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 عباس وإنهاء االنقسام بيد رفض انعقاد المجلس الوطني تحت االحتالل: نمرزوق أبو  .1

نفى موسى أبوو مورق ن نا وئ ر ويم المالوئ ال ياسوة لحراوة  حمواس ي  توود أي ا فوان بوي  : القاهرة
 حراله   فلح  حول انعقاد اللجنة اللحضيرية للمجلم الوطنة الفل طينة.

ء الجمعوة عقود المجلوم الووطنة فوة الودا    حو   رفض أبو مرق ن فة حوار على قنواة الدودي م وا 
االحووول لي قوووا  :  لووويم هنووواا ا فوووان حوووول انعقووواد اللجنوووة اللحضووويرية للمجلوووم الووووطنة حلوووى ا  ي 

  طلب  م  األخ عزام األحمد أ  يرس  الدعوة اللة اّدعى أنها قد أرسل ي لندرسها  نرد عليها .
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رية للمجلووم الوووطنةي   وافقنووا علووى انعقوواد   ووار   قووال أبووو موورق ن:      موو  دعوووة اللجنووة اللحضووي
الضفة الدربيةي سياو  ردنا  يجابيوا،ي  ذاا قبلو  القواهرة انعقواد المجلوم فوة مصور فرننوا سونرحئ بو ل  

  ماما،ي  ذ   ع ر ال ؛ نرحئ بانعقاد  فة أي ماا  باسلثناء رام هللا   ح  سلطة االحل ل . 
اء االنق ام بيود ر ويم ال ولطة أبوو مواق ي مردفوا  نحو  أعطينوا او   أكد أبو مرق ن أّ  المصالحة  ذنه

مفا يح الح  إلنهاء االنق ام للر يمي  هو ال يريد اسلخدامها .  شدد على ضر رة  عوادة بنواء منةموة 
 اللحرير الفل طينية   كوينها  هياللها؛ للكو  مرتعية  ممثلة للشعئ.

ال أبوو موورق ن    الحصوار هوو ال وبئ األقوو  لهوو    عو  األقمواا اللوة يعيشوها سوواا  قطواق  وزةي قو
 األقماا  حلها با ر الحصار  قيام  حرا  ن انة  د لة م  أت  ال .

  فة ال يان اا هي أكد أبو مرق ن أ  اال هاماا المصرية لحماس قصة قديمةي  عفا عليها الزم .
ايا ردهووا فووة محاكموواا  أضووا"  لووم يعوود هنوواا ا هاموواا؛ أل  القضوواء نف ووه  مووا رفوو   ليووه موو  قضوو 

أ وور ي  لووم يعوود هنوواا قضووايا موو  هوو ا النوووق عالقووة بيننووا  بووي  األشووقاء فووة مصووري ألنهووا اانوو  فلوورة 
 صعبة  مض  . 

 شوودد علووى أ  حراووة  حموواس  لوو   علوور" بووو  سرا ي    ال بووو نب  المقا مووة ي  أ   حموواس  مللزمووة بد لووة 
ن الوطنةي الفلا،  لى أ  المقا مة المدنيوة يجوئ أال فل طينية عاصملها القدسي  مللزمو  بوثيقة الوفا
  كو  حاتزا أ  مانعا أمام المقا مة الع ارية. 

 عو  انلخابوواا الحراووةي فووة األيووام القادمووةي أكوود أبوو موورق ن أنووه ال يوتوود مرشووحو  أمووام  الوود مشووع  
لمناصوئي ر يم المالئ ال ياسة لحراة حماسي  ا  أعضاء مجلم الشور  لهم الحق فة اللرشح ل

 لوويم هنوواا موو  أحوود يقوودم نف ووهي  موو ء المناصووئ ملوور ا للقاعوودة الشووورية فووة حموواس للرشووح موو  
  شاء.

 31/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مع اإلدارة األمريكية الجديدة من أجل تحقيق السالم وفق حل الدولتينللعمل  مستعدون عباس:  .2
   االسليطا  على أرض د لة فل طي  المحللة  لى ق ال. فا: قال الر يم محمود عباسي  -رام هللا 

ال وب ي لمناسوبة الو ار  الثانيوة  الخم وي   أموم أضا" فة المة مللفزة بثها  لفزيو  فل طي  م واء 
( أكوود المرتعيوواا 2334النط قووة حراووة اللحريوور الوووطنة الفل ووطينة  فوولح ي أ  قوورار مجلووم االموو   

  نشوواطا ها االسووليطانيةي  عوودم تووواق  حوودار أيووة  دييووراا فووة الد ليووةي  طالووئ  سوورا ي  بوقوو  تميوو
ي بموووا فيهوووا القووودس 1967اللكوووي  الوووديمدرافةي  طووواب    ضووو  أرض د لوووة فل وووطي  المحللوووة منووو  عوووام 

 شار عباس الد ل اللة  بن  مشر ق القراري  تميو  الود ل اللوة صوو   لصوالحهي  اإلدارة  الشرقية.
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عووووام االعلوووورا" الوووود لة بد لووووة  2017صوووودقاءي  دعووووا  لووووى أ  ياووووو  األمريايووووةي  تميوووو  األشووووقاء  األ
 فل طي ي أل  المزيد م  االعلرافاا سيعزق فرص اللوص   لى ح  الد للي .

 شودد علووى أ  أيوودينا سولبقى مموود دة لل وو مي  تودد  بكيوود  عوودم قبوول الحلووول االنلقاليووةي  الد لووة ااا 
ية لقلووئ الحقووا قي  ممارسووة اللضوولي  للمجلموو  الوود لةي الحوود د المتقلووةي  محووا الا الحاومووة اإلسوورا يل

فوووة الوقووو  الووو ي  قووويم فيوووه م ووولعمراا  كووورس  اقووو  الد لوووة الواحووودةي  اللمييوووز العنصوووريي مووو   ووو ل 
 مواصلة االسليطا   االحل ل ألرضنا.

 قووال الوور يم: نلطلوو  باوو  أموو  للمووت مر الوود لة الوو ي سووينعقد فووة بوواريم فووة منلصوو  ينوواير المقبوو ي 
همية أ  ينلج عنوه لليوة د ليوة للملابعوةي  تود ل قمنوة لللنفيو ي  نوثم  مبوادرة الور يم الر سوة بوو ي   أ 

 لعقد اتلماق ث ثة فة موساوي  اسلعداد  الدا م لللبية ه   الدعوة.
 أكد الر يم اسلعداد القيادة للعم  م  اإلدارة األمرياية الجديدةي  على رأسها الور يم المنلخوئ د نالود 

ئي مووو  أتووو   حقيوووق ال ووو م فوووة المنطقوووةي  فوووق حووو  الووود للي ي  المرتعيووواا  القوووراراا الد ليوووةي  رامووو
  مبادرة ال  م العربية.

 فوة الشووب  الوودا لةي أكوود الوور يم عبوواس  م وواه برنجوواقاا شووعبنا اللووة راكمهووا عبوور العقووود الماضوويةي 
  فة الطليعة منها الحفاظ على القرار الوطنة الم لق .

  المووت مر العووام ال وواب  لحراووة فوولحي حقوق نجاحووا ابيوورا علووى الم وولو  الوووطنة  الوود لةي  أشوار  لووى أ
سيشووووهد حالوووة اسووولنهاض لحراووووة فووولح العم قوووة  للحراووووة الوطنيوووة الفل ووووطينية  2017متاووودا أ  عوووام 

 بمجملها.
 بووي  عبوواس أ  هنوواا مشووا راا بوودأا موو  تميوو  الفصووا    القووو  الفل ووطينيةي لعقوود تل ووة للمجلووم 

طنة الفل وووطينةي فوووة فل وووطي ي  ووو ل األشوووهر المقبلوووةي مووو  أتووو   جديووود قيوووادة منةموووة اللحريووور الوووو 
 الفل طينية الممثلة باللجنة اللنفي ية  فق النةم المعمول بها.

 1/1/2017األيام، رام هللا، 
 

 كبار المسؤولين ويلتقي حول االستيطان القاهرة التطورات بعد قرار مجلس األمنب يبحثعريقات  .3
 ص   لوى القواهرة م واء أ ل أموم الجمعوة صوا ئ عريقوااي ابيور المفا ضوي  الفل وطينيي  االا:  ا

 أمي  سر اللجنة اللنفي ية لمنةمة اللحرير الفل طينيةي قادما، م  رام هللا ع  طريق األرد ي فة قيوارة 
 لمصر   لدرن يومي  يبحث   لها ل ر اللطوراا.

قيار ووه عووددا، موو  ابووار الم ووت لي  المصووريي  بيوونهم  قيوور   قالوو  مصووادر    عريقوواا سوويللقة  وو ل
 الخارتية المصري سامح شاريي لبحث دعم ع قاا اللعا   بي  مصر  ال لطة الفل طينية.
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ي بشوب  2334 يبحث عريقاا ل ر  طوراا المل  الفل طينة علوى ضووء قورار مجلوم األمو  الود لة 
 ل طينية.باألراضة الف« اإلسرا يلة»اللوس  االسليطانة 

ووب  البنوواء علووى قوورار مجلووم   بحووث األمووي  العووام لجامعووة الوود ل العربيووة أحموود أبووو الدووين  عريقوواا سم
ي ال ي يمطالوئ بوالوق  الفووري  الكامو  للنشوات االسوليطانة فوة األراضوة الفل وطينية 2334األم  رقم 
لدوين بحوث مو  عريقواا  قال محمود عفيفوة الملحودر الرسومة باسوم األموي  العوامي    أبوو ا الممحللة.

أيضا، ايفية  فعي  قرار مجلم األم ي  موواد  اللوة  مثو  صو   دانوة  يور م وبون فوة حد وه لل ياسوة 
ي  اوووو ل  الوووود ر المنلةوووور لجامعووووة الوووود ل العربيووووة فووووة هوووو ا الخصوووووصي  ضووووافة  لووووى «اإلسوووورا يلية»

لحووديث عنووه بشووب  نقوو  الخطووواا الواتووئ ا خااهووا  اا مووا نفوو ا اإلدارة األمريايووة القادمووة مووا توور  ا
ال ووفارة األمريايووة  لووى مدينووة القموودس المحللووة؛ حيووث حوو ر أبووو الدووين موو  أ  هوو   الخطوووة موو  تانووئ 
الواليوواا الملحوودة    حوودث  ف وولمث  انلكاسووة ابيوورة لكوو  تهووود ال وو مي  أنووه علووى ثقووة  موو  أ  اإلدارة 

 ي ب   العالم اإلس مة اله.األمرياية  درا  بعا ها بالدة ال لبية على الفل طينيي   العرب
 1/1/2016الخليج، الشارقة، 

 
 منظمة التحرير تكاد أن تكون ذكرى و  ...المؤسسات التشريعية معطلة برغبة رجل: دحالن .4

شووودد القيوووادي المفصوووول موووو  حراوووة  فووولح ي محمووود دحوووو  ي علوووى أ  المتس ووواا اللشووووريعية : رام هللا
شارة السم معي (ي الفل،ا النةر  لى أ   منةمة اللحرير الفل طينية  معطلة بر بة رت   احد   د   اإل

 الفل طينية  كاد أ   كو  اار  .
م اء يوم ال ب ي بثلها فضا ية  الكوفية   فل طينية  ير حاوميوة(ي ي  قال دح   فة المة مللفزة له

 ها ة.النط قة حراة  فلح ي  نه ال يعلر" بمخرتاا المت مر ال اب  بشا  ن 52فة ال ار  الو 
ا:  نح  انواب ال نعلر" ببي م  نلا ج  مخرتاا مت مر المقاطعة الم مى بالمت مر ال واب   موضح،

 للحراةي  ه ا الموق  نها ة ألنه موق  ال يقل  م  احلرامنا .
ا:  نح  ال ن عى  ال ن مح ألي انشقان أ  انق ام دا   صفو" حراة فلح ي  م  قرر الخر    متاد،

 أ  قياا الحراة فعليه أ  يلحم  الم ت لية  النلا ج ااملة .ع  قواعد  دسا ير   
 طالووئ بووو  العموو  الجوواد  الصووادن  لعقوود المجلووم الوووطنة الفل ووطينةي  بمووا يضووم  مشوواراة حموواس 

  الجهادي   بكيد  حدانية اللمثي  الفل طينة ي  ذنهاء االنق ام  ا مام المصالحة الوطنية.
 لوووى أ   ال ووولطة اللنفي يوووة   ووولخدم األتهوووزة األمنيوووة الفل وووطينية  أشوووار القيوووادي المفصوووول مووو  فووولحي 

للحقيق أهدا" شخصية   فوة اإلشوارة  لوى رفو  الحصوانة البرلمانيوة عنوه  أربعوة مو  نوواب فولح موت ر،ا 
 م  قب  الر يم عباس(.
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ا:  يجئ  فعي  د ر المجلم اللشريعة الفل طينة  ذرساء متس اا قضوا ية م ولقلة  اود يود  م لدرا،
 ل لطة اللنفي ية ع  اسلخدام المتس اا األمنية لخدمة أهدا" شخصية .ا

وا  شوعب،اي  علينوا أ    حول الشب  الفلحا يي أضوا":  فولح أ ال،  أ يور،ا انطلقو  مو  أتو  فل وطي  أرض،
 نواته الواق  بعق  منفلح    أردنا لفلح اسلعادة د رها الحاسم .

