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اخلمي�س، 2016/12/1

�تهم �ملفو�ض �لعام لوكالة �لأونرو� بيري كرينبول “�إ�رس�ئيل” بعرقلة عملية �إعادة �إعمار وبناء   •

“�إ�رس�ئيل” رف�ضت  �أن  2014، مو�ضحاً  �ضنة  �إثر �حلرب على قطاع غزة يف  �ملدمرة  �لبيوت 

لها  �لأونرو� و�ملتو�فر  �لتي قدمتها  �ملدمرة،  �لبيوت  �أ�ضحاب  ��ضم من  �أربعمئة  �ملو�فقة على 

�لتمويل �لالزم لإعادة بنائها. ولفت كرينبول �لنظر �إىل �أن عجز �لأونرو� و�ضل �إىل 96 مليون 

.
1
دولر يف �آب/ �أغ�ضط�ض 2016، لكنه تقل�ض �إىل 37 مليون دولر بف�ضل �لدعم �لدويل

�أعلنت �جلبهة �ل�ضعبية لتحرير فل�ضطني �أن �لكلمة �لتي �ألقاها ع�ضو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة   •

فتح  حلركة  �ل�ضابع  �ملوؤمتر  يف  �ملنظمة  ف�ضائل  با�ضم  جمدلين  �أحمد  �لفل�ضطينية  �لتحرير 

�ل�ضابع ل متثل موقف �جلبهة. وقال عبد �لرحيم ملوح، ع�ضو �ملكتب �ل�ضيا�ضي للجبهة، يف 

ت�رسيح �ضحفي، �أن “�جلبهة مل تكلف جمدلين للحديث با�ضمها و�أنها “تاأ�ضف لنتحاله هذه 

.
�ل�ضفة”2

�إ�رس�ئيل”، على  “جوهرة  لبناء وت�ضغيل كني�ض  �أ�ضدرت �ضلطات �لحتالل مناق�ضة �ضاملة   •

�إقامة  عنها،  �ملُعلن  �ملناق�ضة  وت�ضمنت  �ملبارك.  �لأق�ضى  �مل�ضجد  غربي  مرت  مئتي  نحو  بعد 

13 مليون دولر  50 مليون �ضيكل )نحو  بنائه نحو  �لتي �ضتبلغ تكلفة  له،  �لكني�ض ومر�فق 

.
3
�أمريكي(

ك�ضفت �ضحيفة معاريف �لعربية عن م�رسوع قانون �إ�رس�ئيلي جديد تقدم به ع�ضو �لكني�ضت   •

عن حزب �لليكود �أورن حز�ن Oren Hazan، ين�ض على �إن�ضاد �لن�ضيد �لوطني �لإ�رس�ئيلي 

يف  ذلك  يف  مبا  “�إ�رس�ئيل”  يف  �لر�ضمية  �لتعليم  موؤ�ض�ضات  جميع  يف   ”Hatikvah “هتكفاه 
.
4
“�لقطاعني” �لعربي و�حلريدي

�لوزر�ء  رئي�ض  زوجة   ،Sara Netanyahu نتنياهو  �ضارة  �لإ�رس�ئيلية  �ل�رسطة  ��ضتدعت   •

بنيامني نتنياهو، للتحقيق معها يف �إحدى ق�ضايا �لف�ضاد، �ملرتبطة مب�ضاريف رئي�ض �حلكومة، 

.
5
و�إد�رة مقره، ومنزله �ل�ضخ�ضي

�أكد �ل�ضفري �لأمريكي يف تل �أبيب د�ن �ضابريو، يف حديث لإذ�عة �جلي�ض �لإ�رس�ئيلي، رد�ً على   •

�ضوؤ�ل حول كيفية ت�ضويت بالده يف جمل�ض �لأمن على م�رسوع قر�ر فرن�ضي �ضّد �ل�ضتيطان، 

�لدويل  �لأمن  جمل�ض  يف  “�لفيتو”  �لنق�ض  حّق  د�ئماً  �ضت�ضتخدم  �ملتحدة  �لوليات  �أن  على 

.
لإ�ضقاط مقرتحات مناه�ضة لـ“�إ�رس�ئيل”، و��ضفاً �إياها بـ“مقرتحات �أحادية �جلانب”6
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علّق �لرئي�ض �لأمريكي بار�ك �أوباما نقل �ل�ضفارة �لأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ض لفرتة �ضتة   •

�أجل  “من  ياأتي  �لقر�ر  �إن  �أوباما،  �لبيت �لأبي�ض، يف مذكرة موقعة من  �إ�ضافية. وقال  �أ�ضهر 

.
حماية �مل�ضالح �لقومية �لأمنية للوليات �ملتحدة”7

�أبحاث معهد  ون�رسها   ،Oded Eran عري�ن  عوديد  �أعدها  �إ�رس�ئيلية  در��ضة  قالت   • 

ت�ضهد  و“�إ�رس�ئيل”  �لأردن  بني  �لعالقات  �إن  �أبيب،  تل  جلامعة  �لإ�رس�ئيلي  �لقومي  �لأمن 

تطبيعاً متز�يد�ً بالرغم من حالة �جلمود �ل�ضيا�ضي �لقائمة يف �ملنطقة، م�ضت�ضهد�ً بالتفاقيات 

�لقت�ضادية �لأخرية �لتي وّقعها �جلانبان يف جمايَل �ملياه و�لغاز �لطبيعي. و�أ�ضافت �لدر��ضة 

.
8
�أن �جلانبني �تفقا على �لف�ضل يف عالقاتهما بني �ملجالت �لقت�ضادية و�ل�ضيا�ضية

اجلمعة، 2016/12/2

قالت جلنة �أهايل �ملعتقلني �ل�ضيا�ضيني يف �ل�ضفة �لغربية �إنها �أح�ضت 236 �عتد�ًء لأجهزة �لأمن   •

2016، بينها  �لتابعة لل�ضلطة �لفل�ضطينية بحق �ملو�طنني خالل �ضهر ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 

174 حالة �عتقال و��ضتدعاء )89 حالة �عتقال، و85 حالة ��ضتدعاء(، وتركزت غالبيتها �ضّد 

طلبة �جلامعات. و�أ�ضارت جلنة �لأهايل �إىل �أن من بني �ملعتقلني �ل�ضيا�ضيني 37 �أ�ضري�ً حمرر�ً، 

.
9ً
و71 معتقالً �ضيا�ضياً �ضابقا

رئي�ض  �أن  �لهيجا  �أبو  حممود  فتح  حلركة  �ل�ضابع  �لعام  �ملوؤمتر  با�ضم  �لر�ضمي  �لناطق  �أعلن   •

�لقدومي، فاروق  �عتماد  فتح  موؤمتر  على  �قرتح  عبا�ض  حممود  �لفل�ضطينية   �ل�ضلطة 

و�ضليم �لزعنون، و�أبو ماهر غنيم، �أع�ضاء �رسف د�ئمني يف �للجنة �ملركزية للحركة. و�أ�ضاف 

و�لعتز�ز  �لوفاء  يف  فتح  ملبادئ  تكري�ضاً  بالإجماع،  باملو�فقة  قوبل  �لقرت�ح  �أن  �لهيجا  �أبو 

.
10

بكبار قادتها �ملوؤ�ض�ضني

 Saban Forum قال وزير �لدفاع �لإ�رس�ئيلي �أفيجدور ليربمان، يف خطابه يف منتدى �ضابان  •

قانون  على  �لت�ضويت  تاأجيل  �لأف�ضل  من  �إنه  و��ضنطن،  يف  بروكينجز  معهد  نظمه  �لذي 

بار�ك  �لأمريكي  �لرئي�ض  ولية  و�نتهاء   2017/1/20 بعد  ما  �إىل  �ل�ضتيطانية  �لبوؤر  �رسعنة 

�إنه ل يوجد ملحمود عبا�ض  �لفل�ضطينية، قال ليربمان  �ل�ضلطة  �أوباما. ويف حديثه عن رئي�ض 

“�رسعية حقيقية ليكون �لقائد �لفل�ضطيني، فهو يرف�ض �إجر�ء �نتخابات مر�ر�ً وتكر�ر�ً، وهو 
.
لي�ض �رسيكاً يف �لت�ضوية �لد�ئمة”11

فيه و�ضارك  �لأمريكي،  بروكينجز  معهد  ن�رسها  �لعام  للر�أي  ��ضتطالع  نتائج  بيّنت   • 

�أن   ،2016 نوفمرب  �لثاين/  وت�رسين  �أكتوبر  �لأول/  ت�رسين  �ضهري  خالل  �أمريكياً   2,570

�ملتحدة.  للوليات  ��ضرت�تيجياً  ر�ضيد�ً  ُت�ضّكل  “�إ�رس�ئيل”  �أن  يرون  �لأمريكيني  من   %76
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�أن  حني  يف  �ملتحدة،  �لوليات  على  عبئاً  ُت�ضّكل  “�إ�رس�ئيل”  �أن  يرون  ل  �إنهم   %54 وقال 

�إن  �لدميوقر�طيني يقولون  55% من  �أن  �ل�ضورة. و�أظهر �ل�ضتطالع  40% ي�ضعرون بهذه 

“�إ�رس�ئيل” ت�ضكل عبئاً، و24% من �جلمهوريني، و52% من �مل�ضتقلني ل يعّدون “�إ�رس�ئيل” 
عبئاً مقابل 41% منهم يرونها كذلك. وجاء يف �ل�ضتطالع �أن 46% من �لأمريكيني يوؤيدون 

من   %46 �أّيد  كما  �ل�ضتيطانية،  �ضيا�ضاتها  على  رد�ً  “�إ�رس�ئيل”  �ضّد  عقابية  �إجر�ء�ت 

على  �ل�ضغط  ممار�ضة  �إىل  تهدف  �ملتحدة  �لأمم  يف  خطو�ت  �أوباما  �لرئي�ض  �تخاذ  �لأمريكيني 

 .%27 معار�ضة  مقابل  �لفل�ضطينيني،  مع  �ملتعرثة  �ل�ضلمية  �ملفاو�ضات  ب�ضاأن  “�إ�رس�ئيل” 
يف حمتمل  قر�ر  معار�ضة  �ملتحدة  �لوليات  على  يتحتّم  �إنه  �مل�ضاركني  من   %31  وقال 

�لأمم �ملتحدة موؤيد لإقامة دولة فل�ضطينية، مقابل تاأييد 34% على �لقر�ر، وقال 32% �إنه من 

.
12

�ملُف�ّضل �لمتناع عن �لت�ضويت

ال�سبت، 2016/12/3

�أ�ض  فور  جي  �رسكة  �أن  �لربغوثي  م�ضطفى  �لوطنية  �ملبادرة  حلركة  �لعام  �لأمني  قال   •

�ملتخ�ض�ضة يف جمال �خلدمات �لأمنية �رسعت يف �لإعالن عن بيع معظم ��ضتثمار�تها يف دولة 

.
�لحتالل، ب�ضبب �ل�ضغوط �ملكثفة �لتي قامت بها حركة بي دي �أ�ض ملقاطعة “�إ�رس�ئيل”13

�قتحمو�  �إ�رس�ئيلياً  م�ضتوطناً   1,256 �إن  �لقد�ض  مدينة  يف  �لإ�ضالمية  �لأوقاف  د�ئرة  قالت   •

.
�مل�ضجد �لأق�ضى خالل �ضهر ت�رسين �لثاين/ نوفمرب 142016

�لطبيبة  �لأمريكية  فريجينيا  بولية  �لباطني  للطّب  مار�ضال  جامعة  م�ضت�ضفى  �ختار   •

على  بذلك  متفوقة  �مل�ضت�ضفى،  يف  �ل�ضهر”  “طبيبة  �ل�ضاعر  �لدين  نا�رس  جنان  �لفل�ضطينية 

�لطبيبة فوزها  �لتخ�ض�ضات و�جلن�ضيات. و�أهدت  �لعاملني هناك من خمتلف  �لأطباء  جميع 

.
15

لفل�ضطني

الأحد، 2016/12/4

جدَّد وزير �خلارجية �لأمريكي جون كريي �نتقاده ل�ضيا�ضة “�إ�رس�ئيل” �ل�ضتيطانية، قائالً   •

“�إ�رس�ئيل تتجه نحو منحنى خطري”. وقال كريي، يف كلمة له خالل م�ضاركته يف منتدى  �إن 

�ملحتلة  �لغربية  �ل�ضفة  يف  جديدة  م�ضتعمر�ت  بناء  �لإ�رس�ئيلية  �لإد�رة  مو��ضلة  �إن  �ضابان، 

“�إ�رس�ئيل” و�لفل�ضطينيني  �أثر �مل�ضاكل بني  �أن  �أمام �إحالل �ل�ضالم”. و�أ�ضاف  “ي�ضكل عائقاً 
ل ينح�رس فقط يف �ل�رس�ع �لإ�رس�ئيلي �لفل�ضطيني، �إمنا تتاأثر �لعالقات بني تل �أبيب و�لدول 

�لعامل  بني  �ضالم  �تفاق  هناك  يكون  “لن  �أنه  على  م�ضدد�ً  �لد�ئر،  �ل�رس�ع  من  �أي�ضاً  �لعربية 

.
�لعربي و�إ�رس�ئيل، ما مل ت�ضحح �لأخرية عالقاتها مع �لفل�ضطينيني”16
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جل�ضته  يف   ،2016/11/29 يف  �أعماله  بد�أ  �لذي  فتح،  حلركة  �ل�ضابع  �لعام  �ملوؤمتر  �أعلن   •

�لربغوثي  مرو�ن  وهم:  فتح؛  حلركة  �ملركزية  �للجنة  بانتخابات  �لفائزين  �أ�ضماء  �خلتامية، 

وح�ضني  �ضوتاً(،   798( ��ضتية  وحممد  �ضوتاً(،   838( �لرجوب  وجربيل  �ضوتاً(،   936(

�ضوتاً(،   745( �لطري�وي  وتوفيق  �ضوتاً(،   745( �لعالول  وحممود  �ضوتاً(،   791( �ل�ضيخ 

حمي�ضن وجمال  �ضوتاً(،   665( �إ�ضماعيل  و�حلاج  �ضوتاً(،   672( عريقات   و�ضائب 

�ملدين وحممد  �ضوتاً(،   645( �لقدوة  ونا�رس  �ضوتاً(،   645( ِحل�ض  و�أحمد  �ضوتاً(،   655( 

زكي  وعبا�ض  �ضوتاً(،   549( �لأحمد  وعز�م  �ضوتاً(،   583( �ضيدم  و�ضربي  �ضوتاً(،   610(

)543 �ضوتاً(، وروحي فتوح )488 �ضوتاً(، ودلل �ضالمة )477 �ضوتاً(، و�ضمري �لرفاعي 

.
17

)645 �ضوتاً(

�أهمية �إجناز برنامج �لبناء �لوطني �ملرتكز على  �ضدد �ملوؤمتر �لعام �ل�ضابع حلركة فتح على   •

�مل�رسوعة  �ملقاومة  يف  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  ّحق  توؤكد  �لتي  �لأ�ضا�ضية  �ملبادئ  من  جمموعة 

فل�ضطني  �أر�ضه يف دولة  �ضيادته على  �لحتالل، وتقرير م�ضريه، وممار�ضة  �إنهاء  �أجل  من 

�لت�ضدي  �رسورة  �خلتامي،  بيانه  يف  �ملوؤمتر،  و�أكد  �لقد�ض.  �رسقي  وعا�ضمتها  �مل�ضتقلة 

لالنق�ضام �لبغي�ض و�إنهائه، لإجناز �مل�ضاحلة �لوطنية. كما �أكد وجوب عقد �ملجل�ض �لوطني 

�لتحرير  ومنظمة  فتح  ��ضرت�تيجية  �ملوؤمتر  و�أكد  �أ�ضهر.  ثالثة  فرتة  خالل  �لفل�ضطيني 

�لفل�ضطينية يف تو�ضيع قنو�ت �حلو�ر و�لتو��ضل مع خمتلف مكونات �ملجتمع �لإ�رس�ئيلي مبا 

يخدم “م�رسوعنا للتحرر �لوطني، ويعزز فر�ض حتقيق �ل�ضالم �لعادل �مل�ضتند �إىل �ل�رسعية 

�لدولية، ويحقق حالً عادلً ومتفقاً عليه لق�ضية �لالجئني وفق �لقر�ر �لأممي 194، وكما ورد 

.
يف مبادرة �ل�ضالم �لعربية”18

ك�ضفت �ضحيفة يديعوت �أحرونوت �أن �رسكة “�أبو ظبي مار” �لإمار�تية هي �رسيكة يف بناء   •

لبنائها  عقد�ً  وّقعت  قد  “�إ�رس�ئيل”  كانت   ،Sa‘ar 6 �أو   6 �ضاعر  طر�ز  من  حربية  �ضفن  �أربع 

�لإ�رس�ئيلية  �لغاز  حقول  من�ضاآت  حلماية  �لأملانية   ThyssenKrupp تي�ضنكروب  �رسكة  مع 

�ل�رسكة  بينية، تربط  باملقاولة، و�رس�كة  �أن عقد�ً  �ل�ضحيفة  �لأمنية. وك�ضفت  �لتهديد�ت  من 

�لإمار�تية بنظريتها �لأملانية، تلتزم مبوجبه “�أبو ظبي مار” �لإ�ضهام يف هند�ضة �ل�ضفن �لتي 

جمموعة  من  مملوكة  �لإمار�تية  و�ل�رسكة  �ل�رسكة.  من  �ململوكة  �ل�ضفن  �أحو��ض  يف  �ضتبنى 

�لعني �لدولية بن�ضبة 70%، فيما ميلك رجل �لأعمال �للبناين �إ�ضكندر �ضفا 30% من �أ�ضهمها، 

كما �أنه يتوىل من�ضب �ملدير �لعام و�لرئي�ض �لتنفيذي لل�رسكة. و�ضفا هو �ضقيق �ضهر وزير 

.
19

�لدفاع �لأ�ضبق �للبناين �ضمري مقبل
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�لفل�ضطينية يف خميم  �لقوى  “�أن  �لفل�ضطيني حممد يا�ضني،  “�لتحالف”  �أمني �رس قوى  �أعلن   •

�لقوى  حتالف  من  كل  عن  و�حد�ً  ع�ضو�ً  ت�ضّم  خما�ضية،  جلنة  ت�ضكيل  قررت  �حللوة،  عني 

�لفل�ضطينية، وف�ضائل منظمة �لتحرير �لفل�ضطينية، و�لقوى �لإ�ضالمية، و�أن�ضار �هلل، و�لقوة 

“�أن �للجنة �رسعت يف  �أمنية يف �ملخيم. و�أكد  �لأمنية �مل�ضرتكة”، مهمتها و�ضع م�ضودة خطة 

�إعد�د �خلطة وهي تنتظر عودة وفد حركة فتح من ر�م �هلل لعر�ضها، ومن ثم مناق�ضتها لحقاً 

.
مع �للجنة �لأمنية �لفل�ضطينية �لعليا لإقر�رها وتقدميها �إىل �جلي�ض”20

�حلكومة  جل�ضة  �جتماع  م�ضتهل  يف  نتنياهو،  بنيامني  �لإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ض  قال   •

قناة  �أخرى يف طريق جت�ضيد م�رسوع  �ملا�ضي مرحلة  �لأ�ضبوع  “لقد جتاوزنا  �لإ�رس�ئيلية: 

�أن �لوليات �ملتحدة،  �إىل  �لبحر �لأحمر و�لبحر �مليت(. و�أ�ضار  �لبحرين”، )�لتي �ضرتبط بني 

و�ل�ضلطة  و�لأردن  لـ“�إ�رس�ئيل”  �مل�ضرتك  �مل�رسوع  �ضتمول  و�ليابان،  �لأوروبي،  و�لحتاد 

�لفل�ضطينية. و�ضدد نتنياهو على �أن �مل�رسوع يتطابق مع روؤية موؤ�ض�ض �حلركة �ل�ضهيونية 

.
تيودور هرتزل Theodor Herzl كما وردت يف كتابه “�أر�ض قدمية حديثة”21

الإثنني، 2016/12/5

�ضادق �لكني�ضت �لإ�رس�ئيلي بالقر�ءة �لتمهيدية على م�رسوع قانون يهدف لإ�ضفاء �ل�رسعية   •

على �لبوؤر �ل�ضتيطانية �لع�ضو�ئية يف �ل�ضفة �لغربية �ملحتلة. وين�ض م�رسوع �لقانون �ملعدل 

على تعوي�ض �لفل�ضطينيني مادياً عن �أر��ضيهم �خلا�ضة �لتي �أقيمت عليها بوؤر ��ضتيطانية. وقد 

�أر��ضي  �إنه ي�رّسع �ضلب  قام �لأع�ضاء �لعرب يف �لكني�ضت بتمزيق م�رسوع �لقانون، وقالو� 

.
�لفل�ضطينيني. كما ندد �إ�ضحق هرت�ضوغ بامل�رسوع و��ضفاً �إقر�ره باأنه “�نتحار وطني”22

ب�رسعية  �عرت�ف”  “ل  �أن  على  �لربملانية،  فتح  كتلة  عن  �لنائب  علي،  �ل�ضيخ  نعيمة  �ضددت   •

�ملوؤمتر �ل�ضابع حلركة فتح، �أو �للتز�م باأي من �إفر�ز�ته ونتائجه. وقالت �لنائب �ل�ضيخ علي، 

تعقيباً على �لنتائج �لأولية �ل�ضادرة عن �ملوؤمتر: “�ملوؤمتر كاأنه مل يكن.. ل �عرت�ف مبدخالته 

.
23

�أو خمرجاته”، م�ضرية �إىل �أن هذ� �ملوقف ميثل “جزء�ً كبري�ً” من كو�در و�أبناء حركة فتح

قال ع�ضو �للجنة �ملركزية حلركة فتح �ملنتخب �لأ�ضري مرو�ن �لربغوثي �إنه “�ضعيد بنتيجة   •

و�لوحدة  �لن�ضال  “م�ضار  يف  �مل�ضي  موؤكد�ً  �ملركزية،  �نتخابات  يف  �لأ�ضو�ت”  باأعلى  فوزه 

ت�رسيحات  يف  �لربغوثي،  و�أ�ضاف  �لد�خلي”.  �لدميوقر�طي  و�خليار  و�مل�ضاحلة  �لوطنية 

