ماام زعبااي باازعم أنهااا نشاارم علااض  اافحتها علااض "فيساابوك" منشااورًا وجااامم مطالبااة أردان بااالتحقي  

تحريضااايًا مسااااندًا لىسااارى الفلساااطينيين فاااي ساااجون االحاااتالل، يهكاااد علاااض وجاااوب معالجاااة قضااااياهم 
 ومراقبة أوضاعهم، حتض ال تستفرد بهم سلطام االحتالل التي تمارس بحقهم الموم البطيم.

"فااي ساايا  مالحقااة زميلاي النائااب باساال غطّاااس"، أكاادم وكتبام زعبااي منشااورًا الجمعااة تحام عنااوان: 
خاللااه أّن "مالحقااة عملنااا وتوا االنا الطبيعااي ماام األساارى هااي مالحقااة وح ااار لىساارى السياساايين، 

 ليس أقل من مالحقة عملنا السياسي كممثلين لشعبنا ولقضاياب". 
لتزمااون بالّتوا ال معهاام، وشاددم النائاب الفلسااطينية: "نحان ملتزمااون بقضاية األسارى العادلااة. نحان م

وملتزمااون بمتابعااة األساارى المرضااض، الااذين تقااوم  دارق السااجون بالحااد األدنااض ماان عالجهاام كطريقااة 
للماااوم البطااايم، ومااانهم مرضاااض السااارطان، والاااذين يقاااوم مستشااافض الساااجن باالنتظاااار حتاااض يساااتفحل 

 المرس بنجسادهم للقيام باستئ ال أعضائهم، الواحد تلو اآلخر".
 25/12/2016، لجديد، لندنالعربي ا

  
 عمرات بالضفةالمست على" اإلسرائيليةيوسي دغان يطالب بفرض "السيادة  .21

طالاااب ماااا يسااامي رئااايس مجلاااس المساااتعمرام شااامالي الضااافة يوساااي دغاااان بفااارس  :القااادس المحتلاااة
 المستعمرام بالضفة. علض" اإلسرائيلية"السيادق 

مااان اإلسااارائيليين بفااارس السااايادق  %90م الفيسااابوك: "أطالاااب باسااا علاااضوكتاااب دغاااان علاااي  ااافحته 
لغام كل المحددام علض البنام االستيطاني".  اإلسرائيلية علض المستعمرام في الضفة، وا 
 25/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 بالكنيستالشرطة اإلسرائيلية تغلق وتفتش مكتب النائب غطاس  .21
يااوم األحااد، مكتااب النائااب العربااي فااي الكنيساام  أحمااد الخليلااي: أغلقاام الشاارطة اإلساارائيلية، - القاادس

اإلسارائيلي باسال غطااس، وشارعم بنعماال تفتاي  بداخلاه، بعاد مارور ثالثاة أياام علاض اعتقالاه بتهمااة 
 ”.تهريب أجهزق هواتم نقالة ورسائل لمعتقلين فلسطينيين بسجون  سرائيل“

رطة قاماام باا غال  وتفتااي  مكتااب وذكاارم القناااق الثانيااة فااي التلفزيااون اإلساارائيلي )رساامية(،  ن الشاا
غطاس، بحادثة تجري للمرق الثانية في تاري  الكنيسم، بعد أن تم سابقا تفتي  مكتاب النائاب العرباي 

 .2007الساب ، عزمي بشارق، عام 
 25/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 في خليج حيفافرق اإلطفاء تسيطر على حريق بمصفاة للبترول الشرطة اإلسرائيلية:  .22

أعلناام الشاارطة اإلساارائيلية، مسااام األحااد، ساايطرق فاار  اإلطفااام علااض حرياا  : أحمااد الخليلااي - دسالقاا
 ، في أحد خزانام الوقود بمعامل تكرير البترول في منطقة خلي  حيفا.حداندلم  باا األ

، لوبا السمري، في ت ري  و ال األناضاول نساخة مناه،  ن اإلسرائيليةوقالم الناطقة بلسان الشرطة 
 الشرطة أعادم فت  محاور الطرقام المغلقة في محيط م فاق البترول التي شهدم الحري . قوام

وأضافم السمري بنن مجريام الحياق بدأم بالعودق  لض طبيعتها فاي محايط المنطقاة، علاض الارغم مان 
 أن طواقم اإلطفام ما زالم توا ل عملها إلخماد النيران بشكل كلي.

تاارول فااي حيفااا، عباار بيااان بثتااه وسااائل  عااالم  ساارائيلية، باانن خاازان وأعلناام شااركة معاماال تكرياار الب
 12مان طاقتاه الق اوى، التاي تقادر باا %10الوقود الذي اندلعم فيه النيران كان يحتوي علض أقال مان 

 ولم تذكر السلطام اإلسرائيلية أو شركة البترول سبب اندالع الحري . ألم متر مكعب.
 25/12/2016 ،، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 ين اثنين بالقدس بتهمة نقل معلومات لجهات فلسطينية"الشاباك" يعتقل فلسطيني   .23

اعتقل جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، يوم األحد، فلساطينيين اثناين ي: سعيد عمور  - القدس
ن يااتم اإلفااراج ماان مدينااة القاادس، بتهمااة نقاال معلومااام ألجهاازق أمنيااة تابعااة للساالطة الفلسااطينية، قباال أ

 عنهما بشرط خضوعهما لا"الحبس المنزلي" لحين استكمال التحقيقام.
وقاااال "الشااااباك"، فاااي بياااان و ااال األناضاااول نساااخة مناااه،  ن الشاااابين المعتقلاااين يعماااالن فاااي شاااركة 
ات االم  سرائيلية، وقد نجحا بالح ول علض معلومام عبار اساتغالل وظيفتهماا، ونقلهاا  لاض جهاام 
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وأوض  أنه سيتم توجياه الئحاة اتهاام بحا  الشاابين تتضامن "الخياناة" و"التخاابر مام  ية".أمنية فلسطين
 عميل أجنبي".

 25/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 : أوروبا لم تعد آمنة لليهود"إسرائيل اليوم" .24
د بسابب التادهور قال الكاتب في  حيفة  سرائيل اليوم  يازي ليابالر  ن أوروباا لام تعاد قاارق  مناة لليهاو 

المتزايااد لىوضاااع األمنيااة هناااك، فااي أعقاااب الهجاارام الجماعيااة األخياارق القادمااة ماان سااوريا وشاامال 
 أفريقيا.

نمااا ي االون  لااض أوروبااا ألسااباب اقت ااادية، وفااي  وأضااام أن كثياارا ماان المهاااجرين ليسااوا الجئااين، وا 
الضرورق في أوضاع يهود أوروبا، وف  أعماقهم يحملون تنييدا "لمنظمام الجهاد العالمي"، مما يهثر ب

وأوضاا  الكاتااب أن توافااد المهاااجرين المساالمين  لااض أوروبااا أدى  لااض ارتفاااع شااعبية اليمااين  ت ااورب.
األوروبي المتطرم في كل أنحام القارق، مثل الجبهة القومية في فرنسا وحزب االستقالل في بريطانياا 

 ر الذهبي في اليونان.وحزب الحرية في هولندا و"يوفيك" بالمجر والفج
وأشااار  لااض أن هااذب األحاازاب تعااادي السااامية ولااديها ميااول نازيااة واضااحة، وتوقاام أن تتعاازز قااوق هااذب 

 األحزاب بعد تسلم دونالد ترامب مهامه رئيسا للواليام المتحدق.
ن وقال  ن دول االتحاد األوروبي ستكون مشغولة بالتعامل مم التهديد اإلساالمي، لكان اليهاود يجاب أ

 يقلقوا ألنهم قد يتحولون  لض بوابام للجحيم القائم في أوروبا.
مليون يهودي في القارق األوروبية، والوضام لاديهم مرشا  لمزياد مان التادهور،  1.4وختم بالقول "هناك 

وربماااا يلجاااهون  لاااض  خفاااام هاااويتهم اليهودياااة، وقاااد يطلباااون مااان أبناااائهم مغاااادرق القاااارق األوروبياااة فاااي 
  سرائيل.المستقبل"  لض 

 25/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ر طائرة بال طيار للحراسة والتفتيشتطوّ   "إسرائيل" .25

تقول شركة  سرائيلية  نها طورم نظاماا لطاائرق تجارياة بادون طياار، يمكان أن تقاوم بمهاام : محمد وتد
 شري.، دون حاجة  لض تدخل بواستراتيجيةخدمية وأمنية علض مدار الساعة في مواقم حساسة 

وتقول شركة بيرسيبتو  ن نظام طائرتها بال طيار يمكنه التعامل مم المواقام طبقاا لطبيعتهاا ويتفاعال 
بشكل ذاتي مم التهديدام األمنية المحتملة، وذلك باستخدام حساسام وتقنية خا ة بالرهياة الحقيقياة 

 عن طري  الكمبيوتر.
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ان،  نااه باإلضااافة لااذلك يمكاان للطااائرق أن تقااوم وقااال كبياار المسااهولين التجاااريين بالشااركة، أريياال أفيتاا
بمهام أمنية مثل اكتشام عمليام تسريب لدخان أو غاز والقيام بعمليام تفتي  روتينية لتحديد أشيام 

 مختلفة، مثل حدو  تآكل أو تلم في البنية التحتية.
 25/12/2016، 48عرب 

 
 خطة "تطوير الجليل": قطار خفيف بين حيفا والناصرة .26

يساااتعرس وزيااار المالياااة اإلسااارائيلي موشااايه كحلاااون، ووزيااار الداخلياااة وتطاااوير الجليااال : ضااااهرباااالل 
 15والنقااب أرييااه درعااي، اليااوم االثنااين، خطااة حكوميااة  لتطااوير وتعزيااز  منطقااة شاامال الاابالد، بتكلفااة 

ة مليااار شاايكل تقريبااا، لماادق تتااراوا مااا بااين ساانتين  لااض خمااس ساانوام، ماان ميزانيااام الااوزارام المختلفاا
 و كيرن كييمم ليسرائيل ، حسبما كشفم  حيفة  يديعوم أحرونوم  اليوم.