ووا:  القوودس توووهرة   ووا   أكوود علووى أهميووة أ    عووود حراووة فوولح للوونهج ا ألصووي  سوولم،ا  مقا مووة ي ملابع،
ا  ثقافة .  فل طي ي  يجئ العم  د م،ا على ملابعة همومها فهة مح  فل طي   اريخ،

 دعا عضو المجلم اللشريعة ع  حراة  فلح ي  لوى  اللوقو  عو  او  األشواال المباشورة أ  المللويوة 
ا:   مو  الواتووئ   قوو  اللن وويق موو  االحول ل بعوود أ   خلووى عوو  اوو  مو  االحوول ل اإلسوورا يلة ي مشوودد،

 اللزاما ه .
 أعل  دح   فة  طابه المللفز عو   طوة  نقواا  طنوة؛  بودأ بواإلع   الفووري عو   نفيو  قورار األموم 

 حول د لة فل طي ي  اللوق  ع  ا  أشاال المفا ضاا أ  ال عة  ليها. 2012الملحدة لعام 
ة العربيووة لصوويا ة مشوور ق لمجلووم األموو  يلضووم  أليوواا  نفي يووة الفل،ووا لضوور رة اال فووان موو  المجموعوو

 لقرار قبول فل طي  فة الجمعية العامة لألمم الملحدة.
 أكد النا وئ فوة البرلموا  الفل وطينةي علوى أهميوة رسوم  ارطوة طريوق  طنيوة فل وطينية مو  شوبنها أ  

  راكم شباة أما  عربة.
 31/12/2016قدس برس، 

 
 ضمن سياسة اإلمعان في تكريس االنقسام تأتي مرزوق  تصريحات أبومجدالني:  .5

رأ  عضو اللجنة اللنفي ية لمنةمة اللحريري أمي  عام تبهة النضال الشعبةي : نا   موسى – رام هللا
د. أحمووود مجووودالنةي  صوووريحاا موسوووى أبوووو مووورق ني ضوووم  سياسوووة اإلمعوووا  فوووة  كوووريم االنق وووامي 

االنفصالي   اب   زة د لة بحد اا هوا   ريود أ   بنوة فدراليوة  االنلقال م  مرحلة االنق ام  لى مرحلة 
 م  الضفة الدربية .

 أضووا": هوو ا األموور أشووبه بووو   هوووس سياسووة ي    اا اووا  لوود  حراووة حموواس ر يووة محووددة  ملموسووة 
فللقدمهاي  ال  طرح أفكارا، عبر  جري  الرأي العام بمواق  سياسوية  نلقو  مو  تهوود ال ونواا الماضوية 

هوواء االنق ووام  لووى محووا الا أ وور  موو  أتوو   رسوويح االنق ووام  تعلووه حالووة سياسووية قا مووةي  اووب  فووة  ن
 هناا اياني  سياسيي  منفصلي  .
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حماس  ورفض قيوام د لوة فوة  وزةي   تاود  أ : األ لفة لقاء  لفزيونة أمم  قد قال مرق ن   اا  أبو
النق ام فر  الحاوموة الفدراليوة سولكو  ال د لة د    زةي   اب   ااا اا  األمر سي لمر م  حالة ا أ 

 ح ، م  الحلول الممانة  الفدرالية أفض  م  االنق ام.
 31/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 الدبلوماسية الفلسطينية تتسلح بتوجهاتها الدولية بقرار مجلس األمن: الفلسطينية الخارجيةوكيل  .6

 2334نية فوة المرحلوة ال ياسوية المقبلوة بقورار مجلوم األمو   ل لح ال ولطة الفل وطي:  ااالا -رام هللا
الوو ي أقوور مووت را باإلتموواق لمواتهووة  ووول االسووليطا  اإلسوورا يلة  الوودف  بلحقيووق حوو  الوود للي  علووى 

 .1967أساس حد د عام 
 ايووو  الخارتيوووة الفل وووطينية  ي وووير توووراداا قوووالي    الدبلوماسوووية الفل وووطينية  ل ووولح ا   بلوتها هوووا 

يووة بقوورار مجلوووم األموو  الووو ي أكوود علوووى عوودم شوورعية االسوووليطا  اإلسوورا يلةي  عووودم قانونيووة اووو  الد ل
 حلى اليوم. 1967اللديراا االسليطانية اللة حصل  على األرض الفل طينية من  العام 

 أضا":  قرار مجلم األم ي يتاد على أ  األرض الفل طينية هة أرض محللةي  يشا  هو ا القورار 
 سياسووويا يصوووئ لصوووالح الدبلوماسوووية الفل وووطينية ال ووواعية للووودفاق عووو  حقوووون الموووواط   سوووندا قانونيوووا

 الفل طينة   اصة  ل  الملعلقة ببرضه  د لة فل طي  .
 أ ضح أ  ما طرحه ايري م  حقا ق فة  صريحا ه األ يرةي هو ما   لند عليه الشرعية الفل طينية 

 ي   ذقامة الد لة الفل طينية الم لقلة.فة مواتهة االسليطا   العم  على مبدأ ح  الد لل
 علقي بالقول:  الدبلوماسية الفل طينية  لحرا سياسويا  دبلوماسويا نحوو موت مر بواريم الود لة..  هوة 
 لوقووو  اقلنووواق الووود ل المشووواراة بوووالمت مر بحووو  الووود للي ي  الووو  اسووولنادا علوووى المخرتووواا األ يووورة مووو  

 مجلم األم    صريحاا ايري .
الفل ووووطينيي  يلوقعووووو  أ   للقووووة مخرتوووواا مووووت مر بوووواريم موووو  قوووورار مجلووووم األموووو   أكوووود علووووى أ  

  صوووريحاا ايوووريي فقوووال:  نلوقووو  أ  ياوووو  مووو  مخرتووواا الموووت مر اللبكيووود علوووى عوووودة الفل وووطينيي  
 اإلسرا يليي   لى طا لة المفا ضااي اللة يجئ أ   حقوق مبودأ حو  الود للي   ذلدواء االحول ل  ذقاموة 

 نية .الد لة الفل طي
 1/1/2017األيام، رام هللا، 
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 شاؤول أرون األسير  اإلسرائيليجندي لتبث مقطعين مصورين ل "القسام" .7
نشوورا الا ووئ الشووهيد عووز الوودي  الق ووام الجنوواح الع وواري لحراووة المقا مووة اإلسوو مية  حموواس  :  ووزة

العشري ي  م  نهايوة مقطعة فيديو فة اار  مي د الجندي الصهيونة األسير  شا  ل أر    الثالثة   
 م.2016عام 

 ا للموو  الق ووام مقطوو  الفيووديو األ ل بعبووارة:  عووام تديوود  الجنوودي شووا  ل بعيوودا، عوو  أهلووه  بوواللدلي  
العربية  العبريةي  أظهرا فيوه ر ويم  قراء االحول ل بنيوامي  نلنيواهو اوالمهر  بينموا اوا  شوا  ل فوة 

 د   هو حزي  فة األسر.مشهد  مثيلة ماب ، م  يديهي  يحلف  بيوم مي 
فيمووا ا للموو  الفيووديو الثووانة بعبووارة  القوورار بيوود الحاومووة  فووة  شووارة  لووى حاومووة االحوول لي  الوو  بعوود 
عرضها الحلفال  مثيلة لجنود  سرا يليي  م  شا  ل فة األسري  هم يهلفو  بالماا االحلفوال باللدوة 

 العبرية.
 31/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شعبنا أهدافواصل النضال والكفاح حتى تحقيق نسو ح: سنبقى على عهد الشهداء فت .8

قال  حراة اللحرير الوطنة الفل وطينة  فولح  فوة الو ار  الثانيوة  الخم وي  النط قلهواي أنهوا  :رام هللا
سلواصوو  النضووال   أنهوواانطلقوو    توودا للبقووى   نلصووري   أنهووا الشووهداءي  األرضسوولبقى علووى عهوود 

 شعبنا العةيم.  أهدا" أهدافهاحلى  حقيق  الكفاح 
مووو  اووو   أننوووا  بوووالر م الثقافوووة يووووم ال وووب ي  اإلعووو م أكووودا الحراوووة فوووة بيوووا  صوووادر عووو  مفوضوووية 

نحيووة ااوور  االنط قووة الثانيووة  الخم ووي   أننووا  الالصووعوباا  اللحوودياا اللووة  واتووه قضوويلنا  شووعبناي 
 األهوودا"علووى  حقيووق  اإلصوورارا  شووعبناي  بمزيوود موو  الهامووة  اللاريخيووة لقضوويلن اإلنجوواقاابمزيوود موو  

 قيووووام الد لووووة الفل ووووطينية  اإلسوووورا يلةي  الملمثلووووة برنهوووواء االحوووول ل أتلهووووااللووووة انطلقنووووا   توووودنا موووو  
  عاصملها القدسي   حقيق لمال شعبنا بالحرية  االسلق ل.

 31/12/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 االنقسام من المصالحة وتكريسا   هروبا  أبو مرزوق عن الفيدرالية ُيعد  فتح: حديث .9
نددا القو   الفصا    شخصياا فل طينيةي بلصريحاا نا ئ ر يم المالئ  :نا   موسى – رام هللا

ي رأ  فيهوووا الفدراليوووة بوووي  الضوووفة الدربيوووة األ ل أمووومال ياسوووة لحراوووة حمووواسي موسوووى أبوووو مووورق ني 
 السلمرار االنق ام  طالبله باللرات .  قطاق  زة ح  ممانا
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 رفض  حراة  فلح ي على ل ا  الملحدر باسومها أسوامة القواسومةي  صوريحاا مورق ني معلبورا هو ا 
 الطرح هر با م  المصالحة   كري ا االنق امي  هو ضار بمصلحة شعبنا  قضيلنا.

حة الفل ووطينية  نجوواح  قووال القواسوومةي فووة  صووريح أمووم:    المطلوووب موو  الكوو  الوووطنة علووى ال ووا
 دعووووم تهووووود الوووور يم محمووووود عبوووواس بعقوووود المجلووووم الوووووطنة بحضووووور اافووووة القووووو  علووووى ال وووواحة 
الفل وووطينيةي   شووواي  حاوموووة  حووودة  طنيوووةي  الووو هاب النلخابووواا ر اسوووية   شوووريعية  ذنهووواء االنق وووام 

لملمثو  بالد لوة األسودي بدل الحوديث عو  مشور ق الفدراليوة الو ي هوو أ طور مو  المشور ق اإلسورا يلة ا
 ااا الحد د المتقلة.

 31/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 خطورة الحديث عن إقامة حكومة فيدراليةتحذر من  "الشعبية" .11
ح ر عضو المالئ ال ياسة للجبهة الشوعبية  م وت ل فرعهوا فوة قطواق  وزةي : نا   موسى – رام هللا

فيدراليووة  احوو  موو  الحلووول الممانووة فووة ظوو   تميوو  مزهووري موو   طووورة الحووديث عوو   قامووة  حاومووة
 اسلمرار االنق ام الدا لةي معلبرة ال  ضربة لمشر ق الد لة الفل طينية.

وا لألقموة الفل وطينية  االنق وامي  وا لألمور الواقو    عميق،  اعلبر مزهر الحديث ع  حاومة فيدرالية  كري ،
ا، م  اسلمرار الوض  على موا هوو عليوه  قال:     طرح حديث م  ه ا النوقي هو أمر  طير ي ممحّ ر 

 فة قطاق  زة  الضفة.
حماس  ورفض قيوام د لوة فوة  وزةي   تاود  أ : األ لفة لقاء  لفزيونة أمم  قد قال مرق ن   اا  أبو

ال د لة د    زةي   اب   ااا اا  األمر سي لمر م  حالة االنق ام فر  الحاوموة الفدراليوة سولكو   أ 
 ة  الفدرالية أفض  م  االنق ام.ح ، م  الحلول الممان

 أضووا":  هوو ا الحووديث هووو هووور ب موو  اسوولحقان توودي  هوور ب مووو   نهوواء االنق ووام  اال فووان علوووى 
 شواي  حاومووة  حوودة  طنيووة  عاتوو  األقمووة   وحوود المتس وواا الوطنيووة   حضوور ل نلخابوواا الر اسووية 

الو ي  وم اال فوان عليوه فوة القواهرة  اللشريعية   عم  على  عادة  عمار ما دمر  االحل لي  هوو األمور 
 بي  الفصا   .

