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 فلسطينيةال يومياتال
 2015 ديسمبر/ ولال كانون 

 1/12/2015، الثالثاء

  بعد أن أطلقت قوات ، (عاما   19مرام رامز حسونة )( و عاما   16)رائد الخطيب  مأموناستشهد
طعن بالقرب من مجمع غوش عتصيون  تيتنفيذ عملي ا، بحجة محاولتهمااالحتالل النار عليه

 .1طولكرم - العسكري المقام على طريق نابلسحاجز عناب من قرب ، بالاالستيطاني

  قالت اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم في وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في
اعتداءاته وانتهاكه لحرمة  2015بيان صحفي، إن االحتالل واصل خالل تشرين الثاني/ نوفمبر 

أكثر من منها انتهاكا  واعتداء؛  113تّم تسجيل المسجد األقصى والمسجد اإلبراهيمي، حيث 
 .2اقتحاما  للمسجد اإلبراهيمي مع منع رفع األذان فيه 59اقتحاما  للمسجد األقصى، وأكثر من خمسين 

 أن التصريحات المصرية بأن اإلجراءات على  سامي أبو زهري أكد الناطق باسم حركة حماس
له المسؤولية عما ل مع رئيس السلطة محمود عباس تحمّ بالتنسيق الكام الحدود ببن مصر وغزة تتمّ 

 حوطالب أبو زهري، في تصري بسبب إغالقها وا غراقها بالمياه. ،تتعرض له غزة من كارثة إنسانية
 .3تحمل مسؤولياتها للضغط على محمود عباس إللزامه بذلكبصحفي، الفصائل الفلسطينية 

  القدس، على مخطط مشروع االحتالل في عة لبلدية التاب ،والبناء اللوائية التخطيطصادقت لجنة
التهويدي، المقرر إقامته على بعد نحو مئة متر غرب  باللغة العبرية( بيت هليبة) ""بيت الجوهر

سمى ت  المشروع شركة حكومية بتنفيذ ويقوم  المسجد األقصى، مع إجراء بعض التغييرات الطفيفة.
، ومساحة بنائية تصل (2م 1,840)نحو  ا  دونم 1.84"صندوق إرث المبكى"، على مساحة نحو 

 .4 2م 2,825إلى نحو 

  نفذ عمليات" في سورية، معترفا  ي" يسرائيلالجيش اإلأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن 
ى لإتهدف  أشار إلى أن هذه "العمليات"و ، السورية األزمةفي "إسرائيل"  تدخلللمرة األولى بوضوح ب

 .5"لتفادي نقل أسلحة فتاكة من سورية إلى لبنان"ويتحول هذا البلد جبهة ضدنا"،  "تجنب أن

  حاشية من سكان مخيم عسكر  أبوالدين  نور لغاء هدم منزلإ اإلسرائيليةقررت المحكمة العليا
/ نوفمبر ثانيالفي تل أبيب في تشرين  إسرائيليعملية طعن قتل فيها جندي  ومنفذفي نابلس، 

قاضي المحكمة إن هذا القرار جاء بعد مرور أكثر من سنة على تنفيذ عملية وقال  .2014
نه ال يرى بأن هدم و الطعن،   .6ردع بعد هذا الوقتالمنزل سيحقق الا 
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  كانت  تشرين الثاني/ نوفمبرالفلسطينية أن حصيلة العدوان اإلسرائيلي في  الصحةأفادت وزارة
في  االنتفاضةن حصيلة الشهداء منذ بدء إوزارة الت وقالجريحا ،  2,530شهيدا ، وأكثر من  36

سيدات، خمس طفال  وطفلة و  24بينهم  ،شهداء 108بلغت  2015 / أكتوبرمطلع تشرين األول
  .7مصاب 4,800إضافة إلى 

  حالة اعتقال نفذتها قوات االحتالل خالل  940للدراسات إنه رصد  فلسطينقال مركز أسرى
وقال الناطق اإلعالمي للمركز  .بعضهم جرحى ،طفل 400بينهم ، 2015 نوفمبر تشرين الثاني/
، طفال   420إن عدد األطفال األسرى ارتفع نتيجة حملة االعتقاالت إلى ما يقارب  ،رياض األشقر
 .8بينهن طفالت وجريحات ومسنات الفترة ذاتهاحالة اعتقال للنساء خالل  31رصد  وأضاف أنه تمّ 

 محمود عباس، خالل  السلطة الفلسطينية ح السيسي لرئيسأكد الرئيس المصري عبد الفتا
وتوليها اإلشراف على  ،"أهمية عودة مؤسسات دولة فلسطين إلى قطاع غزة ،اجتماعهما في باريس

المعابر وفقا  للمقررات الدولية، ما من شأنه أن يسهم إيجابيا  في انتظام فتح المعابر مع القطاع، ما 
وأشار السيسي  .طينيين في غزة، ويسهم في توفير احتياجاتهم اليومية"سييسر معيشة األشقاء الفلس

بتنسيق كامل مع الدولة  إلى "أن اإلجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتمّ 
 .9الفلسطينية، وال يمكن أن تهدف إلى اإلضرار باألشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة"

  ّللطائفة اليهودية في وزارة  شرداد عمر ممساني ممثال   رسميا   بت حكومة كردستان العراقنص
، وحضره مسؤولون وأكراد من أصول يهودية، من نوعه عد سابقةالشؤون الدينية، في حفل ي  

 .194110 سنةإلحياء ذكرى مقتل مئة عراقي يهودي 

 أقام ملك إسبانيا فيليب السادس Felipe VI   ببدء سريان قانون بالقصر الملكي بمدريد احتفاء  حفال
وقال الملك  .1492 سنةمن إسبانيا  طردوايهود السفارديم الذين من  4,302ـ منح الجنسية ل

"كتبنا صفحة من التاريخ بهذا القانون"،  ،في كلمته أمام ممثلي الجاليات اليهودية ،اإلسباني
 .11وأضاف "لقد اشتقنا إليكم"

 2/12/2015، الربعاء

 الفلسطينية طيني رامي الحمد هللا إلى تنامي دعم الدول المانحة للحكومةدعا رئيس الوزراء الفلس ،
والتي تنخفض فيها نسبة المساعدات الخارجية  ،الظروف الراهنة الصعبة في ظلّ  خصوصا  

وجهود التنمية،  ،لفلسطين وتتزايد فيها المعيقات اإلسرائيلية في وجه االقتصاد الفلسطيني
 .12"إسرائيل"السياسي وجمود العملية السلمية مع  باإلضافة إلى انسداد األفق

  مع النائب  قطاع غزة إلىفور وصوله  سالم فياض اجتماعا   األسبقعقد رئيس الوزراء الفلسطيني
وممثلين عن  ،عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ،جميل المجدالوي بحضور رباح مهنا
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والقيادي في  ،من هيئة العمل الوطني ضاءوأع ،قراطيةو الديمالجبهة و  ،حزب الشعب الفلسطيني
 مشكلة إلنهاءاالنقسام الفلسطيني كمقدمة  إنهاءنه يجب إوقال فياض . حمد يوسفأحركة حماس 

قال يوسف إن زيارة فياض إلى غزة تأتي في إطار "تحريك المياه و  الموظفين وفتح معبر رفح.
  .13امإلنهاء االنقسفياض مبادرة  عن تقديم كاشفا  ، الراكدة"

  مرسوما  يقضي باعتماد التشكيل الجديد لمجلس  محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينيةأصدر
 .14بناء على تنسيب المفتي الشيخ محمد حسين ،اإلفتاء األعلى في فلسطين

  وذكرت  تدريبا  عسكريا  وصف بأنه "مفاجئ"، لما يسمى بالجبهة الجنوبية. اإلسرائيليجيش البدأ
أن منطقة قطاع غزة والنقب الغربي تشهد حركة عسكرية واسعة تشمل المركبات إذاعة االحتالل 

 . 15وسالح الطيران اإلسرائيلي

 ملف تحقيق في شرطة  229تّم فتح  2014 سنةفي أنه معطيات الجيش اإلسرائيلي  أفادت
لسطينيين اشتب ه فيها جنود بارتكاب مخالفات جنائية بحق ف ا  حادث 229التحقيقات العسكرية، تناولت 

 ،( عن تقديم لوائح اتّهام%3.5نحو ) ملفات منها ثمانية تفي الضفة الغربية وقطاع غزة. أثمر 
 .201316في سنة  تقديم لوائح اّتهامب انتهت 199من أصل ( %4.5نحو )ملفات تسعة بمقارنة 

   دي غاألف جندي وشرطي إسرائيلي أمر رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي  نذ ما يزيد عنف
هدم منزل الشهيد إبراهيم العكاري في مخيم شعفاط لالجئين في مدينة القدس المحتلة. وقال ب ،آيزنكوت

 .17عملية الهدم عقبأصيبوا خالل المواجهات التي اندلعت  مواطنا   43الهالل األحمر الفلسطيني إن 

  تجريها قواته في  أن العمليات العسكرية التيغادي آيزنكوت  سرائيلياإلجيش الأكد رئيس أركان
الضفة المحتلة "لن تؤثر على جاهزية الجيش لمواجهة على جبهة قطاع غزة، وربما على الحدود 

 المرهقة هإلى لبنان قوات حين أرسل السابقجيش لن يكرر خطأه الآليزنكوت فإن  وفقا  و  الشمالية".
 .18العمليات القتالية الروتينية في األراضي الفلسطينيةب

 3/12/2015، الخميس

  عاما ( برصاص الجيش  37مازن حسن عريبة ) ةفلسطينيالمخابرات في جهاز الضابط الاستشهد
كما في حزمة قرب القدس المحتلة.  ،اإلسرائيلي بعد أن هاجم جنديا  بسالح ناري وأصابه بجروح

 .19القدسفي شارع األنبياء في  ا  إسرائيلي ا  شرطيأصاب بها عملية طعن ب بعد قيامهاستشهد فلسطيني 

  أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفى تل هشوميرTel Hashomer  اإلسرائيلي طالبها
منزلهم في عائلته و  هأحمد الدوابشة الذي أصيب بحروق بعد حرق الطفلبصرف نفقات عالج 

ونفت  .2015في تموز/ يوليو على أيدي مستوطنين إسرائيليين في قرية دوما بمحافظة نابلس 
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فيه أن  ادعىيوآف مردخاي لقائد اإلدارة المدنية اإلسرائيلية  ، تصريحا  لهافي بيان  ،الوزارة
 .20الدوابشة أحمدالحكومة اإلسرائيلية هي من ستتحمل نفقات عالج 

 ن إ —غزةقطاع —رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود عالء الدين البطة  قال
 أشارو  .2015في سنة  قطاعالن الوفود المتضامنة مع إغالق معبر رفح حال دون دخول أي م

 تشهد 2013 سنةمتضامنا ، و  317وفدا  بإجمالي  41استقبال  تمّ  2014 سنةأنه في إلى  البطة
 .21متضامنا   4,485بإجمالي  ا  وفد 218دخول 

  ّسبق األالفلسطيني رئيس الوزراء  على المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي هجوما   شن
إن "فياض ال يمثل شيئا  في المجتمع الفلسطيني،  ال  ئقا، الذي يزور قطاع غزة ،م فياضسال

ألحد، وعندما يستدعي  واإلرشادوليس لديه من التاريخ الوطني والمهني ما يؤهله لتقديم النصح 
 .22يصمت مرة ولألبد" أنالقوم لتحمل المسؤولية، فاألولى به  ةعلي

 فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري لسفر الحاالت  ،يومئة م بعد غياب طويل دام أكثر من
الناطق باسم  ،وقال أدهم أبو سلمية في الخارج. إقاماتوطالب وأصحاب  مرضىاإلنسانية من 

، وال تلبي كافية"خطوة غير  عد  ، إن فتح المعبر لمدة يومين ي  عن قطاع غزة هيئة كسر الحصار
إلى أن هذه الخطوة ستجعل أعداد العالقين في أبو سلمية ار وأش أبسط حقوق شعبنا في السفر".

 .23، ودعا مصر لفتح المعبر بشكل دائما  ألف 25من  ، بدال  ا  ألف 24غزة والمحتاجين للسفر 

  األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب إن المحكمة العليا  أهاليقال رئيس لجنة
من األسرى المقدسيين المحررين ضمن "صفقة شاليط"، اإلسرائيلية أعادت األحكام المؤبدة لعدد 

رفضت االستئناف الذي تقدم  اإلسرائيليةبحجة "خرق بنود اإلفراج". وأوضح أبو عصب أن المحكمة 
 .24وأيدت عملية إعادة األحكام السابقة الصادرة بحقهم ،ستة أسرى مقدسيين وسابع من رام هللا به

 4/12/2015، الجمعة

  اإلسرائيلي أربعة فلسطينيين عند حواجز تقيمها في الضفة الغربية بذريعة  اللاالحتقتلت قوات
 .25إسرائيليين دهس أو طعن جنود تهممحاول

  المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة عرضت على السلطة  عضوأكد
 ،ح صحفيفي تصري ،وقال أبو مرزوق وأن يكون تحت إشرافها لكنها رفضت. ،تسلم معبر رفح

 حرس الرئاسة، ورفضتم وعرضنا أن يعود من كان يعمل في المعبر سابقا   يعودلقد عرضنا أن "
أي "وتساءل:  ."مع إخوانهم القائمين على عمله اآلن، وتحت إشرافكم، ولكنكم رفضتم ذلك أيضا  
 .26"معبر تريدون استالمه، معبر بيت حانون أم معبر الكرامة أم أي معبر تقصدون؟
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 ضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي نافذ عزام إن انتفاضة القدس "توفر فرصة قال ع
 .27لتنقية األجواء بين الفلسطينيين؛ لكن لألسف هذا لم يحدث حتى اآلن"

  التام لفكرة إقامة اتحاد  عن رفضهلكين أزئيف أعرب وزير الهجرة واالستيعاب اإلسرائيلي
 وقال، 3/12/2015في  رؤوفين ريفلينين، التي طرحها الرئيس وفلسط "كونفدرالي يجمع "إسرائيل

إن حركة  قال ألكين في حديث إذاعي نقلته إذاعة "صوت إسرائيل"،و . نها غير قابلة للتطبيقإ
رحب "... وقد إسرائيل"إلى القضاء على  تدعو علنا   وهيحماس هي األقوى بالشارع الفلسطيني، 

 .28نية منفصلةريفلين إقامة دولة فلسطيبمعارضة 

 وي رينهولد ميترلينيرانائب المستشار النمس ألغى Reinhold Mitterlehner كانت مرتقبة  له زيارة
كما  ،على عقد لقاء معه في شرقي القدس اإلسرائيلي اإلصراربسبب  ،6/1/2015لـ"إسرائيل" في 

 .29مصادر قريبة من الحكومتين أوردت

  تنفذ وترتكب عمليات إعدام ميداني  "إسرائيل"إن  وولستروموت جمار قالت وزيرة الخارجية السويدية
ت وولستروم "إننا ندين عمليات قالو  القانون ودون أي محاكمة. إطارخارج  الفلسطينيينبحق 

فلسطينيون وإلسرائيل حق الدفاع عن نفسها وضمان أمنها.. لكن في الوقت  الطعن التي يقوم بها
 .30يجب أن ال تنفذ عمليات خارج نطاق المحاكمة والقضاء"مثل هذه الحاالت  إنه فينفسه أقول 

