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 49 :كاريكاتير

*** 
 

 "إسرائيل"المستعمرات ال تعزز أمن و السبيل الوحيد للسالم هو كيري: حل الدولتين  .1
يوم األربعاء، إن حل الدولتين "هو الخارجية األمريكي، جون كيري،  قال وزير: واشنطن/ أثير كاكان

 رائيليين. الطريق الوحيد إلى السالم" بين الفلسطينيين واإلس
، من مقر وزارة الخارجية بواشنطن، ونقلته وسائل إعالم يوم األربعاء، جاء ذلك في خطاب ألقاه

أمريكية بشكل استثنائي بالكامل، لعرض "رؤية شاملة" لعملية السالم المتعثرة بين اإلسرائيليين 
 والفلسطينيين.

ل وفلسطين( ويجب أن تكون وأضاف أن القدس يجب أن تكون "عاصمة لكال الدولتين )إسرائي
 مواقعها المقدسة متاحة ألتباع الديانات الثالث".

وأشار وزير الخارجية األمريكي، إلى أن العرب "لن يقبلوا بسالم مع إسرائيل ما لم يتم تنفيذ حل 
 الدولتين". 

ودافع كيري عن امتناع بالده عن التصويت في مجلس األمن الجمعة الماضية على قرار 
ان، وعدم استخدام "الفيتو" ضد القرار قائال: "امتناعنا عن التصويت في األمم المتحدة االستيط

بخصوص االستيطان كان متطابقًا مع مبادئنا". وقال إنه "ليس هناك إدارة أمريكية عملت لصالح 
 مثل إدارة الرئيس باراك أوباما". إسرائيلأمن 

بل إن بعضها  إسرائيلالمستعمرات ال تعزز أمن ومتحدثا عن االستيطان أيضا، أشار كيري إلى أن "
يزيد العبئ عليها... ومواقع بعض المستعمرات يجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمرًا مستحياًل، كما 

". وتابع: "لقد نصحت الحكومة اإلسرائيلية بأن زيادة المستعمرات إسرائيلأن االستيطان يحدد مستقبل 
ن أنه "ال يمكن تجاهل التهديد الذي تشكله المستعمرات على السالم في سيستدعي قرارًا أمميًا". وبي

 الشرق األوسط".
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ومضى وزير الخارجية األمريكي في حديثه قائال: "في الحقيقة أن إسرائيل قد عززت سيطرتها على 
معظم الضفة الغربية بشكل متزايد، خدمة ألغراضها الخاصة، لتعكس بشكل فعال عدم تحويل 

 لمدنية إلى الفلسطينيين، وفق ما دعت إليه معاهدة أوسلو". السلطات ا
وحذر كيري من أن أجندة المستوطنين "هي ما سيحدد مستقبل إسرائيل"، وأن هذا سيعني بالضرورة 

مليون فلسطيني يعيشون تحت االحتالل العسكري في  2.75أن تكون إسرائيل مسؤولة عن قرابة "
 الضفة الغربية".
ائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ ستة مبادئ كطريق إلى "مفاوضات جدية" من أجل ودعا كيري اإلسر 

المحددة في قرار مجلس األمن رقم  1967السالم، تشمل االعتراف بحدود دولية أساسها خطوط عام 
242 . 

من  181والمبدأ الثاني، وفق كيري، هو "تنفيذ رؤى األمانة العامة لألمم المتحدة المتمثلة في القرار 
، وباعتراف متبادل وبحقوق كاملة متساوية إسرائيليةعربية، واألخرى  إحداهماوجود دولتين بشعبين، 

 لكل مواطنيهما". 
وأشار وزير الخارجية األمريكي إلى أن المبدأ الثالث يتضمن "تقديم حل عادل، مقبول وواقعي ألزمة 

 الالجئين الفلسطينيين". 
تكون القدس "عاصمة معترف بها لكال الدولتين"، وحماية وضمان  والمبدأ الرابع، بحسب كيري، أن

 حرية الوصول إلى المواقع المقدسة بما يتوافق حالة الوضع الراهن. 
، ووضع حد نهائي لالحتالل" الذي تمارسه إسرائيلولفت كيري إلى ضرورة "اإليفاء بمتطلبات أمن 

، وأن تضمن المفاوضات إلسرائيل "الدفاع عن 1967لألراضي الفلسطينية منذ عام  اإلسرائيليةالقوات 
نفسها بشكل فعال"، وتمكن "فلسطين من تقديم األمن لشعبها في دولة ذات سيادة منزوعة السالح"، 

 وذلك كمبدأ خامس. 
وطالب كيري في المبدأ السادس الذي اقترحه بـ"إنهاء النزاع حول جميع القضايا العالقة بما يسمح 

 تعزيز األمن اإلقليمي للجميع كما حددته المبادرة العربية للسالم".لتطبيع العالقات و 
 28/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 2334لجنة للعمل على تطبيق القرار  تشكلمنظمة التحرير  .2
شـكلت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي اختتـام اجتماعهـا فـي : محمد يونس -رام هللا 
الخـاص باالسـتيطان، وفـي  2334 أمس، لجنة خاصة لمتابعة تطبيـق قـرار مجلـس األمـن الـرقم رام هللا

 مقدمها تقديم طلب األمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وتألفــت اللجنــة مــن عــدد مــن أعضــاء فــي اللجنتــين التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر والمركزيــة لحركــة فــتح 

 صائب عريقات. .اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو اللجنة المركزية لـفتح دبرئاسة أمين سر 
وأبدت اللجنة التنفيذية استعدادها إلجـراء مفاوضـات فـي شـأن قضـايا الوضـع النهـائي كافـة مـن خـالل 
ــــلطة  مــــؤتمر دولــــي كامــــل الصــــالحيات، علــــى أســــاس قــــرارات الشــــرعية الدوليــــة بمــــا يضــــمن التــــزام س 

للنشــاطات االســتيطانية، ومــن ضــمنها مــا يســمى النمــو الطبيعــي، وبمــا يشــمل االحــتالل بوقــف شــامل 
 . 1967، وكذلك قبولها مبدأ الدولتين على حدود "القدس الشرقية"

 29/12/2016 ،الحياة، لندن
 

 االستيطان "إسرائيل"مستعدون الستئناف مفاوضات الوضع النهائي في حال أوقفت عباس:  .3
ـــيس  :رام هللا ـــوم األربعـــاء يةفلســـطينلاة الســـلطأكـــد رئ ـــاس، مســـاء ي ، التزامـــه 28/12/2016 محمـــود عب

أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة  هتــال عبــاس، فــي بيــانوقــال  بالســالم العــادل كخيــار اســتراتيجي.
علـى وقـف النشـاطات  اإلسـرائيليةإنـه فـي حـال وافقـت الحكومـة "التحرير الفلسطينية صـائب عريقـات: 

القــدس الشــرقية، وتنفيــذ االتفاقــات الموقعــة بشــكل متبــادل، فــ ن القيــادة علــى  االســتيطانية وبمــا يشــمل
استعداد الستئناف مفاوضات الوضـع النهـائي ضـمن سـقف زمنـي محـدد وعلـى أسـاس القـانون الـدولي 

 ."(2334) األخير األمنوقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة بما فيها قرار مجلس 
 التعاون بشكل وثيق مع فرنسا إلنجاح المؤتمر الدولي للسالم. أنه سوف يستمر في  عباسوأكد 

 28/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عريقات ينفي ما اّدعي أنه محضر مسرب للقاءات واشنطن .4
، نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلسـطينية صـائب عريقـات، جملـة وتفصـيالً  :رام هللا

أن أســماء أعضــاء الوفــد صــحيحة، وأن  مــن رغمبــالمــا اديعــي بأنــه محضــر مســرب للقــاءات واشــنطن، 
 نشر األسماء والبيان بالصحافة في حينه. البيان المرفق باللغة اإلنجليزية صحيح، حيث تمي 

دور جــاإلســرائيلي أفي دفاعوقـال عريقــات إن بعــض األشـخاص الــذين لــديهم عالقـات وثيقــة مــع وزيـر الــ
مــان ومــع رجــل المــال النمســاوي الصــهيوني مــارتن شــالف، قــد قــاموا بفبركــة المحضــر، إلثبــات مــا ليبر 
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بالتــرمر بــين إدارة الــرئيس األمريكــي  اإلســرائيلية بــأن قــرار مجلــس األمــن األخيــر، تــمي  طرحتــه الحكومــة
سـاءة للـدول باراك أوباما والجانب الفلسطيني، حيث يقومون بهـذه الطريقـة بخدمـة بنيـامين نتنيـاهو باإل

وأضاف: للتذكير نقول إن هؤالء األشخاص كانوا قد وصفوا مشروع القرار  .2334التي صوتت للقرار 
 استخدمه نتنياهو وليبرمان لوصف مشروع القرار. يبأنه عار، وهو ذات الوصف الذ

ها أكثر قد صدر عن االجتماعات األمريكية الفلسطينية، كما تحدث عن مشتركاً  وأكد عريقات أن بياناً 
أن هــؤالء األشــخاص كــانوا قــد وصــفوا لقــاءات واشــنطن  مــن عضــو فــي الوفــد لوســائل اإلعــالم، علمــاً 

ـــر انتصـــاراً  ن صـــدور القـــرار يعتب لفلســـطين  بالفضـــيحة. وقـــال إن المحضـــر المســـرب ال يســـئ لنـــا، واب
من صوت ولمـن ل لم نقم بها، ومرة أخرى نقول شكراً  وشعبها، ولكننا ال ندعى بطوالت زائفة، أو أموراً 

ــم يعتــرض علــى القــرار  تســريبها  ، ونقــول إن المحضــر المســرب أكاذيــب وأنصــاف حقــائق، تــمي 2334ل
خدمــة لحــروب نتنيــاهو وليبرمــان فــي مواجهــة المجتمــع الــدولي الــذى انتصــر للقــانون الــدولي والشــرعية 

وطنات فـــي ، مـــن إمـــالءات ومســـت"إســـرائيل"الدوليـــة، واعتبـــر أن كـــل مـــا قامـــت بـــه ســـلطة االحـــتالل، 
 األرض الفلسطينية المحتلة بما فيا شرقي القدس، غير شرعي ويشكل مخالفة فاضحة للقانون الدولي. 

 28/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االستخبارات العسكرية تلقي القبض على أربعة من تجار السالح :الخليل .5
أنـه بعـد  الفلسطينية للعالقات العامة في االستخبارات العسكرية": ذكر بيان اإللكترونيةخاص بـ"األيام 

العسكرية يفيد بوجود مشتبهين بتجارة السالح متحصنين  لالستخباراتتعقب ومتابعة ورصد ورد بالغ 
 ألكثـرالمكـان وتابعـت رصـد المطلـوبين  إلـىفي منزلين بمدينة الخليل، توجهـت علـى الفـور قـوة أمنيـة 

ن المجموعـة أ" على نسـخة منـه، بـاإللكترونيةالبيان، الذي حصلت "األيام  وأضاف من سبع ساعات.
القوة اعترضتهم وقـاموا  أن إالالمشتبه بها حاولت الخروج من المنزل مستخدمين سيارات غير قانونية 

، واعتقـال جميـع m16طلقـة مـن نـوع  4,800بمداهمة واعتراض السـيارات وقامـت بمصـادرة مـا يقـدر بــ 
 المعتقلين مطلوبون للعدالة بتهم تجارة السـالح وقـد تـمي  أن إلىالبيان  وأشار .أربعةعددهم المطلوبين و 

القانونيـة المتبعـة بحـق  اإلجراءاتتسليمهم لجهات االختصاص والتحفظ على المضبوطات الستكمال 
 هؤالء المطلوبين.  

 29/12/2016 ،األيام، رام هللا
  

 

 



 
 
 
 

 

 8 ص             4153 العدد:        29/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 متياز ونتمنى أن ينتهي االحتالل العام القادمبا كان فلسطينياً  2016 عام عريقات: .6
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صـائب عريقـات، : أسيل األخرس -رام هللا 

الشــعب والقيــادة الفلســطينية وأن يكــون  إرادةبامتيــاز، وننتظــر أن تتحقــق  إن هــذا العــام كــان فلســطينياً 
فـــت عريقـــات فـــي حـــديث لــــ"وفا"، إلـــى أن انضـــمام فلســـطين لعـــدد مـــن ول االحـــتالل. إنهـــاءعـــام  2017

عضو مراقب في الجمعية العمومية لألمم  إلىاالتفاقيات، كان له اثر وقوة منحها رفع تمثيل فلسطين 
دولـــة تعتـــرف بفلســـطين كمـــا أن العديـــد مـــن البرلمانـــات  138، مشـــيرا إلـــى أن 2012المتحـــدة فـــي عـــام 

قــرارا فــي الجمعيــة العموميــة، وفــي  16ين، وكانــت فلســطين حاضــرة فــي تتضــامن مــع فلســط األوروبيــة
ـــة. ـــد ترامـــب رئيســـاً  عريقـــات واعتبـــر مـــؤتمر دول عـــدم االنحيـــاز، وفـــي القمـــة العربي  أن انتخـــاب دونال

، وقــــرار نقــــل الســــفارة "إســــرائيل"للواليــــات المتحــــدة، وقــــراره بتعيــــين ديفيــــد فريــــدمان ســــفيرا ألمريكــــا فــــي 
 دس، هو انقضاض على عملية السالم، ودفع المنطقة إلى التطرف والعنف.الق إلىاألمريكية 

 28/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

نهاء االنقسام "إسرائيل"الحسم مع  سنة 2017 زملط:حسام  .7  وا 
 سـنةإن  للشؤون االستراتيجية حسـام زملـط، الفلسطيني قال مستشار الرئيس: أسيل األخرس -رام هللا 

ن  ت ســنةكانــ 2016 الحســم السياســي مــع االحــتالل اإلســرائيلي  ســنةكون تســ 2017التمهيــد للحســم، واب
نهـاء االنقســام. بشـكل متــراكم باتجــاه هــدفنا  2016وأضــاف زملـط فــي مقابلــة مــع "وفـا"، تقــدمنا خــالل  واب

 2017 سـنةيـد ل، ونر 2017الحسـم فـي  إلـىالوطني، وتمكنـا مـن أن نصـنع منـه عـام التمهيـد لالنطـالق 
ــالاالحــتالل،  إنهــاءالشــعب الفلســطيني وعــام  ســنةكــون ت نأ صــعوبة واخــتالل ميــزان القــوة،  مــن رغمب

  وسيطرة حماس وعدم جاهزيتها إلنهاء االنقسام.
 28/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 طني خالل ثالثة أشهردعوة اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الو  تقررلمنظمة اتنفيذية  .8

جــاء قــرار اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية خــالل اجتماعهــا ليــل : فتحــي صــبياح -غــزة 
عباس دعوة اللجنة التحضيرية للمجلـس الـوطني إلـى اسـتكمال عملهـا محمود األربعاء برئاسة  الثالثاء

ت فـي هـذا الشـأن، بخاصـة بـين والتحضير لعقده خالل ثالثـة أشـهر، ليصـب الزيـت علـى نـار الخالفـا
 حماس اللتين تتصارعان على قيادة المنظمة والسلطة الفلسطينيتين.و حركة فتح 

عقد اجتماعـات "تتـيح المجـال  إلىوقالت اللجنة التنفيذية في بيان إنها قررت دعوة اللجنة التحضيرية 
نجـاز جميـع الملفـات الس ياسـية والتنظيميـة واإلداريـة لجميع القوى الم شـاركة فـي األعمـال التحضـيرية واب
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والمالية الضرورية لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسـطيني ناجحـة وت شـكل رافعـة حقيقيـة لتوحيـد الصـف 
الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واسـتعادة وحـدة النظـام السياسـي الفلسـطيني وتفـتح الطريـق 

 أمام انتخابات عامة".
قاســم األخبــار التــي أشــيعت عــن موافقــة الحركــة علــى المشــاركة فــي  ونفــى النــاطق باســم حمــاس حــازم

 اللجنة التحضيرية النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
وقـال مستشـار الـرئيس عبـاس للشـؤون االســتراتيجية حسـام زملـط إن حمـاس أبلغـت اللجنـة التحضــيرية 

 موافقتها الرسمية على حضور اجتماعاتها.
 29/12/2016 ،الحياة، لندن

 
 ستقف سدًا منيعًا أمام االحتالل وعمالئه وستستمر في حماية المقاومة "الداخلية" :توفيق أبو نعيم .9

 ، عرضــــاً 28/12/2016 نظمــــت وزارة الداخليــــة فــــي قطــــاع غــــزة، يــــوم األربعــــاء: محمــــد ماجــــد - غــــزة
، األمنيــةة ، إحيــاًء للــذكرى الثامنــة للحــرب اإلســرائيلية األولــى. وجــاب مئــات مــن أفــراد األجهــز عســكرياً 

 بعض شوارع مدينة غزة، قبل أن يتجمعوا في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول. 
وقـــال توفيـــق أبـــو نعـــيم، وكيـــل وزارة الداخليـــة فـــي كلمـــة لـــه ألقاهـــا علـــى هـــام  العـــرض، إن األجهـــزة 

نيـة، تلقـت وقـال أبـو نعـيم إن األجهـزة األم األمنية ستستمر في "الدفاع عـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني".
"ضــربات خــالل ثــالث حــروب إال أنهــا تخطــت كافــة العقبــات رغــم أنهــا قــدمت المئــات مــن الشــهداء". 
وأضــاف:" أننــا علــى جهوزيــة تامــة للتعامــل مــع أي ظــرف كــان، رغــم الحصــار اإلســرائيلي المفــروض 

ـــى قطـــاع غـــزة".  وأنهـــا وأضـــاف إن وزارة الداخليـــة "ســـتقف ســـدًا منيعـــًا أمـــام االحـــتالل وعمالئـــه،  عل
 ستستمر في حماية ظهر المقاومة".  

 28/12/2016 لألنباء، األناضولوكالة 
  

 الفلسطينية ينذر بتصعيد أمني مع السلطة اإلسرائيليآفي يسسخاروف: وقف االتصال  .11
ـــدفاع  قـــال الخبيـــر اإلســـرائيلي فـــي الشـــؤون العربيـــة قفـــي يسســـخاروف إن القـــرار الـــذي اتخـــذه وزيـــر ال

ليبرمـان بوقـف االتصـاالت مـع الفلسـطينيين قـد يـؤدي إلـى تعطـل التنسـيق األمنـي دور جاإلسرائيلي أفي
 ،وأضــاف يسســخاروف مــع الســلطة الفلســطينية، بمــا يمهــد الطريــق لتصــعيد أمنــي فــي الضــفة الغربيــة.