  ووواب :  الهووور ب مووو  الووو   الحوووديث عووو  ا حووواد فووودرالة أمووور  طيووور  يضووورب فكووورة الد لوووة الوطنيوووة 
الفل طينية ي متادا، أ  الشعئ الفل طينة يناض   ي عى للحقيوق حلوم الد لوة الفل وطينية  هوو بحاتوة 

 ينية لمواتهة االحل ل.للوحيد طاقا ه  مواقفه فة  طار ر ية فل ط
 31/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 قراطية": مضمون تصريحات أبو مرزوق غير مفيدة وتقطع طريق قيام الدولة الفلسطينيةو "الديم .11
قراطيووووةي طوووو ل أبووووو ظريفووووة:    مضوووومو  و قووووال القيووووادي فووووة الجبهووووة الديم: نا وووو  موسووووى – رام هللا

مفيودة   قطو  الطريوق علوى قيوام الد لوة الفل وطينية المعلور" بهوا  صريحاا موسى أبو مورق ني  يور 
ي اما أنها  عزق االنق ام الفل طينة    هم بفص  قطاق  زة ع  1967فة األمم الملحدة على حد د 

 الضفة الدربية.
حماس  ورفض قيوام د لوة فوة  وزةي   تاود    : األ لفة لقاء  لفزيونة أمم  قد قال مرق ن   اا  أبو

لة د    زةي   اب   ااا اا  األمر سي لمر م  حالة االنق ام فر  الحاوموة الفدراليوة سولكو  ال د   أ 
 ح ، م  الحلول الممانة  الفدرالية أفض  م  االنق ام.

 أضووا" مووا قالووه أبووو موورق ن يلنوواقض موو  مووا قاللووه حراووة حموواس  نووه ال د لووة د    ووزة  ال د لووة فووة 
االنق ووامي  ال يفوولح الطريووق أمووام  حوودة النضووال الوووطنة   ووزةي مشووددا، علووى أ  الوو  يطيوو  موو  عموور

 دعا أبو ظريفةي القيادي أبو مرق ني لللرات  ع   صريحا هي الفلوا،  لوى أ  الو  ال يفيود  الفل طينة.
سو  االحل ل اإلسرا يلةي  يعم  على  عميق عزل قطاق  زةي  االسلمرار باللعاطة م   زة  ابنهوا 

  قليم م لق .
 31/12/2016ديدة، رام هللا، الحياة الج

 
 تتطلب العمل على وحدة الصف البحث عن حلول جذرية لحالة االنقسام: جبهة النضال .12

قال  تبهة النضال الشعبة:    البحث ع  حلول ت رية لحالوة االنق وامي فوة : نا   موسى – رام هللا
رحلووة فووة مواتهووة  عنوو  ظوو  الملديووراا الد ليووة اللووة  عصوو  بالعووالم  المنطقووةي  اوو ل   حوودياا الم

حاومة االحل لي  محا لة  مرير مخطن د لة  زة  حام اا ة فوة الضوفة  لطلوئ العمو  علوى  حودة 
 الص  الفل طينة.

 أضاف  الجبهة طريق انهاء االنق ام  اضوحة  بودأ بواللحلة بواإلرادة ال ياسوة الصوادقة  المشواراة فوة 
نلخاباا الر اسية  اللشوريعيةي امود   أساسوة نحوو صن  القراري   طبيق اال فاقياا الموقعةي عبر اال

موورق ن فهووو هوور ب موو  اسوولحقاقاا  موسووى أبووو عووادة الوحوودةي أمووا بخصوووص مووا توواء علووى ل ووا  
المصالحة الوطنيةي   عقيد االموور   لون اال ران دا ليوا فوة ظو  الحاتوة الوى  حودة موقو  فل وطينة 

 حول العديد م  القضايا اللة  واتهه قضية شعبنا.
حماس  ورفض قيوام د لوة فوة  وزةي   تاود  أ : األ لفة لقاء  لفزيونة أمم  قد قال مرق ن   اا  أبو

ال د لة د    زةي   اب   ااا اا  األمر سي لمر م  حالة االنق ام فر  الحاوموة الفدراليوة سولكو   أ 
 ح ، م  الحلول الممانة  الفدرالية أفض  م  االنق ام.
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يح  الوق  لطرح افكار حول الفدرالية ا   يرها م  الصيغ بعدي  أ  على   أشارا الجبهة الى أنه لم
حراة حماس أ   كو  اكثر  اقعية بالطرح ال ياسة نحو ارادة حقيقية للنفيو  اال فاقيواا  الود ول  لوى 

 البي  الشرعة الفل طينة عبر المشاراة بالمجلم الوطنة.
 31/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مساس خطير بأهداف شعبناالحديث عن حكومة فيدرالية عب: حزب الش .13

قوال  ليود العووض عضوو المالوئ ال ياسوة لحوزب الشوعئ:    الحوزب يورفض : نا   موسوى – رام هللا
 بشد   يار اللجوء للشاي  حاومة فيدرالية بي  الضفة   زة.

حلودم فيوه الصوراق  عبر العوض فة  صريح صوحفة عو  اسولدرابه لهو   الودعوة اللوة  وب ة فوة  قو  ي
م  االحل ل ميدانيا  فة اافة المحاف  الد لية حيث يلجه العوالم أتمو  إلدانوة االسوليطا    بييود حوق 

لعووام  19/67شووعبنا فووة  قامووة د للووه الفل ووطينية الم وولقلة  عاصووملها القوودس  فقووا لقوورار األمووم الملحوودة 
2012. 

حماس  ورفض قيوام د لوة فوة  وزةي   تاود  أ  :األ لفة لقاء  لفزيونة أمم  قد قال مرق ن   اا  أبو
ال د لة د    زةي   اب   ااا اا  األمر سي لمر م  حالة االنق ام فر  الحاوموة الفدراليوة سولكو   أ 

 ح ، م  الحلول الممانة  الفدرالية أفض  م  االنق ام.
ة الفل وووطينية  أضوووا" هووو   الووودعوة  شوووا  أيضوووا م اسوووا  طيووورا ببهووودا" شوووعبنا الملمثلوووة برقاموووة الد لووو

الم ووولقلة  عاصوووملها القووودس  عوووودة ال تهوووي   لوووى ديوووارهم  فرصوووة ي ووولخدمها االحووول ل فوووة حججوووه 
الواهية لرفض  قامة الد لة الفل طينية  عاصملها القدسي  اصة أ  هناا دعوواا  سورا يلية  لصواعد 

ة فة الضفة الفل وطينية مت را أل   كو  الد لة الفل طينية فة قطاق  زة بينما يقام نةام الحام ال ا 
 بعد ضم أتزاء  اسعة منها.

 31/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الوحدة ورص الصفوف إلىما نكون فيه  أحوج في وقت "التحرير الفلسطينية": نحن .14
نوودد عضوووو المالووئ ال ياسووة لجبهووة اللحريووور الفل ووطينية ابووو صووالح هشوووامي : نا وو  موسووى – رام هللا

أبو مرق ن  اعلبرها متشر،ا على  راتو  حراوة حمواس عو  ا فوان المصوالحة  عودم موسى بلصريحاا 
 ر بلها فة  نفي   نهاء االنق ام  اسلعادة الوحدة ال ياسية  الجدرافية بي  تناحة الوط  الواحد.
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حماس  ورفض قيوام د لوة فوة  وزةي   تاود  أ : األ لفة لقاء  لفزيونة أمم  قد قال مرق ن   اا  أبو
ة د    زةي   اب   ااا اا  األمر سي لمر م  حالة االنق ام فر  الحاوموة الفدراليوة سولكو  ال د ل أ 

 ح ، م  الحلول الممانة  الفدرالية أفض  م  االنق ام.
الوحووودة  رص   لوووىموووا نكوووو  فيوووه  أحوووو  اسووولج  هشوووام  وقيووو  اللصوووريحاا اللوووة  وووب ة  قووو  نحووو  

توديووة  اللحوودياا المصوويرية اللووة  لهوودد القضووية الصووفو"   وحيوود الجهووود فووة مواتهووة األ طووار الو 
اللة  حقق  فة مجلم  اإلنجاقااالفل طينية  المشر ق الوطنة برمله م  تانئ  للعم  على  رتمه 

ضوود االسووليطا   األ يوور علووى الصووعيد ال ياسووة  الدبلوماسووة عبوور الوودف  با جووا   ضوو  القوورار  األموو 
ة العملية م  اللبييد الود لة لصوالح دفو  المشور ق الووطنة موض  اللنفي   م حقة االحل لي  االسلفاد

 قدما.
 31/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 لتأسيس حركة فتح 52عرض عسكري لـ"شهداء األقصى" بغزة في الذكرى الـ  .15
نّةم   كلا ئ شهداء األقصى ي المح وبة على حراة اللحرير الوطنة الفل طينة : األناضول – زة 

وووا ع ووواري،ا فوووة ااووور   بسي وووها الوووو 2016-12-31ة قطووواق  وووزةي ال وووب   فووولح( فووو ي  اللوووة 52ي عرض،
  صاد" يوم  د األحد.

 توواب المهوواا موو  عناصوور  كلا ووئ شووهداء األقصووى ي شوووارق مدينووة  ووزةي انط ق،ووا موو  منطقووة  أبوورا  
م حراوة فولحي  رفو  المشواراو  فوة العورضي أعو  المقُّوسة ي شماال،  لى سواحة الكليبوة  ورب المدينوة.

 قال أحد عناصر الا ئ شوهداء األقصوىي فوة الموة  مرددي  هلافاا احلفاال ب ار  انط قة الحراة.
النط قة حراوة  52له   ل مت مر صحفة عمقد على هامش العرض الع اري:  نمحية اليوم ال ار  

  بخيوووار الكفووواح  أضوووا" الملحووودر  الملوووثم :  ملم ووواو  فووولح اللوووة انطلقووو  بوووررادة  طنيوووة فل وووطينية .
 دعوا  لوى   نهواء الخلفواا الدا ليوة للحراوةي  ذنهواء االنق وام  الم لحي اطريق  حيد للحريور فل وطي  .
 الفل طينة بي  حرالة فلح  حماس .

 31/12/2016فلسطين أون الين، 
 

 ويؤكد مواصلة الحركة لنضالها  غزةبفي ساحة الجندي المجهول  فتح س يوقد شعلة انطالقةحل   .16
 52أ قد عضو اللجنة المرازية لحراة  فلح ي أحمد حلمي م اء يوم ال وب ي شوعلة االنط قوة الوو : زة

 لحراة  فلح   الثورة الفل طينية المعاصرةي فة ساحة الجندي المجهول  سن مدينة  زة.
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 قال حلمي     حراة فلح سلواص  اللم   بمطالئ شعبنا الفل طينةي  سلواص  نضالها مو  أتو  
لق ل شووووعبنا الفل ووووطينةي  سوووولبقى  فيووووة لوصووووايا شووووهدا ها  سلناضوووو  موووو  أتوووو   حقيووووق حريووووة  اسوووو
 أح مهم .

 أضووا" أ   فوولح  عاهوودا شووعبنا  تماهيرهووا علووى المضووة قوودما بهوو   الم وويرة نحووو الحريووة  ال وويادة 
  االسلق لي  ما قال  على عهودها  لم و  بثوابلنوا الوطنيوةي  هوة لوم  لو   حيود عنهوا أبوداي  موا قالو 

  قدم اللضحياا الج ام دفاعا ع  هوية شعبناي  ارامله الوطنيةي  ع  أرضه  مقدسا ه.
 31/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 النطالقتها 52فتح في دمشق تحيي الذكرى الـ .17

أحي  حراة فلح فة سورياي م اء ال ب ي الو ار  الثانيوة  الخم وي  ل نط قوةي بعورض فويلم  :دمشق
ا   المارد الفلحا ي ي فة مخيم ال ويدة قينوئ  مخويم الشوهداء  بالعاصومة دمشوقي بحضوور  ثا قة بعنو 

 ممثلة فصا   العم  الوطنة  حشد ابير م  أبناء   تهاء المخيم.
 قدم الفيلم نب ة  اريخية ع  نشوء الحراوة  لمحوة عو  م وير ها النضوالية منو  انط قلهوا  حلوى اليوومي 

ينية  اللجنووة المرازيووة  فووة مقوودملهم الشووهيد الرمووز ياسوور عرفووااي  قووادة م وول ارا شووهداء الثووورة الفل ووط
الحراووة العةووامي امووا سوولن الضوووء علووى الهجوورة اليهوديووة  لووى فل ووطي   أحوودار النكبووةي  صوووال  لووى 

 النك ة.
 31/12/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ظل الهدنةفي العسكري بسورية  التنسيقنتنياهو وبوتين يبحثان  .18

يوم ال ب ي ها فيا م  الر يم ا يليةي بنيامي  نلنياهوي م اء بحث ر يم الحاومة اإلسر : مد   دمح
 الر سة ف ديمير بو ي ي اللطوراا األمنية فة المنطقة عامةي  على ال احة ال ورية  اصة.

ن  ناقش نلنياهو  بو ي  اسلمرار اللن يق الع اري بي  البلدي  فة سوريةي بعد  ع    ق   ط 
 النار  الهدنة اللة  وصل   ليها ر سيا   رايا بي  قواا النةام  قواا المعارضة.

