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 توسطفي البحر الم اإلسرائيليةلتفجير حقول الغاز خططت  حماس: "يديعوت" .1

حمراس  أننشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، يوم، انه يستدل مما نشرر فري ترونس،  :رام هللا
خططررت سرسررال مةمونررة مررن ابليررات البحريررة الصرر(يرو لالكاشررطاتن، ونلررى مررتن كررل من ررا نشرررات 

 في البحر المتوسط. اسسرائيليالكيلوغرامات من المواد الناسفة، لم اةمة حقول ال(از 
ب تحليررل مررا نشررر فرري تررونس، فرران هررةا هررو سررالح ابخرررو الررةي خططررت حمرراس لالحتفررا  برره وحسرر

 إةا إال. وبالنسبة سسرائيل فان المقصود سيناريو رهيب يصعب مواة ته، إسرائيلللمعركة القادمة مع 
، تمكنت من التبكير الغتيال الدماغ الةي يقف وراء تشكيل هةه المن ومة، وفق الصرحيفة اسسررائيلية

العمل المكثف الةي قام به م ندس حمراس محمرد الرزواري الرةي اغتيرل  أن ابنالتي أضافت: يتضح 
في تونس، لبناء من ومة طرائرات غيرر موهولرة للتن ريم كران خطيررا فري حرد ةاتره، ولكنره لريس السربب 

 الةي يةعل ة ة ما ت(تاله.
هو الةي نفرة نمليرة االغتيرال، كمرا  لياسسرائيكان الموساد  إةاوقالت "يديعوت": يمكن االفتراض انه 

خطرر واضرح وفروري  إلرىفري ترونس، فران السربب الرئيسري الرةي حرول الرزواري  اسنرالمتدني وسرائل 
 أنالتونسررية، يتضررح  اسنررالمبالنسرربة سسرررائيل، يتواةررد تحررت المرراء ولرريس فرري الةررو. فحسررب وسررائل 

، نلرى تطروير وحردو األخيرروصف سنة ، وبشكل خاص خالل الناألخيرينالزواري ركز خالل العامين 
 كاشطات تعمل تحت الماء، "انتحارية"، يمكن ا حمل كمية من المواد الناسفة.

هي التي تقف فعرال وراء اغتيالره، فران هرةه العمليرة كانرت كمرا يبردو نترا   إسرائيلكانت  إةاوأضافت: 
تلف الم ن والم ارات فري ة ود استخبارية شارك في ا نشرات وربما مئات رةال االستخبارات من مخ

 الموساد والشاباك وشعبة االستخبارات.
ويستدل من الصورو االسرتخبارية للرزواري، وفرق "يرديعوت"، انره ترم تةنيرده لحمراس قبرل سرنوات كثيررو، 
لكنرره كرران نلررى اتصررال وثيررق، أيضررا مررع حسررن اللقرريس، رئرريس وحرردو تطرروير األسررلحة فرري حررزب هللا 

 ن.إسرائيل إلىفي نملية نسبت  2013 أوللالةي اغتيل في كانون 
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وكمررا يبرردو، وفررق الصررحيفة اسسرررائيلية، فقررد نةررح الررزواري بترةمررة معرفترره فرري مةررال الطررائرات غيررر 
 اسبحررارفرري مةررال العمررل تحررت المرراء، وقررام بتطرروير آليررات بحريررة صرر(يرو، يمكن ررا  أيضرراالموهولررة، 
نشرررررات  إلررررىمسررررافات تصررررل  ال رررردف، حتررررى نلررررى إلررررىتحكررررم نررررن بعررررد وتوةي  ررررا  أة ررررزوبواسررررطة 

 الكيلومترات.
 إلرىوختمت يديعوت ما نشرته برالقول: حسرب التك نرات كران يخطرط سرسرال هرةه الكاشرطات البحريرة 

 نليه وضعت حدا لمخططاته. إطالق ا. لكن العيارات التي تم إسرائيلحقول ال(از خالل مواة ة مع 
 26/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 ستيطان يؤسس لمفاوضات إنهاء االحتاللعباس: قرار إدانة اال .2

شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، وةميع "محمود نباس  يةفلسطينالة السلطهنو رئيس  :رام هللا
الخاص  2334األصدقاء في العالم، بحصول دولة فلسطين نلى قرار مةلس األمن الدولي رقم 

 الةي ترأسه مساء اسثنين ،زية لحركة فتحفي مست ل اةتماع اللةنة المرك ،سنبا وقال ."باالستيطان
من االنتراضات، وألول  ناما   36في مقر الرئاسة برام هللا، "هةا القرار الةي ةاء بعد  26/12/2016

مرو يوتي ليؤكد نلى مرةعيات وقرارات الشرنية الدولية ةات الصلة، وليثبت رفض العالم لالستيطان 
 بما في ا القدس الشرقية". 1967فلسطينية المحتلة منة نام بانتباره غير شرني نلى كامل األرض ال

سسرائيل بضرورو االمتثال لقرارات الشرنية  "نحن نعتقد أن هةا القرار أصبح واضحا   قائال :وأضاف 
 ".1967الدولية، بما في ا التمييز في المعامالت بين إسرائيل واألرض المحتلة نام 

ا، ف و يثبت األسس التي من الممكن البناء نلي ا مستقبال من وتابع الرئيس أن "القرار كان واضح
أةل البدء بمفاوضات ةادو سن اء االحتالل نلى أساس مرةعيات وقرارات الشرنية الدولية، كما 
يم د الطريق لنةاح المؤتمر الدولي للسالم الةي تدنو إليه فرنسا في منتصف الش ر المقبل، ونومل 

 ولية وةدول زمني سن اء االحتالل اسسرائيلي لبالدنا". أن يخر  المؤتمر بآلية د
 26/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 التوجه إلى مجلس األمن بالبند السابع خيار فلسطينيالمالكي:  .3

د. رياض  الفلسطيني ": حةر وزير الخارةيةاسلكترونية"األيام  ،نبد الرؤوف أرناؤوط -القدس 
، 26/12/2016 الكي، في حديث نشرته "األيام" في صفحت ا األولى بعددها الصادر يوم االثنينالم

من أنه إةا ما تمادت الحكومة اسسرائيلية في االستيطان بعد قرار مةلس األمن، فإن فلسطين 
ا ستدرس التوةه إلى المةلس مةددا ؛ لطلب قرار ضمن البند السابع من ميثاق األمم المتحدو، وربم
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وكشف المالكي النقاب نن "أننا  نتيةة ل ةا التوةه. "إسرائيل"نبدأ بالحديث نن نقوبات تفرض نلى 
سوف ُنفّعل طلب انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في األمم المتحدو من خالل مةلس األمن، 

ل م(ادرو ونحن ندرس ةلك بكل ةدية، أما متى وكيف نبدأ بمثل هةه الة ود، هل نبدأ ب ا ابن قب
 إدارو أوباما أم مع بداية العام بشكل تدريةي؟ كيف نقوم بةلك؟ هةا كله قيد الدرس".
وأضاف المالكي:  ورفض وزير الخارةية الكشف نن الخطوات القادمة بعد قرار مةلس األمن.

"األهم من كل ةلك هو أنه يمكن في هةه اللح ات لكل من توثر وتوةى من السياسات االستيطانية 
ر كل السنوات الماضية أن يتقدم إلى المحكمة الةنائية ضد المسؤولين اسسرائيليين، ونلى رأس م نب

المسؤولون السياسيون باالسم. إن م هم من تسببوا باألةى لكل هؤالء؛ من خالل ما أقدموا نليه من 
 ".2334إةراءات مخالفة للقانون الدولي ومخالفة للقرار الةي صدر نن مةلس األمن 

 26/12/2016 ،يام، رام هللااأل
 

 "الجنايات" و"جنيف" من جملة الردود على غطرسة حكومة المستوطنينمحكمة عريقات:  .4
قرال أمررين سرر اللةنررة التنفيةيرة لمن مررة التحريرر الفلسررطينية، : ةيفرارا سررمارو ومعرن الريمرراوي -رام هللا 

سرررة حكومرررة المسرررتوطنين، نضرررو اللةنرررة المركزيرررة لحركرررة فرررتح صرررائب نريقرررات، إن الررررد نلرررى غطر 
المسررتمرو فرري ةرررائم االسررتيطان، والقتررل، واالنتقرراالت، والحصررار، والترري أدارت   رهررا لرسررالة العررالم 
أةمع، ستكون بةملة من الخطوات من ا محكمة الةنايات الدولية للن رر فري مختلرف ةررائم االحرتالل 

 ونلى رأس ا االستيطان.
، ومررا سرربقه مررن 2334، إن كرران قرررار مةلررس األمررن 26/12/2016 وقررال نريقررات لررر"وفا"، يرروم االثنررين

ن مرررا يةرررري مرررن أ إلرررى، تشرررير 478 -465 - 452 - 446قررررارات مرررن المةلرررس تتعلرررق باالسرررتيطان 
انت اكررات لالحررتالل، يحاسررب نلي ررا القررانون الرردولي، فإننررا سررندنو سويسرررا الدولررة بصررفت ا الحاضررنة 

و، التخرراة الخطرروات الالزمررة لوقررف الةرررائم الحاصررلة فرري المتعاقررد األطرررافالتفاقيررات ةنيررف، لرردنوو 
 األرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في شرقي القدس.

 26/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 على قرار مجلس األمن هستيرية اإلسرائيليةعشراوي: ردود الفعل  .5
حرير الفلسطينية حنان نشراوي ردود الفعل وصفت نضو اللةنة التنفيةية لمن مة الت :رام هللا

ن، الةي أدان االستيطان، بال ستيرية وغير العقالنية، 2334اسسرائيلية نلى قرار مةلس األمن رقم ل
 مؤكدو أن ا ردود غير مسؤولة ومنفلته من نقال ا.
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يد ، إلى ال ةوم شد26/12/2016 وفي هةا السياق، أشارت نشراوي في بيان صحفي يوم االثنين
لى نية اللةنة المحلية للتخطيط والبناء اسسرائيلية في القدس المحتلة، و ، "إسرائيل"الل ةة الةي شنته  ا 
وقالت في هةا السياق: "إن هةه الممارسات تعبر نن استيطانية.  عير امشندو المصادقة نلى 

يعكس تصعيد سياسي خطير يؤكد ننة ية وغطرسة إسرائيلية في مواة ة المةتمع الدولي، و 
 ال لوسة السياسية والعقلية المتطرفة التي أوصلت الوضع ل ةه المرحلة من التوزم واالنفةار".

 26/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ومقاطعتها "إسرائيل"قرار إدانة االستيطان يعزز محاكمة  .6
يدين االستيطان  ية أنضائه قرارا  بعد توييد مةلس األمن الدولي ب(الب: ميرفت صادق -رام هللا 

، بما في ا شرقي القدس، ينش(ل الفلسطينيون بإمكانية 1967 سنةاسسرائيلي نلى األراضي المحتلة 
 وتعزز مقاطعت ا.  "إسرائيل"استثمار هةا القرار في مواة ة دولية قد تفضي إلى محاكمة 
الباب من أةل المفاوضات والوصول إلى وبينما قال الرئيس الفلسطيني محمود نباس إن القرار يفتح 

حل الدولتين و"القدس الشرقية ناصمة لدولة فلسطين" يعتقد مراقبون أن األهم هو وضع األرضية 
 بسبب أنشطت ا االستيطانية، وتعزيز مقاطعت ا دوليا.  "إسرائيل"القانونية لمحاكمة 

للفلسطينيين في تقديم م للشكاوى  ونيا  قان ورأى الخبير القانوني ةور  ةقمان أن القرار يعطي أساسا  
االستيطان إلى المحكمة الةنائية الدولية، إال أنه يتساءل  نبر السلطة أو المؤسسات األهلية ضدّ 

نن قدرو القيادو الفلسطينية نلى االستفادو من القرار، أم أن ا سترةئ ةلك لعدم توفر اسرادو السياسية 
 ولدستون الخاص بالتحقيق في العدوان نلى غزو.ةمع تقرير  أو للض(وط الدولية، كما حدث سابقا

 26/12/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 مطالبة بوقف االستيطانالمؤتمر باريس سيضع محددات العملية السلمية بما يشمل  :المالكي .7
قال مسؤولون فلسطينيون إن مؤتمر باريس الةي ُيعقد منتصف الش ر : محمد يونس -رام هللا 
الةي يدنو إلى وقف االستيطان. وأوضحوا أن  2334، يستند إلى قرار مةلس األمن الرقم المقبل

إدارو الرئيس باراك أوباما سُتس م في وضع رؤيا للحل السياسي في المؤتمر الةي يعقد قبل أيام من 
من من ضربة أمريكية ثانية في أنقاب قرار مةلس األ "إسرائيل"انت اء والية أوباما، ما يعزز قلق 

 االستيطان. ضدّ 
وقال وزير الخارةية الفلسطيني رياض المالكي لر"الحياو" إن مؤتمر باريس سيضع محددات العملية 

قامة دولة 1967بوقف االستيطان، واالنسحاب إلى حدود  "إسرائيل"السلمية، بما يشمل مطالبة  ، وا 
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ية السياسية"، و"ستنتج ننه رؤيا فلسطينية وناصمت ا القدس. وأوضح أن "المؤتمر سيضع بارومتر للعمل
 ونلى مساهمات األطراف الفانلة، بما في ا إدارو الرئيس أوباما". 2334للحل تقوم نلى القرار األممي 

 27/12/2016 ،الحياة، لندن
 

 للتوصل إلى اتفاق يؤكد على حل الدولتين الدولي فرنسا تهدف من خالل المؤتمر :عريقات .8
قال مسؤول فلسطيني كبير اشترط ندم الكشف نن اسمه لوكالة فرانس : القدس المحتلة -لأ ف بن 

ستحضر  م مة ةدا   "دوال   أن فرنسا "بدأت بالفعل بتوةيه الدنوات لحضور المؤتمر" مؤكدا   إنبرس 
سالميةودول نربية  األمنفي مةلس  األنضاءمن ا الدول الخمس   ".وأفريقيةوآسيوية  وأوروبية وا 

فرنسا "ت دف من  أنلتحرير الفلسطينية صائب نريقات لوكالة فرانس برس مين سر من مة اأكد وأ
 ".1967اتفاق يؤكد نلى حل الدولتين بناء نلى حدود نام  إلىخالل هةا المؤتمر للتوصل 

 26/12/2016 ،الغد، عّمانموقع صحيفة 
 

 نيينللفلسطيإساءة لسمعة البحرين واستفزاز بالبحرين هو  إسرائيلياستقبال وفد : حماس .9
طالبت حركة حماس الردول العربيرة واسسرالمية بالعمرل نلرى وقرف ةميرع أشركال التطبيرع مرع إسررائيل 
ن ائرره فرري ةميررع المةرراالت، وةلررك فرري إطررار تعليررق الحركررة نلررى اسررتقبال وفررد إسرررائيلي فرري مملكررة  وا 

 البحرين.
فرري  ررل تزايررد وتيرررو  إن اسررتقبال الوفررد اسسرررائيلي فرري البحرررين ةرراء، "فرري بيرران ل ررا-وقالررت الحركررة 

التعرراطف الرردولي مررع القضررية الفلسررطينية ودنررم حررق الشررعب الفلسررطيني، وتنررامي حركررات المقاطعررة 
 ."الدولية سسرائيل بوشكال ا كافة

ونبرررّرت نررن اسررت(راب ا واسررت ةان ا مررن قيررام مةمونررة مررن الشخصرريات والتةررار فرري البحرررين بررالرقص 
 مرُةل وشائن".مع أنضاء الوفد، في م  ر وصفته بونه "

وانتبرت حماس ةلك إساءو لسمعة البحرين واستفزازا لمشانر الشعب الفلسطيني الةي ترتكب إسررائيل 
 في حقه ةرائم نلى مرأى العالم ومسمعه.

