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 40 أسامة أبو ارشيد ...الخلل في العالقات األميركية اإلسرائيلية  51.

 42 براك ربيد ...صهيوني في واشنطن  52.
 

 45 :كاريكاتير
*** 

 
 واشنطن: سنستخدم الفيتو ضد أي قرار لألمم المتحدة يعترف بدولة فلسطينية .1

قال نائب مستشار األمن القومي األمريكي، بن رودز، األربعاء، إن إدارة الرئيس  :واشنطن
ر لألمم المتحدة يفرض حاًل سلميًا األمريكي، باراك أوباما، ستستخدم حق النقض )الفيتو( ضد أي قرا

أو يعترف بدولة فلسطينية، كما نفى بشكل قاطع وقوع اجتماع بين مسؤولين في واشنطن ومسؤولين 
مصريين أو فلسطينيين قبل التصويت على قرار مجلس األمن في األمم المتحدة بإدانة االستيطان 

 اإلسرائيلي.
ر الخارجية األمريكي، جون كيري، الحاد لقرار إسرائيل وكان رودز يتحدث بعد ساعات من انتقاد وزي

 ببناء مستوطنات في الضفة الغربية، قائاًل إن ذلك يدمر إمكانية قيام دولة فلسطينية.
، جيك تابر، سؤااًل لرودز، قائاًل: "لمجرد التوضيح، عندما يقول CNNإذ وجه مقدم برامج شبكة 

، وهو أمر غامض بعض الشيء، فهو يقول إن ‘هذه ليست الخيارات التي سنأخذها’)كيري( 
الواليات المتحدة ستستخدم حق النقض ضد أي قرار لألمم المتحدة يمكن أن يفرض حاًل للسالم أو 

 قد يعترف بدولة فلسطينية؟"
 ليرد رودز: "نعم،" مضيفًا: "لقد أوضحت ذلك مرارًا وتكرارًا، جيك."

هات الحالية على أرض الواقع، وخاصة النشاط وأضاف رودز: "نحن نركز على هذا ألن االتجا
االستيطاني اإلسرائيلي الحالي، هو ما جعل حل الدولتين شبه مستحيل، وخلق واقعًا يكون لديك حل 

 دولة واحدة ُتحتل فيه الضفة الغربية بشكل متكرر من قبل المستوطنات اإلسرائيلية."
سؤولي البيت األبيض أو مسؤولي وزارة وسأل تابر رودز: "هل كان هناك أي اتصال مسبق بين م

الخارجية وكبار المسؤولين الفلسطينيين أو المصريين بشأن القرار الذي قدمته مصر أمام مجلس 
 األمن األسبوع الماضي؟"

ليرد رودز: "أعتقد أنه من السخيف أن نتحدث حتى عن تقرير في صحيفة شعبية مصرية عن 
طيع قوله لكم بكل تأكيد هو أننا لم نصغ القرار الذي ُقدم )أمام اجتماع لم يحدث قط،" وتابع: "ما أست

 مجلس األمن(. وهذا أمر كان الفلسطينيون والمصريون يعملون عليه منذ وقت."
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وأضاف رودز: "نحن ال نتراجع عن امتناعنا عن )التصويت على( هذا القرار ألننا نعتقد أنه كان 
 ائيلية هي التي تحاول اإللهاء عن النقاش الحقيقي."الشيء الصحيح.. وأعتقد أن الحكومة اإلسر 

 29/12/2016أن،  أنسي 
 

 السابقين الكنيست ونواب الوزراء من عددا   يضم وفدا   عباس يستقبل .2
 فةي الرئاسةة بمقر الخميس، يوم ظهر عباس، محمود السلطة الفلسطينية رئيس وفا: استقبل – هللا رام

 لجنةةةة رئةةةيس بحضةةةور سةةةابقين، كنيسةةةت ونةةةواب الةةةوزراء مةةةن عةةةددا ضةةةم إسةةةرائيلياً  وفةةةداً  هللا، رام مدينةةةة
 .المدني محمد اإلسرائيلي المجتمع مع التواصل

 علةةةى القةةةائم والةةةدائم العةةةادل السةةةالم لتحقيةةةق تسةةةعى الفلسةةةطينية القيةةةادة أن اللقةةةاء، خةةةالل عبةةةاس، وأكةةد
 2334 رقةم القةرار مشةروع علةى وباألغلبيةة األمةن مجلةس تصةويت إلةى مشةيراً  الدوليةة، الشةرعية قرارات

 .السالم لمعسكر حقيقي انتصار هو
 الفلسةةةطيني الصةةةراع إلنهةةةاء تقةةةود وحقيقيةةةة جةةةادة لمفاوضةةةات المجةةةال يفةةةتح القةةةرار هةةةذا أن إلةةةى وأشةةةار

 .العربية السالم ومبادرة الدولية، الشرعية ومرجعيات وقرارات الدولتين، حل مبدأ على اإلسرائيلي
 29/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 واألردن فلسطين بين مباشر استيراد.. "إسرائيل" وساطة بدون مرة ألول .3

 خضةار شةحنة أول األربعاء، حسين الملك جسر طريق عن الفلسطينية، األراضي إلى عبرت الخليل:
 .اإلسرائيلي الجانب وساطة بدون الفلسطينية السوق إلى مباشرة أردنية
 علةةى اإلسةةرائيلي الجانةةب مةةع تفةةاهم مةةذكرة بتوقيةةع مةةؤخراً  قمنةةا:" سةةلطان سةةفيان. د زراعةةةال وزيةةر وقةةال

 بحسةةب فلسةطينيين، مسةتوردين خةالل مةن األردن، مةن والحيوانيةة الزراعيةة المنتجةات باسةتيراد السةما 
 ".الفلسطيني للسوق المطلوبة والكميات المواصفات

 ومسةةةتوردين أردنيةةةين مصةةةدرين بةةةين تةةةتم كانةةةت اليةةةوم، هةةةذا قبةةةل األردنيةةةة، المنتجةةةات اسةةةتيراد عمليةةةات
 .الفلسطيني السوق في وبيعها المنتحبات بشراء فلسطينيين تجار يقوم ثم ومن إسرائيليين
 الزراعةةةة وزارة مةةةع عقةةةدناها التةةةي واللقةةةاءات لالجتماعةةةات تكلةةةيالً  هةةةذا يةةةأتي:" الزراعةةةة وزيةةةر وأضةةةاف
 ".األردنية

 30/12/2016القدس، القدس، 
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 الشرعية المحاكم لدى للعمل شرعيا مأذونا 53 ينتعي .4
 الةةدكتور اإلسةةالمية والعالقةةات الدينيةةة للشةةؤون الةةرئيس مستشةةار فلسةةطين قضةةاة قاضةةي هللا: أعلةةن رام

 .الشرعية المحاكم لدى للعمل شرعيا مأذونا 53 تعيين عن الخميس، اليوم الهباش، محمود
خالص بجد العمل إلى الجدد، المأذونين الهباش ودعا  للمةواطنين الفضةلى الخةدمات تقةديم اجةل من وا 

 .عليهم والتسهيل
 29/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 دوالر مليون 290 مقابل عاما   20 «بالتل» اتصاالت رخصة تجدد الفلسطينية الحكومة .5

 اتصةةاالت رخصةةة تجديةةد علةةى أمةةس الفلسةةطينية الحكومةةة وافقةةت: رويتةةرز – الغربيةةة هللا، الضةةفة رام
 مليةةون 290 مقابةةل عامةةاً  20 لمةةدة «بالتةةل» الفلسةةطينية االتصةةاالت لشةةركة والمحمةةول الثابةةت الهةةاتف
 .دوالر

 االتصةةاالت شةةركة هةةو المحمةةول التصةةاالت ثةةان مشةةغل رسةةمي بشةةكل الفلسةةطينية السةةوق فةةي ويعمةةل
 .ترخيص بدون تعمل التي ائيليةاإلسر  الشركات من عدد إلى باإلضافة/ موبايل الوطنية/ الوطنية

 30/12/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ترامب - نتنياهو لمواجهة جديدة بأدوات 2017 العام في يتسّلحون تقرير: الفلسطينيون .6
 فةي يةأملون مهمةة تطةورات بثالثةة متسةلحين الجديدة السنة الفلسطينيون يونس: يدخل محمد - هللا رام
 الةةةرئيس مةةع نتانيةةةاهو بنيةةامين المتطةةةرف اإلسةةرائيلي الةةوزراء رئةةةيس تحةةالف مواجهةةةة فةةي تسةةاعدهم أن

 أجةل مةن الطويلة معركتهم طريق في جديدة سياسية إنجازات ومراكمة ترامب، دونالد الجديد األميركي
 .الدولة
 فةي المسةتوطنات بنةاء بوقةف إسرائيل يطالب الذي 2334 الرقم األمن مجلس قرار التطورات هذه أولى

 األميركةي الخارجيةة وزيةر خطةاب التطورات هذه وثاني. الشرقية القدس فيها بما فلسطينية،ال األراضي
 مةةن الرابةةع حةةدود علةةى مسةةتقلة فلسةةطينية دولةةة بإقامةةة السياسةةي الحةةل معةةايير حةةدد الةةذي كيةةري جةةون

 الةةدولي بةةاريس مةةؤتمر التطةةورات هةةذه وثالةةث. اليهوديةةة إسةةرائيل دولةةة جانةةب إلةةى 1967 عةةام حزيةةران
 .المقبل الشهر من عشر الخامس في المرتقب مللسال
 دونالةد الجديةد األميركةي الةرئيس لقةدرة حةداً  ستضع الثالثة التطورات أن الفلسطينيون المسؤولون ويرى
 ال مقبلةةة سياسةةية عمليةةة ألي مناسةةباً  يةةراه مةةا لقبةةول الفلسةةطينيين علةةى ضةةغوط ممارسةةة علةةى ترامةةب
 .السياسي الحل أمام عقبة واستيطانها احتاللها في يرى ال لتيا إلسرائيل الكامل انحيازه فيها يخفي
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 سةيعملون الفلسةطينيين إن عريقةات، صائب الدكتور التحرير منظمة في المفاوضات دائرة رئيس وقال
 علةى السياسةية اإلنجةازات من المزيد حصد في الجديدة التطورات على البناء على المقبلة المرحلة في

 إلةى السةعي مةن الفلسطينيين ستمكن الالحقة والتطورات 2334 القرار أن ورأى .االحتالل إنهاء طريق
 اتفاقةةات علةةى الموقعةةة الةةدول وحمةةل المتحةةدة، األمةةم فةةي العضةةوية كامةةل عضةةو مكانةةة علةةى الحصةةول
 حمايةةة يةةوفر بمةةا الفلسةةطينية، األراضةةي علةةى االتفاقةةات تلةةك تطبيةةق علةةى 1949 للعةةام األربعةةة جنيةةف
 المحكمةةة تجريةةه الةةذي التحقيةةق وتسةةريع اإلسةةرائيلي، االحةةتالل مةةن وأرضةةه سةةطينيالفل للشةةعب دوليةةة

 .االستيطان في الدولية الجنائية
 سيشةةكل 2334 القةةرار أن زملةةط، حسةةام الةةدكتور االسةةتراتيجية للشةةؤون عبةةاس الةةرئيس مستشةةار ويةةرى
 القضةةية وتبنةةى يطان،االسةةت فةةي األولةةي تحقيقهةةا لتسةةريع الدوليةةة الجنائيةةة المحكمةةة أمةةام مهمةةة وثيقةةة

 .الفلسطينيين من المرفوعة
 المرحلةة فةي الفلسةطينية القضةية تدويل على يقوم الفلسطينية للقيادة الرئيس الرهان أن المراقبون ويرى
حةداث المقبلة  الةذي التةدويل ويتمثةل. الةدولتين حةل لمصةلحة اإلسةرائيلي السياسةي المشةهد فةي تغييةر وا 
 بدولةةةة فرنسةةةا، المقةةةدم وفةةةي األوروبيةةةة، خصوصةةةاً  العةةةالم، دول تةةةرافاع فةةةي الفلسةةةطينيون إليةةةه يسةةةعى

 إسةةرائيل علةى دوليةة ضةةغوط وتوجيةه المتحةدة األمةم فةةي عضةو دولةة مكانةةة علةى وحصةولهم فلسةطين،
 .فلسطين دولة أراضي من لالنسحاب

  30/12/2016الحياة، لندن، 
 

 المصري القاهرة ال تنقطع وبحثنا عودة الدور معأبو مرزوق: لقاءاتنا  .7

المكتةب السياسةي  عضةو مع"القدس" حوارا صحفيا مقتضبا عبر الهاتف  أجرت :خالد أحمد -القاهرة 
 وكان هذا الحوار: المصريين،مسؤولين لقاءه العقب انتهاء ، مرزوق أبوموسى  د.لحركة "حماس" 

 
ا جــرى فــي "القــدس": لمــاذا هــذا الزيــارة وبهــذا التوقيــت، وهــل هــي زيــارة رســمية أم شخصــية، ومــاذ

 اللقاء هذا اليوم مع المسؤولين المصريين؟
مةةرزوق: الزيةةارة طبيعيةةة وتواصةةل "حمةةاس" ومصةةر ضةةروري سةةواًء كانةةت الزيةةارة رسةةمية أو غيةةر  أبةةو

ذلةةةك، واللقةةةاء بالمسةةةؤولين المصةةةريين ال ينقطةةةع، والتقينةةةا بهةةةم فةةةي هةةةذه الزيةةةارة السةةةريعة التةةةي سةةةيعقبها 
م القضية الفلسطينية والمسةائل الثنائيةة سةواًء كةان ذلةك مةا يتعلةق زيارات موسعة، وبحثنا في كل ما يه

بالمصالحة الفلسطينية وعودة الةدور المصةري، كةذلك تةم إطةالع اإلخةوة المصةريين علةى مةا جةرى فةي 
جةةرى فةةي اللقةةاءات الجانبيةةة األخةةرى فةةي سويسةةرا  لقةةاءات الدوحةةة ومةةا تةةم التوصةةل إليةةه، وكةةذلك مةةا
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المنةةةوي عقةةةده فةةةي رام هللا للمجلةةةس الةةةوطني الفلسةةةطيني وموقةةةف الحركةةةة  وغيرهةةةا، كمةةةا ناقشةةةنا اللقةةةاء
، وأكةةدنا علةةى رؤيتنةةا فةةي إعةةةادة االحةةتاللالةةرافض ألي اجتمةةاع علةةى المسةةتوى الةةوطني تحةةت حةةراب 

للمنظمة بتجديد مؤسساتها وهيئاتها ودخول الجميع في المنظمة كما نصت " اتفاقية مةارس/  االعتبار
. كمةا ناقشةنا ملةةف معبةر رفةح وتطةويره وفتحةةه بشةكل متطةور كمعبةر تجةةاري  فةي القةاهرة" 2005آذار 

المشةترك خاصةة أمةن الحةدود وترتيبةات  االهتمةامومعبر لألفراد. هةذا باإلضةافة إلةى كةل القضةايا ذات 
 الدخول والخروج ألهلنا في قطاع غزة.

 
ودتــه خــالل هــذا "القــدس": لمــاذا تــم تأجيــل عــودة إســماعيل هنيــة إلــى القطــاع، حيــث أعلــن عــن ع
 الشهر حسب تصريحات سابقة لكم؟ ومن المفترض أنه بصحبتكم في هذا الزيارة؟

األمنية في فترة  االستعداداتمرزوق: سبب التأجيل يعود للظروف األمنية في سيناء، ورفع درجة  أبو
ه األيام أعياد الميالد، وكالمكم صحيح كان مرتب بالفعل لعودة األخ إسماعيل هنية للقطاع خالل هذ

لوال التأخير العارض بسبب األوضاع األمنية في طريةق عودتةه إلةى غةزة، والتأجيةل لفتةرة قصةيرة، وتةم 
 الترتيب للزيارة وللعودة مع المسئولين المصريين في قادم األيام.

