
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 هنية: نرحب بأي مبادرة لفتح معبر رفح على قاعدة الشراكة

 بإعادة تمويل اليونسكو لواليات المتحدةل "يسمح"نتنياهو 

 لوقفها الغازر مص منيار دوالر كتعويض مل 1.8لن تتنازل عن  "إسرائيل": شتاينتز

 1967ألف فلسطيني خضعوا لالعتقال منذ عام  850: مركز أسرى فلسطين

 ليس من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية رهينة للسياسات اإلسرائيلية العنصرية: أمير قطر
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  :ةأخبار الزيتون
 5 تقدير استراتيجي للزيتونة عن مستقبل العالقة بين حماس واالتحاد األوروبي  2.

 
  السلطة:

 7 : االحتالل يستهدف أطفالنا وشبابنا بشكل رئيسيعباس  3.

 7 يليشعث: ال تنمية في ظل االحتالل اإلسرائ  4.

 8 مع الجانب المصري لترتيبات موسم العمرة لغزة وزير األوقاف: مساع    5.

 8 عريقات: تطبيق وقف االتفاق األمني واالقتصادي سيبدأ فور انتهاء االستعدادات الالزمة  6.

 9 المواطنين إلرضاءلتعزيز دوائر الشكاوى في مؤسساتنا ونسعى  هتماماً الحمد هللا: نولي ا  7.

 10 وكيل وزارة الصحة يحذر من أن مباني أخرى في مجمع الشفاء متهالكة بحاجة إلى استبدال  8.

 10 الوطني وأصول المحاكمات الشرعية ين حول السجل العدلييقر مشروع قانون   المجلس التشريعي  9.
 

  المقاومة:
 11  هنية: نرحب بأي مبادرة لفتح معبر رفح على قاعدة الشراكة  10.
 12 مشعل يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء الماليزي  11.
 13 يتي طولكرم والخليل وتدعو لجمعة غضب جديدةحماس تبارك عمل  12.
 13 حماس تدعو قمة التعاون الخليجي لمساندة انتفاضة القدس  13.
 14 حتى يعرض رسمياً في مخيم عين الحلوة  "ميثاق الشرف"فتح تتجاهل "السفير":   14.
 15 شبان في العفولة بزعم حيازتهم سكاكين ثالثةتعتقل  اإلسرائيليةالشرطة   15.

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 15 بإعادة تمويل اليونسكو لواليات المتحدةل "يسمح"نتنياهو   16.

 16 لوقفها الغازر مص منعويض مليار دوالر كت 1.8لن تتنازل عن  "إسرائيل": شتاينتز  17.

 16 والطعن بالسكاكين "داعش"تندد بتمييز سفير االتحاد األوروبي بين إرهاب  يةسرائيلالخارجية اإل  18.

 17 ريفلين: أوباما أعرب عن قلقه بشأن مستقبل محمود عباس  19.

 17  "إسرائيلـ"لليونسكو سيلحق ضررًا سياسيًا ب الواليات المتحدةليبرمان لنتنياهو: تمويل   20.

 18 مقارنة بالنظام السوري "إسرائيلـ"في القتال هو بديل أسوأ بالنسبة ل "داعش": انتصار تآيزنكو   21.

 19 تصريحاته عن المسلمين ما لم يسحبالبون نتنياهو بإلغاء زيارة ترامب سياسيون إسرائيليون يط  22.

 20 اإلسرائيلي يتبرع بالمال لبناء "الهيكل الثالث" دفاعنائب وزير ال"هآرتس":   23.

 20  تصاديةتصدر منتجاتها لكوريا الشمالية رغم العقوبات االق "إسرائيل"  24.

 20 القدس منذ سنواتشرقي جمدت تراخيص البناء للفلسطينيين في  قدس: بلدية ال"هآرتس"  25.

 21  ريفلين: تحسين حياة الفلسطينيين مصلحة إسرائيلية  26.

 22  يشجع على قتل الفلسطينيينالذي  "عقيدة الملك""العليا" ترفض اتهام مؤلفي كتاب   27.

 23  هم مهاجرون روس 2013 إلى 2000 سنوات بين "إسرائيلـ"ثلث المنتحرين ب"الكنيست":   28.
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 23  48 نصف فلسطينيي ويشمل "إسرائيل"الفقر يستفحل في   29.
 

  :األرض، الشعب
 25 1967ألف فلسطيني خضعوا لالعتقال منذ عام  850: مركز أسرى فلسطين  30.
 25  قرب حاجز قلنديا مستعربون يختطفون طفالً   31.
 26 أعدموا خارج نطاق القضاء االنتفاضةمن شهداء  %85هيئة شؤون األسرى:   32.
 26 مواطنًا بينهم أطفال 33 قوات االحتالل تعتقل  33.
 26 مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية أمام "األقصى"  34.
 27 قطع أوصال الضفة والقدستحاجز إسرائيلي  400أكثر من   35.
 27 رصاص الحي واالختناق في مواجهات طولكرمبال إصابات  36.
 28 القدس: االحتالل يزيل الفتة كتب عليها "ال إله إال هللا محمد رسول هللا"  37.
 28 البارد على وقع غضب في المخيممخيم نهر كاغ تلغي زيارة إلى   38.
 29  ران حنا: المسجد األقصى وكنيسة القيامة توأمان ال ينفصالن وعدونا واحدالمط  39.
 29 محكمة إسرائيلية تحول أسيرًا مقعداً لالعتقال اإلداري  40.
 29  نقابة المحامين: وقف صرف رواتب األسرى مخالفة تستوجب المساءلة القانونية  41.
 30 قوات االحتالل تطلق النار على مركبة فلسطينية تُقل أطفااًل شرقي رام هللا  42.

 
  : اقتصاد

 31 في دعم االقتصاد الفلسطينيون يتطلعون إلى خدمات اتصاالت الجيل الثالث أمالً   43.
 

  : ثقافة
 31 لضامن تفوز بجائزة اإلبداع اإلعالمي ببيروتروان ا  44.

 
  األردن: 

 32 المحرر منير قاسم األردنيمين عودة األسير أتطالب بت "الوطنية لألسرى والمفقودين"  45.

 32 توى العربياألكثر تميزا بتغطية الشأن الفلسطيني على المس "الدستور"مراقبون:   46.
 

  عربي، إسالمي:
 33 ليس من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية رهينة للسياسات اإلسرائيلية العنصرية: أمير قطر  47.
 34 الشعبية" الهبَّة"مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يدعم   48.

 
  دولي:

عادة خيوط "الحوار"  49.  34 أوباما يدعو اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى تخفيف حدة التوتر وا 

 35 الفلسطينية كلياً والسلطة  "إسرائيل"تنفض يدها من العملية السلمية بين  الحياة": الواليات المتحدة"  50.
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 36 يميز بين "داعش" وعمليات الطعن بالضفة "إسرائيل"سفير االتحاد األوروبي لدى   51.

 37 : حكومتنا لم تدافع أبدًا أو تدعم المستوطنات اإلسرائيليةالواليات المتحدة  52.

 37 هافيدولة فلسطين  رغم عضوية "اليونسكو"تعود لتمويل  الواليات المتحدة  53.
 

  : تقارير
 38 : من سيئ إلى أسوأ وانزالق نحو الهاوية"حقوق اإلنسان في إسرائيل"  54.

 
  حوارات ومقاالت:

شكالية االعتراف ب  55.  41 إبراهيم المدهون"... إسرائيلـ"حماس وا 

 42 فهمي هويدي... نتنياهو كشف المستور  56.

 44 حلمي األسمر... في القدس غير األقصى!  57.

 45 علي بدوان"... أونروا"عبور قِلق من أزمة   58.

 49 حلمي موسى... مع العرب خادعةضغوط على نتنياهو للتقارب مع أنقرة: نظرية األمن بالغاز   59.

 51 عميره هاس"... إسرائيل"هدم البيوت يزيد العمليات الفلسطينية ضد   60.
 

  :ةر صو 
*** 

 
صابة الحاخام المتطرف شاؤول نير وزوجتاستشهاد  .1  هفلسطيني بعد طعنه جنديًا ومستوطنًا في الخليل وا 

 بإطالق نار 
أعدمت قوات االحتالل، أمس، الشاب عبد الرحمن يسري مسودة  األيام، وكاالت: مندوبو-القدس 

، كما الخليل عاما(، وذلك بعد طعنه جنديا ومستوطنا إسرائيليين في شارع الشهداء وسط مدينة 21)
عقب « ب الزاويةبا»أصابت عددا من المواطنين بحاالت اختناق خالل مواجهات اندلعت في منطقة 

مواطنين من المحافظة خالل مداهمات في بلدتي سعير وبيت امر شمال  4استشهاده، فيما اعتقلت 
 شرقي المدينة وشمالها.

وهو ابن  -وقال مواطنون يقيمون في محاذاة شارع الشهداء وسط الخليل، أمس، إن الشهيد مسودة 
 -أيام  3قرب الحرم اإلبراهيمي قبل عم للشهيد فتحي مسودة الذي استشهد برصاص االحتالل 

)مبنى « بيت هداسا»استشهد بعد طعنه جنديا ومستوطنا على مقربة من الموقع االستيطاني المسمى 
الدبويا(، مشيرين إلى أن الجنود تركوه ينزف حتى فارق الحياة، بينما حضرت إلى المكان سيارة 

 لمستشفيات.إسعاف إسرائيلية ونقلت الجندي والمستوطن إلى أحد ا
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صابة « المتوسطة«من جهتها، وصفت مصادر إسرائيلية إصابة الجندي بـ إثر طعنه في الرأس، وا 
عاما( هو نجل اوريت  55، وقالت إن المستوطن الذي تعرض للطعن )«الطفيفة«المستوطن بـ

 1960، من مواليد العام «البيت اليهودي»من حزب  19ستروك عضو كنيست سابقة في الكنيست 
، ولها عدة تصريحات منها منح الجيش حرية أكثر في قتل اتعتبر من المستوطنات المتطرفوت

قطع الكهرباء عن قطاع غزة في اكثر من مناسبة خاصة في العدوان  إلىالفلسطينيين، ودعت 
 األخير على القطاع.
أصيب مستوطنان بجروح خطيرة ومتوسطة، جراء إطالق نار تجاههما قرب وفي حاثة أخرى، 

  ، المقامة على أراضي المواطنين في محافظة طولكرم.«آفني حيفتس»مستوطنة 
المستوطنين هما الحاخام شاؤول نير وزوجته راشيل وهما  إن، «يديعوت أحرونوت»وقالت صحيفة 

وكان  في الستين من العمر وقد أصيب الزوج بجروح خطيرة فيما أصيبت زوجته بجروح متوسطة.
م لسنوات طويلة التنظيم السري اليهودي الذي نفذ عدة عمليات قتل إرهابية الحاخام شاؤول نير تزع

وقد حكم في ثمانينيات القرن الماضي على الحاخام شاؤول نير  استهدفت مواطنين فلسطينيين.
على قتل طالب فلسطينيين لكن الرئيس اإلسرائيلي آنذاك افرج عنه  أقدم أنبالسجن مدى الحياة بعد 

 إلىوأوضحت المصادر العبرية انه تم نقل المستوطن المصاب )الحاخام نير(  بعد سبع سنوات.
 نظرا لخطورة إصابته.« بتاح تكفا»مستشفى بلينسون في 

آفني »عملية إطالق النار تمت من سيارة مسرعة قرب مستوطنة  أن إلىوأشارت المصادر العبرية 
قوة كبيرة من الجيش سارعت إلقامة العديد  وان المنفذين فروا من المكان باتجاه طولكرم وان« حيفتس

العملية وقعت على الطريق رقم  أنوأوضحت  من الحواجز وباشرت عمليات تمشيط في المنطقة.
واقتحمت  المقامتين على أراضي محافظة طولكرم.« عيناب«و« افني حيفتس»بين مستوطنتي  55

 ة.قوات االحتالل عدة أحياء في مدينة طولكرم عقب هذه العملي
 10/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 عن مستقبل العالقة بين حماس واالتحاد األوروبيللزيتونة  استراتيجيتقدير   .2

أوصى تقدير استراتيجي عن مستقبل العالقة بين حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( واالتحاد 
مع قوى المقاومة  األوروبي، بدعوة الدول األوروبية إلى مراجعة سياستها الفاشلة في التعامل

 الفلسطينية.
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تلك الدول على إعادة النظر في  -الذي أصدره مركز "الزيتونة" للدراسات واالستشارات-وحث التقرير 
شروط الرباعية التي شكلت عائقًا حقيقيًا أمام القوى الدولية في التعامل مع قوى حقيقية وفاعلة ال 

 يمكن تجاوزها على الصعيد الفلسطيني.
قرير ضرورة أن تمضي حماس قدمًا في الحوارات المباشرة وغير المباشرة مع األطراف وأكد الت

األوروبية، وأن تعمل على توصيل مواقفها السياسية المتعلقة بالواقع والمستجدات الفلسطينية، أو بتلك 
 األمور المتعلقة بمواقف الحركة وتصوراتها.

اعل، موجه للغرب، ويتحدث باللغات األوروبية، ولفت التقرير لضرورة إنشاء مكتب إعالمي دولي ف
وتحديدًا اإلنجليزية منها، بهدف التواصل الدائم بين حماس وتيار المقاومة وبين دول أوروبا في 

 المناسبات والمستجدات التي يلزم التواصل بشأنها.
ثة وعن سيناريوهات المستقبل في العالقة بين حماس واالتحاد األوروبي، عرض المركز ثال

 سيناريوهات.
 -مع تصاعد قوى المقاومة وتعثر مسار التسوية-ويتمثل السيناريو األول في إدراك الدول األوروبية 

 ضرورة التعامل الواقعي مع حماس، وأن شروط الرباعية تعيق الدور األوروبي وتجاوَزها الزمن.
التحاد األوروبي واللجنة الرباعية أما السيناريو الثاني، أن تلين الحركة من مواقفها المتعلقة بشروط ا

الدولية، وهو ما يفسح المجال لعالقات مستدامة مع األوروبيين واألمريكان، بما قد ينعكس تمامًا 
 على تغيير المشهد الداخلي الفلسطيني.

والثالث يتمثل في أن يظل االتحاد األوروبي على موقفه الحالي من الحركة، مستفيدًا من قرار سلبي 
. وبالتالي تظل العالقة بين الطرفين تراوح ”اإلرهاب“ج به محكمة العدل األوروبية بشأن قائمة قد تخر 

مكانها نظرًا لتعقيدات المشهد المحيط، وهو ما يرتب على الحركة مسؤولية االستمرار في العمل على 
 تغيير الموقف منها سياسيًا وقانونيًا.

الزيتونة جدًّا أن تلين حماس أو تتراجع عن مواقفها  وفي تعليقه على السيناريوهات؛ استبعد مركز
بشأن االعتراف بـ"إسرائيل" وباقي شروط الرباعية؛ كما أن الواقع الحالي ال يجعل سيناريو استئناف 

 العالقة مع حماس مسارًا مرجحًا.
طرفين وأضاف "وبالتالي فمن المرجح أن يكون السيناريو الثالث هو سيد الموقف في العالقة بين ال

 مستقباًل".
 9/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يستهدف أطفالنا وشبابنا بشكل رئيسي االحتالل: عباس .3
قال الرئيس محمود عباس، إن شعبنا يتعرض إلى هجمة جديدة من االحتالل «: وفا» -رام هللا 

المسيحية اإلسرائيلي ومستوطنيه في إطار عدوانهم المتواصل على حقوقه وأرضه ومقدساته 
 واإلسالمية.

وأضاف الرئيس في كلمة له، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، الذي يصادف اليوم الخميس، 
 «.االحتالل يستهدف بشكل رئيس األطفال والشباب، حماة الحلم وجيل المستقبل»إن 

ذ ُنحيي اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، نعيد التأكيد على التزا»وتابع:  منا باإلعالن العالمي إننا وا 
لحقوق اإلنسان، ونناشد الدول والمؤسسات الدولية ذات العالقة بأن تعمل على توفير الحماية الدولية 
للشعب الفلسطيني، خاصة األطفال والشباب، وضرورة مساءلة االحتالل عن جرائمه، وأن تدعمنا في 

 «.اء الشعب الفلسطينيمسيرة االستقالل وضمان كافة الحقوق الوطنية والفردية ألبن
وأضاف الرئيس، إن فلسطين ستبقى االختبار األهم للمنظومة الدولية، ويجب على الدول أجمع 
الوفاء بالتزاماتها باحترام وضمان احترام القانون الدولي، وقطع أية روابط بين حكوماتها وهيئاتها 

ايتهم، مطالبا بربط العالقات مع وشركاتها مع االستيطان ومنتجاته وقوات االحتالل التي تقوم بحم
 إسرائيل بشرط التزامها بالقانون الدولي وبمدى تحقيقها للسالم.

وأوضح الرئيس أن دولة فلسطين قررت إحياء هذا اليوم بشكل خاص في كل أنحاء مدارس الوطن؛ 
العالم،  لتسليط الضوء على جرائم االحتالل بحق الطفل الفلسطيني، والتأكيد على حقه، أسوة بأطفال

 في الحياة بحرية وكرامة فوق تراب وطنه.
 10/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 شعث: ال تنمية في ظل االحتالل اإلسرائيلي .4

رام هللا: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العالقات الدولية نبيل شعث، إن التنمية 
نهاء  المستدامة في منطقتنا والعالم غير ممكنة دون تطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وا 

 االحتالل اإلسرائيلي بشكل كامل.
وتساءل شعث خالل كلمته في قمة البوسفور السادسة للتعاون الدولي المنعقدة في إسطنبول، أمس، 
عن إمكانية عمل تنمية مستدامة في ظل وجود االحتالل، وتبعاته من استيطان ومصادرة أراٍض 

لى الحركة، مشيرا إلى أن هذه الوضع القائم في فلسطين بوجود االحتالل، ومياه وفرض قيود ع
 مخالف لمبادئ التنمية االقتصادية.
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وأكد أن حل القضية الفلسطينية شرط أساسي لخلق تنمية اقتصادية مستدامة في منطقة الشرق 
 ية.األوسط، مطالبا بمقاطعة إسرائيل والضغط عليها إلنهاء احتاللها لألرض الفلسطين

وكان شعث التقى في وقت سابق نائب وزير الخارجية التركي، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون 
 الخارجية، بحضور سفير فلسطين فائد مصطفى.

وبحث شعث مع المسؤولين األتراك، دور تركيا الداعم لشعبنا، وقضيته الوطنية في مواجهة إسرائيل 
جراءاتها العدوانية   بحق مدينة القدس والمسجد األقصى.ومشروعها االستيطاني وا 

وطالب شعث بدور تركي أكبر في الحراك الدولي، ودعم فلسطين في سعيها لالستقالل االقتصادي 
عن إسرائيل، وتقديم الدعم المطلوب للسلطة الوطنية في موضوع الطاقة الشمسية، وخلق بدائل عن 

 االقتصاد اإلسرائيلي، وفتح مستشفيات تركية في فلسطين.
عقب اجتماعه مع السفراء العرب الطالعهم على الوضع الفلسطيني والموقف السياسي، التقى و 

شعث إقليم حركة فتح، والجالية الفلسطينية، ورجال األعمال الفلسطينيين في تركيا، وبحث معهم 
 دورهم في دعم التنمية االقتصادية.

