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صابة أربعة جنود بإطالق نار وعمليتي طعن بالقدس والخليل .1  استشهاد أربعة فلسطينيين وا 
، من القدس المحتلة بترجمة خاصة، أنه 3/12/2015ة، صفا، وكالة الصحافة الفلسطينينشرت 

أصيب شرطي إسرائيلي بجراح متوسطة، مساء الخميس، بعملية طعن في مدينة القدس المحتلة، 
 فيما استشهد منفذها بعد إطالق االحتالل النار عليه، بحسب ما أفادت مواقع إعالم عبرية.

 21ذ العملية هو الشهيد عز الدين رايق عبد هللا رداد )وأعلنت مصادر فلسطينية فجر الجمعة أن منف
 عاما( من بلدة "صيدا" شمال مدينة طولكرم، وقد اقتحمت قوات االحتالل منزله وعاثت فيه خرابا.

وذكر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن شاًبا فلسطينًيا طعن شرطًيا من قوات حرس الحدود 
 بالمدينة المقدسة، ثم أطلق عليه الجنود النار؛ فاستشهد على الفور.بشارع األنبياء قرب باب العامود 

وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة االحتالل أطلقت الرصاص على منفذ العملية، فأصيب الشرطي 
 اإلسرائيلي الذي تعرض للطعن بالرصاص في قدميه، األمر الذي فاقم من إصابته.

، أنه عوض الرجوب، رام هللان مراسلها من ، ع4/12/2015الجزيرة نت، الدوحة، وجاء في 
استشهد شابان فلسطينيان برصاص االحتالل اإلسرائيلي في حي تل الرميدة بمدينة الخليل جنوب 

 الضفة الغربية فجر اليوم، وذلك بعد ساعات من استشهاد شاب فلسطيني في القدس.
سكين، مما أدى إلى إصابته إصابة ووفق الرواية اإلسرائيلية فإن الشابين حاوال طعن أحد الجنود ب

 طفيفة وأطلق الرصاص على الشابين المهاجمين.
ظال ينزفان  -وهما ابنا عمومة-عاما(  17و 16وأكد شهود عيان أن الشهيدين طاهر وفضل فنون )

 بعد إصابتهما بالرصاص دون تقديم اإلسعاف لهما، قبل نقل جثمانيهما إلى مكان غير معلوم.
خميس، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد ضابط في المخابرات الفلسطينية يدعى مازن وفي وقت سابق ال

حسن عريبة بنيران جنود االحتالل قرب قرية حزمة شمال القدس، وذلك بعدما أطلق النار على 
 دورية إسرائيلية فأصاب جنديا بجروح تفاوتت بين الطفيفة والمتوسطة.

الشاب مازن حسن ، أن أحمد صقراسله من غزة ، عن مر 4/12/2015"، 21عربيموقع "وذكر 
استشهد برصاص االحتالل عند حاجز حزما شرق مدينة القدس المحتلة، بعد تمكنه من إصابة 

 جنديين إسرائيليين عندما أطلق النار على جنود االحتالل.
 " نسخة عنه، استشهاد مازن حسن عريبة21وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل "عربي

 عاما(، من سكان منطقة أبو ديس في مدينة القدس المحتلة، بعد إصابته برصاص االحتالل. 37)
وأفاد موقع "والال" العبري، بأن الشاب الفلسطيني تمكن من إصابة جنديين إسرائيليين أحدهما بجراح  

القرب من طفيفة والثاني متوسطة، بعدما تمكن من إطالق النار على مجموعة من الجنود تواجدوا ب
 حاجز حزما، وأكدت المصادر العبرية أن الشاب الفلسطيني فارق الحياة بعد إصابته بجروح خطيرة.
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ن منّفذ عملية إطالق النار على لها أمصادر خاصة  ، عن3/12/2015وكالة قدس برس، أكدت و 
ة، صباح يوم حاجز "حزما العسكري" التابع لقوات االحتالل اإلسرائيلي، شمالي مدينة القدس المحتل

عامًا( من بلدة أبو ديس شرقي المدينة، الفتة النظر  37الخميس، هو الشاب مازن حسن عريبة )
 إلى أنه يعمل في جهاز "المخابرات العامة" الفلسطيني.

وأضافت أن مخابرات االحتالل استدعت أفرادًا من عائلة الشهيد عريبة، للتحقيق معها في مركز 
شرقي القدس. مؤكدة اعتقال االحتالل للمواطن فريد زعرور، صاحب شركة شرطة "معاليه أدوميم"، 

 السيارات التي استأجر منه الشهيد المركبة ونّفذ فيها عملية إطالق النار على حاجز حزما.
 

 الشراكة والتعاون الدولي لضمان إنهاء االحتالل لتـوسيـعالحمـد هللا: جـهـود رامي  .2
س الوزراء د. رامي الحمد هللا انه "في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل، "األيام": قال رئي -رام هللا 

وسياستها في هدم البيوت والمنشآت السكنية، والتهجير القسري خاصة في المناطق "ج" والتجمعات 
البدوية، وتصاعد حملة االعتقاالت بحق أبنائنا، فإننا نسعى جاهدين لتوسيع الشراكة والتعاون 

ناء مع الدول الصديقة والشقيقة، ومع أحرار العالم، لدعم توجه قيادتنا الوطنية وعلى والب االستراتيجي
رأسها الرئيس محمود عباس لكافة المنابر والمحافل الدولية في توفير الحماية الدولية ألبناء الشعب 

عب الفلسطيني، وإلعمال القرارات الدولية الخاصة بفلسطين وضمان إنهاء االحتالل، وتمكين الش
 وعاصمتها القدس الشرقية." 1967الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 

خوان  اإلسباني، بحضور القنصل العام اإلسبانيجاء ذلك خالل كلمته في االحتفال باليوم الوطني 
، وقناصل برام هللا، بحضور العديد من الشخصيات االعتبارية والرسمية أمسخوسيه اسكوبار، 
 وسفراء دول العالم.

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائال: "نتطلع إلى تكريس المزيد من العالقات الفلسطينية اإلسبانية في 
كافة القطاعات، خاصة في مجاالت التبادل األكاديمي والثقافي، واستثماركم في صنع األمل والحياة 

 والتغيير على أرض فلسطين".
 4/12/2015األيام، رام هللا، 

 

 تستغل الظروف الراهنة إلنهاء القضية الفلسطينية "إسرائيل"المالكي:  .3
قال وزير الخارجية في حكومة الحمد هللا، رياض المالكي: إن )إسرائيل( تحاول استغالل ما : رام هللا

 يجري في الدول العربية ضد القضية الفلسطينية، متجاهلة في ذلك القوانين والمعاهدات الدولية.
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( تطبق أبشع صور إسرائيلأن ) 2015/ 12/ 3وأضاف المالكي في تصريح صحفي، الخميس 
 التعذيب ضد الفلسطينيين من هدم منازل وا غالق المدن.

من جانبها، جددت وزارة الخارجية إدانتها النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي 
 لمحتلة.والقانون الدولي اإلنساني في األراضي ا

وطالبت الوزارة، في بيان لها، المجتمع الدولي بجميع مكوناته بوضع قائمة سوداء للدول التي تتمرد 
 على القانون الدولي وعلى رأسها )إسرائيل(.

ونددت بعملية االجتياح الهمجية التي نفذها جيش االحتالل في وقت سابق لمخيم شعفاط لالجئين 
من جنود االحتالل والقوات الخاصة، بهدف هدم  1200كثر من شمال القدس المحتلة، بمشاركة أ

 منزل الشهيد إبراهيم العكاري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

 13/12/2015، فلسطين أون الين
 

 الطفل أحمد الدوابشة ووالدتهتكاليف عالج بدفع  نا: مستشفى إسرائيلي طالبوزارة الصحة .4
ستشفى تل هاشومير اإلسرائيلي طالبها بصرف نفقات عالج أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن م

الطفل أحمد الدوابشة الذي أصيب بحروق بعد حرق عائلته بمنزلهم على أيدي مستوطنين إسرائيليين 
 في قرية دوما بمحافظة نابلس قبل نحو خمسة أشهر.

ارة المدنية ونفت الوزارة في بيان صحفي نشرته على صفحتها في فيسبوك، تصريحا لقائد اإلد
فيه أن الحكومة اإلسرائيلية هي من  ادعى-اإلعالمنشرته وسائل -اإلسرائيلية يوآف مردخاي 

 ستتحمل نفقات عالج الطفل الدوابشة.
بتغطية نفقات عالج الطفل  2015أكتوبر/ تشرين األول 25ووفق الوزارة، فقد طالبها المستشفى يوم 

ألف دوالر(، كما طالب بتغطية تكاليف قناع طبي  68و شيكال )نح 643ألفا و 259والبالغة آنذاك 
 للطفل، وقد غطت الوزارة تكلفته.

وجاء في بيان الوزارة التي نشرت صور مطالبات المستشفى اإلسرائيلي، أن نفس المستشفى طالبها 
ألف دوالر( كتغطية  57شيكال )نحو  754ألفا و 216الماضي بمبلغ  / نوفمبرتشرين الثاني 6يوم 
سبتمبر/أيلول الماضي متأثرة بحروقها التي  7ج األم ريهام الدوابشة التي أعلن استشهادها يوم لعال

 من جسدها في جريمة إحراق منزل العائلة. %90غطت 
 4/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 والنسكافيه دسه الموساد بواسطة أحد مرافقيهعرفات مات مسمومًا بالحليب "الديار":  .5
فعملت المخابرات  والنسكافيهالفلسطيني يتناول صباح كل يوم كوبًا من الحليب كان الرئيس 

وجلبت علبة مغلقة مختومة  النسكافيهالموساد على الوصول إلى الحبوب المطحونة من  اإلسرائيلية
مرافقي عرفات ووضعت العلبة التي استعملها الحقًا مرافقو أبو عمار في  أحدبواسطة فلسطيني وهو 

 .النسكافيهوب الحليب مع تحضير ك
مشبعة بالبلوتونيوم فما إن تناولها أبو عمار لمدة أسبوع  النسكافيهكانت الحبوب الموضوعة في علبة 

حتى بدأت تظهر عليه عوارض المراجعة لكل شيء في معدته وبدا ينحل جسمه وفي المستشفى 
علنوا النتيجة وهكذا توفي أبو عمار الفرنسي في باريس عرفوا المرض والسم من البلوتونيوم لكنهم لم ي

مسمومًا بمادة البلوتونيوم التي زرعها الموساد بواسطة أحد مرافقيه مقابل مبلغ كبير من المال وجرى 
التحقيق الفلسطيني وتبين أن هذا المرافق غادر إلى كندا وقام بتغيير بطاقاته وجواز سفره وشكله 

لموساد وهو اآلن أصبح في الواليات المتحدة وال أحد بواسطة عمليات تجميل وساعده بذلك جهاز ا
يعرف عنه شيئًا وال تريد لجنة التحقيق الفلسطيني اتهام الفلسطيني المذكور بأنه وضع السم ألبو 

 عمار بل تريد التركيز على الموساد دون ذكر التفاصيل.
  4/12/2015الديار، بيروت، 

 

 شآت يهودية بساحة البراق تعد ٍّ على المقدسات اإلسالميةتيسير خالد: قرار بلدية االحتالل بناء من .6
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة  :برهوم جرايسي -القدس المحتلة 

قرار بلدية االحتالل ببناء منشآت يهودية في ساحة البراق في  إنشؤون المغتربين، تيسير خالد، 
وخصوصيتها ومكانتها عند الشعب الفلسطيني  اإلسالميةعلى المقدسات  القدس المحتلة تعد صارخ

 والشعوب العربية واإلسالمية.
من شأنها تقويض أية فرصة إلحالل السالم في الشرق األوسط، وأنه  اإلجراءاتوأضاف أن هذه 

 كف يدها عن المسجد األقصى ساحاته. اإلسرائيليةيتوجب على الحكومة 
 4/12/2015الغد، عم ان، 

 

 الوفاق تتراجع عن إعفاء كامل للوقود من ضريبة "البلو" : حكومةسلطة الطاقة في غزة .7
تراجعت حكومة الوفاق الوطني عن قرار سابق بتمديد تجميد ضريبة البلو على الوقود : الرأي-غزة

المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة، في حين أشارت أن التجميد سيكون لنصف قيمة الضريبة 
 قًا لسلطة الطاقة في غزة.وف
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وقالت السلطة في تصريح صحفي لوكالة "الرأي"، أن وزارة المالية أبلغتهم باحتساب الوقود بنصف 
 ضريبة "البلو" خالفًا لما أعلنه مجلس الوزراء قبل يومين باإلعفاء الكامل منها حتى األسبوع القادم.

ودعت الفصائل الفلسطينية  يد وقود يوم األحد،وذكرت أنه وبناء على هذه المعطيات فإنه لن يتم تور 
لمتابعة هذا األمر مع حكومة الوفاق الوطني التي أعلنت في اجتماعها بتمديد إعفاء الوقود لمدة 

 أسبوع.
 3/12/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 

 تدعو مصر لتمديد عمل معبر رفح "الداخليةغزة: " .8
من الوطني السلطات المصرية لتمديد عمل معبر رفح لألسبوع القادم دعت وزارة الداخلية واأل :غزة

 من أجل "معالجة الوضع اإلنساني الصعب" في قطاع غزة.
الوزارة إياد البزم "إن السلطات المصرية أغلقت المعبر مساء اليوم بعد سفر ثالث  باسموقال الناطق 

حافلة تنسيقات مصرية" آماًل أن  حافالت فقط من أصل تسعة كانت معدة للسفر، إلى جانب سفر
 تتم عملية استدراك هذا الوضع غدًا الجمعة وتسهيل سفر أكبر عدد من الحاالت اإلنسانية.  