أن اللقاءات المدنية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين تشمل إدارة قضايا الكهرباء والمياه  ،الاوفق موقع و 
صرف الصحي والبيئة واألموال، وأنه ال يبدو أن المصلحة اإلسرائيلية تقتضي وقف هذه المشاريع، وال

 بل إن الواقع القائم في الضفة الغربية قد يتطلب تطويرها.
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ونقـــل يسســـخاروف عـــن أوســـاط فلســـطينية أن قـــرار ليبرمـــان األخيـــر قـــد يـــؤدي لـــردود فعـــل فلســـطينية 
مسـؤولية إدارة الشـؤون الحياتيـة اليوميـة للفلســطينيين،  "إســرائيل"صـعبة، ألن ذلـك مـن شـأنه أن يحمـل 

، ال 2334وعبر عن اعتقاده بأنه رغم القرار األممي األخير ضد االسـتيطان رقـم  وفقا للقانون الدولي.
 يبدي الجمهور الفلسطيني اهتماما لما حصل في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

 28/12/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 الطاقة بغزة: مستعدون لدفع فاتورة كهرباء الخط اإلسرائيلي بالكامل .11
أكــد رئــيس ســلطة الطاقــة فــي غــزة فتحــي الشــيل خليــل أن ســلطة الطاقــة علــى اســتعداد تــام لــدفع  :غــزة

مـــن الشـــبكة اإلســـرائيلية، وتحمـــل مســـئولياتها  161فـــاتورة الكهربـــاء اإلضـــافية كاملـــًة مـــن مشـــروع خـــط 
 طاع الكهرباء في قطاع غزة.المالية في إدارة ق

 وقـــال الشـــيل خليـــل خـــالل جلســـة اســـتماع أمـــام اللجنـــة االقتصـــادية للمجلـــس التشـــريعي، يـــوم األربعـــاء
، إن الطاقة على استعداد للتعاون الكامل مع حكومة التوافق وأي جهة أخـرى لعمـل كـل 28/12/2016

 يمكين من تحسين تحصيل الفاتورة.الخطوات الالزمة لتطوير األداء في شركة توزيع الكهرباء بما 
 28/12/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ونرفض المناورة السياسية مع فتح.. بين حماس ومصر لقاءات: الزهار .21

أكــد الــدكتور محمــود الزهــار عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، أن هنــاك لقــاءات مرتقبــة : غــزة
با بالتسهيالت المصرية لغزة.ستجرى بين قيادة حركته ومسؤولين مصريين في ا  لقاهرة، مرحي

وقــال الزهــار فــي حــوار مطــويل مــع "المركــز الفلســطيني لئعــالم"، إن نائــب رئــيس المكتــب السياســي 
للحركــة إســماعيل هنيــة، فــي طريــق عودتــه لغــزة، ســيزور القــاهرة برفقــة القيــادي موســى أبــو مــرزوق، 

 مؤكدا أنه سيكون هناك لقاءات مع مسؤولين مصريين.
ورحـب عضــو المكتــب السياســي بمـا تقدمــه مصــر مــن تســهيالت لقطـاع غــزة، مبينــًا أني ذلــك يعنــي أني 

 مصر بدأت تعيد دراسة موقفها تجاه غزة بما يضمن مصالح الطرفين.
ــــل الزهــــار االحــــتالل المســــؤولية  وفــــق مــــا قيدمــــه -وحــــول جريمــــة اغتيــــال الشــــهيد محمــــد الــــزواريس حمي

 تياله، مؤكيدًا أنيه "من حقنا الدفاع عن أرضنا وأمتنا".عن اغ -االحتالل من اعترافات
كما استهجن الزهار ما وصفها بالفبركات واإلشاعات اإلعالمية التي تتهمه بمحاولة إنشاء تيار جديد 

 في الحركة، مؤكيدًا أني هذا الخيار محرم داخل حماس، وأن حركته قائمة على مبدأ الشورى.
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جهـات النظــر، ولكـن فــي النهايـة األغلبيــة  هـي صــاحبة القـرار، وبــذلك وأضـاف: "نعـم تختلــف ا راء وو 
 يصبح المعارض والمؤيد في دائرة التأييد لقرار األغلبية". 

وبشأن ما يشاع عن لقاء بـين حمـاس وفـتحس أبـدى الزهـار رفضـه االلتقـاء مـع "فـتح" مـن أجـل المنـاورة 
فــي القـــاهرة،  2011التفــاق عليــه فــي مــايو السياســية، مبينــًا أني المطلــوب ا ن هــو تطبيــق مــا جــرى ا

 "والذي ينص على أن نترك للشارع بأن يختار البرنامج الذي يريد".
 28/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المسؤولين المصريين بالقاهرة مع رسمي لقاء أول سيجري مرزوق : أبو"القدس"مصادر لـ .21

 رئـيس نائـب مـرزوق، أبـو موسـى الـدكتور أن لىع" حماس" حركة في مطلعة مصادر كشفت القاهرة:
 أمـس، مـن أول يـوم القـاهرة المصـرية العاصـمة وصـل قـد كـان والـذي حمـاس لحركة السياسي المكتب
 .الخميس غد يوم صبيحة في المصريين المسؤولين مع رسمي لقاء أول سيجري
 هنــاك يكــون أن رورةالضــ مــن لــيس انــه المصــادر قالــت بالــذات التوقيــت هــذا فــي الزيــارة أســباب وعــن
 خيـراً  يمثلهـا ومـن الحركـة وفـود زيـارات تحمـل مـا دائمـا بـل مصر لزيارة مباشرة غير أو مباشرة أسباب

 المنطقـة كـل فـي ومتقلبـة مضـطربة أحـداث أمـام ونحـن سـيما ال مطلـوب والتالقي فالتواصل للجانبين،
 .مصر مع خاصة دائم تواصل هناك يكون أن البد لذلك
 قالــــت المصــــريين والمســــئولين مــــرزوق أبــــو القيــــادي بــــين مناقشــــتها يتوقــــع التــــي الموضــــوعات وعــــن

 بـــين المصـــالحة ملـــف رأســـها وعلـــى عـــدة وملفـــات موضـــوعات مناقشـــة تأكيـــد بكـــل ســـيتم: "المصـــادر
 أنـه واألهـم وغـزة، مصـر بـين الحـدود علـى األمنية األوضاع ملف مناقشة وكذلك الفلسطينية الفصائل
 حريصـة بأنهـا وتكـراراً  مـراراً  أكـدت" حمـاس"و والقاهرة،" حماس" بين العالقات ترتيب إعادة ا ن يجرى
 المصـري الشـعب مصـالح وتضـمن وسـليمة مسـتقرة مصـر مـع عالقاتهـا تكـون أن علـى مدى أبعد إلى

 .والفلسطيني
  ونائب الحركة في القيادي أن من أمس من أول" القدس" نشرته قد كانت ما المطلعة المصادر وأكدت
 هــذه يحضــر أن المفتــرض مــن كــان هنيــة، إســماعيل األســبق الــوزراء رئــيس السياســي، مكتبهــا رئــيس
 طريقــه يواصــل ثــم ومــن المصــريين، المســئولين مـع مــرزوق أبــو يجريهــا التــي االجتماعــات مــن الجولـة
 إلـى المصـادر وأشـارت العـام، لهـذا الحـج موسـم بـدء منـذ غادرهـا قـد كـان والتـي غزة، قطاع إلى عائداً 
 األوضـاع بـأن المصـريين المسـئولين لتقـديرات للقطـاع هنيـة عـودة تأجيـل األخيـرة اللحظـات في تم أنه

 .الحق لوقت غزة إلى عودته تأجيل أو الزيارة تأجيل إلى تحتاج الميالد أعياد في األمنية
 28/12/2016القدس،  القدس،
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 إسرائيلي لجندي حماس أسر حول له منسوبة تصريحات ينفي الزهار .21
 المقاومــــة لحركــــة السياســــي المكتــــب عضــــو الزهــــار، محمــــود هللا، األناضــــول: نفــــى عطــــا عــــال-غــــزة

 الجنـاح القسام، كتائب أسر إعالنه حول إعالم، وسائل تناقلته ما األربعاء، مساء ،"حماس" اإلسالمية
 ربالحـ إبـان غـزة، مدينـة شـرق عسـكريا موقعـا مقاتليهـا اقتحام خالل إسرائيلي لجندي لحركته، المسلح

 .عامين قبل غزة، قطاع على األخيرة اإلسرائيلية
 لسـاني علـى أشـيع مـا" إن ،"حمـاس" مـن والمقربة المحلية" شهاب" لوكالة تصريحات في الزهار، وقال
 علــى األخيــرة اإلســرائيلية الحــرب خــالل) العســكري عــوز ناحــل موقــع فــي إســرائيلي جنــدي أســر حــول
 ".تلفزيوني لقاء من مجتزأة تصريحات( 2014 صيف غزة قطاع

 ذلـك، دون حالت المعركة ظروف لكن جندي، أسر المقاومة محاولة عن اللقاء في تحدثت: "وأضاف
 ". المقابلة من مقتطفا نشرت التي الجهة تظهره لم ما وهو

 ســحبه وأثنــاء" الجنــدي، أســر" القســام" مقــاتلي محاولــة عــن تحــدثت المقابلــة خــالل أنــه الزهــار وأوضــح
 ". بقتله المجاهدون فقام قوته، بكل بالبوابة وتمسك للمقاتلين توسل
نما كاملة، تعرضها لم المقابلة عرضت التي الجهة" أن إلى وأشار  عن الحديث عند الحوار اجتزأت واب
 ". التفاصيل باقي وتركت الجندي أسر

 29/12/2016أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
 
 األنفاق في يعمل القسام من كتائب ناشطاً  اعتقلنا: الشاباك .21

 عـن األربعـاء، يـوم ظهـر بعـد ،"الشـاباك" اإلسـرائيلي العام األمن جهاز خاصة: أعلن ترجمة - هللا رام
 القطــاع شــمال لحــدود األمنــي الســياج عبــوره أثنــاء غــزة، قطــاع فــي القســام كتائــب مــن ناشــط اعتقــال
 .الماضي الشهر
 ويعمـــل جباليـــا، ســكان مـــن وهـــو ،(عاًمــا 24) الرزاينـــة بــالل يـــدعى المعتقـــل أن الشــاباك، بيـــان وذكــر
 األمــن جهـاز قائــد" مصـطفى" لشــقيقه مسـاعًدا يعمــل أنـه كمــا القسـام، لكتائــب األنفـاق حفــر فـي ناشـًطا
 .غزة قطاع شمال الداخلي
 األنفـاق، حفـر فـي حمـاس نشـاطات عـن معلومـات التحقيقـات خـالل قـديم الرزاينة أن إلى البيان وأشار
 أخــرى، وعناصــر عناصــرها ونشــاط القناصــة وعــن أســلحة، ومســتودعات فــاقاألن بعــض مســار وعــن
 .ناسفة وعبوات أسلحة تخبئة وكذلك الحفر عمليات في ضالًعا كان أنه إلى مشيًرا
 شــمال فــي حمــاس ونشــطاء قــادة وكبــار شــقيقه أن التحقيقــات خــالل اعتــرف الرزاينــة أن البيــان واديعــى
 .غزة قطاع على األخيرة الحرب خالل دوانع كمال مستشفى داخل اختبأوا غزة قطاع
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 تـورط" إرهابية" أنشطة بشأن السبع بئر محكمة أمام الرزاينة بحق اتهام الئحة تقديم تم أنه إلى وأشار
 .بها

 28/12/2016القدس، القدس، 
 
 واالستيطان االحتالل لمقاومة وتدعو "2334" القرار بتطبيق تطالب واإلسالمية القوى الوطنية .21

 بعـدم القاضـي ،2334 رقـم الـدولي األمـن مجلـس قـرار أن واإلسـالمية الوطنيـة القـوى قيـادة كـدتأ: غزة
 فيهــا بمــا االحــتالل تحــت الواقعــة فلســطين، دولــة أراضــي فــي االســتعماري االســتيطان وقانونيــة شــرعية
 القـرار، لتنفيـذ ملزمـة دوليـة قليـات إليجـاد ودعـت. المتحـدة لألمـم السـابقة القـرارات مع يتماشى القدس،

 .اإلسرائيلية الحكومة رفض ظل في
 مواصـلة يتوجـب القـرار إن هللا، رام مدينـة فـي عقدتـه لهـا مركـزي اجتمـاع عقـب بيـان فـي القوى وقالت

 فيهــا بمــا بــذلك، االحــتالل إللــزام قليــات وضــع أجــل مــن الــدولي، المجتمــع مــع واالتصــاالت المســاعي
 االســـتيطان ملـــف ب حالـــة الدوليـــة الجنائيـــة مـــةالمحك مـــع المســـاعي ومواصـــلة عليـــه عقوبـــات فـــرض»

 .«مستمرة حرب جريمة أنه اعتبار على االستعماري،
ـــى وشـــددت ـــزامهم مســـؤوليه ومحاســـبة االســـتيطان، بســـبب االحـــتالل محاكمـــة ضـــرورة عل ل  بقـــرارات واب
 .الدولي والقانون الدولية الشرعية
 وعلى واالستيطان، االحتالل ضد طينيالفلس الشعب مقاومة استمرار أهمية» على القوى قيادة وأكدت
 جــرائم مــن بــه تقــوم ومــا شــعبنا، ضــد والفاشــية العدوانيــة االحــتالل حكومــة سياســات مواجهــة» ضــرورة
 .«متواصلة
 أو األمنـي التنسـيق» سـواء االحـتالل، مـع المبرمـة االتفاقـات من التحلل يتطلب ذلك أن على وشددت

 .«السياسية أو االقتصادية االتفاقات»
  29/12/2016 قدس العربي، لندن،ال

 
 موسع الجتماع للتحضير الفصائل مع اتصاالت في تشرع حركة فتح .21

 بهـدف الفلسـطينية، الفصـائل مـن العديـد مـع اتصـاالت بـ جراء فـتح حركـة الهور: شرعت أشرف -غزة
 عنهــا يــنجم هللا، رام مدينــة فــي للمجلــس جلســة عقــد يبحــث للفصــائل، موســع اجتمــاع لعقــد التحضــير
 باتفاقيـــات االلتـــزام فـــتح، السياســـي خصـــمها حمـــاس حركـــة طالبـــت وقـــت فـــي تنفيذيـــة، لجنـــة انتخـــاب

 التحضــيرية اللجنــة فــي المشــاركة موافقتهــا حــول أشــيع مــا ذاتــه الوقــت فــي ونفــت الموقعــة، المصــالحة
 .الوطني للمجلس
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 بــــ جراء شـــرعوا الــــوطني، المجلـــس رئاســــة مـــن ومســـؤولين فــــتح حركـــة أن «العربــــي القـــدس» وعلمـــت
 ومــن الــوطني، المجلــس عقــد ترتيبــات لبحــث الفلســطينية، التنظيمــات مــن عــدد مــع تمهيديــة اتصــاالت

 جلسة بعقد الكفيلة السبل بحث حول االتصاالت وتمحورت. حماس حركة مع أجريت اتصاالت بينها
 حكومــة لتشــكيل لتمهــد الفلســطيني، الجميــع تمثــل جديــدة تنفيذيــة لجنــة تفــرز الــوطني، للمجلــس شــاملة
 .جديدة وطنية وحدة

 29/12/2016 القدس العربي، لندن،
 
 الفلسطيني الشعب مكونات جميع يمس وطني استحقاق الوطني انعقاد المجلس حركة الجهاد: .21

 اجتماع لعقد الدعوة حول يدور ما على تعقيبها في اإلسالمي الجهاد حركة الهور: قالت أشرف -غزة
صـــالح ترتيـــب إن الـــوطني، للمجلـــس  اســـتحقاقات» تعـــد الـــوطني المجلـــس وانعقـــاد التحريـــر نظمـــةم واب
 داوود الجهـاد باسـم النـاطق ذاتـه الوقـت فـي وطالـب. «الفلسـطيني الشـعب مكونات جميع تمس وطنية
 تشـارك الذي المؤقت، القيادي اإلطار داخل الشأن بهذا التشاور يتم بأن صحافي تصريح في شهاب،

 مـا أمـا» أعلـن مـا علـى معقبـا وقـال. الفلسـطينية الفصـائل وبـاقي حمـاس حركـة جانـب إلـى حركتـه فيـه
 إلــى وأشــار. «الحــالي المــأزق إلــى أوصــلتنا التــي الســابقة السياســات لــذات اســتمرار فهــو اليــوم يتــداول
 المناســبة ا ليــات ووضــع المطلوبــة المشــاورات فــي الشــروع قبــل الــوطني المجلــس لعقــد الــدعوة ضــرورة
 علــى مســبقاً  االتفــاق جــرى طالمــا» وقــال. الــراهن المــأزق مــن للخــروج ةالوطنيــ الرؤيــة مــع تنســجم التــي

 إن ي قـال ثم وتجاوزه، اإلطار هذا عن القفز يجوز فال الوطني الكل من بتوافق القيادي اإلطار تشكيل
 األمـر فـرض سياسـة» اسـماها مـا ورفض. «الوطني المجلس اجتماع لحضور لآلخرين وجهت الدعوة
 .«مرفوضة سياسة» إنها وقال مبرر أي تحت «الواقع

   29/12/2016 القدس العربي، لندن،
 
 الوطني المجلس في للمشاركة حماس على شروطاً  لوضعه األحمد بتصريحات البردويل يندد .21

 اللجنــة عضــو بتصــريحات البردويــل، صــالح. د حمــاس حركــة فــي القيــادي الحلــو: نــدد حــازم - غــزة
 لهـــا الســـماح أجـــل مـــن حمـــاس علـــى شـــروطا وضـــع يالـــذ األحمـــد، عـــزام فـــتح حركـــة فـــي المركزيـــة
 المغالطـات" مـن الكثيـر تحـوي التصـريحات تلك أن مؤكدا الفلسطيني، الوطني المجلس في بالمشاركة
 ".السياسية
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 تنفيــذ إطــار فــي يــأتي أن يجــب" الــوطني المجلــس عقــد إن: أمــس ،"فلســطين" لصــحيفة البردويــل وقــال
 علـــى نـــص الـــذي الشـــاطئ اتفـــاق وخاصـــة بالمصـــالحة لمرتبطـــةا الســـابقة واالتفاقـــات التفاهمـــات كافـــة
 ".المؤقت القيادي اإلطار اجتماعات تفرزه ما خالل من التحرير منظمة إصالح وجوب
 غـزة، قطـاع فـي بواجباتهـا هللا الحمـد حكومـة قيـام تمـانع أو تعرقل لم حماس أن البردويل القيادي وأكد