  10/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 لجانب المصري لترتيبات موسم العمرة لغزةمع ا ع  : مساوزير األوقاف .5
أكد وزير األوقاف والشئون الدينية يوسف ادعيس وجود اتصاالت مع الجانب : خاص صفا -غزة 

 بقطاع غزة. 1937المصري، لوضع الترتيبات الالزمة فيما يتعلق بموسم العمرة للعام الهجري الحالي 
ء، إن االتصاالت بدأت مع الجانب المصري لعمل يوم األربعال ادعيس في تصريح لوكالة "صفا" وقا

 الترتيبات الالزمة إلنجاح موسم العمرة لهذا العام، فيما يتعلق بمعتمري القطاع.
وأضاف "االتصاالت بدأت في هذا الشأن، لكن ال يمكننا الحديث عن نتائج على األرض حتى 

 ذا الملف.وشدد على أنه سيتم اإلعالن عن أي جديد فيما يتعلق به األن".
 9/12/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 

 عريقات: تطبيق وقف االتفاق األمني واالقتصادي سيبدأ فور انتهاء االستعدادات الالزمة .6
أعلن الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في : أشرف الهور - غزة

الفلسطيني سيبدأ تنفيذ قرارات المجلس المركزي الخاصة  أن الجانب« القدس العربي»تصريحات لـ 
بوقف العمل مع الجانب اإلسرائيلي في االتفاق األمني واالقتصادي، فور االنتهاء من كل 

 االستعدادات الالزمة لذلك.
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وردا على سؤال عن موعد التنفيذ، قال عريقات الذي يرأس أيضا اللجنة السياسية في منظمة 
سيتم فور االنتهاء من كل االستعدادات الالزمة لذلك، ووقتها سيبدأ الجانب  التحرير، إن ذلك

 ، دون أن يضع موعدا زمنيا.«التنفيذ الفوري«الفلسطيني بـ
تقوم اآلن بوضع اآلليات وتدرس ردود األفعال المتوقعة بشكل »وأشار إلى أن اللجنة السياسية 

وأكد على أن المسألة ال تتوقف فقط عند حد .« جدي، لمعرفة انعكاساتها على الخطوات الفلسطينية
، بل إن الجانب الفلسطيني يضع «التنسيق األمني»وقف العمل باالتفاق األمني والمعرف باسم 

خططا لتنفيذ ما ورد في قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في آذار/ مارس الماضي، 
 سي واالقتصادي.والقاضية بتحديد العالقات في المجال األمني والسيا

وعاد وأكد أن التنفيذ «. يضع جداول زمنية للتنفيذ»وأوضح أن الجانب الفلسطيني في هذا الوقت 
 «.تحصين الجبهة الداخلية»سيكون عند استكمال االستعدادات الداخلية لذلك، وبعد 

ك من أطراف إلى ذلك أشار عريقات إلى أن الجانب الفلسطيني القى دعما وتأييدا عربيا واسعا، وكذل
دولية لهذه القرارات، وذلك ردا على سؤال حول ردود الفعل العربية واألجنبية على هذه الخطوة، 

 خاصة خالل الجوالت األخيرة للرئيس محمود عباس للدول العربية واألجنبية.
ما وقال إن قرارات المجلس المركزي بتحديد العالقة مع إسرائيل سياسيا وأمنيا واقتصاديا، القت دع

 كبيرا من القمة العربية مع دول أمريكا الالتينية التي عقدت في السعودية مؤخرا. 
  10/12/2015القدس العربي، لندن، 

 

 المواطنين ءرضالتعزيز دوائر الشكاوى في مؤسساتنا ونسعى إل  اهتماماً الحمد هللا: نولي  .7
إن حكومته تولي اهتماما «: مد هللاقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الح: فادي أبو سعدى -رام هللا 

كبيرا لتعزيز أدوات الرقابة المؤسسية والمجتمعية وتعتبر وحدات ودوائر الشكاوى في المؤسسات 
الحكومية نافذة مهمة لقياس رضا المواطنين عن األداء الحكومي وأداة رئيسية للمشاركة المجتمعية 

ب وضبط األداء وتعزيز الشفافية والمهنية في في تقييم عملنا وتدخالتنا، كخطوة أولية نحو تصوي
 «منظومة العمل الحكومي.

أمام نخبة من الخبراء المختصين في نظام ، وأكد في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للشكاوى
أن الحكومة ماضية ليس فقط في الكشف عن مواطن الضعف والخلل والقصور في األداء  ،الشكاوى

ويبها واجتثاثها أيضا، ومحاربة كافة أشكال التحيز والمحسوبية الحكومي بل والعمل على تص
 واستغالل الوظيفة الحكومية، وتفعيل أدوات الرقابة. 

  10/12/2015القدس العربي، لندن، 
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 وكيل وزارة الصحة يحذر من أن مباني أخرى في مجمع الشفاء متهالكة بحاجة إلى استبدال .8
يوسف أبو الريش، من أن مباني أخرى في مجمع  ة د.حذر وكيل وزارة الصح: سنونو نبيل-غزة

قال أبو الريش لصحيفة فلسطين: "إن مبنى ، و الشفاء، تواجه ذات مصير مبنى الوالدة المتهالك
الباطنة واجه نفس المصير )الذي واجهه مبنى الوالدة( وتم إخالؤه قبل أربعة أشهر، والمبنى اآلخر 

 لصدرية والكلى وهو أيًضا بحاجة إلى استبدال عاجل".المرشح لذات المصير لألسف هو مبنى ا
وعن التكلفة الالزمة إلعادة بناء المباني المتهالكة في مجمع الشفاء الطبي، قال وكيل وزارة الصحة: 

مليون )دوالر(، ومبنى الكلى والعيادات الخارجية وما يتلوه  24"في مجمع الشفاء الطبي مبنى الباطنة 
 ى الوالدة ستة ماليين، إلعادة البناء دون التجهيز".ثمانية ماليين، ومبن

وأكمل أبو الريش: "ما تم تخصيصه )من حكومة الحمد هللا إلعادة بناء مبنى الوالدة( كما سمعت 
أولى، علًما أن أي  إسعافيةثالثة ماليين دوالر ونصف المليون، هذا المبلغ سيكون كافًيا كمرحلة 

م إلى عامين إلعادة بناء هذا المبنى المتهالك"، معرًبا عن أمله مشروع سيستغرق على األقل من عا
في أن يتم تنفيذ تخصيص هذا المبلغ قريًبا، لكنه لفت في نفس الوقت إلى أن إعادة بناء هذا المبنى 

 بحاجة إلى ستة ماليين دوالر.
 9/12/2015، الين أونفلسطين 

 

 عدلي الوطني وأصول المحاكمات الشرعية ين حول السجل اليقر مشروع قانون   المجلس التشريعي .9
أقر المجلس التشريعي ممثال بكتلة حماس البرلمانية، يوم األربعاء، مشروع قانون السجل : غزة

 العدلي بالقراءة األولى، كما أقر قانون أصول المحاكمات الشرعية بالمناقشة العامة.
ع قانون السجل العدلي الوطني ولفت أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون إلى أن مشرو 

قانونيا موحدا يساهم في الحد من ظاهرة التعدد في الجرائم  إطاراً يكتسب أهمية باعتباره يرسي 
وتكرارها عبر تنظيم وضبط السجل العدلي من خالل وثيقة رسمية تصدر عن وزارة العدل تعني 

 بتسجيل األحكام القضائية النهائية كافة.
مادة تناولت األحكام المتعلقة بأنواع األحكام  19السجل العدلي الوطني من ويتكون مشروع قانون 

 الجزائية التي يجب أن يتضمنها السجل العدلي.
وأكد أن مشروع القانون سوف يساهم في ضبط عمل المحاكم الشرعية وتسريع الفصل في المنازعات 

 واضح ومحدد. إجرائي إطارضمن 
 9/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
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 لفتح معبر رفح على قاعدة الشراكة مبادرةهنية: نرحب بأي  .11
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن حركته مع أّي مبادرة أو : غزة

 مقترح لفتح معبر رفح؛ ولكن على قاعدة الشراكة، وليس على قاعدة اإلبدال أو اإلحالل.
م، خالل جولة تفقدية لمشفى الوالدة بمجمع الشفاء الطبي وأوضح هنية في حديث لوسائل اإلعال

بمدينة غزة اليوم األربعاء أن حركته لم تتلق حتى اللحظة أّي مبادرة بشكل رسمي، تساهم في فتح 
 المعبر والتخفيف من معاناة المواطنين.

بيعي، وأضاف "نحن جاهزون للتعاطي بإيجابية مع أية مبادرة أو رؤية تفتح معبر رفح بشكل ط
وتؤمن حركة السفر وتحمي كرامة المواطن الفلسطيني؛ ولكن على قاعدة الشراكة، وليس على قاعدة 

 اإلحالل واالستبدال".
وفي مستهل جولته التفقدية لمبنى الوالدة، طالب هنية كافة المؤسسات اإلنسانية والدولية بوقفة 

الدة الذي تم إخالؤه بعد ظهور تصدعات حقيقية وجاّدة لدعم القطاع الصحي بغزة، السيما مبنى الو 
 وشقوق في جدرانه وأسقفه.

كما وجه هنية نداًء للدول العربية واإلسالمية أن يبادروا بشكل عاجل لتبني مبادرة إلعادة بناء مشفى 
 الوالدة وتوفير المبالغة المطلوبة له؛ حتى يستطيع مجمع الشفاء الطبي تقديم خدمته لنساء غزة.

رأيت انهيارات في بعض الغرف في مبنى الوالدة، ولكنها قبل كل شيء هي انهيارات وأضاف هنية "
في القيم اإلنسانية للذين يحاصرون الشعب الفلسطيني، هذه واحدة من المآسي التي يعانيها شعبنا 

وتابع حديثه "مجمع الشفاء الطبي واجه حروبا في ظل حصار مستمر..  جراء استمرار الحصار".
ألن تنتهي مأساة الحصار عن غزة، وأن ترفعوا أيديكم عن القطاع؛ ألن أهله يحتاجون آن األوان 

واستغرب هنية موقف حكومة الوفاق الوطني ووزارة الصحة لتجاهلهم  إلى تكريم وكل تشريف وعزة".
ا معاناة المواطنين في قطاع غزة، مضيفًا "يتركون غزة بدون ميزانيات تشغيلية ورواتب، عليهم أن يلقو 

وطالب هنية حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بمسؤولياتها  نظرة إنسانية لكل العاملين بمجمع الشفاء".
تجاه غزة كما تفعل في الضفة المحتلة، آماًل أن يجد نداء وزارة الصحة آذانًا صاغية لدى الحكومة، 

 وأن تكون نقطة انطالق لمعالجة الوضع غير الطبيعي بغزة، على حد تعبيره.
ثنى على جهود وزارة الصحة بغزة والعاملين فيها وحراكهم واتصاالتهم الحثيثة مع المؤسسات وأ

 العربية والدولية لتدارك الخطر في مبنى الوالدة.
وعلى صعيد زيارة السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة قال هنية إن حركة حماس ستطلعه 

 ك من المسؤولية األخالقية واألدبية.على الوضع الصحي بغزة، ومبنى الوالدة المتهال
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ذا تسنى لوزارة  وأضاف "دولة قطر تحتل الصدارة في إعادة إعمار غزة وتتحسس الوجع الفلسطيني، وا 
الصحة لقاء العمادي سيطرحون هذا الموضوع على الطاولة، ونتمنى أن تكون قطر عند حسن ظن 

 الشعب الفلسطيني كما كانوا دائما".
 9/12/2015، لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 مشعل يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء الماليزي .11

األربعاء التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس خالد مشعل، : كوااللمبور
 ، نائب رئيس الوزراء الماليزي زاهد حميدي، في العاصمة كوااللمبور.9-12-2015

ماليزيا على رأس وفد قيادي من حركته آخر التطورات في مدينة  وبحث حميدي ومشعل الذي يزور
القدس والمسجد األقصى المبارك، في ظل تصاعد العدوان اإلسرائيلي على المقدسات والشعب 

وقال عضو المكتب السياسي لحماس محمد نزال، في منشور على صفحته في موقع  الفلسطيني.
ء الذي ضّم قيادات حماس ونائب رئيس الحكومة الماليزية التواصل االجتماعي )فيس بوك(: "إن اللقا

ووزير شؤون األمن القومي شهيدان قاسم تناول األوضاع السياسية على الساحة الفلسطينية، 
 خصوًصا ما يتعّلق بانتفاضة القدس، وتحّركات االحتالل لتهويد المسجد األقصى".

يزي، ورّحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء وحضر وفد الحركة جانًبا من جلسة مجلس الشورى المال
 الوفد "ضيوف شرف على المجلس، وعلى ماليزيا"، بحسب ما ذكر نزال.

والتقى وفد حركة حماس صباح اليوم األمين العام لحزب )أمنو( الحاكم في ماليزيا تنكو عدنان 
المكتب  وحضر االجتماع الذي ترأسه عضو المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق عضوا منصور.

محمد نزال وماهر عبيد، ورئيس منظمة الثقافة مسلم عمران، ومسؤولة البروتوكول والعالقات الدولية 
 في حزب )أمنو(.

وكان وفد حركة حماس برئاسة مشعل وعضوية أبو مرزوق ونزال وعبيد وصل أمس إلى العاصمة 
قرر أن تستمر هذه الزيارة أربعة الماليزية كوااللمبور، تلبية لدعوة رسمية من حزب )أمنو(، ومن الم

ويعقد وفد حماس خالل الزيارة التي تأتي بعد شهرين من زيارة  أيام لحضور المؤتمر السنوي للحزب.
 مشعل على رأس وفد قيادي إلى جنوب إفريقيا اجتماعات عدة مع وزراء، وقادة أحزاب ماليزيين.

 9/12/2015، فلسطين أون الين
 
 
 



 
 
 
 

 

 13 ص                                              3778 العدد:        10/12/2015 الخميس التاريخ: 
  

 لكرم والخليل وتدعو لجمعة غضب جديدةحماس تبارك عمليتي طو  .12
دعت حركة المقاومة اإلسالمية حماس في الضفة الغربية المحتلة، جماهير الشعب : الضفة الغربية

الفلسطيني المجاهد إلى الخروج والمشاركة في جمعة نفير وغضب جديدة في وجه االحتالل 
 الغاصب، مباركًة عمليتي طولكرم والخليل البطوليتين.

فرت حماس عموم أبناء شعبنا إلى أوسع مشاركة في المواجهات التي يشعلها الشباب المنتفض واستن
 عقب صالة الجمعة عند مختلف نقاط التماس المنتشرة في مدن وقرى الضفة الثائرة.

(، إن عملية إطالق النار قرب مدينة 12-10وقالت الحركة في بيان صحفي لها اليوم الخميس )
طعن في الخليل، لهما حلقتان من سلسلة الرد الشعبي الغاضب والرافض لبقاء طولكرم، وعملية ال

 االحتالل على أرضنا المباركة.
وهو من قادة المنظمة الصهيونية -وأكدت الحركة أن "إصابة المستوطن "شاؤول نير" بعملية طولكرم 

القرن الماضي، وأن منفذ  السرية التي دبرت محاوالت التصفية لرؤساء البلديات الفلسطينية بثمانينات
عملية الطعن بالخليل الشهيد عبد الرحمن مسودة، هو ابن عم الشهيد إيهاب مسودة منفذ عملية 

 يؤكد أن شعبنا ال يضيع حقه في الرد واالنتقام لدماء أبنائه". -الطعن بالخليل قبل أيام
ألعزل، من هدم لمنازل وأشارت حماس إلى أن االحتالل الصهيوني يواصل انتهاكاته بحق شعبنا ا

أهالي المقاومين، واستهداف بالقتل واالعتقال والمالحقة ألطفال شعبنا، ومواصلة احتجاز جثامين 
وشددت حماس على أن تصاعد إجراءات االحتالل العقابية ستجلب عليه الويالت  شهدائنا األبرار.

مواصلة شعبنا المعطاء النتفاضته من ردود شعبنا وشبابه الثائر في كافة الميادين، مشيرًة إلى أن 
المباركة في شهرها الثالث على التوالي، لهو تأكيٌد على تصميمه بالوفاء لدماء شهدائه، والسير على 

 الطريق الذي اختاروه في مقارعة العدو.
ونوهت حماس بأن االحتالل يواصل هجومه على المسجد األقصى، واعتقاله واعتدائه على 

 بداخله وعلى أبوابه، ما اعتبرته إمعاًنا صهيونيًّا صارًخا في استهداف شعبنا. المرابطات الصابرات
 10/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس تدعو قمة التعاون الخليجي لمساندة انتفاضة القدس .13

طالبت حركة حماس قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين عقدوا أمس  غزة:- أشرف الهور
، ودعم الفلسطينيين في الدفاع «مساندة انتفاضة القدس»لعاصمة السعودية الرياض، بـ اجتماعا في ا

 عن المسجد األقصى في وجه مخططات االحتالل الهادفة لهدمه.
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ال »وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس في تصريحات نقلتها مواقع مقربة من الحركة 
قد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وهي شك أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ُتع

تأتي بعد أكثر من شهرين من انطالقة انتفاضة القدس، حيث ال يزال االحتالل يمارس انتهاكاته 
بحق األقصى والفلسطينيين، ولذلك فإن األمل معقود على هذه القمة أن تسند الفلسطينيين في 

 «.دفاعهم عن مقدساتهم وحقوقهم
موقف داعم إلنهاء الحصار الظالم »عن أمله في أن يكون لدول مجلس التعاون الخليجي لكنه عبر 

 «.المفروض على قطاع غزة منذ عقد من الزمان، فهو حصار غير مبرر
وانطلقت أمس في الرياض القمة الخليجية، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 

 ات اليمن وسوريا.لبحث عدة ملفات إقليمية أهمها ملف
 10/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 حتى يعرض رسمياً في مخيم عين الحلوة  "ميثاق الشرف"فتح تتجاهل "السفير":  .14

« وثيقة الشرف»، «فصائل التحرير الفلسطينية»كليا، ومعها « فتح»تجاهلت حركة : محمد صالح
 «.المسلمتجمع الشباب »و « اإلسالميةالقوى »التي كشفت عن مضمونها 

فصيل  أيلم تتبلغ الوثيقة في شكل رسمي ولم تطلع عليها من  أنها« فتح»في حركة وتؤكد مصادر 
مبادرة بل هو عبارة عن مسودة فقط وغير رسمي،  إلىلم يتحول »ما نشر  أن إلى. وتشير إسالمي

ميثاق » للبحث في بنوده كي يصبح اإلسالميةاجتماعات مشتركة مع القوى  أية بشأنهولم تعقد 
الفلسطيني وكان  اإلجماعكان من طرف واحد وينقصه  إعالنهويعلن عنه رسميا، لذا فان « شرف

، و «ميثاق الشرف»المتعلقة بالعناوين الواردة في  األمورعدم تبلور  إلى« فتح» وأشارت «.متسرعا
معنا.. ومع ذلك  بميثاق كهذا الن االغتياالت طالت كوادرنا واالشتباكات وقعت أوالنحن المعنيون »

 «.معنا.. األمرلم يناقش  أحدافان 
تنتظر اجتماع القيادة السياسية الفلسطينية العليا للمخيمات الذي سيخصص لمناقشة  أنهاوأوضحت 

عدم حصول أي اشتباكات أو عمليات اغتيال في المخيم، والتجوال في »ما ورد من عناوين حول 
جراءكل طرقات المخيم وأزقته  سقاط الدعاوى، ورد الحقوق المصال وا  أصحابها،  إلىحات السياسية وا 

 «.ودفع التعويضات لكل المتضررين، ومحاسبة كل من يتسبب بخرق االتفاق
 أياموتحدثت المصادر عن اجتماع يحضر له سيعقد في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت خالل 

ة في منظمة التحرير وقوى التحالف السياسية الفلسطيني« األطر»وتشارك فيه قيادات الفصائل و 
، لمناقشة ما ورد في المسودة كي تصبح بنودا تصلح لميثاق شرف يحظى اإلسالميةوالقوى 
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عندها يعمم في كل »الفلسطيني العام ويحفظ امن المخيمات وامن الجوار اللبناني، و باإلجماع
 «.لم يبصر النور كأنهالمخيمات كمبادرة وطنية فلسطينية، وغير ذلك نعتبر ما ورد 

 10/12/2015السفير، بيروت، 
 
 العفولة بزعم حيازتهم سكاكين في شبان ثالثةتعتقل  اإلسرائيليةالشرطة  .15

عبرية، مساء يوم األربعاء، أن الشرطة اإلسرائيلية أحبطت عملية طعن  إخباريةزعمت مواقع  :رام هللا
دينة قادمين من جنين وبحوزتهم شبان وصلوا للم 3في مدينة العفولة بعد أن نجحت باعتقال 

 "سكاكين".
وحسب ذات المصادر، فإن الشبان الثالثة كان بحوزتهم "سكاكين جزارين كبيرة" وتم اعتقالهم بعد أن 

 وصلت للشرطة اإلسرائيلية شكوى عنهم من قبل إسرائيليين. مشيرًة إلى أنه تم نقلهم لالستجواب.
 10/12/2015القدس، القدس، موقع صحيفة 

 
 بإعادة تمويل اليونسكو المتحدة لوالياتل "يسمح"تنياهو ن .16

فادي أبو سعدى: تتكشف طبيعة العالقة بين دولة االحتالل اإلسرائيلي وبين الواليات  -رام هللا 
المتحدة التي تلجأ دوما إلى الكيل بمكيالين عندما يتعلق األم بالقضية الفلسطينية وكل ملف متعلق 

 مر الناهي في كل شيء حتى لو كان األمر يتعلق بالواليات المتحدة.فيها. فإلسرائيل حق اآل
اإلسرائيلية استجابة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين « هآرتس»ويدل على ذلك حسب صحيفة 

نتنياهو إلى طلب وزير الخارجية األمريكي جون كيري إلغاء معارضة إسرائيل الستئناف التمويل 
الذي توقف بعد انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة قبل أربع سنوات. وقال  األمريكي لمنظمة اليونسكو

مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن تغيير السياسة من جانب نتنياهو يمكنه إقناع أصدقاء إسرائيل في 
 الكونغرس بإضافة بند إلى ميزانية المساعدات الخارجية يسمح باستئناف تمويل اليونسكو.