 5/12/2015، السبت

  الخارجية اإلسرائيلية كافة ممثلياتها في الخارج عرض وثيقة خاصة على المواقع وزارة ألزمت
"تثبت شرعية وقانونية المستوطنات  ،الخاصة بالسفارات والممثليات اإلسرائيلية الرسمية اإللكترونية

نائب وزير الخارجية  ،تسيبي حوتوفيليل وفقا  و  التاريخية". أولناحية القانونية سواء من ا
 ،ات في الضفة الغربيةعمر المست إقامة"إثبات" حق اليهود في  يهدف إلى فإن هذا اإلجراء، اإلسرائيلية
من  تجاه قضية المستوطنات بدال   وصلبا   حاسما   "إيجابيا   موقفا   "إسرائيل"تعرض  أنوضرورة 

 .31ه حكومات إسرائيل طيلة السنوات الماضية"تلخط الدفاعي الذي تبنا

  اللجنة السياسية، خالل اجتماعها في رام هللا ،اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةكلفت 
 ،2015 / مارس، بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في شهر آذارللمنظمة
 .32"إسرائيل"حديد العالقات األمنية والسياسية واالقتصادية مع يشمل ت والذي

  أمام أعضاء في الكنيست من حزب الليكود، إن  ،بنيامين نتنياهوالوزراء اإلسرائيلي قال رئيس
تدمير المسجد األقصى بسهولة إذا ما كانت تريد ذلك، بدون مجهود كبير،  إسرائيل"بمقدور 

 .33ولكنها تختار عدم القيام بهذا"
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 مشاركته في  خالل ،البيد يائير ،(مستقبل يوجد) عتيد يشحزب  رئيسو  ،قال عضو الكنيست
إن "إسرائيل ال تستطيع وليس عليها محاولة استيعاب  ،في الواليات المتحدة Sabanمنتدى سابان 

قراطية، علينا بالبدء و مليون فلسطيني إذا ما أرادت الحفاظ على نفسها كدولة يهودية وديم 3.5
 .34باتخاذ خطوات توصلنا التفاق سياسي دولي يسمح لنا بإخراج الفلسطينيين من حياتنا"

 أن نصف  ،بوست وجيروزاليممعاريف أجري بين اليهود فقط ونشرته صحيفتا  ،أظهر استطالع للرأي
اإلسرائيليين يتخوفون من المشاركة في احتفاالت عامة بمناسبة عيد األنوار اليهودي، في أعقاب 

إنهم غيروا تصرفهم في أعقاب  %81وقال  الفلسطينية. بسبب االنتفاضةد التوتر األمني تصاع
إنهم سيفكرون مرتين قبل  قالوا %46و، 2015 / أكتوبرمنذ مطلع تشرين األول ةفلسطينيالالعمليات 

 .35هذا األمرإن األحداث لن تؤثر على قرارهم في  %37قال بينما المشاركة في احتفاالت عامة، 

 معبر رفح البري بعد يومين من فتحه بشكل استثنائي أمام حركة  المصريةلقت السلطات أغ
 المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني ،إياد البزم ذكرو  المسافرين في كال االتجاهين.

أكثر  وجودإلى  منوها   في هذين اليومين، من مغادرة القطاعتمكنوا  مواطنا   1,526أن  ،الفلسطيني
 .36ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر 23 من

  العاصمة  فيسابان مشاركته في منتدى  خالل، وزير الخارجية األمريكي جون كيريقال
ال تستطيع أن تكون دولة يهودية في ظل الدولة الواحدة، ألنها  "إسرائيل"إن  واشنطن، األمريكية

ناك وزراء في حكومة نتنياهو ال يريدون وقال كيري إن ه يهودية. أغلبيةفي هذه الحالة ال تملك 
إقامة دولة فلسطينية، "عليهم التوقف عن التفاخر بهذا، احتماالت انهيار السلطة الفلسطينية تتزايد 

تستطيع إسرائيل إعادة الجنود إلى  لتستطيع إسرائيل مواجهة هذا الوضع؟ ه لبعد يوم، ه يوما  
ماذا سيحدث في " كيري ". وتساءلسلطة الفلسطينية؟دون البالضفة الغربية ومواجهة العنف هناك 

حال انهيار االقتصاد الفلسطيني؟ ستضطر إسرائيل لتوفير خدمات كالتعليم والصحة باإلضافة 
للحفاظ على القانون والنظام، األمر الذي سيكلف خزينتها المليارات، أال يجب فعل المزيد من 

 .37أجل الحفاظ على السلطة الفلسطينية؟"

 6/12/2015، دالح

 إن ما تعيشه القدس والمناطق  ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،قال خالد مشعل
فتح لمعالجة كل ملفات  حركة الفلسطينية المختلفة انتفاضة حقيقة، وأكد استعداده للقاء مع

ند القيادة الفلسطينية إن "هذه لحظة تاريخية وال بد من س وقال مخاطبا  ، المصالحة دون انتقاء
 فتح وغيرها من التنظيمات الفلسطينية إلى تبني االنتفاضة، مشيرا   مشعل ودعا ."النتفاضة القدس
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دعا حكومة السلطة الفلسطينية إلدارة  ، كما"إلى أنها "تشكو من غياب األبوة القيادية والسياسية
 .38معبر رفح دون المس بالموظفين

 ( 21استشهد الشاب عمر ياسر فخري سكافي  ) برصاص الشرطة غربي القدس من بيت حنيناعاما ،
 .39إسرائيليين أطلقوا النار عليه، بزعم محاولته دهس وطعن عدد من اإلسرائيليين ومدنييناإلسرائيلية 

 معقبا   ،لن تصبح دولة ثنائية القومية "إسرائيل" أناإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  الوزراءرئيس  أكد 
الفلسطينية. من احتمال انهيار السلطة  ،جون كيري مريكياألبذلك على تحذير وزير الخارجية 

يبدي الرغبة في الحصول  أن اآلخرمن الطرف  أيضا  تحقيق السالم يتطلب  نتنياهو أن وذكر
 . 40الشديد ليس لدى الفلسطينيين مثل هذه الرغبة ولألسف ،عليه

  اللجنة وزيرة رئيسة رضته قانون، ع مشروع اإلسرائيلية للشؤون التشريعية الوزاريةأقرت اللجنة
، ويقضي بإمكانية استخدام األدلة والبراهين والموجودات التي اعتمدتها المحاكم يليت شاكيدإالعدل 

 "،إسرائيل"العسكرية في الضفة الغربية لمحاكمة "اإلرهابيين" لمقاضاتهم أمام محاكم مدنية داخل 
 .41ومطالبتهم بتعويضات مالية وغيرها

  العبري أن نسبة عدد األسرى الفلسطينيين القاصرين في السجون  "واال"ذكر تقرير لموقع
وفقا  إلدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية، أن عدد  ،وأوضح الموقع .%120اإلسرائيلية ارتفعت إلى 

، مشيرا  إلى أن عاما   17إلى  13أسيرا ، تتراوح أعمارهم ما بين  420األسرى القاصرين وصل إلى 
 االنتفاضة الفلسطينيةوأشار الموقع إلى أنه قبل  .2015 سبتمبر /ع منذ شهر أيلولهذا العدد ارتف

 .19042كان عدد األسرى القاصرين فقط 

  إن محكمة دولية  لها، في بيان "،للدولة اإلسرائيليةـ"المملوكة ل "،المرافق اإلسرائيلية"قالت شركة
 مصرية شركاتمن  د والنفقات القانونيةلفوائباإلضافة لمليار دوالر  1.76قضت لها بتعويض قدره 

تعرضت ألضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز نها أالشركة  ادعتو  .طبيعيالغاز لل
 واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى.

أسابيع على ما ستة سيتم خالل  إن هناك طعنا   المصري، رئيس الوزراء إسماعيل،قال شريف و 
المفاوضات  وأن ،حكيم الدولية دفع التعويضات لشركة الكهرباء اإلسرائيليةهيئة الت إلزامبشأن  ،تمّ 

 .43"إسرائيل"استيراد الغاز من بشأن ستتوقف 

 أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنها أنشأت وحدة جديدة لمراقبة شبكات التواصل باللغة العربية 
لف الطاقم من عشرة أشخاص التحريض على العنف من خالل الشبكة. ويتأ سمتهلمحاربة ما 

مختصين في اللغة العربية، معظمهم جنود يتبعون وحدة النخبة في شعبة المخابرات العسكرية، 
 .44وستنسق الوحدة مع مواقع وشركات عالمية لحذف مقاطع فيديو توصف بالتحريضية
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 7/12/2015، اإلثنين

  طعنه  عداإلسرائيلي، ببرصاص االحتالل (، عاما   21الشاب إيهاب فتحي مسودي )استشهد
 .45اإلبراهيمي في مدينة الخليل سجدمستوطنا  إسرائيليا  على حاجز أبو الريش القريب من الم

  اندالع مواجهة في غزة في أي غادي آيزنكوت توقع رئيس هيئة األركان في جيش االحتالل
قيادة فرقة غزة  ، خالل مشاركته في إشعال شمعة عيد األنوار اليهودي بمقرآيزنكوتوقال ، لحظة

 .46، إن الوضع في غزة "معقد وغير بعيد عن التصعيد"القطاعبكيبوتس ريعيم شرقي 

  الفلسطينية خالدة جرار بعد  ةشهرا  على النائب 15بالسجن لمدة  إسرائيليةحكمت محكمة عسكرية
 .47اإلسرائيليوفق ما أعلن الجيش  ،"واإلرهاببتهمة "التحريض على العنف  إدانتها

  النقاب عن محاوالت من تنظيمات  يوسي كوهينئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي كشف ر
وأوضح خالل مداخلة ، الغاز اإلسرائيلّية في البحر األبيض الم توّسط منصاتإرهابّية لضرب 

أّن الم حاوالت جرت خالل الحرب على قطاع غّزة في  ،قّدمها في لجنة االقتصاد التابعة للكنيست
شّدد كوهين على أن المحاوالت باءت بالفشل ألن الصواريخ التي قامت حركة . و 2014صيف 

 حماس باستخدامها كانت بدائية الصنع.
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها نتنياهو إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين وقال 

تجاه منشأة نفط ومحطة با ا  صواريخ، 2014على غزة في صيف  حربخالل الأطلقت حركة حماس، 
 .48بها توليد الكهرباء في عسقالن، وبعض هذه الرشقات أصابت منطقة المحطة وألحقت أضرارا  ل

  إن قوات االحتالل اإلسرائيلي مستمرة  فرع فلسطين -األطفال الحركة العالمية للدفاع عن قالت
القتل خارج  لى حدّ باستهداف األطفال الفلسطينيين بالرصاص الحي بقصد القتل، الذي يصل إ

منذ  فلسطينيا   طفال   23 لـ قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلوثقت الحركة العالمية و  نطاق القانون.
في حوادث منفصلة بأنحاء الضفة الغربية بما فيها شرقي  ،2015/ أكتوبر بداية تشرين األول

تحتجز جثامين  اللقوات االحت منهم قتلوا بالرصاص الحي، ما زالت 21القدس، وقطاع غزة، 
 .49منهم، بينهم طفلتان 11

  خالل الفترة أمريكية قدمت  ةمنظم 50نحو كشف تحقيق نشرته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن
بمبلغ  1967 سنةات اليهودية في األراضي الفلسطينية المحتلة عمر ماليا  للمست دعما   2013–2009

 ،معيات إسرائيلية داعمة للمستوطنينعن طريق ج وذلكمليون دوالر،  220 يصل لـإجمالي 
 .50أي أنها معفية من دفع ضرائب على مبالغ التبرعات ،أقيمت "ليس لهدف الربح"
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 8/12/2015، الثالثاء

 ( من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحمعاما   20استشهد الشاب مالك أكرم شاهين )،  برصاص قوات
 .51االحتالل خالل اقتحامها المخيم

  في تطوير العالقات "يساعدني  ن جهاز الموسادإبنيامين نتنياهو  ء اإلسرائيليرئيس الوزراقال
سالمية"  .52الدبلوماسية والسياسية في كل أنحاء العالم، بما في ذلك مع دول عربية وا 

 ن تحفظ العديد من الدول العربية على منح إ ،مأمون أبو شهال الفلسطيني وزير العمل قال
بعض هذه الدول من بطالة في  تعانيهما يعود إلى السفر الفلسطيني، تأشيرات سفر لحملة جواز 

 .53صفوف الخريجين لديها، المشكلة األبرز أمام التحاق العمالة الفلسطينية بأسواق تلك الدول

  ّإثر انهيار ،قرب الحدود المصريةعلقوا في نفق في قطاع غزة  أن، بعد فلسطينيا   14 إنقاذ تم 
 .54المياهعقب انغماره ب جزء منه

  وت وولسترومجمار تصريح وزيرة خارجيته  لىعمعلقا   ،ستيفان لوفينرئيس الحكومة السويدية قال 
"تنفذ عمليات إعدام بدون محاكمة" بحق الفلسطينيين الذين يهاجمون  "إسرائيل"أن  أعلنت فيهاالتي 

إن  أردف قائال  أنه ر ، غي""القانون الدولي ال يعتبر هجمات السكاكين إرهابا   إن ،اإلسرائيليين
 .55لكنه ال يعرف ما إن كان المهاجمون ينتمون إلى تنظيم إرهابي" "الهجمات نفسها تعتبر إرهابا  

  قضت محكمة استئناف أمريكية أنه ال يجوز آلالف من المواطنين غير األمريكيين مقاضاة البنك
وأيدت الدائرة  .إسرائيل"" ضدّ مسؤولة عن هجمات  "جماعات متشددةـ"العربي عن تقديم الدعم ل

برفض دعاوى  2013 سنةصدر في  الثانية من محكمة االستئناف األمريكية في نيويورك حكما  
عن تقديم دعم  أنه مسؤول قانونيا   2014في سنة والذي وجدت هيئة محلفين  ،أقيمت على البنك

 .56مادي لحركة حماس

 9/12/2015، الربعاء

  إسرائيليين في  ومستوطنا   (، بعد طعنه جنديا  عاما   21مسودة )الشاب عبد الرحمن يسري استشهد
 Shaul Nir صيب مستوطنان هما الحاخام شاؤول نيرأ  كما  .الخليل شارع الشهداء وسط مدينة

ة آفني عمر قرب مست عليهمابجروح خطيرة ومتوسطة، جراء إطالق نار ، Rachel وزوجته راشيل
 .57حيفتس، في طولكرم

 مكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن حركته مع أّي مبادرة أو مقترح لفتح قال نائب رئيس ال
ن حركته لم إهنية  قالو  معبر رفح؛ ولكن على قاعدة الشراكة، وليس على قاعدة اإلبدال أو اإلحالل.

