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 تواصل مشاريع بناء آالف الوحدات االستيطانية" إسرائيل" .1
الجمعة الماضي في صّعدت إسرائيل من مواقفها ضد الدول التي صوتت : ب.ف.أ –القدس المحتلة 

ضد االستيطان، وواصلت في الوقت نفسه إجراءاتها في شأن طرح  2334مجلس األمن على القرار 
عير »مشاريع لبناء آالف الوحدات االستيطانية اإلضافية في القدس الشرقية المحتلة. وأكدت منظمة 

صدار تراخيص لبناء المناهضة لالستيطان أن لجنة التخطيط في القدس ستبحث األربعاء إ« عميم
 وحدة استيطانية إضافية في القدس الشرقية المحتلة. 618

وتحدث نائب رئيس بلدية القدس اإلسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط، عن مسعاه 
 وحدة استيطانية إضافية في مراحل التخطيط األولية. 5,600لتقديم خطط لبناء 

في  262، «بسغات زئيف»وحدة في  140تتضمن  618ت الـ ، فإن الوحدا«عير عميم»وبحسب 
 «.رموت»في  216و« رمات شلومو»

وفي تعليق مقتضب الثالثاء، أكد ترجمان أنه ال يوجد أي نية إللغاء محادثات اللجنة كرد على قرار 
مجلس األمن، مشيرًا إلى أن مئات الوحدات االستيطانية كانت على جدول أعمال اللجنة قبل 

 «.سنبحث كل ما هو مطروح على الطاولة بطريقة جدية»يت في األمم المتحدة. وأضاف: التصو 
ال تعنيني األمم المتحدة أو أي أمر آخر يحاول »وكتب ترجمان على صفحته على موقع فايسبوك: 

آمل أن تقوم الحكومة واإلدارة األميركية الجديدة : »وأضاف«. أن يملي علينا ما نفعله في القدس
، «المزيد من التقدم لمواصلة وتعويض النقص الذي تسببت به إدارة أوباما في ثماني سنوات بمنحنا

 في إشارة إلى البناء االستيطاني.
 28/12/2016الحياة، لندن، 
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  دوليالمؤتمر ال" تقرر العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح عقد التنفيذية" .2
رير الفلسطينية العمل الوثيق مع فرنسا لضمان إنجاح قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التح: رام هللا

عقد مؤتمر دولي كامل الصالحيات للسالم في باريس الشهر المقبل، لوضع آليات لتنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية، وقرارات مجلس األمن، والجمعية العامة ذات العالقة والقانون الدولي، وُمبادرة 

 نية للمفاوضات والتنفيذ وكذلك إنشاء آليات دولية جديدة للُمتابعة.السالم العربية، وتحديد جداول زم
وثمنت اللجنة التنفيذية، في اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام 

، مؤكدة بأن الُمجتمع 2016( لعام 2334هللا، مساء اليوم الثالثاء، صدور قرار مجلس األمن رقم )
للشرعية الدولية والقانون الدولي، ورفض سياسات اإلمالءات والمستوطنات وفرض  الدولي انتصر

 الحقائق على األرض التي تنتهجها الحكومات اإلسرائيلية الُمتعاقبة.
( واالستراتيجية 2334وقالت إنها درست الخطوات الُمتطلبة للمرحلة القادمة استنادًا إلى القرار )

حفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ومبدأ الدولتين على حدود الفلسطينية الُمعلنة بخصوص ال
 عامًا إلنهاء االحتالل. 2017، ولجعل عام 1967

وطلبت اللجنة التنفيذية من المجلس القضائي للمحكمة الجنائية الدولية: فتح تحقيق قضائي فوري 
 .حول االستيطان االستعماري اإلسرائيلي في أراضي دولة فلسطين الُمستقلة

وأعادت ُمطالبتها لدول العالم بالمقاطعة التامة والشاملة للمستوطنات االستعمارية اإلسرائيلية 
وبالمجاالت كافة، وكذلك لجميع المؤسسات والشركات العاملة في المستوطنات أو التي تتعامل 

 معها.
 1967ودعت اللجنة التنفيذية، مجلس األمن للنظر في إيجابية لطلب دولة فلسطين بحدود 
( 2334وبعاصمتها القدس الشرقية بالعضوية الكاملة في األمم المتحدة وذلك استجابة لدعوة القرار )

 .1967بالحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 
 27/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لدعم الخارجي للموازنة بنحو نصف مليار دوالرلحكومة: تراجع اا .3

أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثالثاء، أن الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية تراجع : رام هللا
 بنحو نصف مليار دوالر أمريكي. 2016خالل العام 

وقال بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها األسبوع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد هللا 
"شهد تعقيدات كبيرة نظرا للتراجع الكبير في الدعم الخارجي  يم المنقضفي مدينة رام هللا، إن العا
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مليار  1.1مليون دوالر مقارنة مع المعدالت السابقة التي كانت بحدود  614للموازنة الذي وصل إلى 
 دوالر".

بقيمة  2017وذكر البيان، أن مجلس الوزراء بدأ بمناقشة مشروع الموازنة الفلسطينية للعام المالي 
مليون دوالر للنفقات  350مليار دوالر للنفقات الجارية، و 4.1مليار دوالر، منها  4.48مقترحة بمبلغ 

 التطويرية.
مليون دوالر بمعدل  465مبلغ  2017وحسب البيان، من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية لموازنة عام 

 مليون دوالر. 300والبالغة مليون دوالر، وذلك من دون المتأخرات المتوقعة  39شهري حوالي 
وأشار إلى أن ذلك "سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خالل 
خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات 

 وصافي اإلقراض محدودة".
في المائة مقارنة بعام  3قع أن تبلغ الزيادة في الرواتب واألجور نسبة وأضاف البيان، أنه "من المتو 

في  6مليار شيكل بزيادة بنسبة  13.7، فيما يبلغ إجمالي اإليرادات المتوقع تحقيقه حوالي 2016
مليار  13.3، في حين من المتوقع أن يصل صافي اإليرادات مبلغ 2016المائة مقارنة بأداء العام 

 في المائة". 6نسبتها شيكل، بزيادة 
 27/12/2016، القدس، القدس

 
 سنعزز العالقة مع السنغال: رياض المالكي .4

": رد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اإللكترونية"األيام  -عبد الرؤوف أرناؤوط  -القدس 
ألمن على تقدم السنغال ، من بين أربع دول قدمت مشروع القرار ضد االستيطان إلى مجلس ا

والتصويت لصالحه الحقا، بقطع مساعدات إسرائيلية عن هذه الدولة ولكن رد فلسطين على الخطوة 
 جاء سريعا بتقديم المساعدة لها.

"األيام" في عددها الصادر  رياض المالكي وزير الخارجية، في تصريحات خاصة نشرتها وقال د.
ا وبكل وضوح أن وزارة الخارجية، من خالل اليوم )األربعاء(، فور إعالن نتنياهو أعلنا من جانبن

 الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، قد تواصلت مع السنغال من أجل تقديم المساعدة".
ولفت في هذا الصدد إلى أن" وفدا من رجال أعمال فلسطينيين، يمثل اتحاد الصناعات الغذائية 

إلى السنغال للحديث عن التعاون في مجال سوف يقوم خالل األسبوعين القادمين بزيارة  الفلسطينية،
للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي لغرب  إقليميوسنقوم بفتح مكتب  السنغال،الصناعات الغذائية مع 

 من خالل سفارتنا في دكا في السنغال ". أفريقيا
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سين مهند وأيضاأطباء  إرسال"وسوف نوقع اتفاقيات قريبا في مجال التعاون الصحي عبر  وأضاف
زراعيين وخبراء في مجال الطاقة البديلة وغيرها من القضايا التي سنعزز من خاللها طبيعة العالقة 

نمامع السنغال حتى تشعر بانها لم تدفع ثمنا مقابل وقوفها إلى جانب فلسطين  فلسطين هبت  وا 
 لمساعدة السنغال في مثل هذه اللحظات".
 واألطباءكثيرة في مجال الزراعة والري والطاقة البديلة  أفريقيةوأضاف" ونحن نتواجد أيضا في دول 
 الفلسطينيين وهذا كله نتاج لهذا الجهد".

 28/12/2016، األيام، رام هللا
 

 إعادة إطالق عملية سياسية دولية تقوم على تجميد االستيطان: سنعمل على مستشار عباس .5
ن في المرحلة المقبلة على إعادة قال مسؤولون فلسطينيون أنهم سيعملو : محمد يونس -رام هللا 

إطالق عملية سياسية دولية تقوم على تجميد االستيطان، وتحظى برعاية دولية بديلة لرعاية اإلدارة 
نريد أن ننهي، مرة واحدة والى األبد، »وقال الدكتور حسام زملط مستشار الرئيس عباس:  األميركية.

عامًا وتواصل معها االستيطان بحيث لم يبق من العملية السياسية التي استمرت أكثر من عشرين 
اإلدارة األميركية ظلت طوال الوقت تقول إن المفاوضات »وأضاف أن «. األرض ما نفاوض عليه

 «.الثنائية هي الحل، لكنها لم تكن الحل، بل كانت المشكلة
جديدة تقوم ويرى زملط في مؤتمر باريس المقرر منتصف الشهر المقبل بداية بناء عملية سياسية 

 على وقف االستيطان وعلى رعاية دولية متعددة األطراف.
دولة ومنظمة وجهة لحضور المؤتمر، وفي اليوم  70فرنسا أبلغتنا بأنها ستوجه دعوات لـ»إن وقال 

التالي ستوجه دعوة للرئيس عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو إلبالغهما بنتائج 
الرئيس عباس أبلغ الجانب الفرنسي انه سيحضر اللقاء سواء حضر »لط أن وقال زم «.المؤتمر

 «.نتانياهو أم ال
في باريس ستفكك فكرة احتكار أميركا للعملية السياسية، وفكرة المفاوضات الثنائية، »وأضاف: 

والمبادرة الفرنسية تؤسس إلطار حل دولي جديد، إذ سيكرس مؤتمر باريس التحول من إطار 
 «.إطار متعدد ودولي إلىت الثنائي برعاية أميركية فاشلة المفاوضا

محكمة الجنايات الدولية ضد االستيطان بعد  إلىويعد الفلسطينيون لتعزيز الشكوى التي قدموها 
القرار الدولي يثبت لمختلف األطراف أن االستيطان انتهاك »وقال زملط أن  صدور القرار الدولي.

 «.من التحقيق األولي الذي تجريه محكمة الجنايات الدوليةللقانون الدولي، وهذا سيسرع 
 28/12/2016، الحياة، لندن
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 توجه لعقد المجلس الوطني الفلسطيني داخل األراضي المحتلة .6
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميل شحادة، إن  :نادية سعد الدين -عمان

نية بعقد المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيلته الحالية في داخل هناك "توجهًا لدى القيادة الفلسطي
قرار اللجنة التنفيذية واضح  أناألراضي المحتلة". وأضاف شحادة، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، 

"بعقد المجلس الوطني خالل ثالثة أشهر، فيما سيتم إجراء انتخابات جديدة للمجلس بعد انعقاد تلك 
 حالية، حيث سيصار خاللها االتفاق على إعادة تشكيله".الدورة بالتشكيلة ال

ولفت إلى أنه "من المنتظر عقد اجتماع قريب للجنة التحضيرية للمجلس من أجل االتفاق على موعد 
ومكان انعقاد المجلس"، مبينًا أن "هناك توافقًا فلسطينيًا لعقد المجلس الوطني بتشكيلته الحالية، مقابل 

 نظر حول مكان انعقاده، بين داخل الوطن المحتل أو خارجه".اختالف في وجهات ال
وأشار إلى أنه "تم توجيه دعوة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" للمشاركة في اجتماع اللجنة 

 التحضيرية لعقد المجلس الوطني، ولكنهما لم يردا حتى اآلن"، معربًا عن أمله "بمشاركتهما".
حرير فلسطين" قالت، في تصريح سابق، إنها "ستعمل على إفشال أي وكانت "الجبهة الشعبية لت

محاولة لعقد المجلس الوطني في مدينة رام هللا"، مجددة "رفضها لعقده تحت حصار وتحكم االحتالل 
 اإلسرائيلي"، بما يستدعي عقده "خارج الوطن".

 28/12/2016، الغد، عّمان
 

 "يوما وطنيا"لحرب األولى ضد القطاع وزارة الداخلية في غزة تقرر اعتبار ذكرى ا .7
ديسمبر/ كانون األول، والذي  27أشرف الهور: أعلنت وزارة الداخلية في غزة اعتبار يوم –غزة 

 «.يوما وطنيا» 2008يصادف ذكرى اندالع الحرب األولى ضد القطاع عام 
يومًا »ررت اعتبار هذا اليوم أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في القطاع إياد البزم، أن الوزارة قفقد 

، مضيفًا أنه ستقام مراسم احتفالية تكريما لشهداء الوزارة الذين ارتقوا في «وطنيًا لوزارة الداخلية
شهيد، وسيتخلل االحتفالية  1100الحروب الثالثة التي شنها االحتالل على قطاع غزة وعددهم 

 استعراض لقوات األمن والشرطة.
عما كانت عليه إبان العدوان اإلسرائيلي على « تطورت أضعاًفا مضاعفة»أنها وأعلنت الوزارة كذلك 

 «.2008القطاع عام 
 28/12/2016القدس العرعي، لندن، 
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 محطة مهمة في طريق تحرير القدس وفلسطين شكلتهنية: معركة الفرقان  .8
لت محطــة قــال نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة إن معركــة الفرقــان شــك

 مهمة في طريق تحرير القدس واألقصى وفلسطين.
، أن العـدو فشــل فـي تحقيــق 2008وأكـد هنيـة فــي كلمـة لــه فـي الــذكرى الثامنـة للعـدوان علــى غـزة عــام 

أهدافــه وســاء وجهــه، ونجــح شــعبنا فــي تحقيــق مــراده، وحّقــق بصــموده مــا عــاظم مــن قّوتــه وعــّزز مــن 
ركــة الفرقــان ألنهــا كانــت فرقانــا بــين مــرحلتين فــي مســيرة شــعبنا وعــزا هنيــة تســمية العــدوان بمع مكانتـه.

ومقاومتــه الباســلة، فمــا قبلهــا خيــر، ومــا بعــدها خيــرات كثيــرة، فلقــد أّسســت المعركــة لثقافــة االنتصــار 
يل، ثــم فــي العصــف المــأكول، ومــا بينهمــا مــن إنجــاز والصــمود، التــي تجّلــت فــي معركــة حجــارة الســجّ 

 صفقة وفاء األحرار.
ر هنيـة إلـى أن المعركـة كانــت فرقانـا كـذلك بـين مـن وقــف متفرجـًا وتكفلـت األيـام ببيـان خطيئتــه، وأشـا

ـــة  وبـــين مـــن وقـــف مســـاندًا لشـــعبنا ومقاومتـــه بالســـالح والمـــال والموقـــف وكـــل أشـــكال المســـاندة المادي
 والمعنوية، والتي شكلت إضافة ملموسة لصمود شعبنا في وجه العدوان.

اهـــن علـــى أن يـــنفض النـــاس عـــن مقـــاومتهم، وأوغـــل قـــتاًل وقصـــفًا وتـــدميرًا، وأوضـــح هنيـــة أن العـــدو ر 
وارتكـــب مجـــازر بحــــق العـــائالت واآلمنـــين، فــــي تعبيـــر دنــــيء عـــن ســـاديته وغطرســــته  مثـــل مجــــزرة 
الفــاخورة، ومجــزرة عائلــة الســموني، وعائلــة ريــان، وعائلــة أبــو عيشــة، وغيــرهم مــن أبنــاء شــعبنا، الــذين 

 ا درعا حاميا للمقاومة، وركنًا آوى ونصر شبابه المجاهدين.رغم مصابهم الجلل، كانو 
ووجــه هنيــة تحيــة حــب ووفــاء لشــعبنا، مؤكــدا علــى االلتــزام بالســير علــى نهــج المقاومــة، وعــدم تضــييع 
األمانة، راجين الوصول بعون هللا ثم بتضحياتنا كشعب، إلى القدس محررين، فالقـدس واألقصـى هـي 

 محط آمالنا ومنتهى مرادنا.
 27/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 حماس في ذكرى حرب الفرقان: ال مستقبل لالحتالل على أرض فلسطين .9

أكدت حركة حماس في الذكرى الثامنة لحـرب الفرقـان علـى أن المقاومـة المسـلحة سـتظل رأس الحربـة 
 رض فلسطين.في حسم الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي، مشددًة على أنه ال مستقبل لالحتالل على أ

وقالــت الحركــة فــي بيــان صــحفي الثالثــاء، إن االحــتالل فشــل فــي تحقيــق أهــداف عدوانــه علــى قطــاع 
 غزة، مبينًة أن المقاومة فرضت معادلة ردع جديدة في الميدان.