ألف حالة  25"إن هناك أكثر من  االجتماعيوأضاف البزم في تدوينة له عبر مواقع التواصل 
وذلك نتيجة اإلغالق الطويل  إنسانية بحاجة للسفر ُمسجلة في كشوفات مكتب التسجيل بالوزارة،

 يومًا خالل العام الجاري". 318أيام على التوالي، ولـ  107والمستمر للمعبر لـ 
 3/12/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 لكسر الحصار: إغالق معبر رفح منع دخول المتضامنين لغزة اللجنة الحكومية .9
الحصار واستقبال الوفود عالء الدين البطة، أن أكد رئيس اللجنة الحكومية لكسر  :الرأي -غزة

إغالق معبر رفح حال دون دخول أي من الوفود المتضامنة مع قطاع غزة, مشيرًا إلى أن اللجنة 
المعبر الذي أدى إلى حدوث شلل في كافة مناحي الحياة  إغالقتنظر ببالغ الخطورة الستمرار 

 االجتماعية واالقتصادية.
دخول من  أي 2015ربعاء أن اللجنة الحكومية لم تسجل خالل العام الجاري وذكر البطة، أمس األ 

 الوفود المتضامنة مع قطاع غزة.
وفدًا  41استقبال  تم 2014، موضحة أنه في العام لهذا العامونوه أن اللجنة أصدرت تقريرها السنوي  

 متضامنًا. 4,485وفد بإجمالي  218دخول شهد  2013متضامنًا، والعام  317بإجمالي 



 
 
 
 

 

 9                                   3772 العدد:        4/12/2015 لجمعةا التاريخ:  ص          
  

ودعا البطة كافة المنظمات األهلية والدولية إلى ضرورة التدخل الفوري والسريع إلعادة فتح معبر 
رفح البري المنفذ الوحيد لقطاع غزة بشكل دائم، والضغط على السلطات المصرية لاللتزام بالقوانين 

صر من قبل قوات االحتالل الدولية وحقها في التنقل، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المحا
 .اإلسرائيلي

 3/12/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 فتح: فياض يقوم بدور مشبوه وعليه أن يصمت لألبد .11

شنت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي هجوما  إبراهيم: كامل-القدس المحتلة 
 الذي يزور قطاع غزة. شديد اللهجة ضد رئيس الوزراء السابق سالم فياض

وجوده في غزه، إن  أثناءوقال أسامه القواسمي في سياق رده على تصريحات فياض التي أدلى بها 
فياض ال يمثل شيئًا في المجتمع الفلسطيني، وليس لديه من التاريخ الوطني والمهني ما يؤهله »

يصمت  أنسؤولية، فاألولى به ألحد، وعندما يستدعي عليه القوم لتحمل الم واإلرشادلتقديم النصح 
، أن تصريحات «فيسبوك»وأضاف القواسمي في تصريح نشره على صفحته بموقع  «.مرة ولألبد

ونعلم جيدا في فتح عالقاته »فياض نفاق سياسي مطلق، وهو يبحث لنفسه عن دور سياسي مشبوه، 
ساسة التي تحاول فيها واتصاالته غير الوطنية، والدور المناط به في هذه المرحلة الحرجة والح

مالءاتها  «.إسرائيل إخضاع القيادة الفلسطينية وتحديدا الرئيس محمود عباس لشروطها وا 
يحاول من خالل هذه الزيارة طرح نفسه كمخلص للوضع الفلسطيني، »واتهم القواسمي فياض أنه 

نانة الكاذبة، ظانا أن شعبنا الفلسطيني الواعي وطنيا يمكن أن تنطلي عليه بعض الشعارات الر 
وتناسى فياض وهو يصرح ان شعبنا الفلسطيني لفظه نتيجة لسياساته االقتصادية الفاشلة حين كان 

أي محاولة مشبوهة وخاصة في هذه األوقات الحساسة لن تمر على »وشدد على أن  «.رئيسا للوزراء
 «.هة ومع من تنسقونشعبنا الفلسطيني وذاكرتنا قوية ونعلم يقين العلم دوركم وعالقاتكم المشبو 

 4/12/2015الرأي، عمان، 
 

 ؟بغزة كيف حصل العدو على معلومات حول الكوماندوز البحري للمقاومةاألمني": المجد " .11
أعلن العدو الصهيوني مؤخرًا عن استعدادات جديدة يجريها سالح البحرية في : خاص -المجد

 البحري للمقاومة في قطاع غزة. الجيش لمواجهة قد تحدث خالل أي حرب مقبلة مع الكوماندوز
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العدو الصهيوني يتحدث عن تطور في قدرات السالح البحري للمقاومة بشكل كبير وعليه اتخذ 
قرارات بتعزيز سالح البحرية بأسلحة ومعدات جديدة، وهو األمر الذي طرح تساؤالت حول من 

 أوصل المعلومات للعدو الصهيوني.
مجد األمني" أن العدو الصهيوني استقى معلومات عن وحدات وقد كشف مصدر استخباري لموقع "ال

 الكوماندوز البحري للمقاومة من أجهزة أمنية عربية.
ولفت إلى أن أجهزة أمنية عربية حاولت تنفيذ مهام استخبارية لصالح العدو الصهيوني لمعرفة قدرات 

ة األمنية العربية سلمت بتقارير المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن المعلومات التي حصلت عليها األجهز 
 رسمية سرية ألجهزة أمن العدو.

وشدد على أن جهات أمنية عربية كثفت خالل الفترة األخيرة من محاوالتها تجنيد فلسطينيين للتجسس 
 ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مقابل اغراءات مالية وتسهيالت في السفر.

 3/12/2015المجد األمني، غزة، 
 
 الق نار على مركبة مستوطنين قرب رام هللاإط .12

تعرضت مركبة للمستوطنين الليلة إلطالق وابل من الرصاص قرب خاصة: ترجمة  -القدس المحتلة 
 مستوطنة "بساغوت" برام هللا وسط الضفة الغربية دون وقوع إصابات في حين تضررت المركبة.

مركبة دون تصيب أي من المستوطنين طلقات أصابت ال 10وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 
 الذين كانوا على متنها، مشيرة إلى وصول قوات معززة من الجيش وشرعت بالبحث عن المهاجمين.

بجراح متفاوتة في سلسلة هجمات وعمليات نفذها  200إسرائيليا وأصيب نحو  22وقتل نحو 
 .فلسطينيون منذ اندالع انتفاضة القدس في األول من أكتوبر الماضي

 3/12/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 
ر منزل أسير تتهمه بقيادة خلية لحماس في نابلس .13  قوات االحتالل تفج 

(، منزل األسير راغب عليوي، في 12|3فّجرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الخميس )لس: ناب
بالمسؤولية عن قيادة خلية حي "الضاحية" بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، والمتهم 

عسكرية تابعة لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" نفذت عملية "إيتمار" التي أدت لمقتل اثنين من 
 المستوطنين وجرح آخرين، مطلع أكتوبر الماضي.

وأفاد مراسل "قدس برس" في نابلس أن قوات االحتالل بدأت انتشارها العسكري برفقة وحدة "هندسة 
في حي الضاحية، جنوبي غرب المدينة، بعد منتصف ليلة )األربعاء/الخميس(، من المتفجرات" 
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وقال إن قوات االحتالل اقتحمت  خالل نشر مئات الجنود في الحي وتطويق منزل عائلة عليوي.
مركبات عسكرية وناقالت جند، إلى جانب وحدات المشاة  6المدينة من المدخل الشرقي بأكثر من 

 من النقطة العسكرية التابعة لالحتالل في جبل "الطور". التي وصلت الضاحية
 4/12/2015، قدس برس

 
 لن تؤثر على جاهزيتنا لغزة ولبنان بالضفةآيزنكوت: عملياتنا  .14

أكد رئيس أركان جيش االحتالل غادي آيزنكوت، أن العمليات : أون الين فلسطين- الناصرة
الل انتفاضة القدس "لن تؤثر على جاهزية الجيش العسكرية التي تجريها قواته في الضفة المحتلة خ

 لمواجهة على جبهة قطاع غزة، وربما على الحدود الشمالية".
، بما في 2016وكان أقر جيش االحتالل اإلسرائيلي زيادة كبيرة في اإلمدادات العسكرية في عام 

 ة.ذلك الذخيرة والوقود والمواد الغذائية وقطع الغيار آلالته ومعداته الحربي
أن الزيادة تعد تطوًرا مهًما  2015/  12/ 3وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس 

جراء  جدًا بالنسبة للجيش، حيث سيعمل دون االعتماد على اإلمدادات من مصادر خارجية، وا 
 العمليات القتالية على عدة جبهات، ولفترات أطول من أي وقت مضى.

بنى خطته الجديدة بناًء على الدروس المستفادة من المواجهات مع وقالت الصحيفة: "إن الجيش 
يوًما، مما بات صعبًا عليه  50-30قطاع غزة في السنوات األخيرة، والبعض منها قد استمر من 

تجديد الذخائر الجوية"، مبينة أن زيادة اإلمدادات تأتي ضمة خطة الطوارئ التي سيتوقعها في حال 
  على الجبهة الشمالية.وقوع مواجهة مع حزب هللا

وأشارت الصحيفة إلى عقد الجيش مؤتمًرا لكبار قادته )برتبة عقيد وما فوق( هذا األسبوع، على غير 
 آيزنكوت،العادة، وحضره قادة الكتائب من جميع فروع الجيش، وخالله أوضح رئيس األركان غادي 

لن تؤثر على جاهزية وحدات الجيش  أن العمليات العسكرية خالل موجة التصعيد في الضفة المحتلة
 القتالية.

وفًقا آليزنكوت، فإن جيش االحتالل لن يكرر خطأه الماضي بإرسال قوات إلى لبنان؛ ألنه كان 
 مرهقًا بسبب العمليات القتالية الروتينية في األراضي الفلسطينية.

ها اسم "جدعون"، الذي خطته الخمسية الجديدة، التي أطلق علي الماضي،وناقش االحتالل اإلثنين 
من المتوقع أن تتم الموافقة عليها من قبل "الكابينت" هذا الشهر، حيث هناك تعليمات لقادة الجيش 

وتخصيصها نحو  2016بأن الخطة ستتركز معظمها على ميزانية الجيش للمشتريات في عام 
 قود.االستعداد للحرب، من مكمالت وزيادة قطع الغيار والذخائر، ومخزونات الو 
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وأوضحت الصحيفة أن هذه األولويات الجديدة تأتي على حساب مشاريع أسلحة جديدة، تصل قيمتها 
مليارات شيكل، هذا العام، وزيادة على هذا المبلغ ستذهب لملء المخزونات والعجز  9-8إلى نحو 

 في المعدات.
الجديدة هذا العام،  وأكدت الصحيفة أن الجيش سيستغرق جهده في توفير سلسلة طويلة من األسلحة

 .2016، التي من المتوقع أن تصل في ديسمبر من عام F-35مثل الغواصة الخامسة، وطائرة 
 3/12/2015، فلسطين أون الين

 
 قر بناء متحف ومركز يهودي ومكاتب في ساحة البراقت القدس لجنة التنظيم والبناء في بلدية .15

حتالل اإلسرائيلي أمس، أن ما يسمى بلجنة أعلنت سلطات اال: برهوم جرايسي -القدس المحتلة 
التنظيم والبناء في بلدية االحتالل أقرت بناء مبنى ضخم في ساحة البراق المحاذية للحرم القدسي 

 متحف ومركز لتعليم اليهودية ومكاتب. إلقامةالشريف، يخصص 
ون المبنى وكانت سلطات االحتالل أعلنت عن هذا المشروع االستيطاني قبل سنوات، حيث سيك

 حي سلوان المجاور. إلىواحدا من عدة مباني استيطانية تقام في نفس المنطقة، وتصل 
وبحسب صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية أمس، فإن اللجنة االحتاللية رفضت كل االعتراضات التي 

س قدمت لها، من بينها اعتراضات نقابة المهندسين اإلسرائيلية، التي أكدت أن المخطط يمس بالقد
كموقع تراث عالمي. وأعلن مقدمو االعتراض أنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية إللغاء 

 قرار اللجنة اللوائية، ومنع البناء في ساحة البراق.
 4/12/2015، الغد، عم ان

 
 رئيس الكنيست يطالب ألمانيا بقيادة المعارضة لقرار االتحاد األوروبي تجاه المستوطنات .16

دعا مسؤول إسرائيلي كبير ألمانيا يوم الخميس لمطالبة الدول األوروبية : محمد عبد العال -برلين 
األخرى بمعارضة خطط االتحاد األوروبي لفرض وضع ملصقات على البضائع المنتجة في 

 المستوطنات اإلسرائيلية باألراضي الفلسطينية المحتلة تبين منشأها.
 50رلمان اإلسرائيلي )الكنيست( لرويترز بعد ندوة بمناسبة مرور وقال يولي يوئيل إدلشتاين رئيس الب

عاما من الصداقة األلمانية اإلسرائيلية في مؤسسة ألمانية يوم الخميس "من الواضح أن ألمانيا تسير 
 بال شك وراء هذه الخطوة الكارثية."