 السـلطة رئيس من بأمر كان غزة على سيطرتها بسط نع هللا الحمد حكومة استنكاف أن على مشددا
 .المصالحة اتفاقات تنفيذ وعرقلة الحصار ترسيل أجل من عباس محمود
 بشــأن إليهــا التوصــل تــم التــي االتفاقــات لتطبيــق يتجهــوا أن فــتح قــادة مــن تنتظــر حمــاس أن وأوضــح

 الفلسطينية، القضية إلى االلتفاتب" فتح" حركة قيادة مطالبا والدوحة، والشاطئ القاهرة في المصالحة،
لى نهاء الوطنية الوحدة واب  .االنقسام واب
 حمـاس تكـون أن نافيـا قيمـة، أي لـه يكون لن التوافق دائرة خارج الوطني المجلس عقد أن على وشدد
 تتطلـب الحقيقيـة المصـالحة أن ذاتـه الوقـت فـي معتبـرا الوطني، المجلس اجتماعات ترتيبات من جزءا
 .كاملة رزمة المصالحة اتفاقيات وتنفيذ الفلسطيني للكل ممثلة لتصبح المنظمة صياغة إعادة

 28/12/2016فلسطين أون الين، 
 
 الفلسطينية القضية صالح في يكون لن توافق دون الوطني المجلس لديموقراطية": عقدا" .12

 أبـــو لطـــال فلســـطين لتحريـــر الديمقراطيـــة للجبهـــة السياســـي المكتـــب عضـــو الحلـــو: أكـــد حـــازم - غـــزة
 المكونــات كافــة بــين كامــل وطنــي توافــق دون الــوطني المجلــس عقــد أن ،"فلســطين" لصــحيفة ظريفــة،
 .الفلسطينية القضية صالح في يكون لن الفلسطينية السياسية

 واللجنة واإلسالمية الوطنية القوى جميع من ممثلين تضم تحضيرية لجنة تشكيل إلى ظريفة أبو ودعا
 الـوطني المجلـس أعمـال وجـدول ومكـان زمـان تحديـد مهمتها تكون الوطني، لسالمج ورئاسة التنفيذية

 .الفلسطيني
 إلـى الفتـا الفلسـطينية، األراضـي خـارج مكـان أي فـي الـوطني المجلـس عقـد يتم أن وجوب على وشدد
 فــي وتحكمـه االحـتالل سـيف عـن بعيـدا الفلسـطينية الفصـائل كافـة عـن ممثلـين حضـور ضـمان أهميـة
 .المحتلتين والقدس الغربية لضفةا أراضي مجمل
نجـــاز القـــاهرة، اتفـــاق اســـتحقاقات تنفيـــذ فـــي يســـاهم أن شـــأنه مـــن الـــوطني المجلـــس عقـــد أن وذكـــر  واب

جـــراء الفلســـطيني، البيـــت وترتيـــب المصـــالحة جـــراء الفلســـطينية، للتجربـــة شـــاملة سياســـية مراجعـــة واب  واب
 .الكامل النسبي التمثيل مبدأ وفق شاملة انتخابات

 28/12/2016أون الين، فلسطين 
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 قراطية الوحيدة بالمنطقةو الديم مهاجماً و  كيري كان مفاجئًا للغاية ومخيبًا لآلمال خطاب :نتنياهو .21
هــاجم رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، مســاء األربعــاء، خطــاب : أحمــد الخليلــي - القــدس

رًا أنــه "هــاجم الديمقراطيــة الوحيــدة" وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري بشــأن عمليــة الســالم، معتبــ
 بالمنطقة.

وقــال نتنيــاهو، خــالل خطــاب، تابعــه مراســل وكالــة األناضــول، للــرد علــى خطــاب كيــري، "لمــدة ســاعة 
 كاملة وزير الخارجية األمريكي هاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط"، حسب قوله.

 ومخيبًا لآلمال بشكل كبير". ووصف نتنياهو الخطاب بأنه كان "مفاجئًا للغاية 
، بـــداًل مـــن التعامـــل مـــع جـــذور الـــرفض الفلســـطيني المستتترام ا وأضـــاف نتنيـــاهو أن كيـــري "اهـــتم ب

 لالعتراف بأي دولة يهودية". 
وأشــار إلــى أن كيــري "تحــدث لمــدة ســاعة كاملــة، فــي الوقــت الــذي يلتهــب فيــه الشــرق األوســط بأكملــه 

 المستشري".  اإلرهاب بالنيران، وبلدان بأكملها تنهار من
 واعتبر رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن خطاب كيري "يساوي بين البناء واإلرهاب". 

وقــال "ال يســعني إال التعبيــر عــن األســف، لــو كانــت الحكومــة األمريكيــة تســتثمر فــي مجــال مكافحــة 
يكــون هنالــك  اإلرهــاب الفلســطيني، بــنفس الطاقــة التــي تســتثمر بهــا فــي إدانــة البنــاء فــي القــدس، فقــد

 فرصة أفضل لتعزيز السالم". 
قـــرار مجلـــس األمـــن الـــدولي الـــذي أدان االســـتيطان اإلســـرائيلي  إلـــىوتطـــرق نتنيـــاهو، خـــالل خطابـــه 

 باألراضي المحتلة، وقال "لدينا أدلة بأن أمريكا تقف وراء التصويت على قرار مجلس األمن". 
 28/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيل"لن أقيم دولة إرهاب أخرى في قلب دولة : كيريت ردًا على بيني .22

 خطــابقــال وزيــر التربيــة والتعلــيم اإلســرائيلي، نفتــالي بينــت، ردًا علــى  :)أ ف ب( –القــدس المحتلــة 
 كيري، إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية.وزير الخارجية األميركي جون 
اقتــبس وزيــر الخارجيــة األمريكيــة فــي خطابــه أقــوالي : “قــال بينــت” تــويتر“وفــي تغريــدة لــه علــى موقــع 

ثالث مرات ليظهر بأننا نعترض على قيام دولة فلسطينية، وصحيح إن كان ذلـك منوطـا بـي لـن أقـيم 
 ”.دولة إرهاب أخرى في قلب دولة إسرائيل

 28/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 ازياتيعيشان في فن: أوباما وكيري شطاينيتس .23
قال وزير الطاقة يوفال شطاينيتس، إن الرئيس األميركـي بـاراك أوبامـا، ووزيـر خارجيتـه : بالل ضاهر

 كيري 'يعيشان في فنتازيا ويعملون مع المجتمع الدولي 'من أجل معاقبة إسرائيل'.جون 
 28/12/2016، 48عرب 

 
 عللواق جداً  ضئيالً  اً كيري تضمن كلمات كثيرة وفهم خطاباإلسرائيلي:  وزير السياحة .24

كيــري وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــون اعتبــر وزيــر الســياحة يــاريف ليفــين، أن خطــاب : بــالل ضــاهر
جـدا للواقــع'، وأن كيـري 'دهـور مكانـة الواليــات المتحـدة فـي العــالم  ضـئيال اتضـمن 'كلمـات كثيـرة وفهمــ

مطلـق في كل مكان عمل فيه'. وزعم ليفين أن خطاب كيري هو 'جـائزة لئرهـاب الفلسـطيني وتجاهـل 
 لحقنا بالبالد'.

 28/12/2016، 48عرب 
 

 "إسرائيل"كيري عبر عن قلق حقيقي ألمن ومستقبل دولة هرتزوج:  .25
وزيــر أن خطــاب  زوجرأى رئــيس المعارضــة وكتلــة "المعســكر الصــهيوني" اســحق هرتــ: القــدس المحتلــة

وأن كيـري "كـان كيري "يعبر عن قلق حقيقي ألمن ومسـتقبل دولـة إسـرائيل"، الخارجية األمريكي جون 
 وما زال صديقا إلسرائيل".

 28/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 لحكومة أن المستعمرات هي عبوة ناسفةلكيري مرر رسالة حزب ميرتس:  .26
كيــري  وزيــر الخارجيــة األمريكــي جــونقالــت رئيســة حــزب ميــرتس زهافــا غلئــون، إن : القــدس المحتلــة

بموجبهـــا أن المســـتعمرات هـــي عبـــوة ناســـفة فـــي أي تســـوية "مـــرر رســـالة واضـــحة لحكومـــة إســـرائيل و 
 مستقبلية لحل الدولتين والستمرار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

 28/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 مندلبليت يصادق على تحقيق جنائي ضد نتنياهو .27
اي منـــدلبليت، علـــى أن تجـــري صـــادق المستشـــار القضـــائي للحكومـــة اإلســـرائيلية أفيحـــ: بـــالل ضـــاهر

الشــرطة تحقيقــا جنائيــا ضــد رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو، حســبما أفــادت القنــاة العاشــرة للتلفزيــون 
 اإلسرائيلي مساء يوم األربعاء.
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ــــى رئــــيس شــــعبة التحقيقــــات فــــي الشــــرطة، وأن  ل قــــراره إل ــــدلبليت حــــوي ــــاة العاشــــرة أن من وأضــــافت القن
نياهو إلى التحقيق تحت طائلة التحذير من أن أقواله ستستخدم ضده في التعليمات تسمح باستدعاء نت

 حال تقديم الئحة اتهام.
 28/12/2016، 48عرب 

 
 "داعش"يعلون: الجيش اإلسرائيلي قد يصبح مثل  .28

اإلســرائيلي الســابق موشــي يعلــون، إن الجــي  اإلســرائيلي قــد يصــبح  دفاعقــال وزيــر الــ: هاشــم حمــدان
لسياســيون هــم مــن يضــع قواعــد إطــالق النــار ولــيس ضــباط الجــي ، علــى حــد مثــل 'داعــ ' إذا كــان ا

 قوله.
األربعــاء، فــي لقائــه مــع طــالب ثــانويين، تحــدث خاللهــا عــن الجنــدي  جــاءت أقــوال يعلــون هــذه مســاء

القاتــل أليئــور أزاريــا المــتهم بقتــل الشــهيد عبــد الفتــاح الشــريف فــي تــل الرميــدة فــي الخليــل بينمــا كــان 
 وممددا على األرض غير قادر على المقاومة والحراك.األخير مصابا 

 وفي هذا السياق، قال يعلون إنه إذا فقد الجي  ما أسماه 'القيم األساسية' ف نه قد يبدو مثل 'داع '.
وأشــار أيضــا إلــى أن بعـــض السياســيين شخصــوا هـــذه القضــية علــى أنهـــا يمكــن اســتخالص مكاســـب 

دي القاتـــل 'بطـــال'، وبـــادروا إلطـــالق شـــائعات ضـــد رئـــيس سياســـية منهـــا، فســـارعوا لئعـــالن عـــن الجنـــ
 الحكومة في البداية، وضده كوزير لألمن ورئيس أركان الجي .

وأضاف يعلون أن نتنياهو انتقل للطرف الثاني، وقرر احتضان عائلة أزاريا والجندي القاتل، في حين 
 قرر هو توفير الدعم لضباط الجي . على حد قوله.

واضحا لقيادة الجي  أن 'ما حصل ما كان يجـب أن يحصـل، وأن ضـباط الجـي   ولفت إلى أنه كان
 هم من يضع تعليمات إطالق النار وليس السياسيين مثل حزان وليبرمان'.

الحــالي، أفيغــدور ليبرمــان، بحضــور إحــدى جلســات تمديــد اعتقــال  دفاعكمــا انتقــد يعلــون قيــام وزيــر الــ
 الجندي القاتل.

 28/12/2016، 48عرب 
 

 اإلسرائيلية تلغي النظر في مخططات لبناء مئات الوحدات االستيطانيةالقدس دية بل .29
ـــاؤوط - القـــدس ـــد الـــرؤوف أرن ـــوم األربعـــاء، النظـــر فـــي : عب ـــة اإلســـرائيلية فـــي القـــدس، ي ألغـــت البلدي

 مخططات لبناء مئات الوحدات االستيطانية اإلسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة. 
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سرائيلية، بينها اإلذاعة اإلسرائيلية العامـة )رسـمية(، إن اللجنـة المحليـة للتخطـيط وقالت وسائل إعالم إ
والبنـــاء، التابعـــة للبلديـــة، ألغـــت اليـــوم النظـــر فـــي مخططـــات بنـــاء اســـتيطاني جديـــدة فـــي مســـتوطنتي 
)راموت( و)رامات شلومو(، شمالي القدس الشرقية. وأضـافت، إن عـدم المصـادقة علـى الخطـط، جـاء 

 طلب من ديوان رئاسة الوزراء. استجابة ل
 ولم يصدر تعقيب من مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أو عن البلدية اإلسرائيلية بهذا الشأن. 

 28/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 تعّدد الزوجاتلهم فتوى لليهود المتدينين تجيز تصدر الحاخامية الكبرى القناة العاشرة:  .31
ســـرائيلية العاشـــرة، النقـــاب عـــن أن الحاخاميـــة الكبـــرى، التـــي تمثـــل المؤسســـة الدينيـــة كشـــفت القنـــاة اإل

الرســمية فــي الكيــان اإلســرائيلي، قــد أجــازت للرجــال اليهــود المتــدينين تعــدد الزوجــات وشــجعتهم علــى 
 ذلك، رغم أن الشريعة اليهودية والقانون اإلسرائيلي يحظران تعدد الزوجات.

لقنــاة، ذكــرت أن المحكمــة الدينيــة الكبــرى، التــي يرأســها الحاخــام الشــرقي وفــي تحقيــق موســع عرضــته ا
األكبر السابق شلومو عمـار، قـد أجـازت عقـود زواج للرجـال اليهـود بحجـة أن هـذه الظـاهرة تعـزز مـن 

 مكانة اليهود في الصراع الديموغرافي مع الفلسطينيين.
هـي التـي بـادرت « لبيـت اليهـودي الكامـلا»وكشفت القناة أن جمعيـة يهوديـة دينيـة تطلـق علـى نفسـها 

ــــات علــــى قبــــول االقتــــران برجــــال متــــزوجين، مــــن أجــــل تحقيــــق زيــــادة الثقــــل  بتشــــجيع النســــاء اليهودي
الديموغرافي لليهود. وقالت الصحافية ألماز منغيستو، التي أعدت التحقيق إن هذه الجمعية التـي تتبـع 

شــرق تــل أبيــب، تجمــع فيــه النســاء « بيــت يــام»التيــار الــديني الصــهيوني، قــد دشــنت مقهــى فــي مدينــة 
 والرجال المتزوجين من أجل التقريب بينهم.

 29/12/2016السفير، بيروت، 
 

 ألف وثيقة تتصل باختفاء أطفال يهود اليمن 200نشر "إسرائيل":  .31
 ألـف وثيقـة هـي كـل المـواد التـي 200، يـوم األربعـاء، نحـو اإلسرائيليةنشر 'أرشيف الدولة' : محمد وتد

اسـتخدمت مــن قبـل لجنــة التحقيــق الحكوميـة فــي قضــية 'اختفـاء أطفــال الــيمن' مطلـع الخمســينيات مــن 
 .2031القرن الماضي، والتي كان من المفترض أن تصبح متاحة للجمهور في العام 

وقــال رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو، الــذي شــارك فــي حفــل الكشــف عــن الوثــائق فــي مكتــب رئــيس 
ري عمليــة تصــحيح لغــبن تــاريخي مــن التجاهــل واإلخفــاء'، مضــيفا 'إننــا ال نعــرف الحكومــة، إنــه 'يجــ
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عامـــا دون معرفــة مصـــير  60مصــير أطفــال الـــيمن، ومــن الصــعب تخيـــل أن ذويهــم ظلـــوا مــا يقــارب 
 أبنائهم'.

ألــــف صــــفحة تحتــــوي علــــى مجمــــل  400وقــــال أيضــــا إنــــه ب مكــــان كــــل إنســــان أن يطلــــع علــــى نحــــو 
 المعلومات المتوفرة.