وأضافت: ال نستعجل الحرب ولكن إذا فكر العدو مـن االقتـراب مـن دمـاء شـعبنا فسـوف يفاجـأ بمـا لـم 
ومــًا، مشــددًة علــى أن اإلفــراج عــن األســرى ســيظل هــدفًا مقدســًا ولــن يهــدأ لنــا بــال يتوقــع، وســيعود مهز 
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وأشارت الحركـة إلـى أن العامـل األقـوى الـذي أوقـف زحـف االحـتالل وجعلـه ييـأس مـن  حتى تحريرهم.
تحقيق أهدافه صالبة المقاومـة وبطولـة المقـاومين واستبسـالهم وعلـى رأسـهم أبطـال كتائـب الشـهيد عـز 

 سام.الدين الق
وأوضحت أن االحتالل باغت قطاع غزة بقصف مكثف مـن أكثـر مـن سـتين طـائرة حربيـة طالـت كـل 
جبارنا على االستسالم، الفتـًة  مراكز الشرطة ومواقع المقاومة والبيوت اآلمنة، بهدف إحداث صدمة وا 

 وخية.إلى أن المقاومة استوعبت الضربة األولى وأمطرت الكيان الصهيوني بآالف القذائف الصار 
 27/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
صرارا   وأكثر تماسكا   المقاومة اليوم أشد قوة": ذكرى "الفرقانب"الجهاد"  .11  ناو على مواجهة أي عد وا 

"الجهــاد اإلســالمي" االحــتالل اإلســرائيلي، أنــه فــي حــال أقــدم علــى ة هــددت حركــ: أحمــد صــقر -غــزة 
 ا لم يتوقع".عدوان جديد على قطاع غزة  فإنه "سيفاجأ بم

اعتبر القيـادي فـي حركـة الجهـاد و  ،على غزة وقعت حرب "الفرقان" 2008وفي مثل هذا اليوم من عام 
، داود شــهاب، أنــه "مــن المؤســف أن تمــر ذكــرى العــدوان علــى الشــعب الفلســطيني ومــا زال اإلســالمي

 ".الحصار الظالم مستمرا على قطاع غزة، إضافة لتواصل حالة االنقسام الفلسطيني
" إن "إســرائيل لــم تحقــق أهــدافها مــن وراء تلــك الحــرب، وال مــن الحــروب التــي 21وقــال شــهاب لـــ"عربي

صـرارا علـى مواجهـة أي تلتها"، موضحا أن "المقاومة الفلسطينية اليـوم هـي أشـد قـوة، وأكثـر  تماسـكا وا 
ب القـــوة وبـــين أن المقاومـــة الفلســـطينية "تبحـــث بشـــكل جـــدي عـــن كـــل أســـبا ن إســـرائيلي جديـــد".او عـــد

نما من أجل مباغتة االحتالل وقيادة الهجوم  والتطور والردع  ليس فقط من أجل الدفاع عن شعبنا، وا 
 عليه"، مؤكدا أن االحتالل "سيتفاجأ بما لدى مقاومتنا من قدرات متطورة".

 27/12/2016"، 21عرعيموقع "
 

 المصالحة لاللتزام باتفاقات فتح ودعوتلجنة المجلس الوطني بالمشاركة على حماس تنفي موافقتها  .11
نفـــت حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس" األخبـــار التـــي أشـــيعت عـــن موافقتهـــا المشـــاركة فـــي اللجنـــة 

 التحضيرية النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكـد النـاطق باسـم الحركـة حـازم قاسـم فـي تصـريح صـحفي مسـاء الثالثـاء، علـى ضـرورة التـزام حركــة 

 ات المصالحة الموقعة والعمل على إصالح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.فتح بجميع اتفاق
 ودعا قاسم فتح إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد منتخب يمثل الكل الفلسطيني.
 27/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 حماس تطالب الحكومة اللبنانية بتضمين حقوق الالجئين في البيان الوزاري  .12
مـاس فـي لبنـان الحكومـة اللبنانيـة بتخصـيص فقـرة فـي البيـان الـوزاري تؤكـد علـى مـنح طالبت حركـة ح

 الالجئين الفلسطينيين حقوقهم اإلنسانية األساسية، باعتبارها مطالب طبيعية عادلة.
وقالــت الحركــة فــي بيــان صــحفي مســاء الثالثــاء، إنهــا تابعــت باهتمــام شــديد البيــان الــوزاري للحكومــة 

ة، التي باركت للبنان تشكيلها، متمنيًة أن تكون مقدمة للتوافق اللبنـاني ولتعزيـز الوحـدة اللبنانية الجديد
 الوطنية وأن تنجح الحكومة في أعمالها.

وأعربت عن تقديرها العالي لتضمن البيـان الـوزاري التشـديد علـى رفـض التـوطين والتمسـك بحـق عـودة 
ة لالضطالع بدورها تجاههم بما فيه إعمار مخيم الالجئين الفلسطينيين، وأيضا دعوة المنظمات الدولي

واعتبـــرت أن ذلـــك غيـــر كـــافا ألن البيـــان الـــوزاري لـــم يتضـــمن أي تعهـــد بمـــنح الالجئـــين  نهـــر البـــارد.
 الفلســطينيين حقــوقهم اإلنســانية األساســية وخاصــة حــق العمــل وحــق التملــك وحــق انتســابهم للنقابــات.

نـان حقـوقهم اإلنسـانية األساسـية يعتبـر نقطـة جوهريـة فـي وأكدت أن منح الالجئين الفلسـطينيين فـي لب
 حياة الالجئين الفلسطينيين، وعامال أساسيا ومحوريا في العالقات اللبنانية الفلسطينية المشتركة.

ونوهــت حمــاس إلــى أن هــذه النقطــة كانــت محــل حــوار دائــم علــى جميــع المســتويات، وهــي فــي صــلب 
، داعيًة إلى عدم القفز فوقها ألنها تعتبر مدخال أساسـيا لتطـوير عمل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

العالقة الفلسطينية اللبنانية، وتكمل قضايا األمن التي تحقق االستقرار والبعد عـن الصـراعات المحليـة 
كمــا طالبــت الحركــة بتضــمين البيــان فقــرة تــدعو إلــى إطــالق حــوار لبنــاني فلســطيني شــامل  واإلقليميــة.

 القضايا المشتركة.يتناول جميع 
 27/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
نما على الديبلوماسية الفلسطينية قيادي بفتح: ال رهان .13  على السياسة اإلسرائيلية وا 

فادي أبو سعدى: أثار قـرار مجلـس األمـن الـدولي األخيـر الـذي أدان االسـتيطان اإلسـرائيلي  –رام هللا 
 . ياسية في إسرائيلفي األرض الفلسطينية المحتلة عاصفة س

« القـدس العربـي»اعتبر فـراس الشـوملي عضـو المجلـس الثـوري لحركـة فـتح فـي تصـريح لــ من جهته، 
أن الفلســطينيين مطــالبون بمتابعــة كــل قــرارات مجلــس األمــن الــدولي بــدءا مــن القــرار األخيــر الخــاص 

ئط مـا جـاء فـي القـرار باالستيطان وكل القرارات التي سبقته، خاصة وأن إسرائيل تضرب بعـرض الحـا
بل وهاجمت الدول التي دعمته ووبخت السفراء، وهو مـا قـد يتطـور ألزمـة سياسـية بـين إسـرائيل وهـذه 

وتحدث عن خروج إسرائيل عن سياق الديبلوماسية واألخالق خاصة باتهام سـفير إسـرائيل فـي  الدول.
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علـى إسـرائيل دولـة وشـعبًا بعـد تمريـر األمم المتحدة بكل وقاحة الرئيس األمريكي باراك أوباما بالتآمر 
 قرار االستيطان في مجلس األمن الدولي.

واعتبـر الشـوملي أن الـرد الفلســطيني ال يجـب أن يكـون مسـتعجاًل أو مــنفعاًل كمـا جـاء الـرد اإلســرائيلي 
ـــذي حـــدث فـــي موضـــوع  خـــاط عقـــب القـــرار ألن أي رد فعـــل  ـــدولي ال ـــدعم ال ـــى خســـارة ال ســـيؤدي إل

س األمن. وأكد أن الجانب الفلسطيني مطالب باستثمار القـرار األممـي فـي مـؤتمر االستيطان في مجل
باريس الدولي للسالم وهو الذي تتخـوف منـه إسـرائيل. ورأى أن الرهـان الحقيقـي يجـب أال يكـون علـى 
نمـا علـى الديبلوماسـية الفلسـطينية التـي نجحـت إلـى حـد بعيـد بتسـجيل أكثـر مـن  السياسة اإلسرائيلية وا 

ي المرمــى اإلســرائيلي بعــد قــرار مجلــس األمـــن الــــدولي التــاريخي وصــفع نتنيــاهو بـــحكم موقعــه هـدف فــ
 رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية اإلســرائيلية.

 28/12/2016القدس العرعي، لندن، 
 
 ألي كان فتح عصية على االرتهان شناعة: .14

لبنان رفعت شـناعة كـوادر حركـة فـتح  إقليمسر  أمينالتقى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، لبنان: 
 سر منطقة صور العميد توفيق عبدهللا وقيادة الحركة. أمينفي البص والساحل، وذلك بحضور 

انعقــــاد  أنخـــر المســـتجدات علـــى الســـاحة الفلســـطينية والفتحاويـــة الداخليـــة. واعتبـــر آوتنـــاول شـــناعة 
 إنضـمان السـتمرارية الحركـة. وقـال المؤتمر السـابع للحركـة فـي هـذه الظـروف هـو نجـاح بحـد ذاتـه و 

ـــع مـــن تاريخهـــا النضـــالي  ـــى الكســـر واالرتهـــان ألي كـــان، وقرارهـــا مســـتقل ينب حركـــة فـــتح عصـــية عل
نهـــاءالمـــؤتمر الســـابع للحركـــة وضـــع المصـــالحة الوطنيـــة  أنواكـــد  ومبادئهـــا الفلســـطينية الخالصـــة.  وا 

 المرحلة القادمة. أولوياتاالنقسام من 
هــــو برهــــان علــــى السياســــية  اإلســــرائيليبــــالوقف الفــــوري لالســــتيطان  األمــــن قــــرار مجلــــس أنواعتبــــر 

 الصحيحة والبناءة التي تتبعها القيادة الفلسطينية.
 28/12/2016المستقبل، بيروت، 

 
 على تغيير خططها "إسرائيل"الفلسطينية أجبرت  الهجمات ":الاو "موقع  .15

جهزة األمن اإلسرائيلية أشـارت إلـى أن الجـي  اإلخباري بأن المعطيات اإلحصائية أل "الاو "أفاد موقع 
عمليـــة إطـــالق نـــار مســـلحة فـــي الضـــفة  180اإلســـرائيلي وجهـــاز األمـــن العـــام )الشـــاباك( أحبطـــا نحـــو 

 الغربية العام الجاري، وأن تطور هذه العمليات أجبر الجي  على تغيير طريقة عمله.
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 38وخبــوط إن هــذا العــام شــهد أيضــا تنفيــذ أميــر ب "الاو "وقــال الخبيــر العســكري اإلســرائيلي فــي موقــع 
 عملية، معظمها على يد مجموعات فلسطينية صغيرة مسلحة غير تابعة ألي تنظيم فلسطيني كبير.

وأضــاف أن أغلبيــة هــذه العمليــات تركــزت ضــد المواقــع العســكرية اإلســرائيلية والحــواجز الثابتــة، وفــي 
نما   كانوا شبانا صغارا.معظمها لم يكن المنفذون مسلحين تقليديين، وا 

ونقـــل بوخبـــوط عـــن ضـــابط إســـرائيلي كبيـــر فـــي قيـــادة المنطقـــة الوســـطى بـــالجي  أن العديـــد مـــن هـــذه 
العمليات تم إحباطها قبيل تنفيذها بوقـت قليـل، وأخـرى تـم وقفهـا أثنـاء مرحلـة التخطـيط، وفـي أغلبيتهـا 

أثنــاء األســابيع القليلــة - كانــت تتكــون مــن ثالثــة مســلحين فلســطينيين، وأشــار إلــى أن معظمهــا تركــز
 بين منطقتي غو  عتصيون وبنيامين. -الماضية

وأوضــح الضــابط اإلســرائيلي أن العديــد مــن الخاليــا التــي ألقــي القــبض عليهــا لــم تكــن تتلقــى تعليمــات 
مباشرة من قيادة حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( رغم أن الحركة تشجع على تنفيـذ هـذه العمليـات، 

 لعائلي ومكان السكن كانا األهم في تشكيل مثل هذه الخاليا المسلحة.ألن الرابط ا
وأشار الضابط إلى أن تطورات العمليات المسلحة في الضفة الغربية جعلـت الجـي  واألجهـزة األمنيـة 
اإلســرائيلية تغيــر طــرق عملهــا كونهــا باتــت تســتفيد مــن تجــارب الماضــي، وقــال لــم يعــد الجــي  اليــوم 

نما يركز عملياته في مناطق ضيقة، واحدة تلو األخرى. يجتاح مدنا وبلدات  فلسطينية واسعة، وا 
وبحســب المتحــدث ذاتــه، فقــد لجــأ الجــي  لتعزيــز قواتــه علــى الطــرق العامــة فــي الضــفة بــالتزامن مــع 

 تكثيف المعلومات االستخبارية الميدانية.
العســكرية واألمنيــة كنشــر  وخــتم الضــابط اإلســرائيلي حديثــه بــالقول "وظــف الجــي  الكثيــر مــن قدراتــه

الكـــاميرات بالشـــوارع العامـــة ووســـائل اإلنـــارة وتنســـيق العمـــل بـــين القـــوات المختلفـــة المنتشـــرة فـــي كافـــة 
مناطق الضفة الغربية، للـرد بسـرعة علـى العمليـات المسـلحة، والكشـف عـن النشـطاء المسـلحين الـذين 

 يتجولون بأسلحتهم في الضفة الغربية".
 27/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 والتخطيط لتنفيذ عمليات بادعاء تشكيل خلية 48االحتالل يعلن عن اعتقال فلسطينيين من الـ .16

الثالثـاء، عـن أن الشـرطة اإلسـرائيلية وجهـاز الشـاباك اعتقلـت خـالل  يـوم، ُسـمح بالنشـر: بالل ضاهر
تباه بتشـكيلهم خليـة شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضـي مجموعـة مـن المـواطنين العـرب، بادعـاء االشـ

 والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد جنود إسرائيليين في منطقة النقب بجنوب البالد.
عاما( من سكان بئـر السـبع وعبـد  37وبحسب الشرطة اإلسرائيلية، فإن بين المعتقلين محمد مصري )

 عاما( من سكان كسيفة، وهما ال يزاالن معتقالن لدى الشاباك. 26هللا أبو عيا  )
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الجناح  –ب الشرطة لمصري التخطيط 'لعمليات إرهابية' بزعم االنتقام إلخراج الحركة اإلسالمية وتنس
الشــمالي عــن القــانون، بينمــا يشــتبه أبــو عيــا  بأنــه اتفــق مــع مصــري علــى تنفيــذ عمليــات ضــد جنــود 

عــراد وبحســب الشــبهات فــإن االثنــين خططــا لتنفيــذ العمليــات المنســوبة لهمــا فــي ديمونــا و  إســرائيليين.
 ومدخل قاعدة 'نيفاطيم' العسكرية، وأنهما جمعا معلومات خالل تجولهما في هذه األماكن.

وقالت الشرطة في بيانها إن مصري وأبو عيا  سلما بندقية 'وكمية ضخمة من أجهزة تشغيل عبوات 
 ناسفة عن بعد، تم إعدادها الستخدام أعضاء الخلية'.  

منـي حافـل'. وتابعـت الشـرطة أن مصـري عمـل نائبـا لمـدير وأضافت الشرطة أن مصري لديه 'سـجل أ
 فرع 'كينغ سنتر مشهداوي' في بئر السبع، وعمل أبو عيا  في السوبرماركت نفسه.  

وجرى التحقيق مع مواطن عربي ثالث، من سكان قلنسوة عمل في فرع 'كينغ سنتر مشهداوي' بقلنسوة 
، في إطار القضية نفسها، وهو مشـتبه 'بـالتخطيط وناشط بالحركة اإلسالمية ولديه 'سجل أمني حافل'

عامــا( مــن ســكان شــقيب  26و 21كــذلك اعتقــل فــي إطــار القضــية ثالثــة مــواطنين ) لعمليــة إرهابيــة'.
وتابعــت الشــرطة أن التحقيــق فــي القضــية أدى  الســالم فــي النقــب بشــبهة 'ضــلوعهم بالتجــارة بالســالح'.

