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 47 :كاريكاتير

*** 
 

سالمية "الموساد": نتنياهو .1  يساعدني في تطوير عالقات مع دول عربية وا 
بنيامين نتنياهو، مساء االثنين كبير مستشاريه  : عين رئيس الوزراء اإلسرائيليالوكاالت -تل أبيب 

 لألمن القومي، يوسي كوهين، رئيسا جديدا لجهاز المخابرات )الموساد(.
وكشف نتنياهو، في الوقت نفسه، أن الموساد "يساعدني في تطوير عالقات دبلوماسية وسياسية مع 

سالمية"، م ن دون أن يسميها. وقال: "على الصعيد الدبلوماسي، الموساد يواصل تقديم دول عربية وا 
المساعدة لي بصفتي رئيس الوزراء، في تطوير العالقات الدبلوماسية والسياسية في كل أنحاء العالم، 

سالمية". وأضاف: "الموساد جهاز عملياتي واستخباراتي، وأحيانا هو  بما في ذلك مع دول عربية وا 
ق إلى إقامة عالقات سياسية، خاصة مع دول ال نقيم معها عالقات رسمية". وجاءت يشق الطري

 تصريحاته هذه مع إعالنه تعيين كوهين رئيسا جديدا للجهاز.
 9/12/2015، القدس العربي، لندن

 
 بنشاط الجمعيات الداعمة لالستيطان التحقيق"الخارجية": على اإلدارة األمريكية  .2

عت وزارة الشؤون الخارجية، اإلدارة األمريكية إلى االطالع على قيام جمعيات "األيام": د -رام هللا 
ومنظمات أمريكية يفوق عددها الخمسين منظمة، بتجنيد مئات ماليين الدوالرات، لصالح بناء 

وأدانت "الخارجية" في بيان لها، أمس، تجنيد  وتطوير المستوطنات في أرض دولة فلسطين المحتلة.
ت أمريكية مئات ماليين الدوالرات لصالح بناء وتطوير المستوطنات في فلسطين جمعيات ومنظما

المحتلة، حيث تقوم هذه المنظمات بتحويل األموال إلى جمعيات إسرائيلية غير ربحية، تنشط في 
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األساس لدعم المشاريع االستيطانية، إضافة إلى األموال التي يتبرع بها رجال أعمال في الواليات 
 خدمة التوسع االستيطاني على حساب األرض الفلسطينية.المتحدة ل

وأكدت أن الدعم المالي األساسي لالستيطان وتطويره، يقدم من الحكومة اإلسرائيلية، في حين 
تخصص األموال التي تجندها المنظمات والجمعيات األمريكية لدعم الصهيونية الدينية المتطرفة 

ودية في إسرائيل وفي المستوطنات، بما يمكنها من جلب المزيد ومؤسساتها، مثل المعاهد الدينية اليه
من اإلسرائيليين لالستيطان في أرض دولة فلسطين، ليس هذا فحسب، بل تمنح هذه المنظمات 

 األموال األمريكية لعائالت المستوطنين الذين أدين أبناؤهم بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين.
ة باالطالع على هذه الحقائق الصادمة التي تكشف ما يجري على وطالبت الوزارة اإلدارة األمريكي

األرض األمريكية من نشاطات لجمعيات أمريكية تجند األموال الضخمة لصالح االستيطان، الذي 
تعتبره اإلدارات األمريكية المتعاقبة غير شرعي، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية 

 ياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.الدولية، وُيعرقل فرص إح
 9/12/2015األيام، رام هللا، 

 

 اإلنسانية الشهداء جريمة ضد   جثامينل"إسرائيل"  مجلس الوزراء: احتجاز .3
، برئاسة رئيس أمسرام هللا: أكد مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام هللا، 

، أن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، واإلقرار بالحقوق الوطنية المشروعة في الوزراء رامي الحمد هللا
الحرية واالستقالل وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على األرض الفلسطينية المحتلة عام 

، وعاصمتها القدس الشرقية باالستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها، هو الحل الوحيد الذي 1967
ق آمال الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل والعيش بكرامة وأمن واستقرار، ويضمن لجميع يحق

 شعوب المنطقة العيش بأمن وسالم.
، على أن البديل عن حل الدولتين الذي تعمل أمسوشدد المجلس في بيان صحافي عقب جلسته 

حتالل القائم، وتجريد الشعب إسرائيل على فرضه، ليس دولة واحدة ثنائية القومية، إنما ترسيخ اال
الفلسطيني من حقوقه الوطنية والسياسية، داعيا اإلدارة األمريكية التي تعلن التزامها بحل الدولتين، 
إلى ترجمة هذا االلتزام عبر ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، بإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق وقرارات 

 ودعم وتبرير ممارسات االحتالل وجرائمه.الشرعية الدولية، والتوقف عن مساندة 
ودعا المجتمع الدولي إلى عدم التعاطي مع ما تضمنته الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية 
اإلسرائيلية من تجاوزات خطيرة للشرعية الدولية، والتي تّدعي فيها شرعية المستوطنات اإلسرائيلية في 

الفلسطينية قبلت باالحتكام إلى قواعد الشرعية الدولية الضفة الغربية، متناسية أن منظمة التحرير 
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( قرية، وما زالت 445، رغم إقامة دولة إسرائيل على أنقاض )1967وبدولة فلسطينية على حدود عام 
تعمل على استئصال وتزوير اإلرث الحضاري والتاريخي واإلنساني في فلسطين التاريخية طيلة سبعة 

نهب والتهويد واالستيطان لألرض الفلسطينية التي احتلت عام وستين عاما، وتواصل سياسة ال
1967. 

 9/12/2015األيام، رام هللا، 

 

 الفلسطينية في الخارج وزير العمل: عدم منح تأشيرات سفر وتفاقم البطالة يعرقالن تشغيل العمالة .4
ربية على منح اعتبر وزير العمل مأمون أبو شهال أن معضلة تحفظ العديد من الدول الع حامد جاد:

بعض هذه الدول من بطالة في صفوف  تعانيهتأشيرات سفر لحملة جواز السفر الفلسطيني، وما 
 الخريجين لديها، مثَّل المشكلة األبرز أمام التحاق العمالة الفلسطينية بأسواق تلك الدول.

ومنها قطر  ليه الجهود المبذولة لالستفادة من ما وعدت به بعض الدول العربية،إوحول ما آلت 
والكويت، بشأن استيعاب وتشغيل آالف العمال الفلسطينيين في أسواقها، قال أبو شهال في حديث لـ 

مازالت دون تنفيذ رغم أن هناك  واإلماراتية" "الوعود القطرية والكويتية والجزائرية والسعودية األيام"
سفرائنا في هذه الدول، حيث تم موافقات مبدئية من هذه الدول، وهناك تواصل معها عبر وزرائنا و 

طرح هذه القضايا أكثر من مرة ولكن لم نوفق في التوصل لحلول عملية نتيجة ألمرين؛ أولهما يتعلق 
سفر لحملة الجواز الفلسطيني،  تأشيراتبالقيود التي تفرضها العديد من الدول العربية على منح 

ق بمشكلة البطالة لدى بعض هذه الدول فعلى حيث أن هذه قضية ما زالت معقدة، واألمر الثاني يتعل
، األمر الذي يقلل من %30الخريجين لديها تقدر أوساطسبيل المثال نسبة البطالة في السعودية في 

 فرصة استيعاب العمالة الفلسطينية في سوق العمل لديها".
ي كليات في صفوف الخريجين، سيما خريج أساسوأكد أن أزمة البطالة في فلسطين تتركز بشكل 

من خريجي  اآلالفوالبناء، فهناك  اإلعمار، بينما ينخفض معدل البطالة في قطاع اإلنسانيةالعلوم 
أن وزارته عملت على قضايا التشغيل عبر  وأوضح الجامعات الذين يسعون لاللتحاق بسوق العمل.

 جدا.بسيطة  صندوق التشغيل الفلسطيني الذي يقدم قروضًا ميسرة تسدد بعد فترة سماح وبفائدة
 9/12/2015األيام، رام هللا، 

 

 توريد اإلسمنت إلى غزة توقف "إسرائيل: "وكيل وزارة االقتصاد .5
في قطاع غزة حاتم عويضة أمس أن سلطات االحتالل  الفلسطينيةأعلن وكيل وزارة االقتصاد : غزة

 ين.أوقفت في شكل مفاجئ دخول اإلسمنت الخاص بتشطيب منازل الفلسطيني اإلسرائيلي
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القطاع وفق "خطة سيري"، وهي آلية توصل اليها منسق  إلىوأشار إلى استمرار دخول اإلسمنت 
، 2014األمم المتحدة الخاص لعملية السالم السابق روبرت سيري في أعقاب العدوان األخير عام 

ا تقضي بإدخال اإلسمنت بحصص محددة لمالكي المنازل المدمرة. وبموجب هذه اآللية التي عارضه
 إسرائيلمعظم الفصائل والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووافقت عليها الحكومة الفلسطينية، تسمح 

قوائم بأسماء المتضررين وخرائط وصور جوية، ويتم توزيع هذه المواد  أرسالبإدخال مواد البناء بعد 
شراف األمم المتحدة ونظام مراقبة عبر كاميرات في المخازن.  تحت مراقبة وا 

  9/12/2015اة، لندن، الحي

 
  محطة توليد كهرباء غزة إعفاءحكومة التوافق تقرر  .6

في المئة حتى نهاية الشهر الجاري. ويعاني القطاع من  100الوحيدة من دفع ضريبة "بلو" بنسبة 
أزمة كهرباء طاحنة منذ تسع سنوات، لم يصل خاللها التيار سوى ثماني ساعات يوميًا، وأحيانًا 

 عتين أو أربع ساعات يوميًا، خصوصًا خالل ذروة فصلي الشتاء والصيف.سا إلىيتقلص 
  9/12/2015الحياة، لندن، 

 

 كمستحقات ليس الحل األمثل على الموظفين : قرار توزيع األراضيالعموميننقيب الموظفين  .7
أكد نقيب الموظفين العمومين محمد صيام استمرار مساعي نقابته لحل أزمة رواتب موظفي  غزة:

طاع غزة والتي تجاوز عمرها العامين تقريًبا، مشدًدا على أنه يعتبر إقرار نظام الجمعيات اإلسكانية ق
في ظل الظروف الصعبة والمعقدة الذي  إيجابيةللمواطنين وللموظفين ليس بالحل األمثل لكنه خطوة 

فيس بوك: في بيان نشره عبر صفحته على ال 2015-12-8وقال صيام الثالثاء  يعيشها الموظف.
مع وزارة المالية واللجنة العليا لألراضي  اإلسكانية"نشدد على أننا سنتابع تنفيذ مشروع الجمعيات 

وسنقف في وجه أي خطوة تضر بمصلحة الموظفين"، مستنكًرا رفض حكومة التوافق تخصيص 
 للموظفين فهو تنكر جديد لحقوق الموظفين الشرعيين. اإلسكانيةأراض حكومية للجمعيات 

ولفت النظر إلى أن النقابة استطاعت تحقيق بعض المنجزات المهمة والتي تتمثل بما يلي، في زيادة 
ألف موظف، واالتفاق مع وزارة  18شيكل حيث استفاد من ذلك نحو  1200الحد األدنى للرواتب إلى 

 المالية على تثبيت موعد محدد لصرف الرواتب ال تزيد مدته عن شهر.
 8/12/2015 ،فلسطين أون الين
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 لموقف عملي للدفاع عن األقصى السعوديةبحر يدعو  .8
دعا النائب األول لرئاسة المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، العاهل السعودي الملك سلمان : غزة

بن عبد العزيز للدفاع عن المسجد األقصى واعتبار االعتداء عليه بمثابة االعتداء على مكة والمدينة 
بحر خالل ندوة برلمانية نظمتها كتلة التغير واإلصالح التابعة لحركة حماس في  وطالب المنورة.

المجلس التشريعي، القادة العرب لتحمل مسئولياتهم التاريخية والدينية والقومية وتجريم االحتالل 
تور كما دعا بحر السلطة في رام هللا لفتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيسه الدك بالمحافل الدولية.

 عزيز دويك الستئناف جلسات التشريعي.
 8/12/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 غزة: نواب التشريعي من كل القوائم يناقشون االنقسام واالنتفاضة بعيدا  عن قبة البرلمان .9
تحت سقف واحد، لكن بعيدا عن قبة البرلمان، شارك نواب المجلس التشريعي  :أشرف الهور - غزة 

طاع غزة من سائر القوائم البرلمانية، في ندوة حملت عنوان "القدس تجمعنا"، جرى خاللها في ق
نهاء الخالف الفلسطيني الداخلي بصورة عاجلة، وبناء  التأكيد على ضرورة عودة الحياة البرلمانية، وا 

 استراتيجية وطنية ودعم "انتفاضة القدس".
غزة بدعوة من "كتلة التغيير واإلصالح" التابعة  وخالل الندوة، التي عقدت في أحد فنادق مدينة

لحركة "حماس"، جرى التركيز من جميع الحضور على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، 
عادة الحياة البرلمانية والتشريعية في المناطق الفلسطينية.  وا 

ياديي حماس، السلطة وخالل الندوة دعا الدكتور أحمد بحر، النائب األول لرئيس المجلس وأحد ق
الفلسطينية إلى فتح أبواب المجلس التشريعي في مدينة رام هللا، أمام رئيس المجلس، الدكتور عزيز 
دويك، والعمل على استئناف عقد الجلسات البرلمانية. كما طالب القادة العرب بضرورة "تحمل 

 في المحافل الدولية".مسؤولياتهم التاريخية والدينية والقومية وتجريم الكيان الصهيوني 
كما دعا النائب محمد فرج الغول، أمين سر كتلة حماس البرلمانية خالل مشاركته، لعقد جلسة 
لإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير. وهو اإلطار الذي تشارك فيه حركتا حماس والجهاد 

 اإلسالمي. وطالب كذلك بتشكيل حكومة تنال الثقة من المجلس التشريعي.
توسع النقاش في الندوة، التي بحثت ملف "انتفاضة القدس" الحالية وكذلك ملف الحصار على  ومع

غزة، طالب النائب عن حركة حماس، يحيى العبادسة، بتشكيل "قيادة موحدة لالنتفاضة". كما شدد 
 على ضرورة وقف السلطة الفلسطينية لـ"التنسيق األمني واالنحياز لخيار الشعب".
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دسة كذلك حكومة التوافق الوطني، التي يرأسها الدكتور رامي الحمد هللا، لتسلم مهام كما دعا العبا
 اإلشراف على معبر رفح المغلق، الفاصل عن األراضي المصرية، وذلك من أجل فتحه.

بدوره طالب النائب صالح البردويل، من كتلة حماس، بتجنيد اإلعالم الفلسطيني بكل توجهاته لدعم 
 دعا الساسة الفلسطينيين إلى "احترام دماء الشهداء، والكف عن مصافحة الصهاينة". االنتفاضة. كما

وفي سبيل الوصول إلى حل للخالف البرلماني القائم، دعت النائبة عن حماس، هدى نعيم، باقي 
 الكتل البرلمانية، لعقد جلسات لتقريب وجهات النظر والتواصل في ما بينها لدعم االنتفاضة.

ن النواب من كتلة فتح بينهم النائب أشرف جمعة، والنائب فيصل أبو شهال، والنائب وحضر عدد م
نعيمة الشيخ علي، وعن كتلة "الجبهة الشعبية" حضر النائب جميل المجدالوي، وحضر النائب 

وأكد النائب جمعة في مداخلته على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية  المستقل جمال الخضري.
لى أنه ال يمكن التقدم بأي خطوة إيجابية فلسطينية، خاصة في ظل االنتفاضة، الفلسطينية، وشدد ع

من دون إتمام المصالحة الفلسطينية. وأكد وجود جهود تبذل من أجل إنهاء كل ملفات الخالف، 
 ودعا لضرورة التجاوب مع هذه الجهود.

