
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 وشهيد بمحاولة دهس وثالثة آخرون بمواجهات مع االحتالل حاجز جلمة في جنين إطالق نار على
 الصهيوني في فلسطين للكيانمشعل: ال مستقبل 

 مضاعفة بعد حرب غزة وسيأتينا قادة االحتالل صاغرين اعفت أضعافا  قوة القسام تضالضيف: 
 يعنى بـ"تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني" الجمعية العامة لألمم المتحدة تعتمد قرارا  

ة ويؤكد أن فلسطين تجمـع ثالثيـة المكـان محسن صالح يوقع كتاب "القضية الفلسطينية" باللغة الفارسي د.
 والمكانة والتمكين

شتية: القيادة وفتح مع الهّبة ا
الشعبية ودعمها علنا  ونعمل على 

 رأب الصدع مع الشارع
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  :أخبار الزيتونة
محسن صالح يوقع كتاب "القضية الفلسطينية" باللغة الفارسية ويؤكد أن فلسطين تجمع ثالثية المكان د.  2.

 6 والمكانة والتمكين
 

  السلطة:
 9 "داعش"عريقات: عرقلة الدولة الفلسطينية تخدم تنظيم   3.
 10 عشراوي تنتقد واشنطن وتطالب بمؤتمر دولي  4.
 10 الفلسطيني شعبالوحماية  "إسرائيل"السفيرة ناصر تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة   5.
 11 اللجنة الوطنية العليا تنشر آخر المستجدات المتعلقة بـ"الجنائية الدولية"  6.
 11 المانحون ردوا على حصول فلسطين على عضوية األمم المتحدة بتقليص المساعدات :بسيسو  7.

 
  المقاومة:

 12 وشهيد بمحاولة دهس وثالثة آخرون بمواجهات مع االحتالل جز جلمة في جنينحا إطالق نار على  8.
 13 الصهيوني في فلسطين للكيانمشعل: ال مستقبل   9.

 13 مضاعفة بعد حرب غزة وسيأتينا قادة االحتالل صاغرين قوة القسام تضاعفت أضعافا  الضيف:   10.

 14 هنية: حماس حركة فتية تذهب بالشعب نحو التحرير  11.

 14 وليس لدينا أي معارك جانبية مع أحد سالح القسام لن يوجه لغير االحتالل: الحية  12.

 15 الشراكة الوطنية البردويل يدعو "عقالء فتح والسلطة" العتماد نهج  13.

 16 نعطيكم فرصة لحجز تذاكر المغادرة: على اإلسرائيليين متهكما  فتحي حّماد   14.

 16 التسويةمشروع سعدات يحذر من االلتفاف على االنتفاضة لصالح   15.

 17 أن شعلة المقاومة والثورة ستبقى وّقادة حتى التحرير والعودةانطالقتها  " تؤكد بذكرىالشعبية"  16.

 17 دعو لتصعيد عمليات المقاومةتو  الفلسطيني شعبالشيد بتضحيات حماس ت  17.

 18 مصادر مقربة من دحالن: "نحن أصالء في فتح ومتمسكون بها"  18.

 18 في ذكرى تأسيس حماس غزةبمسيرات جماهيرية حاشدة   19.

 19 االحتالل يعلن اعتقال منفذ عملية دهس برام هللا  20.

 19 "الشعبية"في االحتالل يعتقل أربعة ناشطين   21.
 

  الكيان اإلسرائيلي:
 19 القدس أراض فلسطينيةغربي  يصنف لقنصلية الفرنسيةتستنكر إعالن لالخارجية اإلسرائيلية   22.
 20 بما فيها حرق عائلة دوابشة عضو كنيست يبرر جرائم المستوطنين اإلرهابية  23.
 20     فرج عن أحد المتهمين بحرق عائلة دوابشة محكمة إسرائيلية ت  24.
 21 "رؤساء الجمعيات األمريكية اليهودية"؟ أماملقاء خطاب إيمن عودة ألماذا رفض   25.
 22 " تحول إلى دولة وال تهزم بغارات جويةداعش"تنظيم آيزنكوت:   26.
 22 " تحول لدولةداعشتنظيم " :باحثون إسرائيليون  27.
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 23 تباطؤ النمو وزيادة البطالة بسببارتفاع معدالت الفقر ي: إسرائيل باحث  28.
 

  :األرض، الشعب
صابات في رام هللا   29.  24  حملة اعتقاالت في الضفة وا 
 24 فلسطيني تتهم االحتالل بإعدامهشهيد عائلة   30.
 25  شابين بالرصاص الحي خالل مواجهات في عابود إصابة  31.
 25 األقصى يطالب االحتالل بتسليم جثامين الشهداء لدفنهاالمسجد  خطيب  32.
 26  الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: العام الماضي كان دمويا  على أطفال فلسطين  33.
 26 مبادرة لفتح معبر رفح بعيدا  عن االنقسام  34.
 27 أمنية الحتالل يمنع طفلة من زيارة والدها األسير لدواع  ا  35.
 27 من الشباب الفلسطيني يرى أن األحداث الحالية عفوية أو فردية %68استطالع "أوراد":   36.
 28 تالحق فلسطينيي الداخل بداعي التحريض على مواقع التواصل االجتماعي اإلسرائيليةالشرطة   37.
 29 جرّاء اعتداءات االحتالل بالضفة والقدس لالنتفاضة 11جمعة الـ الفي  إصابة 80أكثر من   38.

 
  األردن: 

 29 مشاركون في اجتماع صندوق وقفية القدس يؤكدون أهمية توحيد الجهود الداعمة للقدس  39.

 30  لةمسيرات شعبية نصرة لألقصى في الزرقاء وجرش والطفي  40.
 

  لبنان: 
 30  خمس طائرات إسرائيلية تخرق األجواء اللبنانية  41.

 
  عربي، إسالمي:

 30 تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهته االحتالليؤكد على رئيس الوزراء الماليزي   42.

 31 يتسلم جائزة نوبل ويدعو العالم إلى التعجيل بإقامة دولة فلسطينية "وار التونسيرباعي الح"  43.

 31 حل القضية الفلسطينيةباألمم المتحدة تحمل المجتمع الدولي مسؤولية عدم إحراز تقدم بممثلة قطر   44.
 

  دولي:
 32 يعنى بـ"تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني" المتحدة تعتمد قرارا   الجمعية العامة لألمم  45.

 
  حوارات ومقاالت:

 32 عدنان أبو عامر... السلطة الفلسطينّية بين االنهيار والتفّكك  46.

 36 برهوم جرايسي... المشروع الصهيوني اقتصاديا    47.

 37 جوناثان كوك... الفلسطينيين الجديد ضدّ  "إسرائيل""اليوتيوب": ميدان معركة   48.

 40 ران ادلست... إحراق أبو خضير وعائلة دوابشة حرك الساحة السياسية لمواجهة المتطرفين اليهود  49.
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 43 :كاريكاتير

*** 
 

 شتية: القيادة وفتح مع الهّبة الشعبية ودعمها علنا  ونعمل على رأب الصدع مع الشارعا .1
عضوو  ، أنفادي أبوو سوىد ، رام هللا، نقاًل عن مراسلها في 12/12/2015 ،القدس العربي، لندننشرت 

تشجىان الهبة الشوىبية  محمد اشتية قال إن القيادة الفلسطينية وحركة فتحد.  اللجنة المركزية لحركة فتح
الفلسطينية، وال يمكن بأي حوال مون اوحووال الىمول علوه وقفهوا، ونىلون دعمهوا اوراحة. واعتور  اشوتية 
فووي تاووريحات لووو القدب الىربووي  بووأن  هنوواك فجوووة مووا بووين الشووار  والقيووادة لكوون الىموول جووار  علووه رأ  

  الفلسووطيني بسووب  ال وورو  المىقوودة الاوود  بووين الطوورفين، وال بوود موون القووول إن هنوواك نقمووة فووي الشووار 
 التي نىيشها. لكن الطرفين متحدان في شيء واحد وهو الخالص من االحتالل اإلسرائيلي .

وأكد اشتية أن  هذه ال رو  المىقدة تبدأ مون الكووارا االقتاوادية التوي نمور بهوا، فوالكثير مون الشوبا   
ق السياسي مسودود تماموًا ويضوووا  إلوه ذلوك الفلسطيني وخريجي الجامىات عاطل عن الىمل. فيما اوف

 ال رو  المىقدة ومل  الماالحة بين حركتي فتح وحماب أي بين الضفة الغربية وقطا  غزة .
وكش  أن اوسبو  المقبل سيشوهد اجتماعوًا للقيوادة الفلسوطينية  مركزيوة فوتح وتنفيذيوة المن موة  إلقورار 

فلسوطيني التوي اتخوذت فوي شوهر  ذارس موارب الماضوي وتحديد وقت تنفيذ قورارات المجلوب المركوزي ال
 فيما يتىلق بتحديد الىالقة مع االحتالل ووق  التنسيق اومني .

والهد  الثاني من اجتما  القيادة كما يقول هو تقوديم سلسولة مون مشواريع القورارات إلوه مجلوب اومون 
وسوويجري الىموول علووه  الوودولي عوون طريووق ماوور التووي سووتكون فووي عضووويت  موون بدايووة الىووام المقبوول.

مشروعين رئيسيين متىلقين باالستيطان في الدرجة اووله ثم طل  الحماية الدولية للشى  الفلسطيني 
فووي الدرجووة الثانيووة، يليهووا االنضوومام إلووه المزيوود موون المن مووات الدوليووة. والخطوووة الرابىووة هووي تضووييق 

خووو  علووه الىمالووة الفلسووطينية كمووا الخنوواق علووه إسوورائيل اقتاوواديًا موون خووالل حمووالت المقاطىووة وال 
 تحاول إسرائيل الترويج .

وكان اشتية يتحدا في مدينة بيت جاال خالل تقليد سنوي دأبت دائرة شووون المفاوضوات فوي من موة 
التحريوور علووه القيووام بوو  تحووت اسووم  عشوواء الموويالد  ويقووام لىوودد موون الاووحافيين اوجانوو  للحووديا عوون 

 م بالنسبة للفلسطينيين.عام مر وعن أجندة الىام القاد
مبشورًا بوالكثير. وقوال  2016كان بالغ التىقيد وال يبدو وضوع الىوام المقبول  2015واعتبر اشتية أن عام 

 فوواذا ن رنووا حولنووا نجوود أن الواليووات المتحوودة دخلووت فووي مووزاد االنتخابووات ولووم يىوود هنوواك اهتمووام كبيوور 
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ل المنطقوووة غارقوووة فوووي حماموووات دم كبيووورة مووون فيموووا يتىلوووق بالقضوووية الفلسوووطينية. والووووطن الىربوووي ودو 
 سووبتمبرس 11سوووريا إلووه لبنووان والىووراق وليبيووا والوويمن. فيمووا عانووت ماوور وروسوويا وفرنسووا موون أحووداا 

 جديدة كما الواليات المتحدة بسب  اإلرها  . أيلول
ر وضوع تشىر براحة تامة وأنها تىيش فوي أكثو  إسرائيل ويىتقد اشتية أن ما يجري في المنطقة يجىل 
تىتموود اسوتراتيجية  الووال حول  ال دولتووين وال دولووة   إسورائيل  مون لووم يسوبق أن عاشووت  مون قبوول. كمووا أن 

واحوودة. وهووي علووه اور  توودمر كوول إمكانيووات إقامووة دولووة فلسووطينية. فهووي تىموول علووه طوورد سووكان 
الحدوديووة مووع القوودب مموون يحملووون الهويووة الزرقوواء وتتووذر  بقضووية اوموون فيمووا يتىلووق بمنطقووة اوغوووار 

اوردن وسووووبق وقالووووت للفلسووووطينيين خووووالل المفاوضووووات  إمووووا أن تىطونووووا المنطقووووة أو نأخووووذها نحوووون . 
وتتاوووور  إسوووورائيل فووووي اسووووتراتيجيتها هووووذه أن منطقووووة  د  بحسوووو  اتفاقيووووة أوسوووولو علووووه أنهووووا منطقووووة 

مووا فيهووا  المخووزون الجغرافووي للمسووتوطنات . وكشوو  أن عوودد المسووتوطنين اليوووم فووي الضووفة الغربيووة ب
 من عدد سكان الضفة الغربية. %22أل  مسووتوطن وهو ما يشكل  681القدب وال إله 

مليووون وتىووداد الفلسووطينيين فووي الىووام الحووالي  6.8وأوضووح اشووتية أن تىووداد اإلسوورائيليين بلووغ هووذا الىووام 
مليوووون فلسوووطيني فوووي نفوووب المنطقوووة الجغرافيوووة لكووون وخوووالل خموووب سووونوات  6.8هوووو ذات الووورقم 2015

وهووذه سووتكون نهايووة فكوورة حوول الوودولتين  %53سيشووكل الفلسووطينيون مووا نسووبت   2020تحديوودًا فووي عووام و 
 وهو ما يريده رئيب الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ويىمل علي  بكل جدية عله اور .

وكشوو  أنوو  وحتووه اليوووم ال يوجوود فلسووطيني واحوود مووع تن وويم القاعوودة أو مووع تن وويم الدولووة اإلسووالمية 
 داعش . لكن  تساءل في ذات الوقت إن كانت السلطة الفلسوطينية تسوتطيع أن تبقوي الوضوع علوه موا 

 . إسرائيل هو علي  اآلن أو السيطرة عله ما ستوول إلي  اووضا  بسب  ما تقوم ب  
وأعلن اشوتية أن االسوتراتيجية الفلسوطينية متغيورة باسوتمرار بحسو  الوضوع، فقود بودأت بالكفوا  المسولح 

بقًا ثووم اسووتراتيجية المفاوضووات واآلن هووي اسووتراتيجية توودويل القضووية الفلسووطينية والمقاومووة الشووىبية سووا
 السلمية وترتي  البيت الفلسطيني.

وأكوود أن القيووادة الفلسووطينية دعووت حركتووي الجهوواد اإلسووالمي وحموواب إلووه اجتمووا  المجلووب الوووطني 
تسومع رفضوًا مون حمواب حتوه اآلن بول وتتمنوه  المزمع عقده خالل ثالثة أشوهر، موكودًا أن القيوادة لوم

مشاركتها وتوحيد الا  الفلسطيني. كما أن ال رو  غيور موهلوة لىقود المووتمر السوابع لحركوة فوتح، 
 إال أن الىمل جار عله ذلك، ويىتقد أن يكون موتمرًا تاريخيًا كما واف  اشتية.

سابق عله مبادرت  الجديدة، واافًا إياها ولم ينب اشتية مهاجمة توني بلير مسوول الرباعية الدولية ال
بمضويىة لمزيوود موون الوقووت وكووذلك اوموووال وال يوجود أي ترحيوو  فلسووطيني رسوومي بهووا علووه اإلطووالق. 

 واعتبر أن بلير ضيع ثماني سنوات وهو مسوول الرباعية دون أن يفىل شيئًا سو  هدر اوموال.
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ن الحكومة إ ،مبأ ،محمد اشتية قال .د ، أنبيت لحم، من 12/12/2015 ،الحياة، لندنوأضافت 
تتمسك بالوضع القائم الذي   إسرائيل  أنوأوضح  ترف  حل الدولتين وحل الدولة الواحدة. اإلسرائيلية

ل  مقدسي خارد المدينة، أي خل  الجدار، أ 127إلخراد  واإلعداديتيح لها مواالة تهويد القدب، 
 خاللاإلسرائيلي المفاو  من الوفد الفلسطيني واستذكر اشتية طل  الوفد  وضم غور اوردن.

  إسرائيلو ل اوردنالمفاوضات اوخيرة التي جرت قبل نحو عامين، إما أن تقبل السلطة بتأجير غور 
إسرائيل ماضية في  أنبضم  بالقوة. وتابع:  كما   إسرائيل تقوم  أن أوعامًا(  99لفترة طويلة )

من مساحة الضفة الغربية، باعتبارها  %60ل( التي تشكل االحتفا  بالمنطقة  د  )تحت لالحتال
 الخزان الجغرافي لتوسيع المستوطنات، ومواالة عزل قطا  غزة وحااره .

الكفووا  المسوولح،  أولهوواالحركووة الوطنيووة الفلسووطينية جربووت ثالثووة اسووتراتيجيات لحوول الاوورا ،  إنوقووال 
ن أن فشل الحل السياسي وواول الفلسوطينيين وثانيها المفاوضات، واآلن المقاومة الشىبية. وحذر م

نشوووء السوولفية الجهاديووة فووي  إلووهاليووأب مترافقووًا مووع اووضووا  االقتاووادية واالجتماعيووة ربمووا يقووود  إلووه
الفلسووطينية، لكوون ال  اوراضوويداعووش فووي  أوفلسووطين. وأضووا :  لغايووة اآلن ال توجوود خاليووا للقاعوودة 

 32-24موون الشووبان بووين  %54يسووري وسووط النوواب، و بوواطفاإلحن ينشووأ هنووا، أيىوور  موواذا يمكوون  أحوود
 عمل ويقضون حياتهم في تافح فايسبوك وموقع التواال االجتماعي . أوعامًا ال يملكون و يفة 

تحديوود  إعووادةالووتخلص موون المرحلووة االنتقاليووة عبوور  إلووهن الوورئيب محمووود عبوواب يتجوو  أ إلووهوأشووار 
مجلوب اومون بحزموة ملفوات منهوا االسوتيطان  إلوهوالتوجو   ، إسرائيل الىالقة اومنية واالقتاادية مع 
عضوية مجلب اومن )للمقىد غير الدائم( مطلع  إلهمار ستنضم  إنوطل  الحماية الدولية. وقال 

 يناير المقبل. سكانون الثاني
 

فلسطين تجمع ثالثية  " باللغة الفارسية ويؤكد أنكتاب "القضية الفلسطينيةيوقع  صالح محسند.  .2
 كان والمكانة والتمكينالم

قال محسن االح رئيب مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات إن فلسطين في قل  كل من يومن 
ن فلسطين تجمع ثالثية المكان والمكانة والتمكين.   بقيم الىدالة والحرية واوخوة واالستقالل، وا 

سن االح زار يومي الثالثاء وأفاد مراسل  المركز الفلسطيني لإلعالم  في طهران أن الدكتور مح
( طهران بدعوة من وزارة الخارجية اإليرانية للمشاركة في 2015ديسمبر  9و 8واوربىاء الماضيين )

حفل تدشين ترجمة كتا   القضية الفلسطينية، خلفياتها التاريخية وتطوراتها المىاارة  الذي قام 
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، وطبىت  دائرة الطباعة والنشر للخارجية بترجمت  الموقع الفارسي لو المركز الفلسطيني لإلعالم 
 اإليرانية.

