
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 االحتالل يطلق النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا بحجة محاولتها تنفيذ عملية طعنجيش 
 عن العالقة مع القاهرة وطهران والرياض والموقف من ترامب" المونيتور" حمدان يتحدث لـ أسامة

 القناة الثانية: "الكابينت" يبحث سبل استعادة جثث جنوده األسرى بغزة
 فرنسا تطرح مقترحات لتسوية قضيتي القدس والالجئين

سالمية ةعربي إلى مواقف ونحتاج خطر في األقصى: التركي للقنصل القدس وزير   حازمة وا 

" إسرائيل" مع األمني التنسيق: عباس
 . لم ننسق مع واشنطن فيما.سيستمر
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 2334 بقرار يتعلق لم ننسق مع واشنطن فيما سيستمر.. "إسرائيل" مع األمني التنسيق :عباس .1

 المجتملللل  إللللل  سلللل م رسللللال  عبللللا   محمللللود الفلسلللل،يني  الللللر ي  مجلللللي: وجلللل  نظيللللر -أبيللللب  تلللل 
 إذا سلل مال عمليلل  تؤيللد زالللت ومللا كانللت الفلسلل،يني  السللل،  إن فيهللا قللا  الجمعلل   أملل  اإلسللرا يلي 

ن كانلللت حييييللل   فلللي الشلللعب ضلللد وللللي  للمسلللتو،نات موجللل  األخيلللر اللللدولي األملللن مجلللل  قلللرار وا 
 موظفللون  الييلاد  الفلسل،يني  فللي وزمل ه  أنل  يظنلون  اليللاد  بعل  إن نفسل  الوقللت فلي وقلا . إسلرا ي 
 اللذ  ليبرمان  رأفغيدو  اإلسرا يلي  الدفاع ووزير لتصريحات إشار  في بالواق   تذكيرهم وينبغي لديهم
 .الفلس،يني  السل،  م  األمني التنسيق بوقف هدد
 الجمعل   الخملي  ليلل  إسلرا يلي  شخصليات مجموعل  مل  لياه خ   من لإلسرا يليين  مازن  أبو وقا 
نل . «للس م عا يا تشك  ب  الس م تيدم ال المستو،نات» إن  ملا يميلزون  الفلسل،يني  وسلا ر الييلاد  وا 
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 نحللن وكللذل  ضللد  كللل  العللالم ييللف الللذ  المشللروع وهللو» المسللتو،نات  مشللروع بللينو  إسللرا ي  بللين
 عوز  كات  أبراهام  «الجميل  إسرا ي  مجل » ليا   بر ي  خ   مازن  أبو وأضاف. «الفلس،ينيين

 .صدييتنا ولي  إسرا ي  صديي  ستبي  المتحد  الواليات بأن وعي عل  نحن» ناري  جا  ونا ب 
 مكلان ملن المتحلد  الواليات جاهت  كير   خ،اب وفي المتحد  األمم في في  التصويتكي قرارها في 

 وخ،لاب كيلر   المتحلد  األملم قلرار اسلتيبلنا بالتأكيلد نحلن. إسلرا ي  إنيلاذ يريلد الذ  الحيييي  الصديق
 بنيلللامين. مسلللبي  شلللرو  دون  الحلللدي  فلللي للبلللده مسلللتعدون  فإننلللا المسلللتو،نات  توقفلللت إذا. بإيجابيللل 

 كلل  العلالم. العلالم تجاهل  موقلف يمكلن فل . المحلق وحلد  هلو إنل  اليلو  يواص  أن يمكن  ال نياهونت
 هلذ  فلي السل م يسلود كي الس م  في نتيدم تعالوا. المن،ي  في( داعش) ويوجد ت،رف يوجد. يشتع 
 .«العاصف  المن،ي 
 وبلين الفلسل،يني  السلل،  ينبل تنسيق هنا  كان بأن  غضبها ويثير إسرا ي  في يشاع ما عبا  ونف 

. مباشلر تعلاون  يكلن للم» :وقلا  األملن  مجل  في الفيتو استخدام عدم تيرر أن قب  المتحد  الواليات
 منلذ األميلركيين مل  نتحلد  نحلن. سياسلتهم علل  بنلاه بموقفهم وتيدموا اليرار مسود  تليوا األميركيون 

 .«وقف المستو،نات موضوع في قرار اتخاذ عن بعيد زمن
 سلليوقف أنلل  فيهللا أعلللن التللي ليبرمللان  أفغيللدور اإلسللرا يلي  الللدفاع ووزيللر تصللريحات إللل  ت،للرق  كمللا

 نحن ه  هذا  يظن ليبرمان ماذا: »فيا  األمني  التنسيق باستثناه الفلس،يني  السل،  م  االتصاالت
 نحن ذل   غمور . إسرا ي  م  اتصا  ك  لي،عنا مثل  مجانين كنا ولو مرفو   نهج  لدي ؟ موظفون 
 ملوظفين نعمل  ال نحلن واضلحا  فلليكن. لل،لرفين مصلح  مشترك  هذ  ألن األمني التنسيق سنواص 

 فلي إسلرا ي  خلدم اللذ ( لحلد الجنلرا  جليش) لسنا نحن. أحد لدى وال ليبرمان لدى وال نتنياهو لدى ال
 .«وكرامتنا إرادتنا احترموا شعب  اللبناني  نحن الجنوب
 ملللن قسلللم ومللل  نتنيلللاهو بنيلللامين حكومللل  مللل  مشلللكل  لنلللا أن نعلللرف نحلللن: »قلللا   ملللازن  أبلللو واختلللتم

 وح  الس م يؤيد اإلسرا يلي الشعب من كبيرا قسما أن أيضا نعرف ولكن مكوناتها 
 أدعلو أنلا. كارثيل  آثلار للذل  سلتكون . الجملود إلل  تلؤد  أال يجلب اللوزراه ر لي  أنل  حيييل . الدولتين
 كلان رابلين إسلحق. أن نفوتهلا ومحظلور فرصل  اآلن توجلد. صوتهم يرفعوال ال،رفين في الس م محبي
 قواهم يوحدوا أن للمت،رفين السماح محظور. الس م صالح في حسم ولكن  الفلس،يني  الشعب خصم
 .متفا   وسأبي  متفا   أنا. الس م فكر  ضد
 يمكلن بأنل  اإليملان علن توقفلت إذا منصبي في أبي  لن. بيتي إل  فسأذهب اإليمان  عن توقفت ولو

 .«الس م إل  الوصو 
 31/12/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 2334 القرار لتنفيذ الدول وجميع األمن مجلس يدعو منصور .2

 ضلرور  منصلور  ريلا  السفير المتحد   األمم لدى فلس،ين لدول  الدا م المراقب وفا: اكد -نيويور 
 إل  الدو  وجمي  األمن مجل  داعيا ملموسا  تأثيرا( 2334) لليرار يكون  كي وفوري  جاد  جهود بذ 

 ذات ولليلللرارات المتحلللد  األملللم لميثلللاق احتراملللا اليلللرار هللذا وتنفيلللذ اليلللانون  شلللأن إلعللل ه بجديللل  العملل 
 .المن،ي  في الس م تحييق أج  ومن الصل 
 المتحلد   ألململ العلام األملين ملن كل  إلل  منصلور السلفير وجههلا مت،ابيل  رسا   ث   في ذل  جاه

 مجللل  اعتمللاد أن فيهللا ذكللر. المتحللد  لألمللم العاملل  الجمعيلل  ور للي ( إسللبانيا) األمللن مجللل  ور للي 
 وهم وقيادت  الفلس،يني الشعب ب  رحب للغاي  هام عم  هو  23/12/2016 في( 2334) لليرار األمن
 وأن ال،ريلق  هلذا علل  دالل والع والحيلوق  الحريل  وتحييق الس م بمسار التزامهم في صامدين زالوا ما
 ملا وهلو وهاملا وكان ضلروريا المناسب الوقت في جاه المجل  قب  من انتظار  ،ا  الذ  العم  هذا

 .الدولي المجتم  من الساحي  األغلبي  عن  أعربت
 لليلرار أع،يلت التلي واألهميل  العلالمي الترحيلب ملن النيلي  وعلل  إن  لألسلف  قا   منصور وأردف

 إسلللرا ي   حكومللل  قبللل  ملللن األملللن مجلللل  لعمللل  للغايللل  وسللللبي علللدا ي فعللل  رد نشلللهد افإننللل( 2334)
 . باالحت   اليا م  السل، 
 حكومتلل  وأعضللاه اإلسللرا يلي الللوزراه ر للي  كلل م فللي يتجللل  كمللا- تللد  المؤشللرات كلل  إن" وأضللاف

 إسلرا ي  أن علل  –االحلت   قوات قب  من الواق  أر  عل  ترتكب تزا  ال التي الهدام  واإلجراهات
 فيهللا بمللا المحتللل   فلسلل،ين فللي اليانونيلل  غيللر وتللدابيرها وخ،،هللا سياسللاتها فللي قللدما المضللي تعتللزم
 ".2334 لليرار صارخ ازدراه في الشرقي   اليد 

 30/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 2334 بقرار يتعلق فيما المتحدة الواليات مع التنسيق تنفي رئاسة السلطة .3
 يديعوت" صحيف  عل  جاه ما زملط  حسام االستراتيجي  للشؤون  ر ي  السل،  مستشار هللا: نف  رام

 يتعللق فيملا األميركيل  المتحلد  الواليلات م  نسق إن  قا  عبا  محمود الر ي  بأن العبري  " أحرنوت
 .2334 األمن مجل  بيرار
 كلان كلل  العلالم وأن والصلديي   لشلييي ا اللدو  مل  كلان التنسليق إن الجمعل   اليلوم مسلاه زملط  وقا 
 .األمن مجل  إل  فلس،ين دول  بتوج  يعرف
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 ملن فيلط وأخلذها الفلسل،يني   الر اسل  أخبلار تناولها عند الدق  توخي إل  اإلع م  وسا   زملط ودعا
 .الرسمي  مصادرها

 30/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

سالمية عربية إلى مواقف ونحتاج خطر في األقصى: التركي للقنصل القدس وزير .4   حازمة وا 
 ومحلللاف  اليلللد  شلللؤون  وزيلللر الحسللليني  علللدنان قلللا : أرنلللاؤو   ألناضلللو  اللللرؤوف عبلللد -اليلللد  
سل مي  عربيل  مواقلف إلل  ونحتلا  خ،ر  في األقص  المسجد“ إن المدين    يحلا  ملا تجلا  حازمل  وا 
 .”ضد 
 أمللل  توركوغللللو  كورجلللان اليلللد   فلللي التركلللي العلللام للينصللل  لحسللليني ا اسلللتيبا  خللل   ذلللل  جلللاه

 .الجمع  اليوم الفلس،يني  اليد  وزار  عن صادر بيان بحسب الخمي  
 تيلللف أن األخيلللر  وعلللل  واإلسللل مي  العربيللل  األمتلللين قضلللي  هلللي واألقصللل  اليلللد “ اللللوزير وأضلللاف
 .”نلين ولن نستسلم لن يفلس،ين كشعب فإننا تخاذلت فإن الحق  هذا وتثّبت لتحمي
 المسجد عل  سيادتهم فر  اإلسرا يليون  أراد إذا“ أن  من المدين   ومحاف  اليد  شؤون  وزير وحّذر

 .”المن،ي  في النار اشتعا  من مزيد عل  إال يحصلوا فلن األقص 
 30/12/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 األزمة لهذه سياسي حل إليجاد وتدعو بسورية التهدئة باتفاق ترحب حماس .5

 سلوريا  فلي النلار إ،ل ق لوقلف تفاهملات إلل  التوصل  أنبلاه بارتيلاح تابعلت أنهلا حملا  حركل  أكدت
 .االتفاق بهذا ورحبت
 من المزيد تجنب من يمكن السوري  لألزم  سياسي ح  إيجاد إل  صحفي تصريح في الحرك  ودعت
 وينهللي أرضلل  عللل  وسلليادت  وحيوقلل   إرادتلل واحتللرام وشللعبها سللوريا وحللد  عللل  والحفللا  الللدماه سللف 
 .سوداه دموي  حيب 
نهللاه تسللوي  إللل  يت،للل  الفلسلل،يني شللعبنا أن الحركلل  وبينللت  بعيللدا األملل  جسللد فللي الخ فللات جميلل  وا 
 ووحللدتها عافيتهللا اسللتعاد  فللي وأملل  لشللعوبها أفضلل  مسللتيب  ضللمان أجلل  مللن وذللل  لغلل  الللدماه عللن

 .الصهيوني الكيان م  راعهاوص المركزي  ليضيتها والتفرغ وقوتها
 30/12/2016حماس،  حركة موقع
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 عن العالقة مع القاهرة وطهران والرياض والموقف من ترامب" المونيتور" حمدان يتحدث لـ أسامة .6
 حصلر ّ  حلوار فلي حملدان أسام  حما  حرك  في الدولّي  الع قات مسؤو  عامر: كشف أبو عدنان
 مبلديا   المسلتوى  رفيل  أوروبليّ  دبلوماسليّ  بوفلد علّد  أسلابي  قب  التيت الحرك  قياد  أنّ " المونيتور" م 

 اإلرهابّيلل   المنّظمللات قا ملل  مللن بشلل،بها حمللا  لصللالح إيجللابيّ  أوروبلليّ  سياسلليّ  قللرار باّتخللاذ تفاؤللل 
 البيلت إلل  دخولل  بانتظلار األميركّيل  الر اسلّي  االنتخابلات فلي تراملب دوناللد فلوز علل  التعليلق رافضا  
 .بي األ

 بعللد بللإيران  ع قتهللا تللرميم إللل  تسللع  الحركلل  أنّ  إللل  بيللروت  مللن هللاتفيّ  ليللاه فللي حمللدان  وأشللار
 كاشلفا   بالسلعودّي   حملا  ع قل  فلي فتلور إلل  ألملح لكّن  األخير   السنوات في أصابها الذ  الضرر
 .قريبا   مصر زيار  إل  يتحّضر حما  من قيادّيا   وفدا   أنّ  عن النياب
 والدولّيللل   اإلقليمّيللل  المسلللتويات مللل  ومنفتحللل  متوازنللل  ع قلللات إنشلللاه علللل  حريصللل  حملللا : وتلللاب 

 اللدو  بعل  مل  تواصل  قنلوات إقامل  فلي 1987 علام فلي تأسيسلها منلذ الث ثل  العيود خ   ونجحت
 لوالياتا لكنّ  واسع   ودبلوماسّي  سياسّي  ع قات شبك  لديها وأصبحت والعالمّي   واإلس مّي  العربّي 
 مللل  بعضلللها تجلللاوب علللل  سللللبّيا   أثلللرا   تركلللت اللللدو   ملللن العديلللد علللل  وضلللغو،ها األميركّيللل  المّتحلللد 
 .نحوها حما  مساعي
 العربّيلللل  الللللدو  جانللللب إللللل  البلللللدان  مللللن العديللللد ملللل  جّيللللد   اّتصللللاالت منظوملللل  اليللللوم حمللللا  لللللدى

 فلي أفريييلا وجنلوب نيجيريلا ومل  ل تينّيل  ا أميركلا فلي البرازي  وم  االّتحادّي   روسيا م  واإلس مّي  
ندونيسللليا وماليزيلللا الصلللين ومللل  األفرييّيللل   اليلللاّر   حملللا  تمتلللل  األوروبّيللل   اليلللاّر  وفلللي. آسللليا فلللي وا 

 يلللتم ال كلللي اسلللمها  كشلللف تلللرف  أخلللرى  أوروبّيللل  دو  وثللل   والنلللروي   سويسلللرا مللل  قوّيللل  ع قللات
 .حما  م  لع قاتها الرافض  واشن،ن م  إحراجها