ي، والمضي بالحالة من جهته حذر النائب مجدالوي من استمرار حالة الخالف الفلسطيني الداخل
الفلسطينية على هذا النحو. وطالب بوضع برنامج وطني شامل واستراتيجية يتفق عليها كل 

 الفلسطينيين.
  9/12/2015القدس العربي، لندن، 

 

 ونجله بتهمة التخابر فلسطينيعلى غزة: المحكمة العسكرية تحكم  .11
ء العسكري بصفتها االستئنافية في غزة، أصدرت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضا: غزة

أعوام بتهمة التخابر  10عامًا، بالسجن لمدة  40حكمًا بالسجن على الُمدان )م، أ( البالغ من العمر 
كما أّيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم الصادر بحق والده الُمدان )ع، أ( البالغ  مع جهات معادية.

أعوام، حيث تّم إدانته بالتهم المسندة في الئحة االتهام بالتخابر  7عامًا بالسجن لمدة  70من العمر 
 .1979من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام  131مع جهات معادية خالفًا لنص المادة 

 8/12/2015، وكالة معا  اإلخبارية

 

 عشراوي: محاكمة النائب جرار جريمة سياسية وقانونية .11
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن حكم عتبرت عضو : ا وفا –رام هللا 

شهرا، وغرامة مالية، جريمة سياسية وانتهاكا صارخا  15االحتالل على النائب خالدة جرار بالسجن 
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وقالت عشراوي في بيان صحفي اليوم  للقوانين واألعراف الدولية، وللحصانة الدبلوماسية للنواب.
القرار هو جزء من اضطهاد االحتالل الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا، ونهج  الثالثاء، إن هذا

القوة القائمة باالحتالل في التعامل مع نواب شعبنا والمتمثل باالعتقال والنفي واإلبعاد والحد من حرية 
ويشكل  الحركة، ويعد صفعة للديمقراطية وانتهاكًا فاضحًا ألبسط األعراف والمواثيق الدولية، كما

 عدوانًا سافرًا على المؤسسات الفلسطينية ورموزها، ومساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها.
 8/12/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مسؤولين بحزب "أمنو" الحاكمبزيارة رسمية ويلتقي  ماليزيامشعل يصل  .12

ية )حماس(، الذي يزور العاصمة الماليزية كوااللمبور، بدأ وفد حركة المقاومة اإلسالم: كوااللمبور
صباح األربعاء، أولى فعالياته، حيث التقى الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي 

 للحركة، األمين العام لحزب )أمنو( الحاكم في ماليزيا تنكو عدنان منصور.
، وماهر عبيد، ورئيس منظمة لمكتب السياسي للحركة محمد نزالاوكان اللقاء بحضور عضوي 

الثقافة الفلسطينية مسلم عمران، إضافة إلى السيدة حفيظة مسؤولة البروتوكول والعالقات الدولية في 
ومن المنتظر أن يعقد الوفد في وقت الحق من هذا اليوم، برئاسة رئيس المكتب  حزب أمنو.

 ليزي الدكتور زاهد حميدي.السياسي للحركة خالد مشعل، لقاء مع نائب رئيس الوزراء الما
ووصل مشعل، الثالثاء إلى العاصمة الماليزية "كوااللمبور"، برفقة وفد من الحركة، في زيارة "رسمية" 

وقالت حركة حماس، في بيان صحفي، إن رئيس مكتبها السياسي "خالد مشعل"،  تستمر ألربعة أيام.
ة رسمية من الحزب الحاكم الماليزي وصل ماليزيا على رأس وفد قيادي من الحركة؛ تلبية لدعو 

ويضم الوفد حسب بيان الحركة أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق،  )أمنو(.
وأفاد البيان، أن وفد الحركة سيحضر المؤتمر السنوي للحزب الحاكم،  ومحمد نزال، وماهر عبيد.

زيين. وستشمل الزيارة لقاءات رسمية إضافة إلى عقد اجتماعات عدة مع وزراء وقادة أحزاب مالي
 وشعبية باإلضافة إلى خطاب يلقيه مشعل في ختام زيارته بحسب البيان.

 9/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 غالية بالنسبة لكم وندعوكم لدعم انتفاضتها فلسطينهنية إليران: نعلم كم هي  .13

فيديو لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة نشر نشطاء في قطاع غزة، الليلة الماضية، : رام هللا
 حماس إسماعيل هنية يطالب فيه اإليرانيين لدعم "االنتفاضة".
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وُحذف الفيديو بشكل مفاجئ من "يوتيوب" بعد نحو ساعة واحدة من نشره على غالبية صفحات 
 النشطاء، الذين كان بعضهم ينتمي لحماس سابقا.

نه "الشعب المسلم الشقيق"، وأنه )يتحدث عن نفسه( ووصف هنية في خطابه الشعب اإليراني بأ
ُيدرك مكانة القدس وفلسطين في "قلوب اإليرانيين قيادة وشعبا". داعيا إياهم لما قال عنه "توفير هذه 

من الشعب اإليراني والشعوب األخرى بكل مكان لالنتفاضة المجيدة حتى  االستراتيجيةالحاضنة 
المسلم ندرك  اإليرانيئال "إننا اليوم أيها اإلخوة واألخوات في الشعب وختم قا تستمر وتحقق أهدافها".

ونعرف على مستوى القائد والرئاسة والحكومة والبرلمان والشعب، كم هي فلسطين غالية، وكم هي 
 القدس عزيزة عليكم جميعا، ولذلك ستمضي االنتفاضة وستستمر".

س الذي يتم توجيهه للنظام والشعب اإليراني وُيعد هذا أول خطاب بهذا المستوى القيادي في حما
 على الرغم من القطيعة التي يتحدث عنها قيادات الحركة بسبب األزمة في سوريا.

وكشفت مصادر من حماس لـ "القدس" دوت كوم، في السادس عشر من الشهر الماضي، عن أن 
يران لتحسين العالقات مجددا في  محاولة منها للعودة مجددا الحركة تلتقي بقيادات من حزب هللا وا 

 إلى ما يسمى "محور الممانعة".
 9/12/2015القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل" إلرضاءدون المستوى وعباس يستخدم المصالحة  مصرعالقتنا مع : مدانأسامة ح .14

قالت حركة حماس، يوم الثالثاء، أن عالقتها مع جمهورية مصر العربية "دون  :خاص سما -بيروت 
لوب"، في وقت اتهمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعطيل ملف المصالحة المستوى المط

 الوطنية بسبب االنتقائية التي يمارسها في بنود االتفاقيات الموقعة بين كافة الفصائل.
حمدان في مقابلة خاصة مع وكالة "سما" اإلخبارية، أن حركة حماس تنظر للعالقة مع أسامة وأكد 

 شيرًا إلى أن الحركة كانت دوما حريصة على هذه العالقة.مصر "بجدية بالغة"، م
حركته حافظت على العالقة مع مصر التي كان الرابط بينها المؤسسات الرسمية، طيلة  أنوأوضح 

وتابع حديثه قائاًل: "لكن ال زالت  حماس ما زالت على هذه العالقة محافظة. أنعشرين عامًا، مؤكدًا 
دون المستوى المطلوب، وهو ما نسعى لتصويبه ووضعها في نصابها  هذه العالقة في هذه المرحة

 الصحيح ومستواها الذي يقدم خدمة حقيقية للقضية وللشعب الفلسطيني".
في غضو ذلك، اتهم حمدان الرئيس عباس بتعطيل ملف المصالحة الفلسطينية بسبب انتقائية التنفيذ 

فصائل الفلسطينية، مضيفًا "إنه )الرئيس عباس( التي يمارسها في االتفاقيات الموقعة مع جميع ال
 يستخدم المصالحة في مسألة أخرى وهي إرضاء رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو". أنيريد 
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مراجعة للخطوات التي وقعنا عليها نكتشف ان هناك انتقائية للتنفيذ يمارسها الرئيس  أجريناوقال: "إذا 
إلى أن هذه االنتقائية ال يمكن أن تؤدي إلى مصالحة حقيقية بين  محمود عباس وفريقه"، مشيراً 

نما توصل رسائل سلبية للشعب ولكافة الشركاء في الوطن.  الشعب الفلسطينية وا 
لو بذل  وأعتقد أنهوأضاف "الرئيس عباس ال يستطيع أن يلتزم بأمانة اتفاق المصالحة الوطنية )...( 

نياهو من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية لكنا في موقع أخر ُعشر الجهد الذي بذله لمصافحة نت
مشكلة ملف المصالحة هي بعدم نزاهة ودقة التطبيق التي يقوم بها  أنوأشار حمدان إلى  فلسطينيا".

الرئيس عباس، وقال: "لو جرى تطبيق االتفاق وفق البنود والخطوات التي تنص عليها وثيقة 
أبدى استعداد حركته رغم كل الممارسات السلبة  -حمدان–غير أنه  المصالحة لكان الوضع مختلفا".

التي تجري على األراض للمضي قدما إلى االمام وبشكل واضح على آمل تنفذ حكومة التوافق 
كما اتهم الرئيس عباس بتعطيل عمل حكومة التوافق  الوطني بنود المصالحة التي لم يتم تنفيذها.

الدعوة لعقد المجلس الوطني، مشيرًا إلى  أوطار القيادي )م.ت.ف(، الوطني، ورفض عقد اجتماع اإل
 أن الرئيس يريد تقويض األمور وفق ما يخدم مصالحه والمصالح اإلسرائيلية، على حد قوله.

داخليا، أكد حمدان أن انتفاضة القدس التي يخوضها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس 
 مات التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني".المحتلة "تشكل مخرجًا لالز 

وقال: "االنتفاضة تشكل مخرجا للشعب الفلسطيني وتوصل رسالة للعالم بأن هناك مقاومة شعبية 
وأشار إلى أن المطلوب في الوقت الحالي ان تكون  فلسطينية سلمية تناهض هذا المحتل العنصري".

دة لها تضم كافة الفصائل الفلسطينية إلدارة هذه االنتفاضة محل جهد فلسطيني محترم وتشكيل قيا
المواجهة مع االحتالل وأن يجري توافقًا وطنيا على أهداف محددة لالنتفاضة ال تحملها فوق طاقتنا 

المدخالت المهمة التي ستشكل ضغطا على  أحدوقال: "إن هذا سيكون  وال تقلل من قدرتها.
ولفريق التسوية، وان الحل هو قبول الفلسطينيين االحتالل الذي لم يقدم شيء على صعيد التسوية 

 بالوضع القائم والعمل على حماية الكيان"، على حد قوله.
وحول أزمة الالجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك، أكد أن هناك اتصاالت رسمية تجريها الجهات 

صرة بهدف االنسحاب من الفلسطينية والسورية الرسمية مع تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" وجبهة الن
وأعرب حمدان عن امله أن يصار إلى  المخيم، وتحييد قضية الالجئين عن الصراع الدائر هناك.

إخراج هذه المجموعات المسلحة من مخيم اليرموك وفتح جميع مداخله تمهيدًا لعوة الالجئين 
 الفلسطينيين المشردين إليه مجددًا.
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معبر رفح البري وتعطيله "هدفه  إغالقاستمرار  أنحمدان، على صعيد أزمة معبر رفح البري، قال 
واعتبر أن حكومة  فرض حصار حقيقي على الشعب الفلسطيني وتقويض المقاومة داخل قطاع غزة.

 التوافق الوطني سجلت فشاًل في قضية حل أزمة معبر رفح كما في كل القضايا المتعلقة بقطاع غزة.
 األطرافعبر رفح" تكمن بتشكيل إدارة وطنية تشارك فيها كل المخرج لحل أزمة "م أنوأكد حمدان 
وشدد على ضرورة أن تمارس حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها بشكل صحيح وكامل  الفلسطينية.

، ولكن األبوابوليس بشكل انتقائي، وقال: "ممارسة عملها بشكل كامل من شأنه أن يفتح كل 
بطريقة فيها نوع من اإلساءة ألهل غزة هو الذي من شأنه أن  االنتقائية بالممارسة ومحاولة التصرف

دون  وأعمالهاكما أكد حمدان أن اإلدارة على معبر رفح قائمة بكل واجباتها  يعرقل عمل معبر رفح".
تعطيل المعبر هو من الجانب األخر، في إشارة  أنتقصير أو أي خلل في األداء، مشيرًا إلى 

ول في حماس إلى قضية معبر بيت حانون/ إيرز، وقال: "إن وأشار المسؤ  للجانب المصري.
األشخاص الذين يديرون معبر بيت حانون يديرون معبر رفح"، متسائاًل: "لماذا يجري الحديث عن 

 معبر رفح وتجري العرقلة على معبر رفح؟
معبر وقال: "اإلجابة واضحة فمعبر رفح هو الذي يمثل شريان حياة حقيقي لسكان قطاع غزة فيما 

معبر رفح  إغالقبيت حانون يمثل معبرا لمن يمكن أن ينسقوا أوضاعهم مع االحتالل، وبالتالي 
وتعطيله هدفه فرض حصار حقيقي على الشعب الفلسطيني، ليس الن هناك حكومة توافق لم 

نما ألنه مطلوب تقويض المقاومة في داخل القطاع"، على حد قوله.  تمارس عملها، وا 
يثه لـ"سما"، "أعتقد أن حكومة التوافق لو قامت بدورها المطلوب لكان معبر رفح وتابع حمدان حد

معبرًا مفتوحًا وسالكًا ولكن يبدو أن بعض الذين أدمنوا التنسيق األمني في الضفة الغربية يحاولون 
استخدام كل وسائل الضغط على الشعب الفلسطيني لتمرير التنسيق األمني مع الكيان الصهيوني في 

 ة مرة أخرى".غز 
وحول التفاهم الذي توصل إليه مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام األحمد مع الجانب 
المصري لحل أزمة معبر رفح، قال: "إذا كان االتفاق أبرم مع حركة فتح فهذه مسألة أخرى، عندها 

 حق أي فصيل أن يبرم أي اتفاقات أو ينظم أي اتفاقات". إنه منيمكن القول 
ذات العالقة  األطراف"أما إذا كان التفاهم مع السلطة الفلسطينية، على حكومة التوافق إطالع  وتابع

على االتفاق"، مشيرًا إلى أن من يدير معبر رفح هم عناصر وزارة الداخلية الذين يتبعون مباشرة إلى 
 رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد هللا.

في حركة "حماس"، حديثه حول ملف المعبر قائاًل: "هذا الكالم  وختم مسؤول العالقات الدولية
وال يوجد أي شيء عملي أو  اإلعالم)يقصد تفاهمات األحمد مع مصر حول المعبر( يقال عنها في 
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يبلغ هذا االتفاق إلدارة المعبر  أناتفاقات تثبت هذا الكالم، أما إذا كان اتفاقا مع الحكومة فال بد 
 الداخلية التي يرأسها رامي الحمد هللا". كونها تتبع لوزارة

 8/12/2015وكالة سما اإلخبارية، 
 
 االحتالل تشرعن االستيطان لخارجيةينتقد وثيقة  جمال نزال .15

انتقد المتحدث باسم حركة "فتح" في أوروبا جمال نزال وثيقة مسربة للخارجية اإلسرائيلية : برلين
لدولة ما وأنه عندما احتلت إسرائيل الضفة كان ذلك في تزعم، أن الضفة "لم تكن تحت سيادة شرعية 

 حرب دفاعية".
وأكد نزال في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، يوم الثالثاء، أن "علم اآلثار ينفي أي أثر إلسرائيل 

الفذلكات الزائدة عن الحاجة والسفسطة  اإلسرائيليونوأضاف: "ليترك  كدولة في أرض فلسطين".
نفعا لهم هو مواجهة االستحقاق  األجدى أن إذلتاريخ وتفسيراته على طريقتهم، الزائدة في مجال ا

 على صعيد هويتهم وامنهم التي يهددها بقاء االحتالل". أمامهمالماثل 
يفتحوا عيونهم ليروا الضرورة الملحة لوقف سيطرتهم المرفوضة  أن اإلسرائيليينوتابع: "نحن ندعو 

من  لإلسرائيليينستقالل وهو الشعب الفلسطيني. هذا انفع على مصير شعب يستحق الحرية واال
 وال السالم لمواطنيهم وال مستوطنيهم"، على حد تعبيره. األمنالفلسلفة التي ال تجلب 

وكانت مصادر عبرية وفلسطينية قد كشفت النقاب عن وثيقة مسربة لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، تزعم 
متجاهلة وجود الفلسطينيين وأجدادهم في الضفة الغربية على مدار وجود شرعية قانونية لالستيطان، 

 آالف السنين وحقيقة أن اليهود كانوا أقلية صغيرة جدا خاللها.
 8/12/2015، قدس برس

 
 لن يطفئ جذوة االنتفاضة المشتعلة فلسطينيينللاستمرار استهداف ": الشعبية" .16

حرير فلسطين" إن استمرار استهداف "االحتالل قالت "الجبهة الشعبية لت: نادية سعد الدين -عمان
الصهيوني" للمواطنين الفلسطينيين من خالل عمليات القتل وحمالت االعتقال "لن يطفئ جذوة 

 االنتفاضة المشتعلة"، مؤكدة على ضرورة "تصعيد" االنتفاضة "ردًا على جرائم االحتالل".
ئم بشعة" بحق الشباب الفلسطيني"، مؤكدة وأضافت، في بيان أمس، أن "قوات االحتالل ترتكب "جرا

أن "خطوط التماس المباشر مع االحتالل ستشتعل مع جنود االحتالل والمستوطنين، بالرغم من 
 عمليات القتل بحق الشبان الذين يقودون المواجهات في الميدان".