 قال   سا   اإلع م اإلسرا يليةي    نلنياهو أتر  ا صاال ها فيا م  الر يم الر سة  بحث معه 
اللطوراا اإلقليمية  على رأسها سوريةي اما بحثا مواصلة اللن يق األمنة بي  الطرفي  فة ه   

  احة ال ي اا  قد أثب  فعاليله فة من  سوء اللفاهم بينهماي على حد  عبير نلنياهو.ال
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 تاءا ه   المشا راا الها فية قب  أ  يصدر مجلم األم  الد لة قرارا باإلتماق يدعم تهود 
ر سيا   رايا لوق  العن  فة سوريةي  عقد مفا ضاا س م مقررة نهاية اانو  الثانة/ينايري  لك  

    المصادقة على  فاصي  الخطة اللة عرضلاها.م  د
 31/12/2016، 48 عرب

 
 أسابيع ثالثة قبل بالتحقيق نتنياهو يبلغ للحكومة القضائي المستشار .19

 كا  مندلبلي ي أفيحاي للحاومةي القضا ة الم لشار أ  الجمعةي النقابي م اء حمدا : اش  هاشم
 الشرطة م  طلئ أنه على  أطلعه أسابي ي ث ثة قب  نلنياهوي بنيامي  الحاومةي ر يم م  اتلم  قد

 .معه  حقيق  تراء
 نلنياهو  أ  الجاريي الشهر م  عشر الثانة فة  م قد اللقاء فر  الثانيةي الللفزيونية القناة  بح ئ
 نهاية  فة. ألاربيجا  المر قبة قيار ه ب بئ ساعة 48 مدة اللحقيق  بتي  مندلبلي  م  طلئ

 .المل  فة تدية  طوراا ب بئ اللحقيق ي  بت  م المطا"
  حول بها حص   اللة  املياقااي هدايا  لقة األ لى: قضيلي  فة به مشلبه نلنياهو أ   لى يشار
 الم لشار طا لة على  موتودة أ طر  علبر  اللة الثانيةي القضية أما األ يرة؛ األسابي  فة

 أعمال رتلة م   اس  نطان على   رشا   على الحصول فهة شهوري من  للحاومة القضا ة
 . أتنبة  سرا يلة

 31/12/2016، 48 عرب
 

 الحكم من بنتنياهو يطيحان قد أعمال رجال .21
  حقيقاا القريبة األيام بدضو   نلنياهوي بنيامي  اإلسرا يليةي الحاومة ر يم   د: يواته محمد

 أعمال رتلة م  س  ا نطان على رشا    على عا لله  أفراد نلنياهو حصول بشبهاا الشرطة
 . أتنبة  سرا يلة
 بشبهاا نلنياهو ضلوق حيال الحقا ق   قصة الفحوصاا فر  اإل باريي'  اال' موق   بح ئ
  شير بينهماي ع قة أي يوتد ال  أتنبةي  سرا يلة أعمال رتلة م   اس  نطان على لرشا   

  قدامهما المنةمةي  الجريمة ادالف  لماافحة القطرية الوحدة فة اللحقيق طاقم قبالة العلرافهما
   ضاعهما   م يا يري  نجله نلنياهوي بنيامي  الحاومةي لر يم الهدايا منح على مخللفة  بمناسباا
 .نلنياهو م  المر قئ اللحقيق  طار فة  الفحص ل سلجواب
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 اإلسرا يلة األعمال رت  م  اللحقيق طاقم أتراها اللة  الفحوصاا اللحقيقاا م   ي لدل
 أ  د    الصداقة ع قاا بمجوب  عا لله لنلنياهو  االملياقاا الهدايا منح على  قدامهما األتنبةي  

 .الحاومة ر يم م  املياقاا أ  مقاب  على للحصول نوايا أي لهما  كو  
 يجري  أ  الملوق  م  لك  اإلسرا يليةي اإلع م  سا    ص  حد على  يتت ي يرا غ نلنياهو قال  ما

 بفلح للشرطة القضا ة الم لشار سماح بعد اللح يري  ح  القريبة األيام فة نلنياهو م  اللحقيق
 .ضد  تنا ة  حقيق

 31/12/2016، 48 عرب
 

 ردود األفعال اإلسرائيلية على خطاب كيري   .21
 بين ي نفلالة اإلسرا يلةي اللعليم  قير أ  «هآر م» صحيفة  براهيم: اشف  كام  - المحللة القدس
 تو   األمرياة الخارتية  قير  طاب م   احد يوم بعد تددا شايدي  ييل  القضاء رة قي  قميلله
 .الفل طينية الد لة  قامة  معارضة الدربية الضفة ضم  لى الدعوة كيريي
 فة  أنلم سنةي 3000 من  القدس فة نح »  قاحة با  :البريطانية «سة. بة. بة» لقناة بين   قال
 لمااا. لند  فة البريطانيي  تلوس م  سنة ال  قب  هنا نجلم نح   ا  سنةي 2000 من  لند 
 .قعمه حد على «اسلفزاقا؟ األبدية مدينلنا فة ال ا  يعلبر
 ال يادة فرض  يجئ فشل ي الضفة فة فل طينية د لة إلقامة «اللبشيرية» المحا لة    بين   قال

 د لة هناا. د للا   وتد» ين ب رأي  ح ئ. «الضفة فة اليهودية الم لوطناا على اإلسرا يلية
 قلئ فة أ ر   مرة ال  نفع  أ  هو كيري  يريد ما.  رهاب د لة  لى   حول   زةي فة فل طينية

 .«الدربية الضفة فة د للنا
 للر اسة  رامئ   لم بب  الجيشي إلااعة( كلنا حزب    نن يولب اإلساا   قير قال تهله م 

 األمر أ  اعلقد: » قال. الدربية الضفة ضم على ي اعد ل   صريحا هي م  الر م  على األمريايةي
 فة معلدلي  اكثر نكو   ا  المناسئ م  انه اعلقد. أ ر   أمور  لى  ال ه ا  لى ال يص  ل 

 .«نةر نا
 األ ا  ل : » قال الضفةي ضم حول عام اسلفلاء  تراء  لى هر  وغ يل حان المعارضة ر يم  دعا
 م يي  ضم حقا نريد كنا  اا ما للحديد عام اسلفلاء  فة اباااالنلخ فة الموضوق يطرح كة

 .« لينا الفل طينيي 
 1/1/2017الرأي، عم ان، 
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  الضفة مستعمرات ضم يعارض حزب الليكود: هنغبي .22
  ليه ينلمة ال ي اللياود حزب أ  ال ب ي يوم هندبةي   احة اإلسرا يلة اإلقليمة اللعا     قير قال

 .الجانئ أحادي بشا  الدربية الضفة م لعمراا ضم يعارض
 كافة على كارثية سلكو   الخطوة ه   مث  أ  العامة العبرية اإلااعة نقللها  صريحاا فة  اعلبر

 .الم لوياا
 31/12/2016القدس، القدس، 

 

 اإلسرائيلية بالمدن الضفة مستعمرات لربط يخطط االحتالل: تقرير .23
 أ  ع  النقاب الصهيونيةي  االنلهاكاا طا االسلي شت    فة ملخصص فل طينة  قرير كش 
 الصهيونية بالمد  المحللةي الدربية الضفة فة الر ي ية الطرن  شباة لربن  خطن االحل لي حاومة
 م لعمراا فة االسليطانة اليهودي الوتود  عزيز أت  م  اسلرا يجية  طة ضم  مباشرةي بصورة
 .الضفة
  قير نا ئ  صريحاا أ   لى ي االسليطا   مقا مة األرض ع  للدفاق الوطنة المالئ   أشار
 تديد اللفافة شارق بشق القادم األسبوق سلبدأ   سرا ي   أ   تاد دها ي  ب   يلة الصهيونة الجيش

 للضفة لضم كبيرة فرصة يوفر بما نابلمي بمنطقة  سابا كفار  مدينة يربن الدربيةي الضفة فة
 .الدربية
 الصهيونية الحاومة أ  أيضا كش   دها  ب   أ  ال ب ي  ي يومنشر   قرير فة المالئ  أ ضح
 مدينلة يربن ال ي ال احلة ال ري  الشارق م  الدربيةي الضفة شمالة فة ر ي ة شارق لربن  خطن
 .المقب  مارس /لاار شهر فة سي لكم   ال ي ي أبيئ     الربي      القدس

 االسليطانية الكللة يربن الدربية الضفة تنوبة فة ثالثي اللفافة لشارق مخطن  تود  لى أشار كما 
 ل تهي   العر ب  مخيم على مللفا الخلي  مدينة م  لحمي بي  تنوبة ي علصيو    وش 

 .الفل طينيي 
 31/12/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 2016 في المسجد األقصى اقتحموا مستوطن ألف 18إحصائية:  .24

 األقصى الم جد اقلحموا احل لي،ا  عنصر،ا م لوطنا 17602 نحو أ   وثيقية دراسية  حصا ية أفادا
 .1967 عام األقصى احل ل من  األكبر العدد ه ا  يعد ي2016 العام   ل
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 فقد المحل ي الفل طينة الدا   بب بار المخلص  48 ديلة  موق  نشرها اللة اإلحصا ية  بح ئ
 الهيا   منةماا اليهودية  الجماعاا لوطني الم  م  أ لبهم  اا  المقلحمي ي مشارب  عددا

  أعلوا األقصى الم جد فة يلواتد    ال ي  المصلي  تموق االقلحاماا له    صد   قد المزعومي
 .األقصى الم جد  سدنة حراس  ا ل  باللكبيري أصوا هم

 31/12/2016السبيل، عم ان، 
 

 جنين في االحتالل قوات مع مواجهات في فلسطينيين إصابة .25
 الداق اسلنشاقهم تراء ا لنان؛ بحاالا  ل ر    مطاطةي بعيار فل طينة شاب  ااالا: أصيئ

 تنوب الشهداءي مثلث قرية مد   على االحل لي  قواا بينهم اندلع  مواتهاا فة للدموقي الم ي 
 . المحللة الدربية بالضفة تني  مدينة
 على مفاتها،  ع اريا،  حاتزا،  نصب   لاالحل قواا أ  ال ب ي فل طينيةي أمم طبية مصادر  اارا
 اللفليش عملياا أ   لى مشيرة مرابا همي   فليش المواطني ي بهوياا باللدقيق  شرع  القريةي مد  
 الشبا  بي  اندلع  مواتهاا  أ   تني ي قباطية فة الفل طينة األحمر اله ل مراباا طال 
 اسلنشاقهم تراء ا لنان؛ بحاالا  ل ري  مطاطةي بعيار شاب  صابة  لى أد  ما االحل لي  تنود
 . للدموق الم ي  الداق

 1/1/2017الخليج، الشارقة، 

 
  بالضفة واقتحامات.. هللا رام في شهيدين تشييع .26

 م   اسعة اممي مناطق صباح اإلسرا يلة االحل ل قواا  براهيم: اقلحم  كام  - المحللة القدس
   دميرا،  ف ادا،  لحمي  عاث  بي  تنوب فجار بي     ب طة دورال منطقة بينها م  الدربية الضفة
  .مطلوبي  ع  البحث بحجة

 د ي  حماد( عاما،  23  قرق ابو الدي  نصر مع  الشهيدي  تثمانة أممي هللاي  رام القدس  شيع 
 .تثمانيهما ع  االحل ل سلطاا أ  أفرت  بعد( عاما،  21  الشيح  ضر

 1/1/2017عم ان،  الرأي،
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 بغزة ودحالن عباس أنصار بين شجار في إصابات .27
ا م اء اليوم ال ب ي م  أنصار  عناصر حراة  فلح ي تراء  شجار   ق  بي   11أصيئ  شخص،

أنصار الر يم محمود عباس  القيادي المفصول م  الحراة محمد دح   ب احة الجندي المجهول 
  سن مدينة  زة.