 ملا فلي ،رفلا   تكلن للم حملا  أنّ  مصلر فلي واألمنّي  السياسّي  للجّهات واضحا   وأضاف حمدان: وبات
 ع قتهملا  اسلتيرار أملام واسلعا   البلاب يفلتح مّملا األخيلر   السلنوات فلي سلّي   أحلوا  ملن مصلر أصاب
 اليلاهر   فلي المسلؤولين لليلاه حما  من كبير قياد ّ  وفد من رفيع  بزيار  للييام حثيث  ترتيبات وهنا 
 .المصرّيين المسؤولين من بالزيار  إيجابيّ  ترحيب إل  واستمعنا الميبل   األسابي  في

 إللل  العزيللز عبللد بللن سلللمان المللل  بمجلليه حمللا  تفاهلللت: وعللن الع قلل  ملل  السللعودي   قللا  حمللدان
 إل  عادت ما سرعان اأجواههم لكنّ  الريا   م  ع قتها تو،يد في لرغبتها  2015 عام في السل، 
 إيجابّيل  ع قل  فلي راغبل  حملا  أنّ  من الرغم وعل . عن  مسؤول  ليست حما  تراج   وهو البرود 
 الحركل  مل  الع قل  ألنّ  رّبملا الريلا   إلل  لحملا  ميبلل  لزيار  ترتيبات من لي  لكن السعودّي   م 
 .والخارجّي   الداخليّ  انشغاالتها ظ ّ  في السعودّي  لدى أهمّي  تحت ّ  ال
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 لكنّ  حما   ومنها الفلس،ينّي   للفصا   كبيرا   دعما   إيران وعن الع ق  م  إيران  قا  حمدان: قّدمت
  2011 علام منلذ العربّيل  اللدو  فلي الت،لّورات بفعل  األخيلر  السلنوات خل   ع قتهملا في حص  فتورا  
 .النها ّي  الي،يع  إل  يص  أن دون  من
 تركيلا أنّ  أم يونيلو /حزيلران في إسرا ي  م  األخير  اّتفاق عيب سلبا   تأّثر تركيا م  حما  تحالف إنّ 

سرا ي   حما  بين تباد  صفي  بعيد االض، ع لها يمكن  غّز ؟ حصار من والتخفيف وا 
 ال حما : وحو  موقف حما  من إعاد  الع قات التركي  اإلسرا يلي  إل  سابق عهدها  قا  حمدان

 ونحن إسرا ي   مواجه  في كفلس،ينّيين موقفنا يضعف ألّن  اإلسرا يلّي  االحت   م   ت،بي أ ّ  تيب 
 بإسلرا ي  ع قتهلا أنّ  تركيلا رأت إن ولكلن معهلا  الت،بيل  وللي  عليهلا  الضلغط اللدو  كل ّ  من ن،لب
 .حما  قب  من ترحيب موض  فهذا الفلس،ينّي   اليضّي  خدم  خ لها من تريد
 بوسلا،  قبللت حلا  وفلي بالصلفي   للتيلّدم اللحظل  حتّل  جدّي  تبد لم فإسرا ي  باد  الت صفي  عن أّما
 ب  إلسرا ي   منحازا   ولي  ل   وت،مّ ن إلي  تتحّد  وسي،ا   تريد ألّنها ترّحب  فحما  إلبرامها  تركيا
 .إيجابّي  بوادر تظهر لم إسرا ي  لكنّ  عليها  يضغط
 وتعّهلد إسلرا ي   مل  اّتفاقهلا عيلب غلّز  إلل  إنسلانّي  مسلاعدات تركيا أدخلت غّز   حصار موضوع في

 فللي الي،لاع إلل  تركيل  وفلود وحضلرت غلّز   فلي الكهربلاه مشلكل  حل ّ  فلي بالمسلاهم  األتلرا  األشلّياه
 .الموضوع لدراس  يوليو/تّموز

 حملا  يلدتعت: األميركّيل   قلا  حملدان المّتحلد  للواليلات ر يسلا   وح  موقف حما  من انتخاب تراملب
 لكلللنّ  أسلللابي   بعلللد األبلللي  البيلللت إلللل  دخولللل  بعلللد سيّتضلللح لتراملللب  الحيييللليّ  السياسللليّ  السللللو  أنّ 

 السياسللّي  مواقفلل  عللل  التعليللق تفّضلل  وهللي بخيللر  تبّشللر ال عنلل  الصللادر  المؤّشللرات أنّ  تللرى  الحركلل 
 .الميبل 

 30/12/2016المونيتور، 
 

 االحتالل وحشية على لدلي حشيمة جيهان المقدسية إصابة: بدران .7
 في العيساوي  بلد  من حشيم  جيهان الموا،ن  إصاب  إن بدران حسام حما  حرك  باسم النا،ق قا 

 تيلديم دون  ،ويلل  لفتلر  تنلزف وتركهلا قلنلديا حلاجز علل  االحلت   جنلود يلد علل  اليوم ]أمل   اليد 
 .واألخ قي  اني اإلنس للييم وافتياد  االحت    وحشي  عل  دلي  لها المساعد 

 بحلق جرا مل  ثملن يدف  أن دون  ُيتر  لن االحت   أن عل  الجمع   صحفي  تصريح في بدران وأكد
 وقتلل  تنكيلل  مللن االحللت   بلل  ييللوم مللا تجللا  والللدولي الرسللمي الصللمت أن إللل  مشلليرا وحرا رنللا  شللعبنا
 .جرا م  في لإلمعان األخضر الضوه االحت   أع،  شعبنا بحق يومي
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 مختلللف فللي االحللت   قللوات ملل  مواجهللاتهم مللن للتصللعيد االنتفاضلل  شللبان حمللا  فللي الييللاد  اودعلل
 .الدولي  المحاكم مستوى  عل  االحت   جرا م ضد الفور   للتحر  الرسمي  الجهات م،البا   المنا،ق 

 30/12/2016موقع حركة حماس، 
 

  جنين غربي عسكري  برج باتجاه النار ُيطلقون  مقاومون  .8
 قللرب إسللرا يلي عسللكر   بللر  باتجللا  النللار الجمعلل   أملل  مسللاه فلسلل،ينيون  ميللاومون  ،لللقجنللين: أ
 .المحتل  الغربي  الضف  في جنين مدين 
 اإلسرا يلي للجيش عسكر   بر  باتجا  النار بإ، ق قاموا فلس،ينيين أن عبري   إع م وسا   وذكرت
 .جنين مدين  غربي يعبد بلد  قرب

 عمليلل  فللي بللدأ اإلسللرا يلي الجلليش أن إللل  الفتلل  إصللابات  وقللوع عللن ُتسللفر لللم العمليلل  أن وأضللافت
 .المكان من االنسحاب من تمكنوا الذين النار ُم،ليي عن البح 

 31/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 بالقاهرة مصريين مسؤولين مع" إيجابية" مباحثات عن تعلن حماس .9
 مصللريين مسللؤولين ملل " إيجابيل " مباحثللات عللن حملا   حركلل  ماجللد  األناضلو : أعلنللت محمللد-غلز 

 .بالياهر 
 إن قاسللم وقللا  .الجمعلل  اليللوم لألناضللو   الحركلل   باسللم المتحللد  قاسللم حللازم لسللان عللل  ذللل  جللاه
 علد  قبل  اليلاهر  وصل " ق،لر فلي كلان اللذ  ملرزوق  أبلو موسل  الحركل  فلي السياسي المكتب عضو
 (".أسماههم يذكر لم) مصريين مسؤولين م  إيجابيا لياه   وعيد  (التاريخ يحدد لم) أيام

 وملللللف الثنا يلللل  والع قللللات الفلسلللل،يني  باليضللللي  المتعليلللل  اليضللللايا مجملللل " بحلللل  الليللللاه أن وأضللللاف
 ".رفح بمعبر المتعلي  واألمور المصالح 

 هلاعلي تحلر  التلي المصلر   الجانب م  اللياهات استمرار إ،ار في جاهت الزيار  تل  أن قاسم وأكد
 .التفاصي  من مزيد دون  ت،ويرها  إل  وتسع  حما  حرك 

 30/12/2016أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة
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 الفلسطينية الساحة على المستجدات آخر تبحثان و"الشعبية" فتح: بيروت .11
 أشلرف لبنان في والسفير الفلس،يني الرفاعي سمير فتح لحرك  المركزي  اللجن  عضو بيروت: التي  
 ميلر فلي وذلل  ال،اهر  ماهر فلس،ين لتحرير الشعبي  للجبه  العام األمين نا ب الجمع   اليوم وردب

 .بيروت اللبناني  بالعاصم  السفار 
 الفلس،يني   باليضي  المتعلي  المستجدات وآخر الفلس،يني  األراضي في األوضاع المجتمعون  وبح 
 .واإلس مي  المسيحي  وميدسات  شعبنا بحق المتصاعد  اإلسرا يلي  االعتداهات وأدانوا
 الماضلي  األسلبوع اللدولي األملن مجلل  عن الصادر 2334 اليرار االجتماع في المشاركون  ثمن كما
 قلدمت التلي للدو  والتيدير التحي  ووجهوا فلس،ين  دول  أراضي في اإلسرا يلي االستي،ان أدان كون 
 .لصالح  صوتت والتي اليرار
 النظلام وحلد  وتعزيلز الفلسل،يني  الو،نيل  الوحلد  وتعزيلز اللو،ني الصلف توحيد إل  المجتمعون  ودعا

 .لشعبنا والوحيد الشرعي الممث  باعتبارها الفلس،يني  التحرير منظم  إ،ار في الفلس،يني السياسي
 30/12/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 يعثروا على شيء"مخالفات: "لن  أينتنياهو ينفي ارتكاب  .11

نف  ر ي  الوزراه اإلسرا يلي بنيامين نتنيلاهو  يلوم الجمعل   ملزاعم بارتكلاب مخالفلات نشلرتها : اليد 
 وسا   إع م محلي  تيو  إن المدعي العام سيفتح تحيييا جنا يا ضد نتنياهو األسبوع الميب .

لعثور عل  أ  دلي  ضد ر ي  وجاه في بيان أصدر  المتحد  باسم نتنياهو أن التحييق سيفش  في ا
 الوزراه.

نتنياهو: "ك  المسا   المفترض  سيتضح أنها ضلرب ملن الخيلا  وكلذل  الملزاعم  باسموقا  المتحد  
 التي تنشر حاليا في اإلع م ... لن يتم العثور عل  شيه ألن  ال يوجد شيه للكشف عن ".

 30/12/2016القدس، القدس، 
 
 سيطرح قريبًا على الكنيست" أدوميم أوالً  معاليه"بينيت: مشروع قانون  .12

وزيلر التعلليم نفتلالي بينيلت « البيلت اليهلود »أعلن زعيم حزب المسلتو،نين : أسعد تلحمي –الناصر  
  «معاليل  أدومليم أوال  »في حدي  لإلذاع  العام  أم  أن  سي،رح قريبا  عل  الكنيسلت مشلروع قلانون 

ي  أبو دي  شلرق اليلد  المحتلل  فلي ال،ريلق إلل  أريحلا  أ  ضم المستو،ن  الميام  عل  أراضي قر 
تو، لل   لضللم جميلل  األراضللي اإلسللرا يلي  )المسللتو،نات( فللي الضللف  »رسللميا  إللل  السللياد  اإلسللرا يلي  
 الغربي  إل  السياد  اإلسرا يلي .
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رجعلي ورأى زعيم المستو،نين الذ  نجح أخيرا  فلي تمريلر قلانون فلي الكنيسلت بإضلفاه الشلرعي  بلأثر 
الحكومللل  »علللل  المسلللتو،نات الميامللل  علللل  أرا  فلسللل،يني  خاصللل   أن مشلللروع  يلللأتي ليؤكلللد أن 

إذ أن هللذ  الدوللل  موجللود  »تللرى أن ال مكللان لدوللل  فلسلل،يني  فللي الضللف  واليللد   « اليوميلل  الحاليلل 
فللي اآلن فلي ق،للاع غللز  الللذ  يللدير  نظللام محلللي  ولل  حللدود واضللح ... سنضللم األراضللي اإلسللرا يلي  

ال تلؤمن بسياسل  دولل  »وتلاب  أن الحكومل  الحاليل  «. الضف   ونمنح حكما  ذاتيا  لألراضي الفلس،يني 
 «.فلس،يني  إل  جانب إسرا ي   ومن يدعم ذل  لي  ل  مكان في هذ  الحكوم 

وردا  عللل  سللؤا  هلل  يتفللق ر للي  الحكوملل  بنيللامين نتانيللاهو ملل  مشللروع   قللا  بينيللت إنلل  ال يعتللزم 
لكنني ال أتوق  أبدا  أن يعار  نتانياهو الفكر   أتوقل  أن »ف عن محادثات  م  ر ي  الحكوم   الكش

 «. توافق الحكوم  بإجماع وزرا ها عل  االقتراح... الشعب يدعمنا
وأضللاف أنلل  ال ينبغللي التخللوف مللن رد فعلل  العللالم عللل  ضللم المسللتو،نات إللل  السللياد  اإلسللرا يلي : 

ما ضم ر ي  الحكوم  السابق منلاحيم بيغلين الجلوالن )السلور  المحتل ( إلل  عند 1981أخافونا عام »
وأضلللاف أن «. السلللياد  اإلسلللرا يلي   لكلللن هلللذا الضلللم حلللا  دون أن تكلللون داعلللش اليلللوم فلللي الجلللوالن

 «. ألن العالم ال يحب الدو  الضعيف  التي تتخل  عن أراضيها»المجتم  الدولي سيسّلم بذل  
الذين رفضوا في السابق أيضا  اقتراحا  »تما  للتوص  إل  ح  م  الفلس،ينيين وزاد أن  ال يرى أ  اح

سخيا  من ر ي  الحكوم  السابق ايهود بارا ... واليوم ال أرى أ  وزيلر مسلتعدا  لتكلرار اقتلراح بلارا   
 «.فكيف سييب  الفلس،ينيون بأق  مما اقُترح عليهم في حين 

 31/12/2016الحياة، لندن، 
 
 لن تكون فلسطين أوالً و  حول اإلرهاب وايران.. مع ترامب إلى تفاهمات نتوّصلس: راأيوب الق .13

نا لب وزيلر  قلا االقتصلادي  اإلسلرا يلي   « ذ  ملاركر»فلي ميابلل  ُم،ّولل  مل  صلحيف  : حلمي موس 
التعللاون اإلقليمللي فللي حكوملل  بنيللامين نتنيللاهو  أيللوب قللرا  الللذ  ينتمللي إللل  ال،ا فلل  العربيلل  الدرزيلل   
لكنلل  اشللتهر بللين اإلسللرا يليين بمعاداتلل  للعللرب  إن األزملل  الحاليلل  فللي الع قللات األميركيلل  اإلسللرا يلي  
كانلللت متوقعللل . وشلللّدد علللل  أنللل  كانلللت هنلللا  فلللي إسلللرا ي  مخلللاوف ملللن احتملللا  حلللدو  ملللا جلللرى  

وأكلد أن خصوصا  أن الشارع األميركي ييلف خللف إسلرا ي   وال يملنُح إدار  أوباملا شلرعي   لفعل  ذلل . 
 «.اإلحرا  النسبي»اإلدار  األميركي  الجديد  ستعرف كيف ُتخر  إسرا ي  من هذا 

اإلقرار بأن اإلدار  السي   لحكومل  نتنيلاهو لألزمل  مل  أميركلا هلي التلي قلادت إلل  امتنلاع   ورف  قرا
ن ر لي  أميركا عن التصويت في مجل  األملن. وقلا  إن أوباملا كلان منلذ البدايل  معاديلا  لنتنيلاهو   وا 