وشارك في الحفل عدد من مسوولي وزارة الخارجية اإليرانية، وممثل حركة حماب بطهران الدكتور 
خالد القدومي، وممثل جهاد اإلسالمي ناار أبو شري ، وعدد من سفراء الدول اإلسالمية والىربية 

 مل الفلسطيني.والناشطين اإليرانيين في مجال الى
وفي كلمة ل  في هذا الحفل، شكر مول  الكتا  رئيب مركز الزيتونة للدراسات د. محسن االح كل 
من ساهم في ترجمة كتا   القضية الفلسطينية، خلفياتها التاريخية وتطوراتها المىاارة  إله اللغة 

الكتا  إله اللغة الفارسية وطباعت ، مىربا عن سىادت  لذلك، وأضا  إن  أيضا تمت ترجمة 
 واولبانية. واإلندونيسيةاإلنجليزية، واللغة الماليزية، والروسية، 

وار  أن هذا الحفل ليب في جوهره تكريًما لشخاي أو للكتا ، بل هو تكريم لفلسطين وللقضية 
الفلسطينية، وتأكيد عله مكانة هذه اور  المباركة المقدسة في قل  كل مسلم وفي قل  كل من 

 بقيم الىدالة والحرية واوخوة واالستقالل.يومن 
وأكد الدكتور االح أن فلسطين تجمع ثالثية المكان والمكانة والتمكين، المكان حيا الموقع 
االستراتيجي الذي يجمع جناحي اومة اإلسالمية في  سيا وأفريقيا، والمكانة فهي أر  مباركة 

 ة اور  إله السماء.وأر  مقدسة، وأر  اونبياء، وأر  اإلسراء وبواب
وأضا  إن مكانة فلسطين وقدسيتها ارتبطت بالجهاد في سبيل هللا، فهي أر  الارا  بين الحق 

غزوا واحتالال عبر تاريخها، لكن هذه الغزوات  13والباطل؛ حيا تىرضت فلسطين إله 
 باذنول واالحتالالت زالت، واليوم تتىر  فلسطين إله الغزو الاهيوني، وهو غزو سيهزم وسيز 

 هللا.
وشدد د. محسن االح أن زوال الغزو الاهيوني يشكل مدخال مهما للنقطة الثالثة المرتبطة 
بالتمكين، ون المشرو  الاهيوني في فلسطين ال يستهد  الفلسطينيين وحدهم ولكن  يستهد  

ن بقاء هذا الكيان مرتبط بضى  وتخل  وانقسا م ما حول  المنطقة الىربية واإلسالمية وشىوبها. وا 
ن النهو  اإلسالمي في المنطقة مرتبط بزوال هذا الكيان.  أي البيئة االستراتيجية المحيطة ب ، وا 

وقال رئيب مركز الزيتونة للدراسات أن فلسطين تىرضت لموامرة كبر  منذ مطلع القرن الىشرين، 
اما عله إنشاء ع 67وها نحن بىد نحو مائة عام عله االحتالل البريطاني لفلسطين، وبىد نحو 

عاما عله احتالل باقي فلسطين، نجد  48من أر  فلسطين، وبىد  %77الكيان الاهيوني عله 
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أنفسنا في حالة مأساوية وحته تلك التي انسح  منها الىدو في قطا  غزة لم تتحرك بالكامل بسب  
 الحاار الشامل عليها.

يىيشون خارد فلسطين، وحته في  ماليين 6واستطرد قائال: اليوم نا  شى  فلسطين أي حوالي 
، فقضية 1948فلسطين التاريخية فهناك نحو مليوني فلسطيني هم من الجئي اور  المحتلة سنة 

الالجئين الفلسطينيين اليوم هي أكبر قضية الجئين في الىالم بالنسبة إله عدد السكان، حيا يىد 
 من أبناء فلسطين الجئين، أي ثلثي الشى . %67نحو 

قضية الجئين في الىالم لم تحل حته اآلن منذ  أقدممحسن االح أن قضية الالجئين هي  وأكد د.
عاما، وهي أكثر قضية حالت عله قرارات دولية بحق الىودة، حيا حالت عله أكثر من  67

، هذا فضال عن 1948قرارا من اومم المتحدة بحق الالجئين في الىودة إله فلسطين المحتلة  120
 رار دولي  خر متىلقة بتأييد القضية الفلسطينية.ق 400أكثر من 

تىاني  اوقاهوحول الوضع الفلسطيني القائم، قال: اليوم، القدب والمقدسات وخاواا المسجد 
من االعتداءات الاهيوني ومن مشاريع التهويد وتشوي  المىالم وتزوير التاريخ. وبينما يقع قطا  

 لغربية تىاني من االحتالل واالستيطان وبرامج التهويد.غزة الاامد تحت حاار خانق، فان الضفة ا
وحول عملية االستيطان المتواالة في الضفة الغربية؛ أكد رئيب مركز الزيتونة للدراسات أن عدد 

ألفا في هذه  750ألفا عند توقيع اتفاق أوسلو إله نحو  280المستوطنين الاهاينة زاد من نحو 
بورة استيطانية، وهذا فضال عن الجدار  200ضافة إله حوالي مستوطنة باإل 180اويام، وهناك 

 من أراضي الضفة الغربية. %12الىناري الحاجز الذي ياادر نحو 
وتطرق د. محسن االح إله عملية السالم، وقال: إن اتفاقات أوسلو قد أثبتت فشلها، حيا وال 

ي  جزء من الفلسطينيين بقيادة مشرو  التسوية إله طريق مسدود، وحته حل الدولتين الذي وافق عل
من مة التحرير يكاد ينهار عمليا وواقىيا، ون الجان  الاهيوني لم يرغ  في عملية سالم حقيقية، 
وكان يدير عملية التسوية، ولكن  ال يسىه فىليا إله التسوية، فهو كان مىنيا بادارة المفاوضات، 

 وليب بالواول إله حل عن طريق المفاوضات.
طة الفلسطينية، قال إن الشى  الفلسطيني اليوم أمام سلطة عاجزة؛ فبدل أن تتحول من وعن السل

حكم ذاتي إله دولة مستقلة، وجدناها تراجىت مع الزمن إله أداة و يفية تخدم أغرا  االحتالل 
 أكثر مما تخدم الشى  الفلسطيني وتطلىات  في الحرية واالستقالل.
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ات حديث  في حفل تدشين الكتا ، قائال إن  رغم ما حال وواال رئيب مركز الزيتونة للدراس
ويحال للشى  الفلسطيني، إال أن هذا الشى  اابر اامد في أرض ، وبشائر التغيير والتحرير 
بدأت تتراء  من بىيد وتقتر ، وانتفاضات هذا الشى  تتواله وتتابع دونما توق ، والمقاومة 

 ثالا حرو  في الست سنوات الماضية.الفلسطينية البطلة في قطا  غزة امدت في 
كما أكد أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتجاوز خالل عام من اآلن عدد اليهود، 
ليابح الفلسطينيون وبالتكاثر الطبيىي أغلبية مرة أخر  عله أرضهم، وهذا يحال بىد مائة عام 

 ويورقهم. من إطالق المشرو  الاهيوني، وهو أمر يقلق قادة الاهاينة
وحول البيئة المحيطة بفلسطين، قال الدكتور محسن االح إن المنطقة المحيطة بفلسطين تشهد 
عادة التشكل، وهي حالة ستا  في  تغييرات هائلة والبيئة االستراتيجية تىيش حالة من التشكل وا 

نهاء أن مة الفساد والقمع واالستبداد، وبالتالي نحو ت  حرير فلسطين.النهاية نحو نهو  اومة وا 
كما أن  أشار إله أن المجتمع الدولي أابح أكثر تىاطفا مع فلسطين وقضيتها، وأابح أكثر ضيقا 
بالى ء الذي يمثل  الكيان الاهيوني عله كاهل اإلنسانية، خاواا أن  يمثل  خر شكل من أشكال 

 ين.االستىمار التقليدي الذي زال من كل أرجاء الىالم، و ن ل  أن يزول عن فلسط
 11/12/2015، فلسطين المحتلة، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "داعش"عريقات: عرقلة الدولة الفلسطينية تخدم تنظيم  .3

اعتبوور أمووين سوور من مووة التحريوور الفلسووطينية اووائ  عريقووات أن تن وويم الدولووة اإلسووالمية  :الوكوواالت
مووون أن  ولوووة فلسوووطينية، محوووذراً عرقلوووة قيوووام د  إسووورائيل سيكسووو  تأييووود الىوووالم الىربوووي إذا موووا وااووولت 

  حول منطقوة 2015وخالل موتمر  ميد  التن يم سيمأل الفراغ في حال سقوط  الفلسطينيين المىتدلين .
 البحوور المتوسووط المنىقوود فووي رومووا الجمىووة، قووال عريقووات إنوو   منووذ  هووور اإلسووالم كووان هنوواك دائموواً 

أن  لن يكون باإلمكان التغلو  علوه  اً أشخاص وتن يمات يستغلون الدين لماالحهم الخااة ، مضيف
 تن يم الدولة  بالرااص وال بالطائرات المقاتلة .
بالحريووة والكرامووة، لكوون الووذي حوودا هووو زيووادة  عاموواً  23وقووال عريقووات إنوو  كووان يىوود الفلسووطينيين منووذ 

نيواهو أل ، بينما يفاخر رئيب الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نت 600أل  إله  200عدد المستوطنات من 
 بأن  لن يسمح باقامة دولة فلسطينية خالل حكم .
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فووي مجموعووات مثوول تن وويم  واعتبوور أنوو  إذا سووقط  الفلسووطينيون المىتوودلون  فووان الغضوو  سوويجد متنفسوواً 
ن الفووراغ الووذي سوويترك  هووو والوورئيب الفلسووطيني محمووود عبوواب سوويملوه التن وويم وسوويبدأ بقتوول  الدولووة، وا 

 ن بين مئات ماليين الىر  سيىار  ذلك؟ .اإلسرائيليين، متسائال  َمن م  
وعلق وزير الداخلية اإلسرائيلي سيلفان شالوم بالقول إن إقامة دولة فلسطينية تطور  مشوكلة تجواه أمون 

 إسرائيل، مضيفا  عندما نحاول الىيش بسالم مع جيراننا، نتلقه القنابل والاواريخ .
 12/12/2015 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 اشنطن وتطالب بمؤتمر دوليعشراوي تنتقد و  .4

أكودت عضوو اللجنوة التنفيذيوة لمن موة التحريور الفلسوطينية حنوان عشوراوي أن القيوادة الفلسوطينية  :غوزة
فوووووي اووووودد وضوووووع خطوووووة شووووواملة لموااووووولة االنضووووومام للموسسوووووات والمن موووووات الدوليوووووة واالتفاقيوووووات 

وتوووفر حمايووة أمميووة مسووتندة والمىاهوودات التووي تسووهم فووي دعووم حقوووق الفلسووطينيين المشووروعة والىادلووة 
وطالبوت عشوراوي خوالل لقائهوا مبىووا اوموين  عله القانون الودولي والشورعية الدوليوة واوموم المتحودة.

الىام لألمم المتحدة والمنسق الشخاي لىملية السالم في الشرق اووسط نيكوالي مالدينو  المجتموع 
الفلسوووطينية المحتلوووة التخووواذ قووورارات  الووودولي، بىقووود مووووتمر دولوووي عاجووول بشوووأن الوضوووع فوووي اوراضوووي

وخطوووات واضووحة وملموسووة يحوودلد موون خاللهووا اوهوودا  والمرجىيووات التووي موون شووأنها إنهوواء االحووتالل 
 ووضع حد لالنتهاكات اإلسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.

ولي موع الشوى  الفلسوطيني ويسواهم  إن عقد هذا الموتمر يجسد تضامن المجتمع الد وقالت عشراوي:
في إرسوال رسوالة واضوحة لشوىبنا توكود علوه جديوة والتوزام الىوالم فوي رفوع ال لوم التواريخي الواقوع عليو  

 . وأشارت عشوراوي إلوه االحتكوار اومريكوي لىمليوة السوالم وموا نوتج عنو  مون إفورازات 1947منذ الىام 
بالىكب ساهم فوي مسواعدة إسورائيل علوه االسوتمرار لم تخدم الشى  الفلسطيني وال قضيت  الىادلة بل 

 في انتهاكاتها وجرائمها وعزز خطواتها اوحادية عله اور  ومنحها مزيدًا من الحاانة. 
 12/12/2015 ،االتحاد، أبو ظبي

 
 الفلسطيني شعبالوحماية  "إسرائيل"السفيرة ناصر تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة  .5

عمووال باإلنابووة للبىثووة المراقبووة الدائمووة لدولووة فلسووطين لوود  اومووم المتحوودة، دعووت القائمووة باو :رام هللا
علووه انتهاكاتهووا لحقوووق اإلنسووان بحووق   إسوورائيل السووفيرة فووداء نااوور، المجتمووع الوودولي، إلووه محاسووبة 

وجددت السفيرة ناار في رسال متطابقة بىثتها إله اومين الىوام لألموم المتحودة،  الشى  الفلسطيني.
مجلووب اومووون )الواليووات المتحوودة(، ورئووويب الجمىيووة الىامووة لألموووم المتحوودة، الوودعوة للمجتموووع ورئوويب 
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الووودولي باتخووواذ التووودابير الالزموووة لتووووفير الحمايوووة الدوليوووة للسوووكان المووودنيين الفلسوووطينيين والىمووول فوووورا 
موووا فوووي ذلوووك ، السووولطة القائموووة بووواالحتالل، علوووه وقووو  انتهاكاتهوووا للقوووانون الووودولي، ب إسووورائيل إلجبوووار 

 القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
 12/12/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 اللجنة الوطنية العليا تنشر آخر المستجدات المتعلقة بـ"الجنائية الدولية" .8

غوازي حمود  ليوة د.سللط الناطق باسم اللجنة الوطنية الىليا للمتابىة مع المحكموة الجنائيوة الدو  :رام هللا
الضوووء أمووب، علووه أهووم القوورارات التووي اتخووذتها اللجنووة الوطنيووة الىليووا للمتابىووة مووع المحكمووة الجنائيووة 
الدولية، وأبرز اللقاءات التي عقدتها اللجنة خالل اوشهر الماضية والنتوائج التوي تمخضوت عنهوا منوذ 

  أبناء شىبنا علوه  خور التطوورات انضمام فلسطين رسميًا إله ميثاق روما، وذلك بهد  إطال إعالن
 والمستجدات المتىلقة بمل  الجنائية الدولية.

واستىر  حمد، في بيان احفي ل  مساء أموب الجمىوة، أهوم النشواطات التوي قاموت بهوا اللجنوة منوذ 
تأسيسها، وقال  بىد تشكيل اللجنة من جميع أطيا  مكونوات شوىبنا مون قيوادات سياسوية وشخاويات 

ة وا عالمية وموسسات رسمية ومدنية، انبثق عن اللجنة الىليا؛ لجنة فنية ولجنة إعالمية وطنية وقانوني
ولجنة للتواال مع المجتمع المدني، وقامت دولة فلسطين بتىيين فريوق قوانوني دولوي يشومل محوامين 

 جنائيين للترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية .
 12/12/2015 ،موقع صحيفة القدس، القدس

 
 المانحون ردوا على حصول فلسطين على عضوية األمم المتحدة بتقليص المساعدات :سوبسي .7

 إنحكوموة الفلسوطينية، أموب اوول الاوناضول: قال إيها  بسيسوو، النواطق الرسومي باسوم  –رام هللا 
مانحين دوليوين ردوا علوه حاوول فلسوطين علوه عضووية اوموم المتحودة بتقلويص المسواعدات الماليوة 

وأضووا  خووالل لقوواء خوواص  منووذ إعووالن الوورئيب محمووود  نوا تىهوودوا بتقووديمها للموازنووة الىامووة.التووي كووا
، بوودأت 2011عبواب عزموو  التوجو  إلووه اوموم المتحوودة طلبووًا لىضووية فلسووطين فوي اومووم المتحودة عووام 

 المنح والمساعدات المالية الدولية في التراجع التدريجي حته اليوم .
حة باإليفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحكومة الفلسطينية، وتجاه إعادة إعمار وطال  بسيسو الدول المان

وأكود بسيسوو أن الحكوموة  عله القطوا  الىوام الماضوي.  إسرائيل غزة، بىد الحر  اوخيرة التي شنتها 
الفلسوووطينية  نجحوووت خوووالل الىوووام الجووواري فوووي ترشووويد اإلنفووواق الحكوووومي، وزيوووادة اإليووورادات المحليوووة، 

 سين جباية إيرادات المقااة واإليرادات الضريبية اوخر  .بتح
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، حته تتمكن الحكومة  إسرائيل من جهة ثانية دعا بسيسو الدول اووروبية إله ممارسة ضغوط عله 
الفلسووطينية موون اسووتغالل المنوواطق المسووماة )د(، وقووال  اسووتغالل تلووك المنوواطق الفلسووطينية يزيوود موون 

 ويقلل من اعتمادنا عله المساعدات الدولية دون إلغائها .إيرادات الحكومة المالية، 
من جهت  وضع وزير التخطيط السوابق فوي الحكوموة الفلسوطينية سومير عبود هللا أسوبابًا أخور  مرتبطوة 
 بتراجووع الموونح والمسوواعدات الماليووة، منهووا أن فلسووطين لووم تىوود أولويووة لوود  الىديوود موون الوودول المانحووة.