 قع  فة حف    يقاد الشعلة  ب احة الجندي المجهول؛   قال مراس   قدس برس ي    مشاتراا
 النط قة حراة فلح. 52 اللة  ب ة  ي ان،ا ببدء الفعالياا  االحلفاالا الخاصة بال ار  الو 

 31/12/2016، قدس برس
 

 2016 خالل استيطانية وحدة ألف 27 لبناء ومشاريع شهيدا   134الحوراني:  هللا عبد مركز .28
 االحل ل قواا برصاص اسلشهد ا مواطنا 134     اللوثيقي للدراساا الحورانة هللا عبد مراز أفاد

 الضفة أنحاء فة المنلشرة الع ارية الحواتز على أمعدموا معةمهم طف ي 34 بينهم اإلسرا يلةي
 .المواطني    نق  الحراة حرية  قيد حاتزا 472 ع  عددها قاد اللة الدربيةي
 االحل ل اعلداءاا أبرق حول أممي  قعهي ال ي ي«حصاد»  نوي ال  قرير  فة المراز  أضا"

 مخططاا ع  أعلن  االحل ل سلطاا    ي2016 عام   ل الفل طينة الشعئ بحق اإلسرا يلة
 مواطنا 6970 نحو  اعلقل  تديدةي اسووووليطانية  حدة 27335 لنحو  را يص  منح  عطاءاا
 قاصراي  فلاة سيدة 151  طف  1240 بينهم م  زةي   قطاق  القدس الدربية الضفة فة  مواطنة
 . القدس الدربية الضفة مناطق مخلل  فة  منشبة منزال 1023 نحو  هدم 
 2016 عام االسليطانة البناء   يرة على طرأ حادا ار فاعا    الوعري  سليما  المراز مدير  قال
 عمل  اإلسرا يلية الحاومة  ذ  قدسيال مدينة فة ا لبها الماضة العام ع  المهة فة 57 بلد  بن بة
 البتر لشرعنة «الم لعمراا  بييض» قانو   ي مى ما أ  األراضة   وية قانو    قرار على

 .الدربية الضفة فة االسليطانية
 1/1/2017المستقبل، بيروت، 

 
 من السفر لـ "أسباب أمنية" فلسطينيا   48االحتالل يمنع  .29

منع  سلطاا االحل ل اإلسرا يلةي   ل : هاب العي ى حرير  يي م  محمد منى - رام هللا 
مواطنا، فل طينيا، م  ال فر  ار  األراضة المحللة ع  طريق معبر  الكرامة   48األسبوق الماضة 

  هو المنف  الوحيد ال ي يص  الضفة الدربية بالعالم الخارتة ع  طريق األرد .
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  االحل ل أعاد   ل األسبوق  له  قدس برس ي  قال  الشرطة الفل طينية برام هللا فة بيا   لق
مواطنا فل طينيا م  معبر  الكرامة ي  منعهم م  ال فر بحجة  األسباب األمنية ي د    48الماضة 

  يضاح ماهية ه   األسباب.
أل  م افرا قد  نقلوا م    ل معبر  الكرامة    ل الفلرة اا ها  أ  حراة  29 بّين  الشرطةي أ  

 ري    ل ه ا األسبوق اان  نشطة.الم اف
 31/12/2016، قدس برس

 
 2016قتلهم االحتالل خالل  فلسطينيا   طفال   35مؤسسة حقوقية:  .31

كشف  الحراة العالمية للدفاق ع  األطفالي فرق :  حرير  يهاب العي ىي م  يوس  فقيه -الخلي  
نيا فة قطاق  زة  الضفة الدربيةي طف  فل طي 35فل طي ي النقاب ع  أ  االحل ل اإلسرا يلة قل  

 .2016بما فيها القدسي   ل عام 
 أ ضح م ت ل مل  الم اءلة فة الحراة العالمية للدفاق ع  األطفال عايد قطيش لو قدس برس  أ  

سج  العدد األكبر فة عدد ترا م القل  بحق األطفال الفل طينيي  بالضفة الدربية  2016العام 
فة  2015عاماي مشيرا  لى أ  عدد األطفال ال ي  قللهم االحل ل   ل عام  12 القدس المحللة من  

 طف . 26قطاق  زة  الضفة الدربية بما فيها القدسي بلغ 
 31/12/2016، قدس برس

 
 : نقل السفارة األمريكية للقدس سيمثل انتكاسة لجهود السالمالعربيةجامعة الدول  .31

د ل العربيوةي أحمود أبوو الدويني    نقو  ال وفارة األمريايوة مو   و  قوال األموي  العوام لجامعوة الو: القاهرة
 (  لى مدينة القدس  سلمث  انلكاسة ابيرة لك  تهود ال  م .48أبيئ   سن فل طي  المحللة عام 

 شوودد أبووو الدووين فووة بيووا  لووه اليوووم ال ووب ي علووى أنووه  علووى ثقووة  موو  أ  اإلدارة األمريايووة  د   أ  
اليووة(  وودرا  بعوواا نقوو  ال ووفارةي بالدووة ال وولبية علووى الفل ووطينيي   العووربي بوو  يوضووح المقبلووة أم الح
 صريحاا أبو الدين تاءا   ل اسلقباله أمي  سر اللجنة اللنفي ية لمنةموة   العالم اإلس مة اله .

اللحريوور الفل ووطينيةي صووا ئ عريقوواا  كبيوور المفا ضووي  الفل ووطينيي (ي بمقوور الجامعووة فووة العاصوومة 
  باحث أبو الدين  عريقااي  فق البيا ي فة الخطواا الواتئ ا خااها فة   القاهرة( اليوم. المصرية

 حال ما نف ا اإلدارة األمرياية القادمة ما تر  الحديث عنه بشب  نق  ال فارة.
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وب  البنواء علوى قورار مجلوم  واي سم  ح ئ بيا  الجامعة العربيةي بحوث  أبوو الدوين  مو   عريقواا ي أيض،
الووو ي يمطالوووئ بووووالوق  الفووووري  الكامووو  للنشوووات االسووووليطانة اإلسووورا يلة فوووة األراضووووة  2334األمووو  

 الفل طينية الممحللةي  ايفية  فعي  مواد ي  الد ر المنلةر لجامعة الد ل العربية فة ه ا الخصوص.
 اصة   اار البيا  أ   أبو الدين    دارس م   عريقاا  ايفية االسلفادة م  الز م الد لة اإليجابةي

 .2017فة ظ  انعقاد مت مر باريم لل  م المقرر منلص  يناير/ اانو  ثانة 
 رأ  أ  المت مر  يممث  فمرصة مثاليوة لبلوورة  تمواق د لوة حوول مرتعيواا  ممحودداا الل ووية النها يوة 

 للصراق الفل طينة اإلسرا يلة ي ح ئ البيا .
بودء فوة عمليوة  فا ضوية توادة علوى أسواس صوحيحي  بلقدير أبو الديني فر  المت مر  يممهد الطريوق لل

 صووووووال،  لوووووى الحووووو  العوووووادل  الشوووووام  برقاموووووة الد لوووووة الفل وووووطينية المم ووووولقلة علوووووى حووووود د الرابووووو  مووووو  
  عاصملها القدس الشرقية ي ح ئ قوله. 1967يونيو/حزيرا  

 31/12/2016، قدس برس
 

 "حل الدولتين"بخطاب كيري عن  ترحب "التعاون اإلسالمي" .32
رحب  منةمة اللعا   اإلس مة بما تاء فة  طاب  قير الخارتية األميراة تو  ايري ال ي  :تدة

 طرح فيه ر يله  جا   حقيق ال  م.
 نو  األمي  العام لمنةمة اللعا   اإلس مة الدالور يوس  ب  أحمد العثيمي  فوة بيوا  لوه أموم بموا 

ليطا  باعلبارهووا  يوور شوورعيةي   هوودد  ضوومنه الخطوواب موو  مواقوو   مبووادر  تاوود  طووورة سياسووة االسوو
ر يووة حوو  الوود للي ي  الحاتووة الملحووة  لووى  نهوواء االحوول ل اإلسوورا يلة  ذنشوواء فل ووطي  الم وولقلة علووى 

 ي  عاصملها القدس الشرقيةي  ح  قضية ال تهي .1967األرض الفل طينية المحللة من  
لد ليووة  عناصوور مبووادرة ال وو م العربيووة كمووا أكوود أ  االقلراحوواا  لماشووى موو   البيووة قووراراا الشوورعية ا

ي امووا أنهووا 2005ي  قمووة منةمووة اللعووا   اإلسوو مة عووام 2002اللووة  بنلهووا قمووة بيوور ا العربيووة عووام 
 اإلسرا يلة. - شا  أرضية مناسبة لبلوغ الح  النها ة للنزاق الفل طينة

 1/1/2017الحياة، لندن، 
 

 ة بسبب قرار مجلس األمن الرافض لالستيطانبين إدارة ترامب واألمم المتحد األزمةتصاعد  .33
 14لم يهدأ الضجيج  الحراا فة  اشنط  من   صوي  مجلم األم  بدالبية : تويم ارم - اشنط  

الو ي  2334 الفيلوو(ي ضود قورار « حق النقض»صو ا،  املناق أميراا  ذدارة باراا أ باما ع  اسلخدام 
لحوراا  طوواا مر قبوة سويلخ ها الكووندرس فوة مجل وة يعلبر االسليطا   ير قانونة.  يلنوا ل هو ا ا
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الشيوخ  النواب ل علراض على القراري  احلمال  حورا  دارة الور يم المنلخوئ د نالود  راموئ بعود الو  
لقط  اللموي  ع  األمم الملحدة أ  الضودن علوى ال ولطة الفل وطينيةي اوسويلة لللراتو  عو  القورار أ  

 احلواء أضرار .
ي اموا قوال ال وفير «طعنوة مو  أموام»ا ي  فة  اشنط  املناق أ باما ع  النقض ببنوه  قرأ أصدقاء  سر 

ال ووووابق تووووو  بوللووووو ي   يانووووة موووو  اإلدارة األميرايووووة لصووووداقلها المميووووزة موووو  الد لووووة العبريووووة.  منوووو  
الشووهر الجوواريي شووّ   رامووئ هجومووا، مراووزا، علووى األمووم الملحوودةي بوودءا، بلدريوودة بعوود  23اللصوووي  فووة 

ي موعوود «اووانو  الثووانة 20األمووور سووللدير فووة األمووم الملحوودة بعوود »موو  اللصوووي   لووّوح بووب  سوواعة 
  نصيبه ر ي ا،.

ه   النبرة قابللها  حرااا على الم لو  الجمهوري فة الكوندرس  فوة اإلعو م  مهود إلتوراءاا ضود 
ا  الناف ا   يود اور ق المنةمة الد لية بعد د ول  رامئ البي  األبيضي  ا  حّرا ال نا ورا  الجمهوري

 ليندسووة  راهووام فووة مجلووم الشوويوخي بوودءا، برعووداد مشوور ق قوورار يوودعو  لووى قطوو  اللمويوو  عوو  األمووم 
فوووة المهوووة مووو  مواقنوووة األموووم  22الملحووودة  اقلطاعوووه مووو  المواقنوووة ال ووونويةي علموووا، أ  اللمويووو  يدطوووة 

 .2015بليو  د الر عام  3.08الملحدةي   ص   لى 
ال  موي  لألمم الملحدة حلوى اللراتو  : »2334بعد  مرير القرار «  ويلر»دة على  قال ار ق فة  دري

أموا ال ونا ور  راهوام فقوال «. أعوداء إلسورا ي »ي معلبرا، أ باما   قير  ارتيلوه توو  ايوري «ع  القرار
ي  أنه سيعم  م   و ل «هو لجع  المنةمة أكثر م ت لية»   قط  اللموي  « سة.   .   »لشباة 
المشر ق فة مجلوم الشويوخ  مو  اإلدارة الجديودة لللحورا فوة هو ا اال جوا .  يلطلوئ مشور ق اهو ا ه ا 

دعما، م  الديموقراطيي   الجمهوريي  فة مجلم الشويوخي أ  أمورا،  نفيو يا، مو  الور يم األميراوةي  هوة 
  ياراا  ير مضمونة ح ابيا،  سياسيا، اليوم.
  يرهوووا إلعوووادة درس « بوينووغ»فعووو   رامووئ مووو  شووورااا   نمووا فوووة حووال  نفيووو ها  قطووو  اللمويوو ي اموووا

العقووووودي ف ل وووولند ح وووواباا اإلدارة الجديوووودة  لووووى  تبووووار األمووووم الملحوووودة  مجلووووم األموووو  علووووى  عووووادة 
دعوا فيوه «   ل سولري  تورنوال»اللصوي  علوى القورار.  حودد بوللوو  هو   ا ليوة فوة مقوال بصوحيفة 

 لى تل ة تديدة فة مجلم األم  ل حئ اللصوي  عو    لى المباشرة بقط  اللموي ي  م  ثم الدعوة
 القراري   هديد الد ل اللة سلصّوا ضد  لدا ه بعواقئ سيهة على ع قلها م   اشنط .