 26/12/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 تطالب بإحالة ملف االستيطان إلى "الجنايات الدولية" الفلسطينية فصائلال .11
ل فلسررطينية رئيسررية، بإحالررة ملررف االسررتيطان إلررى محكمررة الةنايررات الدوليررة نقررب طالبررت فصررائ: غررزو

 قرار مةلس األمن بشون وقف االستيطان اسسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة.
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وشررددت الفصررائل المنضرروية تحررت لررواء تةمررع "القرروى الوطنيررة واسسررالمية"، فرري بيرران صررحفي، مسرراء 
ضرررورو مواصررلة المسرراني واالتصرراالت الدوليررة مررن أةررل إلررزام إسرررائيل ، نلررى 2016-12-26االثنررين 

وتضررم "لةنررة القرروى"، حركررات "فررتح" و"حمرراس" و"الة رراد اسسررالمي"، والةب ررة  بقرررار مةلررس األمررن.
الشررررعبية لتحريررررر فلسررررطين، والةب ررررة الديمقراطيررررة لتحريررررر فلسررررطين، باسضررررافة إلررررى بعررررض الفصررررائل 

مررع الرردولي سحالررة ملررف االسررتيطان إلررى المحكمررة الةنائيررة الدوليررة، ودنررت الفصررائل المةت الصرر(يرو.
 نلى انتبار أنه "ةريمة حرب مستمرو ضد الشعب الفلسطيني".

لزام رررا بقررررارات  وأكررردت نلرررى ضررررورو محاكمرررة االحرررتالل اسسررررائيلي نلرررى االسرررتيطان، ومحاسررربت ا وا 
ن مةلرس األمرن الردولي والةمعيرة العامرة الشرنية الدولية والقانون الدولي وخاصة القرارات الصادرو نر

 التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية.
والةمعررة الماضررية، أصرردر مةلررس األمررن، قرررار ا يطالررب فيرره إسرررائيل بوقررف االسررتيطان بشرركل فرروري 

 وكامل في األراضي الفلسطينية المحتلة.
 26/12/2016، فلسطين أون الين

 

 وتشكر الدول التي دعمته لرافض لالستيطانا"مركزية فتح" تثمن قرار مجلس األمن  .11
يوم اسثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام  نقدت اللةنة المركزية لحركة فتح اةتمانا ل ا مساء :رام هللا

 هللا، برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود نباس.
قررار مةلرس وأوضحت اللةنة المركزية في بيان ل ا، أن ا ناقشرت مةمونرة مرن القضرايا ال امرة؛ من را 

 المتعلق باالستيطان، مثمنة هةا القرار وشكرت الدول التي صوتت لصالحة. 2334األمن 
وقالت اللةنة، إن البراب سريبقى مفتوحرا أمرام الحرراك الردولي مرن أةرل تثبيرت الحقروق الوطنيرة للشرعب 

قامرررة دولرررة فلسرررطينية وناصرررمت ا القررردس  الفلسرررطيني، نحرررو تعزيرررز الة رررد الرامررري سن ررراء االحرررتالل وا 
كمرا ناقشرت اللةنرة توزيرع الم رام برين مختلرف األنضراء، وقرررت االنت راء  .1967الشرقية نلى حردود 

 من هةا األمر خالل االةتماع المقبل، وةلك بعد استكمال المشاورات.
 النطالقة الثورو الفلسطينية. 52وتقدمت اللةنة بالت نئة ألبناء حركة فتح وأبناء شعبا، بالةكرى الر

كمرررا قرررررت دراسرررة  دنررروو األقررراليم والفعاليرررات الحركيرررة والوطنيرررة لالحتفرررال برررةكرى االنطالقرررة. وقرررررت
التوازنرررات فررري التعيينرررات برررالمةلس الثررروري النعقررراده بعرررد االنت ررراء مرررن احتفررراالت االنطالقرررة، والة رررد 

 ل.الدولي الرامي لعقد مؤتمر باريس الدولي المتوقع انعقاده في الخامس نشر من الش ر المقب
 26/12/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
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 فتح تشكل فريقًا فلسطينيًا لمتابعة قرار مجلس األمن ضد االستيطان .12
أمررس اسثنررين أنرره سرريتم تشرركيل فريررق فلسررطيني لمتابعررة قرررار مةلررس « فررتح»حركررة  تأنلنرر: وكرراالت

نضرررو اللةنرررة المركزيرررة للحركرررة محمرررد  وقرررال«. اسسررررائيلي»األمرررن الررردولي األخيرررر ضرررد االسرررتيطان 
يفتح أبوابا  مشرنة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني، ف و انتراف »اشتيه، إن قرار مةلس األمن 

يصرب »وأضراف أن القررار  «.دولي بون االستيطان غير شرني وغير قانوني ولم يعد مقبوال  اسرتمراره
ابع لحركررة فررتح، والترري نّصررت نلررى تشررةيع المقاومررة فرري صررلب االسررتراتيةية الترري أقرهررا المررؤتمر السرر

  «.الشعبية، والةهاب للمن مات الدولية وتعزيز المقاطعة االقتصادية دوليا  نلى إسرائيل
القرار ليس نصرا  معنويا  فقط برل هرو إشرراك لكرل العرالم فري مراقبرة النشراطات االسرتيطانية »وةكر أن 

م األمين العام لألمم المتحدو تقريرا  دوريا  لمةلس األمن حول ومكافحت ا، كونه تضمن بندا  يوةب تقدي
وأوضرررح اشرررتيه أن فلسرررطين ستشررركل فريقرررا  بالتعرراون مرررع مكترررب األمرررم المتحررردو لتنسررريق  «.االسررتيطان

توثيق مصرادرو األراضري والبنراء االسرتيطاني، ووضرع اليرد نلرى مصرادر »رالشؤون اسنسانية لاوتشان ل
 «.ات االحتالل غير الشرنية نلى األرضالمياه، وغيرها من نشاط

قرار مةلس األمن رغم أنه يقع تحت البنرد السرادس، ولريس السرابع، أي ال ُيعمرل »ونبه اشتيه إلى أن 
أدوات تنفية بالقوو أو بفرض العقوبات الدولية، إال أنه يفتح البراب للتوةره مررو أخررى وتقرديم قررار ضرد 

وأوضررح أنرره يشررةع «. مررا يمكننررا مررن تفعيررل المقاطعررة الدوليررةاالسررتيطان ليكررون تحررت البنررد السررابع، ك
الةانرررب الفلسرررطيني نلرررى الطلرررب مررررن الررردول األوروبيرررة اتخررراة إةررررراءات بحرررق حملرررة ةنسررريات ا مررررن 

 المستوطنين الي ود، كون تواةدهم نلى أراض فلسطينية غير شرني بإةماع نالمي.
 27/12/2016الخليج، الشارقة، 

 
 "الجهاد"حماس و مشاركةالخيار األول و  المجلس الوطني لبحث عقدفصائل مع ال تواصلنااألحمد:  .13

كشف نضو اللةنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الوطنية في الحركة نزام األحمد،  :رام هللا
 نن اتصاالت ةرت مع الفصائل نقب المؤتمر العام السابع، لبحث ترتيبات نقد المةلس الوطني.

قراء مررع تلفزيرون فلسررطين ضرمن برنرامج "حررال السياسرة"، يرروم اسثنرين، أن هنرراك وأوضرح األحمرد فرري ل
اةتمانررا قريبررا للةنررة التحضرريرية للمةلررس الرروطني، ب رردف نقررده والوصررول إلررى حكومررة وحرردو وطنيررة 

 تمارس م ام ا بشكل مطلق في الضفة وقطاع غزو ضمن صالحيات مطلقة.
والة رراد اسسررالمي فرري المةلررس الرروطني الةديرررد، ونرروه إلررى أن الخيررار األول هررو أن تشررارك حمرراس 

ولكررن ةلررك يلزمرره تنفيررة االتفاقيررات الموقعررة والوصررول لحكومررة واحرردو، أمررا الخيررار الثرراني فيتمثررل بعقررد 
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المةلس الوطني القائم حاليا، ولدى حماس حرية المشاركة، وةلك إةا ما فشرلت ة رود تشركيل حكومرة 
 واحدو في الضفة وقطاع غزو.

مد أن مواقف فصائل من مة التحرير وحماس والة اد اسسالمي نقب االنتصار الفلسطيني وأكد األح
 الةي تحقق في مةلس األمن مؤخرا؛ وطنية مسؤولة.

وأضاف: "كل الفصائل قالت إن ما تحقق في مةلس األمن إنةاز وطني كبير، يةب أن يتابع، وأول 
 لةي يمثل مقدمة سن اء االحتالل".ما يةب القيام به ابن هو إن اء االنقسام الب(يض ا

وحررول قرررار مةلررس األمررن بإدانررة االسررتيطان والمطالبررة بوقفرره، قررال األحمررد "إن القرروو األخالقيررة لعدالررة 
 قضيتنا ةعلت العالم ينتصر ل ا، رغم الض(وط التي تعرضت ل ا الدول".

األميركيررررة دولررررة  وحررررول التصررررويت األميركرررري فرررري مةلررررس األمررررن، قررررال األحمررررد: "الواليررررات المتحرررردو
، 1967مؤسسررات، والتزمررت نبررر تاريخ ررا السياسرري برررفض االسررتيطان نلررى األراضرري المحتلررة نررام 

وبالتالي هةا موقف سياسي ثابت لإلدارات األميركية المتعاقبة، ولن يكون هناك ت(ير فيه خاصة بعد 
 القرار األخير في مةلس األمن".

بمرررا في رررا القررردس  1967فررري األراضررري المحتلرررة نرررام  وأضررراف: "القررررار تحررردث نرررن إدانرررة االسرررتيطان
 الشرقية، والواليات المتحدو لم ترفض هةا القرار وبالتالي هي ملزمة ب ةا القرار".
 26/2/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 لمواجهة االحتاللساهم في معركة اإلعداد والتطوير  أنه القّسام ُتنّظم حفاًل تأبينيًا للزواري وتؤكد .14

ن مت حركة حمراس وةناح را العسركري كتائرب الشر يد نرز الردين القسرام نصرر اسثنرين، حفرل تروبين 
 للش يد القسامي الطيار التونسي الم ندس محمد الزواري.

نشررادية أدت ررا الةوقررة العسرركرية  وتخلررل الحفررل الررةي ُأقرريم بقانررة رشرراد الشرروا بمدينررة غررزو، فقرررات فنيررة وا 
 تائب القسام، وسط حضور شعبي وفصائلي فلسطيني.التابعة لك

وأكدت كتائب الش يد نرز الردين القسرام أن ةريمرة اغتيرال الشر يد محمرد الرزواري لرن ترؤثر فري معركرة 
اسنررداد والتة يررز، دانيررة  الشررباب العربرري إلررى اقتفرراء أثررر الشرر يد فرري حشررد كررل الطاقررات نحررو الوة ررة 

 ل.الصحيحة وتصويب البنادق نحو االحتال
وقررال متحرردث نسرركري باسررم الكتائررب، إن الشرر يد الررزواري سرراهم بعلمرره فرري تطرروير قرردرات المقاومررة 
الفلسرررطينية بصرررورو نونيرررة ونميقرررة، مشررريرا  إلرررى أن دمررراء العروبرررة واسسرررالم التررري ةررررت فررري نرررروق 

 الم ندس الزواري ست ل سارية ومتدفقة بالعطاء واسبداع.



 
 
 
 

 

 12 ص             4151 العدد:        27/12/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

س الحربررة فرري مواة ررة االحررتالل، مبرقررا  بالتحيررة لررةوي الشرر يد وشرردد نلررى أن كتائررب القسررام سررت ل رأ
 وكرمت كتائب القسام في ختام الحفل، الزواري، ومنحته وسام القدس. الزواري وللشعب التونسي.

 26/12/2016، غزة، موقع حركة حماس
 

 يفلسطينالشعب لم روحه انتصارًا لالشهيد الزواري قدّ ": الشعبية" .15
سرري للةب ررة الشررعبية لتحريررر فلسررطين ةميررل مزهررر، أن الشرر يد الررزواري قرردم أكررد نضررو المكتررب السيا

روحرره انتصررارا  لشررعب فلسررطين، مشررددا  نلررى أن ةريمررة اغتيررال الررزواري تؤكررد نلررى الطررابع اسةرامرري 
 لدولة االحتالل.
حفرررل تررروبين للشررر يد القسرررامي الطيرررار التونسررري الم نررردس محمرررد  خرررالل مشررراركته فررري وأوضرررح مزهرررر

، حركة حماس وةناح ا العسكري كتائب الش يد نز الدين القسام نصرر اسثنرين هن متالةي  الزواري
أن ةريمة اغتيال الزواري لن تزيدنا إال إصرارا  نلى استمرار النضال والمقاومة، شاكرا  وقروف الشرعب 

 التونسي بوطيافه مع نضاالت الشعب الفلسطيني.
 26/12/2016، غزة، موقع حركة حماس

 
 يطلقون النار تجاه معبر الجلمة شمال جنين مقاومون .16

أطلق مقاومون فلسطينيون، في وقرت متروخر مرن مسراء يروم االثنرين، النرار نلرى معبرر الةلمرة : ةنين
شمال مدينة ةنين شمال الضفة ال(ربية المحتلة، وتمكنوا من االنسحاب، فيما شرنت قوات االحرتالل 

 بعمليات تمشيط واسعة.
ئيلية العاشرررو أن نمليررة إطررالق النررار لررم تسررفر نررن وقرروع إصررابات فرري صررفوف وزنمررت القنرراو اسسرررا

 الةنود المتواةدين نلى الحاةز.
وقالت مصادر محلية لمراسلنا، إن مقاومين يستقلون مركبة، أطلقوا النار من مسافة قريبة نلرى ةنرود 

المنطقررة المحيطررة االحررتالل فرري معبررر الةلمررة، ثررم انسررحبوا، فيمررا سررمع دوي إطررالق نررار متقطررع فرري 
وأشرررارت المصرررادر إلرررى أن قررروات االحرررتالل اسرررتدنت تعزيرررزات وانتشررررت نلرررى طرررول شرررارع  برررالمعبر.

 الناصرو ونلى مداخل بلدو الةلمة المةاورو، وشرنت بعمليات تمشيط.
 26/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ن من حماسمقاومين في الضفة من بينهم اثنا أربعةاالحتالل يعلن اعتقال  .17
ةكر تقرير صادر نن ةيش االحتالل، أن قواته أقدمت الليلة الماضية، نلى محمود قديح:  –الخليل 

انتقال أربعة فلسطينيين مّمن وصفت م بر "المطلوبين" بين م مت مين بممارسرة أنشرطة تتعلّرق بالمقاومرة 
 ضد الةنود والمستوطنين.

ين بحركة حمراس مرن نرابلس والسرموع لقضراء الخليرلن ناشط شملتوأشار التقرير إلى أن االنتقاالت 
 ومواطنْين آخرين من مخيم العروب لقضاء الخليلن وبلدو قطنة لقضاء القدسن.

 26/12/2016قدس برس، 
 

 نتنياهو: رد فعلنا على قرار مجلس األمن المناهض لالستيطان "صارم وطبيعي" .18
نيامين نتنياهو، يوم االثنين، رد فعل برالده وصف رئيس الوزراء اسسرائيلي ب: سعيد نموري - القدس

 نلى قرار مةلس األمن الدولي المناهض لالستيطان، بونه "صارم وطبيعي".
وقال نتنياهو، في كلمة له خالل حفل إطالق برنامج لتطوير المةتمع واالقتصراد فري منطقرة الةليرل، 

ان ناقل وصارم ومسؤول وطبيعري شمالي البالد: إن "رد فعلنا نلى قرار مةلس األمن بشون االستيط
 وضروري للتعبير نن رفضنا للقرار".

وأضررراف، فررري التصرررريحات التررري نشررررها مكتبررره نبرررر بيررران اطلعرررت نليررره األناضرررول: "مرررن الم رررم أن 
نواصررل ردنرررا نلرررى هررةا القررررار، حترررى لرررو كانررت هنررراك محاولرررة أو محاولتررران للنيررل مّنرررا خرررالل الشررر ر 

 المقبل".
رد الفعررل الصررارم ألنرره يخلررق األرضررية لتعامررل آخررر معنررا الحقررا، لررةلك وصررف وتررابع: "لكررن ال بررديل لرر

احتةاةنرررا بونررره حررررب نالميرررة هرررو أمرررر سرررخيف. دول العرررالم تحتررررم الدولرررة القويرررة التررري تصرررر نلرررى 
 مواقف ا".