 الح ألهداف جنائية.  إلى كشف ضلوع مشتبهين آخرين بالتجارة بالس
ويتوقـــع تقـــديم الئحتـــي اتهـــام ضـــد مصـــري وأبـــو عيـــا ، اللـــذين تصـــفهما الشـــرطة والشـــاباك بأنهمــــا 

 المشتبهان المركزيان في القضية، وأنه ستنفذ اعتقاالت إضافية بحق مشتبهين.
 27/12/2016، 48موقع عرب 

 
 لمقاومةتتعلق باممارسة نشاطات بالضفة بتهمة  فلسطينيين سبعةاعتقال  .17

ذكر تقرير لجي  االحتالل، أن قواته اعتقلت سبعة فلسطينيين ممن وصفهم إيهاب عيسى:  –الخليل 
بـ"المطلوبين" في أنحاء متفرقـة مـن الضـفة الغربيـة  عـدد مـنهم بـدعوى ممارسـة نشـاطات ضـد الجـي  

" لالجئــــين وبــــّين التقريــــر أن االعتقــــاالت طالــــت أربعــــة مــــواطنين مــــن مخــــيم "قباطيــــة والمســــتوطنين.
" لالجئـــين الفلســـطينيين األمعـــري الفلســـطينيين )قضـــاء جنـــين(، وثالثـــة مـــواطنين فـــي كـــل مـــن مخـــيم "

 )قضاء رام هللا(، ومدينة الخليل وبلدة "بيت أمر" شمالي الخليل.
 27/12/2016قدس برس، 

 
 بعد ضغط روسي ضد جرائم الحرب بسورية "إسرائيل"تصويت  يمنعنتنياهو  .18

ئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، المنـدوب اإلسـرائيلي فـي األمـم المتحـدة أمر ر : بالل ضاهر
باالمتناع عـن التصـويت علـى مشـروع قـرار فـي الجمعيـة العامـة لحمـم المتحـدة بشـأن جمـع أدلـة علـى 
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، وذلك فـي أعقـاب ضـغوط 2011ارتكاب النظام السوري جرائم حرب في سورية منذ آذار/مارس العام 
 روسيا على نتنياهو.مارستها 

صـــحيفة 'يـــديعوت أحرونــوت' يـــوم الثالثـــاء، مارســت روســـيا ضـــغوطا دبلوماســية ثقيلـــة علـــى  بحســبو 
الحكومة اإلسرائيلية مـن وراء الكـواليس. وفـي أعقـاب هـذه الضـغوط تلقـت البعثـة اإلسـرائيلية فـي األمـم 

 المتحدة أمرا من مكتب نتنياهو بالتغيب عن التصويت.  
يـع فـي وزارة الخارجيـة اإلسـرائيلية، إن 'هـذا كـان قـرارا سياسـيا اتخذتـه أرفـع المسـتويات وقال مسؤول رف

 في الدولة. وال يمكنني إعطاء تفاصيل أكثر من ذلك'.
 27/12/2016، 48عرب 

 
 يتهم بايدن بالضغط على أوكرانيا لتّصوت ضد االستيطان لكينإ .19

زئيـف إلكـين، اتهامـا لنائـب الـرئيس األميركـي  اإلسرائيليوجه وزير السياحة : نظير مجلي - تل أبيب
إليهـــا التصـــويت لصـــالح مشـــروع قـــرار مجلـــس  جـــو بايـــدن، بتدخلـــه، شخصـــيا، لـــدى أوكرانيـــا، والطلـــب

 األمن الدولي.
وكان إلكين يدلي بتصريحات إعالمية، يفسر فيها أسباب تركيز الهجوم اإلسرائيلي علـى إدارة الـرئيس 

المتنعـــت أوكرانيـــا عـــن  لـــوال تـــدخل بايـــدن وممارســـته الضـــغوط،»إنـــه  بـــاراك أوبامـــا، قـــال فيهـــا أيضـــا،
ن بايـدن لــم يقـم بــأي «هـذا لـيس دقيقــا»وقـد رد مكتــب بايـدن بنفــي االتهـام، وقــال: إن «. التصـويت ، وا 

 اتصاالت كهذه. 
 28/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 األمني صوتت في مجلس العالقات مع الدول الت "تقليصـ"قوم بنس "الخارجية اإلسرائيلية": .21

” تقلــيص“الدولــة العبريــة ســتقوم ب  أنالثالثــاء،  اإلســرائيليةأعلنــت وزارة الخارجيــة  :أ ف ب –القــدس 
 األســبوعالمتحــدة  لحمــمالــدولي التــابع  األمــنعالقاتهــا مــع الــدول التــي صــوتت لصــالح قــرار مجلــس 

 .الفلسطينية المحتلة األراضياالستيطان في  أدانالماضي، الذي 
حـول تعليـق  لحنبـاءنحشـون فـي نفيـه  إيمانويلالمتحدث باسم الوزارة  أكدالصحافيين،  إلىوفي رسالة 

الزيــارات والعمــل مــع الســفارات، دون تقــديم ” ســتقوم مؤقتــًا بتقلــيص“ إســرائيلالعالقــات مــع الــدول، ان 
 المزيد من التفاصيل.
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الدولــة العبريــة  أنقلقــة مــن  إنهــالثالثــاء نائبــة وزيــر الخارجيــة تســيبي حوتــوفلي ا أكــدتومــن جانبهــا، 
ال يمكـن اعتبـار “انـه  إلـىتؤيـد ذلـك مشـيرة  إنهـا إاللغـاء الزيـارات، إستفقد فرصتها لشـرح موقفهـا عبـر 

 ”.مرًا مفروغًا منهأ إسرائيل
 إلـىتأتي للحـج “انه ال يمكن السماح للدول بان  اإلسرائيليالجي   إلذاعةوقالت حوتوفلي في حديث 

والتقنيــات الزراعيـة، ثـم القيــام  اإللكترونيـةوصــد الهجمـات  اإلرهـابلتـتعلم المزيـد عــن مكافحـة  لإسـرائي
 ”.المتحدة األممبما ترغب به في 

 27/12/2016، رأي اليوم، لندن
 
الحق في  48 مشروع قانون يعطي المستوطنين الذين استولوا على عقارات فلسطيني"الكنيست":  .21

 تملكها
قّدم عدد من أعضاء الكنيسـت اإلسـرائيلي األسـبوع الحـالي، مشـروع قـانون : ايسيبرهوم جر  - الناصرة

الحــق فــي  1948يعطــي المســتوطنين اليهــود الــذين اســتولوا علــى عقــارات المهّجــرين الفلســطينيين فــي 
 تملكها.

وينص مشروع القانون، الذي بادر لـه أعضـاء كنيسـت مـن االئـتالف والمعارضـة، بـأن يـتم تمليـك مـن 
عامــا وأكثـر، وُيعـد "ملكــا عامـا"، ولــم تصـدر أي دعـوة إخــالء للسـاكنين فيــه.  30فـي عقــار منـذ سـكنوا 

في حين أن النظام اإلسرائيلي الحاكم اعتبر كل بيوت المهّجـرين الفلسـطينيين التـي بقيـت قائمـة، وفـي 
ا ويافـا غالبيتها الساحقة في مدن فلسطين التاريخية "ملك دولـة". ويجـري الحـديث عـن مـدن حيفـا وعكـ

. وأيضــا قــرى فلســطينية فــي منطقــة مدينــة 1948وبيســان، وقــرى فــي محــيط القــدس المحتلــة منــذ العــام 
 يافا، وباتت جزءا من مدينة تل أبيب، وغيرها الكثير.

ويدعو القانون إلى أن يـدفع مـن اسـتولوا علـى هـذه البيـوت، نسـبة محـددة، بحسـب عـدد السـنوات التـي 
. علــى أن يــتم تســجيل البيــوت علــى أنهــا بتــأجير لعشــرات األرضيــت أو مــّرة منــذ اســتيالئهم علــى الب

 السنوات األخرى دون مقابل، وهذا أشبه بملكية للعقار كليا.
 28/12/2016، الغد، عّمان

 
 ألف دوالر 13أيام وكفالة  عشرةالنائب غطاس لالعتقال المنزلي  "محكمة الصلح" تقرر تحويل .22

قــت محكمــة الصــلح فــي ريشــون لتســيون، أمــس، ســراح النائــب أطل: عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط - القــدس
وكانـت الشـرطة قـد طلبـت أن يجـري تحويـل غطـاس إلـى  العربي في الكنيست الدكتور باسـل غطـاس.

يومـا، إلـى أن تنهـي التحقيقـات بالكامـل وتعـد الئحـة االتهـام، إال أن القاضـي  45الحبس المنزلي لمدة 
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ألـــف  13ل )كألـــف شـــي 50أيـــام، مـــع إيـــداع كفالـــة ماليـــة قـــدرها  10المنزلـــي لمـــدة  وافـــق علـــى االعتقـــال
 يومــا، لكنهــا 180دوالر(. كمــا قــررت المحكمــة منعــه مــن الســفر إلــى الخــارج، أو زيــارة األســرى، لمــدة 

أبقت على حقه في المشاركة في التصويت في الكنيست. وسيمكث النائب غطاس في منزله في قرية 
فــي حــال رغــب فــي الســفر  مــن رجــال األمــن، وســيرافقه أربعــتهم، 4الرامــة فــي الجليــل، حيــث سيحرســه 

 إلى الكنيست، في القدس، للمشاركة في التصويت.
 27/12/2016أنقرة، ، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ": الملف تصفية سياسية... وشعبنا كشفها منذ اللحظة األولى48غطاس لـ"عرب  .23

' إن المالحقـــة األخيـــرة التـــي 48'عـــرب  قـــال النائـــب د. باســـل غطـــاس فـــي تصـــريحات خاصـــة لموقـــع
تعـرض لهــا هــي محاولــة للتصـفية السياســية وأن الملــف سياســي مغلــف بـتهم أمنيــة، لكــن شــعبنا بوعيــه 

 وحسه الوطني أدرك أن الملف سياسي منذ اللحظة األولى.
بــات واضــحا أن االعتقــال سياســي وغيــر أنــه 'وأضــاف غطــاس وهــو فــي طريقــه إلــى منزلــه فــي الرامــة 

ر، ال القضــــية وال مجريــــات التحقيــــق كانــــت تطلــــب االعتقــــال لكــــل هــــذه األيــــام. االعتقــــال كــــان مبــــر 
استعراضــيا بهــدف تضــخيم الــتهم وجــرى فبركــة الملــف وكــأن هنــاك تهًمــا أمنيــة خطيــرة موجهــة لنائــب 

 عربي في البرلمان'.
ق السياســي وتــابع غطــاس أن 'القضــية منــذ البدايــة هــي جــزء مــن مالحقــة سياســية وفــي إطــار التضــيي

 على المواطنين العرب'.
وأوضح غطاس أنه 'منذ اللحظة األولى أعلنت أن ليس لدي ما أخفيه، وأجبت على كل األسئلة التـي 
 وجهت لي بالتحقيق، وأعطيت تفسيري لما حصل، وهو حقيقة ما حصل، وأنا متمسك بهذه الحقيقة'.

 27/12/2016، 48عرب 
 
 لتكرير في خليج حيفا نتيجة خطأ بشري حريق مصافي االشرطة اإلسرائيلية:  .24

بّينت التحقيقات في أسباب الحريق الذي اندلع في مصافي الـنفط فـي خلـيج حيفـا، أول : هاشم حمدان
 أمس األحد، أن الحريق نجم عن خطأ بشري وليس عن خلل تقني.

الحريـق الـذي وم الثالثـاء، نتـائج التحقيقـات فـي يونشر المحقق في الحرائق في منطقة الساحل، مساء 
ــاة  ــيج حيفــا. وأكــد المحقــق بشــكل نهــائي مــا كشــفته القن ــنفط فــي خل انــدلع األحــد فــي مصــانع تكريــر ال

 التلفزيونية الثانية، بأن العامل البشري هو الذي تسبب بالحريق.
 27/12/2016، 48عرب 
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 " للبيع16"أف  طائرات الجيش اإلسرائيلي يعرض .25
ألــف غــارة حربيــة، أوقــف  13ألــف ســاعة طيــران، و  335ســنة مــن العمــل، و  36بعــد : هاشــم حمــدان

' األولى التي وصلت البالد، واستخدمت، من جملـة مـا 16الجي  اإلسرائيلي الطائرات من طراز 'أف 
 .1981استخدمت فيه، في تدمير المفاعل النووي العراقي في العام 

اإلثنين، العمل بـآخر طـائرات  عاما من العمل، أوقف، يوم 36وجاء أن سالح الجو اإلسرائيلي، وبعد 
 '، والتي كانت تعمل ضمن السرب الذي أطلق عليه 'التنين الطائر'.16'نتس/الصقر' من طراز 'أف 

منظومــات  7طــائرات أخــرى مــن طــراز 'هركــوليس'، و  7إضـافة إلــى ذلــك، فــإن إســرائيل تعــرض للبيـع 
 مروحيات 'كوبرا'. 8طائرة 'سكايهوك'، و  40'هوك' لالعتراض، و 

 27/12/2016، 48عرب 
 
 ضعف في مجلس األمن األالدول نتنياهو قوي على تقرير:  .26

 دولة عضو في مجلـس األمـن الـدولي، سـاهمت فـي إصـدار 15من مجموع : نظير مجلي - تل أبيب
ـــوزراء ووزيـــر ـــيس ال ـــار رئ ـــة، اخت ـــدين االســـتيطان اإلســـرائيلي فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتل  قـــرار ي

دول، هـــي الـــدول األضـــعف فـــي القائمـــة: نيوزيلنـــدا  3ي بنيـــامين نتنيـــاهو، معاقبـــة الخارجيـــة اإلســـرائيل
احتجاجيـة شـكلية، وتعـاطى مـع  وأنغوال والسنغال. أما الـدول األخـرى، فقـد اتخـذ إزاء بعضـها إجـراءات

 بعضها اآلخر بخضوع، متجاوزا غضبه المعلن.
ـــة 14فـــالمعروف أن قـــرار مجلـــس األمـــن الـــدولي اتخـــذ بموافقـــة  هـــي: روســـيا، والصـــين، وفرنســـا،  دول

ســــبانيا، وفنــــزويال، والســــنغال، ومصــــر، وماليزيــــا، واألوروغــــواي، وأوكرانيــــا،  وبريطانيــــا، ونيوزيلنــــدا، وا 
وأنغوال واليابان، وامتنعت الواليات المتحدة عن التصويت. وقد رد نتنياهو على القرار بهجـوم إعالمـي 

، بصــفته أيضـا وزيــر خارجيـة، ســفراء هـذه الــدول يــوم شـرس. ثــم اسـتدعت وزارة الخارجيــة التـي يقودهــا
عيد الميالد المجيد، في محادثات توبيخ. وكانت درجة التوبيخ، وفًقا لمصادر إعالمية، توازي مستوى 

يمثلها السفير. فمع روسيا والصين ومصر واليابان وبريطانيا وفرنسا، كان التوبيخ شكلًيا.  الدولة التي
إجــــراء.  قيمـــان عالقــــات دبلوماســـية مــــع إســــرائيل، لـــذلك لــــم يتخـــذ ضــــدهما أيوفنـــزويال وماليزيــــا ال ت

مليــون  60والعالقــات مــع أوروغــواي تعتبــر أصــاًل ضــعيفة، حيــث ال يزيــد حجــم التبــادل التجــاري علــى 
 دوالر في السنة، لذلك لم يتقرر أي إجراء.