ل�ضحيفة �لغد نقلها عنه حماميه �إليا�ض �ضباغ، �إن نيله �ملرتبة �لأوىل يف ع�ضوية �للجنة �ملركزية 

�جلديدة، “يوؤكد وفاء �حلركة و�لنا�ض و�ملقربني له ولنهجه ون�ضاله �لوطني، كما �ضيظل دوماً 

.
على عهد �لإيفاء و�للتز�م بعد�لة ق�ضية �ل�ضعب �لفل�ضطيني”24
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�لد�خلية  بوز�رة  و�حلا�ضوب  �ملعلومات  لنظم  �لعامة  لالإد�رة  �لتابع  �ملعلومات  مركز  ذكر   •

نوفمرب  �لثاين/  ت�رسين  �ضهر  خالل  جديد�ً  مولود�ً   4,676 �ضهد  غزة  قطاع  �أن  �لفل�ضطينية، 

.
25

2016، مبعدل 156 مولود�ً يومياً )مولود كل ع�رس دقائق(

الثالثاء، 2016/12/6

�أجرى �جلي�ض �لإ�رس�ئيلي تدريباً ع�ضكرياً على نطاق و��ضع، على حدود قطاع غزة، لختبار   •

م�ضلحون  ينفذه  هجوم  �حتمال  ذلك  يف  مبا  �لقطاع،  عن  �ضادرة  لهجمات  �جلي�ض  جاهزية 

على در�جات نارية، بح�ضب م�ضوؤول ع�ضكري. وقال �مل�ضوؤول، �لذي ��ضرتط عدم �لك�ضف 

عن ��ضمه، �إن �لتمرين يحاكي عدد�ً من �ل�ضيناريوهات �ضيكون على �لفرقة �لنتقال فيها من 

.
“�لروتني” �إىل” حالة طو�رئ”26

ذكرت �ضحيفة هاآرت�ض �لعربية �أن رئي�ض �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو ووزير جي�ضه   •

و�أ�ضار  �لفل�ضطينية.  �لأمن  لأجهزة  م�ضفحة  مركبات  �إدخال  على  و�فقا  ليربمان  �أفيجدور 

موقع �ل�ضحيفة �إىل �أن �ل�ضلطة قدمت طلباً للجانب �لإ�رس�ئيلي منذ نحو �أربعة �أعو�م لإدخال 

.
27

هذه �ملركبات �لتي نقلت يف 2016/12/4 عرب ج�رس �مللك ح�ضني

�لذي  �لقانون  �إن  بينت،  نفتايل  �لإ�رس�ئيلي  �لتعليم  ووزير  �ليهودي  �لبيت  حزب  رئي�ض  قال   •

�لطريق  يف  �أ�ضا�ضية  خطوة  ي�ضكل  �ل�ضتيطانية،  للبوؤر  �ل�رسعية  منح  بهدف  �لكني�ضت،  �أقره 

�إىل �ضّم �ملناطق ج. وقال بينت، �إن هذ� �لقانون يوؤكد �أكرث من �أي قر�ر �آخر، �أن يف “�إ�رس�ئيل” 

�أيديولوجيتها، و�أن حّل �لدولتني  حكومة ميني ل تخدع �أحد�ً، وجتاهر مبا تفكر به، وتطبق 

.
28

م�ضى �إىل غري رجعة

�لوز�ري  للمجل�ض  �ضديدة  �نتقاد�ت  �ضابري�  يو�ضف  “�إ�رس�ئيل”  يف  �لدولة  مر�قب  وّجه   •

وحماية  حتذير  �ضبل  حول  )كابينت(  و�لأمنية  �ل�ضيا�ضية  لل�ضوؤون  �مل�ضغر  �لإ�رس�ئيلي 

م�ضتقبلية  حرب  يف  فاإنه  للتوقعات  وفقاً  �إنه  له،  تقرير  يف  وقال،  “�إ�رس�ئيل”،  يف  �ل�ضكان 

�لدفاع  و�ضائل  من  ق�ضماً  و�إن  “�إ�رس�ئيل”،  باجتاه  �ل�ضو�ريخ  �آلف  ع�رس�ت  �ضتطلق 

ملو�جهة جاهزة  لي�ضت  و�خلا�ضة  �لعامة  �ملالجئ  من  كبري  وق�ضم  �ضاحلة   غري 

.
29

�لتوقعات

بفرعها  �أ�ض،  فور  جي  �رسكة  باعت  “�إ�رس�ئيل”،  ملقاطعة  �لعاملية  �حلركة  ل�ضغوط  ��ضتجابًة   •

 ،”Shalhevet وفرعٍ �آخر م�ضتحدث ُيدعى “�ضالهيفيت ”Hashmira �لإ�رس�ئيلي “ها�ضمري�

�أعمالها �إىل �رسكة �إ�رس�ئيلية خا�ضة. متت �ل�ضفقة مقابل 110 ماليني دولر �أمريكي، على �أن 

.
30

يتّم تنفيذها بالكامل يف غ�ضون ثالثة �أ�ضهر
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الأربعاء، 2016/12/7

قال وزير �لدفاع �لإ�رس�ئيلي �أفيجدور ليربمان، يف �أثناء لقائه �ضفر�ء دول �لحتاد �لأوروبي،   •

�إنه “من �مل�ضتحيل وغري �لو�قعي �لتو�ضل �إىل �ضالم نهائي مع �لفل�ضطينيني خالل �ل�ضنو�ت 

�لقريبة �لقادمة”. وقال �إنه يتوجب تاأجيل �حلل �لنهائي مع �جلانب �لفل�ضطيني لعدة �ضنو�ت 

و�ل�رس�ع  “�ل�ضالم”،  حتقيق  �أمام  �لعقبة  هي  لي�ضت  �مل�ضتعمر�ت  �أن  على  و�ضدد  قادمة، 

.
31

�لفل�ضطيني �لإ�رس�ئيلي لي�ض هو �لركيزة و�ل�ضبب لعدم �ل�ضتقر�ر يف �ل�رسق �لأو�ضط

�لرئي�ض  مع  �أجر�ه  هاتفي  �ت�ضال  يف  نتنياهو،  بنيامني  �لإ�رس�ئيلي  �حلكومة  رئي�ض  ��ضرتط   •

�لفرن�ضي فر�ن�ضو� هولند، �إلغاء موؤمتر دويل مقرر عقده يف باري�ض حل�ضور �جتماع يجمعه 

مع رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�ض ب�ضكل مبا�رس ودون �لإ�رس�ر على �أي �رسوط 

.
32

م�ضبقة

منع  لقانون  جديدة  �ضيغة  �إىل  �ليهودي  و�لبيت  �لليكود  حزبي  من  كني�ضت  �أع�ضاء  تو�ضل   •

�لأذ�ن، يف حماولة ملنع معار�ضة �حلريدمي للقانون، لأنه قد ي�رس ب�ضافرة �إعالن دخول يوم 

�ل�ضبت. ووفقاً لل�ضيغة �جلديدة، فاإن �لقانون �ضيكون �ضارياً يف �ضاعات �لليل فقط. ومبوجب 

)نحو �ضيكل  �آلف   5 �أدناها  جد�ً،  عالية  غر�مات  �ملوؤذنني  على  �ضتُفر�ض  �ملقرتح،   �لقانون 

.
33

1,300 دولر( و�أق�ضاها 10 �آلف �ضيكل )نحو 2,600 دولر(، مقابل كل “خرق” للقانون

��ضتهدفت �ضو�ريخ �أر�ض-�أر�ض �إ�رس�ئيلية حميط مطار �ملزة �لع�ضكري غرب دم�ضق، وفق   •

ما �أفادت وكالة �لأنباء �ل�ضورية �لر�ضمية )�ضانا( نقالً عن م�ضدر ع�ضكري. و�أو�ضحت �ضانا 

�جلولن  ه�ضبة  يف  �لندى”  �أبو  تل  غرب  �ملحتلة  �لأر��ضي  د�خل  “من  �أطلقت  �ل�ضو�ريخ  �أن 

 .
34

�ملحتلة

 The United Nations Children’s )�ليوني�ضف(  �أعلن مكتب منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة   •

 - �لربيطانية  �لأمنية  �أ�ض  فور  جي  �رسكة  مع  تعامله  وقف  لبنان  يف   Fund )UNICEF(

�رسكة  مع  �آخر  عقد�ً  “�ليوني�ضف”  ووقعت  �لإ�رس�ئيلي.  �لحتالل  مع  �ملتو�طئة  �لدمناركية 

.
35

برو. �ضك PRO.SEC �لأمنية

اخلمي�س، 2016/12/8

�لتز�م �حلركة مبنهج  �لتاأكيد على  �ل�ضيا�ضي حلركة حما�ض خالد م�ضعل  جدد رئي�ض �ملكتب   •

�نطالقة  منذ  يتغري  مل  �ملنهج  هذ�  �أن  �إىل  م�ضري�ً  فل�ضطني،  لتحرير  �ضبيالً  و�ملقاومة  �جلهاد 

“�ملقابلة” على قناة �جلزيرة، �إن  29 �ضنة. وقال م�ضعل، خالل لقاء مع برنامج  �حلركة قبل 

��ضرت�تيجية  �أن  �إىل  منبهاً  كاملة،  بفل�ضطني  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  بحق  توؤمن  ز�لت  ما  حما�ض 
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وحول  م�رسوعها.  �إجناز  من  ميكنها  مبا  و�لقدر�ت  �لأدو�ت  طورت  �إمنا  تتغري  مل  حما�ض 

�أنه مل حتدث قطيعة، و�أن هناك عالقة موجودة. وفيما يتعلق  �إير�ن، ك�ضف عن  �لعالقة مع 

بالعالقة مع م�رس، ��ضتعر�ض م�ضعل تاريخ م�رس �لطويل مع �لق�ضية �لفل�ضطينية، منوهاً �إىل 

.
36

حر�ض �حلركة على ح�ضن �إد�رة �لعالقة مع م�رس

��ضت�ضهد �ضاب فل�ضطيني يف نابل�ض بعد �أن �أطلقت قو�ت �لحتالل �لنار عليه، بزعم حماولته   •

بعد  نابل�ض  مدينة  جنوب  زعرتة  حاجز  عند  �آخر  �ضاب  و��ضت�ضهد  �إ�رس�ئيلي.  جندي  طعن 

.
37

تعر�ضه لإطالق نار من جنود �لحتالل �ملتو�جدين عند �حلاجز

قال وزير �لعمل �لفل�ضطيني ماأمون �أبو �ضهال، يف كلمة �ألقاها �أمام �لجتماع �لإقليمي ملنطقة   •

�آ�ضيا و�ملحيط �لهادئ �ملنعقد يف �جلزيرة �لإندوني�ضية بايل، �إنه يوجد نحو 400 �ألف عاطل عن 

�أ�رسة تعي�ض حتت خّط  �ألف   320 �لعمل يف �ل�ضفة �لغربية مبا فيها �لقد�ض وغزة، و�أكرث من 

.
38

�لفقر

بهدف  �إقليمية  وطو�رئ  �إنقاذ  قوة  لت�ضكيل  �تفاقاً  وقرب�ض  و�ليونان  “�إ�رس�ئيل”  وّقعت   •

نتنياهو،  بنيامني  �لإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ض  وقال  �لطبيعية.  و�لكو�رث  �حلر�ئق  مو�جهة 

 Nicos Anastasiades �أنا�ضتا�ضيادي�ض  نيكو�ض  �لقرب�ضي  �لرئي�ض  مع  ثالثية  قمة  خالل 

“�تفقنا على قوة  Alexis Tsipras يف �لقد�ض،  �ألك�ضي�ض ت�ضيرب��ض  ورئي�ض �لوزر�ء �ليوناين 

دولً  ن�ضيف  �أن  نريد  “ولكننا  وتد�رك:  �لثالث”.  دولنا  �ضت�ضكلها  �إقليمية  وطو�رئ  �إنقاذ 

�أخرى �إىل غرفة عمليات م�ضرتكة تتعامل مع حالت �لطو�رئ، مثل �حلر�ئق و�لهز�ت �لأر�ضية 

.
و�ل�ضيول وما �إىل ذلك”39

�لتي  �لقو�نني  �إن  بينت  نفتايل  �لإ�رس�ئيلي،  �لتعليم  ووزير  �ليهودي  �لبيت  حزب  رئي�ض  قال   •

تطبق يف “�إ�رس�ئيل” �ضتطبق على ن�ضف مليون م�ضتوطن يف �لأر��ضي �لفل�ضطينية، و“�خلط 

.
�لأخ�رس �أخذ بالتال�ضي”40

خلية  عن  بالك�ضف  �دعاء  �لإ�رس�ئيلي  �ل�ضاباك  جهاز  عن  �لإ�رس�ئيلية  �ل�ضابعة  �لقناة  نقلت   •

تابعة حلركة حما�ض خططت لإطالق نار وعملية �أ�رس جنود �ضهاينة بهدف تبادلهم باأ�رسى، 

�لدعاء  ح�ضب  و�خللية،  �خلليل.  مبحافظة  �ضوريف  بلدة  من  �خللية  عنا�رس  �عتقال  ومّت 

�لإ�رس�ئيلي، قامت بعدد من “�لن�ضاطات �ل�ضابقة لعملية �لأ�رس، منها مر�قبة حتركات جي�ض 

قتالية”،  للعثور على و�ضائل  قاد  بلدة �ضوريف، و�لتحقيق مع عنا�رس �خللية  �لحتالل يف 

.
41

ح�ضب ما ترجمت �ضحيفة �ملد�ر �لإخبارية �ل�ضعودية

�أفرجت �ضلطات �لحتالل عن �لأ�ضريين �ل�ضقيقني حممد وحممود �لبلبول، من بيت حلم، بعد   •

.
42

�إ�رس�بهما عن �لطعام ملا يزيد عن ثمانني يوماً، �حتجاجاً على �عتقالهما �لإد�ري دون تهمة
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على  �ملفرو�ض  �لإ�رس�ئيلي  �حل�ضار  �إن  �ضاك،  بو  غزة  قطاع  يف  �لأونرو�  عمليات  مدير  قال   •

 .
43

قطاع غزة للعام �لعا�رس على �لتو�يل، طال موؤخر�ً حركة موظفي وكالته

اجلمعة، 2016/12/9

قال ع�ضو �ملكتب �ل�ضيا�ضي حلركة حما�ض خليل �حلية، �إن �حلركة �ضتو��ضل �لطريق لتحرير   •

حما�ض  �إحياء  خالل  �حلية،  و�ضدد  بذلك.  كفيل  جماهديها  بيد  ما  �أن  على  م�ضدد�ً  �لأ�رسى، 

�لذكرى �لـ 29 لنطالقتها، �ضارك فيها قر�بة 100 �ألف من �أن�ضارها يف �ضمال قطاع غزة، على 

�أن حما�ض �أفقدت “�لعدو قوته �ل�ضرت�تيجية، وجعلت مطار�ته ومن�ضاآته �لع�ضكرية وقو�عده 

�لبحرية حتت قب�ضة �ملقاومة، ت�رسبها وقتما �ضاءت”. وتوجه �حلية بحديثه لالحتالل قائالً: 

.
“غد�ً ناأتيك من فوق �لأر�ض، ومن �أنفاقها، ومن جلج �لبحار ومن �ضمائها”44

�لفل�ضطيني  �لوطني  للمجل�ض  جل�ضةٍ  عقد  رف�ضها  فل�ضطني  لتحرير  �ل�ضعبية  �جلبهة  �أكدت   •

يف ر�م �هلل، حتت ح�ضار وحتكم �لحتالل �ل�ضهيوين، د�عية �إىل عقدها خارج �لوطن. وعرّب 

ع�ضو �ملكتب �ل�ضيا�ضي للجبهة، وم�ضوؤول فرعها يف قطاع غزة، جميل مزهر، خالل مهرجان 

�أو  �أد�ة  �أن تكون �ملنظمة  49 لنطالقتها، رف�ض �جلبهة  �إحياًء للذكرى  نظمته �جلبهة يف غزة 

.
45

جمرد “مزرعة” ُيتعامل بها ح�ضب �أهو�ء حزب �أو �ضخ�ض معنّي

�أربعة  بحق  �لدعوى  باإ�ضقاط  �لرتكية  �إ�ضطنبول  مدينة  يف  �ل�ضابعة  �جلز�ء  حمكمة  ق�ضت   •

يف  مرمرة  مايف  �ضفينة  على  �لعتد�ء  ق�ضية  يف  غيابياً  يحاكمون  كانو�  �إ�رس�ئيليني  م�ضوؤولني 

بني  �لتفاق  عليه  ن�ّض  ملا  نتيجة  جاء  �لدعوى  �إلغاء  �أن  �إىل  �ملحكمة  قر�ر  و�أ�ضار   .2010 �ضنة 

.
46

تركيا و“�إ�رس�ئيل” بخ�ضو�ض تعوي�ضات �ضحايا مايف مرمرة

ال�سبت، 2016/12/10

�إنه ي�ضعر بـ“�ل�ضد�ع” هو  916 من �ضالح �لبحرية �لإ�رس�ئيلية �ملقَدم )ب(  قال قائد �لوحدة   •

وجنود وحدته، خ�ضية من �ملو�جهة �ملقبلة بني “�إ�رس�ئيل” وحما�ض، �لتي �ضتتم ح�ضب ر�أيه 

يف �لبحر. و�أ�ضاف �أن حما�ض تبني قوة بحرية، م�ضتند�ً على حادثة �لت�ضلّل �لتي نفذها مقاتلو 

�حلركة هجوم زيكيم خالل حرب 2014. و�أ�ضار �إىل �إمكانية و�ضول هوؤلء �إىل حقول �لغاز، 

�أن حما�ض تزيد  �لإ�رس�ئيلي  �ل�ضابط  �لنفط يف ع�ضقالن. وبنيَّ  �أنبوب  �لطاقة، وخّط  وحمطة 

.
47

ب�ضكلٍ ملحوظ من عدد مقاتلي �لكوماندوز �لبحري �خلا�ض بها

فل�ضطينيو  ي�ضارك  �أل  يف�ضل  �إنه  �لإ�رس�ئيلي،  �حلكومي  �لئتالف  رئي�ض  بيتان،  ديفيد  قال   •

.
48

1948 يف �لنتخابات �لإ�رس�ئيلية
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 Dato’ �لفل�ضطينية وم�رس د�توؤ كو جعفر كو �ضعاري  �ل�ضلطة  �ملاليزي لدى  �ل�ضفري  و�ضل   •

�أربع �ضخ�ضيات ماليزية قطاع غزة، عرب معرب رفح �لربي،  Ku Jaafar Ku Shaari برفقة 

.
49

لفتتاح ومر�قبة �لعديد من �مل�ضاريع �ملمولة من بالده يف �لقطاع

كرم وزر�ء �لرتبية �لعرب، على هام�ض �نعقاد �ملوؤمتر �لعا�رس لوزر�ء �لرتبية و�لتعليم �لعرب،   •

من   2016 ل�ضنة  �لعامل  يف  معلم  �أف�ضل  جائزة  نيلها  على  �حلروب  حنان  �لفل�ضطينية  �ملعلمة 

.
50

موؤ�ض�ضة فاركي

.
51

فتحت �ل�ضلطات �مل�رسية معرب رفح �حلدودي، ��ضتثنائياً، ملدة ثالثة �أيام يف كال �لجتاهني  •

�إ�ضحق يو�ضف عن معار�ضته، وكذلك  “�إ�رس�ئيل”  �ل�رسقيني يف  لليهود  �لأكرب  عرّب �حلاخام   •

للخدمة  �لإ�رس�ئيليات  �ل�ضابات  لتجنيد  قوله،  ح�ضب  �أي�ضاً  �لرئي�ضية  �حلاخامية  معار�ضة 

.
�لع�ضكرية يف �جلي�ض �لإ�رس�ئيلي �أو لـ“�خلدمة �لوطنية”52

الأحد، 2016/12/11

�لتي  �لأمريكية  �ملتحدة  للوليات  �لأمن  ميز�نية  �أن  �لإ�رس�ئيلية  معاريف  �ضحيفة  ذكرت   •

�أقّرها �لكوجنر�ض، يف 8–2016/12/9، ت�ضمل ر�ضد 600 مليون دولر لتطوير منظومة �لقبة 

.
53

�حلديدية �لإ�رس�ئيلية

دعا �لقيادي يف حركة حما�ض حممود �لزهار �ل�ضلطة وحركة فتح ومنظمة �لتحرير لال�ضتجابة   •

خيار  وتبني  �لأمني،  �لتن�ضيق  و�إنهاء  �أو�ضلو،  �تفاقية  و�إلغاء  �لإ�ضالمي،  �جلهاد  ملبادرة 

.
54

�ملقاومة كربنامج للتحرير

لإخر�ج  بحاجة  �لإ�رس�ئيليني  �إن  لبيد،  يائري  م�ضتقبل(  )يوجد  عتيد  ي�ض  حزب  رئي�ض  قال   •

لقاء  خالل  و�أ�ضاف،  م�ضتقبالً.  “�ضالم”  ح�ضول  يف  �أمل  ل  و�إنه  حياتهم،  من  �لفل�ضطينيني 

يف برنامج “و�جه �ل�ضحافة” عرب �لقناة �لثانية: “نحن بحاجة �إىل ذلك من خالل �لقيام ببناء 

جد�ر طويل جد�ً، يختفي من خالله �لفل�ضطينيون، لن يكون هناك �ضالم، ول نريد �لبلدين يف 

.
دولة و�حدة”55

الإثنني، 2016/12/12

نو�ب  خم�ضة  عن  �لربملانية  �حل�ضانة  رفع  عبا�ض  حممود  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  رئي�ض  قرر   •

“�ختال�ض  بينها  عدة،  تهم  يف  معهم  للتحقيق  متهيد�ً  �لفل�ضطيني،  �لت�رسيعي  �ملجل�ض  يف 

وهم: فتح،  حركة  من  هم  �خلم�ضة  و�لنو�ب  و�ل�ضتم”.  و�لقذف  �أ�ضلحة،  وجتارة   �أمو�ل، 