 26/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 ة مرة واحدة فقط باليومنتنياهو يقترح رفع األذان في مساجد القدس والبلدات العربي .19
فررري محاولرررة مرررن رئررريس الحكومرررة اسسررررائيلية بنيرررامين نتنيررراهو، للتوصرررل سةمررراع داخرررل : محمرررد وترررد

االئتالف الحكومي سسكات األةان ونرض مشروع القانون نلرى الكنيسرت للتصرويت، التقرى نتنيراهو، 
برفرع األةان فري مسراةد القردس  يوم اسثنين، بالعديرد مرن وزراء حكومتره واقتررح نلري م أن يرتم السرماح

 المحتلة والبلدات العربية مرو واحدو فقط بدال من رفعه خمس مرات يوميا.
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ويوتي ةلك، في الوقت الةي يسعى نتنياهو إلى تشديد قانون منع األةان، بيد أنه يةد صعوبات داخل 
صلي للقرانون، وةلرك االئتالف الحكومي خاصة من قبل أحزاب الحريديم التي تتحف  نلى المقترح األ

 خشية أن يطال القانون الكنائس والصفارو التي تعلن نن دخول السبت.
 26/12/2016، 48عرب 

 
 "إسرائيل"ليبرمان ينتقد المؤتمر الدولي في فرنسا ويدعو يهودها إلى االنتقال إلى  .21

شررردو المرررؤتمر افي(ررردور ليبرمررران االثنرررين ب اسسررررائيليانتقرررد وزيرررر الررردفاع  :أ ف ب - القررردس المحتلرررة
 الدولي الةي ستعقده فرنسا، دانيا ي ود فرنسا إلى االنتقال إلى إسرائيل.

 سحيرراءدولررة فرري مسررعى  70كررانون الثرراني/ ينرراير المقبررل بمشرراركة  15وتعتررزم فرنسررا نقررد مررؤتمر فرري 
 ة ود السالم المتعثرو بين إسرائيل والفلسطينيين.

اليمينررري القرررومي الرررةي يتزنمررره، فررري تسرررةيل نشرررره بيتنرررا  إسررررائيلمرررن حرررزب  ألنضررراءوقرررال ليبرمررران 
 ”.هةا ليس مؤتمر سالم. هةه محاكمة ضد دولة إسرائيل“الحزب، 
 ”.بومن إسرائيل وسمعت ا الةيدو األضرارمؤتمر ي دف فقط إلى “هةا  أن وأضاف

ت ررم المررؤتمر بمحاكمررة الضررابط الفرنسرري الي ررودي الفرررد دريفرروس الررةي ا اسسرررائيليوشربه وزيررر الرردفاع 
 .1894بالخيانة في فرنسا العام 

فرري  األنليسررت فقررط محاكمررة ضررد إسرررائيل. مررا يحضرررون لعقررده  إن ررابحسررب الررةي سررمعناه، “وتررابع 
كانون الثاني/ يناير هو محاكمة دريفوس في نسخت ا الحديثة مرع اخرتالف واحرد: بردال  15باريس في 

 ستتم محاكمت م. ”إسرائيلمن محاكمة ي ودي واحد، فان ةميع الي ود ودولة 
 ”.هو الرد الوحيد نلى هةه المؤامرو“، معتبرا أن هةا سسرائيلودنا ليبرمان ي ود فرنسا إلى االنتقال 

، اتركوا فرنسا وتعالوا إلى أرضكمحان الوقت لنقول لي ود فرنسا هةه ليست بالدكم، هةه ليست “وتابع 
 ”.إسرائيل
من الي ود، اتركوا فرنسرا وانتقلروا  وأحفادكم أبناؤكمان يكون ان تبقوا من الي ود و  أردتم إةا“ أيضاوقال 

 ”.إلى إسرائيل
 27/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 نيالمستوطنو االستيطان  ريفلين يدافع عن .21

دافررع الرررئيس اسسرررائيلي رؤوفررين ريفلررين، مسرراء يرروم اسثنررين، نررن المسررتوطنين ونررن : هاشررم حمرردان
 د.االستيطان في كافة أنحاء البال
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ةرراء ةلررك ريفلررين هررةه فرري أنقرراب قرررار مةلررس األمررن، وخررالل مشرراركته فرري حفررل مررا يسررمى  إضرراءو 
 الشموع  في مستوطنة  بيت إيل .

وقرال ريفلرين للمسرتوطنين  إننرا نواةرره ال رالم فري هرةه األيرام أيضررا، ونضريء النرور، ونواصرل الصررراع 
 بيره.نلى بقائنا وما يربطنا بكافة أنحاء البالد ، نلى حد تع

وانتبر ريفلين المستوطنين في الضفة ال(ربية المحتلة أن م  الطالئعيون الةين يسيرون قبرل المعسركر، 
 ويواة ون ال ةمات اسرهابية، والمقاطعة الدولية والعزلة ونزع الشرنية . نلى حد قوله.

 26/12/2016، 48عرب 
 

 الدولي األمنفي مجلس  ناعلي" تآمر" " باألمم المتحدة: البيت األبيضإسرائيلمندوب " .22
بررر  األبرريضالمتحرردو رون ديرمررر االثنررين البيررت  األمررمات ررم منرردوب إسرررائيل لرردى  :أ ف ب -واشررنطن 

 األراضرريالرردولي الررةي تبنررى قرررارا دان فيرره االسررتيطان فرري  األمررننلررى إسرررائيل فرري مةلررس ” التررآمر“
 .أوباماباراك  إداروالفلسطينية المحتلة الةمعة، في فورو ةديدو من ال(ضب ضد 

 األميركيرةنلرى المنراورو  ادلرهحكومته ستنشر  إن” أن أنسي “وقال رون دريمر في مقابلة مع محطة 
 في الوقت المناسب.

الواليات المتحدو كانت وراء تلك المؤامرو. انتقد انه كران يومرا حزينرا ةردا،  إن األمرالشنيع في “وقال 
 من موقف واشنطن.” ل خاب امل ا تماماحكومة إسرائي“ أن، مضيفا ”صفحة مخةلة حقا

ةاالةديرردو نبررر القنرروات المناسرربة.  الرردارو إلررىلرردينا دليررل واضررح نلررى ةلررك. سررنقدم الرردليل “ وأضرراف  وا 
 ”.نليه يمكن م ةلك األميركييناطالع  أرادوا

وقال ”. في شن حرب دبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل“بمساندو الفلسطينيين  أوباما إدارووات م دريمر 
 ”.ان م ال يريدون التفاوض من اةل السالم معنا، ول ةا تةنبوا التفاوض لثماني سنوات“

ما الةي يريده الفلسطينيون؟ ما يريدونه هرو لروم إسررائيل نلرى غيراب السرالم وتردويل النرزاع. “ وأضاف
ضررد إسرررائيل، الفلسررطينيين الررةخيرو فرري حرررب م الدبلوماسررية والقانونيررة  إنطرراءمررا فعلرره هررةا القرررار هررو 

نماوالواليات المتحدو لم تكتف بعدم وقفه،   ”.كانت وراءه وا 
 27/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 فة عني : فقدان األمل لدى الفلسطينيين قد يقود النتفاضةموقع "واال" .23

فرري  ررّل ن رررو االشررمئزاز المتزايرردو تةرراه إسرررائيل فرري الشررارع الفلسررطينّي،  زهيررر أنرردراوس: - الناصرررو
وفي  ّل فقدان األمل بإقامة دولٍة فلسطينّيٍة، ُيمكن االفتراض ” ننف”وفي  ّل غياب زنيم ُيعارض الر
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أّن االسررررتيطان سيسررررتمر، لكررررن لرررريس ال رررردوء فرررري الضررررّفة ال(ربّيررررة، هررررةه النتيةررررة الترررري خلُررررص إلي ررررا 
ن، WALLAع لالُمستشرق اسسرائيلّي، آفي إيسخاروف، الةي يعمرل ُمحلرال  للشرؤون العربّيرة فري موقر

اسسرررررائيلّي، ننرررردما تنرررراول ترررردانيات قرررررار مةلررررس األمررررن الرررردولّي األخيررررر نلررررى العالقررررات -اسخبرررراريّ 
 الفلسطينّية مع االحتالل.

الفلسررطينيين أنفسرر م. وافتررراض أّن إسرررائيل ستسررتطيع  هرروإيسررخاروف، أّن العامررل األكثررر أهميررة قررال 
حّل الدولتين إلى خيال بعيد ةد ا، ربمرا، مرع فكررو  مواصلة وتركيز االستيطان في الضفة وتحويل فكرو

أّن الفلسرطينيين سريحاف ون نلرى ال ردوء تحديرد ا فري  رل اليروس الرةي يحاصررهم. ومرع ةلرك، وة ررات 
الن ر واستطالنات الرأي تشرير إلرى اتةراه مؤسرف ةرد ا، فبردال  مرن أْن يرؤدي فقردان األمرل ل ردوء، قرد 

التحتيرررة البنيرررة . وترررابع قرررائال  إّن 2015لتررري بررردأت فررري أكتررروبر يقرررود النتفاضرررة ننيفرررة أكثرررر مرررن تلرررك ا
والتخطرريط لسلسررلة هةمررات انتحاريررة فرري حيفررا والقرردس هرري ” الشرراباك“لحمرراس الترري اكُتشررفت نلررى يررد 

 مةرد دليل آخر نلى ةلك.
ونقل نرن مصرادره فري ترل أبيرب قول را إّن أحرد األسرباب األساسرية التري يبردو أّن را توقرف الفلسرطينيين 

ن الخرررو  لكفرراح مسررلح هرري النشرراطات المكثفررة لقرروات األمررن اسسرررائيلية فرري الضررفة ضررد نشررطاء مرر
في حين أّن أة زو األمن التابعة للسلطة الفلسطينّية تعمل بةانب قوات األمن اسسرائيلية. ”. إرهاب”الر

 وأوضح أّن القيادو الفلسطينية تعتقد أّنه يةب الحفا  نلى قنوات المفاوضات.
 26/12/2016، ليوم، لندنرأي ا

 
 لجمعية "عير عميم": تصعيد باالستيطان وهدم بيوت المقدسيين تقرير .24

كشررف تقريررر لةمعيررة "نيرر نمرريم" لمدينررة الشررعوبن اسسرررائيلية السررالمية : برهرروم ةرايسرري -الناصررو 
 دإنررداأمررس، نررن االرتفرراع الحرراد فرري مخططررات البنرراء االسررتيطانية فرري القرردس المحتلررة، ومضررانفة 

 البيوت والمنشآت الفلسطينية التي دّمرها االحتالل في العام الحالي.
إال  المقدسريين،طررأ ارتفراع فري  راهرو االسرتيطان وهردم بيروت  2016العرام  أوائلوقال التقرير انه منة 

 أن هةا االرتفاع تزايد بشكل واسع بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة األميركية.  
سرررائيل، "نيررر نمرريم وترردنو ةمعيررة " إلررى ةعررل القرردس مدينررة مفتوحررة وناصررمة للدولررة الفلسررطينية وا 

 وتالحق مختلف ةرائم االحتالل االستيطانية في المدينة المحتلة.
، لرررروح  "تبرررراطؤ" فرررري مخططررررات البنرررراء 2015و 2014ويقررررول التقريررررر، إنرررره فرررري العررررامين الماضرررريين 

ن هررةا كرران نابعررا مررن توة ررات لرردى رئرريس االسررتيطانية فرري القرردس المحتلررة. وتررزنم أة ررزو التخطرريط أ
حكومة االحتالل بنيامين نتنيراهو، الرةي كمرا يبردو حراول تةنرب الصردام مرع اسدارو األميركيرة. إال أن 
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تررم العمررل نلررى مخططررات لبنرراء  2014العررام الحررالي سررةل ارتفانررا حررادا فرري المخططررات. ففرري العررام 
بيتا. أما العرام الحرالي  395هبط العدد إلى  2015بيت استيطاني في المدينة. في العام الماضي  775

بيررروت اسرررتيطانية، مرررن بين رررا ألرررف بيرررت منرررة شررر ر تشررررين الثررراني  1,506فرررتم تقرررديم مخططرررات لبنررراء 
 لنوفمبرن الماضي، بمعنى مع إنالن فوز ترامب للرئاسة األميركية.

البيوت والمنشآت الفلسرطينية  وقال تقرير "نير نميم"، إنه بموازاو ةلك طرأ ارتفاع حاد في ندد تدمير
 70 إلررى 40تررراوح معرردل ترردمير البيرروت والمنشررآت سررنويا مررا بررين  األخيررروفرري المدينررة. ففرري السررنوات 

 2016مبنى فلسطيني، ومع م را لرم تكرن مسركونة أو كانرت ح رائر للحيوانرات. أمرا فري العرام الحرالي 
سركن ومن را، ألول مررو، مبران أيضرا فري وحردو  130فقد دّمر االحتالل وبلديتره، حترى ابن، أكثرر مرن 

 باتت تقع خلف ةدار االحتالل الةي يفصل ضواحي ضخمة نن مركز المدينة. أحياء
 27/12/2016، الغد، عّمان

 
 ونروا بالتعاون مع إدارة ترامباأل : نتنياهو ينوي استهداف "يديعوت أحرونوت" .25

" اسسررررائيلية، إن رئرريس الررروزراء قالررت صرررحيفة "يررديعوت أحرونرروت: نبررد الررررؤوف أرنرراؤوط - القرردس
بنيامين نتنياهو، يخطط الست داف وكالة األمم المتحدو ل(وث وتش(يل الالةئين الفلسطينيين "أونروا"، 

 بعد تسلم إدارو الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب م ام ا رسميا، الش ر المقبل. 
زراء نتنيرراهو السرت داف األونرروا واللةنررة وقالرت الصرحيفة فري نررددا الصرادر اليروم:" يخطررط رئريس الرو 

المعنيررررة بممارسررررة الشررررعب الفلسررررطيني حقوقرررره الثابتررررة فرررري األمررررم المتحرررردو، ومررررو في األمررررم المتحرررردو 
المناهضرين سسررائيل إضرافة إلررى قطرع المسراندات نرن وكرراالت األمرم المتحردو بمسراندو إدارو ترامررب 

 الةديدو". 
يلية تن ر إلرى وكالرة "أونرروا"، نلرى أن را "تسرتثمر الكثيرر مرن وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة اسسرائ

 الموارد والقوى العاملة ب دف تقويض والمس بإسرائيل". 
وأضررافت:" وفقررا للحكومررة اسسرررائيلية، فررإن هنرراك شررواهد تشررير إلررى أن معلمررين ونرراملين آخرررين فرري 

 الوكالة يحرضون بشكل مستمر المواطنين الفلسطينيين ضد إسرائيل". 
 ولم يتسَن الحصول نلى تعقيب من وكالة "أونروا" نلى هةه االت امات. 

واستنادا إلى "يديعوت احرونوت"، فإن إسرائيل ستسعى أيضا إلى تعليق نمل اللةنة المعنية بممارسة 
الشررعب الفلسررطيني حقوقرره الثابتررة فرري األمررم المتحرردو، بانتبارهررا" لةنررة أمميررة م مت ررا الوحيرردو الحفررا  

 واية الفلسطينية، ودفع قرارات مناهضة سسرائيل في األمم المتحدو". نلى الر 
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وقالرررت" كمرررا ستسرررعى إسررررائيل إلرررى إل(ررراء تعيينرررات مسرررؤولين مناهضرررين سسررررائيل فررري األمرررم المتحررردو 
 ويطلقون تصريحات معادية ل ا". 

ئيل تومرل وأضافت:" ةميرع طلبرات إسررائيل ب رةا الشرون لرم تةرد آةان صراغية فري الماضري ولكرن إسررا
 من إدارو دونالد ترامب مساندت ا في هةا األمر". 

وتابعررت الصررحيفة ب ررةا الشررون "سررتدفع إسرررائيل مشررروع قرررار فرري األمررم المتحرردو يحرردد القوانررد لتعيررين 
المسؤولين في األمم المتحدو بمن في م العاملين في الوكاالت المتعددو التابعرة للمن مرة الدوليرة بحيرث 

 التصريحات التي يدلون ب ا والتي تخر  نن نطاق صالحيات م". تتم مساءلت م نن 
كمررا لفتررت إلررى أن إسرررائيل سررتعمل نلررى إل(رراء التمويررل األممرري الممنرروح لتطبيررق قرررار مةلررس حقرروق 

سنررداد قائمررة سرروداء بالشررركات الترري تعمررل فرري  2016اسنسرران التررابع لألمررم المتحرردو فرري مررارس/آةار 
 المستوطنات اسسرائيلية. 