الحكوم  اإلسرا يلي  أفلح في تمرير الوالي  األول  ألوباما. وشّدد عل  أن مشكل  أوباما تكمن فلي أنل  
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للن تتحللاد  معلل  فللي الجانللب الفلسلل،يني  إذ لللي  للللر ي  الفلسلل،يني  ال يعللرف أنلل  لللي  إلسللرا ي  مث
حللّ  اللدولتين  وهللو لللن  محملود عبللا  سلي،ر  عللل  ملا يللدور. وأوضلح أن لنتنيللاهو موقفلا  واضللحا  ملن

 عليها.« حما »أو « داعش»يسمح بسي،ر  
غدا الموضوع الفلس،يني هامشيا  أيضا  بسبب الت،ّرف اإلس مي وواق  أن داعش غدا »وفي نظر قرا 

وأضاف أن  في الغرف المغلي  ال أحد من العرب «. مشكل  العالم العربي بدال  من اليضي  الفلس،يني 
الدو  العربي  منشغل  بنفسها وببيا ها  ألن إيران تخيفها  ولذل  الموضوع لم »ع  فل يهتّم بهذا الموضو 

يُعللد يأخللذ أبعللادا  حتلل  لعمليلل  سياسللي  جديللد . ولللي  صللدف  إنشللاه اال للت ف السللعود   الللذ  يضللم  
لخ،لر الدو  السني  كلها  مث  موريتانيا  المغرب  الباكستان ودو  الخلي . وبتيدير  أنل  بسلبب هلذا ا

سيفتحون ع قات مل  إسلرا ي  بعلد تلولي دوناللد تراملب مهامل  فلي البيلت األبلي . ولهلذا فلإن كل  ملا 
إنلل  ال يمكللن فللر   -فعلل  أوبامللا ال معنلل  للل  وهللو يتنللاق  ملل  مللا كللان ييوللل  بنفسلل  ،للوا  الوقللت 

السللل م علللل  ،لللرف. وسلللوف نتوّصللل  مللل  تراملللب إلللل  تفاهملللات وعلللل  ال،ريلللق سلللنجد حللل   أيضللللا  
وضوع الفلس،يني. وسليكون األملر عكل  ملا أراد أوباملا  أن يكلون الشلأن الفلسل،يني أوال . سليكون للم

هنلللا  توافلللق بلللين اللللدو  علللل  اللللدفاع ضلللد اإلرهلللاب وضلللد إيلللران وهلللذا سيشلللم  إسلللرا ي . وبعلللد ذلللل  
 «.سيدخ  الفلس،ينيون 

فلي البحلرين ومشلارك   ورف  قرا أن تكون هذ  رؤيا ،وباوي   حي  تحّد  علن ليلاهات اليلاد  اليهلود
قيلللادات بحرينيللل  فلللي مراسلللم فلللي الكنلللي  ورقصلللهم مللل  اليهلللود هنلللا   وأوضلللح أنللل  وقلللف خللللف هلللذ  
اللياهات. وقا  إن  وقف قب  بض  سنوات خللف جللب ابنل  ملل  البحلرين إلل  إسلرا ي  إلجلراه عمليل  

ين بتعيلين يهوديل  سلفير  بعدها تعّميت الع ق  بيني وبين البحرينيين. بعلدها قاملت البحلر »جراحي   و 
يهوديا  فيط. وهي اليوم وزير  في الحكوم   37في الواليات المتحد   رغم أن في البحرين ،ا ف  تحو  

البحريني . وبعدها صار اليهود ذو  حظو  في قصر المملك . ولنا ممثلي  في أبو ظبي كما لنا ع ق  
مثلل  األردن ومصللر وتركيللا وهللي ع قللات  تسللخن ملل  المغللرب ولنللا ع قللات تيريبللا  ملل  دو  المن،يلل 

 «.أفض  من أ  وقت مض 
وأكللد أن الع قللات ملل  تركيللا تللزداد دف للا  يومللا  بعللد يللوم وأن التبللاد  التجللار  يبللل  أربعلل  مليللارات دوالر 

 سنويا  وسيص  إل  عشرات المليارات بعد اتفاقي  الغاز.
 31/12/2016السفير، بيروت، 
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 سبل استعادة جثث جنوده األسرى بغزة يبحث ينت"القناة الثانية: "الكاب .14
المصللللّغر للشللللؤون األمنيلللل   اإلسللللرا يليرام هللا: كشللللفت الينللللا  العبريلللل  الثانيلللل   أّن المجللللل  الللللوزار  

والسياسي  "كابينلت"  سليبح  يلوم األحلد الميبل   ألو  ملر  منلذ علامين  سلب  اسلتعاد  "جثتلي جنلديين 
 .2014خير  عل  ق،اع غز  العام إسرا يليين ُفيدا" خ   الحرب األ

  أن االجتماع جاه علل  خلفيل  أزمل  الثيل  بلين علا  ت الجنلود المفيلودين أم وأفادت الينا  العبري   
ور للي  وزراه االحللت    بنيللامين نتنيللاهو  مشللير  إللل  أن األزملل  اشللتدت بعللد توقيلل  المصللالح  بللين 

 المفيودين ضمن االتفاق.إسرا ي  وتركيا دون إدرا  ملف استعاد  الجنود 
وتوقعللت الينللا  "الثانيلل "  أن ينللاقش المجللل  الللوزار  المصللغر إجللراهاتل جديللد   للضللغط عللل  حركلل  
حمللا   مللن بينهللا تشللديد ظللروف اعتيللا  أسللرى الحركلل  فللي سللجون االحللت    والضللغط عللل  أسللر 

أبرمتهلا إسلرا ي  مل  أعضاه كتا ب اليسام  وا عاد  اعتيلا  بعل  محلرر  صلفي  تبلاد  األسلرى  التلي 
 .2011حما  مياب  استعاد  الجند   جلعاد شاليط  العام 

 31/12/2016األيام، رام هللا، 
 
 تطلب تحديد موعد للتحقيق مع نتنياهو اإلسرائيلية الشرطة .15

توجهللت الشللر،  اإلسللرا يلي   يللوم الجمعلل   لمكتللب ر للي  الحكوملل  اإلسللرا يلي  بنيللامين : رامللي حيللدر
تحديللد موعللد للتحييللق معلل  تحللت ،ا للل  التحللذير فللي قضلليتين جنللا يتين يشللتب  بتور،لل   نتنيللاهو  بغيلل 

 بهما  بعد مصادق  المستشار اليضا ي للحكوم  عل  فتح تحييق جنا ي ضد .  
ونشرت الينا  اإلسلرا يلي  العاشلر  أن مكتلب نتنيلاهو يحلاو  م  مل  موعلد للتحييلق مل  جلدو  أعمالل   

التحييق لن يكلون األخيلر مل  ر لي  الحكومل   الملتهم بخيانل  األمانل  وتليلي  فيما قا  محللون إن هذا
 هدايا ومبال  كبير  بشك  غير قانوني.

 30/12/2016، 48عرب 
 

 إسرائيليون يوقعون عريضة ضد شرعنة االستيطان ويؤكدون: لالحتالل نهاية .16
يين اإلسلرا يليين علل  عريضل   وق  عشرات األدبلاه واألكلاديميين والمثيفلين والعسلكر   : اليد  المحتل

نشلللرت فلللي صلللحيفتي "يلللديعوت أحرونلللوت" و"هللل رت " أمللل  ضلللد مشلللروع "قلللانون التسلللوي " لشلللرعن  
 االستي،ان  الذ  أعلنت الحكوم  اإلسرا يلي  مؤخرا عن ،رح  للتصويت في الكنيست قريبا.

واليلللانون الللللدولي  وقلللا  الموقعللللون علللل  العريضلللل : إن "هلللذا اليللللانون يتعلللار  ملللل  العدالللل  ال،بيعيلللل 
 واألخ ق. وعضو الكنيست بيني بيغن هو الذ  يسمي  )قانون النهب(".
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"الييلللاد  اليوميللل  المت،رفللل  والمهووسللل   ويشلللاركها غللل   المتعصلللبين اللللدينيين  أنوأضلللافت العريضللل  
ر واليوميين  سترغمنا قريبا عل  االختيار بين العليش تحلت حكلم أغلبيل  عربيل  التلي تتشلك  بلين البحل

 والنهر  وبين حكم شبي  باألبرتهايد الذ  يستند إل  كر  األجانب وقم  الخصوم".
وجاه في العريض  أن "اليمين األصولي  والراديكاليين غير الصهاين  من اليسار المت،رف التييلا معلا 

بعادنل ا علن من أج  إقناعنا بأن )االحت   لن ينتهي(. وأول   وهؤاله يت،لعون إلل  دب اليلأ  فينلا وا 
حلللم دوللل  إسللرا ي  الديميرا،يلل . لكللن ل حللت   نهايلل   وسنناضلل  مللن دون أن نرتللدع مللن أجلل  إنها لل  

 –يشللار إللل  أن معظللم المللوقعين عللل  هللذ  العريضلل  ينتمللون إللل  أحللزاب الوسللط  باتفاقيللات سلل م".
 يمين.

 31/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 نتنياهو المفضل لرئاسة الحكومة: "يش عتيد" يتفوق بالمقاعد و استطالع .17
للا فللي شللعبي  الليكللود وتفوق للا لحللزب : رامللي حيللدر أظهللرت نتللا   اسللت، ع أجرتلل  الينللا  العاشللر  تراجع 

'يلليش عتيللد'  خاصلل  بعللد اإلعلل ن عللن التحيييللات ملل  ر للي  الحكوملل  بنيللامين نتنيللاهو  لكنلل  ال يللزا  
 صاحب أكبر احتما  لر اس  الحكوم .

ا وفللق االسلللت، ع  فيملللا حصللل   27تيللد' اللللذ  يتزعمللل  يلللا ير لبيللد علللل  وحصلل  حلللزب 'يللليش ع ميعلللد 
ا تلل   'البيللت اليهللود  بزعاملل  نفتللالي بينيللت واليا ملل  المشللترك   23الليكللود بزعاملل  نتنيللاهو عللل   ميعللد 

ا لك  منهما. 12بل  ميعد 
لي  شا  والمعسلكر مياعد ي 10فيما حص  حزب 'يسرا ي  بيتينو' الذ  يتزعم  أفيغدور ليبرمان عل  

ا عل  ر اس  الحكوم  بثمانيل  مياعلد لكل  حلزب  الصهيوني الذ  تلي  أكبر خسار  بعد أن كان منافس 
 منهما.

وبحسب االست، ع  يحص  حزب موشي  كحلون 'كوالنو' عل  سبع  مياعد  وهو ذات عدد المياعلد 
 %31بست مياعد  فيملا للم ييلرر التي يحصلها حزب 'يهدوت هتورا '  وتتذي  حرك  'ميرت ' ال  ح  

 من المست،لعين لمن سيمنحون أصواتهم بعد.
حصل  نتنيلاهو علل  نسلب   وفي اليسم اآلخر  سألت الينا  المسلت،لثعين ملن األفضل  لر اسل  الحكومل 

  وبعد  وزير األمن السلابق موشلي  يعللون %15  متفوق ا عل  جمي  خصوم   وت   لبيد بنسب  27%
(  وتلللذي  التصلللويت ر لللي  الحكومللل  السلللابق  %5(  يتسلللحا  هرتسلللوغ )%7نيلللت )(  نفتلللالي بي9%)

 .%4إيهود برا   بنسب  
 30/12/2016، 48عرب 
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 من اإلسرائيليين يؤيدون ضم كامل الضفة الغربية %39استطالع:  .18

من اإلسرا يليين يؤيدون ضم  %39أظهرت نتا   است، ع للرأ  أن : عبد الرؤوف أرناؤو  - اليد 
   أراضي الضف  الغربي  إل  ب دهم.جمي

االسلللت، ع اللللذ  أجلللرا  معهلللد "رافلللي سمي ")إسلللرا يلي مسلللتي ( لحسلللاب اإلذاعللل  اإلسلللرا يلي  العامللل  
 .% 4.5إسرا يلي  م  هامش خ،أ بنحو  500)رسمي ( عل  عين  عشوا ي  من 

مللن  %31علل   إللل  أن وأشللار االسللت، ع أيضللا الللذ  نشللرت اإلذاعلل  اإلسللرا يلي  نتا جلل   اليللوم الجم
المست،لع  أراؤهم يدعمون ضلم "الكتل  االسلتي،اني  الكبلرى" فيلط فلي الضلف  الغربيل  إلل  إسلرا ي  مل  

 إقام  دول  فلس،يني  في باقي المنا،ق.
ولم يحدد االست، ع ماهي  الكت  االسلتي،اني  الكبلرى فلي الضلف  الغربيل   ولكلن غالبلا ملا ي،لرح هلذا 

اليللل  ادومللليم"  شلللرق اليلللد   و"ار يللل " فلللي شلللمالي الضلللف  الغربيللل   و"غلللوش التعبيلللر علللل  كتلللل  "مع
 عتصيون" في جنوبي الضف .
فيللط مللن اإلسللرا يليين يؤيللدون إقاملل  دوللل  فلسلل،يني  عللل  األراضللي  %30ولفللت االسللت، ع إللل  أن 

 .1967التي احتلت 
 30/12/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا بحجة محاولتها تنفيذ عملية  الناراالحتالل يطلق جيش  .19

 طعن
جنود االحت      أنميرفت صادق  عن رام هللا  من 30/12/2016، الجزيرة نت، الدوحةذكرت 

النار عل  سيد  فلس،يني  صباح اليوم الجمع    واأ،لي  اإلسرا يلي المتمركزون عل  حاجز قلنديا
 عملي  ،عن.بحج  محاولتها تنفيذ 

وقا  شهود عاينوا الحاد  للجزير  نت إن ث ث  جنود إسرا يليين أ،ليوا النار باتجا  سيد  فلس،يني   
 لم تعرف هويتها  دخلت بالخ،أ إل  مسرب مخص  لعبور السيارات  وأصابوها بعد  رصاصات.

،واقم اإلسعاف وذكر الشهود أن السيد  المصاب  تركت في حال  نزف ألكثر من نصف ساع  ومن  
 من الوصو  إليها  وكانت تردد الشهادتين  قب  تفتيشها ونيلها بسيار  إسعاف إسرا يلي .

وقا  اله   األحمر الفلس،يني إن قوات االحت   منعت ،واقم  من الوصو  إل  السيد  المصاب  
 أو االقتراب منها.
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الفلس،يني  "تيدمت باتجا  قوات وزعمت المتحدث  باسم شر،  االحت   لوبا السمر أن السيد  
 إسرا يلي  وبيدها سكين  وأليوا اليب  عليها وتحييدها".

وخ فا لمزاعم شر،  االحت    أكد شهود العيان أن السيد  لم تحم  سكينا وكانت بيدها حييبتها 
 وعيب الحاد  أغلق فيط  وأ،لق جنود االحت   النار عليها من مساف  ال تي  عن عشر  أمتار.

االحت   حاجز قلنديا  بينما اندلعت مواجهات أ،لق االحت   خ لها قناب  الصوت والغاز باتجا  
 عدد من المتظاهرين.

وفي وقت   من اليد   أن  30/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضافت 
سن ( ون  تم  35لعمر )الحق ذكر شهود عيان إن هذ  الموا،ن  تدع  جيهان حشيم  وتبل  من ا

 نيلها بسيار  إسعاف إل  أحد المستشفيات اإلسرا يلي  في اليد  المحتل  لتليي الع  .
 