.
56

حممد دحالن، و�ضامي �ل�ضامي، وجناة �أبو بكر، ونا�رس جمعة، وجمال �لطري�وي
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�لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  رئي�ض  بيد  �لوطنية  �مل�ضاحلة  تطبيق  مفاتيح  �إن  حما�ض  حركة  قالت   •

حممود عبا�ض، موؤكدة “�أن ل حاجة للقاء�ت وحو�ر�ت جديدة”. و�أو�ضح �لقيادي يف حما�ض 

�لتفاق  مّت  ما  بتنفيذ  عبا�ض  حممود  �ل�ضيد  يلتزم  �أن  �إىل  بحاجة  “نحن  ر�ضو�ن:  �إ�ضماعيل 

�حلركة يف  �لقيادي  نفى  كما  و�ل�ضاطئ”.  و�لدوحة،  �لقاهرة،  �ل�ضابقة؛  �لتفاقيات  يف   عليه 

�مل�ضاحلة  ب�ضاأن  فتح  حركة  مع  جديدة  حو�رية  لقاء�ت  هناك  يكون  �أن  �لربدويل  �ضالح 

.
57

بجنيف يف �ضوي�رس�

قال رئي�ض �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف لقاء �ضمن برنامج 60 دقيقة، على �ضبكة   •

�ضي بي �أ�ض CBS �لأمريكية: “�أنا �أركز على دولتني ل�ضعبني، وي�رسين �أن �أتلقى �مل�ضاعدة من 

�لرئي�ض تر�مب بعد دخوله �إىل �لبيت �لأبي�ض، �أريد روؤية ما �إذ� كانت �لدول �لعربية ت�ضتطيع 

.
م�ضاعدتي على حتقيق ذلك. هذ� و�قع جديد، و�إمكانية جديدة”58

قال رئي�ض حزب �لبيت �ليهودي ووزير �لتعليم �لإ�رس�ئيلي، نفتايل بينت �إنه تو�ضل �إىل �تفاق   •

خالل  من  وذلك  عمونا”،  �إخالء  “�أزمة  �أ�ضماه  ما  حلل  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ض  مع 

نقلها �إىل موقع جماور على �جلبل نف�ضه. وبح�ضب بينت، فاإنه يجري “�حلديث عن م�ضاحة 

كبرية تبقي كل �لعائالت على �جلبل”. و�أ�ضاف �أنه لن يعر�ض كل �لتفا�ضيل قبل عر�ضها على 

.
59

�مل�ضتوطنني يف عمونا

قالت كيليان كونو�ي Kellyanne Conway، م�ضت�ضارة دونالد تر�مب، باأن �لتعهد �لذي مّت   •

يف حملة تر�مب �لنتخابية، باإ�ضد�ر �أو�مر لنقل �ل�ضفارة �لأمريكية من تل �أبيب �إىل �لقد�ض، هو 

“�أولوية كربى” للرئي�ض �ملنتخب. وقالت كونو�ي: “لقد و�ّضح ذلك خالل حملته �لنتخابية، 
ب�ضكل  يكن  مل  �إن  خا�ضة،  حمادثات  يف  عدة  مر�ت  ذلك  يكرر  �ضمعته  منتخب،  وكرئي�ض 

.
علني”60

�ل�ضديقة و�لوحيدة يف  �لدولة  “�إ�رس�ئيل” هي  �إن  �آ�ضتون كارتر  �لأمريكي  �لدفاع  قال وزير   •

�ملنطقة �لتي �ضت�ضتخدم طائرة �أف–35، م�ضيفاً �أن �لطائرة تدخل �ليوم �إىل “�حلليفة �لأقرب 

�إىل  �أف–35  طائرتي  و�ضول  مبنا�ضبة  �أقيم  حفل  يف  وقال،  �ملنطقة”.  يف  �ملتحدة  للوليات 

“�أدير”، مبعنى  �لعربية  باللغة  �لطائرة  “�إ�رس�ئيل” على  �أطلقته  �لذي  �ل�ضم  �إن  “�إ�رس�ئيل”، 
�لهجومية.  قدر�تها  وحتى  �لختفاء  على  قدرتها  من  بدء�ً  �لطائرة  قوة  �إىل  يرمز  “عظيم”، 
و�أ�ضار كارتر �إىل �أن �لعالقات �لأمنية بني “�إ�رس�ئيل” و�لوليات �ملتحدة هي �أوثق و�أف�ضل مما 

.
61

كانت عليه من قبل
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الثالثاء، 2016/12/13

�لفل�ضطينيني  �أبلغت  فرن�ضا  �أن  �لهريف،  �ضليمان  فرن�ضا  لدى  �لفل�ضطيني  �ل�ضفري  �أعلن   •

�لثاين/ كانون  �إىل  �ل�ضهر،  هذ�  باري�ض  يف  مقرر�ً  كان  �لذي  لل�ضالم”  �لدويل  “�ملوؤمتر   تاأجيل 

�لتاأجيل مّت بناء على طلب وز�رة �خلارجية �لفرن�ضية، لإجر�ء  �إن  2017. وقال �لهريف  يناير 

.
62

�ملزيد من �مل�ضاور�ت ب�ضاأنه

حممود  �ل�ضلطة  رئي�ض  قر�ر  �لت�رسيعي،  �ملجل�ض  لرئي�ض  �لأول  �لنائب  بحر،  �أحمد  ��ضتهجن   •

�أبو بكر، و�أ�رسف جمعة،  عبا�ض برفع �حل�ضانة �لربملانية عن �لنو�ب حممد دحالن، وجناة 

وجمال �لطري�وي، و�ضامي �ل�ضامي، موؤكد�ً �أن عبا�ض ل ميلك �حلق و�ل�ضالحيات �لقانونية 

.
63

و�لد�ضتورية لرفع �حل�ضانة �لربملانية عن �أي نائب

�إن مرحلة فر�ض �ملعادلت �لإ�رس�ئيلية على  �لناطق با�ضم حركة حما�ض فوزي برهوم  قال   •

�ل�ضعب �لفل�ضطيني، وعلى حما�ض و�ملقاومة �لفل�ضطينية قد �نتهت بال رجعة. وبنّي برهوم، 

يف ت�رسيح �ضحفي يف �لذكرى �لـ 29 حلما�ض، �أن �أي معركة م�ضتقبلية مع �لكيان �لإ�رس�ئيلي 

�لحتالل  �ضّد  �ملقاوم  �جلهادي  �لعمل  �ضفحات  من  نا�ضعة  جديدة  �ضفحة  �ضت�ضهد 

.
64

�لإ�رس�ئيلي، دفاعاً عن �لأ�رسى، و�مل�رسى، وعن فل�ضطني، وعن �حلق �لفل�ضطيني �ملقد�ض

قالت حركة حما�ض �إنها تتابع ببالغ �لأمل و�ل�ضتهجان ما يجري يف مدينة حلب، وما يتعر�ض   •

له �أهلها من جمازر وعمليات قتل و�إبادة تق�ضعر لها �لأبد�ن ويندى لها �جلبني. و�أكدت �حلركة، 

يف ت�رسيح �ضحفي، على ��ضتنكارها ورف�ضها لكل عمليات �لقتل و�لإبادة �لتي يتعر�ض لها 

�لآمنون �لأبرياء يف حلب، معلنة عن ت�ضامنها معهم. وطالبت حما�ض كلَّ �لعقالء و�لأحر�ر 

�أجل حماية �ملدنيني يف حلب و�إنقاذ من تبقى منهم  و�مل�ضوؤولني يف �لأمة بالعمل �لفوري من 

 .
65

على قيد �حلياة

�إ�رس�ئيلياً  ��ضتقبل رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�ض، مبقر �لرئا�ضة يف ر�م �هلل، وفد�ً   •

��ضتمر�ر  �رسورة  �إىل  عبا�ض  و�أ�ضار  كني�ضت.  و�أع�ضاء  �ل�ضابقني  �لوزر�ء  من  عدد�ً  �ضّم 

مبد�أ  على  �لقائم  “�ل�ضالم”  دعم  لتعميق  �لإ�رس�ئيلي  �ملجتمع  �رس�ئح  خمتلف  مع  �لتو��ضل 

حّل �لدولتني �لذي �أ�ضبح يف و�ضع خطري جر�ء ��ضتمر�ر �حلكومة �لإ�رس�ئيلية يف �ضيا�ضتها 

.
66

�ل�ضتيطانية

قال من�ضق عمليات �حلكومة �لإ�رس�ئيلية يف مناطق �ل�ضلطة �لفل�ضطينية يو�آف مردخاي �إن ما   •

�ضاهدناه خالل �ملوؤمتر �ل�ضابع حلركة فتح يوؤّكد جناحه، وجناح رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية 

�أن حركة فتح  �إىل  �إحد�ث تغيريٍ حقيقيٍّ يف حركة فتح، لفتاً يف �لوقت عينه  حممود عبا�ض يف 
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ٍ
�إىل �لأف�ضل حتت قيادته، وهي �لآن تختلف كليّاً عن تلك �لتي عرفناها كـ“حركة قد تغرّيت 

.
تخريبيٍة متوّرطٍة يف �لعمليات �لإرهابية”67

�أظهرت معطيات ن�رسها جهاز �ل�ضاباك �لإ�رس�ئيلي �أن هناك �نخفا�ضاً يف �لهجمات �لفل�ضطينية   •

 ،95 بلغت  �لهجمات  عدد  فاإن  �ملعطيات  تلك  وبح�ضب   .2016 نوفمرب  �لثاين/  ت�رسين  خالل 

.
باملقارنة مع 153 يف ت�رسين �لأول/ �أكتوبر 682016

طويلة  عقود  على  وّقعت  �أذربيجان  �أن   İlham Əliyev علييف  �إلهام  �لأذري  �لرئي�ض  �أعلن   •

�أن  “�إ�رس�ئيل” بقيمة خم�ضة مليار�ت دولر، من دون  �لأمد، ل�رس�ء �أ�ضلحة وعتاد �أمني من 

.
69

يتطرق �إىل تفا�ضيل و�أنو�ع هذه �لأ�ضلحة

الأربعاء، 2016/12/14

على  �ملقاومة  م�رسوع  تطوير  �إن  م�ضعل،  خالد  حما�ض  حلركة  �ل�ضيا�ضي  �ملكتب  رئي�ض  قال   •

ر�أ�ض �أجندة حركة حما�ض يف �ملرحلة �لقادمة. و�أكد م�ضعل، يف لقاء مع قناة �لأق�ضى �لف�ضائية، 

مقاومة  وهي  عاماً،   29 قبل  �نطالقتها  منذ  �أعلنتها  �لتي  بروؤيتها  حما�ض  حركة  �لتز�م  على 

�لحتالل حتى حترير فل�ضطني، وعودة �لالجئني، وتطهري �ملقد�ضات، و�إقامة دولة فل�ضطينية 

كاملة �ل�ضيادة. و�أو�ضح �أن �أولويات �حلركة يف �ملرحلة �لقادمة �إنهاء �لنق�ضام، وترتيب �لبيت 

.
70

�لفل�ضطيني، و�إعادة �لعتبار ملنظمة �لتحرير كممثلة عن �لفل�ضطينيني يف �لد�خل و�خلارج

يف  �لنائب  فتح،  حركة  من  �ملف�ضول  �لقيادي  بحب�ض  �هلل  ر�م  يف  �لف�ضاد  جر�ئم  حمكمة  �أقّرت   •

عن يزيد  مبلغ  باختال�ض  �تهامه  خلفية  على  دحالن،  حممد  �لفل�ضطيني  �لت�رسيعي   �ملجل�ض 

16 مليون دولر �إّبان توليه من�ضب من�ضق �ل�ضوؤون �لأمنية للرئا�ضة �لفل�ضطينية يف عهد �لرئي�ض 

�ل�ضابق يا�رس عرفات. وق�ضت �ملحكمة على دحالن باحلب�ض لثالثة �أعو�م، ورّد �ملبالغ �ملختل�ضة، 

.
71

و�عتباره فار�ً من وجه �لعد�لة، ما يحول دون ��ضتئناف �حلكم �إىل �أن ي�ضلّم نف�ضه

عرّب جمل�ض منظمات حقوق �لإن�ضان �لفل�ضطينية عن رف�ضه لقر�ر �لرئي�ض حممود عبا�ض رفع   •

�حل�ضانة �لربملانية عن خم�ضة �أع�ضاء يف �ملجل�ض �لت�رسيعي. ور�أى �ملجل�ض �أن �لقر�ر �ملذكور 

ياأتي يف �ضياق حالة �لت�ضدع و�لتفكك �مل�ضتمر يف �لنظام �ل�ضيا�ضي �لفل�ضطيني مبكوناته كافة. 

 .
72

وحذر جمل�ض �ملنظمات من �نهيار �لنظام �ل�ضيا�ضي برمته

�أعلنت وز�رة �ل�ضحة �لفل�ضطينية عن ��ضت�ضهاد فل�ضطيني بعدما �أطلق جنود �لحتالل �لنار   •

.
73

عليه بحجة تنفيذ عملية طعن مبنطقة باب �لو�د يف �لقد�ض �ملحتلة

بنهج  �حلركة  �لتز�م  هنية  �إ�ضماعيل  حما�ض  حلركة  �ل�ضيا�ضي  �ملكتب  رئي�ض  نائب  جدد   •

�أبدت �ملرونة �لالزمة من �أجل حتقيق هذ� �لهدف. كما  �أن �حلركة  �مل�ضاحلة و�لوحدة، مبيناً 
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�ضدد هنية على �رسورة �للتز�م با�ضرت�تيجية �لنتفا�ضة و�ملقاومة كخيار و�قعي وعملي من 

�أجل حترير �لأر�ض و��ضتعادة �حلقوق. وتابع: “لأ�رس�نا كلمة �لعهد و�لوعد �أن حما�ض �لتي 

�أجنزت �ضفقة وفاء �لأحر�ر قادرة على �إجناز �ضفقة جديدة”. ونبّه �إىل �أن �حلرب على غزة 

�نتهت بن�رس ع�ضكري، م�ضري�ً �إىل �أن بني �أيدي كتائب �لق�ضام ما ميكن �أن تنجز عربه �ضفقة 

.
74

جديدة لالأ�رسى يف �ضجون �لحتالل

دعا ع�ضو �ملكتب �ل�ضيا�ضي حلركة حما�ض خليل �حلية، �لرئي�ض حممود عبا�ض وحركة فتح   •

حو�ر  �إجر�ء  عرب  �لثو�بت،  حماية  على  قائمة  ��ضرت�تيجية  وروؤية  برنامج  على  �لتفاق  �إىل 

وطني جاد وم�ضوؤول مع �لف�ضائل كافة لتطبيق كّل ما مّت �لتفاق عليه. وطالب �حلية، خالل 

ملنظمة  �لقيادي  �لإطار  بعقد  بالإ�رس�ع  غزة،  مدينة  و�ضط   ،29 �لـ  حما�ض  �نطالقة  مهرجان 

�لعامة  �لنتخابات  لإجر�ء  و�لتجهيز   ،2011 �لقاهرة  �تفاق  وفق  مهامه  ملمار�ضة  �لتحرير، 

.
75

للمجل�ض �لوطني و�لت�رسيعي ورئا�ضة �ل�ضلطة

حا�ضوب،  �أجهزة  على  و��ضتولت  بريزيت،  جامعة  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  قو�ت  �قتحمت   •

.
76

ومقتنيات خا�ضة باحتاد جمل�ض �لطلبة، و�لكتل �لطالبية

“�أف�ضل  �لنهائية �ضمن جائزة  �لت�ضفية ما قبل  �إىل  �لقنيبي،  �لفل�ضطينية عبري  �ملعلمة  تاأهلت   •

.
77

معلم يف �لعامل” ل�ضنة 2017، �لتي ت�رسف عليها موؤ�ض�ضة فاركي

�لأمني  ��ضتقباله  خالل   ،Ali Khamenei خامنئي  علي  �لإير�نية  للثورة  �لأعلى  �ملر�ضد  �أكد   •

“�لأزمات  من  بالرغم  �أنه  �هلل،  عبد  رم�ضان  فل�ضطني،  يف  �لإ�ضالمي  �جلهاد  حلركة  �لعام 

هذه  فاإن  فل�ضطني،  ق�ضية  ن�ضيان  بهدف  �ل�ضهيوين  �لكيان  حماة  يختلقها  �لتي  �مل�ضتمرة 

�لأر�ض �ل�رسيفة �ضتتحرر بربكة �ملقاومة وجهاد �ل�ضعب و�لف�ضائل �لفل�ضطينية”. موؤكد�ً �أن 

.
78

“�إ�رس�ئيل” �ضوف تزول يف غ�ضون 25 �ضنة
�ل�ضفارة  نقل  عملية  �أن  �لقد�ض  مدينة  يف  �لإ�رس�ئيلية  �لتخطيط  د�ئرة  يف  م�ضوؤولون  �رسَّح   •

مبنى  فاإن  �لتخطيط،  م�ضوؤويل  وبح�ضب  جديد.  مبنى  �إقامة  تتطلب  ل  �لقد�ض  �إىل  �لأمريكية 

ما  كل  و�إن  �ضفارة،  ��ضتيعاب  ميكنه  بحيث  م�ضبقاً  خطط  �لأمريكيون  �أقامه  �لذي  �لقن�ضلية 

حتتاجه �لإد�رة �لأمريكية هو تغيري �لالفتة، و�إ�ضد�ر �أمر لل�ضفري �لأمريكي يف تل �أبيب بنقل 

.
79

مكتبه �إىل �لقن�ضلية يف �لقد�ض

 Nursultan قال رئي�ض �لوزر�ء نتنياهو بعد لقائه مع �لرئي�ض �لكاز�خي نور �ضلطان نز�رباييف  •

 :Bakytzhan Sagintayev ورئي�ض �لوزر�ء �لكاز�خي باكيز�ن �ضاغينتاييف ،Nazarbayev

�إجناز  �أن دولتينا ت�ضتطيعان  لدينا فر�ضة كبرية، و�أعتقد  �إىل هنا.  “�أ�ضكركم على و�ضولكم 
�أ�ضياء كثرية معاً”. وذكر نتنياهو �أن هناك مئتي �رسكة �إ�رس�ئيلية تعمل يف كاز�خ�ضتان. كما 
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�أبدى �إعجابه “مبا يحدث هنا يف كاز�خ�ضتان، و�أعتقد �أن هذه هي ر�ضالة مرحب بها للب�رسية 

باأ�رسها عندما يرون كاز�خ�ضتان وهي دولة �إ�ضالمية و�إ�رس�ئيل وهي دولة يهودية تقيمان 

مثال  هو  هذ�  �أن  �أعتقد  �ضعبيهما.  م�ضتقبل  ل�ضالح  وتتعاونان  بينهما،  كبرية  ودية  عالقات 

.
يحتذى به بالن�ضبة للمنطقة وللعامل”80

اخلمي�س، 2016/12/15

يف  تون�ضية،  �إعالم  و�ضائل  ووجهت  �لزو�ري،  حممد  �لتون�ضي  و�ملهند�ض  �لطيار  �غتيل   •

2016/12/16، �أ�ضابع �لتهام للمو�ضاد �لإ�رس�ئيلي باغتياله. و�أفاد موقع �ضحيفة يديعوت 

حركة  وخ�ضو�ضاً  �لفل�ضطينية  للمقاومة  م�ضاعدته  بزعم  مّت  �لزو�ري  �غتيال  �أن  �أحرونوت 

حما�ض. و�أ�ضاف �ملوقع �لإ�رس�ئيلي �أن �لإعالمي �لتون�ضي برهان ب�ضي�ض قال �إن �لزو�ري، 

�لذي توجه �إىل �ضورية يف �ضنة 1991، قد ن�ضج عالقات مع حما�ض وكان مقرباً منها، وتعاون 

مع كتائب �لق�ضام، �لتي ��ضتفادت من مهار�ته �لعلمية. و�أفاد برهان ب�ضي�ض باأن �لزو�ري كان 

حتت رقابة �ملو�ضاد �إىل حني مقتله. ومن جهته، فقد �أكدت كتائب �لق�ضام، يف 2016/12/17، �أن 

�لزو�ري هو �أحد �لقادة �لذين �أ�رسفو� على م�رسوع طائر�ت �لأبابيل �لق�ضامية. و�أكدت على 

�أن عملية �غتيال �لزو�ري هي �عتد�ء على �ملقاومة �لفل�ضطينية وكتائب �لق�ضام، وعلى �لعدو 

.
81

�أن يعلم باأن دماء �لزو�ري لن تذهب هدر�ً ولن ت�ضيع �ضدى

�أوعز رئي�ض �لوزر�ء بنيامني نتنياهو �إىل �جلهات �ملعنية باأن تعمل خالل �لأيام �لقريبة على   •

�لفل�ضطينية  �لعربي، يف جنوب �لأر��ضي  �لو�ضط  �أو�مر هدم �ملباين غري �ملرخ�ضة يف  تطبيق 

�ملحتلة منذ �ضنة 1948 و�ضمالها، ويف �رسقي �لقد�ض. و�أكد نتنياهو �أنه لن يتم �عتماد �ضيا�ضة 

�ليهود  بني  مت�ضاوية  ب�ضورة  �لقانون  بتطبيق  وتعهد  �لبناء.  م�ضاألة  يف  مبكيالني  �لكيل 

�ضعبوية  مبحاولة  نتنياهو  عودة  �أمين  �مل�ضرتكة  �لقائمة  رئي�ض  و�تهم   .1948 وفل�ضطينيي 

�لنقطة  �إخالء  �لثمن” على  “تدفيع  �إن ذلك يعّد مبثابة  1948، وقال  للتهجم على فل�ضطينيي 

.
82

�ل�ضتيطانية �لع�ضو�ئية عمونا

منح رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�ض وزيرة خارجية �ل�ضويد مارجوت وول�ضرتوم   •

�لنجمة �لكربى لو�ضام �لقد�ض، تقدير�ً لدعمها �ملتو��ضل من �أجل �حلرية و�لعد�لة و�ل�ضتقالل 

�لفل�ضطينية، ودعم حتقيق   – �ل�ضويدية  �لعالقات  �لفل�ضطيني، وجلهودها يف تعزيز  لل�ضعب 

.
83

“�ل�ضالم” يف فل�ضطني
“�أ�ضعد �ضليم  عماد  �لقا�ضي  بتعيني  قر�ر�ً  عبا�ض  حممود  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  رئي�ض  �أ�ضدر   • 

.
84

عبد �هلل” �ضعد رئي�ضاً للمحكمة �لعليا ورئي�ضاً ملجل�ض �لق�ضاء �لأعلى
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قال �لنائب عن حركة فتح جمال �لطري�وي �إن �لربملانيني �خلم�ضة �لذين رفعت عنهم �حل�ضانة، مل   •

ُيبلغو� بقر�ر ر�ضمي �ضو�ء من �لكتل �لربملانية، �أم من رئي�ض كتلة فتح، �أم من �جلهات �لق�ضائية، 

.
م�ضيفاً: “ما يدور من حديث حول هذ� �لأمر �ضمعنا به عرب �لإعالم فقط”85

دعا ع�ضو �ملكتب �ل�ضيا�ضي حلركة حما�ض �ضالح �لعاروري �ل�ضلطة �لفل�ضطينية وحركة فتح   •

�إىل �لتو�فق على برنامج ن�ضايل وتبني روؤية حقيقية و�ضاملة ملو�جهة �لحتالل �ل�ضهيوين. 