 28/12/2016، 48عرب 
 

 2015 تشرين األول/ أكتوبر منذ اً فلسطيني 9,920 تعتقل اإلسرائيلية السلطات .32
 منذ الفلسطينيين بحق اعتقال حالة 920و9 اإلسرائيلية، السلطات سمرة: نفذت أبو قيس -هللا  رام

 . 2016 الجاري العام نهاية وحتى 2015 أكتوبر/ األول تشرين بداية
 والمحررين، في األسرى شؤون هيئة في والتوثيق الدراسات وحدة رئيس وانة،فر  الناصر عبد وقال
 أعمارهم تتراوح ألطفال اعتقال حالة( 884و2) المعتقلين بين من إن األناضول، وصل صحفي بيان
 (. %30) بنسبة عاما، 18و11 بين
 . وأمهات ونساء قاصرات لفتيات اعتقال حالة( 262) المعتقلين بين ومن

 28/12/2016، أنقرة لألنباء، ألناضولا وكالة
 

 2016 خالل ومنشأة منزالً  1,023 يهدم االحتالل": الحوراني هللا عبد" مركز .33
 هدم حول األربعاء، أصدره، يوم خاص تقرير في والتوثيق، للدراسات الحوراني عبد هللا مركز قال

 فلسطينية ومنشأة منزالً  1,023 هدمت االحتالل سلطات إن ،2016 العام خالل الفلسطينيين منازل
 .2016 العام خالل
 المواطنين بحق العرقي التطهير سياسة واصلت االحتالل سلطات أن تقريره، في المركز وأكد

 والصناعية التجارية والمنشرت المنازل هدم سياسة خالل من والقدس، الغربية الضفة في الفلسطينيين
 تشريد إلى الهدم عمليات أدت وقد أراضيهم، من اطنينالمو  اقتالع بهدف التحتية والبنى والزراعية

 .األطفال من نصفهم مأوى، بال أصبحوا فلسطينيا مواطنا( 1,620) من أكثر
 الفلسطينية المنازل عدد على طرأ جنونياً  ارتفاعاً  إن التقرير، في الوعري، سليمان المركز مدير وقال
 وكانت الماضي، العام عن( %114)  بلغ تفاعبار  2016 العام خالل االحتالل قوات هدمتها التي
 منزالً ( 302) وأن. واألغوار طوباس ثم نابلس محافظة تبعتها القدس مدينة في هدم نسبة أعلى

 .للفلسطينيين إنساني كدعم المانحة الجهات من ممولة كانت ومنشأة
 28/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 الشعبية اللجان تشكيل إلعادة المخيمات في الالجئين تمؤتمرا لعقد حراك .34
 هذه كبيرا حراكا غزة قطاع في الفلسطينية المخيمات تشهد(: اإللكترونية األيام) - جبر حسن - غزة
 ا غا زكريا الدكتور أصدره الذي القرار بعد لالجئين الشعبية واللجان الفصائل نشطاء بين األيام

 وضم اللجان هذه تشكيل ب عادة الفلسطينية، التحرير منظمة في ينالالجئ شؤون دائرة مسؤول
 التوجهات هذه لنقا  الداخلية االجتماعات من العديد اللجان نشطاء وعقد .لها جديدة عناصر
 .الجديدة التشكيلة ضمن ستكون أنها تردد التي واألسماء القوائم من العديد النشطاء بين وانتشرت
 على كبيرة تغييرات إجراء قررت أنها أيام قبل أعلنت التحرير منظمة في ئينالالج شؤون دائرة وكانت
 .فيها جديدة دماء وضل تطويرها بهدف قطاع مخيمات في الشعبية اللجان عضوية
 اللجان إن غزة قطاع في الالجئين شؤون دائرة في المخيمات مدير زيد أبو مازن الدكتور وأعلن
 نشطة بكوادر تطعيمها بهدف التغييرات من جملة العاجل ريبالق في ستشهد القطاع في الشعبية
 اللجان من كثيرا أن إلى منوها خاصة، العطاء على قادرة تعد لم التي العناصر محل ستحل وفاعلة
 .تجديد إلى وتحتاج عملها فترة انتهت في الشعبية

 29/12/2016هللا،  رام األيام،
 

 2016 أيام من %37ثل يم سالم بما أبو كرم معبر يغلق االحتالل .35
 المعبر أغلقت إسرائيل إن األربعاء، نشر، يوم اقتصادي تقرير قال -كوم دوت" القدس" - غزة

 .العام أيام عدد من %37 يمثل بما 2016 العام خالل غزة قطاع مع الوحيد التجاري
 السلطات أن منه، نسخة" شينخوا" أنباء وكالة تلقت غزة وصناعة تجارة غرفة عن صادر تقرير وذكر

 .2016 خالل يوما 132 للقطاع الوحيد التجاري المنفذ سالم، أبو كرم معبر أغلقت اإلسرائيلية
 قالف 107 بلغ المذكور المعبر عبر غزة قطاع إلى الواردة الشاحنات عدد أن التقرير، في وجاء
 2015 عام خالل قطاع إلى وردت شاحنة 123و ألفا 93 مع مقارنة ،2016 عام خالل شاحنة 479و
  .دخولها المسموح األصناف مختلف من

 بلغ فيما ،2016 عام خالل %13.5 الواردة الشاحنات عدد في االرتفاع نسبة بلغت التقرير ووفق
 .العام نفس خالل شاحنة 294 غزة قطاع إلى وردت التي اليومية الشاحنات عدد متوسط
 أسواق إلى شاحنة 2129 الصادرة ناتالشاح عدد بلغ غزة، قطاع من البضائع تصدير صعيد وعلى
سرائيل الغربية الضفة  قبل القطاع من الصادرة الشاحنات عدد من المائة في 42 يمثل بما والخارج واب
 .2007 عام الحصار فرض

 28/12/2016القدس، القدس، 
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 الستباحته دعوات وسط األقصى للمسجد واسعة يهودية اقتحامات .36
 لمنع تدخله بسبب األقصى، المسجد حراس أحد األربعاء، يوم ي،اإلسرائيل االحتالل قوات اعتقلت

 .الحارس سبيل وأخلت عادت ثم المسجد، في تلمودية طقوس أداء من مستوطن
 للمسجد الواسعة اقتحاماتها الصباح، ساعات منذ المستوطنين من متتالية مجموعات وواصلت
 من معززة قوة وحراسة بحماية لكوذ مستوطنا، 170 عددهم وتجاوز المغاربة، باب من األقصى
 .االحتالل شرطة في الخاصة الوحدات
 وأسطورة رواية حول شرحا تتلقى األقصى تقتحم التي المستوطنين مجموعات أن مراسلنا وأوضح
 .المبارك المسجد مكان المزعوم الهيكل
 جماعية ماتاقتحا تنظيم نيتها أعلنت ،"الهيكل" أسطورة خدمة على تعمل يهودية منظمات وكانت
 احتفاالت لتنظيم س"التلمودي الشمعدان" يسمى ما إدخال ومحاولة المبارك، األقصى للمسجد واسعة
 .الخميس غد يوم حتى يستمر الذي العبري" حانوكا عيد" بدء مع تزامنا خاصة،

 28/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 2016 خالل الصحفيين بحق فلسطينياً  20و "إسرائيلياً" انتهاكاً  584الصحفيين:  دعم لجنة .37
 «إسرائيلياً » انتهاكاً  584 سجل الجاري 2016 عام إن الصحفيين، دعم لجنة الفي: قالت رائد -غزة 
 .المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلعالمية والمؤسسات الصحفيين بحق

 األول/ أكتوبر تشرين شهر أن ربعاء،األ أصدرته، أمس الذي السنوي تقريرها في اللجنة وأوضحت
 األولى السنوية الذكرى كونه الصحفيين، ضد «إسرائيلية» انتهاكات نسبة أعلى احتل الماضي
 اإلعالمية والمؤسسات الصحفيين استهداف في االحتالل وتغول القدس، انتفاضة شعلة النطالق
 .جرائمه تغطية من لمنعهم
 في فلسطينية داخلية انتهاكات نسبة أعلى سجل الماضي أيار/وماي أن اللجنة ذكرت المقابل، وفي

 .بغزة ومثلها الضفة في انتهاكات 10 مناصفة جاءت والتي غزة، وقطاع المحتلة الغربية الضفة
 29/12/2016الشارقة،  الخليج،

 
 القدس في القديمة البلدة أسفل أنفاق حفر في االحتالل سلطات تمادي المفتي يحذر من .38

 ، المحتلة القدس لمدينة التهويدية سياستها أمس إسرائيل جرايسي: صعدت برهوم -لمحتلةا القدس
 .المبارك األقصى والمسجد القديمة البلدة تحت يتوغل نفق بافتتاح
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 مجلس قرار أعقاب في استفزازية محاولة في النفق هذا افتتحت قد ريغيف، ميري الثقافة وزيرة وكانت
 والبلدة األقصى تستهدف التي المشاريع أخطر من واحد المشروع ويعد االستيطان، الدولي األمن
 . إلنهائه عدة لسنوات ويحتاج القديمة
 في حسين، محمد المبارك األقصى المسجد خطيب الفلسطينية، والديار للقدس العام المفتي وحذر
 في القديمة بلدةال أسفل أنفاق حفر في اإلسرائيلي االحتالل سلطات تمادي من أمس، عنه صدر بيان

 وهذا وممتلكاتهم، العرب القدس أبناء حياة على خطرا يشكل" ذلك إن وقال. ومحيطها المحتلة القدس
 في المدنيين المواطنين على االعتداء عن باالمتناع االحتالل تلزم التي الدولية القوانين مع يتنافى

 الهيئات مناشداً  الحفريات، ذهه عواقب االحتالل سلطات سماحته وحمل". يحتلها التي األراضي
 .األوان فوات قبل التصرفات هذه لجم بضرورة الدولية والمؤسسات

 29/12/2016عّمان،  الغد،
 

 تعسفية بحجج غزة وتجار ومرضى مواطني تنقل يمنع : االحتاللإسرائيلية جمعية .39
 إنسان حقوق سسةمؤ  هي –التنقل حرية عن للدفاع مركز) اإلسرائيلية،" مسلك –چيشاه" جمعية أكدت

 .تعسفية بحجج غزة، قطاع وتجار ومرضى مواطني تنقل تمنع االحتالل سلطات أن ،(إسرائيلية
 التنقل حظر أوامر أن أصدرتها، التي المعلومات ورقة في أظهرت أنها لها، تقرير في الجمعية وبينت

 المعايير عليها تنطبق مختلفة قطاعات على وشامل تعسفي بشكل إصدارها يتم" أمنية ألسباب"
 منطقية عالقة أي دون من يجري كله وذلك تصاريح، على للحصول إسرائيل حددتها التي الضيقة
ن. األمنية بالحاجة  حال هو كما تماما القطاع، في المتوفرة غير للعالجات المحتاجين المرضى واب
 بحقوقهم تضر التي عالمن بأوامر يصطدمون المختلفة، اإلنسانية والحاالت والتجار، األعمال رجال

 المنظومة تحليالت بحسب وحتى لآلالف، العائلية وبالحياة وباالقتصاد حياتهم، وبمستوى األساسية،
 .بأسرها المنطقة استقرار تهدد هذه المنع أوامر ف ن نفسها، اإلسرائيلية العسكرية

 بشكل لباتالط مقدمي مجمل من التصاريح على يحصلون من نسبة انخفضت فقد التقرير، ووفق
 كما ،2015 العام في بالمئة 77.5 بـ مقارنة وذلك فقط، بالمئة 44 وبلغت أول تشرين شهر في حاد
 . األمني المنع سياسة موضوع حول مؤخرا الجمعية نشرتها التي المعلومات ورقة في جاء

 29/12/2016، هللا رام الجديدة، الحياة
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 السوري الجيش مع التعامل وك بتهمةاليرم مخيم من فلسطينية أماً  يعدم "داعش" .41
 العاصمة جنوب اليرموك مخيم داخل فلسطينية أماً  أمس، ،"داع " تنظيم أعدم: وكاالت - دمشق
 .دمشق
 بتهمة" ماضي، أبو ياسين هديل الالجئة أعدم" داع " اإلرهابي التنظيم أن مطلع مصدر وأكد

 .دوري بشكل سيطرته مناطق داخل فذهاين إعدام عمليات إطار في ،"السوري النظام مع التعامل
 المخيم، في فلسطين دوار منطقة سكان من فلسطينية الجئة ماضي أبو أن إلى المصدر ولفت

 .رضيع لطفل أم أنها موضحا
 29/12/2016هللا،  رام األيام،

 
 الحصار بإنهاء تطالب والصيادين للمزارعين حاشدة مسيرة .41

 مئات بمشاركة حاشدة مسيرة غزة في أمس، انطلقت(: اإللكترونية األيام) - جبر حسن - غزة
 اتحاد من لدعوة تلبية غزة، قطاع على المفروض الحصار ب نهاء فيها طالبوا والصيادين المزارعين

 .غزة قطاع على المفروض الحصار على لالحتجاج الزراعي العمل لجان
 خاللها رددوا المتحدة األمم مقر نحو غزة بمدينة المجهول الجندي ميدان من المسيرة وانطلقت
 .حياتهم شروط وتحسين والصيادين المزارعين لدعم الداعية الوطنية الشعارات
 بعد مسؤولياتها أمام تقف بأن المتحدة األمم االتحاد في الزراعية اللجان مسؤول زيادة سعد وطالب
 من المتضررة ئاتالف جانب إلى يقف لم الدولي المجتمع أن إلى منوها الحصار، من سنوات عشر

 .للعقاب يتعرض الفلسطيني الشعب أن مؤكدا الحصار
 29/12/2016هللا،  رام األيام،

 
 اللبنانية بالجامعة الهندسة دراسة في األولى بالمرتبة ُيتوَّج األسود فاروق الفلسطيني الطالب .42

مكاناتهمو  ظروفهم رغم الجامعات في النجاحات من المزيد تسجيل الفلسطينيون الطالب يواصل  اب
 .الحياة وأعباء التحديات مواجهة في األمضى سالحهم هو العلم أن معتبرين الصعبة، المادية
 الجامعة في الهندسة دراسة في جدارته األسود فاروق الفلسطيني الطالب أثبت السياق هذا وفي

 دلمع على بحصوله ، 2016-2015  العام دفعته على األولى بالمرتبة توج حيث اللبنانية،
 بـ"مكتب حدا ما التربوي، الحقل في والعاملين أساتذته لدى صدى النجاح هذا القى وقد ،81.39%
 .تكريمه في لبنان" في الفلسطينيين الطلبة خدمات

 28/12/2016الشتات،  عاصمة موقع
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 األردني: القضية الفلسطينية تبقى األهم مهما كانت تطورات المنطقة والعالم الخارجيةوزير  .43
سلم ناصر جودة وزير الخارجية األردني الرئيس الفلسطيني محمود «: القدس العربي» – رام هللا

عباس دعوة من العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، لحضور القمة العربية المزمع عقدها في شهر 
مارس/ قذار المقبل في العاصمة عميان. وتم ذلك خالل استقباله من قبل الرئيس عباس في مقر 

 الرئاسة في رام هللا أمس.
وأكد جودة ونظيره الفلسطيني رياض المالكي على عمق العالقات األخوية بين القيادتين الفلسطينية 

 واألردنية والتنسيق المشترك على كافة المستويات لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة. 
هللا الثاني لحضور القمة العربية لقد سليمنا الرئيس عباس دعوة من شقيقه جاللة الملك عبد »وقال 

من شهر قذار المقبل، التي ستكون القضية الفلسطينية على رأس جدول  29المزمع عقدها في 
أن العاهل األردني دائما يؤكد أنه مهما كانت األحداث على مستوى المنطقة »وأضاف « أعمالها.

 «.ولىوالعالم، تبقى القضية الفلسطينية األهم، وهي قضية األردن األ
 29/12/2016، القدس العربي، لندن

 
 ": وسام القسام على صدر كل تونسيفلسطينشقيق الزواري لـ" .44

أعرب رضوان الزواري شقيق مهندس الطيران التونسي الشهيد : يحيى اليعقوبي -صفاقس / غزة 
الشهيد محمد الزواري، عن فخره واعتزازه بأخيه وبوسام القدس الذي منحته كتائب القسام لشقيقه 

 خالل حفل تأبين أقامته الكتائب في مدينة غزة، أول من أمس.
وقال الزواري لصحيفة "فلسطين"، إن الوسام يعبر عن التقارب بين الشعبين التونسي والفلسطيني، 
ويؤكد أنهما شعب واحد، مضيًفا "أخي اختار طريقه ونحتسبه من الشهداء"، متمنًيا أن يصبح رمًزا 

  للشعب التونسي.
وفيما يتعلق بالتحقيقات األمنية التونسية، قال إن األجهزة األمنية التونسية أخذت أقوال العائلة، مؤكًدا 

وأكد أن مطلبهم الوحيد هو الكشف عن الحقيقة والجناة، متهًما  أنهم يثقون باألمن والسلطة التونسية.
 "الموساد" بالضلوع في اغتيال شقيقه.

التي خرجت في صفاقس مطلع األسبوع الجاري تأبيًنا لشقيقه الشهيد: وأضاف بشأن مليونية الزواري 
"المسيرة زادتني فخًرا بأخي، خاصة أن التوجهات في بداية االغتيال لم تكن كما هي ا ن، ولكن 
وقوف المجتمع المدني التونسي وبيان كتائب القسام هو الذي أظهر الحقيقية ألن أخي جاهد في 

 ين".سبيل تحرير ونصرة فلسط
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وبشأن رسالة الدكتوراه لشقيقه، قال الزواري إن شقيقه كان في نهاية مشروع رسالته لنيل درجة 
حول صناعة غواصات مائية يتحكم بها عن بعد حسب ما قاله أساتذة وتالميذ شقيقه  الدكتوراه

كان يعدها الشهيد، الفتًا إلى أن الصورة التي نشرتها وسائل اإلعالم التونسية حول الغواصة التي 
 شقيقه كانت في كلية المدرسة القومية للمهندسين.

ووجه رسالة لالحتالل اإلسرائيلي، قائاًل: "أرض فلسطين ليست أرضك طال الزمان أو قصر، فرخر 
االستعمار الذي كان بدولة جنوب أفريقيا هو االستقالل، وقخر احتالل فلسطين االستقالل أيضا"، 

 العرب وليس بيد أحد غيرهم". مضيًفا: "المستقبل هو بأيدي
ودعا الزواري علماء العرب إلى االقتداء بأخيه الشهيد لنصرة الشعب الفلسطيني، الفًتا إلى أن 
 الشعب التونسي ينظرون إلى عائلته بالفخر واالعتزاز على ما قدمه الشهيد الزواري ألجل فلسطين.

 28/12/2016، فلسطين أون الين
 

 "البحرين ال ُترّحب بكم"ي زار بالدهم: البحرينيون لَوفد صهيون .45
عبير طيٌف واسٌع من البحرينيين، عن استيائهم وغضبهم، من  خالد الجيوسي: -”رأي اليوم“ -عمان

لألراضي البحرينية، وكان ن شطاء وسائل التواصل االجتماعي في مملكة ” صهيوني“زيارة وفد 
د إسرائيلي زار بالدهم، قيل أنه في زيارة رسمية، البحرين، قد تناقلوا على صفحاتهم مقاطع فيديو، لوف

ار.”تلمودية“حيث قام بالرقص، وم مارسة طقوس دينية   ، إلى جانب بعٍض من المسؤولين والتجي
بعض األنباء، تحديثت أن الوفد الذي َظهر في مقاطع الفيديو، ما هو إال جماعة دينية م تطريفة ت عرف 

، وقد وصلت األراضي البحرينية، بناًء على دعوة ملكية، ”العرب“، تدعو إلى قتل ”حسيديم“باسم 
 و جيهت لها من قبل الحكومة.
ول بعض األطراف التي لها سياسات م نحرفة فرضها التي ت حا "التطبيع“البحرينيون، نديدوا بم حاوالت 
نوا وسم  ، للتعبير عن َغضبهم، ”البحرين ال ت رحيب بكم“تحت ع نوان ” جهاشتا“عليهم، كما دشي
 بالدهم.” كرامة“لتدنيس الوفد الصهيوني 

خاص تجارية، ألش إنها زيارةفي البحرين، حاولت تبرير زيارة الوفد، بالقول  "النشاز“بعض األصوات 
أكد أن ” أخبار الخليج“يحملون الجنسية األمريكية، لكن رجل األعمال فؤاد أبل في حديث لصحيفة 

هذا التبرير مرفوض وغير صحيح، ولو كان هذا الوفد تجاريًا بالفعل، لكان أولى بالغرفة التجارية، أو 
ألنهم يعلمون موقف  مجلس التنمية استقبالهم، ويضيف أبل هذا وفد ديني دخل من األبواب الخلفية،

 الشعب البحريني منهم، كما أنهم غير معلومين، ومجهولين االسم والهويية.
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، أعمالمعتقدة انهم رجال  اإلسرائيليالوفد  إلىالجهة الداعية اعتذرت عن توجيه الدعوة  أنويذكر 
 دعمها للقضية الفلسطينية. وأكدت

 28/12/2016، رأي اليوم، لندن
 

 لكيري ويتساوق مع مخاوف نتنياهو اً الفروف يرفض اقتراح .46
رفض وزير الخارجية الروسية، سيرجي الفروف، الليلة الفائتة، اقتراحا قدم من قبل : هاشم حمدان

الدولية، الواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد  الرباعيةنظيره األميركي، جون كيري، بأن تعلن 
ه الذي يلقيه مساء اليوم، إضافة إلى تبني المبادئ األوروبي وروسيا، في بيان، عن دعمها لخطاب

 الفلسطيني. –التي يعرضها بشأن حل القضايا الجوهرية للصراع اإلسرائيلي 
وتبين أيضا أن الفروف، حذر في بيان، من دور أميركي في الرباعية الدولية أو مجلس األمن 

حسبه، من الصراع بين الديمقراطيين الفلسطيني، يكون نابعا، ب -الدولي يتصل بالصراع اإلسرائيلي 
والجمهوريين، في إشارة إلى القرار األخير في مجلس األمن الذي أدان األنشطة االستيطانية 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية، األمر الذي يعتبر تساوقا مع مخاوف رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

ألمن قبيل انتهاء والية الرئيس األميركي بنيامين نتنياهو، من إجراءات أميركية أخرى في مجلس ا
 باراك أوباما.