 بناية سكنية جنوب األقصى بمساندة قوات االحتالل علىمستوطنون يستولون  .21

ت أفاد مركز معلومات واد  حلو  بمن،ي  سلوان  أن عصاباتل من المستو،نين اليهود استول: اليد 
في ساع  مبكر  من فجر اليوم الجمع  عل  بناي  سكني  مكون  من ،ابيين مساحتهما اإلجمالي  

مترا  مربعا   في حوش "الفاخور " بحي واد  حلو  ببلد  سلوان وهو الحي األقرب إل  الجدار 160
 الجنوبي للمسجد األقص  المبار .

ل  هذا العيار بسبب انتيا  ملكيت  بين عد  وأوضح مركز المعلومات "أن  لم يتم التأكد من هوي  ما
عا  ت خ   السنوات األخير   كما سكنت  عد  عا  ت أخرى "بعيد أجار واست جار" خ   السنوات 

وأشار المركز إل  أن هذ  البؤر  االستي،اني  تعتبر األول  في "حوش الفاخور "  السب  الماضي ".
  انتهت يوم األربعاه الماضي من تركيب كاميرات مراقب  بحي واد  حلو   علما  أن سل،ات االحت 

 عل  مدخ  الحي بصور  مفاج  .
 30/12/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 عام إنهاء الحصار عن غزة 2017: الحصار لمواجهةاللجنة الشعبية  .21

الحصار اإلسرا يلي عل  ق،اع  عام انتهاه 2017علنت اللجن  الشعبي  لمواجه  الحصار  : أ السبي 
 2016غز   وذل  بعد سلسل  من األنش،  والمتابعات والتيارير والتواص  العربي والدولي خ   العام 

بهدف حشد دعم كبير في كاف  المحاف  إلنياذ الواق  الصعب في الي،اع نتيج  استمرار الحصار 
ث ث  حروب ال زالت آثارها الكارثي  الخ،ير الذ  أصاب مناحي الحيا  كاف  بالضرر البال   و 

 تتفاقم.
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وأشارت اللجن  في بيان لها الجمع  إل  محاوالت تحالف حركات التضامن العم  في عد  مجاالت 
شعبي  وبرلماني  ومؤسساتي  تضامني  وكذل  العم  لتسيير رح ت بحري  توجت بتسيير سفين  زيتون  

  2008أغس،  عام  23كسر الحصار التي ان،ليت فيالنسا ي  لغز   من أج  إحياه رح ت سفن 
ونجحت حينها في الوصو  عبر سفينتي الحري  وغز  الحر  بالشراك  بين حرك  غز  الحر  واللجن  

 الشعبي  لمواجه  الحصار والحمل  الدولي  الفلس،يني  لكسر الحصار.
حصار أن األوضاع الكارثي  من جهت   أكد النا ب جما  الخضر  ر ي  اللجن  الشعبي  لمواجه  ال

التي تعيشها غز  بسبب الحصار تستوجب سرع  التحر  عل  كاف  المستويات الفلس،يني  والعربي  
 عام انتهاه الحصار. 2017والدولي  لجع  

ودعا الخضر  إلنياذ مليوني فلس،يني يعيشون في أكبر سجن في العالم من خ   حصار خ،ير 
 لي ويزداد صعوب  وكارثي  ك  يوم.يدخ  عام  العاشر عل  التوا

واستعر  آثار الحصار حي  تتصاعد نسب الفير والب،ال  بشك  دور  مخيف  فيما يعتمد أكثر 
مليون  عل  المساعدات اإلغاثي  الدولي   ومعد  دخ  الفرد  2من مليون ونصف موا،ن من أص  

يا  الملوث  وأزمات الكهرباه وني  دوالر  إل  جانب معانا  السكان من الم 2اليومي ال تتجاوز الل
 الخدمات الصحي  والتعليمي  وغيرها.

 30/12/2016، السبيل، عّمان
 
 ى المسيرات األسبوعيةلع يعتدياالحتالل  .22

قمعت قوات االحت   المسيرات األسبوعي  في الضف  الغربي   في وقت اعتيلت قوات : وكاالت
  ال،بي  غرب الخلي  بالضف   بينما سلمت سل،ات االحت   أربع  فلس،ينيين بعد اقتحامها قري

 االحت   جثمانين لشهيدين فلس،ينيين. 
دونم خ    6000العبر  أن  جرى مصادر  « واال »في األثناه  أظهرت مع،يات نشرها موق  

السنوات الث   األخير  لصالح المستو،نات في الضف  الغربي . وأشارت هذ  المع،يات إل  أن رب  
أن باقي األراضي التي «« إسرا ي »»األراضي تعود ملكيتها لموا،نين فلس،ينيين في حين تيو  هذ  

  وقام المستو،نون «حار  أم   الغا بين»جرى ضمها لصالح المستو،نات مصنف  تحت مسم  
 باالستي ه عل  جزه من هذ  األراضي تحت ذرا   استخدامها للزراع .

بعيار معدني في اليد خ   قم  « إسرا يلي»  فيما أصيب متضامن واعتيلت قوات االحت    شابين
في ذكرى « فتح»مسير  كفر قدوم السلمي  األسبوعي  المناهض  ل ستي،ان التي دعت إليها حرك  

 .52ان، قتها ا  
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وأفاد منسق المياوم  الشعبي  في كفر قدوم مراد شتيو   أن قوات كبير  من جيش االحت   هاجمت 
كين في المسير  تحت غ،اه كثيف من إ، ق الرصا  الحي وقناب  الغاز والصوت واألعير  المشار 

 أمنون بعيار معدني في اليد.« اإلسرا يلي»المعدني  المغلف  بالم،ا  مما أدى إل  إصاب  الناشط 
لمناز  واندلعت مواجهات عنيف  بين الشبان وجنود االحت   الذين اقتحموا البلد  وداهموا عددا  من ا

في محيط مسجد عمر بن الخ،اب واعتلوا أس،حها واتخذوها ثكنات عسكري  أ،ليت من خ لها 
 قناب  الغاز باتجا  الشبان.

وقمعت قوات االحت    مسير  شعبي  ان،ليت من وسط قري  بلعين غرب رام هللا  باتجا  جدار الضم 
فلس،يني  المعاصر  والذكرى السادس  الن، ق  الثور  ال 52والتوس  الجديد  إحياه للذكرى ا  

 الستشهاد جواهر أبو رحم .
وشار  في المسير  التي دعت إليها اللجن  الشعبي  لمياوم  الجدار واالستي،ان في بلعين  أهالي 

 ومتضامنين دوليين. « إسرا يليين»بلعين  ونش،اه س م 
  جواهر أبو رحم   وأع م فنزوي  ورف  المشاركون في المسير  األع م الفلس،يني   وصور الشهيد

والسنغا  وماليزيا ونيوزي ندا  وجابوا شوارع اليري  وهم يرددون الهتافات واألغاني الداعي  إل  الوحد  
، ق سراح جمي   الو،ني   والمؤكد  عل  ضرور  التمس  بالثوابت الفلس،يني   ومياوم  االحت   وا 

 األسرى والحري  لفلس،ين.
ت االحت    النار باتجا  عدد من المزارعين شرق محافظ  خان يون  جنوب ق،اع وأ،ليت قوا

غز . وقا  شهود عيان  إن عددا  من جنود االحت   المتمركزين خلف السيا  الفاص   ترجلوا من 
 جيب عسكر  وأ،ليوا النار باتجا  مجموع  من المزارعين شرق خزاع  شرق خان يون .
 31/12/2016، الخليج، الشارقة

 
 يحذر في تقرير له من مستقبل قاتم ينتظر األمن الغذائي في غزة "التنموي مركز العمل " .23

عل  لسان ماهر أبو « معا»فاد  أبو سعدى: جاه في تيرير أعد  مركز العم  التنمو   –رام هللا 
 إل ص  صبح  الوكي  المساعد لي،اع األحوا  المدني  في وزار  الداخلي  في غز  أن عدد السكان و 

دقا ق  10ألفا سنوي ا بواق  ،ف  ك   55ألفا إل   52مليوني نسم  وتعداد سكان الي،اع يرتف  بمعد  
 م يين نسم .  3إل  أكثر من  2035وتوق  أن يص  العدد في عام 

وعن تبعات الزياد  في عدد سكان الي،اع يشير المهند  الزراعي نزار الوحيد  إل  أن هذا يعني 
ن زياد  المساح  المزروع  ومن ثم زياد  في استخدام مدخ ت اإلنتا  من أسمد  ان  ال بد م

ومبيدات وغير ذل . هذا األمر سيكون ل  تأثير سلبي عل  البي    فض   عن الحاج  الكبير  للوقود 
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والكهرباه وبالتالي سيشك  ضغ، ا عل  المستخدمين اآلخرين لهذ  المواد. ونب  الوحيد  من أن  بعد 
ما لم يدعمنا األصدقاه باتجا  ت،وير »شر سنوات من اآلن ربما سيكون ق،اع غز  مهددا غذا ي ا ع

ا اإلنتاجي قدراتنا   «. الزراعي   بما يت هم م  احتياجاتنا باستخدام تينيات عالي  جد 
ولفت سمير حمتو الباح  في الشأن االقتصاد  الفلس،يني االنتبا  إل  أن غز  أصبحت األعل  

اف  في العالم وفي الوقت نفس  األكثر نسب  في الب،ال  والفير م  عشرات اآلالف من الشباب كث
أصبح هذا الشريط الساحلي »الخريجين الذين تليي بهم الجامعات سنوي ا إل  قارع  ال،ريق. وأضاف 

وعل  الضيق قنبل  سكاني  من الممكن أن تنفجر في أي  لحظ  فاالنفجار السكاني قادم ال محال  
جمي  محاصر  غز  االستعداد لهذا اليوم  ألن االنفجار سي،ا  الجمي  ما لم يتحم  المجتم  الدولي 

 «.مسؤوليات   ويتحر  إلنياذ ق،اع غز  من كارث  إنساني  محيي 
 31/12/2016، القدس العربي، لندن

 
 لياًل  %75نهاًرا و %70يصل  بغزةعجز الكهرباء  .24

خ    %70رباه في محافظات غز   إن عجز ال،اق  في الي،اع يبل  قالت شرك  توزي  الكه: غز 
 خ   ساعات اللي . %75ساعات النهار  مياب  

وأضافت الشرك  في نشر  وزعتها عل  وسا   إع مل  صباح الجمع   أن مجموع ال،اق  المتوفر  
بارد  إل  ما ييارب ميجاوات  مشير  إل  أن احتيا  الي،اع وص  في ظ  األجواه ال 185اليوم  هي 

 ميجاوات. 600
ميجاوات  فيما تعم  الخ،و  المصري   120وأوضحت أن الخ،و  اإلسرا يلي  تعم  جميعها بيدر  

 ميجاوات. 45ميجاوات  أما مح،  التوليد في ق،اع غز  فهي تعم  بمولّدين بيدر   20بيدر  
 30/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القسامكتائب بصلة نجلها ب "الشاباك" هاماتاتعائلة غزية تنفي  .25

من مخيم جباليا شما  ق،اع غز  االتهامات التي كالتها « الرزاين »نفت عال   غز  ل أشرف الهور:
 إسرا ي  البنها المعتي  لديها منذ فتر   عيب تجاوز  الحدود الفاصل .

سمح »ن أم  تيريرا تحت بند أو  م« الشابا » اإلسرا يليجاه ذل  بعد أن نشر جهاز المخابرات 
يزعم في  أن الشاب ب   زهير الرزاين  تسل  إلسرا ي  قب  نحو شهر واعترف خ   « بالنشر

 التحييق مع  بانتما   لليسام وأدل  بمعلومات عن المياوم .
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ادع  ظلما وزورا بأن ابننا ينتمي لكتا ب اليسام منذ عشر سنوات « »الشابا »وأكدت العا ل  أن 
ر  في حفر األنفاق باإلضاف  إل  عمل  في وحد  اليناص  واعتراف  عن معلومات خ،ير  تخ  وشا

لنجلها « الشابا »كذل  قالت العا ل  إن اتهامات «. األنفاق وحرك  حما  والجهاد اإلس مي
 باعتراف  بوجود نفق داخ  المنز  الذ  نعيش في   غير صحيح .

  لكتا ب اليسام ال من قريب وال من بعيد  وهو غير موظف وأكدت أن نجلها المعتي  ال يمت بصل
أص  في حكوم  غز   ولم يعم  مراس  لألمن الداخلي في أ  وقت من األوقات  باإلضاف  فإن  

  وأن  كان يعال  في الفتر  األخير  إل  وقت الحادث  وال «عدم االستيرار النفسي»يعاني من حال  من 
با،ل  وال صح  »من اعترافات هي « الشابا »ل . وأكدت أن ما ساق  تزا  ولدينا دال   تثبت ذ

 «.انتزعت تحت التعذيب الجسد  والنفسي»  وأنها «لها
باعتراف نجلها بوجود قاد  حما  خ   الحرب األخير  في مشف  « الشابا »ونفت كذل  ادعاه 

لعدوان الماضي  حت  كما  عدوان  وقالت إن المشف  لم يتس  أص  للشهداه والجرح  ،يل  ا
 ب  قاد  حما  وغيرهم. يختبئ

 31/12/2016، القدس العربي، لندن
 
 2016انتهاك عام  600على الصحافيين ترتفع لنحو  اإلسرائيليةاالعتداءات  .26

  حو  االنتهاكات بحق 2016أعلنت لجن  دعم الصحافيين الفلس،ينيين في تيريرها السنو  لعام 
مي  في األراضي الفلس،يني   أن قوات االحت   اإلسرا يلي ارتكبت الصحافيين والمؤسسات اإلع 

 انتهاكا  أحدها أدى إل  استشهاد أحد المصورين. 584
العم  عل  ممارس  »  من   المجتم  الدولي بل خنس« اليد  العربي»و،البت في تيرير لها تليت 

 «.اسب  مرتكبيهاضغو  جاد  عل  إسرا ي  لوقف االعتداهات عل  حري  الصحاف  ومح
انتهاكا  إسرا يليا   في حين بل  عدد  584سج   2016وأوضح تيرير اللجن  السنو  أن عام 

 انتهاكا. 120االنتهاكات الفلس،يني  الداخلي  التي سجلت في الضف  وق،اع غز  
عل  « األشد عنفا  وخ،ور »وأكد تيرير لجن  دعم الصحافيين أن االعتداهات اإلسرا يلي  تعد 

الصحافيين وحرياتهم اإلع مي   التي تجسدت باستهداف الصحافيين الفلس،ينيين واألجانب  
وتعرضهم لإلصاب  المباشر  بالرصا  الحي والمعدني وقناب  الغاز السام وغاز الفلف   واالعتداه 

ساني   عليهم بالضرب والتهديد وغير  من وسا   العنف أو اإلهان  والمعامل  الحا،  بالكرام  واإلن
واعتيالهم واحتجازهم وتمديد اعتيالهم  ومداهم  منازلهم ومصادر  أجهزتهم الصحافي   ومنعهم من 
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بعاد البع   تصوير وتغ،ي  الفعاليات والمسيرات من جانب  وحرمانهم من السفر من جانب آخر  وا 
 عن مدين  اليد  المحتل   وا غ ق مؤسسات إع مي  وتهديد أخريات بالتحري .

 31/12/2016، س العربي، لندنالقد
 
بالسجن مع الغرامة واعتقال المحرر رضوان وفرض الحكم السابق  شكارنةالحكم على الطفل  .27

 عليه
قا  محامي ناد  األسير الفلس،يني محمد شاهين إن المحكم  «: اليد  العربي» –رام هللا 

عاما ( من  13العسكري  ل حت   في عوفر غرب رام هللا حكمت عل  ال،ف  بهاه الدين شكارن  )
 .شيك آالف  10بلد  نحالين في محافظ  بيت لحم بالسجن ألربع  أشهر وغرام  مالي  قدرها 

ياق عّلق األسير اإلدار  عمار حمور إضراب  عن ال،عام وذل  بعد صدور قرار ييضي وفي الس
بتحديد سيف اعتيال  اإلدار  عل  أن يكون تاريخ اإلفرا  عن  في منتصف يونيو/ حزيران الميب . 
وأشار محامي الناد  األسير الذ  زار األسير حمور في سجن النيب إل  أن  خا  اإلضراب لمد  

احتجاجا  عل  اعتيال  اإلدار  وعّلي  بعد جهود قانوني  بذلها الناد  في استصدار قرار يحّدد  يوما   38
 زمن اإلفرا  عن .