وتهاادم هااذب الخطااة  لااض تطااوير البنيااة التحتيااة وتشااجيم ال ااناعة والتشااغيل وتطااوير جهاااز ال ااحة 
الحكاااومي وتقوياااة السااالطام المحلياااة ورفااام مساااتوى التعلااايم والتعلااايم العاااالي. وفاااي  طاااار هاااذب الخطاااة 

 رام للجي  اإلسرائيلي  لض مناط  أخرى.ستجري دراسة نقل معسك
وياذكر أن الحكومااة اإلساارائيلية تمتناام عان ر ااد ميزانيااام تطااوير للبلادام العربيااة، حتااض بعااد  قرارهااا، 
وذلك في مقابل ر د ميزانيام كبيرق لمشاريم تهويد الجليل. وتندرج هذب الخطة أيضا لتطوير الجليال 

 في  طار مساعي تهويدب.

مليون شيكل لتشجيم االستثمار والتطوير االقت ادي من خالل  600يتم استثمار وبحسب الخطة، س 
  ب ر د ميزانيام لتشجيم السياحة. جذب شركام وتشجيم نقل مقراتها  لض الشمال،  لض جان

قامة خط قطار  12وتقضي الخطة بر د ميزانية  مليار شيكل تقريبا لتحسين البنية التحتية والشوارع وا 
طالة مسافة حافالم المترونيم من حيفا  لض مدن مجاورق.  خفيم بين حيف  ا والنا رق، وا 

وفي  طار هذب الخطة سايتم ر اد ملياار شايكل فاي تقلايل الفجاوام فاي مجاال التربياة والتعلايم، لكان 
مليااون شاايكل للساالطام  200لاايس واضااحا مااا هااي ح ااة العاارب فااي هااذا البنااد. وساايتم ر ااد مبلاا  

مليااون  930وستر ااد الخطااة مبلاا   ر فااي الساالطام المحليااة الضااعيفة.المحليااة ل ااال  باارام  تطااوي
جدياادق فيهااا وتق ااير ماادق االنتظااار  أقسااامشاايكل لتحسااين جهاااز ال ااحة وتوساايم مستشاافيام وتطااوير 

 .MRIلفحل 
 26/12/2016، 48عرب 
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 السيناريوهات المحتملة بعد قرار مجلس األمن الدولي"يديعوت أحرونوت" تستعرض  .27
استعرضاااااام  ااااااحيفة "يااااااديعوم احرونااااااوم" فااااااي عااااااددها ال ااااااادر أمااااااس األحااااااد  :لااااااةالقاااااادس المحت

 السيناريوهام المحتملة بعد قرار مجلس األمن الدولي بشنن المستعمرام. 
 بعد القرار ما يلي: إلسرائيلما يمكن أن يح ل  أن وأضافم

سااتعمرام، وقااد لمنتجااام الم األوروبيااةالمقاطعااة   لااضمقاطعااة المسااتعمرام: مزيااد ماان الاادول تنضاام  -
 عقوبام علض شركام تعقد  فقام معها. أيضاتفرس 

  غااال   لااض، بمااا فيهااا بنااوك وشااركام تسااوي  أيضااا، فتعمااد  ساارائيليةهاازق فااي االقت اااد: شااركام  -
 فروعها خلم الخط األخضر خشية للمقاطعة الدولية.

عرضاة لادعاوى  تشاارك فاي المشاروع االساتيطاني ساتكون  سارائيليةدعاوى في الهااي: شخ ايام  -
 في المحكمة الدولية في الهاي.

للفلسااطينيين: الاارئيس محمااود عباااس سيسااتغل الاازخم ويطلااب ماان مجلااس األماان قبااول   ساانادرياا   -
 فلسطين عضوا في األمم المتحدق.

 تفعل التالي بعد القرار: أنيمكن   سرائيل  نوقالم ال حيفة 
مكثام فاي المساتعمرام وشارقي القادس بال وتعلان أن تعلن عان بناام  إلسرائيلالبنام والضم: يمكن  -

 عن ضم الضفة الغربية.
 20ياانملون بااان يجااد ترامااب الااذي ساايهدي اليمااين القانونيااة فااي   ساارائيلانتظااار دونالااد ترامااب: فااي  -

 .إللغائهكانون الثاني السبيل لمنم تطبي  القرار وربما حتض يعمل 
خفاس مساتوى العالقاام وتلغاي اتفاقاام التعااون مام يمكنهاا أن تغلا  السافارام، وت  سارائيلالحارد:  -

 الدول التي أيدم القرار.
تجمااااد دفااام باااادل العضاااوية، وتضاااام الم ااااعب أمااااام  أنيمكنهاااا   ساااارائيلمعاقباااة األماااام المتحااادق:  -

 العاملين في وكاالم األمم المتحدق وتطلب من الكونغرس وقم التمويل األمريكي.
 26/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 األغوار لتهويد االحتالل مؤسسات تحالف .28

 سهل في للمزارعين بالنسبة مفاجئا األمر يكن لم ":اإللكترونية األيام" -بالل محمد كتب - هللا رام
 من أشتاال «روعيه» مستوطنة مستوطني من العشرام أحضر عندما الشمالية، باألغوار «البقيعة»

 .العسكري التدريب ألغراس االحتالل سلطام من بقرار ةمغلق كانم أرس قطعة في لزراعتها العنب
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 واالنتهاكام االستيطان شهون في الخبير يقول كما األراضي، من واسعة بمساحام يتعل  األمر
 حكومة منحتها أن بعد الم ادرق، حكم في أ بحم دراغمة، عارم األغوار، في اإلسرائيلية
 .مغلقة عسكرية منطقة عالنها   من سنوام عشر نحو بعد للمستوطنين االحتالل
 وضم حي  مضم، سنوام عشر نحو مدار علض مغلقة كانم المنطقة هذب ف ن دراغمة، وبحسب
 هذب أن تبين ما سرعان ولكن ،«مغلقة عسكرية منطقة» عبارق عليه كتبم كبيرا حجرا االحتالل جي 
 فيها تتحالم سياسة ضمن للمستوطنين، لمنحها تمهيدا الدونمام  الم علض اليد لوضم وسيلة مجرد

  .األراضي وم ادرق األغوار لتهويد االحتالل مهسسام

 بزراعتها بدهوا التي الم ادرق األرس مدخل علض حديدية بوابة وضم  لض المستوطنون، ولجن
 أقامتها زراعية مستوطنة وهي «روعيه» مستوطنة  لض بضمها ينذر ما العنب، أشتال من باآلالم
 .1987 العام في الم ادرق الفلسطينية األراضي ضعل االحتالل سلطام

 تنتهجها التي للسياسة الواقم أرس علض تجسيدا كان ،«األيام«لا دراغمة قال كما هناك، حد  ما
 السيطرق  طبا  باستثنام شيم أي علض تختلم أن الممكن من والتي المتعاقبة االحتالل حكومام

 .األغوار منطقة علض الوسائل بكافة

 في األراضي وأ حاب المزارعون نج  حي  «الساكوم» خربة في كثيرا الحال ختلمي وال 
  لض الخربة أراضي من دونم 3500 باستعادق يقضي اإلسرائيلية العليا المحكمة من قرار است دار

 .1967 العام في م ادرتها بعد األغوار، في القريب قاعون سهل أراضي من دونم ألم نحو جانب
 ب دور كثيرا المزارعون فرا حي  ور ، علض بحبر يكون ما أشبه كان القرار هذا نأ دراغمة، وأكد
 ا طدموا ما سرعان أنهم  ال عاما، 49 من أكثر طيلة عليهم محرمة كانم التي أراضيهم  عادق قرار
 من تمنعهم تزال ما التي االحتالل وقوام المستوطنين من عليهم الخنا  بتضيي  الواقم أرس علض
 .شهور أربعة نحو قبل  در قضائي قرار بموجب المستعادق أراضيهم حر  أو زراعة

 لتقسيم جديدق أوامر   دار االحتالل سلطام نية عن النقاب  سرائيلية،  حافية م ادر وكشفم
 في استولوا الذين المستوطنين علض األغوار، في الم ادرق الفلسطينيين أراضي من دونم 5000 نحو
 .أمنية بحج  دخولها من أ حابها ومنعوا الخا ة األراضي من دونم 600 علض الماضي العام

 26/12/2016األيام، رام هللا، 
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 مقدسية شوارع على عبرية أسماء طلقت االحتالل بلدية .29
 شرعم االحتالل بلدية بنن االثنين، األق ض، اليوم المسجد جنوب سلوان بلدق سكان من عدد أفاد
 فلسطينية أحيام في شوارع علض العربية لىسمام بديلة عبرية أسمام  ب طال األحد أمس يوم منذ

 .سلوان ببلدق وتحديدا المحتلة، القدس بمدينة
 علض عبرية أسمام  طال  القدس، في لبلدية االحتالل التابعة" األسمام لجنة" قررم السيا ، هذا وفي

 الخطوق لهذب الحازم رفضهم طقةالمن سكان فيه أكد الذي الوقم في سلوان، بلدق في شوارع خمسة
 العربية التاريخية وأماكنهم وأحيائهم وحاراتهم شوارعهم بنسمام التمسك أهمية علض وشددوا الخبيثة،

 .واإلسالمية
 26/12/2016القدس،  القدس،

 
 أراضيهم بحماية أمل أي الفلسطينيين دفق  "التسوية" ي   قانون .31

 علض 1996 عام من األيام أحد  بيحة هللا رام شرقي الشم قرى أهالي يونس: أفا  محمد - هللا رام
 وبعد. جرير ودير وسلواد يبرود عين قرى بين الواقعة أرضهم في مياب خزانام يقيمون المستوطنين

 التي «عمونه» تسمض مستوطنة  لض ثم استيطانية، بهرق  لض تحولم متنقلة بيوم أقيمم أسابيم،
 .خ وبة المنطقة أراضي أكثر من الدونمام مئام علض تستولض
 لهذب الخا ة ملكيتها تثبم «طابو» أورا  تمتلك التي األراضي أ حاب من عائالم عشر سارعم