ودعا �لعاروري، يف لقاء مع قناة �لأق�ضى �لف�ضائية، حركة فتح �إىل �لعمل على �إعادة ترتيب 

.
86

�لبيت �لفل�ضطيني، وت�ضحيح �لبو�ضلة، وتفعيل كل �لأدو�ت يف مو�جهة �لحتالل

بريوت،  يف  �إقامته  مقرر�ً  كان  �لذي  �ل�ضتقبال  حفل  �إلغاء  عن  لبنان  يف  حما�ض  حركة  �أعلنت   •

كما  حلب”.  يف  �لإن�ضانية  �ملاأ�ضاة  و��ضتمر�ر  �أمتنا،  بها  متر  �لتي  �ل�ضعبة  “�لأو�ضاع  ب�ضبب 

�لذكرى مبنا�ضبة  و�ملخيمات  �ملناطق  يف  و�لإن�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �لحتفالت  �حلركة   �ألغت 

.
87

�لـ 29 لنطالقتها

�لإد�رة  مع  �لعمل  “�إ�رس�ئيل”  على  �إن  كات�ض  ي�رس�ئيل  �لإ�رس�ئيلي  �ملو��ضالت  وزير  قال   •

�لأمريكية من �أجل حت�ضيل �لعرت�ف �لأمريكي بال�ضيادة �لإ�رس�ئيلية على ه�ضبة �جلولن، 

و�لكتفاء بحكم ذ�تي للفل�ضطينيني. وطالب �حلكومة بتحديد هدف لزيادة عدد �ضكان �له�ضبة 

لتحقيق ذلك. ويف  �ملطلوبة  �لو�ضائل  �ملقبلة، وتوفري  �ل�ضنو�ت  �إ�رس�ئيلي خالل  �ألف   100 �إىل 

مو�ضوع �لقد�ض، قال كات�ض �إن “على �إ�رس�ئيل تو�ضيع حدودها وفر�ض �ل�ضيادة �لإ�رس�ئيلية 

جبعات  عت�ضيون،  غو�ض  وم�ضتوطنات  �أدوميم  معاليه  �مل�ضتوطنات  �أم  وعلى  بلد�تها،  على 

.
زئيف وبيتار عيليت”88

�لثاين/  ت�رسين  خالل  �ندلعت  �لتي  �حلر�ئق  كافة  �أن  �لإ�رس�ئيلية  �ل�رس�ئب  �ضلطة  �أعلنت   •

�ضّد  �لإ�رس�ئيلية  �لأمن  قو�ت  لن�ضاط  نتيجة  �أو  قومية،  خلفية  وعلى  متعمدة  كانت  نوفمرب 

.
“م�ضعلي �لنري�ن”89

�أعلن �لطاقم �لنتقايل للرئي�ض �لأمريكي �ملنتخب دونالد تر�مب �أن �لأخري ينوي تعيني ديفيد   •

فريدمان �ضفري�ً لو��ضنطن يف “�إ�رس�ئيل”. ونقل عن فريدمان قوله �إنه “ينتظر بفارغ �ل�ضرب 

تعيينه من �أجل �لعمل على تعزيز عالقات �إ�رس�ئيل مع �لوليات �ملتحدة من �ل�ضفارة �لأمريكية 

.
يف عا�ضمة �إ�رس�ئيل �لأبدية �لقد�ض”90

“�إ�رس�ئيل”،  لو��ضنطن يف  �ختيار ديفيد فريدمان �ضفري�ً  ب�ضدة  �نتقدت منظمة جي �ضرتيت   •

�ملنظمة  رئي�ض  وقال  �ل�ضتيطان”.  حلركة  �أمريكي  لـ“�ضديق  “متهور”  تعيني  �أنه  معتربة 

جرمي بن عامي Jeremy Ben-Ami، �إن “هذ� �لتعيني خطوة متهورة تهدد �ضمعة �أمريكا يف 

�ملنطقة و�ضدقيتها يف �لعامل”. و�أ�ضافت �ملنظمة �أن �أع�ضاء جمل�ض �ل�ضيوخ �لذين �ضي�ضوتون 
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على هذ� �لتعيني “يجب �أن يعرفو� �أن غالبية �ليهود �لأمريكيني يعار�ضون �لآر�ء و�لقيم �لتي 

.
ميثلها هذ� �ل�ضخ�ض”91

اجلمعة، 2016/12/16

حذر �أمني �رس �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�ضطينية �ضائب عريقات �لرئي�ض �لأمريكي   •

�ملنتخب دونالد تر�مب من نيته نقل �ضفارة �لوليات �ملتحدة �إىل �لقد�ض، م�ضدد�ً على �أن قر�ر�ً 

.
كهذ� �ضيدمر عملية �ل�ضالم مع “�إ�رس�ئيل”92

�أكد �لقيادي يف حركة حما�ض حممود �لزهار �أن بنادق كتائب �لق�ضام مل توجه ل�ضدر م�رسي   •

�أو عربي، مطالباً �ل�ضلطات �مل�رسية باإطالق �رس�ح �ملختطفني �لأربعة فور�ً، و�لذين �ختطفهم 

.
“جمهولون” يف �آب/ �أغ�ضط�ض 932015

�أربعمئة  دخول  حتظر  “�إ�رس�ئيل”  �إن  غزة،  قطاع  عن  �حل�ضار  لرفع  �ل�ضعبية  �للجنة  قالت   •

.
94

�ضنف من �ملو�د �خلام و�لب�ضائع �مل�ضتخدمة بال�ضناعات �ملحلية، �إىل �لقطاع

وجنني،  �خلليل،  حمافظات  من  �ضهد�ء  �ضتة  جثامني  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  �ضلطات  �ضلمت   •

.
95

وطولكرم

�لتاأكيد وبدون  “�إعادة  �إىل  �لدويل  �لأمن  بان كي مون جمل�ض  �ملتحدة  �لعام لالأمم  �لأمني  دعا   •

و�لإ�رس�ئيلية(”،  )�لفل�ضطينية  �لدولتني  حّل  ملبد�أ  �آخر  بديل  وجود  عدم  على  حتفظات 

بالإ�ضافة �إىل رفع �لقيود �ملفرو�ضة على قطاع غزة. و�أكد �لأمني �لعام يف جل�ضة حول �لق�ضية 

ِقبل  من  �ضجاعة  “خطو�ت  �لدويل  �ملجتمع  ي�ضهد  �أن  �أي�ضاً  �ل�رسوري  من  �أنه  �لفل�ضطينية 

�أن  على  مون  كي  بان  و�ضدد  معنى”.  ذ�ت  ملفاو�ضات  ت�ضمح  و�لإ�رس�ئيليني  �لفل�ضطينيني 

.
ٍ فل�ضطينية حمتلة منذ عام 1967”96 “غزة و�ل�ضفة �لغربية و�لقد�ض �ل�رسقية �أر��ض

دولر(  مليون   20.93 )نحو  يورو  مليون   20 قيمته  �إ�ضايف  مببلغ  �لأوروبي  �لحتاد  �أ�ضهم   •

لدعم �لرب�مج �لأ�ضا�ضية لوكالة �لأونرو�، �لتي ت�ضمل �لتعليم، و�ل�ضحة، و�لإغاثة، و�خلدمات 

.
97

�لجتماعية

قال �ملقرر �خلا�ض لالأمم �ملتحدة �ملعني بالأر��ضي �لفل�ضطينية �ملحتلة مايكل لينك، و�ملقرر   •

�خلا�ض �ملعني باملد�فعني عن حقوق �لإن�ضان مي�ضيل فور�ضت Michel Forst �إنهما تلقيا عدد�ً 

�ل�ضكاوى، يف �لأ�ضهر �لأخرية، ب�ضاأن �عتقال �ملد�فعني عن حقوق �لإن�ضان،  للقلق من  مثري�ً 

�ملهم  لعملهم  نتيجة مبا�رسة  �أنه  يبدو  ما  على  ب�ضكل تع�ضفي، وغالباً  ويف كثري من �حلالت 

�لغربية  �ل�ضفة  يف  للفل�ضطينيني  �مل�ضتحيل  من  يكون  يكاد  �أنه  �ملقرر�ن  و�أكد  جمتمعاتهم.  يف 

م�رسح  غري  م�ضرية  يف  �مل�ضاركة  تهمة  جتنب  �حتاللً  ويعار�ضون  �ضلمياً  يحتجون  �لذين 
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بها. و�أ�ضار� �إىل �أن �لأمر �لع�ضكري �لإ�رس�ئيلي 101، �ل�ضادر يف 1967 و�لذي يحظر ب�ضكل 

فعال حرية تكوين �جلمعيات و�لتجمع، هو �نتهاك و��ضح للمبادئ �لأ�ضا�ضية للقانون �لدويل 

.
98

حلقوق �لإن�ضان

ال�سبت، 2016/12/17

قال رئي�ض �ملكتب �ل�ضيا�ضي حلركة حما�ض خالد م�ضعل �إن �حلركة جاهزة لتحقيق �مل�ضاحلة   •

�لفل�ضطينية و�إنهاء �لنق�ضام وفق �لتفاقات �ل�ضابقة، مبدياً تفاوؤله باأجو�ء �لبيئة �لفل�ضطينية 

يف هذ� �لوقت. وقال م�ضعل، خالل حفل �نطالقة حما�ض يف ر�م �هلل، �إن “منظمة �لتحرير هي 

يف  فل�ضطيني  لكل  يكون  و�أن  �لفل�ضطيني،  �لكل  حتوي  �أن  نريدها  لكننا  ومرجعتينا  ممثلنا 

�لد�خل و�خلارج ن�ضيب فيها”. ويف ملف �لتعامل مع �لأمة �لعربية و�لإ�ضالمية قال م�ضعل: 

لكننا  �أخرى،  �أن نكون متو�زنني وقد نختلف يف م�ضاحات ونتفق يف م�ضاحات  “يجب علينا 
�أملاً على ما  “نتقطع  ل نتدخل يف �ضوؤون �لدول، ونركز على �ل�رس�ع مع �ملحتل”. و�أ�ضاف: 

يجري يف حلب، ونتعاطف مع �أمتنا دون �لتدخل يف �ضوؤون �لدول”، موؤكد�ً على حّق كل �ضعب 

.
99

�أن يخو�ض معركته للحرية

�ضتكون  “فل�ضطني  �إن  عريقات،  �ضائب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رس  �أمني  قال   •

بيكو �ضايك�ض  �تفاقية  �ضقوط  بعد  �لأو�ضط  �ل�رسق  منطقة  يف  �جلديدة  �خلارطة   على 

]Sykes-Picot[”. وقال عريقات �إن تر�مب لن ي�ضتطيع نقل �ل�ضفارة �لأمريكية للقد�ض، لأنه 

.
حمكوم يف نهاية �لأمر بالقانون �لدويل، و�أنه “لي�ض من حّق تر�مب تعيني عو��ضم للدول”100

قال �لقيادي يف حركة �جلهاد �لإ�ضالمي د�ود �ضهاب �إن “كل �لتف�ضري�ت ب�ضاأن �غتيال خبري   •

�ملو�ضاد  جهاز  �أن  على  و��ضح  ب�ضكل  تدلل  �لزو�ري،  حممد  �ملهند�ض  �لتون�ضي  �لطري�ن 

 .
�لإ�رس�ئيلي يقف ور�ء هذه �جلرمية �جلبانة �لتي �رتكبت على �أر�ض تون�ض �ل�ضقيقة”101

لبلدية  تهويدي  ��ضتيطاين  خمطط  عن  �لنقاب  �لإلكرتوين  هاآرت�ض  �ضحيفة  موقع  ك�ضف   •

على  �لعالية  و�لأبر�ج  �لأبنية  من  �ضل�ضلة  �إقامة  يت�ضمن  �ملحتلة،  �لقد�ض  مدينة  يف  �لحتالل 

مد�خل �ملدينة وعلى طول م�ضار �لقطار �خلفيف، من �ضاأنها �أن تغري وجه �ملدينة �ملحتلة. ووفقاً 

ملا �أورده �ملوقع، فاإن �ملخطط �جلديد يهدف �إىل �إقامة �أبر�ج ذ�ت 36 طابقاً على مد�خل �ملدينة 

.
102

�ملختلفة، فيما تبنى �أبر�جاً �أخرى بارتفاع 30 طابقاً على طول م�ضار �لقطار �خلفيف

هناك �إن  �لباي�ض،  �أمني  �خلليل  يف  �ل�ضهد�ء  جثامني  ل�ضرتد�د  �لوطنية  �حلملة  من�ضق  قال   • 

هناك �أن  لفتاً  �لإ�رس�ئيلي،  �لحتالل  قو�ت  �أيدي  يف  فل�ضطينيني  ل�ضهد�ء  جثماناً   250 

.
103

24 جثماناً منذ �لنتفا�ضة �لأوىل وما بعدها
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�عتقلت �ل�ضلطات �لتون�ضية �مر�أة ي�ضتبه يف تورطها يف �غتيال مهند�ض �لطري�ن �لتون�ضي حممد   •

�لزو�ري. و�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لتون�ضية يف بيان لها عن �عتقال �ملر�أة، دون ذكر هويتها، 

.
104

وذلك بعد يوم من �إعالن �لوز�رة توقيف خم�ضة �أ�ضخا�ض يف �لق�ضية نف�ضها

الأحد، 2016/12/18

جمال  �لثالثة،  �لنو�ب  �عت�ضام  �لفل�ضطينية  �لأمنية  و�لأجهزة  �ل�رسطة  من  قو�ت  ف�ضت   •

�لطري�وي و�ضامي �ل�ضامي وجناة �أبو بكر، �لذي قامو� به يف مقر �ل�ضليب �لأحمر مبدينة �لبرية 

�حتجاجاً على �لقر�ر �لرئا�ضي برفع �حل�ضانة �لربملانية عنهم. وقال �لطري�وي للجزيرة.نت 

�إنهم جلوؤو� �إىل �ل�ضليب �لأحمر بعدما �أغلقت يف وجوههم �أبو�ب �ملجل�ض �لت�رسيعي ومقر كتلة 

حركة فتح �لربملانية، وذلك رف�ضاً ملا و�ضفه “بتغّول �ل�ضلطة �لتنفيذية و�لأمنية على �ل�ضلطة 

 .
�لت�رسيعية و�لق�ضائية”105

��ضتدعت �ل�رسطة �لإ�رس�ئيلية �لنائب �لعربي يف �لكني�ضت با�ضل غطا�ض للتحقيق معه بتهمة   •

منهم.  عدد  زيارة  خالل  �لحتالل  �ضجون  يف  �لفل�ضطينيني  لالأ�رسى  نقالة  هو�تف  تهريب 

وقال وزير �لأمن �لد�خلي �لإ�رس�ئيلي جلعاد �أرد�ن: “هذه �ل�ضكوك �ضّد غطا�ض خطرية جد�ً، 

�لتهامات  رف�ض  فقد  غطا�ض  �لنائب  �أما  �لكني�ضت”.  من  �لأقل  على  �إقالته  �أو  �عتقاله  ويجب 

.
106

�لإ�رس�ئيلية �ضّده على خلفية زيارة �أ�رسى فل�ضطينيني

�أعلن ناطق با�ضم �مل�ضتوطنني يف “�إ�رس�ئيل” �أن م�ضتوطني عمونا و�فقو� على عر�ض تقدمت   •

تعليق  قررو�  عمونا  “�ضكان  �إن  وقال  قريب.  �آخر  مكان  يف  �إ�ضكانهم  لإعادة  �حلكومة  به 

و�فقو�  �أنهم  �إىل  و�أ�ضار  �حلكومة.  عر�ضتها  �لتي  للرتتيبات”  فر�ضة  و�إعطاء  معار�ضتهم 

.
107

باأغلبية 45 مقابل 29 على عر�ض �حلكومة

قال بيان �ضادر عن رئا�ضة �حلكومة �لتون�ضية �إن �لتحقيقات �أثبتت تورط عنا�رس �أجنبية يف   •

عملية �غتيال مهند�ض �لطري�ن حممد �لزو�ري، من دون �أن حتدد جن�ضياتهم. و�ضدد �لبيان 

�لتون�ضية  �لأر��ضي  �لغتيال د�خل  �ل�ضالعني يف عملية  بتتبع �جلناة  �أن تون�ض ملتزمة  على 

�لتون�ضية  �لدولة  �لتز�م  موؤكد�ً  �لدولية،  للمو�ثيق  وطبقاً  �لقانونية،  �لو�ضائل  بكل  وخارجها 

.
108

بحماية كل مو�طنيها

�أن �لرئي�ض �لأمريكي �ملنتخب   Yaakov Katz ك�ضف ع�ضو �لكني�ضت �ل�ضابق يعقوب كات�ض   •

�حرت�ماً   ،2003 �ضنة  يف  �إيل  بيت  مل�ضتعمرة  دولر  �آلف  ع�رسة  مببلغ  تربع  تر�مب  دونالد 

.
109

ملحاميه ديفيد فريدمان، �لذي ر�ضحه تر�مب �ضفري�ً للوليات �ملتحدة يف تل �أبيب
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�أر��ضٍ  على  �لو�قعة  عمونة  بوؤرة  مل�ضتوطني  دولر  مليون   34 �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  منحت   •

بينها من  فل�ضطينيني،  مهّجرين  �أر��ضي  �إىل  م�ضتعمرتهم  لنقل  خا�ضة،  فل�ضطينية   مبلكية 

18 مليون دولر �ضت�رسف على 40 عائلة من �مل�ضتوطنني، مقابل �أن يتم �لنقل بهدوء ودون 

.
110

�عرت��ض

الإثنني، 2016/12/19

و�لو�ضائل  �لأ�ضلحة  لإنتاج  م�ضنعاً  �ملنازل  �أحد  �أ�ضفل  �ضبط  �أنه  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ض  �أعلن   •

�إنه مّت �ضبط  �إ�رس�ئيلي  �لغربية. وقال ناطق ع�ضكري  �ل�ضفة  �لأكرب يف مناطق  ُيعّد  �لقتالية، 

Carlo من  15 خمرطة لإنتاج �لأ�ضلحة، بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من �لبنادق من طر�ز كارلو 

�أم–16، و�أجز�ء لر�ضا�ضات ثقيلة، و70 �ضبطانة )ما�ضورة(،  �ضنع حملي، وبنادق من طر�ز 

بني ما  فاإن  �جلي�ض  تقدير�ت  ووفق  �لأ�ضلحة.  ومقاب�ض  �لر�ضا�ض  خمازن  من   ومئات 

10 �أ�ضخا�ض و15 �ضخ�ضاً عملو� يف هذه �لور�ضة �لتي �عتقل �ضاحبها و�بنه. وقال �ملتحدث 

�حلرب  �إطار  يف  تاأتي  �حلملة  “هذه  �أدرعي:  �أفيخاي  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  جي�ض  با�ضم 

�ل�ضالح،  لت�ضنيع  ور�ضة   40 �ضبط  �إطارها  يف  وجرى  �ل�ضفة،  يف  �لأ�ضلحة  �ضّد  �ملتو��ضلة 

.
و�أكرث من 420 قطعة �ضالح”111

�لأحمر، عربو�  لل�ضليب  �لدولية  للجنة  نو�ب حركة فتح يف قطاع غزة مذكرة  �ضلّم عدد من   •

للح�ضانة  موؤخر�ً  عبا�ض  حممود  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  رئي�ض  ل�ضحب  �حتجاجهم  عن  خاللها 

�لربملانية من عدد من زمالئهم �لنو�ب يف �ل�ضفة �لغربية. وقال �لنائب يحيى �ضامية: “وقفتنا 

مل�ضوؤول  مذكرة  �ضلمنا  حيث  �لغربية،  �ل�ضفة  يف  �لنو�ب  له  تعر�ض  ما  على  �حتجاجاً  �ليوم 

�ل�ضليب �لأحمر يف غزة نطالبه باأن يو�ضل ر�ضالتنا للمجتمع �لدويل باأن �حل�ضانة �لربملانية 

هي ملك للربملان ولي�ض للرئي�ض”. وعدَّ ما �أقدم عليه رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�ض 

.
112

ب�ضحب �حل�ضانة �لربملانية عن عدد من نو�ب حركة فتح يف �ل�ضفة �لغربية خمالفاً للقانون

بنقل  تر�مب  �إد�رة  قيام  حال  يف  �أنه  من  عريقات  �ضائب  �لفل�ضطينيني  �ملفاو�ضني  كبري  حذر   •

�عرت�فها  ب�ضحب  �لفل�ضطينية  �لتحرير  منظمة  �ضتقوم  �لقد�ض،  �إىل  �لأمريكية  �ل�ضفارة 

بـ“�إ�رس�ئيل”، وكذلك بالتفاقات �لتي مّت �لتوقيع عليها يف �ل�ضابق مع “�إ�رس�ئيل”، و�ضتكون 

هذه نهاية �حتمال �لتو�ضل �إىل حّل قائم على �لدولتني وتال�ضي �أي �أمل ب�ضالم �إ�رس�ئيلي - 

 Wilson Center �مل�ضتقبل. وقال عريقات، خالل منتدى نظمه مركز ول�ضون  فل�ضطيني يف 

يف �لعا�ضمة �لأمريكية و��ضنطن حول �لتوقعات من �إد�رة تر�مب، و�أد�ره نائب رئي�ض �ملركز 
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�آرون ديفيد ميلر Aaron David Miller و�ضارك فيه رئي�ض حترير “تاميز �أوف �إ�رس�ئيل” 

د�فيد هوروفيت�ض David Horovitz، �إن هذه �خلطوة �ضتدفعه �إىل �ل�ضتقالة على �لفور من 

.
113

من�ضب كبري �ملفاو�ضني �لفل�ضطينيني

�حلركة  حر�ض  مرزوق  �أبو  مو�ضى  حما�ض  حلركة  �ل�ضيا�ضي  �ملكتب  رئي�ض  نائب  �أكد   •

عديدة  تنازلت  قدمت  �حلركة  �أن  على  م�ضدد�ً  �لوطنية،  و�لوحدة  �مل�ضاحلة  حتقيق  على 

حركة  �إن  �لف�ضائية،  �لأق�ضى  قناة  مع  خا�ضة  مقابلة  يف  مرزوق،  �أبو  وقال  لتحقيقهما. 