 28/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 عالميا   األعلى غزة في البطالة معدل .27
 غزة قطاع في العمل سوق  حول ومؤشرات بيانات أكدت": اإللكترونية األيام" - جاد حامد - غزة

 نصف من أكثر أن لإلحصاء المركزي  والجهاز" أونروا" ووكالة الدولي البنك عن حديثاً  صدرت
 ولد مستوى  على األعلى يعد البقعة هذه في البطالة معدل وأن اقتصادياً  ناشطين غير القطاع سكان
 .المختلفة العالم
 في ازدادت نسبتها وأن العالم، في البطالة معدالت أعلى من تعاني غزة أن إلى الدولي البنك وأشار
 هم غزة في السكان تعداد من %55 وأن ،%43.2 إلى لتصل" 2016" الحالي العام من الثالث الربع
 .عالمياً  لمشاركةا انخفاض حيث من معدل برابع ينف ما وهو اقتصاديًا، ناشطين غير

 إلى عامل ألف 17 العام هذا من الثالث الربع في دخل أنه اإلحصاء جهاز بيانات أظهرت وبينما
 فرص على %17 من أقل سوى  المذكور العدد من يحصل لم أكد نفسه الجهاز أن إال العمل سوق 

 .التوظيف
 مما باألسوأ غزة قطاع في العمل سوق  وضع أمس، من أول عنها، صدر تقرير في" أونروا" ووصفت

 معدل بانخفاض المتعلقة العوامل باالعتبار األخذ تم إذا وذلك العامة البطالة معدالت إليه تشير
 بدوام والعاملين العمل، عن المتعطلين ضمن المشمولين غير المحبطين والعمال العمل، المشاركة

 وانخفاض البطالة مدة وطول ر،المنتش الرسمي غير والعمل العاملين، فئة تحت يصنفون  ممن جزئي
 .األجور
 أن الممكن من وظائف لديهم الذين أولئك فإن لإلحصاء المركزي  الجهاز بحسب أنه البيانات وأكدت
 التي األجور وركود تدني مع األسعار ارتفاع تقترن  حيث الغذائي، األمن وانعدام للفقر عرضة يكونوا

 .2015 مع مقارنة 2006 العام من %30 بنسبة انخفضت
 28/12/2016األيام، رام هللا، 

 
 ممنهج تهويد القدس أحياء أسماء عبرنة: المسيحية اإلسالمية الهيئة .28

 االحتالل سلطات إطالق الثالثاء، يوم والمقدسات، القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية الهيئة عّدت
 ببلدة وتحديداً  محتلة،ال القدس مدينة أحياء في شوارع على العربية لحسماء بديلة عبرية أسماء
 عن غريبة جديدة قدس لتضحى ومقدساتها  القدس تهويد على واضًحا صهيونيًّا إصراًرا سلوان،

 .البيان تعبير وفق عروبتها،
 أحد المحتلة، القدس في واألحياء الشوارع أسماء تغيير عملية أن إلى بيانها، في الهيئة، وأشارت
 من يهودي، بطايع وصبغها المسيحية، اإلسالمية لعربيةا القدس هوية لطمس االحتالل أساليب
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 وتوطين العربية البيوت هدم ومواصلة التلمودية، والحدائق االستيطانية البؤر من المزيد بناء خالل
 وتضييق األنفاق وحفر الضخمة، اليهودية والمعالم الكنس بناء عن ناهيك المستوطنين، من المزيد
 .القدس لتهويد متكاملة مليةع في المقدسيين، على الخناق

 27/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 
 غزة قطاع على المفروض الحصار بتخفيف االحتالل مزاعم يفند تقرير .29

 على المفروض الحصار بتخفيف اإلسرائيلي االحتالل سلطات مزاعم الثالثاء، حقوقي، يوم تقرير فند
-1 من غزة قطاع في المعابر حالة تقرير نسان،اإل لحقوق  الفلسطيني المركز وأصدر .غزة قطاع

 .2016-11-30 وحتى 11-2016
 المتعلقة وتلك التجارية الحدودية المعابر وأوضاع غزة، قطاع في المعابر حالة سلسلة التقرير وتناول
 .2016 تشرين األول/ نوفمبر شهر خالل األفراد بمرور
 ويزداد قائما زال ما التوالي، على العاشر للعام المستمر غزة، لقطاع اإلسرائيلي الحصار أن وأكد
 .الحصار حالة على تسهيالت إدخال حول المحتلة السلطات له تروج ما بعكس حدة

 بشكل القطاع إلى بدخولها سُمح التي البضائع كمية تراجعت والبضائع، السلع حركة صعيد وعلى
 يعادل ما أي شاحنة، 12099 فمبرتشرين األول/ نو  لشهر الواردات كمية بلغت حيث مسبوق، غير
 250 القطاع صادرات بلغت فيما الماضي، أغسطس/ آب لشهر الواردات كمية من فقط 61%

 .2007 يونيو/ حزيران في الحصار فرض قبل الصادرات حجم من %5.5 يعادل ما وهو شاحنة،
 على المشددة ودالقي فرض تشرين األول/ نوفمبر شهر خالل اإلسرائيلية االحتالل سلطات وواصلت

 للتصنيع الالزمة والمواد الخام والمواد األساسية السلع من معظمها القطاع، إلى سلعة 400 نحو توريد
 قطاع إعمار إلعادة الالزمة البناء مواد توريد على قيود تفرض االحتالل سلطات تزال وال واإلنتاج،

 فقط %5 يعادل ما أي ،(طنا 75872) يدبتور  إال تسمح ولم الطبيعية، المواطنين احتياجات ولسد غزة
( طنا 267832)و البناء، حديد كمية من فقط %1.9 يعادل ما أي ،(طنا 9561)و اإلسمنت، كمية من
 .اإلعمار إعادة لعملية الالزمة االجمالية الكميات من حصمة، كمية من فقط %8.9 يعادل ما أي

 يعادل ما وهو ،(طن 163.5 ) بتوريد ُسمح حيث القطاع، إلى الطهي غاز توريد تقليص واستمر
لى من والسلع البضائع حركة وشاب القطاع، لسكان الالزمة الطهي غاز كمية من فقط 46.7%  وا 

 أيام 8 لمدة" سالم أبو كرم" غزة لقطاع الوحيد التجاري  المعبر إغالق بينها من عديدة، عوائق القطاع
 .الفترة أيام إجمالي من 26.6%)

 27/12/2016، (وفا) الفلسطينية المعلوماتو  األنباء وكالة
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 المهدمة البيوت أصحاب معاناة من يزيد الشتاء: الخضري  .31
 المنازل أصحاب معاناة إن الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس الخضري  جمال النائب قال

 وتقييد اإلعمار بطء بسبب الحالي العام خالل تفاقمت 2014 عدوان جراء غزة قطاع في المدمرة
 .اإلسرائيلي الحصار واستمرار البناء مواد دخول
 المعمول النظام 2016 مايو منذ يوقف االحتالل أن على الثالثاء يوم له تصريح في الخضري  وشدد

 يتم لم حيث ،(اإلعمار متطلبات يلبي ال الذي) المدمرة للمنازل البناء مواد بدخول السماح في به
 ".منازلها إعمار إلعادة لها البناء مواد إلدخال أسماء أي تسجيل
 عامين مرور بعد ُتبن   لم العدوان، خالل ُدمرت التي المنازل من %65 نحو أن إلى الخضري  ونبه

 .الحرب نهاية على ونصف
 .صعب وواقعهم تتفاقم ومعاناتهم المشردين عداد في يزالون  ما مواطن 60000 نحو أن إلى وأشار
 أن يعني هذا البناء مواد دخول بتقييد يتعلق فيما حاله على الوضع استمر إذا”  الخضري  وقال
 ".سنوات عشر من ألكثر ستمتد غزة إعمار عملية

 27/12/2016الين،  أون  فلسطين
 
 البراق حائط نحو جديدا   نفقا   يفتتح االحتالل .31

 أن عالمتوق من ريغيف ميري " اإلسرائيلية الثقافة" وزيرة إن سلوان، – حلوة وادي معلومات مركز قال
 .بالمنطقة السكان منازل في تشققات ظهور مع بالتزامن الحي، في جديد نفق بافتتاح اليوم تقوم

 المستوطنين وحراس االحتالل قوات أن له بيان في سلوان، -حلوة وادي معلومات مركز وأوضح
 ةالوزير  لزيارة تمهيدا حلوة، وادي لملعب المالصق النفق مدخل عند وخاصة الحي في انتشروا

 .للمنطقة ريغيف اإلسرائيلية
 بدأت اليوم افتتاحه المنوي  النفق فإن له المتوفرة األولية المعلومات وحسب أنه المركز وأضاف
 مترًا، 70 وجنوباً  متراً  70 شماالً  ويتجه عامين، قبل وحفره فيه بالعمل اإلسرائيلية اآلثار سلطات
 .البراق حائط باتجاه حلوة، وادي حي وسط ومركزه

 في ظهرت وانهيارات وتصدعات واسعة تشققات أن سلوان، -حلوة وادي معلومات مركز أوضحو 
 إخراج ازدياد مع ذلك ويتزامن القديمة، التشققات اتساع إلى إضافة الحي، منشآت في جديدة مناطق
 يةالكهربائ باألدوات الحفر أعمال ومواصلة الحي، أسفل الحفريات من الناتجة كبيرة بكميات األتربة
 .الساعة مدار على الحي أسفل واليدوية

 27/12/2016اإلخبارية،  معا   وكالة
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 القدس مدارس على إجازاتها فرض تحاول "إسرائيل" .32
، 1967 عام مرة، منذ وألول تحاول االحتالل حكومة في التعليم وزارة أن إسرائيلية مصادر كشفت
 أثار الذي األمر المحتلة، لشرقيةا القدس في المدارس على اإلسرائيلية اإلجازات جدول فرض

دارات األمور أولياء احتجاج  امتحانات لجدول األمر سيسببه الذي الضرر بسبب خاصة المدارس وا 
 .«التوجيهي» الفلسطينية العامة الثانوية
 مدراء تسلم الحالية، الدراسية السنة بداية في» فإنه اإلسرائيلية «هآرتس» صحيفة نشرت ما وبحسب
 اإلجازات جدول حسب بالعمل فيها يأمرهم االحتالل بلدية في التعليم قسم مدير من سالةر  المدارس

 دون  من البرنامج إمالء يرفضون  الذين الفلسطينيين األمور أولياء لجان غضب أثار ما اإلسرائيلي،
 القرار ويتعلق. التوجيهي المتحانات للمتقدمين الضرر سيسبب وأنه خاصة معهم، حوار أي

 . شرقي القدس مدارس من %40 نحو تشكل التي الرسمية بالمدارس ئيلياإلسرا

 الجدول لتطبيق محاولة ذلك بعد ستجري » األمور أولياء لجان اتحاد من غزاوي  عادل تقدير وحسب
 .«شرقي القدس طالب من %40 نحو تضم التي أيضا الرسمية غير المدارس على اإلسرائيلي

 عمر من الماضية الثالث السنوات أن إسرائيلية مصادر فيه كشفت وقت في التطورات هذه وتأتي
 الغربية الضفة من «ج» المسماة المنطقة في بناء ترخيص 35 على فقط وافق اإلسرائيلي االحتالل
 .المنطقة ذات في هدم قرار 2000 من أكثر مقابل أوسلو، اتفاق حسب

 28/12/2016العرعي، لندن،  القدس 
 
 الغرعية فلسطينيا في الضفة 24حتالل تعتقل اال نادي األسير: قوات .33

 والعشرين األربع الساعات خالل اعتقلت اإلسرائيلي االحتالل قوات أن الفلسطيني األسير نادي أعلن
 للمدن وتوغل مداهمات حملة خالل الغربية الضفة أنحاء مختلف من فلسطينياً  عشر أحد الماضية
 .االحتالل مقاومة في لمشاركتهم طلوبون م أنهم بحجة الفلسطينية والمخيمات والقرى 

 28/12/2016العرعي، لندن،  القدس
 
 النار لوقف اتفاق: الحلوة مخيم عين .34

 لدى مخاوف وسط حذرا هدوءاً  الماضية الساعات خالل الحلوة عين مخيم صالح: شهد محمد
 .إسالميين وناشطين «فتح» بين االشتباكات تجدد احتمال من األهالي
 النار إطالق لوقف دائم لتثبيت اتفاق» إلى أمس، توصلت، قد الفلسطينية الفصائلو  القوى  وكانت
 االشتباكات بعد وذلك ،«الحلوة عين مخيم في األمني الوضع لتحصين الجهود من المزيد وبذل
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 اغتيال عقب «البركسات» منطقة في إسالميين وناشطين «فتح» بين اندلعت التي «الماراتونية»
 سقوط إلى وأدت الماضي، األسبوع صالح، ومحمود( «األنصار عصبة» إلى يينتم) نجمة سامر
 .جريحا 12 من وأكثر قتيلين
 السياسية القيادة عقدته الذي الموسع اللقاء آخرها كان متتالية الجتماعات تتويجا االتفاق وجاء

 عودة أجل من المعنين تشمل لقاءات وعقد عملية بخطوات القيام خالله وتقرر الفلسطينية للفصائل
 .األمن وتثبيت الهدوء

 28/12/2016السفير، بيروت، 
 
 قطاع غزة في الكهرعاء أزمة تفاقم .35

 شهدت التي األخيرة األيام خالل غزة قطاع في الكهرباء أزمة صّباح: تفاقمت فتحي - غزة
 .كبيرة صورة في الحرارة درجات انخفاض إلى أدت المنطقة ضربت جوية منخفضات

 يوميًا، فصل ساعة 12 نحو يليها ساعات، أربع القطاع في الكهربائي التيار لوص معدل ووصل
 .والمنشآت للمنازل التوصيل شبكات أو الخطوط على تطرأ كثيرة أعطال ظل في أكثر، وأحيانا
 خمس بمعدل وانخفاضها درجات، وعشر خمس بين ومراوحتها الحرارة درجات تراجع ظل وفي

 محكمة غير بيوتهم في شديدة معاناة فلسطيني مليونا يعاني عام،ال السنوي  المعدل عن درجات
 .غالبيتها في اإلغالق

 أكبر 2014 عام صيف القطاع على اإلسرائيلي العدوان منذ المشردة األسر آالف عشرات معاناة لكن
 غير منازل في أو ،(الحديد من مصنوعة منازل) كرافانات في إما يعيشون  ألنهم نظراً  قسوة، وأشد

 .البناء مكتملة
 مداف  تشغيل في عادة يستخدمونه الذي الطهي غاز أزمة ظل في الغزيين على الحياة قسوة وتزداد
 .الديزل وقود أسعار ارتفاع عن فضالً  بالغاز، تعمل
 . المئة في 60 الى تصل التيار في العجز نسبة إن «غزة محافظات في الكهرباء تزويد شركة» وتقول

 28/12/2016الحياة، لندن، 
 

 بإزالة نصب تذكاري بذريعة التحريض إسرائيليالقدس.. إخطار  .36
أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم : تحرير محمود قديح، من محمد منى -القدس المحتلة 

الثالثاء، بإزالة نصب تذكاري لشهيد فلسطيني في بلدة أبو ديس )شرقي مدينة القدس المحتلة(، 
 بذريعة التحريض.
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ضح رئيس بلدية أبو ديس، عادل صالح، أن البلدية تلقت بالًغا من االحتالل ُيخطرهم خالله وأو 
 بإزالة النصب التذكاري للشهيد مازن عريبة، والُمقام وسط البلدة.