 سنوام، عشر استمرم طويلة مداوالم وبعد اإلسرائيلي، القضام  لض شكوى تقديم  لض األراضي،
 أراضي علض مقامة األنه البيوم تلك ب زالة يقضي قراراً  2006 عام العليا العدل محكمة أ درم
 .خا ة ملكية
 المستوطنين بيوم إلزالة األيام يعدون وبدأوا المحكمة، عن ال ادر بالحكم األرس أ حاب احتفل
 حين تبددم ما سرعان فرحتهم لكن كامل، لعقد وفالحتها  ليها الو ول من حرموا التي أرضهم عن

 مجاور،  خر موقم  لض وينقلونها «امالكرافان» المتنقلة البيوم تلك يخلون المستوطنين شاهدوا
 .دونم ألم عن تزيد التي المساحة كامل علض السيطرق ويوا لون

 يحكم القضام مكشوفة، لعبة هذب: »يبرود عين قرية من األراضي أ حاب أحد جمعة  براهيم وقال
 حتاللا أنه: »وأضام. «والجي  الحكومة بمساعدق القضام علض يتحايلون المستوطنين لكن   لنا،

 شيطانية بطر  والقضام القانون علض ويتحايلون والحكومة، الجي  مم المستوطنون فيه يشترك
 .«ومستوطنين مستوطنام  لض وتحويلها أرضنا علض االستيالم بهدم
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 أنها  ال عمونة، مستوطنة  زالة عن  سرائيل في المثارق الضجة كل رغم علض: »جمعة  براهيم وقال
 يسم  الذي الجديد القانون  دور لحين القانون علض التحايل يجري  نما دق،موجو  تزال ال عملياً 
 .«خا ة أراس   علض المقامة المستوطنام ب بقام
 له أمل  خر األرس،  احب الفلسطيني، سيفقد التنفيذ، حيز «التسوية» قانون يدخل أن وبعد

 لم لحة أرضه نم تبقض ما  خر فقدان قل  تحم فلسطيني فرد كل وسيعي  أرضه، بحماية
  لض الحكومة من كاملة االحتالل منظومة ورعاية وحماية بدعم يحظض الذي االستيطاني المشروع
 .والقضام واألحزاب والبرلمان المستوطنام مجلس  لض الجي 

 26/12/2016لندن،  الحياة،
 

 أسرى لثالثة اإلداري االعتقال يجدد االحتالل .31
 ثالثة بح  مهخرًا، اإلداري االعتقال جددم االحتالل محاكم بنن للدراسام فلسطين أسري مركز أفاد

 .مختلفة اعتقاليه لفترام التوالي علض الثالثة للمرق وذلك أسرى
 25/12/2016الين،  أون فلسطين

 
 منع عودة أهالي "مخيم خان الشيح" بريف دمشقي الجيش السوريحواجز  ":مجموعة العمل" .32

ي سورية"، أن حواجز الجي  السوري تمنم حتض اآلن عودق أكدم "مجموعة العمل من أجل فلسطيني
أهالي مخيم خان الشي  بريم دمش   لض منازلهم، وذلك بالرغم من  برام النظام والمعارضة المسلحة 
التفا  يقضي بخروج المعارضة المسلحة من منطقة خان الشي  والبلدام المجاورق لها، باإلضافة 

 من أبنام المخيم بينهم ناشطون  غاثيون وا عالميون.( الجئ 2000 لض خروج أكثر من )
يوم األحد، "أن حواجز النظام السوري سمحم ألعداد قليلة جدًا من المقربين ، وذكر بيان للمجموعة

( 50منها بالدخول  لض المخيم أو مقابل مبال  مادية مرتفعة و لم في بعس األحيان  لض حوالي )
 ا(.دوالر  250ألم ليرق سورية )حوالي 

 25/12/2016قدس برس، 
 

 األقصى في ثاني أيام الـ "حانوكا"المسجد يقتحمون  مستوطنا   76: "قدس برس" .33
اقتحم عشرام المستوطنين اليهود، : تحرير  يهاب العيسض، من فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 

عبري أم ما يعرم  باا اليوم األحد، باحام المسجد األق ض خالل ثاني أيام عيد الا "حانوكا" ال
 باسم "عيد األنوار".
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مستوطنًا يهوديًا من "باب المغاربة" وتجوالهم في باحام  76ور دم مراسلة "قدس برس" دخول 
المسجد األق ض، أثنام تلقيهم لشروحام يهودية حول "الهيكل" المزعوم، من قبل أحد الحاخامام 

 الذين شاركوا في عملية االقتحام.
انوكا"، ناشدم منّظمام وجمعيام يهودية تنشط في مجال الدعوق لبنام "الهيكل"، ومم بدم عيد الا "ح

األحد،  يوممن، أن ارها من المستوطنين بتنفيذ سلسلة اقتحامام جماعية للمسجد األق ض، ابتدام 
 أسبوع كامل. ولمدق

 25/12/2016قدس برس، 
 

 يوما   32عن الطعام دام  أسير فلسطيني يعلق إضرابا   .34
أفادم  ذاعة " وم األسرى"، يوم األحد، بنن : تحرير  يهاب العيسض، من سليم تايه - رام هللا

األسير حطاب من مدينة طولكرم، والمعتقل في سجن "نفحة" ال حراوي، عّل   ضرابه المفتوا عن 
يوما علض التوالي لمطالبة االحتالل بالتعامل  32الطعام ليلة أمس، بعد  ضراب عن الطعام استمر 

 كنسير حرب. معه
عاما "ليس نهائيا"، موضحة أنه  52م أن قرار كفاا البال  من العمر دغير أن شقيقة األسير أكّ 

 سيعاود  ضرابه في حال عدم التزام االحتالل بوعودب، وف  ما نقلته عنها اإلذاعة. 
 2003يذكر أن األسير كفاا حطاب وهو كابتن طيار، معتقل منذ الرابم من حزيران  يوليو عام 

 عقب اجتياحها لمناط  السلطة.
 كما حرمه االحتالل من زيارام عائلته منذ أكثر من عامين بسبب رفضه ارتدام زي  دارق السجن.

 25/12/2016قدس برس، 
 

 "إسرائيل"في  لألزهرمسؤول كبير باألزهر يستنكر دعوة إلنشاء فرع  .35
بم ر، الدعوام الموجهة  استنكر مسهول كبير في مهسسة األزهر:  بحي مجاهد - القاهرق

 مهخًرا، الفتتاا فرع في  سرائيل لمهسسته التي تعد األقدم في العالم العربي واإلسالمي للتعليم الديني.
وكان باح  أمريكي من أ ول م رية، وبرلماني م ري، طالبا األزهر بافتتاا فرع له في  سرائيل، 

 يب.بدعوى "نشر اإلسالم في كل مكان"، بما في ذلك تل أب
وفي ت ريحام لىناضول، األحد، سخر وكيل األزهر عباس شومان، من تلك الدعوام، وا فا 

وقال ساخرًا: "يبدو أن البعس   ياها بننها من "تنثير البرد )انخفاس درجام الحرارق( علض العقول".
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وأضام شومان  أراد التدفئة بفكرق  نشام األزهر لفرع له كمعهد أزهري أو ربما مركز ثقافي ب سرائيل".
 "الحدي  المتداول بهذا الشنن ال عالقة لىزهر به من قريب أو بعيد، وهو يخل طارحه".

وينتي هجوم علمام األزهر، رًدا علض قول الباح  األمريكي من أ ول م رية، عمر سالم،  ن 
يذكر  "أساتذق باألزهر الشريم مستعدون للذهاب  لض  سرائيل والدعوق  لض هللا هناك "، دون أن

 تفا يل.
 26/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 مراقبون وخبراء: قرار مجلس األمن ورقة ذهبية بيد األردن وفلسطين لمواجهة االستيطان .36

أكد مراقبون وخبرام أن قرار مجلس األمن الدولي بعدم : عهود محسن ومراد المحضي -السبيل
ينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية بمثابة شرعية االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسط

"ورقة ذهبية بيد األردن وفلسطين" لمواجهة سياسام التوسم من قبل " سرائيل" علض حساب أراضي 
 الدولة الفلسطينية المرتقب  قامتها.

يعبر  واعتبر األردن القرار األممي ال ادر عن مجلس األمن الدولي بوقم االستيطان قرارًا تاريخياً 
عن  جماع األسرق الدولية علض عدم شرعية االستيطان اإلسرائيلي، كما يهكد موقم األردن التاريخي 

 وجهودب الدائمة في مناهضة سياسة االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة.
م الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان قال لا"السبيل"  ن "القرار ال ادر من األمم المتحدق بوق

االستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين فر ة ذهبية إلعادق القضية الفلسطينية 
 لمكانها ال حي  علض ال عيد العربي والدولي".

ودعا الخيطان األردن وفلسطين  لض المباشرق الفورية باستغالل القرار لشن حملة ضد  سرائيل، 
لنظر عن موقم اإلدارق األمريكية والرئيس المنتخب ومنعها من فرس  رادتها علض األرس بغس ا

 دونالد ترامب.
، خا ة أن  خر قرار  يجابيأمين عام حزب الوحدق الشعبية الدكتور سعيد ذياب أكد أن هذا القرار 

عاما، ولم ي در قرار دولي بعد ذلك  35 در بخ ول االستيطان في األمم المتحدق كان قبل 
 حول االستيطان.

الواليام المتحدق والكيان ال هيوني حاولوا مرارا وتكرارا تنحية قضية االستيطان   نسبيل" وقال لا"ال
 عن الشرعية الدولية،  ال المجتمم الدولي يسجل اليوم موقفًا  لض جانب القضية الفلسطينية.

بدورب، أشاد حزب التيار الوطني بالقرار األممي ال ادر عن مجلس األمن والقاضي بوقم 
واعتبر الحزب في  عضوًا في مجلس األمن. 14، بنغلبية األخيرقان الذي  در في الجلسة االستيط
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بيان له أن هذا القرار الدولي يعد بداية األمل في الح ول علض حقو  الشعب الفلسطيني التي 
 طواها المجتمم الدولي سنوام طويلة.