ة التووي يشووهدها الشوورق اووسووط غيوورت اوولويووات بالنسووبة للوودول، ووزعووت وأضووا   اوحووداا اإلقليميوو
المسواعدات الماليووة، التووي تراوودها الودول المانحووة للوودول المحتاجووة، خااوة مووع  هووور الربيووع الىربووي 

تىتبوور سووببًا   إسوورائيل وزير عبوود هللا إلووه أن حالووة الجمووود السياسووي بووين فلسووطين والوووأشووار  وتوسووى  .
 أموال المانحين. خر في تراجع 

 12/12/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 وشهيد بمحاولة دهس وثالثة آخرون بمواجهات مع االحتالل حاجز جلمة في جنين إطالق نار على .6

شهدت  جمىة الغض  الحادية عشرة  في االنتفاضة  :أشر  الهور، فادي أبو سىد  -غزة ، رام هللا
سقط أمب أربىة شهداء اثنان منهم في مدينة الخليل جنو  الفلسطينية سقوط مزيد من الشهداء. فقد 

ولبه  منهم في غزة. 60الضفة الغربية، واثنان في قطا  غزة، بينما أاي  أكثر من مئة  خرين 
الفلسطينيون دعوات المواجهة في جمىة الغض ، في جميع المحاف ات الفلسطينية في الضفة وغزة، 

ع نقاط التماب في الضفة وعله طول الحدود الشرقية في قطا  واشتبكوا مع قوات االحتالل عند جمي
 غزة من بيت حانون شماال وحته خان يونب جنوبا.

عاما( باطالق النار عله سيارة كان  57فأعدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي عيسه سالمة الحرو  )
ن يخطط لىملية يستقلها عند مدخل قرية سىير شمال الخليل جنو  الضفة الغربية، بحجة أن  كا

ونقلت وكالة رويترز عن عمال في موقع قري  من الحادا أنهم سمىوا اوت رااص  دهب.
وحس  شهود الىيان، فان قوات االحتالل أمطرت فتوجهوا وشاهدوا سيارة متوقفة وجثة بجوارها. 

 راااة. 15السيارة بنحو 
خالل مواجهات اندلىت  ( عامًا برااص االحتالل22واستشهد الشا  عدي جهاد حسين أرشيد )

الشهيد هو  أنعند منطقة رأب الجورة في الخليل خالل مواجهات وقىت بىد االة الجمىة. يذكر 
 شقيق دانيا أرشيد التي استشهدت قبل شهرين قر  الحرم اإلبراهيمي.

ووقع تبادل إطالق نار عند حاجز جلمة في جنين شمال الضفة، وأاي  فلسطيني بىدة راااات 
 ن من الفرار.لكن  تمك
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وفي قطا  غزة استشهد فلسطينيان أحدهما كادر في الجبهة الشىبية لتحرير فلسطين التي أحيت 
النطالقتها بدعوة لمواجهات شاملة مع جنود االحتالل من شمال القطا  وحته جنوب .  48الذكر  الو 

غزة. وحس  واستشهد سامي شوقي ماضي برااص قوات االحتالل، شرق مخيم البريج وسط قطا  
 ماادر طبية فلسطينية فان ماضي أاي  براااة مباشرة في الادر أدت إله استشهاده.
 واستشهد الثاني عند الحدود الشرقية لحي الشجاعية وسط غزة. ولم ترد أي تفاايل حول استشهاده.

 12/12/2015القدس العربي، لندن، 
 

 الصهيوني في فلسطين للكيانمشعل: ال مستقبل  .9
أكد خالد مشىل، رئيب المكت  السياسي لحركة حماب أن عبا المستوطنين وال حدًا : ركوااللمبو 

غير مسبوق، وهو أحد أسبا  تفجر اووضا ، موكدًا أن  ال مستقبل للكيان الاهيوني، وأن 
 المستقبل للشى  الفلسطيني.

، حضرها خالل محاضرة، في فندق  فالمنجو ، بالىاامة الماليزية كوااللمبور -وشدد مشىل 
عله أن المخزون الكبير من الغض  وتراكم  -المئات من الجالية الفلسطينية، والىربية، والمسلمة 

 المىاناة والقهر بفىل االحتالل واالستيطان وال لم؛ كانا شرارة اشتىال انتفاضة القدب.
ر  ل ؛ وأشار إله شىور الفلسطينيين بحجم الخطر المحدق بالمسجد اوقاه والتقسيم الذي يتى

مما أثار الدم في عروقهم، وراكم الغض  مع الغض ، ودفع بالمرابطات إله االاطفا  إله جان  
وأضا  أن غض  الشى  أ هر هذه الثلة الى يمة من المرابطين  المرابطين دفاعًا عن اوقاه.

 مستقر لهم والمرابطات الذين افتدوا اوقاه بأرواحهم ودمائهم، منوهًا إله أن الاهاينة عابرون وال
ووج  مشىل التحية إله غزة التي تىاني من الحاار منذ تسع سنوات، عقابًا  عله أر  فلسطين.

، موكدًا أنها تىاق  اليوم ونها أع م 2006لها عله انتخابها للمقاومة في االنتخابات الىامة عام 
مليون إنسان  1.8 وأوضح أن غزة أكدت أن  ال عذر لىاجز، حاضنة شىبية في التاريخ للمقاومة.

 كيلو متر مربع استطاعوا أن يىجزوا الكيان الاهيوني. 360يقيمون عله 
 12/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بعد حرب غزة وسيأتينا قادة االحتالل صاغرينمضاعفة  أضعافا  قوة القسام تضاعفت الضيف:  .11

لقسام  تضاعفت أضىاًفا مضاعفة بىد حر  قال القائد الىام لو كتائ  القسام  محمد الضي  إن قوة  ا
وأضا ، في كلمة نقلها عله لسان  أحد قادة حماب:  وسيأتي قادة االحتالل إلينا  غزة، وستزيد.

 ااغرين .
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، 2014س7س8الىسكري اإلسرائيلي عله قطا  غزة بىد الساعة الواحدة من فجر يوم  الىدوانبدأ و 
وتبع الهجوم إعالن إسرائيل عن بدء حملة  جنوبي القطا .في بلدة القرارة  وحد المنازلباستهدا  

وردت كتائ  القسام الجنا  الىسكري لحركة حماب  عسكرية أطلق عليها اسم  الجر  الاامد .
منهم  %81 ،فلسطينيا 1742. واستشهد نحو باطالقها اسم  الىا  المأكول  عله تاديها للهجوم

 مدنيين بينهم امرأة.  ستةجنديا و  64ر إسرائيل، ُقتل عله اىيد خسائ . في المقابل،من المدنيين
 11/12/2015قدس برس، 

 
 حركة فتية تذهب بالشعب نحو التحرير حماسهنية:  .11

نائ  رئيب المكت  السياسي لحركة حماب، إن حركت   ،أشر  الهور: قال إسماعيل هنية -غزة 
 ر المسجد اوقاه .تىد  حركة شابة ااعدة فتية ذاهبة بشىبها وجماهيرها إله تحري

جاء ذلك خالل مسيرة حاشدة ن متها الحركة شمال غزة، ضمن احتفاالتها باحياء ذكر  انطالقتها الو 
، التي تااد  بىد أيام، ترافقت مع خرود الىديد من المسيرات في كل مناطق القطا ، بىد أن 28

عله ضرورة دعم االنتفاضة  قررت الحركة إلغاء االحتفال المركزي السنوي. وأكدت جميع المسيرات
 وتبني خيار المقاومة.

وهنأ إسماعيل هنية جماهير شمال القطا  التي كما قال إنها اوقر  إله  فلسطين المحتلة  بذكر  
االنطالقة. واعتبر الحشد الكبير وناار حماب هذه المسيرة رسالة توكد قوة الحركة. وقال إن هذا 

ن حماب فضلت االحتفال في مسيرات في  الحشد يوكد أن  ساحة الكتيبة  ما كانت لتتسع ل ، وا 
 المناطق، ون  ال توجد ساحة في قطا  غزة تتسع لجماهيرها.

 12/12/2015القدس العربي، لندن، 
 
 وليس لدينا أي معارك جانبية مع أحد سالح القسام لن يوجه لغير االحتالل: الحية .12

، أن حركت   لن 2015س12س11حركة حماب، الجمىة قال خليل الحية عضو القيادة السياسية لة: غز 
تلوا سال  كتائ  القسام بأي دم غير الدم الاهيوني اللىين ، مشيرًا إله أن  ليب لد  حركت  أي 

وأضا  الحية في كلمة خالل مسيرة في مدينة خانيونب دعت لها الحركة  مىارك جانبية مع أحد.
وطنية هدفها تحرير فلسطين  إسالميةحركة  إنهاتقول  بذكر  انطالقتها:  حماب قالت وتقول وستبقه

وأكد الحية أن الخال  بين حركت  وحركة فتح  ليب خالفًا حول السلطة ، مشددًا عله  كل فلسطين .
 والتفرد. اإلقااءماالحة عله أساب الشراكة ال عله مبدأ  إجراءضرورة 
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جراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعا إله إعادة هيكلية المجلب الوطني لمن مة التحرير ال فلسطينية وا 
وقال  وقال:  يج  علينا انشاء مجلب وطني خارد الوطن يشكل زخمًا النتفاضة القدب ويدعمها .

موجهًا حديث  لحركة فتح:  نقول لحركة فتح وأجهزة السلطة بندقية المقاومة تجمىنا، لذلك نحيي 
 ر .الضابط الذي نفذ الىملية قبل أيام وانتار للحرائ

أكد الحية أن قطا  غزة سيبقه شوكة في وج  المحتلين والمتآمرين، وستبقه رافىة للواء الحق و 
وقال:  االحتالل الاهيوني يج  أن يىدم ال أن يطبع مى ...  والمقاومة مهما تآمر عليها اوعداء.

ائاًل:  أن وجدد تأكيده ق الىدو يج  أن يحار  ويضيق علي  ال أن تفتح ل  سفارات ويطبع مى  .
وثمن الحية دور مار  النهر هي أرضنا وال تنازل عن شبر منها . إلهفلسطين كلها من البحر 

الدعم للقضية الفلسطينية، وقال  نستذكر ما بيننا وبين مار من عالقات محبة وود واحترام، وعهدنا 
   الحاار عن  .مىهم أن نحف  لهم سيادتهم ومن واجبهم تجاهنا دعم امودنا ونارة شىبنا وتخفي

 11/12/2015، فلسطين أون الين
 
 البردويل يدعو "عقالء فتح والسلطة" العتماد نهج الشراكة الوطنية .13

اال  البردويل، من وافهم بو الىقالء  داخل حركة فتح  .د دعا القيادي في حركة حماب: غزة
طريقة مغايرة تقوم عله والسلطة الفلسطينية، إله اإلقال  عن فكرة استئاال حركة حماب، والىمل ب

وأوضح البردويل في تاريحات خااة لو قدب برب ، أن  يبني دعوت  هذه  مفهوم الشراكة الوطنية.
بىد ما قال إن   فشل لخطة رسمتها حركة فتح والسلطة للتحري  عله حماب في قطا  غزة ولفت 

فشالها، وذلك عبر إطالق حملة ع اون ار له مواقع التواال عن انتفاضة القدب الجهاضها وا 
وأشار البردويل، إله أن  حملة سلموا المىبر ، التي  االجتماعي تحت شىار سلموا مىبر رفح .

وجدت مشاركة شىبية كبيرة خالل اوسبو  الماضي،  عمدت إله التحري  عله حركة حماب، 
ية، أولها واستغالل حاجة الناب للسفر بسب  حاجتهم الضرورية لذلك، لتحقيق ثالثة أهدا  رئيس

كس  غنائم مالية ضخمة كرشاو  لتسهيل مرور بى  الناب بىيدا عن سلطات مىبر رفح 
برازها بأنها السب  في حاار غزة، ثم لفت اون ار عن  الفلسطينية، مما يودي لىزل حماب وا 

 انتفاضة القدب التي حركت المياه الراكدة وأثخنت في الىدو .
تي قال بأنها  فشلت في تحقيق أي من أهدافها )..( تىكب استمرار وأكد البردويل، أن هذه الحملة، ال

بى  قيادات  فتح  والسلطة في ذات النهج االستئاالي بىيدا عن مفهوم الشراكة الوطنية الذي 
وأضا :  مرة أخر  ندعو  وقىت علي  جميع الفاائل الفلسطينية في اتفاقيات الماالحة المختلفة .

ة  فتح  والسلطة أن تضع حدا لخطط االستئاال والمناكفة، والتوج  لتوحيد الىقالء والشرفاء في حرك
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اال حماب ال أقول اىبا فقط، بل إن  ئالا  وفق نهج الشراكة ال المغالبة، ذلك أن هد  است
 مستحيل، بالن ر إله ترسخها في كل أرجاء وطننا الحبي  ، عله حد تىبيره.

 11/12/2015، قدس برس
 
 نعطيكم فرصة لحجز تذاكر المغادرة: على اإلسرائيليين ا  متهكماد فتحي حمّ  .14

، في كلمة خالل مسيرة انطلقت شمال القيادي بحركة حمابقال فتحي حماد : أشر  الهور -غزة 
قطا  غزة، إن  في الوقت الذي يشتد في  الحاار عله غزة  تخرد هذه الجمو  تىطي الوالء هلل ال 

هذه الجمو  عله قل  واحد قل  المقاومة وقل  كتائ  القسام  ومريكا، وال للتطبيع . وأكد أن  
الجنا  الىسكري لحماب. واستذكر عمل حماب في االنتفاضتين اووله والثانية، مىتبرا االنتفاضة 
ن الهزيمة  الثالثة )الحالية(،  انتفاضة التحرير . وقال إن النار سيكون حلي  الشى  الفلسطيني، وا 

عله اإلسرائيليين  نىطيكم  متهكماً دا أن ذلك هو  وعد هللا والرسول . وقال ستلحق باالحتالل، موك
 فراة لحجز تذاكر المغادرة  ويقاد ترك  أراضي فلسطين التاريخية ، موكدا عله أن  النار قادم .

 12/12/2015القدس العربي، لندن، 
 
 التسويةمشروع سعدات يحذر من االلتفاف على االنتفاضة لصالح  .15

 الجبهة الشىبية لتحرير فلسطين ، اوسير أحمد وحذر اومين الىام ل منتار حمدان: - رام هللا
سىدات، مما واف  بمحاوالت االلتفا  عله االنتفاضة الشىبية المشتىلة في الضفة الغربية ضد 
ممارسات وجرائم االحتالل، موكدًا أن هذه االنتفاضة جسدت الحالة الطبيىية للشى  الفلسطيني 

ه الحقيقي، وشكللت ردًا عله ما يتىر  ل  من جرائم بشىة، وعملية قمع وممارسة عنارية ومسار 
 تستهد  طمب هويت  الوطنية، وحق  في االستقالل والحياة الكريمة.

وقال سىدات في رسالة بىا بها من مىتقل  لد  قوات االحتالل، بمناسبة ذكر  انطالق  الجبهة 
عله هذه االنتفاضة، أو تدجينها وتحويلها إله خطوة تكتيكية للىودة  الشىبية :  إن الدعوات لاللتفا 

لها من مقاومة شىبية شاملة إله مقاومة سلمية .  لدوامة التسوية، وتحت شىارات فضفاضة تحول
وأضا :  أن هذه االنتفاضة تشكلل مخرجًا للقيادة الفلسطينية المتنفذة من دائرة اإلرباك والمراوحة 

وهام المفاوضات والتسوية بالرعاية اومريكية. فالتفكير الذي ما زال ين ر لإلدارة والمراهنة عله أ
اومريكية بشريك واديق لشىبنا الفلسطيني، ويحاول تحييدها أو كسبها إله جان  نضال شىبنا هو 

 تفكير منغلق ال يراعي حرمة الدم الفلسطيني، الذي ينز  في شوار  الوطن .
 12/12/2015الخليج، الشارقة، 
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 أن شعلة المقاومة والثورة ستبقى وّقادة حتى التحرير والعودة" تؤكد بذكرى انطالقتها الشعبية" .18
في بيان مركزي لها تلقت  القدب الىربي  نسخة من  إن  قالت الجبهة الشىبية لتحرير فلسطين :غزة

بية الكبر   وقد استىاد الشى 87الندال  انتفاضة  28النطالقتها تتزامن مع الذكر  الو  48الذكر  الو 
شىبنا الى يم زمام المبادرة في انتفاضة وعمليات مقاومة شىبية مبدعة مستمرة، فاجأت الىدو 
الاهيوني وأربكت حسابات ، وهزت من ومت  الىسكرية واومنية واالستيطانية والمىنوية . وجددت في 

 ذكر  انطالقتها الىهد لكل الشهداء واوسر  والجرحه.
شىلة المقاومة والثورة  ستبقه وقلادة ال تنطفئ حته التحرير والىودة . وجددت كذلك الىهد  وأكدت أن

بأن تتمسك بحقوق الشى  الفلسطيني الوطنية والتاريخية الثابتة  مهما غلت التضحيات، ومهما 
وأكدت أن انتفاضة الشى  المستمرة والمتااعدة  هي النموذد  تىا مت الاىوبات والتىقيدات .