  9/12/2015الغد، عمان، 
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 سحماس تدعو قمة "التعاون الخليجي" إلسناد انتفاضة القد .17

دعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يجتمعون : الدوحة
( في العاصمة السعودية الرياض، إلى إسناد انتفاضة القدس ودعم المرابطين 9-12اليوم األربعاء )

 دفاعا عن األقصى في وجه مخططات االحتالل لتقسيمه وهدمه.
في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عزت الرشق في تصريحات وقال عضو المكتب السياسي 

صحفية: "ال شك أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ُتعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة 
التعقيد، وهي تأتي بعد أكثر من شهرين من انطالقة انتفاضة القدس، حيث ال زال االحتالل يمارس 

ينيين، ولذلك فإن األمل معقود على هذه القمة أن تسند الفلسطينيين انتهاكاته بحق األقصى والفلسط
 في دفاعهم عن مقدساتهم وحقوقهم".

وأضاف: "نحن نأمل أن يكون لدول مجلس التعاون الخليجي موقفا داعما إلنهاء الحصار الظالم 
 المفروض على قطاع غزة منذ عقد من الزمان، فهو حصار غير مبرر".

 8/12/2015، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 
 دماء الشهداء لن تذهب سدىويؤكد أن  حم اد أنسهاتف والد الشهيد يهنية  .18

هاتف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية والد : غزة
 اد.الشهيد أنس حّماد منفذ عملية الدهس في سلواد برام هللا وسط الضفة المحتلة الشيخ بسام حم

( أن دماء الشهيد الطاهرة لن تذهب سدى، وأن هذه 12-8وأكد هنية خالل اتصاله، يوم الثالثاء )
واستشهد أنس حّماد في الرابع من الشهر الجاري  الفدائية تؤكد حيوية الشعب الفلسطيني وأصالته.

أدت إلصابة  بعد تنفيذ عملية دهس على المدخل الغربي لبلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام هللا،
والشهيد هو النجل األكبر لألسير المحرر والقيادي في "حماس" بسام عبد الرحيم  جندين صهيونيين.

 حّماد، الذي اعتقل مرات عدة وقضى في سجون االحتالل سنوات في االعتقال اإلداري.
 غزية العريقة.على صعيد آخر، استقبل هنية بمدينة غزة اليوم وفدًا من عائلة البطش إحدى العوائل ال

وبحث هنية مع وفد العائلة عدًدا من القضايا المجتمعية، مشدًدا على أهمية دور العائالت كأحد 
 أركان بناء المجتمع الفلسطيني.

 8/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وسط قطاع غزة 28حماس تطلق فعاليات انطالقتها  .19
، وسط 28انطالق فعاليات إحياء ذكرى انطالقتها أعلنت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" غزة: 

قطاع غزة، عبر مؤتمر صحفي، أمام منزل أحد مؤسسيها الراحل الشيخ محمد طه، في مخيم 
وأكد زياد أبو زيد، القيادي في الحركة في كلمة له خالل المؤتمر، أن "حماس ولدت حركة  البريج.

 في حق العودة واألسرى والقدس".سنة من عمرها زادتها قوة وتمسًكا  28راشدة وأن 
وقال إن "غزة التي خاضت ثالثة حروب لم تدافع عن نفسها فقط بل عن كل فلسطين"، الفًتا لى أن 

 حماس التي قادت المقاومة طوال السنوات الماضية دفعت ثمًنا باهًظا.
واطنين وشارك في المؤتمر، نواب عن كتلة حماس البرلمانية وقادة محليون بحضور عشرات الم

وسط عروض جماهيرية وا عالمية لعشرات الملثمين جابوا شوارع مخيم البريج وهم يحملون األعالم 
واألسلحة البيضاء. وشدد القيادي أبو زيد، على أن "القدس كانت وال تزال الملهمة لشعبنا وأرض 

وقال: "انطالقة  ".الخالفة"، متعهًدا أن "تبقى حماس متمسكة بالمقاومة اللغة التي يفهمها االحتالل
 ".48اليوم تشهد تالحًما بين الضفة وغزة وأرض

 8/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ألف منزل بغزة بذكرى انطالقتها ثالثونحماس تعتزم زيارة  .21

أطلقت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أكبر حملة لزيارة كافة منازل المواطنين في شرق : غزة
 النطالقة الحركة. 28كرى الـ محافظة غزة في الذ

ألف منزل في كافة  30وأكد جهاز العمل الجماهيري للحركة أن حملة الزيارات تستهدف أكثر من 
 أحياء شرق غزة "التفاح والدرج والشجاعية".

وأشار إلى أن مشروع الزيارات يحمل عنوان "لن يقسم" في إشارة إلى المسجد األقصى المبارك 
فتًا إلى أن الزيارات تشمل إهداء المواطنين بوسترات تحمل صور للمسجد وانتفاضة القدس، ال

وأوضح أن المشروع يهدف لتعزيز  األقصى ومدينة القدس وأوسمة #لن_يقسم و #انتفاضة_القدس.
 .28التواصل مع أبناء شعبنا في ظل إحياء الحركة لذكرى انطالقتها الـ 

 8/12/2015، فلسطين أون الين
 
 ل شابا  من رام هللا بزعم مشاركته بعملية طعن جنوب نابلساالحتالل يعتق .21

وكاالت: اعتقلت قوات االحتالل شابا من رام هللا، الليلة قبل الماضية، بزعم عالقته بعملية  -القدس 
 طعن وقعت جنوب نابلس في تشرين األول الماضي.
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ما( من قرية المغير قضاء رام عا 26اإلسرائيلي، أن المعتقل هو باسل أبو عليا )« والال»وذكر موقع 
تشرين األول  30هللا، وهو متهم بالمشاركة في عملية الطعن التي وقعت على حاجز زعترة بتاريخ 

وأضاف الموقع، إن الشاب اعتقل من فندق في رام هللا كان يقيم فيه خالل األسابيع  الماضي.
 الماضية خوفا من االعتقال، وهو ما أكدته مصادر فلسطينية.

، أن الشاب كان قد شارك في تنفيذ العملية «يديعوت أحرونوت»جانبه ادعى موقع صحيفة  من
وأصيب نتيجة إطالق جنود االحتالل الرصاص عليه، قبل أن تنقله طواقم الهالل األحمر إلى 

 المستشفى لتلقي العالج، ثم خرج من المستشفى إلى الفندق خوفا من اعتقاله.
 9/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 اعتقال رئيس الشبيبة الفتحاوية بالقدس .22

اعتقلت قوات من جنود االحتالل اإلسرائيلي، مساء الثالثاء، رئيس الشبيبة الفتحاوية في : رام هللا
 القدس أحمد الغول، بتهمة "التحريض" على مواقع التواصل االجتماعي.

قيق معه في مركز شرطة وقال المحامي طارق برغوث، أن سلطات االحتالل استدعت الغول للتح
 .المسكوبية" غربي القدس المحتلة، واعتقلته من هناك حتى يوم غد على ذمة التحقيق

 8/12/2015القدس، القدس، 
 
 يجعل الدول العربية مستقرة مقابل "داعش" اإلسرائيلينتنياهو: تصدير الغاز  .23

لثالثاء، في اجتماع لجنة شارك رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم ا: بالل ضاهر
االقتصاد التابعة للكنيست المخصص لبحث خطة الغاز وتصديره من الحقول التي تستخرج منها 
إسرائيل الغاز في البحر المتوسط. وسعى نتنياهو إلى إقناع أعضاء اللجنة البرلمانية بخطة الغاز 

يجعل الدول العربية مستقرة وقال نتنياهو إن "تصدير الغاز س الحكومية رغم وجود معارضة لها.
 مقابل داعش"، مضيفا "نحن نواجه خطرا كبيرا ألن ال أحد يستثمر هنا".

واعتبر أن "طاقة قوية تعني تدخل دولي أقل... وتضع مصاعب أمام مقاطعة إسرائيل. كما أن هذا 
ومشكلة األمر يجعل اقتصاد الدول من حولنا، ولدينا مصلحة بأن يسود استقرار أكبر من حولنا. 

تكلفة الطاقة تثير قلق جيراننا. وهم يعتقدون أن هذا مرتبط باستقرارهم. وما يفصل بين االستقرار 
وانعدامه وتفكك دول هي أمور صغيرة. وبالتأكيد فإن تزويد الغاز لهذه الدول يزيد االستقرار وهذه 

تجارة التي تقوم بها مصلحتنا ومصلحتهم. وهذا األمر يكتسب أهمية بالنسبة لنا خصوصا مقابل ال
 الجهات اإلسالمية المتطرفة". 
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وتابع نتنياهو أن الجانب اآلخر هو "تعزيز العالقات مع دول المنطقة وهذا أمر جيد لمكانة إسرائيل 
الدولية. ونحن نتحدث عن تصدير الغاز إلى أو عن طريق عدة دول أو كال األمرين معا. ونحن 

وننفذ ذلك. ونحن معنيون بالتصدير إلى األردن واليونان ومصر معنيون بتصدير الغاز للفلسطينيين 
وقبرص. ونريد أن ندخل في شراكة معهم". وقال نتنياهو إنه "نريد ضمان أمن الطاقة للدولة. ومن 
دون الطاقة ال يمكننا أن نشغل أنظمة الكهرباء، وعندما تنهار هذه ستنهار الدولة. وبإمكان هذا 

قومي"، معتبرا أن "قدرتنا على تصدير الغاز تزيد من قوة دولة إسرائيل، األمر أن يمس بأمننا ال
 وتوفر لنا قاعدة أقوى وتجعل إسرائيل محصنة أكثر مقابل الضغوط الدولية". 

إال أن نتنياهو سعى إلى تخويف مستمعيه وقال إنه "إذا لم نوافق على الخطة سنبقى بدون أمن 
لزمنا بتطوير المزيد من حقول الغاز. والمصالح األمنية تتطلب وبدون غاز... واالعتبارات األمنية ت

تأييد التوجه إلى التصدير. ومن بين جميع االعتبارات، وفي مقدمتها اعتبارات الخارجية واألمن، أنا 
 مؤمن بأن هذه الخطة جيدة لدولة إسرائيل". 

 8/12/2015، 48عرب 
 
 على غزةالن خالل حرب توليد الكهرباء في عسق محطةحماس قصفت نتنياهو:  .24

كشف رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، خالل مشاركته في اجتماع لجنة : بالل ضاهر
االقتصاد في الكنيست، يوم الثالثاء، عن أن محطات توليد كهرباء إسرائيلية تعرضت لقصف 

النشر أنه وسمحت أقوال نتنياهو بهذا الخصوص ب صاروخي من جانب حركة حماس وحزب هللا.
خالل العدوان على غزة في صيف العام الماضي أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفي 
مقدمتها حركة حماس، صواريخ باتجاه منشأة نفط ومحطة توليد الكهرباء "روتنبرغ" في عسقالن، 

 وبعض هذه الرشقات الصاروخية أصابت منطقة المحطة وألحقت أضرارا.
عدوان األخير على غزة وحرب لبنان الثانية، أطلقت حماس وحزب هللا صواريخ كذلك فإنه خالل ال

 باتجاه محطة توليد الكهرباء في الخضيرة، التي تزود منطقة واسعة في إسرائيل بالكهرباء.
وقال نتنياهو خالل اجتماع لجنة االقتصاد التي ناقشت خطة الغاز الحكومية، إنه توجد في إسرائيل 

كهرباء، "وال أحد منا يفكر بأن من الصواب تجميع كافة المحطات بالدولة في مكان محطة توليد  15
واحد. وبالمناسبة، هذا المكان )محطة توليد الكهرباء في الخضيرة( تعرضت لصواريخ. إطالق 

طالق هذه الصواريخ سيتطور في المستقبل".   صواريخ متعمد، وا 
 8/12/2015، 48عرب 
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 ازدياد مظاهر اإلرهاب اليهوديمن  يحذر النائب العام اإلسرائيلي .25
حذر النائب العام اإلسرائيلي شاي نيتسان من أن ازدياد مظاهر  وكاالت:، الخليج -فلسطين المحتلة 

اإلرهاب اليهودي قد يلزم الدولة بهدم منازل مخربين يهود. وقال نيتسان خالل كلمة ألقاها في مؤتمر 
منازل نشطاء فلسطينيين فقط علمًا بأن هناك اعتداءات طعن "جلوبس لألعمال" إنه يتم حاليا هدم 

عديدة تستهدف يهودًا وليس بالعكس، ولكنه أضاف أنه إذا ما ازدادت االعتداءات اإلرهابية التي 
 يرتكبها يهود، فإن الدولة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بحقهم تطبيقًا لمبدأ المساواة.
 9/12/2015، الخليج، الشارقة

 
 عن حل وسط لمشكلة الغاز الطبيعي للبحثمبعوث من نتنياهو للقاهرة  .26

 إلىأعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنه سيوفد مبعوثًا : ف ب أ-عربي هافينغتون بوست 
القاهرة إليجاد حل وسط بعد أن قررت لجنة تحكيم دولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 

ر لشركة كهرباء إسرائيل تعويضًا عن خسائرها بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي مليار دوال 1.76
وقال نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير االقتصاد في اجتماع لجنة االقتصاد التابعة  المصري.

للكنيست، وبثت اإلذاعة العامة حديثه: "اتفقت يوم أمس االثنين مع الحكومة المصرية على أن أرسل 
القاهرة بهدف التوصل إلى حل وسط للتحدي الحاصل، وأنا مؤمن بأننا سنجد حاًل  إلىخاصًا  مبعوثاً 

 ألن هناك مصالح استراتيجية مشتركة لكال البلدين والغاز من ضمنها".
 8/12/2015، هافينغتون بوست عربي

 
 "القدس لنا" عليها شعار فلسطينيةتصادر دمى  "إسرائيل" .27

إن مسؤولي الجمارك صادروا شحنة من الدمى،  "إسرائيل"قالت : بأف  -هافينغتون بوست عربي 
وذكرت هيئة الجمارك أنها صادرت شحنة من  ملثمة بالكوفية الفلسطينية تحمل في يدها حجرًا.

 دمية تم شحنها من اإلمارات إلى ميناء حيفا ألنها "تحرض ضد إسرائيل". 4,000
دمية  4,000ك في ميناء حيفا أحبطت إدخال اإلسرائيلي بأن موظفي الجمار  2525موقع  وذكر

 دمي تحريض ضدها. "إسرائيل"تعتبرها 
 قادمون". أنايا قدس "و "القدس لنا"وأفاد البيان أن "هذه الدمى بألوان العلم الفلسطيني وتحمل عبارة 

 8/12/2015، هافينغتون بوست عربي
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 ى هدم المسجد األقصى" تنشر مقطع فيديو يدعو إلعائدون إلى جبل الهيكل"منظمة  .28

نشرت منظمة "عائدون إلى جبل الهيكل"، على صفحتها في "فيسبوك"،  وديع عواودة: -الناصرة 
القصة الحقيقية"، يدعو صراحة إلى هدم المسجد األقصى  –مقطع فيديو تمثيليا بعنوان "الحانوكا 

 نوار" العبري هذا األسبوع.األ -و"تطهيره من الخبث واألغيار" ، بالتزامن مع حلول عيد "الحانوكا
 9/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 تلتفت لخطر اليمين اليهودي المتطرف "إسرائيل"رويترز": " .29

تواجه إسرائيل منذ أكثر من شهرين موجة من الهجمات القاتلة يشنها : محمد اليماني -القدس 
قيدات التي تشهدها المنطقة تحاول فلسطينيون يستهدفون اإلسرائيليين. وفي الوقت نفسه وانعكاسا للتع

إسرائيل تقييد عنف جماعات يهودية من اليمين المتطرف عازمة على بث الفرقة مع المسلمين 
 والمسيحيين.