قناع اآلخرين بأن هذه وأضاف "لكني أعتقد أن بوسع ألمانيا ممارسة المزيد من النفوذ في أوروبا إل
 ليست بالخطوة الحكيمة."
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والعالقات مع إسرائيل مسألة بالغة الحساسية في ألمانيا في ضوء محرقة النازي التي قتل فيها ما 
 يزيد على ستة ماليين يهودي.

 3/12/2015، وكالة رويترز لألنباء
 
 بشةدواإحراق منزل بمستوطنين مشتبه بهم الشرطة اإلسرائيلية: اعتقال  .17

قالت الشرطة اإلسرائيلية يوم الخميس إنها اعتقلت أعضاء "جماعة إرهابية : أشرف صديق -القدس 
يهودية" فيما يتصل بإحراق منزل فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة في يوليو تموز مما أدى إلى 

 مقتل طفل صغير ووالديه.
ود أمر قضائي يحظر نشر أسماء ولم يحدد بيان الشرطة عدد من احتجزتهم لكنه أشار إلى وج

 المقبوض عليهم والتفاصيل األخرى في هذه القضية.
وقال بيان الشرطة إن السلطات في األيام القليلة الماضية اعتقلت "شبانا ينتمون إلى جماعة إرهابية 
ن هناك "شبهات قوية" تربطهم بواقعة حرق  يهودية" يشتبه في أنهم نفذوا هجمات على فلسطينيين وا 

 نزل عائلة دوابشة.م
 4/12/2015، وكالة رويترز لألنباء

 
 فاينشطاين: ريغف ليست مخولة بسحب ميزانية مهرجان أفالم النكبة .18

أكد المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية يهودا فاينشطاين، أن وزيرة الثقافة : بالل ضاهر
نكبة الذي سينظم في السينماتك والرياضة ميري ريغف، ليست مخولة بسحب ميزانية مهرجان أفالم ال

 في تل أبيب في نهاية األسبوع الحالي.
وشدد فاينشطاين في رسالة جوابية وجهها إلى جمعية حقوق المواطن في إسرائيل على أن الجهة 
الوحيدة المخولة بسحب الميزانية من المهرجان هو وزير المالية موشيه كحلون، ألنه الوحيد المسؤول 

وكانت ريغف أعلنت في بداية األسبوع أنها ستشكل لجنة لتبحث في مال إذا  ان.عن تمويل المهرج
مكانية سحب تمويله بزعم أنه 'يشجع على التحريض والعنصرية  كان المهرجان ينتهك القانون وا 

 وتأييد اإلرهاب ضد إسرائيل'.
فاينشطاين إن وقال المستشار القانون لجمعية حقوق المواطن، المحامي دان يكير، برسالته إلى 

ريغف تفرض أجواء من الرعب على جمهور المبدعين عموما وعلى مهرجان أفالم النكبة خصوصا، 
 رغم أنها ال تملك صالحية كهذه أبدا.
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ملم'، سيقام في السينماتك في تل أبيب غدا الجمعة  48ويشار إلى أن مهرجان أفالم النكبة، بعنوان '
 وبعد غد السبت.

 3/12/2015، 48عرب 
 
 أثناء االنتخاباتتجاوزات وخروقات مالي ة  بسبب سبعة آالف دوالر يغر م بينيت" مراقب الدولة" .19

أظهر تقرير نشره مراقب الدولة، يوسف شفيرا، أمس الثالثاء، أن وزير التربية والتعليم : احمد دراوشة
ية في الحزب، رغم ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، جّند مبلًغا ضخًما لصالح حملته الداخل

 أن ال منافس حقيقًيا نافسه على منصبه رئيًسا للحزب.
وأظهر التقرير، أيًضا، عّدة خروقات مالّية داخل الحزب اليميني، حيث خرق دخل بينيت السقف 

 1,244,512المحّدد قانونًيا لجمع األموال، فعلى سبيل المثال، جمع دعًما من خارج البالد مقداره 
؛ وجاء في التقرير أن بينيت تلّقى من متبرعين اثنين مبلغا يفوق ألف دوالر( 308)نحو  شيكل

 مجموعه المسموح به قانونًيا.
ولم تقتصر الخروقات على التبرعات فحسب، إنما على صعيد إدارة الحسابات واألموال، حيث لم 

رشادات المراقب، حيث لم يرفق م ع كشف الحساب يدر بينيت حساباته وفًقا لمقتضيات القانون وا 
الذي قّدمه للجنة االنتخابات أية وصوالت مالّية تغطي الدعم المالي الذي تلقاه أثناء االنتخابات، 
وبناء على ذلك، فقد وجد مراقب الدولة صعوبات في تحديد إن كان المبلغ اإلجمالي الذي تقّدم به 

ة، وّحتى أنه ال يمكن التحقق بينيت يعكس صدق ادعاءاته بالمبلغ الذي صرفه في حملته االنتخابيّ 
 إن كانت المبالغ التي قّدمتها كانت من فترة االنتخابات أو من فترات سابقة.

كما جاء في تقرير الدولة أن بينيت استخدم األموال المخصصة لالنتخابات الداخلية في الحزب 
العام، وهو ما  لصالح الحملة الدعائية في االنتخابات العامة، الذي جرت في وقت سابق من هذا

 يعتبر خرًقا للقانون.
)نحو سبعة آالف  لذلك، قّرر مراقب الدولة فرض غرامة على بينيت مقدارها ثالثون ألف شيكل

، وعلى دوالر( 464)نحو  شيكل 1800؛ وعلى عضو الكنيست نيسان سلومينسكي مبلغ دوالر(
ن غّرم عضو الحزب ؛ في حي)نحو ثالثة آالف دوالر( شيكل 12000عضو الكنيست السابق 

 .دوالر( 387)نحو  ليكش 1500شمعون ريكلين بمبلغ 
 3/12/2015، 48عرب 
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 يعتقدون أن عباس رئيس وزراء "إسرائيل" الواليات المتحدةمن الشبان اليهود ب %7استطالع:  .21
من الشبان اليهود في الواليات المتحدة في أحدث  %7أعرب : صفا ترجمة-القدس المحتلة 

 رأي عن اعتقادهم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو رئيس وزراء "إسرائيل".استطالع لل
منهم  %69وجاء في االستطالع الذي نشره موقع "معاريف" وأجرته جامعة "برندايس" األمريكية أن 

 يعتقدون أن نتنياهو هو رئيس وزراء "إسرائيل".
ية "أنجيال ميركل" هي رئيسة وزراء منهم فأعربوا عن اعتقادهم بان المستشارة األلمان %6أما 

منهم أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي هو "دافيد بن غوريون"  %19في حين يعتقد  "إسرائيل".
 .1948الذي توفي قبل سنوات طويلة وشغل منصب رئاسة "إسرائيل" عام 

 2/12/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 بالبنزين: نتنياهو يطفئ االنتفاضة خبراء .21

"نتنياهو يحاول إطفاء االنتفاضة الفلسطينية بالبنزين". بهذه الكلمات حّذر باحثون : وديع عواودة
إسرائيليون مما أسموه "سياسات حمقاء" ينتهجها بنيامين نتنياهو بتعامله مع الفلسطينيين بالعنف 

 والبطش، بعكس توصيات الجهاز األمني نتيجة اعتبارات مختلفة.
ئل إعالم إسرائيلية نقلت خالل األيام األخيرة عن مصادر عسكرية عليا تطالب المستوى وكانت وسا

السياسي "بمبادرات نية حسنة" لتخفيف حدة التوتر، من بينها تسليم مناطق في الضفة الغربية 
 وأسلحة مدرعة وأسرى للسلطة الفلسطينية.

ن والدعس التي ينفذها الفلسطينيون، ويؤكد هؤالء المحللون أن جرائم االحتالل سبب عمليات الطع
ويقترحون السعي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تبث األمل في نفوس الفلسطينيين بدال من زرع 

 اليأس واإلحباط.
ومن الواضح أن هذه الدعوات لم تجد آذانا مصغية في حكومة االحتالل، التي ّصعد رئيسها لهجته 

شكل عام، بل عمد إلى مقارنة العمليات الفلسطينية بهجمات ضد السلطة الوطنية والفلسطينيين ب
 باريس التي نفذها تنظيم الدولة اإلسالمية.

كما نقلت القناة العاشرة عن نتنياهو قوله إنه لن تكون هناك أي عملية تسليم مناطق للفلسطينيين ولو 
شهيدا فلسطينيا  28جثامين  مترا واحدا"، كما رفضت الحكومة طلب األجهزة األمنية اإلسرائيلية تسليم

 بدعوى أن استمرار االحتجاز يشكل رادعا للفلسطينيين.
 

 مكاسب سياسية
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ورأى المحلل السياسي عكيفا إلدار أن القيادات اإلسرائيلية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية حزبية من 
 فة.خالل محاباة أعضاء اللجنة المركزية في حزب "الليكود" المتميزة بتوجهاتها المتطر 

وأضاف إلدار للجزيرة نت أن توجه الحكومة نحو المزيد من القبضة الحديدية ينم عن ضغوط من 
قبل بعض مركباتها ومن المعارضة كحزب "إسرائيل بيتنا" الذي يزايد عليها ويضطرها إلبداء مواقف 

 متشددة.
اتخاذ قرارات  وحذر من أن هذه الضغوط التي تمارس على الحكومة من شأنها أن تمس قدرتها على

 انفعالية متطرفة تؤدي لصب الزيت على الهبة الفلسطينية.
 

 تصعيد للقمع
في المقابل، اتهم المحلل غدعون ليفي الجيش بمشاركة الحكومة بقمع الفلسطينيين وتكريس 
االحتالل، مؤكدا أن مقترحاته المذكورة مجرد تكتيك لتخفيف الضغط، وأن الجيش والحكومة وجهان 

 حدة.لعملة وا
ورجح أن يبادر الجيش بحملة واسعة ضد الخليل، وربما تشمل فرض حظر تجول في بعض أحيائها 

 وتمشيط بيوتها والقيام باعتقاالت بالجملة.
وشدد ليفي على أن إسرائيل ال تقوم بما هو جديد اليوم، بل تمضي بسياسة القوة لكسر إرادة 

ة كثيرة أخرى وانشغال العرب بمشاكل داخلية الفلسطينيين، مستغلة انشغال العالم بقضايا ملح
 لمواصلة إستراتيجية إدارة الصراع.

 
 بطش االحتالل

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية أسعد غانم أن حكومة نتنياهو تصّعد إجراءاتها ضد 
 الفلسطينيين بسبب قوة اليمين اإلسرائيلي وضعف المعارضة.

بنيامين نتنياهو ينطلق من عقيدته األيديولوجية المتطرفة وأوضح للجزيرة نت أن رئيس الحكومة 
المؤمنة بخيار القوة العسكرية، مستغال انشغال العالم بشؤون أخرى واألجواء المعادية لإلسالم بعد 

 هجمات باريس.
ولفت لمحاولة قيام نتنياهو في قمة باريس اإلقليمية مجددا "بشيطنة" الفلسطينيين والربط بينهم وبين 

قناع العالم بأنهم غير راغبين في السالم.تنظ  يم الدولة اإلسالمية، وا 
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وأشار غانم إلى تأييد وزير األمن موشيه يعلون توجهات نتنياهو العدوانية العتقاده بأن ما ال يتأتى 
بالقوة يتأتى بالمزيد منها، فهو يتحدث دائما عن أهمية الحل األمني وكّي وعي الفلسطينيين بالنار، 

 نراه عمليا عبر اإلعدامات الميدانية بالشوارع وعمليات القمع اليومية. وهو ما
 3/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أكتوبر الماضي تشرين األول/ مطلع منذشهداء  الصحة: وزارة  .22

طفاًل  قتلى، بينهم  ارتفع عدد الشهداء منذ مطلع شهر تشرين األول/ أكتوبر الماضي إلى 
 دات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.سي وطفلة و

 وأشارت الوزارة أن حصيلة المصابين منذ الثالث من تشرين األول/ أكتوبر الماضي تجاوز الـ
فلسطيني أصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط  مصاب، بينهم أكثر من 

 والكسور نتيجة الضرب المبرح والحروق.
ينية، منذ مطلع تشرين األول/ أكتوبر الماضي، مواجهات بين شبان وتشهد األراضي الفلسط

فلسطينيين وقوات االحتالل، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات 
 المسجد األقصى، تحت حراسة قوات االحتالل.

 //فلسطين أون الين، 
 
 يتصدرون صفوف المقاومة األطفالالثالث.. الفلسطينية في شهرها  تقرير: االنتفاضة .23

يرى محللون ومراقبون أن أبرز سمات االنتفاضة الشعبية اآلنية، يكمن في : خليل نائلة-رام هللا 
العمليات الفردية التي ينّفذها شبان وأطفال، وبات من المستحيل منعها بسبب الخلفية غير التنظيمية 

عامًا، عالمة فارقة في االنتفاضة، فقد  سن ألغلب المنّفذين. وُتشّكل مشاركة األطفال دون 
منهم قتلتهم قوات االحتالل، خالل تنفيذ أو محاولة تنفيذ  طفاًل منذ بداية االنتفاضة،  استشهد 

عملية طعن أو على خلفية االشتباه بعملية، كما هو األمر مع الخطيب الذي كانت عائلته تعتقد أنه 
أطفال خالل المواجهات،  استشهاده، فيما قتلت قوات االحتالل  في مدرسته، قبل أن تُفاجأ بخبر

 وهم يلقون الحجارة، ومنهم بالغاز المسّيل للدموع.
ويرى مراقبون أن مشاركة األطفال في االنتفاضة عبر قيامهم بعمليات طعن أو محاولة طعن، ُتعتبر 

دور األطفال فيها على المقاومة  عالمة فارقة، لم تشهدها االنتفاضتان السابقتان، التي كان يقتصر



 
 
 
 

 

 18                                   3772 العدد:        4/12/2015 لجمعةا التاريخ:  ص          
  

برمي الحجارة فقط، أو مساعدة المطلوبين بكشف الطرق أمامهم، حتى تكون خالية من جنود 
 االحتالل.