�أن مردفاً  �مل�ضاحلة،  نحو  بالتوجه  قر�ر  لديها  ولي�ض  حقيقية  م�ضاحلة  تريد  ل   فتح 

حممود عبا�ض ما ز�ل يرف�ض تنفيذ ما �ُتفق عليه من عقد �لت�رسيعي و�لإطار �لقيادي �ملوؤقت 

.
114

ملنظمة �لتحرير

�ضتتو��ضل  طيار  بدون  �لطائر�ت  �ضناعة  �أن  حما�ض،  حركة  يف  �لقيادي  حّماد،  فتحي  �أكد   •

و�ضت�ضهد تطور�ً يف �مل�ضتقبل، “لأن �ل�ضهيد �لتون�ضي �ملهند�ض حممد �لزو�ري ترك تالميذ له 

د �ضوكًة  يف كتائب �لق�ضام”. وقال حّماد �إن مقاومة حما�ض �ملتو��ضلة يف وجه �لحتالل جُت�ضِّ

يف حلق “�إ�رس�ئيل”، و�إن �لدول �لغربية وكثري من �لدول �لعربية تعادي حما�ض لأنها تقاوم 

.
115

“�إ�رس�ئيل” وتعيد �ضياغة �لو�قع
قال ع�ضو �للجنة �ملركزية حلركة فتح حممد ��ضتية �إن “�إ�رس�ئيل” تدمر �إمكانية �إقامة دولة   •

فل�ضطينية ب�ضكل ممنهج، عرب �أربع طرق، هي: دفع �ملقد�ضيني خارج �جلد�ر، وتهويد �لأغو�ر 

�لفل�ضطينية، وعزل منطقة ج كمخزون جغر�يف لتو�ضيع �ل�ضتيطان، وعزل قطاع غزة وف�ضله 

�لطبيعية  �ملو�رد  تدير  ول  �ل�ضكان،  تدير  �حلايل  بو�ضعها  �ل�ضلطة  �إن  ��ضتية  وقال  بالكامل. 

.
116

و�ملعابر، ول ت�ضيطر على �ملقدر�ت �لوطنية لل�ضعب �لفل�ضطيني

�أ�ضدرت �ل�رسطة �لإ�رس�ئيلية �أمر�ً مبنع �لنائب يف �لكني�ضت با�ضل غطا�ض من �ل�ضفر، بد�عي   •

�ملعروفة  �لإ�رس�ئيلية  �ل�رسطة  يف  و�جلرمية  �لف�ضاد  مكافحة  وحدة  يف  للتحقيق  مطلوب  �أنه 

“�لدولة”  �أمن  مت�ض  خطرية  خمالفات  �رتكاب  ب�ضبهة   Lahav 433 �أو   433 لهف  بت�ضمية 

.
117

بـ“ت�رسيبه 12 هاتفاً حممولً �إىل �أ�ضريين �أمنيني” يف �ضجن �إ�رس�ئيلي

�ضورية،  يف  فل�ضطينياً   3,411 مقتل  �ضورية  فل�ضطينيي  �أجل  من  �لعمل  جمموعة  وّثقت   •

�أن وذكرت  �مر�أة.   455 بينهم  �أعو�م،  خم�ضة  من  �أكرث  منذ  هناك  �لد�ئر  �ل�رس�ع   جر�ء 

.
118

1,277 فل�ضطينياً قتلو� يف خميم �لريموك لالجئني �لفل�ضطينيني

دعا �جتماع وزر�ء �ل�ضياحة �لعرب، �ملنعقد يف �ضلطنة ُعمان، �إىل ت�ضجيع جهود زيارة فل�ضطني   •

و�حلفاظ على تر�ثها �لأثري. وحّث �لوزر�ء �لوفود �لعربية على �لتنويه و�لرتويج يف �ملحافل 

�لدعاء�ت  فل�ضطينية، وتكذيب  �آثار  �ملحتلة هي  �لأر��ضي  �ملوجودة يف  “�لآثار  �أن  كافة على 
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“�لإ�رس�ئيلية” يف هذ� �ل�ضاأن”، وتاأمني �تفاقيات �ضياحية مع دول �أمريكا �جلنوبية لدعم زيارة 
�ل�ضفة �لغربية و�لقطاع وحتديد�ً مدينة �لقد�ض، من قبل مو�طني هذه �لدول، تاأييد�ً لوجهة 

�لنظر �لفل�ضطينية يف ت�ضجيع زيارة مدينة �لقد�ض وعدم �عتبارها تطبيعاً، وذلك بناء على طلب 

.
119

�جلانب �لفل�ضطيني

الثالثاء، 2016/12/20

قال �لنائب جمال �لطري�وي �إنه جتري م�ضاور�ت لعقد جل�ضة ��ضتثنائية للمجل�ض �لت�رسيعي   •

�لأع�ضاء  عن  �حل�ضانة  برفع  �لد�ضتورية  �ملحكمة  قر�ر  قانونية  مدى  “لبحث  �لفل�ضطيني، 

.
�خلم�ضة”120

قال رئي�ض �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل �جتماع مع مر��ضلني �أجانب يف �لقد�ض:   •

“نحن م�ضتعدون ل�ضتقبال �لن�ضاء و�لأطفال �مل�ضابني وكذلك �لرجال �إن كانو� غري مقاتلني.. 
ونقلهم �إىل �إ�رس�ئيل لرعايتهم يف م�ضت�ضفياتنا كما فعلنا مع �آلف �ملدنيني �ل�ضوريني”. و�أ�ضار 

لل�ضحايا  �لطبية  م�ضاعدتنا  نطاق  لتو�ضيع  طرق  �إيجاد  �خلارجية  وز�رة  “من  طلب  �أنه  �إىل 

.
�ملدنيني يف �لأزمة �ل�ضورية خا�ضة يف حلب”121

قال وزير �لدفاع �لإ�رس�ئيلي �أفيجدور ليربمان تعقيباً على �غتيال مهند�ض �لطري�ن �لتون�ضي   •

حممد �لزو�ري �إنه �إذ� ما قتل �ضخ�ض يف تون�ض فمن �ملفرت�ض �أل يكون ن�ضري�ً لل�ضالم. و�ضدد 

.
122

ليربمان على �أن “�إ�رس�ئيل” تفعل ما يجب �لقيام به للدفاع عن م�ضاحلها

�أع�ضاء  �إرد�ن مبنع  �لد�خلي جلعاد  �لكني�ضت �لإ�رس�ئيلي على مبادرة وزير �لأمن  �ضادقت   •

�إرد�ن،  �لكني�ضت ب�ضاأن مبادرة  �لأمنيني. وبح�ضب قر�ر جلنة  �لأ�رسى  �لكني�ضت من زيارة 

فاإن “زيارة �لأ�رسى �لأمنيني ل تدخل �ضمن ح�ضانة �أع�ضاء �لكني�ضت، بذريعة �مل�ّض �ملحتمل 

.
باأمن �لدولة”123

�ملخت�ض  و�لق�ضاء  �لبتد�ئية  تون�ض  حمكمة  يف  �لعامة  �لنيابة  با�ضم  �لر�ضمي  �ملتحدث  قال   •

مبكافحة �لإرهاب �ضفيان �ل�ضليطي، �إن “حمكمة �ضفاق�ض �أحالت ملف �غتيال �لزو�ري” على 

.
124

�لق�ضاء �ملخت�ض

�أعلنت وكالة �لأونرو� توظيف 600 معلم م�ضاند )300 معلم لغة عربية، و300 معلم ريا�ضيات(،   •

 ،Graduate Training Programme )GTP( )ضمن برنامج تدريب �خلريجني )جي تي بي�

�ضعاف  غزة،  قطاع  يف  �لالجئني  للطالب  �لأكادميي  �لأد�ء  لتح�ضني  جهودها  من  كجزء 

.
125

�لتح�ضيل
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الأربعاء، 2016/12/21

�رسعية  بعدم  �ملتعلق  �لقانونية  �للجنة  تقرير  بالإجماع  �لفل�ضطيني  �لت�رسيعي  �ملجل�ض  �أقر   •

�ملحكمة �لد�ضتورية وقر�ر رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�ض رفع �حل�ضانة عن عدد 

من �لنو�ب، و�لذي عّده باطالً وغري د�ضتوري. و�ضارك يف �جلل�ضة �لطارئة 15 نائباً عن حركة 

فتح يف قطاع غزة و�ل�ضفة �لغربية، �إ�ضافة �إىل نو�ب كتلة �لتغيري و�لإ�ضالح. وقال �لنائب عن 

�جلبهة �ل�ضعبية جميل �ملجدلوي �إن كتلة �أبو علي م�ضطفى قررت مقاطعة �جلل�ضة لأن “مثل 

.
هذه �جلل�ضات حتتاج �إىل تو�فق وطني، ول نريد �أن نزيد �لأمور تعقيد�ً”126

�أكد ع�ضو �ملكتب �ل�ضيا�ضي حلركة حما�ض روحي م�ضتهى �أن �لحتالل �لإ�رس�ئيلي �ضيدفع   •

�لثمن مقابل �لإفر�ج عن جنوده �ملاأ�ضورين لدى حما�ض. وقال م�ضتهى، خالل حو�ر خا�ض 

مع قناة �لأق�ضى �لف�ضائية، �إن �لحتالل حاول مع عدة جهات ودول �أن ي�ضتطلع معلومات 

حول جنوده �ملاأ�ضورين لدى حما�ض؛ لكن موقف �حلركة و��ضح يف �أنه “ل ميكن �لولوج باأي 

.
حو�ر جديد دون �أن يحرتم �لعدو �ضفقة وفاء �لأحر�ر”127

�لعليا  �لأمنية  �للجنة  �أن  �لعرد�ت  �أبو  لبنان فتحي  �لتحرير يف  �أمني �رس ف�ضائل منظمة  �أعلن   •

�ضكلت جلنة حتقيق، وقد با�رست عملها، ملعرفة من يقف ور�ء �لأحد�ث �لتي وقعت يف خميم 

 .
128

عني �حللوة، و�أ�ضفرت عن مقتل ثالثة �أ�ضخا�ض

60 �ضوتاً، 2017–2018، وذلك بغالبية  “�إ�رس�ئيل” لل�ضنتني  �ضادق �لكني�ضت على ميز�نية   • 

�ضيكل مليار   906.8 لل�ضنتني  �مليز�نية  حجم  وبلغ  �ضوتاً.   48 معار�ضة   مقابل 

�ضيكل  مليار   446.8 �إىل   2017 �ضنة  ميز�نية  حجم  ي�ضل  بحيث  دولر(،  مليار   235 )نحو 

�ضيكل مليار   460 �إىل   2018 �لعام  ميز�نية  ت�ضل  حني  يف  دولر(،  مليار   115.8  )نحو 

.
129

)نحو 119.2 مليار دولر(

دعا �ل�ضفري �لإ�رس�ئيلي لدى �لوليات �ملتحدة رون ديرمر �لإد�رة �لأمريكية �جلديدة �إىل نقل   •

�أن نقل �ل�ضفارة �ضوف يدفع  �إىل �لقد�ض، وذلك بادعاء  �أبيب  �ضفارة �لوليات �ملتحدة من تل 

.
نحو “�ل�ضالم”130

حماولة  بدعوى   2016/11/25 يف  �لإ�رس�ئيلية  �ل�رسطة  قتلته  فل�ضطيني  فتى  عائلة  رف�ضت   •

تنفيذه عملية طعن، �ل�رسوط �لتي و�ضعتها �ل�ضلطات �لإ�رس�ئيلية لت�ضليم جثمانه. وذكرت 

بنكياً  �إيد�عاً  ت�ضع  �أن  عليها  �أن  �أبلغتها  �لإ�رس�ئيلية  �ل�ضلطات  �أن  �لعائلة  من  مقربة  م�ضادر 

5 �آلف دولر( ك�رسط لت�ضلم جثمان �بنها ودفنه يف مقربة باب  20 �ألف �ضيكل )نحو  بقيمة 

.
131

�لأ�ضباط بالقد�ض، وبعدد حمدود من �مل�ضيعني، ويف �ضاعات �لليل �ملتاأخرة



538

اليوميات الفل�سطينية

�ملنعقدة يف جدة،   11 �لـ  �لإ�ضالمي، يف ختام دورتهم  �لتعاون  �إعالم دول منظمة  دعا وزر�ء   •

�أي �إجر�ء�ت يكون من �ضاأنها توتري �ملنطقة، وت�ضجيع �لحتالل  �لإد�رة �لأمريكية �إىل وقف 

�لإ�رس�ئيلي على مو��ضلة �نتهاكاته للقانون �لدويل و�لإن�ضاين، و�أكدو� رف�ضهم ب�ضكل قاطع 

.
132

نقل �ضفارة �أّي دولة �إىل �لقد�ض

�لر�بع لوزر�ء خارجية دول جامعة �لدول �لعربية و�لحتاد �لأوروبي، �لذي  ندد �لجتماع   •

�نعقد يف �لعا�ضمة �مل�رسية، بال�ضيا�ضات و�ملمار�ضات �لإ�رس�ئيلية “�أحادية �جلانب”، ودعا يف 

.
133

�لوقت ذ�ته �إىل رفع فوري للح�ضار �ملفرو�ض على قطاع غزة منذ ع�رس �ضنو�ت

�أعلنت بيكي نورتون دنلوب Becky Norton Dunlop، �إحدى م�ضاعد�ت �لرئي�ض �لأمريكي   •

“�إ�رس�ئيل”، ولي�ضت  �أنها ترى يف �ل�ضفة �لغربية جزء�ً ل يتجز�أ من  �ملنتخب دونالد تر�مب، 

�لتي �ضاركت يف جولة على �مل�ضتعمر�ت  مكاناً تقوم فيه دولة فل�ضطينية. و�أ�ضافت دنلوب، 

�ليهودية يف �ل�ضفة �لغربية مع وفد من �أع�ضاء �لكوجنر�ض �لأمريكي عن �حلزب �جلمهوري 

و�أع�ضاء يف �لربملان �لأوروبي، �أنها حتمل �ضعور�ً قوياً من �لتعاطف مع �مل�ضتعمر�ت، وترى 

.
134

�أن من حّق �لإ�رس�ئيليني �ل�ضكن و�لبناء �أينما �أر�دو� يف وطنهم

اخلمي�س، 2016/12/22

طلبت م�رس، على نحو مفاجئ وغري متوقع، من جمل�ض �لأمن �إرجاء �لت�ضويت على م�رسوع   •

“�ضدمة” للجانب �لفل�ضطيني.  قر�ر �ضّد �ل�ضتيطان من دون حتديد موعد جديد، ما �ضكل 

وقالت م�ضادر �أمريكية �إن “�ضغوطاً مبا�رسة من رئي�ض �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي بنيامني نتنياهو 

على �لرئي�ض �مل�رسي عبد �لفتاح �ل�ضي�ضي كانت ور�ء �لتاأجيل”، كا�ضفة �أن �جلانب �لأمريكي 

و�ل�ضنغال  وماليزيا  وفنزويال  نيوزيلند�  �أن  ديبلوما�ضية  مذكرة  وك�ضفت  بذلك”.  “تفاجاأ 
يف  تو�ضح  مل  �إذ�  باأنها  م�رس  و�أبلغو�  �مل�رسوع،  طرح  عن  تر�جعها  ب�ضاأن  م�رس  �أنذرت 

�ل�ضاعات �لقليلة �ملقبلة ما �إن كانت تعتزم �لدعوة لإجر�ء ت�ضويت على م�رسوع �لقر�ر، فاإنهم 

.
135

يحتفظون بحق طرحه على جمل�ض �لأمن

قال وزير �خلارجية �لفل�ضطينية ريا�ض �ملالكي، يف �أّول تعليق ر�ضمي على تاأجيل �لت�ضويت   •

�إنه كان يوجد  على م�رسوع قر�ر جتميد �ل�ضتيطان �لإ�رس�ئيلي، بناء على طلب من م�رس، 

ت�ضويت  هناك  و�ضيكون  �لت�ضويت،  عن  �ضتمتنع  �ملتحدة  �لوليات  �أن  جد�ً  قوية  “�إ�ضار�ت 
بالإجماع من بقية �لدول، وهذ� كان مبثابة �نت�ضار، و�لآن حتول �إىل �نتحار”. ونفى �ملالكي 

�جلانب  مع  بالتو�فق  “مّت  �لقر�ر  م�رسوع  على  �لت�ضويت  بتاأجيل  �مل�رسي  �لقر�ر  يكون  �أن 

.
�لفل�ضطيني”136
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�لت�رسيعي  �ملجل�ض  �أن  �لأحمد،  عز�م  �لربملانية  فتح  كتلة  ورئي�ض  �ملركزية  �للجنة  ع�ضو  �أكد   •

معطل منذ 2007/7/12، ومل يعقد �أي �جتماع له منذ ذلك �لتاريخ ب�ضبب �لنق�ضام، ومل ي�ضمع 

على  قانونية  جل�ضة  �أي  عقد  قد  “�لت�رسيعي”  يكون  �أن  نافياً  �جتمع،  �ملجل�ض  �إن  قال  �أحد�ً 

.
137

�لإطالق

�أعلنت قو�ت �لحتالل �لإ�رس�ئيلي �عتقال خلية ت�ضم 20 �ضخ�ضاً من حركة حما�ض غالبيتهم   •

و�مل�ضتوطنني  �جلنود  �ضّد  ��ضت�ضهادية  عمليات  لتنفيذ  تخطط  كانت  �أنها  بزعم  نابل�ض؛  من 

.
138

د�خل �لأر�ضي �ملحتلة منذ �ضنة 1948، وتنفيذ هجمات �إطالق نار يف �ل�ضفة �لغربية

�عتقلت �ل�رسطة �لإ�رس�ئيلية �لنائب يف �لكني�ضت با�ضل غطا�ض، وذلك بعد �ضاعات من �لتحقيق   •

.
139

معه بزعم نقله هو�تف خليوية لأ�رسى

�لذي  �لطعام  عن  �ملفتوح  �إ�رس�بهما  وقف  عن  فارة  �أبو  و�أحمد  �ضديد  �أن�ض  �لأ�ضري�ن  �أعلن   •

��ضتمر 90 يوماً متو��ضلة، بعد �أن تلقيهما قر�ر�ً بالتجديد لعتقالهما �إد�رياً مرة و�حدة ملدة 

.
140

�أربعة �ضهور

�ل�ضتباكات  جتدد  يف  �آخرين  �أربعة  و�إ�ضابة  مدين  مبقتل  لبنان  يف  �جلزيرة  مر��ضل  �أفاد   •

من وعنا�رس  �إ�ضالميني  م�ضلحني  بني  لبنان،  جنوب  �ضيد�  مدينة  يف  �حللوة  عني  خميم   يف 

.
141

حركة فتح

�نتفا�ضة  �ضهد�ء  عدد  �إن  و�لفل�ضطيني،  �لإ�رس�ئيلي  �ل�ضاأن  لدر��ضات  �لقد�ض  مركز  قال   •

طفالً،  77 بينهم  �ضهيد�ً،   270 بلغ   ،2015 �أكتوبر  �لأول/  ت�رسين  يف  �نطلقت  �لتي   �لقد�ض 

.
142

و24 �ضهيدة

�إىل  �أوباما  بار�ك  وليته  �ملنتهية  �لرئي�ض  تر�مب  دونالد  �ملنتخب  �لأمريكي  �لرئي�ض  دعا   •

يف  �لإ�رس�ئيلي  �ل�ضتيطان  لوقف  يدعو  �أممي  قر�ر  �ضّد  )�لفيتو(  �لنق�ض  حّق  ��ضتخد�م 

�إن  بالقول  �لنق�ض  حّق  ��ضتخد�م  �إىل  دعوته  تر�مب  وعلل  �ملحتلة.  �لفل�ضطينية  �لأر��ضي 

مترير �لقر�ر �ضيجعل “�إ�رس�ئيل” يف موقف تفاو�ضي �أ�ضعف، “ولن يكون عادلً للغاية لكل 

.
�لإ�رس�ئيليني”143

اجلمعة، 2016/12/23

بتاأييد 14 ع�ضو�ً و�متناع �لوليات �ملتحدة عن �لت�ضويت، �عتمد جمل�ض �لأمن �لدويل �لقر�ر   •

رقم 2334 �لذي كرر مطالبة “�إ�رس�ئيل” باأن توقف فور�ً، وعلى نحو كامل جميع �لأن�ضطة 

�لذي  �لقر�ر،  و�أكد  �لقد�ض.  �رسقي  فيها  مبا  �ملحتلة  �لفل�ضطينية  �لأر�ض  يف  �ل�ضتيطانية 

“�إ�رس�ئيل”  �إن�ضاء  �أن  جديد،  من  ونيوزيلند�،  وماليزيا  وفنزويال  �ل�ضنغال  م�رسوعه  قدمت 
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لي�ض  �لقد�ض،  �رسقي  فيها  مبا   1967 �ضنة  منذ  �ملحتلة  �لفل�ضطينية  �لأر�ض  يف  للم�ضتعمر�ت 

�أمام  �لدويل، وعقبة كربى  �لقانون  �نتهاكاً �ضارخاً مبوجب  �أي �رسعية قانونية، وي�ضكل  له 

