
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

 هنية يدعو لتشكيل مجلس أمناء لصندوق المصالحة المجتمعية
 أكتوبر تشرين أول/ مليون دوالر خالل 263سطينية بـ ارتفاع قروض الحكومة الفلسلطة النقد: 

 قرار اعتقال إداري ضد فلسطينيين منذ بدء االنتفاضة 350هيئة شؤون األسرى: 

 لتي تلقاها مبارك في السجون المصرية: حظيت بالمعاملة ذاتها اعودة ترابين
 دة ساعات بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزةعل إسرائيليا   بريطانيا تعتقل ضابطا  

قائد كتيبة "إفرايم" بالجيش 
: ترعرع جيل فلسطيني ال اإلسرائيلي
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رادتهعريقات:   2.  5 دولة االحتالل لن تطبق القرارات الدولية إال إذا استخدم المجتمع الدولي نفوذه وا 
 6 فلسطين تنضم رسميا  إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغـير المناخ  3.
 6 معزيا بوفاة شقيقته يهاتف نبيه بري عباس  4.
 6 هجوم مسلح على منزل سفير فلسطين بصنعاء  5.
 7 "ناقل البحرين"مرحلة أولى لـ "إسرائيل"شداد العتيلي: أرفض اعتبار المشروع بين األردن و  6.
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 9  هيئة فلسطينية: سنتّجه للقضاء لتعطيل قرارات االستيطان  8.

 
  المقاومة:

 10 هنية يدعو لتشكيل مجلس أمناء لصندوق المصالحة المجتمعية  9.

 10 تِعّد إلطالق مبادرة لحّل أزمة معبر رفح الحدودي "الشعبية"  10.

 12 تقاللسعدات بذكرى انطالقة الجبهة الشعبية: االنتفاضة نضال لتحقيق االس  11.

يرانغزة الحالية تقود للحرب في كل لحظة  أوضاعاحمد يوسف:   12.  13 تدعم القسام وا 

 14 برهوم: اإلفراج عن أحد مرتكبي جريمة دوابشة إرهاب ممنهج  13.

 14 كتائب القّسام: قدرات تتنامى وتؤرق االحتالل  14.

 16 بغزة األمنية لألجهزةالمحرر توفيق ابو نعيم القائد الجديد  األسير: و"رأي اليوم" "سما"  15.

 17 إلى عائلته"شاؤول" معاريف: حماس أرسلت رسالة ُكتبت بخط األسير   16.

 18 بمسيرة ومهرجان جماهيري بيت لحم: "الشعبية" تحيي ذكرى انطالقتها  17.

 20 سياسيون يؤكدون صعوبة المرحلة ويحذرون من تداعيات عدم االحتكام لصندوق االنتخابات  18.

 22  « األونروا»والمنظمة لمواجهة أزمة لتحالف القوى الفلسطينية ورقتا عمل لبنان:   19.

 25 "اعتقال فتى بدعوى تخطيطه لعملية طعن في مستوطنة "كريات جاتالصحف اإلسرائيلية:   20.

يالما"  21.  26 اإلعالم العبري: عمليات المقاومة باتت "أكثر دقة وا 
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 27 يدعو لحظر تنقل الفلسطينيين قرب "غوش عتصيون" أروي أريئيل  22.
 27 تهديد حقيقي وملموس "إسرائيل"في  "داعشـ"لبيد: تأسيس خلية ل  23.
 27 عارض أزياء ومجنَّد عمالء ونجم اجتماعي رئيس الـموساد الجديد"الحياة":   24.
 30 تتحدى المجتمع الدولي بنشر "وثيقة االستيطان" "إسرائيل"الجزيرة": "  25.
 32 لتي تلقاها مبارك في السجون المصرية: حظيت بالمعاملة ذاتها اعودة ترابين  26.
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 33 قرار اعتقال إداري ضد فلسطينيين منذ بدء االنتفاضة 350هيئة شؤون األسرى:   27.