اإلسرائيليين برفع معارضتهم الستئناف  إقناعأمريكيين يحاولون منذ عدة أشهر مسؤولين  أنوعلم 
 التمويل األمريكي للمنظمة لكن وزارة الخارجية اإلسرائيلية واصلت معارضة إعادة التمويل. 

وحدث االختراق في هذه المسألة عندما زار كيري القدس وطلب من رئيس الحكومة نتنياهو إلغاء 
ائيلية. وتحفظ نتنياهو من ذلك في البداية إال انه اقتنع ووافق على الطلب األمريكي. المعارضة اإلسر 

 ورفض ديوان نتنياهو التعقيب على الموضوع لكنه لم ينف ما جاء في الخبر.
 10/12/2015، القدس العربي، لندن
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 مليار دوالر كتعويض من مصر لوقفها الغاز 1.8لن تتنازل عن  "إسرائيل": شتاينتز .17
قال وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتز يوم األربعاء إنه من غير  :نادية الجويلي -لقدس ا

مليار دوالر حصلت على حكم به نتيجة  1.8المرجح أن تتنازل بالده عن تعويض تبلغ قيمته نحو 
ن على الرغم من أن البلدين يريدا 2012لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعي في 

 إيجاد سبيل إلنهاء النزاع.
وردا على سؤال من راديو الجيش اإلسرائيلي يوم األربعاء حول ما إذا كان من المحتمل أن تتنازل 

 إسرائيل عن أموال التعويض أجاب شتاينتز بالنفي.
وقال "لكني أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر سويا في كيفية المضي 

م...تصدير الغاز اإلسرائيلي لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان واألردن والسلطة إلى األما
 الفلسطينية له قيمة دبلوماسية."

وقال شتاينتز الذي رفض التعليق على تفاصيل المباحثات إن مصر أعلنت فقط تجميد وليس إلغاء 
 المباحثات بشأن واردات الغاز في المستقبل.

زداد قوة فيما يتعلق باألمن واالقتصاد والطاقة حيث تتجاوز أهمية مصر أضاف "نرى عالقات تو 
حدود االقتصاد...لكننا نرى أيضا أهمية باإلضافة إلى ذلك في تصدير الغاز لدول أخرى في منطقتنا 

 وندرس هذا األمر منذ عدة أشهر" مشيرا إلى األردن وتركيا واليونان كأسواق محتملة.
ن بالفعل بالكميات المتجهة إلى مصر لكننا ننظر في جميع احتماالت وقال الوزير "نحن مهتمو 

 التصدير لدول المنطقة ولغرب أوروبا أيضا."
 9/12/2015، وكالة رويترز لألنباء

 
 والطعن بالسكاكين "داعش"تندد بتمييز سفير االتحاد األوروبي بين إرهاب  يةسرائيلاإلالخارجية  .18

خارجية اإلسرائيلية بتصريح لسفير االتحاد األوروبي لدى إسرائيل نددت وزارة ال: الحياة –الناصرة 
وعمليات  "التمييز بين اإلرهاب الذي يمارسه تنظيم داعش"الرس فابورغ أندرسن أكد فيه وجوب 

 ."إرهاباً "الطعن بالسكين التي ينفذها فلسطينيون وتسّميها إسرائيل 
معايير، مضيفًة أن اإلرهاب الذي يمارسه تنظيم واعتبرت الوزارة أن التصريح ينطوي على ازدواجية 

اإلرهاب هو "الفلسطيني القضاء على إسرائيل، و "اإلرهاب"يبغي تدمير أوروبا، فيما يبغي  "داعش"
نرفض التمييز الذي يقوم به سفير االتحاد األوروبي بين اإلرهاب ". وأضافت: "نفسه ويهدد الجميع

رهاب داعش  ."الفلسطيني وا 
 10/12/2015دن، الحياة، لن
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 عن قلقه بشأن مستقبل محمود عباس أعربريفلين: أوباما  .19
قال الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، أن الرئيس األميركي باراك أوباما  :ترجمة خاصة -القدس

أعرب عن قلقه بشأن مستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ضوء الجمود السياسي واألزمة 
 المنطقة. الخطيرة التي تشهدها

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" العبرية عن ريفلين في أعقاب اجتماعه مع أوباما مساء األربعاء، عن 
تفاؤل الرئيس األميركي من إمكانية تجديد الحوار مع الفلسطينيين رغم قلقه الكبير على القضية 

 الفلسطينية، مشيرا إلى أن أوباما جدد دعمه الثابت إلسرائيل.
أبلغني أن استئناف الحوار مع الفلسطينيين ال مفر منه، وأبلغته أنه من الممكن أن  وأضاف "أوباما

يكون على مراحل وربما يكون من الضروري مناقشة الفترة االنتقالية". مشيرا إلى أن أوباما أعرب عن 
ود تفاؤله بشأن قدرته على سد الفجوة بيننا وبين الفلسطينيين على الرغم من أنه ال يرى اآلن وج

 فرصة الستئناف المفاوضات حاليا.
ووفقا لريفلين فإن أوباما وعد باستطالع مواقف الطرفين واتخاذ خطوات من شأنها أن تقربهم معا في 

 محاولة للحصول على نتيجة لتجديد المفاوضات.
لقا جدا وأشاد الرئيس اإلسرائيلي بلقائه مع أوباما واصفا إياه بأنه "لم يسبق له مثيل خاصًة أنه كان ق

بشأن أمن إسرائيل، وأن االجتماع كان أفضل من كل االجتماعات التي عقدت في السنوات السبع 
 الماضية بين أوباما ونتنياهو، لقد كان منفتحا جدا وصادقا وواضحا في تصريحاته لي".

 10/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

  "إسرائيلـ"ب سياسياً  و سيلحق ضرراً لليونسك الواليات المتحدةليبرمان لنتنياهو: تمويل  .21
اعتبر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، أن موافقة رئيس الحكومة : القدس المحتلة

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، على إعادة الواليات المتحدة تمويلها لمنظمة التعليم والثقافة والعلوم 
ق ضررا سياسيا بإسرائيل بادعاء أنه سيسمح للفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة )اليونسكو(، سيلح

 بمواصلة نشاطهم في الحلبة الدولية.
وفي أعقاب النشر حول الموضوع، قدم ليبرمان استجوابا عاجال إلى نتنياهو طلب فيه معرفة ما إذا 

 كانت إسرائيل قد أزالت معارضتها على استئناف التمويل األميركي لليونسكو.
، 2011ن في استجوابه لنتنياهو أنه "منذ اتخاذ اليونسكو للقرار الفضيحة في العام وكتب ليبرما

أصرت إسرائيل على عدم المساومة في الموضوع ألن الرسالة التي ترسلها مساومة كهذه هي أنه ال 
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يوجد تدفيع ثمن حقيقي للخطوات الفلسطينية األحادية الجانب وسيكون بإمكان أبو مازن )الرئيس 
 طيني محمود عباس( مواصلة اإلرهاب السياسي ضد إسرائيلي".   الفلس

ووصف ليبرمان موافقة نتنياهو على استئناف التمويل األميركي لليونسكو بأنه "تراجع مخز سيلحق 
 ضررا سياسيا جوهريا وبالغا بدولة إسرائيل في الحلبة الدولية".

 10/12/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 مقارنة بالنظام السوري "إسرائيلـ"في القتال هو بديل أسوأ بالنسبة ل "داعش"ار : انتصتآيزنكو  .21

، إنه ال يمكن إلحاق هزيمة بتنظيم تقال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي غادي آيزنكو : هاشم حمدان
 الدولة اإلسالمية )داعش( في هجوم يعتمد فقط على تفعيل القوة الجوية.

القتال في سورية والتوصل إلى حل سياسي يكمن في التعاون بين إن مفتاح وقف  تقال آيزنكو و 
الواليات المتحدة وروسيا، بيد أن تقديراته تشير إلى أن التوصل إلى تسوية كهذه قد تستغرق بضعة 

 سنوات أخرى.
وقال أيضا إن "احتمال تحقيق انتصار كامل في سورية للمحور الشيعي الذي ينشط إلى جانب 

د قريب من الصفر، وأن مثل هذا النصر بحاجة إلى قوات برية على نطاق واسع، الرئيس بشار األس
 وهو أمر لن تفعله إيران أو روسيا أو حزب هللا.

وأشار إلى أنه في نهاية أيلول/ سبتمبر أرسلت إيران نحو ألفين من عناصر حرس الثورة إلى سورية، 
شمال سورية، لدعم الهجوم الجوي الذي في إطار خطة مشتركة مع روسيا للقيام بعمليات برية في 

تنفذه موسكو، ولكن اإليرانيين تكبدوا خسائر، وقتل عدد من القادة، في حين أصيب قائد فيلق 
ويقول رئيس أركان الجيش، خالفا لتقديرات مسؤولين إسرائيليين كبار  القدس، الجنرال قاسم سليماني.

درور، إن انتصار داعش في القتال هو بديل مثل رئيس المجلس لألمن القومي سابقا يعكوف عمي
أسوأ بالنسبة إلسرائيل مقارنة بالنظام السوري. وبحسبه فإن إسرائيل قادر على مواجهة تهديد منظم، 
 مثل إيران وحزب هللا، مقارنة بصعوبة مواجهة تنظيم مثل داعش وردعه في حال سيطر على سورية.

إن  ت، الذي أعلن مبايعته لتنظيم داعش، قال آيزنكو وفي حديثه عن تنظيم "والية سيناء" في مصر
 800إلى  700يتوقع أن تتمكن مصر من إلحاق هزيمة بالتنظيم الذي يقدر عدد عناصره بنحو 

 عنصر رغم بعض النجاحات التي حققها ضد الجيش المصري.
تفعيل وقال أيضا إنه يعتقد أن مواصلة مصر للقتال بشكل منهجي ضد داعش في سيناء، وتقوم ب

 قوات برية كجزء من الهجوم فإنها قادرة على إنهاء المعركة وتحقيق انتصار.
 10/12/2015، 48عرب 
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 تصريحاته عن المسلمين ما لم يسحبسياسيون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بإلغاء زيارة ترامب  .22
ربعاء دعا ساسة إسرائيليون من مختلف أرجاء الطيف السياسي يوم األ: مصطفى صالح -القدس 

إلى منع زيارة مزمعة لدونالد ترامب الذي يتصدر سباق الترشح عن الحزب الجمهوري األمريكي 
بانتخابات الرئاسة بسبب دعوته لمنع المسلمين من دخول الواليات المتحدة والتي أثارت انتقادات 

نياهو وترامب يوم غير أن مسؤوال حكوميا أكد أن اجتماعا سيعقد بين رئيس الوزراء بنيامين نت دولية.
ديسمبر كانون األول بعد أن تحدد قبل نحو أسبوعين. وقالت مصادر قريبة من نتنياهو الذي  28

 يقوله كل مرشح" في انتخابات الرئاسة األمريكية. شيءينتمي لليمين إنه "ال يوافق على كل 
ث الكنيست المكون أغلبهم من المعارضة اإلسرائيلية ويشكلون نحو ثل -نائبا على األقل 37ووقع 
 على رسالة إلى نتنياهو تدعوه إلى إلغاء االجتماع ما لم يسحب ترامب تصريحاته. -مقعدا 120من 

وقالت ميخال روزين العضو في حزب ميرتس اليساري التي بادرت بالدعوة لتوقيع الرسالة إنه ال أحد 
م اختلف بشدة مع تصريحات في حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو وافق على التوقيع رغم أن بعضه

 ترامب.
وأدان سياسيون إسرائيليون من توجهات مختلفة تصريحات ترامب وطالبوا بإلغاء الزيارة. وقال أحمد 

في المئة من سكان إسرائيل إنه يطالب بمنع  20الطيبي وهو نائب عن األقلية العربية التي تمثل 
 "النازي الجديد" من دخول البرلمان.

ر ليف من ائتالف االتحاد الصهيوني المعارض الرئيسي الذي ينتمي ليسار الوسط ووصف عومير با
 ترامب بأنه "عنصري".

وعبر حزب ليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو نفسه عن استهجانه. ووصف وزير الطاقة 
ترامب  اإلسرائيلي يوفال شتاينتز وهو نائب بارز عن ليكود وأحد المقربين من رئيس الوزراء خطاب

 بأنه مضر من وجهة النظر اإلسرائيلية واألمريكية.
وقال شتاينتز إلذاعة الجيش اإلسرائيلي "أوصي بمحاربة اإلسالم المتطرف واإلرهابي لكنني ال أعلن 

 مقاطعة أو نفيا أو حربا على المسلمين عامة."
اء. وعلى العكس يجب تمييز وتابع "نحن في دولة إسرائيل لدينا العديد من المواطنين المسلمين األوفي

 المتطرفين عن المواطنين األوفياء وهناك في الواليات المتحدة أيضا مواطنون مسلمون أوفياء."
ووجه مارك زيل نائب الجمهوريين في الخارج وممثل الحزب الجمهوري في إسرائيل تصريحات شديدة 

)ترامب( مهيج للجماهير. ونحن  وقال زيل إلذاعة الجيش في مقابلة منفصلة "إنه اللهجة لترامب.
 كيهود وكإسرائيليين أيضا نعلم ماذا يعني تهييج الجماهير تاريخيا."

 9/12/2015، وكالة رويترز لألنباء
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 اإلسرائيلي يتبرع بالمال لبناء "الهيكل الثالث" دفاعنائب وزير ال"هآرتس":  .23
على المسجد األقصى المبارك وتتهم  فيما تنفي إسرائيل أن لديها نيات االعتداء: الحياة  –الناصرة 

الفلسطينيين بأنهم يرّوجون إلشاعات تحريضية، كشفت صحيفة هآرتس أمس أن الجمعية 
في باحة المسجد األقصى،  "بيت المقِدس الثالث"التي تنشط لبناء  "معهد الَمْقِدس"االستيطانية 

م حكومي غير مباشر، مضيفة المحظورة قانونيًا، تحظى بدع "كهانا حي"وأسسها متطرف من حركة 
بن دهان الذي تبرع قبل خمس سنوات، حين  إيليأن بين داعمي هذه الجمعية نائب وزير الدفاع 

 ألف دوالر للجمعية. 12كان مديرًا للمحاكم الحاخامية، بمبلغ 
وأضافت الصحيفة أن الجمعية المذكورة تحظى في شكل غير مباشر بدعم مالي من الواليات 

ألف دوالر. وتابعت أن  50أن منظمتْين أميركيتين تبرعتا لها قبل عامين بأكثر من المتحدة، و 
في المسجد األقصى لكنها « الوضع القائم»الموقف الرسمي للحكومة يقول إنها تريد الحفاظ على 

من خالل حصولها على تمويل من وزارة التعليم يقدر « معهد المقِدس»تسهم في تمويل نشاط جمعية 
 ألف دوالر في السنوات الخمس األخيرة. 600بنحو 

 10/12/2015الحياة، لندن، 
 
  تصدر منتجاتها لكوريا الشمالية رغم العقوبات االقتصادية "إسرائيل" .24

كوريا الشمالية رغم  إلىخالل السنوات األخيرة منتجات  إسرائيلصدرت  :بترا –القدس المحتلة 
 .2006تحدة على كوريا الشمالية عام العقوبات االقتصادية التي فرضتها األمم الم

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، كان هناك تصدير ممنوع من إسرائيل لمنتجات مختلفة، 
 كتب وأسنان للزراعة، خالفا لقرار األمم المتحدة. إلى إضافةألف دوالر،  400بينها الذهب، بقيمة 

 وتبين أيضا أنه تم توبيخ إسرائيل على ذلك.
 10/12/2015، ، عّمانالرأي

 
 القدس منذ سنواتشرقي جمدت تراخيص البناء للفلسطينيين في  قدس: بلدية ال"هآرتس" .25

كشفت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، عن تجميد بلدية االحتالل في القدس  :ترجمة خاصة -رام هللا  
البناء غير المرخص  ىإلإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس الشرقية، مما دفع المقدسيين 

 لمواجهة احتياجاتهم.
بلدية االحتالل  أصدرت 2010نشرتها الصحيفة اليوم الخميس، انه في العام  إحصائية وأظهرت
 رخصة فقط للفلسطينيين. 167رخصة بناء لليهود مقابل  1828
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بناء  رخصة 178رخصة بناء لليهود مقابل  2469بلدية االحتالل  أصدرتفقد  2013أما في العام 
رخصة  1799رخصة بناء للفلسطينيين مقابل  166للفلسطينيين، بينما أصدرت خالل العام الجاري 

 لليهود.
من ذلك، الن جزءا من التراخيص في  أخطروتظهر البيانات التي وصلت الصحيفة ان الوضع 

بلدية  أصدرتهان مجموع ما  أيفقط لحي واحد فقط هو بيت حنينا،  أعطيتالفلسطينية  األحياء
رخصة  51القدس الشرقية ال يتعدى  إنحاءاالحتالل من رخص بناء في العام الماضي في جميع 

 فقط.
ال  ألنهمعظم المنازل القائمة في القدس الشرقية بنيت من دون ترخيص  أن"هآرتس" إلى  وأشارت

أن ، والن السكان ال يستطيعون الحصول على الرخص، مضيفة، لإلحياءيوجد مخططات هيكلية 
 ذلك يجبرهم على البناء بصورة غير قانونية.