 26/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولكالة و 
 

 اإلسرائيلية تمدد اعتقال النائب غطاسالصلح محكمة  .26
قررررت محكمررة الصررلح فرري بلرردو ريشررون لتسرريون لةنرروب تررل أبيرربن، أمررس، : ن يررر مةلرري - ترل أبيررب

 ائمرةتمديرد انتقرال النائرب العربري فري الكنيسرت لالبرلمران اسسررائيلين، الردكتور باسرل غطراس لمرن الق
المشتركةن، المشتبه بت ريب ةرواالت إلرى األسررى الفلسرطينيين فري السرةون. ورفرض القاضري منراحيم 

من الصعب تمديد »قائال:  مزراحي، طلب الشرطة تمديد االنتقال أربعة أيام، واكتفى بيوم واحد فقط،
 «.انتقال نضو كنيست. فلو كان إنسانا ناديا ألرسلته إلى المعتقل أياما كثيرو

الرةي بردأ يثمرر بشركل »كانت الشرطة قد ادنت أن ا تحتا  إلى أربعة أيام أخررى لمواصرلة التحقيرق: و 
 ، ولم تفصل.«غزير

 27/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 "حل الدولتين"لـ اً فرنسي -ًا كييأمر  قاً حكومة نتنياهو تخشى تنسي .27
نتنيررراهو، تخوف رررا شررردي دا مرررن قيرررام  أبررردى رئررريس الررروزراء اسسرررائيلي بنيرررامين: ن يرررر مةلررري - تررل أبيرررب

 الفلسرطيني، قبرل انت راء الواليات المتحدو وفرنسا، بدفع خطوو دولية أخررى فري الموضروع اسسررائيلي 
ينرراير لكررانون الثررانين المقبررل. وقررال مسررؤول إسرررائيلي رفيررع، إنرره  20واليررة الرررئيس برراراك أوبامررا، فرري 

أن يتخرة وزراء الخارةيرة  ي، ةررى نررض تقيريم، توقرعاألمنر خالل ةلسة المةلرس الروزاري السياسري 
الةين سيلتقون في براريس، فري الخرامس نشرر مرن الشر ر المقبرل، كةرزء مرن مبرادرو السرالم الفرنسرية، 
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التصررويت نلي ررا فرري مةلررس األمررن الرردولي، وتبني ررا قبررل  سلسررلة قرررارات بشررون العمليررة السررلمية يةررري
 م(ادرو أوباما للبيت األبيض.

الموضررروع ال يرررزال »يررراهو خرررالل اةتمررراع لررروزراء حزبررره لالليكرررودن، الليلرررة قبرررل الماضرررية، إن وقرررال نتن
الخارةيرة ومةلرس األمرن  وقرال مسرؤول إسررائيلي رفيرع، إن ممثلري وزارو«. ساخن ا، وهةه ليسرت الن ايرة

القررومي فرري ديرروان رئرريس الحكومررة، وة ررات أخررررى شرراركت فرري اةتمرراع المةلررس الرروزاري، نرضرررت 
المحادثررات، بررين فرنسررا والواليررات المتحرردو ودول أخرررى،  تشررير إلررى أن التوةرره السررائد خرراللمعلومررات 

كري، يتم ي دا الةتماع وزراء الخارةية في باريس، هو الردفع بخطروو ك رةه. ويريرد وزيرر الخارةيرة األمر 
ء اسررت(الل لقرراء وزراء الخارةيررة، الررةي سيشررارك فيرره وزراء مررن نشرررات الرردول فرري أنحررا ةررون كيررري،

الرفيرررع، إن  العرررالم، مرررن أةرررل إلقررراء خطررراب يعررررض، مرررن خاللررره، رؤيتررره لحرررل الررردولتين. وقرررال الررروزير
الحردود، »لحرل المسرائل الةوهريرة للصرراع ة كيريإسرائيل تتخوف من قيام كيري بتفصريل المبرادا األمر 

ن تحررردثت وزارو الخارةيرررة ومةلرررس األمررر» وحسرررب المسرررؤول نفسررره، فقرررد«. الالةئرررين، األمرررن والقررردس
القومي، نن معلومات تشير إلى نية وزراء الخارةية اتخاة قرار يةري تبنيه من قبرل الربانيرة الدوليرة 

 «.كيين يقودون ةلك مع الفرنسيينيالمقبل. وحسب التقدير، فإن األمر  يناير 20ومةلس األمن، قبل 
 27/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 2016 العام في طفالً  1,140 بينهم آالف ستة يعتقل االحتالل .28

 العام إن: االحتالل سةون في األسرى أهالي من ندد قال": اسلكترونية األيام" - ةبر حسن - غزو
 مواطن آالف ستة خالله االحتالل قوات انتقلت إة الفلسطينيين، األسرى نلى األسوأ كان 2016
 .مختلفة بت م
 العام خالل زادت االحتالل واتق إن حسام والمحررين األسرى ةمعية مسؤول حميد موفق وأكد

 نن أنمارهم تقل طفال 1,140 شملت الفلسطينية المناطق كافة في لألسرى االنتقال وتيرو من 2016
 .تدين م بانترافات اسدالء نلى إةبارهم ب دف شديد تعةيب إلى غالبيت م تعرض نشرو الثامنة
 قاس لتعةيب أسيرو، وأخضعت ن 135 نن يزيد ما 2016 العام خالل انتقلت االحتالل قوات إن وقال
 االنتقال بند تحت مواطن 2,000 انتقال ةانب إلى مختلفة بت م االنتقال إلى غالبيت ن تحويل قبل

 اسداري. 
 التي للسةون اقتحام نملية خمسين ،2016 العام خالل نفةت االحتالل قوات إن إلى حميد وأشار
 لألسرى الحياو صعوبة من زادت دقيقة تفتيش ملياتن خالل ا أةرت فلسطينيون أسرى ب ا يتواةد



 
 
 
 

 

 20 ص             4151 العدد:        27/12/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ال أنه رغم ايشل معتقل في فلسطينية أسيرو 34 بنحو تز  االحتالل قوات إن إلى الفتا السةون داخل
 .أسيرو 17 سوى يستونب

 27/12/2016األيام، رام هللا، 
 

 نالمحتلتي والقدس بالضفة مستوطن ألف 630األرض:  عن للدفاع الوطني المكتب .29
 صادر، رسمي تقرير في االستيطان ومقاومة األرض نن للدفاع الوطني المكتب وتد: كشف محمد
 وأفاد المحتلة، الفلسطينية األراضي في االستيطان حول وحقائق معطيات نن النقاب اسثنين، اليوم
 مابين فلسطيني، مليون 2.6 وسط القدس باستثناء ال(ربية الضفة في مستوطن ألف 430 حوالي أن

 .فلسطيني ألف 300 ةانب إلى مستوطن ألف مئتي من أكثر المحتلة بالقدس يتواةد
 األمن مةلس قرار نقب المحتلة، القدس في ا بما ال(ربية الضفة االستيطان حول التقرير نشر وأتى
 الدولية واألسرو المتحدو األمم تعتبر حيث المحتلة، العربية األراضي في االستيطان بإدانة

 .شرنية غير السوري والةوالن القدس شرقي في ا بما ال(ربية الضفة في ناتالمستوط
 ونقبة حرب الدولي للقانون ةسيما انت اكا المستوطنات الدولي والمةتمع الفلسطيني الةانب ويعتبر
 1967 في احتلت ا التي األراضي من إسرائيل بانسحاب يطالبون ولةلك التسوية، طريق في كبرى

 .توطناتالمس كل وتفكيك
 إسرائيل احتلت ا التي السوري الةوالن مرتفعات من ةزء في أيضا إسرائيلي ألف ثالثين نحو ويعيش

 .ضمت ا ثم 1967 في
 26/12/2016، 48 عرب

 
 غطاس باسل مع تضامنه يعلن صالح رائد الشيخ .31

 ، امونر   سةن في المعتقل صالح، رائد الشيخ الفلسطيني، الداخل في القيادي حمدان: أنلن هاشم
 لألسرى خليوية أة زو إدخال بشب ة المعتقل غطاس، باسل. د النائب مع تضامنه اسثنين، يوم

 .السياسيين
 إلى الفلسطيني، الداخل في العربية السياسية المركبات وكافة العليا المتابعة لةنة صالح الشيخ ودنا

 .رائيليةاسس ال(طرسة مواة ة في الديمقراطي الوطني التةمع حول االلتفاف
 وةود إلى يؤشر ومكتبه، منزله ومداهمة معه والتحقيق غطاس باسل النائب انتقال  أن وأضاف
 إةراءات هناك أن يبدو كما اسسالمية، الحركة ح ر مرحلة بعد التةمع، حزب مع حسابات تصفية



 
 
 
 

 

 21 ص             4151 العدد:        27/12/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ضون مع بالتحقيق إردان به يطالب بدأ ما ةلك نلى مثال التةمع، ضد األفق في تلوح قادمة
  .التحريض بت مة زنبي حنين الكنيست

 26/12/2016، 48 عرب

 

 المسجد األقصى يقتحمون ومستوطنون االحتالل حكومة في مسؤولون .31
ارتفع ندد الُمقتحمين الي ود للمسةد : تحرير زينة األخرس، من فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 

اليوم الثالث لعيد الر "حانوكا" العبري، أو ما مستوطنا في  126األقصى، خالل ن ار يوم اسثنين، إلى 
 يعرف بر "نيد األنوار".

وةكرت مراسلة "قدس برس"، أن شرطة االحتالل اسسرائيلية أغلقت "باب الم(اربة" لأحد أبواب 
إسرائيلي ا خالل ةولتْي  126المسةد األقصى الخاضع لسيطرت ا الكاملةن، ل ةا اليوم، بعد اقتحام 

 صباحية والمسائية.االقتحامات ال
مو فين تابعين لحكومة االحتالل، تةّولوا في باحات األقصى،  10مستوطن ا و 65وأوضحت أن 

 اقتحموامستوطن ا من الي ود المتدينين "الحريدم"  51ضمن الةولة األولى لالقتحامات، كما أن 
قبل نناصر شرطة المسةد خالل الةولة الثانية التي تبدأ ما بعد صالو ال  ر، وسط حراسة من 

 االحتالل والقوات الخاصة المدةةة بالسالح.
 262وأضافت أن ندد الُمقتحمين الي ود للمسةد األقصى منة بدء العيد العبري، قد ارتفع إلى 

 إسرائيلي ا.
من ة ت ا، استنكرت دائرو األوقاف والشؤون والمقدسات اسسالمية في القدس، التصعيد الخطير من 

رائيلية بحق المسةد األقصى المبارك اليوم، والسماح لمئات المتطرفين الي ود قبل الشرطة اسس
 ي وديا  من المتدينين "الحريديم". 51باقتحامه منة الصباح، حيث كان من بين م 

وأضافت في بيان مقتضب ل ا، أن الي ود من "الحريدم" لم يقتحموا المسةد األقصى خالل الفترو 
 ر، الةي فوةئت به الدائرو   ر اليوم.الماضية ب ةا العدد الكبي

 26/12/2016، قدس برس
 

 المدمرة لمساكنها اإلصالحات ألعمال األونروا من دعماً  تتلقى عائلة 651: غزة .32
 للمساكن اسصالحات أنمال نلى دوالر مليون 3.2 توزيع تنوي إن ا االثنين، يوم األونروا، قالت

 651 مةمونه ما إلى األموال وستصل. غزو قطاع في نللسكن الصالحة غيرل بالغ بشكل المتضررو
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 نبر المساندو نلى الحصول من العائالت وستتمكن غزو، قطاع أنحاء مختلف من الةئة نائلة
 .األسبوع هةا المحلية البنوك
 اسيواء وحلول البناء وا نادو المساكن سصالح دنم من يشمل بما الطارا، اسيواء أن إلى وأشارت
من  رغمبال المتضررو، العائالت بدنم ملتزمة تبقى حيث األونروا، لدى قصوى أولوية بريعت المؤقتة،

 .لإليواء النقدية المساندات ببرنامج العمل لمواصلة ةديدا تمويال يتطلب ةلك أن
 26/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 األخيرين العامين خالل هدم أمر 2,000 أصدرت اإلسرائيلية المدنية اإلدارة .33

 منة أصدرت اسسرائيلية المدنية اسدارو أن الثالثاء، اليوم صباح العبرية،" هآرتس" صحيفة ةكرت
 بشكل من ا 983 هدم تم ،ن ل مناطق في فلسطينية لمبانٍ  هدم أمر 2,000 من أكثر 2014 نام
 .فعلي

 تلك في بناء تصاريح نلى للحصول فلسطينيين من طلبا 1253 بين من أن الصحيفة، وةكرت
 نام في 7و ،2014 نام في 9 من ا فقط طلبا 53 نلى الموافقة تمت أنوام، ثالثة آخر المناطق

 .الةاري العام في 37و ،2015
 الممنوحة والتراخيص المستوطنات في للبناء أرقاما تملك ال المدنية اسدارو إن الصحيفة وتقول

 .والمستوطنين الفلسطينيين بين واضحا يزاتمي هناك أن إلى مشيرو   للمستوطنين،
 أمرا، 865 بنحو المستوطنات في مرخصة غير مبانٍ  هدم أوامر صدرت 2014 منة أنه إلى وأشارت
 مبنى 438 تدمير فقط تم وأنه. الةاري العام 138و ،2015 في 378و ،2014 نام في أمر ا 349 بواقع
 .من م

 27/12/201القدس،  القدس،
 

 الفلسطينيين حساب على القدس في بناءال رخص تضاُعف .34
 من اسسرائيلي االحتالل بلدية مضانفة نن النقاب االثنين، يوم العبرية،" هآرتس" صحيفة كشفت
 ترامب دونالد انتخاب نلى ش رين قرابة بعد القدس، مدينة في للمستوطنين البناء رخص وا نطاء منح
 .الفلسطينيين منازل هدم من انفتض فقد وبالمقابل المتحدو، للواليات ةديدا رئيسا

 تشرين منة القدس في استيطانية وحدات لبناء أنطيت التي الرخص نسبة توازي الصحيفة، وحسب
 600 بناء نلى االحتالل بلدية ستصادق فيما بوكمله، الماضي العام أنطيت التي تلك الماضي، أول
 .الةاري األسبوع خالل استيطانية وحدو
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 انتخاب منة بالمدينة، استيطانية وحدو 1000 بناء نلى العبرية البلدية مصادقة إلى معطيات وأشارت
 بين ا من وحدات، 1506 العام هةا خالل بنائ ا نلى المصادق الوحدات ندد بلغ حيث ترامب،
 .فقط الماضي الش ر خالل وحدو 1000
 1505و ،2015 لعاما 775 إلى لترتفع وحدو، 395 بناء نلى 2014 العام في المصادقة تم حين في

 .الةاري العام خالل
 26/12/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة

 
 "الحانوكا"بعيد  للمسجد األقصى االقتحامات لتكثيف تدعو "الهيكل" منظمات .35

 نيد خالل األقصى للمسةد المستوطنين اقتحامات تكثيف إلى" ال يكل" من مات وتد: دنت محمد
 مبرمةة نشاطات نن أنلنت حيث المقبل، األحد وينت ي أسبونا يستمر الةي  الحانوكا   األنوار

 .اسسرائيلي االحتالل لقوات مشددو بحراسة األقصى ساحات وانت اك الستباحة
 ةماني بشكل األقصى باقتحام تنادي ومسيرات بحمالت للقيام استعدادات ا المن مات وأنلنت
 المستوطنين الي ود تحفز ونروض ديوهاتفي بنشر  الثالث ال يكل مع د  يسمى ما وبدأ وموسع،

 بين السباق بدأ كما بالي ود، وا نماره داخله التوراتية الطقوس تودية بحةة األقصى، اقتحام نلى
 .بةلك المتدينة الفئة واستمالة اقتحامه نلى السياسيين الحاخامات

 26/12/2016، 48 عرب
 

 الخليل جنوب مسكناً  16و مسجد بهدم يخطر االحتالل .36
 الخليل ةنوب في واالستيطان الةدار لمقاومة والوطنية الشعبية اللةان منسق "بترا": قال – هللا مرا

 منطقتي في مساكن ل دم إخطارا 16 سلمت االسرائيلي االحتالل قوات إن" له بيان في ةبور راتب
 في دمسة ب دم األهالي أخطرت كما الخليل، مدينة ةنوب يطا مسافر منطقة والمةاز في التبان
زالة المةاز، منطقة  توسعية واستيطانية احتاللية ألغراض وةلك في ا شمسية خاليا ثالث وا 