يذكر في هذا السياق أنه قد كشف النقاب يوم أمس، الثالثاء، عن أن مندوب روسيا في مجلس 
األمن، فيتالي تشوركن، كان قد طلب تأجيل التصويت في مجلس األمن، مساء الجمعة الماضي، 

ة هاتفية أجراها نتنياهو مع الرئيس الروسي، فالديمير في جلسة مغلقة دعا إليها، في أعقاب مكالم
 بوتين، بيد أن الدول األعضاء رفضت الطلب، وأجري التصويت.

 28/12/2016، 48عرب 
 

 بمثل هذا االزدراء "إسرائيل"ترامب: ال يمكن أن نسمح بمعاملة  .47
من الدولي بشأن قرار انتقد الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب، مجلس األ: عبد الجبار أبوراس

 الصادر عنه مؤخرا. المسرام ا منع إسرائيل من بناء 
وأضاف في  وقال ترامب: "ال يمكننا أن نسمح بمعاملة إسرائيل بمثل هذا االزدراء وعدم االحترام".

تغريدة نشرها في حسابه على تويتر: "اعتادوا أن يكون لهم صديق عظيم في الواليات المتحدة، لكن 
وتابع معلًقا على  ا ن"، فيما يبدو إلى أنه يشير إلى الدول األعضاء في مجلس األمن.ليس بعد 
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قرار مجلس األمن األخير، "بداية النهاية كانت توقيع االتفاق النووي الفظيع )مع إيران(، وا ن قرار 
 (".المسرام ا )بخصوص  األمم المتحدة

 20ترب بسرعة )وهو يوم استالمه لمنصبه في يناير يق 20وقال ترامب: "ابق قوية إسرائيل....فـ
 يناير/كانون ثان المقبل(".

 28/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 صياغة قرار االستيطان قبل طرحه بمجلس األمن في فلسطيني أمريكي: تنسيق "اليوم السابع" .48
 لسطينيالفحصل "اليوم السابع" على صورة من جدول اجتماعات بين الجانبين : أحمد جمعة
ركز  والتي، الجاريديسمبر  15لـ 12الفترة من  فيالعاصمة األمريكية واشنطن، تمت  في، واألمريكي
خاللها على تنسيق المواقف بين واشنطن و"رام هللا"، حول مشروع قانون  األمريكيالجانب 

عضًوا، مع  14، تم إقراره منذ أيام بأغلبية الدوليمجلس األمن  فياالستيطان الذى ط رح للتصويت 
 امتناع الواليات المتحدة األمريكية عن التصويت.

 القومي، ومستشارة األمن كيريجون  األمريكيجمع وزير الخارجية  الذييكشف محضر االجتماع، 
"سوزان رايس"، وضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة  األمريكي

قات، واللواء ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، ممثلين للجانب شؤون المفاوضات، صائب عري
 صياغة مشروع القرار بخصوص االستيطان. في، عن اتفاق الجانبين على التعاون الفلسطيني

 27/12/2016، اليوم السابع، القاهرة
 

 إلنقاذ حل الدولتين "2334"قرار ال"دول عدم االنحياز" تؤكد أهمية  .49
لدول األعضاء في حركة عدم االنحياز، أهمية قرار مجلس األمن بشأن االستيطان أكدت ا: نيويورك

مكانية تحقيق سالم عادل ودائم  1967( إلنقاذ حل الدولتين، على أساس حدود ما قبل عام 2334) واب
وشامل، وعلى أهمية الخطوات والجهود المطلوبة من جانب الطرفين والمجتمع الدولي ككل، وذلك 

 عليهم من التزامات. تمشيا مع ما
ورحبت الدول األعضاء في بيان لها، مساء اليوم األربعاء، بالعمل الذي قام به مجلس األمن، وذلك 

 تمشيا مع دوره األساسي في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، بموجب ميثاق األمم المتحدة.
لى تغيير وضع والطابع القانوني وشددت على أن كافة الممارسات واإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إ

والجغرافي والديموغرافي للقدس واألرض الفلسطينية المحتلة ككل الغية وباطلة وليس لها أي شرعية 
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قانونية على اإلطالق وتقوض تواصل ووحدة األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
 1967م على أساس حدود ما قبل عام على إمكانية تحقيق حل الدولتين من أجل السال وتؤثر

 28/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : االستيطان غير شرعي ويهدم فرص الوصول إلى سالم عادلإيطاليا .51
كارلو  اإليطاليةقال مسؤول قسم العالقات السياسية واألمنية الثنائية في وزارة الخارجية : روما

(، وتعتبر االستيطان غير 2334رك وتدعم قرار مجلس األمن بشأن االستيطان )باتوري، إن بالده تبا
 سالم عادل في المنطقة. إلىشرعي ويهدم فرص الوصول 

وأضاف باتوري لدى لقائه سفيرة دولة فلسطين مي كيلة في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما، أن 
يري لتكون فاتحة حسنة لعام جديد وحل تتطلع لمبادرة وزير الخارجية األميركي جون ك إيطاليا

الفلسطينية  اإليطاليةمنصف لفلسطين، مشيرا إلى أنه سيتم خالل العام القادم عقد لقاء للجنة الوزارية 
 المشتركة في روما.

وأكد مشاركة إيطاليا بمؤتمر باريس ووقوفهم على الجهود الحثيثة التي تبذلها فرنسا لتحريك الوضع 
 . األوسط  حالة من الجمود، ودعمهم كل الجهود من اجل سالم دائم في الشرق السياسي الذي يعي

 28/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 برلين تؤكد رفضها لسياسة االستيطان .51
أكدت الحكومة األلمانية موقفها الرافض لسياسة االستيطان، داعية مجددًا إلى حل الدولتين : د.ب.أ
 والفلسطينيين.« إلسرائيليينا»بين 

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة األلمانية أولريكه ديمر، أمس األربعاء، إنه بهذا اإلعالن ال 
، موضحة في الوقت «اإلسرائيلية»يوجد أي غموض بشأن الموقف األلماني تجاه سياسة االستيطان 

ارة أنغيال ميركل. وأضافت ديمر أن يمثل مصلحة وطنية بالنسبة للمستش« إسرائيل»نفسه أن أمن 
الحكومة األلمانية كانت تأمل في أن يتصدى مجلس األمن بحسم مماثل للنزاع في سوريا ويوقف 

وأوضحت ديمر أن الحكومة األلمانية لم يكن لديها لذلك تأثير في مضمون أو توقيت  القتل هناك.
 القرار.

« إسرائيل»ال يوجد حتى ا ن أي إشارة على أن وبحسب بيانات متحدث باسم الخارجية األلمانية، 
 ستقوض عالقاتها بألمانيا.

 29/12/2016، الخليج، الشارقة
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 الصحة الفلسطينية دوالر لوزارةتقدم ثالثة ماليين  "اليونسيف" .52
وقعت منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم األربعاء اتفاقية دعم مع وزارة الصحة : رام هللا
 سطينية للعام المقبل بقيمة ثالثة ماليين دوالر.الفل

ووقع االتفاقية وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، والممثل الخاص لـ"اليونيسيف" في فلسطين جون 
 كنوجي، في مدينة رام هللا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان تلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه، إن االتفاقية تأتي 
برنامج التعاون الصحي، وتتضمن خطة العمل للعام القادم، التي تشمل تدعيم وتعزيز القدرات ضمن 

الوطنية في مجال صحة األم والطفل والطفولة المبكرة، ودعم برامج التطعيم وتأهيل األطفال ذوي 
 اإلعاقة وتأخر النمو والتغذية السليمة.

 28/12/2016، القدس، القدس
 

 كي اإلسرائيلييالخالف األمر خطاب كيري يعكس ذروة  .53
جون كيري، حول  ةكييشبيه اإلعالم األميركي خطاب وزير الخارجية األمر : واشنطن ــ أحمد األمين

رؤيته لعملية السالم في الشرق األوسط، وكيفية حل الصراع العربي اإلسرائيلي، بالخطاب الذي ألقاه 
الثانية في البيت األبيض، بعد فشل محادثات  الرئيس األميركي األسبق، بيل كلينتون، نهاية واليته

السالم التي استضافها في كامب دايفيد بين الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، ورئيس حكومة 
 االحتالل حينذاك، إيهود باراك.

ذلك أن خطاب كيري، أيًضا، هو نتاج محاوالت أميركية فاشلة إليجاد اتفاق سالم بين الجانبين، 
محادثات مطولة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  ةكييلها وزير الخارجية األمر أجرى خال

 ورئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، فضاًل عن كبار المسؤولين من الجانبين.
، هو أن وجهة نظر 2016لكن وجه الخالف بين خطاب كلينتون عام ألفين، وخطاب كيري عام 

األول حميلت الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات. فيما يؤكيد  اإلدارة األميركية في الخطاب
خطاب كيري، بصريح العبارة، أن سياسة االستيطان في األراضي الفلسطينية تسير عكس اتيجاه حل 
الدولتين الذي تبنيته اإلدارات األميركية المتعاقبة في العقود الثالثة الماضية، وهي تقضي على أي 

المعتمدة منذ أكثر من  ةكييتفاق سالم في المستقبل، وتتعارض مع السياسة األمر أمل بالتوصل ال
 خمسين عاًما. 

ي ضاف إلى ذلك، أن حدة ردة الفعل اإلسرائيلية، واعتبار عدم استخدام "الفيتو" األميركي في مجلس 
باراك أوباما  "طعنة في الظهر"، وذهاب نتنياهو إلى حد اتهام الرئيس األميركي 2334األمن للقرار 
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وكيري بـ"الترمر على إسرائيل"، يشيران إلى أن هوة الخالفات بين تل أبيب وواشنطن اتسعت كثيًرا، 
 وبلغت ذروة لم تصلها منذ إقامة دولة االحتالل في فلسطين.

سرائيل إزاء عملية السالم  وكما عبر كيري في خطابه، ف ن اختالف وجهتي نظر الواليات المتحدة واب
ق األوسط لم يعد مقتصًرا على التعارض في الرؤية والمبادئ فحسب، بل يمكن القول إن في الشر 

 السياسات اإلسرائيلية باتت تتعارض مع المصالح األميركية في المنطقة والعالم.
بهذا المعنى ينطوي خطاب كيري على رسائل داخلية أميركية، وتحذير واضح إلدارة الرئيس 

ترامب، من االنسياق وراء رغبة اليمين اإلسرائيلي المتطرف، بزعامة  كي المنتخب، دونالدياألمر 
 نتنياهو، بالقضاء على حل الدولتين، وضم كامل الضفة الغربية للكيان اإلسرائيلي.

، يبقى 1967فالموقف األميركي الرافض لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ت الجمهورية والديمقراطية منذ أكثر من خمسين عاًما، وانقالب اإلدارة سياسة ثابتة تبنتها اإلدارا

األميركية الجديدة على هذه الثابتة في السياسة الخارجية سيخلي بتحالفات واشنطن مع العالم العربي 
 واإلسالمي.

يدرك كيري أن مواقف ترامب، التي سبقت وتلت صدور قرار تجميد االستيطان عن مجلس األمن، 
هيه المطلق مع موقف نتنياهو، تشير إلى أن إدارته ستنقلب على الكثير من ثوابت السياسة وتما

 ، وتحديًدا إزاء عملية السالم في الشرق األوسط. ةكييالخارجية األمر 
ومن عالمات ذلك، تعيين دايفيد فريدمان، اليهودي المتشدد، المؤيد لسياسة االستيطان، والمعارض 

للواليات المتحدة لدى الدولة العبرية، وابعالن ترامب، مراًرا، عزمه على نقل  لحل الدولتين، سفيًرا
 من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بعد انتقاله إلى البيت األبيض. ةكييالسفارة األمر 

وتنقل صحيفة "نيويورك تايمز" عن مساعدين لكيري أنه كان يعتزم إلقاء الخطاب نفسه قبل نحو 
ًبا لردة فعل نتنياهو. عامين، إال أن الرئيس  أوباما أثناه عن ذلك، تحسي

وتشير إلى أن توقيت اإلعالن عن رؤية كيري أملته االتهامات اإلسرائيلية غير المسبوقة التي 
وجهتها حكومة نتنياهو إلدارة أوباما وللواليات المتحدة، وضبابية توجهات إدارة ترامب إزاء عملية 

غييرات جوهرية على االستراتيجية األميركية في الشرق األوسط. بما السالم، وابعالن نواياها إدخال ت
في ذلك إلغاء االتفاق النووي اإليراني الذي يعتبره كيري اإلنجاز األبرز خالل أربع سنوات من العمل 
الدبلوماسي في وزارة الخارجية األميركية. في مقابل فشل جهوده الدبلوماسية األخرى، وخصوًصا في 

 م وسورية.ملفي السال
ولعلي توقيت الخطاب، الذي يأتي قبيل انعقاد مؤتمر باريس المقرر لبحث أفق السالم في الشرق 
األوسط، كان السبب وراء حالة الهلع اإلسرائيلية، ورد الفعل الهستيري لنتنياهو ووزراء حكومته، 
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لسالم في الشرق خصوًصا أن الخطاب، المكتوب قبل عامين، يحمل رؤية أميركية مستقبلية ألفق ا
األوسط، وثوابت السياسة األميركية التي تقوم على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة في األراضي 

. وهو ما يعني أن الموقف األميركي األخير في مجلس األمن قد 1967الفلسطينية المحتلة عام 
 اوين النقا .يتكرر في مؤتمر باريس، إذ من المرجح أن يشكل ما طرحه خطاب كيري أبرز عن

 29/12/2016، العربي الجديد، لندن
 

 67فايننشال تايمز: القرار األممي يؤكد حدود ما قبل  .54
 المسرام ا تناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم قرار مجلس األمن الدولي الذي يطالب بوقف 

، 1967المحتلة منذ عام  اإلسرائيلية، وقالت إنه يجدد إبراز الحدود بين إسرائيل واألراضي الفلسطينية
بينما اعتبرت أخرى أن القرار لن يخدم القضية الفلسطينية كثيرا ويصعب الوصول إلى تسوية سياسية 

 في المنطقة.
وكتب جون ريد في صحيفة فايننشال تايمز أن القرار األممي أغضب حكومة رئيس الوزراء 

 باه الدولي على الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية وأعاد تركيز االنت
وأشار ريد في مقاله إلى أن "الخط األخضر" الذي يمتد بين األراضي اإلسرائيلية المعترف بها دوليا 
والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية غير مرئي في معظمه، ألن الطرق اإلسرائيلية السريعة 

لى الجانب الفلسطيني منه، كما أن العديد من خرائط الطقس اليهودية تقع ع المسرام ا تقطعه و
 اإلسرائيلية ال تميزه.

ولفت إلى ما يقوله بعض المحللين القانونيين والنشطاء في مجال حقوق اإلنسان من أن القرار 
سيضع ضغطا جديدا على الحكومات والمؤسسات الرياضية والشركات لالستجابة لحدود ما قبل عام 

اإلسرائيلية على الجانب الفلسطيني للخط األخضر مما  المسرام ا في عالقاتهم ب، خاصة 1967
 يمكن أن يشكل ضغطا كبيرا على االقتصاد اإلسرائيلي.

 28/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 المسار من اإلخوان المسلمين الفلسطينيين إلى حماس .55
محسن صالحد.   

أن نتتبع  -عة والعشرين النطالقة حركة حماسمع مرور الذكرى التاس-نحاول في هذا المقال 
الخلفيات التاريخية لظهورها من رحم اإلخوان المسلمين الفلسطينيين. وهذا المقال هو مختصر لدراسة 

ثقة لعلها ت نشر في المستقبل القريب.  علمية موي
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*** 
، إذ يعدون 1987ال يربط اإلخوان المسلمون الفلسطينيون انطالق عملهم المقاوم بانطالقة حماس 

أنفسهم امتدادًا للتيار اإلسالمي المقاوم الذي كان حاضرًا وقويًا منذ نهاية الدولة العثمانية وبداية 
 .1918االحتالل البريطاني لفلسطين أواخر سنة 

وكان يقف خلفها عدد من العلماء  1919وذلك ابتداًء بجمعية الفدائية التي نشأت مع أوائل 
لحسيني، والشيل حسن أبو السعود، والشيل محمد يوسف العلمي(س ومرورًا )خصوصًا الحاج أمين ا

بتنظيم "الجهادية" الذي أنشأه الشيل الشهيد عز الدين القسامس وليس انتهاء بحركة "الجهاد المقدس" 
 بقيادة الشهيد عبد القادر الحسيني. 1934التي نشأت سنة 

*** 
ين التي نشأت في فلسطين منذ أوائل أربعينيات حركة حماس هي امتداد لجماعة اإلخوان المسلم
. وقد شارك اإلخوان 1948فرعًا قبيل حرب  25القرن العشرين. والتي وصلت فروعها إلى نحو 

الفلسطينيون بقوة في هذه الحرب، وكانت لهم أدوار مشهودة في يافا والقدس وغزة... وغيرها. 
 الفلسطيني.فاكتسبوا شعبية كبيرة واحترامًا في أوساط الشعب 

*** 
أعاد اإلخوان الفلسطينيون  -1948الذي و ضع تحت اإلدارة المصرية بعد حرب -في قطاع غزة 

ترتيب أنفسهم، وانتشرت فروعهم في معظم مناطق القطاع. وتولى قيادتهم مكتب إداري برئاسة الشيل 
م النظام المصري عمر صوان. وتمكنوا من أن يكونوا التنظيم األكثر شعبية ونشاطًا، إلى أن قا

 ، مما ألجأهم للعمل السري.1954برئاسة جمال عبد الناصر بضرب اإلخوان المسلمين سنة 
أنشأ إخوان غزة تنظيمًا عسكريًا سريًا )تنظيم خاص(، اتصلت خيوطه  1954-1952وخالل الفترة 

نطقة العري  ( الذي كان مقيمًا بم1948بكامل الشريف )أحد أبرز قادة اإلخوان المصريين في حرب 
في سيناء. وكان هذا التنظيم في غزة وشمال القطاع بقيادة أبو جهاد خليل الوزير، ويقود خان يونس 
والمنطقة الوسطى أبو أسامة خيري األغا )الذي سيصبح مراقبًا عامًا لئخوان الفلسطينيين ثم أول 

صلة الوصل بين هؤالء  رئيس لحركة حماس(، ويقود رفح ومنطقة الجنوب محمد يوسف النجار. أما
 وكامل الشريف فكان محمد أبو سيدو.