 
"القدس": ماذا عن اللغط الدائر بشأن عقد جلسة المجلس الوطني، وحقيقـة موافقـة "حمـاس" علـى 

عـات اللجنـة التحضــيرية كمـا صـرح بــذلا بعـض قيـادات فـتو؟ ومــا هـو مـوقفكم حــال حضـور اجتما
 تقرر عقد جلسات المجلس في رام هللا؟

مةةرزوق: تةةم مراجعتنةةا مةةن قبةةل بعةةض اإلخةةوة فةةي فةةتح حةةول حضةةورنا اللجنةةة التحضةةيرية لمنظمةةة  أبةةو
تصةل وعنةد وصةولها  التحرير والخاصة باجتمةاع المجلةس الةوطني الفلسةطيني وأبلغةتهم بةأن الةدعوة لةم

 سندرسها في المكتب السياسي، وسنبلغ األخ أبو األديب بالموقف ونحن بانتظار الدعوة.
أما عقةد المجلةس الةوطني الحةالي فةي رام هللا فةنحن لسةنا جةزءًا مةن هةذا المجلةس القةديم، واتفاقنةا الةذي 

ة لجنةة منظمةة التحريةر وقعنا عليه لدخولنا نحن والجهاد اإلسالمي فةي المجلةس الةوطني هةو عبةر آلية
المشةةةةكلة، مةةةةن أمانةةةةة المجلةةةةس الةةةةوطني الحةةةةالي والةةةةرئيس محمةةةةود عبةةةةاس وأعضةةةةاء اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة 
للمنظمةة، واألمنةاء العةةامين للفصةائل الفلسةطينية مةةن غيةر األعضةةاء فةي اللجنةة التنفيذيةةة، وكنةا نتوقةةع 

وترتيبةات أخةرى  االنتخابةاتانون أعمالهةا بعةد أن قةدمنا اقتراحةات حةول قة السةتئناف الجتماعهاالدعوة 
، كمةةا أننةةا نةةرفض عقةةد المجلةةس تحةةت لالنعقةةادذات صةةلة فةةي فتةةرة سةةابقة، ولةةذلك يجةةب دعةةوة اللجنةةة 

بالحضةةةور مةةةن عدمةةةه  االحةةتالللةةةيس لعةةدم تمكةةةن الكثيةةةرين مةةن الحضةةةور، ولةةةتحكم  االحةةةتاللسةةيطرة 
 .االحتاللننا نعقده تحت فحسب، بل لعوامل تأثيره على مخرجات البرنامج الوطني وتوجهاته كو 
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جديـدة لــ"حماس" وتوقعـات  انتخابيـة"القدس": كيـف هـي األجـواء قبـل أيـام مـن بـدء إجـراءات دورة 

 المحللين والمراقبين تحصر الرئيس الجديد للحركة بينكم وبين األستاذ إسماعيل هنية؟
انتخابية تبدأ من القاعدة  مرزوق: األجواء طبيعية؛ وكما جرت العادة كل أربع سنوات، هناك دورة أبو

للقمةةةة، ولةةةم نتخلةةةف عةةةن ذلةةةك منةةةذ التأسةةةيس وحتةةةى اليةةةوم؛ وهةةةذا موضةةةع فخةةةر لحركتنةةةا، والتةةةزام منةةةا 
رغةم قسةوة كةل الظةروف؛ كمةا أنةه ال  االنتخابةاتبالمؤسساتية ولوائح الحركة وانضةباطاتها فةي مواعيةد 

بالنسةةبة لموقةةع رئةةيس الحركةةة كةةل يوجةةد تنةةافس بةةين أبنةةاء الحركةةة علةةى شةةغل أي موقةةع مةةن المواقةةع، و 
لمةةن يقةةود الحركةةة فةةي المرحلةةةة  االختيةةارأعضةةاء الشةةورى مرشةةحين محتملةةين والشةةورى هةةي صةةةاحبة 

 القادمة.
 29/12/2016القدس، القدس، 

 
 الحالي َتهّرب من المصالحة الوطنيانعقاد المجلس  :الحية .8

ومةة اإلسةالمية "حمةاس" د. خليةل اعتبةر عضةو المكتةب السياسةي لحركةة المقا: يحيى اليعقةوبي -غزة 
الحية، أن أي دعوة النعقاد المجلس الوطني الحالي هةو "تههةر"ب" مةن اسةتحقاق المصةالحة، مشةيرا فةي 

 الوقت ذاته إلى أن الترتيبات جارية لعقد لقاء بين وفد من حركة حماس والسلطات المصرية.
مةةةع إعةةادة تشةةةكيل مجلةةس وطنةةةي وقةةال الحيةةة فةةةي مقابلةةة مةةةع صةةحيفة "فلسةةةطين"، أمةةس: إن حركتةةه "

جديد، وانتخاب وتشكيل مؤسساته ومؤسسات منظمة التحرير بكاملهةا، دون تهةرب مةن هنةا أو هنةاك، 
 ونؤكد على ضرورة االنتخابات كما نص االتفاق عليه".

وأضاف الحية أنه ال علم لديه بأن هنةاك دعةوة وجهةت لحمةاس بهةذا الصةدد، مؤكةدا التةزام حركتةه بمةا 
، 2011واتفةةاق القةةاهرة فةةي مةةايو/ أيةةار  2005ع عليةةه ببنةةود المصةةالحة فةةي إعةةالن القةةاهرة تةةم التوقيةة

عادة تشكيل  واللذين يؤكدان على وجوب إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وا 
 المجلس الوطني باالنتخابات حيثما أمكن، مؤكدا أن حركته ملتزمة بذلك.

تي وصفها الحية، كمةا تحةاول فةتح ورئيسةها محمةود عبةاس القيةام بهةا، "سةتكون أما عملية "الترقيع"، ال
محاولةةةةة فاشةةةةلة وتهرًبةةةةا مةةةةن اسةةةةتحقاقات المصةةةةالحة"، مؤكةةةةدا أن حمةةةةاس "لةةةةن تكةةةةون جةةةةزءا مةةةةن هةةةةذا 

 الموضوع".
وبشةةأن المصةةالحة، طالةةب الحيةةة عبةةاس أن يحةةول التصةةريحات التةةي قالهةةا وأن يسةةتثمر األجةةواء التةةي 

المةةؤتمر السةةابع لفةةتح فةةي أواخةةر نةةوفمبر/ تشةةرين ثةةاني الماضةةي لتحقيةةق المصةةالحة صةةاحبت انعقةةاد 
 بشكل جدي وفعلي.
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وأعةةرب عضةةو المكتةةب السياسةةي لحركةةة حمةةاس عةةن أملةةه أن "تكةةون فةةتح جةةادة بالمصةةالحة"، مطالبةةا 
عةدة إياها أن تنسجم مع كل القرارات الوطنية بضرورة إنهةاء االنقسةام وتحقيةق الوحةدة الوطنيةة علةى قا

 تطبيق كل االتفاقيات التي وقعوا عليها، رزمة كاملة دون انتقائية من هنا أو هناك.
وحةةةةول عالقةةةةة حركةةةةة حمةةةةاس بمصةةةةر، بةةةةين الحيةةةةة أن لةةةةدى حركتةةةةه رؤيةةةةة فةةةةي التعامةةةةل مةةةةع القضةةةةية 
الفلسطينية ومستجداتها والتعامل مع الواقع الفلسطيني بشكل عام، وقطاع غزة بشةكل خةاص سةتقدمها 

 ا اإلطار.لمصر في هذ
ورد الحية على سؤال "فلسطين" حول المطالب األمنيةة المصةرية، التةي كانةت مطروحةة فةي االجتمةاع 
السابق بين حركته ومصر، أجاب الحية بأن حماس قامةت بالةدور الةذي يجةب أن تقةوم بةه فةي حمايةة 

ين وأكةةد أن ذلةةك واجةةب وطنةةي ودينةةي وأخةةوي بةة الحةةدود، ومنةةع أي ضةةرر يةةذهب لمصةةر مةةن القطةةاع.
الشةةةعبين الفلسةةةطيني والمصةةةري سةةةواء اتفقةةةت الحركةةةة مةةةع السةةةلطات المصةةةرية أو لةةةم تتفةةةق، مؤكةةةدا أن 

 حركته ال تتدخل بشؤون مصر الداخلية وال األمنية أو السياسية.
 29/12/2016فلسطين أون الين، 

 
 مكان أكثر منبالداخلية غير مرتبطة بعودة هنية وقادرون على عقدها  حماسانتخابات  :البردويل .9

، أن «القةةدس العربةةي»أشةةرف الهةةور: كشةةف قيةةادي بةةارز فةةي حركةةة حمةةاس فةةي تصةةريحات لةةة  –غةةزة 
موعد االنتخابات الداخلية للحركة، غير مرتبط بعودة نائب رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى 

ت قريبة قطاع غزة، وأكد في الوقت ذاته أن ترتيبات عقدها تسير بشكل منظم، وتحدث عن عقد لقاءا
 مع المسؤولين المصريين، من أجل تجاوز مرحلة القفز عن حماس خالل التعامل مع القطاع.

وقةةةال الةةةةدكتور صةةةال  البردويةةةةل القيةةةادي فةةةةي حمةةةاس، إن التحضةةةةيرات إلجةةةراء االنتخابةةةةات الداخليةةةةة 
 ، الفتا إلى أن االنتخابات ستجري في موعدها المحدد.«تسير بشكل منتظم»للحركة، 

سؤال إن كةان البةدء فةي إجةراء االنتخابةات خاصةة فةي قطةاع غةزة، مرتبطةا بعةودة هنيةة مةن وردا على 
الخةةارج، حيةةث يوجةةد ادن فةةي دولةةة قطةةر، بعةةد أن وصةةلها منةةذ انتهةةاء موسةةم الحةةج، نفةةى ذلةةك، وقةةال 

 «.االنتخابات من الممكن أن تجري في غزة، في ظل وجود أبو العبد )هنية( في قطر»
الظةروف «على قدرة حركة حماس على إجراء االنتخابات في ظل مةا وصةفها بةة إلى ذلك أكد البردويل

إمكانيةة إجةراء االنتخابةات فةي عةدة أمةاكن، حةال عةدم القةدرة علةى  إلةى، وهةو بةذلك يشةير «االستثنائية
تجميع قيادة الحركة في مكان واحد بسبب األوضاع. وقةال إنةه فةي حةال تعثةر جمةع قةادة الحركةة مةن 

 «.سنبتدع طرق لالنتخابات بعيدا عن االجتماع الموحد» الداخل والخارج
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البردويةةل عةةن آخةةر تطةةورات ملةةف العالقةةات مةةع مصةةر، فأكةةد أن « القةةدس العربةةي»إلةةى ذلةةك سةةألت 
، مةةا عةةدا بعةةض التسةةهيالت علةةى معبةةر رفةةح، التةةي تمثلةةت فةةي زيةةادة «تةةراو  مكانهةةا»األمةةور ال تةةزال 

وأشةةةار إلةةةى أن تلةةةك العمليةةةات األخيةةةرة والمتكةةةررة لفةةةتح  عةةةدد مةةةرات فةةةتح المعبةةةر، فةةةي ادونةةةة األخيةةةرة.
المعبةةةر، سةةةاهمت فةةةي تخفيةةةف أزمةةةة السةةةفر القائمةةةة فةةةي القطةةةاع بسةةةبب الحصةةةار. لكنةةةه أكةةةد أن تلةةةك 

، ويقصةةد الطةةرف المصةةري، الةةذي قةةال إنةةه ال يةةزال يتعامةةل مةةع «طةةرف واحةةد»التسةةهيالت كانةةت مةةن 
 «.ل في حركة حماسقطاعات شعبية بعيدا عن رمزية قطاع غزة المتمث»

وفي ملف عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، حسب الترتيبات التي تجرى حاليةا مةن قبةل قيةادة 
السةلطة الفلسةةطينية، مةن أجةةل انتخةاب لجنةةة تنفيذيةةة جديةدة، جةةدد الةدكتور البردويةةل رفةض حمةةاس لمةةا 

هةو مخطةط لعقةد المجلةس  يدور، ألنه كما يقول إنةه يقةوم علةى وجةوب التحةاق الجميةع الفلسةطيني بمةا
يتنةةاقض مةةع اتفاقيةةات »الةوطني. ورأى القيةةادي فةةي حمةاس أن عقةةد المجلةةس وفةق ترتيبةةات حركةةة فةتح 

 «.المصالحة، ويعد غطرسة ال تخدم الوحدة الوطنية
 30/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 اجتماع تحضيري للمجلس الوطني وتدعو حماس للمشاركة بعقدترحب  "الشعبية" .11

رحبت خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقرار عقد اجتماع  ة:غز 
اللجنة التحضةيرية للمجلةس الةوطني الشةهر المقبةل فةي العاصةمة اللبنانيةة بيةروت، وأعلنةت عةن رفةض 

نسةخة منةه أن ذلةك « القةدس العربةي»المؤتمر الدولي فةي بةاريس. وأكةدت فةي تصةريح صةحافي تلقةت 
نهةةاء االنقسةةام يتطلةة» ب حةةوارًا فلسةةطينيًا جةةديًا لمختلةةف القضةةايا السياسةةية، عبةةر المراجعةةة السياسةةية وا 

 «.الداخلي ووضع استراتيجية فلسطينية تؤسس لمسار بديل للمفاوضات الثنائية
نظةةرًا لحاجتنةةا لمجلةةس وطنةةي توحيةةدي »ودعةةت حركةةة حمةةاس للمشةةاركة باجتمةةاع اللجنةةة التحضةةيرية 

ار وطنةةي جةةدي ينةةاقش االسةةتراتيجيات الفلسةةطينية واالتفةةاق علةةى برنةةامج حةةد أدنةةى ُيشةةكل مةةدخاًل لحةةو 
 «.نتمكن فيه من حل كل اإلشكاليات العالقة

ورفضةةت جةةرار مةةا يطةةر  حةةول اجتمةةاع للجنةةة التنفيذيةةة للمنظمةةة، لتأجيةةل التوجةةه لمحكمةةة الجنائيةةات 
مةةةن قبةةةل القيةةةادة الفلسةةةطينية، « ةالمماطلةةة»الدوليةةةة، لمةةةا بعةةةد مةةةؤتمر بةةةاريس، مسةةةتنكرة مةةةا وصةةةفتها بةةةة 

 فتح.بالتوجه للجنايات الدولية، وقالت إنه سبق وأن ُأجلت اإلحالة إلى ما بعد مؤتمر 
 30/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 على أنها تمّس بشكل خطير في الحقوق الوطنية حماس ترفض مبادرة كيري وتؤكد .11
وزيةةر الخارجيةةة األمريكةةي، جةةون كيةةري، لحةةل  طةةر  حركةةة حمةةاسرفضةةت : إيهةةاب العيسةةى -رام هللا 

اإلسةةرائيلي، مؤكةةدة علةةى أنهةةا تمةةس" بشةةكل خطيةةر فةةي الحقةةوق الوطنيةةة، وأنةةه لةةم  -الصةةراع الفلسةةطيني
حركة، إن "الخطةاب لةم يحقةق أي القال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم و  يأت بجديد تجاه الصراع.

 ر في السياسات األمريكية".شيء جديد، ويبدو أنه لن يكون هناك أي تغيي
وأكد القانوع، في بيان صحفي، أن "حماس تريد أن ترى تغييرا حقيقيا في السياسة الخارجية األمريكية 

 في الطريقة التي تدعم إنهاء االحتالل )اإلسرائيلي( وتكون منصفة مع شعبنا الفلسطيني".
إلسةرائيليين علةى األرضةي الفلسةطينية وشدد على ضةرورة التةزام واشةنطن بةأن "االسةتيطان واالحةتالل ا

غيةةر شةةرعيين"، مشةةيرا إلةةى أن قةةرار مجلةةس األمةةن الةةدولي األخيةةر "يؤكةةد هةةذه الحقيقةةة، لةةذلك مةةا هةةو 
 مطلوب ليس فقط خطابات ولكن أيضا التفسير الحقيقي للقرار على األرض".

جماعةات الفلسةطينية كما انتقد الناطق باسم "حماس" تصريحات كيري، لقوله إن حركتةه وغيرهةا مةن ال
 المسلحة في بنائها لألنفاق األرضية في قطاع غزة فإنها تضر بأمن إسرائيل.

وتابع القانوع "كما لدى االحتالل اإلسرائيلي الحق فةي امةتالك ترسةانة عسةكرية كبيةرة وشةراء الطةائرات 
وير القةةدرات الحربيةةة، فةةإن حمةةاس وغيرهةةا مةةن فصةةائل المقاومةةة الفلسةةطينية لةةديها أيضةةا الحةةق فةةي تطةة

 الالزمة لمواجهة االحتالل".
 29/12/2016قدس برس، 

 
لم يحمل أي جديد فهو أكد على موقف اإلدارة األميركية الحالية واإلدارات "الجهاد": كيري  .12

 السابقة
 علق القيادي في حركة "الجهاد اإلسالمي" في فلسطين، خضر حبيب على : إيهاب العيسى -رام هللا 

قائال، إنه "لم يحمل  اإلسرائيلي -ة األمريكي، جون كيري، لحل الصراع الفلسطينيطر  وزير الخارجي
 أي جديد فهو أكد على موقف اإلدارة األميركية الحالية واإلدارات السابقة".

وأضةةةةاف حبيةةةةب فةةةةي تصةةةةريح صةةةةحفي، أن "اإلدارات األميركيةةةةة المتعاقبةةةةة بغةةةةض النظةةةةر عةةةةن لونهةةةةا 
كثةةر مةةن منحةةازة بةةل هةةي مشةةاركة فةةي المشةةروع االسةةتيطاني وفةةي ديمقراطيةة أو جمهوريةةة هةةي إدارات أ

 احتالل أرضنا ومقدساتنا".
وأردف أن المطلةةوب مةةن اإلدارة األمريكيةةة "لةةيس خطابةةات إعالميةةة بقةةدر مةةا هةةو إلةةزام إسةةرائيل بتنفيةةذ 

نهاء إحتاللها لألراضي الفلسطينية".  قرارات الشرعية الدولية وا 
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ئل الفلسةةطينية المسةةلحة ومنهةةا حركةةة "الجهةةاد اإلسةةالمي"، قةةال وحةةول تصةةريحات كيةةري بشةةأن الفصةةا
 حبيب، "هذه تصريحات مدانة وهو يؤكد االنحياز األميركي الفاضح إلسرائيل".

وأضاف "كيف تعطي أمريكا الحق إلسرائيل بامتالك األسلحة وأدوات التدمير والقتل، فيما تحرم علةى 
بةةه عةةن الشةةعب الفلسةةطيني فةةي ظةةل الجبةةروت واإلجةةرام  المقاومةةة الفلسةةطينية اقتنةةاء أي سةةال  تةةدافع

 اإلسرائيلي".
 29/12/2016قدس برس، 

 
 كبديل عن قرارات الشرعية الدولية مع رؤية كيري التعامل": تحذر من الشعبية" .13

حذ"رت "الجبهةة الشةعبية" فةي بيةان لهةا يةوم الخمةيس، مةن التعامةل مةع رؤيةة : إيهاب العيسى -رام هللا 
كبةةةديل عةةةن قةةةرارات ، اإلسةةةرائيلي -األمريكةةةي، جةةةون كيةةةري، لحةةةل الصةةةراع الفلسةةةطيني وزيةةةر الخارجيةةةة

الشرعية الدولية ذات الصةلة بحقةوق الشةعب الفلسةطيني، أو اعتمادهةا مرجعيةة مةن مرجعيةات الشةرعية 
وأفةادت بةةأن الرؤيةة األمريكيةة "تمةةس" بشةكل خطيةةر" بحقةوق الالجئةين الفلسةةطينيين فةي العةةودة  الدوليةة.
، واعتمةةاد التعةةويض والتةةوطين حةةاًل بةةدياًل 194وفةةق القةةرار  1948رهم التةةي شةةردوا منهةةا عةةام إلةةى ديةةا

وشةةةددت علةةةى أنهةةةا تةةةرفض أي تسةةةويق لالعتةةةراف بيهوديةةةة الدولةةةة "الصةةةهيونية"، أو المةةةس  لقضةةةيتهم.
 بمكانة القدس العربية الفلسطينية من خالل الدعوة ألن تصبح عاصمة لدولتين، وفًقا لبيان الشعبية.