 ريحام  حافية: "ألول مّرق في الخبير في شهون ال راع والشر  األوسط الزميل نوام الزرو في ت
، ي قِدم مجلس األمن الدولي علض اتخاذ قرار جريم وتاريخي لم يكن اإلسرائيليتاري  ال راع العربي 

متوقعًا في الحسابام الفلسطينية والعربية؛ نظرا ألن "الفيتو" األمريكي كان يشكل دائمًا ليس فقط 
نما يشكل رادعا وعن را م هثرا في المعنويام العربية؛ ألن هذا "الفيتو" أحبط علض مظلة لا" سرائيل"، وا 

مدار العقود الماضية عشرام مشاريم القرارام التي ق دمم من جهام مختلفة، وكلها كانم تدين 
 االستيطان اإلسرائيلي والجرائم اإلسرائيلية".

محاكمة قادق وجنراالم وبين الزرو أن علض الفلسطينيين التقدم خطوق لىمام بالتوجه للمحاكم الدولية ل
 المحتلة. األراضيوالمستوطنين اإلسرائيليين في  اإلسرائيليالجي  

الرئيس الساب  لجمعية "يوم القدس" الدكتور  بحي غوشة قال: "بالرغم من هذا القرار الذي جام في 
طان وقم متنخر جدا،  ال أن اكتمال الفرحة في هذا القرار يمكن في حال تنفيذب؛ ذلك أن االستي

أبدم نيتها عدم   سرائيلوبّين أن  ".1967الفلسطينية المحتلة منذ العام  األراضيبدأ في  اإلسرائيلي
 تنفيذ هذا القرار الذي تدعمه أمريكا والدول الغربية.

 25/12/2016السبيل، عمان، 
 

 الزواري كان يخطط لقلب المعركة البحرية مع االحتالل اإلسرائيلي خالل المعركة القادمة .37
” الحوار“الذي يقدمه اإلعالمي التونسي نوفل الورتاني، علض فضائية ” ال باس“عرس برنام  

التونسية،  ورًا ح رية من داخل المختبر الذي كان يعكم فيه المهندس الشهيد محمد الزواري 
 وغوا ة يتم التحكم بها عن ب عد. طائرق  نشامعلض 

اإلخباري راشد الخياري، والذي قال  نه ح ل ” ال دى“رئيس تحرير موقم ” الورتاني“واستضام 
علض معلومام  ح رية  بنن الزواري كان يخطط لقلب المعركة البحرية مم االحتالل اإلسرائيلي خالل 
المعركة القادمة، وأن طائرق أبابيل التي استخدمتها كتائب القسام في تجميم معلومام  عن مواقم 

  سرائيلية  هي من  ناعة  تونسية.
علض التوانسة أن يفتخروا أن أول طائرق عربية حلقم في سمام تل أبيب ور دم الجي  “ضام، وأ

 ”.ال هيوني من  ناعة تونسية
وأفاد الخياري بنن شخً ا بلجيكًيا حاول التوا ل مم الزواري، لكن األخير كان واثًقا من أنه 

م حول المختبر حتض نجاا جاسوٌس وطلب منعه من الو ول  ليه أو دخول المختبر، لكنه ظل يحو 
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االغتيال، مضيًفا، أن المهندس كان يشعر فعاًل بننه سيتعرس لالغتيال، وقد أسر بذلك لبعس 
 أ دقائه.

وانتقد الخياري بشدق األ وام التونسية التي قللم من أهمية الزواري ورفضم فرضية اغتياله، 
د، وأنه كان قد أعد مسبًحا  غيًرا جرب مهكًدا، أن الزواري كان موهوًبا في التحكم باألجهزق عن بع

 فيه نموذًجا لغوا ام مقاتلة كان سيزود بها القسام لمهاجمة قوام االحتالل بحرًيا.
ولفم الخياري  لض أن ت ريحام الحكومة التونسية من اول يوم الغتيال الشهيد الزواري، كانم 

ي الشارع تمجيدًا بما قدم الشهيد ، وهي بعيدق كّل البعد عن الحراك الشعبي ف”تثير االشمئزار“
كما تسامل عن غياب أي ت ري  لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حيال  للمقاومة الفلسطينية.

 جريمة اغتيال الشهيد محمد الزواري.
 25/12/2016، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن

 
 إلى قتله "الموساد" يكشف تفاصيل استدراج الزواري وصوال   .38

كشم معل   سرائيلي بارز، عن الطريقة التي تم من خاللها استدراج مهندس :  ال  النعامي -زقغ
 الطيران التونسي محمد الزواري، تمهيدا الغتياله.

وقال المعل  اإلسرائيلي،  ن الط عم الذي است درج من خالله، تمثل في عميلة للموساد قدمم نفسها 
حفية" عدق حول أنشطته العلمية، من أجل الح ول علض علض أنها  حفية، أجرم معه لقامام " 

 ثقته، وجعله يطمئن  ليها.
وأوض  المعل  العسكري لقناق التلفزق اإلسرائيلية العاشرق، ألون بن دافيد، في تحقي  مطّول نشرته 

"، أن ال حفية المزيفة التي كانم تحمل جواز سفر أجنبي وبطاقة 21"معاريم"، وترجمته "عربي
عندما تنكدم من اطمئنان الزواري  ليها؛ أرسلم  ليه في اللقام األخير الذي كان ي فترس  حفية، 

أن تجريه معه، اثنين من أعضام فرقة االغتيال في الموساد، التي تعرم باسم "كيدون"، لت فيته، 
وشكك بن دافيد بمواقم السلطام التونسية من عملية  بعد أن كانم هي قد غادرم تونس بالفعل.

غتيال، قائال: "أشك في أن المسهولين التونسيين قد ذرفوا دمعة واحدق علض الزواري، بعد أن أعلنم اال
 حركة حماس أنه يعمل ل الحها".

 25/12/2016، "21موقع "عربي 
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 قراقع: استشهاد األسير السوري أسعد الولي في السجون اإلسرائيلية .39
رين الوزير عيسض قراقم، مسام اليوم األحد، استشهاد أعلن رئيس هيئة شهون األسرى والمحر : رام هللا

 األسير السوري أسعد الولي في السجون اإلسرائيلية.
أشهر علض خلفية بنام  8وقال قراقم لا "وفا"،  ن األسير الولي من الجوالن كان يقضي حكما بالسجن 

ن عائلته تسلمم جثمانه مسام اليوم من مستشفض  فد، في حين ل م تذكر أية غير مرخل، وا 
 تفا يل  ضافية عن أسباب الوفاق.

يشار  لض أن الشهيد الولي من القيادام الوطنية الفعالة في الجوالن المحتل، ومن قيادام الحركة 
الوطنية األسيرق من األسرى العرب، واعتقل في سبعينام القرن الماضي وكان معلم مدرسة وف ل 

 مانينام.علض خلفية قيادته وت ديه لالحتالل في الث
 25/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السنغال تدافع عن موقفها ضد االستيطان .41

دافعم السنغال األحد عن ت ويتها في مجلس األمن الدولي ضد االستيطان  :أ م ب -دكار
استدعام سفيرها  اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعدما قررم الحكومة اإلسرائيلية

لغام برنام  المساعدق لهذا البلد.  في دكار وا 
بموقم السنغال.  اإلشادقوقال المتحد  باسم الحكومة سيدو غواي عبر التلفزيون العام "يجب 

المتحد  "حر م  وأضام المجتمم الدولي يرحب بموقم السنغال وخ و ا الدول المسلمة".
السنغال لجنة ممارسة  تترأس، 1975للدبلوماسية. منذ  تكون منسجمة مم رهيتها أنالسنغال علض 

 تدعم الشعب الفلسطيني". ألنها  سرائيلالحقو  الراسخة للشعب الفلسطيني. السنغال ليسم ضد 
"دولة السنغال لم تتبل   أن فنوض لكل برام  المساعدق لدكار،   سرائيللغام  وسئل المتحد  عن 

 اثال ستتخذ الموقم" المناسب.( رسميا. حين تتبل  قرارا مماألمر)
 استدعام سفيرها في دكار.  سرائيل  عالنولم يشن التعلي  علض 

، عالقاتها الدبلوماسية مم األمنالسنغال التي تشغل حاليا عضوية غير دائمة في مجلس  وأعادم
 .1995في   سرائيل

 25/12/2016، الغد، عّمان
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 ستيطانإيراني بإدانة اال -جزائري  -ترحيب كويتي  .41
رحبم الجزائر أمس األحد، علض لسان الناط  الرسمي باسم وزارق الشهون الخارجية، عبدالعزيز بن 

في األراضي الفلسطينية، « اإلسرائيلي»علي الشريم، بتبني مجلس األمن لقرار يدين االستيطان 
ر الناط  أن هذا داعية المجتمم الدولي التخاذ  جرامام عاجلة للتطبي  الفعلي لهذا القرار. واعتب

يجابية يجب تثمينها، كما من شننه،  ذا ما توفرم اإلرادق  القرار التاريخي يشكل خطوق جادق وا 
الدولية، وضم حد لتمادي الكيان المحتل في بنام المستعمرام في األراضي الفلسطينية وتجاهله 

 ال لة. ال ارخ لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي والقرارام األممية ذام
.وذكر م در مسهول في وزارق الخارجية 2334وأعربم الكويم عن ترحيبها بالقرار األممي رقم 

الكويتية في بيان أوردته وكالة األنبام الكويتية،  ن هذا القرار ينتي منسجمًا مم مسهوليام مجلس 
في عدم مشروعية األمن التاريخية في حفظ السلم واألمن الدوليين، مهكدًا موقم المجتمم الدولي 

 قامة المستعمرام في األراضي الفلسطينية المحتلة لما تشكله من تدمير لعملية السالم في الشر  
األوسط. وأعرب الم در عن األمل بنن يسهم القرار في استئنام عملية السالم وتهيئة الظروم 

وفقًا لقرارام الشرعية الدولية إلنجاحها و واًل  لض  قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعا متها القدس 
 ومبادرق السالم العربية.