رقه الذي يكبح جما  الفوضه الخالقة التي تىيا بالوطن الىربي تجزئة وتفتيتا، وهي التي تىيد او
االنتباه إله جذر الارا  ال إله تفرعات  المفتىلة من إثنية وطائفية ومذهبية بما يتساوق مع 

  مخططات اإلمبريالية واون مة الرجىية الىربية .
 12/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 دعو لتصعيد عمليات المقاومةتو  الفلسطيني شعبالشيد بتضحيات اس تحم .17

شى  الفلسطيني عله ما يقدم  من جهاد الحيلا الناطق باسم حركة حماب حسام بدران : الدوحة
وأكد القيادي في  وتضحية، في سبيل نيل حريت  واسترداد أرض  وكرامت  من  لم االحتالل الغاشم.

أن استمرار انتفاضة القدب بزخم متااعد، واستمرار الىمليات البطولية حماب في تاريح ل  اليوم، 
كل يوم، يدلل عله أن شىبنا يسير في الطريق اوسر  نحو التحرير، وتابع  وما رك  الشهداء الذي 
تقدم  الىائالت الفلسطينية كل حين، إال خير دليل عله إيمانها بأن الحرية والكرامة بحاجة لجسور 

وأشاد بدران بالشهيد الحاد عيسه الحرو  الذي نفذ عملية دهب بالخليل،  والشهادة .من التضحية 
وبالشهيد الشا  عدي جهاد ارشيد، الذي استشهد اليوم في مواجهات المدينة، وهو شقيق الشهيدة 
دانيا ارشيد التي استشهدت قبل حوالي شهرين بمحاولة طىن لجندي اهيوني، مشيرا إله أنهما 

 تضحيات الىائلة الفلسطينية ومقاومتها للمحتل.نموذد حي ل
النطالقة الجبهة الشىبية لتحرير فلسطين، هنأ بدران قيادة الشىبية وأفرادها،  48وبمناسبة الذكر  الو

 مشيدا بالدور الذي لىبت  الجبهة وال تزال في كفا  شىبنا ومقاومت  لالحتالل.
 12/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مقربة من دحالن: "نحن أصالء في فتح ومتمسكون بها"مصادر  .16
نفه مادر مقر  من القيادي في حركة فتح محمد دحالن، تحدا لو قدب برب ،  :رام هللا -ان عمل 

وطل  االحتفا  باسم ، أن يكون لد  دحالن والفريق المحيط ب  أي توج  إلعالن كيان سياسي 
ع مختل  القو  السياسية الفلسطينية بما في ذلك حركة جديد، لكن  أكد أنهم منفتحون عله الحوار م

وأضا  المادر:  نحن متمسكون بحركة فتح، ونىتبر أنفسنا أاالء فيها، لكننا حرياون  حماب.
عله التفاهم مع مختل  القو  الوطنية، وندعو لحوار من أجل إنقاذ الوضع الفلسطيني والتفكير في 

جود حوارات جرت مع حماب وافها بو اإليجابية ، كما وكش  المادر النقا  عن و  المستقبل .
زالت لم توت ثمارها بىد، وأنهم  تحدا عن مبادرة مارية لحوار بين دحالن وعباب قال بأنها  ما

 بانت ار رد محمود عباب عليها عله الرغم من أن  أعطه موافقة مبدئية عليها ، وفق تىبيره.  
 حمادة فراعنة، في حديا مع  قدب برب :  محمد دحالن ما من جهت  قال الخبير بالشأن الفلسطيني

لغاء القرارات الاادرة عن موسسات فتح سواء في حركة فتح وهو يسىه إل زال يىتبر نفس  عضواً 
وأضا :  ويدعم دحالن في ذلك، القضاء الفلسطيني الذي  اللجنة المركزية أو المجلب الثوري .

انة، فهو عضو في المجلب التشريىي ورئيب لجنة اومن رف  محاكمت  بأي تهمة ون لدي  الحا
والشوون الخارجية في ، ومن هنا أيضا الزال يىتبر نفس  عضوا في فتح ويسىه للىودة إله 

وأشار فراعنة، إله وجود مبادرة مارية للتىاطي مع الشأن الفلسطيني، منطلقها إنهاء  افوفها .
 الخال  بين عباب ودحالن.

 11/12/2015 ،قدس برس
 
 في ذكرى تأسيس حماس غزةبمسيرات جماهيرية حاشدة  .19

خرد  ال  المواطنين الفلسطينيين من أناار حركة حماب، يوم الجمىة، في مسيرات حاشدة : غزة
وقال مراسل  قدب  لتأسيب الحركة. 28جابت مختل  أنحاء قطا  غزة، إحياًء للذكر  السنوية الو 

قت من مناطق شمال القطا  ووسط  وخان يونب ورفح برب  في غزة، إن مسيرات حاشدة انطل
 جنوبًا، بمشاركة  ال  الفلسطينيين من بينهم قادة الحركة ونوابها في المجلب التشريىي الفلسطيني.

ورفع المشاركون في مسيرات إحياء ذكر  انطالقة  حماب ، اوعالم الفلسطينية ورايات الحركة، 
 دعم انتفاضتها.وأطلقوا هتافات تدعو لنارة القدب و 

وكانت حركة  حماب  قد أعلنت عن نيتها عدم إقامة مهرجانها المركزي في ذكر  انطالقتها، مشيرًة 
 إله أنها ستو   فىاليات هذا الىام لدعم  انتفاضة القدب .

 11/12/2015، قدس برس
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 االحتالل يعلن اعتقال منفذ عملية دهس برام هللا .21
سرائيلي، يوم الجمىة، عن اعتقال شا  فلسطيني تنس  إلي  تهمة أعلن جيش االحتالل اإل: رام هللا

تنفيذ عملية دهب أسفرت عن إاابة ضابط وثالثة جنود إسرائيليين، في قرية اللبن غر  رام هللا، 
وبحس  ما أعلن عن  االحتالل، فان منفذ الىملية التي وقىت الخميب، هو  وسط الضفة المحتلة.

 من الىمر. 37بد الحميد سالم من قرية اللبن الغربية وهو في الو المواطن محمد عبد الحليم ع
وأوضحت اإلذاعة الىبرية الىامة عله موقىها اإللكتروني، أن سالم هو أسير محرر قضه في 

أشهر بموج  أمر إداري، وهو أحد المنتمين لحركة حماب، وفق  6المىتقالت اإلسرائيلية مدة 
سالم اعتر  بالتهم الموجهة إلي ، موضحًا أن  قراره تنفيذ الىملية  وأشارت إله أن الُمىتقل اإلذاعة.

 جاء عله خلفية التاىيد اإلسرائيلي الذي تشهده مدينة القدب المحتلة.
 11/12/2015، قدس برس

 
 "الشعبية"في ناشطين  أربعةاالحتالل يعتقل  .21

من الناشطين في الجبهة  شبان أربىةاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر الجمىة، : رام هللا
الشىبية لتحرير فلسطين في جنين وداهمت مكت  الجبهة وعبثت بمحتويات  بتزامن مع اندال  

 مواجهات في المدينة لم تسفر عن وقو  إاابات بين المواطنين.
حيا اعتقلت القوات كال من: عبد هللا عفي  زكارنة، وجمىة بسام بىجاوي، وسال  عبد هللا زغيبي، 

 الحليم ناي  عز الدين بىد اقتحام قوات كبيره للمدينة ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.وعبد 
 11/12/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 القدس أراض فلسطينيةغربي  يصنف لقنصلية الفرنسيةتستنكر إعالن لالخارجية اإلسرائيلية  .22

احيفة يديىوت أحرونوت مساء يوم الجمىوة ذكر الموقع اإللكتروني ل :ترجمة أمل دويكات – رام هللا
جاء ذلك و  أن القنالية الفرنسية في القدب، انلفت منطقة غربي القدب ضمن اوراضي الفلسطينية.

خالل تىليق الاحيفة عله إعالن و يفة شاغرة باسم القنالية الفرنسية، حيا أوردت اوخيرة عنوان 
ن موقوووع القناووولية فوووي الشوووق الغربوووي مووون المدينوووة. أ القناووولية أنووو  فوووي اوراضوووي الفلسوووطينية، علمووواً 

وتوضح الاحيفة أن اإلعالن جاء باسم مىهد رومان غاري عله موقع و ائ  عله اإلنترنت، وهوو 
مىهوووود متخاووووص بنشوووور الثقافووووة الفرنسووووية، ويقوووودم دورات باللغووووة الفرنسووووية ويتبووووع القناوووولية الفرنسووووية 

 في غربي القدب. وكالهما كائنان في  ميدان سفرا  وهو ميدان يقع
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وأثووووار اإلعووووالن ردة فىوووول غاضووووبة فووووي اووسوووواط اإلسوووورائيلية، وقووووال المتحوووودا باسووووم وزارة الخارجيووووة 
أن يوجد في فرنسا أولئك الذين موا زالووا ال يفهموون  اإلسرائيلية إيمانويل ناحشون  إن  من المىي  حقاً 

  ناحشووون وفووق الاووحيفة وأضووا أن القوودب كلهووا عااوومة شووى  إسوورائيل، وأنهووا عااوومتهم وحوودهم .
  من المفيد أن يتىلم بى  المسوولين الفرنسيين التاريخ والجغرافيا قبل نشر إعالنات الو ائ  .

وكووان رد القناووولية الفرنسوووية أن اوموور قيووود التحقيوووق، وأضوووافت أنوو  فوووي أيوووة حووال  القناووولية تقوووع فوووي 
ق القناولية فوان الحوادا هوو  فوي ووفو القدب الغربية، وليب في اوراضي الفلسطينية عله اإلطالق .
 أغل  ال ن يىد خطأ، وال يىكب موق  الحكومة الفرنسية . 

 11/12/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
 
 بما فيها حرق عائلة دوابشة عضو كنيست يبرر جرائم المستوطنين اإلرهابية .23

اليهودي  الشوريك فوي الحكوموة،  من كتلة  البيت ،رف  عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش :الناارة
، بمووا فيهووا حوورق عائلووة دوابشووة فووي قريووة دومووا الفلسووطينية فووي اووفة اعتبووار جوورائم المسووتوطنين إرهابوواً 

وكشو  سوموتريتش عون موقفو  فوي مقوال نشوره فوي اوحيفة  بشويفع ، ادعوه فيو  أنو  ال  منطقة نابلب.
 ي دوموووا، رغوووم كوول خطورتووو ، لووويب حووودثاً يمكوون التشوووبي  بوووين قتوول اليهوووود وقتووول الفلسوووطينيين.  القتوول فووو

يخطوئ الحقيقوة، يتسوب  بموب خطيور وغيور مبورر بحقووق  وأضا ،  من يدعوه إرهاباً  . نقطة .إرهابياً 
موووا مووون اوموووم المتحووودة، مهمتووو  الحفوووا  علوووه الن وووام علوووه  اإلنسوووان والموووواطن، يجىووول نفسووو  واحوووداً 

  .الجانبين. بينما نحن لسنا في حر  مع اليهود، مع أنفسنا
وهاجم سموتريتش جهاز الشاباك بسوب  التحقيوق موع اإلرهوابيين مرتكبوي جريموة حورق دوابشوة. وكتو  

موا. الكثيور مون اوشوخاص، فوي الشواباك   أحد ما في الشاباك فقد الضمير. في واقع اومر لويب أحوداً 
 .  وفي الساحة السياسية، فقدوا الضمير وكنتيجة لذلك الاوا  أيضاً 

 12/12/2015 ،الغد، عّمان
 
 محكمة إسرائيلية تفرج عن أحد المتهمين بحرق عائلة دوابشة .24

قضوووت محكموووة إسووورائيلية أموووب بووواإلفراد عووون أحووود المسوووتوطنين المتهموووين بجريموووة حووورق عائلوووة : غوووزة
وذكور  يوليوو الماضوي.تمووزس  دوابشة  في قرية دوما جنوو  نوابلب فوي الضوفة الغربيوة المحتلوة نهايوة 

ت شووومال رام هللا، وخضوووع ىمرالسوووابىة، أن المفووورد عنووو  يىووويش فوووي إحووود  مسوووتموقوووع القنووواة الىبريوووة ا
 للتحقيق عله مدار أسبوعين حول الجريمة، وأفرد عن  في النهاية إله اإلقامة الجبرية.
 12/12/2015االتحاد، أبوظبي، 
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 "رؤساء الجمعيات األمريكية اليهودية"؟ أماملقاء خطاب إيمن عودة ألماذا رفض  .25
ألغه رئويب القائموة الىربيوة المشوتركة فوي الكنيسوت اإلسورائيلي أيمون عوودة  :يد عريقاتسى -واشنطن 

الخمووويب الكلموووة التوووي كوووان مووون المفتووور  أن يلقيهوووا أموووام مووووتمر  روسووواء المن موووات اليهوديوووة  يووووم
لقوواء إاومريكيووة الكبوور   وهووي أكثوور المن مووات اليهوديووة اومريكيووة تووأثيرًا، وذلووك بسووب  تشووارك مكووان 

المووواطنين  طووا  مووع  مقوور الوكالووة اليهوديووة  شووب  الحكوميووة التووي  تمووارب التمييووز الىناووري ضوودل الخ
 الفلسطينيين . الىر  في إسرائيل كما ضدل 

أن  دخل بهو  من رغمبالوحس  تاريحات من مي اللقاء، فقد رف  عودة التوج  إله مكان الموتمر 
ع مكاتوو   موووتمر روسوواء المن مووات اليهوديووة  فووي )لوووبي( الىمووارة بسووب  تشووارك  الوكالووة اليهوديووة  موو

التي دفىت  التخاذ قرار بالغاء الخطا  فوي بيوان  لألسبا وقال عودة في مىر  شرح   طابق واحد.
وزعووو  الخمووويب  لقووود جئوووت إلوووه هنوووا لتمثيووول الجمهوووور الىربوووي فوووي إسووورائيل أموووام الجمهوووور اومريكوووي، 

ير مرتوووا  فوووي لقووواءات فوووي مكاتووو  المن موووات التوووي لهوووم، وال أسوووتطيع المشووواركة بضوووم باوووفتي مموووثالً 
ن   كما هو الحال في الكنيست، فنحن ال نشارك أإله  يتسب  عملها بتشريد المواطنين الىر  ، مشيراً 

 في وزارة الدفا  أو وزارة الخارجية ووزارة استيىا  الهجرة .
روساء المن مات اليهودية عن المن مات المشاركة في  موتمر  الً يشار إله أن أكثر من عشرين ممث

اومريكيووة الكبوور   كووانوا فووي انت ووار عووودة، وعنوودما علموووا بقووراره نووزل نائوو  الموودير التنفيووذي لموووتمر 
بهوووو الىموووارة فوووي محاولوووة إليجووواد حووول، فيموووا حاولوووت عضوووو الكنيسوووت  إلوووهالروسووواء موووالكولم هوووونلين 

ء التاووىيد مقترحووة أن يىقوود اللقوواء اإلسوورائيلي ميوورا  ميخووائيلي )المىسووكر الاووهيوني( تخفيوو  واحتوووا
مع عودة فوي طوابق  خور فوي ذات المبنوه، إال أن المكوان لوم يكون متووفرًا  موع الىلوم أننوا موا كنوا لنقبول 

   حس  قول هونلين.تغيير المكان حته لو كان متوفرًا كون أن هذا هو مكان االجتما  المحدد سلفاً 
ن اللقواء ون عضوو كنيسوت يورف  الحضوور إلوه وأحوتج هوونلين متسوائال  هول يتوجو  علوي نقول مكوا

أن الغرفوة التوي  الطابق وكأن هناك نو  من التلوا في المكان ون هناك حضور اوهيوني؟ ، موكوداً 
 خاات لالجتما  ال تحمل اسم أو شىار  الوكالة اليهودية .

  هوونلين قواال التنفيوذي لمن موة مووتمر الروسواء، ونائبو يشار إلوه أن كول مون سوتيفن غرينبورغ، المودير
يموون عووودة أن المن مووة  ُأاوويبت باإلزعوواد والاوودمة أفووي رد رسوومي علووه رئوويب  القائمووة المشووتركة  

الىميقووين جووراء رفوو  عووودة الوفوواء بالتزاموو  بالتحوودا أمووام الموووتمر، ون مكاتبنووا مشووتركة مووع الوكالووة 
 اليهودية، ومن مات اهيونية أخر  .