حتقيق حّل �لدولتني و�إحالل “�ل�ضالم” �لعادل و�لد�ئم و�ل�ضامل. و�أكد �لقر�ر �أنه لن يعرتف 

بالقد�ض،  يتعلق  فيما  ذلك  يف  مبا   1967 يونيو  حزير�ن/  من  �لر�بع  خطوط  يف  تغيري�ت  باأي 

.
144

�ضوى �لتغيري�ت �لتي يتفق عليها �لطرفان من خالل �ملفاو�ضات

قال �لناطق �لر�ضمي با�ضم رئا�ضة �ل�ضلطة �لفل�ضطينية نبيل �أبو ردينة، �إن قر�ر جمل�ض �لأمن   •

�لدويل باإد�نة �ل�ضتيطان �لإ�رس�ئيلي يف �لأر��ضي �لفل�ضطينية و�ملطالبة بوقفه “�ضفعة كبرية 

.
لل�ضيا�ضة �لإ�رس�ئيلية”145

�لتي  �لدول  ُتثمن موقف  �إن حركة حما�ض  با�ضم حركة حما�ض،  �لناطق  قال فوزي برهوم،   •

�أر�ضه وممتلكاته، ورف�ضت  �لفل�ضطيني يف  �ل�ضعب  �لأمن مع حّق  �ضوتت يف جل�ضة جمل�ض 

�ضيا�ضة �لحتالل �لإ�رس�ئيلي �ل�ضتيطانية �لعدو�نية بحقه، و“نرحب بهذ� �لتحول و�لتطور 

�ملهم يف �ملو�قف �لدولية �لد�عمة للحق �لفل�ضطيني يف �ملحافل �لدولية، ونطالب مبزيد من هذه 

.
�ملو�قف �مل�ضاندة لعد�لة �لق�ضية �لفل�ضطينية و�لعمل على �إنهاء �لحتالل”146

 2016 �ضنة  �حل�ضار،  ملو�جهة  �ل�ضعبية  �للجنة  رئي�ض  �خل�رسي،  جمال  �لنائب  و�ضف   •

يف  يز�لون  ما  فل�ضطيني  �ألف   70 نحو  �أن  �إىل  �لنظر  ولفت  غزة.  قطاع  على  �لأ�ضو�أ  باأنها 

�إن وقال:  �ضعبة.  �إن�ضانية  �أو�ضاعاً  ويعي�ضون  منازلهم،  بناء  عدم  ب�ضبب  �مل�رسدين؛   عد�د 

9 �آلف منزل من �أ�ضل 12 �ألفاً دمرت كليّاً مل ُيَعد �إعمارها بعد؛ ب�ضبب عر�قيل �لحتالل. وبنّي 

�أن معدلت �لفقر و�لبطالة يف �لقطاع تو��ضلت بال�ضعود �إىل م�ضتويات غري طبيعية وخميفة؛ 

يف   ،%60 من  �قرتبت  �ل�ضباب  بني  �لبطالة  ون�ضبة  �لفقر،  خّط  حتت   %80 نحو  يعي�ض  حيث 

.
147

�زدياد رهيب وخطري

عّقب مكتب رئي�ض �لوزر�ء بنيامني نتنياهو على قر�ر جمل�ض �لأمن 2334: “�إ�رس�ئيل ترف�ض   •

رف�ضاً قاطعاً �لقر�ر �مل�ضني �ملعادي لإ�رس�ئيل �لتي ]�لذي[ مّت تبنيه يف �لأمم �ملتحدة ولن تلتزم 

به”. و�أ�ضار �ملكتب �إىل �أن “�إد�رة �أوباما مل تد�فع عن �إ�رس�ئيل �ضّد هذه �ملالحقة يف �لأمم �ملتحدة 

�لرئي�ض  مع  �لعمل  �إىل  قدماً  تتطلع  �إ�رس�ئيل  �لكو�لي�ض.  ور�ء  معها  تعاونت  هي  بل  فح�ضب، 

�ضو�ء،  حّد  على  ودميوقر�طيني  جمهوريني  �لكوجنر�ض،  يف  �أ�ضدقائنا  ومع  تر�مب  �ملنتخب 

من �أجل �إلغاء تد�عيات هذ� �لقر�ر”. كما �أوعز نتنياهو �إىل �ضفريي “�إ�رس�ئيل” يف نيوزيالند� 

.
148

و�ل�ضنغال بالعودة فور�ً �إىل “�إ�رس�ئيل” لإجر�ء م�ضاور�ت
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ال�سبت، 2016/12/24

لوزير  �ملرتقبة  �لزيارة  باإلغاء  �أمر  �أنه  نتنياهو  بنيامني  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  رئي�ض  �أعلن   •

�خلارجية �ل�ضنغايل �لتي كان من �ملزمع �لقيام بها بعد ثالثة �أ�ضابيع. وطالب وز�رة �خلارجية 

زيار�ت  باإلغاء  �أمر  كما  �ل�ضنغال.  �إىل  تقدم  �لتي  �لإ�رس�ئيلية  �مل�ضاعد�ت  بر�مج  جميع  باإلغاء 

.
149

�ضفريي نيوزيالند� و�ل�ضنغال �ملعتمدين لدى “�إ�رس�ئيل” ول يقيمان فيها

�إن قر�ر جمل�ض �لأمن �لدويل �ضّد �ل�ضتيطان  قال رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�ض   •

�لإ�رس�ئيلي “فتح �لباب من �أجل �ملفاو�ضات و�ل�ضالم”. وو�ضف عبا�ض �لقر�ر باأنه “�نت�ضار 

.
معنوي”150

رف�ضت �جلبهة �ل�ضعبية لتحرير فل�ضطني �إغالق �ل�ضلطات �لبلغارية ملف �لقيادي يف �جلبهة   •

عمر �لنايف، �لذي ُقتل يف �ل�ضفارة �لفل�ضطينية ب�ضوفيا يف 2016/2/26، و�عتبار �غتياله عملية 

�نتحار. وقالت �جلبهة، يف بيان لها، �إن �إغالق ملف �لنايف بهذه �لطريقة هو مبثابة خ�ضوع 

.
151

من �ل�ضلطات �لبلغارية لل�ضغوط �لإ�رس�ئيلية، موؤكدة �أنها �ضت�ضتمر يف متابعة �لق�ضية

�أعلن وزير �لدفاع �لإ�رس�ئيلي �أفيجدور ليربمان رف�ضه للقر�ر 2334، وقال: “�أي قر�ر ي�ضدر   •

من �أي مكان لن يغري من مكانة �لقد�ض بالن�ضبة للحكومة، فهي مثلها مثل �مل�ضتوطنات ولن 

.
تتنازل عنها �حلكومة”152

حّملت ع�ضو �لكني�ضت �لإ�رس�ئيلي ت�ضيبي ليفني رئي�ض �لوزر�ء بنيامني نتنياهو، م�ضوؤولية   •

تبني جمل�ض �لأمن لقر�ر وقف �ل�ضتيطان، وطالبته بـ“�لتنحي و�لعودة �إىل �لبيت”. و�ضددت 

�لبناء  �إد�نة  قر�ر  �لأمن  جمل�ض  تبني  ور�ء  يقف  �ل�ضخ�ضي  نتنياهو  “تق�ضري  �أن  على  ليفني 

.
�ل�ضتيطاين”153

�لأمن  جمل�ض  قر�ر  هرت�ضوغ،  �إ�ضحق  �ل�ضهيوين”،  و“�ملع�ضكر  �ملعار�ضة  رئي�ض  و�ضف   •

وقال  �ل�ضنو�ت.  ع�رس�ت  مثله  تعرف  مل  لإ�رس�ئيل”  ��ضرت�تيجي  “�ضقوط  باأنه   2334 رقم 

.
154

هرت�ضوغ، �لذي عار�ض �لقر�ر ب�ضدة، �إنه كان على �لوليات �ملتحدة �أن متنعه

�لطري�ن  مهند�ض  باغتيال  للتنديد  �لبالد  جنوبي  �ضفاق�ض  مدينة  يف  �لتون�ضيني  �آلف  تظاهر   •

�ضيا�ضيون  فيها  و�ضارك  �أهلية،  ومنظمات  نا�ضطون  �ملظاهر�ت  �إىل  ودعا  �لزو�ري.  حممد 

 .
155

ونقابيون

قالت وز�رة �خلارجية �لرو�ضية، يف بيان لها، �إن “جهود رو�ضيا تتجه �إىل هذ� �لهدف، وت�ضتمر   •

بتعزيز عملية �لتفاو�ض يف �ل�رسق �لأو�ضط، كع�ضو �لرباعية للو�ضطاء �لدوليني. نود �أن نذكر 

با�ضتعد�دنا ل�ضت�ضافة �لقادة �لفل�ضطينيني و�لإ�رس�ئيليني يف مو�ضكو، ناأمل �أن يكون تركيز 
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�لأطر�ف، على �لتعاون �لبناء و�لتقدم يف عملية �ل�ضالم يف �ل�رسق �لأو�ضط، �لتي �ضت�ضود يف 

 .
�مل�ضتقبل �لقريب”156

ر�أى وزير �خلارجية �لأمريكي جون كريي �أن �لقر�ر �لذي �تخذه جمل�ض �لأمن �لدويل حمق يف   •

�إد�نة �ل�ضتيطان �لإ�رس�ئيلي. وقال كريي، يف بيان له، �إن بالده مل ت�ضتخدم حّق �لنق�ض حيال 

�لقر�ر �لذي �تخذه جمل�ض �لأمن، لأنها ل تريد �أن تقف عائقاً �أمام قر�ر يوؤكد بو�ضوح �أنه على 

.
�جلانبني �لعمل من �أجل �حلفاظ على �إمكانية حتقيق “�ل�ضالم”157

الأحد، 2016/12/25

�أكد رئي�ض �ملكتب �ل�ضيا�ضي حلركة حما�ض خالد م�ضعل، خالل كلمة له يف لقاء مفتوح مع طلبة   •

�جلامعات �لرتكية يف مدينة �إ�ضطنبول، �أن �ل�ضهيد حممد �لزو�ري منوذج عظيم قدمته تون�ض 

لفل�ضطني، د�عياً �لأمة �أن حتذو حذوها يف تقدمي طالئعها ملو�جهة �لحتالل �لإ�رس�ئيلي. وحول 

قر�ر �إد�نة جمل�ض �لأمن لال�ضتيطان، �أكد م�ضعل �أن �لقر�ر خطوة يف �لجتاه �ل�ضحيح، مبيناً 

�أنه رّد �لعتبار لل�ضعب �لفل�ضطيني، و�أنه جاء ت�ضويباً لبع�ض �لأخطاء �لأمريكية و�لدولية. 

وعدَّ م�ضعل �لقر�ر خطوة مهمة وموؤثرة لكنه ل يكفي. وقال �إن كل م�رسوع ل يعيد فل�ضطني 

مع  ملتحمة  غزة  يف  �لقيادة  �أن  و�أّكد  حالً.  لي�ض  �أر�ضه  �إىل  حر�ً  و�ل�ضعب  و�لأق�ضى  و�لقد�ض 

.
158

�ملقاومة و�ل�ضعب، يف حالة منوذجية فريدة، ول يهزمها �أحد

دعا رئي�ض كتلة فتح �لربملانية، وع�ضو جلنتها �ملركزية، عز�م �لأحمد �إىل تو�ضيع نطاق �ملقاومة   •

�ل�ضعبية ن�رسًة لالأ�رسى، موؤكد�ً �أنه لن يتم توقيع “�تفاق �ضالم” مع “�إ�رس�ئيل”، حتى يتم 

.
159

تبيي�ض �ل�ضجون و�إطالق �رس�ح جميع �لأ�رسى

بقطع  �لحتالل  جي�ض  لقادة  تعليماته  ليربمان  �أفيجدور  �لإ�رس�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أ�ضدر   •

2334. و�أمر ليربمان  �لقر�ر  �أعقاب �ضدور  �لفل�ضطينيني، يف  �مل�ضوؤولني  �لعالقات مع  جميع 

وقف  �إىل  �ملدنية(،  )�لإد�رة  �لفل�ضطينية  �لأر��ضي  يف  �حلكومية  �لأن�ضطة  ومن�ضق  �جلي�ض، 

كافة �لت�ضالت مع �ملمثلني �ل�ضيا�ضيني لل�ضلطة �لفل�ضطينية و�ملدنيني �لفل�ضطينيني، وكذلك 

�أوعز ليربمان جلي�ض  �ل�ضيا�ضية و�ملدنية. ومع ذلك،  �مل�ضائل  �لتعاون يف  �أ�ضكال  �إنهاء جميع 

�لأمنية  �مل�ضائل  ب�ضاأن  للتن�ضيق  �لفل�ضطينية  �لأمنية  �لأجهزة  مع  �لعمل  مبو��ضلة  �لحتالل 

.
160

)�لتن�ضيق �لأمني(، �لتي ُتعّد حيوية ل�ضمان �لهدوء يف �ل�ضفة �لغربية

ف�ضائية  على  �لورتاين،  نوفل  �لتون�ضي  �لإعالمي  يقدمه  �لذي  با�ض”  “ل  برنامج  عر�ض   •

“�حلو�ر” �لتون�ضية، �ضور�ً ح�رسية من د�خل �ملخترب �لذي كان يعكف فيه �ملهند�ض �ل�ضهيد 
�لورتاين  ُبعد. و��ضت�ضاف  بها عن  �لتحكم  يتم  �إن�ضاء طائرة وغو��ضة  �لزو�ري على  حممد 
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رئي�ض حترير موقع “�ل�ضدى” �لإخباري ر��ضد �خلياري، �لذي قال �إنه ح�ضل على معلوماتٍ 

خالل  �لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  مع  �لبحرية  �ملعركة  لقلب  يخطط  كان  �لزو�ري  باأن  ح�رسيةٍ 

عن  معلومات  جتميع  يف  �لق�ضام  كتائب  ��ضتخدمتها  �لتي  �أبابيل  طائرة  و�أن  �لقادمة،  �ملعركة 

.
161

مو�قع �إ�رس�ئيلية هي �ضناعة تون�ضية

�لإ�رس�ئيلي  �ل�ضتيطان  �ضّد  �لدويل  �لأمن  جمل�ض  يف  ت�ضويتها  عن  �ل�ضنغال  د�فعت   •

غو�ي �ضيدو  �حلكومة  با�ضم  �ملتحدث  وقال  �ملحتلة،  �لفل�ضطينية  �لأر��ضي   يف 

Seydou Gueye عرب �لتلفزيون �لعام باأنه “يجب �لإ�ضادة مبوقف �ل�ضنغال. �ملجتمع �لدويل 

يرحب مبوقف �ل�ضنغال وخ�ضو�ضاً �لدول �مل�ضلمة”. و�أ�ضاف �ملتحدث: “حر�ضت �ل�ضنغال 

على �أن تكون من�ضجمة مع روؤيتها للدبلوما�ضية. منذ 1975، ترت�أ�ض �ل�ضنغال جلنة ممار�ضة 

�ل�ضعب  تدعم  لأنها  �إ�رس�ئيل  �ضد  لي�ضت  �ل�ضنغال  �لفل�ضطيني.  لل�ضعب  �لر��ضخة  �حلقوق 

.
�لفل�ضطيني”162

�لدويل،  �لأمن  جمل�ض  يف  �ل�ضتيطان  بتجميد  يق�ضي  قر�ر  مل�رسوع  �ضحبها  م�رس  بّررت   •

باللون  �مل�رسوع  طرح  قررت  م�رس  �إن  �خلارجية  وز�رة  با�ضم  �لر�ضمي  �ملتحدث  وقال 

�لت�ضاور  عملية  بانتهاء  �لفل�ضطيني  �جلانب  من  �إخطارها  فور  �لأمن  جمل�ض  �أمام  �لأزرق 

�مل�رسوع،  على  �لنق�ض  حّق  ��ضتخد�م  عدم  من  للتاأكد  �لوقت  من  �ملزيد  طلبت  �أنها  �إل  حوله، 

�لنتقالية هو �لعرت��ض  �لإد�رة  �أن موقف  �ملنتخب  �لأمريكي  �لرئي�ض  �أعلن  �أن  ل �ضيّما بعد 

با�ضم  �ملتحدث  و�أ�ضاف  �لفيتو.  با�ضتخد�م  �لأمريكية �حلالية  �لإد�رة  �مل�رسوع، مطالباً  على 

�لقر�ر،  �لفيتو على م�رسوع  ��ضتمر�ر وجود �حتمالت ل�ضتخد�م  �أنه على �ضوء  �خلارجية 

من  بالرغم  عليه  �لفوري  بالت�ضويت  �ملجل�ض  �أع�ضاء  وبع�ض  �لفل�ضطيني  �جلانب  ومت�ضك 

�إعاقته  عدم  من  للتاأكد  �لوقت  من  �ملزيد  لإتاحة  �مل�رسوع  �ضحب  م�رس  قررت  فقد  �ملخاطر، 

ذ�ته �لن�ض  طرح  �إعادة  على  �أخرى  دول  و�ضجع  لحقاً،  بالفعل  حتقق  ما  وهو   بالفيتو، 

.
163

للت�ضويت

نحو �أن  ر�ضمي  تقرير  يف  �ل�ضتيطان  ومقاومة  �لأر�ض  عن  للدفاع  �لوطني  �ملكتب  �أفاد   • 

430 �ألف م�ضتوطن يعي�ضون يف �ل�ضفة �لغربية با�ضتثناء �لقد�ض، بينما يتو�جد بالقد�ض �ملحتلة 

.
164

�أكرث من 200 �ألف م�ضتوطن

الإثنني، 2016/12/26

�لعربية، وجميع  و�أمتنا  �لفل�ضطيني  “�ضعبنا  �لفل�ضطينية حممود عبا�ض،  �ل�ضلطة  هناأ رئي�ض   •

�لأ�ضدقاء يف �لعامل، بح�ضول دولة فل�ضطني على قر�ر جمل�ض �لأمن �لدويل رقم 2334 �خلا�ض 
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بال�ضتيطان”. وقال: “نحن نعتقد �أن هذ� �لقر�ر �أ�ضبح و��ضحاً لإ�رس�ئيل ب�رسورة �لمتثال 

�ملحتلة عام  �إ�رس�ئيل و�لأر�ض  �ملعامالت بني  �لتمييز يف  �لدولية، مبا فيها  �ل�رسعية  لقر�ر�ت 

1967”. و�أ�ضار عبا�ض �إىل �أن �لقر�ر “ميهد �لطريق لنجاح �ملوؤمتر �لدويل لل�ضالم �لذي تدعو 

 .
�إليه فرن�ضا”165

من  �لأيام،  �ضحيفة  ن�رسته  حديث  يف  �ملالكي،  ريا�ض  �لفل�ضطيني  �خلارجية  وزير  حذر   •

فل�ضطني  فاإن  �لأمن،  جمل�ض  قر�ر  بعد  �ل�ضتيطان  يف  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  متادت  ما  �إذ�  �أنه 

�إىل �ملجل�ض جمدد�ً؛ لطلب قر�ر �ضمن �لبند �ل�ضابع من ميثاق �لأمم �ملتحدة  �ضتدر�ض �لتوجه 

Charter of the United Nations، و“رمبا نبد�أ باحلديث عن عقوبات تفر�ض على �إ�رس�ئيل 

فل�ضطني  �ن�ضمام  طلب  ُنفّعل  �ضوف  “�أننا  عن  �لنقاب  �ملالكي  وك�ضف  �لتوجه”.  لهذ�  نتيجة 

كدولة كاملة �لع�ضوية يف �لأمم �ملتحدة من خالل جمل�ض �لأمن، ونحن ندر�ض ذلك بكل جدية، 

�أما متى وكيف نبد�أ مبثل هذه �جلهود، هل نبد�أ بها �لآن قبل مغادرة �إد�رة �أوباما �أم مع بد�ية 

.
�لعام ب�ضكل تدريجي؟ كيف نقوم بذلك؟ هذ� كله قيد �لدر�ض”166

�أعلنت حركة فتح �أنه �ضيتم ت�ضكيل فريق فل�ضطيني ملتابعة قر�ر جمل�ض �لأمن �لدويل �لأخري   •

قر�ر  �إن  ��ضتيه،  حممد  للحركة  �ملركزية  �للجنة  ع�ضو  وقال  �لإ�رس�ئيلي.  �ل�ضتيطان  �ضّد 

جمل�ض �لأمن “يفتح �أبو�باً م�رسعة للحر�ك �لدويل �لدبلوما�ضي �لفل�ضطيني، فهو �عرت�ف دويل 

�لقر�ر  �أن  و�أ�ضاف  ��ضتمر�ره”.  مقبولً  يعد  ومل  قانوين  وغري  �رسعي  غري  �ل�ضتيطان  باأن 

على  ن�ّضت  و�لتي  فتح،  حلركة  �ل�ضابع  �ملوؤمتر  �أقرها  �لتي  �ل�ضرت�تيجية  �ضلب  يف  “ي�ضب 
�لقت�ضادية دولياً  �ملقاطعة  �لدولية، وتعزيز  للمنظمات  �ل�ضعبية، و�لذهاب  �ملقاومة  ت�ضجيع 

 .
على �إ�رس�ئيل”167

�لف�ضائل  مع  جرت  �ت�ضالت  عن  �لأحمد  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�ضو  ك�ضف   •

�أن  �إىل  ونوه  �لوطني.  �ملجل�ض  عقد  ترتيبات  لبحث  �ل�ضابع،  �لعام  �ملوؤمتر  عقب  �لفل�ضطينية، 

�خليار �لأول هو �أن ت�ضارك حما�ض و�جلهاد �لإ�ضالمي يف �ملجل�ض �لوطني �جلديد، ولكن ذلك 

بعقد  فيتمثل  �لثاين  �خليار  �أما  و�حدة،  حلكومة  و�لو�ضول  �ملوقعة  �لتفاقيات  تنفيذ  يلزمه 

�ملجل�ض �لوطني �لقائم حالياً، ولدى حما�ض حرية �مل�ضاركة، وذلك �إذ� ما ف�ضلت جهود ت�ضكيل 

.
168

حكومة و�حدة يف �ل�ضفة وقطاع غزة

نظمت حركة حما�ض وجناحها �لع�ضكري كتائب �لق�ضام حفل تاأبني لل�ضهيد �لق�ضامي �لطيار   •

�لتون�ضي �ملهند�ض حممد �لزو�ري. و�أكدت كتائب �لق�ضام �أن جرمية �غتيال �لزو�ري لن توؤثر 

يف معركة �لإعد�د و�لتجهيز، د�عيًة �ل�ضباب �لعربي �إىل �قتفاء �أثر �ل�ضهيد يف ح�ضد كل �لطاقات 
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با�ضم  ع�ضكري  متحدث  وقال  �لحتالل.  نحو  �لبنادق  وت�ضويب  �ل�ضحيحة،  �لوجهة  نحو 

�لكتائب �إن �ل�ضهيد �لزو�ري �أ�ضهم بعلمه يف تطوير قدر�ت �ملقاومة �لفل�ضطينية ب�ضورة نوعية 

وعميقة، م�ضري�ً �إىل �أن دماء �لعروبة و�لإ�ضالم �لتي جرت يف عروق �لزو�ري �ضتظل �ضارية 

.
169

ومتدفقة بالعطاء و�لإبد�ع

�نتقد وزير �لدفاع �لإ�رس�ئيلي �أفيجدور ليربمان، ب�ضدة، �ملوؤمتر �لدويل �لذي �ضتعقده فرن�ضا،   •

“�إ�رس�ئيل  “�إ�رس�ئيل”. وقال ليربمان، لأع�ضاء من حزب  د�عياً يهود فرن�ضا �إىل �لنتقال �إىل 

بيتنا”، يف ت�ضجيل ن�رسه �حلزب: “هذ� لي�ض موؤمتر �ضالم. هذه حماكمة �ضّد دولة �إ�رس�ئيل”. 