 33 حمالت دهم وتفتيش واعتقاالت في عدة مناطق ..عشرات اإلصابات خالل مواجهات مع االحتالل  28.
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  حوارات ومقاالت:
 41 منير شفيق... أوقفوا التنسيق األمني وادخلوا في االنتفاضة  45.
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 : ترعرع جيل فلسطيني ال يخاف مّناقائد كتيبة "إفرايم" بالجيش اإلسرائيلي .1
ترعللرج جيللأ »معللاريإ  نللف ائيلي كبيللر  للي للللاع لللف ملل  صللحيف  وكللا:ت: لللاأ  للاب   سللر  - تللأ يبيللب

 «. لس يني : يخاإ منا
، التلي يلودالا «  لرايم»م ليل  األربعاع  لل  كتيبل  وكان المراسأ العسكري للصحيف ، نوعام يمير، ان 

يبحل  علن »الكولونيأ روعي ش ريت، يثناع تواجد لوات ا:حتالأ  ي مدين  للليليل . وللاأ شل ريت: 
مللن المخلللين بالن للام، واا للالق نللار عللل  الشللوارج ومحللاو:ت  600الهللدوع، و للي الواللل  نحللن نواجللف 

 «.التسلأ  ل  المستو نات
 لللبا  الجللليا والشلللاباح وحلللر  الحلللدود مللل   - لللي كلللأ ليلللل  نجلللل  »لنللللاب ينلللف وكشلللإ شللل ريت ا

مسؤولين يمنيين حوأ ال اول  ونعيا الوال  من يجأ  حبا  العمليات. يوجلد للدينا اسلتخبارات متميلزة 
 «.ومن انا نخرج  ل  الميدان  ي ساعات الليأ

اي يحد األسباب الرئيسي  بأن : ين ا:عتلا:ت  -« معاريإ»و ق تلرير  -وتدعي األجهزة األمني  
تتحوأ الموجل  المسلتمرة منله شلهرين  لل  انتفا ل . وي ليإ ال لاب  الكبيلر  لي جليا ا:حلتالأ ينلف 

للليلي  اي مصدر لعدد كبير من مواد »يتم مصادرة مواد تحري ي   ي كأ ليل   ي للليلي  وي يإ: 
حيلل  كنللا اعتللنللا  للي ولللت سللابق  التحللريو ونحللن نعمللأ ملل  الشللاباح مللن يجللأ اعتلللاأ المحر للين،

خليلل  مللن حركلل  حمللا   للي المدينلل . كللأ عللدة سللنوات نللدخأ مللن يجللأ تن يللإ البنلل . المدينلل  اادئلل  
 «.ولكن يخرج منها كأ عدة سنوات عملي  كبيرة، مثأ السيارات المفخخ  واألحزم  الناسف 

 
 ؟2هل ستكون عملية سور واق 

ن المدين  يريدون الهدوع ويريدون العيا ولكن الجيأ الشاب ويؤكد ال اب  اإلسرائيلي ين غالبي  سكا
نحلللن نتولللل  »و: يخلللاإ ملللن جللليا ا:حلللتالأ. وي للليإ: « السلللور اللللوالي» لللي المدينللل  نسلللي عمليللل  

شاب من المخلين بالن ام، ولكننا نرسم سيناريو ين يتحوأ  600األسوي  ي الجيا، واليوم يوجد لدينا 
ائللأ : يمكننللا تفريلللف بالمللاز المسللي أ للللدموج. كللأ عمليلل  صللميرة لللد ، واللها الكللم اله6000العللدد  للل  

أ  ل  عملي  كبيرة يتم  يها تصعيد األو اج  «.تتحو 
: نللرن نهايلل  لهلله  »و: يعبللر ال للاب   للي جلليا ا:حللتالأ عللن تفاؤلللف بصللدد المسللتلبأ حيلل  يلللوأ: 