في غضون ذل  أكدت عا ل  نايف رضوان من محافظ  رام هللا والبير  وهو أحد محرر  صفي  
لس  محكم  كانت شاليط لناد  األسير أن سل،ات االحت   أعادت اعتيال  بعد أن توج  لحضور ج

ميرر  ل  في عوفر للنظر في است ناف قدمت  نياب  االحت   عل  قرار سابق أصدرت  المحكم  بحي  
في حين  باإلفرا  عن  وكان ذل  بعد حمل  اعتياالت نفذتها سل،ات االحت    وقضت 2014عام 

صدرت قرارا  بحق محرر  صفي  شاليط. وأضافت أن سل،ات االحت   لم تكتف باعتيال  ب  أ
عاما  وذل  قب   17عاما  حي  قض  من  سابيا   30أعادت في  الُحكم السابق ل  والبال  مؤبدين و

. وأوضحت العا ل  أن رضوان توج  عد  مرات للمحكم  2011اإلفرا  عن  في صفي  شاليط عام 
كذل  إعاد  حكم  بناه عل  االست ناف الميدم وهذا ما حد  إال أنهم تفاجأوا باعتيال  الفور   و 

 السابق.
 31/12/2016، القدس العربي، لندن
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 تفاقم معاناة أصحاب المنازل المدمرة في غزة مع دخول فصل الشتاء وتأخر عمليات اإلعمار .28
ال تزا  معانا  سكان ق،اع غز  الخاضعين لحصار إسرا يلي مشدد للعام «: اليد  العربي»غز  ل 

زياد  األوضاع خ،ور  خاص  في أوسا  أصحاب المناز  التي  العاشر مستمر   وسط تحذيرات من
 دمرتها قوات االحت   خ   الحرب األخير   وذل  م  تأخر إتمام العملي  ودخو  فص  الشتاه.

وأكد النا ب جما  الخضر  ر ي  اللجن  الشعبي  لمواجه  الحصار  أن معانا  أصحاب هذ  
سبب بطه عمليات اإلعمار  وتيييد دخو  مواد البناه واستمرار المناز   تفاقمت خ   العام الحالي  ب

الحصار. وقا  في تصريح صحافي إن سل،ات االحت   توقف منذ شهر مايو/ أيار الماضي  
النظام المعمو  ب  في السماح بدخو  مواد البناه للمناز  المدمر   إذ لم يتم تسجي  أ  أسماه 

 منازلها. ارإعمإلدخا  مواد البناه لها إلعاد  
من المناز  التي ُدمرت خ   الحرب  لم تعمر بعد % 65وأوضح المسؤو  الفلس،يني أن هنا  نحو

موا،ن ال يزالون في عداد  ألف 60مرور عامين ونصف عل  نهاي  الحرب. وأشار إل  أن نحو 
المالي  في توفير المشردين ومعاناتهم تتفاقم وواقعهم صعب. وجدد دعوت  للمانحين للوفاه بالتزاماتهم 

تموي  لك  المناز  المدمر   والضغط الحيييي إل  جانب المجتم  الدولي  عل  سل،ات االحت   
إذا استمر الوض  عل  حال  فيما يتعلق »اإلسرا يلي من أج  السماح بإدخا  مواد البناه. وقا  

 «.من عشر سنواتغز  ستمتد ألكثر  إعماربتيييد دخو  مواد البناه فان  سيعني أن عملي  
مليون دوالر عل  أعما   3.2أنها ستوزع مبلغا ماليا قدر  « األونروا»وفي السياق أعلنت وكال  

اإلص حات للمساكن المتضرر  بشك  بال  )غير صالح  للسكن(. وذكرت أن األموا  ستص  إل  
ت من عا ل  الج   من مختلف أنحاه ق،اع غز   حي  ستتمكن هذ  العا   651ما مجموع 

 الحصو  عل  المساعد  عبر البنو  المحلي  هذا األسبوع.

 31/12/2016القدس العربي، لندن، 
 
والعراق سينسينا القضية  ةاإلسرائيليون يعتقدون بأن الوضع في سوري: القدسبلقنصل التركي ا .29

 مخطئون وهم الفلسطينية 

شؤون اليد  ومحاف  المدين   اليد /عبد الرؤوف أرناؤو /األناضو : قا  عدنان الحسيني  وزير 
س مي  حازم  تجا  ما يحا  ضد “إن   ”.المسجد األقص  في خ،ر  ونحتا  إل  مواقف عربي  وا 

جاه ذل  خ   استيبا  الحسيني  للينص  العام التركي في اليد   كورجان توركوغلو  أم  
 الخمي   بحسب بيان صادر عن وزار  اليد  الفلس،يني  اليوم الجمع .
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الوض  الفلس،يني وقضي  اليد  هي في مركز “ور   قا  الينص  العام التركي في اليد   إن بد
متابع  واهتمام المجتم  الدولي هذ  األيام  خاص  في ظ  قرار مجل  األمن األخير وتصريحات 

 ”.وزير الخارجي  األمريكي جون كير  
صوت ا وامتناع  14  بأغلبي  2334لرقم ويوم الجمع  الماضي  تبن  مجل  األمن الدولي قرار ا حم  ا

الواليات المتحد  عن التصويت  ي،الب إسرا ي  بوقف االستي،ان بشك  فور  وكام  في األراضي 
 الفلس،يني  المحتل .

اإلسرا يليون يفسرون الوض  بشك ل خا،ئ  “توركوغلو  في ليا   م  الحسيني  أضاف باليو  
 ”.مخ، ون اق سينسينا اليضي  الفلس،يني   وهم ويعتيدون بأن الوض  في سوريا والعر 

ولفت إل  أن  بيدوم  إل  اليد  أدر  حساسي  وتعييد الوض  في المدين   وما تعاني  من ظروف 
عندما يحص  الفلس،ينيون عل  استي لهم  “وأشار إل  أن   استثنا ي  يصعب فهمها إال لمن عايشها.
 ”.  ألنهم يملكون اإلمكانات واإلراد  لفع  ذل فسيكون بميدورهم بناه دولتهم ومؤسساتها

التركي  في مجاالت مختلف   منها السياسي   -عمق الع قات الفلس،يني “وأكد توركوغلو  عل  
سيعم  جاهدا  في سبي  تشجي  النشا  “وشّدد الينص  العام التركي  أن   ”.واالقتصادي  واإلنساني 

لح  عل  استخدام المرافق السياحي  العربي   والحر  عل  والحرك  السياح  في اليد   من خ   ا
 ”.استمرار زيار  المسجد األقص  المبار 

 30/12/2016، رأي اليوم، لندن
 
 القاهرة تطالب بحماية اللغة العربية في فلسطينبندوة  .31

والتي   «اللغ  العربي  وأثرها في ترابط الشعوب»شدد المشاركون في ندو  : سامر سليمان –الياهر  
عيدت في مير راب،  الجامعات اإلس مي  في الياهر   عل  أهمي  الدفاع عن اللغ  العربي  في 
فلس،ين في مواجه  محاوالت االحت   اإلسرا يلي المستمر   نشر اللغ  العبري   ضمن مخ،ط تهويد 

 اليد  والتوس  في بناه المستو،نات  و،م  الهوي  العربي .
 31/12/2016، الحياة، لندن

 
 فرنسا تطرح مقترحات لتسوية قضيتي القدس والالجئين .31

كشفت مصادر سياسي  في ت  أبيب عن ني  فرنسا ،رح عدد من المبادئ : نظير مجلي - ت  أبيب
 الفلس،يني  خ   مؤتمر الس م الدولي الذ  ستعيد  لتسوي  اليضايا الكبرى في الصراع اإلسرا يلي 
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الميب  في باري   مث  قضيتي ال ج ين الفلس،ينيين ومستيب  اليد  يناير )كانون الثاني(  15في 
 الشرقي  المحتل .

وقا  مصدر في الحكوم  اإلسرا يلي   أم   إن قليا يساورها من احتما  أن ت،رح سويسرا  التي 
الخارجي  األميركي  جون  ستتول  ر اس  مجل  األمن غدا )األحد( مشروع قرار بروح خ،اب وزير

ن وزار  الخارجي  اإلسرا يلي  تص  اللي  بالنهار في محاول  إجها  مشروع كهذا كير    للتسوي . وا 
المصدر  أن هنا  أكثر من إشار  إل  أن دو  الغرب تصر  قب  أن ي،رح عل  المجل . وأضاف

ففي الغرب ال »عل  استغ   فتر  إدار  أوباما  حت  العشرين من يناير  ل،رح مشروع تسوي : 
نحن »وتاب  «. بأن اليضي  الفلس،يني  هي أسا  المشك ت في الشرق األوسط ن واهمينيزالو 

إسرا يلي  نحاو  إفهامهم بأن إسرا ي  لن ترضخ لهذ  الضغو . وأن أ  قرار إضافي سيياب  برد
 «.قا 

وكان مسؤولون فرنسيون ممن يعملون في ال،اقم التحضير  لمؤتمر باري  العتيد قد أوضحوا بأن 
المداوالت ستجرى في » لديهم توقعات في أن يلت م هذا المؤتمر في أجواه هاد  . وقالوا إن لي 

أجواه قاسي  جدا بعد التصويت في مجل  األمن. لن تكون التزامات ملموس   ولكن يجب الشروع 
المعروف أن  في المؤتمر التحضير  لمؤتمر  «.في محاول  نحت المبادئ األساسي  عل  الصخر

الخارجي  في باري   الذ  عيد في يونيو )حزيران( الماضي  لم تندر  في اليرارات المسا   وزراه 
اليد   الحدود  ال ج ين  وكذا موضوعات مث  توزي  الميا  والترتيبات  األكثر حساسي  كمكان 

  األمني   أما هذ  المر  فسيكون اإلع ن النها ي أكثر حد  ووضوحا. وأكدوا أن  برغم رف  ر ي
الوزراه اإلسرا يلي  بنيامين نتنياهو  لدعو  الر ي  فرنسوا هوالند لحضور عشاه بمشارك  الر ي  

عبا  الوصو  إل   الفلس،يني  محمود عبا   في ختام المؤتمر لسماع النتا   من   فيد قرر
وزير خارجي  ومندوبين عن  70ومن المتوق  أن يص  إل  المؤتمر غالبي  المدعوين ) باري .

 مؤسسات دولي (.
وكان وزير الخارجي  الفرنسي جان مار  ايرو قد أعرب عن تأييد  خ،اب جون كير   ودعا إل  

أحيي خ،اب جون كير  » الت،بيق العاج  لخ،ت  من خ   مؤتمر الس م الدولي في باري . وقا 
سرا ي  الواضح  الشجاع والمجند في صالح الس م في الشرق األوسط وح  الدولتين. فعل  إ

الكثير من األفكار التي عبر عنها كير  هي تذكير  وفلس،ين  أن تعيشا جنبا إل  جنب بس م وأمن.
حيو  للتيدم في الس م في هذ  المن،ي   التي هي من،ي  شهدت المعانا . وكالمعتاد  فإن فرنسا 

 «.مستعد  ألن تيدم مساهمتها
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د قالت أم  النا،ي  بلسان االتحاد األوروبي إن ولكن لي  فرنسا وحدها تضغط باتجا  الدولتين: في
 هذا الح  هو السبي  الوحيد إلنهاه النزاع.

 31/12/2016، الشرق األوسط، لندن
 
 في واشنطن "صدمة"و "إسرائيل"انتقادات بريطانية لتصريحات كيري حول  .32

ريزا ما   انتيدت ر يس  الوزراه البري،اني   تي   أن)د ب أ(  30/12/2016، رأي اليوم، لندنذكرت 
اليوم الجمع   خ،اب وزير الخارجي  األمريكي  جون كير   حو  الس م في الشرق األوسط باعتبار  

 هجوما عل  الحكوم  اإلسرا يلي .
ورغم أن خ،اب كير  كان متماشيا م  السياس  البري،اني   قالت ما  إن  كان هجوما غير مناسب 

كبير عل  النشا  االستي،اني في الضف  الغربي  واليد   عل  الحكوم  اإلسرا يلي   ركز بشك 
 الشرقي  كعيب  أمام تحييق الس م.

نحن ال نعتيد أن  من المناسب “وذكر البيان الصادر من داونن  ستريت )مير الحكوم  البري،اني ( 
اوضات الحكوم  تعتيد أن المف“وقا  البيان  ”.الهجوم عل  تشكي  حكوم  منتخب  ديميرا،يا لحليف

 ”.لن تنجح إال إذا تم إجراؤها بين ال،رفين  بدعم من المجتم  الدولي
وزار  الخارجي  األميركي   قالت إنها صدمت   أن 31/12/2016، الشرق األوسط، لندنونيلت 

ن تصريحات كير  تتماش  م  سياس  بري،انيا نفسها   بالتصريحات الصادر  عن مكتب ما   وا 
 كندا واألردن ومصر وتركيا والسعودي  وق،ر واإلمارات عل  دعمها.وشكرت ألمانيا وفرنسا و 

 
 "بي دي أس"كومة فالنسيا المحلية تعلن تبنيها لحملة المقاطعة والعقوبات الدولية إسبانيا: ح .33

أعلنت حكوم  فالنسيا المحلي  اليوم  عن تبنيها للحمل  الدولي  للميا،ع  والعيوبات ومن  : فالنسيا
 (  وذل  بعد أن صوتت ك  األحزاب السياسي  م  هذا اليرار التاريخي.BDS) االستثمارات

( وحزب اليسار الموحد قد قدموا ،لبا في وقت االلتزاموحزب كومبرومي ) االشتراكيوكان الحزب 
 سابق لبرلمان الميا،ع  الفلنسي  لدعم حيوق الشعب الفلس،يني غير اليابل  للتصرف.

،يني بتيرير المصير والحري  والسي،ر  عل  خيرات أرض  وموارد  وذّكر ال،لب بحق الشعب الفلس
 ال،بيعي   وحي  في إنهاه اغتصاب إسرا ي  لحيوق  بسبب استمرارها في احت   أراضي .

خالي  من جرا م الحرب ومن العنصري   وتبنت  أراضيها من،ي وقد أعلنت الحكوم  المحلي  بأن 
 ي  من العنصري  اإلسرا يلي .( التي معناها أراضي خالELAIحمل  )



 
 
 
 

 

 26 ص             4155 العدد:        31/12/2016 السبت التاريخ: 

                                    

(  باعتبارها BDSوقالت إنها ستيدم دعمها الكام  للحمل  العالمي  السلمي  أال وهي حمل  الميا،ع  )
حمل  ال عنفي  خليها المجتم  المدني الفلس،يني الذ  يناض  سلميا من أج  الوصو  إل  حيوق 

ن الدولي. مثا  هذ  الحمل  هو المثا  الشعب الفلس،يني الكامل   المعترف بها من قب  اليانو 
 الجنوب إفرييي الذ  أسيط بواس،  الميا،ع  أكبر نظام عنصر  في ذل  الوقت.

فالنسيا م  حيوق اإلنسان والمبادئ لي  حبرا عل  ورق  ولكن  فعلي  التزام حكوم وذكر اليرار أن 
 ويت،لب انخرا  جمي  أ،راف المجتم  والجهات الرسمي  لت،بيي .