ففي األسبوع الماضي أعلنت الشرطة اإلسرائيلية تحقيق تقدم في قضية ترجع إلى شهر يوليو تموز 
بية يهودية" بتهمة إشعال النار في منزل فلسطيني وقالت إنها ألقت القبض على أعضاء "جماعة إرها

شهرا( ووالديه. ومازال شقيق  18دوابشة ) علىفي الضفة الغربية أدى إلى مصرع الطفل الفلسطيني 
 علي البالغ من العمر أربع سنوات يعالج في المستشفى.

على الجماعات ويوجد بجهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي )شين بيت( وحدة متخصصة يتركز نشاطها 
اليهودية وفي األيام التي سبقت هذه االعتقاالت صعد الجهاز جهوده من أجل اعتقال من يشتبه أن 

 لهم صلة باالعتداء.
وجاء ذلك في أعقاب انتقادات من األمم المتحدة وغيرها بسبب وتيرة التحقيق باإلضافة إلى مؤشرات 

ي هذه االعتداءات يغذي مشاعر الغضب بين على أن إشعال الحرائق عمدا وعدم القبض على مرتكب
 الفلسطينيين ويمثل عامال من العوامل التي أسهمت في العنف المستمر في الشهرين األخيرين.

إسرائيليا ومواطن أمريكي واحد قتلى في عمليات طعن  19وقد سقط في هذه الموجة من العنف 
طالق نار ودهس.  وا 

تمثل أقلية هامشية متطرفة فإن لها تاريخا يرجع إلى ورغم أن الجماعات اليهودية المتشددة 
 40السبعينات والثمانينات. ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن مثل هذه الجماعات نفذت نحو 

جريمة مبعثها الكراهية استهدفت فيها كنائس ومساجد وأديرة في إسرائيل والضفة الغربية منذ عام 
 نشاطها قبل ذلك إلتاحة الفرصة للمقارنة.لكنهم لم يقدموا بيانات عن  2009
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 أكسفوردويقول محللون متخصصون في شؤون إسرائيل ومن بينهم ساره يائيل هيرشهورن من جامعة 
إن عدد مثل هذه الجرائم في ارتفاع مطرد. ويأتي ذلك في وقت يشهد شعورا متزايدا بخيبة األمل بين 

تبذل من الجهد ما يكفي لتوسيع نطاق سيطرتها  المستوطنين المتشددين خشية أال تكون الحكومة
 على الضفة الغربية المحتلة وبناء المزيد من المساكن فيها لليهود.

وقد أصبح أعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة يتحدثون بصراحة وبقدر أكبر من العالنية عن 
ي غطاء الرأس آرائهم. ويرتدي بعضهم سترات سوداء بأغطية للرأس عليها صورة قرصان يرتد

 اليهودي وبالضفائر التي يظهر بها المغالون في التدين من اليهود.
وقبل أيام من اعتقال المشتبه في اعتدائهم على منزل دوابشة قضت محكمة بسجن عضو في جماعة 
ليهافا المناهضة للعرب ثالثة أعوام لدوره في إشعال النار في مدرسة لليهود والعرب في القدس في 

 مبر تشرين الثاني الماضي وكتابة شعار "الموت للعرب" على جدرانها.شهر نوف
وفي يوليو تموز سجن عضوان من جماعة ليهافا التي تنادي بالفصل الكامل بين اليهود وغير اليهود 

 وبخاصة المسلمين وذلك لدورهما في الحادث نفسه.
يهودية متطرفة" تحوم الشبهات  واتهمت الشرطة اإلسرائيلية شخصين وصفا بأنهما من أتباع "عقيدة

النار عمدا في كنيسة بالقرب من بحيرة طبرية في يونيو حزيران الماضي.  إشعالحول اشتراكهما في 
 وكتب على جدار في ذلك الهجوم نص من دعاء عبري يندد بآلهة الزيف.

اين زعيم وفي مؤشر على مدى المكانة التي اكتسبتها بعض الجماعات الهامشية وجه بنتسي جوبشت
جماعة ليهافا كلمة إلى لجنة من لجان البرلمان اإلسرائيلي الشهر الماضي خالل جلسة استماع 

 لبحث حظر الجماعة.
وفي األسبوع الماضي قال إنه قاد احتجاجا علنيا لالعتراض على إضاءة شجرة لعيد الميالد في 

ألمر باعتباره محاولة لتحويل من أنصار جماعة ليهافا في التنديد بهذا ا 20القدس وانضم لنحو 
 اليهود عن دينهم.
 * شباب التالل

 المعتقلين في الهجوم على بيت دوابشة أو تحدد عددهم. أسماءولم تذكر الشرطة 
وتحتجزهم الشرطة وقائيا بمقتضى قوانين تطبق في العادة على المشتبه بهم من المسلحين 

دون توجيه اتهام لهم لمدة ستة أشهر قبل إجراء  الفلسطينيين وهو ما يعني أن من الممكن احتجازهم
 مراجعة قضائية لوضعهم.
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عاما( حفيد الحاخام المتطرف  24لكن الشرطة أكدت في أغسطس آب أنها تحتجز مئير إتينجر )
رابطة الدفاع اليهودية وحزب كاخ الذي حظرته إسرائيل عام  أسسمئير كاهانا األمريكي المولد الذي 

 با عنصريا.باعتباره حز  1988
تينجر شخصية معروفة في إسرائيل بين مجموعة من المستوطنين القوميين المتطرفين يشار إليها  وا 
كثيرا على أنها شباب التالل بسبب أعمارهم وألن كثيرين منهم نشأوا في مواقع استيطان غير قانونية 

 على تالل في الضفة الغربية المحتلة.
قون تفسيرا متشددا للتوراة بما في ذلك الرغبة في إنهاء الحكم ويتبع أعضاء الجماعة حاخامين يطب

 الديمقراطي في إسرائيل والعودة لحكم ملك يهودي.
فرد  200وتقدر هيرشهورن المتخصصة في جماعة شباب التالل أنه ربما يزيد عدد أعضائها عن 

 لكنها تقول إنهم يزدادون نفوذا وصفاقة.
بالحكومة اإلسرائيلية" وقدرت أن ظهورهم بدأ في  لإلطاحةيتطلعون وقالت "لقد أعلنوا أنهم فوضويون 

منتصف العقد األول من األلفية الثالثة رغم أن لهم أسالفا في الحركة اليهودية السرية خالل 
 الثمانينات.

وأضافت "ليس لهم فكر حقيقي حتى إذا تم تصويرهم على هذا النحو. هم الجيل الثاني والثالث من 
 طنين" مشيرة أن لكثيرين منهم جذورا أمريكية.أسر المستو 

وثمة شبهات أن شباب التالل متورطون فيما يطلق عليه هجمات "جباية الثمن" التي تعرضت فيها 
مساجد وبيوت فلسطينية بل وأهداف إسرائيلية في بعض األحيان للتخريب وكتابة الشعارات عليها 

 ة."النتزاع ثمن" معارضة المستوطنات اإلسرائيلي
وليس من الواضح ما إذا كانت هناك صالت بين جماعات ليهافا وشباب التالل وجباية الثمن 
وغيرها من جماعات اليمين المتطرف. ويبذل المشتبه فيهم المعتقلون في الهجوم على بيت دوابشة 

 كل ما بوسعهم لضمان عدم إماطة اللثام عن أنشطتهم.
ن من السابق  أردانعاد ويوم الجمعة قال وزير األمن الداخلي جل إن الشرطة مازالت تجمع األدلة وا 

 " أن ينهاروا تحت ضغط االستجواب.جداً  ألوانه تقديمهم للمحاكمة ووصفهم بأنهم "من الصعب جداً 
 وذكرت صحف إسرائيلية أن المشتبه بهم ال يتحدثون ويرددون المزامير بالعبرية بال كلل.
 8/12/2015، وكالة رويترز لألنباء
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 باالختناق خالل مواجهات وسط القطاع  إصابات .31
أطلقت قوات  أنعدد من المواطنين باالختناق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد  أصيب :غزة

 االحتالل، مساء الثالثاء، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المتظاهرين.
لشريط الحدودي في محيط موقع "المدرسة" ، بأن جنود االحتالل على اإخباريةوأفادت مصادر 

العسكري شرق البريج أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الذين 
 تجمعوا قرب السياج الفاصل الحدودي، ما أدى إلى وقوع إصابات باالختناق بالغاز المسيل للدموع.

 8/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 طفل بالرصاص الحي بالبطن في الجلزون  ابةإص .31

طفل بالرصاص الحي في البطن خالل  إصابةأكدت وزارة الصحة،  :"القدس" دوت كوم - رام هللا
غرفة العمليات  إلىوأضافت الوزارة، أن الطفل ادخل  مواجهات مع االحتالل قرب مخيم الجلزون.

 حالته الصحية. في مجمع فلسطين الطبي، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن
 8/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 مقتل "الغزاوي" الذي هد د حماس بغارة لطيران التحالف الدولي في حلب .32

 يعيسى اللقطة الملقب بـ"أب الفلسطينيتداول ناشطون على موقع التواصل االجتماعي نبأ مفاده أن 
 مدينة حلب السورية قبل أيام. تل بغارة لطيران التحالف الدولي فيعائشة الغزاوي"، قُ 
 عاما(، ابن مخيم البريج في غزة، هدد حركة حماس بالقضاء عليها. 23وكان "الغزاوي" )

وقال ناشطون في غزة إن عيسى اللقطة لم يكن ملتزما باألصل، وكانت شخصيته ضعيفة بين 
 أقرانه.

 8/12/2015السبيل، عمَّان، 
 
 في قطاع غزة غمرته المياه علقوا في نفق مواطنا   14رفح: إنقاذ  .33

علقوا في نفق في قطاع غزة قرب الحدود  أنمس، بعد أمواطنا  14 إنقاذتم  :نادر القصير - غزة
المواطنين كانوا  إنوقالت هيئة الدفاع المدني في غزة  المياه وانهار جزء منه. أغرقتهالمصرية بعدما 

 مياه.يعملون داخل النفق شرق نقطة حدود رفح عندما غرق بال
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 المياه.  أغرقتهحوصروا لساعات في النفق عندما  14 الرجال الـ أن اإلعالموذكر شهود عيان لوسائل 
مترا،  40وأكدت مصادر متعددة ان المياه وصلت إلى عمق كبير جدا داخل األنفاق يصل إلى 

وبذلك فشلت محاوالت بعض أصحاب األنفاق للنزول إلى أعماق كبيرة تفاديا النهيارات أنفاقهم من 
المياه إال أن المياه وصلت إلى تلك األعماق، وتسببت بانهيارات ما حدا بالعديد منهم لتركها، وسحب 

لت في سحب مضخات سحب المياه فش أنمعداتهم منها خشية على حياة العاملين فيها خاصة 
المياه، التي تنهمر بقوة داخل تلك األنفاق، وتسببت في تصدعها وانهيارات خطيرة فيها، باإلضافة 
إلى أن العمل فيها أصبح مخاطرة جسدية ومالية بسب التكلفة العالية التي يحتاجها الحفر في تلك 

 األعماق.
 9/12/2015، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 قانون "المقاتل غير الشرعي"تعيد تفعيل  "إسرائيل" .34

، بأن محكمة االحتالل المركزية "حسام"أفادت جمعية األسرى والمحررين  :"القدس" دوت كوم -غزة
عاما( من مدينة غزة إلى  48في مدينة بئر السبع حولت األسير التاجر منير إسماعيل حمادة )

 أشهر. 6االحتجاز، تحت قانون ما يسمى بـ"المقاتل غير الشرعي" لمدة 
إلى أن االحتالل شّرع قانون المقاتل غير الشرعي لمواصلة اعتقال المواطنين من  "حسام"وأشارت 

، ويتم بموجب هذا القانون اعتقال األسير إلى 2005قطاع غزة بعد انسحابه منه بشكل كامل عام 
 فترات مفتوحة دون تقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم.

 8/12/2015قدس، ، الموقع صحيفة القدس
 
 غزة: طلبة يعتصمون أمام معبر رفح  .35

واصل طلبة من قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، اعتصامهم أمام  :"القدس" دوت كوم -غزة
 بوابة معبر رفح البري جنوب القطاع للمطالبة بفتحه.

سفر وااللتحاق وناشد الطالب أكثر من مرة السلطات المصرية بإعادة فتح المعبر لتمكينهم من ال
 بجامعتهم في الخارج، مطالبين في الوقت ذاته الجهات الفلسطينية بالتدخل للسماح لهم بالسفر.

 8/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
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 إصابات بالرصاص والمطاط بمواجهات عقب تشييع جثمان الشهيد شاهين في بيت لحم .36
آخرون بالرصاص المعدني  8 أصيبأصيب أربعة شبان بالرصاص الحي، فيما  عبد الجواد:

باالختناق، وذلك خالل مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مسجد  20 أصيبالمغلف بالمطاط، كما 
 بالل بن رباح، في بيت لحم، ومخيم عايدة، وبلدة تقوع.

تشييع جثمان  إثرواندلعت المواجهات في محيط مسجد بالل بن رباح قبالة جدار الفصل العنصري، 
 اقتحام جنود االحتالل للمخيم. أثناءوأزقة مخيم الدهيشة  أحياءمالك شاهين، وفي الشهيد 

جنود االحتالل الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل  أطلقوحسب مصادر صحافية فقد 
، بالرصاص آخرونخمسة  أصيبشبان بالرصاص الحي، فيما  أربعة إصابة إلى أدىللدموع، ما 
ت اختناق، خالل المواجهات في محيط مسجد بالل بن رباح، وقد رد عشرات بحاال 12المطاطي، و

 الشبان الغاضبين برشق جنود االحتالل بالحجارة، والقنابل الحارقة.
 9/12/2015يام، رام هللا، األ

 
 دونما  جنوب طولكرم 26االحتالل يجرف  .37

نوب طولكرم، تمهيدا دونمًا من أراضي عزبة شوفة ج 26طولكرم: جّرفت قوات االحتالل امس 
آليات وجرافتين عسكريتين، رافقها مستوطنون من مستوطنة "يفني  5لمصادرتها، بعد اقتحام العزبة بـ 

وهدمت اآلليات بيوتًا بالستيكية زراعيا في العزبة،  كم. 3حفيس" التي تبعد عن العزبة أكثر من 
 عاما، لمصادرتها. 15رض لمدة وجّرفت األراضي المزروعة بحّجة أن مالكيها لم يستصلحوا األ

 9/12/2015يام، رام هللا، األ
 

 : القبض على عرب في الناصرة مؤيدين لـ"داعش""إسرائيل" .38
)الشاباك( أمس عن اعتقال مجموعة من  اإلسرائيليالعام  األمنأ ف ب: كشف جهاز  -القدس 

"داعش"  اإلسالميةلة العرب في مدينة الناصرة قامت بتنظيم مجموعة مؤيدة وداعمة لتنظيم الدو 
 وخططت لتنفيذ عمليات "معادية وجرائم" تتضمن استخدام السالح.

العام سمح بنشر اعتقال خمسة من  األمنوقالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة نقال عن "جهاز 
واوائل تشرين الثاني الماضيين من سكان الناصرة بتنظيم  األولشهر تشرين  أواخرالمشتبه بهم في 

 المحظور". اإلرهابي -داعش  - اإلسالميةمجموعة داعشية منتمية ومؤيدة وداعمة لتنظيم الدولة 
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 كما حكم على عدد آخر بالسجن بسبب محاولتهم القتال في سورية بحسب مصادر قضائية.
 9/12/2015يام، رام هللا، األ

 

 ملتقى التضامن مع فلسطين: األولوية لدعم االنتفاضة .39
الملتقى الدولي الثالث للتضامن في بيروت افتتح، أمس، في فندق "الساحة" : يرقاسم قص -بيروت 

شخصية عربية وأجنبية ناشطة لدعم القضية الفلسطينية من  300مع فلسطين بحضور حوالي 
مختلف أنحاء العالم. والعنوان األساسي للملتقى هو البحث في كيفية دعم االنتفاضة الفلسطينية 

عملية من أجل تكثيف الجهود العالمية الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب المتجددة ووضع خطط 
 الفلسطيني.