*** 
ومع تعرض اإلخوان لحملة مطاردة شرسة وتشويه أسود من نظام عبد الناصر، اضطر اإلخوان إلى 
االنكفاء على الذات. غير أن العديد من عناصرهم المتوثبة للعمل المقاوم سعت إلنشاء إطار وطني 

ة( حتى يتجنب مطاردة النظام المصري واألنظمة المعادية لئسالميينس )ليس له هوية إسالمية فاقع
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، لكنه لم يلق تجاوبًا منهم بسبب الظروف 1957فقدم خليل الوزير مشروعًا بذلك لقيادة إخوان القطاع 
 الصعبة التي يعانون منها.

في إنشاء هذا  -باالشتراك مع ياسر عرفات )الذي كان م قربًا من اإلخوان(-اجتهد خليل الوزير 
اإلطار الذي أصبح يعرف بـ"حركة تحرير فلسطين" )فتح(. وانضم إليهم عدد من أنشط وأكفأ شباب 
اإلخوانس أمثال رياض الزعنون وسليم الزعنون ومحمد يوسف النجار وعبد الفتاح حمود ويوسف 

 عميرة وكمال عدوان وصالح خلف وسليمان حمد ورفيق النتشة... وغيرهم.
اندمج اإلخوان  -1950، وفي ضوء ضم األردن للضفة سنة 1948وبعد حرب -الغربية وفي الضفة 

في تنظيم واحد مع إخوانهم في شرق األردن. ونشطت فروع اإلخوان في معظم الضفة الغربية 
تحت الفتة مؤتمر القدس الذي عقد -وخصوصًا القدس والخليل ونابلس وعقبة جبر. وحاول اإلخوان 

ماًل عسكريًا خاصًا فأحضروا كامل الشريف ليكون نائبًا لألمين العام للمؤتمر أن يطوروا ع -1953
 وليعمل تحت هذا الغطاء.

غير أن األمر لم يتجاوز تدريب مجموعة من العناصر...، إذ سرعان ما تم قطع الطريق عليهم. 
المضادة  تراجعًا في عمل اإلخوان وشعبيتهم في ضوء الدعاية الشرسة 1967-1957وشهدت الفترة 

 وتصاعد ضغط النظام المصري.
*** 

أعاد اإلخوان في قطاع غزة ترتيب أوضاعهم بشكل سري تحت قيادة شابة أبرز عناصرها عبد هللا 
مندوبًا في مواصي عيد  15رتبوا اجتماعًا حضره  1962أبو عزة وعبد البديع صابر. وفي صيف سنة 

خوان الفلسطينيون"، وانتخبوا هاني بسيسو رئيسًا األغا بمنطقة خان يونسس وقرروا إنشاء تنظيم "اإل
 لهم )مراقبًا عامًا(.

ترك بسيسو التدريس في العراق، واستقر في القاهرة تحت غطاء الدراسات العليا للتفرغ لمتابعة 
التنظيم، وانت ِخب عبد البديع صابر نائبًا له. وشمل تنظيم اإلخوان الفلسطينيين قطاع غزة وبلدان 

 وريا لكنه لم يشمل األردن )بما فيه الضفة الغربية( حيث كان لئخوان تنظيمهم هناك.الخليج وس
قبض النظام المصري على هاني بسيسو ضمن حملته على اإلخوان، وحكم عليه  1965وفي سنة 

 .1968بالسجن ثالث سنوات، غير أنه توفي رحمه هللا في السجن مصابًا بالحمى الشوكية سنة 
قيادة اإلخوان الفلسطينيين في غياب هاني بسيسو،  -الذي استقر في قطر-صابر  تولى عبد البديع

في بيروت. غير  1969وتم تثبيته رسميًا مراقبًا عامًا في اجتماع مجلس شورى اإلخوان الفلسطينيين 
-فحلَّ مكانه نائبه عبد هللا أبو عزة، إال أن أبا عزة  1970أن عبد البديع استعفى من القيادة سنة 
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س وقام 1971قدم استقالته سنة  -الذي تطورت لديه رؤى فكرية ناقدة لعمل اإلخوان ولفكر سيد قطب
 مجلس الشورى بالموافقة على تنحيته بعد مساءلته.

مكان أبو عزة،  -الذي كان أيضًا مسؤواًل عن اإلخوان الفلسطينيين في الكويت-حلَّ عمر أبو جبارة 
، وانتِخب خيري األغا نائبًا 1973امًا في مجلس الشورى الذي ع قد سنة ثم تم تثبيته بانتخابه مراقبًا ع

 له. وانتِخب معهم في اللجنة التنفيذية سليمان حمد ونادر الحاج عيسى وخليل حمد.
عندما وقع من فوق شاحنة  1975قدَّر هللا أن يتوفى عمر أبو جبارة رحمه هللا في بداية صيف 

ألردنس فتولى نائبه خيري األغا قيادة اإلخوان، أما سليمان حمد فحلَّ صغيرة أثناء تجهزه للسفر إلى ا
مكان أبو جبارة في قيادة اإلخوان الفلسطينيين بالكويت. وفي اجتماع الشورى خالل السنة نفسها 

 انتِخب خيري األغا مراقبًا عامًا، وسليمان حمد نائبًا له.
ام بالعمل الجهادي لفلسطين وبقطاع الشباب كان بين األغا وحمد تناغم كبير خصوصًا في االهتم

(، وكان حمد 1954-1952والطالبس فقد كان األغا أحد قادة التنظيم العسكري الخاص في القطاع )
أحد مؤسسي حركة فتح التي تركها الحقًا. وقد توافق ذلك تمامًا مع شخصية الشيل أحمد ياسين 

 .1967الل اإلسرائيلي للقطاع سنة الذي تولى قيادة اإلخوان في قطاع غزة بعد االحت
*** 

تبنى اإلخوان في األردن ومعهم عدد من التنظيمات اإلخوانية فكرة إنشاء  1970-1968وفي الفترة 
"معسكرات الشيوخ" شرقي األردن للمشاركة في العمل الفدائي، بالتعاون مع حركة فتح وتحت 

تلة، ونفذ اإلخوان عددًا من العمليات مظلتهاس وأقيمت سبع قواعد على الحدود مع فلسطين المح
النوعية. وبالرغم من أن تنظيم اإلخوان الفلسطينيين لم يشارك رسميًا في هذه المعسكرات، ف نه ترك 

 ألفراده حرية المشاركة.
ومع أوائل السبعينيات بدأ التيار اإلسالمي يستعيد عافيته سواء في الداخل الفلسطيني أو في 

قوة في األوساط الشعبية وخصوصًا الطالبية والشبابية. وقرر التنظيم الشتات، وبدأ يظهر ب
( على إنشاء العمل %75إنفاق ثالثة أرباع ميزانيته ) 1973الفلسطيني )وخصوصًا في الكويت( سنة 

روابط واتحادات طالبية  -منذ أواخر السبعينيات-الطالبي وتفعيله. وأنشأ اإلسالميون الفلسطينيون 
 الكويت وألمانيا وأميركا.في بريطانيا و 

*** 
فكرة دمج التنظيمات اإلخوانية  1977ط رحت في مجلس شورى اإلخوان الفلسطينيين الذي انعقد سنة 

في تنظيمات إقليمية، حيث تتوحد مثاًل تنظيمات اإلخوان في األردن وسوريا وفلسطين ولبنان في 
 يا.تنظيم بالد الشامس وقس عليها مصر والسودان وشمال أفريق
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وطرحت الفكرة على مجلس شورى اإلخوان في األردن بوجود خيري األغا وسليمان حمد، فوافق 
خوان فلسطين،  1978عليها المجلس باإلجماع. وخالل سنة  لَّ مجلسا شورى إخوان األردن واب ح 

وانتِخب مجلس جديد وقيادة جديدة برئاسة محمد عبد الرحمن خليفة، وانضمت تشكيالت اإلخوان 
سطينيين في غزة والكويت والسعودية وقطر واإلمارات لهذا التنظيم الذي أطلق عليه بالد الشام. الفل

وبالرغم من أن ظروفًا عملية وموضوعية حالت دون انضمام إخوان سوريا ولبنان للتنظيم ف نه حافظ 
 على اسمه.

صوصًا في الضفة انبثقت عن هذا التنظيم لجنة متخصصة تتابع الشأن الفلسطيني في الداخل، وخ
والقطاع. وكان من أبرز العاملين فيها قنديل شاكر وأبو بشير الزميلي، فضاًل عن متابعة أمين السر 

 يوسف العظم ألعمالها.
ألف فلسطيني، برز  350في ظل أجواء الحرية الواسعة ألنشطة الوافدين في الكويت ووجود نحو 

اتسعت  1979عد تخرجه من جامعة الكويت العمل الطالبي الفلسطيني بقيادة خالد مشعل، وب
على  1980اهتماماته لتطوير العمل الفلسطيني المقاوم تنظيميًا ودعويًا وسياسيًاس وأشرف منذ أوائل 

 وية عسكرية وأمنية، وتدريب كوادر متخصصة في هذه المجاالت.لإنشاء وتطوير أ
بيد أنه انكشف مما أدى إلى ضربه وفي قطاع غزة قام الشيل أحمد ياسين بتأسيس الجهاز العسكري 

تحت اسم "المجاهدون الفلسطينيون"، وتأسس الجهاز  1986، ثم أعيد بناء الجهاز سنة 1984في 
، كجزء من العمل العسكري، وأعيد بناؤه وتوسيعه 1981األمني لئخوان في قطاع غزة )مجد( سنة 

 .1985سنة 
سطيني، وكان من أبرز رموزه موسى أبو مرزوق وفي الجامعات المصرية برز التيار اإلسالمي الفل

وبشير نافع وفتحي الشقاقي وعبد العزيز عودة... وكان ثمة ضغط شديد بين الكوادر اإلخوانية في 
حافزًا دافعًا في هذا المجال، مما دفع  1979مصر تجاه العمل الجهادي، وشكلت الثورة اإليرانية 

 .1980من رفاقه وتأسيس حركة الجهاد اإلسالمي سنة فتحي الشقاقي للخروج عن اإلخوان مع عدد 
*** 

مشروعًا إلقامة مؤتمر  -عندما زار الكويت-قدم خالد مشعل ليوسف العظم  1983وفي مارس/قذار 
داخلي لفلسطين يبحث في توحيد الفهم وأسس ومنطلقات ووسائل العمل لفلسطين، وفي إطالق برامج 

 العمل المتعلقة بها.
بحضور ممثلين عن مناطق  1983أكتوبر/تشرين األول  21و 20مر باألردن في ع قد هذا المؤت

على  -التي جاءت في عشر صفحات-التنظيم المختلفة، بما في ذلك قطاع غزة. وانصبت قراراته 
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تأكيد أن العمل لقضية فلسطين ومشروع التحرير ال يتناقض مع مشروع إقامة الدولة اإلسالمية، 
 يسيران جنبًا إلى جنب ويكمل بعضهما بعضًا. وأنهما خطان متوازيان

قرارًا لتطوير ودعم العمل على الساحة الفلسطينية، بما في ذلك  26واتِخذ في إطار التنظيم الداخلي 
تفريغ جهاز خاص أو لجنة للعمل الفلسطيني اإلخواني، بحيث يضع الخطط والدراسات ويتولى 

قيادة واحدة للتنظيم في داخل فلسطين بالنسبة لألمور تأمين متطلبات اإلعداد واالستعدادس وقيام 
الحركية وشؤون الدعوة...، مع فصل المناطق عن بعضها فيما يتعلق بالعمل الجهادي، والتركيز 

 على مدينة القدس لتصبح مركز إشعاع وقبلة العمل اإلسالمي الموحد.
ة، وأكدت ضرورة االستعداد كما عالجت قرارات المؤتمر العمل الجهادي على الساحة الفلسطيني

 العسكري وتهيئة الوسائل المناسبة إلنجاحه.
*** 

، وتطورت 1982وبمبادرة من إخوان "بالد الشام" في الكويت أنِشئت لجنة للروابط الطالبية سنة 
فكرتها لتضم أيضًا اللجان العاملة لفلسطين في األقطار المختلفة، وحدثت اجتماعات للروابط واللجان 

. ومن خالل الحوارات والمناقشات ط ورت الفكرة باتجاه اقتراح جسم مركزي 1984-1983ترة في الف
يتابع العمل لفلسطين في الداخل والخارج ويشرف عليه، وكان لخالد مشعل دور أساسي في 

 إنضاجه.
 ر فع المشروع إلى قيادة اإلخوان في األردن فوافقت على إنشاء هذا الجسم باسم "قسم فلسطين" في

، ثم أصبح الحقًا ي عرف باسم "جهاز فلسطين". وقد وافق خيري األغا على قيادته فانطلق 1985سنة 
العمل فيه بقوة بعد ذلك. وأصبح هذا الجهاز يدير العمل الفلسطيني ويملك صالحيات واسعة، غير 

 أنه ظل ملتزمًا بالعمل تحت سقف تنظيم بالد الشام.
ن المعنية بمتابعة العمل لفلسطين قرارًا باستغالل أي أحداث ، اتخذت قيادة اإلخوا1985في صيف 

لالشتراك في المواجهة ضد االحتالل. وأعطت قيادة العمل في الخارج لقيادة الداخل صالحية اختيار 
التوقيت المناسب إلطالق العمل اإلخواني المقاوم، فبدأ يزداد التفاعل، حيث استشهد اثنان من شباب 

 .1986هات التي شهدتها جامعة بيرزيت سنة اإلخوان في المواج
كان لئخوان في الضفة الغربية وقطاع غزة مكتب إداري يدير العمل وينسقه بين المنطقتين. وكان 
يرأسه الحاج راضي الساليمة )من إخوان القدس(، ثم خلفه عبد الفتاح دخان. وفي أكتوبر/تشرين 

قراره  -بيت حسن القيق )في دورا قضاء الخليل( الذي كان مجتمعًا في-اتخذ المكتب  1987األول 
 ب طالق المقاومة ومواجهة االحتالل.



 
 
 
 

 

 38 ص             4153 العدد:        29/12/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

براهيم  وكان ذلك بحضور عبد الفتاح دخان وعدنان مسودي وحماد الحسنات وناجي صبحة واب
اليازوري وحسن القيق نفسه. وقرر المجتمعون أن يتركوا لكل مدينة خيار العمل بالكيفية التي تراها 

 مناسبة.
، 1987ديسمبر/كانون األول  8وعندما وقعت حادثة دهس أربعة من العمال الفلسطينيين في 

اجتمعت قيادة اإلخوان في قطاع غزة ليلتها بحضور الشيل أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وعبد 
الفتاح دخان...، وقررت إطالق المواجهات في مختلف مناطق القطاعس وهو ما بدأ فعاًل بعد صالة 

 عندما خرجت المظاهرات من مخيم جباليا. 1987ديسمبر/كانون األول  9فجر 
نا بدء االنتفاضة المباركة في فلسطين، وهما حاتم  وكان اثنان من تيار اإلخوان هما أول شهيدين دشي

أصدرت حركة المقاومة اإلسالمية  1987ديسمبر/كانون األول  14أبو سيس ورائد شحادة. وفي 
 بيانها األول.

في بيت حسن القيق بالقدس، اتِخذ  1988يناير/كانون الثاني  10في اجتماع المكتب اإلداري يوم و 
قرار تأكيد استمرار االنتفاضة ونشرها في جميع المدن والقرى والمخيمات. أما اختصار اسم حركة 

 المقاومة اإلسالمية إلى "حماس"، فكان باقتراح من حسن القيق وفي بيته أيضًا.
. وتابع جهاز فلسطين هذا 1988أغسطس/قب  19رت حماس التي أصدرت ميثاقها في وبذلك ظه

لتحل مكان "المجاهدون الفلسطينيون". كما عقدت  1990العمل، وظهرت كتائب القسام في مايو/أيار 
 ، حيث انتِخب الشيل عمر األشقر رئيسًا له.1991حماس أول مجلس شورى لها في أغسطس/قب 

إيمانًا منه بدور الشباب، ليحل مكانه  1993تعفى من متابعة قيادة الحركة عام أما خيري األغا فاس
نائبه موسى أبو مرزوق. وظل جهاز فلسطين يتبع تنظيم بالد الشام إلى أن ف كيت العالقة رسميًا في 

، وانفصلت حماس أو اإلخوان المسلمون الفلسطينيون عن تنظيم اإلخوان 2011أكتوبر/تشرين األول 
 ردن.في األ

 28/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 : من تحرير الوطن إلى َمأسسة السلطة"فتح"مؤتمر  .56
  يزيد صايغ

، المهيمنة على الساحة السياسية «فتح»برزت ردود فعل متباينة على المؤتمر العام السابع لحركة 
 الفلسطينية لعقود عدية.