وأوضح رئيس البلدة، خالل حديث مع "قدس برس"، أن النصب تم إقامته وأرفقت معه نقطة لماء 
 والدته.السبيل عن روح الشهيد عريبة و 

ساعة، بذريعة دعمه "لإلرهاب  72وأشار إلى أن االحتالل أخطرهم بضرورة إزالة النصب خالل 
والتحريض"، الفًتا إلى أن سكان المنطقة وعابري السبيل، يستفيدوا من نقطة الماء الموجودة على 

 النصب.
وشدد صالح على أنهم رفضوا تنفيذ اإلخطار اإلسرائيلي، مؤكًدا "لن ُنزيل النصب التذكاري، وليأتوا 

 هم ويهدموه إن أردوا".
 27/12/2016، قدس برس

 
 متواضعة وضرائب غامضة شروط: الفلسطينية االتصاالت امتياز عقد .37

 محمود الفلسطيني لرئيسا بأن المستوى  رفيعة فلسطينية مصادر عامر: أفادت أبو خالد - -غزة
 من كان الذي ،(PALTEL) الفلسطينية االتصاالت لمجموعة االمتياز منح عقد توقيع أّجل عباس
 حملة عن ترددت التي األنباء بعد الماضي، نوفمبر/ الثاني تشرين شهر منتصف في تجديده المقرر
 يشكل قد ما وهو جمهور،ال أمام التعاقد شروط إعالن بضرورة للمطالبة حقوقية منظمات تقودها
 .المصادر بحسب لعباس، إحراجا
 عاما للعشرين دوالر مليون  350 نحو تبلغ الجديد االمتياز عقد قيمة أن إلى ذاتها المصادر وتشير
 جمال النائب التشريعي، المجلس في والمالية االقتصادية اللجنة عضو أشار جانبه، من .القادمة
 حول تفاصيل بأي االقتصادية اللجنة بتزويد يقم لم عباس محمود يالفلسطين الرئيس" أن إلى نصار،

 ".اللحظة هذه حتى للشركة الجديد االمتياز عقد
 نصابه اكتمال وعدم التشريعي المجلس تعطل يستغل الفلسطيني الرئيس": "21عربي"لـ نصار وأضاف
 .قوله وفق ،"الفساد من الكثير يشوبها التي االقتصادية مشروعاته لتمرير القانوني 

 28/12/2016، 21عرعي موقع
 
 "إسرائيل": اليهود الذين يعيشون في فلسطين صهاينة وليسوا حفدة بني الهاشميمدير الصندوق  .38

قال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي إلعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة الدكتور : عمان
وم وهم اليهود الصهاينة ليسوا حفدة بني وصفي الكيالني، إن اليهود الذين يعيشون في فلسطين الي
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، إبراهيم"إسرائيل" الذين وصفهم القرآن الكريم بالمعنى العقدي والديني، ألنهم ال يتبعون ملة سيدنا 
ن كان بعضهم من ساللة بني "إسرائيل" فهم ليسوا خلفاء لهؤالء األنبياء وال ورثة شريعتهم.  وا 

لقديم في التوراة، وخاتم األنبياء من بني "إسرائيل" هو عيسى أن هذا وارد في كتب العهد ا إلىوأشار 
الحواريون الذين  إالعليه السالم المعروفة قصته مع الخالص من بني "إسرائيل"، وما وااله وال نصره 

 جاء تعريفهم بالكتب السماوية بالمسلمين، واليهود الذين بقوا فإنهم ينكرون رسالة سيدنا عيسى.
 28/12/2016، السبيل، عّمان

 
 "حزب هللا"تحسبا  لمواجهة مستقبلية مع  "صواريخ دقيقة"تدرس شراء  "إسرائيل": "هآرتس" .39

يدرس الجهاز االمني االسرائيلي شراء مئات : الحالوة أبوخضير وزكي  أبومحمد  -القدس 
 خالل مواجهة مستقبلية في لبنان. أهدافالصواريخ والقذائف الدقيقة التي يمكنها قصف 

الصناعات  إنتاجمن « كستراإ»ل مركز االهتمام تطويرين للصناعات االسرائيلية: قذائف ويحت
 الصناعات الجوية. إنتاجمن « لورا ارض-ارض »، وصاروخ «تاعس»العسكرية 

سالح المدفعية االسرائيلي يقوم حاليا بتفعيل قذائف تستخدم » أن، أمس، «هآرتس»وذكرت صحيفة 
الصناعات  إنتاججي بي اس. والحديث عن قذائف روماح من  بواسطة تطبيق أهدافإلصابة 
 «.العسكرية
بمستوى دقة يقل  إصاباتقذائف روماح يمكنها تحقيق  أنالصناعات العسكرية ذكرت » أنوتابعت 

كيلوغرامًا من  20كلم تقريبا، وتحمل نحو  35مسافة  إلىوتصل القذائف «. أمتارعن محيط عشرة 
تم تقييد نشاطه  إذااالسرائيلي الستخدام هذه القذائف كبديل لسالح الجو المتفجرات. ويخطط الجي  

 .أخرى كان مشغوال في مهام  أو
، أخرى  ارض-شراء قذائف وصواريخ أرض  إمكانيةحاليا،  اإلسرائيليفي المقابل، يفحص الجي  

 150 إلىل التي يمكنها الوصو « اكسترا»الهجوم البري. والحديث عن قذائف  إمكانياتبهدف توسيع 
 كلم.

 أمتارفي محيط عشرة  إصابةالصاروخ يتمتع بدقة  أنوذكرت الصناعات العسكرية االسرائيلية، 
هذا الصاروخ من على متن  إطالقكلغم. ويمكن  120، ويمكنه حمل رأس حربية يزن حتى أيضا

 تفعيلها من الخط الحدودي. إمكانيةشاحنة، ما يعني 
 أنارض متطورة. ومع  -وم بتفعيل منظومة صواريخ ارض حزب هللا يق» أن« هآرتس»وذكرت 

 األخيرةحجم تطويرها والتزود بها في السنوات  أن إالاستخدام هذه الصواريخ ليس جديدا في التنظيم، 
 من قبل الحزب وحركة حماس، ازداد بنسبة كبيرة.
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ى تطوير والحصول التنظيمات خاصة حزب هللا، تملك قدرات عل» إنوقال ضابط في القيادة العامة 
 أكبرالصواريخ التي تقلق اسرائيل. هذا هو  أكثرعلى صواريخ على مستوى عال من الدقة. هذه هي 

 «.تهديد من قبل العدو
 28/12/2016، الراي، الكويت

 
 جامعات في قطاع غزة ثالثة فيالهالل األحمر القطري يجهز مختبرات  .41

ة مختبرات طبية متخصصة في الجامعة اإلسالمية مول الهالل األحمر القطري تجهيز ثالث: الدوحة
وجامعة األزهر والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في قطاع غزة ضمن مشروع "تجهيز مختبرات طبية 
متخصصة في مؤسسات التعليم الطبي بغزة"، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي نصف مليون دوالر 

 أمريكي.
 27/12/2016، الدوحة، الشرق 

 
 رحب بتبني مجلس األمن قرار وقف االستيطانالمغرب ي .41

بوقف « اإلسرائيلية»يطالب السلطات « تاريخي»رحب المغرب بتبني مجلس األمن الدولي لقرار : وام
، معربًا عن ارتياحه 1967جميع األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

 «.اإلسرائيلية»االستيطان  إلجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية سياسة
ونقلت وكالة المغرب العربي لحنباء عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيانها، ترحيبها 

موضحا أن القرار يؤكد إجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية  للقرار،بتبني مجلس األمن الدولي 
 ات القانون الدولي والقرارات األممية ذات الصلة.سياسة االستيطان التي تمثل انتهاكا صارخا لمقتضي

في سياستها االستيطانية تهديدًا لفرص السالم « إسرائيل»وأضاف البيان أن المغرب يعتبر تمادي 
 في المنطقة.

 28/12/2016، الخليج، الشارقة
 
 باريس: المؤتمر الدولي للسالم سيؤكد مبدأ حل الدولتين .42

لفرنسية، مساء اليوم الثالثاء، إن المؤتمر الدولي للسالم، المقرر عقده قالت وزارة الخارجية ا: باريس
 في باريس في الخامس عشر من كانون الثاني المقبل، سيؤكد مبدأ حل الدولتين.
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وأضاف متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريحات للصحفيين، إن المؤتمر يجمع كل 
والفلسطيني، وحماية مبدأ حل  اإلسرائيليالم بين الجانبين العوامل المساعدة الستئناف عملية الس

 الدولتين.
من شأنها تقويض هذا الحل، مشددا على أنه بإمكان  إجراءاتاالمتناع عن اتخاذ  إلىودعا الجانبين 

 المؤتمرين طرح محفزات الستئناف المفاوضات بين الجانبين.
دولة، إضافة إلى  70ن فرنسا وجهت دعوات لـوفي السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية لـ"وفا" إ

 ، لحضور المؤتمر.إقليميةمؤسسات األمم المتحدة ومنظمات 
 27/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اللوعي اإلسرائيلي بواشنطن يدفع نحو "عهد جديد" يطلق يد االحتالل بالضفة .43

( من  2016كانون األول  27ت كوم، )الثالثاء علمت "القدس" دو  :" سعيد عريقات -واشنطن
ي.دي.إل،  مصادر مطلعة أن "قياديين من منظمة إيباك ومجلس المنظمات اليهودية الكبرى، وا 
ومعهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، ومنتدى السياسة اإلسرائيلي وآخرون، عقدوا على مدار االيام 

الذي يدين  2334ة في مواجهة قرار مجلس األمن رقم الثالثة الماضية لقاءات لبحث الخطوات التالي
االستيطان، ولقطع الطريق على أي جهود محتملة في األمم المتحدة تحدد أطر الدولة الفلسطينية 

كانون  20قبل استالم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد البيت األبيض يوم  1967على حدود عام 
 الثاني المقبل".

المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء  األميركيبلورة "عهد جديد "بين الرئيس  وتهدف هذه الجهود
وتتيح لنتنياهو الذي تربطه عالقات صداقة  اإلسرائيليبنيامين نتنياهو تطلق يد االحتالل  اإلسرائيلي

 مع ترامب فعل ما يشاء في الضفة.
"تسعى لرصد الجهود البشرية وعلمت "القدس" دوت كوم ايضا أن هذه االجتماعات لم تنتهي بعد 

والمالية لتعزيز معارضة الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، وتطعيم فريق ترامب المختص بشؤون 
الشرق األوسط بشخصيات من ذوي الخبرة الطويلة، لتقديم اإلرشادات والمشورة الحكيمة للرئيس 

اب التوجهات اليمينية المنتخب، خاصة وأن الذين يعملون اآلن ضمن هذا الطاقم هم من أصح
والمتطرفة مثل ديفيد فريدمان، الذي يفتقر ألي خبرة دبلوماسية، وانه سيكون من األفضل لترامب 
السماع لشخصيات معتدلة مخضرمة وذات سجل دبلوماسي طويل، وعلى معرفة وثيقة بالطرفين 

السابق دنيس روس، الفلسطيني واإلسرائيلي" وذلك في تلميحات واضحة لمبعوث السالم األميركي 
 الذي علمت "القدس" دوت كوم أنه يسعى للحصول وظيفة استشارية مهمة في إدارة ترامب.
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ويقول المصدر لـ "القدس" دوت كوم "يعتقد هؤالء )الذين التقوا مؤخرا وال يزلون يلتقون( أن خط 
ئيس القادم ترامب ُيبشر إستراتيجية واضحة لإلدارة المقبلة يتطلب جهودا مكثفة، ولكنهم واثقون أن الر 

بعهد جديد من العالقات واألهداف المتالصقة والرؤية الواحدة مع صديقه )رئيس وزراء إسرائيل( 
نتنياهو، وأنهم سريعًا سيتجاوزون أذى األمم المتحدة، ومن المتوقع أن يعطي الرئيس )المنتخب( 

ية من أجل أمن إسرائيل، وهو ما يعني ترامب الحرية لنتنياهو ليفعل ما يراه مناسبًا في الضفة الغرب
المزيد من المستوطنات وربما ضم أجزاء من الضفة واإلبقاء على قوات إسرائيلية في قلب األغوار 

 المتاخمة لحردن إلى جانب نقل السفارة أألميركية من تل أبيب للقدس".
 27/12/2016، القدس، القدس

 
 ريعة لدفع ترامب نحو تنفيذ جميع مطالب نتنياهوذ اإلسرائيليةنائب أمريكي سابق: االتهامات  .44

للواليات المتحدة بالوقوف وراء  إسرائيلرائد صالحة: قال نائب أمريكي متقاعد إن اتهامات –واشنطن 
الحالية من اجل  األمريكيةالدولي يدين االستيطان، بداية لحرب على الحكومة  األمنقرار لمجلس 

 ترامب القادمة. إدارة الحصول على مزيد من التسهيالت من
نشهد في الوقت الراهن حربا بما في ذلك « النائب جيم ماكديرموت ممثل والية واشنطن: وأضاف

القصص من اجل خلق توتر هائل، وهكذا عندما يستلم  أنصافالغمز ونشر  أنواعالتغريدات وجميع 
 الحكومية. داراتاإلالحرب الفعلية عبر المساعدين في مختلف  تبدأالرئيس القادم منصبه، 

هو  أوباماعلى  اإلسرائيليأن الهجوم « ام سي ان بي سي»وكشف ماكديرموت في لقاء مع قناة 
لم يتمكنوا  اإلسرائيليينودية من الرئيس السابق، وقال إن  أكثرسات اتبنى سي إلىذريعة لدفع ترامب 
عبر حملة يمكن استخدامها ولذلك قرروا مهاجمته  أوبامافي المئة من باراك  100من الحصول على 

 «.تقديم كل ما يريدون  إلىلدفع ترامب 
يتعرضون  األمريكيينإن  األمريكيوقال النائب جيم في تصريحات جريئة ونادرة في الوسط السياسي 

أنه يشعر  إلىإسرائيل للحصول على ما تريده، مشيرا  المساعيحاليا لحملة تسبب القلق بسبب 
 ه ما يحدث.بانزعاج شديد جراء مشاهدت

زعم بانها بحوزته  التي األدلةلم يكشف عن  ألنهديرمر  اإلسرائيليالسفير  األمريكيوانتقد النائب 
المتحدة قائال بان هذا امر غير مقبول في  باألمم إسرائيلفي مؤامرة ضد  أوبامابشأن تورط 

 يعرف ما يحدث. أنالديمقراطية حيث يحق للشعب 
 28/12/2016، القدس العرعي، لندن
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 "إسرائيلـ"إللغاء صفقة المساعدات األمنية ل أميركيةناشطون يقاضون وزارات : معاريف .45
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أمس عن أن ناشطين مناهضين لالحتالل قدموا التماسا : رام هللا

مطالبة قضائيا ضد وزارات الدفاع والمالية والخارجية ووزير الخارجية األميركي جون كيري بنفسه، لل
مليار  38ليها هذا العام بقيمة إبإلغاء صفقة المساعدات األمنية األميركية إلسرائيل التي تم التوصل 

 دوالر مقسمة على عشر سنوات.
مناهضون لالحتالل، بينهم ريتشارد سيغال وجيمس  وأميركيون وقدم االلتماس ناشطون يهود وعرب 

تهك القوانين األميركية التي تمنع المساعدات العسكرية ، على أساس أن االتفاقية المذكورة تنأندرسون 
 والمالية للدول واألنظمة التي تنتهك معاهدات حقوق اإلنسان.

وتضمن االستئناف عددا كبيرا من شهادات المنظمات والهيئات وشخصيات إسرائيلية، مثل "بتسيلم" 
ميرتس الراحلة شلوميت  و"سنكسر الصمت"، و"أمنستي"، والطيار يوناثان شابيرا، ورئيس حزب

الوني، ومردخاي فعنونو )الذي فضح المشروع النووي اإلسرائيلي في السبعينيات(، ورئيس الوزراء 
 ميخال بن يائير. اإلسرائيليةاإلسرائيلي السابق ايهود اولمرت، والمستشار القضائي السابق للحكومة 

 28/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 "إسرائيل"رد نتنياهو على القرار األممي سيزيد عزلة : ةالصحف البريطاني .46

ركزت بعض افتتاحيات ومقاالت الرأي في كبريات الصحف البريطانية الصادرة اليوم الثالثاء على 
قرار المطالبة بوقف بناء المستوطنات اإلسرائيلية الذي صوت عليه مجلس األمن الدولي الجمعة 

 التصويت مما أتاح موافقة المجلس عليه.الماضية وامتنعت فيه واشنطن عن 
فقد ركز سايمون تيسدال نائب رئيس التحرير بصحيفة الغارديان على ملف العالقات األميركية 

"ضربة أوباما القوية لنتنياهو غير مجدية". واعتبر أن الرئيس  اإلسرائيلية، حيث جاء مقاله بعنوان
ألمن بشأن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي األميركي باراك أوباما متواط  في قرار مجلس ا

 الفلسطينية المحتلة، وهي خطوة صغيرة ومتأخرة جدا لدفع عملية السالم المتوقفة.
وأشار تيسدال إلى أن نتنياهو قد يحظى بعالقات أفضل مع الرئيس األميركي المقبل دونالد ترمب 

م بينهما سيكون مختلفا بشكل كبير ألنهما الذي قد يظهر تعاطفا أكبر معه، لكنه أردف بأن التناغ
يتشاركان بعض السمات التي ال تسمح لهما بالتعاون مثل شعورهما بعدم األمن وعقدة االضطهاد 

 وهو ما قد يؤدي إلى توتر العالقة بينهما بعد وقت قصير.
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نائية الدولية، التحركات الحالية لمالحقة إسرائيل في المحكمة الج 2334ورجح الكاتب أن يسرع القرار 
وبإعطاء تعليمات محددة ألعضاء األمم المتحدة "للتمييز بين أرض دولة إسرائيل واألراضي المحتلة 

 " قد تشجع أيضا على مقاطعات وعقوبات جديدة.1967منذ عام 
وفي السياق بصحيفة إندبندنت اعتبرت الكاتبة رايتشل شابي أن رد نتنياهو على قرار مجلس األمن 

زيد عزلة إسرائيل، ألن المجتمع الدولي يرى في المستوطنات اإلسرائيلية أكبر عائق للسالم الدولي سي
 مع الفلسطينيين، وهذا ما كان يتردد مرارا وتكرارا بإحباط متزايد على مدى سنوات عديدة.

قرار كذلك رأت افتتاحية التايمز أن أفضل أمل لإلسرائيليين والفلسطينيين يظل هو حل الدولتين وأن ال
 األممي األخير سيعمق العزلة اإلسرائيلية ويجعل السالم أقل احتماال.