ألقى رئيس الحملة الشعبية العالمية لمواجهة الجدار الفاصل واالستيطان  وفي جلسة االفتتاح
الصهيوني صالح الخواجا كلمة شدد فيها على ضرورة العمل بكل الوسائل من أجل دعم االنتفاضة 

عدة لجان عملية وا عالمية  إلىتوزع المشاركون  وقد كل أشكال االستيطان واالحتالل.  ومواجهة
 وحقوقية وجماهيرية لوضع أفكار واقتراحات عملية لدعم االنتفاضة.

من خالل استكمال جلسات اللجان، على أن تعقد طاولة نقاش  األربعاءوسيتابع الملتقى أعماله اليوم 
قرار الن قاط الرئيسية في البيان الختامي، وبعد كلمات الختام لشخصيات لبنانية مفتوحة لمناقشة وا 

وفلسطينية وعربية ودولية سيتم تكريم عدد من الشخصيات والجمعيات والمؤسسات التي قّدمت 
 .عطاءات مميزة لدعم الشعب الفلسطيني واالنتفاضة الشعبية

 9/12/2015السفير، بيروت، 
 
 انتفاضة القدس"مؤتمر شبابي بغزة يدعو لدعم " .41

فلسطين"، إلى استمرار انتفاضة القدس ودعمها وتطويرها،  –دعا "ائتالف شباب االنتفاضة : غزة
 الفتًا إلى أّن الخالص يكمن في التوحد خلف خيار مقارعة المحتل ومقاومته بكافة األشكال.
ائمة سوداء وكشف فادي الشيخ يوسف عضو ائتالف شباب االنتفاضة، عن نية االئتالف إصدار ق

بأسماء كل من يتجرأ على الوقوف في وجه االنتفاضة أو يعمل على محاربتها، وقال: "نحن نستشعر 
خمادها".  المحاوالت اإلقليمية والفلسطينية لاللتفاف على انتفاضة القدس ومحاصرتها وا 
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لثالثاء فلسطين" األول، والذي عقد بغزة يوم ا–جاء ذلك خالل مؤتمر "ائتالف شباب االنتفاضة 
 بمشاركة مئات الشباب وقادة الفصائل والوجهاء والنواب.

 8/12/2015، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 دعوات يهودية القتحام األقصى وأداء طقوس تلمودية داخله .41

فادي أبو سعدى: تجددت عمليات اقتحام المسجد األقصى في القدس المحتلة من قبل  - رام هللا 
ليهودية المتطرفة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية منذ ساعات صباح أمس الثالثاء من الجماعات ا

خالل باب المغاربة األقرب إلى المسجد وتحت حراسة عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع 
 في شرطة االحتالل. 

صى وأطلقت دعوات من قبل منظمات الهيكل المزعوم لشن حمالت اقتحام واسعة للمسجد األق
وفعاليات تهويدية في مدينة القدس المحتلة على مدار أيام عيد األنوار العبري "الحانوكا" والذي بدأ 

ليه ما تسمى منظمة أمناء الهيكل إلقامة مسيرة كبرى إاألحد ويستمر حتى الخميس القادم. ودعت 
 تنطلق من القدس القديمة متجهة نحو باب المغاربة القتحام المسجد األقصى. 

عتبرت أخطر الدعوات هي التي وجهتها مجموعات نساء ألجل الهيكل ومنظمة العودة إلي جبل وا 
بمناسبة ما أسمته إتمام منظمة  األقصىالهيكل ومنظمة طالب ألجل الهيكل لتكثيف اقتحام المسجد 

 "راجعون إلى جبل الهيكل" المتطرفة السنة الثالثة النطالقتها على يد رفائيل موريس.
اليات اليوم الثالث لعيد الحانوكا العبري منذ الساعة السابعة من صباح أمس الثالثاء وبدأت فع

بمحاضرة للمتطرف يسرائيل آرائيل الذي يعد من كبار حاخامات الهيكل وهو مؤسس معهد الهيكل 
الثالث بحضور الحاخام المتطرف يهودا غليك. وتم إشعال الشمعة الثالثة لعيد الحنوكاة التلمودي 

 م باب المغاربة من أبواب األقصى المخصص القتحامات المستوطنين وقوات االحتالل فقط.أما
 9/12/2015، لندن، القدس العربي
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شهيد... طفل يتبرع بمدخوله من بيع القهوة ونساء يبعن أساورهن  منزلبعد أحداث شعفاط وهدم  .42
 الذهبية
عفاط على تخوم القدس المحتلة بالغريب على "القدس العربي": لم يكن ما حدث في مخيم ش –رام هللا 

الشعب الفلسطيني، فما أن انتهت العملية العسكرية اإلسرائيلية والتي هدم فيها منزل شهيد فلسطيني، 
 حتى تداعى أهل الخير في المخيم وجهزوا منزاًل كاماًل لعائلة الشهيد في غضون ساعات قليلة.

على وجه الخصوص تجاه ما فعله أهالي المخيم "أن هذه وكانت ردة الفعل الفلسطينية في الشارع 
 هي فلسطين التي نعرف ونحب وهذه هي ثقافة االنتفاضة األولى التي تربينا عليها".

وما أن هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي منازل أسرى في مدينة نابلس تتهمهم بتنفيذ "عملية بيت 
م أهل الخير في المدينة وأطلقوا حملة حملت عنوان فوريك"، التي قتل فيها مستوطنون يهود، حتى قا

"إعمار منازل األحرار". ووضعت صناديق زجاجية في أماكن محددة في شوارع المدينة وبدأ أهالي 
 المدينة بالتبرع بمبالغ مالية إلعمار المنازل شملت النساء الالتي قمن ببيع أساورهن الذهبية.

ي اليوم األول فقط جمع مبلغ يقارب الثالثين ألف دوالر. وهو ما وأعلن القائمون على الحملة أنه تم ف
 اعتبر مبلغا ممتازا في الحملة خاصة أنها لم تنتقل بعد إلى بقية أرجاء مدينة نابلس.

لكن أجمل ما حدث خالل اليوم األول للحملة في نابلس وتناقله المواطنون في سائر أرجاء فلسطين 
همة في إعادة إعمار منازل األحرار، جاء طفل يبيع القهوة فاشترى فهو أنه بالقرب من مكان المسا

منه عدد من المواطنين هناك. وعندما قام بأخذ ثمن القهوة قام بإيهامهم أنه ذهب من المكان. لكن 
شخصًا آخر من الحضور شاهد طفل القهوة وقد عاد وتبرع بثمن القهوة التي باعها لصالح بناء 

عدها قام أحد المواطنين وهو من مدينة نابلس بانتظار الطفل في المكان ذاته وب منازل أحرار نابلس.
حتى عاد مرة أخرى وقام بمكافأته على ما قام به من عمل نبيل بدون أن ينتظر أي مقابل. واعتبر 

في مقابل هبة أهالي شعفاط وبعدهم أهالي  –لكن  الكثيرون أن هذا الطفل هو "الوطن الحقيقي".
أثيرت في الشارع الفلسطيني عدة أسئلة حول األموال الرسمية للسلطة  –د سواء نابلس على ح

الفلسطينية ودور الحكومة الفلسطينية في دعم المواطنين وصناديق االستثمار سواء التابعة للسلطة 
 الفلسطينية أو الشركات الخاصة أو منظمة التحرير الفلسطينية.

 9/12/2015، لندن، القدس العربي
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 طنون يهاجمون فلسطينيا في الخليل ويحاولون قتلهمستو  .43
، مواطنا فلسطينيًا، وأطلقوا النار عليه قرب قرية "يطا" جنوبي الخليل إسرائيليونهاجم مستوطنون 

وذكر راتب الجبور منسق "اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان" في  محاولين قتله.
النار، مساء االثنين، على  أطلقواالثاء، أن مجموعة من المستوطنين "يطا"، لـ "قدس برس"، يوم الث
 عامًا( في منطقه "مغاير العبيد" في "مسافر يطا" جنوبي الخليل. 32المواطن كامل شحادة مخامرة )

وأشار الجبور إلى أن المواطن مخامرة تمكن من اإلفالت من المستوطنين أثناء مالحقته باتجاه أحد 
 ة دون أن يصاب برصاصهم.المناطق الوعر 

 8/12/2015، قدس برس
 

 فلسطينيا بينهم أسرى محررين بالضفة 21االحتالل يعتقل  .44
مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى  21اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم الثالثاء، ما ال يقل عن 

 بية المحتلة.محررين، خالل حملة دهم وتفتيش واسعة نفذتها في مختلف مناطق الضفة الغر 
فلسطينيًا ممن  14" العبري، أن جيش االحتالل قام الليلة الماضية، باعتقال 0404وذكر موقع "

متهمين بممارسة أنشطة  16يصفهم بـ"المطلوبين" لقواته، في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، من بينهم 
االعتقاالت تمت في مدن وأوضح الموقع العبري أن  تتعلق بالمقاومة ضد االحتالل والمستوطنين.

 فلسطينيين منها على األقل. 7طولكرم، وقلقيلية، ورام هللا، وبيت لحم، والخليل التي تم اعتقال 
من جهته، ذكر مراسل "قدس برس" في الخليل، أن قوات االحتالل اقتحمت المدينة واعتقلت األسير 

فرج عنه من سجون االحتالل في المحرر زياد القواسمي بعد دهم منزله، علما بأنه أسير محرر أ
 .عاما في سجون االحتالل بشكل متواصل 13شهر أيلول )سبتمبر( الماضي، بعد قضائه 

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر زايد سلمان، من قرية رامين قضاء 
أفرج عنه قبل أشهر  طولكرم، بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته، وكان قد تزوج حديثا بعد أن

 عاما فيها بشكل متواصل. 14في سجون االحتالل بعد قضائه 
 8/12/2015، قدس برس
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 تقرير: تعاظم معاناة فلسطينيي سورية في لبنان .45
يشكو فلسطينيو سورية في لبنان من تجاهل "األونروا" والمؤسسات اإلنسانية لمعاناتهم التي تفاقمت 

العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية، في تقرير لها يوم  وقالت مجموعة في فصل الشتاء.
الثالثاء: "إن الالجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون أحوااًل صعبة في ظل ظروف قاهرة وفقر 

 مدقع".
وأشارت إلى أن العديد من العائالت محرومة من االشتراك في توصيل الكهرباء لمنازلهم من إنارة 

 على تأمين المحروقات للتدفئة.وتدفئة مع عدم قدرتهم 
وكانت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( قد علقت مساعداتها النقدية الشهرية 
لبدل اإليواء المقدمة لالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية، كما تراجعت إلى الحّد األقصى 

سسات المجتمع المدني لالجئين القادمين من المساعدات التي كانت توّفرها الجمعّيات األهلّية ومؤ 
 سورية عمومًا.

الجئًا موزعون على  45,000وُيقدر عدد الالجئين الفلسطينيين الفارين من سورية إلى لبنان بـ 
 المخيمات الفلسطينية، ويقطن معظمهم في المخيمات الفلسطينية المكتظة أصاًل بالسكان.
 8/12/2015، قدس برس

 
 ني" يحتفل بانضمامه لألمم المتحدة في البرلمان البريطاني"العودة الفلسطي .46

أكد مدير "مركز العودة" الفلسطيني في بريطانيا ماجد الزير، أن حق الفلسطينيين في العودة إلى 
 التنازل عنه. إمكانيةديارهم التي هجروا منها تضمنه كل القوانين والمواثيق الدولية، وأنه ال أحد يملك 

ي كلمة له أمام احتفال أقامه "مركز العودة الفلسطيني" في إحدى قاعات مجلس وأوضح الزير، ف
(، بمناسبة حصوله على العضوية االستشارية في األمم 12|7ثنين )العموم البريطاني مساء اإل

 المتحدة، أن عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم تمثل أحد جوهر القضية الفلسطينية.
العالم اليوم بدأ ينتبه إلى أهمية قضية الالجئين الفلسطينيين، كأحد أهم القضايا وأشار الزير إلى أن 
اإلسرائيلي، وأن حصول مركز العودة على العضوية االستشارية في األمم -في الصراع العربي 

 المتحدة، دليل واقعي على ذلك.
 8/12/2015، قدس برس

 



 
 
 
 

 

 31 ص                                              3777 العدد:        9/12/2015 األربعاء التاريخ: 
  

ل أسيرا  مقعدا  لالعت .47  قال اإلداريجنين.. سلطات االحتالل تحو 
(، قرارًا إداريًا باعتقال أسير فلسطيني مقعد من 12|8أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الثالثاء )
وأفادت عائلة األسير المقعد  شهور قابلة للتجديد. 6مدينة جنين، ومددت آلخر من رام هللا، لمدة 

سلطات االحتالل، أصدرت أمرًا عدنان حمارشة لـ "قدس برس" أن محكمة "سالم" العسكرية التابعة ل
شهور قابلة للتجديد، مشيرة إلى أنه يقبع حاليًا في "معبار مجدو" التابع  6إداريًا بحق نجلها لمدة 

 لالحتالل.
وأشارت العائلة إلى أن نجلها كان قد تعرض لـ "جلطة دماغية" خالل اعتقاله لدى االحتالل سابقًا، 

كرسي خالل اعتقاله وبعد تحرره". مبينة أنه اعتقل لدى االحتالل "ما أدى إلصابته بشلل جعله قعيد ال
 عامًا بشكل متقطع. 13أكثر من مرة وأمضى في السجون اإلسرائيلية ما يقارب الـ 

 8/12/2015، قدس برس
 
 محمد الدلو يتحدى اإلعاقة ويحترف رسم "اإلنمي" .48

طموحات وتطلعات الشاب لم يشكل المرض أي عائق يمكن أن يوقف  :"القدس" دوت كوم -غزة
محمد الدلو الذي بلغ الشهر الماضي عشرين عاما من العمر امضى معظمها قعيدا يبحث عما 

 ُيطلق طاقاته ويجسد عشقه للحياة والعطاء.
بقلم رصاص وورقة بيضاء حقق محمد الدلو نجاحا الفتا لكل من اطلع على إبداعاته حيث كان 

انتصر على مرض ضمور العضالت وااللتهابات الصدرية مميزا في رسم "االنمي" )الكرتون( و 
صرارهوالكسور المختلفة التي عاناها منذ والدته بقوة عزيمته   .وا 

الدلو أنه بدأ ينمي موهبته منذ صغره وهو في عزلته، إلى أن بدأ بإخراجها إلى العلن بدعم  وأوضح
بر الماضي الذي صادف عيد / نوفماألولعائلته وأصدقائه الذين عملوا في الخامس من تشرين 

ميالده على مفاجأته بترتيب معرض رسم "انمي" له أطلقوا عليه اسم "االنمي حياتي" في إحدى 
القاعات العامة بمدينة غزة وسط حضور كبير من المواطنين الذين توافدوا لمشاهدة رسوماته التي 

 الفلسطينية. شملت عددا من شخصيات األلعاب وأفالم الكرتون وصور بعض الشخصيات
حيث كنت أتعلم  اإلنترنتوقال الدلو "رغم ذلك إال أنني استطعت تنمية موهبتي في الرسم من خالل 

من اليوتيوب وفيسبوك وأطبق بشكل عملي على الورق" مشيرا إلى أن أسرته وفرت له االحتياجات 
 واألدوات التي تلزمه للرسم ودعمته وشجعته باستمرار.
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مال تعليمه ويستعد لاللتحاق بكلية الفنون رغم الصعوبات التي تعترض طريقه ويصر الدلو على استك
 ال سيما ما يتصل بتنقله.