 1/1/2017الحياة، لندن، 
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 من أضراره "إسرائيل"أمام ترامب خيارات لحماية ( و 2334)قرار الإلغاء  الصعبمن أكاديمي أمريكي:  .34
مووارا « الوودفاق عو  الوديموقراطياا»قووال الخبيور  المودير اللنفيوو ي فوة معهود : رمتوويم او - اشونط  
ي  نموا أموام  دارة  راموئ 2334 سياو  م  الصعئ  لداء قرار مجلم األمو »ي  نه «الحياة»ديبويلز لو 

 «. ياراا عدة لحماية  سرا ي  م  أضرار 
اللموي  ع   اواالا دا و  المنةموةي أ  قط  «  ارد» رأ  أ   يار قط  اللموي  ع  األمم الملحدة 

مث  مجلوم حقوون اإلن وا  أ  المحاموة الد ليوة.  أضوا" أ   راموئ قود يلجوه الوى  عوادة  بكيود رسوالة 
الوور يم ال ووابق تووور  بوووش  لووى ر وويم الوووقراء الراحوو  لرييوو  شووار   اللووة  علوور" بمعطيوواا تديوودة 

 لفظ بها  سرا ي  بعد أي ا فان س م.على األرضي بينها الكل  االسليطانية الكبيرة اللة قد  ح
 قد يلحرا مجلم النواب األميراة األسبوق المقب  للمرير مشر ق قرار يندد بلصوي  مجلم األمو ي 
كما يلم درس  طواا عدةي بعضها يطا ل ال لطة الفل طينيةي مث  قط  الم اعداا عنهوا فوة حوال 

نا ئ  يليانا ر س ليليني  أفكارا، لخفوض اللمثيو  اسلمرا فة اللجوء  لى األمم الملحدة. اما اقلرح  ال
الديبلوماسة لل ولطة الفل وطينية فوة  اشونط ي ب وبئ رفضوها اللفوا ض مو   سورا ي .   حودر ديبوويلز 

 أ   فض الم اعداا.«    ن ماا ئ المنةمة فة  اشنط »ع   ماا  
را ي  ديفيود فريودما ي هوة   بقى الخطوة األكبر اللة يلّوح بها  رامئ  مرشحه لمنصوئ سوفير لود   سو

نق  ال فارة األميراية  لى القدسي  هو ما اعلبر  ديبويلز األكثور  رتيحوا، بعود  صووي  مجلوم األمو ي 
 بهد"  بكيد الصداقة م   سرا ي .

 1/1/2017الحياة، لندن، 
 

 2016"هآرتس": تراجع أعداد المهاجرين اليهود خالل  .35
  أعووووداد المهوووواتري  اليهووووود  لووووى األراضووووة الفل ووووطينية الناصوووورة: أظهوووورا معطيوووواا  سوووورا يليةي  راتوووو

 .2012المحللةي للمرة األ لى من  العام 
 بح ئ  قرير لصحيفة  هآر م  العبريةي نشر على صفحلها االلكلر نيةي فر  المعطياا اللة نشرها 

اضووة األر   لووىألوو  مهوواتر يهووودي  صوولوا  27مووا   وومى  قارة االسووليعاب اإلسوورا يليةي  شووير  لووى أ  
لال" مهوواتر عوو  العووام الماضووة  4ي  الوو  بفووارن 2016ي فووة العووام 1948الفل ووطينية المحللووة عووام 

 أل  مهاتر. 31(ي  ال ي  ص  فيه 2015 
 5  شير المعطيااي أنه طرأ  رات  بوارق فوة عودد المهواتري  اليهوود مو  فرن واي حيوث  صو  حووالة 

 .2015لال" مهاتر فة  8ي مقاب  نحو 2016لال" مهاتر فة 



 
 
 
 

 

 24 ص             4156 العدد:        1/1/2017 األحد التاريخ: 

                                    

 19نحوو  2013 اسلعرض  الصحيفةي أعداد المهاتري ي فة ال نواا ال وابقةي حيوث بلدو  فوة العوام 
ي 2015ألوو  فووة  31ألوو  مهوواتري ثووم  27 لووى نحووو  2014ألوو  مهوواتري فووة حووي  ار فوو  العوودد  وو ل 

 بينما طرأ اللرات  ه ا العام فقن.
" مهاتري  أ ارانيا فة المر بة الثانية بو لال 7ي فقد  صدر المهاتر   الر س القا مة بو 2015   ل 

لال" مهوووواتري أمووووا الواليوووواا  5مهوووواتري أمووووا المر بووووة الثالثووووة فكانوووو  لفرن ووووا م ووووجلة  500لال"   5
 مهاتر. 900الملحدة فلحل  المر بة الرابعة م  ألفة  

 31/12/2016فلسطين أون الين، 
 

  "إسرائيل"حمالت مقاطعة  تتبنىا اإلسبانية يفالنس .36
أعلن  حاوموة فالن ويا المحليوةي الجمعوةي عو   بنيهوا للحملوة الد ليوة للمقاطعوة  العقوبواا : مة حيدررا

 (ي  ال  بعد أ  صو   ا  األحزاب ال ياسية م  القرار.BDS من  اإلسلثماراا  
 اا  الحزب اإلشلراكة  حزب اوومبر ميم  االللوزام(  حوزب الي وار الموحود قود قودموا طلبوا فوة  قو  

 رلما  مقاطعة فالن ية لدعم حقون الشعئ الفل طينة  ير القابلة لللصر".سابق لب
 اّار الطلئ بحوق الشوعئ الفل وطينة بلقريور المصوير  الحريوة  ال ويطرة علوى  يوراا أرضوه  مووارد  

 الطبيعيةي  حقه فة  نهاء ا لصاب  سرا ي  لحقوقه ب بئ اسلمرارها فة احل ل أراضيه.
ة بووب  أراضوويها منطقووه  اليووة موو  توورا م الحوورب  موو  العنصووريةي   بنوو   قوود أعلنوو  الحاومووة المحليوو

 ( اللة معناها أراضة  الية م  العنصرية اإلسرا يلية.ELAIحملة  
(ي باعلبارها BDS قال   نها سلقدم دعمها الكام  للحملة العالمية ال لمية أال  هة حملة المقاطعة  

طينة ال ي يناض  سلميا م  أت  الوصوول  لوى حقوون حملة  ير عنيفة  لقها المجلم  المدنة الفل 
الشوووعئ الفل وووطينة الكاملوووةي المعلووور" بهوووا مووو  قبووو  القوووانو  الووود لة. مثوووال هووو   الحملوووة هوووو المثوووال 

 الجنوب  فريقة ال ي أسقن بواسطة المقاطعة أكبر نةام عنصري فة ال  الوق .
مبوادر لويم حبورا علوى  رني  لكنوه فعلوة  اار القرار أ  اللزام حاومة فالن ويا مو  حقوون اإلن وا   ال

  يلطلئ انخرات تمي  أطرا" المجلم   الجهاا الرسمية للطبيقه.
 31/12/2016، 48عرب 

 
 يساري  وترحيب... الدولي القرار من إسرائيلية يمينية هستيريا .37

 به طا كيريي تو   األمرياة الخارتية  قير ضّمنها اللة : المبادر شحادة لمال - المحللة القدس
 اإلسرا يليةي الحاومة ر يم عليها  افق اللة المبادر هة الفل طينيةي القضية لح  ر يله حول
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 مفا ضاا  تراء على  افق نلانياهو. اللحفةاا بعض م  ي2014( مارس  لاار فة نلانياهو بنيامي 
 رد ا را يلةياإلس اللاريح فة يمينية الحاوماا أكثر يشالو     قراء أنه  ال المبادري ه   أساس على
  الر يم كيري  على م بوقةي  ير هجوميةي  بحملة بعصبية الخطابي م  ساعة م  أق  بعد

 األمرياية اإلدارة م  موتهة ثانية قاسية ضربة الخطاب اعلبر م   منهم. أ باما باراا األمرياة
  الداعمة  رامئي لدد نا األمرياة الر يم بها  ر  اللة اللدريدة لك .  حاومله نلانياهو  لى الحالية
 م  20فالو. الشة بعض ر عهم م  هدأا الم لوطنااي حول 2334 األم  مجلم قرار بعد إلسرا ي 
. الجديد الر يم  بي  بينهم تديدة صفحة سيفلح الر اسةي  رامئ  ولة موعد ي(يناير  الثانة كانو  
  سرا ي ي دعم الجديدة بردار ه  اشنط  لمواصلة طمبنة رسالة بمثابة  رامئي  دريدة نلانياهو  اعلبر
 .األ سن الشرن  فة األقو   حليفلها
 االحل ل  خليد  لى سيتدي باالسليطا  يلعلق بما  صوصا،   سرا ي ي سياسة اسلمرار كيري  اعلبار

 المشالة ليم االحل ل لهم فبالن بة. نلانياهو مقدمهم  فة   قراء قيادة م  اليمي ي يزعج لم
 يهودية ببكثرية العبرية الد لة على الحفاظ هد"  حقيق لضما  ضر رية ا طوا هة  الم لوطناا

  طاب بعد  أطلق ي  ال شليمة أ  صفة يلراوا  لم. إلسرا ي   الموحدة األبدية العاصمة  القدس
 هو الد للي   ح  إلسرا ي  األم  يوفر ل  االسليطانة البناء أ  م   ضمنه ما  اعلبر ا كيري 

 . سرا ي  على ب ا ها الحرب هو ال  مي انةلضم الوحيد الطريق
 اقلبم كيري  أ  اعلبر درتةي أقصى  لى منفللا،  رد  كا  ال ي بيني  نفلالة  اللعليمي اللربية  قير
 طالما: » قال فل طينيةي د لة  قامة  عارض الحالية الحاومة أ  ليةهر اسمه اار د    م  أقواله
  صريح اقلبم قد كا  كيري . «الب د قلئ فة أ ر   هاب ر  د لة نقيم فل  بةي يلعلق األمر أ 

  لى بال عة  سرا ي   ا هم. «الد للي  عهد انلهى» ببنه األمرياية االنلخاباا نلا ج ظهور م  بيني ي
 البتر لصالح الخاصة الفل طينية األراضة مصادرة قانو     ص  الدربية الضفة على ال يطرة

 .الضفة ضم طريق ىعل «م بون   ير» ببنه االسليطانية
 بندمة  رتوا ال ي  الحاومةي  قراء  مخلل  نلانياهو م  بدعم حةة كيري   طاب على بيني  رد

 الصراقي ت  ر  لى يلطرن  أ  د    م   سرا ي  ضد باالنحياق كيري  نلانياهو  ا هم. ملناسقة
 يوفال الطاقةي  قير أما. نلانياهو ر ية بح ئ كان ي حد د ببية يهودية لد لة الفل طينية المعارضة
 .أ باما باراا  ر ي ه األمرياة الخارتية  قير لوضعية انعااسا،  كيري   طاب فاعلبر شطاينيلمي

 لد  اإلسرا يليي  م   اسعة قاعدة دعم  لى   له م  سعى برد  ر  ليفي ي ياريد ال ياحة  قير
. ب دهم اعلبرها ما فة عيشال فة اليهود لحق   جاه  الفل طينة لإلرهاب تا زة الخطاب اعلبار 

 اعلبرا  لهو ي قهافا مير مي حزب ر ي ة. ردي  على مقلصرا،   افلا،  صو ه  ر  الي ار  االعادةي
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   وية أي فة ناسفة عبوة هة الم لوطناا أ   سرا ي ي لحاومة  اضحة رسالة مرر كيري » أ 
 المعارضة قعيم أما. «موقراطية دي يهودية كد لة  سرا ي   تود  السلمرار الد للي  لح  م لقبلية
 يعبر الخطاب أ  فرأ  حزبه فة  لوضعيله لإلسرا يليي  الح اس الو ر على فلعئ هر  وغ  سحق
 .«نلانياهو سياسة تراء م   م لقبلها  سرا ي  ألم  حقيقة قلق ع 

 األمر أ  دا،يتي يدراو     قراء  نلانياهو أ   ال اإلسرا يلية القيادة رد د  ضمنله ما ر م على  لك ي
  رامئ   لم موعد   بق عدة  طواا م  يخشو   فهم  رامئي أبدا   ال ي الدعم بمجرد ينله لم

 فة عقد  المقرر باريمي مت مر فة أ ر   د لية لخطوة كقاعدة كيري   طاب اسلد ل  م  الر اسة
 ديدةت  طوة الم لوطناا حول األم  مجلم قرار يعقئ أ  م  يخشو   كما الثانةي كانو   15

 كمشر ق لللصوي   طرحه كيري   طاب بلبنة األم  مجلم فة األعضاء الد ل  حد   ليها  بادر
 النقص لحق أ باما  دارة اسلخدام عدم سياو   المرة فه  . المقبلة القريبة الث ثة األسابي  فة قراري
 ألقوال ي لجيئ ارقر  مشر ق على الفيلو اسلخدام لها يما  ال  ا الم لوطنااي قرار م  أسه  الفيلو
 األسرة فة  سرا ي  لماانة باثير  طورة أكثر  ضافيا،ي  هديدا،   كو   أ  للنليجة  يما .  قرا ها أكبر

 .الد لية
 ه ليري  رد رافقه ب  الوحيد يا  لم الم لوطناا م  المزيد بناء عبر األم  مجلم قرار على الرد
 م  المزيد على   اعد قد د لية معراة فة  سرا ي  أد   ما  هو القراري دعم  اللة الد ل ضد

 يقودها معراة انط ن بمثابة كا  المي د عيد يوم فة   وبيخهم الد ل ه   سفراء فدعوة. عزللها
  مضمو  .  االنلقاداا للنقاش  مثيرا،  الفلا،  كا  نيوقيلندا  هديد. الد لة المجلم  ضد نلانياهو
 اللة الدضئ حال  عام  سرا ي ي فة عنها كش  اللة ييالنيوقيلند  نةير  نلانياهو بي  المحادثة
  لى   لها نلانياهو  ته  قد تدا،ي  الملو رة بالصعبة  ربيو   ديبلوماسيو     صفها نلانياهوي يعيشها
  د لة  سرا ي  بي  الع قاا  اريح فة م بوقة  ير  ربما اللهجةي شديدة  هديداا النيوقيلنديي نةير 
 . ربية

 1/1/2017ن، الحياة، لند
 

 خالف أوباما ونتنياهو ينسف كل مبادرات السالم .38
 سليم نصار
عقئ صد ر قرار مجلم األم  الملعلق بعدم شرعية الم لوطناا االسرا يليةي  صل  الى     ابيئ  

اة المنَلَخئ د نالد  رامئ. ينور و  دنلوبي  حد  الم اعداا البارقاا فة فريق الر يم االمر 
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لجولة  فد م  أعضاء الكوندرس ع  الحزب الجمهوري  أعضاء فة البرلما   رافقها فة ه   ا
 األ ر بة.