وعقبت الصحيفة على موقف الواليات المتحدة من التصويت على قرار وقف المستوطنات بأنه األول 
منذ نحو أربعين سنة الذي امتنعت فيه عن التصويت في مجلس األمن، بدال من أن تعزز موقف 

معهود، وسيظل القرار ساري المفعول طالما استخدمت روسيا والصين الفيتو إسرائيل بالفيتو ال
 الخاص بهما إلحباط أي محاولة إللغائه.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت سيشجع ما وصفتهم بالمتشددين الفلسطينيين وأعداء إسرائيل في 
ألحزاب المؤيدة للمستوطنين المنطقة وخارجها وسيدفع نتنياهو أكثر نحو اليمين لدعم ائتالفه بين ا

 في الكنيست، أما حل الدولتين فيرجح بأنه سيكون الضحية لكل ذلك.
 27/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيلـ"كاتب إسرائيلي: روسيا صديقة ل .47

قال الكاتب اإلسرائيلي في موقع "أن آر جي" أمنون لورد إن الرئيس الروسي فالديمير بوتين هو 
 ل رغم تقاربه مع محور إيران وسوريا وحزب هللا.صديق إسرائي

ونقل لورد معطيات غربية تحدثت عن تغيرات ديمغرافية آخذة بالتنامي في مدينة حلب وغيرها من 
يران وحزب هللا ليس  المناطق السورية على اعتبار أن الحسم الذي تطلبه القوات المقاتلة من روسيا وا 

 عسكريا بل ديمغرافي.
ناعة اإلسرائيلية السائدة حاليا تشير إلى أن روسيا وحلفاءها يريدون أن تتحول سوريا وأوضح أن الق

المستقبلية إلى دولة شيعية من خالل استئصال أي تواجد للسوريين السنة في غرب سوريا حتى حدود 
لبنان، حيث تريد إيران إقامة حزام شيعي نظيف يصل إلى شواط  البحر المتوسط، بحيث تعمل 

جاد تواصل جغرافي بين محاورها بدءا بطهران مرورا ببغداد وصوال إلى دمشق وانتهاء على إي
 ببيروت.
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وختم لورد بأن إسرائيل تعتقد أن غياب الواليات المتحدة عن الملف السوري يفسح المجال أمام تل 
عقده  أبيب إلبداء صداقتها مع بوتين رغم اقترابه أكثر فأكثر من محور إيران، وكان آخرها لقاء

جنراالت روس مع ضباط من حزب هللا في بغداد ودمشق، متسائال: هل كانت هذه اللقاءات لتنسيق 
المواقف العسكرية مما حصل في حلب الحقا، أم أنها مشابهة للقاءات العسكرية التي يعقدها الضباط 

 اإلسرائيليون مع نظرائهم الروس بين حين وآخر؟
 27/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مندوب روسيا طلب تأجيل التصويت على قرار إدانة االستيطان .48

ال تزال عملية التصويت التي جرت في مجلس األمن، الجمعة الماضي، ضد : هاشم حمدان
األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تشغل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، 

 الضوء عما جرى وراء الكواليس قبيل عملية التصويت.وبالنتيجة تتكشف معطيات جديدة تلقي 
ويتضح أن مندوب روسيا في مجلس األمن، فيتالي تشوركين، طلب مساء الجمعة، تأجيل 
التصويت، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية وبين الرئيس الروسي. بيد 

 أن طلب المندوب الروسي لم يلق قبوال.
ح أن إسرائيل بادرت إلى تهديد نيوزيلندا بإغالق سفارتها هناك في حال واصلت األخيرة كما يتض

 الدفع بمشروع القرار في مجلس األمن.
 27/12/2016، 48عرب 
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كان خاتمة الكالم على أفول أميركا وبروز الصين وعالم متعدد  2015بدا أن عام : منال نحاس
، فرانسيس 2015آب )أغسطس(  18في « فورين أفيرز». وكان من آخر الراثين ألميركا في األقطاب

، وهي مستخرجة من «انحطاط أميركا... مصادر التعثر السياسي»فوكوياما، في مقالة عنوانها 
كتاب للكاتب يحمل العنوان نفسه. وتناول فوكوياما األسباب الداخلية النحطاط أو تآكل المؤسسات 

كية، منطلقًا من كالم صامويل هانتغتون عن عجز المؤسسات عن التكيف مع تغير األمير 
االقتصادي، وأن المرحلة االنتقالية يشوبها فوضى وعنف  -األوضاع، حين التحديث االجتماعي 

بالغان. ومع انحسار دور الواليات المتحدة العالمي، وهو انحسار من بنات عدد من العوامل، منها 
وآثار سلبية )ضمور النمو، تصدع الطبقات الوسطى...( ترتبت على هيمنة « اعقيدة أوبام»

النيوليبرالية على العولمة، دخلت الواليات المتحدة ماديًا، بؤرة العواصف، على قول مات فيني 
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الركود االقتصادي يخلف صنفًا جديدًا من االنفصال بين األقاليم »(. فـ 26/10/2016في « )الحياة
من االنعزال، ويفاقم الخالفات القديمة والموروثة. فيومًا بعد يوم، يتعاظم انكفاء األميركيين والواليات و 

إلى معازل ثقافية متجانسة ال يتشاركون فيها مع أقرانهم إال بمعتقدات واحدة. وفاقمت وسائط 
الواليات االتصال االجتماعية تناثر الهويات الثقافية والسياسية وتفتتها. وتغذي الشكوك في دور 

( من مكانة قطبية 2003 - 1990سنة ) 13سنة من حرب باردة و 45المتحدة العالمي، في أعقاب 
غير منازعة، هذه النزعات الموهنة. وكان الدور العالمي الذي تضطلع به الواليات المتحدة عامل 

 «.تماسك داخلي
ى دق ناقوس خطر بروز عالم ما بادرت آن أبلباوم، المعلقة والمؤرخة األميركية، إل 2016وفي مطلع 

« واشنطن بوست»وسلطت الضوء في «. أفول الغرب على الوجه الذي نعرفه»بعد الوقائع و
تعاظم حجم المعلومات ونموها »( على خطر يتهدد الديموقراطية ناجم عن 8/6/2016في « الحياة)»

أن كمية « نيويوركر» وضعف نجاعة تفنيدها والتحقق منها. وكتب جيل ليبور في مجلة« المتواصل
أي « معرفة»هل في اإلمكان »نفسه. ولكن « الواقع»الوقائع المتداولة حملت الناس على الطعن في 

ل  نتائج بحثه وفق الباحثين واألماكن )التي يجرون منها البحث(؟ أليس « غوغل»شيء في وقت يعدِّّ
ذا كانت الحقيقة أمرًا األمثل هو افتراض أن المعلومات كلها كاذبة في وقت تكثر مصادرها ؟ وا 

ذا كنا نعي  في عالم  وخلصت «. ، لم يخ  الكاذبون تدقيقًا أو تفنيداً «ما بعد الحقائق»انقضى، وا 
االنتخابية، يبدو أنها  2016هذه المسائل قد تبدو فلسفية. ولكن، في حمالت »أبلباوم إلى القول: 

ر قوة الديموقراطية، أي رفع القيود عن نشر ويبدو أن مصدرًا من مصاد«. مشكلة تتهدد الديموقراطية
المعلومات وتعاظم حجمها، هو، كذلك، مصدر ضعفها. فترك المعلومات على غاربها من غير 

تقضيان بعدم المساهمة في نشر « أخالقية»التزام مواقع التواصل االجتماعي مبادئ ومعايير 
ثر انتخاب دونالد ترامب، وشطر من  األكاذيب واإلشاعات، يساهم في تقويض الديموقراطية. وا 

حملته االنتخابية كان حملة بروباغندا تشيع أكاذيب عن منافسته الديموقراطية، هيالري كلينتون، 
وعدم المساهمة في  أخالقيةالتزام مبادئ  إلىمواقع فايسبوك وغوغل وتويتر « نيويورك تايمز»دعت 

هذه المواقع في مد المستبدين بمعلومات  نشر األخبار الكاذبة، من جهة، وسلطت الضوء على دور
عن آراء رواد اإلنترنت السياسية والدينية، من جهة أخرى. وتزامن بروز مواقع التواصل االجتماعي 
مع كر سبحة االنتفاضات الشعبية في تونس ومصر وأوكرانيا وجنوب السودان وغيرها من الدول. 

بل االنعتاق من الرقابة ودعوات التجمع والتعبير عن فمثل هذه المواقع هي منابر عامة تتناقل فيها س
، كما يسميها كثر، هي أداة في أيدي «تكنولوجيا التحرر»ترى أن « نيويورك تايمز»الرأي. ولكن 

تجيد التالعب بها واستخدامها أكثر من الناشطين المدنيين. وعلى سبيل المثل، »الحكومات التي 
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يها في هذه المواقع الستباق اي حركة احتجاجية ووأدها. وال أفلحت الحكومة الروسية في زرع مندس
يقتصر التوسل بهذه المواقع ألغراض حكومية على دول غير الديموقراطية. فأجهزة الشرطة 
األميركية واألوروبية تجمع معلومات عن المستخدمين ومعتقداتهم السياسية والدينية. ويرى مراقبون 

)الضغط على الزر تعبيرًا عن إعجاب بقضية « الكليك»ت ثقافة أن مواقع التواصل االجتماعي بث
عوض النضال السياسي « الكليك»ما(، وأن جمهور اإلنترنت ضعيف الذاكرة ويميل إلى االكتفاء بـ 

الفعلي الذي يقتضي وقتًا طوياًل لشبك عالقات ثقة بين المعارضين. وخلص الباحثان في العلوم 
ساهم في  أفريقياانتشار الهواتف الخليوية في  أن إلىجان بيرسكاال السياسية، فلوريان هولنباخ و 

حامليها  إلى، توجيه رسائل خليوية 2011تعاظم العنف. فوسع معمر القذافي، على سبيل المثل، في 
بيوتهم وأشغالهم. وعلى رغم أن األنظمة  إلىالمتواجدين في التظاهرات واالحتجاجات تأمرهم بالعودة 

وتكرار النموذجين  إطاحتهاتجانسة األحوال، أوحت وسائل اإلعالم االجتماعي بيسر العربية غير م
 اختالف األنظمة وأطوار المعارضة. أوجه إدراكالتونسي والمصري في ليبيا وسورية، من غير 

في  والحرب اإلعالمية والتباس الحدود بين الواقع وخالفه ال راد لهما. وسبق أن تنـــاول أومبـــرتو إيكـــو
، ملحق «الحياة)» 30/5/2015الفرنــسية في « لوموند»مقابلته األخيرة قــــبل رحيلـــه مع صحيفة 

( أثر المزيف في صناعة التاريخ. وساق أمثلة على األثر هذا، منهـا 10/6/2016صحافة العالم، 
قة ظهرت في )وثي« هــــبة أو منحة قسطنطين»رسالة القس يوحنا، وبروتوكوالت حكماء صهيون، و 

العصور الوسطى تزعم أن اإلمبراطور قسطنطين سلم مقاليد روما إلى البابا(. وعلى رغم إثبات 
سلطة »الباحثين منذ عصر النهضة، زيف وثيقة قسطنطين، لم يغير إثباتهم في األمر شيئًا. فـ 

ر تصف مملكة باهرة الكنيسة الكاثوليكية ال تزال قائمة. ورسالة يوحنا المنشورة في القرن الثاني عش
تقع ما وراء العالم اإلسالمي وعلى رأسها ملك مسيحي. وهذه الرواية الخيالية كانت وراء التوسع 

إطاحة هيمنة  إلى، قال إيكو. وهو دعا الصحافة النقدية «ما وراء العالم اإلسالمي إلىاألوروبي 
 المزيف وتقويضها.

 
 أطوار الحرب

قوامه بث « ديموقراطي»أو « سلمي»ألميركية على وجهين، أولهما والتدخل الروسي في االنتخابات ا
النظام  إلى، ومن اشكاله التسلل «حربي»كاذبة على مواقع التواصل االجتماعي، والثاني  أخبار

أو شبهة التدخل في  أميركيةفيديرالية  أجهزةالداخلي للحزب الجمهوري وجمع بيانات ومعلومات من 
الكمبيوتر. وعلى رغم التباين بينهما، الخلط بين الحرب  أجهزةية بواسطة احتساب األصوات االنتخاب

 إلىاإلعالمية على اإلنترنت والحرب السيبيرنيطيقية، كبير. واألخيرة حرب معقدة وسائلة، وهي تفتقر 
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قوانين ومعايير، ويشّبه مايكل هايدن، مدير وكالة األمن القومي السابق ونائب مدير االستخبارات 
، عالمها بمقديشو )العاصمة الصومالية( حيث «سي آي إيه»ية األميركية والرئيس السابق للـ القوم

 الفوضى وغياب القانون.
بروز طور جديد من أطوار الحرب: فالحروب لم تعد تدور بين  إلىوسبق أن نبهت هيالري كلينتون 

يدية )الدبابات( ووسائل ، تجمع بين وسائل مواجهة تقل«داع »دول فحسب. وتنظيمات إرهابية مثل 
حرب العصابات غير المتكافئة. ولكن يبدو أن الحرب الهجينة الجديدة ال تقتصر على أشباه الدول 
من التنظيمات اإلرهابية. فثمة دول مثل إيران تتوسل تنظيمات مسلحة غير نظامية، بعضها على 

ويبدو أن دعوة «. ثورتها»ا ونشر الالئحة األميركية السوداء للتنظيمات اإلرهابية، لحماية مصالحه
حسم ترجحها بين الثورة والدولة، والصدوع بالنظام الفيستفالي، في محلها.  إلىهنري كيسنجر إيران 

وشأن إيران، وعلى رغم تباين مكانة الدولتين وشكلهما، تتوسل روسيا بأدوات القوة الهجينة من 
الجريمة الخاصة لتغليب كفتها. وخلص هجمات إلكترونية وحرب إعالمية وقوات خاصة وشبكات 

« هجانة»( إلى أن 21/12في « الحياة)» 6/12/2016في « وور أون ذي روكس»مارك غاليوتي في 
العمليات الروسية هي مرآة هجانة الدولة الروسية. فمنذ تسعينات القرن الماضي وفي عهد البوتينية، 

ا نظام القائد الواحد، والصالحيات الرئاسية نزعت روسيا الطابع المؤسساتي عن بناها. ويحكم روسي
 «.فيه مفرطة ومنفلتة من كل عقال، والحدود فيه ملتبسة بين العام والخاص والمحلي والخارجي

 
 طي العولمة؟

، إثر انتخاب دونالد ترامب وتعثر المفاوضات على اتفاق التجارة الحرة العابرة لحطلسي 2016وفي 
العابرة للهادئ، بدا أكثر فأكثر أن األزمة االقتصادية والمالية وثيقة الصلة  وتعليق اتفاق التجارة الحرة

بطور من أطوار العولمة غلبت فيه كفة سياسات الليبراليين الجدد ومصالح الشركات وأصحاب 
في المئة  90( أن مدخول 10/5/2016، «الحياة)»رؤوس األموال الكبيرة. والحظ جوزيف ستيغليتز 

ركد طوال ثلث قرن، وأن متوسط دخل عامل يعمل دوامًا كاماًل هو اليوم أدنى مما من األميركيين 
عامًا )مع احتساب التضخم(، ومعدل الراتب األدنى اليوم هو نظير ما كان عليه  42كان عليه قبل 

معارضة الليبراليين الجدد مساعدات اجتماعية » إلىعامة األميركيين  أحوالعامًا. وعزا سوء  60قبل 
مي الخاسرين من العولمة  وضمور النمو بسبب سياسات ترّجح كفة المصارف والشركات على تح

كّفة كل اآلخرين، وخسارة العمال القدرة على المفاوضة، والتكنولوجيا الجديدة. وسّلطت ساسكيا 
ن،   (17/2في « الحياة( )»5/2« )ليبراسيون »مادة االجتماعيات في جامعة كولومبيا، في  أستاذةساسِّ

االتساع مبلغًا جعله صنو الطرد من العالقات »الضوء على التفاوت االجتماعي وبلوغه من 
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وذهبت إلى أن اليونان ع ر ض صارخ على مفاعيل دينامية «. االجتماعية، واإلقصاء الحاد من أطرها
خطط التقشف التي تفرضها الهيئات االقتصادية الدولية تطرد الطبقات »الطرد واإلقصاء. فـ 

متوسطة، والضعيفة واألقل ضعفًا، من مرافق عملها، ومن الخدمات الصحية واالجتماعية التي ال
الطرد واللفظ لم يقفا عند  أن إلىوتنبه «. كانت تحظى بها، ويتطاول الطرد إلى المنازل التي تقيم بها

ستيك واستنفاد خنق المحيطات واألسماك بالبال إلى أدىعتبة دائرة الحياة ومجالها. فالتلويث البيئي 
خسر بحر أرال )الروسي( معظم مساحته... فهو اليوم  2009و 1989وبين »المناجم والمياه الجوفية. 