 8/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 
 إللغاء غرامة مصر اإلسرائيليتساوم شركات استيراد الغاز  المصرية الحكومة .49

وقعت مذكرات  التيت الخاصة أحمد إسماعيل: تعتزم الحكومة المصرية االجتماع بالشركا كتب
من الحقول اإلسرائيلية، إلبالغهم رفض الحكومة استيراد الغاز  الطبيعيتفاهم بشأن استيراد الغاز 

رفيع المستوى، طلب عدم  حكومي، وفقا لمصدر التقاضيحال استمرار إجراءات  فيمن تل أبيب 
من خالل الشركات  سرائيلياإلوبحسب المصدر، ستسعى الحكومة للضغط على الجانب  نشر اسمه.

تعتزم استيراد الغاز منه، بهدف إرغام إسرائيل على التنازل عن قضايا التحكيم المقامة ضد  التي
 مليار دوالر. 1.76الشركات المصرية، باإلضافة إلى التنازل عن التعويض المقدر بـ

قضت لها بتعويض قدره  وكانت شركة كهرباء إسرائيل قد أعلنت أمس األول، أن محكمة تحكيم دولية
 مليار دوالر، إضافة إلى الفوائد والنفقات القانونية. 1.76

وأعلنت شركات طاقة إسرائيلية، أمس، إنها ستسعى إلى إجراء محادثات مع مستوردين محتملين 
مصر، بعد يوم من قرار القاهرة تجميد المفاوضات لحين تسوية النزاع مع  في الطبيعيللغاز 

 طبيعيغاز  حقلي فيتملك حصصا  التية إلى أن مجموعة ديليك اإلسرائيلية إسرائيل، مشير 
عملية إبرام صفقات  فيقضية التحكيم وسيمضون قدما  فيإسرائيليين كبيرين وشركاؤها، "ليسوا طرفا 

 مصر". فيتصدير مع الشركات التجارية 
مصريين بقيادة  أعمال وقد أعلنت شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لمجموعة من رجال

شركة طاقة عربية، قد  فيعالء عرفة، صاحب مجموعة العرفة جروب، وخالد أبوبكر المساهم 
عاما، حيث  15قائم لمدة تصل إلى  بحريوقعت اتفاقا أوليا لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب 

دة عشر سنوات تحصل دولفينوس على ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لم
للحكم الصادر  القانونيووفقا للمصدر، فإن الحكومة المصرية تراجع حاليا الموقف  سنة. 15إلى 

، مع شركة االستشارات الفرنسية )شيرمان أند سترلينج( لإلسراع بالتقدم بطعن الحاليبداية األسبوع 
هات السيادية لبحث على الحكم، مشيرا إلى أن الحكومة اجتمعت فور اإلعالن عن الحكم مع ج

 .المصريالموقف 
 8/12/2015، الشروق، مصر
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 "إسرائيل"لمشروع استيراد الغاز من  : ال خطط حاليا  األردنية الحكومة .51

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف انه ال يوجد اآلن أية خطط  :المنسي جهاد -عّمان 
 .يللمشروع للغاز ضمن األراضي التي تحتلها إسرائ

، حيث "إسرائيل"على سؤال للنائب رلى الحروب، حول صفقة الغاز مع  كالم الوزير سيف جاء رداً 
سيف إلى "أن الموضوع توقف عند مذكرة التفاهم األولية التي تم توقيعها مع شركة انيرجي  أشار

 األمريكية".
نيرجي" األمريكية، وكانت شركة الكهرباء الوطنية األردنية وقعت قبل أشهر مع شركة "نوبيل ا

المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية، مذكرة تفاهم، بحيث يتم بموجبها 
 المقبلة. 15توريد الغاز الطبيعي اإلسرائيلي لألردن للسنوات الـ

 9/12/2015، الغد، عم ان
 
 ة وتسلم الشعوب زمام أمورهاتخشى الفوضى العربي "إسـرائيل"مركز دراسات الشرق األوسط: ندوة ب .51

عقد مركز دراسات الشرق األوسط صالونه السياسي تحت عنوان "الوضع : حمدان الحاج -عّمان 
االستراتيجي إلسرائيل في ظل التحوالت السياسية في المنطقة العربية"، حيث قدم مداخالت رئيسية 

ة حيفا، والدكتور نظام بركات فيه كل من الدكتور مهند مصطفى أستاذ العلوم السياسية في جامع
أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، والفريق المتقاعد الدكتور قاصد محمود الخبير العسكري 
واالستراتيجي، وأدار الصالون الخبير العسكري واالستراتيجي اللواء المتقاعد محمود إرديسات 

 سكريين.بمشاركة ثلة من األكاديميين والخبراء والسياسيين والع
وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا الدكتور مهند مصطفى إلى ثالث مراحل من ردود 
الفعل اإلسرائيلية مع األحداث في المنطقة العربية، حيث وصف المرحلة األولى بالصدمة إلسرائيل 

صرية؛ حيث تركز التي تفاجأت بالثورات العربية والتزمت حالة الترقب والصمت خاصة بعد الثورة الم
الهاجس لدى إسرائيل بالحفاظ على معاهدة السالم مع مصر، فيما لجأت في المرحلة الثانية إلى 
التكّيف مع المتغيرات في المنطقة العربية والتركيز على العامل األمني للحفاظ على أمنها وتعزيز 

أطراف المنطقة العربية كأثيوبيا  قدراتها العسكرية واالستخباراتية، كما عادت لسياسة بناء تحالفات مع
 وجنوب السودان واليونان وقبرص.

وأضاف مصطفى أن إسرائيل لجأت في المرحلة الثالثة إلى بناء استراتيجية سياسية إلى جانب 
االستراتيجية األمنية، من خالل استغالل حالة الفوضى في المنطقة العربية لتأجيل الموضوع 
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ل دوليًا، وهو ما مكَّن إسرائيل من استمرار احتاللها لألراضي الفلسطيني وتكريس هذا التأجي
 الفلسطينية وتعزيز عمليات االستيطان والتهويد.

وخلص مصطفى إلى أن إسرائيل تعتقد أنها تعيش لحظة استراتيجية هامة جدًا في تاريخها في ضْوء 
رية أن تستغل هذه الحالة أن المنطقة العربية تعيش أضعف حاالتها، وهو ما يوجب على الدولة العب

وتعزز مكانتها االستراتيجية وعالقاتها مع دول المنطقة، غير أن إسرائيل تُقر بأن الموضوع 
الفلسطيني سيبقى عائقًا أمام تعزيز وضعها االستراتيجي في اإلقليم، ال سيما في ظل التقديرات بأن 

 سلبًا على مكانة إسرائيل وأمنها. هذه الحالة العربية لن تستمر وأن تغيرات يمكن لها أن تؤثر
-العربيمن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور نظام بركات أن القضية الفلسطينية والصراع 

لم يعد على سلم أولويات الدول العربية في ضوء تزايد الصراع الداخلي واالستقطاب  اإلسرائيلي
في إقامة أنظمة ديمقراطية، إضافًة إلى استمرار حالة المذهبي واإلقليمي، وعدم نجاح الثورات العربية 

 عدم االستقرار في المنطقة.
وأكد بركات أن أبرز المخاوف التي كانت لدى إسرائيل في بداية الربيع العربي تمثلت بالخوف من 
استالم الشعوب زمام األمور في دولها ما اعتبرته إسرائيل خطرًا عليها نظرًا للرفض الشعبي لوجود 

سرائيل، إضافًة إلى المخاوف من صعود التيار اإلسالمي، وِحْرص إسرائيل على المحافظة على إ
معاهدات السالم، معتبرًا أن الهاجس األساسي إلسرائيل يتمثل بمشكلة شرعية وجودها في المنطقة 

 وعدم قبولها، خاصة على مستوى الشعوب.
ر بركات إلى تركيز إسرائيل على الخيار العسكري، وحول التعامل اإلسرائيلي مع البيئة اإلقليمية، أشا

ولجوئها للقوة العسكرية كما جرى في غزة، إضافة إلى خلق الفوضى والصراعات الداخلية باستخدام 
أطراف داخلية وتوظيفها بعد التدخل المباشر، مع إعادة النظر في بناء تحالفات إقليمية من جديد 

األقليات العرقية واإلثنية في المنطقة العربية لتشجيع مطالبها ما وتوسيع دائرة تحالفاتها، واستغالل 
 يتسبب بانشغال الدول العربية بالسيطرة وتحقيق األمن الداخلي على حساب الصراع مع إسرائيل.

وأشار الخبير العسكري واالستراتيجي الدكتور قاصد محمود في مداخلته إلى أن نقاط القوة 
تقوم على التخطيط السليم بعيد المدى وبناء التحالفات المصلحية مع القوى االستراتيجية اإلسرائيلية 

العظمى والمؤثرة، وبناء القوة القادرة دائمًا على تحقيق التفوق النوعي على مصادر التهديد المجتمعة 
المحيطة بها، وتوفر سياسة ردع فعالة، والقدرة على إضعاف وتشتيت مصادر التهديد والتفوق 

 وغياب فرص التحالف بين مصادر التهديد. واإللكترونياتي االستخبار 
وفي المقابل اعتبر محمود أن أبرز نقاط ضعف إسرائيل تتمثل بضعف شرعية الوجود، وهشاشة 

 المجتمع اإلسرائيلي البنيوية والعوامل الديموغرافية الداخلية والشعور الدائم بالخطر.
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تي تواجه إسرائيل، أكد محمود أن التحدي األبرز إلسرائيل وحول التهديدات والتحديات االستراتيجية ال
هو المقاومة بكافة أشكالها، وصعود الحركات اإلسالمية، موضحًا أن الفوضى التي تشهدها المنطقة 
ُتمثل التحدي األكبر إلسرائيل والذي قد يتحول إلى تهديد، خاصًة أن جزءًا رئيسيًا من أمن إسرائيل 

إسرائيل والنظام السياسي العربي على وجودها، ولذلك فإن حدوث الفوضى مبنٌي على توافق بين 
سيعيد األمور إلى نقطة الصفر وسيهدم ما بنته إسرائيل طوال السنوات الماضية، حيث سيتوجب 
عليها التعامل مع الشعوب العربية التي ال تزال تعتبر إسرائيل العدو األول، وهو ما ُيفسر خشية 

في األراضي الفلسطينية وانهيار السلطة وعدم ضْبط الواقع الفلسطيني واحتمال  إسرائيل من الفوضى
 تصاعد االنتفاضة الفلسطينية، بعد ما حققته السلطة من ضبط أمني.

 9/12/2015، ، عم انالدستور
 
 بالفساد الفلسطينية والسلطة عباسكيري لم يلمح التهام  الواليات المتحدة: .52

باسم الخارجية األمريكية جون كيربي، "إن الوزير جون كيري لم يشر إلى  : قال الناطقوفا-رام هللا 
أن الرئيس محمود عباس أو السلطة الفلسطينية متورطون في الفساد، أو يقصد اإلدالء بأي تصريح 
جديد بشأن هذه المسألة، وكان يكرر نقطة أساسية حققناها منذ فترة طويلة عن أهمية الشفافية 

عما ورد في كلمة كيري، في معهد بروكنجز/  ف كيربي في بيان توضيحي رداً واضا والمساءلة".
منتدى سابان منذ يومين: انه المبدأ الذي ينادي به الرئيس عباس نفسه، فالواليات المتحدة ال تزال 
ملتزمة بمواصلة مساعدة السلطة الفلسطينية على تطوير مؤسساتها، واالستمرار في العمل بشكل 

طة الفلسطينية لتحسين سيادة القانون، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز وثيق مع السل
الحماية لحقوق اإلنسان، ونعترف بالتقدم الذي تم إحرازه حتى اآلن على هذه الجهود وغيرها في 

وتابع: الوزير كيري لم يقل "إن القيادة الفلسطينية تعمل في التحريض"،  "إطار بناء المؤسسات".
على أهمية القيام بكل ما هو ممكن لمكافحته، كما دعا الوزير الرئيس عباس إلدانة الهجمات  وشدد

الفلسطينية ضد اإلسرائيليين، مثلما قمنا به مرارا وتكرارا.. وأنه أيضا أوضح أن الرئيس عباس نفسه 
 ومنذ فترة طويلة ملتزم بالالعنف.

 9/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 "هجمات السكاكين ليست إرهابا": رئيس وزراء السويد .53
الفلسطيني  –تواصل الحكومة السويدية تصريحاتها الجريئة بشأن الصراع اإلسرائيلي  الناصرة:

بحسب ما نشرت وسائل اإلعالم العبرية. فخالل مؤتمر صحافي سئل رئيس الحكومة السويدية، 
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ادعت أن إسرائيل "تنفذ عمليات  عن تصريح وزيرة خارجيته، مارغوت فولستروم، التي ن،تستيفان لوف
ن تإعدام بدون محاكمة" بحق الفلسطينيين الذين يهاجمون اإلسرائيليين. وفي رده على السؤال قال لوف

 "القانون الدولي ال يعتبر هجمات السكاكين إرهابا". إن
با لكنه ال وبعد فترة وجيزة من ذلك حاول تليين موقفه فاستدرك بقوله إن "الهجمات نفسها تعتبر إرها

 يعرف ما إن كان المهاجمون ينتمون إلى تنظيم إرهابي".
ومنذ ذلك الوقت أدلت وزيرة الخارجية فولستروم بعدة تصريحات جعلت الحكومة اإلسرائيلية تعتبر 
السويد "إحدى الدول المعادية إلسرائيل في االتحاد االوروبي". فقبل شهر مثال ربطت فولستروم بين 

 يس وحالة اليأس الفلسطينية.العمليات في بار 
 9/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 : البنك العربي يكسب قضية استئناف بشأن دعاوى تمويل حماسالواليات المتحدة .54

قضت محكمة استئناف أمريكية أمس أنه ال يجوز آلالف من  :عبد العال محمد -نيويورك 
ديم الدعم لجماعات متشددة مسؤولة عن المواطنين غير األمريكيين مقاضاة البنك العربي عن تق

 هجمات في اسرائيل واالراضي الفلسطينية.
 2013وأيدت الدائرة الثانية من محكمة االستئناف األمريكية في نيويورك حكما صدر في العام 

برفض دعاوى أقيمت على البنك الذي يوجد مقره في االردن والذي وجدت هيئة محلفين العام 
 ."حماس"قانونيا عن تقديم دعم مادي لحركة الماضي أنه مسؤول 

  8/12/2015وكالة رويترز لألنباء، 
 
 دولة تصوت لقرار انضمام "إسرائيل" لمعاهدة النووي 157: الجمعية العامة لألمم المتحدة .55

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلستها األخيرة، قرارا بعنوان "خطر االنتشار : رام هللا
وأكد القرار أهمية انضمام "إسرائيل" إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة  ي الشرق األوسط".النووي ف

خضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحقيقا  النووية، وا 
 لهدف االنضمام العالمي إلى المعاهدة في الشرق األوسط.