ف  ي السابق. كبار السن يلولون الموج   ي اللريب، وحسب ما نرا  لن تعود األمور  ل  ما كانت علي
 ن هللم يعر للون مللاها سيخسللرون، يمللا الشللباب  للصنهم سللمعوا اللصللب  للل . حللين يللتم اللللبو عللليهم يللتم 
حبسهم لعدة يشهر وربما سنوات، و ي حال  التأكد من ين البيت الهي تسكن  يف العائل  غير مرخب 

ون الللدبابات  للي الشللوارج كمللا كللان عليللف يللتم ادمللف، وتفلللد العائللل  تصللاريل العمللأ. الشللباب : يشللااد
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؟ : يمكللن ين نعللرإ. مللا يلللنللي 2واللم : يخللا ون. اللأ سللتكون عمليلل  سللور واق  2002األمللر عللام 
يننلللي يبحللل  علللن خفلللو نسلللب  التلللوتر ولكننلللي : يراالللا. انلللاح الللدوع ليلللوم يو يلللومين وبعلللداا يلللأتي 

 «.ا:نفجار
، يكثللر «يزملل  جهللاز األمللن الصللميرة»ليليلل  اللي  ن  لل« معللاريإ»ويلللوأ المراسللأ العسللكري لصللحيف  

يلإ موا ن  لس يني، بينهم عشرة آ:إ يعملون  ي  سرائيأ. وبسبب لربهم  ل  شارج  50بلليأ من 
 للصنهم : يعللانون وكميللرام مللن العمللاأ الفلسلل ينيين  للي  للريلهم  للل  يمللاكن العمللأ. ويخللتم  - 6رلللم 

 «.ت  ل  موج  العنإبالرغم من هلح  لد ان م»تلرير  لائال،  نف 
ين انللاح سلكانا : يريللدون الللدخوأ  لل  الله  الموجلل ، »وينهلي لائللد الكتيبل  شلل ريت يلوالللف مشليرا  للل  

ألن اللها يملل  بهللم. ولكللن األو:د يللرون الجنللود والمللاز المسللي أ للللدموج والجرحلل  وسلليارات اإلسللعاإ 
   لللي بللللدات  لسللل يني  كثيلللرة. والصلللحا يين. السلللكان : يسلللت يعون ين يلوملللوا بشللليع. الللها الللو الوالللل

 «.خسارة
 13/12/2015األيام، رام هللا، 

 

رادتهعريقات:  .2  دولة االحتالل لن تطبق القرارات الدولية إال إذا استخدم المجتمع الدولي نفوذه وا 

يمين سر اللجن  التنفيهي  لمن م  التحرير ، ين )بترا(عن  ،13/12/2015الدستور، عّمان، هكرت 
 ن دول  ا:حتالأ اإلسرائيلي لن ت بق اللرارات الدولي  بحق  سرائيأ لاأ الفلس يني  صائب عريلات، 

رادتف عليها، واها ما يجب ين يدركف العالم يجم . ويكد  ي   :  ها استخدم المجتم  الدولي نفوه  واا
ا:حتالأ اإلجرامي ، المخالف  لللانون الدولي، دمرت  ي عاأ  ن»يم  « مو ني»للاع م   هاع  

يو حنا الكثير من المع يات   ننا»وي اإ «. الكثير من الجهود الدولي  لحأ الل ي  الفلس يني 
الفلس يني  خالأ محا رة  ي مؤتمر حوو البحر المتوس   ي العاصم  اإلي الي  روما، كشفنا 

ئم اإلسرائيلي  بحق شعبنا، وا:ستي ان الهي يتخه  نتنيااو كسالح لتدمير خيار حأ خاللها عن الجرا
بحسب « اليومي ، وادم المنازأ واعتلا:ت وعرلل  الحرك  بين المدن الفلس يني  واإلعداماتالدولتين، 
ح ور  لس ين  ي مؤتمر حوو المتوس ، كان  ين  ل  ويشار«. و ا»الفلس يني   األنباعوكال  

 يا، معربا عن تفاؤلف من تجاوب الدوأ المشارك ، حي  يدن هلح للتجاوب م  الل ي  الفلس يني .لو 
كأ من   الب عريلات، عن نادي  سعد الدين من عم ان، ين 13/12/2015، الغد، عّمانوي ا ت 