صرح   ثر قيار ها لبعض الم لوطناا اليهودية فة الضفة الدربية أنها ملعاطفة تدا، م  
االسرا يليي .  قال  أيضا،  نها  علبرهم على حق فة ا ليار ماا  سانهم دا    طنهم الكبير. ثم 

ايةي أر  أنه م  حق االسرا يليي  يبشرح لوتهة نةرهاي قا لة:  بصفلة مواطنة أمر  دعم   صريحها
الحصول على م احاا اافية للوسي  مجلمعا هم  بيو هم بحيث يلمل  أطفالهم بمناطق لمنة بعيدة 

 ع  اللهديد  اللخويد .
 رامئ ال ي ا ص   اية سو  نموا  صارخ ألعضاء  دارة الر يم د نالدي لم  ك  ه   المند بة االمر 

بالر يم المصري عبدالفلاح ال ي ة قب  اللصوي  على مشر ق القراري طالبا، منه  رتاء الجل ة 
 بهد" اللشا ر.  اا   رامئ يعّبر فة الوق  اا ه ع  ر بة ر يم  قراء اسرا ي  بنيامي  نلنياهو.

لى معا دة المفا ضاا ضم   يدي  القرار االسليطا ي  يدعو  لى  قفه  عدم االعلرا" بشرعيلهي  ا
 طار قمنة. اما يدعو الى  ق  فوري لجمي  أنشطة االسليطا  فة األراضة الفل طينية المحللةي 
بما فيها القدس الشرقيةي  يعلبر أ  بناء الم لوطناا عقبة ابر  أمام  حقيق ح  الد للي ي  أمام 

 س م عادل  دا م  شام .
و هجوما، عنيفا، على أ باما   قير  ارتيله تو  ايريي  ا همهما  عليقا، على ه ا القراري ش  نلنياه

 اة ع  اللصوي   عدم اسلخدام حق الفيلو.يالمند ب األمر  املناقباللآمر م  الفل طينيي  ب بئ 
 ضافة الى ه   الصفعة ال ياسية الد ليةي  لقى نلنياهو صفعة مماثلة قب  شهري ي م  منةمة 

ا هم حاومة اسرا ي  بلدمير المواق  اللراثية فة القدس القديمة اللة  خص األ ني او. ال  أ  مديرها 
الم لمي .  طالئ فة نصوص الشاو  بضر رة اللقيد بلعليماا الوثيقة اللة أصدر ها األ ني او 

م   16ي  اللة  عل  فيها القدس القديمة  أسوارها مواق   رار عالمة.  تاء فة المادة 1981عام 
 م   قامة مشاري  بناء سياحية فون ه   المنطقة.الوثيقة  ح ير 

ي  جا قا اسرا ي  ا  المحااير الملعلقة بالمواق  اللاريخيةي 1967بعد حرب األيام ال لة عام 
 راح   هدم   بنةي ملحقة الضرر بالبيوا العربية  مقدساا الم لمي   الم يحيي .  م  أ طر 

 .  هو 5800 -مشر ق  القدس  -الشرقية  الدربية  -قدس المشاري  ال ياحية المعدة للديير معالم ال
مشر ق يقلضة  نفي   سنواا عدةي قام بعرضه ملبرق يهودي م  أ سلراليا يدعى اوي  بريم لر. 
  شم   طة المشر ق م احاا شاسعة  ل   لبناء سل لة فنادن  مطار د لة ابير يق  بي  البحر 

  جارية  صناعية قرب قلندية.المي   أريحاي  محطة قطاري قا د منطقة 
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فة بداية الخطة  ضع  سلة مباد ء أساسيةي تميعها  لحدر ع  يهودية القدس.  المبدأ الثانة 
يقول    قيادة ساا  اليهود فة القدس ل   كو  بناء على اللكاثر الطبيعة ب  م    ل الهجرة 

ر.  الملف  أ  المة  فل طينيو   الملواصلة.  الثالث ي ار أ  القدس مدينة مقدسة للدياناا الث 
مرةي منها ثمانة مراا فة الفص   11 ير م اورة فة نشرة الخطة. بينما  م اَور المة  م لمو   

 سنة المقبلة. 20ال ي يلحدر ع  اللهديد الديمو رافة الملوق    ل الو
موق   ا خااى حقيقة األمر أ  نلنياهو لم يدضئ م  القرار قدر  ضبه م  أ باما ال ي  جرأ عل

 -مناقض للموق  االسرا يلة. علما، أنه أ دن على د لة اليهود   ل  اليليه م اعداا سخية 
اة اعلمد يلم  عرفها اسرا ي  من  عهد  ر ما ي أي من  عهد أ ل ر يم امر  -اقلصادية  ع ارية 

فيا، قرر على دعم صديق يهودي لك ئ معراة الر اسة.  بعد نجاحهي عقد  ر ما  مت مرا، صحا
مهة أل  يهودي م  أ ر با فة أرض فل طي ي  رف  القيود ع  شراء  اسليعاب  له ضر رة 

 األراضة م  قب  اليهود.
الى الفص  ال ادس ال ي  اسلندالملعلق بالم لوطناا أنه  2334 ي لخلص م  ديباتة القرار 

يجبر اسرا ي  على  نفي  القرار  حدر ع  ح  النزاق ح ، سلميا،.  لم ي لند  لى الفص  ال اب  ال ي 
 حديا ه بشب  بناء عشراا  اسلكمالبح افير  نصا،  ر حا،. له ا ال بئ أعل  نلنياهو أنه فة صدد 

 الوحداا ال انية فة الضفة الدربية  القدس الشرقية.
 يراه  الفل طينيو  على مت مر باريم ال ي يعقد منلص  الشهر المقب .  هم يلوقعو  م  ايري 

 صلة  ط ن رّد حاقم يمث   تهة نةر ر ي ه أ باما  يرب ي الى حد ماي  لفه د نالد  رامئ.موا
ي اما  حدد   ثا ق األمم 1967الفل طينيي  على بناء الم لوطناا لم يبدأ بعد حرب  اعلراض

.  فة ال  الحي ي سج  اا ئ أرشي  االمبراطورية 1913الملحدةي  ذنما يعود باللاريح الى سنة 
مانية شاو   قدم بها بعض المخا ير فة  قرنوقة  الفل طينية الى ال لطا  محمد الخاممي العث

يعلرضو  على  جا قاا ار كبها اليهود.   قول الشاو   ح بما تاء فة النص(:  هاتم يهود قريلنا 
  سلبوا  نهبوا األم اي  قللوا العبادي  مّ وا بشر" العا لة بشا  يصعئ  صفه بالكلماا .

على العالم اليهودي انشلاي  ال ي  انطل ول المتر و      ولدا ما ير ساهم  فة  ر يج ا بة  يق
كلئ لها ي بل ع  مصير ال اا  األصليي ي فكا  توابها مخلصرا،:  فل طي ي أرض ب  شعئ... 
لشعئ ب  أرض !  اا  ال  قب  أ   قرر قيادة عصابة الها انا طرد أكبر عدد م  الفل طينيي ي 

صوصا، م  األراضة اللة  علبرها صالحة لد لة اسرا ي .   نفي ا، لأل امري اقلرف  م ابح مر عة   
فة دير ياسي   اللد  الرملةي بطريقة  شبه اللطهير العرقة ال ي نف   البيض فة سود د لة تنوب 
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 . ا  أل  مواط 160أكثر م   1949افريقيا.   شير المعلوماا  لى أنه لم يبَق فة فل طي  عام 
 بعض الع اريي  ع   نفي  أ امر الطرد. املناقه ا ب بئ 

 ضافة الى ا  ه   اللطورااي قررا ال لطة الفل طينية مقاضاة بريطانيا ب بئ الوعد ال ي أعطا  
 .1917 قير  ارتيلها ارثر بلفور الى اللورد ر  شيلدي فة الثانة م   شري  الثانة م  سنة 

 بئ األساسة فة المآسة اللة عاناها الفل طينيو   العربي قرر الر يم  بما أ  ال   الوعد  اا  ال
 محمود عباس مقاضاة بريطانياي باللن يق م  الجامعة العربية  الد ل الصديقة.

اة تو  اينيدي  طورة النلا ج يللر يم االمر  ا لصر رعبد الناص اا  الر يم المصري تمال 
يقول:  لقد أعطى َمْ  ال يمل ... لَمْ  ال ي لحق . اللة صدرا ع   عد بلفوري عندما الئ له 

 معنى ه ا أ  بريطانيا أعط  لليهود أم كا، ال  ملكها...  أ  ما حص  عليه يهود الشلاا ال 
ي لحقونه م  الناحيلي  اللاريخية  الدينية. حدر أثناء اتلماق الر يم شارل ديدول بالمل  فيص  ب  

اليهود بالن بة  لى عود هم  لى األرض اللة نزحوا عنها قب  ألفة  ادعاءااأ  سبله ع   زعبد العزي
سنة.  أتابه العاه  ال عودي مل ا  ،:   لمااا يحق لليهود  حدهم  حياء اللاريح الدابري  ال يحق 
ر لك  شعئ اسلرتاق الماضة ال حيق لكا  م  حق الهنود الحمر حام  للشعوب األ ر ؟  لو قمدِّّ

 .  م  حق العرب اسلرداد األندلم...  األمثلة على ال   شم  ا  الد ل .الوالياا الملحدة..
 يم لَدل م  مراتعة ظر " الحقبة اللة شهدا على  ع    عد بلفور أ  الفل طينيي  اانوا يشالو  

فة المهة م  عدد ساا  فل طي ي بينما ال يزيد عدد اليهود على  احد فة المهة. أما  85ما ن بله 
قام  نخبة مخلارة م   ريجة تامعلة ا ا فورد  1890اريخية فلللخص باللالة: عام الحقيقة الل

ساك ونية  جمعها الر بة فة  بسيم  - امبريد  برنشاء شباة سياسية ضم  شخصياا أندلو 
 امبراطورية عةمى.

 ب بئ الصداقة اللة اان   جم  أرثر تيمم بلفور   اللر لورد ر  شيلدي د   فة ه   الشباة 
عضوي  ناف ي .  بما أ  ر  شيلد اا  يحل  ماانة مالية مرموقةي ا لير عضوا، فة اال حاد ك

عالم الفيزياء حاييم  ايزما .  اسلخدم  ايزما  الدعم المالة ال ي  يرأسهالبريطانة ال ي  -الصهيونة 
لحاومة .  بدال، م  أ   لحم  ا1920قدمه ر  شيلد للموي  هجرة يهود بولونيا  ر سيا بعد عام 

البريطانية أعباء اسلقبال المهاتري  اليهودي ألق  الحم  على د ل منلدبة فة فل طي ي مبررة ال  
 العم  برسالة لرثر تيمم بلفور.

مهة سنة على ال  الحدر اللاريخةي قرر الر يم الفل طينة محمود عباس  انقضاءفة مناسبة 
 ل الصديقة  الملعاطفة.  حجله أ  لند  لم  عل ر مقاضاة بريطانيا باللن يق م  الجامعة العربية  الد
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ع  الخطيهة الكبر  اللة اقلرفلها بحق الشعئ الفل طينةي عندما شجع  اليهود على الهجرة الى 
 فل طي   هيبا لهمي بواسطة تنود االنلدابي الةر " الموا ية لل ا  فة المد   القر   المزارق.