 ".وننصرية
 26/12/2016عّمان،  الرأي،

 
 للمسلمين البراق حائط: نتنياهو على رداً  األقصىالمسجد  خطيب .37

 رائيلياسس الوزراء رئيس أقوال صبري، نكرمة الشيخ األقصى، المسةد خطيب األناضول: رفض
 ".محتال ليس البراق حائط" بون نتنياهو بنيامين
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 يمكن وال المبارك األقصى للمسةد ال(ربي السور من ةزء هو البراق حائط" إن صبري، الشيخ وقال
 ،نالمتحدو األمم سبقت التي األممية المن مة" لاألمم نصبة" أن إلى الفتا ،"ننه يتنازلوا أن للمسلمين

 .للي ود وليس إسالمي وقف هو البراق حائط نبو 1930 العام في أقرت
 مكابرو وفيه باطل ادناء هو محتل، غير الحائط هةا بون نتنياهو ادناء فإن بالتالي" وأضاف

 ".ب(ربال ت(طى ال فالشمس وغطرسة،
 األمن مةلس قرار بعد نتنياهو ب ا يتفوه التي المتزنة غير التصريحات إن" صبري الشيخ وقال

 القرارات نلى يتمرد أن ويحاول فشله نلى ي(طي أن ويحاول مواقفه في يتخبط أنه نلى تدل األخير
 ".الدولية
 الشرني، بحقنا متمسكون ونحن ل ا نكترث وال مرفوضة أن ا التصريحات هةه نعتبر نحن" وأضاف
 ."األخير األمن مةلس قرار بتنفية العالم، دول ةميع بل واسسالمية، العربية الدول ةميع ونطالب
 دولة تقام أن يمكن ال كما المستوطنات، بوةود السالم يتحقق أن يمكن ال" صبري الشيخ وتابع

 ".المستوطنات هةه بوةود فلسطين
 26/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 في األراضي المحتلة وجودهم تهدد المسيحيين هجرة .38

 فإلى األراضي المحتلة، يف وةوَدهم الفلسطينيين المسيحيين هةرو أصالن: ت دد هبة -القدس 
 المسيحيون ليصل ال ةرو، تزايد في واالةتمانية االقتصادية األحوال تساهم السياسي، الوضع ةانب
 .فقط %1 إلى اليوم فلسطين في
 من مسيحي مواطن ألف 15 نحو إلى ،1945 نام ألفا 32 من المسيحيين أنداد تراةعت القدس، في

 القدس تركوا الةين الشباب فئة بين وخاصة المسيحية ال ةرو إلى مرده التراةع وهةا. الطوائف ةميع
 القارو في من م قليلة أنداد تستقر حين في والالتينية، الوسطى أمريكا إلى متوة ين وفلسطين
 .األوروبية

 المشارك االةتماع نلم أستاة يؤكد بالسياسية، تقترن ما دائما واالةتمانية االقتصادية األوضاع وألن
 فالشباب وغيرهم، المسيحيين الشبان ل ةرو األكبر المسبب هي األخيرو أن سابيال برنارد اندالمتق

ن المقدسيين  تعاني نموما ففلسطين" ةاته الواقع فسيواة ون ال(ربية الضفة نمل سوق إلى توة وا وا 
 ".التطور فرص غياب ةانب إلى االقتصادي النمو في كبيرا ضعفا
 التعددية وخسارو للمسيحيين كلي ب(ياب ينةر ال ةرو سيل استمرار أن إلى سابيال برنارد ويشير
 اةتمانية وسياسات خطط خلق وبالتالي نموما، وفلسطين القدس به تتمتع الةي االةتماني والتنوع
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 لوم م نستطيع ال الةين الشباب هةرو نسبة تقليل إلى المفضية السبل إحدى هي مشةعة واقتصادية
 .الكريمة الحياو أسس ابغي  ل في هةرت م نلى

 26/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 األسرى الصحفيين مع تضامناً  بغزة وقفة .39
 في األحمر الصليب أمام تضامنية وقفة االثنين، اسنالم، يوم لحرية غزو مركز األناضول: ن م

 الوفاء يوم بمناسبة اسسرائيلي، االحتالل سةون في الصحفيين األسرى مع تضامنا غزو مدينة
 .الفلسطيني للصحفي

 الصحفيين مع التضامن إن الزننون، غزو، نادل قطاع في اسنالم لحرية الدوحة مركز مدير وقال
 الصحفيين ندد أن وكشف صحفي، كل نلى واةب اسسرائيلي االحتالل سةون في المعتقلين
 .صحفيا 27 بلغ االحتالل قبل من المعتقلين

 مع تضامنا اسسرائيلية السةون في الفلسطينيين المعتقلين أهالي نم العشرات الوقفة في شارك كما
 اسفرا  نلى بالعمل الحقوقية والمؤسسات األحمر الصليب من مة مطالبين صورهم ورفعوا أبنائ م،
 .اسسرائيلية السةون داخل من نن م

 26/12/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 
 

 العامة البطالة معدالت إليه ُتشير مام أسوأ غزة قطاع في العمل سوق: دولي تقرير .41
 وضع أن االثنين، مساء، يوم ل ا تقرير في ةاءت التي الداخلية،" األونروا" وتحليالت بيانات أ  رت
 .العامة البطالة معدالت إليه ُتشير مما أسوأ غزو قطاع في العمل سوق

 إليه ُتشير مما أسوأ غزو في العمل سوق وضع أن الداخلية األونروا وتحليالت بيانات وت  ر
 معدل انخفاض: االنتبار في التالية العوامل أخةت ما إةا العامة، وخصوصا   البطالة معدالت
 ةزئي بدوام العاملين العمل؛ نن العاطلين ضمن مشمولين غير محبطين نمال العمل؛ مشاركة
 .األةور خفاضوان البطالة مدو طول المنتشر، رسمي ال(ير العمل العاملين؛ فئة تحت يصنفون
 الربع في وازدادت العالم، في البطالة معدالت أنلى من غزو تعاني الدولي، البنك معلومات وبحسب
 لإلحصاء المركزي الة از من الواردو المعلومات بينت حين في ،%43.2 إلى 2016 نام من الثالث

 ومع العمل، سوق لىإ نامل 17,000 العام هةا من الثالث الربع في انه دخل ،نPCBSل الفلسطيني
 %55 أن الدولي البنك بيانات وأ  رت. التو يف فرص نلى %17 من أقل إال من م يحصل لم ةلك
 انخفاض حيث من معدل رابع يعتبر ما وهو اقتصاديا ، ناشطين غير هم غزو في السكان تعداد من



 
 
 
 

 

 26 ص             4151 العدد:        27/12/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ال األمر فإن ةلك معو  المنخفضة، البطالة بمعدالت المنخفضة المشاركة وترتبط. نالميا   المشاركة
 نمال" نلى للبطالة الفلسطيني لإلحصاء المركزي الة از تعريف يشمل ال أيضا ،. غزو نلى ينطبق

 .ل م نمل فرص يوةد ال أنه انتقادهم بسبب العمل سوق خار  العمال أي ،"محبطين
 لعام ثالثال الربع في %49 إلى وصلت غزو في البطالة فإن للبطالة، العادي التعريف وبحسب

 سانة لو حتى يعمل من أن الفلسطيني لإلحصاء المركزي الة از يعتبر ةلك، إلى إضافة. 2016
 .العمل نن ناطلين أن م صنفوايُ  وال العاملين فئة في يصنف األسبوع في

 ال(ةائي، األمن وانعدام للفقر نرضة يكونوا أن الممكن من و ائف لدي م الةين أولئك حتى وأخيرا ،
 األةور أن المركزي الة از به أفاد ما وهةا األةور، وركود تدني مع األسعار ارتفاع نتُقتر  حيث

 .2015 إلى 2006 نام من %30 بنسبة انخفضت
 26/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 مستوطن لـ"قبر يوسف" 1,500أعقبت اقتحام  مواجهاتنابلس.. إصابات إثر  .41

اندلعت مواة ات بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل : تحرير والء نيد، منىمن محمد  -نابلس 
إثر اقتحام مئات المستوطنين لر "قبر يوسف" قرب ، اسسرائيلي، فةر يوم االثنين، شرقي مدينة نابلس

 بلدو بالطة، وتودية طقوس تلمودية فيه.
البلد" لشرقي نابلسن، وأغلقت وقال مراسل "قدس برس"، إن قوات االحتالل دهمت منطقة "بالطة 

محيط المنطقة ومنعت حركة المواطنين، ب(رض توفير الحماية للمستوطنين الةين اقتحموا "قبر 
 يوسف".

وأفاد بون حافالت إسرائيلية نقلت مئات المستوطنين إلى المنطقة، وسط حماية مشّددو من قبل آليات 
 ي.ومركبات نسكرية أّمنت ل م اقتحام المقام اسسالم

وأضاف أن مواة ات اندلعت في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس؛ ال سيما مخيم بالطة وشارع 
"نمان"، تخّلل ا انتالء ةنود االحتالل ألسطح المنازل، واست داف الشبان بالرصاص الحي 

 والمطاطي، وقنابل ال(از المسّيل للدموع، حيث أصيب العديد من سكان المنطقة بحاالت اختناق.
مستوطن وصلوا "قبر  1,500" العبري، أن القوات اسسرائيلية أّمنت الحماية لنحو 0404كر موقع "وة

 يوسف" في نابلس، ألداء طقوس دينية.
 26/12/2016، قدس برس
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 تصادر حق أبناء قطاع غزة في العمل رسميةقرارات : األردن .42
دفا حملة ةوازات السفر المؤقتة صدر قراران رسميان است  2016خالل العام : نةاو شنانة –السبيل

 "أبناء قطاع غزو"، نلى نحو وصف بمصادرو حق ما في العمل، نلى صعد مختلفة.
ودخل حيز التنفية، ومفاده إلزام العاملين من أبناء قطاع  2016القرار األول صدر في كانون األول 

 فدو.غزو المقيمين في األردن، نلى استخرا  تصاريح نمل أسوو بالعمالة الوا
ورغم الةدل الةي ثار في حين ا لدى أوساط سياسية وبرلمانية است ةانا لقرار يشمل مقيمين نلى 

ألف نامال، هم مسةلون في  12أرض البالد لعقود من الزمن؛ إة بلغ ندد المتوثرين في سوق العمل 
 سةالت مؤسسة الضمان االةتماني.

، فصدر من وزارو التربية 2016ر رسمي ن اية آب أما القرار الرسمي الثاني والةي اتخة تبانا لقرا
، ونلى إثره صدر لألردنيينوالتعليم بناء نلى قرار من وزارو العمل بانتبار م نة التعليم م نة م(لقة 

قرار رسمي بمنع ال(زيين من مزاولة م نة التعليم في القطاع الخاص، وهو القرار الةي أطلقت بسببه 
مو ف من أبناء قطاع غزو ال حاضرا وال مستقبال،  أيلن يتم فصل تصريحات رسمية مطمئنة بونه 

 وأن وزارو التربية والتعليم ستمنح ال(زيين فرص تعيين ةديدو ل م في حال توفرها في القطاع الخاص.
بيد أن تصريحات رسمية من إدارو التعليم الخاص صرحت أن ندم الموافقة نلى تعيين غير 

ة ةاء تنفيةا لقرار وزارو العمل الةي يشير إلى أن م نة التعليم من األردنيين في المدارس الخاص
الم ن الم(لقة؛ التي ال يةوز تعيين غير األردنيين في ا إال بعد التوكد من ندم وةود مخزون لدى 

 ديوان الخدمة المدنية.
نية وديوان وفي حين ا شكلت لةنة مختصة من وزارو العمل والتربية والتعليم ودائرو الشؤون الفلسطي

الخدمة المدنية، لبحث تدانيات قرار انتبار التعليم م نة م(لقة لألردنيين، وتوثر ندد كبير من حملة 
 قطاع غزو بالقرار مما ي دد أمن م المعيشي. وأبناءالةوازات المؤقتة 

 27/12/2016، السبيل، عّمان
 

 كبر عن كارثة حصار غزةالمنصف المرزوقي: السيسي هو المسؤول األ  السابقالرئيس التونسي  .43
أكد الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، أن "المسؤول األكبر نن كارثة : أحمد صقر -غزو

حصار غزو "ليس الكيان الص يوني، لكنه الكيان الص يوني السيساوي لزنيم االنقالب المصري نبد 
 الفتاح السيسين"، نلى حد وصفه.
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ثنين ُنرضت خالل حفل توبين للزواري، ن مته حركة حماس وقال المرزوقي، في كلمة له اال
وةناح ا العسكري لكتائب القسامن في مدينة غزو: "أشكركم نلى األقل؛ ألنكم استطعتم أن تؤدوا لنا 

 هةه الخدمة الةبارو؛ ألنكم وحدتم شعبنا".
اقس لم اهرو وأضاف: "هةه الوحدو النادرو هي التي تةلت خالل الت اهرو الصاخبة في مدينة صف 

توبين الش يد الزوارين، والتي ش دت خرو  مئات ابالف، هو أمر لم يسبق له مثيل منة اندالع ثورو 
 ديسمبر المةيدو، التي مثلت انطالقة الربيع العربي". 17
وشدد المرزوقي نلى أن الزواري "هو أحد الش داء المشتركين، وهو شّرف شعب تونس"، مخاطبا  

" بقوله: "كل هةا يدل نلى أننا يد واحدو وأمة واحدو، ما 21لمته التي تابعت ا "نربيالفلسطينيين في ك
 يمسنا يمسكم، والعكس بالعكس".

وتابع: "كما أن الم اهرو كانت هبة للسيادو الوطنية التي انت كت بكل وقاحة في تونس من طرف  
شعب الفلسطيني وحده هو الةي اسسرائيليين، وهي ليست المرو األولى"، مضيفا: "كنا نعتقد أن ال

صودر حقه المقدس في السيادو الوطنية، لكننا لألسف نشاهد اليوم أن أغلب الشعوب العربية بدأت 
تدخل تدريةيا تحت الوصاية األةنبية، كما بدأت األراضي العربية تحتل مباشرو من الةيوش 

 األةنبية".
ر والشنار من أولئك الةين ي اةمون األبرياء في وقال: "بقدر ما نفخر بالزواري، بقدر ما نشعر بالعا

 المدن ال(ربية بونمال مشينة تضرب سمعتنا، مسلمين ونربا، وكون ةلك ش ادو يقبل ا من م هللا".
ولفت المرزوقي إلى أن "النموة  الةي نريد أن نقتدي به هو الش يد الزواري، الةي سّخر نلمه من  

 أةل قضيتنا المقدسة"، كما قال.
الب الرئيس التونسي السابق بر"المسارنة إلى رفع الحصار نن قطاع غزو"، مؤكدا كونه حقوقيا: وط 

"أنتبر أن وضع أكثر من مليوني شخص تحت اسقامة الةبرية أمر ال يمكن للضمير البشري أن 
 يقبله".

ل الكيان وأكد في ن اية كلمته أن "المسؤول األكبر نن كارثة حصار غزو ليس الكيان الص يوني، ب 
الص يوني السيساوي لنسبة لزنيم االنقالب في مصر، نبد الفتاح السيسين؛ ألنني أخةل أن أسميه 
المصري"، مضيفا: "فقدان مصر للسيادو الوطنية" هي السبب فيما وصل إليه الحال في قطاع غزو، 

 وفق قوله.
 27/12/2016، "21موقع "عربي 
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 ي البحرينحركة يهودية تدعو لذبح العرب تحتفل ف .44
ةكرت وسائل اسنالم اسسرائيلية أن وفدا يمثل حاخامات حركة "حباد" الدينية : صالح النعامي -غزو

 الي ودية زار أواخر األسبوع الماضي البحرين لالحتفال بعيد "الحانوكاه" الي ودي لاألضواءن..
ين بناء نلى دنوو " صباح اليوم أن الحاخامات قدموا إلى البحر Times Of Israelوكشف موقع "

 الملك حمد بن نيسى آل خليفة نفسه.
"، فقد أبدت وسائل اسنالم اسسرائيلية اهتماما واسعا بالزيارو، ونرضت 21وبحسب متابعة "نربي

قنوات التلفزو والمواقع اسخبارية فيديو ي  ر فيه بحرينيون وهم يرقصون إلى ةانب الحاخامات في 
منامة"، وكان الرقص نلى إيقاع أغنية بعنوان "نام يسرائيل حاي"، أي الحفل الةي أقيم في مدينة "ال

 "شعب إسرائيل حي".
وتراقص البحرينيون والحاخامات نلى وقع أغنية دينية ي ودية مش ورو لدى التيار الديني الحسيدي، 

 أكبر التيارات الدينية الي ودية في إسرائيل، والةي تنتمي إليه حركة "حباد".
لبحرين أن استقبل مؤخرا وفدا يمثل حاخامات، وهي خطوو أثارت في حينه اهتمام وسبق لملك ا

 وسائل اسنالم اسسرائيلية.
 يشار إلى أن حركة "حباد" تعد من أكثر الحركات الدينية الي ودية تطرفا وتحامال نلى العرب.