ود العام "سل ات ا:حتالأ والو:يات األميركي  المتحدة، با:عتراإ الفوري بالدول  الفلس يني  عل  حد
 ، وعاصمتها اللد  المحتل ".1967
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ويكد،  ي تصريل يم ، ين الشعب يدا   عن نفسف وعن حريتف وكرامتف واستلاللف، بينما تتعمد 
سل ات ا:حتالأ بشكأ من م تدمير خيار الدولتين واستبدالف بخيار الدول  بن امين، يحداما ن ام 

 "األبرتهايد".
السياسات  نتيج ة الو  ، ومن ممب   انهيار السل   الو ني  وحه ر "المجتم  الدولي من خ ور 

العدواني "، داعيًا  يا   ل  "التولإ عن التعامأ م  سل   ا:حتالأ كدول   وق اللانون، ووجوب 
نهائف  ل  األبد".  مساعلتها ومحاسبتها عل  احتاللها واا

 

 ير المناخفلسطين تنضم رسميا  إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغـ .3
،  ي ختام مؤتمر المناخ المنعلد حاليًا  ي باري ، يم و ا: ان مت دول   لس ين رسميًا، -باري  

  ل  اتفالي  األمم المتحدة اإل اري  لتمير المناخ.
ولالت وزارة الخارجي ،  ي بيان صحا ي،  ن هلح يأتي تنفيها لالستراتيجي  التي يعدتها لالن مام  ل  

من مات والمؤسسات األممي ، واستنادا  ل  ما تم التوصأ لف سابلا بين وزير الخارجي  ا:تفاليات وال
 رياو المالكي ون ير  الفرنسي لوران  ابيو .

وي ا ت الوزارة ينها يعدت جمي  المت لبات بما  يها صح ا:ن مام :تفالي  األمم المتحدة اإل اري  
 يم حمود عبا ، مشيرة  ل  ين الصح سلم ( الهي ول  عليف رئي  مUNFCCCلتمير المناخ )

 رسميًا  ل  األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون  ي باري ، بصفتف الجه  الوديع  لالتفالي .
  13/12/2015، األيام، رام هللا

 
 يهاتف نبيه بري معزيا بوفاة شقيقته عباس .4

السبت، رئي  مجل  النواب ااتإ رئي  دول   لس ين محمود عبا ، مساع اليوم \سما\رام هللا 
ودعا الرئي ، هللا عز وجأ ين يتممد الفليدة  اللبناني نبيف بري، معزيا بو اة شليلتف الحاج  مريم.

 بواس  رحمتف، ويسكنها  سيل جناتف، وين يلهم يالها وهويها الصبر والسلوان

 12/12/2015، رأي اليوم، لندن

 
 هجوم مسلح على منزل سفير فلسطين بصنعاء .5

لتأ يحد حرا  منزأ السفير الفلس يني بالعاصم  اليمني  صنعاع يم  السبت،  ي : كا:ت()و 
لجماع  الحوثي واللوات الموالي  للرئي  المخلوج علي  تنتمياجوم شنتف مجموع  مسلح  يعتلد ينها 

 صالل، بحسب وكال  األنباع الرسمي  )سبأ(.
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كر ا:عتداع اإلجرامي عل  منزأ السفير الفلس يني وزارة الخارجي  اليمني  تستن»ولالت الوكال ،  ن 
يعتلد ينها تابع  لميليشيا الحوثي  الهوي ،بصنعاع ومحاول  التحامف من لبأ مجموع  مسلح  مجهول  

 «.وصالل ا:نلالبي 
ندين بشدة اها ا:عتداع الهمجي وغير األخاللي الهي »ونللت عن مصدر بوزارة الخارجي  لولف 

الميليشيا ا:نلالبي  »وحم أ المصدر «. األعراإ الدبلوماسي  واللوانين الدولي  يتنا   م  جمي 
ا:شتباح يدن  ل  ملتأ يحد »، مشيرًا  ل  ين «المسؤولي  الكامل  لما حد  لمنزأ السفير الفلس يني