في السياق، ترتفع األصوات الداعية لتحييد األطفال ومنعهم من االنخراط بعمليات الطعن قرب و 
دون أن يوقعوا قتلى في صفوف االحتالل. حواجز االحتالل، التي تنتهي غالبًا باستشهادهم، من 

وعلى الرغم من اختالف خلفيات هذه األصوات، ما بين أصوات حريصة على األطفال الذين لم 
يطلب منهم هذا القدر من التضحية، ويجب أن يعيشوا طفولتهم ألن المقاومة لتحرير فلسطين 

عقلية الفلسطيني تتقّبل التضحية  ستنتظرهم، وما بين أصوات تدّس السم بالدسم عبر الترويج بأن
 باألطفال.

 //العربي الجديد، لندن، 
 

 من محرري "صفقة شاليط" أسرىاالحتالل يعيد المؤبدات لسبعة  .24
رام هللا ــ العربي الجديد: قال رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، إن 

األحكام المؤبدة لعدد من األسرى المقدسيين المحررين ضمن المحكمة العليا اإلسرائيلية أعادت 
رفضت،  اإلسرائيلية"صفقة شاليط"، بحجة "خرق بنود اإلفراج". وأوضح أبو عصب أن المحكمة 

وأيدت  ،مساء يوم الخميس، االستئناف الذي تقدم به ستة أسرى مقدسيين وسابع من مدينة رام هللا
 درة بحقهم.عملية إعادة األحكام السابقة الصا

 //العربي الجديد، لندن، 
 

 لالنتقام من تجار القدس االحتاللسالح  الضرائب.. .25
تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي الحملة الضريبية بصمت ودون : القدس المحتلة ــ محمد عبد ربه

ضمن ممارسات مئات المحال التجارية هناك،  نالتتوقف في أسواق البلدة القديمة من القدس، والتي 
 االحتالل في التضييق على أنشطة الفلسطينيين في األراضي المحتلة. 

وتوسعت نطاقات تلك الحملة في غضون األيام القليلة الماضية، إلى أحياء متاخمة للبلدة القديمة، 
 بل وامتدت لبعض بلدات القدس. 
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يبي المشتركة مع شرطة وتشير بيانات الغرفة التجارية في القدس، إلى أن طواقم الدهم الضر 
الشعبية في القدس ما يزيد عن ألف محل تجاري في أسواق  االنتفاضةاالحتالل، داهمت منذ اندالع 

 البلدة القديمة ومئات المحال التجارية الواقعة خارج أسوارها. 
ا، وأدت هذه الحملة من المداهمات التي تتم بصورة يومية إلى إرهاق تجار البلدة القديمة اقتصاديً 

ومضاعفة ديونهم المفروضة عليهم للضريبة ولمؤسسات التأمين الوطني اإلسرائيلية، ولبلدية 
 االحتالل التي تجبي منهم رسوما مختلفة. 

وقّدرت بيانات سابقة لبلدية االحتالل حجم الضرائب التي تجبيها سنويا من المقدسيين بأكثر من مائة 
، فيما تذهب %ق منها على األحياء المقدسية سوى مليون دوالر(، ال تنف .مليون شيكل )

 المبالغ األخرى المتبقية إلى المستوطنات اليهودية، خاصة تلك المقامة في قلب األحياء المقدسية. 
وقصدت حمالت الدهم الضريبي، في أول انتقال لها خارج أسوار البلدة القديمة، منطقة سلوان 

التجار هناك إلى إغالق محالهم، بعد أن فرضت عليهم )جنوبي القدس(، ما اضطر العشرات من 
مبلغ خيالية ال ِقَبل لهم بدفعها، وسط شعور بالغضب على تجاهل السلطة الفلسطينية لهم، وشح 
الدعم الموّجه لدعم صمود مواطني القدس، في وقت أعلنت فيه الحكومة اإلسرائيلية رصد مائة 

ي القدس على خلفية ما تعّرض له من انتكاسات أخيًرا مليون دوالر إلنعاش اقتصاد المستوطنين ف
 بفعل الهّبة الشعبية. 

 //العربي الجديد، لندن، 
 
 االحتالل يستهدف المزارعين وسط قطاع غزة .26

استهدفت قوات االحتالل، صباح اليوم الخميس، المزارعين شرق مخيم  :"القدس" دوت كوم - غزة
 النيران. المغازي وسط قطاع غزة، بوابل من

قوات االحتالل المتمركزة على الشريط الحدودي شرق المغازي، نيران أسلحتها الرشاشة على  وأطلقت
 في صفوف المواطنين. إصاباتالمزارعين وأراضيهم، وأجبرتهم على تركها. ولم يبلغ عن وقوع 

 //، القدس، موقع صحيفة القدس
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 ةمواطنا في الضفقوات االحتالل تعتقل  .27
مواطنا خالل عمليات دهم شنتها في العديد  اعتقلت قوات االحتالل  -"القدس" دوت كوم - رام هللا

مواطنين خالل عملية اقتحام  أربعةفي بيت أمر، اعتقل جنود االحتالل ف من مدن الضفة الغربية.
اعتقلت قوات في نابلس، ، و من قرية حوسا مواطنين االحتاللوفي بيت لحم، اعتقل ، شهدتها البلدة

 ثالثة مواطنين. وفي طولكرم، اعتقل اعتقلت قوات االحتالل، شبان أربعةاالحتالل فجرا 
 //، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 قاصرين بالقتل ىأسر تهديد ثالثة  .28

قوات "النحشون" هددت ثالثة أسرى قاصرين  أن، األسرىمحامي هيئة  : أفادعلي سمودي -جنين 
 قسم السجناء المدنيين في الرملة. إلىعتداء عليهم بشكل وحشي، لرفضهم الدخول بالقتل، بعد اال

عاما، ومحمد خالد  عاما، وأحمد فوزي ابو سنينة  وبينت الهيئة أن األسرى هم، أحمد علقم 
 عاما.تفاحة 

هم األسرى الثالث جرى االعتداء عليهم بوحشية، وقد ظهر علي إنوقال المحامي فادي عبيدات، 
ظاهرة االعتداء على األسرى بشكل وحشي مستمرة، وان حالة  أنأضاف عبيدات، و  أثار التعذيب.

 .األطفالخاصة  األسرى أوساطمن الرعب تسود 
 //، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 مستوطنًا يقتحمون األقصى بحماية الشرطة اإلسرائيلية أكثر من  .29

ل اقتحام المسجد األقصى المبارك في المدينة المقدسة من قبل فادي أبو سعدى: تواصَ  - رام هللا 
المجموعات االستيطانية المتطرفة. ورغم الهبة الشعبية الفلسطينية إال أن ذلك لم يوقف اقتحام اليهود 
ن بعيدًا عن اإلعالم بشكل ملحوظ. وقد اقتحم المسجد أمس الخميس أكثر من  المتطرفين للمسجد وا 

 يًا برفقة الشرطة والمخابرات اإلسرائيلية.مستوطنًا يهود 
وقبيل عملية االقتحام اعتدت شرطة االحتالل اإلسرائيلي على عدد من النساء الفلسطينيات 
المعتصمات أمام أبواب المسجد األقصى والممنوعات من دخوله خالل فترة االقتحامات. ووضعت 

 القتحام المستوطنين اليهود.بسبب تصديهن « قائمة سوداء»الشرطة هؤالء النسوة ضمن 
 //، لندن، القدس العربي
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 حقوقالوال تلبي أبسط  : فتح معبر رفح لمدة يومين فقط خطوة غير كافيةهيئة كسر الحصار .31

يوم، خلق الكثير من المآسي لسكان قطاع  أشرف الهور: بعد غياب طويل دام أكثر من  -غزة 
ة معبر رفح البري، لسفر الحاالت اإلنسانية من مرضى غزة المحاصر، فتحت السلطات المصري

في الخارج، في ظل حديث سابق عن اتفاق جديد أبرمته السلطة  إقاماتوطالب وأصحاب 
 الفلسطينية مؤخرا مع السلطات المصرية، لتشغيل المعبر بنمط جديد لم يكشف عنه بعد.

ناطق باسم هيئة كسر الحصار، إن فتح وفور اإلعالن عن الفتح االستثنائي قال أدهم أبو سلمية ال
، وال تلبي كافيةخطوة غير »يوم، يعد  المعبر لمدة يومين بعد إغالق متواصل دام لـكثر من 

 «.أبسط حقوق شعبنا في السفر
 ألف، بدال من  وأشار إلى أن هذه الخطوة ستجعل أعداد العالقين في غزة والمحتاجين للسفر 

 لمعبر بشكل دائم.ألف، ودعا مصر لفتح ا
ويتكرر هذا المشهد مع كل مرة تسمح فيها مصر بعد غياب طويل فتح هذا المنفذ البري الوحيد 

 لسكان غزة على العالم.
 //، لندن، القدس العربي

 
 في معتقالت االحتاللمن إعاقات مختلفة يعانون  أسيراً  80": مركز أحرار" .31

، األمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية «مركز أحرار لحقوق اإلنسان»طالب  «:الخليج» -غزة 
معتقاًل فلسطينيًا في معتقالت االحتالل يعانون من إعاقات  المختصة بضرورة االلتفات لمعاناة 

 مختلفة وبدرجات متفاوتة.
المي لذوي االحتياجات اليوم الع»وقال مدير المركز األسير المحرر فؤاد الخفش في بيان بمناسبة 

، الذي يوافق الثالث من ديسمبر/كانون األول سنويًا، إنه يجب على العالم أن يعلم أن «الخاصة
 االحتالل يعتقل ويحتجز أسرى من ذوي االحتياجات الخاصة داخل معتقالته.

 //الخليج، الشارقة، 
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غالقات تشل حركة المواطنين اعتداء للمستوطن و ةمنشأ مسكنًا و : هدم "أريج" .32  ين وا 
أن الحكومة  )أريج( اعتبرت وحدة مراقبة االستيطان في معهد األبحاث التطبيقية حسن عبد الجواد:

، من خالل بناء وتوسيع المستوطنات األرضتسارع في فرض حقائق جديدة على  اإلسرائيلية
 اإلغالقاتالعزل العنصري، وفرض  وشرعنة البؤر االستيطانية، واستكمال بناء جدار اإلسرائيلية

 الممنهجة على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. 
 

 عن حزمة من المشاريع االستيطانية  اإلعالن
على  اإلسرائيليةالمدنية  اإلدارةوفي التاسع من الشهر الماضي صادقت وحدة البناء والتخطيط في 

وفي الحادي عشر من الشهر ، شرعنة بؤرتين استيطانيتين إلىضافة وحدة استيطانية باإل, بناء 
 ذاته، صادقت ما تسمى ب دائرة التخطيط والبناء في بلدية القدس االسرائيلية على مخطط لبناء 

الشمال من مدينة بيت لحم، حيث ستقام  إلىالواقعة  اإلسرائيليةوحدة استيطانية في مستوطنة جيلو 
 دة في منطقة فارغة تقع بين المستوطنة وبلدة بيت جاال القريبة. هذه الوحدات الجدي

وحدة استيطانية في كل من مستوطنة  وفي ذات التاريخ، صادق نتنياهو على مخطط بناء 
 رامات شلومو وراموت الواقعتين في مدنية القدس المحتلة. 