وأضافت، أن الفلسطينيين الذين يتقدمون بطلبات للترخيص ال يحصلون عليها رغم ان رسوم هذه 
 7ماليين الشواكل، ففي احدى الحاالت في جبل المكبر بنت احدى العائالت  إلىالطلبات قد تصل 

 شيكل بدل شوارع. ألف 300كل، إضافة لـ شي ألف 960وحدات سكنية وُطلب منها دفع مبلغ 
خطط البناء للعرب تلقى معارضة شديدة من ممثلي اليمين في البلدية، فمثال  أن إلىولفتت الصحيفة 

من اليمين ووزير الداخلية  أعضاءعلى مدى سنوات من قبل  أعاقتهاخطة البناء في السواحرة تمت 
 عليها فإنها لن تشكل حال حقيقيا للمعضلة. آنذاك ايلي يشاي، والتي حتى لو تمت الموافقة

رخص البناء في القدس الشرقية، وان كل طلب تتم  أعدادوتزعم بلدية االحتالل ان هناك زيادة في 
، حسب األرضملكية  إثباتهناك صعوبة لدى السكان في  أن إالدراسته حسب معايير مهنية، 

 ادعائها.
حزب ميرتس لورا فرتون، ان سياسة البلدية ومن يرأسها من جانبها، قالت عضو بلدية االحتالل من 
تقييد قدرتهم على البناء وعيش حياة طبيعية، "ففي  أيضاال تقتصر على تقييد حركة الفلسطينيين، بل 

للفلسطينيين يعيشون فيها بشكل  وأخرىيستثمرون فيها  لإلسرائيليينالقدس يوجد مدينتان واحدة 
 خانق"، كما قالت.

 10/12/2015القدس، القدس،  موقع صحيفة
 

 ريفلين: تحسين حياة الفلسطينيين مصلحة إسرائيلية  .26
قبيل لقائه المقرر مع الرئيس األميركي باراك أوباما، يوم األربعاء، كتب الرئيس : هاشم حمدان

اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين، مقاال حول سياسة الحكومة اإلسرائيلية في صحيفة "واشنطن بوست" نشر 
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اليوم، انتقد فيها سياسات الحكومات اإلسرائيلية، ودعا إلى تحسين حياة الفلسطينيين، باعتبار  صباح
 أن ذلك مصلحة إسرائيلية.

وبحسب ريفلين، كما جاء في المقال، فإنه بالرغم من عدم وجود حل للوضع مع الفلسطينيين، وعدم 
ائيل أن تقوم بخطوات لتحسين وجود أمل حقيقي في تجديد االتصاالت السياسية، فإنه على إسر 

 الوضع ورفع احتماالت التعايش المستقبلي.
وجاء في مقالته أنه "بدون حل السؤال حول وجود أو عدم وجود شريك فلسطيني، فمن المفهوم ضمنا 
أن بناء المدينة الفلسطينية الجديدة، روابي، هو مصلحة إسرائيلية. كما أنه من الواضح أن تطوير 

والتعاون بين رجال األعمال اإلسرائيليين والفلسطينيين، والتربية والثقافة، سوف  قنوات االتصال
يحسن وضعنا. هل هناك من ال يرى قيمة وأهمية قدرة غالبية اليهود على تعلم اللغة العربية؟ مثل 

 هذه الخطوات تخدم القيم األخالقية إلسرائيل ومصالحها العملية".
ع أن تقوم بخطوات عملية حتى في قضية القدس. فهو يقول إن " ويدعي ريفلين أن إسرائيل تستطي

كثيرين ينظرون إلى القدس على أنها التحدي الدبلوماسي األكبر في أي اتفاق سالم، ونحن نستطيع 
 أن نعمل الكثير في هذا الشأن".

قدس الشرقية، ويتهم ريفلين في مقالته الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بأنها "مست بأمن اليهود في ال
وبشكل مواز، لم تكترث برفاهية العربي فيها". وأضاف أن "معالجة شبكة المجاري والشوارع والبنى 

 التحتية والمدارس والمراكز الطبية في القدس الشرقية يجب عدم تأجيلها حتى نهاية الصراع".
أن تستثمر في خطوات وكتب ريفلين أيضا أنه على المجتمع الدولي، وعلى رأسه الواليات المتحدة، 

 بناء الثقة التي تؤدي إلى تشجيع الحوار، وربما تضع األساس لتسوية مستقبلية".
كما كتب أنه "على الفلسطينيين أن يوقفوا التحريض والعنف ضد إسرائيل فورا". كما دعا المعلمين 

 ".واآلباء الفلسطينيين إلى "زرع مفهوم الحياة بدل الموت في أحالم الشبان الصغار
 9/12/2015، 48عرب 

 
 يشجع على قتل الفلسطينيين الذي  "العليا" ترفض اتهام مؤلفي كتاب "عقيدة الملك" .27

رّدت المحكمة العليا اإلسرائيلي، يوم األربعاء، التماسا طالب بإلزام المستشار القضائي : بالل ضاهر
نف والعنصرية ضد مؤلفي للحكومة يهودا فاينشطاين، بتقديم لوائح اتهام بتهم التحريض على الع

كتاب "عقيدة الملك"، الذي يشجع اليهود على قتل الفلسطينيين، وبضمن ذلك األطفال الرضع، 
 باالستناد إلى الشريعة اليهودية.
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لياكيم روبنشطاين، بينما  وأصدرت المحكمة قرارها بأغلبية قاضيين، هما رئيس المحكمة مريم ناؤور وا 
 اتهام لمؤلفي الكتاب. أيد القاضي سليم جبران توجيه

وكان فاينشطاين قد أمر، قبل ثالث سنوات، بإغالق التحقيق ضد مؤلفي الكتاب بادعاء "عدم كفاية 
 األدلة". ومؤلفا الكتاب هما الحاخامان يتسحاق شبيرا ويوسف إليتسور.

منتدى وقدمت االلتماس عدة منظمات حقوقية إسرائيلية، هي "المركز اإلصالحي للدين والدولة"، و 
النساء المتدينات "كوليخ" )صوتك(، "حاخامات من أجل حقوق اإلنسان" و"الهيئة لمناهضة العنصرية 

وانتقد غادي غفرياهو، رئيس منظمة "تاغ مئير" المناهضة لجرائم "تدفيع الثمن"  في إسرائيل".
انتقامية ينفذها أفراد اإلرهابية، قرار المحكمة العليا، وشدد على أن كتاب "عقيدة الملك "يشجع أعماال 

مثل )السفاح الذي ارتكب مجزرة الحرم اإلبراهيمي( باروخ غولدشطاين وقتلة محمد أبو خضير 
وأضاف غفرياهو أن المنظمات الحقوقية تدرس قرار المحكمة واحتمال تقديم التماس  وعائلة دوابشة".

طالب بأن تنظر فيه هيئة موسعة آخر "يستند باألساس إلى رأي األقلية لسعادة القاضي جبران"، والم
 .مؤلفة من تسعة قضاة

 9/12/2015، 48عرب 
 
 هم مهاجرون روس  2013 إلى 2000 سنوات بين "إسرائيلـ"ثلث المنتحرين ب"الكنيست":  .28

قالت دراسة صدرت يوم األربعاء، إن ثلث المواطنين اإلسرائيليين الذين أقدموا على : بالل ضاهر
 هم من المهاجرين الروس إلى إسرائيل. 2013 – 2000االنتحار في السنوات 

وأفادت الدراسة، التي أعدها "مركز المعلومات واألبحاث" في الكنيست واستعرضت خالل اجتماع 
عمليات انتحار،  4806للجنة الهجرة واالستيعاب البرلمانية، بأنه خالل هذه السنوات جرى تسجيل 

 .%34.5عاما فما فوق، وسجلوا بذلك نسبة  15ن من المهاجرين الروس، في س 1658ومن بينهم 
من المنتحرين بين المهاجرين الروس هم من مواليد االتحاد السوفييتي  %77.9وأضافت الدراسة أن 

 .1980هم من مواليد إثيوبيا، الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ العام  %16.6السابق و
 9/12/2015، 48عرب 

 
  48 نصف فلسطينيي ملويش "إسرائيل"الفقر يستفحل في  .29

وديع عواودة: كشف في إسرائيل أمس أن الفقراء في إسرائيل يزدادون فقرا وعددا وأن  -الناصرة 
نصف العائالت الفلسطينية فيها تعيش تحت خط الفقر، ما يجعلها تتذيل قائمة دول من منظمة 

 «oecd«التنمية والتعاون االقتصادي.



 
 
 
 

 

 24 ص                                              3778 العدد:        10/12/2015 الخميس التاريخ: 
  

التأمين الوطني في إسرائيل أمس، أنه عالوة على تعمق ويظهر تقرير صدر عما يعرف بمؤسسة 
ألف طفل. وأظهر التقرير أيضا  750مليون شخص منهم  1.7الفقر بشكل ملموس فهو يطال نحو 

إلى  2013عام  %51.7أن أكثر من نصف العائالت العربية فقيرة وأن نسبتها ارتفعت من 
 1,709,300سرائيل بلغ في العام الماضي وبين التقرير أن عدد الفقراء في إ .2014في  52.6%

 طفل. 500الفا و  776عائلة، تضم  990الفا و 444مليون نسمة، يشكلون 
وتشير النتائج إلى ارتفاع ملموس في عمق الفقر، الذي يقاس بحسب المسافة بين دخل العائالت 

. وتقع تحت %10ة ، كما أن معيار حدة الفقر ارتفع بنسب%6وبين خط الفقر، التي ارتفعت بنسبة 
 دوالر شهريا. 1100خط الفقر األسرة التي تتقاضى نحو 

واعتبر نائب المدير العام للدراسات والتخطيط في التأمين الوطني، البروفيسور دانييل غوطليب، في 
التقرير أن نسبة العائالت التي تعيش تحت خط الفقر في العام الماضي ارتفع على خلفية تباطؤ 

الة وتضخم مالي منخفضة إضافة للحرب على غزة التي كلفت خزينة إسرائيل نحو النمو ونسب بط
ثالثة مليارات دوالر. وحذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الشقق السكنية وأجور الشقق سيؤدي لزيادة 

 حدة الفقر لعدة أسباب، من ضمنها تقليص مخصصات األطفال الذي أثر على دخل العائالت.
(، فإن إسرائيل تقع في OECDمع دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي )وضمن المقارنات 

( أقل من دولة واحدة %18.8المرتبة قبل األخيرة في القائمة، حيث تبين أن نسبة الفقر في إسرائيل )
، علما بأن المعدل العام لهذه الدول يصل إلى %18.9فقط، وهي المكسيك حيث تبلغ النسبة هناك 

10.9%. 
ألف عامل يعيشون تحت  277مر الخطير في نظر المراقبين االقتصاديين يكمن في حقيقة أن واأل

مقارنة  %13.1خط الفقر، ما يعني أن معدل الفقر في وسط العائالت العاملة، ارتفع ليصل إلى 
 .2013في عام  %12.5بنسبة 

من العائالت  %21.9ويستدل من التقرير أن وضع الشباب قد ازداد سوءا، وبينت المعطيات أن 
، كذلك 2013في عام  %21.7عاما هي فقيرة، مقارنة بـ  30التي يعيلها شاب يقل عمره عن 
من  %13سنة فما فوق، سجل ارتفاعا بنسبة الفقر، اذ أن  13بالنسبة للمتعلمين إذ أن من درس 
لفقر تراجعت من في المقابل، فإن نسبة ا 2013في عام  %12.8العائالت المثقفة فقيرة، مقارنة بـ 

في وسط العائالت ذات تحصيل علمي أقل  2014في عام  %21إلى  2013في عام  22.3%
 سنة دراسية. 12من 

 10/12/2015، القدس العربي، لندن
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 1967ألف فلسطيني خضعوا لالعتقال منذ عام  850: مركز أسرى فلسطين .31
االحتالل فشلت بشكل واضح في أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات  رائد الفي: - غزة

تحقيق أهدافها من وراء سياسة االعتقاالت المكثفة على مدار تاريخ احتاللها لألراضي الفلسطينية 
 وحتى اليوم والتي تمحورت حول إخضاع الشعب الفلسطيني. 1948منذ العام 

منة والعشرين وقال الناطق اإلعالمي باسم المركز رياض األشقر في تصريح بمناسبة الذكرى الثا
لالنتفاضة األولى، أمس، إن االحتالل وبرغم األعداد الهائلة التي دخلت المعتقالت والتي وصلت 

، إال 1967للضفة الغربية وقطاع غزة عام « إسرائيل»ألف فلسطيني منذ احتالل  850إلى ما يقارب 
م يحقق االحتالل هدفه أن الشعب الفلسطيني ال يزال يقاوم ويطالب بحقوقه في أرضه ومقدساته، ول

ببث اليأس والخوف في صدور أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يوقف مقاومته أو يثنيه عن طريق 
 الجهاد والتضحية من أجل إنهاء االحتالل.

، وصلت إلى ما يزيد 8/12/1987في  األولىوأشار األشقر إلى أن حاالت االعتقال منذ االنتفاضة 
مختلف األعمار والفئات والشرائح، وفيهم النساء واألطفال وكبار  آالف حالة اعتقال، من 310عن 

آالف  210السن وأعضاء المجلس التشريعي واألكاديميون واألطباء وطالب الجامعات، من بينهم 
 وعشرة، 1994حالة اعتقال من بداية االنتفاضة حتى قدوم السلطة الفلسطينية في منتصف العام 

ألف  96، و28/9/2000وحتى اندالع انتفاضة األقصى في  1994م حالة اعتقال ما بين عاآالف 
 حالة اعتقال خالل سنوات انتفاضة األقصى وحتى اآلن.

أسيرًا معتقلين منذ االنتفاضة األولى وقبلها وهم  30وقال األشقر إنه ال يزال في معتقالت االحتالل 
، وحتى في الدفعة الرابعة «أوسلو»األسرى القدامى الذين رفض االحتالل اإلفراج عنهم بعد اتفاق 

، وأقدمهم وأقدم األسرى جميعًا األسير كريم 2013جرت في العام  التيمن صفقة إحياء المفاوضات 
، بينما قدمت الحركة األسيرة خالل 6/1/1983ومعتقل منذ  48يوسف يونس من أراضي ال 

 شهيدًا. 43االنتفاضة األولى 
 10/12/2015الخليج، الشارقة، 

 
 قرب حاجز قلنديا تعربون يختطفون طفالً مس .31

اختطفت وحدة من المستعربين طفال قرب حاجز قلنديا المؤدي للقدس،  :"القدس" دوت كوم -رام هللا 
 مساء أمس األربعاء.
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عاما( من مخيم قلنديا، وقد تم  15وأفاد شهود عيان، أن الطفل المعتقل هو سيف محمد أبو لطيفة )
المستعربين مكونة من خمسة عناصر، موضحين، أن الطفل تعرض  اختطافه من قبل وحدة من

 للضرب قبل اقتياده إلى الحاجز العسكري اإلسرائيلي.
 10/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 أعدموا خارج نطاق القضاء االنتفاضةمن شهداء  %85 :هيئة شؤون األسرى .32

 لإلعالن 67ير لها امس بمناسبة الذكرى في تقر  األسرىأفادت هيئة شؤون «: األيام» -رام هللا 
من  %85 أنمن كل عام،  / أكتوبرالذي يصادف العاشر من كانون األول اإلنسانالعالمي لحقوق 

اعدموا ميدانيا  األول/أكتوبرالشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية االنتفاضة في شهر تشرين 
 باإلمكاند بدل االعتقال، وان معظم الشهداء كان خارج نطاق القضاء، وانها استخدمت القتل العم

 اعتقالهم ولم يشكلوا خطرا على حياة الجنود كما تدعي حكومة االحتالل.
جنود االحتالل قاموا بإعدام الفلسطينيين بدم بارد ولمجرد االشتباه وان الجنود  إنوقالت الهيئة 

 تصرفوا كقضاة وجالدين في آن واحد. اإلسرائيليين
 10/12/2015رام هللا،  األيام،

 
 مواطنًا بينهم أطفال 33 قوات االحتالل تعتقل .33

مواطنًا خالل  33"األيام"، "وفا: شنت قوات االحتالل، أمس، حملة اعتقاالت طالت  –محافظات 
عمليات دهم واقتحام في محافظات نابلس، والخليل، والقدس، وبيت لحم، وقلقيلية، ورام هللا والبيرة، 

 س، وطولكرم.وجنين، وطوبا
 10/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية أمام "األقصى" .34

المتطرفة، امس، طقوسًا ورقصات « طالب من أجل الهيكل»وكاالت: أدت مجموعة من  -القدس 
وشعائر تلمودية استفزازية، خالل خروجهم من المسجد األقصى من جهة باب السلسلة، ما تسبب 

 وتر شديدة في المنطقة.بحالة ت
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المتطرفين، اقتحمت « الحاخامات»وكانت مجموعات من المستوطنين، يتقدمها عدد من ُغالة 
المسجد األقصى من باب المغاربة، في حين وّفرت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل 

هم االستفزازية في السريع بشرطة االحتالل الحماية والحراسة لعصابات المستوطنين خالل جوالت
 المسجد. 

ونشرت العديد من مواقع التواصل االجتماعي التابعة للمستوطنين قمصانا، ُطبعت عليها صورة تدعو 
 المسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم.لهدم 

 10/12/2015األيام، رام هللا، 
 
 قطع أوصال الضفة والقدستحاجز إسرائيلي  400أكثر من  .35

تخصص بالشؤون اإلسرائيلية، أن عدد الحواجز العسكرية اإلسرائيلية المنصوبة أكد مركز فلسطيني م
 حاجز. 400في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يتجاوز 

وقال مركز "القدس" لدراسات الشأن االسرائيلي والفلسطيني في تقرير له، إن االحتالل يواصل 
 إلىكتوبر الماضي، وأدت أية تشرين أول/ مساعيه إليقاف عجلة انتفاضة القدس التي انطلقت بدا

 إسرائيليًا. 22شهيدًا ومقتل  118ارتقاء 
ال الضفة والقدس "سياسة قديمة"، مارسها االحتالل صتقّطع أو  العسكريةوأوضح أن سياسة الحواجز 

اإلسرائيلي منذ االنتفاضة األولى في الضفة الغربية وقطاع غزة، وواصل العمل بها طوال السنوات 
ماضية، ال سّيما خالل اآلونة األخيرة التي شهدت نصب حواجز في مدن القدس والخليل وبيت ال

 لحم ورام هللا، ومدن شمال الضفة الغربية، باإلضافة إلى مناطق األغوار.
نقطة مفترضة لحواجز ثابتة وعشوائية في مناطق الضفة  412وأحصى التقرير، وجود ما ال يقل عن 

 الغربية.
 9/12/2015، فلسطين أون الين

 
 بالرصاص الحي واالختناق في مواجهات طولكرم إصابات .36

، شابان برصاص قوات االحتالل في القدم، األربعاءأصيب مساء  :"القدس" دوت كوم -طولكرم
 خالل المواجهات الدائرة في مخيم طولكرم بين الشبان وجنود االحتالل.
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مستوطنين بجروح خطيرة  إصابةة طول كرم وضواحيها، بعد وكانت قوات االحتالل قد اقتحمت مدين
 برصاص مسلحين.