ة االسرا يلة تلعاد أردا :     المت مر الد لة ال ي عقد بعد  ردا، على ال ي قال  قير األم  الدا ل
 ( قد صادن على  عد بلفور .1920الحرب العالمية األ لى فة سا  ريمو  

 الثاب  أ  اال هاماا اللة شنلها الد ل العربية ضد الر يم المدادر ا باماي ب بئ قصور   عجز ... 
لعجز فة الشرن األ سني ه   اال هاماا أيقة  أ  ب بئ اسلد ل  ريمه الر سة بو ي  له ا ا

ضمير   حفز ه على  ثارة موضوق الم لوطناا اللة هة فة الحقيقة  م لعمراا  م لحة تاهزة 
 على تمهورية محمود عباس. ل نقضاض

 31/12/2016، النهار، بيروت
  

 وفشل المشروع اإلسرائيلي كيري جون  .39
 حمادة فراعنة

ي لم يعد فة االماا   دييرها أ   بديلها لد  الطرفي  الملصارعي  على حقيقة  تودية ثابلةي مادية
سبق له   ص    كما االكثر حرصا، عليها   سرا ي ي  صديققالها تو  ايري  الواحدةياالرض 

ح   اة ضر راا ي قير الخارتية االمر  اسلعرضي  28/12/2016نف هي ففة مت مر  الصحفة يوم 
 اما يلة:  الد للي 

  اإلسرا يليي .د للي  هو ال بي  الوحيد للحقيق ال  م بي  الفل طينيي  ح  ال –
 .  سرا ي  الكبر    احدة:يتمنو  بد لة  الم لوطنو   –
 سرا ي  على  السلي ءب  باللوتهاا اللة  شير  لى تهود  اسعة  الم لوطناايالمشالة أبعد م   –

 أرض الضفة الدربية  من  اللنمية الفل طينية.
 لد للي .قدس يجئ أ   كو  عاصمة ال –
أ سلو أصبح   ح   ا فاقية البية االراضة اللة يجئ أ   كو   ح  سيطرة الفل طينيي  ح ئ  –

 ال يطرة اإلسرا يلية.
 د للهم.الم لوطناا  هدد أم  الفل طينيي  برقامة  –
 طينيي .الفل ل   طب  الع قاا م   سرا ي     لم  ح  مشاللها م   العربيةيالد ل  –
 .االحل لاة العيش  ح  يه  يرضى أي  سرا يلة أ  أمر  –

طالما أنه ليم فل طينيا، أ  عربيا، أ   ب يطةي ل  مفاهيم عرضها تو  ايري لي   سطحية  لي   
ايةي  يقول ياة يبحث ع   دمة المصالح االمر يب  هو أمر  الفل طينةيم لما، أ  صديقا، للشعئ 
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اللوسعة  االسلعماري لر   م  موق  صداقة الوالياا الملحدة للمشر ق ه ا الك م  ي لعرض ه   ا
 العربية.اإلسرا يلةي  االكثر حرصا، على أمنه   فوقه فة منطقلنا 

  االعلماد هة الحقيقة المادية اال لى اللة   لوتئ اللوق   ايريي لك  االهم هو ما سلم به تو  
 عليها  قالها تو  ايري بالفم المليا :

  ي يعيشو  بي  نهر االرد   البحر الملوسن  الفل طينييوم هناا أعداد مل ا ية م  اإلسرا يليي  الي 
ه ا هو   ييمانهم أ  يخلار ا العيش معا، فة د لة  احدة أ  االنفصال فة د للي   لديهما  يار 

 ل ياسية.المضمو  ال ياسة ال ي يجئ أ  يلم   به الشعئ الفل طينة  حراله الوطنية  قيادا ه ا
ي  لم يلقدم  طوة أ   طواا  لى االمامي ب بئ نز ق ضميري سقن اال جا  موقفه لم يلطور به ا 

عليه م  ال ماء ب  لد اف  توهرية أمللها عليه  بر ه فة اللعام  م  طرفة الصراقي  محا ال ه 
ل طي ي  لكنه لف االسلق ل منها  م    لها   سرا ي يالم لميلة لللوص   لى   وية  ضم  أم  

 لم يفلح   اب أمله  اال لىيفش  مثله مث  تور  ميلشي  المال  م  قبله فة عهد  الية أ باما 
 الصحفة. رح  بد   أ  ي ج  نجاحا، طوال  الية أ باما الثانية فقال ما قال فة مت مر  

داراا الملعاقبة اة لد  االيما قاله تو  ايري  عبير ع  اللطور اللدريجة ال ي سجله الموق  االمر 
 م  الصعوبة أ  يلرات  د نالد  رامئ  اا  أ بامايمن  بوش االب  لى الينلو   لى بوش االب   لى 

 الل وية يجئ أ   بدأ بالحقيقة اللة  وص   ليها تو  ايري  هة على    ويةيسعى لللوص   لى 
  ثني :اإلسرا يليي  أ  يخلار ا  احد م  

بهويلي    عبريةيعربية  القوميةيثنا ية  فل طي يعلى اام  أرض   ما د لة ديمقراطية  احدة –
 حلكم  لى نلا ج   الدر قيملعددة الدياناا م  اليهود  الم لمي   الم يحيي    ذسرا يليةيفل طينية 
 االقلراق.صناديق 

 لهمايال  يار   اللعايشي ذما د للي  منفصللي  للشعبي   قوما  على ح   الجوار  اللعا    –
اللوسعة اإلسرا يلة بعد فشله فة برنامجه  االسلعماري فالخيار القا م ال ي يفرضه المشر ق 

 اسلولوافقد  ال ري يعلى ا  االرض الفل طينية  طرد شعبها باء بالفش   الفش   االسلي ءالصهيونة 
 اليوم  فل طي يعلى أرض فل طي ي  لكنهم فشلوا فة طرد ا  الشعئ الفل طينة ع  أرضه 

 الفل طينيي .ا لو  اللحام بحياة يح
دا رة االحصاء المرازية اإلسرا يليةي أصدرا  قريرها االحصا ة ع  عدد ال اا  عندهم م  نهاية 

بالما ة ع  العام الماضةي  الزيادة  2مليو  ن مةي بزيادة  8,630ي  اارا أ  عددهم 2016العام 
أتنبة تديدي  فّصل  هوية ال اا  ع  ال  مهاتر  24ال  ن مة تاء منهم م  الخار   167هة 

بالما ة  الباقة م  الفل طينيي  العرب  74.8مليو  ن مة م  اليهود يشالو   6,450أ  منهم 
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مليو  ن مةي يشم  ه ا العدد ساا  القدس الشرقية حوالة  1,796 عددهم ح ئ االحصاء لديهم 
ال  مهاتر ر سة م   ير  348ال ي اما أ  هناا  40ال ي  الجوال  ال وري حوالة  300

 اليهود.
فة الحصيلة أ  عدد الفل طينيي  على اام  أرض فل طي  هو مليو   أربعما ة ال  فة مناطق 

ي  مليوني   سبعما ة ال  فة الضفة الفل طينية بما فيها القدسي  مليو   ثمانما ة ال  فة 48
ة م يي   نص  المليو  قطاق  زةي أي ما يواقي سلة م يي  عربة فل طينة فة مواتهة سل

يهودي  سرا يلةي  ل  هة الحقيقة المادية البشرية اللة يجئ  ضعها فة صورة المشهد الديمدرافة 
 الواحدة.لطرفة الصراق م  الشعبي  على االرض 

 1/1/2017، الدستور، عم ان
  

 المخزي مع قضية فلسطين أوباماتاريخ  .41
  الياس حرفوش

ما فة البي  األبيض. تاء م   عد برنصا" الفل طينيي   ح  ثمانة سنواا قضاها باراا أ با
ايي  اط عا، على ه   المبساة الطويلة  على د ر  سرا ي  فة يقضيلهم. اا  أكثر الر ساء األمر 

 شريد ه ا الشعئ  حرمانه م   طنه. اعلقد اثير   أ  أ باما يعر" حجم المعاناة الفل طينية 
ال ود للحصي  حقوقهم المدنية  ال ياسية. قب  انلخابه اا  أ باما  الشبيهة  لى حد بعيد بما عانا 

صديقا،  ضيفا، شبه دا م فة منزل الدالور رشيد الخالدي بنيويوراي  اللقى  شارا فة مناظراا عدة 
م   د ارد سعيد.  اا  أ ل ا صال أترا  بعد  وليه الر اسة م  الر يم الفل طينة محمود عباس. 

لم نك  ننلةر ه ا اال صال م  الر يم أ باماي لكننا   اق  قال بفخر يوم اا:أحد م اعدي أبو م
.  فة اليوم الثانة للوليه المنصئ عي  ال ينا ور تور   نعر" مد  اهلمامه بالقضية الفل طينية

ميلش  مبعوثا، شخصيا، له  لى الشرن األ سن. ميلش  ال ي يعر" المنطقة تيدا، اا  صاحئ اللقرير 
ال ي دعا فيه  لى  جميد االسليطا  فة القدس  الضفة الدربيةي  اا  ا ل   راء  2001ام الشهير ع

الشمالية. ل ل ي اا  ا ليار  متشرا،  لى  ا يرلندالل وية اللاريخية بي  الكاثولي   البر   لان  فة 
أبو ماق  اة الجديد فة البحث ع  ح .  بعد أربعة أشهري   ل قيارة قام بها يتدية الر يم األمر 

 لى البي  األبيضي طالب   دارة أ باما  سرا ي  بلجميد اام  للم لوطناا فة ا  األراضة 
 الفل طينية المحللةي بما فيها القدس الشرقية.

مض  ال نواا  أ   أ باما يلرات  ع   عود .  اان   يبة الفل طينيي  فة حجم  يبة المعارضة 
ئ  يعجز ع  ا خاا أي قرار. أ ل اللراتعاا  أكثرها ال ورية. ر يم يعد  ال يفة. يطلق الخط
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صعوبة على الجانئ الفل طينة اا  عندما ضدن أ باما على الفل طينيي  للعودة  لى طا لة 
المفا ضاا م  نلانياهو م  د   أ  يشلرت على حاومله اللة اان   صل   لى الحام لن اا  لاار 

 باما م   قير  ارتيله تو  ايري رعاية (  ق  الم لوطناا.  عندما طلئ أ2009مارس  -
ي اسلخدم نلانياهو  ل  المفا ضاا 2013مفا ضاا تديدة بي  الفل طينيي   اإلسرا يليي  عام 

 كدطاء للوسي  الم لوطناا.
لو اا  أ باما صادقا،  تادا، فة موقفه م  الم لوطنااي لكا   صر" م   سرا ي  بطريقة  لزمها 

ادي على األرض الفل طينية. أ باماي على عام ال ي أمر باللصوي  بوق  ه ا االعلداء الملم
( ضد قرار يعلبر الم لوطناا  ير شرعية 2011فبراير  -بالفيلو فة مجلم األم   فة شبات 

اة د   يعضوا، فة المجلم القرار  حال الفيلو األمر  14 يدعو حاومة  سرا ي   لى  قفها. أيد 
. الفرن 2334ها، فة شا  شبه اام  لنص القرار األ ير الرقم صد ر . اا  نص ال  القرار مشاب

الوحيد أ  القرار األ ير سيبقى حبرا، على  رني أل  د نالد  رامئ سيعط  ا  فرص الضدن على 
 سرا ي  للنفي  ي فيما اا  فة  س  أ باماي لو اا  تادا،ي أال يعط  صد ر القرار ا  ر قب   مم 

ا إلسرا ي  بوق  الم لوطنااي طالما أنه يعر"ي هو   قير  ارتيلهي سنوااي  أ  يربن أي م اعدا
ي  نيويورا  ايمز أنها  حول د   قيام ح  الد للي . ليم ه ا فقني ب     أ باماي اما اارا صحيفة 

من  تو  ايري قب  سنلي  م  عرض موقفه األ ير ضد الم لوطنااي بحجة أ   طابا، اه ا 
 يدضئ نلانياهو!

أل   400ة أ باماي قاد عدد الم لوطني  فة الضفة الدربية مهة أل  ليص  ا    لى فة ظ  ر اس
أل . اما بدأ العم  فة الفلرة اا ها على بناء  200م لوط   فة القدس الشرقية يزيد عددهم ع  

سرا ي  على   حدة اسليطانية فة الضفة الدربية.  فة ظ  ر اسة أ باماي حصل   12700أكثر م  
بليو  د الري على مد  عشر سنوااي هة أكبر م اعدة  3.8ة م اعداا ع ارية بقيمة أكبر صفق

 ع ارية  قدمها الوالياا الملحدة ألي د لة على اإلط ن.
ما سمعنا  أ يرا، على ل ا  تو  ايري نعرفه تميعا،  يعرفه أصحاب الضمير فة العالم اله. 

م د لة فل طينية ملرابطة. على  سرا ي  أ  الم لوطناا  فك  األرض الفل طينية   حول د   قيا
 خلار بي  أ   كو  د لة ديموقراطية أ  د لة يهوديةي لكنها ال   لطي  أ   كو  األمري  معا،. ألم 

 ي م  أ باما  ايري أ  نلانياهو ا خ  قرار  فة شب  الهوية اللة يريدها لد لة  سرا ي ؟
  لكا  عليه أ  يلخ  قراراا  ر م  سرا ي  على احلرام لو اا  أ باما يريد ح ، عادال، لقضية فل طي

الشرعية الد لية عندما اا  ر ي ا،ي  ليم قب  ث ثة أسابي  م  انلهاء  اليله. لك  أ باما  ب ر فة 
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ال ي يلخ   اليوم ل  يالفه شيها،  ل    البطولة فع  ال   وفا، م    ارة  الية ثانية. فه ا الموق  
 ة شةء.يخدم الفل طينيي  ف

 1/1/2017، الحياة، لندن
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