استيطاني جديد" في منطقة باب  عن مخطط لبناء "حي اإلسرائيلية واإلسكانوزارة البناء  أعلنتكما 
وحدة استيطانية في الحي  الساهرة في البلدة القديمة في القدس. حيث يتضمن المخطط بناء 

 بناء مدرسة دينية يهودية وكنيس.  إلىاالستيطاني الجديد  باإلضافة 
 
 اعتداء للمستوطنين خالل الشهر الماضي 

ا الفلسطينيون على يد المستوطنين االسرائيليين ورصد معهد اريج، االعتداءات التي تعرض له
القاطنين في المستوطنات االسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، 

 ، الى حيث وصل اعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين خالل شهر تشرين الثاني من العام 
اعتداء، وفي محافظة   إلىة القدس، حيث وصلت اعتداء، وتركزت هذه االعتداءات في محافظ

 اعتداء.   إلىوصل عدد هذه االعتداءات  أيضااعتداء، وفي محافظة نابلس  الخليل، 
، اقتحام القرى والبلدات األشجار، اقتالع وتدمير األراضيوتنوعت هذه االعتداءات بين تجريف 

ت الفلسطينيين من منازل وسيارات، واالعتداء الطرقات، االعتداء على ممتلكا وا غالقالفلسطينية 
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طالقالجسدي على الفلسطينيين، سواء بالضرب، والطعن، أو الدهس   إلىالنار عليهم، باإلضافة  وا 
 .األثرية األماكنالدينية واقتحام  األماكنتدنيس 

ه مجموعما  إلىالدينية واالثرية الشهر الماضي  األماكنووصلت اعتداءات المستوطنين بحق 
 األقصىالمسجد  اقتحام إلىعمدوا  اإلسرائيليين، ومن الجدير ذكره بان قطعان المستوطنين اعتداء

المبارك في مدينة القدس المحتلة، حيث وصلت عدد االقتحامات التي نفذت خالل الشهر المنصرم 
 .اقتحام 
  إلىباإلضافة اعتداء،   إلىفيما يخص االعتداء الجسدي على الفلسطينيين، فقد وصل  أما

عدد من المظاهرات على  اإلسرائيلييناعتداء بحق ممتلكاتهم. في حين نظم قطعان المستوطنين 
، الى مداخل القرى والبلدات الفلسطينية والتي وصل عدد خالل شهر تشرين الثاني من العام 

  .مظاهرة 
 

  أخرىمنشأة  مسكن و حملة هدم طالت 
)زراعية، حيوانية،  أخرىمنشأة  مسكن و تالل الشهر الماضي على هدم جرافات االح وأقدمت

تجارية( في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وذلك تحت ادعاءات مختلفة، منها ما تدعيه 
المصنفة "ج" بحسب اتفاقية  األراضين هذه المنازل أو المنشآت مقامة على أوبشكل دائم، ب إسرائيل
الكاملة(، وتم  اإلسرائيلية)المناطق المصنفة ج تقع تحت السيطرة  والمؤقتة لعام الثانية  أوسلو

غير  إسرائيلالمختصة، وبالتالي تعتبرها  اإلسرائيليةبناؤها دون الحصول على ترخيص من الجهات 
 قانونية ويتوجب هدمها.

ام سلطات االحتالل اما الجديد في عمليات الهدم هذه والتي حصلت خالل الشهر الماضي، هو قي
بهدم منازل فلسطينية تقع في المناطق المصنفة "أ" او "ب" )المناطق أ تقع تحت سيطرة  اإلسرائيلي

تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية(  إداريةالسلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة، مناطق ب تقع 
 .بحسب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 

 //األيام، رام هللا، 
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 أوروبية للفلسطينيين في األغوار الشمالية مساعداتاالحتالل يصادر  .33
مساعدات قدمها االتحاد األوروبي للمواطنين في منطقة األغوار  اإلسرائيليصادرت قوات االحتالل 

الشمالية الفلسطينية، اليوم الخميس، كما أوقفت العمل في طريق قيد اإلنشاء عقب دهم عدة مناطق 
وأفاد مسؤول ملف األغوار الشمالية في محافظة طوباس، معتز بشارات، في تصريحات  ا.فيه

، خيام في الخميسصحفية تلقتها "قدس برس"، يوم الخميس، أن قوات االحتالل صادرت، صباح 
المهدمة منشآتهم، في الوقت الذي أخطرت  للمواطنينمنطقة "الحديدية"، مقدمة من االتحاد األوروبي 

ات االحتالل المحافظة بوقف العمل بطريق قيد التجهيز، ضمن مشاريع الدعم المقدمة من فيه سلط
 االتحاد ألهالي "خربة الدير".

 //، قدس برس
 
 قائد "داعش" في سيناء التقى قيادات من القسام في غزة  أن   تزعم القناة العبرية الثانية .34

ثانية، مساء أمس الخميس، أن قائد تنظيم "داعش" في ادعت القناة العبرية ال :خاصة ترجمة-هللارام 
سيناء "شادي المنيعي" زار قطاع غزة سرا والتقى مع قيادات من كتائب القسام الجناح العسكري 

 لحركة حماس.
وبحسب القناة، فإن المنيعي الذي كان يقود جماعة أنصار بيت المقدس سابقا، يسعى لتعزيز نطاق 

 حماس.التعاون مع حركة 
وفقا لمزاعم القناة فإن "داعش" في سيناء تقوم بعمليات تهريب أسلحة وصواريخ إلى حماس عبر و 

األنفاق التي ال زالت نشطة، فيما تمنح حماس بالمقابل "داعش" صواريخ كورنيت المضادة للدبابات 
 والتي تطلق منها العديد تجاه اآلليات للجيش المصري.

 4/12/2015، القدس، القدس
 
 يوما 24سجون االحتالل منذ في عن الطعام  دني مضربأسير أر  .35

جابر بأن شقيقه  أبواألردني في سجون االحتالل عبد هللا  األسيرجابر شقيق  أبوقال محمد نوح 
 يوما. 24مضرب عن الطعام منذ 

 إلىأن حالة شقيقه خطيرة وأنه تم نقله  فداء- اإلعالميجابر لمراسل فريق دعم األسرى  أبووأضاف 
 الصهيوني.شفى الرملة العسكري مست
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 أهل إبالغوعدم  األردنيين األسرىمسؤولية عدم متابعة أوضاع  األردنيةجابر الحكومة  أبووحمل 
 الطعام.عبد هللا بأن ابنهم مضرب عن  األسير
رسميا بأن شقيقه  أبلغهمجابر في حديثه لمراسل فريق فداء بأن نادي األسير الفلسطيني  أبووقال 

الطعام للمطالبة بحقه في عرضه على ما يسمى بمحكمة )الشليش( وهي بالعبرية تعني مضرب عن 
عنهم لحسن سلوكهم وشطب  اإلفراجيمضوا ثلثي المدة ليتم  أنبعد  األسرى)الثلث( ويعرض عليها 

 المتبقي.ثلث مدة الحكم 
 األسيربعة وضع العاملة في فلسطين المحتلة متا اإلنسانذلك ناشد فريق فداء مؤسسات حقوق  إلى

 األسرىفي متابعة قضية  األردنيجابر، في ظل غياب الدور الرسمي  أبوعبد هللا  األردني
 .األردنيين

 4/12/2015، السبيل، عم ان
 
العرب يدعم التوجه الفلسطيني إلى القضاء الدولي لمحاكمة مجرمي  الصحافيينالخرطوم: اتحاد  .36

 الحرب
الدائم التحاد الصحافيين العرب، دعم الرئيس والقيادة الفلسطينية رام هللا ـ "األيام": قرر المكتب 

لالنضمام للمنظمات الدولية، والدعوة لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين على جرائمهم بحق 
 الشعب الفلسطيني أمام العدالة الدولية.

، السودانيةاصمة وكان المكتب الدائم التحاد الصحافيين العرب الذي عقد على مدار يومين في الع
 الخرطوم، بحث القضايا المهنية وقضايا الحريات الصحافية والحريات عمومًا.

واستعرض المكتب الدائم وضع الصحافيين الفلسطينيين وما يعانونه جراء االحتالل الذي يمثل أخطر 
 أنواع اإلرهاب.

األقصى، وتماديها بارتكاب وندد االتحاد في بيانه الختامي، باقتحام قوات االحتالل باحات المسجد 
الممارسات القمعية ضد المصلين في محاولة لتقسيم المسجد األقصى مكانيًا وزمانيًا، وحيا صمود 
الشعب الفلسطيني الذي سجل أروع مالحم الصمود والمقاومة الباسلة في مواجهة االحتالل، واستنكر 

حتالل على الشعب الفلسطيني في الصمت العربي والدولي حيال العدوان الذي تمارسه قوات اال
 القدس والضفة وغزة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف االستفزازات وتوفير الحماية الدولية 
للفلسطينيين، ووقف الممارسات العنصرية والهمجية التي تمثل إرهاب الدولة الحقيقي تحت سمع 

 وبصر العالم.
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اية الشعب الفلسطيني من آلة العدوان اإلسرائيلية والعمل على ودعا إلى تنظيم حمالت شعبية لحم
 محاكمة قادة االحتالل الذين ارتكبوا أفظع الجرائم والمجازر في األرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد االتحاد دعمه لتوجه الرئيس والقيادة لالنضمام إلى المؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية 
ب اإلسرائيليين، داعيا إلى تحرك عربي جاد وموحد وتحرك فاعل وضاغط لمحاكمة مجرمي الحر 

للجم إسرائيل عن ممارستها التعسفية في األرض الفلسطينية المحتلة، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها 
 على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس.

لبلدان العربية واإلسالمية وطالب بالعمل على إنشاء وقف خاص بالقدس والمقدسيين في مختلف ا
لدعم صمود أهالي القدس، داعيًا الدول العربية إلى اإلبقاء على القضية الفلسطينية القضية المركزية 

 والمحورية للعرب جميعًا.
كما دعا إلى إبقاء القدس محط تالق وتفاهم تسمو على الخالفات السياسية وعنوان االتفاق على 

تقوية األنشطة واألدوات اإلعالمية من أجل فضح جرائم ومخططات النصرة والمناصرة، وتفعيل و 
 االحتالل.

وأعلن االتحاد تأييده المطلق لمبادرة السالم العربية التي أطلقتها جامعة الدول العربية مؤخرًا، التي 
تضمنت دعوة المجتمع الدولي إلى وضع المجموعات االستيطانية على قوائم المنظمات اإلرهابية 

 ة أعضائها أمام المحاكم.ومالحق
وادان استهداف الصحافيين الفلسطينيين من االحتالل، واإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل مؤخرًا والتي 
تحد من حرية الحركة والتنقل للصحافيين الفلسطينيين، والتي وصلت إلى حد منعهم من التنقل 

الفلسطينية على أساس إنهاء االحتالل والسفر لتلقي العالج، داعيًا إلى مؤتمر دولي لحل القضية 
 ضمن سقف زمني محدد.

وشدد على دعم نقابة الصحافيين الفلسطينيين في إنجاز ملف قانوني يقدم إلى العدالة الدولية ضد 
االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، ودعا األمانة 

لقانونية، وتوجيه خطاب إلى مفوضية حقوق اإلنسان بجنيف وأخر إلى العامة لتقديم المساعدة ا
 األمين العام لألمم المتحدة بهذا الخصوص.

ذاعات فلسطينية، وطالب الوكاالت الدولية في فلسطين  واستنكر إغالق االحتالل سبع وكاالت وا 
 المحتلة بعدم تشغيل المستوطنين في هذه الوكاالت.

لتوجه إلى مجلس األمن لالعتراف بالكامل بدولة فلسطين كعضو دائم في وأعرب االتحاد عن دعمه ل
المنظمة الدولية وليس عضوًا مراقبًا، مؤكدًا قراراته السابقة رفض التطبيع مع إسرائيل بكافة أشكاله 

 وصوره.
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ب، وأدان إرهاب الدولة اإلسرائيلية المنظم ضد الصحافيين الفلسطينيين الذي يمثل أبشع أنواع اإلرها
 ويضرب بعمق حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل الحرية واالستقالل.

 4/12/2015، األيام، رام هللا
 
 ةعلى سوري إسرائيلية غارات: مصادر عبرية .37

ذكرت مصادر عبرية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، أن سالح الجو اإلسرائيلي  :رام هللا
 لحزب هللا اللبناني في سوريا.شن سلسلة غارات على مواقع وأهداف 

صواريخ على األقل أطلقت  3ونقلت تلك المصادر عن جهات سورية ولبنانية لم تحددها قولها أن 
اللبنانية. مشيرًة إلى وقوع  -على مواقع لحزب هللا في منطقة القلمون الغربي بين الحدود السورية

 إصابات في تلك الهجمات.
 4/12/2015، القدس، القدس

 
 لبيوت الفلسطينيين يفاقم الصراع "إسرائيل" هدم: اليات المتحدةالو  .38

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية مارك تونر األربعاء أن  عريقات: قال سعيد-واشنطن
 حكومته طالما عارضت هدم إسرائيل لبيوت الفلسطينيين كوسيلة لعقابهم.

قدس" دوت كوم بخصوص االزدواجية الصارخة التي وقال تونر الذي كان يرد على سؤال وجهته "ال
تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين الذين تتهمهم بـ "اإلرهاب" فيما تتغاضى عن المستوطنين 
اإلسرائيليين الذي يمارسون اإلرهاب ضد الفلسطينيين "إننا نعتقد بأن هذا النوع من المعاقبة، تفجير 

 عل إال مفاقمة األحوال المتوترة في الوقت الراهن".البيوت، يؤدي إلى نتائج عكسية وال يف
قال تونر "إن موقفنا معروف، فمن الواضح أننا نعبر عن بالغ قلقنا بهذا الشأن فنحن نعارض 

 االستيطان ونعتبره غير شرعي ولم نؤيده أو ندافع عنه وأن موقفنا هذا لم يتغير".
ها من إجراءات إسرائيلية ترمي إلى إجبار سكان كذلك عبرت الخارجية األميركية باسم ناطقها عن قلق

 القدس المحتلة على إخالء منازلهم.
يشار إلى أن نائب القنصل االميركي العام دوروثي شيه كتبت في رسالة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي بشأن اإلخالء المحتمل ألسرة "صب اللبن" الفلسطينية من منزلها في البلدة القديمة 

منا )القنصلية( بزيارة منزل عائلة صب لبن للتعبير عن قلقنا بشأن اإلخالء المحتمل من بالقدس " ق
ولكنها تواجه  1954الحي اإلسالمي في البلدة القديمة، لقد عاشت أسرة صب لبن في بيتها منذ عام 

اآلن اإلخالء الوشيك وتكافح من أجل حقها في االستئناف، بالرغم من تمتع االسرة بحق حماية 
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لمستأجرين. نشعر بالقلق من وجود نمط في طرد عائالت فلسطينية في القدس الشرقية. كل الناس ا
 يستحقون معاملة عادلة حسب للقانون".