مدين   برغم وجود  60  تصبح عدد المدن والميا،عات اإلسباني  التي تتبن  الميا،ع  الخ،و هذ  وب
ردات فع  من قب  بع  الجهات الداعم  للصهيوني   والتي تحاو  الضغط واالبتزاز لهذ  المدن  

اليضي  ولكن إصرار وزياد  عدد المدن يد  عل  فش  الجهات الداعم  إلسرا ي  بحملتها ويبرز عد  
 .اإلسبانيالفلس،يني  وكمي  الدعم من قب  المجتم  

 30/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مستشار أوباما: خطاب كيري سببه رفض نتنياهو لحل الدولتين .34

قا  بن رود   نا ب مستشار الر ي  األميركي بارا  أوباما لألمن اليومي: إن : اليد  المحتل 
 قرأ ك  كلم  في الخ،اب" الذ  أليا  وزير الخارجي   جون كير  األربعاه الماضي. أوباماي  "الر 

وأضاف في ميابل  أجرتها مع  صحيف  "ه رت " ونشرتها أم  "عمليا  قرأ الر ي  )أوباما( عد  
مسودات للخ،اب  وصاغ شخصيا أجزاه من . وكان هذا خ،اب أليا  كير  ويعك  مواقف إدار  

". وأوضح أن  %100الفلس،يني وتأييد الر ي  للخ،اب هو بنسب   –حيا  الصراع اإلسرا يلي  أوباما
 تم البده بكتاب  الخ،اب بعد فوز دونالد ترامب.

وتاب  رود  أن إدار  أوباما لم تكن عل  علم بشأن قرار ضد المستو،نات في مجل  األمن  منذ 
االنتخابات  كنا نريد أن يليي كير  خ،ابا  والسؤا  انتخابات الر اس  األميركي   "لكن  وحت  قب  

 كان: مت  وحسب؟". واعتبر رود  أن "الخ،اب يبين ضلوع كير  العميق في هذا الموضوع".
 وكشف رود  عن أن أوباما أيضا سيتحد  حو  موضوع الصراع من خ   ميابل  تلفزيوني  مع .

ما وسياس  إدار  ترامب  خاص  بعد تصريحات  وحو  االخت ف بين السياس  الخارجي  إلدار  أوبا
الفلس،يني  قا  رود  "عل  ضوه التوج   –وتصريحات ميربين من  حيا  الصراع اإلسرا يلي 

المختلف التي أشارت اإلدار  الجديد  إل  أنها تسير نحو   باتت حاجتنا إل  إخرا  مواقفنا إل  العلن 
  بر اس  هي ر  كلينتون فإني ال أعرف كيف كان ذل  هام  جدا. ولو كانت هنا  استمراري  إلدار 

سيؤثر عل  قراراتنا. لكن الدم  بين عدم وجود عملي  س م وتسري  البناه الميلق في المستو،نات 
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وتغيير توج  اإلدار  الجديد  قاد إل  قرارنا باستعرا  ك  شيه في خ،اب  وأيضا االمتناع عن 
 .2334يرار التصويت في األمم المتحد " عل  ال

"  أن إدار  أوباما لم ت،رح المواقف التي تضمنها 48وأوضح رود   حسب ما نشر موق  "عرب 
"ألننا فضلنا البح  في قضايا الح  الدا م في مفاوضات مباشر .  2014خ،اب كير  في العام 

 وحاو  كير  ،وا  الوقت إحضار الجانبين إل  ،اول  المفاوضات".
وم  اإلسرا يلي  تدخ  في "نظري  المؤامر " بادعا ها أن اإلدار  األميركي  وشدد رود  عل  أن الحك

. وقا : إن "انتياد المستو،نات كان في الماضي أمرا ميبوال وعاديا لكن اآلن 2334دفعت اليرار 
 يوجد مجهود إسرا يلي لنزع الشرعي  عن أ  انتياد ضد المستو،نات".

ين قا  : "ليد تعاملنا بجدي  م  أقوا  نتنياهو حو  التزام  ورأى رود  أن نتنياهو يرف  ح  الدولت
بح  الدولتين  لكن ما نرا  اليوم يد  عل  أن  لم يكن مستعدا لتحم  مخا،ر وفي مفترقات اتخاذ 

 اليرار المركزي  تحر  ،وا  ال،ريق بشك  أكبر نحو اليمين".
 31/12/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 في خطر "تل أبيب"عالقات بين واشنطن وتقرير أمريكي: ال .35

صدر مؤخرا  عن مجل  الع قات الخارجي  األمريكي؛ وهو مركز أبحا  يهدف لتحلي  : د.ب.أ
سياس  الواليات المتحد  الخارجي  والوض  السياسي العالمي  تيرير خا  بعنوان )إص ح الع قات 

ي  وفيليب جوردون وهما من كبار الباحثين في وكتب التيرير روبرت ب كو «(. اإلسرا يلي »األمريكي  
 المجل . 

؛ فيد أدت التغييرات «في خ،ر« اإلسرا يلي »الع قات األمريكي  »ويحذر ب كوي  وجوردون من أن 
المهم  في السياسات بشأن اليضايا في الشرق األوسط  وكذل  التغير الديموغرافي  وتغير السياس  

 عل  السواه إل  تباعد ال،رفين.« ا ي إسر »داخ  الواليات المتحد  و
ويدعو ب كوي   وهو مسؤو  كبير سابق في إدار  الر ي  األمريكي السابق جور  بوش  وجوردون  

جهد مدرو  ومتواص  ييوم ب  صانعو »وهو مسؤو  كبير سابق في إدار  بارا  أوباما إل  
التي ال ينبغي أن يريدها أحد يهتم »إلص ح الع قات وتجنب االنيسامات « السياسات وقاد  الرأ 

 «.أو بييم أمريكا ومصالحها في الشرق األوسط« إسرا ي »بأمن 
واعتمادا  عل  خبرتهما في مجا  السياس  الخارجي  في اإلدارتين األمريكيتين الديميرا،ي  والجمهوري  

  الع قات من أج  عل  السواه  ييدم الباحثان في تيريرهما الم،و  اقتراحات إلص ح واستمراري
 «. إسرا ي »المصلح  المتبادل  للواليات المتحد  و
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ومن بين هذ  الميترحات: إعاد  صياغ  الع قات االستراتيجي  بين الدولتين ودعو  ر ي  الوزراه 
تركز عل  ت،وير رؤي  استراتيجي  »لعيد قم   2017إل  كامب ديفيد في م،ل  عام « اإلسرا يلي»

شرق أوسط يشهد تغيرا   والتزام الواليات المتحد  باستمرار مشاركتها في المن،ي   جديد  بالنسب  ل
ضفاه ال،اب  المؤسساتي عل  حوار استراتيجي ثنا ي  ومعالج  المشكل  الفلس،يني  بصور  منهجي  وا 

 «.مكثف
ت كما ييترح الباحثان تنفيذ خ،وات لتحسين الحيا  اليومي  للفلس،ينيين والحفا  عل  احتماال

االتفاق عل  مجموع  من اإلجراهات »التوص  إل  س م عن ،ريق المفاوضات  حي  يتعين 
من جانب واحد لتحسين الحيا  اليومي  للفلس،ينيين والحفا  « إسرا ي »المحدد  البناه  التي ستتخذها 

 «.عل  ح  الدولتين
 31/12/2016الخليج، الشارقة، 

 
 الكبرى في مجلس األمن الفضيحةمصر..  .36

 سيف الدين عبد الفتاح
تتوال  الكوار  التي ترتبط بالنظام االني بي في مصر  واحد   تلو أخرى  لتعبر بذل  عن أن هذا 
النظام  فض   عن فاشيت   فإن  يعاني من فش ل مزمن وخ،ير في سياسات  ومواقف  وسا ر خيارات  

من حال  خيان ل واضح ل  وقرار يتمث  وقرارات   ذل  أن هذا النظام الذ  تندر  سياست  الخارجي  ض
باالض،راب والفوض  والعشوا ي   إذ باتت مدرس  الدبلوماسي  الو،ني  في أكبر حر ل جّراه هذ  
ّكن في إ،ار استراتيجي  للعم    السياسات التي ال تمل  من،يا   وال تستند إل  حج ل  وال يمكن أن ٌتسث

ارجي ل  يمكن أن تضمن التمرير واليبو   ويمكن أن أو حت  خ، ل يمكن اعتمادها ضمن سياس ل خ
 تحتم  التبرير  وتسير في إ،ار المعيو . 

تخر  علينا الخارجي  المصري  ودبلوماسيوها  في ك  مر   بمواقف خ،ير   ال تمل  سندا  للتبرير  وال 
وم  الواليات  تمل  من،يا  للتفسير  يبرز ذل  بشك  حيييي في م،لق التعام  م  الكيان الصهيوني 

المتحد  األميركي   فإن خ،ابا  إع ميا  يتحد   لي  نهار  عن مؤامر ل صهيوني ل أميركي  عل  مصر  
وباعتبار ذل  خ،ابا  معتمدا  في إع م اإلف  المصر   وسدنت  يروجون ذل   ليخي  ألصحاب 

ين،لي عل  بعضهم  الذاكر  الضعيف  والعيو  البسي، . ومن المؤسف حيا  أن هذا الخ،اب قد 
ويدب  بدور  أكبر تبريرل لدورل خ،يرل  تيوم ب  منظوم  االني ب في سياستها وع قاتها الخارجي   

 حينما ترّو  حدي  المؤامر   ومن جانب الكيان الصهيوني والواليات المتحد  خصوصا . 
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از   تعبر عن حال  من هذا الخ،اب المتكّرر إنما يشك   في الحييي   مواقف أخرى  تسير عل  التو 
اعتماد سياس   وعل  لسان منيلبهم الكبير  وفي حديث  الخ،ير  أن الواليات المتحد  األميركي  مهما 
أدارت ظهرها لنا  فإننا لن ندير ظهرنا لها. وكبير اني بييهم أيضا  هو الذ  جع  من أمن هذا 

  ت عب ب   في أصل  وجوهر   الكيان الصهيوني جزها  من مفهوم األمن اليومي المصر  الذ
وهدم  في أسس  وأعمدت   فحينما يكون أمن العدو جزها  من أمن مصر  فذل  ال يعد إال خيان   

 واضح   وانحيازات فاضح  للكيان الصهيوني  في سياسات  ومواقف . 
مصر في  نيو  ذل  كل  بمناسب  الفضيح  الكبرى التي تسببت فيها الدبلوماسي  المصري  التي تمث 

مجل  األمن  حي  تحت  مصر هذا الميعد مؤقتا   ليكون تمثيلها تمثي  للمجموع  العربي  في الوقت 
نفس  في مجل  األمن  وعل  الرغم من تل  المواقف المهين  والمتكّرر  التي يتخذها النظام 

  التي تحم  االني بي  خصوصا  في بند ع قات  م  الكيان الصهيوني  وخ،ابات وزير الخارجي
تهاونا  وتخاذال  وت،بيعا  وخضوعا  وانهزاما  واستس ما   إال أن   في الحييي   أتت تل  الفضيح   حينما 
دان   تول  المندوب المصر  التيّدم بمشروع قرار لوقف االستي،ان االسرا يلي في األراضي المحتل   وا 

 هذ  الظاهر . 
خر صور  تبي  عل  وج  البسي،  لهذا االحت   تشك  الظاهر  االستي،اني  أكبر مؤشر آل

واالستعمار االستي،اني  وعل  الرغم من أن ذل  يخالف مسير  التاريخ  إال أن الكيان الصهيوني قد 
مار  ذل  ببجاح ل شديد ل  وباض،راد مستمر في بناه المستو،نات  واتساع مساحات   عل  الرغم 

رسمي   وعل  الرغم من حال  من الميا،ع  العربي   وحت  من  من إداناتل دولي ل وشعبي ل رسمي  وغير
بين الدو  الغربي  برزت عل  استحياه لتدين وتشجب هذا النظام االستي،اني البغي  من محت  

 غاصب. 
وم  مرور األيام والسنين  لألسف الشديد  اكتسب هذا االستي،ان  وبفع  سياس  األمر الواق  

ديد  وتوا،ؤا  واسعا  من دو  غربي . ومن المؤسف من دو  عربي   للمغتصب الصهيوني  أرضا ج
مار  بع  هؤاله من المتصهين  الدعم في الخفاه  ومار  الباقي الصمت الرهيب عل  سياسات 
الكيان االستي،اني  الممنهج  والموسع   وباتت ظاهر  االستي،ان تمل  عل  األر  فع  مستيرا  

دعما  مستمرا  ومستيرا  عل  المستوى نفس   وبدت تل  األصوات التي تخر  ومستمرا  وتوا،ؤا  وصمتا  و 
من هنا وهنا  تدين الحال  االستي،اني   بشك  أو ب خر  وكأنها أصوات نشاز غريب   لم تعد تلي  

 أ  دعم أو تأييد. 
أن تيترح وفي حال  استنها ل واستنفارل  ال نعرف دواعيها وال أسبابها  قّررت المجموع  العربي  

مشروع قرارل يدين االستي،ان الصهيوني  ويناد  بإيياف . وبفع  التمثي  الواقعي  قام الممث  
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المصر   كحام  لهذا المشروع  عارضا إيا  للتصويت في مجل  األمن  يبدو المشهد كذل   وكأن 
و  العربي  في النظام المصر  ُألجئ إل  أن ييوم بذل   بفع  موقف  وعضويت  المؤقت  ممث   للد

مجل  األمن  إال أن المجموع  العربي   ومجموعات أخرى استجابت للدعو  والتأكيد عل  ضرور  
دانت   فوج ت بمشهد خ،ير وفضيح  كبرى.   وقف االستي،ان وا 

فتح الستار عل  مشهد فضا حي من ال،راز األو   الممث  المصر  يسحب مشروع اليرار من  
ات الرسمي  التي تساق ناهي  عن تضاربها  ال يمكنها أن تين  ،ف   ،اول  التصويت  والمبّرر 

صغيرا   فتار  قالوا إن األمر البد أن يعر  عل  جامع  الدو  العربي  في تشاور جديد ال نجد ل  
داعيا   وال سندا  من واق  فيط ساق هؤاله المبرر  بزعم أن مشروع اليرار يحتا  إل  مزيد من 

ر  والمداور   وبات هذا األمر كأن  تأجيٌ  ألج ل غير مسم  لعملي  التصويت  وبدت المشاور  والمحاو 
وكاالت أنباه تتناق  األخبار وتكشف المستور  إن اتصاالتل أتت من نتنياهو  وكذل  من ترامب 
للمنيلب السيسي  ت،الب  بسحب اليرار من عل  ،اول  التصويت  وأتت األنباه  بعد أن حد  ذل  

 وبشك  مريب وب  مشاور   تحت دعاوى ومبّررات ال تخي  عل  أحد.  بالفع  
المبّرر هذ  المر  هو في التوقيت  فالوقت غير مناسبل للتصويت عل  مشروع قرار مناسب  وبدت 
الخارجي  المصري  متعثر  الكلمات  ُمصدر  بياناتل عن فا   ك م  وعن مبّرراتل ال تستند إال إل  

تل  ومن تغيير قادم لإلدار  األميركي   يجب أن يؤخذ في االعتبار  من ر ي  أوهام  من توازنا
منتخب  وهو دونالد ترامب  الذ  خر  عل  األعراف والمعهود  وتدخ  بشك  مباشر لي،الب أوباما 
بأن يستخدم حق الني  )الفيتو(  وحينما علم ك  هؤاله في وزار  الخارجي  المصري  والحكوم  

ترامب المنتخب الذ  لم يتسلم سل،ات  بعد  أسيط في يدهم من أن وزير الخارجي  اإلسرا يلي  و 
األميركي  جون كير   قد أبل  جه   ما أن إدار  أوباما لن تستخدم هذ  المر  "الفيتو" في مواجه  قرار 