 .58حتى اللحظة أّي مبادرة بشكل رسمي، تسهم في فتح المعبر والتخفيف من معاناة المواطنين تتلق  
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 أنور عبد الهادي مع رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي على  الفلسطيني في سورية فق السفيرات
إخالؤه من  ، بعد أن تمّ إلى مخيمهم الفلسطينيين المهجرين من مخيم سبينة الالجئينبعودة  اإلسراع

بالتعاون المتحدة  األممأكد الطرفان على دعم وتنسيق الجهود التي تقوم بها و  السالح والمسلحين.
والمناطق  مخيم اليرموك إخالءمع الحكومة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية للعمل على 

 .59أقرب وقتفي  إليه الفلسطينيينالالجئين  عودةمن أجل  ،من السالح والمسلحين المجاورة له،

  تعويض إنه من غير المرجح أن تتنازل بالده عن  يوفال شتاينتسقال وزير الطاقة اإلسرائيلي
مليار دوالر حصلت على حكم به نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها  1.76تبلغ قيمته 

 أضافو  على الرغم من أن البلدين يريدان إيجاد سبيل إلنهاء النزاع. ،2012بالغاز الطبيعي في 
ة مصر "نرى عالقات تزداد قوة فيما يتعلق باألمن واالقتصاد والطاقة حيث تتجاوز أهمي شتاينتس

أهمية باإلضافة إلى ذلك في تصدير الغاز لدول أخرى في  لكننا نرى أيضا   حدود االقتصاد...
 .60إلى األردن وتركيا واليونان كأسواق محتملة مشيرا   ،منطقتنا وندرس هذا األمر منذ عدة أشهر"

 أفادت دراسة أعدها مركز المعلومات واألبحاث في الكنيست Knesset Research and 

Information Center،  إن ثلث المواطنين اإلسرائيليين الذين أقدموا على االنتحار في السنوات
جرى تسجيل  الفترةخالل هذه أنه و "، إسرائيل"هم من المهاجرين الروس إلى  2013–2000

 عاما   15من المهاجرين الروس، في سن ( %34.5) 1,658انتحار، من بينهم  ةعملي 4,806
من المنتحرين المهاجرين الروس هم من مواليد االتحاد  %77.9الدراسة أن وأضافت  فما فوق.

 .61هم من مواليد إثيوبيامن عموم المنتحرين  %16.6و ،السوفييتي السابق

  الرس فابورغ أنديرسن "إسرائيل"سفير االتحاد األوروبي لدى قال Lars Faarborg-Andersen،  في
ة، "إنه ال تجوز مقارنة إرهاب داعش الذي تواجهه أوروبا، وبين مقابلة مع إذاعة "كول حاي" اإلسرائيلي

"إرهاب داعش هو إرهاب منظم ويجب  أنديرسن وأضاف عمليات الطعن التي يقوم بها فلسطينيون".
 .62ه، أما العمليات الفلسطينية، فهي بحاجة لوسائل دبلوماسية وسياسية لوقفها"استخدام القوة ضدّ 

 مليون جنيه  20بمبلغ  إضافيا   حدة من خالل وزارة التعاون الدولي تبرعا  قدمت حكومة المملكة المت
األونروا في االستجابة لالحتياجات وكالة مليون دوالر( لدعم جهود  30.04نحو إسترليني )

اإلنسانية لالجئي فلسطين في سورية والمنطقة المحيطة. وبهذا المبلغ، يصبح إجمالي التبرعات 
 :2015 سنةالمتحدة من أجل المناشدة الطارئة ألزمة سورية اإلقليمية في التي قدمتها المملكة 

 .63مليون دوالر( .0642نحو ) إسترلينيمليون جنيه  28
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 10/12/2015، الخميس

 داخل  نفذها فلسطيني بعملية دهس حرجة،أحدهم بحالة  ،أصيب أربعة جنود إسرائيليين بجراح
من  تمكن المهاجم أن ذكرت القناة السابعة العبريةو محافظة سلفيت، قرب قرية اللبن الغربية 

 .64االنسحاب من المكان

  كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية عن تجميد بلدية االحتالل في القدس إصدار تراخيص البناء
 البناء غير المرخص لمواجهة احتياجاتهم. إلىللفلسطينيين في شرقي القدس، مما دفع المقدسيين 

رخصة  1,828بلدية االحتالل  أصدرت 2010 سنةنه في أ الصحيفةتها نشر  إحصائية وأظهرت
بلدية االحتالل  أصدرتفقد  2013 سنةأما في  رخصة فقط للفلسطينيين. 167بناء لليهود مقابل 

رخصة بناء  166رخصة بناء للفلسطينيين، بينما أصدرت  178رخصة بناء لليهود مقابل  2,469
 .201565سنة لليهود خالل رخصة  1,799للفلسطينيين مقابل 

 التوافق بين الوزارة  ، أنه تمّ الفلسطيني وزير األشغال العامة واإلسكان ،أعلن مفيد الحساينة
ألف منزل دمر بالكامل، خالل  22على البدء في إعادة إعمار  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو 

إزالته بالكامل.  من حجم الدمار جرى %80وقال إن  ،2014صيف  الحرب على قطاع غزة
أن تكلفة بناء هذه المنازل يتراوح ما بين عشرة آالف إلى خمسين ألف دوالر  الحساينة وأضاف

، عبر منحة 2015وأكد أنه سيتم تسليمها قبل نهاية شهر كانون األول/ ديسمبر  للمنزل الواحد.
 .66رمليون دوال 33ة والصندوق السعودي قدرها مقدمة من البنك اإلسالمي في جدّ 

  أن "إقامة جزيرة اصطناعية قبالة شواطئ غزة فكرة  يسرائيل كاتسأكد وزير المواصالت اإلسرائيلي
ر على أنها مبادرة سياسية"، الفتا  إلى أن "هذه الفكرة ما زالت تطبخ" لى "أنها فكرة و  ،جوهرية تفس  ا 

"سيكون هناك ميناء  :كاتس وأوضح. أقدمها منذ سنين، منذ االنفصال إلنهاء مسؤوليتنا عن غزة"
ومطار بإشراف دولي، إسرائيل ستشرف على األمن وتفّقد السفن الداخلة وعلى المعابر. الحق 
األمني يجب أن يكون معلوما  مسبقا ، والفلسطينيون سيحصلون على خدمات المطار، وسيكون 

 .67العالم، وأمننا سيكون محفوظا " إلىلهم مخرج 

   دان بالتجسس عودة ترابين إلى تل أبيب بعد انتهاء فترة سجنه سلمت القاهرة اإلسرائيلي الم
بتهمة التخابر، فيما أفرجت الدولة العبرية عن مصريين اثنين بعد قضاء  (عاما   15)

 ووصف التلفزيون الرسمي سجون إسرائيلية، باتهامات لم تتضح طبيعتها. محكوميتهما في
را  إلى أن "من المنتظر اإلفراج عن عناصر مصرية اإلفراج المتبادل بأنه "صفقة"، مشي اإلسرائيلي

 .68أخرى من السجون اإلسرائيلية خالل الفترة المقبلة"
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 11/12/2015، الجمعة

 اثنان منهم في مدينة الخليل، واثنان في قطاع غزة، بينما أصيب أكثر  ،فلسطينيينأربعة  استشهد
 .69إلسرائيلي، بعد مواجهات مع الجيش امنهم في غزة 60 ،من مئة آخرين

 خالد مشعل أن انتفاضة القدس أوقفت المخطط  أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
على أن لغة الدم أجبرت االحتالل التراجع  ، مشددا  ومكانيا   زمانيا  اإلسرائيلي في تقسيم األقصى 

سبب  كوااللمبور، إلى أن الماليزية العاصمةفي  ألقاهافي كلمة  ،وأشار مشعل عن مخططاته.
اشتعال انتفاضة القدس جاء بسبب تراكم المعاناة والظلم، "وشعور الفلسطينيين أن األقصى ليس 

وأضاف مشعل أن "االنتفاضة أظهرت  على األرض". تحت الخطر فحسب، بل بدأ يقّسم فعليا  
هشاشة االحتالل، فهو مذعور من سكين.. لو كان بالضفة والقدس صواريخ وبنادق وسالح بيد 

 .70من شّتى بقاع فلسطين" طينيين؛ لخرج االحتالل صاغرا  الفلس

  ة محمد اشتية إن القيادة الفلسطينية وحركة فتح تشجعان الهبّ  عضو اللجنة المركزية لحركة فتحقال
الشعبية الفلسطينية، وال يمكن بأي حال من األحوال العمل على وقفها، ونعلن دعمها صراحة. واعترف 

 .71لكن العمل جاٍر على رأب الصدع بين الطرفين ،ا بين الشارع والقيادةاشتية بأن "هناك فجوة م

  مضاعفة  القسام تضاعفت أضعافا  كتائب القسام محمد الضيف إن قوة  لكتائبقال القائد العام
"وسيأتي قادة  ،لسانه أحد قادة حماس نعوأضاف، في كلمة نقلها  بعد حرب غزة، وستزيد.
 .72االحتالل إلينا صاغرين"

 ن حركته "لن تلوث سالح كتائب القسام إعضو القيادة السياسية لحركة حماس،  ،ل خليل الحيةقا
 بأي دم غير الدم الصهيوني اللعين"، مشيرا  إلى أنه ليس لدى حركته أي معارك جانبية مع أحد.

 ،في مدينة خانيونس خالل مسيرة دعت لها الحركة بذكرى انطالقتهاألقاها  كلمةفي  ،وأكد الحية
 إجراءأن الخالف بين حركته وحركة فتح "ليس خالفا  حول السلطة"، مشددا  على ضرورة 

 .73والتفرد اإلقصاءمصالحة على أساس الشراكة ال على مبدأ 

 ه، سجنفي رسالة بعث بها من  ،حذر األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات
"الدعوات لاللتفاف على هذه االنتفاضة، أو بـا وصفه مم، الجبهة الشعبية ةانطالقبمناسبة ذكرى 

تدجينها وتحويلها إلى خطوة تكتيكية للعودة لدوامة التسوية، وتحت شعارات فضفاضة تحّولها من 
  .74مقاومة شعبية شاملة إلى مقاومة سلمية"

  في قضت محكمة إسرائيلية باإلفراج عن أحد المستوطنين المتهمين بجريمة حرق عائلة دوابشة
وذكر موقع القناة العبرية السابعة، أن  .2015يوليو تموز/ قرية دوما جنوب نابلس في نهاية 
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ت شمال رام هللا، وخضع للتحقيق على مدار أسبوعين حول عمراالمفرج عنه يعيش في إحدى مست
 .75اإلقامة الجبريةوفرضت عليه الجريمة، وأفرج عنه في النهاية 

 12/12/2015، السبت

 في باريس، إلى اتفاقية  ذي انعقدة فلسطين رسميا ، في ختام مؤتمر المناخ الانضمت دول
 .76المناخ لتغيراألمم المتحدة اإلطارية 

  في قطاع غزة عن تعيين اللواء توفيق أبو نعيم  الفلسطيني واألمن الوطني الداخليةأعلنت وزارة
ذين أفرج عنهم في صفقة تبادل ال حماس هو أحد قادة حركةو لقوى األمن الداخلي،  ا  جديد ا  قائد

 .77للواء صالح الدين أبو شرخامن القائد السابق للجهاز  ، بدال  ى مع شاليطاألسر 

  الفلسطينية في تقرير لها، إن عدد عمليات المقاومة سرائيلي،العاشرة في التلفزيون اإل القناةقالت 
، في حين شهد ا  إسرائيلي 11أسفرت عن مقتل  ،عملية 620بلغ  2015ول/ أكتوبر األخالل تشرين 
 .78قتلى إسرائيليين 10عملية، أوقعت  326 نوفمبر /الثانيشهر تشرين 

  ن إفي مقابلة مع القناة التلفزيونية اإلسرائيلية الثانية،  الجاسوس اإلسرائيلي عودة الترابين،قال
وأن  ،ظروف اعتقاله "كانت تشبه ظروف اعتقال الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك"

فترة االعتقال، كما قامت بتزويد  خاللاالستجابة لكل طلباته  اعتادتإدارة السجون المصرية 
به إال  وقال الترابين "هذا التعامل لم يحظ   غرفته بمحتويات وأجهزة تنعدم في زنازين بقية السجناء.
 .79مبارك، لقد كانوا يعاملونني بمنتهى االحترام والحساسية"

 13/12/2015، الحد

  قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "المفاوضات الثنائية
انتهت، ولن يسمح بها بعد اآلن، ونريد مؤتمرا  دوليا  بمشاركة الدول دائمة العضوية  أمريكابرعاية 

وشدد عريقات  .، والدول العربية"بريكسالدول مجموعة في مجلس األمن، واالتحاد األوروبي، و 
فلسطين على  ، دولة1967هدف محدد، وهو دولتان على حدود على أن يكون لهذا المؤتمر "

 .80والقدس الشرقية عاصمة لها، ضمن سقف زمني محدد" 1967حدود 

 دعت زهافا شاؤول Zahava Shaul ، رونآشاؤول والدة الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة Shaul 

Aaron ،للكشف عن مزيد من المعلومات السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية  نائب رئيس المكتب
 .81"إسرائيل"إنجاز صفقة تبادل بين حماس و ووعدت بـ"قلب الدنيا" حتى يتمّ  ،ابنها حولوالدالئل 

 اإلسرائيلي في الضفة الغربية أعلنت الحملة الشبابية إلعادة إعمار المنازل التي هدمها االحتالل ،
 عن جمع مليون شيكل ،إسرائيليين أفراد من عائالتهم في عمليات ضدّ  مشاركةعقابا  لهم على 
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خالل حملة التبرعات التي استمرت لمدة أسبوع في  ،تبرعات مالية وعينية دوالر(ألف  259)نحو 
 / أكتوبرهدمت خالل شهري تشرين األول "إسرائيل"بتسيلم إلى أن  منظمةلوتشير إحصائية  نابلس.

 .82عشرة منازل في القدس والضفة الغربية كوسيلة للعقاب 2015نوفمبر  /وتشرين الثاني

 أكد الروائي والباحث المصري يوسف زيدان صحة تسجيالت تحدث فيها عن اتفاقه مع الرئيس عبد الفتاح 
قال إن ما طرحه و السيسي على الترويج لفكرة أن المسجد األقصى ليس أحد المقدسات اإلسالمية، 

ويرى زيدان أن المسجد األقصى ليس أولى القبلتين وليس له قدسية عند المسلمين  قديم وغير سري.
، وأن القدس كلها وأن المقصود في قصة اإلسراء والمعراج هو مسجد التنعيم الموجود في مكة حاليا  

 .83وبذلك فإن الصراع حول المدينة على أساس ديني ال أساس له ،مدينة عبرانية

 ونروامليون دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين ووكالة األ 123عن منحة تزيد عن  أعلنت الواليات المتحدة. 
الدفعة األولى من  ،2015/12/13 فيعنها التي أعلن  (مليون دوالر 123.4)المنحة هذه تشكل و 

 .201684 سنةمجموع المخصصات األمريكية لمساعدة تغطية احتياجات األونروا في 

 14/12/2015، اإلثنين

 دهس عملية عاما ( برصاص االحتالل اإلسرائيلي، بعد قيامه ب 21د عبد المحسن حسونة )استشه
من غربي القسم المستوطنين بسيارته في موقف إلى جانب محطة الحافالت المركزية عند مدخل 

وقالت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي إن "رئيس  منهم. 14أدى إلى إصابة  والذيالقدس، 
ة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، أصدر توجيهاته، في أعقاب مشاورات مع وزير األمن الحكوم

موقف حافالت في  300الداخلي جلعاد أردان، ووزير المواصالت يسرائيل كاتس، بتحصين نحو 
 قرابةأن المشروع سيكلف  وأوضحت القناة مدينة القدس"، وذلك على خلفية هذه العملية.