وبحسب الخارجية األميركية فقد اجتمع مسؤولون أميركيون في القنصلية األميركية العامة مع أفراد 
 إدانة عملية اإلخالء.من األسرة الستالم عريضة تطالب المجتمع الدولي ب

 4/12/2015، القدس، القدس

 
 : إعدام السعودية لشاعر فلسطيني سيكون غير قانونيالمتحدةخبراء باألمم  .39

خبراء في حقوق اإلنسان باألمم المتحدة في بيان يوم الخميس إنه  صالح: قال مصطفى-جنيف 
بالردة ألنه سيكون "إعداما يجب على السعودية أال تعدم الشاعر الفلسطيني أشرف فياض المتهم 

 تعسفيا ومن ثم غير قانوني" يستند إلى أدلة ال يعتد بها.
ثم اعتقل مرة أخرى  2013واعتقل فياض على يد أفراد هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 

جلدة. وعدل الحكم إلى اإلعدام في االستئناف  800وحكم عليه بالسجن أربع سنوات و 2014في 
 الماضي. الشهر

وقال ديفيد كاي مقرر األمم المتحدة الخاص لحرية التعبير "الترويج لرد فعل عنيف كهذا ضد شكل 
 مشروع من أشكال الرأي والتعبير له أثر مخيف واسع في عموم المجتمع السعودي."

م وقال البيان الذي أصدره كاي وكريستوف هينز مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحاالت اإلعدا
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا وأربعة محققين مستقلين من المنظمة الدولية إن حكم 
اإلعدام يستند لعدد من القصائد وشهادة شخص واحد زعم أنه سمع فياض يتلفظ بتعليقات تنم عن 

 التجديف في أحد المقاهي.
 صومة مع فياض.وفي الحكم األصلي رفضت القضية على أساس أن الشاهد كانت له خ

وقال هينز في البيان إنه يبدو أن فياض "في طريقه لإلعدام على أساس ما يبدو أنه دليل ال يعتد به 
 لمجرد أنه مارس حقه في حرية التعبير بعد محاكمة غير عادلة."

وعبر خبراء حقوق اإلنسان باألمم المتحدة كذلك عن القلق من تقارير أفادت بأن فياض لم يسمح له 
 ابلة مستشار قانوني أثناء اإلجراءات القضائية بالمخالفة للقانون الدولي.بمق

 4/12/2015، وكالة رويترز لألنباء
 
 
 



 
 
 
 

 

 29                                   3772 العدد:        4/12/2015 لجمعةا التاريخ:  ص          
  

 مفتت بغالبية من المستقلين ودور األحزاب تحكمه التحالفات مصري برلمان .41
ظهرت أمس التركيبة السياسية ألول برلمان مصري منذ حل القضاء : أحمد مصطفى -القاهرة 

، بعدما أكدت نتائج أولية أن االنتخابات 2012لمان الذي هيمن عليه اإلسالميون في العام البر 
النيابية أفرزت مجلسًا مفتتًا غالبية أعضائه من المستقلين، فيما ترسخ الفراغ السياسي بحضور 

 هامشي للقوى الحزبية التي بات دورها رهنًا بترتيب تحالفات ينخرط فيها مستقلون.
، الممثل الوحيد لتيار اإلسالم السياسي، فيما عاد «السلفي»اجع الشديد لحصة حزب النور وظهر التر 

المنحل، سواء كمستقلين أو تحت الفتات « الوطني الديموقراطي»بقوة األعضاء السابقون في الحزب 
 حزبية جديدة. وبدا واضحًا أن المال لعب دورًا كبيرًا في حسم االنتخابات.

السيسي على مقاليد صناعة  عبد الفتاحيعزز البرلمان الجديد من قبضة الرئيس لكن في المحصلة س
القرار، خصوصًا أن جل الفائزين خاضوا االنتخابات تحت الفتات دعم الرئيس. كما أن غياب كتلة 

 حزبية مهيمنة تحت القبة سيضعف من دور البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية.
إلعادة في المرحلة األخيرة من االنتخابات بدأت في الظهور مساء أول من وكانت نتائج أولية لجولة ا

أمس، فيما تعقد اللجنة العليا لالنتخابات مؤتمرًا صحافيًا ظهر اليوم تعلن فيه النتائج النهائية، 
 وتفاصيل العملية االنتخابية ونسب الحضور التي ظهرت محدودة.

أعلن  2011المصريون خالل خمس سنوات، ففي العام  وسيكون هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه
المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البالد بعد الثورة حل مجلس الشعب الذي انتخب 

أصدر المجلس األعلى  2012وفي العام «. الوطني»وكان يهيمن عليه الحزب  2010في العام 
نتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه غالبية إسالمية، للقوات المسلحة قرارًا بحل مجلس الشعب الذي ا

 تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.
مقعدًا جرى االنتخاب عليها على  568وأظهرت نتائج االنتخابات حضورًا قويًا للمستقلين، فمن بين 

مقعدًا، فيما سُيعاد األسبوع المقبل  246ب مقاعد، وتقاسمت األحزا 305مرحلتين، نال المستقلون 
مقعدًا موزعين على أربع دوائر في محافظات اإلسكندرية والبحيرة وبني سويف، وفقًا  17االقتراع على 

 ألحكام قضائية.
الذي يقوده البليونير نجيب ساويرس في صدارة ترتيب األحزاب، إذ « المصريين األحرار»وجاء حزب 
المحسوب على أجهزة رسمية والمدعوم من « مستقبل وطن»فيما جاء حزب مقعدًا،  65حصل على 

، أعرق األحزاب «الوفد»مقعدًا. أما حزب  50عدد من رجال األعمال، في المركز الثاني بـ 
 مقعدًا. 45المصرية، فحل ثالثًا بـ 
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الذي أسسه الديبلوماسي « المؤتمر»مقعدًا، وحزب  17على « الشعب الجمهوري»وحصل حزب 
مقاعد. أما  6على « المحافظين»مقعدًا، وحزب  12المخضرم عمرو موسى قبل أن يتركه على 

مقاعد فقط.  5بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق فحصل على « الحركة الوطنية»حزب 
مقاعد، وأّمن حزبا  4« الحرية»على العدد نفسه، ونال حزب « السالم الديموقراطي»وحصل حزب 

اليساري « التجمع»ثالثة مقاعد لكل منهما، فيما حصل حزب « مصر الحديثة»و  «مصر بلدي»
 «.اإلصالح والتنمية»على مقعد وحيد ومثله حزب 

مقاعد،  4المحسوب على الثورة على « الحزب المصري الديموقراطي االجتماعي»وفي حين حصل 
 12، فحصل على «وة السلفيةالدع»، الذراع السياسية لجماعة «النور»تراجعت في شدة نتائج حزب 

، الذراع «الحرية والعدالة»بعد حزب  2012مقعدًا بعدما كان ثاني أكبر قوة سياسية في برلمان العام 
 «.اإلخوان»السياسية لجماعة 

ومن المقرر أن يلتئم البرلمان الجديد قبل آواخر الشهر، فيما تترقب أوساط سياسية تعيين السيسي 
مقعدًا(، يتوقع أن يغلب عليها المستقلون  27في المئة ) 5ه الدستور بـ حصة من النواب حددها ل

أيضًا، كما يرجح أن يأتي من بين صفوف المعينين رئيس البرلمان الجديد. ويتصدر بورصة 
 ترشيحات المنصب الرئيس الموقت السابق عدلي منصور.

نيابيًا في المرحلتين، إضافة  مقعداً  71وللمرة األولى في تاريخ البرلمان المصري، حصدت النساء 
مقعدًا(، وفقًا لما ينص عليه القانون، ليصبح مجموع  14أو  13إلى حجزهن نصف حصة المعينين )

مقعدًا نيابيًا، ويتوقع زيادة تلك  36مقعدًا، فيما حصد األقباط  85مقاعد المرأة في البرلمان الجديد 
 الحصة بالتعيين.

حزاب لن تكون لها كلمة مسموعة في البرلمان من دون ترتيب تحالف ووفقًا لتلك التركيبة، فإن األ
الموالي للرئيس « في حب مصر»سياسي يضم إلى جانبها مستقلين. وكان القائمون على تحالف 

استبقوا النتائج بإعالن انخراطه في محادثات لتشكيل تحالف واسع يسيطر على ثلثي البرلمان. وأعلن 
و « المصريين األحرار»النخراط في هذا التحالف، فيما وضع حزبا قبوله ا« مستقبل وطن»حزب 

 شروطًا لالنضمام.« الوفد»
التابع للدولة محمد فايق أن ما رصده المجلس من « المجلس القومي لحقوق اإلنسان»وأكد رئيس 

اء مصر أصبحت قادرة على إجر »، معتبرًا أن «ال يؤثر في نزاهتها»تجاوزات في العملية االنتخابية 
ضرورة أن يكون هناك تجريم للمال السياسي »وشدد على «. االنتخابات واالستفتاءات الحرة والنزيهة

المال السياسي قد يؤثر في »لكنه رأى أن «. بطرقه المختلفة لمواجهة محاوالت الرشوة االنتخابية
 «.العملية االنتخابية، ولكن ال يؤثر في نزاهتها
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، «المقبل في تشريع العديد من القوانين التي تفّعل مواد الدستور أهمية دور البرلمان»وشدد على 
بانتهاء العملية االنتخابية للبرلمان ستبدأ مسيرة الديموقراطية ونكون قد انتهينا من »معتبرًا أنه 

استحقاقات خريطة الطريق، ومن خالل أعمال مجلس النواب ستظهر شخصيات برلمانية جديدة 
 «.يكون لها دور

نسبة اإلقبال خالل جولة إعادة المرحلة »بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة االنتخابات إن وقالت 
 «.الثانية كانت ضعيفة نسبيًا مقارنة بالجولة األولى، ومعظم الناخبين كانوا من كبار السن والسيدات

ت في البعثة رصدت وقوع بعض التجاوزا»وأوضحت رئيسة البعثة هيفاء أبو غزالة في بيان أن 
عملية الدعاية االنتخابية، خصوصًا خالل يومي الصمت االنتخابي، إلى جانب شراء أصوات 

قامة شوادر انتخابية لمرشحين قرب لجان التصويت وأشادت بخطة تأمين اللجان «. وتوجيه ناخبين وا 
البعثة لم »، مؤكدة أن «منعت وقوع أي أعمال إرهابية خالل فترة العملية االنتخابية»التي قالت إنها 

 «.ترصد خروقًا غير قانونية تؤثر في نزاهة االنتخابات أو نتائجها
شكوى عقب منتصف  20أما الناطق باسم لجنة االنتخابات عمر مروان فأشار إلى أن اللجنة تلقت 

طبيعة الشكاوى التي تلقتها اللجنة تتعلق »اليوم الثاني واألخير من جولة اإلعادة، مشيرًا إلى أن 
 «.وى االنتخابية والدعاية، لكن معظمها جاء عموميًا وغير محددبالرشا

اللجنة أحالت بالفعل محاضر محددة متعلقة برشوة الناخبين، وهي محل تحقيقات أمام »وأضاف أن 
 «.النيابة العامة التي ستحدد ما إذا كانت هذه االتهامات ستطاول المرشحين أم أنصارهم

دد أصوات المصريين في الخارج وستتم إضافتها إلى النتيجة اللجنة انتهت من حصر ع»وأكد أن 
 «.دول في الخارج لم يصوت فيها أحد 6النهائية عقب انتهاء الفرز، وهناك 

 22نسبة المشاركة في الجولة األخيرة وصلت إلى »وأعلن وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر أن 
في المئة...  30بة المرحلة األولى التي قاربت تلك النسبة أقل من نس»، مشيرًا إلى أن «في المئة

تمنيت أن تكون المشاركة أكبر... لكن االنتخابات انتهت، وتم تحقيق االستحقاق الثالث لخريطة 
 6.7دوائر ستتم إعادة االنتخابات فيها يومي  4الطريق التي وضعها الشعب المصري... هناك 

 «.الشهر الجاري
تنتظر موافقة الرئيس »مس أن حركة تغييرات في المحافظين وكان بدر أعلن مساء أول من أ

تغيير المحافظين مرتبط بتقويم جاد وحقيقي، »، مشيرًا إلى أن «السيسي إلعالنها في الوقت المناسب
وليس باالنتخابات البرلمانية... تم االنتهاء من تقويم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ومدى جودة 

 «. التاألداء في مختلف المجا
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جودة تقديم الخدمات للمواطنين والكفاءة هي أساس اختيار المحافظين، والدولة مقبلة »وأضاف أن 
 «.خالل الفترة المقبلة على انتخابات المحليات

 4/12/2015الحياة، لندن، 
 
 اإلخوان المسلمين ومدرسةحماس  .41

 إبراهيم المدهون
لمين وانتمائها فكريا لها منذ أن تأسست عام ال أحد ينكر عالقة حركة حماس بجماعة اإلخوان المس

على يد الشيخ أحمد ياسين وثلة من رموز الجماعة في ذلك الوقت، فحركة حماس نفسها ال  1987
تخفي هذه العالقة وتبرزها في أي فرصة تستدعي ذلك، ومن حق حماس االفتخار بالحبل المتين 

 الذي يربطها باإلخوان إن كان فكريا أو وجدانيا.
اإلخوان هم أول من حاربوا حربا حقيقية في فلسطين وأبلوا بالء حسنا وكان لكتائبهم صوالت ف

وجوالت كتب عنها التاريخ وشهد بها ألد أعدائهم، كما أن اإلمام حسن البنا المؤسس األول لهذه 
الجماعة أولى قضية فلسطين أهمية خاصة حتى أضحت الشغل الشاغل له ولجماعته الفتية آنذاك، 

 ما أدى الغتياله في وضح النهار.
جماعة اإلخوان ليست حركة هامشية وال هي تنظيم صغير عادي، إنها كيان ممتد في أقاليم ودول 
العالم، ومتغلغلة في مؤسسات مركزية ومتبنية لقضايا إنسانية وقيم أخالقية عليا، ولهذا ال يخُل ُقطر 

ال وممارسة ودعوة وانتماء، فهي أقوى حتى من من أقطار الدنيا من وجود حالة إخوانية فكرا وعم
 األنظمة القمعية التي تتهاوى مسرعة أمام أي زوبعة.