 26/12/2016، الخليج، الشارقة
 

 يطلب من الفلسطينيين واإلسرائيليين "كتابة صفحة جديدة في التاريخ" الفاتيكان بابا .42
أعرب البابا فرنسيس، اليوم األحد، في رسالته لمناسبة عيد الميالد، عن أمله "أن يعم : الفاتيكان

الم األراضي المقدسة، وأن يملك الفلسطينيون واإلسرائيليون الشجاعة والت ميم، لكتابة  فحة الس
وأوضحم وكالة "فرانس برس" لىنبام، أن "البابا ينمل أن تحل في هذب ال فحة  جديدق في التاري ".

 نتقام".بنام مشترك، لمستقبل من التفاهم المشترك والتناغم، محل الكراهية واال  رادقالجديدق 
 25/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مب بسبب قرار االستيطاناخالف بين أوباما وتر : ديلي تلغراف .43

أشارم  حيفة ديلي تلغرام البريطانية  لض القرار الذي اتخذب مجلس األمن الدولي باألغلبية 
ينية المحتلة، وقالم  ن امتناع الواليام الساحقة ويدين االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسط

 المتحدق عن الت ويم بدال من استخدامها ح  الفيتو يثير خالفا علض المستويين الداخلي والخارجي.
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وأوضحم أن  راعا يجري بين الرئيس المنتهية واليته باراك أوباما بو فه  احب فكرق امتناع 
رير القرار باألغلبية الساحقة والرئيس المنتخب الواليام المتحدق عن الت ويم التي أدم  لض تم
 دونالد وترامب الذي حاول ثني أوباما عن خطوته.

" بعد رفضه استخدام ح  النقس  وأشارم  لض أن أوباما متهم بتخليه عن  سرائيل بشكل "مخز 
ئها في )الفيتو( لمنم تمرير مشروع قرار لدى األمم المتحدق يدين سياسام االستيطان ويضم حدا لبنا

 األراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافم أن عدم استخدام واشنطن الفيتو بوجه هذا القرار أمر قد يهدي  لض تقويس العالقام 
التاريخية بين أميركا وأحد حلفائها التاريخيين ممثال ب سرائيل، وأن هذب الخطوق من جانب أوباما تعد 

 بمثابة "الطلقة األخيرق" عالقام البلدين.
ارم ديلي تلغرام  لض أن أوباما سب  أن أبرم االتفا  النووي مم  يران بالرغم من المعارضة وأش

الشديدق من جانب رئيس الوزرام اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، األمر الذي أدى  لض توتر العالقام 
 بشكل كبير بينهما.

باما أقحمته في  راع وأضافم أن هذب الخطوق المتمثلة في االمتناع عن الت ويم من جانب أو 
مب الذي دافم بقوق من أجل أن تستخدم الواليام المتحدق ح  الفيتو لمنم تمرير امفتوا مم خليفته تر 

 مب و م القرار بننه "غير عادل للغاية لجميم اإلسرائيليين".اهذا القرار، وقالم  ن تر 
لمتحدق، ف ن األشيام ستكون مب في هذا السيا  تقول "بالنسبة لىمم ااتر لونشرم ال حيفة تغريدق 

 مختلفة بعد العشرين من يناير كانون الثاني".
وأضافم ال حيفة أن عددا من كبار الساسة في الواليام المتحدق استنكروا خطوق أوباما بشنن 

اعتبر األمر أنه االمتناع عن الت ويم، ومن بينهم رئيس مجلس النوب الجمهوري بول ريان الذي 
نسبم  لض المرش  الرئاسي الجمهوري الساب  جون ماكين القول  ن قرار و  مخجل بشكل قطعي.

امتناع أميركا عن الت ويم بمجلس األمن علض مشروع قرار  يقام االستيطان يجعل الواليام 
 المتحدق متورطة في الهجوم الشنيم علض  سرائيل.

 25/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 "إسرائيل"رسة استيطانية في يج مدمبعوث ترامب للشرق األوسط خرّ  .44
كشفم م ادر سياسية في  سرائيل، أن الموفد األميركي لعملية السالم بين  سرائيل  تل أبيب:

األسبوع، هو  والفلسطينيين، يونتان )جيسون( دوم غرينبالم، الذي أعلن ترامب تعيينه في نهاية
 ية.في الضفة الغرب« ألون شفوم»خري  المدرسة الدينية في مستوطنة 
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ترامب يستبدل بدبلوماسيين مجربين، من أمثال دينيس روس، الذي تسلم »وقالم هذب الم ادر،  ن 
في كوينس ودرس في  هذا المن ب خالل والية أوباما، غرينبالم، اليهودي األرثوذكسي الذي ولد

بقا في المدرسة الدينية في مستوطنة ألون شفوم، التي يرأسها الحاخام يهودا عميطال، الوزير سا
 «.حكومة بيريس

 26/12/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 في األراضي الفلسطينية االستيطانوزير الخارجية األلماني يدافع عن قرار إدانة  .45
فالتر شتاينماير عن تنييدب للقرار الذي أ درب -)د ب أ(: أعرب وزير الخارجية األلماني فرانك -برلين

 م المستعمرام اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة.مجلس األمن الدولي مهخرا ب دانة بنا
األلمانية مسام األحد أن شتاينماير كتب علض حسابه علض ” بيلد“وذكر الموقم اإللكتروني ل حيفة 

مرق أخرى علض الموقم الذي تتبناب الحكومة األلمانية “موقم فيسبوك أن مجلس األمن الدولي أكد 
 ”.منذ فترق طويلة

بنام المستعمرام في األراضي المحتلة يعو  فرل عملية السالم ويهدد مبدأ “شتاينماير أن وتابم 
 ”.حل الدولتين

 25/12/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 دالالت الموقف المصري من قرار مجلس األمن حول االستيطان .46

 فراس أبو هالل
دانة الموقم الم ري الذي ردود فعل واسعة، تركز معظمها علض   2334أثار قرار مجلس األمن رقم 

حاول تعطيل عرس القرار للت ويم. وربما لم يكن القرار سيحظض بكل هذا االهتمام لوال تخاذل 
الموقم الرسمي الم ري، فقد تعود العرب علض القرارام الدولية التي تضرب بها دولة االحتالل 

 عرس الحائط دائما.
نما من أن هذا  ويمكن القول  ن  دانة الموقم الم ري ال تنطل  من أهمية القرار بحد ذاته، وا 

الموقم تراجم حتض عن الحد األدنض المطلوب من أي دولة  ديقة للعرب، فكيم  ذا تعل  األمر 
 بالشقيقة الكبرى.

وفي محاولة لقرامق الموقم الم ري، ف ن هناك دالالم مهمة، بعضها لم يكن مفاجئا علض أية 
راتيجية الم رية للسياسة الخارجية لنظام االنقالب، ولكنها ربما حال، بل هي تنتي في سيا  االست

 المرق األولض التي تظهر بكل هذا الوضوا بل االنفضاا.



 
 
 
 

 

 32 ص             4150 العدد:        26/12/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

الداللة األولض للموقم الرسمي للقاهرق هي أن نظام االنقالب يعاني من أزمة في الشرعية، وهو يدرك 
ل الملفام الداخلية اقت اديا وسياسيا أن هذب األزمة تت اعد شيئا فشيئا مم الفشل الكبير في ك

وأمنيا، وبالتالي ف نه يعتقد أن مالذب الوحيد هو تدعيم شرعيته في الخارج، وهو ال يجد أوسم من 
 البوابة اإلسرائيلية للح ول علض الرضا األمريكي لدعم شرعيته المهزوزق.
ان، هي الفشل حتض في قرامق الداللة الثانية لموقم السيسي من الت ويم علض قرار  دانة االستيط

الخارطة السياسية العالمية، فقد قدم ممثل النظام مشروع القرار دون أن يدرك أن  دارق أوباما تدعم 
الت ويم؛ في محاولة من الرئيس األمريكي توجيه ضربته األخيرق لحليفه اللدود نتنياهو،  ضافة  لض 

ما. لم يستطم النظام الم ري أن يحسب رغبته في ترك نقطة فيما سيعرم الحقا "ب ر " أوبا
المعادلة السياسية جيدا، فوضم نفسه في حرج كان في غنض عنه، ألن عدم تقديم المشروع من 
األ ل هو بالتنكيد أفضل من تقديمه ثم التراجم عنه. لقد سجل هذا النظام البائس كرق في مرماب 

 ام كافة!الذي تخرقم شبكته بسبب سوم حساباته السياسية في الملف
أما الداللة الثالثة، فهي أن هذا النظام و ل  لض حالة من ال لم والغرور  لض درجة كبيرق؛ بام 
معها غير مكتر  تماما بالشعب الم ري وتطلعاته ورهيته الوطنية والقومية، ويعتمد النظام في ذلك 

بشكل يومي للمواطنين، علض ماكينة كبيرق وطاغية من وسائل اإلعالم التي تنفذ عملية غسل الدماغ 
ولكن غرورب لم يسعفه ليدرك أن القضية الفلسطينية تمثل حالة  جماع م ري، ف ذا كان ب مكان 
اإلعالم أن يمارس عملية الخداع في ملم الموقم من سوريا مثال، العتبارام تتعل  بانقسام القوى 

تجاب الملم الفلسطيني أمر في الم رية تجاب الثورق فيها، ف ن التالعب باإلجماع الم ري الشعبي 
غاية ال عوبة، لم يدركه بعد هذا النظام الذي ال يزال مبتدئا في علم السياسية كما يبدو من 
ت رفاته! ولذلك فقد تسبب أدام النظام بشنن القرار األممي في زعزعة الجبهة الداخلية للنظام، حي  

عن "ما ال يمكن الدفاع عنه"، وهو ما لوحظ  لم يستطيم حلفاهب من القوميين وبعس اليساريين الدفاع
بمقاالم وت ريحام كثير من أ دقام النظام من كتاب وسياسيين، وربما تكون ت ريحام المرش  

 الرئاسي الساب  حمدين  باحي هي األعلض واألوض  في  دانة موقم السيسي ونظامه.
ي فشله في قرامق تحالفاته في المنطقة الداللة الرابعة للسلوك الم ري تجاب قرار  دانة االستيطان، ه

وليس داخليا فقط،  ذ تسبب القرار ب حراج داعمي السيسي اإلقليميين وخ و ا دول الخلي . تدرك 
الدول الخليجية أن الملم الفلسطيني شديد الحساسية ويجب التعامل معه بحذر؛ وهي تعرم بننها ال 

موقم يماثل مواقم دول أجنبية مثل فنزويال  يمكن أن تدافم عن دعم نظام يفشل في مجرد اتخاذ
ونيوزلندا من القضية المركزية للعرب، ولذلك كان من الطبيعي أن يكتب األكاديمي اإلماراتي المقرب 
من دوائر  نم القرار في أبو ظبي عبد الخال  عبد هللا،  ن هناك حديثا داخل الغرم الخليجية 
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ي الم ري، وأن هناك شعورا بنن النظام الم ري أ ب  المغلقة عن استيام من األدام الدبلوماس
 عبئا ماليا وسياسيا علض الدول الخليجية الداعمة له.