 .85دوالر( ألف 1.518ي )نحو ل إسرائيلكشي مليوني

  اليوم العالمي  احتفال بمناسبةفي كلمة ألقاها خالل  رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،قال
بدأت هبة جماهيرية مبررة، وال نملك أن نقول للشباب لماذا أنتم " :لمكافحة الفساد في رام هللا

يأس من الدولتين، يتجولون فال يرون يشعرون بال بدأواخارجون؟، خرجوا ألسباب عدة أولها أنهم 
أساسا  منطقيا  لدولتين، فدولتنا غير موجودة، استيطان، حواجز، وبدأ اليأس يقترب إلى عقولهم، 

 .86"فبدأ يتراكم هذا األمر، ولم يجدوا أمامهم حال  

  قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن الحركة أضافت بصمة مميزة للعمل
 تانطلقن التطور التي تشهده المقاومة جعل فكرة التحرير التي أوأكد مشعل  ني المقاوم.الفلسطي

إلى أن ما أضافته حماس مع باقي النظر التحديات، الفتا  من رغم بالقريبة  ،منذ عقودالحركة بها 
 .87أكثر إلى القدس والتحرير الفلسطينيين الفصائل يقرب
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  الفلسطينية التي تعديال  وزاريا  على تشكيلة الحكومة  عباسرئيس السلطة الفلسطينية محمود أجرى
رامي الحمد هللا، بتعيين ثالثة وزراء جدد، هم: إيهاب بسيسو وزيرا  للثقافة، وعلي أبو دياك  أسهار ي

براهيم الشاعر وزيرا  للشؤون االجتماعية، حيث أدى الوزراء الثالثة اليمين القانونية  وزيرا  للعدل، وا 
 .88الحمد هللايس، في مقر الرئاسة برام هللا، بحضور أمام الرئ

  ن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس السلطة الفلسطينية إقال القيادي في حركة حماس زياد الظاظا
محمود عباس على حكومة الوفاق الوطني، لم يتم بالتنسيق مع حركة حماس والفصائل 

الجديد، مشددا  أن عباس بهذه الخطوة "يمعن في  الوزاريواستهجن الظاظا التعديل  الفلسطينية.
 .89البعد عن الشراكة الوطنية والتصرف أحادي األجانب، وهذا يضر بالمصالحة الوطنية"

  ةفي قطاع غز  الفصائلن إ ،عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية ،حمدأالحاج  أسامةقال 
واتفقت على عرضها على معبر رفح  أزمة حلّ لتبنت مبادرة  )ما عدا حركتي فتح وحماس(

 عنها بعد التوافق مع الرئاسة الفلسطينية والحكومة المصرية. لإلعالن حركتي فتح وحماس تمهيدا  
المعبر إلى شخصية وطنية متفق عليها تحت سقف  إدارة إسنادوتنص المبادرة على أن يتم 

 .90ليين وسابقينالعاملين في المعبر من موظفين حا أزمة حكومة التوافق مع حلّ 

 كلمة ألقيت باسمه في مؤتمر انعقد في  خالل ،قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
العاصمة اإلندونيسية جاكارتا حول القدس، إن استمرار االحتالل اإلسرائيلي هو السبب في 

 .91يات الفلسطينيينالقيادة اإلسرائيلية لكبح جماح ردود الفعل على عمل العمليات الفلسطينية، داعيا  

  أن عدد الالجئين  (بديل)كشف المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
 %66، يشكلون ما نسبته 7,980,000وصل إلى  2014 سنةوالمهجرين الفلسطينيين في نهاية 

ووصلت نسبة الالجئين الفلسطينيين  مليون فلسطيني في جميع أنحاء العالم. 12.1من أصل 
وسورية  ،%9ولبنان  ،%17والضفة الغربية  ،%24قطاع غزة في و  ،%40إلى ألردن في ا

 ،غير رسمي مخيما   17في  مليون 0.21و ،رسميا   مخيما   58في منهم مليون  1.58يعيش  ،10%
 .92مليون يعيشون خارج المخيمات 5.46و

  بيع العالقات ردوغان إن المنطقة بأسرها سوف تستفيد من تطأقال الرئيس التركي رجب طيب
إلى تسوية مع "إسرائيل" في حال وافقت حكومة نتنياهو على  الوصولويمكن ، اإلسرائيليةالتركية 

بعض األمور؛ في حال التوافق على تعويضات ضحايا سفينة مرمرة، وفي حال رفعت "إسرائيل" 
 .93الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة

  سية في منظمة التعاون اإلسالمي عبد هللا عالم أن للشؤون السيا المساعدأعلن األمين العام
 .94المنظمة بدأت إجراءاتها الفعلية لفتح مكتب لها في رام هللا
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 برعاية منظمة التعاون  ،ق المؤتمر الدولي حول القدس في العاصمة اإلندونيسية جاكرتاانطال
 غيرفلسطيني لحقوقه اإلسالمي، وبالشراكة مع لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب ال

 .95رف، ووزارة الخارجية اإلندونيسيةالقابلة للتص

  ال تعرف  "إسرائيل"إن وقال وسياسته  بنيامين نتنياهووزير الخارجية األمريكي جون كيري انتقد
السياسات التي  وال تعرف ما الحل الذي تريده، وفي ظلّ  ،الفلسطينيينكيف تدير الصراع مع 
مخاوفه من انهيار السلطة  نع أعربو  ،ثنائية القومية يصعب إدارتهاتنتهجها، ستصبح دولة 

كيري أن قلقه األكبر من انهيار السلطة هو تفرق نحو  ذكرو  الفلسطينية برئاسة محمود عباس.
ألف عنصر أمن فلسطيني في كل أرجاء الضفة الغربية، األمر الذي سيؤدي إلى مواجهات  30

 .96طينيين واإلسرائيليينوصدامات عنيفة ودامية بين الفلس

 15/12/2015، الثالثاء

 أن التعديل الوزاري سيعزز من ، خالل جلسة مجلس الوزراء ،الوزراء رئيس ،أكد رامي الحمد هللا"
 ،الفلسطيني وا عادة الوحدة كشرط أساسي ال يسبقه شرط آخر االنقسامجهود الحكومة إلنهاء 

نقاذ مشروعنا الوطني، وم  .97واصلة إعادة إعمار قطاع غزة"لمواجهة التحديات وا 

 إن إجراء الرئيس محمود عباس تعديال   ،قال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح إسماعيل األشقر 
: "إن الرئيس يضرب بعرض الحائط مشيرا  على الحكومة غير شرعي وال قانوني وال وطني،  وزاريا  

 .98يني"والقانون األساسي الفلسط ،والنظم ،كل التوافقات الوطنية

  كشف القيادّي في حركة فتح عزام األحمد عن تأزم العالقة مع القاهرة بعد أن قام وزير العدل في
 في موضوعسليم السقا بتوجيه رسالة إلى مصر خارج إطار صالحياته،  الوطنيحكومة التوافق 

لفا  الرئيس عباس أمر بتعيين علي أبو دياك خ إن ،خطف أربعة شبان في سيناء. وقال األحمد
ساءته إلى  ،الذي تمت إقالته الرتكابه خطأ كبيرا  بالتصرف في غير صالحياته"لوزير السقا ل وا 

العالقة مع دولة شقيقة من دون علم القيادة، وهي ليست من اختصاصه ولم يكن من حقه 
 . 99التصرف في ذلك اإلجراء"

  ن في هذا المجال، لكتروني" يضم العديد من الناشطيإأعلنت حركة حماس عن تأسيس "جيش
بمشاركة قادة الحركة ، 28وذلك خالل "مهرجان إلكتروني" أقامته الحركة في ذكرى انطالقتها الـ 

 .100في مجال اإلعالم ناشطا   250ونوابها في المجلس التشريعي ونحو 

 تعرف هوية قتلة عائلة  أنهاتعتقد  األمنيةن الدوائر إموشيه يعلون  اإلسرائيليوزير الدفاع  قال
 اإلرهابنه يشعر بالخزي والعار إزاء أ وأضاف ،لمحاكمتهمغير كافية  األدلة أن إال ،دوابشة

 إلىاليهودي الذي ارتكب هذه الجريمة. وفي سياق مقابلة مع إذاعة جيش الدفاع تطرق يعلون 
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د وجو  أحدإنه ال يخفى على  قائال   إلسرائيل األخيرةجون كيري  األمريكيانتقادات وزير الخارجية 
الذي  ،باقتراح كيري "إسرائيل"نه لو قبلت أ إلى النظر خالفات في الرأي بين البلدين. ولفت يعلون

هذه  أيامناتتساقط في  الصاروخيةلكانت القذائف  ،األمنيفي المجال  سنةمن  أكثرطرحه قبل 
 .101أبيبوعلى تل  مطار بن جوريونعلى 

 التقرير السنوي الذي أعدته منظمة التت ذكر Latt عدد الفقراء في  أن ،غير الحكومية حول الفقر
من  %14ن إف ،المعطيات وبحسب طفل.بينهم مليون  ،مليون شخص 2.6يفوق  "إسرائيل"

لى و  ،البحث عن الطعام في حاويات القمامة إلىالجوع اضطرهم  أنذكروا  األطفال  ،التسولا 
 .102وحتى السرقة لسد رمقهم

  أن ،في قطاع غزة ال المدنية بمديريات الداخلية الخمسأفادت تقارير صادرة عن دوائر األحو 
 ا  مولود 155، بمعدل 2015نوفمبر تشرين الثاني/ مولودا  خالل  647,4شهد والدة القطاع 

 .103يوميا  

 طائرات تابعة لسالح الجو المصري عبرت الحدود معأن  يديعوت أحرونوتموقع صحيفة  ذكر 
ولكن ليس في  ،1973للمرة األولى منذ حرب وذلك  ،1948المحتلة سنة  الفلسطينيةاألراضي 

نما بتنسيق مع الجيش اإلسرائيلي في إطار الحرب على تنظيم   سيناء. داعش فيمهمات قتالية، وا 
 أن الطائرات المصرية قصفت أهدافا  و  ،خالل الشهور األخيرة تكررإن ذلك موقع الصحيفة وقال 

 .104ود في العريش والشيخ زويدعد كيلومترات معدودة من الحدداعش على ب  ـل

  أف بي أي بانشين وصندوق التقاعد الخاص األكبر في الدنمارك التأمينقررت شركة FPA Pension، 
الذي تقدر قيمة أمالكه بخمسين مليار دوالر، سحب استثماراتها من الشركة األلمانية الدولية 

بسبب ضلوعها غير المباشر في  ،Heidelberg Cement سمنتيدلبرج ها العمالقة لمواد البناء
 .105استغالل موارد طبيعية في الضفة الغربية

 16/12/2015، الربعاء

 ( بنيران قوات االحتالل اإلسرائيلي عاما   29( وحكمت حمدان )عاما   23استشهد أحمد جحاجحة ،)
أن عن  وسائل إعالم عبرية ادعتو  ،خالل عملية عسكرية نفذتها في مخيم قلنديا جنوب رام هللا

 ،(، متأثرة بجروحهاعاما   19استشهدت سماح عبد هللا )كما  الشهيدين قاما بمحاولتي دهس لجنود.
 .2015106تشرين الثاني/ نوفمبر نتيجة إصابتها برصاص االحتالل على حاجز حوارة أواخر 

 لن تقوم بتعويض عائلة دوابشة "إسرائيل"إن  دفاع اإلسرائيلي،وزير ال نائب ،إيلي بن دهان قال ،
وقال  فقط. اإلسرائيليينمن  رهابيةاإل األعمالن القانون يتيح فقط تعويض المتضررين من أل
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لجنة خاصة تابعة لوازرة  أمامدهان إن على عائلة دوابشة تقديم طلب لتلقي تعويضات 
 .107دفاعال

 دور ليبرمان حملة في صفحته على موقع جأطلق عضو الكنيست ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفي
 .108حنين زعبي والتجمع الوطني الديمقراطي من الكنيست النائبةإلبعاد  فيس بوكال

  العبري إن سلطات الجمارك اإلسرائيلية في ميناء أسدود أحبطت في  اإلخباريقال موقع واال
الشهور األخيرة أكبر عملية تهريب لعتاد عسكري بأنواع مختلفة كان في طريقه للفلسطينيين 

عشرات اآلالف من أجهزة الصدم الكهربائي،  لىر عو عثال ه تمّ فإن ،فقا  للموقعوو  بالقدس المحتلة.
 .109وأجهزة تشفير االتصاالت ،دل عسكرية، ونواظير ليليةوب   ،وسيوف ،وبنادق

  مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، النقاب عن وضع سلطات التفكجيكشف خليل ،
 من أراضي الولجة، جنوب القدس، بحجة أنها أراضٍ  دونما   680االحتالل اإلسرائيلي اليد على 

نه "بموجب دراسات إسرائيلية سابقة أوأشار التفكجي إلى  وتوطئة إلقامة مستعمرة عليها. ،ليهود
 .110وحدة استيطانية"ف خمسة آالفإن المستعمرة الجديدة ستشمل 

  اسي للجبهة وعضو المكتب السي ،وزير الشؤون االجتماعية األسبق ،صالح زيدانقال
ن نسبة البطالة العامة في غزة إندوة حوارية في قطاع غزة، خالل  ن،قراطية لتحرير فلسطيو الديم
وهي من أعلى المعدالت في العالم، في حين تبلغ البطالة في صفوف الخريجين ، 42.7%
بلغ عدد  :وقال زيدان .%40، فيما تزيد نسبة الفقر عن %63.3وفي صفوف النساء  ،45.5%

 .111ألف خريج 32خريجا  من أصل  18,815حو نفي قطاع غزة  2014 خريجين في سنةال

  الجريمة المنظمة  سنة يه 2015 سنة إن ،والمحررين عيسى قراقع األسرىقال رئيس هيئة شؤون
أن جيش  إلى، مشيرا  األسرىالشعب الفلسطيني وبحق  أبناءمن قبل حكومة االحتالل بحق 

 .112آالف حالة اعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني ةخمساالحتالل نفذ أكثر من 

  الف جانشاميرسقال Miroslav Jenča إن  ،للشؤون السياسيةلألمم المتحدة ، مساعد األمين العام
 وأن ،قبل على أنها "الوضع الطبيعي الجديد"الظروف الحالية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ال ينبغي أن ت  

. "إلى العنف الفلسطينيين أدى أيضا   الت من العقاب لعنف المستوطنين ضدّ "ما ينظر إليه على أنه إف
 .113"أبعد من أي وقت مضى]هو[ يبدو أن األفق السياسي إلنهاء الصراع اآلن " :قائال   جانشاوأضاف 

 17/12/2015، الخميس

  ل ( جراء إطالق النار عليه من قبل جنود االحتالعاما   16) نصاصرةاستشهد عبد هللا حسين
 .114اإلسرائيلي قرب حاجز حوارة جنوب نابلس
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 إن مبعوثي اللجنة  ،قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
مقترحات محددة في اجتماعهم مع الجانب الفلسطيني، مشيرا  إلى أن  يقدمواالرباعية الدولية لم 

وذكر عريقات أن الجانب  الدولتين. امهم بتحقيق حلّ حديثهم اقتصر على التهدئة وخفض التوتر والتز 
واعتداءات  ،وهدم المنازل ،الفلسطيني قدم لمبعوثي اللجنة الرباعية ملفات حول الشهداء الفلسطينيين

 .115الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية والتحريض اإلسرائيلي ضدّ  ،والنشاط االستيطاني ،المستوطنين

 إن مخططات االحتالل  ،يس المكتب السياسي لحركة حماسنائب رئ ،قال إسماعيل هنية"
وأكد هنية خالل كلمة  انتفاضة القدس لن ي كتب لها النجاح". وقفاإلسرائيلي ومن يقف معه في 