 11/12/2015 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
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 " تحول إلى دولة وال تهزم بغارات جويةداعش"تنظيم آيزنكوت:  .28
أكود قائود جويش االحوتالل اإلسورائيلي، غوادي  يزنكووت، أنو  ال يمكون إلحوواق  :وديوع عوواودة -النااورة 

وبورأي  يزنكووت فوان مفتوا  وقو  القتوال فوي  هزيمة بتن يم  الدولة اإلسالمية  بهجمات جوية فحسو .
حووول سياسوووي يتمثووول بالتىووواون بوووين الواليوووات المتحووودة وروسووويا. لكنووو  يووورجح أن والتواووول إلوووه  ةسووووري

التوال إله تسوية كهذه قد تستغرق بضىة سنوات أخر . وأضا  أن  احتمال تحقيق انتاار كامل 
ئيب بشووار اوسوود قريو  موون الاووفر، وأن مثوول فوي سووورية للمحووور الشويىي الووذي ينشووط إلووه جانو  الوور 

هذا النار بحاجة إله قوات برية عله نطاق واسع، وهو أمر لن تفىل  إيران أو روسيا أو حز  هللا. 
ويوضح أن  بالرغم من التدخل الروسي الواسع منذ أيلولس سبتمبر الماضي، فلم يتم تسوجيل نجاحوات 

مووا أن قوووات الن ووام السوووري تسوويطر علووه مووا بووين المىارضووة، ك كبيوورة علووه اور  فووي الحوور  ضوودل 
 من أراضي سورية. % 20إله  15%

لتقديرات مسوولين إسرائيليين كبار، إن انتاار  داعش  هو بديل أسوأ بالنسبة  ويقول  يزنكوت، خالفاً 
ان مقارنة بالن ام السوري. وبحسب  فوان  إسورائيل قوادرة علوه مواجهوة تهديود مون م، مثول إيور   إسرائيلو ل

 وحز  هللا، مقارنة باىوبة مواجهة تن يم مثل داعش وردع  في حال سيطر عله سورية .
بىو  النجاحوات مون رغم بوالفي المقابل يتوقع أن تتمكن مار من إلحاق هزيمة بوالتن يم فوي سويناء 

 الجيش الماري. التي حققها ضدل 
 12/12/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 " تحول لدولةشداعتنظيم " :باحثون إسرائيليون .27

يووور  بووواحثون إسووورائيليون أن تن ووويم  الدولوووة اإلسوووالمية  تحوووول لدولوووة وأنهوووا  :وديوووع عوووواودة -النااووورة 
يىتقودون أن تن ويم  الدولوة  قود تحوول و  ليست  اهرة عوابرة بول ستسوتمر سونوات وتهودد الغور  والىوالم.

لتوزيووع الطىووام علووه  مىووة وجهووازاً ، وجاتىليميوواً  ، وجهووازاً ، وعلموواً لدولووة تملووك محوواكم، وعااوومة، ونقووداً 
المحتاجين. ولذا فهم ال يرون ب  تن يموا عسوكريا فحسو  وبالتوالي فوان مجابهتو  عسوكريا غيور كافيوة. 
 وير  د. يهودا بالنجا من جامىة بار إيالن إن الىالم لم يشهد مثيال لهذا النموذد في القرن اوخير.

لووه أيوون ذاهوو   رعتوو  الكليووة اوكاديميووة بالجليوول وفووي موووتمر أكوواديمي بىنوووان  داعووش موون أيوون جوواء و  ا 
الغربي. وجاء ذلوك فوي يووم دراسوي ن متو  الكليوة وفوي محاضورت  قوال د. رونوين يتسوحاق الباحوا فوي 
دراسات الشرق اووسط  إن التن ويم ورغوم ضوىف  والضوربات الموجىوة التوي توجههوا لو  دول االئوتال  

  اهرة عابرة بل حركة تهدد المنطقة والىالم . لن يختفي بل سيبقه لسنوات كثيرة ون  ليب
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لنجاعوة عملو  باإلشوارة   إسورائيل وتنوه الباحثة كرميوت فاالنسوي مون مىهود دراسوات اومون القوومي فوي 
لتاوووور  تن وووويم الدولووووة كدولووووة ببنائوووو  فووووي غضووووون سوووونة وناوووو  موووودارب، جامىووووة )فووووي المواوووول( 

وتشووير إلوه أن تن وويم الدولوة يتكووون مون أربووع  ومستشوفيات ومحواكم وموسسووات لتوزيوع الغووذاء والودواء.
 هويات مركزية: الىسكرية والسياسية والدينية واالجتماعية.

 أل  مقاتل. 50 – 30ويرجح الباحثون اإلسرائيليون أن هناك 
وفاضل الباحا أوشري شكوري من جامىة بار إيالن بين تن يم الدولوة وبوين من موات إرهابيوة أخور  

ئل االتاووال الرقميووة لتجنيوود المقوواتلين. وقووال إن  داعووش  ولوود فووي عووالم رقمووي موون ناحيووة اسووتخدام وسووا
. وأوضووح أن اإلنترنووتبينمووا بوودأت القاعوودة بتجنيوود منااوورين لهووا بواسووطة الفوواكب قبوول انتقووالهم لمواقووع 

 منتديات التواال االجتماعي باتت الوسيلة اوكثر نجاعة بالنسبة لو داعش  في تجنيد أنااره.
 احثون اإلسرائيليون وسائل غير عسكرية لمواجهة تن يم  الدولة .ويقتر  الب

 12/12/2015 ،القدس العربي، لندن
 
 تباطؤ النمو وزيادة البطالة بسببارتفاع معدالت الفقر ي: إسرائيل باحث .26

موسسة  الاادر عن انشغلت الاحافة اإلسرائيلية هذا اوسبو  بالتقرير السنوي :الاحافة اإلسرائيلية
مليووووون  1.7، الووووذي أ هوووور أن أكثوووور موووون  إسوووورائيل ين الوووووطني اإلسوووورائيلي لمىوووودالت الفقوووور فووووي التووووأم

 أل  طفل. 770من السكان( يىيشون في حالة فقر، ومنهم  %22إسرائيلي )
إن ارتفووا  مىوودالت  -أحوود البوواحثين المشوواركين فووي إعووداد التقريوور-وقووال البروفيسووور دانيئيوول غوتليوو  

د إلوووه جملوووة أسوووبا ، منهوووا: تبووواطو النموووو، وزيوووادة نسوووبة البطالوووة، وتقلووويص يىوووو   إسووورائيل الفقووور فوووي 
تووأتي فووي المرتبووة قبوول اوخيوورة وفووق مىوودالت من مووة   إسوورائيل مخااووات اوطفووال. وأشووار إلووه أن 
 دولة. 35التىاون االقتاادي والتنمية التي تضم 

تحتاد إله   إسرائيل كاتب، فان ووفق تاريحات وزير الرفاه والخدمات االجتماعية اإلسرائيلي حاييم 
إله وجوود نسوبة  مليار دوالر( للموازنة الخااة بمكافحة الفقر، مشيراً  18إضافة سبىين مليار شيكل )

مون الفقوراء ممون هوم منخرطوون فىليووا فوي سووق الىمول، لكونهم ال يتمكنووون مون قضواء شوهر كامول فووي 
 أل  إسرائيلي. 176حياة كريمة، ويال عددهم إله نحو 

جهووة أخوور ، طالوو  زعوويم المىارضووة اإلسوورائيلية يتسووحاق هرتسوووغ بتشووكيل لجنووة تحقيووق رسوومية  موون
ال  -بمووا احتووو  موون مىطيووات مقلقووة-أن تقريوور الفقوور  لبحووا مىالجووة الحكومووة ل وواهرة الفقوور، موكووداً 

 يبدو أن  يهم رئيب الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو.
 11/12/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة
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صابات في رام هللا   اعتقاالتة حمل .29  في الضفة وا 
أاي  خمسة مواطنين بجرو  ما بين طفيفة ومتوسطة، خالل مواجهات تبىت اقتحام االحتالل 

كما اعتقلت قوات االحتالل المواطن مىتز أبو كويك وهو من  وسط مدينة رام هللا فجر يوم الجمىة.
وقالت ماادر محلية إن  هللا خالل هذا االقتحام.سكان مخيم قلنديا لالجئين خالل تواجده وسط رام 

ن االحتالل خلع أبوا  مختبر ا  المواجهات تركزت في شار  رك  وميدان المنارة وسط المدينة، و 
المكتبة الىلمية التي يملكها المواطن عزمي وليد أبو رحمة واادر كاميرات المراقبة، قبل أن ينسح  

 من المكان.
كما اعتقلت قوات . مواطنين من طولكرم 8، الجمىة االحتالل، فجر يوموفي السياق اعتقلت قوات 

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل الشا  . االحتالل اإلسرائيلي، فجر الجمىة
 عاما(، بىد مداهمة منزل  وتفتيش  والىبا بمحتويات . 27حمزة إبراهيم الىك )

 11/12/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 تتهم االحتالل بإعدامه فلسطينيشهيد عائلة  .31

اتهمت عائلة فلسطيني جيش االحتالل اإلسرائيلي باعدام  عند مدخل : عو  الرجو  -الخليل 
بلدة سىير شمالي الخليل  هر الجمىة، بينما شيىت جماهير الخليل جنازة الشهيد عدي ارشيد الذي 

 لشمالي.استشهد  هر اليوم نفس  عند مدخل المدينة ا
عاما( من بلدة دير سامت غربي الخليل، إن  57وقال جواد الحرو  نجل الشهيد عيسه الحرو  )

 أربىة من جنود االحتالل باغتوا والده باطالق وابل من الرااص علي  وأعدموه بدم بارد.
وأ هرت اورة تداولها ناشطون عله شبكات التواال جنود االحتالل وهم يوقفون الشهيد الحرو  

 بيل رمي  بالرااص ثم استشهاده.ويحققون مى ، قُ 
من جهت  قال موسه الحرو  إن ابن عم  الشهيد عيسه كان من المرابطين في المسجد اوقاه 

 لسنوات طويلة، مشككا في رواية الدعب التي روجها االحتالل، خااة لكبر سن .
فأشار إله دور الحرو   -ن قر وهو من وجهاء الخليل ويىر  الشهيد ع-أما الشيخ زياد أبو هليل 

في الرباط بالمسجد اوقاه والدفا  عن المرابطات، موضحا أن  كان حرياا عله التوج  من 
 الخليل إله اوقاه للرباط والتادي القتحامات المستوطنين.

 12/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
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 بالرصاص الحي خالل مواجهات في عابود  شابين إصابة .31
أاي  شابان بالرااص الحي، مساء يوم الجمىة، خالل مواجهات مع قوات : اوف –رام هللا 

، إن  وفا وقالت ماادر محلية، لو االحتالل اإلسرائيلي اندلىت في قرية عابود شمال غر  رام هللا.
 أطرافهما. الشابين أايبا بالرااص الحي في

ثاني عله التوالي عق  استشهاد يشار إله أن قوات االحتالل تواال إغالق قرية عابود لألسبو  ال
 الرحمن البرغوثي عله مدخل القرية. الشا  عبد

 11/12/2015( وفا) وكالة األنباء الفلسطينية
 

 األقصى يطالب االحتالل بتسليم جثامين الشهداء لدفنهاالمسجد  خطيب .32
مد سليم طال  خطي  المسجد اوقاه المبارك الشيخ الدكتور مح إبراهيم:كامل  -القدب المحتلة 

 االحتالل أن يىيد تسليم جثامين الشهداء لدفنها وفق أحكام الشريىة اإلسالمية.
وقال في خطبة االة الجمىة ان   ال تزال انتهاكات االحتالل تتااعد يوما بىد يوم بقتل اوبرياء 

تقوم ثم بىد ذلك  من الرجال والنساء والكبار والاغار بحجة أنهم يريدون تنفيذ اعتداءات عليهم،
 احتجاز جثا الشهداء يخال   أنمضيفا  باحتجاز جثامين من استطاعت منهم في أماكن مجهولة،

سنلة هللا في اإلنسان أيا كان وهي أن يوار  في الترا  ويدفن، لذلك نطال  االحتالل أن يىود إله 
 رشده وأن يىيد تسليم جثا الشهداء لدفنها وفق أحكام الشريىة اإلسالمية.

ما حدا في اويام الماضية من جمع تبرعات لمن هدمت بيوتهم وهو  إله  اوقاه وتطرق خطي
ما يدل عله اإليمان الىامر للقلو  وعله ادق االنتماء لهذا الدين وهذه اور  وعله ح  الناب 

 لبىضهم البى  وعله تكافلهم.
سجد اوقاه في وندد خطي  اوقاه بالمرشح الجمهوري اومريكي الذي أعلن عن نيت  زيارة الم

أهل بيت المقدب يقولون ل : ال أهال وال سهال،  إننهاية الىام الجاري بحجة أن   جبل الهيكل ، وقال 
فهذه زيارة استفزازية مرفوضة ال نقبلها وال نرضاها. وطال  الشيخ سليم في خطبت  بتوحيد الافو  

 دين هللا. إلهلفلسطيني والىودة والتحاب  والتناار في هذه ال رو  الاىبة التي يىيشها الشى  ا
 12/12/2015الدستور، عمَّان، 
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 الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: العام الماضي كان دمويا  على أطفال فلسطين  .33
رام هللا: أكد خالد قزماز مدير الحركة الىالمية للدفا  عن اوطفال في فلسطين، أن الىام الماضي 

طفال فلسطين بسب  جرائم االحتالل، فكان الىدوان عله قطا  غزة كان دمويا بامتياز بالنسبة و
الذي خل  مئات الشهداء من اوطفال و ال  الماابين عدا عن تدمير  ال  المنازل وتشريد 
 اآلال . وفي الضفة ما زلنا نذكر حادثة خط  وحرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير وهو حي.

شون منذ شهرين هجمة جديدة من قبل االحتالل اإلسرائيلي. واعتبر أن اوطفال الفلسطينيين يىي
وهناك حالة من الهستيريا تسود الحكومة اإلسرائيلية عله كافة الاىد، كما يقول، فىله الاىيد 
السياسي هناك تحري  عله قتل الفلسطينيين وتوفير الحماية للقتلة. وعله الاىيد الىسكري هناك 

 اقع من قتل متىمد وا عدامات ميدانية واعتقاالت وتدمير منازل.الممارسات اليومية عله أر  الو 
ويضي  أن حالة الهستيريا امتدت إله الاىيد القضائي اإلسرائيلي أيضا فأابح هناك قوانين 
إسرائيلية تنتهك حقوق اوطفال الفلسطينيين بشكل كبير، وأن إسرائيل تقرأ الامت الدولي كضوء 

 أخضر لالستمرار في جرائمها.
طفال فلسطينيا منذ بداية تشرين اوولس أكتوبر الماضي، وما تزال سلطات  23قتلت إسرائيل و 

أطفال حته نهاية تشرين  307منهم بينهم طفلتان. واالعتقاالت طالت  11االحتالل تحتجز جثامين 
هم من 5اوول الماضي وأن  وول مرة يكون هناك اعتقال إداري لألطفال من مدينة القدب حيا يوجد 

 من الضفة. 2من القدب و 3رهن االعتقال في سجون االحتالل، 
 12/12/2015، لندن، القدس العربي

 
 مبادرة لفتح معبر رفح بعيدا  عن االنقسام .34

كش  ياسر الوادية عضو اإلطار القيادي لمن مة التحرير ورئيب تجمع الشخايات المستقلة : غزة
 ناة عن أبناء قطا  غزة وبىيدة عن االنقسام والفساد.عن وجود مبادرة جديدة لمىبر رفح لرفع المىا

وأكد الوادية أن لجانًا متخااة من تجمع الشخايات المستقلة ستقدم المبادرة خالل الفترة المقبلة 
 وسيتم التىاون مع جهات أممية وبدون التدخل بالسيادة الفلسطينية أو المارية.

ح مىبر رفح البري من دون استمرار حالة االنقسام وأضا  الوادية أن القيادة المارية جاهزة لفت
 الفلسطيني. وأيضًا اوخذ بىين االعتبار الوضع اومني في سيناء.

 12/12/2015االتحاد، أبو ظبي، 
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 أمنية الحتالل يمنع طفلة من زيارة والدها األسير لدواع  ا .35
تسع سنوات من زيارة والدها  منىت سلطات االحتالل الطفلة  ية الفسيسي البالغة من الىمر رام هللا:

اوسير اإلداري أكرم من محاف ة الخليل والمحتجز في سجن النق  الاحراوي. وقال نادي اوسير 
الفلسطيني إن الطفلة  ية وأثناء توجهها لزيارة والدها وعند واولها إله الحاجز الىسكري لالحتالل 

محوا لىمتها وأشقائها بالمرور لتبقه وحيدة المسمه بحاجز  ميتار  منىت من اجتياز الحاجز، بينما س
ة أنها ممنوعة أمنيا. وتركت في البرد وأقدم الجنود عله طردها ومىاملتها ج  خل  الحاجز والحُ 

بطريقة وحشية. علمًا أن المئات من عائالت وأطفال اوسر  محرومون من زيارة أبنائهم و بائهم 
 بحجة اومن.