النار وصادروا  إطالقوكان جنود االحتالل قد اقتحموا عدد من المنازل القريبة من مكان عملية 
 طولكرم.ميرات المراقبة الخاصة بالمواطنين في عزبة شوفة جنوب شرق اتسجيل ك أجهزة

ولكرم، و اندلعت مواجهات مع شبان المخيم، واقام الجنود حاجز على واقتحم جنود االحتالل مخيم ط
قرب الجعرون، كما تواجدت قوة من الجنود في ميدان الشهيد ثابت ثابت، واندلعت  -طريق شويكة 

 مواجهات هناك.
 10/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 د رسول هللا"القدس: االحتالل يزيل الفتة كتب عليها "ال إله إال هللا محم .37

ال اله إال هللا محمد »أزالت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، الفتة كبيرة عليها «: األيام» -القدس 
 القدس المحتلة وسط استهجان المواطنين.شرقي من شارع المصرارة في « رسول هللا

ستعانت المكان حيث ا إلىوشوهدت قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة اإلسرائيلية تصل 
يذكر ، و ولم تبرر قوات االحتالل اإلسرائيلي إقدامها على هذه الخطوة برافعة من أجل إزالة الالفتة.

 أن الالفتة موجودة منذ سنوات.
 10/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 البارد على وقع غضب في المخيممخيم نهر كاغ تلغي زيارة إلى  .38

ألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ زيارتها مخيم نهر أجلت المنسقة الخاصة ل: «الحياة» -بيروت  
البارد لالجئين الفلسطينيين بسبب تظاهرات غضب احتجاجية شهدها المخيم، بالتوازي مع 

ضد الالجئين وأبناء نهر البارد « أونروا»اعتصامات في طرابلس وبيروت، على سياسة وكالة 
 خصوصًا.

قائق وما لبثت أن غادرته على وقع االحتجاجات التي وكانت كاغ دخلت مخيم البارد لمدة خمس د
 تخللها إحراق إطارات.

 10/12/2015الحياة، لندن، 
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 المطران حنا: المسجد األقصى وكنيسة القيامة توأمان ال ينفصالن وعدونا واحد .39
فادي أبو سعدى: قال رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران عطا هللا حنا إن  -رام هللا 

جاءت كلمات المطران حنا خالل  المسجد األقصى وكنيسة القيامة توأمان ال ينفصالن وعدونا واحد.
مشاركته بمسيرة شارك فيها طالب مدارس القدس الثانوية من مسيحيين ومسلمين في مبادرة هادفة 

قت المسيرة من للتالقي والتفاهم وترسيخ ثقافة االنتماء للقدس والوحدة الوطنية واإلخاء الديني. وانطل
 المسجد األقصى المبارك، مرورا بأزقة القدس وشوارعها وصوال إلى كنيسة القيامة في القدس القديمة.

في غضون ذلك طالب ممثلو الهيئات الرسمية واألهلية والشعبية في األراضي الفلسطينية باإلفراج 
/ أكتوبر الماضي. وقالت عن جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات االحتالل منذ تشرين األول

جثمانا  50إن قوات االحتالل تواصل احتجاز « القدس العربي»الهيئات في بيان مشترك وصل إلى 
منذ تشرين األول الماضي وذلك بعد أن سلمت تحت ضغوط مختلفة « فتيات 5طفال و 12منهم »

 جثمانا. 
 10/12/2015، لندن، القدس العربي

 
 مقعداً لالعتقال اإلداري محكمة إسرائيلية تحول أسيراً  .41

، أمس، أسيرًا فلسطينيًا مقعدًا من بلدة يعبد جنوب «إسرائيلية»حولت محكمة  رائد الفي: - غزة
غربي جنين بالضفة الغربية إلى االعتقال اإلداري. وقالت عائلة األسير المقعد عدنان حمارشة: إن 

 قال اإلداري لمدة ستة شهور.حولت نجلها إلى االعت« اإلسرائيلية»ما تسمى محكمة سالم 
ويعاني األسير حمارشة إعاقة دائمة ومقعدا، كما أصيب بجلطة قلبية في معتقالت االحتالل أثناء 

 اعتقاله ويعاني وضعا صحيا مترديا بعد أن أمضى سنوات عدة في معتقالت االحتالل.
 10/12/2015الخليج، الشارقة، 

 
 مخالفة تستوجب المساءلة القانونيةنقابة المحامين: وقف صرف رواتب األسرى  .41

قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إن وقف صرف رواتب أعداد من  :"القدس" دوت كوم -رام هللا
األسرى والمحررين "مخالفة واضحة ألحكام القوانين المتعلقة باألسرى وتستوجب المساءلة القانونية 

 لكل من قام بتنفيذ هذا القرار".
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نما الذي نظم  وأضافت النقابة " إن حقوق األسرى ليست منة من أحد وال تصرف بمزاجية المسؤول وا 
أعمالها وحقوقها )قانون األسرى وتعديالته( التي تم إقرارها بصورة قانونيه والتي ضمنت لألسرى 

 وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد االحتالل.
ر ق القانون "هدر لحقوق وكرامة األسرى والمحررين وأسرهم وتنك  واعتبرت النقابة أن عدم تطبي

 لتضحياتهم ومعاناتهم".
وطالب المحامي سليمان ياسين عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة األسرى وزراء الحكومة 

ضة بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة، وجعلها وفقا للقانون، وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناق
حمر ال يمكن السكوت أللقوانين الفلسطينية معتبرا أن المساس بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خط 

 عنه.
 9/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 قوات االحتالل تطلق النار على مركبة فلسطينية تُقل أطفااًل شرقي رام هللا .42

ه على مركبة فلسطينية، مساء يوم أفاد شهود عيان أن االحتالل اإلسرائيلي أطلق نيران أسلحت
األربعاء، بشكل مباشر ومتعمد بالقرب من بلدة "سلواد"، شرقي مدينة رام هللا، الواقعة وسط الضفة 

 الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.
وأوضح الشهود لـ "قدس برس" أن قوات االحتالل أوقفت مركبة فلسطينية، وأنزلت منها ستة أطفال، 

لغربي لبلدة "سلواد"، واحتجزت طفاًل كان بداخلها لعدة ساعات، "أخضعته خاللها على المدخل ا
 للتحقيق"، قبل أن تسمح للمركبة بالمغادرة.

وأضافت المصادر، وبعد السماح للمركبة، قام جنود االحتالل باطالق أعيرة نارية باتجاه المركبة 
صابة األطفال بحالة من الهلع"، عقب السماح لها بالمغادرة، "ما أدى إلصابتها بأضرار ما دية، وا 

 الفتين النظر إلى أن المنطقة "لم تشهد أي نوع من المواجهات".
وأشارت المصادر إلى أن قوات االحتالل "عرقلت" حركة السير و"نّكلت" بالمواطنين من خالل حاجز 

دٍد من الشبان عسكري "مفاجئ" وضعته على المدخل الغربي لبلدة "سلواد"، بالتزامن مع إخضاع ع
 الفلسطينيين لتحقيق ميداني.

 9/12/2015، قدس برس
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 في دعم االقتصاد الفلسطينيون يتطلعون إلى خدمات اتصاالت الجيل الثالث أمالً  .43
رويترز: بعد أكثر من عشر سنوات على إطالق إسرائيل وأوروبا لشبكات الجيل الثالث من  –غزة 

ون لتشغيل شبكة اتصاالتهم على أمل حصول اقتصادهم خدمات الهاتف المحمول، يستعد الفلسطيني
 على دفعة من تحسن االتصال باإلنترنت.

الخدمة ستكون كثيرة النفع للمستهلكين، الذين يعملون بعيدا، ومنهم من يجدون  إنويقول مسؤولون 
 لهم.أنفسهم عالقين عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية، ويحتاجون لدفع فواتير عاجلة أو إنجاز أعما

وبعد مفاوضات طويلة وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقا الشهر الماضي، يفتح الباب أمام 
إدخال الشبكة الجديدة، ومن المتوقع تشغيل الخدمة في الضفة الغربية المحتلة بحلول النصف الثاني 

 ، ثم بعد ذلك في قطاع غزة.2016من 
مجموعة االتصاالت  –األراضي الفلسطينية  ورصدت شركتا الهاتف المحمول العاملتان في

مليون دوالر إجماال لتطوير أعمالهما من خدمات  150 -«وطنية فلسطين«و« بالتل»الفلسطينية 
ما نعرفه هو أن دخول النت السريع »الجيل الثاني. وقال وزير االتصاالت الفلسطيني عالم موسى 

 «.اضح في زيادة الدخل القوميوخصوصا على أجهزة الهواتف النقالة سيساهم بشكل و 
 عام مليار دوالر في 12.7وأظهرت بيانات للبنك الدولي أن الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني بلغ 

في استخدام خدمات النطاق العريض )برود باند(  %10وتشير الدراسات إلى أن زيادة  .2014
يمكن أن  %27عدل بطالة يبلغ تضيف نحو نقطة مئوية إلى الناتج المحلي اإلجمالي. وفي ظل م

 تستفيد األراضي الفلسطينية من هذا الدعم.
 10/2/2015القدس العربي، لندن، 

 
 روان الضامن تفوز بجائزة اإلبداع اإلعالمي ببيروت .44

حصلت الزميلة روان الضامن على جائزة اإلبداع اإلعالمي من مؤسسة الفكر العربي ومقرها بيروت، 
وتخطيط وتنفيذ وقيادة فريق إلطالق موقع "ريمكس فلسطين" التفاعلي وذلك عن جهدها في فكرة 

 بأربع لغات وتطويره خالل العام الجاري.
ثنين الجائزة مع شهادة تقدير من األمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة اإل يوموتسلمت الضامن أول 

لعويط في كلمته بشأن الفكر العربي وأمير منطقة مكة المكرمة. وقال المدير العام للمؤسسة هنري ا
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ريمكس فلسطين إنه "موقع يسدي خدمة كبيرة وراقية للقضية الفلسطينية على الصعيدين العربي 
 والدولي في مواجهة اإلعالم الصهيوني".

وروان الضامن إعالمية رائدة في العمل الوثائقي التلفزيوني والبرامجي الرقمي، ومخرجة لعشرات 
ت للغات متعددة وعرضت في مهرجانات عربية وعالمية، وهي تعمل األفالم الوثائقية التي ترجم

 محررة رئيسية لبرنامجي تحت المجهر وفلسطين تحت المجهر في شبكة الجزيرة اإلعالمية.
 9/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 المحرر منير قاسم األردنيمين عودة األسير أتطالب بت "الوطنية لألسرى والمفقودين" .45

والمفقودين في سجون االحتالل الصهيونية الحكومة بتأمين  لألسرىاللجنة الوطنية  طالبت: عمان
 المملكة. إلىالمحرر منير قاسم والذي منعته سلطات االحتالل من العودة  األردني األسيرعودة 

المحرر امضى عدة  األسير أنرئيس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور  إلىفي رسالة وجهتها  وأشارت
ت على معبر الكرامة وان سلطات االحتالل منعته من عبور جسر الملك حسين وطلبت منه ساعا

عن قاسم قبل نحو شهرين حيث  أفرجتمراجعة جهاز الشاباك الصهيوني. وكانت سلطات االحتالل 
 .2005من العام  أولكان معتقال في سجونها منذ نهاية تشرين 

 10/12/2015، الدستور، عّمان
 

 األكثر تميزا بتغطية الشأن الفلسطيني على المستوى العربي "دستورال"مراقبون:  .46
مراقبون من داخل المناطق الفلسطينية تميز متابعة صحيفة  : أكدحليمة أبو جمانة-عمان 

للشأن الفلسطيني سواء كان الخبر يوميا أو توثيقيا، ونشرها للمناسبات الفلسطينية في « الدستور»
حيفة الوحيدة التي تنشر صفحة شبه يومية تعنى بالشأن الفلسطيني وقتها، فضال عن كونها الص

عقدها الندوات والمنتديات والحوارات مع شخصيات فلسطينية ووطنية  إلى، «صفحة فلسطين»
 وقومية.
 48 وأراضي 67تركز على الشأن الفلسطيني في المناطق المحتلة عام « الدستور» أن إلى وأشاروا

لتي تجري هناك ليس فقط على صعيد االنتهاكات واالعتداءات االحتاللية وتتناول كافة األحداث ا
المتواصلة دون توقف ضد الشعب الفلسطيني في جميع مناحي الحياة وتسليط الضوء على مصادرة 
قامة المستوطنات عليها ومحاوالت تهويد القدس والمقدسات اإلسالمية  األراضي الفلسطينية وا 

نما تهتم أيضًا بمتابعة الشأن الداخلي )اإلسرائيلي( مثل والمسيحية وفي مقدمتها ال مسجد األقصى، وا 
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االنتخابات اإلسرائيلية والقوانين العنصرية التي تصدر عن الكنيست اإلسرائيلي وتضييق الخناق على 
وقوننة اإلجراءات التعسفية بحقهم وفي طليعتها عدم االعتراف  48الشعب الفلسطيني في مناطق 

ربية ومصادرة أراضي البدو، ومحاولة تهميش هذه المناطق ومنع الفلسطينيين من مواصلة بالقرى الع
 تعليمهم الجامعي، سعيا من االحتالل للحد من تقدمهم العلمي والفكري والثقافي.

 10/12/2015، الدستور، عّمان
 

 ة العنصريةليس من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية رهينة للسياسات اإلسرائيلي: أمير قطر .47
دول مجلس خالل بدء قادة  قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،": وام"-الرياض

في الرياض، إن اللقاء يأتي في ظل  36التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس، أعمال قمتهم الـ
شكل عام ومنطقة الظروف الدقيقة والمتغيرات المتسارعة والتحديات الجسيمة التي يواجهها العالم ب

نني على ثقة بأن  الشرق األوسط بشكل خاص، األمر الذي يلقي بمزيد من المسؤوليات علينا وا 
مجلسنا قادر على التعامل مع هذه التحديات بفضل تضامننا وتعاوننا المشترك في جميع المجاالت 

ى مكتسباتنا وتحقيق السياسية واالقتصادية واألمنية، وغيرها من أجل حماية مجتمعاتنا والحفاظ عل
 تطلعات شعوبنا، وترسيخ األمن واالستقرار واالزدهار في بالدنا.

على الرغم من المساعي الحثيثة التي تبذلها دول المجلس وجهود »، أمير دولة قطر وأضاف
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة  المجتمع الدولي إلحالل السالم العادل في الشرق األوسط وا 

قدس الشريف، إال أن ذلك لم يتحقق حتى اآلن والتزال آفاق الحل العادل مسدودة تمامًا وعاصمتها ال
بسبب التعنت اإلسرائيلي واستمرار الممارسات اإلسرائيلية العدوانية التي ترمي إلى تغيير الواقع 
الجغرافي والديمغرافي لألراضي الفلسطينية المحتلة من خالل التوسع في بناء المستوطنات 

عتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد األقصى، وعلى المواطنين الفلسطينيين العزل واستمرار واال
 «.حصار قطاع غزة ومنع إعماره

إنه ليس من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية دون حل ورهينة للسياسات »وأردف بقوله، 
ء واقع االحتالل اإلسرائيلي وممارساته اإلسرائيلية العنصرية، وأن استمرار تراخي المجتمع الدولي إزا

سيقود إلى نتائج كارثية على منطقة الشرق األوسط والعالم بأسره. ومن حقنا بل من واجبنا أن نطالب 
المجتمع الدولي أن يفرض على إسرائيل إنهاء احتاللها لألراضي العربية وعدم عرقلة إقامة الدولة 

 «.1967تها القدس الشرقية على حدود عام الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصم
 10/12/2015، ظبيأبو االتحاد، 
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 الشعبية" الهبَّة"مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يدعم  .48
ـ أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، دعمه ل «:الخليج»القاهرة 

يني في القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الجماهيرية للشعب الفلسط "هبَّة القدس"
شهيدًا، إلى جانب آالف  117، وممارساته التي استشهد فيها حتى اآلن ما يزيد على «اإلسرائيلي»

 الجرحى.
« اإلسرائيلية»وطالب المؤتمر المجتمع الدولي واألمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف الممارسات 

 ية للشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة.وتوفير الحماية الدول
وندد المؤتمر في ختام دورته الخامسة والتسعين في القاهرة، بقيام قوات االحتالل باإلعدامات 
الميدانية لألطفال والفتيات والشباب، واعتقال األطفال وممارسة األساليب الوحشية خالل التحقيق 

لمناصرة، مستنكرًا سياسة هدم بيوت الشهداء واحتجاز جثامينهم، معهم، كما حدث مع الطفل أحمد ا
 وسرقة أعضائهم والمتاجرة بها. 

واستعرض المؤتمر وقائع الهبة في القدس واألراضي المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى إرغام 
قامة الدولة الفلسطينية ال« إسرائيل» مستقلة كاملة على سحب قواتها من األراضي العربية المحتلة، وا 

، وعاصمتها القدس، وعودة 1967السيادة على األراضي الفلسطينية المحتلة على حدود عام 
 الالجئين الفلسطينيين طبقًا لقرارات الشرعية الدولية.