 ماله في مؤتمر "الواقع الثقافي واالجتماعي في القدس وسبل النهوض"، على أن انتفاضة القدس 
وشدد هنية على أن مخزون انتفاضة  ما في جعبتها بعد.زالت في بداية الطريق ولم تخر ج كل 

القدس لدى هذا الجيل أعمق مما يتصور االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدا  على أن االنتفاضة شكلت 
 .116نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة قد ال تكون نهايتها إال بتحرير المسجد األقصى

  قبيرات البير أكد وزير الطاقة التركي Berat Albayrak  لوضعها  "إسرائيل"أن عودة العالقات مع
خبر صحيفة ما نقلته بحسب شدد الوزير، و  طرحها سابقا . شروط تمّ ثالثة الطبيعي مرهونة بتحقيق 

 .117نه "ال عالقة طبيعية مع إسرائيل قبل تحقيق تلك الشروط"أ ، علىالتركية Haber Turk ترك

 ألحرار" أخرى، بما لديها من جنود أسرى لالحتالل أكدت كتائب القسام أنها ستنجز صفقة "وفاء ا
 .118 (2015أسرتهم في معركة العصف المأكول )عدوان صيف 

  ثالثية،  أنور عبد الهادي عن التحضير لما سماها خلية حلّ  السفير الفلسطيني في سوريةكشف
رموك وتنظيمه، ترتيب مخيم اليل ومنظمة التحرير، األونروا،، ووكالة السوريةالحكومة  :لة منمشكّ 

 .119إخالؤه من المسلحين واألسلحة في حال تمّ 

   عن المتحدث باسم الجيش، أنه خالل األشهر الثالثة  ذكر موقع القناة الثانية اإلسرائيلية، نقال
 .120حادثة رشق حجارة 2,225الماضية، وقعت نحو 

 غ على الوثيقة التي تسوّ  ،بصفته وزيرا  لالقتصاد ،وّقع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو
وأعلن  اإلسرائيلية. ديلكاألمريكية و نوبل إنرجي إدارة سوق الغاز بين الحكومة اإلسرائيلية وشركت ي 

"المصادقة على صيغة الغاز؛ فالصيغة حيوية ألمننا، ألننا ال نريد البقاء مع  نتنياهو أنه قرر
 .121ار من منصات الغاز"محطة طاقة واحدة يطلقون النار عليها. نحن نريد اإلكث

  "إن الحل األمثل لوقف هجمات الفلسطينيين  أفيجدور ليبرمانقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا
الحكومة  ومتهما  إلى اغتيال قادة حركة حماس،  هم، داعيا  يكمن باستخدام مزيد من القوة ضدّ 

الدوري لألموال للسلطة  عبر تحويلها ،اإلسرائيلية بكونها الممولة الرئيسية للهجمات الفلسطينية
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اإلسرائيليين،  إن هذه األموال تجد طريقها لعائالت منفذي العمليات ضدّ  ليبرمان وقال .الفلسطينية
ألف شيكل  15إلى  14، بما قيمته اإلسرائيلي وقعوا في األسر مأسواء قتلوا خالل هذه العمليات 

 .122( شهريا  دوالر 3,866إلى  3,600 نحو)

  دور ليبرمان جإن ما عرضه رئيس حزب "إسرائيل بيتينا" أفي ،الكنيست حنين زعبيفي  ةالنائبقالت
بعاد التجمع الديمقراطي من الكنيست، ليست مجرد تصريحات عنصرية. هاإلبعادمن خطة   وا 

وشددت زعبي على أن "األمر جدي وحقيقي، فقد نجحت إسرائيل في حظر الحركة اإلسالمية، 
الشعب  لوهو جزء من خطة لردع وترويض لمجمع الديمقراطي، وجاء الدور اليوم على التجم

 .123الفلسطيني بالداخل"

  إن عدد األطفال الفلسطينيين المعتقلين فرع فلسطين  -األطفال قالت الحركة العالمية للدفاع عن
، في ظروف 2015 / أكتوبرفي سجون االحتالل اإلسرائيلي تضاعف خالل شهر تشرين األول

وأوضحت الحركة أن عدد األطفال الذين يقبعون في سجون االحتالل بلغ  .ا  جميع تشملهمسيئة 
مقارنة بشهر  %79.5، بزيادة قدرها 2015 / أكتوبرنهاية شهر تشرين األول معأطفال  307
إلى أن هذا العدد هو  وأشارتلبيانات مصلحة السجون اإلسرائيلية،  وفقا  ، 2015 / سبتمبرأيلول

 .2010124 ل/ أبرياألعلى منذ نيسان

  تتبرع بموجبها  ،وكالة ثالث اتفاقياتالع مع البنك األلماني للتنمية وقّ أعلنت وكالة األونروا عن أن
 دوالر( مليون 50.07 )نحو مليون يورو 45.8وزارة التعاون االقتصادي والتنمية األلمانية بمبلغ 

وأشارت الوكالة إلى أن  ن.واألرد ،ولبنان ،في غزة يينفلسطينال نالجئيالمن أجل دعم  ،للوكالة
 .125مليون دوالر( 909.نحو مليون يورو ) 83.2 تبلغ 2015 سنةفي لألونروا  ت ألمانيااتبرع

  بالبرلمان التشيكي الحكومة لتجاهل قرارات االتحاد األوروبي  واب )الغرفة األولى(نمجلس الدعا
 .القرارم للمجر في مخالفة لتنض ،ت اإلسرائيلية لتمييزهاعمرابوضع ملصقات على منتجات المست

وقال المجلس التشيكي إن الضوابط الجديدة من االتحاد األوروبي التي تلزم بوضع ملصقات على 
دولة  ت اإلسرائيلية في الضفة الغربية "تحركها مواقف سياسية ضدّ عمراالبضائع المستوردة من المست

 لها،في بيان  ة،الت وزارة الخارجية التشيكيوق .ةاألحزاب التشيكي معظموأيد قرار البرلمان  ."إسرائيل
 .126استراتيجيا   شريكا   "إسرائيل" دّ تع إن التشيك تحترم التزاماتها تجاه االتحاد األوروبي لكنها أيضا  

 18/12/2015، الجمعة

 العشرات خالل مواجهات مع قوات االحتالل في عدة مناطق  وأصيب فلسطينيينثالثة  استشهد
 .127غزة وقطاع الغربية بالضفة
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  مأمون أبو شهال النقاب عن اتصاالت ومباحثات غير معلنة تجري  الفلسطيني العمل وزيركشف
لوضع حلول  ،بين مسؤولين في حكومة التوافق وحركة حماس والقيادات المختلفة في الفصائل

 .128يةالفلسطينيتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للسلطة  لمشكلة آالف الموظفين الذين ال

  المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق رئيس الحكومة البريطانية ديفيد  رئيسدعا نائب
ومن  ،كاميرون، واللجنة التي أعدت التقرير حول اإلخوان المسلمين، إلى مراجعة مواقفهم من حماس

على تقرير  في تعليق له ،وأكد أبو مرزوق ضغوط المال والسياسة"."عن  اإلخوان المسلمين بعيدا  
بشأن اإلخوان المسلمين، أن "اإلرهاب تعريف  17/12/2015في الحكومة البريطانية الذي صدر 

 .129"منضبطا   لسياساتهم، وليس تعريفا   ار تبعا  و مطاط تستخدمه القوى الكبرى من أجل تطويع الث

  بنها جنديا  من حكومة االحتالل اعتبار ا رونآشاؤول طالبت والدة الجندي األسير في قطاع غزة 
ونقلت القناة العاشرة العبرية عن والدة آرون  غير معروف مكان دفنه. وليس قتيال   ،مفقودا  

لقي مصرعه خالل  رونآوالذي زعم أن  االحتالل،برواية الحاخام العسكري بجيش  هاكيشكت
 .2014130غزة في صيف  المعارك على تخوم غزة إبان العدوان على قطاع

 ا  في الضفة الغربية وقطاع غزة فلسطيني 14,680ألحمر الفلسطيني إصابة وثقت جمعية الهالل ا
 وأعلنت .17/12/2015حتى  2015أكتوبر تشرين األول/ منذ بداية المواجهات مع االحتالل مطلع 

بالرصاص  3,022إصابة بالرصاص الحي و 1,380من بين اإلصابات  إنفي بيان لها،  ،الجمعية
 .131بالدهس 13و ،بالضرب والسقوط 445و ،الغاز المسيل للدموعب 9,811و ،المغلف بالمطاط

  ،"رفض الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، "التشكيك في موقع المسجد األقصى
 .132معتبرا  أن "ما صدر من تصريحات بهذا الشأن، هو محاولة لقطع عالقة المسلمين بفلسطين"

  معلقا  على المباحثات الجارية مع أنقرة ويش أوغلومولود جاقال وزير الخارجية التركي ،
"بالطبع ستكون هناك مباحثات، ويجب أن تستمر، لقد است جيب  :لتطبيع العالقات "إسرائيل"و

لشرط واحد من شروطنا )لتطبيع العالقات(، والمباحثات تجري على مستوى الخبراء من أجل 
 .133تنفيذ باقي الشروط"

 19/12/2015، السبت

  بعد تعرضهم للطعن في رعنانا شمال  ،بالخطيرة أحدهماثالثة إسرائيليين، وصفت إصابة أصيب
محمد  مصادر إسرائيلية بأن قوات االحتالل فتحت النار على المنفذ وأفادت شرقي تل أبيب.

 .134وأصابته بجروح خطيرة، قبل أن تعتقله ،( من قرية طمون في طوباسعاما   20بشارات )



ينية اليوميات الفلسط ___________________________________________________________   

 22 راسات واالستشارات            مركز الزيتونة للد        

  ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن "مزيدا  من العنف اإلسرائيلي رأى إسماعيل هنية
ن "الجيل الذي يقود االنتفاضة هو جيل تحرير قال إو  ،يزيد من وتيرة المقاومة واالنتفاضة"

 .135القدس"

  وضغوطا   إن "هناك حراكا  له،  ، في بيانحركة حماسقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم 
ودعا أبو زهري السلطة الفلسطينية  بعض األطراف الدولية )لم يسمها(، لوقف االنتفاضة". مشبوهة من

وطالب بضرورة التكاتف الوطني  ،وقيادة حركة فتح إلى ما وصفه بـ"عدم االستدراج" نحو هذا المخطط
سنادها، والعمل على إفشال كافة المخططات الرامية إلسكاتها  .136لحماية االنتفاضة وا 

 ويهود التوراة )يهدوت في االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، شاس  الحريديتانلكتلتان توصلت ا
إلى مؤسسات  )مخصصات( ، إلى صفقة مع كتلة البيت اليهودي، تقضي بإعادة ميزانياتهتوراة(

أموال إلى "دائرة  ضخّ تأييدهم ، مقابل دوالر( مليون 256.5 )نحو حريدية، بحجم مليار شيكل
وتأتي  .دوالر(مليون  81.3 )نحو مليون شيكل 317ويل مشاريع استيطانية، بحجم االستيطان" لتم

هذه الصفقة في إطار تحويل وزارة المالية أموال من خالل إجراء تعديالت على الموازنة العامة، 
 . 137موازنةال، من فائض دوالر(مليار  7.95 )نحو مليار شيكل 31بحجم 

  فارولقال أحمد Ahmet Varol، إن المباحثات الجارية التركي دي في حزب العدالة والتنميةالقيا ،
، وهما التركي واإلسرائيلي في سويسرا، تتضمن بحث الشروط التركية إلعادة العالقة بين الطرفين

اعتذارها عن االعتداء "إسرائيل" غزة، بعدما قدمت قطاع بندي التعويضات ورفع الحصار عن 
. وأشار فارول إلى وجود اتفاق مبدئي على تحديد موعد زمني على سفينة مرمرة التركية سابقا  

 .138بشأن رفع الحصار

 20/12/2015، الحد

 عمر جليك أكد Omer Celik،  تركي، أنه لن يكون هناك أي النائب رئيس حزب العدالة والتنمية
، وما لم مافي مرمرة، ما لم تعتذر األخيرة عن اعتدائها على سفينة "إسرائيل"تطبيع للعالقات مع 

وأوضح جليك أن "وسائل إعالم مختلفة تحدثت عن اتفاق تركي  ترفع حصارها عن قطاع غزة.
نما هناك مسودة  يوجد أيّ  ، لكن التوقيعه مؤخرا   إسرائيلي تمّ  اتفاق موقع بين البلدين حتى اآلن، وا 

 .139يتباحث الطرفان حولها فقط"

 لفلسطينية صائب عريقات أن السلطة الفلسطينية أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا
، موضحا  أنها ستوقف جميع العالقات 2016سنة رسميا  مطلع  "إسرائيل"ستبدأ قطع عالقاتها مع 

 .140بما فيها وقف التنسيق األمني
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  مفوض العالقات الوطنية لحركة فتح بغزة، أن الحركة قررت العودة والمشاركة  ،شهالأكد فيصل أبو
 .سنةغياب استمر أكثر من ، بعد عات القوى الوطنية واإلسالمية التي تحضرها حماسفي اجتما

 .141زكريا األغا غزة في مكتب مسؤول فتح في قطاعباالجتماع الذي ع قد فتح شاركت حركة قد و 

 أن القيادي في ، في تصريحات خاصة لـ"القدس العربي" ،كشف مصدر قيادي في حركة حماس
سياسي صالح العاروري لم يعد يقيم في تركيا فعليا  منذ عدة أشهر، الحركة وعضو مكتبها ال

موضحا  أن العاروري بات يتنقل بين عدة دول دون االستقرار في مكان معين، وذلك بعد ضغط 
سرائيلي غير مسبوق على تركيا  .142أمريكي وا 

 استهدفت مبنى في  أعلن حزب هللا اللبناني مقتل القيادي في الحزب سمير القنطار بغارة إسرائيلية
بلدة جرمانا جنوب دمشق، فيما أفادت مواقع موالية للنظام السوري أن من بين القتلى القيادي في 

وأنحت وسائل إعالم سورية بالالئمة  فرحان الشعالن. االحتالل اإلسرائيلي ضدّ  "المقاومة السورية"
 .143في القصف على ما وصفته بـ"جماعات إرهابية"

  اإلسرائيلية إحصائية تشير إلى "استمرار خطير في العمليات الفلسطينية"  السابعةنشر موقع القناة
 عملية، ثمّ  1,414الذي شهد  2013 سنةبين إلقاء حجارة وزجاجات حارقة، منذ  ،اإلسرائيليين ضدّ 

، وبلغ عدد القتلى اإلسرائيليين في 2015في سنة  1,700و 2014في سنة  1,650ارتفع العدد إلى 
قتيل  أيّ  2012، في حين لم يسجل عام قتيال   35مليات باألعوام الثالثة الماضية هذه الع
الفلسطينية وحتى منتصف  االنتفاضةوذكرت القناة اإلسرائيلية الثانية أنه منذ اندالع  إسرائيلي.