ودعةةت "الجبهةةة الشةةعبية"، القيةةادة الرسةةمية الفلسةةطينية إلةةى "عةةدم الوقةةوع فةةي شةةرك رؤيةةة كيةةري"، الفتةةة 
 النظر إلى أنها تقوم في الجوهر على حماية االحتالل، والهبوط بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
ةك بع قةد مةؤتمر وطالبت بعدم العةودة للمفاوضةات تحةت الرعايةة األمريكيةة، مشةددة علةى ضةرورة التمس"

دولةةي كامةةل الصةةالحيات برعايةةة األمةةم المتحةةدة لوضةةع آليةةات إنفةةاذ قراراتهةةا؛ "ال سةةيما العةةودة وتقريةةر 
 المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس".

 29/12/2016قدس برس، 
 

 طرح كيري لحل الصراع تهبط بسقف الحقوق الفلسطينية :زيدان .14
المكتةةةةب السياسةةةةي فةةةةي "الجبهةةةةة الديمقراطيةةةةة لتحريةةةةر  أكةةةةد عضةةةةو: إيهةةةةاب العيسةةةةى - رام هللا  ،غةةةةزة 

فلسةةطين"، صةةالح زيةةدان، علةةى أن األسةةس التةةي طرحهةةا وزيةةر الخارجيةةة األمريكةةي، جةةون كيةةري فةةي 
خطابةةه، لحةةل الصةةراع مةةع االحةةتالل، ليسةةت متماشةةية مةةع الشةةرعية الدوليةةة، كمةةا تهةةبط بسةةقف الحقةةوق 

 الوطنية الفلسطينية.
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حديث مع "قدس برس"، يوم الخميس، بضرورة التمييز في خطاب كيري،  ورأى القيادي زيدان، خالل
بين هذه األسس، وأهمية النقد الذي وجهه لممارسات االحتالل المختلفة بحق الشعب الفلسطيني ومةن 

 .اإليجابيةبينها سياسية االستيطان، واصفا ذلك بالخطوة 
بةةادل األراضةةي، باعتبةةار أن ذلةةك وأشةةار إلةةى رفضةةه مةةا طُةةر  فةةي الخطةةاب مةةن أسةةس تتعلةةق بقضةةية ت

إقرار بالكتل االستيطانية وبقائها، حيث يتنافى ذلك مع قيام الدولة الفلسطينية علةى الحةدود الرابةع مةن 
وأضاف القيادي الفلسطيني، أن طر  كيري ألن تكون القةدس عاصةمة لةدولتين،  .1967حزيران عام 

 ي عاصمة الدولة الفلسطينية.هو "إجحاف بالحق الفلسطيني"، كون القدس الشرقية ه
وحول وجود ترتيبات مصرية تجرى السةتقبال وفةد قيةادي مةن "الجبهةة الديمقراطيةة"، كشةف زيةدان، أن 
هناك فعال دعوة مصرية للجبهة، مستدركا أنه لم يحدد موعد لهذا اللقاء الذي سيناقش مجمل الملفات 

 م هذه الزيارة بعد انتهاء أعياد الميالد.المتعلقة بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة، ومرجحا أن تت
 29/12/2016قدس برس، 

 
 يكن متوازنا في التعامل مع قضايا الصراعكيري لم  خطاب ":الجبهة العربية" .15

"الجبهةةةة العربيةةةة الفلسةةةطينية"، أنةةةه علةةةى الةةةرغم مةةةن بعةةةض الجوانةةةب : رأت إيهةةةاب العيسةةةى -رام هللا 
 -األمريكي، جون كيري في خطابه، لحل الصراع الفلسطينيااليجابية التي تطرق لها وزير الخارجية 

 اإلسرائيلي، إال انه لم يكن متوازنا في التعامل مع قضايا الصراع.
(، الةذي 194وقالت الجبهة إن "كيةري تجةاوز فةي خطابةه موضةوع الالجئةين، ولةم يتطةرق إلةى القةرار )

 عما لحق بهم من ضرر.يضمن عودة الالجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها وتعويضهم 
وتابعةةةت إن "خطةةةاب وزيةةةر الخارجيةةةة األمريكةةةي لةةةم يتنةةةاول مواقةةةف االحةةةتالل وقادتةةةه الرافضةةةة لقةةةرارات 
الشرعية الدولية، وخاصة بعةد ردة فعةل الحكومةة اإلسةرائيلية علةى قةرار مجلةس األمةن األخيةر المتعلةق 

 باالستيطان".
 29/12/2016قدس برس، 

 
 رة الفلسطينية بأهدافها الوطنية نحو تحقيق الحرية واالستقاللاستمرار الثو العالول يؤكد  .16

أكةةد عضةةو اللجنةةة المركزيةةة لحركةةة فةةتح محمةةود العةةالول، اسةةتمرار الثةةورة الفلسةةطينية بأهةةدافها : رام هللا
الوطنية نحو تحقيق الحرية واالستقالل للشعب الفلسطيني. وتزامنا مع دخول الثورة الفلسةطينية عامهةا 

القة حركة التحريةر الةوطني الفلسةطيني "فةتح"، قةال العةالول فةي حةديث إلذاعةة مةوطني يةوم بانط 52الة
 الخميس: "نحن نحيي ذكرى طريق ادالم والطريق التي تؤدي لألمل بالحرية واالستقالل".
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وأضةةاف: "الثةةورة الفلسةةطينية المعاصةةرة منحةةت الشةةعب الفلسةةطيني هويتةةه النضةةالية"، مشةةددا علةةى أن 
 تعني كل الشعب الفلسطيني وليس الفتحاويين. انطالقة فتح

حركةة فةتح، ومضةيها علةى ذات المبةاده واألهةداف الوطنيةة  أطلقتهةاوأكد العالول استمرار الثةورة التةي 
 حتى تحقيق الحرية واالستقالل للوطن.

وتةةابع: إن جةةذور الثةةورة عميقةةة بةةأرض فلسةةطين، وتكرسةةت مكانتهةةا فةةي قلةةوب الشةةعب الفلسةةطيني ولةةن 
 محاوالت إنهاء الثورة أو إيقافها.  تنجح

 29/12/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

بما يؤكد تحسين  تطوير صيغة البيان الوزارييأملون  ون بلبنانالفلسطيني: أبو العردات .17
 همأوضاع

وفصائل منظمة التحرير الفلسةطينية فتحةي أبةو العةردات، رسةالة « فتح»وجه أمين سر حركة : بيروت
أن الشةةعب الفلسةةطيني يحةةدوه األمةةل »عيةةاد الةةى رئةةيس المجلةةس النيةةابي نبيةةه بةةري، أكةةد فيهةةا تهنئةةة باأل

بتطةةةةوير الصةةةةيغة الةةةةواردة فةةةةي البيةةةةان الةةةةوزاري وبمةةةةا يؤكةةةةد التةةةةزام الدولةةةةة اللبنانيةةةةة تحسةةةةين األوضةةةةاع 
ن االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة لالجئةةةين الفلسةةةطينيين والعمةةةةل علةةةى إصةةةدار المراسةةةيم التطبيقيةةةة للتعةةةةديلي

والمتعلقةةةين بحةةةق العمةةةل لألجةةةراء  2010القةةةانونيين اللةةةذين أصةةةدرهما المجلةةةس النيةةةابي اللبنةةةاني عةةةام 
 «.والضمان االجتماعي

 30/12/2016الحياة، لندن، 
 

 مع قيادي مزعوم من حماس وعن خلية عسكرية في النقب تكشف عن فحوى التحقيق "إسرائيل" .18
ة فةةةةي إسةةةةرائيل أمةةةةس الئحةةةةة اتهةةةةام ضةةةةد شةةةةابين مةةةةن وديةةةةع عةةةةواودة: قةةةةدمت النيابةةةةة العامةةةة –الناصةةةةرة 

« اعترافةةات»فلسةةطينيي الةةداخل متهمةةين بةةالتخطيط لعمليةةة عسةةكرية خطيةةرة، فيمةةا كشةةف النقةةاب عةةن 
زعمت أنها لقيةادي فةي حركةة حمةاس مةن غةزة سةبق واعتقةل فةي الشةهر الماضةي وقةدمت الئحةة اتهةام 

 ضده هو ادخر.
عامةا( مةن النقةب داخةل  26امةا( وعبةد هللا أبوعيةاش )ع 37وقدمت الئحةة اتهةام ضةد محمةد مصةري )

، وجةةاء فيهةةا أنهمةةا خططةةا لعمليةةة تسةةتهدف جنةةودا إسةةرائيليين. وتقةةول الئحةةة االتهةةام إنهمةةا 48أراضةي 
العربةةي فةةي مدينةةة بئةةر السةةبع، وشةةغل المصةةري وظيفةةة نائةةب « كينةةغ سةةتور»كةةان يعمةةالن فةةي متجةةر 

اإلسةةةةالمية المحظةةةةورة. وتةةةةدعي أيضةةةةا أن المصةةةةري مةةةةدير المتجةةةةر الةةةةذي يعتبةةةةر مقربةةةةا مةةةةن الحركةةةةة 
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وأبوعيةةاش بةةادرا بعةةد عشةةرة أيةةام مةةن حظةةر الحركةةة اإلسةةالمية لكتابةةة شةةعارات علةةى جةةدران عامةةة فةةي 
 «.الحركة اإلسالمية قوية وستبقى»بلدتي رهط وكسيفة في النقب، تؤكد أن 

 حةواليكري لحركة حماس منةذ بالتزامن سمح في إسرائيل بنشر خبر اعتقال قيادي ينتمي للجنا  العس
 أراضةةينةةوفمبر/ تشةةرين الثةةاتي الماضةةي بعةةد أن اجتةةاز الجةةدار الحةةدود ودخةةل  27عشةةر سةةنوات فةةي 

. وقدمت أمس الئحة اتهام بحق بالل رزاينة وهو شقيق مسؤول األمن الداخلي في حماس حسةب 48
التةةي كةةان متورطةةا فيهةةا « ةاإلرهابيةة»الةةزعم اإلسةةرائيلي، إلةةى محكمةةة بئةةر السةةبع علةةى خلفيةةة العمليةةات 

حيث نسبت له تهم ارتكاب المخالفات األمنية واالنتماء لتنظيم محظور وحيازة األسلحة رغم أنةه لةيس 
 مواطنا في إسرائيل.

عاما( معلومات قيمة وكثيرة أثناء التحقيق معه حةول  24وحسب المزاعم اإلسرائيلية قدم بالل رزاينة )
نا  العسةكري لحركةة حمةاس فةي مجةال حفةر األنفةاق. ويشةير البيةان نشاطه وأنشطة كتائب القسام الج

الصادر عن ديةوان رئةيس حكومةة االحةتالل الةى أن المعتقةل هةو شةقيق مصةطفى رزاينةة رئةيس جهةاز 
األمن الداخلي التابع لحماس في شمال قطاع غزة. وتبين أثناء التحقيةق معةه أنةه ينتمةي للقسةام وكةان 

 سعة النطاق بما فيها تدريبات على القنص وحفر األنفاق.وا« متورطا بأنشطة إرهابية»
 30/12/2016، لندن، القدس العربي

 
 عين الحلوة مخيم في "أبو عرب"اغتيال مرافق قائد األمن الوطني الفلسطيني  .19

عةاد الترقةب والحةذر إلةى مخةيم عةين الحلةوة لالجئةين الفلسةطينيين )جنةوب لبنةان( بعةد إطةالق : بيروت
صةابته مجهولين النةار  علةى الفلسةطيني إبةراهيم منصةور عنةد مفةرق سةوق الخضةار للشةارع الفوقةاني وا 

ومرافةق قائةد األمةن الةوطني الفلسةطيني « فةتح»في رأسه، ما أدى إلى وفاته. والمغدور هةو مةن حركةة 
اللةةةواء صةةةبحي أبةةةو عةةةرب وشةةةقيق زوجتةةةه وعضةةةو فةةةي اللجنةةةة الشةةةعبية فةةةي المخةةةيم. وأقفلةةةت المحةةةال 

 «.رع الفوقاني. وسجل استنفار لعناصر فتحالتجارية في الشا
 30/12/2016الحياة، لندن، 

 
على قنبلة محلية االحتالل يعتقل خمسة فلسطينيين بالضفة بتهمة المقاومة ويدعي العثور  .21

 الصنع
ذكةةر تقريةةر صةةادر عةةن جةةيش االحةةتالل، أن قواتةةه أقةةدمت الليلةةة الماضةةية، زينةةة األخةةرس:  -الخليةةل 

ةةةن وصةةةفتهم بةةةة "المطلةةةوبين".علةةةى اعتقةةةال خمسةةةة فلسةةة وأوضةةةح التقريةةةر، المعتقلةةةين متهمةةةين  طينيين مم"
 بممارسة أنشطة تتعل"ق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.
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وأشةةار إلةةى أن االعتقةةاالت اإلسةةرائيلية طالةةت فلسةةطينيا مةةن قلقيليةةة وناشةةط بحركةةة "حمةةاس" مةةن بلةةدة 
 من بلدة بيت أوال )قضاء الخليل(. بيتونيا )قضاء رام هللا(، إلى جانب ثالثة مواطنين

وفةةي سةةياق مت"صةةل، اد"عةةى جةةيش االحةةتالل العثةةور علةةى قنبلةةة "أنبوبيةةة" محليةةة الصةةنع خةةالل حملةةة 
 )قضاء جنين(. قباطيةبلدة تفتيش في 

 29/12/2016قدس برس، 
 

 ويتهمه بـ"التسبب في عدم التوصل التفاقية سالم" الفلسطينية السلطةرئيس نتنياهو يهاجم  .21
هةةةاجم رئةةةيس الةةةوزراء اإلسةةةرائيلي بنيةةةامين نتنيةةةاهو ليةةةل الخمةةةيس، الةةةرئيس : أحمةةةد الخليلةةةي - لقةةةدسا

 الفلسطيني محمود عباس، واتهمه بأنه "السبب وراء عدم التوصل إلى اتفاقية سالم".
وقةال نتنيةةاهو، فةةي بيةةان نشةره مكتبةةه، وحصةةلت األناضةةول علةةى نسةخة منةةه، إن "الةةرئيس عبةةاس يقةةف 

 لية السالم بسبب الالءات الثالث التي يتمسك بها".وراء تعثر عم
وأضةةاف أن الةةرئيس الفلسةةطيني يقةةول "ال لوجةةود دولةةة يهوديةةة، وال للمفاوضةةات، وال لوقةةف التحةةريض 

 ال يوجد سالم". ولهذا السببوالكراهية، 
وفةةةي سةةةياق آخةةةر تحةةةدث نتنيةةةاهو عةةةن األوضةةةاع التةةةي يمةةةر بهةةةا الشةةةرق األوسةةةط، ووصةةةفها بةةةة"المأساة 

 كبيرة".ال
وقةةةارن نتنيةةةاهو بةةةين األوضةةةاع فةةةي الشةةةرق األوسةةةط، والصةةةراع مةةةع الفلسةةةطينيين، وذكةةةر بةةةأن األخيةةةر 

 "هامشي إذا ما قورن مع ما تمر به المنطقة المحيطة".
واكةةد رئةةيس الةةوزراء اإلسةةرائيلي بةةأن دولتةةه "دولةةة قويةةة، ألنهةةا ليسةةت مخلوقةةا هشةةا بةةل هةةي دولةةة لةةديها 

 وفي االستخبارات".جيش متطور جوا وبرا وبحرا 
وذكر أن "إسرائيل ال تسبب في عدم االستقرار بالمنطقةة بةل هةي مرسةاة مةن االسةتقرار واألمةن، والقةوة 

 التي تمنع مواصلة االنهيار فيها".
 30/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 ة بعملية السالموتكبيل خطواته المستقبليّ  أردان: خطاب كيري يهدف إلى وضع القيود لـ"ترامب" .22

وزيةةر الخارجيةةة لعةةاد أردان خطةةاب ج االسةةتراتيجيةاسةةتنكر وزيةةر الشةةؤون  زهيةةر أنةةدراوس: - الناصةةرة
. وأك"ةةةد أردان، أن" هةةةدف "ديمقراطةةةي"  و"غيةةةر” مثيةةةر للشةةةفقة“كيةةةري واصةةةًفا إي"ةةةاه بأن"ةةةه األمريكةةةي جةةةون 

ه المسةتقبلي"ة المتعل"قةة بعمليةة الخطاب هو وضع القيود للرئيس المنتخب دونالةد ترامةب، وتكبيةل خطواتة
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السةةةةالم بةةةةين إسةةةةرائيل والفلسةةةةطينيين. وأشةةةةار إلةةةةى أن" اإلدارة األمريكي"ةةةةة الحالي"ةةةةة هةةةةي داعمةةةةة للمواقةةةةف 
 الفلسطيني"ة.

 29/12/2016، رأي اليوم، لندن
 

 : سنفرض "السيادة" على المستوطنات مع بدء حكم ترامبءوزرابينيت و  .23
اإلسةةرائيلية، صةةبا  يةةوم الخمةةيس، إنةةه سةةيتم انتظةةار تسةةلم الةةرئيس  قةةال وزراء فةةي الحكومةةة :تةةل أبيةةب

األميركي المنتخب دونالد ترامب في العشةرين مةن ينةاير/ كةانون الثةاني المقبةل التخةاذ إجةراءات فعليةة 
 لفرض السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية.