يبقض القول  ن هذا النظام يسجل في كل يوم خسارق جديدق في الداخل والخارج، وهو يفقد بسبب 
ا فشيئا أقرب خساراته حلفامب المحليين ويمثل حرجا وعبئا لحلفائه اإلقليميين، وهو ي ب  شيئ

للسقوط، ولكنه يحتاج لمن يدفعه حتض يسقط بهدوم، ووحدها المعارضة الثورية الموحدق هي من 
 يمكن أن تقوم بهذا الدور، ولكنها هي األخرى غائبة عن الساحة الم رية حتض اآلن!

 26/12/2016، "21موقع "عربي 

 

 بعد قرار مجلس األمن رفض االستيطان .47
 معين الطاهر

ثالثون عاًما علض  خر التفاتة  لمجلس األمن تجاب االستيطان ال هيوني في المناط  مضم ستة و 
، تغّول فيها االستيطان خاليا سرطانية تلتهم كل يوم 1967العربية المحتلة منذ حرب يونيو  حزيران 

 750أرًضا جديدق، وتقّسم الضفة الغربية  لض أشالم متناثرق، حتض زاد عدد المستوطنين فيها علض 
 .2020ألفًا، وي توّقم، بحسب المخططام ال هيونية، أن يتجاوز المليون في سنة 

في هذب المرق، سمحم الواليام المتحدق األميركية، العتبارام متعّددق، بتمرير القرار عبر امتناعها 
ية عن الت ويم، بعد أن كانم قد استخدمم ح  النقس )الفيتو( مراًرا وتكراًرا ضّد الحقو  الفلسطين

مرق استخدمم فيها الواليام المتحدق ح  النقس منذ تنسيس ) سرائيل(،  79المشروعة، فمن أ ل 
مرق كانم ضّد  دانة  سرائيل واعتداماتها علض العرب أو االعترام بالحقو  المشروعة للشعب  71ف ّن 

 الفلسطيني.
غّير شيًئا علض األرس، جامم ردق الفعل ال هيونية عنيفة،  ذ اعتبرم القرار غير م لزم، ولن ي

وو فة نتنياهو بنّنه قرار حقير وسخيم، وبادر  لض استدعام سفيريه من نيوزلندا والسنغال. و ّرا 
وزرام  هاينة  ّن الواليام المتحدق قد تخّلم، في سماحها للقرار بالمرور، عن حليفها الوحيد في 

اهو والرئيسين األميركي المنتخب الشر  األوسط. وباخت ار، ساد اإلحباط، بعد فشل جهود نتني
دونالد ترامب والم ري عبد الفتاا السيسي عرقلة القرار، نتيجة المبادرق الشجاعة من نيوزيلندا 
والسنغال وماليزيا وفنزويال، بدعم عربي وفلسطيني إلعادق مشروع القرار  لض أروقة مجلس األمن بعد 

 التخلي المهسم والمخجل للنظام الم ري عنه.
ٌم للنظر ما  ّرا به الناط  باسم البيم األبيس  ّنه "لم يكن في وسعنا الت ويم ضّد القرار الف

واالحتفاظ بضميرنا حًيا في الوقم نفسه"، مبرًرا هذا الت ويم بنّنه جام بعد استنفاد الوسائل كلها 
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ت قّوس بشكل لوقم االستيطان، وأّنه لحماية  سرائيل من نفسها،  ذ  ّن سياسة بنام المستوطنام "
خطير أمن  سرائيل". وهو يتواف  مم ما  ّرحم به المندوبة األميركية لدى األمم المتحدق بعد 
الت ويم  ّن الواليام المتحدق ت رسل الرسائل سًرا وعلًنا منذ خمسة عقود لوقم االستيطان، من دون 

 أن تلقض  ذاًنا  اغية. 
اف  مم اإلجماع الدولي، علض موقم اإلدارق سينعكس هذا الموقم األميركي المستجّد، والمتو 

األميركية الجديدق بشكل أو بآخر،  ذ بعيًدا عن ت ريحام ترامب المهيدق بشكل مطل  للكيان 
ال هيوني وسياساته االستيطانية، وعن تغريدته بعد  دور قرار مجلس األمن، وحاول فيها أن 

الشهر المقبل )موعد استالمه الرئاسة(،  اّل  20بنّن الحال لن يبقض كما هو بعد  اإلسرائيليينيواسي 
أّن هذا القرار والموقم األميركي الحالي منه سي شّكل عاماًل كابحًا، ولو بشكل نسبي، لسياسام 
ترامب، ويمكن لموقم عربي يحظض ب جماع دولي أن ي عرقل بشكل  فعال  سياسام ترامب المهيدق 

 رق الواليام المتحدق  لض القدس.للكيان ال هيوني، وخ وً ا نّيته نقل سفا
يمكن أيًضا لهذا القرار  ذا أ حسن التعامل معه أن يكون له أثر كبير علض حركة مقاطعة  سرائيل 
ومنتجاتها في العالم، وتحديًدا بضائم المستوطنام، كما يمكن أن ي شّكل رافعًة إلعادق بنام حالة 

 المشروعة علض المستوى الدولي.تضامن واسعة وكبيرق مم الشعب الفلسطيني وحقوقه 
خسر النظام الم ري ما تبّقض له من م داقية بعد ال فقة التي أبرمها السيسي مم ترامب ونتنياهو 
لسحب مشروع القرار من مجلس األمن، وأ ب  معزواًل علض مستوى الجمهور العربي، وثّمة شٌك 

د من التفري  تماًما بين أفعال النظام كبيٌر في قدرته علض االهتمام بالقضايا العربية. لكن، ال ب
الم ري المستهجنة وشعب م ر العظيم، وال بد من الحذر من استغالل أبوا  هذا النظام للنقد 
واالستنكار الذي قوبل به قرار السيسي بسحب مشروع القرار، لتبرير مزيد من سياسام التطبيم مم 

كين تمام اإلدراك أّن الوضم العربي لن يستقيم، ما ال هاينة، أو  ثارق النعرام الق طرية الضيقة، مدر 
لم تع د م ر  لض  دارق األمة العربية، ولعّل في اللقام الثالثي الروسي التركي اإليراني الذي عقد 
في موسكو لترتيب الوضم السوري، في غياب أي طرم عربي مهشر، كام  للحال الذي و لم 

  ليه األمة.
مجلس األمن أّن ما قاله الرئيس محمود عباس في خطابه الطويل  أثبم الت ويم علض القرار في

أمام مهتمر "فت " حول المناخ الدولي غير المالئم للتحّرك غير  حي ، وأّن القضية الفلسطينية ما 
ن اعترى هذب المكانة بعس الق ور، فهو بفعل ت رفام القائمين  زالم محافظة علض مكانتها، وا 

اتهم القائمين عليها. من ناحية أخرى، حق  الرئيس عباس، ولو بشكل غير عليها وتنازالتهم ومساوم
مباشر، نقاًطا واضحة أمام خ ومه، وخ وً ا محمد دحالن، وعّزز رأيه القائل بمقاومة التدّخل 



 
 
 
 

 

 35 ص             4150 العدد:        26/12/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

في الشنن الفلسطيني من "الرباعية العربية"، وتحديًدا م ر واإلمارام،  ذ سيزداد موقم النظام 
الفلسطينية بال شك  ضعًفا بعد الموقم المخزي في مجلس األمن، وهذا  الم ري في الساحة

 سينعكس داخلًيا علض قوق موقم الرئيس عباس ضمن  طار هذب الجزئية. 
في هذا القرار، شنن غيرب من القرارام، بنوٌد قد ال تحوز علض اإلجماع، مثل مطالبة السلطة 

ما ي فونه باإلرهاب. وعلض الرغم من أّن هذا  الفلسطينية بجمم السالا غير الشرعي، أو مكافحة
ليس مقبواًل، ف ّنه ليس بيم الق يد، المهم في القرار علض المستوى الدولي  دانة االستيطان، واعتبارب 
غير شرعي، واإلجماع األممي حول ذلك، وهو ما يجب البنام عليه. ومن هنا، ينبغي عدم االلتفام 

الجزئيام، ويعجزون دوًما عن رهية األشيام كما هي فعاًل وتمييز   لض دعاوى الذين ال يمّيزون سوى
وجهها الرئيس، فال يرون في القرار سوى دعوته  لض سحب السالا أو حّل الدولتين، وهو حالهم 
عندما يرفضون الدعوق  لض مقاطعة منتوجام المستوطنام، بحجة أّنها تبّرر شرعية احتالل فلسطين 

لذين ال يعترفون بنّن النضال والن ر، في نهاية المطام، ما هو  اّل مجموعة التاريخية،  ّنه منط  ا
 خطوام تتراكم باتجاب الهدم الرئيس.