 .144عملية فلسطينية مختلفة 169، خالل 252، وأصيب إسرائيليا   22، قتل 2015كانون األول/ ديسمبر 

 وسط مزاعم بقيامه بالتحرش  ،استقالته من الكنيستسيلفان شالوم اإلسرائيلي  الداخليةلن وزير أع
 :وقال شالوم إن المزاعم الخاصة بالتحرش الجنسي قد سببت آلما  له وألسرته وبالتالي الجنسي.
 عضو الكنيست أميرمكانه وسوف يحل  إصراري على أن هذه المزاعم كاذبة". من رغمبال"أتنحى 
  .145)شاذ جنسيا ( يأول عضو بالليكود يعلن أنه مثلوهو ، Amir Ohana أوهانا

 قررت المحكمة اإلسرائيلية العليا إطالق سراح اثنين من المتهمين بجريمة حرق عائلة الدوابشة، 
واآلخر بالغ اعتقل قبل نحو  ،أسابيعثالثة  معتقل منذو قاصر  اونقلهما إلى الحبس المنزلي، أحدهم

 .146أيام فقطخمسة أيام، والبالغ لمدة عشرة منزلي لمدة حبس مقابل وأطلق سراح القاصر  أسبوع.

 أن عدد  الفلسطينية ذكر تقرير صدر عن اإلغاثة الطبية والجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين
ما نسبته أي ألف شخص،  43ذوي اإلعاقة في محافظات قطاع غزة بلغ أكثر من  األشخاص

 .147القطاعسكان  من إجمالي عدد 4.2%
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 وقطع كل أنواع التواصل "، إسرائيلـ"مقاطعتها ل أعلنت عمادة الجامعة المركزية في برشلونة
والعالقات مع الجامعات والمؤسسات اإلسرائيلية التي لها عالقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 Places without "باالحتالل، ووافقت أن تكون جزءا  من المبادرة العالمية "أماكن بال عنصرية

racism148والمنظمات في العالم ،والجامعات ،والمؤسسات ،م المئات من البلدياتض، والتي ت. 

 21/12/2015، اإلثنين

  ترفض الشرط التركي، وأنها ال تنوي  "إسرائيل"بنيامين نتنياهو إن  اإلسرائيليةقال رئيس الحكومة
اإلذاعة اإلسرائيلية إن في اة السابعة وقالت القن الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة. فكّ 

 اتصاالت مع تركيا كل بضعة شهور، تجري "إسرائيل"نتنياهو قال، في جلسة لكتلة الليكود، إن 
أنه "ال يوجد تفاهمات بعد، ألن هناك قضايا تهتم بها إسرائيل، مثل نشاط حركة حماس ولكن و 

 .149نشاط إرهابي من أراضي تركيا" ما نريد أن نضمن أال يكون هناك أيّ نذلك ال يكفي، وا  

  التي أقرتها الحكومة بشأن احتجاز جثامين فلسطينيين استشهدوا  السياسةجيش اإلسرائيلي الغّير
التي السياسة الجديدة قر بعد تنفيذ عمليات أو اشتبهوا بتنفيذها وقتلوا بنيران القوات اإلسرائيلية، وأ

ن احتجاز الجثامين هو أ إلى مصدر أمني اروأش تقضي بإعادة الجثامين لعائالت الشهداء.
 .150إجراء بدون جدوى ويثير حالة غليان بين الفلسطينيين

  الناطق باسم حركة فتح فيصل أبو شهال برفض الحركة مبادرة  "مزاعم"نفت حركة حماس
وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، أن  الفصائل بشأن معبر رفح.

وأوضح أبو زهري أن حماس لم  و شهال غير صحيحة وال أساس لها من الصحة.تصريحات أب
 .151تطلع حتى اللحظة على مبادرة الفصائل حتى يزعم أبو شهال أن الحركة رفضتها

  لتحرير فلسطين هاني الثوابتة أن "كل الفصائل الفلسطينية توافقت  الشعبيةأكد القيادي في الجبهة
، "مشكلة اإلغالق المتكرر وشبه المستمر لمعبر رفح البري على مبادرة وطنية" من أجل حلّ 

أن الفصائل الفلسطينية، ما عدا حركتي فتح وحماس، أبدت "الموافقة الكاملة على  موضحا  
وكشف الثوابتة تفاصيل هذه المبادرة التي بنيت على "اختيار شخصية فلسطينية مهنية  المبادرة".

 فلسطيني؛ من أجل اإلشراف على إدارة المعبر"، موضحا   وطنية متفق عليها، تكون محل إجماع
 .152عليه الشروط سابقة الذكر"ق بتنطأن المبادرة تنص على "وجود طاقم عمل إلدارة المعبر 

 أثبتت نجاحها في  ،العصا السحريةمنظومة لسلسلة تجارب  أجرىأنه  الجيش اإلسرائيلي أعلن
 .153أشهر أربعةخالل تدخل الخدمة  أنالمتوقع و  اعتراض الصواريخ،
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  لهافادعا رئيس تنظيم Lehava بنتسي غوبشطين Benzi Gopstein ، في موقع  كتبه مقالفي
إلى حظر احتفاالت عيد "، لمصاصي الدماء عبري تحت عنوان "لوضع حدّ ال Quaker كوكير
 .154المسيحيين بمصاصي الدماء وأنه يتوجب طردهم 1948فلسطينيي  واصفا   ،الميالد

 ن العام لحزب هللا حسن نصر هللا أن العدو اإلسرائيلي هو الذي نفذ عملية اغتيال أكد األمي
عملية عسكرية صاخبة"، مشيرا  إلى "من خالل  "مقاومين سوريين آخرين"القيادي سمير القنطار و

أن العملية تمت عبر إطالق صواريخ دقيقة نصر هللا أنه "لسنا أمام عملية أمنية مبهمة". وأوضح 
"من حقنا أن نرد على قتله بالمكان  :وقال ،إلى مبنى سكني كان يتواجد فيه القنطار ومحددة

والزمان والطريقة التي نراها مناسبة، ونحن في حزب هللا سنمارس هذا الحق والجميع عليه أن 
 .155يعمل على هذا األساس"

  المواطنين العرب "، أّن الغالبية العظمى من 2015"المؤشر العربي لعام  استطالعأظهرت نتائج
المركز العربي لألبحاث ودراسة ، الذي أجراه وشمل االستطالع .بـ"إسرائيل"( يرفضون االعتراف 85%)

 ،والمغرب ،موريتانيا :دولة عربية، هي 12 ،2015سبتمبر  /مايو إلى أيلول /من أيار السياسات
 .156والكويت ،والسعودية ،راقوالع ،واألردن ،ولبنان ،وفلسطين ،والسودان ،ومصر ،وتونس ،والجزائر

  أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني أعلنAlexis Tsipras كلمة فلسطين ستستخدم بدل  أن"
 .157كلمة السلطة الفلسطينية في كل وثائق الدولة اليونانية، وهي رسالة ذات طابع رمزي"

 سنة 25يتي تعاون، بمناسبة مرور وّقعت الحكومتان اإلسرائيلية واأللبانية مذكرة صداقة مشتركة واتفاق 
وشملت االتفاقيات مذكرة تعاون بين المستشفيات اإلسرائيلية  بلوماسية بينهما.يعلى إقامة العالقات الد

 .158بلوماسيينيواأللبانية، في مجال الصحة والبحث الطبي، واتفاقية حول تشغيل أزواج الد

 22/12/2015، الثالثاء

  ّلصالح االعتراف بدولة  ،قرار حمل صفة "توصية" على جماعت البرلمان اليوناني باإلصو
فلسطين، واستخدام اسم فلسطين رسميا  في الوثائق اليونانية، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني 

  .159أليكسيس تسيبراسمحمود عباس ورئيس الوزراء اليوناني 

  ضرورة تصعيد واإلسالمية في ختام اجتماع لها في غزة على  الوطنيةأكدت قيادة القوى
االنتفاضة في كل مواقع التماس واالستيطان والحواجز العسكرية، ودعت الستمرار تخصيص 
 ،يومي الثالثاء والجمعة كفعاليات مركزية في كل المناطق الفلسطينية النطالق "مسيرات الغضب"

ات المجلس بالتنفيذ الفوري لقرار القيادات وطالبت  للتأكيد على رفض جرائم العدوان واالحتالل.
بالتخلص من كل االتفاقيات السياسية واألمنية واالقتصادية  ،المركزي والتنفيذية لمنظمة التحرير

 .160مع االحتالل وفرض مقاطعة شاملة وعزلة عليه
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  بتسلئيل سموتريتس قدم النائبBezalel Smotrich  من كتلة البيت اليهودي، ومعه عدد من نواب
منح اليهود "الحق" في الصالة في المسجد  قانون يهدف ضمنا   كتلته ومن حزب الليكود، مشروع

المبارك، من خالل تعديل لقانون "الحفاظ على األماكن المقدسة" المقرر في الكنيست  األقصى
عبارة فضفاضة إلى قانون حماية األماكن الدينية  إدخالوينص التعديل على  .1967 سنةمنذ 

ي أداء الصالة في "أي مكان وأي وقت"، للجميع وليس لمختلف األديان، بشكل يجعل "الحق" ف
 . 161فقط ألصحاب المكان المقدس

  أحمد داود أوغلو إن "القول بأن تركيا نسيت شعب غزة، وبدأت بالتقرب  التركيقال رئيس الوزراء
ادعاء باطل، فنحن ال ننسى غزة، وفلسطين، والقدس،  ،من إسرائيل متجاهلة دعم فلسطين

أمام له أشار أوغلو، في كلمة و حتى في أحالمنا، فكيف في المفاوضات".  والمسجد األقصى
في البرلمان، أن "المفاوضات بين أنقرة وتل أبيب تسير بشكل إيجابي، لكن  الكتلة النيابية لحزبه

 .162دون صدور نتيجة نهائية لتلك المفاوضات"

 ر الفلسطينية في واشنطن رفضت وزارة الخارجية األمريكية دعوات إلغالق مكتب منظمة التحري
 .Ted Cruz منهم المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة تيد كروز ،رسجفي الكون مشرعينصدرت من 

وزير الخارجية األمريكي جون كيري إلى  ،18/12/2015 فيفي رسالة  ،وادع قد المشرعونكان و 
ت المتحدثة باسم وزارة القو  .إلغاء إجراء استثنائي يسمح ببقاء مكتب المنظمة في واشنطن مفتوحا  

"نعتقد أن منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بوضع  :Elizabeth Trudeauترودو الخارجية إليزابيث 
 .163سليم، وسوف نعارض تلك المساعي الرامية إلغالق المكتب"

  جون كيربي األمريكية  الخارجيةالناطق الرسمي باسم وزارة قالJohn Kirby حكومته على علم  إن
محمود عباس بشأن عزم السلطة الفلسطينية تغيير جواز السفر  السلطة الفلسطينية ا نسب لرئيسبم

"كما تعلمون فإننا ال  :كيربيقال و  سنة.الفلسطيني ليعكس تصنيفه الجديد "دولة فلسطين" خالل 
وتمنح  ،الواليات المتحدة تعترف بجواز سفر السلطة الفلسطينيةو  ،نعترف بدولة فلسطين"

ملمحا   ،أننا ال نعترف بدولة فلسطين""إال  ،شيرات عليه ويحق لحامليه دخول الواليات المتحدةالتأ
السلطة الفلسطينية على تغيير جواز السفر ليعبر عن "دولة فلسطين"  أقدمتأنه وفي حال  إلى
 .164ن الواليات المتحدة لن تمنح تأشيرات لجوازات السفر المعنونة بـ"دولة فلسطين"إف

 23/12/2015، اءالربع

  ( من مخيم قلنديا، متأثران بجراحهما عاما   21استشهد عيسى عساف وعنان أبو حبسة )كالهما
من قبل شرطة االحتالل، بعد أن نفذا عملية طعن في مدينة القدس  عليهماإطالق النار  بعد

صابة ثالث بجروح  .165المحتلة نتج عنها مقتل مستوطنين إسرائيليين وا 
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 أحمد بحر، أن المجلس يدعم أي مبادرة الفلسطيني المجلس التشريعي  لرئيسول أكد النائب األ
 وبعيدا   ،وطنية حقيقية تقدم إلنهاء أزمة إغالق معبر رفح البري، ولكن على أساس مفاهيم الشراكة

إن استمرار إغالق السلطات  ،بحروقال  عن اإلقصاء واإلحالل ألي طرف من األطراف.
 .166ذر بكارثة إنسانية وصحية وبيئية في قطاع غزة"المصرية لمعبر رفح "ين

 من اعتقال  ،بالتعاون مع الجيش والشرطة اإلسرائيلية عن تمكنه، اإلسرائيلي جهاز الشاباك أعلن
عمليات بتهمة التخطيط لتنفيذ  ،، غالبيتهم طالب من جامعة القدس في أبو ديسفلسطينيا   25

وبحسب التفاصيل فإن المجموعة عملت  .ليةأهداف إسرائي تفجير وعمليات انتحارية ضدّ 
 .167القسام في غزة كتائببتوجيهات من نشطاء في 

  مليار  قيمةإلى مصر ب "إسرائيل"أصدرت وزارة الطاقة اإلسرائيلية أول تصريح بتصدير الغاز من
خالل سبع تامار من الغاز الطبيعي من حقل  3يسمح التصريح بتصدير خمسة مليارات مو  دوالر.
 .168في مصردولفينوس هذا الغاز إلى شركة  "إسرائيل"ر وستصدّ  ت.سنوا

  ظهر ت  بثت القناة العاشرة اإلسرائيلية مشاهد حفل زفاف لنشطاء في اليمين المتطرف اإلسرائيلي
عشرات اإلرهابيين اليهود في قاعة وسط القدس يحملون سكاكين وبنادق وزجاجات حارقة 

حرق حتى الموت أالذي  ،دوابشة عليرفع صورة للطفل أحد المشاركين ي تظهر كما ،ومسدسات
الصورة طعن بنشطاء ال أحدوقيام  ،مستوطنين في قرية دوما قضاء نابلس أيديمع والديه على 

 .169هتافات حماسية من قبل المحتفلين تدعو لالنتقام من العرب والفلسطينيين في ظلّ  ،بسكين

  لسطينية من أموال الصندوق االستئماني للخطة الفلسطينية مليون دوالر للسلطة الف 22حّول البنك الدولي
 .170لمانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينيةلالذي يمثل آلية متعددة  ،لإلصالح والتنمية

  السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في "اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع قرار بعنوان
، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل األرض الفلسطينية المحتلة

دول هي خمس دولة لصالح القرار، بينما عارضته  164وصوتت  ."على مواردهم الطبيعية
دول عن عشر ، والواليات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، فيما امتنعت "إسرائيل"

باراغواي، و بابوا غينيا الجديدة، و هندوراس، و كوت ديفوار، و ، يرونوالكام، هي أسترالياالتصويت 
 .171فانواتوو تونغا، و توغو، و جنوب السودان، و 

  مقاطعة وبلدية في إسبانيا  25أن أكثر من  ،"إسرائيل"ذكرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة
 .172"إسرائيل" )بما فيها إقليمي كاتالونيا والباسك( أعلنت عن تبنيها لحراك مقاطعة
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 24/12/2015، الخميس

  ة فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين في ثالث عمليات منفصلة ادعى االحتالل ثالثاستشهد
الثالثة حاولوا تنفيذ عمليات "دهس ومحاولة طعن"، في القدس والخليل  الشبانخاللها أن 

ي مواجهات بمخيم قلنديا استشهد فلسطيني رابع فكما وسلفيت، أسفرت عن إصابة ثالثة جنود، 
 .173قرب رام هللا

  لمواجهة الحصار" النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال  الشعبيةاتهم رئيس "اللجنة
الخضري االحتالل اإلسرائيلي بأنه يسعى إلى إطالة أمد الحصار على غزة وجعله واقعا  وحالة 

 .174دوليا  إلنهائهطبيعية، وهذا أمر خطر يجب العمل فلسطينيا  وعربيا  و 

 إياد البزم بأن الجيش المصري قتل  الفلسطيني صّرح المتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني
وأضاف البزم  الجيش المصري يحتجز جثمانه.وأن  ،فلسطينيا  أعزال  على الحدود الجنوبية للقطاع

 .175الحادث أن وزارة الداخلية ت جري تحقيقاتها واتصاالتها للوقوف على تفاصيل

  باعتبارها حزب  ،الجهاد اإلسالمي رمضان عبد هللا شل ح حركة فتح لحركةدعا األمين العام
ألن تحسم السلطة أمرها وتعلن االنحياز لالنتفاضة كما فعل الرئيس الراحل  ،السلطة الفلسطينية

اتركونا إن شعار السلطة اليوم يتمثل في "شلح وقال  ياسر عرفات وانحاز النتفاضة األقصى.
ووقف  ،حركة فتح لدعم االنتفاضة على ما نحن عليه، وال شيء أفضل من أي شيء"، داعيا  

كما دعا لصياغة جديدة تعتمد المقاومة المسلحة  وا عالن فشل خيار التسوية. ،التنسيق األمني
لىالسترداد الحقوق وتحرير األرض،  وأن نعمل  ،مصالح حزبية ضيقة "عن أيّ  االبتعاد وا 

 .176ن إلنهاء االنقسام"جاهدي

 للعاصمة عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تفاصيل زيارة وفد الحركة  ،كشف سامي خاطر
إلى أنها قدمت المطالب الفلسطينية إلى القيادة التركية، واطلعت على طبيعة  مشيرا  أنقرة، التركية 

 الطالعالقيادة التركية وقال خاطر إن الزيارة تمت بناء على رغبة  التطورات في هذا الموضوع.
أن خاطر وأضاف  حركة حماس على أجواء المباحثات التي تجري بين أنقرة وكيان االحتالل.