ليهةةةودي" المتطةةةرف، إن الحكومةةةة اإلسةةةرائيلية وقةةةال نفتةةةالي بينيةةةت وزيةةةر التعلةةةيم وزعةةةيم حةةةزب "البيةةةت ا
سةةتعزز السةةيادة اإلسةةرائيلية بفةةرض القةةوانين المعمةةول بهةةا فةةي المةةدن علةةى مسةةتوطنات معاليةةه أدومةةيم 

 وارئيل وعوفرا ومناطق وادي األردن وغيرها من المستوطنات اليهودية.
ا سةةيتبقى مةةن أراض  وأضةةاف فةةي لقةةاء عبةةر البةةث المباشةةر مةةن موقةةع "صةةحيفة يةةديعوت أحرونةةوت" "مةة

ستكون ضمن حكم ذاتي للفلسطينيين، وفي غزة هناك دولة لوحدها حولها الفلسطينيون لة "حماستان"، 
ألةف عربةي فةي تلةك  70أما في المستوطنات بالضفة فهنةاك نحةو نصةف مليةون يهةودي، وقربهةا نحةو 

ربةةةي وال يوجةةةد أي مليةةةون ع 1.2المنةةةاطق، وبقيةةةة األراضةةةي التةةةي سةةةتكون تحةةةت الحكةةةم الةةةذاتي فيهةةةا 
 يهودي".

ورأى في خطاب وزير الخارجية األميركي جون كيري، بأنه منفصل عن الواقع، لكن ربما تكون نواياه 
 طيبة. مضيفا "بالنسبة لنا في الحكومة اإلسرائيلية عصر الدولة الفلسطينية انتهى".

نها تأمل في التوصل التفاق بينما قالت وزيرة القضاء إيليت شاكيد إنها تتفق مع تصريحات بينيت، و  ا 
 داخل الحكومة اإلسرائيلية يقضي بتطبيق القوانين في مستوطنات الضفة.

مةن جانبةةه قةةال الةوزير زئيةةف الكةةين إنةه يجةةب العنايةةة لكةةل مةا يقةةال عةةن كةل قطعةةة أرض خةةارج حةةدود 
ديمةة جةزء مةن واعتبارها منطقة محتلة. مضيفا "اليهود هنةا منةذ آالف السةنين، القةدس والبلةدة الق 1967

 تراثنا ال يمكن ألحد أن يبعدنا عنهما، ويبدو أن كيري لم يكن يعرف شيئا عن القدس وتاريخها".
ودعةةا الكةةين للتنبةةه للخطةةوات الفلسةةطينية التةةي تحةةرز تقةةدما دبلوماسةةيا فةةي أروقةةة الةةدول. داعيةةا للتوافةةق 

 على خطة إسرائيلية لتعزيز السيادة في القدس ومستوطنات الضفة.
الةةوزير يسةةرائيل كةةاتس إنةةه يجةةب التنسةةيق والعمةةل مةةع اإلدارة األميركيةةة الجديةةدة سياسةةيا وأمنيةةا  وقةةال

 20بتحقيةق السةةيادة اإلسةةرائيلية فةةي القةدس ومسةةتوطنات الضةةفة. داعيةةا للهةدوء فةةي الفتةةرة الحاليةةة حتةةى 
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ضةد إسةرائيل الشهر المقبل، وهةو موعةد تسةلم ترامةب قيةادة الواليةات المتحةدة، لمنةع صةدور أي قةرارات 
 حتى ذاك التاريخ.

 29/12/2016القدس، القدس، 
 

 أو دولتين لشعبينالقومية دولة ثنائية .. أن تحدد ما تريد الحكومةليفني: يجب على  .24
كيةري لةه الحةق وزير الخارجية األمريكي جون عضو الكنيست عن المعارضة تسيبي ليفني، إن قالت 

ائيلية التةي يجةةب أن تحةةدد مةةا تريةد؛ دولةةة ثنائيةةة القوميةةة أو فيمةا يقةةول، لكةةن القةرار بيةةد الحكومةةة اإلسةةر 
 دولتين لشعبين.

وأضافت "نريد أن نسمع لمرة واحدة رئيس الوزراء أن يتحدث عما يريد فعله في هذه القضية، ليقل ما 
يريةد دولتةين أو أن تكةون المسةتوطنات معزولةةة، هةل يريةد ضةم األراضةةي ويعطةي حقوقةا مدنيةة لجميةةع 

 ين؟. نحن ال نعرف ما يريد ويجب أن يتخذ قرارا بذلك".الفلسطيني
 29/12/2016القدس، القدس، 

 
 مع الجنود قتلة الفلسطينيين يتهاونالقضاء اإلسرائيلي  .25

شرعت شرطة التحقيقات العسةكرية  2000منذ اندالع االنتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر : محمد وتد
قضية، على أثر وقوع حوادث أسفرت عن  262ا ال يقل عن بجيش االحتالل اإلسرائيلي، بالتحقيق بم

 استشهاد فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة برصاص جنود االحتالل.
قضةةية فقةةط أفضةةت باالد"عةةاء العسةةكري إلةةى تقةةديم لةةوائح اتهةةام ضةةد جنةةود،  17مةةن هةةذه التحقيقةةات، 

، 2013فةي كةانون ثةان /ينةاير  قضية أخرى تتعل"ق بحادث مقتل سمير عوض بالقرب مةن قريةة بةدرس
أفضةةةت بالنيابةةةة العامةةةة فةةةي نهايةةةة األمةةةر إلةةةى تقةةةديم الئحةةةة اتهةةةام للمحكمةةةة المركزيةةةة فةةةي كةةةانون أول 

فةةةي  22/9/2016. وقةةد بةةدأت محاكمتهمةةا فةةي واإلهمةةال، ضةةد جنةةدي"ين بتهمةةة التهةةو"ر 2015/ديسةةمبر 
 محكمة الصلح بالرملة.

فلسةةةطينيبا  18جنةةةديبا بارتكةةةاب مخالفةةةات أسةةةفرت عةةةن مقتةةةل  23فةةةي إطةةةار لةةةوائح االت"هةةةام أعةةةاله ات هةةةم 
ومواطًنا بريطانيبةا واحةًدا، كمةا تتطةر"ق إحةدى لةوائح االتهةام هةذه إلةى حةادث طةرق أسةفر عةن قتةل امةرأة 

 فلسطينية.
 29/12/2016، 48عرب 
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 أوباماعّض اليد التي قّدمت لنا المعونات خالل حقبتي  ُيواصل: نتنياهو "يديعوت أحرونوت" .26
كبيةةةر الُمحللةةةين اإلسةةةرائيليين للشةةةؤون السياسةةةي"ة نةةةاحوم بةةةارنيع، فةةةي قةةةال  زهيةةةر أنةةةدراوس: - الناصةةةرة
، الصادرة يوم الخميس، أن" اإلسرائيليين، قيادًة وشعًبا تناسوا وتجاهلوا أن" ”يديعوت أحرونوت“صحيفة 

ريخ العالقةات بينهمةا، وجةزم قةائاًل إدارة أوباما منحةت إسةرائيل أضةخم معونةات مالي"ةة  واقتصةادي"ة  فةي تةا
، عةةض" اليةةد التةةي قةةد"مت للدولةةة العبري"ةةة المعونةةات علةةى جميةةع  إن" نتنيةةاهو ُيواصةةل، بةةدون كلةةل  أوع ملةةل 
 األصعدة خالل السنوات الثماني الماضية، أيع خالل حقبتي أوباما في ُسد"ة الحكم، على حد" تعبيره.

، ال يؤمنان بعد بحل" الدولتين، فهذا المبدأ تةم" اغتيالةه، وتابع الُمحلل: الشعبان، اإلسرائيلي" و  الفلسطيني"
أوع علةةةى األق"ةةةل ُأدخةةةل إلةةةى قسةةةم التبريةةةد لسةةةنوات  طويلةةةة ، ولةةةن يعةةةود، إال" إذا ضةةةربت المنطقةةةة كارثةةةًة. 

 واعتبر بارنيع أن" خطاب كيري أمس كان بمثابة النعي الرسمي" للدولتين، على حد" وصفه.
 29/12/2016 ،رأي اليوم، لندن

 
 2016في نهاية العام  "إسرائيل"ماليين عدد سكان  8.6اإلحصاء اإلسرائيلي:  .27

مةةنهم  2016ماليةةين فةةي نهايةةة العةةام  8.6بلةةغ عةةدد سةةكان إسةةرائيل : عبةةد الةةرؤوف أرنةةاؤوط - القةةدس
 من العرب، بحسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية. 20%

 2016وب حصةةلت األناضةةول علةةى نسةةخة منةةه إنةةه بحلةةول نهايةةة العةةام وقالةةت الةةدائرة فةةي تصةةريح مكتةة
 ألف نسمة. 630ماليين و 8بلغ عدد سكان إسرائيل 

( هةةةم مةةةن %20.8ألفةةا ) 796( هةةةم مةةةن اليهةةود، ومليةةةون و%74.8ألفةةا ) 450ماليةةةين و 6وأضةةافت أن 
 ( هم مسيحيين غير عرب أو لم يسجلوا ديانة محددة.%4.4ألفا ) 384العرب، و

ألفا يعيشون فةي القةدس الشةرقية المحتلةة التةي ضةمتها إسةرائيل بعةد  316مل معطيات العرب نحو وتش
 دون اعتراف من المجتمع الدولي. 1967عام  احتاللها

وهةي نسةبة  %0.2ألفا بنسبة نمةو بلغةت  167ازداد  2016ولفتت الدائرة إلى أن عدد السكان في العام 
 مشابهة للنمو في العقد الماضي.

 آالف من اإلسرائيليين أقاموا خارج البالد ألكثر من عام. 7رت إلى أن وأشا
 29/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 المتدينين حاملي الشهادات الجامعية منخفضة اليهود: نسبة اإلحصاء اإلسرائيلي .28
حةةةاملي  أظهةةةر تقريةةةر إحصةةةائي إسةةةرائيلي، مسةةةاء الخمةةةيس، انخفةةةاض عةةةدد: سةةةعيد عمةةةوري - القةةةدس

الشةةهادات الجامعيةةة بةةين المتةةدينين اليهةةود، رغةةم تضةةاعف أعةةداد الةةذين يلتحقةةون مةةنهم فةةي الجامعةةات 
 خالل األعوام األخيرة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن مركز اإلحصاء اإلسرائيلي، أصدر تقريرا الخميس، قال فيةه 
عامةةةا(  30-25بالفئةةة العمريةةةة بةةةين )مةةةن النسةةةاء  %8فقةةط مةةةن اليهةةةود المتةةدينين الرجةةةال و %2.5إن "

مةن النسةاء العلمانيةات،  %43مةن اليهةود العلمةانيين الرجةال و %28يحملون شهادات جامعيةة، مقابةل 
 من ذات الفئة العمرية".

ويقةةةول باحةةةث فةةةي مركةةةز "تةةةوب" اإلسةةةرائيلي )غيةةةر حكةةةومي( إن "سةةةبب انخفةةةاض حةةةاملي الشةةةهادات 
م علةةةى إحةةةراز عالمةةةات قبةةةول جيةةةدة فةةةي امتحانةةةات القبةةةول الجامعيةةةة بةةةين المتةةةدينين، هةةةو عةةةدم قةةةدرته
 والرياضيات". اإلنجليزيةللجامعات اإلسرائيلية، خاصة في اللغة 

 30/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 2016في  "إسرائيل"يهودي وصلوا  ألف 27": الوكالة اليهودية" .29
ألةةف مهةاجر يهةةودي وصةةلوا إسةةرائيل منةةذ  27ذكةةرت إحصةةائية إسةرائيلية، يةةوم الخمةةيس، أن  :تةل أبيةةب

 .2016بداية العام الجاري 
وحسب بيانات الوكالة اليهودية للهجةرة، فةإن هةذا العةام شةهد حةاالت هجةرة أقةل مةن العةام الةذي سةبقه، 

 .%10ألف يهودي. وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة  31نحو  2015حيث بلغ عدد المهاجرين في 
مةن أوكرانيةا،  5,500آالف مهاجر يهةودي، و 7الجاري وصل من روسيا  وأشارت إلى أنه خالل العام

 760مةةن أميركةةا، مةةع مالحظةةةة بزيةةادة عةةدد المهةةاجرين مةةةن البرازيةةل، إذ وصةةل عةةددهم إلةةةى  2,900و
 العام الماضي. 497مقارنًة بة 

 29/12/2016القدس، القدس، 
 

 2016 سنة "إسرائيل"في  اإلنسانحقوق يعرض لتقرير  .31
لجمعيةةة حقةةوق المةةواطن فةةي إسةةرائيل، يةةوم الخمةةيس، واقةةع حقةةوق اإلنسةةان فةةي إسةةرائيل. عةةرض تقريةةر 

 ".2016 –وذلك تحت عنوان "حقوق اإلنسان في إسرائيل عرض الواقع 
عةرض الواقةع"،  –وقالت الجمعية "إنها في كل" عام، تنشر تقريًرا عنوانةه "حقةوق اإلنسةان فةي إسةرائيل 

 كانون األو"ل. 10قوق اإلنسان، الموافق وذلك احتفاًء باليوم العالمي لح
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ن" موجةة الُعنةف التةي ُسةمي"ت  2016وقال التقرير: لم يكن العام  عاًما موفًقا بالن"سبة لحقوق اإلنسان. وا 
ةنة أيًضةا، بةزخم متفةاوت. ولقةد 2015"انتفاضة األفراد"، والتي بةدأت فةي خريةف العةام  ، رافقتنةا هةذه الس"

، كمةةا زرعةةت الخةةوف فةةي أضةةر"ت أحةةداث العنةةف هةةذه بةةالح خصةةي" ق" األساسةةي" فةةي الحيةةاة واألمةةن الش"
 وسط الجمهور، وزعزعت الحياة اليومي"ة، وخل"فت وراءها عائالت ثكلى وجماهير مفجوعة. 

ةنة تحةت وابةل مةن  ي"ة الت"عبير والحي"ز الد"يمقراطي" في إسةرائيل نفسةيهما هةذه الس" وأضاف: لقد وجدت حر"
فإن" المسؤولين الُمنتخبين، كأعضةاء الكنيسةت والةوزراء، لعبةوا دوًرا مركزيبةا الهجمات القاسية. لألسف، 

، وتقييةةةد وسةةةائل اإلعةةةالم الحةةةر"ة،  ي"ةةةة اإلبةةةداع الفن"ةةةي" ةةةة حر" ي"ةةةة الت"عبيةةةر، وبخاص" فةةةي محاولةةةة لتقلةةةيص حر"
ةةةلطات، والت"ضةةةييق علةةةى خطةةةوات كةةةل" مةةةن ال تتماشةةةى مواقفةةةه أو  سةةةكات الن"قةةةد، والمةةةس" بفصةةةل الس" وا 

ياسي"ة.نشاط  اته مع األغلبي"ة الس"
ي"ة الت"عبير مصةحوًبا بنةزع  نوات األخيرة، وبات الهجوم على حر" وأكد أن هذه الن"زعة هي تتم"ة لنزعة الس"

ياسي"ين، واألقل"ي"ات وجمعي"ات حقوق اإلنسان.   شرعي"ة الخصوم الس"
: ني"ةةةة تشةةةديد فةةةرض 2016 إضةةةافة إلةةةى ذلةةةك، يتنةةةاول الت"قريةةةر الت"ةةةالي قضةةةايا إضةةةافي"ة بةةةرزت فةةةي العةةةام

القانون والعقوبات بحق" تجاوزات البناء في البلدات العربي"ة، رغم تجاهل األوضاع الت"خطيطي"ة في هذه 
ل نظام الت"خطيط من مسؤولي"ته تجاه الوضع القائم؛ استمرار سياسات الت"خطيط الُممي"ِّةزهة  البلدات، وتنص"

جئةة ين وطةةالبي الل"جةةوء؛ والمةةس" بحقةةوق مهةةاجري العمةةل. فةةوق فةةي الن"قةةب؛ اسةةتمرار اإلسةةاءات بحةةق" الال"
ف"ة الغربي"ة. في المنطقة ذاتها، وتحةت  كل" ذلك، يجثم ظل" االحتالل الث"قيل، الذي ُيتابع تغلغله في الض"
ين ُمختلفةةين، جمهةةور لةةه حقةةوق، وجمهةةور  ةةلطة ذاتهةةا، يتبلةةور نظامةةان قانوني"ةةان ُمنفصةةالن لجمهةةوره الس"

 كثر حقوقه أساسي"ة بشكل دائم.آخر يتم" انتهاك أ
 50كما يصف الفصل األخير في الت"قرير، تتم" مأسسة هةذا الت"مييةز أكثةر فةأكثر مةع اقتةراب الةذكرى الةة 

 لبدء االحتالل، فُيصبح الت"مييز جزًءا ال يتجز"أ من منظومة الحكم اإلسرائيلي"ة.
 لالطالع على تقرير كاماًل الضغط على الرابط التالي

5173http://www.acri.org.il/ar/?p= 
 29/12/2016إسرائيل، جمعية حقوق المواطن في 

 
 صحف إسرائيلية: خطاب كيري كان خطابا  صهيونيا  مؤيدا  لـ"إسرائيل" .31

سةةوية بةةين حلمةةي موسةةى: ال تةةزال انعكاسةةات خطةةاب وزيةةر الخارجيةةة األميركيةةة جةةون كيةةري حةةول الت
إسرائيل والفلسطينيين تهز  الدولة العبرية. وال يقتصر األمر على ما جاء في الخطاب، بقدر ما يتركز 
على ما تليه من خطوات تتحسةب منهةا إسةرائيل فةي المحافةل الدوليةة قبةل تةولي دونالةد ترامةب الرئاسةة 

http://www.acri.org.il/ar/?p=5173
http://www.acri.org.il/ar/?p=5173


 
 
 
 

 

 23 ص             4154 العدد:        30/12/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

ةةه رئةيس الةوزراء اإلسةةرائيلي بنيةا جنةةون »مين نتنيةاهو، المصةةاب بةة بعةد ثالثةة أسةةابيع. ولهةذا السةبب وج"
 «. وقف األالعيب»وفق بعض المعلقين، تهديدًا إلدارة أوباما بضرورة « العظمة

وانةةةةدفع كثيةةةةر مةةةةن المعلقةةةةين اإلسةةةةرائيليين للةةةةدفاع عةةةةن كيةةةةري وخطابةةةةه. وكتةةةةب المراسةةةةل السياسةةةةي لةةةةة 
ن السياسةيين لةيس هنةاك الكثيةر مة»أنةه « صةهيوني فةي واشةنطن»باراك رابيد تحةت عنةوان « هآرتس»

ةةق فةةي الصةةراع  األميةةركيين الةةذين يعرفةةون إسةةرائيل مثةةل كيةةري. ولةةيس هنةةاك أي سياسةةي أميركةةي تعم"
اإلسةةرائيلي ة الفلسةةطيني وحةةاول حلثةةه، أكثةةر مةةن كيةةري. وقةةد كانةةت هةةذه األمةةور واضةةحة فةةي خطابةةه. 