.
و�أ�ضاف �أن هذ� “موؤمتر يهدف فقط �إىل �لإ�رس�ر باأمن �إ�رس�ئيل و�ضمعتها �جليدة”170

�لأ�رسى  �لأ�ضو�أ على  2016 كانت  �إن �ضنة  �لأ�رسى يف �ضجون �لحتالل:  �أهايل  قال عدد من   •

�لفل�ضطينيني، �إذ �عتقلت قو�ت �لحتالل خالله �ضتة �آلف مو�طن بتهم خمتلفة. و�أكد موفق 

خالل ز�دت  �لحتالل  قو�ت  �أن  )ح�ضام(،  و�ملحررين  �لأ�رسى  جمعية  م�ضوؤول   حميد، 

�ضنة 2016 من وترية �لعتقال لالأ�رسى يف كافة �ملناطق �لفل�ضطينية؛ �ضملت 1,140 طفالً، وما 

 .
171

يزيد عن 135 �أ�ضرية، �إىل جانب �عتقال 2,000 مو�طن حتت بند �لعتقال �لإد�ري

يف �لعمل  �ضوق  و�ضع  �أن  لالأونرو�،  د�خلي  تقرير  يف  جاءت  وحتليالت  بيانات  �أظهرت   • 

.
172

قطاع غزة �أ�ضو�أ مما ُت�ضري �إليه معدلت �لبطالة �لعامة

قال �لرئي�ض �لتون�ضي �ل�ضابق �ملن�ضف �ملرزوقي، يف كلمة له ُعر�ضت خالل حفل تاأبني لل�ضهيد   •

على  “�أ�ضكركم  غزة:  مدينة  يف  �لع�ضكري  وجناحها  حما�ض  حركة  نظمته  �لزو�ري،  حممد 

لنا هذه �خلدمة �جلبارة؛ لأنكم وحدمت �ضعبنا”. و�أ�ضاف:  �أن توؤدو�  ��ضتطعتم  �لأقل؛ لأنكم 

“هذه �لوحدة �لنادرة هي �لتي جتلت خالل �لتظاهرة �ل�ضاخبة يف مدينة �ضفاق�ض )مظاهرة 
�أمر مل ي�ضبق له مثيل منذ  �ل�ضهيد �لزو�ري(، و�لتي �ضهدت خروج مئات �لآلف، هو  تاأبني 

]كانون �لأول[ دي�ضمرب �ملجيدة، �لتي مثلت �نطالقة �لربيع �لعربي”. و�أكد   17 �ندلع ثورة 

يف نهاية كلمته �أن “�مل�ضوؤول �لأكرب عن كارثة ح�ضار غزة لي�ض �لكيان �ل�ضهيوين، بل �لكيان 

�مل�رسي”،  �أ�ضميه  �أن  �أخجل  لأنني  �ل�ضي�ضي(؛  �لفتاح  لعبد  )ن�ضبة  �ل�ضي�ضاوي  �ل�ضهيوين 

.
173

م�ضيفاً: “فقد�ن م�رس لل�ضيادة �لوطنية” هي �ل�ضبب فيما و�ضل �إليه �حلال يف قطاع غزة

�لبحرين لالحتفال بعيد  �ليهودية  �لدينية   ”Chabad “حباد  ز�ر وفٌد ميثل حاخامات حركة   •

�إىل �لبحرين بناء  �أن �حلاخامات قدمو�  Hanukkah” �ليهودي )�لأ�ضو�ء(. وتبنّي  “�حلانوكا 
.
174

على دعوة �مللك حمد بن عي�ضى �آل خليفة نف�ضه
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الثالثاء، 2016/12/27

�ضّعدت “�إ�رس�ئيل” من مو�قفها �ضد �لدول �لتي �ضوتت يف جمل�ض �لأمن على �لقر�ر 2334،  • 

جلنة  يرت�أ�ض  �لذي   ،Meir Turgeman ترجمان  مئري  �لقد�ض  بلدية  رئي�ض  نائب  وحتدث 

�لتخطيط، عن م�ضعاه لتقدمي خطط لبناء 5,600 وحدة ��ضتيطانية �إ�ضافية يف مر�حل �لتخطيط 

تعنيني  “ل  �لفي�ضبوك:  موقع  على  �ضفحته  على  ترجمان  وكتب  �لقد�ض.  �رسقي  يف  �لأولية 

�أن  “�آمل  �لقد�ض”. و�أ�ضاف:  �أن ميلي علينا ما نفعله يف  �آخر يحاول  �أمر  �أي  �أو  �ملتحدة  �لأمم 

وتعوي�ض  ملو��ضلة  �لتقدم  من  �ملزيد  مبنحنا  �جلديدة  �لأمريكية  و�لإد�رة  �حلكومة  تقوم 

.
�لنق�ض �لذي ت�ضببت به �إد�رة �أوباما يف ثماين �ضنو�ت”175

يف  فل�ضطينية  ملبانٍ  هدم  �أمر   2,141  ،2014 �ضنة  منذ  �لإ�رس�ئيلية،  �ملدنية  �لإد�رة  �أ�ضدرت   •

مناطق ج، مّت هدم 983 منها ب�ضكل فعلي. ومتت �ملو�فقة على 53 طلباً قدمت من فل�ضطينيني 

،2014 9 منها يف  2014–2016؛  �ملناطق خالل �ضنو�ت   للح�ضول على ت�ضاريح بناء يف تلك 

و7 يف 2015، و37 يف 2016، من بني 1,253 طلباً. و�أ�ضدرت 865 �أمر هدم ملباين غري مرخ�ضة 

يف �مل�ضتعمر�ت منذ 2014، بو�قع 349 �أمر�ً يف 2014، و378 يف 2015، و138 يف 2016. و�أنه مّت 

.
176

تدمري 438 مبنى منها

قررت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�ضطينية �لعمل �لوثيق مع فرن�ضا ل�ضمان �إجناح   •

قر�ر�ت  لتنفيذ  �آليات  لو�ضع  باري�ض،  يف  لـ“�ل�ضالم”  �ل�ضالحيات  كامل  دويل  موؤمتر  عقد 

�ل�رسعية �لدولية، وجمل�ض �لأمن، و�جلمعية �لعامة ذ�ت �لعالقة، و�لقانون �لدويل، و“ُمبادرة 

دولية  �آليات  �إن�ضاء  وكذلك  و�لتنفيذ،  للمفاو�ضات  زمنية  جد�ول  وحتديد  �لعربية”،  �ل�ضالم 

باإيجابية لطلب دولة فل�ضطني  للنظر  �لأمن  �لتنفيذية جمل�ض  �للجنة  للُمتابعة. ودعت  جديدة 

يف �لع�ضوية �لكاملة يف �لأمم �ملتحدة، وذلك ��ضتجابة لدعوة �لقر�ر 2334 باحلفاظ على مبد�أ 

�لدولتني على حدود 1771967.

تر�جع  �لفل�ضطينية  للمو�زنة  �خلارجي  �لدعم  �أن  �لفل�ضطينية  �لوفاق  حكومة  �أعلنت   •

�إن �حلكومة،  عن  �ضادر  بيان  وقال  �أمريكي.  دولر  مليار  ن�ضف  بنحو   2016 �ضنة   خالل 

“تعقيد�ت كبرية نظر�ً للرت�جع �لكبري يف �لدعم �خلارجي للمو�زنة �لذي  2016 �ضهدت  �ضنة 

و�ضل �إىل 614 مليون دولر مقارنة مع �ملعدلت �ل�ضابقة �لتي كانت بحدود 1.1 مليار دولر”. 

وذكر �لبيان �أن جمل�ض �لوزر�ء بد�أ مبناق�ضة م�رسوع �ملو�زنة �لفل�ضطينية لل�ضنة �ملالية 2017 

�جلارية، للنفقات  دولر  مليار�ت   4.1 منها  دولر،  مليار�ت   4.48 مببلغ  مقرتحة   بقيمة 

.
178

و350 مليون دولر للنفقات �لتطويرية
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�لفرقان معركة  �إن  هنية  �إ�ضماعيل  حما�ض  حلركة  �ل�ضيا�ضي  �ملكتب  رئي�ض  نائب  قال   • 

.
179

)2009/2008( �ضكلت حمطة مهمة يف طريق حترير �لقد�ض و�لأق�ضى وفل�ضطني

طالبت حركة حما�ض يف لبنان �حلكومة �للبنانية بتخ�ضي�ض فقرة يف �لبيان �لوز�ري توؤكد على   •

منح �لالجئني �لفل�ضطينيني حقوقهم �لإن�ضانية �لأ�ضا�ضية، باعتبارها مطالب طبيعية عادلة. 

و�أعربت، يف بيان لها، عن تقديرها �لعايل لت�ضمن م�رسوع �لبيان �لوز�ري �لت�ضديد على رف�ض 

�لتوطني و�لتم�ضك بحق عودة �لالجئني �لفل�ضطينيني، وت�ضمنه �أي�ضاً دعوة �ملنظمات �لدولية 

لال�ضطالع بدورها جتاههم مبا فيه �إعمار خميم نهر �لبارد. ور�أت حما�ض �أن ذلك غري كافٍ 

حقوقهم  �لفل�ضطينيني  �لالجئني  مبنح  تعهد  �أي  يت�ضمن  مل  �لوز�ري  �لبيان  م�رسوع  لأن 

.
180

�لإن�ضانية �لأ�ضا�ضية، وخ�ضو�ضاً حّق �لعمل، وحّق �لتملك، وحّق �نت�ضابهم للنقابات

�أ�ضارت  �لإ�رس�ئيلية  �لأمن  لأجهزة  �لإح�ضائية  �ملعطيات  باأن  �لإخباري  و�ل  موقع  �أفاد   •

يف م�ضلحة  نار  �إطالق  عملية   180 نحو  �أحبطا  �ل�ضاباك  وجهاز  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ض  �أن   �إىل 

�ل�ضفة �لغربية خالل 2016، و�أن تطور هذه �لعمليات �أجرب �جلي�ض على تغيري طريقة عمله. 

 وقال �خلبري �لع�ضكري �لإ�رس�ئيلي يف موقع و�ل �أمري بوحبوط �إن هذه �ل�ضنة �ضهدت تنفيذ

.
181

38 عملية

�أطلقت حمكمة �ل�ضلح يف ري�ضون لت�ضيون �رس�ح �لنائب �لعربي يف �لكني�ضت با�ضل غطا�ض.   •

وكانت �ل�رسطة قد طلبت �أن يجري حتويل غطا�ض �إىل �حلب�ض �ملنزيل ملدة 45 يوماً، �إىل �أن تنهي 

�لتحقيقات بالكامل وُتعد لئحة �لتهام، �إل �أن �لقا�ضي و�فق على �لعتقال �ملنزيل ملدة 10 �أيام، 

مع �إيد�ع كفالة مالية قدرها 50 �ألف �ضيكل )نحو 13 �ألف دولر(. كما قررت �ملحكمة منعه من 

يف  �مل�ضاركة  يف  حقه  على  �أبقت  لكنها  يوماً،   180 ملدة  �لأ�رسى،  زيارة  �أو  �خلارج،  �إىل  �ل�ضفر 

.
182

�لت�ضويت يف �لكني�ضت

الأربعاء، 2016/12/28

قال وزير �خلارجية �لأمريكي جون كريي �إن حّل �لدولتني “هو �لطريق �لوحيد �إىل �ل�ضالم”   •

لـ“عملية  “روؤية �ضاملة”  �ألقاه لعر�ض  �لفل�ضطينيني و�لإ�رس�ئيليني. و�أ�ضاف، يف خطاب  بني 

�ل�ضالم” �ملتعرثة، قائالً: “�متناعنا عن �لت�ضويت يف �لأمم �ملتحدة بخ�ضو�ض �ل�ضتيطان كان 

�إ�رس�ئيل مثل  �أمن  �أمريكية عملت ل�ضالح  �إد�رة  “لي�ض هناك  �إنه  متطابقاً مع مبادئنا”. وقال 

�إد�رة �لرئي�ض بار�ك �أوباما”. و�أ�ضار كريي �إىل �أن “�مل�ضتعمر�ت ل تعزز �أمن �إ�رس�ئيل بل �إن 

�لفل�ضطينية  �لدولة  �مل�ضتعمر�ت يجعل من قيام  �لعبء عليها... ومو�قع بع�ض  بع�ضها يزيد 

 .
�أمر�ً م�ضتحيالً، كما �أن �ل�ضتيطان يحدد م�ضتقبل �إ�رس�ئيل”183
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�خلارجية  وزير  �ألقاه  �لذي  “�خلطاب  نتنياهو:  بنيامني  �لإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ض  قال   •

ق�ضية  �إىل  مهوو�ض  ب�ضكل  تطرق  �إنه  كبرية.  �أمل  خيبة  ي�ضكل  كريي  جون  �لأمريكي 

�مل�ضتوطنات يف �أر�ض �إ�رس�ئيل بدلً من �لتطرق �إىل جذور �ل�رس�ع، وهي �لرف�ض �لفل�ضطيني 

�مل�ضتمر لالعرت�ف بالدولة �ليهودية مهما كانت حدودها”. و�أ�ضار نتنياهو �إىل �أنه تفاجاأ من 

يتف�ضى يف  تنهار، و�لإرهاب  باأ�رسه يحرتق ودول كاملة  �لأو�ضط  فـ“�ل�رسق  خطاب كريي، 

كل مكان، ووزير �خلارجية �لأمريكي يهاجم على مد�ر �أكرث من �ضاعة، �لدولة �لدميوقر�طية 

.
�لوحيدة يف �ل�رسق �لأو�ضط �لتي حتافظ على �ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة”184

�أكد رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�ض �لتز�مه بـ“�ل�ضالم” �لعادل كخيار ��ضرت�تيجي.   •

�ضائب  �لفل�ضطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رس  �أمني  تاله  بيان  يف  عبا�ض،  وقال 

�لن�ضاطات �ل�ضتيطانية ومبا  �لإ�رس�ئيلية على وقف  “�إنه يف حال و�فقت �حلكومة  عريقات: 

��ضتعد�د  �لقيادة على  �ملوقعة ب�ضكل متبادل، فاإن  �ل�رسقية، وتنفيذ �لتفاقات  �لقد�ض  ي�ضمل 

ل�ضتئناف مفاو�ضات �لو�ضع �لنهائي �ضمن �ضقف زمني حمدد، وعلى �أ�ضا�ض �لقانون �لدويل 

.
وقر�ر�ت �ل�رسعية �لدولية ذ�ت �لعالقة، مبا فيها قر�ر جمل�ض �لأمن �لأخري )2334(”185

�أكد �لقيادي يف حركة حما�ض حممود �لزهار �أن هناك لقاء�ت مرتقبة �ضتجرى بني قيادة حركته   •

�إن نائب  �لزهار  بالت�ضهيالت �مل�رسية لغزة. وقال  �لقاهرة، مرحباً  وم�ضوؤولني م�رسيني يف 

رئي�ض �ملكتب �ل�ضيا�ضي للحركة �إ�ضماعيل هنية، يف طريق عودته لغزة، �ضيزور �لقاهرة برفقة 

.
186

�لقيادي مو�ضى �أبو مرزوق، موؤكد�ً �أنه �ضيكون هناك لقاء�ت مع م�ضوؤولني م�رسيني

لت جلنة �لتنظيم و�لبناء �لتابعة لبلدية �لحتالل يف �لقد�ض �مل�ضادقة على بناء 490 وحدة  �أجَّ  •

��ضتيطانية جديدة يف م�ضتعمرتي ر�موت ورمات �ضلومو مبدينة �لقد�ض �ملحتلة. ونقلت �إذ�عة 

“�ضوت �إ�رس�ئيل” عن م�ضادر يف بلدية �لحتالل يف �لقد�ض �أن �لقر�ر �لدويل �ضّد �ل�ضتيطان 
.
187

لن يوؤدي �إىل وقف عمليات �لبناء يف �لقد�ض

متثل  �لتي  �لكربى،  �حلاخامية  �أن  عن  �لنقاب  �لعا�رسة  �لإ�رس�ئيلية  �لقناة  ك�ضفت   •

�ملتدينني  �ليهود  للرجال  �أجازت  قد  �لإ�رس�ئيلي،  �لكيان  يف  �لر�ضمية  �لدينية  �ملوؤ�ض�ضة 

و�لقانون  �ليهودية  �ل�رسيعة  �أن  من  �لرغم  على  ذلك،  على  و�ضجعتهم  �لزوجات  تعدد 

.
188

�لزوجات تعدد  يحظر�ن  �لإ�رس�ئيلي 

�لأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق  �لدر��ضات  وحدة  رئي�ض  فرو�نة،  �لنا�رس  عبد  قال   •

و�ملحررين، �إن �ل�ضلطات �لإ�رس�ئيلية نفذت 9,920 حالة �عتقال بحق �لفل�ضطينيني منذ بد�ية 

ت�رسين �لأول/ �أكتوبر 2015 وحتى نهاية 2016. وقال فرو�نة، يف بيان �ضحفي، �إن من بني 



549

كانون الأول/ دي�سمرب 2016

قا�رس�ت  لفتيات  �عتقال  حالة  و262   ،%30 بن�ضبة  لأطفال،  �عتقال  حالة   2,884 �ملعتقلني 

.
189

ون�ضاء و�أمهات

قال مركز عبد �هلل �حلور�ين للدر��ضات و�لتوثيق، �إن �ضلطات �لحتالل هدمت 1,023 منزلً   •

منازل  هدم  حول  �أ�ضدره  خا�ض  تقرير  يف  �ملركز،  و�أ�ضار   .2016 خالل  فل�ضطينية  ومن�ضاأة 

�لفل�ضطينيني خالل 2016، �إىل �أن عمليات �لهدم قد �أدت �إىل ت�رسيد �أكرث من 1,620 فل�ضطينياً، 

�إن �رتفاعاً جنونياً طر�أ على عدد  ن�ضفهم من �لأطفال. وقال مدير �ملركز �ضليمان �لوعري، 

 ،2015 114% عن  بلغ  2016، حيث  �لتي هدمتها قو�ت �لحتالل خالل  �لفل�ضطينية  �ملنازل 

و�أعلى ن�ضبة هدم كانت يف مدينة �لقد�ض، تبعتها حمافظة نابل�ض، ثم طوبا�ض و�لأغو�ر. و�إن 

.
190

302 منزلً ومن�ضاأة كانت ممولة من �جلهات �ملانحة كدعم �إن�ضاين للفل�ضطينيني

�نتقد �لرئي�ض �لأمريكي �ملنتخب دونالد تر�مب جمل�ض �لأمن �لدويل ب�ضاأن قر�ر منع “�إ�رس�ئيل”   •

من بناء �مل�ضتعمر�ت. وقال تر�مب: “ل ميكننا �أن ن�ضمح مبعاملة �إ�رس�ئيل مبثل هذ� �لزدر�ء 

�أن يكون لهم  “�عتادو�  وعدم �لحرت�م”. و�أ�ضاف يف تغريدة ن�رسها يف ح�ضابه على تويرت: 

 �ضديق عظيم يف �لوليات �ملتحدة، لكن لي�ض بعد �لآن”، وقال تر�مب: “�بِق قوية �إ�رس�ئيل..