 «.أرض موات مترامية أو تحف بها انبعاثات المصانع والمناجم السامة
 

 بحر الصين الجنوعي
بكين رحبت بانتخابه الصينية منذ انتخاب دونالد ترامب. وكانت  -الغموض يلف العالقة األميركية 

تطويقها على  إلىوما ترتب عليه مثل وقف مفاوضات التجارة العابرة للهادئ، االتفاق الذي يرمي 
اإلخفاق في إبرام االتفاق هذا يبدد عثرات تقيد تمددها التجاري وبسط نفوذها  أنقولها. ورأت 

ل الجوار إلعالء مكانة دو  إلىاالقتصادي والمالي أكثر فأكثر من طريق تقديم قروض باليوان 
في المئة من  30مصاف الدوالر واليورو. وبحر الصين الجنوبي هو ممر  إلىعملتها وارتقائها 

 الهيمنة عليه وتزعم السيادة عليه. إلىالتجارة العالمية، وتسعى بكين 
ثر اتصال دونالد ترامب، الرئيس األميركي المنتخب، بالرئيسة التايوانية، سّرعت بكين وت يرة وا 

المناخ، واستعرضت  أحوالميركيًا يرصد أفي البحر هذا، فهي صادرت مسبارًا  العسكريةنشاطاتها 
 استراتيجية أدواتالصيني بتوسل « غلوبل تايمز»حاملة طائرات في مياه البحر هذا، ولّوح موقع 

ل األدوات مثل حاملة الطائرات إلى تغيير موقف العالم، أي الواليات المتحدة، من الصين، وبتوغ
هذه في مياه شرق الهادئ وظهور األسطول الصيني على السواحل األميركية لحمل واشنطن على 
التفكير من جديد في قواعد المالحة البحرية، وتخفيف الضغط على القطع الصينية البحرية. ويبدو 

بينهما، أن فصول شد الحبال بين أميركا في عهد ترامب والصين في عهد تشي جينبيغ، والتوتر 
 ستتوالى في العام المقبل.

 
 البريكس

مع غموض النظام العالمي الجديد، كثر الكالم على بروز قوة الدول النامية، وتحديدًا تلك التي 
)البرازيل، وروسيا، والصين، وجنوب أفريقيا والهند(. ولكن عقد هذه المجموعة « بريكس»وسمت بـ 

ين مصالحها وتراجع النمو االقتصادي. فالبرازيل هّزتها يكاد ينفرط بسبب خالفاتها الداخلية وتبا



 
 
 
 

 

 36 ص             4152 العدد:        28/12/2016 رععاءاأل  التاريخ: 

                                    

في المئة عما كان  8مجموعة من المشاكل على وقع ضمور النمو وتوقع انكماشه في العام الحالي 
قالة  إثر، 2014عليه في  وقف الفيديرالي األميركي سياسة التيسير الكمي، وهرب رؤوس األموال، وا 

النفط وفرض  أسعاراقتصادية كبيرة، اثر انخفاض  أزمةوسيا الرئيسة ديلما روسيف. وتعصف بر 
 االتحاد األوروبي والواليات المتحدة عقوبات عليها جزاء ضمها القرم األوكراني.

وأخذ عليها براهما شيالني «. بريكس»الهيمنة على شركائها في  إلىتسعى  إن الصينوالحق يقال 
( تقديم دعم 26/10في « الحياة)»المنصرم  17/10اآلسيوي في « نكي إيجيان ريفيو»في موقع 

 تعديل» إلىتسعى  إنها، ويقول «تخريب التصنيع في الهند والبرازيل»حكومي للصادرات الصينية، و 
لى الهيمنة على أبرز تحد لمؤسسات بريتون وودز، أي على مصرف  نظام بريتون وودز، وا 

البنك اآلسيوي لالستثمار في »لمقر الرئيس لـ وا«. البنك الجديد لالستثمار»الذي يعرف بـ « بريكس»
قوية على الورق فحسب: وتجمع الدول « »بريكس»في بكين. وخلص شيالني إلى أن « البنى التحتية

في المئة  25في المئة من سكان المعمورة، و 42هذه أكثر من ربع يابسة كوكب األرض، وأكثر من 
 «.األجنبية واحتياط الذهب في العالممن الناتج المحلي، ونحو نصف احتياط العمالت 

 28/12/2016، الحياة، لندن

 
 الهجــوم اإليـرانـي عـلى حـمــاس .51

 ياسر الزعاترة
سخطها على حركة حماس بسبب موقفها من معركة حلب، األمر ” الخامنئية“لم تخف دوائر التابعية 

، كما عبرت عنه بعض الذي عّبرت عنه الصحف ووسائل اإلعالم التابعة لحزب هللا في لبنان
 الصحف والمواقع اإليرانية، فضال عن تصريحات من قبل مسؤولين إيرانيين.

وجاء الهجوم إثر البيان الذي أصدرته حماس بشأن معركة حلب، والفعاليات التي ظهرت في قطاع 
غزة نصرة للشعب السوري أثناء مهرجان الحركة في ذكرى انطالقتها، فضال عن اتخاذها موقفا 

زما حيال بعض الجيوب المتشّيعة في قطاع غزة )ما يسمى حركة الصابرين(، والتي ذهبت بعيدا حا
في وقاحتها حين عّبرت عن فرحتها واحتفالها باحتالل حلب من قبل المليشيات اإليرانية بغطاء من 

 الطيران الروسي.
عا لوجود بقايا دعم والحال أن الجدل حول العالقة مع إيران لم يتوقف داخل حماس، وبالطبع تب

تقدمه إيران للجناح العسكري للحركة، لكن وضوح الفرز المذهبي في الشارع العربي واإلسالمي أثناء 
معركة حلب، لم يترك أمام الحركة فرصة للوقوف صامتة، سواًء جاء ذلك استجابة لقواعدها، أم 
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تغامر بخسارته، أم لموقف  استجابة للشارع العربي واإلسالمي السّني الذي ال يمكن للحركة أن
 مبدأي قبل ذلك وبعده، وهو ذات الموقف الذي دفعها لترك سوريا بعد الثورة.

ال شك أن الحصار الذي تعانيه الحركة من األوساط العربية الرسمية ال زال يلقي بثقله على حماس، 
أيضا  ليس فقط  وهو ما كان يدفعها لإلبقاء على خيط العالقة مع إيران، والتي تحتاج العالقة

للتعمية على العنوان المذهبي لهجومها على األمة، ولكن أيضا كي تواصل الترويج لحكاية المقاومة 
ن لم تعد مقنعة ألحد، سوى لقلة يريدون إقناع أنفسهم بها لتبرير مواقفهم.  والممانعة أيضا، وا 

للجماهير العربية ال شك أن موقف حماس األخير كان صائبا وبعيد النظر، فخسارة الحركة 
واإلسالمية  ومن ضمنها الفلسطينية التي تنسجم مع أمتها، ال تعادله أية مزايا يمكن أن تحصل 
عليها من إيران، فضال عن أن تكون مزايا مؤقتة، وبرسم التوقف أيضا خالل المرحلة المقبلة، وحيث 

ز الجديدة فيما يتعلق باتفاق قد تضطر إيران إلى تغيير خطابها أمام ضغط ترامب ومعادالت االبتزا
 النووي والعقوبات.

والحال أن بقايا دعم إيران للحركة، وهو الدعم الذي توقف لسنوات قبل أن يعود خجوال في العامين 
األخيرين، ال يمت إلى المبدأ المذكور بصلة، بقدر ما ينطوي على أبعاد سياسية واضحة، ومن 

الحميمة بالكيان الصهيوني، وحصاره لقطاع غزة، ال لشيء يعانق النظام المصري، ويتجاهل عالقته 
 إال ألنه يتواطأ مع عدوانه، ال يمكن أن يكون حريصا على المقاومة بأي حال.

في ضوء ذلك يمكن القول إن الحركة كانت موفقة في موقفها األخير، وال يجب أن تتردد في تأكيده  
العربية واإلسالمية التي لم تبخل يوما عليها بالدعم وفاًء لجمهورها أوال، ووفاء لحاضنتها الشعبية 

 المادي والمعنوي  بما في ذلك الشعب السوري نفسه.
أما الغضب اإليراني، وغضب األتباع، فهو واقع في كل األحوال، وما دامت الحركة ترى نفسها 

ببعض جزءا من الغالبية، وتصر على ذلك، فهي ستظل بموقع العداء، حتى لو جرت مجاملتها 
 الدعم ألجل ذر الرماد في العيون.

على أن ما ينبغي قوله هنا هو أن على الدول المعنية بمواجهة العدوان اإليراني، أن تتخذ موقفا 
مختلفا من الحركة، إن كان على الصعيد السياسي، أم على صعيد الدعم المادي، ال أن تتركها في 

 موقع االضطرار لطلب الدعم اإليراني.
 28/12/2016، عّمان الدستور،
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 معركة الفلسطينيين القانونية ضد االستيطان .51
 نبيل السهلي 

صوتًا وامتناع الواليات المتحدة عن  14بعد موافقة مجلس األمن الدولي يوم الجمعة الماضي بأغلبية 
بوقف االستيطان في األراضي الفلسطينية  إسرائيلالذي يطالب  2334التصويت على القرار رقم 

تلة، برزت أسئلة مشروعة حول إمكان االستمرار في تدويل وقوننة قضية المستوطنات التي المح
تعتبر من أهم معالم االحتالل وقضايا الحل النهائي. يعزز هذا التوجه تأكيد القرار المذكور عدم 

دس بما فيها الق 1967المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  إسرائيلشرعية إنشاء 
الشرقية، واعتبار النشاط االستيطاني، بما فيه الجدار العازل خرقًا للقانون الدولي وعقبة أمام حل 

 الدولتين.
لهذا بات من الضروري العمل على تهيئة آليات مدروسة من الفلسطينيين لخوض معركة قانونية 

نشاء المستوطنات  ضد النشاط االستيطاني. وُيجمع متابعون على أن احتالل األرض الفلسطينية وا 
لفرض األمر الواقع التهويدي. ونجحت الحركة الصهيونية بدايًة في إقامة  إسرائيليا  عليها كان نهجًا 

في المائة من مساحة فلسطين التاريخية، وتمكنت العصابات الصهيونية من  78على  إسرائيلدولة 
ثر ذلك تمت عملية تدمير ألف فلسطيني بعد أن ارتكبت العديد من المذابح والمج 850طرد  ازر، وا 

قرية ومدينة فلسطينية، وأنشأت المؤسسات الصهيونية على أنقاضها مستوطنات  418ممنهجة لنحو 
 ي.إسرائيلتخدم أهدافا أمنية واقتصادية للمجتمع ال

عند هذا الحد، بل أصدرت مجموعة من القوانين الجائرة لمصادرة أراضي  إسرائيللم تتوقف 
 إسرائيلفي المائة من المساحة التي أنشئت عليها  3ولم يتبق في العام الحالي سوى  الفلسطينيين،

، وثمة قوانين إسرائيلفي المائة من سكان  20الستخدام األقلية العربية، على رغم أنها تشكل نحو 
فة، جائرة استصدرت في السنوات األخيرة أو تّم إحياؤها بغية تهويد مناحي حياة األقلية العربية كا

لفرض يهودية الدولة. ويمكن القول إن سياسة ابتالع األرض واالستيطان لم تتوقف في المناطق 
 ، حيث تتم تحت مسميات تطوير منطقتي الجليل والمثلث.1948المحتلة منذ عام 

سيطر الجي   1967( يونيو، فبعد حرب حزيران ) اإلسرائيليةلم يتوقف النشاط االستيطاني 
، وهي الضفة الغربية 1948ألراضي الفلسطينية التي نجت من احتالل عام ي على اإسرائيلال

فرصة متابعة مخطط تهويد فلسطين عبر النشاط االستيطاني. ورغم  إسرائيلوقطاع غزة، وسنحت ل
من االستيطان، لكن ثمة إجماعًا بينها على ضرورة  اإلسرائيليةالتمايز الطفيف في مواقف األحزاب 

للحل سواء  إسرائيلوتسريع وتيرتها وبشكل خاص في القدس، بغية فرض تصور إنشاء المستوطنات 
 ية على ما هي عليه اآلن.إسرائيلفي تبادل األراضي والسكان، أو لجهة فرض إبقاء حدود الدولة ال
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، فإن النشاط 2005ومن المهم اإلشارة إلى أنه رغم تفكيك المستوطنات من قطاع غزة عام 
في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي تواجه أكبر موجة نشاط االستيطاني لم يتوقف 

، إلى بناء 1967. وأدى النشاط االستيطاني في الضفة الغربية منذ عام 1967استيطاني منذ العام 
مستوطنة تلف القدس بطوقين من  26ألف مستوطن، إضافة إلى  400مستوطنة تضم نحو  151

ألف مستوطن، وهناك مخططات لفرض وقائع استيطانية  190و جميع الجهات، ويتركز فيها نح
في الضفة الغربية وفي داخل األحياء العربية القديمة من مدينة القدس. وقد صادرت  اإلسرائيلية

في المائة من مساحة الضفة الغربية إلنشاء  40المتعاقبة أكثر من  اإلسرائيليةالحكومات 
بالمائة  80على أكثر من  إسرائيلتربط بينها، ناهيك عن سيطرة المستوطنات والطرق االلتفافية التي 

 من مساحة مدينة القدس.
أما الجدار العازل، فهو من أكبر النشاطات االستيطانية في عمق الضفة الغربية، حيث اعتبرته 

 محكمة العدل الدولية قبل سنوات غير شرعي، ومنافيًا للقوانين الدولية.
ولية التي تؤكد عدم شرعية النشاطات االستيطانية، اتبعت الحكومات وفي مواجهة القوانين الد

ية المتعاقبة سياسات محددة لإلطباق على األرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات إسرائيلال
تسيطر  1967أمرًا عسكريًا عام  اإلسرائيليةوذلك بغية رسم جغرافيا قسرية. فقد استصدرت السلطات 

الغائبين، واستحدثت حارسًا ألمالكهم، حيث تم من خالله منع بيع أو تأجير تلك بموجبه على أمالك 
أراضي  إسرائيلية. وثمة أهداف كامنة وراء مصادرة إسرائيلاألمالك من دون موافقة السلطات ال

حالل مزيد من المهاجرين  الفلسطينيين وبناء المستوطنات، وفي مقدمها طرد أكبر عدد من العرب، وا 
 كانهم.اليهود م

ية غير شرعية، بات األمر إسرائيلوبناًء على قرار مجلس األمن األخير الذي يعتبر المستوطنات ال
يتطلب تبني خطاب سياسي فلسطيني جديد يسعى إلى تطبيق القانون الدولي الداعي إلى تفكيك 

مستوطنات المستوطنات وليس تجميدها فحسب. وفي هذا السياق أكدت عشرات القرارات الدولية أن ال
نشاء الدولة الفلسطينية التي تتمتع بالسيادة الكاملة  تمثل عقبة أمام تحقيق السالم العادل والشامل وا 

 على األرض.
   28/12/2016، الحياة، لندن
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 تداعيات مستقبلية للحراك العرعي .52
 عبد الستار قاسم

العربي"، وهناك من طابت لهم هناك من كره الحراك العربي من العرب فأطلقوا عليه تسمية "الخريف 
تسميته بـ"الربيع العربي" التزاما باالسم الذي أطلقه عليه أحد الباحثين األميركيين. هنا في هذا المقال 
يتجنب الكاتب التسميات التي تحمل مضامين قيمية، ويسمي األحداث التي بدأت في تونس بـ"الحراك 

 العربي".
ة في بعض الدول العربية، ودماء نزفت، وبيوت دمرت، وبنى أحداث مذهلة جرت على الساحة العربي

تحتية خّربت، واقتصادات استنزفت، ومصانع توقفت، ونساء فقدن فلذات أكبادهن وأزواجهن، وأطفال 
هاموا على وجوههم يبحثون عن آباء وأمهات قد اختفوا، وسيل المصائب واآلالم تدفق حتى ال تدري 

 أو أن الضمائر قد اندثرت.إذا كانت الجحيم قد التهبت، 
هناك من يخلص إلى استنتاج سريع بأن هذا الحراك كان وباال وستبقى آثاره السلبية مالزمة للعرب 

الذي ال يبدو أنه انتهى إلى نتائج -على مدى سنوات طويلة قادمة، وهناك من يرى أن الحراك 
فاتحة الستعادة العز اإلسالمي  قد وضع اإلسالم في صدر السياسة العالمية، وأنه -إيجابية اآلن

الذي كان. في هذا المقال يحاول الكاتب أن يستقرئ التداعيات التي يمكن أن تترتب على هذا 
 الحراك، ويستلهم بعض اإليجابيات والسلبيات التي ستطفو مع قادم األيام.