من جهة أخرى، ينبغي الحذر من الذين يقفون علض الطرم اآلخر، ويرون في القرار مبرًرا للعودق 
تبرير  خفاقاتهم المتكّررق  لض المفاوضام، ويستغّلون أي نجاا جزئي يتحق  علض المستوى الدولي ل

 وا  رارهم علض المضي في نه  التسوية ذاته.
ينبغي أن يستغل هذا القرار لتضيي  الخنا  علض العدو، وعزله دولًيا، ووقم التنسي  األمني معه، 
وت عيد المقاومة بنشكالها كافة ضدب، باعتبارب جزًما من مسيرق الشعب الفلسطيني النضالية. ولعّل 

ه أّنه كشم، بوضوا، مدى ضعم الكيان ال هيوني وعزلته الدولية، وهو ما ي ضاعم من أهم ما في
 األمل والعزم بالقدرق علض تحقي  االنت ار عليه.

 26/12/2016، العربي الجديد، لندن
 

 القرار الذي أدان االستيطان وأدان السيسي! .48
 ساري عرابي

ديسمبر كانون األول، وتضمن  دانة  23الذي  در مسام الجمعة  2334قرار مجلس األمن رقم 
واضحة ومباشرق لالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية و"القدس الشرقية"، انطوى علض مسنلتين 
مهمتين، تت ل األولض منهما بالقرار ذاته ومفاعيله فيما يخّل القضية الفلسطينية، وتتعل  الثانية 

 ارقام ودالالم.بالسلوك الم ري  زام القرار وما استتبعه من مف
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 في لحظة القرار
أن تتبنض  -وهذا حال األمم المتحدق-بداهة ال ي توقم من أي منظمة دولية تتسم للعضوية اإلسرائيلية 

في قراراتها وجهة النظر الفلسطينية األ يلة أو مواقم المقاومة الفلسطينية، السيما أن األطروحة 
الفلسطينية هي مشروع حل الدولتين عبر التسوية السلمية،  الوحيدق المقدمة اليوم عربيا ودوليا للقضية

 ولكن هذا ال راع الطويل والمرير سيحسم في النهاية بالمراكمة.
ذا كان القرار يفتقر  لض األدوام التنفيذية الكفيلة بحمل " سرائيل" علض تنفيذب، ف ّنه جام في لحظة  وا 

هية اإلسرائيلية الداعية  لض ضّم الضفة الغربية أرضا بالغة الحرج فلسطينيا ودوليا، فبينما تت اعد الر 
بال سكان، ي  وم الكنيسم اإلسرائيلي بالقرامق األولض علض قانون "التسوية" الذي ي شّرع البهر 

 االستيطانية.
أما دوليا ف ن الغموس اإلستراتيجي يخيم علض العالم كله ال علض المنطقة العربية فحسب، وهو األمر 

مم رحيل  دارق أوباما التي تغادر مم انقسام المهسسة األميركية بشنن المقاربام الالزمة الذي يتعم  
تجاب المنطقة واألولويام األميركية في العالم، ومم مجيم  دارق جديدق تبدو أسوأ من كل ما سبقها 

ن كانم سياساتها ال تزال مجهولة، ورئيسها غريب األطوار ويفتقر  لض التجربة السياسية  .وا 
ل ال  القضية الفلسطينية هو خطوق في  -في لحظة حرجة هذا و فها- ن استثمار الفر ة 

مراكمة الفعل، دون أن يعني ذلك تعل  النضال الفلسطيني بنوهام الشرعية الدولية، ودون أن يكون 
هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة الكيان ال هيوني، ألن الموضوع برمته منوط بمثابرق العرب 

لسطينيين وقدرتهم أوال علض تعزيز هذب القرارام، وثانيا علض توظيفها االنتقائي في عزل " سرائيل" والف
 ومقاطعتها وشرعنة المقاومة الفلسطينية.

فبالرغم من بنام القرار علض مشروع حل الدولتين، وتضمنه دعوق لمنم "جميم أعمال العنم ضد 
، وهو ما يمكن توظيفه ضد المقاومة الفلسطينية، المدنيين بما فيها أعمال اإلرهاب" دون تف يل

وكذلك دعوته الطرفين  لض "االمتناع عن األعمال االستفزازية والتحريس والخطابة الملهبة 
ثارق الوعي وهي  للمشاعر"، بما ي ادر ح  الفلسطينيين حتض في درجة دنيا من المقاومة وا 

 ة )حماس والجهاد اإلسالمي( قد رّحبم به.التحريس ضّد االحتالل، ف ن ف ائل المقاومة الرئيس
 

 إيجابيات القرار
يق د تنكيد انتفام الشرعية عن السلوك االستيطاني  - ن في ديباجته أو بنودب- ن جوهر القرار 

اإلسرائيلي في الضفة الغربية وشرقي القدس، وعدم اعترام مجلس األمن بني تغييرام تجريها 
دانة التدابير الرامية " لض تغيير التكوين الديمغرافي 1967م " سرائيل" علض هذب األرس منذ عا ، وا 
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"، مم تنكيدب أن "علض جميم الدول عدم 1967وطابم ووضم األرس الفلسطينية المحتلة منذ عام 
 تقديم أي مساعدق إلسرائيل تستخدم خ ي ا في النشاطام االستيطانية".

امتناع دولة واحدق عن الت ويم هي الواليام دولة، و  14وحينما يخرج قرار بهذب ال يغة بت ويم 
المتحدق األميركية، في فر ة نادرق في التاري  ال تستخدم فيها أميركا ح  النقس )الفيتو( لحماية 
" سرائيل"، وقبل مجيم  دارق دونالد ترمب التي تعول عليها المهسسة اإلسرائيلية الحاكمة لتمرير 

ستباقية وفر ة يمكن استثمارها لعزل " سرائيل" دوليا، وتعزيز مشاريعها االستيطانية؛ ف نها حركة ا
 حركة المقاطعة ضدها.

يحتاج النضال  -التي أقامتها القوى الكبرى وبقرارام األمم المتحدق-من الناحية العملية ف ن " سرائيل" 
 ضدها علض األرس بما في ذلك القتال  لض عزلها دوليا، وتدعيم أي خطوق يمكن أن تهدي  لض
مقاطعتها، ألن من ركائز القّوق ال هيونية الحمايَة الدولية، وتهشيم  هذب الحماية ينبغي أن يكون هدفا 

 كفاحيا للفلسطينيين.
لكن هذب القرارام ال تنعكس مفاعيلها في واقم ال راع  ال بقدرق العرب والفلسطينيين علض استثمارها، 

مل علض حمايتها  قليميا ودوليا، أو بحشد الجهود  ْن باالتفا  علض أدوام المقاومة الفعلية والع
 السياسية واإلعالمية والقانونية في معركة حقيقية ومفتوحة لعزل " سرائيل" دوليا.

تجربة هذا القرار وامتناع أميركا عن الت ويم يشيران  لض أن اإلمكانية كانم مفتوحة دائما لفعل 
م متة، وأميركا نفسها ال تخلو من التناقضام التي  المزيد عربيا وفلسطينيا، ألن العالم ليس كتلة

يمكن االستفادق منها، ولكن المشكلة لم تكن موضوعية فحسب، ولكنها في جانب منها مشكلة ذاتية 
 عربية وفلسطينية.

عن السير في  -أو انعدام اإلرادق-لكن وبالرغم من هذب المشكلة العربية والفلسطينية واستمرار العجز 
وقوية لعزل " سرائيل"، ف ن فشل القرار في كل األحوال كان سي ّب في  ال  السياسة  خّطة جاّدق

شرعية معنوية، وفي المقابل  -في أقل أحواله-االستيطانية اإلسرائيلية،  ذ كان هذا الفشل سيمنحها 
 ف ن نجاحه مكسب معنوي للفلسطينيين، ولكنه مكسب يمكن االستفادق منه والبنام عليه.

 
 يسيسّر الس

السلوك الم ري بخ ول القرار يندرج في هذب المشكلة العربية، وهي مشكلة كانم قائمة دائما في 
مقاربتها للقضية الفلسطينية، ولكن االنكشام العربي لم يكن في أي يوم كما هو الحال اآلن، وذلك 

الب عبد الفتاا ألن العالقام الم رية اإلسرائيلية لم تكن يوما بالمتانة التي هي عليها منذ انق
 السيسي.
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يبدو السلوك الم ري هنا في ظاهرب متناقضا ومرتبكا، وذلك ألن م ر هي التي تقدمم بمشروع 
 دانة االستيطان الذي سحبته الحقا، وهو ما يستدعي السهال ال عن سحب المشروع  ذ  ن ذلك 

 في األساس؟! متوقم بالنظر  لض عالقام السيسي باإلسرائيليين، ولكن عن تقديم المشروع
نما هو ثمرق عمل عربي مشترك تمثله كل من  الحقيقة أن مشروع القرار ليس عماًل م ريا خال ا، وا 
اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشنن الفلسطيني والمجموعة العربية في األمم المتحدق، وألن م ر 

س األمن، ف نها السبيل الطبيعي هي الدولة العربية الوحيدق التي تتمتم اآلن بعضوية مهقتة في مجل
 للمجموعة العربية لطرا المشروع علض مجلس األمن.

وبالرغم من تدني السقم العربي فيما تعل  بال راع مم الكيان ال هيوني، ف ن هناك ثوابم عربية 
تشكلم في حدود هذا السقم، من ضمنها رفس االستيطان اإلسرائيلي علض األراضي الفلسطينية 

 ، وقد  ار هذا الموقم جزًما من فكر وممارسة الدبلوماسية العربية.1967م المحتلة عا
والذي يبدو أن البعثام الم رية ذام الشنن قد ت رفم بشكل احترافي وبيروقراطي معتاد وعلض 
أساس ما استقر لدى الدبلوماسية العربية بخ ول القضية الفلسطينية، مم لمسة م رية خا ة 

لة والسيئة التي أقحمم علض نل القرار. فالخلل الذي يفسر تناقس تمثلم في الن ول المشك
وارتباك الموقم الم ري قد يكون في ضعم التنسي  الم ري الداخلي ما بين الجهام الدبلوماسية 

 وعبد الفتاا السيسي.
أما سحب مشروع القرار فهو نتيجة الت ال اإلسرائيليين بالسيسي، فبحسب ما نشرته نيويورك تايمز 

ديسمبر كانون األول وبحسب معلومام من داخل فري  ترمب، ف ن السيسي هو الذي بادر  22ي ف
باالت ال بترمب ليخبرب بنيته تنجيل مشروع القرار قبل أن يقرر سحبه الحقا. وهذا يعني غالبا كذب 

فكار عن مبادرق ترمب باالت ال ووعدب بتقديم أ -لتبرير سحبهم مشروع القرار-ما أشاعه الم ريون 
 لحل ال راع ينبغي أال تكبلها قرارام مسبقة!