 26/12/2016، "21موقع "عربي 
 

 بضربة نووية "إسرائيل" خبر كاذب يقود وزير الدفاع الباكستاني لتهديد .45
هدد وزير الدفاع الباكستاني بالرد بالمثل نلى أي ضربة نووية إسرائيلية بعد  :ا ف ب -إسالم أباد

أن خدنه موقع إخباري بنشر خبر كاةب نن احتمال شن إسرائيل هةوما نوويا ضد بالده، ما دفعه 
 إلى اسدالء ب ةه التصريحات نلى موقع تويتر.

نلى قصة مفبركة نشرها الموقع اسخباري "ايه دبليو دي نيوز" بعنوان  أصفةة ورد الوزير خوا
"وزير الدفاع اسسرائيلي يقول إن ا إةا أرسلت باكستان قوات برية إلى سورية بوي حةة فسندمر ةلك 

ورد الوزير الباكستاني بت(ريدو الةمعة قال في ا "وزير الدفاع اسسرائيلي ي دد  البلد ب ةوم نووي".
بالرد النووي نلى افتراض قيام باكستان بدور في سورية ضد دانش. إسرائيل تنسى أن باكستان دولة 

 نووية أيضا".
وقالت الوزارو في ت(ريدو  إال أن وزارو الدفاع اسسرائيلية أصدرت توضيحا يرد نلى الوزير الباكستاني.

م يصدر مطلقا"، مضيفة "التقارير باكستان ل بشون"البيان المنسوب لوزير الدفاع لموشيهن يعالون 
 التي أشار إلي ا وزير الدفاع الباكستاني كاةبة تماما".
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وقال الصحفي التلفزيوني البارز نصرت ةاويد "إن برنامةنا النووي مسولة ةادو لل(اية بحيث ال 
 يمكن تركه للسياسيين المدمنين نلى تويتر".

 27/12/2016، الغد، عّمان
 

 لقاء نتنياهو في موسكو في أي وقتمستعد ل روسيا: عباس .46
أنلن نائب وزير الخارةية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الرئيس الفلسطيني : د ب ا -موسكو

 محمود نباس مستعد للقاء في موسكو مع رئيس الوزراء اسسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أي وقت.
روسي لشؤون الشرق األوسط وشمال ونقلت وكالة سبوتنيك االثنين نن الممثل الخاص للرئيس ال

 الزنيم اسسرائيلي ينت ر اللح ة المناسبة لةلك. نقوله إ أفريقيا،
بوغدانوف إن نباس لم يضع أية شروط مسبقة وأكد نلى أنه مستعد لعقد اللقاء المةكور  وأضاف

 في الحال.
يني في موسكو بدون ونوه الدبلوماسي بون نتنياهو أكد أيضا نلى استعداده للقاء الزنيم الفلسط

شروط مسبقة ومناقشة كل المسائل ةات االهتمام المشترك، متابعا ان نتنياهو شدد نلى أنه رةل 
 سالم.

ةكر نتنياهو أنه يؤكد االستمرار نلى من ةه، ولكن بخصوص تحديد التوقيت “وةكر بوغدانوف: 
 ”.الدقيق يةب االتفاق نلى متى يمكن القيام بةلك

لخارةية الروسي إلى أن نرض القيادو الروسية بخصوص نقد لقاء بين الزنيمين وأشار نائب وزير ا
الفلسطيني واسسرائيلي في موسكو، يبقى ساري المفعول حتى بعد صدور قرار مةلس األمن الدولي 

 المعارض للنشاط االستيطاني اسسرائيلي.
للمةلس األمنن  .. والقرار الةديدموقفنا لم يت(ير، وهو ساري المفعول وال يرتبط بحالة محددو“وقال: 

ال ي(ير أي شيء، وهو يعرب نن مسالك المةتمع الدولي، واألمر الةديد فيه، هو أنه لم يصطدم 
 ”.بالفيتو األمريكي

/ سبتمبر الماضي استضافة محادثات بين نباس نتنياهو أيلولوكانت روسيا قد نرضت في ش ر 
 .2014نام  أبريلالمتوقفة منة ش ر نيسان/  سسرائيليينواالستئناف ة ود السالم بين الفلسطينيين 

 27/12/2016، ، لندنالقدس العربي
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 عليه! يؤسف حالها :األمم المتحدة موبِّّخاً ترامب  .47
 ،أمس االثنين، كي المنتخب دونالد ترامب األمم المتحدويوصف الرئيس األمر  :لرويترزن -واشنطن 

م من تبني قرار في مةلس األمن الدولي يطالب بوقف بناء بون ا "تبعث نلى األسف" وةلك بعد أيا
 المستوطنات.

وكتب ترامب نلى تويتر يقول: "األمم المتحدو تملك إمكانات هائلة لكن ا في الوقت الحالي مةرد ناد 
 يةتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتا طيبا. تبعث نلى األسف الشديد".

 27/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الخارجية األوكرانية تستدعي السفير اإلسرائيلي في كييف لـ"اجتماع توضيحي"وزارة  .48
أنلنت الخارةية اسسرائيلية، اليوم االثنين، أن ن يرت ا األوكرانية استدنت : القدس/أحمد الخليلي

س الوزراء السفير اسسرائيلي في كييف، "إيلي بيلوتسركوفسكي"، نلى خلفية إل(اء تل أبيب زيارو رئي
 األوكراني إلى البالد.

وقالت الوزارو، في تصريح مقتضب وصل األناضول نسخة منه: إن "وزارو الخارةية في كييف 
استدنت السفير بيلوتسركوفسكي، الةتماع توضيحي نلى خلفية القرار اسسرائيلي المتعلق بزيارو 

رو خالل األيام القليلة لتي كانت مقر رئيس الوزراء األوكراني فولوديمير غرويسمان، إلى تل أبيب، ا
إن تصويت كييف لصالح قرار مةلس  يوم األحد، ت الخارةية األوكرانية، في بيان ل ا،. وقالالمقبلة"

األمن المناهض لالستيطان اسسرائيلي في األراضي الفلسطينية، "هو أحد متطلبات سياستنا التي 
لسنوات موقفا ثابتا ومتوازنا حيال الصراع اسسرائيلي وأضافت: "كييف تتبنى  تحترم القانون الدولي".

 الفلسطيني، وتعمل كي تعيش الدولتان بسالم".
 26/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 إلى غزةأفريقيا تسيير قافلة مساعدات تبرعت جمعية "اإلمداد" الخيرية من دولة جنوب  .49

 قافلة مساندات إنسانية إلى قطاع غزو. ،اسثنين يوم، سيرت ال يئة الخيرية األردنية ال اشمية :نمان
وقال األمين العام لل يئة أيمن المفلح في بيان، إن القافلة تضم خمس شاحنات محملة بمائة طن أرز 

وتبرنت ب ةه المساندات ةمعية  طن سيتم العمل نلى إرسال ا في الفترو المقبلة. 300من أصل 
 ، حسب المفلح.قياأفري"اسمداد" الخيرية من دولة ةنوب 

 وأضاف أنه سيتم تسليم المساندات إلى ال الل األحمر الفلسطيني لتوزيع ا نلى العائالت المحتاةة.
 26/12/2016، القدس، القدس
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 ... عام حمالت المقاطعة الدولية إلسرائيل ومواجهة االستيطان2016 تقرير: .51
من التفاؤل بين الفلسطينيين بعد القرار  حافلة بوةواء 2016كانت ن اية نام : فاتنة الدةاني -لندن 

التاريخي الةي تبناه مةلس األمن ضد االستيطان، والةي يتوقع أن يعطي دفعا  لة ود مالحقة 
إسرائيل دوليا ، ويوفر إسنادا  قانونيا  لحمالت المقاطعة الدولية سسرائيل، وهي الحمالت التي كان ل ا 

 .2016م بما يؤهل ا ألن تكون الحدث الفلسطيني األبرز نام النصيب األكبر من اسنةازات هةا العا
في  ل الةمود في نملية السالم، وتراةع االهتمام بالقضية الفلسطينية بسبب االنش(ال اسقليمي 
والدولي بملفات ساخنة كثيرو، مثل سورية والعراق واليمن، اكتسبت حمالت المقاطعة الدولية زخما  

أخرى للنضال تُبقي القضية الفلسطينية حية نلى المستوى العالمي، وتفضح  متزايدا  بانتبارها ساحة
الصورو العدوانية سسرائيل وسياسات ا، وفي الوقت نفسه تمثل نقطة التقاء وتوافق بين كل الفصائل 

 الفلسطينية، كما توفر ساحة للتضامن الدولي مع فلسطين.
هةا التةاوب الشعبي العالمي مع نضاالت وتؤرق هةه الحمالت إسرائيل كثيرا ، أوال  بسبب 

 31الفلسطينيين، وثانيا  بسبب ما ألحقته باالقتصاد اسسرائيلي من ضرر، إة كلفته خسائر بل(ت 
بليون دوالر العام الماضي، ما اضطر الحكومة إلى وضع خطة شاملة لمحاربة حمالت المقاطعة، 

 مليون دوالر. 26كما خصصت ل ا موازنة ضخمة من 
لبي دي أسن هي الساحة األبرز التي « ملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوباتح»و

يخوض في ا الفلسطينيون وأنصارهم المعارك ضد إسرائيل نلى الصعيد الدولي، وهي تركز نلى 
مقاطعة أو سحب االستثمارات من الشركات المتورطة في انت اكات حقوق اسنسان الفلسطيني وتةارو 

 السالح.
في هةه الساحة، حدثت اختراقات ندو، ونلى رأس ا التةاوب الةي القته من النقابات العمالية 
والةامعات والمةالس المحلية والمن مات الكنسية ومؤسسات الفنون والثقافة، وما رافق ا من نرائض 

 وقع ا مشاهير تدنو إلى إن اء االحتالل.
بي »ت من دون طيار إسرائيلية نزوال  نند ض(وط ففي بداية العام، تراةعت فرنسا نن شراء طائرا

وأنلن المةلس الوزاري األوروبي التزام االتحاد ودوله التقيد بالترتيبات الخاصة بوسم «. دي أس
منتةات المستوطنات، وبدأت سلطات الةمارك األميركية أيضا  بوسم منتةات المستوطنات. كما 

دية، أكبر طوائف أميركا، وقف التعامل وسحب أنلن صندوق التقاند التابع للكنيسة الميثو 
بنوك إسرائيلية لدورها في مشاريع االستيطان. وصادق مةلس حقوق اسنسان  5االستثمارات من 

بال(البية نلى مشروع يحدد قائمة سوداء بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات. وأقام ناشطون 
رياء الدانمين سسرائيل. وانضمت الحركة أميركيون من أصول فلسطينية دنوى قضائية ضد األث
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إلى مقاطعة إسرائيل بانتبارها دولة فصل « حياو السود م مة»المدنية االةتمانية االحتةاةية 
مكاتب ا في إسرائيل بفعل حمالت المقاطعة. وانت ى « ةي فور أس»ننصري. كما أغلقت شركة 

ة البريطانية بسبب القيود التي وضعت ا بمقاضاو الحكوم« حملة التضامن مع فلسطين»العام بقيام 
 نلى سحب االستثمارات من شركات متورطة في انت اك إسرائيل لحقوق اسنسان الفلسطيني.

منشوو أوروبية  120وكان الفتا  تقرير حقوقي فلسطيني أفاد أن الةرافات اسسرائيلية هدمت أكثر من 
مبنى في الضفة  600شار إلى هدم أو مصادرو التمويل في الضفة في الربع األول من العام، وآخر أ

 بعد تحرك االتحاد األوروبي لوسم منتةات المستوطنات.
 27/12/2016، الحياة، لندن

 
 كي في تل أبيب يطلب تمديد إقامته لمدة سنتينيالسفير األمر  .51

طلب توةه السفير األمريكي في تل أبيب، دان شبيرو، إلى وزارو الخارةية في واشنطن، ب تل أبيب:
تكمل ابنته  الموافقة نلى استمرار بقائه في إسرائيل بصفته مواطنا، بعد انت اء و يفته، إلى أن

دراست ا الثانوية. وحسب مصادر إسرائيلية، دبلوماسية، فإن ابنة شبيرو البكر، تدرس حاليا في 
تعليم ا في العائلة أن تواصل االبنة  الصف الحادي نشر في ثانوية خاصة في تل أبيب. وقد قررت

أوال لضمان االستقرار، وثانيا ألةل إكمال  ، وةلك2018إسرائيل حتى ن اية الثانوية، في صيف سنة 
 تاريخا وديانة وثقافة. تزويدها بالدروس المتعلقة بالي ودية؛

 ، في2011وشبيرو كان قد نين سفيرا للواليات المتحدو لدى إسرائيل، في ش ر يوليو لتموزن سنة 
نائلة ي ودية؛ والدته إليزابيث  باراك أوباما ووزيرو الخارةية هيالري كلينتون. وهو من ن د الرئيس

كالين شبيرو، وهي روائية، ووالده بروفسور في العلوم. وقد درس اللقب الةامعي األول في ةامعة 
ي يتقن ا دراسية في إسرائيل. وخالل إقامته، تعلم العبرية، الت ي ودية في نيويورك تعطي لطالب ا سنة

 بطالقة، كما تعلم العربية أيضا.
 27/12/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 ماذا بعد قرار مجلس األمن؟ .52

 هاني المصري
قرار مةلس األمن األخير حول وقف ةميع األنشطة االستيطانية ووصفه إياها بون ا ال شرنية وال 

ا للقانون الدولي؛ أخر  إس رائيل نن طورها، فقد ات مت حكومة قانونية، وأن ا تشكل انت اك ا صارخ 
نتنياهو الرئيس باراك أوباما بمعاداو السامية، وشنت حملة غير مسبوقة ضد إدارته، التي قدمت 
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سسرائيل أكثر مما قدمته أي إدارو سابقة، ال لشيء سوى محاولة من ا سنقاة إسرائيل من نفس ا ومن 
 ا المالية للمؤسسة الدولية، وهددت الدول التي تطرف ا. وقامت إسرائيل إثر القرار بوقف مساهمات

قدمت القرار لمةلس األمن وةمدت العالقات مع ا، إضافة إلى قطع العالقات السياسية والمدنية مع 
وحدو  5600قادو السلطة. كما أنلنت أن ا لن تلتزم بالقرار مؤكدو ةلك بخطط ةديدو سقامة 

 استيطانية.
ن في التنافس حول الخطوات المتطرفة التي يتوةب نلى إسرائيل وتبارى المسؤولون اسسرائيليو 

اتخاةها رد ا نلى هةا القرار بين من يطالب بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، وآخر يطالب بضم كل 
الكتل االستيطانية، وثالث بضم مناطق ل ن، ورابع بنقل المقرات الحكومية اسسرائيلية المتواةدو في 

ا إدارو دونالد ترامب لتمضي بتنفية تع دها تل أبيب للقدس لتحة و الدول األخرى حةوها، وخصوص 
 الةي أكدته بعد القرار بنقل السفارو األميركية إلى القدس.

ال يمكن ف م ردو الفعل اسسرائيلية إال بإدراك أن حكومة نتنياهو ُفوِةئت وُصِدمت بالقرار، الةي يدل 
تفوق ا األخالقي، ف ي كانت تستعد لقطف ثمار الوضع نلى استمرار سحر القضية الفلسطينية و 

المثالي الةديد الناةم نن استمرار وتعمق االنقسام الفلسطيني، وتحول "فتح" بصورو  االستراتيةي
أكبر إلى حزب للسلطة، وتزايد الخالفات بين صفوف ا، وغرق "حماس" في أزمات السلطة في غزو 

سقليمية، وبعد فتح آفاق مرحلة أمام ا لقيام تحالف نربي إسرائيلي وترميم نالقات ا المتردية العربية وا
ضد إيران واسرهاب، لدرةة أصبحت تسير حثيث ا نحو ما تطلق نليه حال  إقليمي ا مع العرب نلى 
حساب الفلسطينيين، وِفي  ل مةيء إدارو أميركية تشير الكثير من المؤشرات إلى أن ا ستكون أكثر 

أي إدارو أميركية سابقة، لدرةة أن ا تعتبر االستيطان ليس نقبة أمام السالم، ندا  دنم ا سسرائيل من
 نن أن ا نينت سفير ا أميركي ا دانم ا مباشر ا لالستيطان وضد حل الدولتين.