ضمام للمعاهدة دون مزيد من اإلبطاء، وأال تستحدث أسلحة نووية أو ودعا القرار "إسرائيل" إلى االن
تخزنها أو تنتجها أو تقتنيها بأي طريقة أخرى، وأن تتخلى عن حيازة األسلحة النووية، وأن تخضع 

 للضمانات التي تطبقها الوكالة على نطاق كامل جميع مرافقها النووية غير الخاضعة للضمانات.
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لبات هو جزء من تدابير بناء الثقة بين جميع دول المنطقة، وخطوة نحو تعزيز واعتبر أن هذه المطا
السالم واألمن السيما إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط، وتوطيدا لنظام 

سرائيل،  5دولة لصالح القرار، بينما عارضته  157وصوتت  عدم االنتشار العالمي له. دول )كندا، وا 
 دولة عن التصويت. 20يات المتحدة، وميكرونيزيا، وبنما( وامتنعت والوال

 8/12/2015وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم، 
 
 خالد مشعل.. االستراتيجية الواضحة .56

 رأفت مرة
إنها المرة الثانية، خالل ثالثة أشهر، التي يتوجه فيها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في حركة 

ميق، يحّدد االستراتيجية الفلسطينية الفلسطينية ويرسم رؤية حركة حماس حماس، بخطاب واضح وع
للشأن الفلسطيني، من ضمن الواقع الذي تعيشه المنطقة، وطبيعة الصراع مع االحتالل وموازين 

 القوى.
كل ذلك يتم تحت سقف أهداف الشعب الفلسطيني ووحدة موقفه، وحماية مصالحه العليا، وفي روحية 

شعل وحماس على إحداث تغيير جوهري في الساحة الفلسطينية: الشعب والمؤسسات تعّزز حرص م
والقرار، بما يحفظ تضحيات هذا الشعب، وما أكثرها، ويجمع جميع القوى السياسية واالجتماعية 
وتركيبة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على أهداف واضحة، ال تزال هي نفس األهداف التي 

 ية القرن الماضي. ُرفعت منذ بدا
لم يمل خالد مشعل طوال السنوات األخيرة، وباألخص بعد تصاعد االعتداءات الصهيونية على 

 المسجد األقصى، من التذكير بثالثية واضحة:
 إجراء حوار فلسطيني شامل بين جميع القوى السياسية. -
نتخابات الرئاسية والبرلمانية تنفيذ االتفاقيات الموقعة بين جميع القوى، بما يؤدي إلى إجراء اال -

 والمجلس الوطني، وتطبيق بنود المصالحة.
وضع برنامج عمل يضمن حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه والدفاع عنه، ودعم انتفاضة  -

 القدس، وتطوير أدائها. 
وهذه الرؤية ناتجة عن واقع أجاد مشعل تقديمه للفلسطينيين عدة مرات، آخرها في خطابي 

 يلول/سبتمبر وخطاب يوم األحد على قناة الجزيرة.أ
 ينطلق مشعل من القواعد التالية:
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قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والمقاومة وتحقيق نتائج كبيرة قادرة على ضرب االحتالل  -1
نهاكه كمقدمة أساسية لالنتصار النهائي عليه، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير  وا 

 .والعودة
ال يمكن حصول انتصار فلسطيني كبير، وال يمكن وضع حّد إلرهاب االحتالل، إال من خالل  -2

 وحدة وطنية فلسطينية شاملة، بين جميع القوى السياسية، وجميع مكّونات الشعب.
ضرورة إجراء إصالح سياسي مؤسساتي داخل األطر الفلسطينية، وهذا ال يمكن أن يتم إال من  -3

 واللقاء، والقناعة.خالل الحوار، 
يضع مشعل قاعدة الشراكة أولوية، وهنا يظهر خطر فكرة االحتكار والهيمنة واإللغاء، ويعتبر أن  -4

 مساحات الوطن قادرة على استيعاب الجميع.
والشراكة ضرورة، وهي ضّد اإللغاء، ومن أهم شروطها إجراء مصالحة فلسطينية داخلية وحكومة  

 العالقة. وحدة وحّل لكل المشاكل 
خطاب مشعل هنا، يأخذ بعين االعتبار مجموعة من المسائل السياسية: اإلنجازات التي حققتها 
انتفاضة القدس، تراجع عملية التسوية وانسداد أفق الحّل السياسي، الوضع الصعب الذي تعيشه 

الفلسطينية، السلطة الفلسطينية، والواقع اإلنساني الصعب في غزة، تجاهل العالم أولوية القضية 
 واتساع أزمات المنطقة.

خالد مشعل ال يبحث هنا عن مكسب حزبي، وال عن مصلحة شخصية، هو ينظر على مساحة  
الوطن، يقرأ الحاضر والماضي، ويستشرف المستقبل، ويطالب بالحوار. هو منفتح إلى أبعد الحدود، 

 يمّد يده، واقعي. 
ليون يالحظونها، ويستشعرون خطرها، خطاب مشعل انتفاضة القدس بّدلت وقائع كثيرة، اإلسرائي

يتوجه لصاحب القرار في السلطة الفلسطينية من أجل الحوار والمصالحة والشراكة من أجل فلسطين 
 والشعب والقضية. 

 نتمّنى أن ال يكون الطرف المستهدف سّد أذنه بقطعة من القطن.
 8/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 من القدس واإلسرائيلي العربيالموقفين  في سية والقانونيةاألساطير السيا .57

 علاألش عبد هللاد. 
ن  الصهيونيجدال، ولكن المشروع  كفلسطين بال إسالميةالقدس عربية  استهدف القدس أيضًا، وا 

 ىلإليها أو إلب هذا المشروع رغم أن كتاب الدولة اليهودية لم يشر  هيكانت القدس قد صارت 
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محط المشروع ولحمته حتى ليظن المراقب أنه يريد  هيلدولة الجديدة، وصارت القدس ا النشاءمكان 
 فلسطين.القدس دون سائر 

، واتسم العربيمن القدس قد تطور بحسب ضعف الموقف  اإلسرائيليوقد الحظنا أن الموقف 
قنع الجانب  ، بينماواإلعالمي والقانوني السياسيالتخطيط  فيمن القدس بالدقة  اإلسرائيليالموقف 

 أبعد من ذلك. إلىالقدس وال حاجة به  فيبأنه يملك الحق  والعربي الفلسطيني
أن القدس عاصمة الدولة اليهودية األولى ويجب أن  هي اإلسرائيليالموقف  فياألسطورة األولى: 

صارت عندهم إسرائيل. صحيح أن اليهود سكنوا فلسطين وكانت القدس  التيتعود عاصمة لفلسطين 
ذلك الزمان،  فيصمتهم لفترة، ولكن تغير الخرائط غير االنتماءات والملكيات حسب أوضاع القوة عا

ال غيرنا  ولذلك ال يمكن االستناد إلى هذه الحجة التاريخية إلعادة فلسطين والقدس لحوزة اليهود، وا 
 جميع خرائط العالم كلها. 

 فيسيم المسجد األقصى هو نهاية المطاف األسطورة الثانية: أن تقسيم فلسطين وتقسيم القدس، وتق
الكل وفق  فيجزء ثم تدعى الحق  فيالتقسيم حتى تثبت الحق  إلىالمشروع. ذلك أن إسرائيل تلجأ 

ما تطرحه إسرائيل من سالم مع الجانب اآلخر بعد أن  هيميزان القوة ولذلك فإن أعظم األساطير 
 تستولى على كامل فلسطين وكامل القدس. 

 وهيأنها استولت على غرب القدس بزعم أنها تنفذها من تناحر العرب عليها  هيالثالثة:  األسطورة
 أولى منهم، أو أن هناك فراغا قانونيا فمألته باالستيالء عليها.

أن القدس مقسمة وأنها تريد توحيد شطريها واعتبارها عاصمتها األبدية لها.  هياألسطورة الرابعة: 
شرق القدس الشرقية وأنها عندهم عاصمة  يطلقون علىألسطورة ولذلك وقد استجاب العرب لهذه ا

أن تترك  فيمطلقا  إسرائيلالدولة الفلسطينية المستقلة، رغم أنهم يرون حركة االستيطان وعدم فيه 
شيئا من فلسطين ألصحابها فأدى تراجع العرب أمام تمدد إسرائيل إلى االتجاه إلى القبول حتى 

صى مكانيا وزمانيا كما طلبت إسرائيل. ومن عادة إسرائيل أنها تضع الخطة كلها بتقسيم المسجد األق
 ثم تنفذها على مراحل حسب درجة انسحاب الجانب اآلخر.

. مثال ذكرت والعربي اإلسرائيليالسرعة بين الجانبين  فيأن هناك فرقا  هياألسطورة الخامسة: 
ها بموجب أوسلو، ولكن إسرائيل واثقة أن يتم التفاوض علي التيالقدس كأحد المسائل الخمسة 

القدس لتهدئة خواطرهم مع االستمرار  بإيرادالمفاوضات الجادة غير واردة فال ضير من إيهام العالم 
، وصمتت إسرائيل 1980فى سياسة اإللحاق. كان مجلس األمن قد أدان ضم إسرائيل للقدس عام 

 رق القدس حتى إذا ما أتمته يكون الضم. استيطان ش فيخطتها  في ثم استمرتالظرف  لتجاوز
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فلسطين، أو أن العرب ال  فيأن واشنطن تسعى إلى تسوية سياسية عادلة  هياألسطورة السادسة: 
باطمئنان  للمضيمن القدس مما يجعل الظرف مناسبا إلسرائيل  النظرييزالون على موقفهم حتى 

تعلم أهمها االنتفاضة الثالثة. فإسرائيل صريح، مع أدانة أية معوقات و  أمريكيمخططها بدعم  في
العام على السلوك تجاه القدس وتمتص الصدمة وتنزع  الرأيتجاه القدس، وأنها تؤقلم  الحساسية
على قبول  العربيباالعتياد عليه. كذلك وضعت إسرائيل خطة لتعويد الذهن  الداخلي العربيالرفض 

تذكر على اإلطالق، وتصدرت القدس كل  القدس، فصارت تل أبيب ال هيأن عاصمة إسرائيل 
أحداث وعالقات إسرائيل، ويبدو أن السادات قد بدأ هذه المسيرة ربما دون أن يقصد عند ما زار 

 القدس وليس تل أبيب.
يعمل على تحرير القدس، بل العكس، رغم  اإلسالميوالعالم  العربيأن العالم  هياألسطورة السابعة: 

دارات فلسطين والقدس كل التحركات المعلنة وال الجامعة العربية  فيلجان مثل لجنة القدس وا 
 . اإلسالميوالمؤتمر 

مؤتمر مدريد على خطبة شامير رئيس وزراء  فيإقرار العرب بسكوتهم  هياألسطورة الثامنة: 
دولة  أيإسرائيل بأن إسرائيل محدودة المساحة وأنه من الظلم مطالبتها باالنسحاب بعد سيناء من 

 مليون متر مربع.  14ة أخرى، وأن العرب جشعون وأرضهم كتلة واحدة تزيد على عربي
( %21.5)تقريبا سكوت العرب على التهام إسرائيل لربع مساحة فلسطين  هياألسطورة التاسعة: 

وتجاهلوا أن قرار مجلس األمن الصادر  %55.5خصص لليهود  الذيخارج حدود قرار التقسيم 
المصرية( يقتصر تعامله مع ما بعد الحرب من احتالل وظنوا أن 1967)نكبة  1967عقب حرب 

فلسطين قبل الحرب مقبول والمهم هو ما  فيالقرار بمثابة إقرار من المجلس بأن ما ضمته إسرائيل 
 حدث بعد الحرب.
أن العرب ظنوا أن إشارة مجلس األمن إلى القدس الشرقية وحدها يعنى غض  هياألسطورة العاشرة: 

نما يصرون على شرق القدس وحدها وهم يعلمون  وبالتاليعن غرب القدس الطرف  فلم يطالبوا بها وا 
هذه الحرب، ولم يتطرق القرار إلى ما سبق الحرب  فيالقرار ألنها أرض احتلت  فيإليها  اإلشارةأن 

 من احتالل.
 أيالحرب  قبل 1967والغريب هو إصرار العرب على دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو  

من أرض فلسطين ولم يقبلوا قرار التقسيم ألنه خيانة للقضية بينما قبلوا ما بعد القرار.  22%
له عمليا، لكنه مهم تاريخيا وقانونيا عن االلتزام  ال قيمةوالمفروض أن يعلن العرب مادام إعالنهم 

حول  2004يوليو  في ارياالستشرأيها  فيبقرار التقسيم وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية 
 الجدار العازل.
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 فيالعالم العربي وراء الخطة اإلسرائيلية  فيانسياق السياسة واإلعالم  هياألسطورة الحادية عشرة: 
 القدس. 

تقسيم المسائل تمهيدا اللتهامها فقسمت فلسطين ثم تسعى إلى  فيفإسرائيل قسمت القدس كعادتها 
لى غربية وشرقية وسار العرب وراءها وتسعى لضمها كلها ثم التهامها جميعا، ثم قسمت القدس إ

قسمت المسجد األقصى زمنيا ومكانيا تمهيدا لمنع العرب عنه وهدمه أو االستيالء عليه وتحويله إلى 
ويضحون بأبنائهم  بالملياراتليشهد على خيبة العرب والمسلمين الذين ينفقون أموالهم  سياحيمزار 

 والذيغرب القدس وشرق القدس وليس القدس الغربية والشرقية،  فهيطان. سبيل الشي فيومواردهم 
 توحد المدينة بعد تقسيمها. التي هيتدعى أنها  التيإسرائيل  هيقسمها 

سرائيل له معني واحد. فإسرائيل تريد السالم  األسطورة الثالثة عشرة هي أن السالم عند والعرب وا 
 ىلإوالعرب يريدون جزءا صغيرا تقوم دولة فلسطينية عليه كل فلسطين  علىالحصول  أياإلسرائيلي 

 جانب إسرائيل.
 أنفلسطينية، والصحيح  أوعربية  أراضيإسرائيل تعترف باحتالل  أناألسطورة الرابعة عشرة هي 

 مستردة. أقاليمالمحتلة بينما تتحدث إسرائيل عن  األراضيعن  يتحدثالعالم كله 
يعلمون أن إسرائيل تسعى جاهدة إلى إدخالهم جميعا متحف التاريخ فكيف يتناحر الفلسطينيون وهم  

 وكيف يساعد بعضهم إسرائيل على بلوغ هذا الهدف؟
كم نأيها المسلمون جميعا  قدسكم أولى بأموالكم وجهادكم ودمائكم، فلماذا احتدم الصراع اآلن بي

قرآنه  وتقرؤونوبرسوله صفوفكم، وكلكم تشهدون بوحدانية هللا  فيالفتنة من كل نوع  وأشعلت
صلواتكم إلى قبلة واحدة، وقد أسرى بنبيكم من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ثم  فيوتتجهون 

كان األقصى القبلة األولى ثم حول هللا القبلة إلى مكة إكراما لنبيه ولم يلتفت إلى الخراصين ومن فى 
ا للرباط المقدس، فلماذا ال تسمعون صرخات قلوبهم مرض، ولم يكن اإلسراء بين مكة والقدس إال رمز 

 أولى القبلتين وتستمعون إلى همزات الشياطين فأضلوا سعيكم .
 إلى هللا. أمريوستذكرون ما أقول لكم وأفوض 

9/12/2015 
 
 الغاز؟ فيكيف ضحكت علينا إسرائيل  .58

 عماد الدين حسين
يلزم الهيئة العامة  دوليكم إنها حصلت على ح إسرائيلقالت شركة كهرباء  الماضييوم األحد 

المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بدفع تعويض لها قيمته 
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مليار دوالر، إضافة إلى بعض الفوائد والنفقات القانونية، بسبب توقف مصر عن تصدير  1.76
 .2012 فيالغاز إلى إسرائيل 

ندفع هذا الرقم الكبير.. ولمن؟ إلسرائيل، ونحن  يجعلنامة ألنه الحكم أصاب غالبية المصريين بالصد
 أحوج ما نكون لكل دوالر!.

كثيرون كتبوا وسيكتبون عن هذا الحكم، وبطبيعة الحال سيخرج بعض "المتحمسين" للمطالبة بعدم 
لغاز من تنفيذ الحكم، وقد نستمع إلى بعض "المطبعين" يطالبون بتوقيع المزيد من اتفاقيات استيراد ا

 إسرائيل، لوقف تنفيذ الحكم!.
والعاقلين لعلنا نستفيد  األسوياءتخاطب  هيالكلمات التالية ليست موجهة إلى هذين النوعين، بل 

 نفس األخطاء. فيشيئا، وال نكرر الوقوع 
، 2011يناير  25أعقبت ثورة  التيالمرفوعة على مصر طوال الفترة  الدوليالمتابع لقضايا التحكيم 

حكومات ما قبل الثورة قد وقعت هذه االتفاقيات و"كأنها كانت شاربة حاجة صفرا"، وان  أنتشف سيك
حكومات ما بعد الثورة تعاملت مع هذه القضايا بإهمال وعشوائية وحسن نية شديد أوصلنا إلى هذه 

 الحالة الكارثية.
مافيات  الدوليالتحكيم  فيقرأت للزميل المحترم مصباح قطب على صفحته الخاصة يقول: "

هذا  فينكون على معرفة بما يحدث  أن بالتاليوأالعيب وعبر"، القول صحيح تماما ويستلزم 
 عقد يتضمن التحكيم. أينوقع على  أنالمجال، قبل 

تجعل كل من هب ودب يستولى على ما تبقى  التينسأل كيف وصلنا إلى هذه الحالة  أنعلينا  اآلن
 لنا من دوالرات قليلة؟!.