رئيس السلطة الوطنية ومنظمة التحرير،  فقد رحيب مراقبون خارجيون ب عادة تثبيت محمود عباس،
، وتجديد االلتزام تحت لواء قيادته بالسعي إلى تحقيق حل الدولتين للنزاع «فتح»في موقعه كزعيم لـ 
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مع إسرائيل عبر المفاوضات. لكن رأي العديد من الفلسطينيين كان على النقيض من ذلك، إذ 
ا المؤتمر، كان شطب المنافسين الم حتملين. وبرأي اعتبروا أن الهدف األوحد لعباس من وراء عقد هذ

هؤالء، لم يفعل المؤتمر شيئًا ي ذكر لدفع المصالحة قدمًا مع الحكومة الفلسطينية الم نافسة بقيادة 
 ، أو إلنهاء الحصار اإلسرائيلي لغزة، ناهيك عن وضع حد لالحتالل اإلسرائيلي.«حماس»

، تماوجت اعتراضاتهم بين القضايا اإلجرائية «فتح»جاء ج ل هذه االنتقادات من أعضاء في 
والجوهرية، فقد شعر العديد منهم بالمرارة بسبب إقصاء أو نقص تمثيل مجموعات معيينة في الحركة، 

في الشتات وغزة، عالوة عن كوادر يؤيهلهم اشتراكهم في مؤتمرات سابقة أو « فتح»خاصة ممثلي 
المؤتمر السابع، وفقًا للوائح النظام الداخلي. لكنهم عضويتهم في بعض هيئات الحركة، لحضور 

في الضفة الغربية التي جرت « فتح»اعت بروا غير مرغوب بهم ألنهم غير م ذعنين. وفي بعض فروع 
حوا للمشاركة في المؤتمر كمندوبين ضد  فيها انتخابات داخلية، اكتشف األعضاء الذين ترشي

ع طِيلت « فايسبوك»قخرون في فتح، أن صفحاتهم على المرشحين الذين يحبيذهم عباس أو قادة 
 بشكل غامض، ما يشي بوجود تواطؤ من أجهزة األمن.

عباس عبر مبايعته بالتصفيق « انتخاب»األهم من كل ذلك، كما قال أحد الكوادر المخضرمين، أن 
شة استراتيجيات وقوفًا في اللحظات األولى للمؤتمر، أجهض أي محاولة جديية لتقدير األداء، أو مناق

بديلة، أو محاسبة مسؤولين قياديين وهيئات أخرى بأي طريقة ي عتد بها. وهكذا، ركيز المندوبون بداًل 
، حيث الوالءات الجهوية والشلل الشخصية ت عتبر أهم بكثير من «فتح»من ذلك على انتخاب قيادة 

 19أي جديد: فأعضاؤها الـ« ديدةالج»البرامج السياسية، ونتيجة لذلك لم يكن في اللجنة المركزية 
، جاؤوا من المجموعة 64)يضاف إليهم أربعة أعضاء بالتعيين الحقًا( الذين يبلغ متوسط أعمارهم الـ

والسلطة الفلسطينية في غضون « فتح»نفسها من الم رشحين الذين تناوبوا على مختلف هيئات 
 حدة.العقدين الماضيين أو أكثر، ولم تك ن بينهم سوى امرأة وا

مثل هذه الحصيلة ت ميط اللثام عن حركة أصبحت كلييًا تقريبًا أداة للمحسوبية السياسية وتداول النخبة 
ت ديم، عبر إحكام قبضتها على السلطة الفلسطينية، األمن الوظيفي « فتح»على المناصب، فـ 

لية والفرص األخرى في ألعضائها ومناصريها، وت واصل إشراع األبواب أمامهم للنفاذ إلى الموارد الما
اقتصاد ه  للغاية. من الناحية الرسمية، تستمر الحركة في تكريس نفسها لهدف إقامة دولة 

، لكن ليس ثمة مؤشر على وجود أي 1967فلسطينية مستقلة في األراضي التي احتلتها إسرائيل العام 
دت هذه الحقيقة في أن ا لوفود إلى المؤتمر السابع، جهد حقيقي لتحقيق ذلك على أرض الواقع. وتجسي

لم تكليف نفسها حتى عناء إصدار قرارات أو بيان ختامي، واكتفت بتبنيي الخطاب االفتتاحي لعباس 
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بداًل من طرح برنامج سياسي، كما أحالت أي نقاشات أخرى حول القضايا السياسية أو تعديل النظام 
 الداخلي إلى الهيئات القيادية الجديدة الم نتخبة.

من حركة تحرر وطني إلى حزب غايته مأسسة عملية « فتح»لمؤتمر السابع، بات تحويل مع ا
إمساكه بالسلطة، أمرًا ناجزًا وكاماًل. وفي خضم هذه العملية، كما الحظ العديد من الم عليقين 

متجانسة للمرة األولى في تاريخها الطويل، أي باتت من لون واحد، « فتح»الفلسطينيين، أصبحت 
ناحية تكوينها االجتماعي، بل في ما يتعليق بعدم وجود منابر سياسية واتجاهات أيديولوجية  ليس من

ر التعددية، كسبب ونتيجة للسلطوية الزاحفة، كان قيد العمل منذ  متنافسة في داخلها. والحال أن تبخُّ
ظل حكم  هي القاعدة في« فتح»أمد بعيد. هذا في حين كانت تعددية ا راء ومصادر النصح داخل 

 .1993سلف عباس، ياسر عرفات، على األقل حتى العام 
من المنفى إلى األراضي الفلسطينية المحتلة، « فتح»بيد أن انتقال منظمة التحرير وحركة 

واندماجهما في شبه دولة السلطة الفلسطينية غداة اتفاقات أوسلو، قليص بشكل حاد مثل هذا 
اس، كانوا لقوا حتفهم في ذلك الحين، ما أزاح قيدًا مهمًا عن التسامح. فكل نظراء عرفات، ما عدا عب

الممارسة األحادية للسلطة. أما أعضاء الحرس القديم العائدون فقد و ضعوا على قائمة رواتب 
. 2008السلطة، ما جعلهم خاضعين للتقاعد اإللزامي، وجرى تهمي  ا الف منهم بحلول العام 

، الذي «فتح»ن الدرب عبر استلحاقها إما في المجلس الثوري لـ بعض الشخصيات القيادية أ زيحت م
هو اسميًا الهيئة الرقابية العليا بين مؤتمرين عامين، لكنه تحويل ا ن إلى مجرد منبر لتجاذب أطراف 

تم استحداثها بأمر « بال أسنان»الحديث، أو تم إلحاقهم بالمجلس االستشاري، وهو هيئة جديدة 
، اعتمد عباس على ثلية 2004وكما فعل عرفات في العقد األخير قبل وفاته العام . 2010عباس العام 

ضييقة من المستشارين وقادة أجهزة األمن، كي يعملوا كم نفذي تعليمات وكبويابين بينه وبين قواعد 
 وموظفي السلطة الفلسطينية والمجتمع المحلي.« فتح»

ل الحركة انطلق كذلك من القاعدة إلى القمة، فقد ي ظهر أن تحوُّ « فتح»بيد أن المؤتمر السابع لـ 
برواتب وتعيينات عليا في السلطة الفلسطينية  1993طالب عشرات ا الف من أعضائها بعد العام 

بوصفها استحقاقات م كتسبة لهم لمقاومتهم إسرائيل سنوات طويلة. وتعقيدت عمليات اإلدماج والتداخل 
م عائالتهم وحمائلهم وأبناء مناطقهم. لم يؤدي هذا إلى بعد أن استحضر هؤالء األعضاء معه

، بل على العكس، لكن الخالفات لم تعد إيديولوجية. ثم أن «فتح»استئصال التنافس الفئوي داخل 
عبر بعثرة « فتح»سرعت عملية المجانسة في حركة  2007على قطاع غزة العام « حماس»سيطرة 

في الضفة الغربية يفاقمون هذه المضاعفات من « فتح»فرعها المحلي الضخم، فيما كان أعضاء 
 خالل إدارة ظهرهم جماعيًا للقطاع.
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وقعت سياسات فتح، نتيجة ذلك، تحت هيمنة عالقات الدعم المتبادل التي َنَمْت باطراد بين كبار 
فة الم عيينين ووسطاء المحسوبية فيها من جهة، وبين األعضاء األجراء والقاعدة االجتماعية في الض

نفسها عن بقية المجتمع الفلسطيني، من « فتح»الغربية، من جهة أخرى. عالوة على ذلك، باعدت 
خالل إعادة تشكُِّلها كحزب سياسي مؤسسي حاكم لجزء فقط من األراضي الفلسطينية المحتلة، من 

يساعد  دون أن تبدو في األفق أي بارقة واضحة عن إمكان استعادة األجزاء المتبقية. وهذا المعطى
على فهم ا راء المتعارضة تمامًا حول المؤتمر السابع التي عبير عنها استطالع رأي نشره المركز 

راضون عن نتائج « فتح»الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، الذي وجد أن غالبية أعضاء 
ر الوقوف عب« فتح»المؤتمر، فيما غالبية الجمهور العام لم تكن سعيدة بتثبيت عباس كرئيس لـ 

دة حقًا أو قادرة على تحقيق المصالحة الوطنية.  تصفيقًا، كما لم تكن م قتنعة بأن الحركة موحي
قبضتها على ناصية األمور، ألسباب « فتح»مع ذلك، ليس ثمة احتمال ببروز تحدٍّ الستمرار إحكام 

عدم التسامح مع  تبدو غير بديهية البتية. فعلى رغم بقاء السلطات مركيزة في يد عباس، وتصاعد
المعارضة، وتزايد االعتماد على أجهزة األمن لمراقبة السياسات وتنظيم العالقات مع المجتمع، إال أن 
رئاسته ال تحتاج في الواقع إلى أن تكون قمعية على هذا النحو الم سرف. وهذا سببه، ويا للمفارقة، 

تخويف في األراضي الفلسطينية المحتلة. أما أن إسرائيل تتعهيد القيام بمعظم عمليات القمع المادي وال
الذين يعتبرون أن السلطة الفلسطينية هي متعهيٌد ثانوي لألمن اإلسرائيلي، ف نهم ال يرون الوجه ا خر 

الِخزي المتمثيل بممارسة دور أكثر قمعية، حتى وهي « فتح»من العملة، وهو أن تل أبيب توفير على 
 تنشط لمأسسة حكمها.

في موقع « فتح»ى رغم فشلها المتواصل في تحقيق أهدافها الوطنية الم علنة، ال تزال وهكذا، وعل
الهيمنة في الضفة الغربية، وال يشكيل المعارضون والمنشقون أي تهديد حقيقي لسلطتها أو الحتكارها 
المناصب الرسمية، يساعدها في ذلك فشل منافسيها البارزين في طرح بدائل ذات صدقية، إذ في 

واقع ليس ثمة شيء جوهري يمييز المعسكر المنافس التابع لمسؤول األمن األسبق محمد دحالن، ال
في مجال األهداف أو الوسائل السياسية. وعلى رغم « فتح»على وجه الخصوص، عن بقية أجهزة 

تديعي التمتع بالتزام وطني أنقى واستقامة ثورية، إال أنها أيضًا تحذو حذو « حماس»أن حركة 
ن كانت متأخرة بعض الشيء عن « فتح» بالسير « فتح»في مأسسة قبضتها على السلطة في غزة، واب

، ولو بشكل غير مباشر وغير م ريح، الدور الذي تلعبه في «حماس»على هذا المسار. ويساعد حكم 
 الحفاظ على التوازن بين القوة القمعية اإلسرائيلية وبين العناصر األكثر تشديدًا في غزة.

قد يأتي من عباس نفسه، فالرجل لم يحب في « فتح»ية األقدار أن التهديد الرئيس لموقع من سخر 
الواقع الحركة التي ينتمي إليها. وحين خسرت هذه األخيرة حسي الهدف، يبدو أنه يستخدمها لخدمة 
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ل إلى إبرام السالم مع إسرائيل. بالطبع ، هدفه الخاص: الحفاظ على إمساكه بالسلطة إلى أن يتوصي
صراره يضفيان  ي قال هنا إن ليس ثمة أمل في تحقيق هذا السالم خالل حياة عباس، لكن مثابرته واب

مظاهر الشرعية السياسية ويضمنان مواصلة ضل المساعدات الدولية، كما يوفيران أيضًا « فتح»على 
 مقدارًا من التسهيالت والحماية من طرف إسرائيل.

رار نقل السفارة األميركية إلى القدس، أن ت عيد تنشيط قواعد نظريًا، يمكن أحداثًا كبرى، على غ
لها بلغ شأوًا بعيدًا بحيث يمنع حدوث هذا. األرجح، بداًل من « فتح» وأن ت حيي الحركة. بيد أن تحوي

ذلك، أن تعمد الحركة إلى تعميق مأسسة قبضتها على السلطة والموارد، في حين ي صبح مجتمعها 
 ًا سياسيًا.أكثر استقطابًا ونفور 

 29/12/2016، الحياة، لندن
 

 سياق القرار األممي بإدانة االستيطان ودالالته .57
 د. بشير موسى نافع
كان قرار مجلس األمن الدولي ب دانة االستيطان اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة هو قرار 

 23من يوم الجمعة،  اللحظة األخيرة. صوت المجلس على مشروع القرار في الساعات األخيرة
ديسمبر/ كانون أول، قخر أيام العمل الجاد في األمم المتحدة قبل عطلة عيد الميالد ونهاية العام، 

 20وقخر أيام العمل الجاد إلدارة أوباما، قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب مقاليد البيت األبيض في 
 يناير/ كانون ثاني. 

إدارة أوباما األخيرة لحكومة نتنياهو، التي قاومت كل محاوالت وبدا القرار، بالتالي، وكأنه رسالة 
واشنطن لتحقيق تقدم ولو صغير في مسار التسوية، ولم تتردد في اللعب على التباينات الحزبية 
األمريكية الداخلية، عندما ذهب نتنياهو ليلقي كلمة مناهضة لالتفاق النووي مع إيران في الكونغرس 

. منحت إدارة أوباما الدولة العبرية صفقة مساعدات عسكرية هائلة وغير بدعوة من الجمهوريين
مسبوقة، وعطلت مشروع قرار إدانة االستيطان اإلسرائيلي طوال ما يقارب العام. وكان الدافع في 
الحالتين، على األرجح، المحافظة على الدعم اليهودي األمريكي للمرشحة الديمقراطية للرئاسة، 

وعندما أخفقت كلينتون في الفوز بالرئاسة، اختارت إدارة أوباما اللحظة األخيرة في  هيالري كلينتون.
 جدولي أعمال واشنطن واألمم المتحدة، لتوجيه صفعة مستحقة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية.

هذا، ربما، هو السياق الضيق للقرارس ولكن ثمة سياقا أوسع أكثر أهمية، وردود فعل على القرار ال 
اللة. كان المفترض أن تكون مصر، التي تمثل الكتلة العربية في مجلس األمن، هي من يقدم تقل د

مشروع القرار لمجلس األمن. ولكن، وقبل يوم واحد فقط من موعد التصويت، لم يخف الوفد 
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المصري في األمم المتحدة تلقيه األمر من الرئيس السيسي بسحب مشروع القرار من المجلس. ليس 
ب أن يتدخل رؤساء الدول في الخطوات الدبلوماسية الهامة لدولهم، ولكن مثل هذه من الغري

التدخالت ال يشار إليها في العلن وفي دوائر اإلعالم. والواضح أن الحالة المصرية هذه المرة أريد 
ة، لها أن تكون استثناء صريحًا. في حقيقة األمر، تعهد الوفد المصري في األمم المتحدة، ومن البداي

دورًا مزدوجًا. فمن جهة، تقدم الوفد المصري بمشروع القرار لمجلس األمن، إرضاء للكتلة العربية، 
 التي ما كان لمصر أن تحصل على مقعدها في مجلس األمن بدون دعمها. 

ومن جهة أخرى، كان الوفد المصري مطمئنًا إلى أن الواليات المتحدة، التي تملك حق الفيتو، ستمنع 
وع القرار. مع اقتراب موعد التصويت، اكتشف المصريون أن الواليات المتحدة لن تستخدم مرور مشر 

حق الفيتو ضد مشروع القرار، كما هي عادة الدبلوماسية األمريكية في ما يتعلق بالقرارات األممية 
المتحدة التي تستهدف الدولة العبرية وسياساتها. وهذا ما جعل السيسي يصدر أمره لممثليته في األمم 

بسحب المشروع من جدول أعمال المجلس. وكان مشهد المندوب المصري في المجلس مثيرًا للشفقة، 
عندما حاول مرتبكًا، بعد أن أقر مشروع القرار، تبرير موقف بالده وقرارها المفاجئ بسحب مشروع 

 القرار من جدول أعمال المجلس. 
صويت عليه أن حماية مصالح الدولة العبرية، وليس ما لم يخطئه كل من تابع ملف القرار وعملية الت

الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، كانت المحرك الرئيسي للموقف المصري. هناك أدلة متزايدة، بالطبع، 
 ، على التحالف الوثيق بين نظام السيسي وحكومة نتنياهو.2013ومنذ صيف 

ي القاهرة ضد أهالي قطاع غزة، وضد إجراءات الحصار القاسية التي اتخذها النظام االنقالبي ف
المواطنين المصريين في المنطقة الحدودية مع القطاع، بما في ذلك تدمير بلداتهم وقراهم، قصد بها 
حماية األمن اإلسرائيلي. ولم يحدث من قبل أن فرط نظام حكم مصري بالسيادة على أجواء بالده، 

في شبه جزيرة سيناء للطيران اإلسرائيلي. ولكن كما فعل نظام السيسي بفتح المجال الجوي المصري 
خطوة لم تكشف عمق التزام نظام السيسي بالمصالح اإلسرائيلية كما كشف مشروع قرار إدانة 

 االستيطان في مجلس األمن. 
وهنا تقع مفارقة دور األنظمة العربية في الصراع المديد على فلسطين. احتاج الفلسطينيون، منذ 

ل مئة عام، الدعم العربي، نظرًا للخلل الفادح في ميزان القوى. وفي المرحلة بعد اندالع الصراع قب
قيام دولة إسرائيل، ونظرًا للطبيعة التوسعية للمشروع الصهيوني، أصبحت الدول العربية طرفًا مباشرًا 
في الصراع. ولكن عجز الشرعية، الذي عانت منه أكثر األنظمة العربية، وضع حدودًا لدور هذه 
األنظمة. كلما أخفق نظام عربي في تأسيس شرعية كافية له، كلما تراجع الدور الذي استطاع لعبه 
في مجال القضية الفلسطينية. في النهاية، تطور عجز الشرعية ليدفع دواًل عربية إلى التحالف مع 
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لعالقة نظام الدولة العبرية، سعيًا للحصول على دعمها وتأييدها في الساحة الدولية. وهذا ما أسس 
السيسي الوثيقة بحكومة نتنياهو. يدرك السيسي هشاشة النظام الذي يقوده، ويدرك ضعف الشرعية 
التي يستند إليهاس ولذا، ف ن ذهاب السيسي إلى التحالف مع نتنياهو، ودفاعه الصريح عن المصالح 