آب/ األتراك أوضحوا أن الكيان بادر في االتصال بهم الستئناف المباحثات التي توقفت في 
كما  بينهما. يا  نهائ ، وأن ما يجري بين الطرفين، هي بداية مباحثات وليس اتفاقا  2013أغسطس 
 من أجل البحث عن فكّ  أوروبيةعن وجود مساع واتصاالت تجريها أطراف  خاطركشف 
عادة ،الحصار  .177وتلبية احتياجات قطاع غزة اإلعمار، وا 

  عمليات 203من عمر انتفاضة القدس، وقوع نحو  ا  يوم 85بعد أجراها مركز القدس  ،إحصائيةأظهرت 
 نحوو  محاولة، 41و ،عملية الطعن 71نحو و  ،لية إطالق نارعم 72ومحاوالت، توزعت على نحو 
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بنيران ثالثة منهم  ،ا  إسرائيلي قتيال   24 توقعأالعمليات أشار المركز إلى أن عملية دهس. و  19
 .178بجروح مختلفة ا  إسرائيلي 342الشرطة اإلسرائيلية، باإلضافة إلى إصابة نحو 

  على مشروع قانون قدمه عضو كتلة البيت اليهودي  بالقراءتين الثانية والثالثة الكنيستصادقت
 .179لتنظيم مكانة قسم االستيطان التابع للمنظمة الصهيونيةبتسلئيل سموتريتس 

  التي تنظر بجريمة قتل وحرق الفتى المقدسي محمد أبو خضير، تقديم  االحتالل،قبلت محكمة
 نفسية وعقلية. اضطراباتعاني من في تنفيذ الجريمة، لتقرير طبي يدعي فيه أنه ي يالمتهم الرئيس

هذا  نظر في مضمونال أن المحكمة قبلت ،محامي عائلة الشهيد أبو خضير ،وأوضح مهند جبارة
 .20/1/2016180 فيتستمع لشهادة الطبيب النفسي في الجلسة المقرر عقدها سو  التقرير،

  إلى  وامن فرنسا وصلنحو ثمانية آالف يهودي إن قال المتحدث باسم وزارة الهجرة اإلسرائيلية
هجرة اليهود بذلك تكون "رقم قياسي تاريخي". و  إنه المتحدث وقال، 2015سنة خالل  "إسرائيل"

 وفقا   ،2014 سنة، مقارنة مع %10بنسبة  2015 سنةارتفعت في  " قدإسرائيل"من فرنسا إلى 
 .181للوكالة اليهودية

 25/12/2015، الجمعة

 ( عند المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام هللا، بزعم عاما   40أعدم جنود االحتالل مهدية حماد )
محاولتها تنفيذ عملية دهس، فيما أكدت مصادر أن الشهيدة تعرضت لوابل من الرصاص الحي قبل 

( إثر إصابته برصاصة في الرأس عاما   22استشهد هاني وهدان )كما  وصولها لموقع تمركز الجنود.
 .182ع ناحل عوز العسكري شرق حي الشجاعية في قطاع غزةخالل مواجهات اندلعت قرب موق

 قتل جنود مصريين لشاب فلسطيني  الفلسطينية في قطاع غزة دانت وزارة الداخلية واألمن الوطني
بعد تجاوزه الحدود البحرية الفلسطينية المصرية بأمتار قليلة غرب  ،ي عاني اضطرابات نفسية وعقلية
 ،المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم ودعا .24/12/2015في  ،مدينة رفح جنوب قطاع غزة

 .183ومحاكمة الضباط والجنود المسؤولين عن هذه الجريمة ،السلطات المصرية لفتح تحقيق عاجل

 رام هللا، ومنعها  في الفلسطينية قمع مسيرة للقوى والفصائلبجهاز "أمن الرئاسة الفلسطيني"  قام
منظمة من فصائل  وأكدت مع االحتالل.الشتباك واإيل  بيت ةعمر مستمن الوصول لمحيط 

 شارك فيها صفّ التي مسيرة، لعلى التعرض ل التحرير إقدام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية
 .184عريض من القيادات الوطنية والمجتمعية والنسائية
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  مقابلة صحفية لعاد، في جاإلسرائيلية الجنرال عاموس  دفاعرئيس الدائرة السياسية في وزارة القال
إن "العالقات االقتصادية بين إسرائيل وتركيا معقولة"، بينما  اإلسرائيلية، ماكور ريشونمع صحيفة 

 .185"محوها" العالقات األمنية بين الدولتين الحليفتين السابقتين تمّ 

  في سنة  26,500مقابل  لفا  أ 30حو ن "إسرائيل" إلى 2015 في سنةبلغ عدد اليهود الذين هاجروا
 .186وأوكرانياووصل غالبية المهاجرين من فرنسا  .2014

   ين اثنين من بطولة العالم للشباب ين إسرائيلي  قالت الحكومة الماليزية إنها وافقت على انسحاب متزلج
وزير الشباب والرياضة الماليزي  قالو  .27/12/2015في يساف، التي تبدأ فعاليتها إ –في الشراع 

 .187"إسرائيل"بلوماسية مع يإن ماليزيا ال تقيم عالقات د amaluddinKhairy Jخيري جمال الدين 

 26/12/2015، السبت

 ( عند أسوار البلدة القديمة في شرقي عاما   26مصعب الغزالي )اإلسرائيلي  أعدمت قوات االحتالل
أعدمت ماهر جابي كما  زعمت أنه حاول طعن أفراد من الشرطة اإلسرائيلية. أنبعد  ،القدس

 .188على الحاجز محاولته دهس جنود االحتالل، بزعم ( على حاجز حوارة جنوب نابلسا  عام 56)

   من سياسيين يمينيين  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون إن اإلرهاب اليهودي يلقى دعما
في حديث للقناة العبرية الثانية، إلى أن  ،وأشار يعلون .واسعا   وحاخامات، وأن هذا يتطلب تحقيقا  

أنهم اتخذوا تدابير صارمة لمنع  عائلة دوابشة كان األخطر على اإلطالق، زاعما   لهجوم ضدّ ا
 .189مزيد من الهجمات

  حاييم يلين نقل موقع واال العبري عنHaim Jelin  يوجد) عتيد يشعضو الكنيست عن حزب 
عمل فيها، "مطالب تركيا المتمثلة في نقل غير محدود الحتياجات غزة وحرية ال :قوله (مستقبل

يتطلب تفكيك ونزع سالح حماس وضمان الوصول التفاق سياسي واقتصادي يضمن أمن 
"المصالحة مع تركيا ال يمكن أن تسمح باستمرار تآكل قوة  :يلين وأضاف إسرائيل لمدة طويلة".

 .190د "سياسة إسرائيلية ثابتة" تجاه غزةاجيإل حماس في غزة"، داعيا   الردع ضدّ 

 محمود  في رسالة قاموا بتوجيهها لرئيس السلطة ،ةسجون اإلسرائيليالمن  ّررونناشد األسرى المح
بقرار من وزارة المالية ، إصدار أمر رئاسي بصرف رواتبهم المستحقة والمقطوعة سعبا

 .191"دون مسوغ شرعي أو قانوني" ،الفلسطينية منذ سنوات

 ماعية تفاعال  مع مقطع فيديو أطلق ناشطون فلسطينيون هاشتاغ #ليش_قتلوه على الشبكات االجت
سحق حسان الذي إويظهر إطالق جنود مصريين النار على الشاب الفلسطيني  ،بثته قناة الجزيرة

 .192يعاني اضطرابات نفسية وعقلية
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  إلىمن ثمار الزيتون  طنا   4,516عن تصدير  األردنية مطلع في وزارة الزراعة مصدركشف 
 أن التصدير يتم من خالل تجار وسطاء. ، مؤكدا  2015في سنة "إسرائيل" من بداية الموسم 

آالف طن من ثمار الزيتون لـ"إسرائيل"  7وزارة الزراعة سمحت بتصدير  أنوأضاف المصدر 
 .193من الدول التي تستقبل كميات من ثمار الزيتون المحلية وغيرهاودول الخليج، 

 في ، تحدث البغداديو ، "إسرائيل" هدد زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية أبو بكر البغدادي بمهاجمة
إننا "لم  ، قائال  "إسرائيل"عن تحرير فلسطين ومهاجمة  ،للمرة األولى في خطاباته ،تسجيل صوتي

بإذن هللا تسمعون دبيب المجاهدين وتحاصركم طالئعهم، في يوم  ، وقريبا  ننس فلسطين يوما  
ن  التنظيم يقترب "يوما   "اليهود" بأن وتابع مخاطبا   ".ونراه قريبا   ترونه بعيدا   بعد يوم من فلسطين، وا 

حسابكم عسير، لن تهنأوا بفلسطين، ولن تكون داركم وأرضكم، وستكون فلسطين مقبرة لكم، وما 
 .194جمعكم هللا فيها إال ليقتلكم المسلمون"

 27/12/2015، الحد

  جنود إسرائيليين ، بذريعة محاولتهما طعن فلسطينيينشابين  اإلسرائيليأعدمت قوات االحتالل
 .195وسط بلدة حوارة جنوب نابلس

  أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن المقاومة في غزة باتت أقوى
خالل مهرجان أقامته الشرطة  ،وقال هنية أضعافا  مما كانت عليه في معركة "العصف المأكول".

سوف تصل إلى مستوى يقترب من مستوى  2016عتقد أن المقاومة بالضفة في سنة أ ، في غزة
إذا فكر العدو في االعتداء على غزة فسوف يدفع ثمنا  أبهظ بكثير " :وأضاف ،المقاومة في غزة

ن القائد السياسي الصهيوني الذي سيأخذ قرار الحرب  من الذي دفعه في العصف المأكول، وا 
  .196سيدفع ثمنه مستقبله السياسي"

  بأنه اقترح في  "إسرائيل" ادعاءات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريررفض صائب عريقات أمين سر
ان والقاهرة مع الجانب اإلسرائيلي إجراء "مفاوضات سرية". وتحدث في اجتماعات عقدت في عمّ 

وقال عريقات إن  لمنطقة الشرق األوسط. "إعادة تشكيل الحدود" الوقت ذاته عن وجود مخطط يشمل
لـ"اتخاذ القرار النهائي لتحديد العالقات مع  2016سنة تمع مطلع القيادة الفلسطينية ستج

  .197إسرائيل"

 بالكف  ةطالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة السلطة الفلسطيني
الفلسطيني، وبوقف مفاوضاتها مع اإلسرائيليين، التي قال عنها أنها "وأد  الشعبعن خداع 

 .198لفلسطيني"النتفاضة الشعب ا
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  القطاع إلى وزارة المالية في حكومة التوافق إيرادات إرسالأبدت وزارة المالية في غزة استعدادها 
 .199لكن بشرط ضمان صرف رواتب الموظفين بغزة والمصروفات التشغيلية للوزارات ،الفلسطيني

 ن استمرار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن مصر وسلطاتها بريئة م ،قال عزام األحمد
 إغالق معبر رفح، محمال  حركة حماس مسؤولية "استمرار غلق المعبر ومعاناة أهلنا في غزة".

وليس شأن فصائل أو حركات، موضحا  أن  ،إن معبر رفح هو شأن الحكومة ،وقال األحمد
: إن "تجزئة خطوات إنهاء االنقسام ال تعنى إنهاء االنقسام بل تعنى أنه إدارة لالنقسام ". وأضاف

 .200موقف حركة فتح واضح وهو مع إنهاء االنقسام وليس مع إدارته

  رفض رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أي مقارنة بين "اإلرهاب اليهودي" و"اإلرهاب
 اإلرهاب العربي"،"باإلرهاب اليهودي فإن العرب يمّجدون  "إسرائيل"بداعي أنه بينما تندد  ،العربي"

لإلرهاب اليهودي الذي يحصل بحجم محدود، فإن اإلرهاب العربي يهاجمنا بال أنه "خالفا  و 
تعارض اإلرهاب  "إسرائيل"أنه بينما الحكومة في نتنياهو انقطاع، وهو بحجم أكبر بكثير". وتابع 

 .201اليهودي، فإن السلطة الفلسطينية تطلق أسماء اإلرهابيين على الميادين والشوارع تكريما  لهم

 الذي قدمته وزيرة  ،مشروع "قانون الجمعيات" اإلسرائيلي نة الوزارية لشؤون التشريعأقرت اللج
، والذي ي رغم الجمعيات التي يشكل الدعم المالي األجنبي أكثر من نصف يليت شاكيدإالعدل 

موازنتها، على التصريح الرسمي عن مصادر التمويل، وأن يضع ناشطو هذه الجمعيات شارات 
 .202وأسماء الجمعيات التي ينشطون فيها على صدورهم خالل دخولهم الكنيستتعريف بأسمائهم 

  تيامايائير ر  عن إقالةاإلسرائيلية  الدفاعأعلنت وزارة Yair Ramati ، رئيس إدارة حوماHoma 
العصا و  ،حيتس :الهيئة المسؤولة عن تطوير منظومات اعتراض الصواريخ ،)الحائط الدفاعي(

احتفظ  ، حيثبأمن المعلومات خاصةية، وذلك في أعقاب مخالفة أمنية خطيرة والقبة الحديد ،السحرية
 .203لتعليمات المسؤول عن األمن في وزارة الدفاع ، خالفا  في حاسوبه الشخصي بمواد سرية جدا  

 عن إقامة أول لواء  اإلعالن، مراسم 1948 فلسطين المحتلة سنةشمال  ،أعلنت في بلدة جدعونة
من لواء  Egoz ايغوز :اإلسرائيلي، وسيضم أربع وحدات عسكرية منتخبة للكوماندوز في الجيش

 ،98من الكتيبة  Maglan النجوما ،Givati عاتيفجمن لواء  Rimon وريمون ،Golani جوالني
 Davidمن كتيبة الضفة. وسيتولى قيادة اللواء الجديد العقيد دافيد زيني  Duvdevan ودوفدوفان

Zini أوري جوردينبقيادة العميد  98وسيخضع للكتيبة  ،ايغوز القائد السابق لوحدة Uri Gordin204. 