ذام ال حيفة تحدثم عن ات ال اإلسرائيليين بالم ريين لسحب القرار بعدما تبين أن أميركا لن 
تستخدم حقها في "الفيتو"، وقد كانم االستجابة الم رية بهذا الشكل من الوضوا واإلمعان حتض ولو 

حراج، وحتض لو أعادم دول أخرى )هي السنغال وماليزيا تعرضم م ر لهذا القدر الهائل من اإل
وفنزويال ونيوزيلندا( تقديم المشروع، األمر الذي يعني أن عالقام السيسي باإلسرائيليين عميقة 

 ومتينة  لض هذب الدرجة!
هذب المفارقة عّبرم عنها ال حافة اإلسرائيلية التي شكرم السيسي بالخط العريس وهاجمم الرئيس 

ركي باراك أوباما، وهي مفارقة تخت ر حكاية االنقالب الم ري كلها،  ذ يبدو أن الدور األمي
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اإلسرائيلي خلم االنقالب كان قديما وعميقا، بما يفسر كلمة رئيس الهيئة السياسية واألمنية في وزارق 
 الحرب اإلسرائيلية عاموس جلعاد حينما قال  ن "السيسي معجزق  سرائيل".

 25/12/2016، دوحةالجزيرة نت، ال
 

 الضربة الثانية.. ضربة تالحق ضربة .49
عاناحوم بارني  

، في أخرىضربة  األسبوعبعد الضربة التي تلقتها  سرائيل في مجلس األمن يوم الجمعة ستنتي هذا 
فلسطيني.  –شكل خطاب لوزير الخارجية األميركي كيري، يرسم فيه  يغة التفا  سالم  سرائيلي 

قاييس، مبادئ، يفترس بها أن توجه اإلسرائيليين والفلسطينيين، بما فيها وسيف ل خطاب كيري م
مم تبادل لىراضي، دولة فلسطينية مجردق، ح  عودق للدولة  67خطوط  أساسحدود تقوم علض 

خافم حكومة  سرائيل  –وليس من القرار ضد المستوطنام  –الفلسطينية وغيرها. من هذا الخطاب 
ارم ضدب مساعي ضغط نشطة في واشنطن وفي األسرق الدولية، بما في ؛ وأداألخيرق األشهرفي 

 ذلك أقوال قاسية علض أوباما وعلض كيري علض لسان مسهولين  سرائيليين.
 األمناللغة الفظة التي رد بها نتنياهو أمس علض االمتناع األميركي عن الت ويم في مجلس   ن

"هذا كان خطفا معيبا من  دارق أوباما". "عيب".   نتدل علض شدق الضربة. فقد قال رئيس الوزرام 
هذب هي كلمام ال يفترس برئيس وزرام  سرائيلي أن يقولها لرئيس أميركي قائم. فما بالك انه في 

حقيقي لمثل هذا االدعام. نتنياهو يعتقد أن ما يسم  دونالد  أساسهذب الحالة ليس مهكدا أنه يوجد 
 يسم  به لنفسه. الضفدع يريد أن يكون ثورا. ترامب لنفسه به يمكنه هو أيضا لم 

أدار من هناك  األربعامفي عيد الميالد في هاواي، حي  ولد. ويوم   جازتهيقضي الرئيس أوباما 
المتحدق سمانتا باور ومسهولين كبار في  األمممحادثة متعددق األطرام بمشاركة كيري، السفيرق في 

في مسنلة  األمنمشروع الذي طرا في مجلس القومي. وكان الموضوع هو ال األمنمجلس 
كانم الواليام المتحدق ستستخدم الفيتو أم تمتنم. وخالفا لما نشر،   ذاالمستوطنام. وكان السهال 

من ذلك. وكان  أيامقبل بضعة  اإلشاعامف ن الوفد اإلسرائيلي لم يفاجن بطرا المشروع: فقد ظهرم 
الوفد الفلسطيني،  أماو، بدعوى أن المشروع غير متوازن. هو التو ية باستخدام الفيت األوليميلهم 

فبذكام شديد، نج  في تلطيم حدق المشروع وتكييفه مم السياسة األميركية. وتدعي اإلدارق بننها لم 
 تكن لها أي مساهمة في هذب الخطوق. 

ة لدى الحجة التي رجحم الكف  نأوباما تردد. م در كبير في اإلدارق تحدثم معه أمس فقال: "
، لنتنياهو ووزرام في حكومته، حول أخرىالرئيس كانم مشروع قانون التسوية وسلسلة ت ريحام 
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شذم عن كل ما قاله نتنياهو في الماضي. هذا سار شوطا  األخيرق األسابيمالمستوطنام. وقال: "
بل كان  –ج  تبذل جهدا جبارا لدعم نتنياهو. ولكن هذا ليس فقط لم ين واإلدارقبعيدا. ثماني سنوام 

الداخلي لدى الرئيس بنن هذب المرق ينبغي  اإلحساسله أثر معاكس". وحسب ذاك الم در، فان 
االمتناع عن الت ويم. وعلض الرغم من ذلك قرأ ال يغة وأعاد قرامتها، وفقط عندها و ل  لض 

 القرار. 
عن رأيه في المواضيم  هل كان لتدخل ترامب تنثير علض القرار؟ يبدو أن نعم. ترامب يعرب كل ليلة

التي تطرا علض الرئيس القائم التخاذ القرار فيها. فحكومة  سرائيل، بوقاحة ال بنس بها، توجهم  لض 
ترامب في هذا الشنن، بل وجندته للضغط علض الرئيس الم ري السيسي لسحب قرارب. فذهلوا في 

قرار في األمم  ب حباطي القدس معا . فهم لم يحلموا أن تعمل الحكومتان في القاهرق وفاألبيسالبيم 
بوتين كي تستخدم  –المتحدق ضد المستوطنام. كما أنهم لم يحلموا أن تتوجه  سرائيل سرا لروسيا 

االمتناع عن الت ويم عليه. كل هذب  األمريكانالفيتو علض قرار في مجلس األمن، بعد أن قرر 
مشروعهم بينما النيوزيلنديين سارعوا الن المناورام المدهشة انتهم بفشل ذريم. الم ريون سحبوا 

 يطرحوب مجددا علض جدول األعمال. وفّضل الروس العرب علض  سرائيل. 
سيرفم  لض المجلس تقرير عن البنام  أشهرالمعنض العملي لقرار مجلس األمن محدود. كل ثالثة   ن

حدق ستستخدم الفيتو، في المستوطنام. أحد ما سيقترا فرس عقوبام علض  سرائيل. الواليام المت
وفي النهاية سيجر الموضوع للبح  في المحكمة الدولية في الهاي. الواليام المتحدق ليسم عضوا 

 فيها. 
ولكن ستكون للقرار  ثار أخرى. في الكونغرس األميركي ستطرا اقتراحام لوقم المساعدام 

ليه ترامب:  مم االتجاب الذي يشد األميركية لىمم المتحدق ومهسساتها. وتتواف  مثل هذب االقتراحام 
المتحدق فكفيلة بنن تغير كل  واألممالقادمة  اإلدارقالقطيعة بين  أماولها  مال طيبة في أن تتخذ. 

منظومة العالقام الدولية. وهذا، بالطبم، البداية فقط. ترامب يريد أن يغير التوازن الحساس بين 
 القوى العظمض النووية في العالم. 

. والنتيجة ستكون زيادق تعل   سرائيل األمريكان أعقابرائيل ستكون ملزمة في السير في حكومة  س
 أمس. نتنياهو عاقب أفريقيابنميركا وابتعاد احتمال تحسين العالقام مم دول النفط ومم دول في 

يعد  . ق ة كبيرق. لمأوكرانياللتشاور السفير من نيوزيلندا وأجل زيارق رئيس وزرام  أعادالسنغال، 
 السفرام من موسكو، بيجين، باريس، لندن أو والعوذ باهلل واشنطن. 
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 أدوميمداخلية. البيم اليهودي يطالب علض سبيل الرد ضم معاليه  أمامهاالتي يقم  األساسالمشكلة 
والتوجه  لض بنام واسم في الضفة. نتنياهو يعرم أن مثل هذا القرار سيسرع فقط مسيرق تجلبنا حتض 

 . أفريقياعلض نمط جنوب المقاطعة 
التي ارتكبم علض  األخطامالمتوقعة وغاضب من  األضرارمثل  سرائيليين كثيرين، أنا قل  من 

الطري ، من الغرور، من االنجرام، من الجمود.  ولكن يسب  كل هذا الجوهر. فبعد خمسين سنة 
ضد  فر، حان وقم  14ة من الغمز، التضليل والخداع الذاتي يسعض العالم الن يقول لنا، بنغلبي

الحقيقة. ال يمكن االستمرار في بنام المستوطنام والتطلم  لض السالم في نفس الوقم. في هذا 
علض حد سوام. ال يمكن موا لة أكل  اإلنسانالموضوع محقون مستوطنو عمونة ومنظمام حقو  

بقاههاهذب الكعكة  لن يكون في المدى كاملة. السهال ليس المستوطنام أم السالم: فالسالم  وا 
 المنظور. السهال هو المستوطنام أم دولة  سرائيل اليهودية والديمقراطية، العضو في األسرق الدولية.

 يديعوت أحرونوت
 26/12/2016الغد، عّمان، 

 
 ر:كاريكاتي .51

 

 
 25/12/2016، الين أونفلسطين  