ين الطةةرفين ونجةةح وزيةةر الخارجيةةة فةةي تحليةةل وضةةع عمليةةة السةةالم فةةي هةةذه األثنةةاء، وغيةةاب الثقةةة بةة
واليأس والغضب في الجانب الفلسطيني أمام الخوف واالنغالق وعدم المباالة في الطةرف اإلسةرائيلي. 
خطةةةاب كيةةةري كةةةان خطابةةةًا صةةةهيونيًا مؤيةةةدًا إلسةةةرائيل. وكةةةل مةةةن يؤيةةةد حةةةل الةةةدولتين ويؤيةةةد إسةةةرائيل 

سةط، ولةيس صةدفة أن مةن اليهودية والديموقراطية يجب عليه مباركة أقواله وتأييدها. ال توجد حلةول و 
سةةةارع إلةةةى الهجةةةوم علةةةى كيةةةري قبةةةل إلقةةةاء خطابةةةه وبعةةةده، كةةةان رئةةةيس البيةةةت اليهةةةودي نفتةةةالي بينيةةةت 
ورؤساء لوبي المستوطنين. وأشار كيري في خطابه إلى أن هذه األقلية هي التي تقود حكومة إسرائيل 

 «.ادن واألغلبية الالمبالية في الطريق إلى حل" الدولة الواحدة
مةا الةذي لةم يقولةوه عنةه: «: »تحةدث مةن دم قلبةه»، فكتب تحت عنوان «معاريف»ما بن كسبيت في أ

، مهةووس، مسةيحاني، منقطةع. لعةل بعضةًا مةن هةذا صةحيح، ولكةن جةون كيةري تحةدث أمةس بةألم  هاذ 
حقيقةي، مةةن دم قلبةه، مةةن محبةةة عظيمةة لدولةةة إسةةرائيل. هةو يعةةرف أيضةةًا بنيةامين نتنيةةاهو، الةةذي ردد 

محادثيه، وعلنةًا أيضةًا، عةددًا ال يحصةى مةن المةرات مةدائح كيةري: سةيناتور مةع سةجل كامةل مةن أمام 
إلسةةةرائيل علةةةى مةةةدى كةةةل حياتةةةه السياسةةةية. صةةةديق شخصةةةي « المهةةةووس»التأييةةةد الثابةةةت، بةةةل وربمةةةا 

ة السةخية إلسةرائيل، حقهةا فةي الةدفاع عةن نفسةها، الوقةوف المنيةع إلةى لنتنياهو. من أيةد دومةا المسةاعد
 «.جانبها في كل األزمات ومنح مظلة دولية غير محدودة للدولة اليهودية

سةيدي رئةةيس »موجهةًا كالمةه لنتنيةاهو: « ادن يجعلةون منةه عةدو الشةعب السةامي»وأضةاف كسةبيت: 
تةةى كيةةري أيضةةا. المةةذنب بمةةا حصةةل فةةي مجلةةس الةةوزراء. بجةةد، والمةةذنب فةةي هةةذا لةةيس أوبامةةا، وال ح

األمن هو أنت فقط. فأنت، بكلماتك، حذرت في جلسة كابينت بأن إقرار قانون التسوية ادن سيحملنا 
إلةى الهةةاي. فلمةاذا تتفاجةةأ؟ جةون كيةةري مؤيةةد إلسةرائيل ولكةةن لةيس للسياسةةة اإلسةرائيلية، مةةع الحكومةةة 

مع أغلبية مطلقة من الوزراء الذين يدعون بانه انتهةى حلةم  األكثر يمينية التي تشكلت هنا منذ األزل،
الةةدولتين، مةةع دعةةوات الضةةم ومةةع اسةةتمرار التوسةةع والشةةرعنة بةةأثر رجعةةي للبةةؤر غيةةر القانونيةةة التةةي 
أقيمت على أراض خاصة. ان من يغير قواعد اللعةب ة يأخةذ المخةاطر. والخطةر الةذي تأخةذه إسةرائيل 
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ي الشةةهرين األخيةةرين، كةةان هةةائال. واالن نحةةن نةةدفع الةةثمن. وهةةذا لةةيس فةةي السةةنة األخيةةرة، وال سةةيما فةة
 «.ألننا لم نتصرف بحذر

رد" »، ناحوم بارنيع على تصريحات نتنياهو ضةد كيةري فقةال إن «يديعوت أحرنوت»ورد" كبير معلقي 
 نتنيةةاهو أوضةةح أن ال مبةةاده، ال مقةةاييس، ال اتفةةاق. قتلنةةا خطةةاب بةةار ايةةالن، وسةةنقتل أيضةةا خطةةاب
كيةري. صةيغته مةا كانةت جةةديرة حتةى بالةذكر فةي أقةوال نتنيةةاهو، لهةذه الدرجةة. وبالفعةل، حةل الةةدولتين 
مات، أو على األقل دخل في جمود عميق، وحدها ظروف استثنائية، ترامبية أو مصيبة فظيعة تعيده 

حةل" الةدولتين إلى الحياة. لقد أقام كيري أمس نصبًا تذكاريًا للحل، وليس وصفة للحةل. خطةاب تةأبين ل
القاه كيري في منتدى سابان في واشنطن، في السنة الماضية وهذه السةنة وفةي مناسةبات أخةرى. ذات 
الوصف البشع للحقائق، ذات جرو  الحبيب، ذات التحذيرات. هذا ال يعني أنه لم يكن دقيقًا. فما يةراه 

حباط متفاقمين  «.هو يراه إسرائيليون كثيرون بقلق وا 
 30/12/2016 السفير، بيروت،

 
 مليونا   12 العالم أكثر من في الفلسطينيين عدد: الفلسطيني اإلحصاء جهاز .32

 مع ألفًا، 70و مليوًنا 12 حوالي العالم فةي المقدر الفلسطينيين عةدد سمرة: بلغ أبو قيس -هللا  رام
 . 2016 عام نهاية

 مستعرًضا لخميس،ا يوم األناضول، وصل صحفي بيان في الفلسطيني، اإلحصاء جهاز وأوضح
 يسكنون فلسطيني ألف 88و ماليين أربعة نحو إن ،2016 العام نهاية مع الفلسطينية األوضاع
 . غزة وقطاع والقدس الغربية الضفة

 59و ماليين خمسة يقارب وما ،48 أراضي في فلسطيني ألف 53و مليوًنا نحو أن البيان وأضاف
 . األجنبية الدول في ألًفا 696 ونحو العربية، الدول في ألًفا

 قطاع ألفًا في 91و ومليوًنا الغربية الضفة يسكنون فلسطيني ألف 97و مليونين أن إلى البيان وأشار
 . غزة

الضفة  في المقيمين الفلسطينيين السكان مجمل من %41.9 نحو الالجئين السكان نسبة وبلغت
 . غزة قطاع في %66.7و الغربية الضفة في %26بواقع  والقطاع،

 4.9 بواقع ؛(2000 عام فرداً  6.1 مع مقارنة) 2015 عام فرداً  5.2 إلى األسرة حجم متوسط انخفضو 
 .غزة قطاع في فرداً  5.7و الغربية الضفة في فرداً 

 29/12/2016 ،أنقرة لألنباء، األناضول وكالة
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 ا  نفق 27 بلغت األقصى المسجد تحت اإلسرائيلية ": األنفاقالمسيحية اإلسالمية "الهيئة .33
 الخميس، يوم ،"والمقدسات القدس لنصرة المسيحية اإلسالمية الهيئة" عموري: قالت سعيد -القدس

 اإلسرائيلية الحفريات خطورة من محذرةً  نفقًا، 27 بلغت األقصى المسجد تحت اإلسرائيلية األنفاق إن
 .بالقدس القائمة المباني وكافة المسجد على
 بأن واضحة إشارات توجد ،"موطني" إلذاعة حديث في نا،ح عيسى للهيئة، العام األمين وقال

 الكبرى والقدس فلسطين، أرض على" الكبرى إسرائيل" يسميه ما إلقامة يسعى اإلسرائيلي االحتالل
 .لتعبيره وفقاً  لدولته، كعاصمة

 خطة إطار في تأتي وهي كاملة، بمدينة أشبه باتت األقصى المسجد تحت الحفريات أن وأشار
 .المسجد لتهويد مبرمجة

 29/12/2016، أنقرة لألنباء، األناضول وكالة
 

 2016 في والقدس بالضفة فلسطينيا   مبنى 1,089 وصادرت هدمت : "إسرائيل""أوتشا" .34
 خالل أن"ه اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب جمعها التي للبيانات األولية التحاليل تشير
 مبنى 1089 صادرت أو اإلسرائيلية السلطات هدمت ،(ديسمبر/األول كانون 28 حتى) 2016 عام

 فلسطينيا 1593 تهجير إلى أدى مما شرقي القدس فيها بما الغربية، الضفة أنحاء في فلسطينيا
لة أرقام أعلى األرقام هذه وتعد" . آخرين 7101وتضرر  الهدم لعمليات الغربية الضفة في مسج"

 عام في العمليات هذه بتوثيق اإلنسانية الشؤون تنسيق تبمك بدأ أن منذ األقل على والتهجير،
 إسرائيلية تراخيص على حصولها عدم بذريعة المباني هذه من العظمى األغلبية وهدمت. 2009
 .للبناء
 مهجرين فلسطيني 51,000 من يقرب ما زال ما نوفمبر،/الثاني تشرين نهاية حتى غزة، قطاع وفي
 90,000 من العدد وانخفض ،2014 عام في القتالية األعمال عيدتص خالل منازلهم فقدوا أن بعد

رة العائالت معظم وتعتمد. 2015 عام من الثاني النصف خالل  في مؤقتة مساعدات على المهج"
 .اإلنساني العمل منظمات تقدمها السكن مجال
ديسمبر،  /األول كانون 26 يوم وحتى. ملموسة بصورة البشرية الخسائر عدد انخفض لذلك، وخالفا

 في واشتباكات هجمات في 2016 عام خالل إسرائيليا 13وُقتل  فلسطينيين 109 حيث استشهد
 قتياًل إسرائيلياً  25و شهيدًا فلسطينياً  169 من انخفاضا العدد هذا ويمث"ل. المحتلة الفلسطينية األرض

 . 2015 عام في قضوا نحبهم
 29/12/2016موقع "أوتشا"، 
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 الفلسطينية الحقوق على خطر ا تشكل كيري رؤية: ينيالفلسط مركز العودة .35

 الالجئين قضية من كيري، جون األمريكي الخارجية وزير موقف الفلسطيني العودة مركز انتقد
 الفلسطينية الحقوق على خطًرا تشكل أمس، مساء تصريحاته بعض أن على مشدًدا الفلسطينيين،

 .الخصوص وجه على الالجئين وقضية
، في المركز وقال  عبر العودة حق تسقط كيري به أدلى التي التصريحات إن: الخميس يوم بيان 

 .فلسطين خارج الفلسطينيين الالجئين توطين إلى الدعوة
 ،"الدولي للقانون واضحاً  انتهاكاً  يعد" عنه بدياًل  التعويض وطر  العودة حق إسقاط أن"  على وشدد
 القرار خصوًصا( العودة) الحق هذا أكدت التي ميةاألم القرارات مع صريح بشكل يتعارض أنه كما

 .فلسطين في وممتلكاتهم بيوتهم إلى الالجئين عودة على ينص الذي 194
 رأسها وعلى الفلسطينيين من الماليين حقوق تجاهل أن"  الالجئين، قضايا في المختص المركز ورأى
 أوسلو تجربة أن إلى الفتا ل،الفش إلى به ويؤدي سياسي مسار أي ينسف أن شأنه من العودة؛ حق
 . ذلك على دليل

 29/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 سورية في بريطانيا من الفلسطينيين الالجئين محنة على الضوء يسلط بديل مركز .36
 الفرار: "بعنوان القصيرة الوثائقية األفالم من إنتاجاته أحدث إصدار الفلسطيني بديل عن المركز أعلن
 بمحنة يتعلق فيما البريطانية الحكومية واإلجراءات السياسات يتناول فيلم وهو ،"لحربا ذات من

 .سورية من الفلسطينيين الالجئين
 وممثلي والمحامين الفلسطينيين الالجئين مع مقابالت إجراء تضم"ن واسع بحث إلى واستناداً 

 من الفلسطينيين الالجئين محنة" الحرب ذات من الفرار" فيلم يتناول الحكومية، غير المنظمات
 الحكومة فرضتها التي الصلة ذات واإلجراءات السياسات بسبب المتحدة المملكة سورية داخل

  .البريطانية

 20/12/2016، (بديل) الفلسطيني المركز
 

 2016خالل  المسجد األقصى اقتحموا إسرائيلي ألف 15اإلسالمية:  األوقاف دائرة .37
 ألف 15 نحو إن المحتلة، القدس في اإلسالمية األوقاف دائرة األناضول: قالت –ضاهر  بالل

 .الجاري العام خالل األقصى المسجد اقتحموا إسرائيلي
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 اقتحموا متطرفين 14,806"أن  الخميس، يوم، بيان في األردنية، األوقاف لوزارة التابعة الدائرة وذكرت
 ".2016 العام خالل األقصى المسجد
 العام خالل األقصى لباحات المقتحمين عدد على طرأ ارتفاعا فإن يات،المعط هذه إلى واستنادا

 .الماضية األخيرة السنوات مع مقارنة 2016
 ،2015 العام في المسجد اقتحموا 11,589 أن إلى اإلسالمية األوقاف دائرة معطيات تشير إذ
 .2013 العام في 9,075 المقتحمين عدد بلغ فيما ،2014 العام في 11,878و

 29/12/2016، 48 بعر 
 

 2016 خالل اإلسرائيلية االنتهاكات األراضي يرصد أبحاث مركز .38
 االنتهاكات حصيلة الخميس، يوم العربية، الدراسات جمعية -األراضي أبحاث مركز اصدر

 .2016 العام خالل الفلسطينية األراضي على اإلسرائيلية
 الخليل، شمال حلحول بلدة في الجمعية بمقر صحفي مؤتمر خالل العملة، جمال المركز مدير وقال
 المساكن عدد بلغ حيث ،2015 الماضي العام عن %208 بنسبة تصاعدت المساكن هدم أعمال إن

 .العراء في أصبحوا طفال 848 منهم فردا 1,852 تؤوي كانت مسكنا، 418 حوالي المهدومة
 عدد بلغ حيث الماضي، العام عن %154 بنسبة المنشآت هدم أعمال تصاعدت فقد المركز، ووفق

 مسكنا 927 لحوالي هدم أوامر االحتالل وأصدر منشأة، 646 حوالي العام لهذا المهدومة المنشآت
 .%115 حوالي زيادة بنسبة ومنشأة،

 دونما، 13295 بلغت فقد عليها المباشر االستيطاني التوسع أو/و مصادرتها تمت التي األراضي أما
 .الماضي العام عن %43 مقدارها بزيادة
 االعتداءات عن فضال زيتون، شجرة 6550 حوالي منها شجرة 9,700 حوالي واقتالع تقطيع وتم

 وبلغ. اعتداءات 110 االعتداءات هذه عدد بلغ حيث الفلسطينيين، والبدو المزارعين على المباشرة
 100 حوالي امنه اعتداء، 195 حوالي واألثرية والتاريخية الدينية األماكن على االعتداءات عدد

 .المبارك األقصى المسجد على اعتداء
 253 حوالي بلغ فقد االحتالل حواجز على بارد بدم قتلهم تم الذين الشهداء عدد إن المركز، وقال

 حواجز وتصاعدت. أسير 7,000 حوالي األسرى عدد ليبلغ تضخمت االحتالل ومعتقالت شهيدا،
 .القدس شرقي وتشمل الغربية الضفة اءأرج كافة في حاجز 802 حوالي لتبلغ االحتالل
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 التي السكنية الوحدات عدد وبلغ مستوطنة، 90 حوالي العام هذا توسعت التي المستوطنات عدد وبلغ
 لبناء خطط إيداع عن اإلعالن أو/و المصادقة وتمت سكنية، وحدة 2,500 حوالي االحتالل أضافها
 .جديدا ااستيطاني مخططا 64 وتصديق أخرى وحدة 4,600 حوالي

 29/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 استعدادات حثيثة لعقد مؤتمر شعبي في الخارج لتفعيل دور فلسطينيي الشتات .39
يستعد نشطاء من فلسطينيي الخارج لعقد مؤتمر شعبي، يقولون بأنه سيكون األضخم من حيث عدد 

سيطرحها، وعلى رأسها التمسك بحق العودة، وعدم التفريط  المشاركين فيه، واألهم لجهة القضايا التي
 في الحقوق والثوابت الفلسطينية، وقبل ذلك البحث عن أطر تنظيمية لجمع فلسطينيي الشتات.