 «.حراسف
 13/12/2015الخليج، الشارقة، 

 
 "ناقل البحرين"مرحلة أولى لـ "ئيلإسرا"المشروع بين األردن و اعتبار: أرفض شداد العتيلي .6

لاأ الرئي  السابق لسل   الميا  الفلس يني  د.شداد العتيلي، رئي  اللجن  : محمد محيسن -السبيأ
التوجيهي  لمشروج نالأ البحرين السابق،  ن وجود الجانب الفلس يني كان  روريا؛ كونف تعزيزا 

 بفلس ين كدول . يتم ا:عتراإ ينلحلولف المائي ، وتثبيتا لف لبأ 
اام مشاريعف ا:ستراتيجي ،  يحد األردن لس ين تدعم مشروج نالأ البحرين الهي يعتبر   ينوبين 

 ن يي   هاها كان لف عالل  بالبحر الميت؛  األردنيولكن تحف  الجانب الفلس يني عل  المشروج »
من منالشتف م  ، وحسب للانون الدولي، :بد األردنمشروج يرتب  بأي جزع من حوو نهر 

 «.المشا ئ  األ راإ
يلوم عل  بناع مح   تحلي   ي العلب ، ويتم التخلب  األردنيالمشروج  ينعندما تبين »وي اإ: 

ال  البحر الميت، لم تكن اناح موا ل   لس يني  عليف خاص  بعد احتجاج مصر عل   األمالحمن 
 «. ي خليج العلب ، ور  ها هلح األمالح للاع 

مرة يخرن لي  »ور و العتيلي اعتبار المشروج مرحل  يول  لمشروج نالأ البحرين، م يفًا: 
 «.المشروج مشروج لناة البحرين، بأ المشروج التجريبي لدراس  اثر خل  الميا 

يعتلد ين استثناع الجانب الفلس يني من ا: الج والتعليق ومعر   شرو  الع اع او  خفاق »وزاد: 
مليون متر مكعب كجزع من اتفالي   20عن اإلخفاق  ي تنفيه البند المتعلق بشراع  لس يني، عدا 
الهي جرن توليعف  ي واشن ن وما كان ليتم ا:تفاق األردني اإلسرائيلي « PILOT»مشروج التجرب  

 «.لبأ التوصأ  ل  تفاام مرو لشراع الكميات اإل ا ي
سرائيأ نالشا م  البنح الدولي  ردناأل ن «: »السبيأ«ولاأ العتيلي  ي ملابل  م  لل المشروج  يدراجواا

كمشروج التجرب  وادرج البنح الدولي  ي المسودة الختامي  المشروج  ي العلب  كمشروج  األردني
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وعدم ا الج الجانب الفلس يني   لليميتجريبي، واو ما تم ر  ف  لس ينا؛ لعدم منالشتف كمشروج 
 «.عل  حيثياتف

سرائيأ األردن نيتبين :حلا »ولاأ:  مح   تحلي    لام حوأ  2010ولعتا مهكرة تفاام  ي العام  واا
سرائيأ األردنو ي الملابأ يتم تبادأ الميا  بين   يالت ي العلب  تزود   «.من بحيرة  بريا واا

 13/12/2015، السبيل، عّمان 

 
 أكتوبر ين أول/تشر  مليون دوالر خالل 263الحكومة الفلسطينية بـ  قروضارتفاع سلطة النقد:  .7

يعلنت "سل   النلد الفلس يني " )المؤسس  اللائم  بأعماأ البنح المركزي(، عن  (: لس ينرام هللا )
 ي المائ ،  18.5 موجه  للحكوم  الفلس يني ، بنسب ارتفاج  ري عل  حجم اللروو المصر ي  ال

 خالأ تشرين يوأ/ يكتوبر الما ي، ملارن  بالشهر الهي سبلف.
رير صادر عن "سل   النلد" اليوم السبت، ين ليم  اللروو المصر ي  للحكوم  ارتفعت ويو ل تل