لهذا فإن األصوات التي تنادي بإبعاد حماس عن اإلخوان ال تريد لحماس خيرا إن كانت تعلم أو ال 
بقائها عارية مشوهة دون ظهير أو  ساتر، ومن تعلم، وهي تستدرجها لنزع الرداء األخير عنها وا 

 المعروف أن المراجعات ال تحدث على حساب الفكرة الجوهرية والسند األخير.
ال أحد ينكر أن حماس حركة مقاومة فلسطينية أصيلة ال تتدخل بالشأن المصري وغيره من األنظمة، 
وللعلم فإن مشكلة حماس مع نظام السيسي ليست كونها حركة ذات جذور إخوانية كما يروج 

ألنها حركة مقاومة مقاتلة لالحتالل اإلسرائيلي، ولو فعلت حماس ما فعلت فلن ُيقبل البعض، بل 
منها طالما تقاتل االحتالل وترفض االعتراف بمشروعيته، لهذ ال ترهق حماس نفسها تعبا بالتفكير 
إلرضاء هذا النظام أو ذاك، فما دامت تقاوم وترفع السالح وتضرب بالصواريخ وتبني األنفاق 

 مر الحصار والعداء والتحريض.فسيست
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تخطئ حركة فتح بمحاولة استغالل كبوة اإلخوان هنا أو هناك فيعايرون حماس بانتمائها الفكري، 
ويحرضون األنظمة على معاداتها، فهذا تصرف عدا أنه غير أخالقي وغير وطني، هو نوع من 

ذرها وتجلب لها مزيدا من أنواع الغباء السياسي، هذه التلميحات واالتهامات تقوي حماس وُتج
 الداعمين والمؤيدين.

ما يميز حماس أنها ال تتدخل بشؤون الدول واألنظمة، وال تستخدم قوتها وقدراتها إال ضد االحتالل 
اإلسرائيلي مهما استفزت من هذا الطرف أو ذاك، وُتوازن معادالت العالقة مع اآلخرين رغم 

فصل والنأي بنفسها عن تعقيدات الواقع السياسي واإلقليمي إخوانيتها المعروفة، ولديها قدرة على ال
 الملتهبة.

 3/12/2015، "21موقع "عربي 
 
 .. وسؤال اإلنقاذالفلسطينيةالهب ة  .42

 د. أسعد عبد الرحمن
الفلسطينية التي « هّبة ترويع اإلسرائيليين»مع عجز الدولة الصهيونية عن وضع حد لما نسميه 

الحرب اإلسرائيلي لجنوده أن يكونوا االدعاء والشهود والقادة  دخلت شهرها الثالث، سمح جيش
المدنيين »ومنفذي اإلعدام. بل إن سياسيين إسرائيليين، من السلطة والمعارضة، يوصون حتى 

هّبة »المسلحين بالتأكد من قتل كل فلسطيني له عالقة بعملية! هم، إذن، يسعون لذبح « اإلسرائيليين
العمل على إنقاذها بل  -بالمقابل  -فلسطينية، فيما يحتم على الفلسطينيين ال« ترويع اإلسرائيليين

 وديمومتها. ومن خالل مطالعة مكثفة لألدبيات السياسية اإلسرائيلية، نجدهم يقترحون:
من عمليات التنكيل « الهّبة»أوال: تكثيف ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ بدء 

الميدانية، والحصار االقتصادي الخانق، وتدمير منازل منفذي العمليات، واالعتقاالت واإلعدامات 
قامة الحواجز على  وسحب اإلقامات من مواطني القدس، واستهداف أطفال الحجارة قتال واعتقاال، وا 
مداخل القرى والبلدات والمدن واقتحامها، والسكوت على )بل تشجيع( قطعان المستوطنين في 

 اعتداءاتهم.. إلخ.
أدوات »المعركة ضد ما يعتبرونه عدوًا رئيسيًا متجسدًا فيما يسمونه « إسرائيل»نيًا: خوض ثا

، وذلك عبر إغالق المحطات اإلذاعية في الضفة الغربية. بل إن وزير الشؤون «التحريض
اإلستراتيجية اإلسرائيلي )يوفال شتاينتس(، المقرب من رئيس الحكومة )بنيامين نتنياهو( دعا إلى 

شبكة اإلنترنت عن مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ووقف بث إذاعة وتليفزيون فلسطين قطع 
 بحجة التحريض.
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، وهي الحركة «عن القانون» 48في فلسطين « الحركة اإلسالمية»ثالثًا: إخراج الجناح الشمالي لـ
بمفردها « ةالحركة اإلسالمي»عامًا، مستهدفين ليس  20منذ « األقصى في خطر»التي تدير حملة 
 .48بل كل فلسطينيي 

للفلسطينيين، عبر اإلعدامات « البرهنة»اإلسرائيلية، « اإلبداعات»رابعًا: وهو األمر المهم في 
لن ينجحوا في كسر »وأنهم « يذهبون هباًء ودون تحقيق األهداف المنشودة»الميدانية، أن أبناءهم 

الكاتب اإلسرائيلي اليميني )عيران ليرمان( في  وفي هذا يقول«. الروح المعنوية للمجتمع اإلسرائيلي
عملية الردع األكثر أهمية ال تحدث في ساحة العملية أو في «: »ال تعطوهم الجوائز»مقال بعنوان 

الخطوات التي تتخذها الحكومة، بل تتجسد في تصميم اإلسرائيليين والسياح على االستمرار في 
 «.الحياة بكل قوتها
للفلسطينيين من خالل إبعاد ُأسر منفذي العمليات في الضفة الغربية « خاسر ميزان»خامسًا: خلق 

ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة. وقد جاء هذا ضمن قرار وزير الحرب )موشي يعالون( باتخاذ 
في الضفة الغربية لعدم « حماس»أربع خطوات ضد الفلسطينيين: اعتقاالت واسعة في صفوف 

ا والمشاركة في األحداث القائمة، ومنع العمال الفلسطينيين من دخول مجمع تمكينها من تنظيم نفسه
لغاء تصاريح أقرباء منفذي العمليات، إضافة لدراسة إمكانية ترحيل  غوش عتصيون االستيطاني، وا 

 المحرضين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
 بل وديمومتها، عبر:، «الهّبة»وفي االتجاه المعاكس، على الفلسطينيين السعي إلنقاذ 

أوال: تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق األمني مع قوات االحتالل، 
والمسارعة إلى بناء « الهّبة»والعودة إلى الوحدة الوطنية، مما يترتب عليه دعم السلطة الفلسطينية 

االنقسام الفلسطيني الداخلي البائس.  جبهة موحدة للمقاومة الشعبية تتسع يومًا بعد آخر، عقب تجاوز
 ؟!«الهّبة»فهل نطلب المستحيل؟! وبدون هذا الشرط األساسي، كيف نساعد 

، عبر «الهّبة»ثانيًا: تفعيل الدور العربي اإلسالمي، دوال وشعوبًا، للمساعدة في شرح حيثيات وطبيعة 
 ين.التحرك في المنابر الدولية بما يساعد على رفع معنويات المنتفض

ثالثًا: تعميق التعاون مع قوى التضامن الدولي، وعلى رأسها حركة مقاطعة االحتالل االسرائيلي حول 
)حركة المقاطعة، وسحب االستثمارات، وفرض العقوبات( حيث إن الدعم السياسي  BDSالعالم 

مساعي  اإلعالمي له مفاعيل مؤثرة ولطالما نجح في نقل المعاناة وتحفيز مشاعر الشباب في وجه
 اإلسرائيلية.« التيئيس»

، عبر اإلسهام في إيجاد إطار قيادي موحد «الهّبة»رابعًا: ضرورة تحفيز الفصائل الفلسطينية لقوى 
والعمل على ضمان ديمومتها بعيدًا عن اإلعالم، وعدم االكتفاء بالموقف اإلعالمي اللفظي، مع 
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لقاء زجاجات « أسلحة»الجماهيرية عن إطار « الهّبة»الحرص على عدم إخراج  السكين والدهس وا 
المولوتوف والمواجهة بالحجارة. هذا، إضافة إلى ضرورة تنويع العمل المقاوم، لكن بدون أي عسكرة. 

)المعروفة بصدقية معلوماتها « عميره هاس»وفي هذا السياق، نتمنى أال تكون الكاتبة اإلسرائيلية 
الجميع داخل التنظيمات وخارجها »فيما تقول من أن  ومشاعرها تجاه الفلسطينيين وحقوقهم( دقيقة

يعارضون العمليات الفردية، خصوصًا من القاصرين، لكنهم ال يتجرأون على معارضتها بشكل 
ن صحت أقوالها، فإن األمر «! علني جد خطير، خاصة أن )هاس( تشير إلى الحالة  -عندئذ-وا 

سياسية كقوة لها وزن في المجتمع الفلسطيني، غياب التنظيمات الفلسطينية ال»الراهنة مستخلصة: 
 «.على عكس الدور الذي لعبته هذه التنظيمات في االنتفاضة األولى

 4/12/2015، االتحاد، أبو ظبي
 
 .. و"داعش" اإلسرائيليةتجارة الموت س .43

 حلمي األسمر
داعش( يتحدث الغرب، وبعض الشرق، بلسان واحد تقريبًا، عن خطر تنظيم الدولة اإلسالمية )

واإلرهاب، باعتبارها الشيطان الوحيد في هذا العالم، حتى صّدق بعضنا هذا التدليس المتعمد، وبات 
يتحدث عن حربها بأوداج منتفخة، وحرارة مستهجنة، بل أصبحت "مالذًا" للمجرم الحقيقي في هذا 

 العالم، وذريعة له للتوسع في جرائمه، وبطشه.
وال حالش، إنها، باختصار، أن ثمة عصابة من القتلة وقطاع القصة ليست قصة داعش وال فاحش، 

الطرق، لم يحتلوا فلسطين فقط، بل عاثوا في الكون فسادًا، وسخروا كل ما فيه تقريبًا، لخدمة 
مشروعهم التخريبي، وأعادوا تأثيث الذاكرة الجمعية للبشر، بأدوات القتل البشعة التي كان يستخدمها 

وا الذائقة الجمالية لإلنسان. هذه ليست أفكارًا "السامية"، حسب تصنيفهم، بل أكلة لحوم البشر، فخّرب
هي مقاربة مخففة، لما فعله الصهاينة في فلسطين، وما انداح من أحداث على سطح الكرة األرضية، 
تتماهى مع االحتالل، وتدعمه، ما وّلد حالة سخط عند الشعوب، خصوصًا حين رأت الـواحد في 

ان الكوكب، وهم حكامه و"حكماؤه الكذبة!" مجرد خدم في كنيس كبير، مليء المائة من سك
بحاخامات القتل واإلرهاب المنظم. هؤالء وأولئك، خّربوا "بيتي األول" في يافا، واستولوا عليه، وجاءوا 
بلصوٍص باحثين عن الثروة، ليحتلوا غرفة نومي، فيما أنام أنا في الالمكان. صورة مصغرة جدًا، 

مليون نسمة فيما بعد، )حسب تصريح وزير خارجية الكويت( نتيجة الحروب  60فة، لتشريد ومكث
التي اندلعت، وتندلع، في منطقتنا، والعالم، منذ وطىء أول قاطع طريق في "بتاح تكفا" أو فاتحة 

 األمل، كما يسمونها، وبنت "دولة"، بل عصابة لتصدير الموت والدمار لمختلف أركان الدنيا.
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ضحكني الكاتب العبري، يوئيل ماركوس، في تشبيهه ذاك الذي يخدش الحياء العام، كتب، كم أ
أخيرًا، في مقالته في "هآرتس": "الطفل البلجيكي المصنوع من البرونز يبول في حوض النافورة في 

علها بروكسل. أما زعيمنا من لحم ودم، فيفعل هذه الفعلة علينا". الُمبكي في المشهد، أن "زعيمهم" يف
 عليهم، وهم يفعلونها على العالم كله.

ذا كان ثمة أحد ال يصدق "مزاعمي!"، فتعالوا معًا لنقلب شيئًا من سيرة هذا الوحش، وسيرته  وا 
 اإلجرامية في العالم، وبلغة الوقائع واألرقام.