يوم الخميس، ، ويرى عضو األمانة العامة لة "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"، أمين أبو راشد، في مقال له
الشتات الذين يشكلون نصف تعداد الشعب الفلسطيني، يعانون  "، أن فلسطينيي21بصحيفة "عربي 

لعراق مرورا بسورية، في ظل غياب للدور الحقيقي الفاعل امن مصاعب كثيرة من لبنان إلى 
 لفلسطينيي الشتات".

وأكد أبو راشد، أن من بين األسباب المساهمة في تعميق معاناة فلسطينيي الشتات، "هو انكفاء 
رافعة عن كاهلها أي مسؤولية تجاه أبناء شعبها في  ،ية على فلسطينيي الداخلالسلطة الفلسطين

تكون المظلة المسؤولة  أنالتي ينبغي  ،منظمة التحرير الفلسطينية إلىالشتات لُترحل مسؤوليتهم 
 عنهم وعن حل مشكالتهم".

يوم الخميس ، مقال لهوفي العاصمة المغربية الرباط، رأى الكاتب والباحث الفلسطيني رأفت ُمر"ة، في 
بصحيفة "التجديد" المغربية، بعنوان: "الفلسطينيون في الخارج والمشاركة في القرار"، أن "الوقت حان 

 ليقول الفلسطينيون الذين يقيمون خارج فلسطين كلمتهم بحرية وقوة وصرامة".
 29/12/2016، قدس برس

 
 داعش سيناء تقطع الطرق على بضائع األنفاقتنظيم  .41

" من مصادر مطلعة، أن البضائع اإللكترونية": علمت "األيام اإللكترونيةخاص بة"األيام  –رفح 
المصرية المهربة عبر األنفاق باتت تصل بصعوبة بالغة إلى القطاع، خاصة السجائر، جراء فرض 

 تنظيم داعش في سيناء قيود كبيرة، وقطع الطرق على بعض الشاحنات التي تقل بضائع.
ذاتها أن عناصر من التنظيم المتشدد أبلغوا مالك أنفاق قبل مدة بالتوقف عن  وأكدت المصادر

 تهريب السلع إلى قطاع غزة، وخاصة السجائر، وهددوا باستهدافها في حال لم ينصاعوا ألوامرهم.
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تالفها من قبل  وقالت بعض المصادر إن الفترة الماضية شهدت مصادرة كميات من السجائر وا 
، الذين باتوا يالحقون الشاحنات المتجهة إلى مدينة رفح الفلسطينية، ما يجبر عناصر من التنظيم

 السائقين لسلوك طرق التفافية وعرة في بعض األحيان.
ويعمل عدد محدود من األنفاق في ظل ظروف معقدة، ويتم تهريب كميات قليلة من السلع تكاد 

 ات الدراجات النارية.تنحصر في األنواع الخفيفة منها مثل السجائر، وقطع غيار 
 30/12/2016، األيام، رام هللا

 
 : اقتحام الحرم القدسي عمل عدائياألردن .41

بالسما  للمتطرفين دخول  اإلسرائيليةبشدة االستفزازات  األردنيةاستنكرت الحكومة : بترا–عمان 
المسجد المبارك الحرم القدسي الشريف بما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة  األقصىساحات المسجد 

يذاء  العالم. أنحاءلمشاعر المسلمين في شتى  وا 
الحكومة  إنالناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني:  اإلعالموقال وزير الدولة لشؤون 

مساس بالمسجد  أيباعتبارها القوة القائمة باالحتالل مسؤولية  اإلسرائيلية، تحمل الحكومة األردنية
 القدسي الشريف.  المبارك/ الحرم األقصى
، هي اإلسرائيلييندخوله من قبل  أومحاولة القتحام الحرم القدسي الشريف  أي أنالمومني  وأضاف
ومشاعر المسلمين، مشددا على موقف  اإلسالميةغير مشروعة وعدائية تجاه المقدسات  أعمال
 أووعدم المساس به  المبارك/ الحرم القدسي الشريف األقصىالثابت في الحفاظ على المسجد  األردن

 تغيير الوضع القائم عليه.
بالمساس  األمربهذا الشأن حاسم وواجب مقدس عندما يتعلق  األردنيااللتزام  أنالمومني  وأوضح

 .األشكالبها بأي شكل من  اإلضرار أومحاولة تدنيسها  أوبالمقدسات 
 30/12/2016عّمان،  ،الرأي

 
 الفلسطينية لبنان: اجتماع لجنة التنسيق اللبنانية .42

عقدت لجنة التنسيق اللبنانية الفلسطينية اليوم الخميس، اجتماعا في مقر قيادة اقليم جبل : بيروت
 عامل في حركة امل، بحثت خالله آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

طان اإلسرائيلي الصادر عن مجلس األمن الدولي والذي يدين االستي 2334وأشاد المجتمعون بالقرار 
في األراضي الفلسطينية، مؤكدين أنه يشكل القاعدة القانونية والشرعية لمواجهة مشاريع االستيطان 

 اإلسرائيلية.
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وشددت اللجنة على أن الوحدة الفلسطينية هي السال  األمضى في مواجهة كافة المؤامرات التي 
ومدينة القدس من عملية  األقصىسجد تحاك ضد الشعب الفلسطيني، وأدانت بشدة ما يتعرض له الم

 تهويد.
على نبذ واستنكار جميع محاوالت زج الشعب الفلسطيني في الفتن التي ال تخدم القضية  أكدتكما 

 األساس، موضحة أن أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان هو من أمن الجوار.
 29/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تسوية النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني ويؤكد أنه جاء متأخرا بشأنغيط يشيد بخطاب كيري أبو ال .43

الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، أنه لمس  أبوأكد أحمد  –القاهرة ة )د ب أ( 
ن جاء متأخرا، نحو تسوية ا لنزاع في خطاب وزير الخارجية األمريكي جون كيري اتجاها صادقا، وا 

اإلسرائيلي الفلسطيني بصورة عادلة ودائمة ونهائية، بصرف النظر عن االتفاق أو االختالف مع 
 بعض ما حملته هذه الرؤية من تفاصيل ال يمكن حسمها، إال من خالل العملية التفاوضية نفسها.

النهائية وأضاف أبو الغيط انه استمع بدقة للخطاب المطول الذي ادلى به كيري في شأن التسوية 
 للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي ووجده خطابا جادا ويتعين أخذه بجدية.

وأوضح أبو الغيط، أنه كان يتمنى أن تأتي هذه الرؤية مبكرا وليس قبل أيام من مغادرة اإلدارة 
الحالية للسلطة، إال أنه يتفق تماما مع المنهج المتوازن الذي تحدث به الوزير األمريكي من عدم 

بدائل لحل الدولتين، وضرورة الحفاظ على إمكانية تطبيق هذا الحل عبر وقف النشاط وجود 
 األرضاالستيطاني اإلسرائيلي، الذي يمثل عائقا في سبيل أي تسوية مستقبلية تقوم على أساس مبدأ 

قامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من حزيران/يوني و مقابل السالم، وا 
 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية، والمبادرة العربية للسالم. 1967

 29/12/2016، رأي اليوم، لندن
 

 السعودية ترحب بمقترحات كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي .44
حيبها بالمقترحات التي أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن تر : أحمد المصري

 طرحها وزير الخارجية األمريكي جون كيري، حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ) لم تذكر اسمه( قوله إن "المملكة 

وعناصر مبادرة السالم العربية التي  ترى بأن المقترحات تتماشى مع غالبية قرارات الشرعية الدولية
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، وتشكل أرضية  2005، وقمة مكة اإلسالمية في العام 2002تبنتها قمة بيروت العربية في العام 
 مناسبة لبلوغ الحل النهائي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي".

 29/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي الكويت ترحب بمقترحات كيري حول الحل النهائي .45
أعربت الكويت عن ترحيبها بالمقترحات التي طرحها وزير الخارجية : الكويت/محمد عبدالغفار

 األمريكي جون كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
تأتي  وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الخميس، إن "هذه المقترحات

متوافقة مع ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وتمثل أساسا يمكن البناء 
 عليه للوصول إلى الحل النهائي لذلك النزاع".

وبحسب وكالة األنباء الكويتية نقال عن المصدر الذي لم تسمه، فإن "الكويت تدعو األطراف المعنية 
ات والعمل في إطارها وصوال إلى السالم العادل والشامل الذي سيحقق بالتجاوب مع هذه المقترح

 األمن واالستقرار للشعبين والمنطقة والعالم".
 30/12/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 بمقترحات كيري حول الحل النهائي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي انترحب قطر واإلمارات .46

ة اإلمارات والسعودية وقطر والبحرين وعدد آخر من الدول رحبت دول: ، وكاالت"الخليج" -عواصم
العربية والغربية، بخطاب وزير الخارجية األمريكية جون كيري الذي وضع محددات واقتراحات لحل 

 «.اإلسرائيلي»الصراع الفلسطيني 
ورحبت دولة اإلمارات بكلمة جون كيري التي تناولت مقترحات حول حل النزاع. ووصفت وزارة 

ارجية والتعاون الدولي هذه المقترحات بأنها إيجابية، وتتسق مع مبادرة السالم العربية وغالبية الخ
المناسب للوصول إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني  وتشكل اإلطار قرارات الشرعية الدولية،

 «.اإلسرائيلي»
الجاد والبناء مع  ، بالتعامل«إسرائيل»وطالبت الوزارة األطراف المعنية، السلطة الفلسطينية و

المقترحات الواردة في كلمة كيري لما سيكون في ذلك من انعكاسات إيجابية على الشعبين الفلسطيني 
 بشكل خاص وأمن واستقرار المنطقة بشكل عام.« اإلسرائيلي»و

وأشادت دولة قطر بخطاب كيري، مؤكدة دعم قطر للمساعي الرامية إلى إحياء عملية السالم في 
قامة الدولة «« اإلسرائيلي»»رق األوسط، وجددت تأكيدها على ضرورة إنهاء االحتالل منطقة الش وا 
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الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق مرجعيات مبادرة السالم العربية وقرارات مجلس 
 األمن ذات الصلة، كما رحبت مملكة البحرين بمقترحات كيري. 

 30/12/2016، الخليج، الشارقة
 

 الشهر المقبل "إسرائيل"معارضون سوريون في ": سفيرال" .47
اإلسرائيلي، ويتحد"ثون ُمباشرة « ترومان»ُيشارك ممث"لون عن المعارضة السورية في أمسية لمعهد 

 أمام اإلسرائيليين تلبية لدعوة ُوج"هت إليهم من قبل المعهد في القدس المحتلة.
ان: ممثلون عن المعارضة السورية يحضرون ألول مرة في إسرائيل في معهد تروم»وتحت عنوان 

اإلسرائيلي « ترومان»، نشر معهد «إلى معهد ترومان ويتحد"ثون مباشرة أمام الجمهور اإلسرائيلي
لألبحاث والتابع للجامعة العبرية دعوًة لحضور أمسية بمشاركة سوريين من المعارضة السورية 

 سيتحد"ثون عن األزمة السورية.
سرائيل، »ن" ُمعارضين سوريين سيتحد"ثون عن وبحسب الدعوة، فإ الحياة في ظل" الموت، الالجئين وا 

 «.عن قتل المواطنين وصمت العالم
ضب"اط وُمسل"حين ُمعارضين شاركوا في »وخالل األمسية سيت"م أيضًا عبر البث" المباشر، استضافة 

شهر كانون الثاني المقبل،  من 17وستُقام األمسية بتاريخ  ، بحسب نص" الدعوة.«المعارك السورية
 عند الساعة الرابعة في الجامعة العبرية في القدس المحتلة.

 30/12/2016، بيروت، السفير
 

 ينتظر ترامب الواليات المتحدةفي  "اليمين" .48
القى خطاب وزير الخارجية األميركي جون كيري في شأن النزاع : جويس كرم -واشنطن 
تيطان في تقويض حل الدولتين، ردود فعل متباينة في الوسط اإلسرائيلي ودور االس -الفلسطيني

األميركي كما في إسرائيل التي اختلفت في قراءته بين يمين ويسار. وفيما رحبت به مجموعات 
)إيباك(، القى الخطاب تنديدًا من « األميركية -لجنة العالقات اإلسرائيلية»يهودية أميركية، باستثناء 
اًل على نهج مختلف بعد تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب الحكم خالل اليمين األميركي، وتعوي

ثالثة أسابيع، بحيث يحتضن سياسة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ويعاقب األمم 
 (4المتحدة. )راجع ص
في افتتاحيتها أمس بخطاب كيري وبامتناع إدارة الرئيس باراك « نيويورك تايمز»ورحبت صحيفة 

قبل ثالثة »الالجم لالستيطان. وقالت إن كيري  2334وباما عن نقض قرار األمم المتحدة الرقم أ
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صريح وفاعل »ووصفته بأنه «. أسابيع من خروج أوباما، أدلى بخطاب كان يريد إلقاءه قبل عامين
وتفصيلي حذ"ر من خطورة ما يجري على حل الدولتين، وكيف يمكن إنقاذ هذا الحل قبل إحداث 

 «.ر ال سابق له وال عودة عنه إلسرائيل والمنطقةضر 
وافترقت مجموعات يهودية أميركية عن خط نتانياهو، ورحبت بمضمون خطاب كيري، فيما حضر 

، وهي أقرب «جاي ستريت»ممثلوها الخطاب في وزارة الخارجية األميركية. وقالت مجموعة 
طابه الذي استعرض بقوة الحجة وراء حل نهنئ كيري على خ»للديموقراطيين في الواليات المتحدة: 

وقالت «. الدولتين، وذلك ليس فقط مصلحة إسرائيلية وفلسطينية بل أيضًا مصلحة قومية أميركية
خطاب كيري يرسخ الرؤية »على لسان رئيسها مات داس إن « مؤسسة السالم في الشرق األوسط»

قريبًا، يقود  50سرائيلي، الذي يدخل عامه الةالبراغماتية وعناصرها لحل النزاع، ويؤكد أن االحتالل اإل
 «.نحو نظام غير متساو وفاصل، وفق تعبير كيري

أن اللجنة اليهودية األميركية أعطت موقفًا أكثر حذرًا من الخطاب، وفيما قد"ر مديرها ديفيد  إال
طورات جهود كيري والتزامه الطويل أمن إسرائيل، في الوقت نفسه نرى أن الت»هاريس في بيان 

األخيرة قد تبعدنا أكثر عن استئناف المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين نحو حل 
تعتقد القيادة الفلسطينية بأنه يمكنها تدويل النزاع، فليس هناك سبب »ولفت إلى أنه طالما «. الدولتين

الفلسطيني والتحريض على  اإلرهاب»ورحبت بتنديد كيري بة «. وجيه لعودتها إلى طاولة المفاوضات
 «.العنف
كما قرار األمم المتحدة، غير عادل »، فانتقدت في شكل الذع خطاب كيري واعتبرته، «إيباك»أما 

وغير متزن ويفترق عن سياسات اإلدارات الديموقراطية والجمهورية ألميركا في العقود األربعة 
ى إسرائيل وتجاهل عروض السالم كيري ألقى بمالمة غير منصفة عل»واعتبرت أن «. الماضية

دارة «. اإلسرائيلية في مقابل الرفض الفلسطيني الستئناف المفاوضات المباشرة ودعت الكونغرس وا 
في األمم  2334ترامب المقبلة إلى اتخاذ خطوات تصلح أضرار إدارة أوباما، خصوصًا القرار 

 المتحدة.
المتحدة، وكتب السفير السابق جون بولتون  وبدأت حملة من اليمين إلقناع ترامب بمعاقبة األمم

المرجح أن يتولى حقيبة نائب وزير الخارجية، أن على ترامب فرض عقوبات مالية على المنظمة 
أن « وول ستريت جورنال»الدولية من خالل خفض نسبة المساعدات األميركية. وكتب في صحيفة 

، وأن يتخذ 2334ت عن القرار ترامب يجب أن يدعو إلى جلسة لمجلس األمن لسحب التصوي
إجراءات صارمة بحق الدول التي تمتنع عن ذلك. كما اعتبر أنه حان الوقت للتفكير بحل خارج 
سياق حل الدولتين، وأفكار أخرى تشمل ضم قطاع غزة إلى مصر، والضفة الغربية إلى األردن. كما 
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األمم المتحدة في التعاطي مع  بفيديو لترامب ينتقد فيه رصيد« تويتر»غر"د نتانياهو أمس على 
 «.ال يمكن أن أقولها في شكل أفضل من ذلك»إسرائيل، وقال: 

 30/12/2016، الحياة، لندن

 
 قلق إسرائيل من حضور "حماس" في أوروبا .49

 عدنان أبو عامر
ال تخفي إسرائيل قلقها من تزايد ما تعتبره نفوذ حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( ادخذ في التنامي 
داخل القار"ة األوروبي"ة، وفقًا لما تحد"ثت به وسائل إعالم وتقارير أمني"ة إسرائيلي"ة، وزعمت تقارير 
إسرائيلية، أخيرًا، أن" "حماس" تستغل" الفلسطيني"ين المقيمين في أوروبا لدمجهم في صفوفها، نظرًا 

ي بدبلوماسي"ين غربي"ين، لسهولة تحر"كهم في فلسطين وخارجها، وأن" كوادر الحركة في أوروبا تلتق
 لدمج الحركة في الجهد الدولي الحاصل إليجاد حل للقضية الفلسطينية.