يحمل الجنسية اللبنانية أتاحت  مصريأملنا قضية فندق سياح بين الحكومة المصرية ومستثمر لو ت
وجيه سياج حصل على حكم  أناألوروبية، سيكتشف  الدوليله رفع القضية أمام أحد محاكم التحكيم 

طابا.  فياستولت على أرض كان يملكها  ألنهابتغريم الحكومة المصرية خمسة ماليين جنيه 
ة تكاسلت أو أهملت أو طنشت ولم تنفذ الحكم وتدفع الغرامة، فذهب الرجل إلى التحكيم لحكوم
 مليون دوالر. 74وحصل على حكم يلزم الحكومة بدفع  الدولي

وقعناها مع أجانب أو  التينستفيد مما حدث أخيرا، فعلينا أن نفتح ملف كل االتفاقيات  أنلو أردنا 
 .أوروبا في الدوليع قضايا أمام مراكز التحكيم حتى مستثمرين محليين تتيح لهم رف

وكيف قبلنا هذا السعر  2005علينا إن نسأل أوال: كيف وقعنا اتفاق تصدير الغاز إلسرائيل عام 
استفاد،  الذيفقط، ام كان العتبارات اقتصادية، ومن  القومي، هل العتبارات تتعلق باألمن المتدني
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 التيالمصيدة  فيالتفاق، وهل حسبنا المسألة جيدا حتى ال نقع ودور حسين سالم، ثم لماذا ألغينا ا
 وقعنا فيها؟!.

وافقنا على تصدى الغاز إلسرائيل وقتها، ثم اكتشفنا  أساس أيعلينا أن نسأل سؤاال بديهيا: على 
 حاجة الستيراده ومن إسرائيل أيضا؟!. فياآلن أننا 

 نوشك على الوقوع فيها؟!. التيلة الكمائن األخرى المماث هي: ما أيضاعلينا أن نسأل 
خبراءنا القانونيون؟، وأين كبار "ترزية القوانين" الذين يعرفون كيف يكتبون عقودا  أينعلينا أن نسأل 

 نفس هذه المطبات؟!. فيال توقعنا 
العام،  الرأيتتخذ قرارات "شعبوية" إلرضاء  وهيعلينا أن نسأل هل حسبت الحكومة األمور جيدا 

لم  ألنناعلينا دفع "دم قلبنا"  ينبغيجعلتنا نفرح قليال، ثم فوجئنا أنه  التيق ببعض القضايا، فيما يتعل
 ندرس األمور جيدا؟!.

نوقعها مع األجانب، تنبهنا فيها إلى مثل هذه  التينسأل هل االتفاقيات الجديدة  أنواألهم علينا 
 قد تكلفنا مليارات أخرى؟!. التيالمواد المفخخة 

ألكثر أهمية: هل حسبنا جيدا تداعيات ومكاسب وخسائر االتفاقيات أو الصفقات المزمع والسؤال ا
 توقيعها مع دولة االحتالل الصهيونية؟!

صرنا  أننانتعلم من كل الكوارث والمصائب وأال نكرر األخطاء بنفس الرتابة والملل، لدرجة  أنعلينا 
وجعلته يحمل الصخرة فوق رأسه ويصعد  بالغضب اإلغريقية اآللهةحكمت عليه  الذيمثل سيزيف 

رحلة  فيفينزل ليحملها بنفس الوتيرة  الواديإلى أعلى قمة الجبل ثم تقع منه الصخرة إلى أسفل 
 عذاب أبدية إلى ما ال نهاية.

 8/12/2015، الشروق، مصر
 
ز تنسيقها مع روسيا لتحقيق مصالحها في سورية .59  إسرائيل تعز 

 صالح النعامي
استغالل التوتر بين أنقرة وموسكو في أعقاب إسقاط الطائرة الحربية الروسية من قبل  تحاول إسرائيل

المقاتالت التركية، في محاولة تحسين قدرتها على تحقيق مصالحها في سورية من خالل تكثيف 
التنسيق مع الروس. فبمجرد أن تم اإلعالن عن إسقاط الطائرة الروسية، بادر رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو، إلى االتصال بالرئيس الروسي فالديمير بوتين، لترتيب لقاء معه على اإلسرائيلي 
 هامش انعقاد قمة المناخ في باريس.
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ونقل الصحافي اإلسرائيلي أمير تيفون، عن أوساط في ديوان نتنياهو، قولها إن إسرائيل تكتشف 
إلسرائيلية في سورية، مشيرة إلى أن الطاقة الكبيرة في التنسيق مع الروس من أجل تحقيق المصالح ا

إسقاط الطائرة الروسية ضاعف من أهمية التنسيق مع موسكو وعزز من جدواه. وفي تقرير نشره 
موقع "واال"، نّوه تيفون إلى أن نتنياهو معني بالتفاهم مع بوتين حول آليات لمراقبة أنشطة إيران 

الروسي في تمرير السالح للبنان. ومن أجل  وحزب هللا في سورية ولضمان عدم استغاللهما الوجود
مضاعفة توظيف حادثة إسقاط الطائرة الروسية ومن أجل كسب تعاطف بوتين، فقد عمدت إسرائيل 
لكشف النقاب عن أن الطائرات الحربية الروسية اخترقت األجواء اإلسرائيلية أثناء تنفيذها غارات ضد 

 ادث وزير األمن اإلسرائيلي موشيه يعالون.قوى المعارضة السورية. وأشار إلى هذه الحو 
ونّوهت بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن يعالون حاول من خالل الكشف عن هذه الحادثة 
التدليل للروس على أن إسرائيل هي األكثر حرصًا على نجاح المهمة الروسية في سورية. وحسب 

سرائيلية، فإن روسيا ترى في مواصلة إسرائيل أوساط أمنية في تل أبيب، نقلت عنها وسائل إعالم إ
يران في سورية جزءًا من "حربها المشروعة" ضد اإلرهاب. فقد  توجيه الضربات ألهداف حزب هللا وا 
قال رئيس الدائرة األمنية والسياسية في وزارة الحرب اإلسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد، إن "روسيا 

ورية، على اعتبار أنها تقر بحقها في مكافحة اإلرهاب". ضمنت إلسرائيل هامش حرية مطلق في س
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن جلعاد قوله إن نتنياهو وبوتين اتفقا في اتصاالتهما العديدة على أنه 
يجب عدم استبعاد أن تقوم الطائرات الروسية باختراق األجواء اإلسرائيلية أثناء تنفيذها عملياتها في 

المهم أن تعمل آليات التنسيق الثنائي بشكل يضمن عدم تحّول مثل هذه سورية، مشيرًا إلى أن 
 األحداث إلى سبب لتوتر العالقات بين الطرفين، كما حدث بين تركيا وروسيا.

وقد تكّرس إدراك لدى السلطات اإلسرائيلية مفاده أن روسيا معنية باستنفاد التعاون الذي يمكن أن 
ين قدرتها على تحقيق أهدافها في سورية، في حين أن تحصل عليه من إسرائيل من أجل تحس

إسرائيل معنية باستنفاد الطاقة الكامنة في الوجود العسكري الروسي في سورية. وقد عّبر عن هذا 
األمر السفير اإلسرائيلي في موسكو تسفي مغين، في مقابلة أجراها مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، إذ 

صديقًا يتفّهم دوافع التدّخل الروسي في سورية ويدرك عوائده  قال إن بوتين "يرى في إسرائيل
اإليجابية، في حين أن إسرائيل ترى في روسيا حليفًا وتتفّهم تصميمها على الحفاظ على أمنها 

 القومي".
وفي السياق، تبّين أن إسرائيل استفادت اقتصاديًا من التوتر التركي ـ الروسي. فقد كشفت صحيفة 

اإلسرائيلية أن روسيا أبلغت إسرائيل برغبتها في استيراد الخضار والفواكه منها بعد "ميكور ريشون" 
أن قرر بوتين التوقف عن استيرادها من تركيا. وفي الوقت ذاته، فإن إسرائيل تحاول استغالل 
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 هجمات باريس وقرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند تكثيف الغارات الجوية على مواقع تنظيم "الدولة
اإلسالمية" )داعش( في سورية في عرض خدماتها على باريس ومدها بالمعلومات االستخبارية 
الالزمة مقابل إحداث تغيير في السياسة الفرنسية تجاه القضية الفرنسية. وكشف موقع "واال" أن 

دّخل نتنياهو يعرض على الفرنسيين تزويدهم بالمعلومات االستخبارية التي تحّسن من قدرتهم على الت
العسكري في سورية، على أمل أن يفضي األمر إلى تخلي فرنسا عن محاوالت تمرير مشروع قانون 

 في مجلس األمن الدولي يدعو إلقامة دولة فلسطينية من دون التنسيق مع إسرائيل.
في هذه األثناء، كشفت مجلة "إسرائيل ديفنس" أن طائرات "تورنادو" األلمانية التي ستشارك في تعّقب 
قادة تنظيم "داعش" في سورية ستعتمد في عملها على تقنيات عسكرية طّورها مجمع الصناعات 

 الجوية في إسرائيل.
 9/12/2015، العربي الجديد، لندن

 
 "لـ"الموسادنتنـيــاهــــو يخـــتـــار رئيـســـا  ذا أفـــــق ضـــي ــــق  .61

 بن كسبيت
الجميل"، هكذا يسمونه داخل المنظمة، شخص مهندم يوسي كوهين رئيس "الموساد" القادم. "يوسي 

، وكريم إيطالية، شعره مرتب بدقة، بدالت جديدة، وأحذية األولمثل عارضة أزياء من المستوى 
 يدين.

كان هناك من يناسب شخصية جيمس بوند في "الموساد" فانه هو. "في خدمة  إذاالحقيقة هي أنه 
يكن لدينا رئيس "موساد" تمثيلي كهذا. مصدر سياسي  فلمنغ. منذ زمن لم إيانسعادتها"، حسب 

قال الجملة التالية: "بعد لقاء معه، اذكر جيدا رائحة االفترشيف،  األخيرةعمل معه في السنوات 
 لكنني أجد صعوبة في تذكر جوهر أقواله".

راد كوهين كثير السحر، كان يشغل المتعاونين في "الموساد"، لكن أفقه ضيق وتعّرقه محدود. أ
نتنياهو رئيس "موساد" كهذا بالضبط: يعرف ما يريد أسياده، ويكون مسلحا بأدوات دقيقة تقيس مزاج 

 القائد، واال يكون مغامرا زيادة عن اللزوم.
رئيس حكومتنا شخص حذر، ورؤساء "موساد" شجعان زيادة عن اللزوم قد يورطونه. بيبي يحب أال 

د مشعل مثال(. سوف يعرف يوسي كوهين بالضبط ما الذي يتورط. فقد تورط بما فيه الكفاية )خال
، على أحضرتيريده الرئيس، ويبذل قصارى جهده لتوفير ذلك. هناك من يعتقد أن البضاعة قد 

القومي حول صيغة الغاز. هذه  األمنشاكلة تلك االستشارة التي قدمها يوسي كوهين كرئيس لهيئة 
. ما رأيناه، أول أمنىكحوار سياسي  الكابينيتة في حوار حول الصيغ إجراءاالستشارة مكنت من 
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من أمس، هو عمليا دفع ثمن تلك البضاعة. في هذه المرحلة ال يعدو الحديث عن كونه نظرية 
 مؤامرة.

كوهين حاول وهو شاب التجند لـ"الشاباك" لكنه  أنلو أجرى نتنياهو فعليا فحصا معمقا الكتشف 
 األخصائيفان من وقع على الرفض كان  إليي وصلت رفض ولم يقبل. وحسب المعلومات الت

 النفسي في هيئة التجنيد لـ"الشاباك".
قد يكون هذا عنوانا لطيفا: رئيس "الموساد" لم يقبل لـ"الشاباك". ولكن هذا ليس على صلة بالموضوع. 

نيزك التصنيف "الموسادية" ال تكتشف دائما الصواب. حيث صعد كوهين في "الموساد" مثل ال أجهزة
التشكيك بقدراته. ومع ذلك، ومن حوارات كثيرة مع جهات عملت معه، يوجد  إلىوال سبب يدفع 

نماقدرات عقلية خاصة،  أو إقليمياانطباع بأن الحديث يدور عن شخص ال يحمل حلما  مشغل  وا 
أس جواسيس لديه الدهاء الطبيعي، وهو شخص يعرف بناء العالقات ورفعها، وله قدرات تكتيكية ال ب

. في نهاية المطاف تعيين أجلهامواقف واضحة يحارب من  أوبها، لكن بدون عمود فقري قوي 
 معقول. بالضبط ما يبحث عنه نتنياهو. ونتمنى لهم ولنا النجاح.

حول ما حدث وراء الكواليس ال توجد معلومات بعد. القليل من الصبر، وسيتبين كل شيء. لماذا 
نصف ساعة لدى نتنياهو ليست  أن؟ صحيح اإلعالنة في تأخر نتنياهو أكثر من نصف ساع

يعرف رئيس الحكومة أن الحديث يدور عن بث حي في التلفاز وفرص  أخرىتأخيرا، ولكن من جهة 
 كهذه ال يحب تفويتها.

 اإلجابةيعلن عن منصب رئيس "الموساد" في التلفاز؟ هنا  أن: لماذا قرر نتنياهو أهمية األكثر األمر
طريقة  إلىفي تغيير طريقة الحكم في إسرائيل، من ديمقراطية برلمانية  أخرىمرحلة  إنهاواضحة: 
المجهول. وهكذا يجب أن يبقى. وخالل  ويمألها. رئيس "الموساد" وظيفة سرية وحساسة إماراتية

سنوات الدولة كان اسم رئيس "الموساد" ممنوعا من النشر. رئيس حكومة كان يستطيع أن يكتفي 
انه قرر تعيين "س" للوظيفة. لكن نتنياهو هو رئيس حكومة معقول. يجب  لإلعالمضع ببالغ متوا

حضارأن يخلق توقعات،  ثارةالعلم اليتيم،  أمامطواقم البث  وا  االنفعال، واصطناع "منافسة" يكون  وا 
مع بعض وعندها يظهر،  3يضعنا جميعا كل  أنليها طبعا( إ باإلضافةوالوحيد ) األخيرفيها الحكم 

ع البلور والصالحيات والقيادة الطبيعية، وقول عدة كلمات حول الوضع، وامتداح "الشاباك" م
 من سيكون رئيس "الموساد". تسفيكا هدار فقط كان غائبا مساء أول من أمس. واإلعالن

 األمنية األجهزةمن رؤساء  4من  3كلمة أخيرة حول موضوع ال يمكن تجاوزه: قبة حديدية. 
إسرائيل هم متدينون. يورم كوهين رئيس "الشاباك" وروي ألشيخ المفتش العام للشرطة لدولة  األساسية

فقط غادي  األركانيلبسان الكبة، يوسي كوهين متدين بدون كبة، خريج معهد ورجل مؤمن. قائد 
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آيزنكوت يمثل الجمهور العلماني، وافترض انه ستقال كلمات كثيرة عن ذلك وستندلع مجموعة من 
 .االشتباكات

المواقع الرفيعة ألنهم هناك.  إلىفي هذه المرحلة اقترح عدم االنفعال من هذا. البسو الكبات يصلون 
متجندون متطوعون ومتقدمون ومضحون ومندمجون. ال يمكن قول شيء بحقهم. من يريد أن يكون 

كوهين،  يورم أنموجودا في موقع اتخاذ القرار يجب أن يكون هناك. هم هناك. اآلن أنا ال أالحظ 
رئيس "الشاباك"، يختلف عن سابقيه، وبخصوص روني ألشيخ أسمع فقط كلمات جيدة ويوسي كوهي 

 بحاجة الى فرصة ليثبت نفسه.
على حياتنا  األساسيةالذين يشعرون بالتهديد من وجود الكبات المنسوجة في مواقع التأثير  أولئككل 

الديمقراطية. والشعور بالتهديد ال حاجة له يفعلون ذلك على عاتقهم الشخصي. هكذا هو الحال في 
بالضبط مثل ولولة الطرف الثاني )وبالذات اليمين والصهيونية المتدينة( حول أنه ال يوجد تأثير في 

 . اإلعالموسائل 
 "معاريف"
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