.
فـ 20 يناير يقرتب ب�رسعة”191

�لنو�ب  جمل�ض  من  �لثقة  �حلريري،  �ضعد  برئا�ضة  �للبنانية،  �لثقة”  “��ضتعادة  حكومة  نالت   •

توطني  مبد�أ  رف�ض  جلهة  �لد�ضتور  باأحكام  �حلكومة  “�لتز�م  على  �لبيان  �أكد  حيث  �للبناين، 

�لفل�ضطينيني ونتم�ضك بحقهم بالعودة �إىل ديارهم”. ونبَّه �لبيان على  �لالجئني وخ�ضو�ضاً 

�أنه �إىل �أن يتم ذلك، فعلى �لدول و�ملنظمات �لدولية �ل�ضطالع بكامل م�ضوؤولياتها و�لإ�ضهام 

ب�ضكل “د�ئم وغري متقطع” بتمويل وكالة �لأونرو� و��ضتكمال متويل �إعادة �إعمار خميم نهر 

�لبارد. و�ضدد �لبيان على �أن “لبنان �لر�ضمي يوؤكد على تعزيز �حلو�ر �للبناين - �لفل�ضطيني، 

�لوز�ري  �لبيان  و�أقر  لل�ضالح”.  و��ضتخد�م  توتر�ت  من  فيها  يح�ضل  ما  �ملخيمات  لتجنيب 

“على �حلق للمو�طنني �للبنانيني يف �ملقاومة لالحتالل �لإ�رس�ئيلي ورد �عتد�ء�ته و��ضرتجاع 
.
�لأر��ضي �ملحتلة”192

اخلمي�س، 2016/12/29

قال نائب م�ضت�ضار �لأمن �لقومي �لأمريكي بن رود�ض Ben Rhodes �إن �إد�رة �لرئي�ض بار�ك   •

�أو  �ضلمياً،  حالً  يفر�ض  �ملتحدة  لالأمم  قر�ر  �أي  �ضّد  )�لفيتو(  �لنق�ض  حّق  �ضت�ضتخدم  �أوباما 

و��ضنطن  يف  م�ضوؤولني  بني  �جتماع  وقوع  قاطع  ب�ضكل  نفى  كما  فل�ضطينية،  بدولة  يعرتف 

�لأمن  جمل�ض  يف   2334 قر�ر  على  �لت�ضويت  قبل  فل�ضطينيني،  �أو  م�رسيني  وم�ضوؤولني 

.
193

�لدويل
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�إ�رس�ئيلياً  ��ضتقبل رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�ض، مبقر �لرئا�ضة يف ر�م �هلل، وفد�ً   •

ت�ضعى  �لفل�ضطينية  �لقيادة  �أن  عبا�ض  و�أكد  �ضابقني.  كني�ضت  ونو�ب  �لوزر�ء  من  عدد�ً  �ضّم 

.
194

لتحقيق “�ل�ضالم” �لعادل و�لد�ئم، �لقائم على قر�ر�ت �ل�رسعية �لدولية

�إنه بحث مع م�ضوؤولني من  �أبو مرزوق  �ل�ضيا�ضي حلركة حما�ض مو�ضى  �ملكتب  قال ع�ضو   •

وعودة  �لوطنية،  �مل�ضاحلة  ذلك  يف  مبا  �لفل�ضطينية،  �لق�ضية  تهم  ق�ضايا  �لقاهرة،  يف  م�رس 

�لدور �مل�رسي. و�أكد �أبو مرزوق، يف لقاء مع قناة �لقد�ض �لف�ضائية عرب �لهاتف، �أن �للقاء�ت 

ناق�ض  �أنه  �إىل  مرزوق  �أبو  �أ�ضار  رفح،  معرب  وبخ�ضو�ض  تنقطع.  ل  م�رس  يف  �مل�ضوؤولني  مع 

ملف �ملعرب مع �مل�ضوؤولني، طارحاً فتحه ب�ضكل متطور كمعرب جتاري وحلركة �لأفر�د، حيث 

قال: “ناق�ضنا كل �لق�ضايا ذ�ت �لهتمام �مل�ضرتك خا�ضة �أمن �حلدود، و�ضفر �أهلنا من قطاع 

.
غزة”195

�إطالق  بعد  لبنان(  �لفل�ضطينيني )جنوب  �إىل خميم عني �حللوة لالجئني  �لرتقب و�حلذر  عاد   •

وفاته.  �إىل  �أدى  ما  ر�أ�ضه،  يف  و�إ�ضابته  من�ضور،  �إبر�هيم  �لفل�ضطيني  على  �لنار  جمهولني 

�ضبحي �للو�ء  �لفل�ضطيني  �لوطني  �لأمن  قائد  ومر�فق  فتح  حركة  من  هو   ومن�ضور 

.
196

�أبو عرب

باأنه  عبا�ض  حممود  �لفل�ضطيني  �لرئي�ض  نتنياهو  بنيامني  �لإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ض  �تهم   •

“�ل�ضبب ور�ء عدم �لتو�ضل �إىل �تفاقية �ضالم”. وقال نتنياهو �إن “�لرئي�ض عبا�ض يقف ور�ء 
“ل  يقول  عبا�ض  �أن  و�أ�ضاف  بها”.  يتم�ضك  �لتي  �لثالث  �لالء�ت  ب�ضبب  �ل�ضالم  عملية  تعرث 

ل  �ل�ضبب  ولهذ�  و�لكر�هية،  �لتحري�ض  لوقف  ول  للمفاو�ضات،  ول  يهودية،  دولة  لوجود 

.
يوجد �ضالم”197

بلغ عدد �ضكان “�إ�رس�ئيل” 8.63 ماليني يف نهاية �ضنة 2016، منهم 20% من �لعرب، مبا فيهم   •

�ضكان �رسقي �لقد�ض، بح�ضب معطيات د�ئرة �لإح�ضاء �ملركزية �لإ�رس�ئيلية. وقالت �لد�ئرة، يف 

ت�رسيح مكتوب، �إن 6.45 مليون )74.8%( هم من �ليهود، و1.796 مليون )20.8%( هم من 

.
198

�لعرب، و384 �ألفاً )4.4%( هم م�ضيحيون غري عرب �أو مل ي�ضجلو� ديانة حمددة

 .2016 بد�ية  منذ  “�إ�رس�ئيل”  و�ضلو�  يهودي  �ألف   27 �أن  للهجرة  �ليهودية  �لوكالة  ذكرت   •

وح�ضب بيانات �لوكالة، فاإن هذه �ل�ضنة �ضهدت حالت هجرة �أقل من �ضنة 2015، �لتي بلغ 

و�أ�ضارت   .%10 بن�ضبة  �نخفا�ضاً  ميثل  ما  وهو  يهودي،  �ألف   31 نحو  فيها  �ملهاجرين  عدد 

�أوكر�نيا، من  و5,500  يهودي،  مهاجر  �آلف   7 رو�ضيا  من  و�ضل   2016 خالل  �أنه   �إىل 

و2,900 من �أمريكا، مع زيادة عدد �ملهاجرين من �لرب�زيل، �إذ و�ضل عددهم �إىل 760 مقارنًة 

.
بـ 497 يف 1992015
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فـي ماليني   4.88 فل�ضطيني؛  مليون   12.7 نحو  �لعامل  فـي  �ملقدر  �لفل�ضطينيني  عـدد  بلغ   • 

ونحو  ،1948 �أر��ضي  يف  فل�ضطيني  مليون   1.53 ونحو  غزة،  وقطاع  �لغربية   �ل�ضفة 

.
200

5.59 ماليني يف �لدول �لعربية، ونحو 696 �ألف يف �لدول �لأجنبية

�إن �لأنفاق �لإ�رس�ئيلية حتت  “�لهيئة �لإ�ضالمية �مل�ضيحية لن�رسة �لقد�ض و�ملقد�ضات”  قالت   •

.
201ً

�مل�ضجد �لأق�ضى بلغت 27 نفقا

�ل�ضوؤون  لتن�ضيق  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  جمعها  �لتي  للبيانات  �لأولية  �لتحاليل  ت�ضري   •

هدمت  دي�ضمرب(،  �لأول/  كانون   28 )حتى   2016 �ضنة  خالل  �أنه  )�أوت�ضا(،  �لإن�ضانية 

�أنحاء �ل�ضفة �لغربية، مبا فيها 1,089 مبنى فل�ضطينياً يف   �ل�ضلطات �لإ�رس�ئيلية �أو �ضادرت 

�رسقي �لقد�ض، مما �أدى �إىل تهجري 1,593 فل�ضطينياً وت�رسر 7,101 �آخرين. وذكر �لتقرير 

.
�أنه حتى 2016/12/26، ��ضت�ضهد 109 فل�ضطينيني وُقتل 13 �إ�رس�ئيلياً من �ضنة 2022016

�إ�رس�ئيليني  متطرفني   14,806 �إن  �ملحتلة  �لقد�ض  يف  �لإ�ضالمية  �لأوقاف  د�ئرة  قالت   •

طر�أ  �رتفاعاً  فاإن  �ملعطيات،  هذه  �إىل  و��ضتناد�ً   .2016 خالل  �لأق�ضى  �مل�ضجد  �قتحمو� 

�إذ ت�ضري  2016 مقارنة مع �ل�ضنو�ت �ملا�ضية.  على عدد �ملقتحمني لباحات �لأق�ضى خالل 

معطيات �لد�ئرة �إىل �أن 11,589 �قتحمو� �مل�ضجد يف 2015، و11,878 يف 2014، و9,075 يف 

.
2032013

�أ�ضدر مركز �أبحاث �لأر��ضي - جمعية �لدر��ضات �لعربية، ح�ضيلة �لنتهاكات �لإ�رس�ئيلية   •

على �لأر��ضي �لفل�ضطينية خالل �ضنة 2016. وقال مدير �ملركز جمال �لعملة، �إن �أعمال هدم 

418 م�ضكناً،  �ملهدومة  �مل�ضاكن  بلغ عدد  2015، حيث  208% عن  بن�ضبة  �مل�ضاكن ت�ضاعدت 

كانت توؤوي 1,852 فرد�ً، منهم 848 طفالً. �أما �لأر��ضي �لتي متت م�ضادرتها و/�أو �لتو�ضع 

(، بزيادة مقد�رها %43 
2
�ل�ضتيطاين �ملبا�رس عليها فقد بلغت 13,295 دومناً )نحو 13.3 كم

عن 2015. ومّت تقطيع و�قتالع نحو 9,700 �ضجرة، منها نحو 6,550 �ضجرة زيتون، �إ�ضافة 

�إىل �لعتد�ء�ت �ملبا�رسة على �ملز�رعني و�لبدو �لفل�ضطينيني، حيث بلغ عددها 110 �عتد�ء�ت. 

�لتي  �ل�ضكنية  �لوحد�ت  90 م�ضتعمرة، وبلغ عدد  �لتي تو�ضعت نحو  �مل�ضتعمر�ت  وبلغ عدد 

�أ�ضافها �لحتالل نحو 2,500 وحدة �ضكنية، ومتت �مل�ضادقة و/�أو �لإعالن عن �إيد�ع خطط 

.
204ً

لبناء نحو 4,600 وحدة �أخرى وت�ضديق 64 خمططاً ��ضتيطانياً جديد�

قال رئي�ض حزب �لبيت �ليهودي ووزير �لتعليم �لإ�رس�ئيلي نفتايل بينت، �إن �حلكومة �ضتعزز   •

�أدوميم  معاليه  م�ضتعر�ت  على  �ملدن  يف  بها  �ملعمول  �لقو�نني  بفر�ض  �لإ�رس�ئيلية  �ل�ضيادة 

و�أريل وعوفر� ومناطق و�دي �لأردن وغريها من �مل�ضتعمر�ت. و�أ�ضار �إىل �أنه “بالن�ضبة لنا يف 

.
�حلكومة �لإ�رس�ئيلية ع�رس �لدولة �لفل�ضطينية �نتهى”205
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�خلارجية  وزير  خطاب   Theresa May ماي  ترييز�  �لربيطانية  �لوزر�ء  رئي�ضة  �نتقدت   •

غري  هجوماً  كان  �إنه  وقالت  �لأو�ضط،  �ل�رسق  يف  “�ل�ضالم”  حول  كريي  جون  �لأمريكي 

يف �ل�ضتيطاين  �لن�ضاط  على  كبري  ب�ضكل  وركز  �لإ�رس�ئيلية،  �حلكومة  على   منا�ضب 

“�ل�ضالم”. وذكر �ملتحدث با�ضم رئي�ضة  �أمام حتقيق  �لقد�ض كعقبة  �ل�ضفة �لغربية و�رسقي 

ت�ضكيل حكومة منتخبة دميوقر�طياً  �لهجوم على  �ملنا�ضب  �أنه من  نعتقد  “نحن ل  �لوزر�ء: 

بني  �إجر�وؤها  مّت  �إذ�  �إل  تنجح  لن  �ملفاو�ضات  �أن  تعتقد  “�حلكومة  �لبيان:  وقال  حلليف”. 

.
�لطرفني، بدعم من �ملجتمع �لدويل”206

اجلمعة، 2016/12/30

قال رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�ض �إن �ل�ضلطة كانت وما ز�لت توؤيد عملية �لت�ضوية   •

�ل�ضعب  �ضّد  ولي�ض  للم�ضتعمر�ت  موجه   2334 �لدويل  �لأمن  جمل�ض  قر�ر  و�إن  �ل�ضلمية، 

�ل�ضلطة  بني  تن�ضيق  هناك  كان  باأنه  “�إ�رس�ئيل”  يف  ي�ضاع  ما  عبا�ض  ونفى  “�إ�رس�ئيل”.  يف 

�لأمن. ويف  �لفيتو يف جمل�ض  ��ضتخد�م  �أن تقرر عدم  �ملتحدة قبل  �لوليات  �لفل�ضطينية وبني 

م�ضرتكة  م�ضلحة  هذه  لأن  �لأمني  �لتن�ضيق  �ضتو��ضل  �ل�ضلطة  �أن  على  عبا�ض  �أكد  �ملقابل 

.
207

للطرفني

“�مل�ضجد �لأق�ضى يف خطر،  �إن  قال عدنان �حل�ضيني، وزير �ضوؤون �لقد�ض وحمافظ �ملدينة،   •

ونحتاج �إىل مو�قف عربية و�إ�ضالمية حازمة جتاه ما يحاك �ضّده”. وحّذر �حل�ضيني، خالل 

��ضتقباله للقن�ضل �لعام �لرتكي يف �لقد�ض كورجان توركوغلو Gürcan Türkoğlu، من �أنه 

“�إذ� �أر�د �لإ�رس�ئيليون فر�ض �ضيادتهم على �مل�ضجد �لأق�ضى، فلن يح�ضلو� �إل على مزيد من 
.
��ضتعال �لنار يف �ملنطقة”208

يف  �لنار  �إطالق  لوقف  تفاهمات  �إىل  �لتو�ضل  �أنباء  بارتياح  تابعت  �أنها  حما�ض  حركة  �أكدت   •

�إيجاد حّل �ضيا�ضي  �إىل  �ضورية، ورحبت بهذ� �لتفاق. ودعت �حلركة، يف ت�رسيح �ضحفي، 

لالأزمة �ل�ضورية ميكِّن من جتنب �ملزيد من �ضفك �لدماء و�حلفاظ على وحدة �ضورية و�ضعبها، 

.
209

و�حرت�م �إر�دته وحقوقه و�ضيادته على �أر�ضه، وينهي حقبة دموية �ضود�ء

ك�ضف �أ�ضامة حمد�ن، م�ضوؤول �لعالقات �لعربية يف حركة حما�ض، �أن قيادة �حلركة �لتقت قبل   •

باتخاذ قر�ر �ضيا�ضي  تفاوؤله  �مل�ضتوى، مبدياً  �أوروبي رفيع  �أ�ضابيع عّدة بوفد ديبلوما�ضي 

�إىل  حمد�ن  و�أ�ضار  �لإرهابية.  �ملنظمات  قائمة  من  ب�ضطبها  حما�ض،  ل�ضالح  �إيجابي  �أوروبي 

�أن �حلركة ت�ضعى �إىل ترميم عالقتها باإير�ن، لكنه �أملح �إىل فتور يف عالقة حما�ض بال�ضعودية، 

.
210ً

كا�ضفاً �لنقاب عن �أن وفد�ً قيادياً من حما�ض يح�رِسّ لزيارة م�رس قريبا
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�أطلق جنود �لحتالل �لإ�رس�ئيلي �ملتمركزون على حاجز قلنديا �لنار على �ضيدة فل�ضطينية   •

بحجة حماولتها تنفيذ عملية طعن. وقال �ضهود عاينو� �حلادث �إن �ل�ضيدة �لفل�ضطينية دخلت 

.
211

باخلطاأ �إىل م�رسب خم�ض�ض لعبور �ل�ضيار�ت، فاأ�ضابوها بعدة ر�ضا�ضات

ال�سبت، 2016/12/31

نفى مو�ضى �أبو مرزوق، ع�ضو �ملكتب �ل�ضيا�ضي حلركة حما�ض، وجود �أي �تفاق بني حركته   •

وفتح حول �نعقاد �للجنة �لتح�ضريية للمجل�ض �لوطني �لفل�ضطيني. ورف�ض �أبو مرزوق، يف 

حو�ر على قناة �لغد، عقد �ملجل�ض �لوطني يف �لد�خل حتت �لحتالل، و�أ�ضاف قائالً: “طلبت 

�أر�ضلت، لندر�ضها ونرد عليها”.  �أنها قد  �ّدعى  �لتي  �لدعوة  �أن ير�ضل  �لأخ عز�م �لأحمد  من 

و�ضدد  عبا�ض.  حممود  �ل�ضلطة  رئي�ض  بيد  �لنق�ضام  و�إنهاء  �مل�ضاحلة  �أن  مرزوق  �أبو  و�أكد 

على �أن حما�ض لن تعرتف بـ“�إ�رس�ئيل” ول بـ“نبذ �ملقاومة”، و�أنها ملتزمة بدولة فل�ضطينية 

عا�ضمتها �لقد�ض، و بوثيقة �لوفاق �لوطني، لفتاً �لنظر �إىل �أن �ملقاومة �ملدنية يجب �أل تكون 

 .
212

حاجز�ً �أو مانعاً �أمام �ملقاومة �لع�ضكرية

قال رئي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية حممود عبا�ض �إن �ل�ضتيطان على �أر�ض دولة فل�ضطني �ملحتلة   •

�إىل زو�ل. و�أكد عبا�ض، يف كلمة متلفزة بثها تلفزيون فل�ضطني، ملنا�ضبة �لذكرى �لـ 52 لنطالقة 

�لرئي�ض  ر�أ�ضها  وعلى  �جلديدة،  �لأمريكية  �لإد�رة  مع  للعمل  �لقيادة  ��ضتعد�د  فتح،  حركة 

.
213

�ملنتخب دونالد تر�مب، من �أجل حتقيق “�ل�ضالم” يف �ملنطقة

�ضاوؤول  �لأ�ضري  �لإ�رس�ئيلي  �جلندي  ميالد  ذكرى  يف  فيديو  مقطَعي  �لق�ضام  كتائب  ن�رست   •

�ضاوؤول  “عام جديد و�جلندي  بعبارة:  �لأول  �لفيديو  �لق�ضام مقطع  23. و�ختتمت  �لـ  �آرون 

بنيامني  �لحتالل  وزر�ء  رئي�ض  فيه  و�أظهرت  و�لعربية،  �لعربية  باللغتني  �أهله”  عن  بعيد�ً 

نتنياهو كاملهرج، بينما كان �ضاوؤول يف م�ضهد متثيلي مكبالً من يديه، ويحتفل بيوم ميالده 

وهو حزين يف �لأ�رس. فيما �ختتمت �لفيديو �لثاين بعبارة “�لقر�ر بيد �حلكومة” �لإ�رس�ئيلية، 

�لأ�رس، وهم يهتفون  �ضاوؤول يف  �إ�رس�ئيليني مع  وذلك بعد عر�ضها لحتفال متثيلي جلنود 

.
214

بكلمات �لحتفال باللغة �لعربية

قالت حركة فتح، يف �لذكرى �لـ 52 لنطالقتها، �إنها �ضتبقى على عهد �لأر�ض و�ل�ضهد�ء، و�أنها   •

�أهد�فها  حتقيق  حتى  و�لكفاح  “�لن�ضال  �ضتو��ضل  و�أنها  وتنت�رس،  لتبقى  ووجدت  �نطلقت 

.
و�أهد�ف �ضعبنا �لعظيم”215

فتح حركة  تاأ�ضي�ض  ذكرى  يف  ع�ضكرياً  عر�ضاً  غزة  قطاع  يف  �لأق�ضى  �ضهد�ء  كتائب  نّظمت   • 

.
216

�لـ 52. وجاب �ملئات من عنا�رس كتائب �ضهد�ء �لأق�ضى �ضو�رع مدينة غزة



554

اليوميات الفل�سطينية

قال وزير �لتعاون �لإقليمي �لإ�رس�ئيلي ت�ضاحي هنغبي �إن حزب �لليكود، �لذي ينتمي �إليه،   •

يعار�ض �ضّم م�ضتعمر�ت �ل�ضفة �لغربية ب�ضكل �أحادي �جلانب. ور�أى �أن مثل هذه �خلطوة 

.
217

�ضتكون كارثية على كافة �مل�ضتويات

ك�ضفت �حلركة �لعاملية للدفاع عن �لأطفال - فرع فل�ضطني، �لنقاب عن �أن �لحتالل �لإ�رس�ئيلي   •

 .2016 35 طفالً فل�ضطينياً يف قطاع غزة و�ل�ضفة �لغربية، مبا فيها �لقد�ض، خالل �ضنة  قتل 

و�أو�ضح م�ضوؤول ملف �مل�ضاءلة يف �حلركة �لعاملية للدفاع عن �لأطفال عايد قطي�ض، �أن �ضنة 

�لغربية  �لفل�ضطينيني بال�ضفة  �لقتل بحق �لأطفال  �لعدد �لأكرب يف عدد جر�ئم  2016 �ضجلت 

.
218

و�لقد�ض �ملحتلة منذ 12 �ضنة

من �لأمريكية  �ل�ضفارة  نقل  �إن  �لغيط  �أبو  �أحمد  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �لأمني  قال   • 

�لغيط  �أبو  و�ضدد  �ل�ضالم”.  جهود  لكل  كبرية  �نتكا�ضة  “�ضتمثل  �لقد�ض  مدينة  �إىل  �أبيب  تل 

على  �ل�ضلبية  بالغة  �ل�ضفارة،  نقل  تبعات  تدرك  �لأمريكية  �لإد�رة  �أن  من   
ٍ
ثقة “على  �أنه  على 

.
�لفل�ضطينيني و�لعرب، بل و�لعامل �لإ�ضالمي كله”219

عن  �لربملان  يف  �لنائب   ،Tony Abbott �أبوت  توين  �ل�ضابق  �لأ�ضرت�يل  �لوزر�ء  رئي�ض  �قرتح   •

“�لدولة  لـ“�إ�رس�ئيل”،  �لذي ل يتزعزع  �أن ُتعرب عن دعمها  �أن بالده ميكن  �لليرب�يل،  �حلزب 

من “�إ�رس�ئيل”  يف  �ضفارتها  نقل  عرب  منطقتها”،  يف  �لوحيدة  و�لدميوقر�طية   �لليرب�لية 

تل �أبيب �إىل �لقد�ض. كما �قرتح �أبوت وقف �مل�ضاعد�ت )40 مليون دولر �أمريكي( �لتي تقدمها 

.
�أ�ضرت�ليا �إىل �ل�ضلطة �لفل�ضطينية، قائالً �إنها ت�ضل �إىل “�لإرهابيني وعائالتهم”220
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