ودان المشاركون تصريحات رئيس وأعضاء حكومة االحتالل، وسلسلة التشريعات التي اتخذتها 
 دف تهويد المدينة.، به«وزارة لشؤون القدس»بإنشاء 

 10/12/2015، الخليج، الشارقة
 

عادة خيوط "الحوار" يدعوأوباما  .49  اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى تخفيف حدة التوتر وا 

أ.ف.ب: دعا الرئيس األميركي باراك أوباما مساء امس، من البيت األبيض اإلسرائيليين  -واشنطن 
 بالرغم من توقف عملية السالم.« الحوار»خيوط والفلسطينيين الى تخفيف حدة التوتر وا عادة 

حتى وان كنا بالتأكيد »وقال خالل استقباله الرئيس اإلسرائيلي روفين ريفلين في المكتب البيضاوي، 
 «.نمر في مرحلة تبدو فيها آفاق سالم حقيقي بعيدة، فمن المهم مواصلة السعي

، مضيفا، «مود عباس بشكل ال لبس فيهوشددت على ضرورة ان يدينها أيضا الرئيس الفلسطيني مح
ولكن شددت أيضا على ضرورة ان يجد اإلسرائيليون والفلسطينيون آليات الحوار من اجل التوصل »

 «.الى السالم
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المبادئ األكثر أهمية في السياسة الخارجية  أحد»ان االلتزام بأمن إسرائيل هو  أكدوبعد ان 
ان كان على الصعيد العسكري أو على « غير مسبوق»، شدد على مستوى من التعاون «األميركية

 صعيد تبادل المعلومات.
 10/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 كلياً  والسلطة الفلسطينية "إسرائيل"تنفض يدها من العملية السلمية بين  "الحياة": الواليات المتحدة .51

يركية نفضت يديها كليًا من قالت مصادر ديبلوماسية غربية إن اإلدارة األم :يونس محمد-رام هللا 
ن وزير الخارجية جون كيري لم يتمكن في زيارته  العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وا 

 األخيرة من إقناع نتانياهو حتى القيام بتسهيالت حياتية للفلسطينيين.
خير في رام ان كيري اقترح على الرئيس محمود عباس في لقائهما األ« الحياة»وكشفت المصادر لـ 

ألف دونم من  35هللا، العمل على وقف الهجمات الفلسطينية في مقابل قيام اسرائيل بانسحاب من 
الخاضعة لالحتالل في الضفة الغربية، وان الرئيس عباس أبلغه ان الهجمات ذات « ج»المنطقة 

 تقع في المناطق الواقعة تحت السيطرة األمنية االسرائيلية. وأنهاطابع فردي، 
« ج»وقالت إن الجانب الفلسطيني طلب من كيري، في هذا اللقاء، انسحابًا اسرائيليًا من المنطقة 

بهدف خلق ترابط بين االراضي الواقعة تحت ادارة السلطة « ب«و« أ»الفاصلة بين المنطقتين 
طالق سراح الدفعة األخيرة من األسرى المعتقلين منذ ما ق بل التوقيع الفلسطينية األمنية والمدنية، وا 

اسيرًا. وأضافت ان كيري حمل الطلب الفلسطيني الى  40على اتفاق اوسلو، وعددهم حوالى 
نتانياهو، لكنه فشل في إقناعه بقبوله. وصرح نتانياهو عقب لقائه كيري انه لن يقدم أي شيء 

 «.العنف»للفلسطينيين قبل الوقف التام لما سّماه 
د الى واشنطن خائبًا، وأن اإلدارة األميركية قررت عدم القيام وأوضحت المصادر الغربية ان كيري عا

 بأي خطوة تجاه العملية السياسية بين الفلسطينيين واالسرائيليين.
الرئيس باراك اوباما بدأ فترته الرئاسية األولى وهو حازم »كما قال ديبلوماسي غربي رفيع المستوى: 

رويدًا  أدركسياسي نهائي للقضية الفلسطينية، لكنه  أمره على القيام بخطوات مادية للتوصل الى حل
رويدًا ان ادارته غير قادرة على القيام بأي ضغط على الحكومة اإلسرائيلية المدعومة من أوساط 

حاول اوباما ووزير خارجيته االبقاء على تدخل »وأضاف: «. واسعة نافذة في الكونغرس األميركي
س الوزراء االسرائيلي أوصلهما الى نقطة صفرية لم يعودا بعدها شكلي في العملية السياسية، لكن رئي

وعد نتانياهو الرئيس اوباما في اللقاء األخير الذي »ومضى يقول: «. قادرين على القيام بأي تدخل
عقداه في واشنطن قبل شهر القيام بتسهيالت حياتية للفلسطينيين بهدف خفض مستوى المواجهات 
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« ج»قة سيطرة السلطة الفلسطينية، والسماح للبناء في أجزاء من المنطقة الحالية، منها توسيع منط
في المئة من مساحة الضفة، وتسهيل الحركة  60الواقعة تحت االدارة االسرائيلية، والتي تساوي 

 «.والسلع، وتسهيل الحركة بين الضفة وقطاع غزة وغيره لألفراداليومية 
ه الوعود، في ما يبدو، بهدف تهدئة العالقة مع أوباما وحمله وأضاف الديبلوماسي ان نتانياهو قدم هذ

على قبول طلبات اسرائيلية امنية وعسكرية، وعندما حان وقت االستحقاق تراجع عنها جميعًا بحجة 
انه ال يستطيع القيام بأي تنازالت تحت العنف. وقال إن فشل اإلدارة األميركية في إقناع حكومة 

حياتية يغلق دائرة التدخل األميركي في العملية السياسية بصورة كاملة، من إسرائيل القيام بخطوات 
دون أن يفتح الطريق أمام أطراف أخرى للقيام بهذه المهمة، ويترك المهمة لمفاعيل سياسية أخرى 

 محتملة.
 10/12/2015الحياة، لندن، 

 
 ن بالضفةيميز بين "داعش" وعمليات الطع "إسرائيل"سفير االتحاد األوروبي لدى  .51

: شجبت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، تصريحات سفير االتحاد األوروبي لدى وكاالت-القدس 
وعمليات الطعن  "داعش"إسرائيل، الرس فوبورغ أندرسن، التي أكد فيها أنه يجب التمييز بين إرهاب 

 التي يمارسها الشبان الفلسطينيون.
إن هذه األقوال تنطوي على ازدواجية "الخارجية قولها ، عن أمسونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، 

 ."المعايير فيما يخص اإلرهاب الذي يهدد الجميع
يسعى لتدمير أوروبا، بينما يهدف اإلرهاب الفلسطيني إلى « داعش»الذي يمارسه تنظيم »وأضافت، 

 «.القضاء على إسرائيل
إنه ال تجوز »اإلسرائيلية، « كول حاي» وقال سفير االتحاد األوروبي أندرسن، في مقابلة مع إذاعة

 «.مقارنة إرهاب )داعش( الذي تواجهه أوروبا، وبين عمليات الطعن التي يقوم بها فلسطينيون
إرهاب )داعش( هو إرهاب منظم ويجب استخدام القوة ضده، أما العمليات الفلسطينية، »وأضاف، 

 «.فهي بحاجة لوسائل دبلوماسية وسياسية لوقفها
إن أوروبا تعاني من إرهاب آخر، وليس أولئك الشبان الذين يقومون بهجمات »ندرسن: وتابع أ

بالسكاكين في الشوارع، ولمواجهتهم يجب القيام بخطوات سياسية وتحسين ظروف حياة الفلسطينيين 
 «.في الضفة الغربية

 10/12/2015األيام، رام هللا، 
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 تدعم المستوطنات اإلسرائيلية: حكومتنا لم تدافع أبدًا أو الواليات المتحدة .52

إسرائيل هي الدولة الوحيدة في »، إن "األيام"عبد الرؤوف أرناؤوط: قال ناطق أميركي لـ -القدس 
 «.1967العالم التي ال تميز بين إسرائيل واألراضي التي تحتلها عسكريا وراء حدود العام 

إن حكومة الواليات المتحدة لم تدافع القدس، "وأضاف الناطق بلسان القنصلية األميركية العامة في 
أبدا أو تدعم المستوطنات اإلسرائيلية والنشاطات المرتبطة بها، وبالتالي، ال تسعى إلى سياسات من 

 ."شأنها إضفاء الشرعية عليها
اإلدارات من كال الحزبين )الديمقراطي والجمهوري( أقرت منذ فترة »وأشار الناطق األميركي إلى أن 

النشاط االستيطاني والجهود المبذولة لتغيير الحقائق على األرض تقوض هدف حل طويلة بأن 
الدولتين للصراع ومن شأنها فقط أن تجعل من الصعب التفاوض على اتفاق سالم مستدام وعادل 

 «.بحسن نية
، تنظر الى النشاط 1967اإلدارة الحالية، مثل كل اإلدارات األميركية منذ العام »وأضاف، 

 «.اني اإلسرائيلي في األراضي المحتلة على انه غير شرعي وهدام لقضية السالماالستيط
ولم يوضح الناطق األميركي ما إذا كانت اإلدارة األميركية ستستجيب لطلب وزارة الشؤون الخارجية 

 الفلسطينية التحقيق بما جاء في التقرير اإلسرائيلي.
 10/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 هافيرغم عضوية دولة فلسطين  "اليونسكو"تعود لتمويل  دةالواليات المتح .53

: من المقرر أن تجدد الواليات المتحدة قريبا دعمها المالي لمنظمة األمم المتحدة وكاالت-القدس 
للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(، بعد أن تمكن وزير الخارجية األميركي، جون كيري، من إقناع رئيس 

 ."اليونسكو"، بنيامين نتنياهو، بتغيير موقفه المعارض للدعم األميركي لـالحكومة اإلسرائيلية
لصالح انضمام  "اليونسكو"وكانت الواليات المتحدة جمدت تمويلها للمنظمة األممية بعدما صوتت 

 فلسطين كدولة عضو في المنظمة التي تعنى بشؤون التربية والثقافة قبل سنوات.
مليون دوالر، أي ما يوازي ربع الميزانية. وفي أعقاب  80نوي إلى وتصل قيمة الدعم األميركي الس

وقف تحويل الدعم تراكمت ديون الواليات المتحدة لدى المنظمة لتخسر واشنطن حقها في التصويت 
فيها منظمة مهمة لمحاربة العنصرية والتطرف واإلرهاب من خالل مشاريع  في المنظمة، التي ترى

 تربوية تدعمها.
 10/12/2015رام هللا، األيام، 
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 : من سيئ إلى أسوأ وانزالق نحو الهاوية"في إسرائيل اإلنسانحقوق " .54
على شرف اليوم العالمي لحقوق اإلنسان، والذي يصادف اليوم الخميس،  :48عرب  -الحياة الجديدة

ورة ص -في إسرائيل اإلنساننشرت جمعية حقوق المواطن، كما في كّل عام، تقريَرها السنوي "حقوق 
 ".2015الوضع للعام 

يهدف التقرير إلى توفير تغطية مستجّدة لحالة حقوق اإلنسان في إسرائيل واألراضي الفلسطينية 
المحّتلة، ويعرض االّتجاهات األساّسية في وضع حقوق اإلنسان في العام المنصرم، واالنتهاكات 

 األكثر خطورة وفظاظة التي وقعت خالله.
إلى القول إن إسرائيل وصلت إلى ذروة جديدة في  2014الوضع للعام في حين خلص تقرير صورة 

العنصرية والتحريض وظهور ديموقراطيتها والمجتمع اإلسرائيلي بمنتهى ضعفهما، يبعث تقرير هذا 
العام على القلق من االنزالق نحو الهاوية، ويكشف في فصوله الثالثة عشر التدهور المستمر في 

 حماية الحقوق المدنية.
ويؤكد التقرير على أّن النزعة في المس في الحق في سالمة الجسد والحق في اإلجراء المنصف 
وحرية التعبير، والتي تجّلت العام المنصرم أثناء الحرب على غّزة، ازدادت خطورة هذا العام مع 

 اندالع األحداث الدامية في القدس والضفة الغربية المحتلة.
األكثر خطورة التي برزت في األشهر األخيرة وهي عمليات إطالق النار ويشير التقرير إلى الظاهرة 

ضد الفلسطينيين الذين نّفذوا عملّيات ضّد  اإلسرائيليةبهدف القتل التي ارتكبتها قوات األمن 
إسرائيليين أو اشتبه بهم بذلك، في ظروف لم يكن فيها أي مبرر إلطالق الرصاص وفق تعليمات 

أن الحاالت التي كان المشتبه بهم يهوًدا، لم ُيطلق النار على أّي منهم إطالق النار. في حين 
 )باستثناء شاب يهودي اشتبه من مظهره بأّنه فلسطينّي(.

منذ كانون الثاني  إسرائيل، حيث حولت اإلداريةويلفت التقرير إلى االرتفاع الملحوظ في االعتقاالت 
 62يا إلى االعتقال اإلداري. واستصدرت ضد معتقال فلسطين 390ما يقارب الـ  2015وحتى آب 

فلسطينّيا )مقدسيا ومواطنا عربيا( أوامر إبعاد إدارية تحظر عليهم الدخول لباحات المسجد األقصى، 
أو البلدة القديمة في القدس، أو القدس عمومًا. كما تم وألول مرة تنفيذ اعتقال إداري بحق قاصرين 

 مقدسيين يحملون اإلقامة الدائمة.
بغطاء "الوضع األمني" قررت الحكومة اإلسرائيلية من جملة أمور أخرى، السماح للشرطة باستخدام 
رصاص "روجر" ضد راشقي الحجارة، سواء داخل إسرائيل أو في القدس الشرقية. كما شرع وزير 
الداخلية بإجراءات لسحب اإلقامة الدائمة لمقدسيين، وهدد بسحب الجنسية لمواطنين فلسطينيين 

 يعيشون في إسرائيل تورطوا في حوادث العنف بسبب "اإلخالل باألمن".
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وفي ظل توّرط القاصرين في األحداث األخيرة، اقترح وزراء ونواب مجموعة من التعديالت في 
التشريعات واإلجراءات والتي تشّذ عن مبادئ قانون القاصرين. كما ُطرح من جديد "قانون التحسس"، 

جراء تفتيش ينتهك حرمة الجسد دون وجود أي شبهة والذي يتيح ألفراد ال شرطة توقيف أي شخص وا 
ضده أو مبررات أخرى، وبالتالي فإّنه يدعو إلى التفتيش الجسدي التعسفي والمعاملة المهينة 

 والتمييز.
وتؤكد "حقوق المواطن" على أن تصريحات مسؤولين وممّثلي جمهور ساهمت في كثير من األحيان 

اعر والتحريض بداًل من محاولة تهدئتها، وحتى أنها شجعت بشكل علني على في تأجيج المش
مخالفة القانون. فقد نادى وزراء ونواب ومسؤولون في الشرطة بشكل صريح باالنتقام من منفذي 
عمليات الطعن، أو المشتبه بهم، وذلك من خالل قتلهم، وتشجيع الجمهور على حمل السالح. جزء 

م تجّند لتعزيز نهج مماثل، والجهات التي من المفترض بها أن تراقب عمل كبير من وسائل اإلعال
 الشرطة، أي النيابة العامة وقسم التحقيقات مع الشرطة، وقفت صامتة حيال ما يجري.

في الفصل المتعلق بالعنصرية والتمييز، عّبرت "حقوق المواطن" عن قلقها إزاء االنتقال من األقوال 
القتل في "مسيرة الفخر"؛ حرق كنيسة "الخبز والسمك"؛ إشعال المدرسة ثنائية إلى األفعال: عملية 

ثارة التصريحات العلنية التي  اللغة؛ االعتداءات الجسدية على طالبي اللجوء وغيرها، كّلها بدعم وا 
 أدلت بها شخصّيات عاّمة والتحريض العنصري على الشبكات االجتماعية.

ي إسرائيل، رصد التقرير عدة ظواهر إقصاء وتمييز: فنادق "تحّذر" من فيما يتعلق باألقلية العربية ف
مستّجمين عرب، مشروع إسكان يعد أصحابه المشترين المحتملين أن ال يبيعوا شقًقا للعرب، شركة 
لتأجير السيارات تمّيز زبائن عربا، التمييز في مجال التوظيف وغيرها. وكما هو الحال في األعوام 

 ظواهر العنصرية واإلقصاء من قبل تصريحات الساسة. السابقة، ُدعمت
لم يبّشر  2015كما يظهر التقرير صورة قاتمة لواقع المواطنين العرب البدو في النقب، إذ أن العام 

بحدوث تغيير في السياسة التمييزّية ضدهم في مجال األراضي والتخطيط. هدم المنازل متواصل وال 
تخطيط منصفة ومشاِركة في النقب، ويوضح ذلك الُحكمان اللذان توجد أي عالمات لتعزيز سياسة 

 صدرا هذا العام بما يخص قرية أم الحيران وأراضي العقبي.  
، إذ شهد المقدسيون 2015أما في القدس الشرقية، فقد وصل التوتر والعنف ذروتهما في خريف 

خالف ألنظمة تفريق المظاهرات، المزيد  من االستخدام المفرط للقوة واستخدام غير المتناسب والم
منها استخدام سائل المنتن كوسيلة للعقاب الجماعي في األحياء المقدسية المختلفة وفي بيوتها 
ومدارسها، واستخدام الرصاص المطاطي األسود الذي أدى إلى عشرات اإلصابات وفقدان البصر 
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واسطة الحواجز اإلسمنتية، وتطبيق مقدسيًا نصفهم من القاصرين، ومحاصرة األحياء المقدسية ب 12لـ
 مكثف وانتقائي للقوانين البلدية خاصًة ضد أفراد اشتبه بمشاركتهم بمظاهرات عنيفة.   

وفي الفصل المتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان بالضفة الغربية المحتلة، جاء أن حادثة حرق عائلة 
من أحداث عدوانّيٍة نّفذها الدوابشة في دوما الخليل تموز الماضي هي ذروُة سلسلة طويلة 

المستوطنون ضّد الفلسطينّيين وضدَّ ممتلكاتهم طيَلَة سنوات: ابتداًء من االستيالء على األراضي، 
التّنكيل أثناء قطف الّزيتون، حرق وقطع أشجار الّزيتون، وانتهاًء باالعتداءات الجسدّية وحّتى حرق 

 2008نشاطات "تدفيع الّثمن"، التي ابتدأت منذ عام البيوت. تحقيقاٌت ُنِشَرت هذا العام كشفت أّن 
والتي من المعتاد نسبها لحفنة من المارقين الذين يطلق عليهم "األعشاب الّضاّرة"، هي ظاهرة منّظمة 
وممأسسة، وأّن جمعّيات مختلفة تشّجع تنفيذ نشاطات "تدفيع الثّمن" تحظى بتمويل من أموال 

 الجمهور.
معطيات تقرير منظمة "يش دين/يوجد قانون" الذي وصف القصور في كاّفة كما تطرق التقرير إلى 

مراحل التحقيق في لواء شرطة "شاي" في دعاوى فلسطينّيين مّس بهم أو بممتلكاتهم مستوطنون 
من ّتحقيقات هذا اللواء تفضي إلى لوائح اّتهام، وأن  %7.4إسرائيلّيون. وجاء في التقرير أنه فقط في 

ي دعوى قّدمها فلسطينّي في الّشرطة إلى تحقيق ناجع، العثور على المشتبه به، احتمال أن تؤد
 فقط. %1.9محاكمته، وأخيًرا إدانته هي 

حرية التعبير الفني والثقافي لم تسلم هذا العام أيضًا من تقييدات وهجمات من قبل وزراء ورؤساء 
الثقافية، ومحاوالت المّس بميزانيات  بلديات، ابتداًء من اخراج مسرحية "الزمن الموازي" من السلة

مسرح الميدان، وانتهاًء بمنع عرض عروض فنية وثقافية خارجة عن اإلجماع اإلسرائيلي في حيفا 
وبئر السبع والقدس ويروحام. وجاء في تقرير "حقوق المواطن" أن الخطر الكامن على حرّية الّتعبير 

ى ثقلها الّتراكمّي، هو خلق أثر رادع وسلبي والذي من والديمقراطّية في كافة هذه القرارات إضافة إل
شأنه أن يخلق رقابة ذاتّية للفّنانين وللمؤّسسات الثقافّية، وأن تؤّثر على قرارات الّصناديق التي تمّول 

 أعمااًل ثقافّية وفنّية.
تصادية، االق-تطور بسيط جدًا وغير كاٍف رصدته "حقوق المواطن" فيما يتعلق بالحقوق االجتماعية 

حيث أورد التقرير بعض المبادرات الحكومية اإليجابية والتي تدفع الحقوق االجتماعية قدمًا، منها 
مكانية منح إعفاء من تسديد  منع قطع المياه عن محدودي الدخل، تعديل قانون دائرة اإلجراء وا 

وتوقيع اتفاقية  الديون لـ"أصحاب الّديون محدودي الوسائل"، ارتفاع طفيف في مخصصات األطفال،
 يتم بموجبها استيعاب آالف العمال بتوظيف مباشر بداًل من توظيفهم عن طريق شركات مقاولة.
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في تعقيبها على فحوى التقرير، قالت المحامية شارون أبراهام فايس، المديرة العامة لجمعية حقوق 
ج: عليها أن ترّد على المواطن إن "واجب الحكومة اإلسرائيلية في أوقات الطوارئ هو واجب مزدو 

الواقع الذي نشأ، وأن تحافظ على األمن الشخصّي لكّل فرد، بغض النظر عن أصوله. في نفس 
الوقت، عليها أن تضمن أن جميع اإلجراءات التي تقوم بها، تحافظ على المبادئ األساسية لحقوق 

وسائل تطبيق القانون اإلنسان، بما في ذلك تجنب المساس باألبرياء، واستخدام تناسبي والئق ل
المتاحة لها. واجب سلطات دولة إسرائيل الحفاظ على حقوق اإلنسان ال يقتصر فقط على األوضاع 
العادية التي يسود فيها والهدوء. وعلى الحكومة أن تتذكر أن القرارات وخاصًة التعديالت التشريعية 

ين حتى بعد انحسار التوتر، التي تتخذ على عجل في األوقات العصيبة، تثّبت في سجل القوان
 وتؤدي إلى مزيد من التآكل في حقوق اإلنسان والحمايات الممنوحة في النظام الديموقراطي".