دو:ر  ي  مليار 1.158 مليار دو:ر يمريكي خالأ تشرين يوأ/ يكتوبر الما ي، ملارن  م  1.421  ل 
 مليون دو:ر يمريكي. 263ييلوأ/ سبتمبر الما ي، بارتفاج بلغ 
 ي وزارة المالي  الفلس يني ، لولها " ن سبب ارتفاج اللروو ونللت تلارير  عالمي  عن مصادر 

الجاري، يعود سببف  ل  سداد ديون مستحل   2015المصر ي  للحكوم ، خالأ الشهر العاشر من عام 
 عل  الحكوم "، عل  حد لولها.

و ي سياق متصأ، ي هرت بيانات "سل   النلد الفلس يني "، ارتفاعًا  ي حجم ودائ  السل   
 ي المائ ، خالأ تشرين يوأ/ يكتوبر الما ي، ملارن  م  الشهر  15فلس يني  والحكوم ، بنسب  ال

 .2014هاتف من عام 
دو:ر يمريكي،  مليون 708.1 وجاع  ي التلرير، ين  جمالي ودائ  السل   الفلس يني  والحكوم ، بلمت

 نا رة من العام الما ي.دو:ر خالأ الفترة الم مليون  602.6م حت  نهاي  الشهر، ملارن  
مليون دو:ر،  ي الل اج المصر ي الفلس يني  708.1 وتنحصر ليم  الودائ  البنكي  البالغ ليمتها

 بنكًا محليًا ووا دًا تعمأ  ي ال ف  المربي  ول اج غزة. 16المكو ن من 
مليون دو:ر    165.3وتنلسم ليم  الودائ  بين المؤسسات العام  التابع  للسل   الفلس يني  بليم  تبلغ

  مليون دو:ر يمريكي.   542.8يمريكي، والحكوم  المركزي ، بصجمالي ودائ  تبلغ

 12/12/2015 ،قدس برس
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 هيئة فلسطينية: سنتّجه للقضاء لتعطيل قرارات االستيطان  .8
يكدت "ايئ  ملاوم  الجدار وا:ستي ان" الفلس يني ، سعيها : زيد يبو عرة -(  وبا  ) لس ين

ع يأ  جراعات ا:حتالأ ا:ستي اني ، وما يتعل ق منها بلرارات الهدم وا:ستي ان  ي من ل  لت
 األغوار الشمالي .

وهكر مسؤولون  ي الهيئ ، ين تلح المساعي تُترجم عبر "ا:عترا ات اللانوني " عل  اللرارات 
 الل ائي اإلسرائيلي". اإلسرائيلي ، لائلين " ننا م  رون للتعامأ م  لوانين ا:حتالأ والن ام

منشأة  لس يني   ي األغوار الشمالي ، موزع  عل   318ويخ رت سل ات ا:حتالأ اإلسرائيلي  بهدم 
تجمعًا : تخلو يي من مساكنها من  خ ارات الهدم، بحسب مسؤوأ ملإ األغوار  ي محا     17

  وبا ، معتز بشارات.
لل "لد  بر "، " ن صراعنا م  ا:حتالأ بخصوب  ولاأ رئي  الهيئ  الوزير وليد عساإ  ي حديثف

ا:ستي ان والهدم المتكرر  ي األغوار من خالأ ا:عترا ات اللانوني  اي  ل  لكسب الولت عدة 
سنوات"، م يفًا "نحن نؤجأ المرحل  الحالي  لمدة يرب   ل  خم  سنوات، ألنف بعداا سيكون اناح 

 مرحل  جديدة".
ب رئي  "ايئ  ملاوم  الجدار وا:ستي ان" المحامي محمد نزاأ لل "لد  و ي سياق متصأ، ي اد نائ

بر "، بأن الهيئ  م  رة للتعامأ م  لوانين ا:حتالأ والن ام الل ائي اإلسرائيلي، والهي او يحد 
 يهرج ا:حتالأ  ي تنفيه مشاريعها ا:ستي اني .