 12/12/2015، لندن، القدس العربي
 
 من الشباب الفلسطيني يرى أن األحداث الحالية عفوية أو فردية %86: "أوراد" استطالع .38

أ هرت نتائج استطال  الرأي الىام المتخاص بفئة الشبا  الفلسطيني الذي نفذه مىهد الىالم 
  ، أ هرت النتائج التالية:الىربي للبحوا والتنمية  أوراد

 يرون بأن   من. %11ني محفو  بالمخاطر، مقابل يرون بأن مستقبل الشبا  الفلسطي 84%
 يىتقدون بأن الفرص المتاحة أمام الشبا  الفلسطيني غير مرضية. 86%
 يرون بأن مستويات مشاركة الشبا  في انع القرار الوطني الفلسطيني غير مرضية. 80%
ن قبل أحزا  فقط يرون بأنها من مة م %9من الشبا  يرون بأن اوحداا الحالية عفوية، و 86%

 سياسية.
يىتقدون  %26يىتقدون بأن عددا محدودا من المواطنين يشاركون في الهبة الحالية، مقابل  70%

 بأنها انتفاضة شىبية واسىة.
يرون بأن اوحداا الحالية تىبر بشكل رئيب عن إحباط الشبا  من فشل عملية السالم  37%

من دور السلطة في الضفة  إحباطهمرئيب عن يرون بأنها تىبر بشكل  %24واستمرار االحتالل و
 وحماب في غزة.

عن دور  %62يقيمون دور السلطة في هذه اوحداا بأن  غير إيجابي، ويشاركهم الرأي ذات   67%
، والجهاد  لحركة فتح والجبهة الشىبية )كل عله حدا( %59، وللمبادرة %60حركة حماب و

 بين كافة الفاائل.اإلسالمي يحال عله التقييم اوفضل نسبيا 
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بأن الهبة الحالية لن تحدا أي تغيير يذكر عله أر  الواقع، وبرغم ذلك يويد غالبية  %48يىتقد 
 ( استمرارها.%57منهم )
بأنهم يقومون بنشر اوخبار والاور والفيديوهات المتىلقة باوحداا الحالية عبر افحة  %21ار  

 التواال االجتماعي الخااة بهم.
لمضايقات    القدب الشرقية يارحون بأنهم قد تىرضوا هم أو أحد أفراد عائالتهممن شبا 52%

من  %45مباشرة من قبل قوات االحتالل أو المستوطنين منذ بدء الهبة الجماهيرية، وار  بذلك 
 شبا  الضفة.

من شبا  القدب الشرقية يارحون بأنهم أو أحد أفراد عائالتهم قد  %7من شبا  الضفة و 14%
وا وذ  جسدي )إاابة أو استشهاد قريبا مباشر لهم( من قبل االحتالل أثناء الهبة تىرض

 الجماهيرية.
يىارضون  %10من الشبا  يويدون الهجمات المسلحة ضد جنود االحتالل اإلسرائيلي، مقابل  81%

 ذلك.
ما من الشبا  يويدون الهجمات المسلحة ضد المستوطنين في الضفة الغربية والقدب، بين 77%

 .%49إله  اوخضرتنخف  نسبة التأييد لمهاجمة اإلسرائيليين )المدنيين( داخل الخط 
فقط يرون أن  %8يىتقدون بأن الكفا  المسلح هو الطريقة اوفضل إلنهاء االحتالل، و 53%

 المفاوضات هي الطريقة اوفضل.
 10/12/2015، رام هللا ،(أورادمركز العالم العربي للبحوث والتنمية )

 
 تالحق فلسطينيي الداخل بداعي التحريض على مواقع التواصل االجتماعي اإلسرائيليةالشرطة  .37

تستغل إسرائيل، كىادتها، تردي اووضا  اومنية لتشديد قبضتها عله : أسىد تلحم – الناارة 
المواطنين الىر ، إذ باتت تالحق ما ينشرون  عله افحات التواال االجتماعي وتىتقل كل من 

ما تىتبره تحريضًا عله الىن  ضدها. وبيلن تقرير احافي أن أجهزة المخابرات والشرطة يكت  
حققت في اوشهر اوخيرة، خاواًا مع اندال  عمليات الطىن والدهب الفلسطينية، مع نحو مئة 

 فلسطيني من مواطنيها، فيما دانت محاكمها عددًا منهم وحكمت علي  بالسجن الفىلي.
 هآرتب  أمب أن عدد الملفات الجنائية التي فتحتها الشرطة بداعي التحري  وكش  تقرير احيفة 

ملفات( قياسًا بالنا  اوول من  105عله الىنارية والىن  تضاع  في اوشهر الثالثة اوخيرة )
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الئحة اتهام إله المحاكم عله خلفية التحري  في شبكات التواال  27الىام الحالي، وأن  تم تقديم 
لكن  أشار إله حقيقة أن السواد اوع م من المحَقق مىهم هم من المواطنين الىر   االجتماعي.

 بداعي أن هوالء أعربوا عن دعمهم  اإلرهابيين . 
ويورد التحقيق الاحافي أمثلة عن التحري  اليهودي ضد الىر  من دون أن تتحرك أذر  اومن 

أحمد دوابشة في قرية دوما:  هذا الطفل  ضد المحرضين، منها ما كتبت  يهودية عندما ُأحرق الطفل
المخر  لو كبر كان سيابح مخربًا... مىذرة...  نا  سفة ونهم لم يحرقوا كل القرية ، وردل عليها 
 خر:  هذا ال يكفي... يج  حرق عائالت بأكملها بال رحمة انتقامًا لقتل عائلة فوغل )اليهودية( . 

مخر  وسك  البنزين عله أم  وتدفئة جثتها المحروقة وغرلد ثالا:  يج  الذها  إله عائلة ال
 لحمايتها من البرد .

 12/12/2015الحياة، لندن، 
 
 جرّاء اعتداءات االحتالل بالضفة والقدس لالنتفاضة 11الجمعة الـ في  إصابة 80أكثر من  .36

ل راد مراسلو وكالة  قدب برب  اندال  المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتال
النتفاضة  11خالل الجمىة الو  في الضفة الغربية بما فيها القدب نقطة تماب 21اإلسرائيلي في 

 فلسطينيًا برااص وغاز االحتالل. 80القدب، أاي  خاللها أكثر من 
 11/12/2015قدس برس، 

 
 مشاركون في اجتماع صندوق وقفية القدس يؤكدون أهمية توحيد الجهود الداعمة للقدس .39

المشاركون في اجتما  اندوق ووقفية القدب الذي عقد في عملان امب عله  : أجمعتراب - عملان
 من الوقو في مدينة القدب وتمكينهم  اوهلامود  المانحة لدعمضرورة توحيد الجهود والاناديق 

فراغهاتهويد القدب  إلهالتي تهد   اإلسرائيليةفي وج  المخططات   وأشاروا .اواليينمن سكانها  وا 
الثاني في التادي لكل  عبد هللابتوجي  مباشر من جاللة الملك  اوردنالجهود التي يبذلها  إله

القدب  أهلوالدفا  عن القدب في كل المنابر الدولية ودعم وتىزيز ومساندة  اإلسرائيليةالموامرات 
 والمسيحية. اإلسالميةوحماية المقدسات 

 12/12/2015الدستور، عّمان، 
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 رة لألقصى في الزرقاء وجرش والطفيلةمسيرات شعبية نص .41
مسيرة شىبية انطلقت من  أمبن مت الحركة اإلسالمية في الزرقاء بىد االة الجمىة : محاف ات

سالحرم لألقاهالنتفاضة الحجر والسكين ونارة  تأييدامسجد عمر بن الخطا  في وسط المدينة 
الشى  الفلسطيني في  أبناءتويد  وردد المشاركون في المسيرة الهتافات التي القدسي الشري .

وماادرتها  اور لمنع تهويد  اإلسرائيليةالمحتل ودفاع  المستميت بمواجهة االلة  أماماموده 
دعم الشى   إلهكما دعا المشاركون في المسيرة أرضهم. الحق من  أاحا وتشريد المواطنين 
 وترا  وطنهم. أرضهمهم عله وجود وتأكيدالفلسطينية لمواالة امودهم  اور الفلسطيني عله 

اعتاامًا أمام مسجد الزكاة في مخيم  أمبكما ن لم ائتال  جرش للتغيير عق  االة الجمىة  
وهي التي نفت ما كان  واوردن،انتفاضة القدب هي خط الدفا  اوول عن فلسطين  وبيلن أنل ، سو 

ل قيم الىقيدة والمقاومة وأثبتت ما كان ُيتوهل  وماالحت ،ُيتوقلع ثبوت  من قبل االحتالل  م نفي  من تأال
 . حقوق المواطن اوردني يج  أن تكون ُماانة ئتال  أنل الوأكد ا . في نفوب الناب

الحركة  الطفيلة، بمشاركةون م حراك أحرار الطفيلة وقفة احتجاجية أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط 
أسىار السلع  النفطية، ورفعسىار المشتقات المشاركون فيها تحرير أ بالمحاف ة، انتقداإلسالمية 

أن  بالرغم من كل هذه اإلجراءات لم تود إال إله  إضافية، موكديناوساسية، وفر  رسوم وضرائ  
 المزيد من الىجز في الموازنة والمديونية.

 12/12/2015الدستور، عّمان، 

 
 إسرائيلية تخرق األجواء اللبنانية طائراتخمس  .41

يوم الجمىة، اوجواء اللبنانية  طائرات استطال  إسرائيلية، واثنتان حربيتان، خرقت ثالا :بيروت
وقال بيان اادر عن  .اوجواءونفذت طيرانًا دائريًا فوق عدد من المناطق اللبنانية قبل أن تغادر 

خرقت طائرة استطال  تابىة للىدو اإلسرائيلي  7: 00قيادة الجيش اللبناني أن   بتاريخ  الساعة 
جواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشى  )جنو  لبنان(، ونفلذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق رياق، او

 من فوق بلدة رميش )جنو  لبنان(. 14: 20بىلبك والهرمل، ثم غادرت اوجواء عند الساعة 
 11/12/2015موقع صحيفة القدس، 

 
 يني في مواجهته االحتالل تضامنه مع الشعب الفلسطيؤكد على الماليزي  الوزراءرئيس  .42

: أكد رئيب الوزراء الماليزي نجي  عبد الرزاق تضامن  مع الشى  الفلسطيني )د. .أ.( -كواالمبور
 في مواجهت  االحتالل واعتداءات  عله المسجد اوقاه.
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جاء ذلك خالل لقاء عبد الرزاق، مساء أمب، وفدًا من حركة حماب يتقدم  رئيب مكتبها السياسي 
 شىل في مقر الحز  الحاكم في كوااللمبور، حسبما ذكرت وكالة  سما  الفلسطينية.خالد م

 وناقش الطرفان خالل اللقاء الىالقة الثنائية بين ماليزيا والحز  الحاكم وحركة حماب.
 11/12/2015، األيام، رام هللا

 
 دولة فلسطينية يتسلم جائزة نوبل ويدعو العالم إلى التعجيل بإقامة "التونسي الحواررباعي " .43

أ. . : تسلم  رباعي الحوار التونسي ، أمب، جائزة نوبل للسالم تكريمًا لجهوده في عملية  -أوسلو 
 االنتقال الديمقراطي في تونب عبر الحوار.

ويضم الرباعي االتحاد الىام التونسي للشغل )المركزية النقابية القوية( والرابطة التونسية لحقوق 
لتونسي للاناعة والتجارة )من مة أربا  الىمل( والهيئة الوطنية للمحامين اإلنسان واالتحاد ا

 التونسيين )نقابة المحامين(.
وقال حسين الىباسي أمين عام االتحاد الىام التونسي للشغل، في كلمت  خالل الحفل:  نحن اليوم 

حل القضية  بحاجة إله التىجيل بالقضاء عله بور التوتر في كل أنحاء الىالم وفي مقدمتها
وأضا  الىباسي وسط تافيق الحاضرين بىيد تسلم  جائزة نوبل خالل حفل ن م في  الفلسطينية .

مقر بلدية أوسلو: إن ذلك يتم عبر  تمكين الشى  الفلسطيني من الحق في تقرير مايره عله أرض  
 وبناء دولت  المستقلة .

 11/12/2015، األيام، رام هللا

 

 حل القضية الفلسطينيةبحدة تحمل المجتمع الدولي مسؤولية عدم إحراز تقدم المت األممبممثلة قطر  .44
تىزيز تنسيق بو ناقشت الجمىية الىامة في جلسة الخميب بندا يتىلق  ايام:الحميد  عبد -نيويورك 

المساعدة اإلنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها اومم المتحدة في حاالت الكوارا بما في ذلك 
وألقت الممثلة الدائمة لقطر لد  اومم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن  . ة االقتاادية الخااةالمساعد

سي   ل ثاني، كلمة بالنيابة عن المجموعة الىربية قالت فيها إن الشى  الفلسطيني يواج  أوضاعا 
ل، التي تنتهك إنسانية واقتاادية اىبة للغاية نتيجة لممارسات إسرائيل، السلطة القائمة باالحتال

الحقوق اإلنسانية والمدنية للفلسطينيين والىر  في اوراضي الىربية المحتلة وتضيق الخناق عله 
االقتااد الفلسطيني، ال سيما في  ل استمرار الحاار الجائر والالإنساني المفرو  عله قطا  

 غزة.
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نساني للشى  الفلسطيني، حيا وأكدت السفيرة القطرية عله أن الدول الىربية تواال تقديم الدعم اإل
ونرو( للتادي للىجز الكبير في ميزانية الوكالة، اورفىت مستو  مساهماتها في ميزانية وكالة 

واستجابة لمناشدات الوكالة للمجتمع الدولي في هذا الخاوص، كما قدمت الجزء اوكبر من 
 التىهدات في موتمر القاهرة الدولي حول إعادة إعمار غزة.

وفي الوقت الذي تشيد المجموعة الىربية بالجهود التي تبذلها اومم المتحدة في تقديم   :وأضافت
المساعدة للشى  الفلسطيني، فان التحديات واالحتياجات المتزايدة التي يواجهها الشى  الفلسطيني 

 تحتم علينا الىمل بشكل جماعي لوضع حد فوري لتلك التحديات بما في ذلك إنهاء االحتالل. 
 12/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 يعنى بـ"تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني" لألمم المتحدة تعتمد قرارا   العامةالجمعية  .45

اعتمدت الجمىية الىامة لألمم المتحدة، وبتوافق اآلراء قرارا بىنوان  تقديم المساعدة إله  :نيويورك
الدول اوعضاء والموسسات المالية الدولية  ويحا القرار، في جملة أمور، الشى  الفلسطيني .

التابىة لمن ومة اومم المتحدة والمن مات الحكومية الدولية والمن مات غير الحكومية والمن مات 
اإلقليمية عله أن تقدم، بأقاه ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتاادية واجتماعية إله 

مة التحرير الفلسطينية، وعن طريق الموسسات الشى  الفلسطيني، بالتىاون الوثيق مع من 
 الفلسطينية الرسمية.

كما يهي  القرار بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات الملحة سىيا إله تخفي  الحالة اإلنسانية 
الاىبة التي يواجهها النساء واوطفال الفلسطينيون وأسرهم، والمساعدة في إعادة بناء الموسسات 

المىنية وتطويرها، ويحا الجهات المانحة الدولية ووكاالت اومم المتحدة وموسساتها الفلسطينية 
والمن مات غير الحكومية عله أن تقدم إله الشى  الفلسطيني بأسر  ما يمكن مساعدة اقتاادية 

 ومساعدة إنسانية عاجلتين، خاواا في قطا  غزة، للتادي وثر اوزمة الحالية.
 11/12/2015س، القدس، القدموق صحيفة 

 
 السلطة الفلسطينّية بين االنهيار والتفّكك .48

 عدنان أبو عامر
تواال السلطات اإلسرائيليلة في الضفلة الغربيلة منذ اوول من تشرين أولسأكتوبر إجراءاتها اومنيلة 

ق  والىسكريلة المتمثللة في اعتقاالت الفلسطينيلين، وتقطيع أواال مدنهم، وهدم منازلهم، لمحاولة و 
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لسأكتوبر حتله اليوم، وتمثللت  1الىمليلات الفلسطينيلة ضدل اإلسرائيليلين التي اندلىت منذ  تشرين اوول
طالق النار.  بىمليلات الطىن والدهب وا 

 
 تسريبات متالحقة

، جاء مفاجئًا أن تسرل  احيفة هآرتب في -في ذروة هذا التوتلر الفلسطينيل  تشرين  21اإلسرائيليل
، أنل المجلب الوزاريل اإلسرائيليل الماغلر للشوون اومنيلة والسياسيلة، ناقش خالل يومي الثانيسنوفمبر

تشرين الثانيسنوفمبر سيناريو انهيار السلطة الفلسطينيلة، وسبل التىامل اإلسرائيليل مع هذا  20و 19
 االحتمال في حال حاول .

ىليم، و  يليت شاكيد  وزيرة القضاء، اعتبرا بى  الوزراء اإلسرائيليلين خااة  نفتالي بينيت  وزير الت
تشرين الثانيسنوفمبر، أن انهيار السلطة الفلسطينيلة فراة تخدم ماالح إسرائيل، وطالبا  27في 

 1الحكومة اإلسرائيلية بىدم منع انهيارها، لكنل رئيب الوزراء اإلسرائيليل بنيامين نتنياهو أعلن في 
.كانون اووللسديسمبر أنل  ال يتم  نله انهيار السلطة، خوفًا من البدائل السيلئة عله اومن اإلسرائيليل

، عله عكب المتوقلع، مع أنل   لم تادر السلطة الفلسطينيلة تىقيبًا رسميلًا حول التسري  اإلسرائيليل
يمبل مايرها، مع أن النقاش اإلسرائيلي حول ماير السلطة الفلسطينية لم يقم ب  أكاديميون في 

امىية، بل خاض  انلا  القرار اإلسرائيليل من القيادات السياسيلة والىسكريلة واومنيلة، مع محاضرة ج
استبىاد أحد رموز السلطة الفلسطينيلة إلمكان انهيارها، كما ذكر رئيب اللجنة السياسيلة في المجلب 

ىتبرًا التهديدات تشرين الثانيسنوفمبر، م 28التشريىيل عن فتح عبدهللا عبدهللا في تاريح احفي يوم 
 اإلسرائيليلة للضغط عله القيادة الفلسطينيلة.