 10/12/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 

شكاليةحماس  .55  "إسرائيلـ"االعتراف ب وا 
  إبراهيم المدهون

؛ بعدم التحدث في اإلعالم عن بداية أنصح اإلخوة الناطقين والمسؤولين في حركتي فتح وحماس
التفاصيل والمواقف المسبقة مهما كانت الضغوط واألسئلة، وتركيز حديثهم على دعم المصالحة 

حالة التفاصيل للغرف المغلقة، وال داعي لنفي أو إثبات أي موقف أو الخوض فيه.  وا 
موضوع، أو ليس لدي وليس عيبا أن يقول المسؤول لوسيلة اإلعالم إنني ال أريد التحدث بهذا ال

تخويل لإلجابة عن هذا الموضوع، أو أننا سنناقش األمور الحقا، فالمواقف الُمسبقة دوما ما تثير 
اإلشكاالت وتحرف مسار العملية التصالحية وتبعدها عن هدفها الرئيس وهو ترتيب البيت الفلسطيني 

 لمواجهة التحديات والصعوبات.
ية أن حماس ال تعترف بإسرائيل، وهذا سقف فلسطيني مرتفع من المسلمات في السياسة الفلسطين

علينا تعزيزه وتطويره واالعتماد عليه، وأتمنى من اإلخوة في فتح عدم التبرع لمحاولة التشكيك أو 
التقليل من هذا الموضوع، أو الضغط على قيادة حماس، بل عليهم إبقاءه مسلطا وساطعا لكي ال 

وليستخدموه ورقة قوة. فعدم اعتراف حماس بهذا الكيان الغاصب  يطمع االحتالل بأكثر من ذلك،
أخر المشروع اإلسرائيلي عشرات السنوات للوراء، وقدم مشروعنا الفلسطيني لألمام، ولو فعلتها 
حكومة هنية لوجدنا اآلن اعترافا واضحا بيهودية الدولة ولوجد الرئيس عباس سهولة بالتخلي عن حق 

 الالجئين.
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، بدال 67ن اإلعالم الفتحاوي التركيز على اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية وبحدود كما أتمنى م
من محاولة بعض الناطقين والمسؤولين الجدد الضغط على حماس وتوريطها وشعبنا باعتراف آخر، 
وهنا أتحدث من منطق سياسي بغض النظر عن الموانع القيمية والوطنية التي تجرم االعتراف 

 بإسرائيل.
إسرائيل حتى اللحظة لم تعترف بأي وثيقة تشير لدولة فلسطينية، حتى المبادرة العربية جعلت منها 
أضحوكة وقالت إنها ال تساوي الحبر الذي كتبت به، لهذا على القيادة العربية وا عالمها التركيز على 

 متطلبات االحتالل واعترافه بمبادراتهم ووثائقهم.
بإسرائيل سينهي معاناة شعبنا الفلسطيني، بل سيزيدها، وسيكرس  ال أحد يظن أن اعتراف حماس

الحصار، وسيهوي بالقضية الفلسطينية في مهاو سحيقة، وسيفتح باب التراجع واالستالم والهزائم، 
وستتم مطالبتها بخطوات ال تنتهي إال بسلخها عن قضيتها. فاالعتراف أول االنحراف الذي لن يكتفي 

لى كل ذرة شرف في القضية، وهذا ما فعله مع ياسر عرفات حينما استمر به العدو حتى يقضي ع
في الطلب منه حتى اكتشف في أواخر حياته أن هذا االحتالل لن ُيشبعه إال إنهاء الوجود الفلسطيني 

 بشكل كلي.
ال يحق لحركة حماس أن تعترف بأحقية العدو على أرضنا، وتبعات هذا االعتراف أكبر من تبعات 

المنظمة، لما تمثله حماس اآلن من جدار الممانعة القوي، ولزوال حماس وقطاع غزة عن  اعتراف
 الوجود أهون من اعترافها بإسرائيل.

عاما من عمرها وتجربتها ما زالت في ريعان شبابها وفاعليتها وقوتها، وهي  28حركة حماس بعد 
د للصمت أمام أي مشروع فلسطيني اآلن أكبر من أن تقدم تنازال بهذا الحجم، ولكنها على استعدا

 يمكن البناء عليه يحقق دولة مستقلة كخطوة نحو التحرير الكامل.
 10/12/2015، "21موقع "عربي 

 
 نتنياهو كشف المستور .56

 فهمي هويدي
أحدث المفاجآت التي أطلقها بنيامين نتنياهو كانت إعالنه أن إسرائيل تشن هجمات داخل سوريا، 

( حين 2/12تنسيق األمني بينها وبين الروس. المفاجأة وقعت يوم األربعاء )مستفيدة في ذلك من ال
إذ تطرق إلى «. الخليل والنقب»تكلم رئيس الوزراء اإلسرائيلي في مؤتمر عقد بمدينة عكا حول 

يديعوت »الموضوع بدعوى أنه ال يريد أن تتحول سوريا إلى جبهة أخرى ضد إسرائيل. صحيفة 
أهداف العمليات اإلسرائيلية قائلة إن المراد بها إجهاض المحاوالت  فصلت في ذكر« أحرونوت
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في الجوالن. ومنعها من نقل أسلحة متطورة من سوريا إلى حزب هللا « إرهاب»اإليرانية لفتح جبهة 
 في لبنان.

اإلسرائيلي استشهد بكالم نتنياهو لكي يدلل على مدى التفاهم « وااله»المراسل العسكري لموقع 
يق القائم بين اإلسرائيليين والروس في سوريا، وقال إن ذلك التفاهم أثمر حالة من الثقة والتنس

المتبادلة لدرجة أن الحكومة اإلسرائيلية غضت الطرف عن اختراق طائرة روسية لحدودها قبل 
أسبوع. وبسبب تلك الثقة فإن إسرائيل لم تتعرض للطائرة ولم تذع الخبر. إال أن المحلل العسكري 

عاموس هرئيل انتقد كالم نتنياهو واعتبره بمثابة إفشاء ألسرار عسكرية في « هآرتس»صحيفة ل
 توقيت غير مناسب.

ما أثار االنتباه فيما أعلنه رئيس الوزراء اإلسرائيلي أنه تخلى عن الحذر في كالمه، ولم يبال بالحرج 
بإنجاز حكومته أقوى من رغبته الذي سببه للروس ولإليرانيين، وكان واضحا أن حرصه على التباهي 

 في مراعاة حسابات ومواقف اآلخرين.
لم يكن الجديد في كالم نتنياهو أن إسرائيل تقوم بعمليات هجومية داخل سوريا، فذلك أمر معلوم 
للكافة، لكن الجديد أن يتم ذلك استثمارا للتنسيق األمني مع الروس الموجودين على األراضي 

ام األسد. وذلك ليس جديدا فحسب ولكن له أكثر من داللة مثيرة وخطيرة، السورية بدعوى حماية نظ
من ناحية ألن كالم نتنياهو كشف المسكوت عليه حين ذكر أن القوات الروسية التي جاءت لمساعدة 
األسد على تفاهم مع اإلسرائيليين في عملياتهم العسكرية التي يقومون بها داخل سوريا. من ناحية 

رئيس األسد غض الطرف عن تلك العمليات، على األقل بعد اإلعالن عنها من جانب ثانية، فإن ال
نتنياهو، في مقابل استمرار الروس في توفير الحماية لشخصه ولنظامه. أما الداللة األخطر 
والمفاجأة األكبر فإن إيران المتحالفة مع الروس سكتت على استهداف اإلسرائيليين ألنشطتها في 

 م بالتنسيق والتفاهم مع حلفائهم الروس!.سوريا الذي يت
النقطة األخيرة تشهد بعبثية المشهد واختالط األوراق فيه، على نحو يسبب حرجا كبيرا للموقف 
اإليراني الذي بات يواجه مأزقا. فما عاد سرا أن أطرافا ثالثة على األقل تشارك في الحرب األهلية 

ألسد، وهذه األطراف هي إيران وحزب هللا وروسيا. الدائرة في سوريا، مصطفة إلى جانب نظام ا
وحين أعلن أن ثمة تنسيقا أمنيا بين الروس واإلسرائيليين فقد فهمنا أن حدود التنسيق مقصورة على 
تجنب االشتباك في الفضاء السوري بين طائرات الجانبين. وكانت خلفية التنسيق مفهومة، ألن ما 

سرائيل من التفاهم وا لمودة على النقيض تماما مما بين اإليرانيين وحزب هللا من ناحية بين روسيا وا 
وبين إسرائيل من ناحية ثانية. إال أن كالم نتنياهو نبهنا إلى أن األمر أبعد من ذلك بكثير، وأن 
التنسيق يشمل العمليات الهجومية التي تقوم بها إسرائيل في سوريا. ونبهتنا رسالة ذات صلة بثتها 
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شنت إسرائيل عشر غارات جوية على سوريا،  2013الفرنسية، إلى أنه منذ عام  وكالة األنباء
 استهدفت غالبيتها نقل األسلحة إلى حزب هللا الذي يقاتل إلى جوار الرئيس األسد.

هكذا، فإنه في حين تقوم إيران وحزب هللا وروسيا بالدفاع عن األسد، فإن األخيرة تنسق مع إسرائيل 
ضعاف نظام األسد وتقليم أظافر حزب هللا حليف في عملياتها داخل س وريا التي تستهدف تأديب وا 

الرئيس السوري. أما كيف حدث ذلك فعلم ذلك عند هللا. وال سبيل إلى تفسيره إال باإلحالة إلى 
االتصاالت السرية بين مختلف األطراف التي تتفق على شيء واحد هو الحفاظ على بقاء واستمرار 

م االختالف في كل ما عدا ذلك، خصوصا فيما يتعلق باألهداف التي يتوخاها كل مساندة األسد، ث
طرف من تلك المساندة. وفي كل األحوال، فإن المشهد بهذه الصورة يثير أكثر من عالمة استفهام 

وتحوالت السياسة اإليرانية خالل السنوات األخيرة، خاصة أن بعضها أصبح عصيا  استراتيجيةحول 
 التفسير.على الفهم و 

 10/12/2015، الشرق، الدوحة
 

 غير األقصى! القدسفي   .57
 حلمي األسمر
ال يعرف ما يعانيه أهل القدس إال من يطلع بشكل جيد على المخططات الصهيونية المتوحشة 
لمحاصرة أهلها العرب، وتضييق العيش عليهم، ودفعهم بكل الطرق الشيطانية لمغادرتها، ورغم ذلك 

 ولو بالقليل المتاح!.« زيتهم»ا أوتوا من قوة، ولكنهم بحاجة من يدعمهم، ويوقد يقاوم هؤالء بكل م
بالمئة فقط من تراخيص البناء للشقق في القدس قد  7حسب المصادر الصهيونية نفسها، هناك 

هذا ما  –بالمئة من سكان المدينة  40أعطيت للفلسطينيين في السنوات األخيرة، يسكن فيها تقريبا 
العبرية أمس. تظهر هذه المعطيات الوجه البشع « هآرتس»معطيات نشرتها صحيفة يتبين من 

رخصة بناء في أحياء شرقي القدس  158لالحتالل، واألرقام تتحدث: في العام الماضي أعطيت 
 1270ثلثاها في بيت حنينا، في النصف األول من هذا العام أعطيت في القدس كلها تراخيص لـ 

وحدة سكنية في شرقي القدس مقارنة مع  188أعطيت تراخيص بناء بـ  2014وحدة سكنية. في 
شقة  11603في كل القدس، في السنوات الخمس األخيرة أعطيت في كل القدس تراخيص لـ  3238

 400أعطيت في كل عام تراخيص بناء لـ  2010في األحياء الفلسطينية، وحتى  878من بينها فقط 
أعطيت في شرقي المدينة  األخيرةكل سنة من السنوات الخمسة  وحدة سكنية في شرقي القدس. وفي

رخصة بناء، ولهذا فإن معظم المنازل القائمة في شرقي القدس بنيت بدون ترخيص ألنه ال  200
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توجد خطط هيكلية لألحياء وال يستطيع الفلسطينيون أهل المدينة األصليون الحصول على الرخص، 
 االحتالل.لذلك يضطرون للبناء خارج قانون 

يجب مقارنة ما يحدث في القدس الغربية مع القدس « غير القانوني!»ومن اجل فهم مشكلة البناء  
الشرقية. في القدس الغربية، أي األحياء اليهودية وراء ما يسمى الخط األخضر، أغلبية البناء يتم 

ان، حيث تضعان الخطط أي ما يسمى دائرة أراضي إسرائيل ووزارة اإلسك –بمبادرة حكومة االحتالل 
والميزانيات من أجل التوسع في تهويد المنطقة والبنى التحتية وتنشران العطاءات ويتم بناء الوحدات 
من قبل مقاولين وتسوق برقابة حكومة االحتالل. في شرقي المدينة، في المقابل، فان البناء هو بناء 

لتي تبنى على أرض خاصة. في معظم خاص ويشمل في العادة عددا قليال من الوحدات السكنية ا
الحاالت ال يستطيع سكان القدس الشرقية الحصول على قرض سكني لبيوتهم بسبب الصعوبات التي 
تضعها سلطات االحتالل أمامهم بما يخص تسجيل األرض في الطابو. ومن اجل بناء بيت حسب 

غربي المدينة تُقسم هذه  قانون االحتالل يضطرون لدفع نفقات وضرائب بمبالغ عالية جدا. وفي
 المبالغ بين الدولة والمقاول والمشتري الذي يستطيع الحصول على قرض سكني!

معظم الناس »يقول المحامي سامي رشيد المختص بموضوع التخطيط والبناء في شرقي القدس، إن  
في الوسط أما  الماليين.. إلىيقدمون طلب للرخصة لكنهم ال يحصلون عليها؛ ألن الرسوم قد تصل 

اليهودي فإن الدولة هي التي تدفع الرسوم أو المقاولين الذين يدحرجون األمر للزبائن، ولكن عند 
 العرب البناء فردي!

األثرياء العرب والفلسطينيون خاصة، بوسعهم أن يفعلوا الكثير لوقف تهويد المدينة، ومساعدة عرب 
ليس األقصى فقط، بل ثمة بشر يعيشون في القدس على بقائهم حلقة في حلق االحتالل، في القدس 

 معركة شرسة من عدو متوحش، بحاجة ألن يشعروا أن ثمة من يشعر معهم!.
 10/12/2015الدستور، عمان، 

 
 "أونروا"عبور قِلق من أزمة  .58

  علي بدوان
استطاعت وكالة هيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

أن َتعُبَر أوليًا أزمتها المالية الخانقة التي كادت أن َتعِصَف بها وبوجودها قبل بضعة « اأونرو »
أشهر. لكن هذا العبور ما زال آنيًا وقلقًا، وما زال عبورًا غير مأمون في ظل عدم انتظام مواردها 

الخاص بحق  194المالية وسعي بعضهم إلى إحالتها على التقاعد قبل تطبيق القرار األممي الرقم 
الالجئين الفلسطينيين بالعودة، وهو القرار الُمرتبط بقيامها، في وقٍت باتت الوكالة تحتاج مزيدًا من 
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األموال لموازنتها من أجل القيام بعملها تجاه مجتمع الالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها 
 زة(.الخمس )سورية، ولبنان، واألردن، والضفة الغربية والقدس، وقطاع غ

فكيف ُيمكن توصيف الوضع الحالي للوكالة، ودورها وسط ُمجتمع الالجئين الفلسطينيين في ظل 
 األزمات التي َتضِرُب أجزاء منه، وتحديدًا في سورية وقطاع غزة؟

وحتى  2015وبدايات العام  2014عانت أزمة مالية خانقة في العام « أونروا»نبدأ القول بأن وكالة 
إلى درجة كادت أن ُتغِلَق مدارسها في مناطق عملياتها الخمس، تلك المدارس التي  ُمنتصفه تقريبًا،

تضم نحو نصف مليون تلميذ فلسطيني في التعليم األساس. كما كادت أن توقف برامج عملها 
 الطارئة والمستعجلة الخاصة بفلسطينيي سورية وبقطاع غزة.

قتًا، َتَم بفضل االستجابة األممية السريعة من بعض عبور الوكالة ألزمتها المالية، ما زال عبورًا مو 
الدول المانحة، لنداءات االستغاثة العاجلة التي كانت أطلقتها الوكالة خالل الشهور الماضية، ومنها 
دول في االتحاد األوروبي والخليج العربي. غّطت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت نصف 

إغالق العجز المالي للوكالة بفارٍق بسيط، والتحضير للبدء بعاٍم مالي جديد العجز تقريبًا، فتم عمليًا 
مليون دوالر، بعد  81قرابة  2016من دون َكسٍر كبير في موازنتها التي يتوقع أن يبلغ عجزها للعام 

مليون دوالر. يحدث هذا في وقٍت تنتظر الوكالة مهام كبيرة على صعيد  54خفض النفقات بنحو 
وصًا بالنسبة إلى الجئي فلسطين في سورية، حيث َلِحَق الضرر الكبير وشبه التام بأكثر عملها، خص

من ستين في المئة من منشآت الوكالة وبنيتها التحتية من مدارس ومستوصفات ومراكز خدمية في 
مدرسة للوكالة وعيادات ومستوصفات طبية  38سورية، خصوصًا في مخيم اليرموك حيث توجد 

َر أو لحق الخراب التام أو الجزئي بُمعظمها. عدة، ومراكز  للعمل اإلغاثي واالجتماعي، وقد ُدمِّ
تتوسع مهام الوكالة يوميًا على ضوء األزمة والمأساة الكبرى التي ُتحيُط بالالجئين الفلسطينيين في 

 65نحو سورية، عدا عن الحاجة والفاقة المتزايدة بين الجئي فلسطين في قطاع غزة الذين ُيشّكلون 
في المئة من عموم سكان القطاع. وفي هذا الصدد قامت الوكالة بدوٍر هام وملحوظ تجاه الالجئين 
الفلسطينيين في سورية من خالل برامجها للرعاية االجتماعية وعمليات اإلغاثة العاجلة والصحة 

والمساعدات التموينية، والتعليم، وتقديم المساعدات المالية المباشرة للعائالت الفلسطينية المنكوبة، 
 وذلك في شكٍل دوري ُمستديم بحسب عدد أفراد العائلة.

وعلى رغم دور الوكالة بين أبناء فلسطين في سورية، فإن هؤالء يواجهون اليوم وأكثر من أي وقٍت 
مضى هشاشة ُمتزايدة في حياتهم اليومية وأوضاعهم االقتصادية والحياتية، وعزلة ُمتنامية، وأزمة 

َمُدها، ولجوءًا وتهجيرًا ونزوحًا ُمتكررًا. وأَجَبرت تلك الحال القائمة عشرات اآلالف منهم على طال أ
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المغامرة وركوب أخطار البحر والهجرة على قوارب الموت نحو أصقاع المعمورة باتجاهاتها الُمختلفة. 
 وبالتالي أصبحوا في حاجة ماسة إلى دور الوكالة ومساعداتها.