 كهذا. 
ن  ال يعم  ضد مصلح   انتفضت إسرا ي  وحكومتها لتيو  إن أوباما يتعمد اإلضرار بأمن إسرا ي   وا 

إسرا ي  فحسب  ولكن  يعم  ضد مصلح  الواليات المتحد  نفسها  وحينما فش  ترامب في دعوت  
أوباما إل  أن يمار  حق الفيتو  اتج  إل  المنيلب السيسي  ي،لب من  أن يسحب ممثل  مشروع 

ي المنيلب اليرار  مؤج  التصويت علي  إل  أج  غير مسم . الفضيح  والمصيب  الكبرى أن السيس
فع  ذل   بدم بارد وك م فارغ  فعلها وقد انتيد  الياصي والداني. حت  أن مجموع  من أرب  دو   
السنغا  )إفريييا( وفنزوي  )أميركا ال تين ( وماليزيا )الجناح اآلسيو ( ونيوزيلندا )اليار  األسترالي ( 

لت مصر  حي  أرادت  وبشك  أصّرت عل  تيديم مشروع اليرار للتصويت باسمها  بعد أن تخ
مزيف  أن تبي  وج  االني ب في قضي  االستي،ان  فإذا بها تسّود  وتمرغ  في الوح   وقد 



 
 
 
 

 

 31 ص             4155 العدد:        31/12/2016 السبت التاريخ: 

                                    

انكشف األمر وانفضح. المهم أن اليرار تم التصويت علي   والواليات المتحد  لم تستخدم "الفيتو"  
  وبإجماع مني،  النظير غير وامتنعت عن التصويت  ودب  اليرار بأربع  عشر صوتا  إيجابيا  

 مسبوق. 
وتوارى ك  خا ن  وتيدمت دو  بعيد  عن ميدان الصراع  وتأخرت دوٌ  تيو  إنها تداف  عن اليضي  
الفلس،يني   وتيدمت سل،  االني ب بفا   تبريراتل ال تمل  سندا  أو من،يا  أو دلي  . إنها 

  ليفضح عل  رؤو  األشهاد  ال تشكر  إال الفضيح   فضيح  كبرى  يمارسها االني بي ونظام 
صحف إسرا ي  كعهد . اتضح األمر أن سياسات  الثابت  مرتب،  بحب  سر  في الكيان الصهيوني  
أصبح ال ُيخفي ذل   يتبجح في مواقف  وأقوال   وتتيّزم مصر أكثر فأكثر  هذ  هي الفضيح  التي ال 

من الجمي   مثل  االني ب والصهاين  واليمين يمكن سترها  وال يمكن تغ،يتها  األمر أكبر 
المت،رف الصاعد يدشن تحالف  اليادم. ولع  األمر يحتا  من ك  صاحب قضي ل أن يتجهز لحم  
قضيت  والدفاع عنها  قضي  و،ن مغتصب من محت  غاشم  وأو،ان تغتصب من المستبدين 

 تبّرر.ال،غا . االغتصاب مل  واحد  والفضيح  أكبر من أن تغ،  أو 
 30/12/2016، العربي الجديد، لندن

 
 فلسطين يطعنها األقربون وينتصر لها األبعدون  .37

 محمد عبد الحكم دياب
اعتاد ج  المسؤولين والساس  العرب عل  تيديم أوراق اعتمادهم لواشن،ن وت  أبيب ،لبا ل ستمرار 

لعربي  ودورهم غا ب دوما  واالستيرار حت  لو كان ذل  عل  حساب المستيب  الفلس،يني والوجود ا
ذا حضر فهو إليذاه النف  والتيلي  من شأن األم   ومصر حازت عل  ميعدها في مجل  األمن  وا 
باسم المجموع  العربي   ونالت دعمها  ولما جد الجد أدارت ظهرها للفلس،ينيين  وانسحب الر ي  

نالد ترمب. المعروف بحرص  السيسي من المشهد كام  ملبيا ،لب الر ي  األمريكي المنتخب دو 
 وانحياز  الشديد للدول  الصهيوني   ومعادات  لفلس،ين والعرب والمسلمين.

(؛ أن  منذ 23/12/2016الصهيوني   في عدد الجمع  قب  الماضي  )« ه رت »جاه في صحيف  
صباح الخمي  قب  الماضي ومكتب ر ي  الحكوم  يضغط عل  المسؤولين في الياهر  لتأجي  

صويت عل  مشروع قرار وقف االستي،ان  ولم يتحد  نتنياهو نفس  إل  الر ي  المصر . وتر  الت
ألن  ال يتناسب م  الع قات الحميم  بين »األمر للمستوى األق   م  تحذير  من تيديم المشروع؛ 

 «!!. واالستراتيجي األمنياالثنين وتعاونهما 
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ور قدمت نيوزيلندا وماليزيا وفنزوي  والسنغا  أصدر السيسي تعليمات  بسحب مشروع   وعل  الف
مشروعا بدي  في الساعات األخير  قبي  ع، ت أعياد المي د؛ م،البين بالوقف الفور  وعل  نحو 
كام  لجمي  أنش،  االستي،ان في األر  الفلس،يني  المحتل   بما في ذل  اليد  الشرقي . وخر  

  وامتناع الواليات المتحد  األمريكي  عن 15أص  عضوا من  14قرار مجل  األمن بموافي  
 انتصارا  وكان مجرد صدور  عل  ذل  النحو وبتل  السرع  2334التصويت  وحم  اليرار رقم 

حراجا بالغا للر ي   دبلوماسيا ومعنويا بالغا للسل،  الفلس،يني  وللدو  المتيدم  بالمشروع وا 
 المصر !!.. 

دول  عربي  واحد   وهذا ييتضينا التعرف عل  دو  تحملت مسؤولي   ولم يكن بين من قدموا المشروع
التصد  للغوغا ي  الصهيوني   وكلها تبعد فراسخ وأمياال عن فلس،ين  وفيها من يي  في أقص  

« حاكم عام»جنوب غرب المحيط الهاد  كنيوزيلندا؛ وهي جزر تابع  للتا  البري،اني  ويمثلها 
اني . ويتول  السل،  التنفيذي  فيها حكوم  تدير شؤون الب د بأجناسهم تعين  الملك  إليزابي  الث

 بألف وم تي مي  إل  الجنوب الشرقي.  أسترالياالمتنوع  وأصولهم المتعدد   وتبعد عن 
؛ تغلبت بها عل  اإلنكليزي وماليزيا تي  في جنوب شرق آسيا؛ وعاصمتها كواالمبور  ولغتها الرسمي  

ندونيسيا  وسنغافور  وسل،ن  برونا ؛ باليرب من خط  تعدد وتنوع اللغات واللهجات  وتحّدها تايلند وا 
هما شب  الجزير  الماليزي   وبورنيو الماليزي  أو ماليزيا الشرقي   ويفص   جزأين  وتنيسم إل  االستواه

 بينهما بحر الصين الجنوبي. 
  واستيلت سن  اإلسباني ا كراكا  ولغتها والدول  الثالث  هي جمهوري  فنزوي  البوليفاري   وعاصمته

  وتي  عل  الساح  الشمالي ألمريكا الجنوبي  وذات تنوع بشر  كبير  واخت ف في بي اتها 1811
المناخي ؛ وتبدأ من جبا  اإلنديز غربا إل  حو  األمازون جنوبا؛ مرورا بسهو  يانو  وساح  

 رق.. الكاريبي في الوسط  ودلتا نهر أورينوكو إل  الش
وجمهوري  السنغا  تي  جنوب نهر السنغا  وقد حملت اسم   ويمتد في غرب أفريييا ويحي،ها من 
الشرق والشما  وينب  من غينيا  ويمر عل  شا،ئ غامبيا اليصير الم،  عل  المحيط األ،لسي  

 وعاصمتها داكار.
عتماد الم،لق عل  واالنتصار الدبلوماسي واألدبي هو أقص  ما يمكن الخرو  ب  في ظروف اال

  وعل  األمم المتحد   وتجاه  دورها في إخرا  الدول  الصهيوني  إل  الوجود  «الشرعي  الدولي »
  واستمرت عل  انحيازها وغ  ال،رف عن «اليار  العربي »وفي ضمان بيا ها وتفوقها عل  كام  

كيتها لألر  الميدس   قضم أر  فلس،ين ق،ع  ق،ع   وتغيير ،بيعتها  وكأنها تسلم بادعاه مل
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واستمر تعاملها م  الفلس،ينيين بعيدا عن كونهم شعبا ل  الحق في العيش حرا  وفي استرداد أرض   
 والعود  إل  ديار   وتعثويض  عما اغتصب من حيوق  وممتلكات .

من  واختلفت النظر  هذ  المر ؛ ال ألن األمم المتحد  غيرت من ،بيعتها  وال تبدلت وظيف  مجل  األ
والتغيير الذ  حد  ،ا  التفكير والوجدان الغربي  وهو الذ  تحم  في الماضي للمشروع 
الصهيوني وقدم ك  ما يست،ي  حت  خر  إل  النور  وبدت هذ  الحماس  ملموس  ومر ي  م  
وصو  نابليون بونابرت بحملت  إل  مصر والشام؛ نهاي  اليرن الثامن عشر.. ثم تسابيت 

البري،اني  والفرنسي  في إيجاد الرحم الذ  يضم .. وأضح  جنينا في المؤتمر  ناإلمبرا،وريتا
  وبعد  تكثفت جهودهما لوالد  الدول  الصهيوني  بيرار التيسيم 1897الصهيوني األو  بسويسرا سن  

 .1947سن  
عدواني  والتغيير الذ  حد  في العيود األخير  ،ا  الرأ  العام  الذ  م  الحروب ورف  بشاعات ال

الصهيوني ؛ وشعر المراقبون والمهتمون بذل  خ   إعداد المسرح السياسي والعسكر  والنفسي 
من العراق  وعل  المستوى الشخصي شعرت بذل  حين  ان، قا« اليار  العربي »والدعا ي لغزو 

ولي  ؛ لتعلن البراه  وعدم تحمل  مسؤ 2002بلندن نهاي  عام « مليوني »شاركت في أو  مظاهر  
  يومها سارت بجانبي سيد  في الثمانين «not in our nameليست باسمنا »الحرب؛ رافع  شعار؛ 

من العمر؛ قالت إنها المر  األول  في حياتها التي تشار  في مظاهر   وتحملت مشي  السفر من 
في  ويلز وق،  عشرات األميا  لترف  صوتها الراف  للحرب  وكانت واحد  من بين مليوني نسم 

في اليوم التالي  ووضعت صور  ذل  ال،وفان « الديلي ميرور»ذل  اليوم المشهود  وخرجت صحيف  
البشر  عل  كام  الصفح  األول   ووس،ها صور  صغير  لرأ  توني بلير وهو يسد أذني  

 «.ه  أنت أصم يا سيد بلير؟!»بأصابع   وتعليق تيو  ترجمت  
التغيير وت،ورات   وبدت جلي  في شارع بري،اني؛ محاف  ب،بع   منذ تل  اللحظ  وأنا أتاب  وتير  

ذا اعتبرنا  ويعيش في جزر متباعد  عن باقي أوروبا  وال ترتبط معها بحدود مشترك  أو ،رق بري   وا 
الينا  »األنفاق ،رقا بري  فهي بالنسب  للمملك  المتحد  حديث  للغاي   وتم حفر نفق تحت ميا  

ف ببحر المانش؛ مخص  لني  الركاب والبضا   بالسك  الحديدي   ب،و  ؛ المعرو «االنكليز  
مي (  وهو ثاني أ،و  أنفاق العالم بعد نفق سيكان  31تجاوز الخمسين كيلو مترا )أكثر من 

 . 1994الياباني  ويربط بين لندن وباري  وبروكس   وبدأ العم  سن  
ني امتد إل  أوروبا  وأثار ذل  قلق الصهيوني  والتغيير الباد  من عيود في الرأ  العام البري،ا

العالمي  والدو  والمنظمات والمؤسسات والعناصر العنصري  المؤيد  لها؛ وهذا بجانب النجاح 
المتواص  للحرك  الدولي  )بي د  إ (؛ اختصار لكلمات؛ الميا،ع .. سحب االستثمارات.. توقي  
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ل،لب  بري،انيا  الذ  يمث  م يين ، ب التعليم العيوبات. ومؤخرا صدر قرار االتحاد الو،ني 
 العالي والجامعي. ويدين االستي،ان واالحت   في الضف  الغربي  وق،اع غز 

ذا أحسن الر ي  السيسي صنعا فعلي  تر  اليضي  الفلس،يني  لحالها  ما دام يجد حرجا في الدفاع  وا 
ي   ويتحدى أبا،رت  في مناصبهم ومواقعهم عنها أمام ترامب  والشعب المصر  ما زا  يياوم الت،ب

التي يشغلونها في الدول  بيرارات ومراسيم جمهوري ؛ ويعرف كيف يتعام  م  فلس،ين  ويعي أن 
اغتصابها هدد كيان  ووجود  وما زا   وليتر  الر ي  أمرها للشعب  وهو لن يتخل  عنها أو يدير لها 

 ظهر .
العد التنازلي ليرب انهيار الهياك  العنصري  التي أقيمت عليها ونعتيد أن ذل  التغيير مؤشر لبداي  

الدول  الصهيوني   بشر  التحرر من أسر ال،ا في  والمذهبي  واليبلي  والتعصب  وهم يتعاملون م  
هذا الظرف الجديد فيعتد  الميزان؛ ويدف  بالعلماه والمفكرين والكتاب وقاد  الرأ  لمد جسورهم م  

وم  الجماعات المناهض  للعنصري  والحروب والمنخر،  في الميا،ع  الدولي   الشرق الناه   
التي صار نموها وانتشارها من معالم الوعي في العالم. وفي النهاي  علينا أن نتوق  أن يمار  ترامب 
دارت  الجديد  أقص  الضغو  إلفشا  قرار مجل  األمن  بما ل ؛ هو وبنيامين نتنياهو من تأثير  وا 

 الر ي  عبد الفتاح السيسي!.عل  
 31/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 وغزة والزواري والحرب الرابعة "إسرائيل" .38

 د. ناجي صادق شراب
سيناريو الحرب الثاني  عل  غز  في أعياب اغتيا  اليا د اليسامي الجعبر   «« إسرا ي »»ه  تكرر

الزوار ؟ للوقوف عل  أبعاد السيناريو الجديد   باغتيالها اليا د اليسامي أيضا  المهند  التونسي محمد
هي من فجر الحرب الثاني   وكانت تدر  أن «« إسرا ي »»واحتماالت الحرب الرابع   نشير إل  أن 

اغتيا  قياد  بحجم الجعبر  الذ  لعب دورا  في صفي  شاليط  وظهر في أكثر من صور  بكبرياه 
لمياوم . وجاهت تل  الحرب في أعياب سي،ر  اليا د المنتصر سوف يلي  ردا  من جانب ا

عل  السل،  في مصر  وكان الهدف عسكريا  وسياسيا . عسكر  ألن اغتيا  الجعبر  « اإلخوان»
  ومحاول  «اإلخوان»يعتبر كسرا  لهيب  هذ  الشخصي   والهدف الثاني سياسي لييا  درج  فع  

بار سلو  حرك  حما  في المفاضل  بين بياه االستفاد  من  بتوقي  اتفاق هدن  ،وي  األمد  واخت
جز يا  في تحييق « إسرا ي »ونجحت ««. إسرا ي »»كأولوي  عليا عل  الحرب م  « اإلخوان»حكم 

بع  أهدافها  وكانت أقصر حرب  لم تدم أكثر من أسبوع  تخللتها زيار  ر ي  الوزراه المصر  
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تغيرت « اإلخوان»نا إلي . وبسيو  حكم آنذا   هاشم قندي  إل  غز  في وسا،  تؤكد ما أشر 
  لتأتي الحرب الثالث  وهي األ،و  لفر  «إسرا ي »أولويات المعادل  السياسي  التي حكمت غز  ب

وقا   سياسي  جديد . وال نبتعد عن الحييي  إذا قلنا إن الحرب الثالث  كانت خيارا  لحرك  المياوم  في 
أهداف سياسي  تتمث  في رف  الحصار  واالعتراف  محاول  لفر  واق  سياسي جديد  وتحييق

الواقعي بالحرك   وبناه ميناه بحر  يربط غز  بالعالم الخارجي وييل  من اعتمادها عل  مصر. وهذ  
 األهداف فشلت. 