الدماء ألن  لم أكن أتردد على مدى السنوات في القول إن شوارع المدن العربية ستشهد سيال من
األنظمة العربية تدفع بسياساتها نحو الفتن واالقتتال والفوضى. لحسف حصل هذا وما زال مستمرا. 
ولحسف أيضا أن الدم الذي رأيناه حتى اآلن في عدد محدود من البلدان العربية سيمتد مستقبال إلى 

 ا تصطف لتأخذ دورها مستقبال.بلدان أخرى. أي أن البلدان التي لم تشهد حراكا عربيا ودمارا وخراب
ما زال االستبداد والفساد يضربان جذورا في العديد من البلدان العربية، وال مفر أمام الشعوب العربية 
في النهاية من الثورة أو التحرك بعنف ضد أنظمة الحكم. والحراك العربي الذي تم حتى اآلن في 

لكي  -التي بقيت مستقرة إلى حد ما-ربية األخرى بعض الدول لم يكن كافيا ليكون درسا لحنظمة الع
رهاب.  تغير ما هي فيه من نهب لحموال، وتجّبر على الناس، وقمع وتكميم وقهر وا 

نما ربما تتعلم من خالل المعاناة واآلالم  المالحظ أنه من الصعب أن تتعلم األنظمة العربية بالعقل، وا 
هذه األحزان. لم يكن من العسير على صاحب فهم أن واألحزان، وقد ال تتعلم أبدا إذا لم تطلها 

يستوعب التحوالت الثقافية والفكرية والسياسية على الساحة الدولية لكي يعمل على تكييف نظامه 
السياسي وفق ما تتطلبه المستجدات، لكن كان من الواضح أن الوطن العربي يخلو من صاحب 
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لمرشحة لمواجهة الناس عقلها قليال وتباشر القيام الفهم المطلوب. فهل تحّكم األنظمة العربية ا
 بالتغييرات التي تجنب البالد الصدام واالقتتال؟

لقد مرت أوروبا بمرحلة قاسية من الصراعات الدموية وطالت حروبها، لكن األحزان كانت أكبر معلم 
األوروبيون لم لحوروبيين ليتبينوا بعد ذلك أن عليهم البحث عن معادلة تمكنهم من العي  معا. 

يتعلموا بالعقل قبل مئات السنين، وعلمتهم الفأس عندما وقعت في الرأس. وال أرى أننا نحن العرب 
 أكثر ذكاء من األوروبيين وانتظرنا الفأس طويال عّل وعسى أن تعمل في وعينا فتصحو عقولنا.

النواحي الدينية لقد أحدث الحراك العربي حتى اآلن هزة كبيرة في الوعي العربي من مختلف 
والسياسية والتاريخية والمذهبية والطبقية والثقافية.. الخ. ظهرت العنصرية العربية على حقيقتها أثناء 

 الحراك العربي، وُترجمت األحقاد والكراهية والبغضاء بين فئات الناس إلى هالك ودمار.
ة والمذهبية والقبلية لكي يبقى ربما لم يكن بعضنا يدرك استثمار األنظمة العربية للخالفات الديني

الحكام حكاما. كانوا يغذون النزعات الطائفية والمذهبية والقومية ضمن سياسة فرق تسد، ونشروا هذه 
السياسة في أجهزة األمن والجي  ومختلف مؤسسات الدولة، وكان واضحا أن األنظمة العربية تكره 

 ياح كلما رأتهما يتبادالن اللكمات.رؤية مواطنْين يجتمعان بألفة ومحبة، وتنعم باالرت
فهل العربي اآلن أكثر وعيا بهذه السياسة وسيحاول إبطال مفعولها مستقبال؟ تقديري نعم. سيدرك 
العربي بعد هذا القتل وهذه اآلالم أن العنصرية المذهبية والدينية والطائفية ليست استثمارا لخير أحد، 

يح أن النفوس اآلن متأججة المشاعر العدائية، لكن ال على مستوى األفراد وال الجماعات. صح
األحداث ستساهم في تطوير قناعات جماعات واسعة على اتساع الوطن العربي بأن التعاي  

 والتعاون المتبادل سيؤديان إلى راحة الجميع، وليس راحة طرف على حساب طرف آخر.
جتماع والسياسة والفلسفة يتوجهون ولهذا سنجد العديد من الباحثين العرب والمختصين في علم اال

إلى نب  التاريخ العربي واإلسالمي من جديد، ليقفوا على الجذور التاريخية للنزعات العنصرية 
 العربية والكراهية المتبادلة بين مكونات المجتمعات العربية.

التطرف إن اإلسالم هو أكبر المتضررين من الحراك العربي، وذلك بسبب فئات إسالمية في غاية 
فرضت نفسها على الحراك العربي، وقامت بنشاطات أمنية وعسكرية كثيرة أساءت إلى اإلسالم 
والمسلمين. صورة اإلسالم والمسلمين لم تكن مريحة على المستوى العالمي قبل الحراك العربي، وأتى 

جب اتقاء شر الحراك ليؤكد لمئات الماليين من الناس في العالم أن اإلسالم دين إجرام وقتل، وي
 المسلمين الذين ال يؤمن جانبهم.

طور الحراك العربي صورة سلبية جدا عن اإلسالم، خاصة أن الناظرين إلى شاشات التلفاز وأعمال 
الذبح واإلحراق والغدر ال يذهبون إلى القرآن الكريم ليحكموا على هذه األعمال وفقه، وهم يحكمون 
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قناعات التي تبلورت عالميا عن اإلسالم ال تقتصر على على أي دين من خالل سلوك أتباعه. وال
نما هناك مسلمون لم يعودوا على قناعة بأن اإلسالم دين حق ودين أخالق. ولهذا  غير المسلمين، وا 
من المتوقع أن يرتد كثير من المسلمين عن اإلسالم ليعتنقوا ديانات أخرى خاصة المسيحية، أو 

 يتحولوا إلى جاحدين بدون دين.
حّمل العدد األكبر من الباحثين مسؤولية الحط من صورة اإلسالم للفقهاء، على اعتبار أن فتاواهم سي

هي التي وّلدت المذاهب والتطرف والجنون الدينيْين. لقد أشبع الفقهاُء الدين  اإلسالمي تفاصيل فقهية 
ضعا تركه هللا سبحانه إلى درجة أن دين اليسر أصبح دين عسر. لم يتركوا أمرا بسيطا أو سلوكا متوا

للفرد ليحّكم عقله فيه إال مّسوه وأفتوا فيه، حتى أصبح اإلسالم حظيرة مغلقة يحاصر المسلمين 
ويمنعهم من التآلف واإلبداع والتطوير واللحاق باألمم األخرى، ولهذا سنجد العديد من األبحاث 

 اوى واتفاقها مع اإلسالم.والدراسات التي تطالب بمراجعة الفقه اإلسالمي ومدى شرعية الفت
وتقديري أن مدارس فقهية ستواجه حمالت علمية شديدة ضدها، ومن المحتمل أن تمحى من خريطة 
المذاهب. وسنجد وسائل إعالم عدة توظف جزءا من طاقاتها إلعادة تقييم الفقه اإلسالمي، وستشن 

نى أن جوا إسالميا جديدا سيبدأ حمالت إعالمية واسعة ضد احتكار اإليمان والجنة ومحبة هللا. المع
في التطور على الساحتين العربية واإلسالمية، والعديد من القناعات الدينية التقليدية ستكون هدفا من 

 أجل استبدالها بقناعات جديدة.
أرى أن أحداث الحراك العربي تساهم مساهمة فعالة في عقلنة الدين اإلسالمي، وقد رأينا في التجربة 

ا يؤيد هذا. لم يقف الدين المسيحي على أقدامه إال بعد ظهور توماس األكويني المسيحية م
وأوغستين كونت اللذين فلسفا الدين المسيحي ووضعاه في قالب عقالني منطقي، إذ حاول الفيلسوفان 
تنقية الدين من عقلية الشعوذة واألبعاد الغيبية الوثنية واألساطير لكي يتمكن الناس من استيعابه 

 يا.عقل
وتقديري أن اإلسالم القائم حاليا سيتعرض لما يشبه التجربة المسيحية. العديد من الكتاب والباحثين 
سيتصدون للكثير من األفكار اإلسالمية القائمة حالية، وسيتبلور اتجاه نحو دراسة الفكر اإلسالمي 

ن على اعتبار أن الشياطين بدل التركيز على الفقه اإلسالمي. تاريخيا، ساد الفقهاء وتم عزل المفكري
تتلبسهم، وأرى أن الفرصة التاريخية أصبحت مواتية اآلن أمام أصحاب الفكر ليخوضوا معاركهم 
الفكرية أمام الفقهاء، خاصة أن قدرة الفقهاء على استعمال سالح التكفير والتشهير ستتقلص، إما 

 هذا السالح. بسبب سن قوانين ضد الظاهرة أو ألن جماهير واسعة لم تعد تقبل
وعلى الرغم من القتال الشرس والمعارك الدامية، فإن مكانة األنظمة العربية ستنحدر بصورة كبيرة، 
وقدرتها على استعباد الناس ستتحجم. األنظمة العربية هي السبب األول في كل ما يجري وجرى 
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لظلم واالستهتار على الساحة العربية، وستدرك أن الناس لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من ا
 بمصالحهم.

األنظمة التي واجهت التمرد ستغير ما هي عليه، واألنظمة التي بقيت بدون مواجهة ستتعلم ولو قليال 
من الدرس. وضع الحريات في البلدان العربية سيتحسن، وتبذير أموال الناس سيتقلص، وسنرى مزيدا 

ية والسياسية. يجب أال نتفاءل كثيرا من الفرص أمام العربي للمشاركة في النشاطات االجتماع
باستجابة األنظمة العربية للعقل والمنطق، لكن التغّير يفرض نفسه دائما على التغيير، والغبي هو 

 الذي ينتظر التغّير لكي ُيغّير.
 إسرائيلفإنه كلما تحسن وضع اإلنسان العربي واكتسب حرية ساء وضعها. لقد وقفت  إسرائيلأما 

تى اآلن وانتصرت في أغلب حروبها بسبب ضعف العرب، والعرب ضعفاء ما دام على أقدامها ح
اإلنسان العربي الفرد مغيبا. سيشهد اإلنسان العربي مع قادم األيام بعض الحضور، وهذا سيرفع من 

تتطلب بقاء العربي ذليال مهمشا  إسرائيلدرجة تأثيره في القرار السياسي واألداء السياسي. مصلحة 
 يشعر بذاته وال ثقة له بقدراته. نذال، ال

أرى أن الدماء العربية التي نزفت لها مقابل متمثل في تحسين األوضاع السياسية التي تنعكس على 
، إسرائيلحال الفرد. ولهذا سيكون للفرد العربي دور أفضل في تحديد سياسات األنظمة العربية تجاه 

 األمر الذي ال يخدمها.
، وهو ضد االعتراف بها وضد التطبيع، وضد مشاركتها في إسرائيلدي الفرد العربي عموما يعا

أعمال على الساحة الدولية، وستواجه األنظمة العربية ردود فعل جماهيرية ضد سياساتها الصهيونية 
ستبقى مطمئنة ما دامت األنظمة مستمرة في الحكم بدون  إسرائيلأكثر حدة مما شهدناه في السابق. 

 بالتأكيد منهمكة اآلن بصورة كبيرة في دراسة التداعيات على أمنها ووجودها.ضغوط شعبية، وهي 
 27/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 البروفيسور آريه الداد
خليط من الفزع والهزء مّيز ردود فعل السياسيين من اليسار ومعظم المحللين السياسيين لدى سماع 

البالد وعدم اللقاء بتريزا  إلى، فالديمير غرويسمان، أوكرانيارار نتنياهو إلغاء زيارة رئيس وزراء ق
 أمامماي، رئيسة وزراء بريطانيا، واستدعاء كل سفراء الدول التي صوتت ضدنا، واالحتجاج شخصيا 

 العالم؟غدًا؟ سألوا. هل ستعلن الحرب على  إسرائيلسفير الواليات المتحدة. ماذا ستفعل 
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التقاعس حين يمسون بنا. هكذا تتصرف دول ذات  إلىولكن نتنياهو كان محقًا. فال يوجد ما يدعو 
سيادة. وحدهم اليهود مع رواسب المنفى الجسيمة في نفوسهم، ممن اعتادوا على مسح البصاق، 

 مكانياتإنافذة  إسرائيليخافون من مثل هذه الخطوات. ولكن يجدر بهم أن يعتادوا. فقد فتحت ل
 حتى بعد فترة واليته. إلسرائيلجديدة مع انتخاب ترامب. نافذة يمكنها أن تثبت مكانة جديدة 

سارعوا  األغياروجيهة التهام اليهود بما فعله لهم  أسباباكل أولئك، من بيننا، الذين سيجدون دوما 
يضحي بالقدس  أنيته تعليق النير في رقبة نتنياهو. "من يقاتل في سبيل البؤر المنعزلة نها إلى

القدس أيضا في القرار". هكذا قالوا عندنا.  األمنأيضا. بسبب الكفاح من أجل عمونه أدرج مجلس 
 أحقا؟

. الوضع معاكس. األحوالأو فقدان القدرة على التذكر في أفضل  األحوالهذه كذبة فظة في أسوأ 
س، حتى بعد "حرب االستقالل"، ، عشرات المرات، بسبب القداألمنالمتحدة ومجلس  األممشجبتنا 

الستة" بل مرات عديدة منذئذ. وهم يتعاطون مع رمات اشكول كـ "مستوطنة"  األيامحتى بعد حرب "
نقاتل  فإننا أيضاقبل عشرات السنين من قيام عمونه. ولما كنا وافقنا على تجميد البناء في القدس 

 مرة". كوخ في "يهودا" و"السا إزالةاآلن على كل إقرار لخطة 
هو الذي قصم ظهر البعير. ليس جميال تسمية رئيس  اإلسرائيلية،قانون التسوية، يقول اليسار 

أميركي قائم هكذا، ولكن جون كيري تعهد للفلسطينيين باال تستخدم الواليات المتحدة الفيتو هذه المرة 
بان مثل هذه  اإلسرائيلية حتى قبل أن يجاز "قانون التسوية" بالقراءة العاجلة. فلماذا يعتقد اليسار

 الكذبة ستنطلي علينا هنا؟
وجمد البناء في "يهودا"  أوباماشيء ما على نتنياهو، الذي استسلم لضغط  أيضاثمة في قلبي 

. جّمدنا األمنو"السامرة" وفي القدس، ومع ذلك لم نعف  من الشجب والقرار السي  من مجلس 
هذا الضرر. كل شيء منوط بحديثه  إلصالحتاريخية،  وُصفعنا أيضا. يوجد لنتنياهو طريق، وفرصة

األول مع ترامب، الذي سيقرر بقدر كبير نوعية العالقات مع اإلدارة الجديدة. إذا جاء إليه يحمل 
ونقل السفارة  إيران"قائمة مشتريات"، تتضمن متابعة متشددة ووثيقة للخروقات المحتملة لالتفاق مع 

الدولية واإلقليمية. في اللقاء  إسرائيلفوت فرصة تاريخية لتغيير مكانة القدس، واكتفى بذلك، فسن إلى
نهاء االحتالل.  مع ترامب على نتنياهو أن يطرح فكرة جديدة، ثورية: دولتان وا 

 إحاللشرق النهر. و "إنهاء االحتالل":  األردن، فلسطين هي األردنغرب  إسرائيل"دولتان": 
على مراحل: القدس الموسعة )بما في ذلك جفعات زئيف، غو   ئيلإسرافي بالد  اإلسرائيليةالقانون 

ادوميم، وغو  عصيون(، المناطق ج في ظل عرض المواطنة للعرب في هذه المنطقة وفي المرحلة 
لسكانها. في  اإلسرائيلية واإلقامةالفلسطينية  – األردنيةمناطق أ و ب مع طرح المواطنة  –الثالثة 



 
 
 
 

 

 45 ص             4152 العدد:        28/12/2016 رععاءاأل  التاريخ: 

                                    

على نتنياهو أن يطلب أيضا وقف تمويل وكالة الغوث  األولاللقاء "سلة المشتريات" في هذا 
هذه المنظمة المعادية، في ظل نقل المعالجة ألحفاد وأبناء أحفاد الالجئين  وا غالق( األونروا)

في أن  األونرواالمفوضية العليا لالجئين  منظمة تابعة لحمم المتحدة تختلف عن  إلىالفلسطينيين 
يدخل التاريخ كمن حل  أندها ينتهي بعد ثالث سنوات. هكذا يمكن لترامب تعريف "الالج " عن

"مشكلة الالجئين". إذا فعل هكذا، فقد ال يتلقى جائزة نوبل للسالم منذ بداية واليته، ولكنه سيحدث 
 من أوباما. أكثرمرة  ألفتغييرًا حقيقيًا، 

 "معاريف"
 28/12/2016، األيام، رام هللا
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