 وباريس وواشنطن.اإلسرائيلية، هو وسيلته الستجداء التأييد والحماية اإلسرائيلية في لندن 
وال يقل رد الفعل اإلسرائيلي أهمية في قراءة قرار مجلس األمن. ولد القرار األممي مناخًا من الغضب 
والذعر والخيبة في إسرائيل، بالرغم من نجاح الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، طوال ما يقارب 

فراغها من محتواها . صب اإلسرائيليون غضبهم على السبعة عقود، في تعطيل القرارات الدولية واب
إدارة أوباما، التي سمحت بمرور القرار األممي، وشجعت على صدوره بالتأكيد، ووصفوا موقفها 
بالخيانة. ولكن هذا الغضب لم يستطع إخفاء مشاعر الذعر التي عكستها تصريحات مسؤولين 

األولى في الشرق األوسط، وكتابات صحافيين ومعلقين وشخصيات إسرائيلية عامة. الدولة النووية 
التي لم تتمتع في تاريخها بمناخ أمن وغياب تهديد كما تمتعت في السنوات القليلة الماضية، حولها 
قرار إدانة أممي واحد إلى ما يشبه الدولة المحاصرة، الدولة التي تشعر وكأن سقف العالم يوشك أن 

 يهبط على رأسها.
فلسطين من المتطلبات االستراتيجية لئمبراطورية البريطانية ولد مشروع الوطن القومي اليهودي في 

في شرق المتوسط. عندما كان يهود العالم الغربي ينظرون إلى الحركة الصهيونية باعتبارها تنظيمًا 
متطرفًا لمهاجرين أوروبيين شرقيين، ينشط على هام  المجتمعات اليهودية المستقرة، كانت بريطانيا 

التوفيق بين مصالحها في المشرق والتزاماتها تجاه حلفائها في فرنسا  تبحث عن حل لمعضلة
وروسيا. التقط حراس اإلمبراطورية البريطانية الفكرة الصهيونية الهامشية، وجعلوا منها وطنًا قوميًا 
لليهود في فلسطين، يرتبط ببريطانيا ويوفر مخرجًا لتحقيق مصالحها االستراتيجية على حساب 

فسيها. هذه العالقة العضوية بين دولة إسرائيل واألمبرياليات الغربية لم تقتصر على حلفائها ومنا
لحظة والدة المشروع الصهيوني، بل ظلت ترافقه طوال سنوات تبلوره، وقوفه على قدميه، توسعه، 
وتحوله إلى القلعة المسلحة الحصينة على ساحل المتوسط الشرقي. عملت بريطانيا على تأمين 

ليهودية إلى فلسطين طوال سنوات ما بين الحربين، ولم تقرر وضع نهاية لنظام االنتداب في الهجرة ا
فلسطين إال بعد تيقنها من قدرة الياشوف اليهودي على إقامة دولته وحماية وجود هذه الدولة. خالل 

دورًا حيويًا  العقود التالية، لعبت كل من فرنسا، في المرحلة األولى، ثم الواليات المتحدة، بعد ذلك،
 في تأمين التفوق العسكري لدولة إسرائيل، تعزيز مقدراتها االقتصادية، وحمايتها من القانون الدولي.

وهذا ما يجعل من التجهم الغربي في وجه إسرائيل مسألة بالغة الخطورة من وجهة نظر عموم 
عالقة العضوية مع القوى اإلسرائيليين، وتطورًا يستدعي مشاعر الذعر والحصار والخذالن. بدون ال
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الغربية، بدون غطاء هذه الدول وجدار حمايتها، حتى السالح النووي لن يوفر الشعور باألمن 
 واالطمئنان.

 29/12/2016، القدس العربي، لندن
 

 قرار مجلس األمن واستراتيجية المواجهة .58
 عاموس يدلين

رائيل والفلسطينيين هو سجل الذع ـ سجل النهاية لثماني سنوات جمود في المسيرة السياسية بين إس
. وكان الوصول إلى هذا السجل نتيجة استراتيجية فلسطينية تفضل التصدي 2334قرار مجلس األمن 

من إدارة أوباما وحكومات  إشكاليإلسرائيل في المؤسسات الدولية على المفاوضات، وسياسة وسلوك 
إلى حل الدولتين نحو النقطة األدنى لها منذ نتنياهو. يدفع هذا القرار المسيرة السلمية الساعية 

لى اتخاذ قرار 2008 . فالرئيس أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو قادا إسرائيل إلى هزيمة سياسية شنيعة واب
للغاية إلسرائيل وللمسيرة السلمية على حد سواء. أوباما، في خطوة مناهضة إلسرائيل قاسية  إشكالي

، ونتنياهو، بقصر نظره وبالشكل الذي أدار فيه األوسطالشرق وفظة، مس بحليفته الواضحة في 
هدية دبلوماسية للفلسطينيين، الذين  2016السياسة الخارجية اإلسرائيلية، منحا معا في نهاية العام 

 الدولية.  األسرةطهروا من المسؤولية عن الجمود في المسيرة السلمية وتلقوا مردودا سياسية هاما من 
والمغلوطة من جانب نتنياهو للساحة األمريكية والعالمية  اإلشكاليةالثمن على القراءة تدفع إسرائيل 
. فقد علق نتنياهو قماله على الكونغرس ـ ذات الكونغرس الذي حسب الدستور األخيرةفي السنوات 

ما يستخدم الفيتو في مجلس األمن. ك أناألمريكي ما كان يمكنه أن يمنع اتفاقا نوويا مع إيران أو 
اليهودية في شرقي  واألحياءخاف نتنياهو من جهته من أن يمد خطا فاصال بين الكتل االستيطانية 
عن تجميد البناء في  هادئالقدس وبين المستوطنات المنعزلة في يهودا والسامرة. فتفاهم 

كان سيجعل من الصعب على أوباما االمتناع عن التصويت في  األمنيالمستوطنات خلف الجدار 
 إخالء، التأخير في «قانون التسوية»روع قرار يمس ب سرائيل. وسلوك حكومة إسرائيل في مسائل مش

التي دفعت إدارة  األساسيةعمونه والدعوات في صالح ضم المناطق ج ـ كل هذه كانت العوامل 
. الفجوة بين خطاب رئيس اإلشكاليأوباما إلى االمتناع عن استخدام الفيتو على مشروع القرار 

التلقائية ضد إسرائيل  األغلبيةالمتحدة، حيث تنبأ من أماني قلبه عن نهاية  األمملوزراء نتنياهو في ا
/ديسمبر، تشير إلى قراءة األولكانون  23في هذه المؤسسة، وبين التصويت الجارف ضدها في 

 للواقع الدولي.  إشكالية
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لم تنجح في  األخرىإدارة أوباما هي  من جانب نتنياهو، ف ن اإلشكاليةكصورة مرقة لقراءة الواقع 
قراءة الرأي العام والساحة السياسية اإلسرائيلية، ولم تدرس فاعلية فرضياتها حول تقدم الحل للنزاع. 

اليهودية في  واألحياء، الكتل االستيطانية األمنفعدم القدرة على المالحظة بأنه يوجد في مواضيع 
ائيل، وان الجمهور اإلسرائيلي لن يكون مستعدا لألخذ واسع للغاية في إسر  إجماعشرقي القدس 

بمخاطر أمنية مثلما تم في الماضي، كانت في قلب المحاولة للمس بنتنياهو ـ والتي حققت نتيجة 
، 2004أوباما لكتاب بو  إلى شارون في نيسان/أبريل  إدارةإلى ذلك، ف ن تجاهل  إضافةمعاكسة. 

رئيس بيل كلينتون والتي تعترف بأن الكتل االستيطانية ستكون في التسوية التي طرحها ال مبادئوكذا 
لقاءفي إسرائيل شبهات كبيرة تجاه إدارة أوباما ونواياها.  أثاراإلسرائيلية،  األراضي معظم التهمة  واب

عن عدم التقدم نحو حل الدولتين على إسرائيل وعلى مسألة المستوطنات، إلى جانب تجاهل 
 مبادئلسطينيين في وقف المسيرة السياسية )الفلسطينيون هم الذين لم يقبلوا المساهمة الحاسمة للف

 اإلدارة إمكانيةاإلطار لالتفاق التي صاغها وزير الخارجية جون كيري( ـ كل هذه مست بشدة في 
أوباما تراثا  إدارة« استكملت» األمنللتقدم في المسيرة السلمية. في هذه الخطوة األخيرة في مجلس 

: الوقوف جانبا حيال ما يجري في سورياس عدم القدرة على األوسطفي الشرق  اإلخفاقاتمن  اإشكالي
يرانس سلسلة أزمات ثقة بين إاالنتصار على داع س خلق فراغ في المنطقة، دخلت  ليه روسيا واب

 وبين كل حلفائه في المنطقة.  اإلدارة
للفلسطينيين لقاء رفضهم الوصول إلى  جائزة أغلى من الذهب اإلدارةبعدم استخدام الفيتو، منحت 

جدا احتمال استئناف المفاوضات الثنائية بين الطرفين  وأضعفتمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، 
 أكثريسمحوا ألنفسهم بأن يعرضوا موقفا  أنوتقدمها في المستقبل المنظور. فالفلسطينيون ال يمكنهم 

أ ـ بأن تلبية مطالبهم ستأتي من األمم المتحدة، واالستنتاج ـ بالخط األمناعتداال من موقف مجلس 
إسرائيل، بالمقابل، فيمكنها أن تأتي إلى المفاوضات بشروط  أماوليس عبر المفاوضات مع إسرائيل. 

انسحاب من »قول مسبق وأولي يتعلق بالحدود بينها وبين الدولة الفلسطينية المستقبلية. وبدال من 
ستلتقي إسرائيل كنقطة انطالق حدود  242، كما ينص قرار «بهاالمناطق إلى حدود أمنية ومعترف 

، بما في ذلك في شرقي القدس. مرة أخرى، كصورة مرقة لقطيعة حكومة إسرائيل عن البيت 67
لم تبذل أي جهد لتنسيق مواقفها مع إسرائيل  أوباماإدارة  أن، من المهم التشديد على األبيض

 و مالالكامنة فيه لمواصلة المفاوضات  األلغامتعطل مفعول ولمحاولة تلطيف حدة القرار، وهكذا 
 الوصول إلى حل الدولتين.
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 القرار إشكالي في سبعة أبعاد:
حكم الحائط الغربي » إن، والذي يقول 2334ـ من ناحية إسرائيل، النهج الذي في أساس قرار  1

، يبدد كل «لون موريهأحكم حي راموت في القدس كحكم مستوطنة »أو « كحكم مستوطنة يتسهار
 أمل في إدارة مفاوضات تكون غايتها التقدم بتسوية الدولتين.

 إلمالءـ يعزز القرار الرفض الفلسطيني واستراتيجية االمتناع عن المفاوضات مع إسرائيل، انتظارا  2
التسوية. وعليه، ف ن القرار سيشجعهم على التمسك برفض العودة إلى المفاوضات  لمبادئدولي 

 المرونة.و 
ـ يزيد القرار خطر الدعاوى ضد إسرائيليين على المستوى السياسي والعسكري في المحكمة الدولية  3

للزعماء والقادة اإلسرائيليين سيكون من الصعب خوض « الصيد القضائي»في الهاي. وفي أجواء 
 مفاوضات للسالم.

شجيعا معنويا وسياسيا قابل للترجمة ـ حركة نزع الشرعية والمقاطعة على إسرائيل ستتعزز وتلقى ت 4
 إلى خطوات قانونية، سياسية، جماهيرية واقتصادية.

ـ يضع القرار المسألة اإلسرائيلية كصخرة خالف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الجمهور  5
 األمريكي ويهدد التأييد من الحزبين طويل السنين إلسرائيل.

اإلسرائيلي، الذي قسم هام منه يقوم على أساس الحلف مس بالردع  أيضاـ ثمة في القرار  6
 االستراتيجي مع الواليات المتحدة ودعمها إلسرائيل.

كل ثالثة  ب عطائهالعام مطالبا  األمينـ تقرير في المواضيع التي يتناولها القرار، والذي سيكون  7
مستمرة لمناهضة  ، سيضمن اهتماما مواظبا للمسألة على حساب مواضيع أهم ويغذي حملةأشهر

 إسرائيل.
المتحدة  األممومع ذلك، من المهم التشديد على أن القرار لم يتخذ تحت الفصل السابع لميثاق 

المتحدة، دون  األممضد إسرائيل من  أخرىوبالتالي ف نه ال يسمح باتخاذ عقوبات وخطوات عملية 
عطفا إلسرائيل من  أكثرتحدة، والتي هي الجديدة في الواليات الم اإلدارةقرار قخر. يمكن التقدير بأن 

 هذا الفصل. أساسإدارة أوباما، ستستخدم الفيتو على كل محاولة لالنتقال إلى قرارات على 
 

 ما هو الصحيح إلسرائيل أن تفعله؟
من األهم توجيه النظر إلى المستقبل من االنشغال في تحليل الماضي للطريق  2016في ختام العام 

. ينبغي االستعداد بهدف حصر ا ثار السلبية لهذا القرار وبلورة سياسة 2334ار التي أدت إلى قر 
 الذي يخلقه.  اإلشكاليمناسبة أكثر إلسرائيل، في ضوء الوضع السياسي 
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والخيانة، حتى لو كان ممكنا تفهمه، ليس أساسا  اإلهانةالغضب،  إحساسفي المدى القصير ـ 
و كان هاما جباية ثمن من السلطة الفلسطينية التي بادرت إلى سليما لسياسة متوازنة وناجعة. حتى ل

ـ موعد دخول الرئيس دونالد ترامب إلى  2017كانون الثاني/يناير  20الخطوة، يجب تأجيل الرد حتى 
خطوات الضم الواسعة فلن تكون صحيحة بأي حال وستكون خطأ يؤدي إلى  أما. األبيضالبيت 

خطوات أخطر ضدها. وبالمقابل، ف ن تعزيز االستيطان في القدس  حتى إلى أوتعميق عزلة إسرائيل 
وفي الكتل االستيطانية، تشجيع نقل السفارة األمريكية إلى القدس واالعتراف بالمكانة الحالية للجوالن 

 الوافدة.  اإلدارةفكفيلة بأن تكون خطوات تنسقها إسرائيل مع 
 يجب أن تكون ثالث فرضيات:  اإلسرائيلية طويلة المدى االستراتيجيةفي أساس 

ـ إدارة أوباما ستكون أكثر ودا إلسرائيل، وسيكون ممكنا التوصل معها إلى تفاهمات رفضتها إدارة  1
 أوباما بثبات. 

ـ العودة إلى المفاوضات ليست ممكنة عقب الرفض الفلسطيني ـ فما بالك أن وضع اتفاق شامل  2
)ليس مع السلطة الفلسطينية، وبالتأكيد ليس  2334تخاذ قرار ونهائي لم يكن قابال للتنفيذ حتى قبل ا

من ذلك على التحقق بعد اتخاذ القرار، الذي من المتوقع أن يدفع  أصعبمع حماس( ـ وسيكون 
مواقف الفلسطينيين نحو التطرف ويرص صفوف الجمهور اإلسرائيلي من خلف الحاجة إلى تعزيز 

 االستيطان في القدس وفي الكتل.
لكن الوضع الراهن ليس جيدا إلسرائيل، ويجب المبادرة إلى تغيير يحفظ أفق حل الدولتين، ـ و  3

ولكنه يؤدي إلى هناك بطريقة ممكنة في الظروف الحالية. يجب التقدم نحو االنفصال عن 
الفلسطينيين بطريقة منضبطة، حذرة وصبورة، تحمي المصلحة اإلسرائيلية في أن تكون دولة يهودية، 

 في العالم. واألخالقيةطية، قمنة وعادلة، ترمم مكانتها السياسية ديمقرا
نعرض على إدارة أوباما اقتراحا إسرائيليا لخطوات عملية  أنهذه الفرضيات من الصحيح  أساسعلى 

في أساسها مبادرة إسرائيلية فاعلة لتصميم واقع محسن، في ظل التصدي لالدعاءات بأن 
 المستوطنات هي عائق للسالم.

يكون من الصحيح إلسرائيل أن تتبنى استراتيجية فاعلة، في مركزها توافقات مع الواليات المتحدة س
حول التمييز بين االستيطان في الكتل والمستوطنات المنعزلة ـ حيث تجمد إسرائيل البناء. وفي نظرة 

ة أعمال غايتها الدولتين في المستقبل، من خالل سلسل بأفقأوسع، صحيح أن تثبت إسرائيل التزامها 
تبادر إسرائيل  أنصحيح  اإلطارليها هي نفسها. في هذا إتغيير في الميول الحالية، تبادر  إحداث

إلى خطوات لتشجيع البناء للمؤسسات الفلسطينية الفاعلة وتوسيع حكمهم الذاتي، تثبيت منظومة 
قامةاقتصادية فلسطينية مستقرة،  كل هذ كأساس لدولة بنى تحتية تسمح بتواصل مواصالتي ـ  واب
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الدول العربية البرغماتية في تحقيق هذه  إشراكفلسطينية عند نشوء الظروف إلقامتها. من المهم 
ترامب وبقيادتها. مفهوم أن مثل هذا التغيير في السياسة ستكون له أيضا  إدارةمن  ب سنادالسياسة، 

برئيس الوزراء أن يلجم الخطوات مضاعفات في الساحة الحزبية في إسرائيل، وفي هذه الساحة يجدر 
المتطرفة لهوام  اليمين، التي تملي مؤخرا خطوات حكومته من خالل السياسة والتشريع اللذين 

 يسيئان لمكانة إسرائيل في الساحة الدولية.
الوحيد. من المهم إال تنجر إسرائيل إلى  وأحياناإلسرائيل،  األهمالواليات المتحدة هي الحليف 

جمهورية ـ الديمقراطية وتعود لتكون مدعومة من الحزبين. كما من المهم أن تعود لتثبت المواجهة ال
الثقة بين الدولتين، وال سيما بين زعيميهما ـ الثقة التي انتهكها الطرفان في فترة الرئيس أوباما 

ن، والتي للعالقات الخاصة والقوية بين الدولتي وحكومات نتنياهو. من المهم العودة للبناء معا أسس
 ستضمن المصالح الحيوية لكلتيهما.

 28/12/2016نظرة عليا 
 29/12/2016القدس العربي، لندن، 
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