من هنا كان ال بد من إعاد  بناه اليدرات العسكري  لحرك  حما   بشك  كمي وكيفي  إلحدا  
وفي هذا السياق يأتي دور اليا د الحمساو  التونسي محمد «. إسرا ي »م  تغيير في معادل  اليو  

الزوار . والسؤا  هنا ما الدالالت والتداعيات السياسي  والعسكري  الغتيا  هذا اليا د ؟وما خيارات 
هذ  المر  تريد جر حرك  حما  لحرب جديد   ألكثر من سبب: أوال  « إسرا ي »حرك  حما ؟ 
وار   بكفاهت  وقدرات  العلمي  الخوف من تمكن  من ت،وير اليدرات الجوي  لحرك  كشف اغتيا  الز 

مكان امت كها ل،ا رات أكثر تيدما   وثانيا  يتم الكشف ألو  مر  عن موا،ن عربي ينتمي  حما   وا 
لحرك  حما   وهو ما يعني أن الباب قد يكون مفتوحا  أمام آخرين من جنسيات أخرى  تساهم في 

  نفس . وثالثا  التصريحات المتعدد  من قيادات حما  بأن الحرك  قد نجحت  لي  في االتجا
مكانات قتالي  مت،ور   كّما   تعوي  ما خسرت  في الحرب الثالث  فيط  ب  أصبحت لديها قدرات وا 
وكيفا . ولهذا دالالت خ،ر  في ع ق  غز  وحما  بالكيان الصهيوني. فمن منظور موازين اليو  

ع تيوم نظري  أمن الكيان عل  أن تبي  حما  في غز   ولكن من دون قدرات قتالي  تشك  والرد
تهديدا  مباشرا  عل  أمنها  وهذا يعني أن أ  شك  من أشكا  الس ح يشك  تهديدا  للكيان  وهذا في 

لهدف حد ذات  داف  قو  لييام  بعدوان راب  عل  غز   بهدف تدمير اليدرات اليتالي  لدى حما . وا
اآلخر عدم إضعاف حرك  حما  لدرج  يصعب عليها حف  األمن عل  الحدود م  الكيان. إضاف  
إل  خلق واق  سياسي جديد قد يفر  عل  الحرك  هدن  ،ويل  األج  مياب  رف  جز ي للحصار 

 عن غز . 
سام إل  حال  وهذا الواق  السياسي الجديد قد يحيق للكيان هدف  األسا  والر يسي  وهو تحوي  االني

بنيوي  كامل  تحو  دون قيام الدول  الفلس،يني   التي يشك  عدم قيامها جوهر الفكر الليكود  الذ  
  والذ  أساس  عدم قيام الدول  الفلس،يني . ويبي  السؤا : ما الذ  يشج  «إسرا ي »يحكم 

نها ،بيع  الحكوم  عل  الذهاب لخيار الحرب؟ عوام  كثير  قد تدف  إل  ذل   من بي« إسرا ي »
اليميني  المتشدد   وحاج  نتنياهو لتعوي  خسا ر الحرب األخير   والتمهيد للفوز بفتر  ر اسي  
خامس  تدخل  التاريخ اليهود   إضاف  إل  حال  االنيسام الفلس،يني  وضعف البني  االقتصادي  



 
 
 
 

 

 36 ص             4155 العدد:        31/12/2016 السبت التاريخ: 

                                    

ي  بيضاياها الداخلي . وأخيرا   واالجتماعي  في غز   والوض  العربي المترد   وانشغا  الدو  العرب
الوض  السياسي الجديد في الواليات المتحد  بفوز ترامب بالر اس   واال،م نان للموقف األمريكي 

 «.حرب استباقي  دفاعي »سينظر إلي  عل  أن  « إسرا يلي»المؤيد أل  عدوان 
 31/12/2016، الخليج، الشارقة

 
 اغتيال المهندس الزواري  .39

 معبد الستار قاس
كان الشهيد محمد الزوار  من المبدعين العرب  الذ  قرر توظيف إبداعم في خدم  المياوم  العربي  
ضد الصهاين . ظهر الزوار  في تون  ،البا مبدعا  ودر  في جامع  صفاق  وتنف  من دول  
ات عربي  إل  أخرى. وأبدع في مجا  اإللكترونيات. وقد قاد ، ب  نحو االهتمام بصناع  ال،ا ر 

المسير   ووفق وسا   اإلع م كان قد جرب ال،يران في الجامع . دفعت  غيرت  عل  أر  العرب 
ل لتحاق بالمياوم  الفلس،يني  في غز   وتسل  عبر األنفاق لينضم إل  حرك  حما . غز  تنهم  

ر  أن يتمم في ت،وير أسلحتها لتكون أكثر قدر  عل  مواجه  الصهاين   فكانت البي   المناسب  للزوا
إبداعات . بدأ يعم   ووفق وسا   إع م مختلف   است،اع تيديم خدمات كبير  وواسع  في ت،وير 
،ا ر  أبابي  المسير  التي اخترقت أجواه الصهاين  ودللت عل  اإلراد  اليتالي  للعرب. وقالت وسا   

  إل  حد ما من ميزان إع م إن  كان يعكف عل  ت،وير ال،ا ر ؛ لكي تحم  قذا ف صاروخي  تعدّ 
اليوى الراجح لصالح الصهاين . لكن الصهاين  عرفوا عن  والحيو  وعاجلو  بالرصا  في عير دار  

 في صفاق  التونسي . ليد قتلو  وقض  شهيدا دفاعا عن أمت  العربي  والميدسات اإلس مي .
: لماذا لم تستوعب تون  هنا  عدد من األس ل  ال بد من ،رحها عل  تون  وعل  غز . بداي  نسأ 

هذا المهند  المبدع الذ  لم يكن نكر  في الحرم الجامعي؟ عل  األق  من الناحي  االقتصادي   كان 
من الممكن إنشاه مركز صناعي للشهيد ييوم من خ ل  بت،وير ،ا رات  يمكن تسوييها لدو  كثير  

صهاين  أن الصهاين  يبحثون عن مبدعين في العالم مثلما يفع  الصهاين . لكن الفارق بين العرب وال
والعرب ييتلون المبدعين. وبعد أن أت  إل  غز   كيف تم تروي  اسم الزوار  ليكون معروفا لدى عدد 
من األشخا ؟ المهني  األمني  تيتضي أن يبي  اسم الملتحق بصفوف المياوم  سرا  ويتم تحديد 

ل  أو تسجي  صوت  أو معرف  أبعاد جسد   إلخ. االتصا  ب  ب،ريي  أمني  ال تسمح بالتيا  صور 
صحيح أن حما  تبذ  جهودا كبير  من أج  تحييق التحصين األمني  لكن ثياف  التسيب األمني 
الفلس،يني   غلبت عل  ما يبدو ك  الحر . م،لوب من حما  ومن حرك  الجهاد وك  فصا   
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  أن يكونوا من حزب هللا لتحسين األوضاع المياوم  الفلس،يني  أن تستعين بخبراه أمنيين  واألفض
 األمني . 

وربما في الثياف  العربي  ما يعر  األشخا  في كثير من األحيان للخ،ر. العرب يحبون المفاخر  
ومن ضمنها المفاخر  بوجود معلومات حو  قضايا تخف  عل  عام  النا . فإذا علم أحد عن 

د  صديي  باإلنجازات التي يحييها هذا المجاهد. الزوار  ودون أن يكون جاسوسا  يمكن أن يح
والصديق يتفاخر أمام صديق آخر حت  تتس  الدا ر  فيص  الخبر للصهاين  بسهول . الصفوف 
العربي  مخترق  أمنيا من الزوايا كاف   وال يوجد زاوي  من زوايا الحيا  العربي  ال تجند فيها إسرا ي  

نفون ذل   لكن تجاربنا الكثير  والمعيد  تثبت صح  ادعا نا  عم ه وجواسي . الحكام وأعوانهم ي
وزيف ادعاه الحكام وأعوانهم. ب  من المحتم   ب  من األكيد أن من الحكام من هم عم ه 
وجواسي  إلسرا ي  وأمريكا. العرب شاهدوا عل  شاشات التلفاز أحد ملو  العرب وهو يهبط ب،ا رت  

س  وزراه الصهاين  أن سوريا ومصر ستشنان حربا عما قريب  لكن  السمتي  في ت  أبيب  ليخبر ر ي
لم يخبر عن الموعد ألن  لم يكن يعرف . وهذا المل  نفس  وعل  ذم  محمد حسنين هيك  كان 
يتياض  راتبا شهريا من وكال  المخابرات المركزي  األمريكي  ميدار  مليون دوالر شهريا. ومل  آخر 

تضيف رجا  الموساد الصهيونيين في غرف  مجاور  لمكان انعياد اليم  في المغرب العربي كان يس
العربي   ويزودهم بأجهز  تنصت لكي يسمعوا أدق تفاصي  المداوالت العربي . وفي التجرب  
الفلس،يني   هنا  فضا ح أمني  كثير  جدا ذهب ضحيتها م ات الفلس،ينيين من الشهداه وعشرات 

 آالف المعتيلين.
  أخرى مث  كيف عرفت إسرا ي  أن الزوار  قد خر  من غز   وكيف تمت متابعت  عل  وهنا  أس ل

مدى فتر  من الزمن دون علم أجهز  األمن التونسي ؟ وما دام الرج  عل  هذا اليدر من األهمي  
العلمي  التي تترتب عليها أهمي  تيني   لماذا لم تخص  األجهز  األمني  التونسي  فرييا لحراست  

سهر عل  أمن ؟ في كثير من األحيان  يراودني اليو  إن األنظم  العربي  ليست معني  بالمحافظ  وال
عل  المبدعين والعلماه ألنها تخش  س،و  إسرا ي  وأمريكا  وتخش  عل  نفسها من هؤاله 

 المخلصين بانتما هم والتزامهم  واألفض  تركهم فرا   للموساد الصهيوني.
لعربي  المحافظ  عل  المبدعين والمخترعين؟ السبب بسيط وهو أن أغلب لماذا تخش  األنظم  ا

األنظم  العربي  تعتمد عل  الدو  الغربي  ماليا وأمنيا. عدد من األنظم  العربي  ال يتمكن من صرف 
سرا ي .  الرواتب آخر الشهر  وعدد آخر ال يست،ي  أن يصمد إذا لم يؤمن حماي  من قب  أمريكا وا 

 عون من العدو  علي  أن ي،ي  العدو ويفع  كما يريد العدو. ومن أراد ال
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إسرا ي  وأمريكا تسرحان وتمرحان في الساح  العربي   ومن ال يفتح بيت  للبغا  والغزا  لن ي قي إال 
 المصا ب واألهوا .

 30/12/2016، "21موقع "عربي 
 
 مبكرًا للفرح أو الغضب الوقتمؤتمر باريس: ما زال  .41

 يوسي بيلين
تصريح سياسي مهم  لإل، ق 2017كانون الثاني  20و 2016تشرين الثاني  8بين  األسابي استغ   

 منذ زمن ،وي .  أوباماالفلس،يني كان شاخصا أمام الر ي   - اإلسرا يليفي موضوع الصراع 
  وقد سبي  في ذل  الر يسان ريغان وكلينتون  وقرار  استغ   هذ  الفتر  بعد فشل  في تحييق ح

الصراع خ   ثماني سنوات زاد تصميما بعد انتخاب ترامب  وأيضا بسبب قضي  عامونا وقانون 
 التسوي .

الخيارات التي كانت أمام  هي: االمتناع عن استخدام الفيتو حو  المستو،نات  االمتناع عن 
والفلس،ينيين   إسرا ي المتحد  حو  مبادئ االتفاق المستيبلي بين  األمماستخدام الفيتو عل  قرار 

المتحد  العضوي  للدول  الفلس،يني   أو خ،اب ي،رح  األمماالمتناع عن استخدام الفيتو عل  منح 
 في  رؤيت  حو  االتفاق.

الياضي بالبناه وراه  اإلسرا يلي؛ ألن  يعك  إيمان  العميق بالخ،أ األو ليد قرر الر ي  تبني الخيار 
 أن هذا الموضوع يحظ  بموافي  المجتم  الدولي. قب  رسم الحدود  وفهم   األخضرالخط 

المتحد   األمم إل والياضي بأن ني  النياش حو  الموضوع  أوبامااالدعاه األميركي  الذ  استخدم  
يض  أمام ال،رفين عيب  في التوص  إل  اتفاق  تحو  إل  عديم المغزى في هذ  المرحل  من 

ال،رفين إل  المفاوضات  إلعاد أي  فرص  اآلن ليست هنا   -حسب تيدير   -واليت   ألن  
 الحيييي .

 لم يعط أوباما أهمي  كبير  لمؤتمر باري   ومنذ البداي  وجد صعوب  في فهم ما سيحيي  هذا المؤتمر. 
  لكن التوجيهات التي أع،اها أوالندهذ  الخ،و  بسبب ع قت  م  الر ي   إفشا ولم يرغب في 

   كانت عدم تعظيم الحد . لوزير الخارجي   جون كير  
لياه وزراه الخارجي   الذ  كان من المفرو  أن يسبق المؤتمر  الذ  جرى في باري  في حزيران  

 هو حد  غير الفت.
عل   إسرا ي اآلن بالذات  وعل  خلفي  تصريحات ترامب وتعيينات   وعل  خلفي  التوتر م  حكوم  

 حد  مهم بالنسب  ألوباما.  إل مر باري    تحو  مؤت2334المتحد   األممخلفي  قرار 
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كان ما سييول  كير  هنا  سيتحو  إل  قرار متفق علي  بين جمي   إذاومن الصعب معرف  
 المشاركين في المؤتمر.

 معرف  اذا كان سيتحو  إل  مسود  قرار لمجل  األمن مثلما تريد فرنسا. أيضاومن الصعب 
سابق ألوان   والسبب  اإلسرا يليق ألوان   مثلما أن الغضب لكن فرح الفلس،ينيين لهذا الت،ور ساب

هو أن خ،اب كير  في المؤتمر سيكون تكرارا لخ،اب   أو  من أم   وسيشم  مركبات من 
الصعب قبو  ال،رفين بها  وهي كثير   بخصو  ك  ما سيتم االتفاق علي  في نهاي  اللياه الذ  

 ميا،عت .  إسرا ي قررت 
عل  أنها بيت قومي للشعب اليهود   إل  جانب  بإسرا ي س،ينيين االعتراف وسي،لب من الفل

بالدول  الفلس،يني  كبيت قومي للشعب الفلس،يني  أما شرق اليد  فسيكون  اإلسرا يلياالعتراف 
مدين   إ،ارالتيسيم بين شرقها وغربها  أو في  إ،ارالعاصم  المستيبلي  للدول  الفلس،يني   سواه في 

 موحد . 
ذا  كانت هنا  محاول  لتحوي  التفاهمات إل  قرار في مجل  األمن  فيتوق  أن يرفض  ال،رفان. وا 

 "إسرا ي  اليوم"
 31/12/2016، األيام، رام هللا
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