لى الدور الملحوظ للوكالة وسط ُمجتمع الالجئين الفلسطينيين، وهو ما يستدعي من تتزايد الحاجة إ
الجهات الفلسطينية الرسمية والعربية وعلى مستوى الجامعة العربية، التحرك في ميدان المجتمع 
الدولي لحضه على زيادة منسوب الدعم المالي للوكالة لرفع موازنتها تبعًا التساع مهامها كل يوم. 

سعي الجاد والحقيقي إلى اعتماد موازنة خاصة للوكالة من الموازنة العامة لألمم المتحدة، وعدم وال
ترك موازنتها تتأرجح تحت رحمة الدول المانحة والُمتبرعين، وبالتالي إغالق مكامن الضعف والقلق 

ول الموازنة ليست لها موازنة على جد« أونروا»على مستقبل استمرار الوكالة في تأدية عملها، فـ 
العام لهيئة األمم المتحدة مثل بقية المنظمات األممية، بل تتأتى موازنتها من المتبرعين والدول 

. وبالتالي من الضروري بذل كل الجهود الفلسطينية والعربية من 1949المانحة منذ تأسيسها العام 
 امة.أجل ردم هذه الهوة واعتماد موازنة للوكالة من الموازنة األممية الع

يذكر في هذا السياق أن الجوالت األخيرة للمفوض العام للوكالة بيير كريهنبول على عدد من الدول 
والعواصم األوروبية بهدف لفت االنتباه إلى وضع الجئي فلسطين في الشرق األوسط إلى جانب 

الوكالة في الوقت  الجهود الُمستمرة الرامية إلى االستجابة للتحديات العملياتية والمالية التي تواجه
الراهن. وتلقى كريهنبول )كما أفادت الوكالة( وعودًا بزيادة الدعم المالي من زعماء رفيعي المستوى 
في االتحاد األوروبي ومن ممثلي الدول األعضاء، بمن في ذلك المفوضة العليا لالتحاد األوروبي 

روبية فيديريكا موغيريني ومفوض للشؤون الخارجية والسياسات األمنية نائب رئيس المفوضية األو 
دارة األزمات كريستوس ستيليانيديس والمدير العام لدائرة  االتحاد األوروبي للمساعدات اإلنسانية وا 
الجوار ومفاوضات التوسع كريستيان دانييلسون ونائب األمين العام لخدمة العمل األوروبي الخارجي 

 هيلغا شميد وأعضاء لجنة السياسة واألمن.
ير أيضًا إلى أن االتحاد األوروبي ُيَعد أكبر مانح دولي ُمتعدد األطراف للمساعدة الدولية لالجئي وُنش

، إضافة إلى اليابان وكندا والواليات المتحدة ودول الخليج العربي. «أونروا»فلسطين عبر وكالة 
االتحاد األوروبي  ، تبرع2014وحتى العام  2007وعلى سبيل المثال وخالل الفترة الواقعة بين العام 

ماليين يورو من  809، بما في ذلك «أونروا»بليون دوالر( لدعم وكالة  1.44بأكثر من بليون يورو )
أجل خدمات وبرامج الوكالة الرئيسة. وعالوة على ذلك، قدم االتحاد األوروبي تبرعًا سخيًا لمناشدات 

لمتنوعة والحاجات المحددة في مختلف اإلنسانية الطارئة ولمشاريعها استجابة لألزمات ا« أونروا»
أرجاء المنطقة. كما تَُقِدم الدول األعضاء في االتحاد دعمًا إضافيًا للوكالة. وأتاحت الشراكة القائمة 
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لماليين من الجئي فلسطين فرص الحصول على تعليم أفضل وعيش « أونروا»بين االتحاد وبين 
 حسين ظروفهم المعيشية.حياة أكثر صحة والوصول إلى الفرص الوظيفية وت

إغاثيًا واجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا فقط على أهميته القصوى، بل هو أيضًا « أونروا»ليس دور 
سياسي في المقام الموازي. فالوكالة َتحِمُل تعبيرًا سياسيًا يمس قضية الالجئين الفلسطينيين الذين 

التهجير والتطهير العرقي. فكان قرار طردوا في عام النكبة من أرض وطنهم فلسطين بفعل عمليات 
القاضي بحق  194قيامها من قبل المجتمع الدولي ممثاًل باألمم المتحدة مرتبطًا بالقرار الرقم 

 الالجئين الفلسطينيين في العودة.
من الناحية القانونية والشرعية والدولية واإلنسانية الشاهد األساس « أونروا»وعليه، ُتعتَبر وكالة 

خي على نكبة فلسطين، وقد َرَبَطت هيئة األمم المتحدة والجمعية العامة مسألة إنهاء عمل والتاري
. وبالتالي يبقى عمل الوكالة وفق القانون الدولي وشرعية األمم 194الوكالة بتطبيق القرار الرقم 

ه المتحدة موصوفًا باالستمرارية واالستدامة ما دام هناك الجئ فلسطيني واحد خارج أرض وطن
 التاريخي.

حتى اآلن، تهاوت وسقطت كل الجهود اإلسرائيلية التي دفعت باتجاه إنهاء عمل الوكالة وتدمير 
حالة  نهاء عملها، وا  وجود هذا الشاهد التاريخي الحي على نكبة فلسطين، عبر الدعوة إلى تفكيكها وا 

والسلطة الفلسطينية  مهامها على الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين )سورية ولبنان واألردن(
بالنسبة إلى الالجئين في الضفة الغربية والقدس وغزة. وبرز هذا الموقف اإلسرائيلي في شكٍل واضح 

، حين تمت إحالة قضية الالجئين 1991ُبعيد انطالقة مؤتمر مدريد في تشرين األول )أكتوبر( 
لجنة المفاوضات المتعددة على « أونروا»الفلسطينيين وحقهم بالعودة وكذلك مسألة استمرارية 

األطراف التي انتهت عمليًا وراوحت في مكانها. لكن هذا التهاوي والسقوط ال يعنيان أن المحاوالت 
اإلسرائيلية وغير اإلسرائيلية إلنهاء عمل الوكالة قد انتهت، بل ال تزال قائمة، ما يفرض الحذر منها، 

على بقاء الوكالة واستمرارها طبقًا لقرار قيامها ويوضح أهمية الدور العربي والفلسطيني باإلصرار 
الخاص بعودة الالجئين  194الذي ربط بين إنهاء مهامها وبين تطبيق القرار األممي الرقم 

 الفلسطينيين إلى أرض وطنهم التاريخي.
ألزمتها المالية التي كادت أن تخنقها، ما زال عبورًا موقتًا، وما زال سيف « أونروا»إن عبور 

زمات ُمسلطًا على الوكالة، ما دامت موازنتها موضوعة تحت رحمة الدول المانحة والمتبرعين. األ
لذلك يتوقع أن نشهد أزمات الحقة للوكالة، وهو ما سيؤثر في نوعية وجودة خدماتها الُمقدمة إلى 

 جديدة.مجتمع الالجئين الفلسطينيين، خصوصًا فلسطينيي سورية الذين يعيشون نكبتهم وتغريبتهم ال
 10/12/2015، الحياة، لندن
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 ضغوط على نتنياهو للتقارب مع أنقرة: نظرية األمن بالغاز مع العرب خادعة .59
 حلمي موسى
حاول رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أثناء بذله المساعي في لجنة االقتصاد في 

رجًا سياسيًا إلسرائيل من الواقع الكنيست، التأكيد أن أمن الطاقة وتصدير الغاز يمكن أن يشكال مخ
الحالي. وأشار إلى أن الصيغة التي تم االتفاق عليها مع الشركات صاحبة االمتيازات البحرية، تمنُح 

، والدفع «من أجل تعميق االستقرار في المنطقة»إسرائيل فرصًة نادرًة لزيادة قوتها واستغالل الطاقة 
قوق والتاريخ، بين دولها. وكانت له إشارٌة قويٌة إلى أنه نحو عالقات تقوم على المصالح، وليس الح

 أرسل مبعوثًا إلى تركيا، وسوف يرسل مبعوثًا إلى مصر، لمناقشة قضايا تتعلق باألمن والطاقة.
وكان الفتًا أن كالم نتنياهو جاء في أعقاب إعالن مصر وقف المفاوضات بشأن شراء الغاز من 

كيمي يغرُم مصر حوالي ملياري دوالر، بسبب عدم االلتزام إسرائيل، في أعقاب صدور قرار تح
، EMG« إي أم جي»بإمدادات الطاقة لشركة الكهرباء اإلسرائيلية، وبسبب أمور تتعلُق بشركة 

المشغلِة ألنبوب الغاز البحري من العريش إلى عسقالن. ولكن تصادف أيضًا مع هذا الكالم تزايُد 
أن وقع مع إسرائيل مذكرات تفاهم بشأن استيراد الغاز، ينوي الكالم عن أن األردن، الذي سبق 

 التخلي عن استيراد الغاز من إسرائيل والتوجه الستيراده من إيران.
وفي مثل هذه الظروف، لم يكن صدفًة أن يطالب خبراء اقتصاديون في إسرائيل نتنياهو بالعمل على 

تعثر اتفاقيات الغاز بين الدولتين، إلبرام استغالل الخالف الساخن بين روسيا وتركيا واحتماالت 
اتفاقيات لتصدير الغاز اإلسرائيلي إلى تركيا. ويرى هؤالء أن الفرصة سانحة اليوم أكثر من أي وقت 

اإلسرائيلية لما فيه مصلحة الدولتين في الظروف الراهنة  -مضى لتصحيح مسار العالقات التركية 
 إسرائيل األموال لتطوير حقولها البحرية. التي تحتاج فيها تركيا الغاز، وتحتاج

المقربة من الحكومة التركية تقديرًا أمس األول، أشارت فيه إلى أن تعيين « صباح»وكتبت صحيفة 
سيساعد في تحسين العالقات بين الدولتين. وأوضحت أن هناك « الموساد»يوسي كوهين رئيسًا لـ 

تركي، أحدهما العداء للنظام السوري، والثاني المصالح اليوم عاملين بارزين للتقارب اإلسرائيلي ـ ال
المشتركة، خصوصًا في مجال الطاقة. واقتبست الصحيفة مواقف لكوهين أمام لجنة االقتصاد في 
الكنيست، حين ركز على األهمية األمنية والسياسية لتصدير الغاز، وخصوصًا إشارته إلى التعاون 

خرًا في االتصاالت من أجل حل األزمة في العالقات بين مع تركيا. ومعروف أن كوهين شارك مؤ 
 الدولتين.

وكان المراسل السياسي للقناة الثانية اإلسرائيلية أودي سيغال قد تساءل قبل أيام حول ما إذا كان 
إسقاط الطائرة الروسية بأيدي الجيش التركي، والنزاع المتزايد بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
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طيب أردوغان، سيقودان إلى تحسين العالقات بين أنقرة وتل أبيب. وأوضح أن العديد  والتركي رجب
من الجهات السياسية اإلسرائيلية تحث هذه األيام نتنياهو للتقدم بتسوية إلى تركيا تتضمن اقتراحًا بمد 

از الروسي أنبوب لنقل الغاز منها إلى تركيا. وتطالب هذه الجهات نتنياهو باستغالل حاجة تركيا للغ
للبحث معها في أمر مد أنبوب يحمل الغاز اإلسرائيلي لتركيا، ومنها إلى أوروبا. وقال سيغال إن 
جهات في وزارتي الخارجية والدفاع اإلسرائيليتين وأوساطا في مجال الطاقة تقول إن الوقت مناسب 

 حاليًا للبحث مع تركيا في تسوية األزمة وتطوير العالقات.
حاوالت التي قادها مؤخرًا المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري غولد لحل ومعروف أن الم

األزمة مع تركيا فشلت. وكانت قد فشلت أيضًا المساعي األميركية لحل األزمة بين إسرائيل وتركيا، 
ناء ومقتل نشطاء أتراك على متنها أث« مرمرة»والتي كانت قد تطورت في أعقاب أزمة اقتحام سفينة 
  محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي كل حال، يبدو أن نتنياهو ال يزال يراهن على إيجاد مخرج للغاز اإلسرائيلي عبر أي من اليونان 
أو قبرص. ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو الشهر المقبل مع رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس 

تاسياديس بشأن فرص مد أنبوب للغاز من الحقول البحرية تسيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أنيس
 اإلسرائيلية والقبرصية إلى اليونان.

تسفي بارئيل أن مصر واألردن ال « هآرتس»من جهته، كتب معلق الشؤون العربية في صحيفة 
سيف يعتزمان استيراد الغاز من إسرائيل. وأشار في هذا السياق إلى قول وزير الطاقة األردني إبراهيم 

، والقرار المصري بوقف «نوبل إنرجي»الذي أعلن تجميد مذكرة التفاهم بين األردن وشركة 
المفاوضات بهذا الشأن، ما يضع عالمة استفهام كبيرة حول تصريحات نتنياهو بأن تصدير الغاز 

 والدول العربية. إسرائيلسيعزز العالقات بين 
مزاياها االقتصادية في مجال الغاز للضغط على  مقابل مصر، التي تستغل»وأشار بارئيل إلى أنه 

، اإلسرائيليةمليار دوالر حكم بها لمصلحة شركة الكهرباء  1.76كي تتخلى عن غرامة بمبلغ  إسرائيل
المعارضة الجماهيرية الستيراد الغاز من  إلىأعمق بكثير. فهو يستند  األردنيفإن مبررات القرار 

، كما هتف مؤخرًا متظاهرون «برأيهم معناه االحتالل إسرائيلمن  ، وذلك الن استيراد الغازإسرائيل
أن تكسب أكثر من ثمانية مليارات دوالر  إسرائيلأردنيون في ساحات عمان. ومن المتوقع لحكومة 

)كما اتفق في كتاب النيات(، وفي نظر المتظاهرين،  لألردنمليار متر مكعب من الغاز  15من بيع 
 «.وتمويل االحتالل اإلسرائيليلتعظيم قوة الجيش سيذهب »فإن هذا المال 

ومصر تكفي في األيام األخيرة لضعضعة  األردنالقرارات التي صدرت عن »وخلص بارئيل إلى أن 
التي تسمح لوزير  52ليه نتنياهو حججه بشأن ضرورة استخدام المادة إالذي أسند  األمنمفهوم 
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جارية العتبارات السياسة الخارجية أو أمن الدولة. ولكن االقتصاد بأن يتجاوز المسؤول عن القيود الت
تشرح بأن تصدير الغاز يمكنه أن يشكل بنية تحتية  األولىنتنياهو بالغ فعرض حجتين أخريين. 

لتثبيت العالقات الخارجية مع دول عربية، أما الثانية فتحاول اإلقناع بأن الدولة التي تصدر الغاز 
اطعات. وتعاني هاتان الحجتان من انعدام أساس في الحقائق في أفضل تكون أقل عرضة لتهديد المق

 «.األحوال ومغلفة بالخداع في أسوأ األحوال
 10/12/2015السفير، بيروت، 

 
 ل"  إسرائي"الفلسطينية ضد  العملياتهدم البيوت يزيد  .61

 عميره هاس
«. شهيد نيالك يا ريت أمي بدالكيا أم ال»في جنازات القتلى الفلسطينيين يردد الشبان الهتاف التالي: 

إنهم يكذبون. فهم يعرفون جيدًا أن أم الشهيد يعتصرها األلم، وأن أمهم ال تريد أن تكون مثلها. يجب 
أي حد هذا الشعار  إلىوهم يبكون على الشباب الذين ماتوا لمعرفة  واألصدقاءرؤية أبناء العائلة 

 كاذب ومناقض للواقع.
 األسابيعتأثير هذا النداء على كل واحد من الشبان الذين قرروا في يصعب القول ما هي درجة 

 –المؤكد هو أنهم لم يتأثروا بالتصريحات الرسمية  األمرأن يموتوا ويقتلوا اإلسرائيليين.  األخيرة
بأن هدم البيوت هو أداة رادعة، فالقول بأن هدم البيوت سيمنع  –الجديدة لنائب الدولة شاي نتسان 

 هو قول كاذب.العمليات 
آخر: الثالثة تعود  بإغالقهدمت القوات اإلسرائيلية في القدس بيتين وقامت  األولتشرين  6في 

العائلة.  أبناءُقتلوا. ومن بقي يعاني هم  أيضاملكيتها لفلسطينيين قتلوا إسرائيليين في القدس وهم 
 أربعةق عمليات قتل فيها الذي سب األسبوعالهدم وبموافقة المحكمة تم بسرعة بعد أن حصلت في 

 فيها شاب إسرائيلي. أصيبحادثة طعن  إلى إضافةإسرائيليين، 
الردع؟ بدأت ظاهرة ثالث عمليات طعن أو محاولة طعن في اليوم  أسبوعوما الذي حدث بعد 

 األولتشرين  8، ثالث عمليات طعن في ثالث مدن داخل إسرائيل. في األولتشرين  7الواحد. في 
)يهودي يطعن فلسطينيا  أربعطعن، وفي اليوم التالي طعن في القدس وكريات  عمليات أربع

 والشرطة المصابة بالهستيريا تطلق النار على شابة من الناصرة لم تلحق األذى بأحد(.
عملية دهس وطعن في حديقة شموئيل، وفي  11عمليتا طعن في القدس. في  األولتشرين  10في 
تشرين  13حاولتي طعن ومحاولة خطف سالح في القدس، وفي عملية طعن وم األولتشرين  12

إسرائيليين. العمليتان  أربعةوعمليتان في القدس، قتل فيها  إصاباتعمليتا طعن في رعنانا مع  األول
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تشرين  6نفذهما ثالثة شباب من جبل المكبر وهو المكان الذي تم فيه هدم بيتين من البيوت في 
 .األول

 إلى. وانتقلت نقطة االرتكاز األولتشرين  19ليات والمحاوالت استمرت حتى النسبة اليومية للعم
 وبإيعاز األولتشرين  20الخليل. ألن تكتيك الردع أثبت نفسه. في  إلىالعمليات الفردية من القدس 

من وزير الدفاع، موشيه يعلون، هدمت القوات اإلسرائيلية بيتا في الخليل تابعا لشخص قتل 
العام الماضي. وما الذي حدث بعد ذلك بساعات؟ ثالث عمليات طعن وعملية دهس  في إسرائيليين

 األولكانون  3تشرين الثاني وحتى  14)حسب السائق الفلسطيني كانت هذه حادثة طرق(. في 
خمسة منها في نابلس وواحد في  أخرىأرسل القضاة والقادة العسكريون القوات لهدم سبعة بيوت 

كان  إذام شعفاط. هل سمعتم عن توقف محاوالت الطعن؟ ال يمكن معرفة قلنديا وواحد في مخي
خيرون قتلوا بسبب قرار المحكمة بهدم البيوت. كل ما نعرفه هو أن مصادقة القتلى اإلسرائيليون األ
« التحريض الفلسطيني»من اجل تشويش فشل تكتيك الردع تجند إسرائيل  القضاة لم تمنع موتهم.
، وعلى رأسهم نتنياهو، لوبي نقابات النفط الذين اإلسرائيليونُيشبه المتحدثون لكي تستفيد. وبذلك 

النظام الغريب المفروض عليهم. لكنهم يمتازون بهدم  أعمالوبين  األفرادينفون الصلة بين انتفاضة 
 أنه ال يوجد ردع. األخرىالذي يثبت مرة تلو  األمرالمزيد والمزيد من البيوت من اجل الردع. 

 «تسهآر »
 10/12/2015، األيام، رام هللا
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 لد في غزة بعد استشهاده بالقدس!مهند الحلبي يوُ 
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