ووفقًا للتقارير اإلسرائيلية نفسها، فإن مراكز أبحاث أوروبي"ة متعاطفة مع الفلسطيني"ين، لم تذكر أي"ًا 
 قار"ة.منها، تستضيف بعض مسؤولي "حماس"، ما منح الحركة شبكة عالقات قوي"ة في ال

 
 الدعم المالي 

ينطلق القلق اإلسرائيلي، في بعض مرتكزاته، من أن" الحركة اإلسالمية تقوم، عبر المؤسسات 
اإلغاثي"ة في أوروبا، بتحويل أموال  إلى عناصرها في األراضي الفلسطينية، الضف"ة الغربي"ة وقطاع 

ينيين، كما تستفيد من لجان الزكاة غزة، وهي المؤسسات الخاصة بتقديم المساعدات اإلنسانية للفلسط
 في القار"ة األوروبي"ة، وذلك وفقا للمزاعم اإلسرائيلية.

تدعم الجاليات العربي"ة واإلسالمي"ة في أوروبا القضي"ة الفلسطيني"ة بالوسائل اإلعالمي"ة والسياسي"ة 
إلصاق أي" نشاط قانوني" والمالي"ة، ضمن القوانين األوروبي"ة، وليس مخالفًة لها، لكن" إسرائيل تحاول 

تنظ"مه هذه الجاليات بتهمة دعم "حماس"، الستفزاز أوروبا، وقد تجد ات"هامات إسرائيل للحركة بزيادة 
، خشية  نفوذها في أوروبا آذانًا صاغية لدى أجهزة األمن األوروبي"ة، لمالحقة أي" نشاط إسالمي"

 ارتباطه بالتنظيمات المسل"حة.
م بحقيقة التقارير اإلسرائيلي"ة، ألن"ها لم تذكر أسماء بارزة لنشطاء الحركة في ويبدو من الصعب التسلي

ه إسرائيلي"  سات أوروبي"ة، تستفيد منها، لكن" هذه التقارير قد تأتي ضمن توج" أوروبا، أو عناوين مؤس"
جات للرد" على تزايد األنشطة المعادية لها في أوروبا، مثل حركة المقاطعة العالمي"ة، ووسم منت
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المستوطنات في الدول األوروبي"ة، وما تراه سلوكًا أوروبي"ًا متعاطفًا مع الفلسطيني"ين في مالعب كرة 
 القدم وأوساط الجامعات. 

تظهر مزاعم إسرائيل حول تزايد نفوذ حماس في أوروبا أنها تحمل تحريضًا إسرائيلي"ا ضد" الجالية 
ولذلك، يبدي اإلسرائيلي"ون امتعاضهم من هذا النشاط الفلسطيني"ة الناشطة في الساحة األوروبي"ة. 

الفع"ال، ويحاولون تطويقه بكيل االت"هامات للقائمين عليه، مع أن" "حماس" موجودة على الالئحة 
 األوروبي"ة للمنظ"مات اإلرهابي"ة، وهي محظورة، وال وجود تنظيمي"ًا ورسمي"ًا لها في أوروبا.

ورتها في أوروبا، فهي تسعى إلى تشويه صورة العاملين لفلسطين وألن" إسرائيل تعاني من تدهور ص
ساتهم  ، وتلجأ إلى نشر ات"هامات لبعض الناشطين ومؤس" في أوروبا باختالق قصص  ذات طابع أمني"

 بمساندة اإلرهاب. 
ا وفيما ذكر جهاز األمن اإلسرائيلي" )الشاباك( في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن" ناشطًا فلسطيني" 

من مخي"م الرشيدي"ة في لبنان مسؤول عن تنسيق عملي"ات "حماس" في أوروبا، ويعمل على حشد 
األموال لتسليح الحركة، فقد اعتقلت إسرائيل، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بريطاني"ًا من أصول 

نق"الة إلى ألف يورو وهواتف  50لبناني"ة، في أثناء زيارته إسرائيل، بتهمة تعاونه مع "حماس"، ونقل 
عناصرها في الضف"ة الغربي"ة، وتعتبره إسرائيل عضوًا في "حماس"، مهمته إيصال األموال من خارج 

 األراضي الفلسطينية، خصوصًا من لبنان، إلى الضفة الغربية، حيث يوجد عناصر "حماس" فيها.
 

 القائمة اإلرهابية 
طني"ة، في إطار القوانين األوروبي"ة، مثل ليس سرًا أن فلسطينيي أوروبا يعملون لصالح قضي"تهم الو 

عقد المؤتمرات الرسمي"ة واللقاءات السياسي"ة مع المسؤولين األوروبي"ين، وهي أنشطٌة تحصل فوق 
األرض، وليست سري"ة، لكن" إسرائيل التي تواجه مآزق دبلوماسي"ة، تحاول اإليقاع بين فلسطينيي 

طلقها ضد"هم من دون أدل"ة  عن ارتباطهم بحركة حماس، أوروبا وحكوماتهم األوروبي"ة، باتهامات ت
علما بأن" األخيرة وأصدقاءها في العالم يقودون جهودًا لشطب اسمها من القائمة األوروبي"ة لإلرهاب، 

 مم"ا يزعج إسرائيل.
وكانت مستشارة محكمة العدل األوروبي"ة، إليانور شاربستون، قد أوصت في سبتمبر/ أيلول الماضي، 

، 2001اسم "حماس" من القائمة األوروبي"ة للمنظ"مات اإلرهابي"ة، بعد أن وضعتها فيها عام  بشطب
ر إبقاءها على قائمته اإلرهابي"ة، فقد ات"خذ  ألن" االتحاد األوروبي" ليست لديه قاعدة قانوني"ة كافية تبر"

دون التأك"د من هذه  قراره ضد"ها بناًء على معلومات  من شبكة اإلنترنت عن صالتها باإلرهاب، من
 المعلومات بالطرق القانونية والتحقيقات األمنية، ولم يحصل أي تقدم بعد في مسألة الشطب.
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في الوقت نفسه، ربما ليس خافيًا أن لدى "حماس" نشاط واضح في أوروبا، على الرغم من أن"ه ال يتم" 
سات  غير حكومي"ة ، بل عبر واجهات  بحثي"ة  ومؤس" ، وهنا، من دون التنسيق مع باسمها الرسمي"

السفارات الفلسطيني"ة هناك، مع أن غالبية هذه النشاطات تكون لصالح دعم القضية الفلسطينية، وال 
يظهر فيها اسم "حماس" رسميًا، ألنها ما زالت حركة محظورًة في أوروبا، بسبب وضعها على قائمة 

 المنظمات اإلرهابية. 
كة حماس، عن أهم أسس عالقاتها الخارجية، ومنها األوروبية، وباالطالع على وثيقة مكتوبة لحر 

ذكرت أن العالقات األوروبية مع "حماس" تأثرت بشكل كبير بمحطتين أساسيتين، األولى التي 
فرضت الضغوط األميركية فيها على أوروبا بوضع الحركة على الئحة اإلرهاب في أعقاب انتفاضة 

مر منع مؤسسات االتحاد األوروبي من االتصال بالحركة، إال األقصى. وعلى الرغم من أن هذا األ
أنه لم يمنع دواًل أوروبية من االتصال بها. المحطة الثانية بدأت مع االنتخابات التشريعية 
الفلسطينية، وفوز "حماس" فيها، إذ على الرغم من شروط "الرباعية الدولية"، شعرت أوروبا بأن 

عدم التعامل معها قد يسفر عن عقبات  سلبية، أو إساءة للصورة  االتصال بالحركة أمر مهم، ألن
التي طالما تحدثت عنها أوروبا فيما يتعلق بالديمقراطية، وحرية اختيار الشعوب باحترام نتائج 

 االنتخابات.
 

 ويمكن اإلشارة إلى بعض العوامل المؤثرة في العالقات األوروبية مع "حماس": 
نما تلعب الدول األوروبية أواًل، تعتقد "حماس" أنه  د تمامًا، وا  ليس ألوروبا دور سياسي أوروبي ُموهحث

أدوارًا ال تتجاوز السقف األميركي، ما يضعف الدور األوروبي على صعيد القضية الفلسطينية وفي 
الشرق األوسط، وفي الوقت نفسه، فإن هذا الدور األوروبي ال يستطيع أن يكون أوروبيًا، بقدر ما 

 ناك سياسات عامة، وكل دولة تتصرف بما تعتقد أنه مصالحها. تكون ه
ثانيًا، ترى "حماس" أن مجمل الدور األوروبي مرفوض إسرائيليًا. لذلك، هو يأتي في سياقات  محد"دة ، 
ال تتعارض مع المصالح اإلسرائيلية واألميركية. وبذلك، يبقى الدور األوروبي قاصرًا عن لعب دور 

ر في ملء فراغ الدور األميركي، سواء في حال عجزه عن تحقيق أي تقدم، أم فاعل، ويكاد ينحص
 تركيزه على أولويات أخرى، أم انشغاله في أزمات أشد سخونة. 

ل لعملية التسوية مع  ز، يومًا بعد يوم، أن أوروبا تلعب دور الُممو"ِّ ثالثًا، لدى حركة حماس قناعة تتعز"
ك، لم يكن دورها في العالقات مع القضية الفلسطينية دورًا إسرائيل، ولم تلعب دور المؤثر. لذل

 أساسيًا. 
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رابعًا، على الرغم من ذلك كله، حرصت "حماس" على عالقة إيجابية مع الدول األوروبية. وعلى 
الرغم من جهود كاتب السطور للحصول على أسماء دول بعينها، إال أن مسؤولي الحركة يرون أن 

عن هذه العالقات، نتيجة االلتزام المتبادل بينها وهذه الدول بعدم اإلفصا   من السابق ألوانه الكشف
 عن هذه العالقات. لكن، لم يعد سرًا أن هناك عالقات وثيقة للحركة مع النرويج وسويسرا، وغيرهما. 

 
 اتصاالت سرية وعلنية 

. وتعلم إسرائيل، عبر ، تشهد نموًا وتطوراً 2006يمكن القول إن عالقات "حماس" األوروبية، منذ سنة 
اتصاالتها وقنواتها، أن هناك دواًل أوروبية ال تمانع في الحديث عن هذه العالقات، لكن" هناك دواًل 
أخرى تتعامل مع الحركة بمستويات  سياسية  رسمية، وبشكل دائم، وليس مجرد اتصاالت، وهناك 

 من العالقات.  خمٌس من دول االتحاد األوروبي بينها وبين الحركة هذا الشكل
تبدو "حماس" من جهتها حريصًة على تطوير هذه العالقات األوروبية، وهناك جهد سياسي من 
الحركة، في الوقت الراهن، لرفع اسم الحركة عن الئحة اإلرهاب األوروبية. وعلى الرغم من وجود 

ن يكون باإلجماع. تجاوب  من بعض الدول، إال أن ما يعيق األمر أن القرار األوروبي ال بد" من أ
وهناك دول االتحاد األوروبي الجديدة، والتي ربما تلتزم بسياسات اإلدارة األميركية أكثر منها، كونها 

 قريبة من السياسات األوروبية. 
يشير ذلك كله إلى أن دعاية إسرائيل ضد" فلسطينيي أوروبا، وات"هامهم بدعم "حماس"، تتجاهل حقيقة 

ز الموجة األخالقي"ة المناهضة لنظام أن" المجتمعات األوروبي"  ة تفهم ما يجري في فلسطين، بما يعز"
االحتالل واألبارتهايد، لكن" إسرائيل تميل إلى تضخيم جهود الناشطين الفلسطيني"ين، كأن"ها تريد من 
أوروبا اإلنصات إلى أبواق الدعاية اإلسرائيلي"ة فقط، مع أن" أوروبا تشهد عمل أطياف  متعد"دة من 
 ، سات والحمالت والمبادرات المدني"ة والجماهيري"ة للتوعية على انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي" المؤس"
وهي جهود متنو"عة، وبعض منف"ذيها من اليهود، لكن"هم، في منطق الدعاية اإلسرائيلي"ة، معادون 

 للسامية، أو من "حماس". 
ديهم رواية أحادية، وهي وصم المواقف المدنية األسلوب األكثر شيوعًا للمتحدثين اإلسرائيليين أن ل

في أوروبا ضد االحتالل اإلسرائيلي بأساليب التصنيف والتشويه المعروفة، لكن جميع هذه النشاطات 
 في منطق الدعاية اإلسرائيلية معادية للسامية، أو من حماس، هكذا ببساطة! 

صل والعالقات العامة في المجتمع كما تحاول محاوالت التشويه المحمومة هذه ربط جهود التوا
المدني األوروبي بنشاطات  قتالية  في الشرق األوسط، وهذا تحريض واضح. وبالطبع، ال تأتي هذه 
الدعاية على ذكر عمليات التجنيد الواسعة التي تتم لشباب  أوروبي لالنخراط في جيش االحتالل 
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ة، أو االلتحاق بمنظمات االستيطان المتطرفة اإلسرائيلي، أو جمع التبرعات لصالحه في بلدان أوروبي
 والمسلحة. 

سفيرًا  22وقد دأب سفراء أوروبي"ون على زيارة غز"ة، حيث تسيطر "حماس" عليها، وجديدهم وفد من 
أوروبي"ًا، وصلوا إلى غز"ة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتفق"د أحوال الفلسطيني"ين. ونقل 

رسائل من إسرائيل لحركة حماس حول رغبة إسرائيل  2015يونيو/ حزيران  دبلوماسي"ون أوروبي"ون في
 في التهدئة في مقابل تخفيف حصار غز"ة. 

رب"ما تدرك إسرائيل أن" أوروبا لن تسمح، بصفة  رسمي"ة، لحركة حماس بالعمل على أراضيها، طالما 
نشاط مقر"ب من الحركة إلجهاضه أن" الحركة على قائمتها اإلرهابي"ة. ولذلك، قد تستبق إسرائيل أي" 

في مهده، عبر مواصلة تحريضها على "حماس" في أوروبا، بحيث تهدف، من سلسلة أخبارها 
وتقاريرها، إلى تبرير استمرار حصار غز"ة، ومنع أي" تعاطف معها في األوساط األوروبي"ة، ووقف 

 تنامي التعاطف الدولي" مع القضي"ة الفلسطيني"ة. 
سرائيل داخل األراضي الفلسطيني"ة، حيث الحروب أخيرًا، قد ال  تقتصر المواجهة بين "حماس" وا 

العسكري"ة، بل تمتد" خارج الحدود. وهناك ال تستخدمان البنادق واألسلحة، بل تشك"ل قاعات البرلمانات 
ي"ة األوروبي"ة واالجتماعات الحكومي"ة ساحة الصراع المحتدم بينهما، وهي، كما تبدو، معركة دبلوماس

وسجال بينهما، تارة تفوز "حماس"، وطورًا تتغل"ب إسرائيل، لكن الصورة المقلقة إلسرائيل تشير إلى 
تراجع نفوذها في القارة األوروبية، وفي الوقت نفسه، زيادة تأثير الفلسطينيين، وتغلب روايتهم عن 

 الصراع داخل الرأي العام األوروبي.
 30/12/2016، العربي الجديد، لندن

 
 لقدس ترزح تحت التهويدا .51

 د. حنا عيسى
م مسجلة المزيد من التهويد 2016ساعات قليلة تفصل المدينة المقدسة عن عام جديد لتنتهي 

واالستيطان وانتهاك حرمة المقدسات في ظل تهديد االحتالل االسرائيلي للقدس ومقدساتها بعام آخر 
 أكثر قسوة.
، ودولة االحتالل ماضية بالتضييق على المقدسيين 2017م وحتى اليوم وبحلول عام 1967فمنذ عام 

بكافة األساليب والطرق حتى باتت حياتهم شبه مستحيلة، في ظل ما تمارسه حكومات االحتالل 
المتعاقبة من مشاريع تهويدية ومخططات تلمودية طالت كافة مناحي الحياة في المدينة المقدسة، 
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مارس فيه قوات االحتالل كافة أشكال االضطهاد حتى بات المقدسيون يعيشون في سجن كبير ت
 والتعذيب.

على أعتاب العام الجديد، وجهت القدس رسالتها للعالم بأسره عسى ان تصل يومًا، حيث تحتاج 
وقت مضى دعما كاماًل لكافة مناحي الحياة فيها، ويعتبر  أيمن  أكثرالمدينة المقدسة هذا العام 

مات الصمود في وجه ترسانة التهويد والتهجير. وذلك لما يعانيه الدعم المالي للمقدسيين اهم مقو 
المقدسي اليوم من تضييق من قبل سلطات االحتالل، وفرض غرامات مالية باهظة عليه إلجباره 

 تناقص أعداد المرابطين بالقدس والمدافعين عن األقصى. إلىعلى الرحيل من القدس، مما يؤدي 
، في ظل أرضهم، فيعتبر السكن من ابرز معاناة المقدسيين في كاناإلسوال بد من توفير دعم قطاع 

ما تفرضه حكومة االحتالل وبلديتها في المدينة المقدسة من قوانين صارمة تمنع المقدسيين من 
وهدم المنازل، حيث بات  األراضي، ناهيك عن مصادرة أراضيهمالبناء على  أوترميم منازلهم، 

متطلبات الحياة وشروط السالمة العامة ،  ألدنىيمة مهترئة تفتقر المقدسيون يعيشون في بيوت قد
جراء الشقوق، وشديدة الحر في الصيف  أصحابهافتراها شديدة البرودة في الشتاء تغمر المياه رؤوس 

المقدسيين على الصمود والتحدي من خالل  إلعانةمليئة بالحشرات، لذلك ال بد من وقفة حازمة 
عادةالمنح السكنية   الترميم. وا 

وبنظرة سريعة على قطاعي الصحة والتعليم: فان القدس تعاني من نقص في المشافي والعيادات 
نقص حاد في المدارس ومستلزماتها حيث بات االف الطالب دون مقاعد  إلىالصحية، إضافة 

كز دراسية، والعديد من المرضى يستغيثون طلب العالج، لذا يعتبر توفير المعدات الطبية والمرا
 نصرة المقدسيين. أولوياتلدعم قطاع التعليم في المدينة من  إضافةالصحية ومستلزماتها، 

خطة توعوية إعالمية إلطالع الرأيين العربي والدولي على ما يدور داخل مدينة  إعدادوال بد من 
نشر القدس من عمليات تهويد وتهجير للسكان وسرقة للتراث اإلسالمي، وهذا األمر يكون من خالل 

الخرائط التى تخص مدينة القدس من خرائط السكان وخرائط التراث وخرائط الحفريات وغيرها، وكذلك 
 نشر مقاطع الفيديو والدراسات والتقارير التي توثق ما يدور داخل القدس وتحت المسجد األقصى.