عددًا في حقبة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، دربت "إسرائيل" قوة دفاع جنوب إفريقيا، وباعت 
كبيرًا من الدبابات وتكنولوجيا الطيران للجيش الجنوب إفريقي. عدا عن ترخيصها إلنتاج بنادق 
"الجليل" اإلسرائيلية في مصانع جنوب إفريقية. وفي وقت كان العالم فيه يحاول مقاطعة الحكومة 

، تزودها بما العنصرية في بريتوريا، تمكنت حكومة جنوب إفريقيا العنصرية من الوصول إلى دولةٍ 
تحتاج من سالح، من دون أي وازع أخالقي أو أممي. ولعل هذا ما يجعل حركة مقاطعة "إسرائيل" 
في جنوب إفريقيا نشطة، فحتى اآلن ما زالت خيوط الدعم اإلسرائيلي للنظام العنصري تتكشف، 

رؤوس نووية الكشف عن وثيقة سرية خطيرة، تضمنت عرضًا إسرائيليًا لبيع  2010حيث تم في عام 
 حربية لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا إّبان حكمه هناك. 

ووفقًا للصحافي، جيرمي بجوود، )ميدل إيست مونيتور، ترجمة هيثم فيضي( فإن إسرائيل زودت 
الجماعات اليمينية واألنظمة المختلفة في أميركا الالتينية بالتدريب والمستشارين، بما فيها دول 

بوليفيا والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا والدومينيكان واإلكوادور والسلفادور، مرورًا حتى األرجنتين و 
فنزويال. فعلى سبيل المثال، كانت إسرائيل المورد األكبر للسالح للجيش الغواتيمالي في الفترة التي 

ألف  200اتهم فيها هذا الجيش بارتكاب إبادة جماعية ضد الهنود الحمر )راح ضحيتها قرابة 
 شخص(.

وأصبحت إسرائيل، أيضًا، الموّرد األساسي للسالح لنظام بينوشيه سيء السمعة في تشيلي، بعد أن 
علقت اإلدارة األميركية كل المساعدات العسكرية عليه. ووفق تقارير، دربت إسرائيل وجهزت 

ن هناك في تلك المخابرات التشيلية، كما أنها كانت مسؤولة عن خطف عشرات اآلالف من المواطني
 الحقبة، وقتلهم وتعذيبهم.

وفي السلفادور، حيث دارت حرب أهلية بين الطبقة المالكة لألراضي والمدعومة من الجيش ضد 
منظماٍت يسارية شعبية، فقد باعت إسرائيل أسلحة للجيش السلفادوري، وساعدت بتشكيل الشرطة 

سيئة السمعة، والتي ساعدت بقتل عشرات السرية هناك، وقد شكلت هذه الشرطة الحقًا فرق الموت 
 آالف الناشطين، ومعظمهم من المدنيين.
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، فعلى 1994باإلضافة إلى ذلك، وّردت إسرائيل أسلحة إلى رواندا، في أثناء اإلبادة الجماعية عام 
مدى مائة يوم، قتل قرابة مليون رواندي في اإلبادة الجماعية التي استهدفت عرقية التوتسي. ووفق 

ئق كشفت الحقًا، فقد قدمت إسرائيل الدعم العسكري لقوات الهوتو، التي مارست اإلبادة، بكميات وثا
(، باإلضافة إلى أسلحٍة 500ملم )مدفع رشاش  5.56كبيرة من الرصاص والذخائر مثل رصاص 

 .1973استخدمها جيش االحتالل في حرب 
على مر السنين، وبعضها تم جمعها عن وفيما يخص رواندا تحديدًا، فقد تراكمت الدالئل على ذلك 

طريق اإلسرائيليين الذين زاروا رواندا في أثناء اإلبادة الجماعية، أو بعدها بقليل. وفي وقت سابق من 
العام الجاري، رفضت محكمة إسرائيلية عريضة من رواندا، تطالب باإلفراج عن أوراق توثق تصدير 

واستشهد أحد الذين قدموا هذه العريضة بكالم تاجر سالح إسرائيل األسلحة لرواندا في تلك الفترة. 
إسرائيلي قال فيه، "بداًل من أن يموتوا بساطور في تلك المذبحة، سهلنا لهم الموت عن طريق 

 رصاص لم نعد نستخدمه، ألنه قديم، وأخذنا نحن ثمنه".
إلسرائيلي، فمنذ أعلنت في اآلونة األخيرة، يشهد جنوب السودان تركيزًا كبيرًا في صناعة السالح ا

، أرسلت إسرائيل أسلحة وقوات حكومية مدربة إلى هناك. وصدر تقرير 2011البالد استقاللها عام 
ألف شخص هناك، عدا عن  100لألمم المتحدة، أخيرًا، يتهم حلفاء عسكريين بنهب وقتل قرابة 

لهذه الجماعات ومشرفة على اغتصاب وقتل نساٍء عديدات، وقد ورد اسم إسرائيل فيه مزودًا للسالح 
تدريبها. ونتيجة لتقرير األمم المتحدة هذا، جّمد الرئيس األميركي، باراك أوباما، مساعدات عسكرية 
كانت متجهة إلى جنوب السودان، وأمر بفرض حظر على األسلحة وتجميد أصول المتورطين في 

روبي حظرًا لألسلحة هناك أيضًا، إال جرائم القتل والحرب هناك. وفي نهاية العام، فرض االتحاد األو 
أن هذا الحظر لم يمنع وفدًا رسميًا من جنوب السودان من حضور معرض إسرائيلي لألسلحة في 
فترة الحقة، وحين طلبت منظمات أهلية إسرائيلية وقف تصدير السالح إلى جنوب السودان، التزمت 

 وزارتا الحرب والخارجية الصمت حيال الموضوع.
من جبل الجليد الذي يمثل نشاطات تجار الموت اإلسرائيليين، المنتشرين في األرض، هذا جزء 

لتقديم خبراتهم في القتل والتعذيب واإلبادة، مرتزقة وتجار سالح، وال يشمل طبعًا جريمتها الكبرى في 
عش"، احتالل فلسطين، وتشريدها ماليين الفلسطينيين، وعمليات القتل الميداني المستمر. وتبدو "دا 

مقارنة بعصابة القتلة في إسرائيل، حماًل، خصوصًا وأن هذه العصابة محمية على نحو كامل من 
الواحد في المائة الذين يحكمون العالم، ويضعون القوانين ويديرون آلة اإلعالم، وما تبثه من أكاذيب 

 بالدم. وتضليل للرأي العام، المنشغل بارتفاع درجة حرارة األرض، التي غطتها إسرائيل
 4/12/2015، العربي الجديد، لندن
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 تهيئه إلمكانية تصعيد المواجهة في المنطقة اإلسرائيليخطة الجيش  .44

 عاموس هرئيل
التي تم نشرها أمس مطلوب منها مواجهة عدد « جدعون»الخطة متعددة السنوات للجيش اإلسرائيلي 

ر في الجيش، تغيير عميق يسمح له من التحديات المختلفة في نفس الوقت. يفترض أن ُتحدث التغيي
بامتالك قدرات جديدة ومتنوعة في السنوات الخمسة القريبة. يجب أن ُتعده الحتمال مواجهة قوية 

حدوث ذلك. وفي نفس  أسبابمعدودة حتى لو غابت اآلن  أشهرجدا من شأنها أن تندلع خالل 
عنف في الضفة الغربية الذي يمتد الوقت يجب أن تواجه ما يحدث في الواقع، أوال وقبل كل شيء ال

 .األخضرتقريبا إلى داخل الخط  أسبوعكل 
تخطيط الجيش لمواجهة محتملة وقوية مع حزب هللا، هذا التنظيم الذي يملك أكثر من  أثناءهكذا 
تحكم دقيقة على بعضها، فان الجيش يفكر كيف  أجهزةألف صاروخ وهو يريد اآلن وضع  100

سنة، اللذين  20سنة وطالبة الجامعة البالغة  16الذي يبلغ  اإلعداديةطالب سيجد جوابا دفاعيا ضد 
إلى الحواجز في الضفة وهما يحمالن السكين والبلطة. المجاالت المختلفة،  األسبوعجاءا في هذا 

الخطط بعيدة المدى لبناء القوة ومعها االستعداد للتغييرات المفاجئة، تتداخل في بعضها البعض. أول 
جرى رئيس هيئة األركان غادي آيزنكوت اجتماعا لجميع الضباط رفيعي المستوى في الجيش أمس أ

في المنطقة الجنوبية حيث وضع سيناريو  مفاجئتمرين  إجراءوقدم فيه خطوط الخطة، وأمس تم 
 إلى تأثير ذلك على الوضع على الحدود مع مصر في سيناء. إضافةللتصعيد في قطاع غزة 

ى في هيئة األركان، الذي قدم السيناريو، في لقاء مع الصحافيين اعترف أن كثيرا ضابط رفيع المستو 
، قد 2010 أيلولنتيجة للهزة في العالم العربي في  األخيرة األشهرمن التطورات التي حدثت في 

، «400لم نتخيل في أحالمنا أننا سنرى في ساحتنا الخلفية صواريخ إس »فاجأت الجيش اإلسرائيلي. 
الماضي عن نشرها في  األسبوعواريخ مضادة للطائرات المتطورة التي أعلنت روسيا في وهي ص

أن صواريخ  أيضاولم نتخيل »الطائرة القتالية من قبل طائرة تركية.  إسقاطشمال سوريا، في أعقاب 
، قال عندما تطرق لهجمات سالح الجو الروسي ضد تنظيمات «جوالة ستتطاير في أرجاء سوريا

 ن.المتمردي
وأضاف الضابط أن الظروف قد تغيرت بشكل كامل، وأن على الجيش اإلسرائيلي أن يالئم نفسه 

وأن يأخذ في حسابه التغيرات الكبيرة الحاصلة في  أخرىمعها وأن يتأهب لتطورات غير متوقعة 
الفجوات االقتصادية واالجتماعية وتراجع قدرة  إغالقالمجتمع اإلسرائيلي ومنها طلب الجمهور 

 المواطنين تجاه النفقات الغير ضرورية للجيش اإلسرائيلي. أغلبيةالتحمل لدى 



 
 
 
 

 

 39                                   3772 العدد:        4/12/2015 لجمعةا التاريخ:  ص          
  

« صوت الجيش»إن ما اهتمت به وسائل اإلعالم حتى اآلن هو مواضيع جانبية نسبيا مثل مستقبل 
المدارس الداخلية للجيش. لكن أمس تبين أن هناك  إغالقأو مواضيع لها أهمية رمزية مثل نية 

على خمس غواصات فقط لديه  اإلبقاءالخطة نفسها. أحدها يتعلق بنية الجيش  تفاصيل مهمة حول
إلسرائيل يفترض تسلمها من قبل سالح  األلمانلماني. والغواصة السادسة التي أنتجها أمن صنع 

. لكن حسب هذه الخطة، فانه في تلك السنة سيتخلص الجيش من غواصة 2019البحرية في 
 شرين سنة من حصوله عليها.فقط بعد ع األولىالدولفين 

قرار التسلح بغواصة سادسة سبقه جدل في القيادة األمنية قبل نحو خمس سنوات. وزير الدفاع في 
باراك فرض القرار على رئيس األركان في حينه غابي اشكنازي الذي لم يَر أن هناك  إيهودحينه 
جوم محتمل على إيران من قبل ليها. وقد كانت في الخلفية في تلك الفترة التحضيرات لهإحاجة 

النووية للغواصة اإلسرائيلية، « الضربة الثانية»تتحدث عن قدرة  األجنبيةإسرائيل. وسائل اإلعالم 
 الذي سيساعد على ردع إيران. األمر

، لكن يمكن القول إنه قد تُباع لدولة ثالثة مستقبال. األولىالجيش لم يتحدث عما سيفعله بالغواصة 
الذي تمت مالحظته في وثيقة استراتيجية الجيش  األمرالتغير في جدول األولويات  التغيير يعكس

. رغم أن الجيش اإلسرائيلي ما زال يتأهب األخيراإلسرائيلي التي نشرها آيزنكوت في الصيف 
لمواجهة في الدائرة الثالثة مع دول بعيدة عن إسرائيل، ورغم أنهم يزعمون في هيئة األركان أن 

التحضير لعملية في إيران، هي قدرات يمكن استخدامها في سيناريوهات  أثناءلتي ُبنيت القدرات ا
. تهديد السالح النووي اإليراني لم يعد يوجد على سلم األولويات في هيئة األركان حيث أخرىحرب 

في الحدود  اإلقليميتسبقه في القائمة في السنوات القريبة على األقل تأثيرات عدم االستقرار 
، بشكل يفوق الموضوع األمرالمناطق. حيث يتم استثمار كثير من المصادر األمنية في هذا و 

 اإليراني.
لعالج تهديدات  األموالالخطة العسكرية التي لم يتم تقديمها للمجلس الوزاري المصغر بعد تخصص 

اريخ، الحاق مختلفة قد تواجهها إسرائيل في السنوات القادمة: هجمات السايبر، ضربات مكثفة للصو 
الضرر المتعمد بالبنية االستراتيجية، أحداث على الحدود، عمليات إرهابية لتنظيم الدولة اإلسالمية 

 داعش وأمثاله وأحداث عنيفة واسعة وأكبر في الساحة الفلسطينية. 
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التي يبحث عنها الجيش تستند، قبل كل شيء، إلى تحسين التنسيق والدمج بين أذرعه  اإلجابة
لهذه  اإلجابةمه المختلفة: البر والجو والبحر واالستخبارات والسايبر. لكن حتى يجد الجيش وأقسا

 المجاالت الكثيرة فهو بحاجة إلى فعل الكثير.
 3/12/2015هآرتس 
 4/12/2015، القدس العربي، لندن
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