وفيما توقلفت المداوالت الاحافيلة في شأن نقاشات الحكومة اإلسرائيليلة، عاود وزير الخارجيلة 
كانون اووللسديسمبر، خالل خطا  ل  في منتد  سابان  5اوميركيل جون كيري التحذير في 

بع لمركز  بروكينغز  في واشنطن، من عواق  انهيار السلطة لسياسات الشرق اووسط التا
 الفلسطينيلة، ونل  سيشكلل تهديدًا إلسرائيل.

أكلد عضو المجلب الثوريل لحركة فتح سفيان أبو زايدة لو المونيتور  أنل  هناك عدم توافق إسرائيليل 
ع بى  ال وزراء اليمينيلين، ومىارضة داخليل حول فرضيلة انهيار السلطة الفلسطينيلة، في ضوء تشجل

، التي تىتبر أنل أيل خيار  خر غير السلطة الفلسطينيلة يىني  اوجهزة اومنيلة والجيش اإلسرائيليل
مزيدًا من الفوضه اومنيلة، وهو ما ال تحبلذه اوجهزة اومنية اإلسرائيلية والجيش اإلسرائيلي، ن رًا 

لسطينية خطوة بىد خطوة يىني إمكانية الذها  إله حالة لتوفر قناعات لديها بأن انهيار السلطة الف
 من الفوضه في الضفة الغربية .
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تزامن تحذيرات كيري مع نقاشات الحكومة اإلسرائيليلة حول احتمال انهيار السلطة الفلسطينيلة، قد ال 
دم القدرة يكون عفويلًا، بل ربلما ارتبط بتأزلم الىالقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بسب  ع

اإلسرائيليلة عله وق  موجة الهجمات الفلسطينيلة، عله الرغم من إجراءاتها الىسكريلة واومنيلة، وتزايد 
تحري  إسرائيل ضدل السلطة الفلسطينيلة، واتلهامها بىدم وق  الىمليلات، كما ورد عله لسان موشي  

 تشرين الثانيسنوفمبر. 30يىلون وزير الدفا  اإلسرائيلي في 
وضح وزير اإلعالم السابق في حكومة حماب يوس  رزقة لو المونيتور  أنل  النقاشات اإلسرائيليلة أ

حول فرضيلة انهيار السلطة الفلسطينيلة جدليلة، وليب مبالغًا فيها، ونل هناك تىوياًل إسرائيليلًا عله ما 
ن عالقات ، في ضوء ما تقول  إسرائيل عن تحسل ها مع بى  الدول الىربيلة، بات يىر  بالحلل اإلقليميل

مكان تجاوز السلطة الفلسطينيلة، وهو ما  عبر الدعوة لىقد موتمر إقليمي بمشاركة الدول الىربية، وا 
 يطرح  اليمين اإلسرائيليل الذي يريد ضمل كلل المناطق الفلسطينيلة في الضفلة الغربيلة إله إسرائيل .

سيناريو قابل للتحقق في  ل المواق  اليمينية وأضا :  خيار انهيار السلطة الفلسطينية بات 
اإلسرائيلية، وهو ما يىني أن إسرائيل قد تواج  اىوبات جدية في إدارة شئون الفلسطينيين في 

، بما يىني ذلك من 1994الضفة الغربية، ويىيدها إله مرحلة ما قبل قيام السلطة الفلسطينية عام 
  تحملها أعباء إدارية واقتاادية وأمنية .

قد ال يتوافر لد  الفلسطينيلين حتله اللح ة سيناريو تفايليل حول طبيىة االنهيار المتوقلع للسلطة 
الفلسطينيلة، كىمليلة عسكريلة إسرائيليلة كبيرة تجتا  الضفلة الغربيلة باورة شاملة، وتسفر عن تقييد 

 .2002عرفات في عام  حركة الرئيب الفلسطينيل محمود عبلاب، كما حال مع الرئيب الراحل ياسر
ورلبما تذه  إسرائيل إله استهدا  تدريجيل لألجهزة اومنيلة الفلسطينيلة في الضفلة الغربيلة، واعتقال 
بى  عناارها، النخراطهم في هجمات ضدل إسرائيل،  خرها عمليلة الدهب التي نفلذها ضابط جهاز 

سمبر ضد جنود إسرائيليين في شمال كانون اووللسدي 3المخابرات الفلسطينيلة مازن عريبة في 
  القدب، حيا أطلق علي  الجنود اإلسرائيليون النار، وقتلوه.

وربلما يودي إيقا  تحويل أموال الضرائ  إله السلطة الفلسطينيلة، وهذه إجراءات قد تودلي إله 
ن عاجزة عن حاول تفكلك تدريجيل للسلطة، وليب انهيارًا مفاجئًا، ون السلطة في هذه الحالة ستكو 

توفير مرتبات مو فيها، وبالتالي عجزهم عن القيام بمهامهم الو يفية تجاه الفلسطينيين، خااة 
 عناار اوجهزة اومنية، مما قد يودي لغيا  الضبط اومني في الضفة الغربية.
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 إسقاط تدريجيّ 
ا  عن هويلت ، للتىرل  عله التقه  المونيتور  مسوواًل أمنيلًا في السلطة الفلسطينية، طل  عدم اإلفا

سيناريو إسرائيل المتوقلع النهيار السلطة الفلسطينيلة، فقال:  قد تذه  إسرائيل إله تقسيم الضفلة 
الغربيلة إله وحدات جغرافيلة عدلة، لكلل وحدة قائد عسكريل إسرائيليل ل  الحريلة في مىالجة الوضع 

قامة حواجز إسمنتيلة اومنيل لوق  الىمليلات الفلسطينيلة بوسائل ال ، وا  ضغط الىسكريل واالقتااديل
حول القر ، ومنع الجيش اإلسرائيليل من مرور السيلارات بين المدن الفلسطينيلة. وهذه إجراءات قد 
، تمهيدًا إلسقاطها  تقللص سيطرة السلطة الفلسطينيلة عله الضفلة الغربيلة، وال يىود لها نفوذ فىليل

 تدريجيلًا .
يتوافق مع ما كتب  رئيب تحرير احيفة الحياة الجديدة المقرلبة من السلطة الفلسطينيلة هذا الحديا 

  سأغسطب، عن أنل الخليفة المتوقلع في حال انهيار السلطة الفلسطينيلة،  15حاف  البرغوثي في 
ق عمليلات الحكومة اإلسرائيليلة في اوراضي الفلسطينيلة المحتللة، بما فيها الضف ة الغربية، سيكون منسل

 الجنرال يو   مردخاي.
قد تكون المشكلة اوكبر التي ستواج  إسرائيل في حال تحقلق سيناريو انهيار السلطة الفلسطينيلة، 
الماير المجهول وفراد اوجهزة اومنيلة الفلسطينيلة في الضفلة الغربيلة، الذين يحملون عشرات 

في أيدي منفلذي الىمليلات المسللحة ضدل اإلسرائيليلين، اآلال  من البنادق واوسلحة، التي ربلما تقع 
وهو ما قد يجىل إسرائيل تفكلر مرلات عدلة قبل اإلقدام عله إسقاط السلطة الفلسطينيلة، السيما في 
مكانية توسىها إله حالة من المواجهات واالضطرابات المستمرة، في حين  ضوء تواال االنتفاضة، وا 

ل الفلسطينيين عله مثل هذا التطور المتمثل بحاول االنهيار ال يىر  كي  سيكون رد فى
 التدريجي للسلطة الفلسطينية.

وأبلغ مدير عام المركز الفلسطينيل وبحاا السياسات والدراسات االستراتيجيلة مسارات في رام هللا 
وهريل في وضع هاني الماري  المونيتور  بأنل  وقو  مجزرة إسرائيليلة ضدل الفلسطينيلين، أو تغيير ج

المسجد اوقاه، أو عمليلة استشهاديلة تودلي إله عدد كبير من القتله اإلسرائيليلين، أو وفاة الرئيب 
محمود عبلاب، أو استقالت  قبل االتلفاق عله خالفت ، أو تغيير السياسة الفلسطينيلة الحاليلة نحو 

، كللها تطولرات قد تودلي إله   انهيار السلطة .مجابهة االحتالل اإلسرائيليل
أخيرًا... احيح أنل موق  السلطة الفلسطينيلة من االنتفاضة ما زال متردلدًا، فال هي داعمة لها كليلًا، 
خشية ردود الفىل اإلسرائيليلة، وال تق  ضدلها خوفًا من غض  الفلسطينيلين. لكنل هذا الموق  ال 

جىلهم يقومون بسياسة تدريجيلة نحو حافلة يكفي انلا  القرار اإلسرائيليل عله ما يبدو، مملا قد ي
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شىارها بأنلها قد تكون  يلة إله االنهيار إن لم تتلخذ  الهاوية، للضغط عله السلطة الفلسطينيلة، وا 
 موقفًا رافضًا لالنتفاضة، وال يبدو أنل السلطة في ادد أن تىلن موقفًا عله هذا النحو قريبًا.

 11/12/2015، واشنطن، المونيتور
 
 روع الصهيوني اقتصاديا  المش .47

 برهوم جرايسي
وق  بنيامين نتنياهو اوسبو  الماضي أمام لجنة االقتااد في البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست(، 
مدافىا عن اتفاق احتكار حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر اوبي  المتوسط، 

ات الدعاية الاهيونية لترهي  اإلسرائيليين من لاالح شركتين إسرائيلية وأميركية. وقد و ل  كل أدو 
 خطر عدم الموافقة عله االتفاق . ويوكد محللون أن في نية نتنياهو تسهيل احتكارات أخر  لاالح 
من أوال  للحكم، كي يضمن بقاءه. ولكن بن رة للىمق، فان هذا هو جوهر المشرو  الاهيوني: 

 استىماري رأسمالي، قائم عله اقتال  شى .
خو  نتنياهو، خااة في الىامين اوخيرين، اراعا ضد القانون القائم الذي يفر  قيودا عله ي

حجم االحتكارات، والتي من شأنها أن تمنع اتفاق احتكار الغاز. ويستغل نتنياهو اوت االحتجاد 
 الخافت في الشار  ضد االتفاق. فمن الطبيىي أن تخفت االحتجاجات حينما يخط  نتنياهو وأتباع 
ن هذا  اومن   أمام جمهورهم قائلين: إن حقول الغاز وتشغيلها  جزء أساسي لضمان أمن إسرائيل ، وا 

 من شأن  أن يىزز قوة إسرائيل في وج  الضغوط الخارجية.
والقه نتنياهو ردا من عدد من انلا  الرأي اإلسرائيليين، مبددين مزاعم . لكن هذا الكالم ضىي  

ي يتبى  نتنياهو، استمرارا للنهج الاهيوني عله مد  عقود. وهذه ليست في وج  خطا  الترهي  الذ
؛ فقد منع فر  قيود 2009الملحمة اووله التي يخوضها نتنياهو منذ أن عاد إله الحكم في الىام 

أكبر عله االحتكارات من خالل قانون جديد، إذ نجح نتنياهو في إفراغ القانون من مضمون . ويقول 
ون، إن حر  نتنياهو من أجل تمرير اتفاقية احتكار حقول الغاز، تهد  إله فر  محللون اقتاادي

سابقة تسمح ل  بتمرير احتكارات أخر  متىلقة بالموارد الطبيىية، مثل مشرو  استخراد الفوسفات من 
 البحر الميت، وغيرها من المشاريع المشابهة.

برلمانية، أادرت موسسة الضمان االجتماعي في اليوم التالي لمثول نتنياهو أمام لجنة االقتااد ال
. وبطبيىة الحال، فان نا  الفقراء هم 2014الحكومية تقريرها السنوي عن الفقر، وكان عن الىام 

من اجمالي السكان، ونسبة الفقر بينهم تىادل خمسة أضىا   %18، رغم أنهم يشكلون 48فلسطينيو 
م عن سياسة التمييز الىناري التي تتبىها . وهذا ناج% 11مقابل  %55نسبتها بين اليهود؛ 
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شريحة ضىيفة في وطنها؛ وتشجيع اوجيال  48حكومات إسرائيل كافة، وتهد  إله إبقاء فلسطينيي 
ن نجحت الاهيونية في هدفها اوول، فانها فشلت فشال ذريىا في تحقيق  الجديدة عله الرحيل. وا 

 الهد  الثاني.
من  %18سياستها االقتاادية الشرسة، باوساب، عله كاهل حته اآلن، تلقي إسرائيل بفاتورة 

وحدهم. ولهذا  48السكان. ولكن الحقا فان هذه الفاتورة ستكون أكبر من أن  يسددها  فلسطينيو 
سيبدأ الى ء يتىا م قريبا أيضا عله الجمهور اليهودي اإلسرائيلي ذات . ويكفي أن نلتفت إله بى  

ثري في إسرائيل، أن ثرواتهم  500 ن التقرير اوخير عن ثروة أكبرالمىطيات واإلحااءات. فقد بيل 
مليار  140مليار دوالر إله  37؛ من %380وحته الىام الحالي بنسبة  2003ارتفىت منذ الىام 

من تلك الثروة  %30فقط. وحوالي  %22دوالر، بينما مستو  المىيشة ارتفع في الفترة ذاتها بنسبة 
من اجمالي  %65ثريا يملكون  37، فان 500خاص فقط. وحس  قائمة الوأش 7اإلجمالية هي بيد 

ثروة اوثرياء. ولهذا، ليب غريبا أن تكون الفجوات االقتاادية االجتماعية في إسرائيل هي اوعله 
 من بين جميع الدول المتطورة.

اآلن في إسكات  وكما قيل أكثر من مرلة سابقا هنا، فان الاهيونية المتمثلة في إسرائيل، تنجح حته
خماد أي حركة احتجاد شىبية، فقط بالترهي  الىسكري:  كل الىالم ضدنا ،  إسرائيل  جمهورها، وا 
هي المكان اوكثر أمانا ليهود الىالم . وتحقق هذه الدعاية نجاحات تنىكب في تمسك اإلسرائيليين 

ابل، تشهد إسرائيل منذ سنوات بمبدأ القوة، وبالتالي اللجوء إله الاوت اوكثر تطرفا. لكن في المق
من اوطباء حاملي الجنسية اإلسرائيلية هم في عداد  % 12 هجرة عقول ليست سهلة. فمثال،

المهاجرين، أو المقيمين بشكل دائم في الخارد حيا فرص الىمل أوسع. وهذه ال اهرة موجودة بنسبة 
ع، فالمىاهد االستراتيجية الاهيونية أعله بين أاحا  الموهالت التكنولوجية المتقدمة. وال اهرة أوس

تحذر من أن الهجرة اليهودية من إسرائيل ستتىا م مع السنين، بحثا عن فرص عمل بمردود أكبر، 
 وعن حياة هادئة بىيدا عن الىسكرة اإلسرائيلية.

 12/12/2015الغد، عّمان، 
 
 الفلسطينيين الجديد ضدّ  "إسرائيل""اليوتيوب": ميدان معركة  .46

 كوكجوناثان 
في السابق، كان ُيىهد إله الساسة والدبلوماسيين بمهمة حل الاراعات الدولية. أما اآلن، وفق رئيب 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فان المسوولية أابحت تقع عله عاتق وسائل التواال 

 االجتماعية.
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، إله وادي السليكون في لهذا السب ، توجهت تسيبي هوتوفلي، نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلية
الواليات المتحدة، لالجتما  بمسوولين تنفيذيين في شركة  غوغل  وشقيقتها  يوتيو   في وقت متأخر 
في الشهر الماضي. وكانت مهمتها هي إقناعهم، خدمة للسالم، بفر  رقابة عله الىدد المتزايد من 

 و  .أشرطة الفيديو الفلسطينية التي يتم نشرها عله موقع  يوتي
ويدعي نتنياهو من جهت  أن هذه اوشرطة تحفز فلسطينيين  خرين عله شن مزيد من الهجمات، 

 ويستشهد لبرهنة ذلك باوسابيع التي شهدت حاالت طىن ودهب للجنود والمدنيين اإلسرائيليين.
ادعت بىد االجتما  المذكور في وادي السيليكون، أادرت وزارة الخارجية اإلسرائيلية نشرة احفية 

فيها بأن شركة  غوغل  قد انضمت إله حر  إسرائيل  ضد التحري   عله الىن ، وبأنها ستوسب 
 جهازًا مشتركًا  لمنع نشر أشرطة  ملهبة للمشاعر . لكن شركة  غوغل  نفت بىد ذلك أن  تم التوال 

 إله أي اتفاقية بهذا الخاوص.
باغالق ثالا محطات  اإلسرائيلييش عله جبهات أخر  من هذا الذي يوا  بأن  حر ، قام الج

إذاعية في الضفة الغربية، متهمًا إياها بتشجيع القالقل. وفي داخل إسرائيل، أغلق المسوولون إحد  
 منفااًل يخدم اوقلية الفلسطينية الكبيرة في إسرائيل. إلكترونياالاح  وموقىًا 

من فيهم أطفال، بسب  إرسالياتهم في اوثناء تقوم السلطات اإلسرائيلية باعتقال فلسطينيين، ب
بنشر  نتنياهوومشاركاتهم عله موقع التواال االجتماعي  فيسبوك . ويشكل اآلخرون الذين يتهمهم 

تحري  شبي  باإلرها ، كاًل من حركة حماب والرئيب الفلسطيني محمود عباب، ون ام التىليم 
 ومن مات حقوق إنسان.الفلسطيني، واوحزا  الفلسطينية في الكنيست اإلسرائيلي، 

ثمة سخرية عميقة قيد الىمل هنا. احيح أن الفلسطينيين يغضبون عندما يشاهدون أقرانهم وهم 
يتىرضون إلطالق النار أو لإلعدامات من جان  اإلسرائيليين، غالبًا بىد نز  سالحهم أو 

 و  بليغة.بىد إاابتهم بجر  –في حالة شابتين مراهقتين في الشهر الماضي –محاارتهم، أو 
نما إسرائيليون  لكن الذي يقوم ببا هذه اوشرطة في الىديد من الحاالت ال يكون من الفلسطينيين، وا 

 عاديون أو حكومتهم، لتكون بمثابة إثبات عله  البربرية الفلسطينية .
إن مى م اوشرطة الفلسطينية هي ببساطة مجرد تسجيل لتجاربهم المريرة مع االحتالل عله أيدي 

نود والمستوطنين اإلسرائيليين. إنها هذه التجار ، وليست أشرطة الفيديو، هي التي تدفع الج
 الفلسطينيين إله نقطة االنفجار.