  تشكيل  ،السورية من قادة الفصائل الفلسطينية المعارضة، باستثناء حركة حماس الحكومةطلبت
الذي يضم  ،قوات مشتركة لـ"ملء الفراغ" بعد انسحاب عناصر داعش من "مثلث الجنوب" الدمشقي

 .205والتضامن جنوب العاصمة ،سودوالحجر األ ،مخيم اليرموك
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 28/12/2015، اإلثنين

  إلقامةوزارة اإلسكان اإلسرائيلية تعمل على خطط  أن عن حركة السالم اآلن اإلسرائيلية النقابكشفت 
وحدة في المشروع االستيطاني  8,372وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من بينها  55,548

 .1967206 سنةب ربع مليون مستوطن جديد في المناطق المحتلة الستيعا، القدس يشرق ،1إي 

 العتذار للرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، السلطات المصرية  األولالنائب  ،دعا أحمد بحر
قيام األمن  ، وذلك بعدللفلسطينيين وتغيير ما وصفها بـ"سياستها العدائية" تجاه قطاع غزة

 -الفلسطينية فلسطيني األعزل إسحق حسان على الحدود المصري بإطالق النار تجاه الشاب ال
مشتركة للوقوف على األسباب  مصرية -فلسطينية بحر بتشكيل لجنة تحقيق وطالب  .المصرية

 .207والخلفيات التي دفعت األمن المصري الرتكاب الجريمة

  في  سرائيليةاإل -ن المفاوضات الفلسطينية إشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اقال محمد
و"سواء كانت سرية أم علنية، ال يوجد أي أفق ألي مفاوضات فلسطينية مع  ،شكلها القديم انتهت

 . 208هذه الحكومة، ألنها ال تؤمن بحل الدولتين"

  حماس سامي أبو زهري إن تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة  حركةقال الناطق باسم
لفان يسعدة مرات سرا  مع نائب رئيس حكومة االحتالل  التحرير صائب عريقات حول التقائه

ا موأكد أبو زهري، في تصريح صحفي، أن السلطة  دليل على عدم مصداقية السلطة.شالوم 
 .209الشعب الفلسطينيزالت تراوغ وتخفي حقيقة مواقفها واتصاالتها عن 

 فذة" في السلطة اعتراف قيادات وصفتها بـ"المتنفي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  رأت
 "طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني". ،ولين إسرائيليينؤ الفلسطينية بعقد لقاءات مع مس

إن استمرار هذه اللقاءات إساءة لنضاالت الفلسطينيين، ولدماء الشهداء وتضحياتهم  الجبهة وقالت
 .210لخيار العقيمالتي لم تتوقف، وتشّكل استهتارا  بحالة اإلجماع الوطني الرافضة لهذا ا

 في تصريحات وصلت "بوابة  ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،قال موسى أبو مرزوق
إن ملف عالقة الحركة بجماعة اإلخوان المسلمون ليس من ضمن عناصر األزمة مع  ،األهرام"

عن إشكالية العالقة بين مصر  ثالحدي واصفا   ،إغالقها" أنها "صفحة تمّ و النظام في مصر، 
 .211الملف باالستفادة من هذا ،لم يذكرها ،عناصر متهما  و خوان وحماس بـ"األوهام"، واإل

  في مقابلة ، اإلسرائيلية دفاع، رئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة العاموس جلعادقال الجنرال
من خالل عزل  ،عبد الفتاح السيسي المصريرئيس ال، إن ماكور ريشون صحيفةأجرتها معه 

منع جماعة اإلخوان المسلمين من تنفيذ مخطط لتغيير المعادالت اإلقليمية  ،محمد مرسيالرئيس 
 مصريا   جلعاد إن هناك تعاونا   قالو  والغرب. "إسرائيل"على  بشكل جذري، بما كان سينعكس سلبا  
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ال يتجزأ من جماعة اإلخوان المسلمين"،  في الحرب على حركة حماس بصفتها "جزءا   إسرائيليا  
إلى أن نظام الحكم المصري  ومصر، ومشيرا   "إسرائيل"الحركة بأنها تهدد األمن لكل من  ا  متهم

 .212ومصدر تهديد كبير" الحالي يرى في حركة حماس "عدوا  

  إن ، إيالف موقع، في لقاء خاص مع ولدجدوري مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلي قال
. ..ن المصالح المشتركة أقوى من نقاط الخالفا  و  العالقات اإلسرائيلية المصرية قوية ومتينة،"

من  الداخلي أوال ، وأن تكون جزءا   االستقرارونحن نرى مصر السيسي تحاول أن تحافظ وتكرس 
 .213االستقرار في المنطقة"

  العام لحزب هللا  األمينتهديدات ردا  على  اإلسرائيلي،الجيش  أركانرئيس  ،غادي آيزنكوتقال
نهم سيتحملون النتائج الخطيرة ألي محاولة سيقومون أتمام العلم  أعداؤناعلم "ي، حسن نصر هللا

  .214"إسرائيلمن أبها لزعزعة 

  أن عدد ، مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني أعدها إحصائيةأوضحت دراسة
بنسبة )دة شهي 12و ،(%21بنسبة ) طفال   27 منهم ،شهيدا   142 إلىارتفع  شهداء انتفاضة القدس

 .215(%40بنسبة )شهيدا  دون العشرين  45، و(8%

 إنت لاق، و 2015 سنةعن حاالت االعتقال خالل  والمحررين تقريرا   األسرىهيئة شؤون  أصدرت 
وجاء  .األطفالطراد منذ خمس سنوات، وأن غالبية المعتقلين هم من انسبة االعتقاالت في تزايد و 

، وأن جميع من مّروا 2015 سنةخالل  فلسطينيا   6,830 لتسلطات االحتالل اعتق أنتقرير الفي 
 .216التعذيب الجسدي أو النفسي أشكالكثر من أبتجربة االعتقال تعرضوا لشكل أو 

  استلمت، اليوم، أمرا  " :، رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطينيصالحالشيخ رائد قال
 ."24/6/2016ركة لمدة ستة أشهر، حتى عسكريا  إسرائيليا ، يحظر علّي دخول القدس المبا

القدس القديمة، م، من 150إلى جانب ذلك أنا ممنوع من االقتراب على بعد " صالح وأضاف
 .217"حتى اآلن، وممنوع كذلك من السفر إلى الخارج 2007والمسجد األقصى المبارك، منذ عام 

 29/12/2015، الثالثاء

  دونم من األراضي الفلسطينية جنوبّي مدينة  500نحو أعلنت السلطات اإلسرائيلية عن مصادرتها
منزال ،  247نابلس، فيما رصد تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام سلطات االحتالل "بهّدم نحو 

  .218"[2015] منشأة مختلفة، في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة، خالل العام الحالي 231ونحو 

 إنها ترحب باالقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية إلى  سطينيةالفل قال بيان باسم الحكومة
 .219رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح
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  ي سرائيلشاركوا في احتجاز الجندي اإل نعن أسماء عدد من الشهداء الذي القسامأعلنت كتائب
و بكرة، ومحمد هم: سامي الحمايدة، وعبد هللا علي لبد، وخالد أب، و جلعاد شاليط طوال فترة أسره

 .220رشيد داود، وعبد الرحمن المباشر

  إيهود أولمرت موعدا  لدخول رئيس الحكومة السابق  15/2/2016حددت المحكمة اإلسرائيلية العليا
رئيس أول ألف دوالر، ليكون  15بعد إدانته بتلقي رشوة مالية بمبلغ  ،شهرا   18السجن الفعلي لمدة 

 .221نيحكم عليه بالسج يإسرائيلحكومة 

   إلى "إسرائيل" قد سجل  بينت تقارير إسرائيلية أن عدد المهاجرين اليهود من دول االتحاد السوفييتي سابقا
صل إلى نصف المهاجرين اليهود من كافة أنحاء العالم إلى و ، وأن عددهم 2015 سنةفي  قياسيا   رقما  

 .222سنواتعشر ألف مهاجر روسي، وهو العدد األكبر من  15 نحووصل  ، حيث"إسرائيل"

  الروسية تطابق مواقف موسكو وواشنطن حول قائمة التنظيمات اإلرهابية،  الخارجيةأكدت وزارة
أن الجانب الروسي يرفض الحديث عن إدراج حزب هللا وحماس  غير أن الخارجية الروسية أكدت

"تتطابق  ،نائب وزير الخارجية الروسي، Gennady Gatilov وقال غينادي غاتيلوف ضمن القائمة.
أضاف قائال : و  وجبهة النصرة". ،والقاعدة ،آراؤنا حول التنظيمات اإلرهابية األساسية، وهي داعش

 .223"فيما يخص حزب هللا وحماس، فنحن نرفض حتى الحديث عنهما مع األمريكيين"

 30/12/2015، الربعاء

 م يعملون ليل الف من رجال القسا"عشرات اآل إنقيادي في حركة حماس مشير المصري قال ال
معركة  أي" :قائال   وتابع ،بكل قوة للمعركة القادمة مع العدو" لإلعدادوتحتها  األرضنهار فوق 

 .224وصفد تزلزل كيان العدو" ،ويافا ،وحيفا ،أبيبيريدها القسام ستكون في قلب تل 

  مطاعم والفنادق في قطاع غزة منع إقامة احتفاالت برأس السنة الجديدة في ال الفلسطينيةأعلنت الشرطة
 .225وتضامنا  مع "الشهداء" في "انتفاضة القدس" ،للحفاظ على "القيم والتقاليد الدينية" ،والمقاهي

 الجالية الفلسطينيةسفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح، لدى استقباله وفدا  من أبناء  قال 
عمر نايف  فلسطينيلغارية تسليم المن السلطات القضائية الب "إسرائيل"ن طلب إالسفارة، في مقر 

أن  مؤكدا   ،فار من العدالةبأنه زايد " إسرائيل" تهمتو  ،حسن زايد يستند إلى مغالطات مقصودة
ألن قضية زايد ليست جنائية بل قضية مقاومة لالحتالل، عدا  ة،غير صحيح ادعاءات "إسرائيل"
 .226في أحد التنظيمات الفلسطينية عن كونه عضوا  

 نقول لمن يحاول اقتالعنا  ،افتتاح جلسة الحكومة في بنيامين نتنياهو، اإلسرائيليةحكومة الرئيس  قال"
 .227بد، ولن تتمكنوا من اقتالعنا"آالف سنة وسنظل هنا لأل 4هنا منذ  إننا، اإلبراهيميمن الحرم 
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  كوبتشين  بينتس اإلسرائيليدعا الحاخامBentzi Gopstein  مدينة إلى حرق المساجد والكنائس في
 ،القناة اإلسرائيلية الثانية معفي لقاء  قال،القدس المحتلة لتقويض حركة غير اليهود في المدينة، و 

وهذا ما يجب أن تترجمه ممارساتنا وأفعالنا"،  ،ن الوجود المسيحي في القدس غير مرحب بهإ"
راقيل أمام ووضع الع ،وهو ما يوجب محاربتها ،ا  أن المسيحية "ضرب من ضروب الوثنية"زاعم

 .228في المدينة بهاوأمام الممارسات الدينية المتعلقة  ،انتشارها في القدس

  أصدره مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، إلى أن الربع  سنويخلص تقرير
وتظهر المعطيات أن مساحة  كان األكثر مأساوية على الفلسطينيين. 2015سنة األخير من 
وبّين المركز أن  .دونما   6,386بلغت  2015 سنةأعلن االحتالل مصادرتها طوال  األراضي التي

بعضها يقدر عمره ألف شجرة زيتون  13ألف شجرة، منها أكثر من  18االحتالل اقتلع أكثر من 
 .دونما   6,569إلى أن مساحة األراضي المعتدى عليها بالتجريف والتدمير بلغت  مشيرا  و بمئات السنين، 

 279 بناء ، إضافة إلىمستوطنة 219في الضفة الغربية بلغ  المستوطناتأن عدد  لمركزوذكر ا
 .229تحت اإلنشاء وحدة استيطانية 1,300نحو و بؤرة استيطانية، 

  أي  8اختبرت الهند بنجاح صاروخ أرض جو باراكBarak 8 يمكنه التصدي  ، والذيبعيد المدى
س كولكتا أ نأ إن السفينة الحربية آي لها، في بيان دية،الهن وقالت وزارة الدفاع للتهديدات الجوية.

INS Kolkata 230على تطويره "إسرائيل"نفذت تجربة إطالق نظام الصواريخ الذي تعاونت الهند و. 

 31/12/2015، الخميس

  أقدم بسيارته  الشاب أن اإلسرائيليوزعم الجيش  ،(عاما   22حسن بزور ) فلسطينيالاستشهد
 .231فأصاب جنديا   الذين كانوا قرب حوارة جنوب نابلس، اإلسرائيليينلجنود ليصدم مجموعة من ا

  وصناعة محافظة غزة إن قطاع غزة ليس على حافة االنهيار فحسب؛ بل دخل  تجارة غرفةقالت
وحذر مدير العالقات العامة  ألكبر سجن بالعالم. مرحلة الموت السريري وقد أصبح نموذجا  

 محالة، في ظلّ  الفي تقرير، من أن االنفجار قادم  ،ماهر الطباع واإلعالم بالغرفة التجارية
الطباع وقال  وعدم التنمية. ،والحصار ،وا غالق المعابر، وأزمات المياه والكهرباء ،توقف اإلعمار

في الربع  %42.7ة مسجل ،ارتفاعا  في معدالت البطالة في قطاع غزة تشهد 2015 سنةإن 
 .232ألف شخص 200الـ العاطلين عن العمل  وتجاوز عدد السنة،الثالث من 

  بين مصر  البريقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة "إن معبر رفح
من  فقط، مّما سمح لعدد بسيط جدا   يوما   21سوى  2015وقطاع غزة لم يفتح خالل العام 

 .233عربية"المرضى من الوصول إلى المشافي التخصصية في جمهورية مصر ال
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  خالل نقاش برلماني حول ، بتسلئيل سموتريتساإلسرائيلي  البيت اليهوديحزب  عنالنائب قال
، دق عليه الكنيست بالقراءة التمهيديةامشروع قانون "أصحاب ملكية األراضي المنقولة"، والذي ص

نما أوسلوات "ال يوجد ولم يكن هنا شعب فلسطيني، عليكم الفهم بأننا ال نريد فقط إلغاء اتفاقي ، وا 
"نحن  :قائال   سموتريتسوأضاف  فرض قانون وسيادة الدولة والشعب اليهودي في الضفة وغزة".

سنضم المناطق سواء شئتم أم أبيتم؛ فهذه أرض إسرائيل لنا، لقد منحنا إياها هللا، نحن سنضم كل 
 .234أجزاء الوطن إلى أرض إسرائيل"
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