في هةا الوقت بالةات، أتى قرار مةلس األمن ليوةه صفعه قوية سسرائيل، مفادها أن العالم كله 
ير شرني، ال سيما أن القرار تضمن تقديم تقرير كل ثالثة أش ر لمةلس يقول إن االستيطان غ

األمن حول مدى تنفيةه، مما يعطي الفلسطينيين فرصة نملية للمتابعة، إضافة إلى تمييزه بين 
، ويدين ةميع التدابير الرامية إلى ت(يير التركيبة الديم(رافية 1967إسرائيل واألراضي المحتلة العام 

المحتلة، بما في ةلك بناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستوطنين اسسرائيليين، في األراضي 
ومصادرو األراضي، وهدم المنازل، وتشريد المدنيين الفلسطينيين، وهةا أمر له قيمة سياسية وقانونية 

أن يحسنوا االستفادو من ا من خالل مالحقة إسرائيل في كافة  للفلسطينيينوأخالقية كبيرو يمكن 
 مؤسسات الدولية وتعزيز المقاطعة، الفلسطينية والعربية والدولية، ل ا.ال
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بال(ت القيادو الفلسطينية كثير ا في أهمية القرار وانتبرته منعطف ا تاريخي ا وتحوال  في الموقف األميركي، 
ني وهةا سيحّد من إمكانية تو يفه في المعركة الممتدو ضد المشروع الص يوني االستعماري االستيطا

ورأس حربته االستعمار االستيطاني في الضفة الفلسطينية المحتلة، الةي يةب التركيز نلى مواة ته 
بانتباره الخطر الداهم، وتةاهلت أنه ضمن البند السادس، أي ال يملك قوو تنفية. كما أن الرئيس 

العشرين من  األميركي القادم تع د بون يكون له موقف م(اير من القرار بعد استالمه م امه في
الش ر القادم، ما يعني أنه لن يلتزم به وسيحث دوال  أخرى نلى ندم تنفيةه، ولكن مع اسشارو إلى أن 

 هةا لن يكون أمر ا س ال  نليه.
ولم يشر القرار إلى الدولة الفلسطينية المعترف ب ا دولي ا، وساوى بين الضحية والةالد نند الحديث 

مدنيين، مقابل إشارته إلى التنسيق األمني بين الفلسطينيين نن اسرهاب والتحريض وقتل ال
لى استمرار المرحلة االنتقالية. وحسن ا أنه لم يتضمن أي إشارو لمبدأ تبادل األراضي  واسسرائيليين وا 
الةي وافق نليه المفاوض الفلسطيني و ل يكرر موافقته نليه باستمرار رغم أنه مبدأ يعطي شرنية 

 لالستيطان.
أهم الدوافع التي أدت إلى امتناع إدارو أوباما نن التصويت حرص ا نلى ندم إغالق الباب  إن من

ن ائي ا نلى ما يسمى "حل الدولتين" الةي وصل إلى طريق مسدود، األمر الةي ي دد بانتماد 
 الفلسطينيين لخيارات أخرى بديلة نن خيار المفاوضات الثنائية والرهان نلى الواليات المتحدو.

ا اختارت القيادو الفلسطينية، كما صرح الرئيس محمود نباس، العمل نلى استئناف المفاوضات كم
بعد القرار، مما ينةر بإنادو إنتا  ما سمي "نملية سالم" التي أوصلتنا إلى الكارثة التي نعيش ا، 

من  وهةا يعني إهدار القرار وتحويله من شيء ةيد إلى شيء سيء، بينما إسرائيل تحاول العكس
خالل تحويله من أمر ضار إلى نافع، من خالل توسيع االستيطان والمضي في مخططات الضم، 
وتشةيع إدارو ترامب بتنفية تع دات ا بنقل السفارو، والقضاء نلى حل الدولتين، والدنوو إلى مفاوضات 

متفق  من دون تدخل دولي، ما يشق الطريق لتنفية الحل اسسرائيلي، وليس إلى التوصل إلى حل
 نليه.

من الم م أخة العبر من كيفية التعامل مع القرارات الدولية السابقة المؤيدو للفلسطينيين أو المتضمنة 
للحد األدنى من حقوق م، من خالل ندم متابعت ا كما حصل سابق ا، واالنتقال من قرار إلى آخر، 

إلى اتفاق أوسلو  242إلى قرار  194بينما يتم تخفيض السقف الفلسطيني باستمرار من قرار التقسيم 
واالنتراف بحق إسرائيل في الوةود وغيرها من التنازالت، وتوةيل طرح ا كما حصل مع القرار 
األخير الةي كان من المفترض أن يعرض نلى مةلس األمن منة ش ور طويلة، إضافة إلى توةيل 

لية، خصوصا محكمة الةنايات "تقرير غولدستون"، وندم تفعيل االنضمام الفلسطيني للمؤسسات الدو 
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الدولية، وندم اتخاة القرارات السياسية والقانونية ومختلف اسةراءات المترتبة نلى حصول 
الفلسطينيين نلى انتراف دولي بدولت م كعضو مراقب، حيث استمرت السياسات بعد هةا القرار مثلما 

 كانت قبله.
ن استثماره لصالح القضية الفلسطينية أوال  يستوةب هةا القرار الصادر نن مةلس األمن حتى يمك

وقبل أي شيء آخر رفض العودو إلى مفاوضات ثنائية ب(طاء دولي أو من دون غطاء، لةا يةب 
رفض لقاء أبو مازن مع نتنياهو وفق ا للمبادرو الفرنسية أو الروسية أو المصرية أو من أي ة ة أتت 

ساس إنطاء األولوية لت(يير موازين القوى نلى األرض ما لم تكن ةزء ا من مقاربة ةديدو تقوم نلى أ
وةعل االحتالل مكلف ا سسرائيل ومن يدنم ا، وانتراف والتزام إسرائيل بالحقوق الوطنية الفلسطينية 
المتضمنة في القانون الدولي والقرارات الدولية، بحيث يكون التفاوض ضمن إطار دولي مستمر 

تنفية قرارات الشرنية الدولية وليس التفاوض حول ا، وهةا  وفانل وكامل الصالحيات، ويست دف
يعني أننا أمام مواة ة مقبلة طويلة مع إسرائيل يةب االستعداد لخوض ا بةدارو حتى نفرض نلي ا 

 االنتراف بحقوقنا.
وثاني ا، يستوةب هةا القرار ترتيب البيت الفلسطيني من خالل بةل كل ما هو ممكن سن اء االنقسام 

عادو الوحدو الوطنية، والعمل نلى نقد مةلس وطني توحيدي بمشاركة مختلف ألوان الطيف واست
السياسي واالةتماني، حتى تكون المن مة قوال  وفعال  الممثل الشرني واسطار الوطني الةامع، الةي 

 موحدو قادرو نلى االنتصار. استراتيةيةيعمل ضمن رؤية وطنية شاملة ينبثق نن ا 
تم به هةا المقال، مع رفض الموقف المصري الةي سحب مشروع القرار من دون أمر أخير أخ

تشاور مع الفلسطينيين والعرب، إال أن نلى القيادو الفلسطينية أن تبةل كل ما تستطيعه وال تستطيعه 
ا مع دول اللةنة الربانية  –المصرية والفلسطينية  -لتصحيح العالقات الفلسطينية  العربية، خصوص 

 ية، ألن البعد العربي للقضية الفلسطينية م م ةد ا، ومن دونه ال يمكن أن تبقى حية.العرب
 27/12/2016، األيام، رام هللا

 
 لماذا يحصن السيسي المستوطنات اإلسرائيلية؟ .53

 محمد سيف الدولة
 الةوي، والةسر 1967و 1956 فين وندوانين كبيرين 1978- 1948احتا  األمر ثالثين ناما ل

 المصرية تحت رئاسة السادات اسدارو سخضاع، 1973حرب  فيوث(رو الدفرسوار  األمريكى
ةبارها"الضعيفة والم زوزو"،  نلى التراةع نن المواقف المبدئية والمقررات العربية والثوابت الوطنية  وا 

 .1948والقومية، والقيام بالصلح مع لإسرائيلن واالنتراف بشرنيت ا والتنازل ل ا نن فلسطين 
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واحدو أو ربما مكالمتين من دونالد ترامب  ومكالمة تليفونيةنما لم يتطلب األمر سوى بضع دقائق بي
وتعطيل التصويت نلى قرار يدين  بإرةاء سقنانهنبد الفتاح السيسى  إلىوبنيامين نتنياهو 

 مةلس األمن. فيالمستوطنات اسسرائيلية 
*** 

مساء األربعاء  15قرار نلى أنضاء المةلس الروأصل الحكاية هو أن مصر كانت قد وزنت مشروع 
 ، نلى أن يتم التصويت نليه الخميس.الةاريديسمبر  21

األراضي الفلسطينية المحتلة  فيالمشروع نلى وقف فورى وتام لكل األنشطة االستيطانية  وينص هةا
انوني ويمثل انت اكا بما في ا القدس الشرقية. وأن إقدام إسرائيل نلى إقامة المستوطنات ليس له سند ق

صارخا بموةب القانون الدولي، ويثير القلق البالغ من أن يكون استمرار األنشطة االستيطانية معرقال 
 خطيرا يحول دون تطبيق حل الدولتين.

 أيام اتعيش  التيولقد نقلت وكاالت األنباء انه كانت هناك مخاوف إسرائيلية بون تقوم إدارو أوباما، 
تناع نن استخدام الفيتو. وان مسئوال إسرائيليا قد صرح لوكالة رويترز بون إسرائيل ، باالماألخيرو

ترامب نن انتراضه  أنلنتواصلت مع الفريق االنتقالي لترامب لكي يتدخل في الموضوع. وبالفعل 
: "السالم بين إسرائيل والفلسطينيين أنهةا الشون  في أصدرهالبيان الةى  فينلي القرار، وقال 

قق فقط نبر المفاوضات المباشرو بين الطرفين، وليس نن طريق فرض شروط من ةانب األمم سيتح
المتحدو". وأن مثل هةا القرار "سيضع إسرائيل في موقف تفاوضي ضعيف لل(اية، وهو غير نادل 

 بالمرو بالنسبة لكل اسسرائيليين."
ح السيسي من البعثة المصرية ، طلب الرئيس نبد الفتا٢١٠٢ديسمبر  ٢٢وفى يوم الخميس الموافق 

في مةلس األمن توةيل التصويت نلى مشروع القرار. وسط حالة من الصدمة والةهول العام، لم 
 .األةانبتقتصر نلى الفلسطينيين والعرب فقط، بل شملت نديد من المراقبين 

 أنقة الةي المصرياسسرائيلية تشيد بالموقف  اسنالموفى غضون لح ات خرةت وسائل 
دولية، وتشيد بنتنياهو لنةاحه فى "تدشين شبكة نالقات شخصية  إدانةلمستوطنات اسسرائيلية من ا

 ."استراتيةيةمع السيسي تحقق سسرائيل نوائد 
المصرية الخبر تحت ننوان  األهرامديسمبر، نشرت ةريدو  23الموافق الةمعة  التاليوفى اليوم 

نبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصاال  من الرئيس للتلقى الرئيس  يلى:مراوغ ةاء فيه أن ما 
المنتخب دونالد ترامب، تم التطرق خالله إلى مستقبل العالقات المصرية األمريكية بعد  األمريكي
األمريكية الةديدو مسئوليات ا بشكل رسمي.. وفى هةا اسطار تناول االتصال مشروع  اسداروتولي 

من حول االستيطان اسسرائيلى، حيث اتفق الرئيسان نلى أهمية إتاحة القرار المطروح أمام مةلس األ
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الفرصة لإلدارو األمريكية الةديدو للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية ب دف 
 تحقيق تسوية شاملة ون ائية ل ةه القضيةنن

*** 
تحصين المستوطنات اسسرائيلية  فيويساند  سسرائيلينحاز نالنية  أنلماةا فعل ا السيسى وقرر 

 الضفة ال(ربية ضد قرار محتمل من مةلس األمن؟ في
 ؟أخرىقد ال تتكرر مرو  والنادرو التيهةه الفرصة المحتملة  إضانة فيلماةا ساند 

لماةا تنازل ب ةه الس ولة نن آخر مطلب ال يزال تتمسك به السلطة الفلسطينية والن ام العربى 
 آخر؟   شيءزلوا نن كل الرسمى، بعد أن تنا

 واحدو؟سوى مكالمة تليفونية  األمرلم يكلفه  الةيلماةا استةاب فورا لطلبات ترامب 
التةرع بونه ليس فى مقدور مصر أن تخر  نن  بإمكانهلماةا لم يرفض طلب نتنياهو، رغم انه كان 

 يت ا؟برفض المستوطنات اسسرائيلية وندم االنتراف بشرن والدولي العربي اسةماع
 لماةا لم يةرؤ ان يقول ال؟

 أندانم لما تبقى من القضية الفلسطينية، بعد  رسمي مصريدور  فيلماةا ضرب ما تبقى من ثقة 
 إلىالمصرية  اسداروالشدو واألزمات والمحكات، ستنحاز  أوقات فيواضحا للةميع، انه  أصبح

 ؟ األمريكانص(يرو من  بإشاروالةانب اسسرائيلى، 
لت الخارةية المصرية وأنضاء البعثة المصرية باألمم المتحدو هةا القرار الم ين بدون لماةا قب
من م رفضا لما حدث نلى غرار  أياستقالة تقدم ب ا  أيتعقيب؟ ولماةا لم نسمع نن  أوانتراض 

سمانيلكامل  إبراهيم أمثالةيل الرواد من   ؟ف مي وا 
يسقط آخر ورقة توت نن كل االدناءات الزائفة لماةا لم يدرك السيسى انه ب ةا الموقف، إنما 

 أوخةل  أييطنطن ب ا هو وا نالمه ليل ن ار؟ بل ها هو يعلن بال  التيبالوطنية واالستقالل، 
سرائيل، وأن التبعية  هي األولوية أنمواربة   الحل؟ هيللعالقات مع الواليات المتحدو وا 

نلى مر التاريخ، يقوم  نربيقة لحاكم ساب أوليكون هو صاحب  أنلماةا لم يشعر بالخةل من 
بليتم  إةاالمتحدو؟ ابخرون يفعلون ا سرا وفى الخفاء، وفقا لقاندو " األمم فيباالنحياز سسرائيل نلنا 

 فاستتروا."
 يقدماها سسرائيل؟   أنيقدم تنازالت رفض السادات ومبارك رغم كل تنازالت ما  أنلماةا قرر 

يحب فلسطين ويؤاخي ا وال يزال يكره إسرائيل ويعادي ا  الةي، المصريلماةا لم يراع مشانر الشعب 
 نقود.  أربعة فيمارس ا وال يزال ن ام كامب ديفيد  التي الونيرغم كل محاوالت التضليل وتزييف 
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 الةهبي"العصر  فينعيش تحت حكم السيسى  أنناواضحا للةميع منة فترو طويلة،  أصبحلقد 
 األمريكيبوابته الرئيسية لنيل القبول والرضا والدنم  هيئيلية"، وان إسرائيل للعالقات المصرية اسسرا

محتمل من مةلس  إدانةتحصينه للمستوطنات اسسرائيلية ضد قرار  في. ولكنه هةه المرو والدولي
كانت فيما  التي، قد تةاوز كل الحدود والتنازالت والمحرمات، بما في ا اتفاقيات كامب ديفيد األمن
 حكمه ومواقفه وانحيازاته الصادمة، تمثل قمة التنازالت.قبل 

 26/12/2016، موقع رصد، القاهرة
 

 خمسون عاًما سبعون عاًما... كفى احتالاًل  .54
 مصطفى البرغوثي

، تقترب فلسطين من الةكرى الخمسين الحتالل الضفة ال(ربية وقطاع غزو 2017بحلول نام 
 400سبعون ناما  نلى حلول النكبة التي ترافقت مع هدم  والةوالن، وفي العام التالي سيكون قد مر

 قرية فلسطينية وت ةير ثلثي الشعب الفلسطيني من مدن م وقراهم.
احتلت "إسرائيل" كل أراضي فلسطين، وكرست  1967و 1948خالل تسعة نشر ناما  بين نامي 

لتمييز العنصرين األسوأ في ن ام االحتالل األطول في التاريخ الحديث، وبنت من ومة األبارت ايد لا
 تاريخ البشرية.