الفلسطينيين  ينواإلعالميالعربي وفضائياته،  واإلعالمالفلسطيني بمختلف أشكاله،  لإلعالموال بد 
يصالالدولية من وقفة جادة لدعم صمود المقدسيين  اإلعالمالعاملين في مختلف وسائل  رسالتهم  وا 
لوسائل التواصل االجتماعي التي باتت ذات أثر  إضافة، اإلسرائيليوفضح ممارسات االحتالل 

 عالمي كبير واستغاللها في نقل رسالة القدس للعالم أجمع.
 .يطة القدس لحفظ أسماء المناطق واألحياء العربية فيها للحيلولة دون تهويدهاوال بد من حفظ خر 

 29/12/2016، فلسطين أون الين
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 الخلل في العالقات األميركية اإلسرائيلية .51

 أسامة أبو ارشيد
اإلسرائيلي النادر من فوائد، فإن أهمها على اإلطالق ستكون  -إذا كان للخالف العلني األميركي 

اختالل أسس العالقة بين الطرفين لصالح إسرائيل، على الرغم من أن المنطق يفترض أن  تهععرِّيهةِّ 
تكون الصورة معكوسة. التراشق السياسي، أخيرًا، بين إدارة باراك أوباما، من ناحية، وحكومة بنيامين 

أوباما،  نتنياهو وحلفاء إسرائيل في واشنطن، من ناحية أخرى، جاء نتيجة مترتبة على امتناع إدارة
ديسمبر/ كانون األول الماضي، عن استخدام حق النقض )الفيتو( في مجلس األمن الدولي  23في 

، والذي دان بناء المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدثها 2334ضد القرار 
ا أن موقف إدارة أوباما غير شرعية، وتشكل عقبًة في طريق "حل الدولتين". اعتبرت إسرائيل وحلفاؤه

"المخزي" إنما هو "طعنة في الظهر"، و"كمين وقح"، إذ حسب نتنياهو، فإن أوباما هو من يقف وراء 
عضوًا، في حين امتنعت الواليات المتحدة  14تقديم القرار في مجلس األمن، والذي صو"ت لصالحه 

فصل السادس من ميثاق األمم عن التصويت. المثير، هنا، أن هذا القرار غير الملزم، تحت ال
المتحدة، ال السابع، لم يثر غضب إسرائيل وزعماء المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة فحسب، 
بل إن أعضاء في الكونغرس من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، تسابقوا على استرضاء إسرائيل 

ميركية المتعاقبة من الحزبين دائما ما وانتقاد إدارة أوباما، وذلك على الرغم من أن اإلدارات األ
تحفظت على بناء مستوطنات يهودية في األراضي الفلسطينية المحتلة بعد الرابع من حزيران/ يونيو 

. أيضا، لم يفو"ت الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الفرصةه ليقطع، مرة أخرى، مع األعراف 1967
، فكان أن دخل على خط الجدل، على الرغم من أنه السياسية األميركية المستقرة منذ عقود طويلة

بًا بعد، مخط"ئا إدارة أوباما، ومعلنًا أن ما بعد العشرين من الشهر المقبل، أي بعد  ليس رئيسًا منص"
 توليه الرئاسة، سيكون مختلفًا عما قبلها لناحية العالقة مع إسرائيل. 

للدفاع عن نفسها أمام هجوم دولة  صغيرة ،  األغرب من ذلك كله أن تجد إدارة أوباما نفسها مضطرةً 
تعتاش على المساعدات والدعم األميركيين، فالبيت األبيض نفى بشدة أن يكون وراء تقديم مشروع 
القرار في مجلس األمن، في حين خرج وزير الخارجية، جون كيري، بخطاب، حذر فيه من أن "حل 

رائيل بأن إدارة أوباما أكثر إدارة قدمت مساعدات الدولتين" في خطر، من دون أن ينسى أن يذك"ر إس
مالية وعسكرية لها. بل إن كيري شد"د على أن معارضة الواليات المتحدة بناء المستوطنات في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية يأخذ في اعتباره أن ذلك في مصلحة إسرائيل، فخنق إمكانية تجسيد 
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ر باتجاه دولة  واحدة، ما يعني أن إسرائيل ستخسر صبغتها "حل الدولتين" قد يعني أن الوضع سيسي
 "اليهودية الديمقراطية"! 

ال يهدف هذا المقال إلى شر  األسباب وراء امتناع إدارة أوباما عن استخدام حق النقض )الفيتو( في 
مجلس األمن، كما جرت العادة، بقدر ما يهدف إلى توصيف بعض مالمح اختالل العالقة بين 

ين على حساب المصالح األميركية. وبالمناسبة، ليست إدارة أوباما أول إدارة تمتنع عن الطرف
استخدام حق النقض في مجلس األمن، إذ سبقتها إدارات سابقة إلى ذلك، بما فيها جمهورية، 

عن مجلس األمن، هاتف نتنياهو  2334كإدارتي رونالد ريغان وجورج بوش االبن. بعد صدور قرار 
ه، وكان مما قاله له: "األصدقاء ال يأخذون أصدقاءهم إلى مجلس األمن". بل ذهب إلى كيري ووبخ

أبعد من ذلك إلى حد تهديد إدارة أوباما، ضمنيًا، بأن حكومته تملك "أدلًة دامغة" على تور"طها في 
 صياغة القرار وتقديمه في مجلس األمن، وهي "األدلة" التي قال إنه سيقدمها لترامب بعد توليه

 الرئاسة. 
اإلسرائيلية ينبغي  -المفارقة هنا أن نتنياهو الذي يفترض من إدارة أوباما معايير للصداقة األميركية 

االلتزام بها، يتحد"ث وكأن دولته احترمت هذه المعايير يومًا. يتحدث وكأن دولته لم تسفك دماء 
بية على البارجة البحرية العسكرية أميركية، بدءًا من الهجوم المتعمد الذي شنته طائرات دولته الحر 

، 1967األميركية )يو أس أس ليبرتي( في البحر األبيض المتوسط، في الثامن من يونيو/ حزيران 
، وهو الهجوم الذي تسترت عليه الواليات 171بحارًا عسكريًا أميركيًا، وجر  أكثر من  34وقتل فيه 

هو ال يحد"ثنا عن تجسس إسرائيل على الواليات المتحدة، وذهبت فيه أروا  جنودها ودماؤهم هدرا. 
المتحدة، بل وتجنيد يهود أميركيين للقيام بمهمة التجسس على البلد الذي يحملون جنسيته. كما أنه 
اسة، أو بيع بعض أنواع تلك  ال يحدثنا عن محاوالت دولته الحثيثة لسرقة تكنولوجيا أميركية حس"

لمتحدة كالصين. أيضا، يتغاضى نتنياهو عن تدخله الشخصي التكنولوجيا إلى منافسين للواليات ا
، المرشح الجمهوري ميت رومني، 2012الوقح في شؤون أميركية داخلية، مثل دعمه الضمني، عام 

ضد أوباما، أو مخاطبته الكونغرس األميركي العام الماضي، بدعوة  من الجمهوريين، إلفشال مساعي 
 لنووي مع إيران. وها هو اليوم يحر"ض ترامب على أوباما. إدارته في إقرار مشروع االتفاق ا
، شنث رئيس المنظمة الصهيونية األميركية، مورتون كالين، 2334في معرض تعليقه على قرار 

هجوما على أوباما، ووصفه بة "الكاره لليهود والمعادي للسامية"! لكن كالين هذا وأمثاله ال يملكون 
، ليعترفوا بأن هذا "الكاره لليهود والمعادي للسامية" هو نفسه من رفع ذر"ة من المصداقية واألخالق

مليارات دوالر  3.8مليارات دوالر سنويًا إلى  3.1قيمة المساعدات العسكرية األميركية إلسرائيل من 
. بل إنك لن 2028-2019مليار دوالر على مدى السنوات العشر المالية ما بين  38سنويا، بقيمة 
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الء شكرًا للرجل الذي ساعد الدولة العبرية على تطوير "القبة الحديدية" للتصد"ي تسمع من هؤ 
لصواريخ المقاومة الفلسطينية، كما أن إدارته حمت إسرائيل من قرارات  عديدة في مجلس األمن 
الدولي سابقا. ولكن، إذا كان من المفهوم أن تأتي مثل هذه المواقف من أمثال كالين، من اليهود 

ينة األميركيين، من جماعة "الوالء المزدوج"، ممن يقدمون مصالح إسرائيل على مصالح الصها
الواليات المتحدة، فكيف يمكن أن نفسر أن يضع مسؤولون منتخبون من الشعب األميركي مباشرة 
مصالح إسرائيل قبل مصالح الواليات المتحدة؟ أليس هذا تمامًا ما يفعله ترامب، مثال، عبر تلميحاته 

ن عزمه على نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في مخالفة  لعرف دبلوماسي ع
أميركي عمره يزيد على العشرين عامًا، لما قد يترتب عليه من تداعيات تضر باألمن القومي 

 األميركي ومصالح الواليات المتحدة في منطقة الشرق األوسط؟ 
ضاء الكونغرس األميركي يضعون مصالح إسرائيل قبل مصالح باختصار، السواد األعظم من أع

ناخبيهم، بل وحتى قبل مصالح الواليات المتحدة، والسبب يعود إلى اختالل العالقات لصالح 
 إسرائيل، وسطوة لوبيها وحلفائه في واشنطن.

 30/12/2016، العربي الجديد، لندن
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 براك ربيد

ا ومؤيدا إلسرائيل. ولكن مع زبائن متلونين مثل نتنياهو وعباس يصعب خطاب كيري كان صهيوني
صنع السالم. في جميع الحاالت، دعوة وزير الخارجية المنصرف وصلت متأخرة ثالث سنوات، 

على دخول ترامب إلى البيت األبيض، فيه قيمة رمزية فقط. ورغم  أسابيعوطر  الصيغة، قبل ثالثة 
ريه قريبا أنهم إذا أرادوا عقد صفقة تاريخية بين إسرائيل والفلسطينيين، ذلك، سيكتشف ترامب ومستشا

 فستكون مشابهة كما يبدو للصفقة التي رسمها كيري في خطابه.
لقد اختار وزير الخارجية األمريكي تخصيص قسم كبير من خطابه للصلة الشخصية بينه وبين 

سنة. وتحدث كيف قام بتسلق متسادا  30بل عندما كان سناتورا شابا ق األولىإسرائيل منذ زيارته 
، وقام بنفسه «يد واسم»وسبح في البحر الميت وتجول بين المدن التوراتية وشاهد فظائع الكارثة في 

 .األمنيةبقيادة طائرة لسال  الجو فوق إسرائيل كي يعرف احتياجاتها 
ل كيري. وليس هناك أي ليس هناك الكثير من السياسيين األمريكيين الذين يعرفون إسرائيل مث

سياسي أمريكي تعمق في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وحاول حله، أكثر من كيري. وقد كانت هذه 
، األثناءواضحة في خطابه. ونجح وزير الخارجية في تحليل وضع عملية السالم في هذه  األمور
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لخوف واالنغالق وعدم وغياب الثقة بين الطرفين واليأس والغضب في الجانب الفلسطيني أمام ا
 المباالة في الطرف اإلسرائيلي.

خطاب كيري كان خطابا صهيونيا مؤيدا إلسرائيل. وكل من يؤيد حل الدولتين ويؤيد إسرائيل 
اليهودية والديمقراطية يجب عليه مباركة أقواله وتأييدها. ال توجد حلول وسط، وليس صدفة أن من 

خطابه وبعده، كان رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت لقاء إسارع إلى الهجوم على كيري قبل 
هي التي تقود حكومة إسرائيل  األقليةورؤساء لوبي المستوطنين. وأشار كيري في خطابه إلى أن هذه 

 ادن واألغلبية الالمبالية في الطريق إلى حل الدولة الواحدة.
الماضية،  األربعةفي السنوات  يمكن أن يكون وزير الخارجية األمريكي قد تصرف بهوس ومسيحانية

لكنه فعل ذلك من اجل هدف جيد ومبرر. حاول بكل قوته انهاء صراع عمره مئة سنة لضمان 
نهاءمستقبل إسرائيل، حليفة الواليات المتحدة األكبر،  معاناة الفلسطينيين. ولكن لسوء حظه فإن  وا 

يس الفلسطيني محمود عباس، ببساطة شركائه في هذه المهمة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئ
كان عباس ونتنياهو صورة مرآة لبعضهما  األخيرة األربعةلم يرغبا في ذلك مثله. في السنوات 

البعض. فقد ركزا على الحفاظ على الوضع الراهن وتحصنا وراء مواقفهما ولم يكونا على استعداد 
 اث االنطالقة.للمغامرة بالحد األدنى أو االبتعاد سنتيمتر من اجل احد

كان خطاب كيري طويال ومفصال، لكن جوهره كان صيغة السالم التي عرضها. وهذه الصيغة ال 
، بناء عليها ستتم المفاوضات المستقبلية بين إسرائيل أساسية مبادهتشكل حال مفروضا، بل طر  

من  أشهرعة بعد بض 2014والفلسطينيين. وقد اعتمد على الوثيقة التي وضعها هو نفسه في آذار 
 المحادثات مع الطرفين.

عندما نقوم بقراءة ما كتبه كيري، نالحظ على الفور أنه وافق على جزء كبير من المطالب 
اإلسرائيلية، التي أهمها أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يشمل اعترافا فلسطينيا بإسرائيل على أنها 

طينيين يجب أن يكون عادال ومنطقيا، وال دولة يهودية. وأضاف كيري بأن حل مشكلة الالجئين الفلس
يؤثر على طابع إسرائيل. وقال إن الحدود المستقبلية يجب أن تبقي الكتل االستيطانية الكبيرة تحت 
سيادة إسرائيل، وأن على االتفاق النهائي أن يشكل نهاية الصراع والمطالب الفلسطينية من إسرائيل. 

 في كل اتفاق. اسيأسوأكد على الترتيبات األمنية كعامل 
صيغة كيري، في المقابل، شملت عددا من التنازالت التي على إسرائيل تقديمها، وعلى رأسها 
االعتراف بأن القدس عاصمة الدولتين. وقال إن وضع حدود الدولة الفلسطينية يجب أن يكون بناء 

الجئين وأنه يجب االعتراف بمعاناة ال لألراضيمع تبادل متفق عليه  1967على خطوط 
 الفلسطينيين.
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المشكلة الرئيسية في الصيغة التي طرحها كيري هي أنها جاءت متأخرة. فوزير الخارجية األمريكي 
 المبادهمع تلك  2014على الطاولة في العام  اإلطارعندما لم يضع اتفاق  أخطأيعرف أنه 

را إلى الوراء، لكان شه 33بالضبط. ويعترف مستشاروه أنه لو تمكن من العودة في نفق الزمن لة 
سيعرض صيغة السالم على اإلسرائيليين والفلسطينيين ويدعوهم إلى المفاوضات بناء عليها. وهذه 
الخطوة كانت ستفرض على الطرفين اتخاذ قرارات استراتيجية وتضع صيغة كيري كأساس ألي 

 مفاوضات مستقبلية.
االت، لم يكلف نفسه عناء االستماع إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كما فعل في كثير من الح

كيري، أو التطرق إلى مضمونها. وقد رد نتنياهو بتصريح هجومي فيه انتقادات شخصية  أقوال
شديدة. وهناك من يعتبر أن عمق التصريح مثل عمق التحقيق. وانتقادات نتنياهو كانت متلونة 

التي وافق عليها نتنياهو في  بادهالمالتي طرحها كيري في خطابه هي نفس  والمبادهومتهكمة. 
 .2014آذار 

المفاوضات بناء على هذه  إجراءفي حينه كانت لرئيس الحكومة تحفظات، لكنه وافق عمليا على 
 الصيغة، رغم أنه حتى ادن يرفض االعتراف بذلك.
لعام الصيغة في ا أوباما. فحين عرض عليه أيضاالتوأم السياسي لنتنياهو، محمود عباس، رد بتلون 

بعد خطاب  أيضاينتظر الرد.  أوباماوسيرد عليه. وما زال  األمروعد عباس بأنه سيفكر في  2014
 كيري رفض عباس أن يقول إذا كان يوافق على هذه الصيغة أم ال.

حول المستوطنات  األمنالرئيس القادم للواليات المتحدة، دونالد ترامب، الذي استوعب قرار مجلس 
فة فقط، لم ينجح في ضبط نفسه قبل خطاب كيري، حي قام بنشر ثالث واكتفى بمدونة ضعي

 أهدافهأن أحد  األخيرة األشهرمدونات عبرت عن عدم الرضى. وقد أعلن ترامب مرارا وتكرارا في 
الحرب التي ال تنتهي بين  إنهاءهو تحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين. وأوضح أنه يريد 

حاميه المقرب منه جيسون غرينبلت مبعوثا خاصا لعملية السالم. وسيكتشف الطرفين. وقام بتعيين م
تحقيق الصفقة التاريخية، فهي ستكون شبيهة إلى درجة كبيرة  أراداترامب وغرينبلت قريبا أنهما إذا 

 للصفقة التي رسمها كيري في خطابه.
 29/12/2016هآرتس 
 30/12/2016القدس العربي، لندن، 
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