إن  حربًا عله التحري  ، والتي تشن من خالل اليوتيو  والفيسبوك لن تغير من واقع المىاناة 
له اوغل ، وحشية إسرائيل نفسها عن الفلسطينية. لكنها قد تخفي في ثناياها، كما يأمل نتينياهو ع

 أعين الىالم.
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لم تكن االضطرابات قد تااعدت موخرًا في المناطق الفلسطينية بسب  وسائل التواال االجتماعي، 
نما ون الفلسطينيين فقدوا اومل في مواجهة تىنت الحكومة اإلسرائيلية التي تىار  وضع حد  وا 

 لالحتالل.
ذروا نتنياهو، من أنها لن تكون هناك أي نهاية للهجمات الفلسطينية من وكان جنراالت إسرائيل قد ح

دون عملية دبلوماسية. وفي إطار سىي  اليائب إله إخفاء هذه الحقيقة النااىة، يقوم اليمين 
 اإلسرائيلي بتوجي  اللوم إله كل شيء سو  أيديولوجيت  الرافضة لفكرة التوال إله تسوية.

ضد  التحري   إله ار  االنتباه عن سياسات اليمين الفاشلة وحس .  وال تسىه مىركة إسرائيل
إنها أيضا شكل من أشكال التحري  في حد ذاتها، وال غرابة في أن الحملة تجري بقيادة أستاذين 

 في التحري  واالستفزاز: نتيناهو وهوتفلي.
ه، الموقع المقدب كثيرًا لقد اتهمت إسرائيل الفلسطينيين بالتحري  ونهم يقولون إن المسجد اوقا

في القدب، تحت التهديد، لكن هوتفلي قالت موخرا إن  حلمها  يكمن في روية الىلم اإلسرائيلي 
 يرفر  فوق اوقاه.

وكان هناك تذكير أيضًا بسجل نتنياهو الخاص البائب. فقد تم في الشهر الماضي إسقاط تحقيق 
اطلحات اإلسرائيلية التي تستخدم في حالة مستخدمًا الم-ضد رئيب الوزراء، بسب  تحذيرات  

من أن الفلسطينيين كانوا يأتون  في جماعات  للتاويت في انتخابات  ذار  -الطوارئ الىسكرية
 )مارب( الىامة.

ثمة أيضًا أحد تداعيات التحري  الذي يستلهم الدولة في مناخ يزداد بشاعة بال انتهاء. ففي الىديد 
 فاجئ سما  الحشود التي تهت :  الموت للىر  .من البلدات، لم يىد من الم

وكانت وزيرة الىدل،  يلت شاكد، قد دعمت مشرو  قرار يهد  إله وام مجموعات حقوق اإلنسان 
اإلسرائيلية التي تتلقه تمويال أجنبيًا، أوروبيًا في الغال . كما طالبت وزيرة الثقافة، ميري رغي ، بأن 

إسرائيل بالنكبة، عملية التشريد الجماعي للفلسطينيين في الىام  تدرد اوفالم التي ت هر احتفاالت
، في قائمة  التحري  ، باإلضافة إله قطع التمويل عن ااالت الىر  التي تىرضها. كما 48

يجري إلغاء االجتماعات الىامة مع جماعات حقوقية مثل مجموعة  اكسروا الامت ، المكونة من 
 يريدون تسليط الضوء عله االحتالل. متقاعدي الجيش اإلسرائيلي الذين

وفي اوثناء، يمنح نتنياهو يدًا طليقة للمواقع اإلخبارية التي تنتمي إله أقاه اليمين، فيما هي تطر  
ادعاءات زائفة وخبيثة. وقام أحد الىاملين في مكت  اوخبار في إسرائيل بأخذ شريط فيديو عمره أربع 

هم يحتفلون بقبولهم في اومم المتحدة، وأعاد تقديم نفب سنوات، والذي يىر  اور فلسطينيين و 
الشريط عله أن  تاوير لفلسطينيين يحتفلون بالمجازر التي ارتكبتها الدولة اإلسالمية  داعش  في 
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باريب موخرًا. وثمة تقرير  خر مفبرك، يدعي بأن مواطنين فلسطينيين يجرون دعاية مويدة لمجموعة 
 هزة الستيريو في سياراتهم. داعش  ببا أغانيها في أج

وال حته في أوروبا، التي –في الحقيقة، ال يبدو أن ثمة هدفًا كبيرًا لتجن  التشهير باليمين اإلسرائيلي 
 تىتبر أضخم شريك تجاري إلسرائيل.

لقد أساء الساسة اإلسرائيليون تقديم تحرك أوروبي اغير موخرًا لوضع عالمات عله منتجات 
ربية غير القانونية، وبذلك حرمانها من االستثناءات الجمركية التي تقدم مستوطنات الضفة الغ

للمنتجات اإلسرائيلية، وعرضوا ذلك عله أن  مقاطىة شاملة وكبيرة. ويحاجج اليمين بأن إسرائيل 
تتىر  للىقا  بشكل فريد من نوع  من جان  أوروبا، بينما تقول الحقيقة أن االتحاد اووروبي قد 

 بلدًا ليست إسرائيل من بينها. 36اقتاادية، وليب وضع عالمات، ضد فر  عقوبات 
في الحقيقة، يشكل التحري  تهديدًا لمستقبل اإلسرائيليين والفلسطينيين عله حد سواء. لكن هذا 
التحري  يوجد أيضًا في االدعاءات الزائفة التي يروجها نتنياهو ووزراوه، وليب في الحقائق المريرة 

 ا عله  يوتيو  .التي يجري بثه
 7/12/2015)ميدل إيست أونالين( 
 12/12/2015الغد، عّمان، 

 
 إحراق أبو خضير وعائلة دوابشة حرك الساحة السياسية لمواجهة المتطرفين اليهود .49

 ران ادلست
عائلة دوابشة في قرية دوما، ولد   إحراقدولة كاملة، يمين ويسار، تبذل جهدا لتن ي  وامة 

مثل النائ  السابق  بأادقائهمي خلق هذه المشانة، بدءًا بمحاميهم وانتهاء محامي الشيطان الذ
ميخائيل بن  ري، الوقاحة لالدعاء بان حقوق المشبوهين انتهكت كونهم  لم يروا محاميهم . حسنا، لم 

الىدل لد  هذه الجماعة، وتبين بان هذه ليست سو   إحساب أوبوجود الىقل السليم  ابدأاشك 
 البداية.

تواال يتىلق مباشرة بكيفية رويتهم لواقىهم:  الفلسطينيون القتلة يح ون بروية محاميهم عله الفور ال
ال اادق ما اسمى  ، قلت لبن عامي الذي طل  رد فىلي،  أناعندما يىتقلون ، يقول بن  ري ذات .  

لسنين دون   االعتقاالت عله مد  عشرات اأي رد فىل اليسار المتطر ، في تلك المقابلة.  اآل
محامين مرت في المحكمة الىسكرية في عوفر، وهوالء يتذمرون من حدا يريد كل الىالم أن 

 يحل ؟ .
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قبية المخابرات  وعن  التنكيل  الذي يجتازه المشبوهون، وليب هذا أمحامو المشبوهين يروون عن  
يكونوا يح ون بمىاملة  بالطبع سو  هراء تام. احد ال يىر  كي  تتم مىاملتهم. وبالتأكيد يحتمل أن

 أدواتوالتالعبات التي هي  اإلغراءاتخمب نجوم بقفازات من حرير، بما في ذلك المساد وباقي 
تحقيق ال تقل  نجاعة  بل ولىلها اكثر. فالحديا يدور عن غسل عقول فتيان تدربوا وتربوا )كراسة 

ا تلك التي عله حدود الىن . الكهاني الخليلي نوعام فيدرمان( عله مواجهة التحقيقات، بما فيه
ورأ  بى  الرفاق الذي يزعم بانهم رجال و رجال  اوسربشكل عام، كل من اجتاز في الجيش ورشة 

 ممن فقدوا اوابهم، يىر  بان التنكيل بالمىنه المقبول ليب السب  دوما.
 عفوية ، كان  كجزء من خط الدفا  والدعم للمشبوهين )خشية أن يشوا بالباقين( ن مت م اهرة تأييد

يفتر  أن تشجع الخاضىين للتحقيق للموا بة عله امتهم واالحتجاد عله  التنكيل . من جهة، 
  للضغط عله هذا الاوص أو أخر الستخدام  وسائل  اإلذنتوجد قاص عن أن المحققين طلبوا 

 ذاك لحمل  عله التىاون.
ب من السق  ويضرب  بنبوت و وقد ال يىلق محققا مى  مضمد الىينين في كي أحدامقتنع بان  أنا

في موضو   اومورتشكلت لجنة لنداو، التي حاولت تن يم  1987حالت. في  إن اومورسبق لهذه 
التىذي  في التحقيقات، وااغت قواعد السلوك التي يمكن انتهاكها في حالة القنبلة المتكتكة. 

ال التفجر إذا لم يساووا بين وبالفىل، فان قنابل اإلرها  اليهودي سبق أن تفجرت وهي ستوا
 تحقيقات اإلرها  الفلسطيني واليهودي.

 ماذا؟! أهناك فرق في التحقيقات بين اليهود والىر ؟  و غئوال ايفن كانت مادومة حقا حين شر  
بان  يوجد فرق في التحقيق بين اليهودي والىربي. جدعون ساعر لم  اوولهرون بن يشاي في القناة 

 ال يىر . وكي  سيىر ؟ فقد كان منشغال بطرد الالجئين. أيضا. ولىل  هو يسبق أن رو  لها
ما استفز الساحة السياسية، وال سيما المخابرات، للخرود عن عادة  اليهود أبرياء دوما بافتهم 

الدائم في الىثور عله اإلرهابيين اليهود، بل شدة  اإلخفاقيهودا  لم تكن تذمرات اإلعالم اليساري من 
خضير وعائلة دوابشة برضيىها في دوما. وعندما يوته  أبوالفته  إحراقالجماهيرية عله  الادمة

بهذه الوجبة عله طبق إله الاالون، مع رائحة احتراق، فان هذا يكون يتجاوز قدرة احتمال 
 اإلسرائيلي الىادي.

 اواوليمقابل  الحف ، الشج  وحملة االنىزال التي يمارسها اليمين الديني و القومي أيضامن هنا 
والمناه  للقومية. لد  هوالء ربهم واهيونيتهم نزال عليهم في لو  محفو  من جبل سيناء ولد  

 عله الاهيونية وعله الدولة عله حد سواء. أيضاربهم يفوق  أولئك
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مع بى  التغيير، ذات التكتيك وذات  اومرالمشادة الداخلية يدور الحديا عن ذات  وباستثناء
 أمتىتهميومنون بان  إذا ما نغانا حياة الفلسطينيين فانهم سيحزمون  وأولئكالء الهد : فهو 

 الكون الموازي للواقع. إرجاءدولة عربية، كما يقولون في  22ين؟ توجد لهم أوينارفون. إله 
التن يم السري اليهودي.  أعضاءالكبار لفتيان التالل،  اإلخوانفي الثمانينيات عمل في المناطق 

جراماال تقل سفالة  أفىاالذه الىاابة ونفذت ه . فقد زرعوا عبوات ناسفة في بااات )حسنا، فرفع وا 
خطورة )التخطيط لهدم  وأكثر( أحياءوهم  كاحراقهمالىر  إله السماء في انفجار  جريء  ليب 

المجرمون امسك بهم، حوكموا وحبسوا، ولكن الموسسة اليمينية حاخاميها وفروعها  أولئك(. اوقاه
الساحقة من المستوطنين ومويديهم أيدوهم ويويدونهم حته  اوغلبيةي الحكومة حانتهم من النقد. ف

اليوم. واليوم، بىد أن دفىوا دينهم للمجتمع، يحاولون الفرار من كل شبهة نحو دين أو فكرة أو فىل 
شجرة مقتلىة لفتيان التالل الذين هم ع امهم ولحمهم، وهم يبثون من عله كل تلة سليمة وتحت كل 

المطروحة لطرد  اوسالي الحقيقة فهذا هو الطريق وهذه هي  أمابان هذا ليب نحن وليب طريقنا. 
 الفلسطينيين من الضفة.

. في عهد االنتفاضة الثانية عربدت في الضفة عاابة قتلت أيضاويبدو أن هذه هي ذات المخابرات 
ب  عله مشبوهين، وعثر عله مخزن للسال  التحقيقات القي الق أثناءنحو عشرة فلسطينيين. وفي 

 أما. اوسلحةفي مستوطنة )شيلو(، وشخات مطابقات بين الراااات في ساحة القتل وبى  
المخابرات، في حين  مثلما هو الحال اليوم، فقد ادعت بان  مىرو  عما وعمن يجري الحديا، ولكن 

 المشبوهين. إدانة  ال يمكن اودلةعق   قيود 
كل جرائم الكراهية سيغطيها الزمن. فكلما ابتىدنا عن الىناوين الرئيسة يسيطر الطمب بشكل عام، 

المفهوم في الوعي اإلسرائيلي عله كي الحدا. ولكن لماذا ننزل بالالئمة عله اجهزة الىدل وانفاذه 
ق توجي  التىليمات للشرطة لفتح تحقي إمكانيةعندما يىمد المستشار القانوني للحكومة إله  فحص 

وكل استخدام للنار بىد أن … في الحاالت التي اطلقت النار فيها عله المخربين بىد أن تم تحييدهم
 يشكل خروجا عن تىليمات القانون. اإلنسانكان منع الخطر عله سالمة جسد أو حياة 

ولسذاجتي اعتقدت بان من يطلق النار عله شخص عديم الوسيلة يفتر  أن يىتقل عله الفور حته 
القانونية في الطريق إله المحاكمة بتهمة القتل. والحقا، مع محاولة ربانية وشهادة  اإلجراءاتء انتها

الحدا، فان  سيحاكم عله التسب  بالموت وليب القتل  أثناءمن طبي  نفساني عن حالت  النفسية في 
 ة بندورة؟مكانية ؟ ما هذا؟ ايال شني  يفحص امكانية  التحقيق مع حبإالمتىمد. ولكن  فحص ؟  

مل  عائلة دوابشة بل حل لغزها لغر   إلغالقافتر  أن المخابرات ال تريد  فحص امكانية  
. فبىد عشرات السنين ومئات الضحايا حته هناك فهموا بان هدم المنازل هو محرك نمو اإلدانة
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ه أحد لإلرها ، ومل  القتل الشنيع المفتو  هذا هو مدخل لإلرها  الفلسطيني المضاد وربما حت
 .اوخيرةللهجمة اإلرهابية اليائسة  اوسبا 

 وأعمالغير أن كل هذا تكتيك. ففي محادثات خااة تسمع التبرير االستراتيجي لىملية التنكيل 
غير محلولة  اوحداااإلرها  التي جاءت من البيت اليهودي في  التن يم السري اليهودي  وفي 

ا بىضهم )القليل جدا منهم( في السجن، وحته التن يم اللغز إلرهابيي تن يم  بات عاين  ممن مك
. في اطار الرد اليهودي الفخور الذي يستجي  اويامالسري المح  للحرائق الخاص بالر  في هذه 

ذرة فخار وأمل بسب  حجوم الهجرة  أيضاالح  في تلك المحادثات ألمشكلة التهديد الديمغرافي، 
 الفلسطينية من الضفة.

. فقد نشر د. عمونيل أعقاب يجي هو الرحم اليهودي و  التشجيع  بالقوة والهجرة في الرد االسترات
 2008ال  فلسطيني من الضفة، في   10هاجر نحو  2004نافون في موقع  ميدا  بان  في الىام 

. اوردنال  كل سنة منذئذ، وال سيما إله   10أل  ونحو  16نحو  2011، في أل  28نحو 
، وباقي الوسائل اوراضي، سل  اإلهانةالنهم ملوا الىيش تحت م لة التهديد،  مى مهم يفىلون هذا

 الرامية إله مضايقتهم إله أن يملوا فينارفوا من هنا.
 هذا لن يحال.

 11/12/2015معاريف 
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