وخالل هةه السنوات خاض الفلسطينيون المعركة تلو األخرى، وصنعوا أسطورتي مقاومة وصمود، 
، فوتقنوا التةةر في أرض وطن م، خالقين ننصر الفشل الرئيسي للمشروع 1948وتعلموا من تةربة 

 الص يوني الرامي إلى ن ب األرض وطرد أصحاب ا.
سقاط حلف ب(داد إلى مقاومة احتالل غزو نام  من ، إلى انطالق الثورو 1956ثورات الخمسينيات، وا 

الفلسطينية إلى معركة الكرامة مرورا  بوحداث أيلول لسبتمبرن إلى الصمود المتواصل في وةه غزوات 
، 1987نام "إسرائيل" نلى لبنان، إلى هبات السبعينيات في وةه االحتالل، إلى االنتفاضة الكبرى 

مرورا  باالنتفاضة الثانية وتباشير الثالثة، صنع الشعب الفلسطيني مآثر كفاحية ةعلت قضيته قبلة 
 األحرار والمناضلين والم لومين في العالم كله.

ساند الفلسطينيون ثورو الةزائر، وكانوا إلى ةانب الشعب األردني والسوري والمصري واللبناني في 
ا نضال شعب ةنوب إفريقيا بقيادو مانديال، وحاولوا أن يتعلموا من تةربة وةه "إسرائيل"، ودنمو 

 فيتنام. وكثير من الشعوب  نت أن انتصارنا سيسبق انتصارهم.
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نفةت "إسرائيل" ما يقارب مليون انتقال وأسر ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، وقتلت  1967ومنة نام 
رو تلو األخرى، ولم تبق نائلة لم تقدم ش يدا  أو وةرحت نشرات ابالف، وهةرت مئات ابالف الم

 ةريحا  أو أسيرا  أو أكثر.
روا من ا كون ا أثمن ما يملكون، ولم يتركوا شبر تراب في  صان الالةئون مفاتيح بيوت م التي ُهةِّ

 مخيمات لةوئ م إال وزرنوه بدالية أو شةرو رمان أو زيتونة تةكرهم باألرض التي فقدوها.
ب الفلسطينيون كل العالم، بنوا مدارس ومستشفيات ونيادات ووزارات في بلدان أشقائ م وةاب الشبا

 نلى أمل أن يبنوا يوما  مثل ا في بلدهم.
وّفروا القرش فوق القرش ليعّلموا أبناءهم وبنات م في أحسن الةامعات وةعلوا من التعليم وطن م 

ّرين في المطارات والمعابر ونلى الحدود، وتحملوا المتنقل بدل وطن م المفقود. نانوا، وما زالوا، األم
ما ال تحتمله الةبال من  لم وقسوو، "و لم ةوي القربى أشد مضاضة"، لكن م لم يفقدوا إيمان م 

 بقدرت م نلى الصمود واالنتصار.
بال(وا في ثقت م بالعالم، وبالسياسيين فُخدنوا بمفاوضات واتفاقات بائسة حاولت أن تسلب من م 

يلة ما فشلت القوو في سلبه لسنوات. نانوا صرانات وخالفات قادت م المرو تلو األخرى، فصبروا بالح
 نلي م، حتى صار للصبر مرارو العلقم.

ومع كل ةلك لما يطوطئوا رؤوس م، وال حنوا هامات م، وال فقدوا إصرارهم نلى نيل حريت م الحقيقية 
 وصون كرامت م وتحقيق نودت م واستقالل م.

وم مع اقتراب ةكرى خمسين ناما  نلى االحتالل وسبعين ناما  نلى النكبة، وقبل أيام من ن اية والي
العام حققت فلسطين انتصارا  مدويا  في مةلس األمن رغم أنف نتنياهو وترامب، وكل من تعاون 

ضية مع م. وأثبت قرار مةلس األمن ما قاله نيلسون مانديال، مرارا  وتكرارا ، بون فلسطين هي ق
 اسنسانية األولى في نصرنا، وال اكتمال لحرية أحد إال بحرية الفلسطينيين.

حباط  ولم يكن نتنياهو هو الم زوم فقط؛ بل هزم كل ما حاولت الحركة الص يونية زرنه من يوس وا 
 في صفوف الشعب الفلسطيني.

ةا كان هناك من نبرو تل م ا كل هةه السنوات، فلعل ا حكمة االنتفاضة األ ولى التي تقول "ما حك وا 
ةلدك مثل  فرك". وال حل سوى االنتماد نلى النفس وت(يير ميزان القوى بالمقاومة والصمود 
واسرادو والوحدو، وبتةاوز كل َمن، وكل ما، يعوقنا نن الوصول بدرب النضال إلى ن ايته الطبيعية 

 التي حققت ا شعوب العالم المناضلة من أةل الحرية.
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األةانب قال لي إن من سوء ح  الحركة الص يونية أن ا است دفت واصطدمت  أحد األصدقاء
بالشعب الفلسطيني دون الشعوب األخرى. ولعله كان يشير إلى ننادنا كشعب في اسصرار لى 

 حقوقنا رغم المعاناو.
 ناما  أكثر من أن تكفي... وقد آن األوان لنقلب المسار. 70ناما  تكفي و 50لكن 

 26/12/2016، طيني لإلعالمالمركز الفلس
 

 فك االرتباط عن السلطة.. الحمار يعربد؟ يضربون البردعة .55
ليكس فيشمانأ  

تضرب البردنة. هةا بالضبط  فإنكنندما ال تنةح في السيطرو نلى الحمار  أنكيقول مثل فلسطيني 
أس ل وأكثر شعبية  ، فما هوأوباماما يفعله وزير الدفاع مع المؤسسة الفلسطينية. نندما تعاقبك إدارو 

من أن تنفس غضبك نلى السلطة الفلسطينية؟ يستحقون، وحان الوقت الن نشرح ل م، بالقوو، من 
 .في العالميتعلق بمن، وان ثمة ثمن لالنتفاضة السياسية التي يخوضون ا ضدنا 

لطة مع الس اتصال، قطع كل األمنإةن ليبرمان قرر، في ضوء الفشل الدبلوماسي الةريع في مةلس 
فصاندا: ال نلتقي، ال ننسق، ال  ابن. من اسنسانيةللمواضيع  األمنيالفلسطينية، باستثناء التنسيق 

من اللةان المشتركة في مواضيع الك رباء، المياه،  أينتحدث مع أي ة ة في السلطة، ال نةمع 
 ةودو البيئة والصحة. ال شيء.

فوزير الدفاع السابق، يعلون، نلل سياسة  غير أن هةا القرار ليس أكثر من تنفيس ولن يصمد.
السيطرو اسسرائيلية في المناطق بدنوى أن إسرائيل والضفة هما توأمان سياميان، غير قابلين 

 – األمنيةبما في ا  –للفصل. إة أنه في غياب الحدود، فإن البنى التحتية، االقتصاد والمصالح 
فان هةا العقاب  –تكون أي اتصاالت مع السلطة مشتركة. ونليه، فعندما يعلن ليبرمان بانه لن 

 لينا كالس م المرتد.إسيعود 
صحيح أنه منة زمن طويل يمتنع قادو السلطة نن لقاءات نلنية مع ة ات إسرائيلية رسمية، ولكن 

من ينوب ننه،  أوفي المناطق،  األنمالكان بوسع منسق  إةافي ال(رف الم(لقة يواصلون اللقاء. 
ف ةا يعمل  –ال اتف لرئيس الوزراء او للرئيس الفلسطيني ويحل أزمة أو يؤكد معلومة  يمكنه أن يرفع

 قرار ليبرمان في دد بتعطيل هةه األداو. أمافي صالح الطرفين. 
بدء بالمنسق نبر رؤساء  –ضابطا  50في المناطق يوةد ما ال يقل نن  األنمالفي ة از تنسيق 

 –ينية وانت اء برةال التنسيق واالرتباط في المناطق والضفة المديرية، المستشارين للشؤون الفلسط
والةين هم نلى اتصال يومي مع ة ات فلسطينية، ينقلون الرسائل ويةمعون المعلومات. ف م يلتقون 
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 اسنالم، رؤساء اللةان الحزبية والتن يمية، رؤساء العشائر، لةان الطالب، رةال األة زوبقادو 
العامة وما  األمزةة، والةين يساندون في ف م األمنة زو االلتقاط لة از الكبار وما شابه. ف م أ

 يةري في الميدان.
قطع هةه االتصاالت، وحتى بعض ا، ف و قضاء ليبرمان نفسه لن يصمد فيه نلى مدى الزمن.  أما

ليوم كفار سابا أو في ا إلىالةي تةري فيه المةاري من قلقيليا بحرية  في اليوموهةا القرار سيةوب 
المعابر. كما  إلىفي سةل م السكاني كي نعرف من يصل  إشراكناالةي يكف فيه الفلسطينيون نن 

، ونندما يرتفع ةدول ال(الء بسبب أسعار األخضرفي الزرانة ال تتوقف نند الخط  األوبئةأن 
ادي البندورو، سيركض الةميع لشراء الخضار في الضفة. سسرائيل وللفلسطينيين يوةد غالف اقتص

مليار دوالر في السنة. مع م ا توتي  16واحد من ناحية الضريبة والبنوك. ميزانية السلطة هي نحو 
من الضرائب في إسرائيل، سواء نلى العمل أم نلى استيراد البضائع. ف ل ستوقف إسرائيل االستيراد 

 الضفة أم ستوقف ةباية الضرائب نن السلطة؟ إلىنبر ميناء حيفا 
موقف ثابت ومنطقي حتى هنا في سلسلة قرارات وزير الدفاع في مسولة المناطق. فقد   اهرا ال يوةد

مشروع لرفاهية الفلسطينيين  15، تواصل في مبادرو بناء ”العصا والةزرو“بدأ هةا بالقرار نن سياسة 
في الميدان من فوق رأس  أخرىلبما في ةلك في المناطق  ن وفي نفس الوقت الحديث مع ة ات 

: القرار بوقف وأمسألف رخصة نمل في إسرائيل.  22 إضافةالماضي تقرر  األسبوع، وفي السلطة
 االتصاالت مع السلطة.

غير أنه نند ربط كل هةه االلتواءات يتبين أن وزير الدفاع يقود في اتةاه واضح. ف و يبةل ة دا 
تعلق هةا الةم ور  مازن ب دف فصل ا نن الةم ور الفلسطيني، تعزيز أبوالسلطة برئاسة  سضعاف

حياو ابخرين  إدارو –نلى رأس السلطة. هةا االبتكار  أخرىبإسرائيل وفي ن اية المطاف وضع ة ة 
 سبق أن ةربناه. هةا ال ينةح.

 26/12/2016 ،يديعوت
 26/12/2016، رأي اليوم، لندن

 
 : مــا الــذي يزعــج الـعـالـم؟2334قـرار مجلـس األمــن  .56

 غيورا آيلند
أن يشكل بديال  لتقدير واٍع للواقع.  مثلما  األمنكن لل(ضب واسحباط في أنقاب قرار مةلس ال يم

 في كل مسولة، من الم م قبل كل شيء ف م ما هي المشكلة. 
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من دولة إسرائيل ومن يقف نلى رأس ا.  المشكلة  أوباماوبالفعل، المشكلة األساس ليست موقف 
 «.االحتالل»ختلف لمف وم حيال العالم هي التفسير الم األساس

دولة أخرى، أو الن لنا حقا  أيةلم تحتل من  ألن اتدني إسرائيل بون هةه ليست منطقة محتلة، سواء 
 تاريخيا في هةه القطعة من األرض. 

العالم ال يةادل بشون هةا، بل يمكنه حتى أن يقبل هةه االدناءات ويوافق نلى أنه النتبارات أمنية 
 . األرضالح شرنية في هةه توةد سسرائيل مص

 ، بل تتعاطى فقط مع الناس.األرضمع  اسطالقالدولية ال تتعاطى نلى  األسرو
الفلسطينيون، الةين يعيشون في هةه المنطقة، إنما يعيشون تحت االحتالل، وهةه  اهرو غير مقبولة 

ي العالم، مثل ف األخرى األماكنمقمونة في نشرات  أقليات. صحيح أنه توةد 21في القرن الر 
مواطنة في الدولة  األقلياتفي تركيا، غير أن ل ةه  واألكرادالشيشان في روسيا، التبت في الصين، 

مواطنون متساوو الحقوق.  ليس هةا هو الوضع في  األقلالقامعة ل م، ونليه ف م بشكل رسمي نلى 
 .الضفة. هنا شعب واحد يسيطر نليه شعب آخر دون أن تعرض نليه المواطنة

هةا هو ةةر المواة ة بين إسرائيل وبين األسرو الدولية. هةا أيضا هو السبب الةي ةعل العالم ال 
 يزنةنا في هضبة الةوالن. 
من الضفة، ألنه احتل من دولة كانت ل ا حقوق معترف « محتلة أكثر» اهرا ، الةوالن هو أرض 

ة ألنه هو نفسه سيطر نلي ا بشكل ب ا لسوريةن، بينما لم يكن لألردن حقوق معترف ب ا في الضف
 . 1948غير قانوني في العام 

غير أن العالم ال ي تم بالنزانات اسقليمية بين الدول: فتوةد ك ةه العشرات في العالم، والنزاع حول 
الةوالن هو نزاع واحد آخر ك ةا، ولكن العالم، كما أسلفنا، حساس بالفعل للناس الةين يوةدون تحت 

 االحتالل.
، والةي يفترض في «حل الدولتين»الفلسطيني هو  –حل المتفق نليه في العالم للنزاع اسسرائيلي ال

 «.  اهرو االحتالل»الن رو المقبولة أن يضع حدا لر 
والسلوك  األمنيةومع ةلك، يعرف العالم أيضا كيف يكون صبورا ويف م أنه بسبب االحتياةات 

 ائمة صباح غد. الفلسطيني ال يمكن الوصول إلى تسوية د
وكان الصبر قائما طالما كان يبدو أنه يوةد أمل واقعي للوصول إلى تسوية مستقبلية. لقد خلق 

بون إسرائيل ترغب في تخليد الوضع القائم، وهةا ما  اسحساسنشاط توسيع المشروع االستيطاني 
 ليس مقبوال  من األسرو الدولية. 
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مستوطنات، بل توسيع ا الةي يعبر نن نفسه باالستيالء ما يزنج األميركيين ليس البناء داخل ال
 . األراضينلى المزيد من 

سنة اقترحت الواليات المتحدو الصي(ة ابتية: نتعاطى مع الوضع القائم كمعطى، ونرسم  12وقبل 
نلى الخريطة دائرو حول كل المستوطنات لبما في ا المنعزلةن كما هي. تتع د إسرائيل بعدم توسيع 

مستوطنات، ولكن يمكن ا أن تبني داخل الحدود المرسومة قدر ما تشاء. مثل هةا الشكل أرض ال
. لو كنا وافقنا ألخةنا اسقليميإلى ةانب تةنيد البعد « الزيادو الطبيعية»يمكنه االستةابة الحتياةات 

 الواقع للمستوطنات.  األمرمن الواليات المتحدو شرنية بحكم 
شيء آخر، وفتحت ث(رو لقرار أكثر خطورو  أيامتنعت نن نرض  ولكن إسرائيل رفضت العرض،

 بكثير. 
ال يمكنه أن يشكل بديال نن التعريف الواقعي « اسنالم»ثمة ل ةا درسان بسيطان: األول هو أن 
في المئة من مصالح ا نلى  80قبول صي(ة تلبي  أحياناللمشكلة؛ والثاني هو أنه من األفضل 

 .المخاطرو في رغبة المزيد
ضد كل العالم « حملة ثور»أيضا. بدال من االنطالق في  ابنهاتان النصيحتان مطروحتان 

ثالثة مواضيع: وقف قانون التسوية؛ استعداد  أساس اوزوةته، من المرغوب فيه وضع سياسة في 
لتطبيق العرض األميركي القديم مثلما فصل أناله؛ فصل موضوع القدس نن كل ما تبقى لحتى 

 الي ودية من المدينة ليست ةزءا من األرض المحتلةن.  األحياءانترفت بون « نتونصي(ة كلي»
 يمكن للواليات المتحدو وأوروبا أن تقبال تسوية مؤقتة ك ةه، قد توقف االنةراف الخطير.

 «يديعوت»
 26/12/2016، األيام، رام هللا
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