يحصأ عل  ترخيب، ونحن  وي اإ "ا:حتالأ ي لب من يي شخب يريد بناع حت  لو خيم  ين
عاما تابعت  يها  11نوجف الموا ن لهلح من يجأ شراع ولت  ل  : غير، حي  ينف وعل  مدار 

 ملإ الهدم  ي ال ف  المربي ، لم يحصأ يي  لس يني عل  ترخيب من دول  ا:حتالأ".
زاأ ين وحوأ الحج  التي يسوغها ا:حتالأ لعدم منل الفلس يني يي ترخيب، يشرح المحامي ن

الحج  دوما "وجود مخ   ايكلي"، وين ا:حتالأ ير و يساسًا توسي  المخ  ات الهيكلي ، م يفا 
 "يي ل ي  ستكون خاسرة  ي اها الملإ".

وحوأ جدون التوجف لمحكم  الجنايات الدولي   ي اها الشأن، يو ل المحامي نزاأ ينف تم الرب  بين 
لام  المستعمرات عل  األرا ي الفلس يني ، واها ما كان ترحيأ السكان وادم خيمهم بجريم  نلأ واا 

 جليا  ي تلرير المدعي العام للجنايات الدولي  اها العام.
من جانبف،  الب الوزير الفلس يني عساإ الموا نين  ي األغوار بتلديم كأ الوثائق للمتابع  

مثأ المحا    والهيئ ، اللانوني ، وكهلح يي  خ ارات تصلهم يتم  خبار الجهات هات ا:ختصاب 
 م يفًا "اه  مسؤولي  و ني  واجب ، ومن يتخلإ عن المشارك   ي حملها يفلد حلولف".
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 يما يؤكد مسؤوأ ملإ األغوار  ي محا     وبا ، معتز بشارات، ين الحكوم  الفلس يني  "تسع  
 لتو ير غ اع لانوني من شأنف تعزيز صمود الموا نين  يها"، و ق تأكيد .

 12/12/2015 ،برسقدس 

 
 أمناء لصندوق المصالحة المجتمعية مجلسهنية يدعو لتشكيل  .9

، ين العمأ مستمر عل  بناع حما السياسي لحرك   يكد  سماعيأ اني ، نائب رئي  المكتب:  لر 
 الجيأ ومجتم  الملاوم ، عل   ريق التحرير والنصر.

" بدار اللرآن الكريم والسن   ي ر ل، 7ولاأ اني ،  ي كلمتف، خالأ حفأ تخريج  وج "تاج الولار
اها الجيأ (: "اليوم نم ي عل  ال ريق، وا:تجا  الصحيل ببناع 12-12جنوب ل اج غزة السبت )

جيأ النصر والتحرير، ومجتم  الملاوم  واإليمان والتعا إ والتراحم، كأ اه  خ وات عل   ريق 
 التحرير والنصر".

وشدد عل  ين جيأ اللرآن واإليمان والمساجد بجانب امتالح اإلرادة سيحرُر  لس ين واللد  
عل  عدو ؛ حت  لو لم يمتلح والمسجد األلص ، مبيًنا ين "من يمتلح اإليمان يست ي  ا:نتصار 

 السالح والعتاد، وباست اعتف صناع  التحرير والنصر، عل  خالإ من لم يمتلح اإليمان".
حا   وُمحف  لللرآن، مؤكًدا ين اها الجيأ يمتلح  200وثم ن اني  جهود اللائمين عل  تخريج وتكريم 

 اللوة والبأ  الُمستمد من اللرآن والسن . 
حرح المراب ين باأللص ، الهين كسروا المخ   الصهيوني، الهي كان يرمي ويشار  ل  ين من ي

لتلسيم المسجد "ام النساع والرجاأ حمل  اإليمان والمصاحإ بوجف ا:حتالأ"، مهك ًرا بأن يوأ حمل  
ان للت لكسر المخ   الصهيوني، ابت من المراب ين داخأ المسجد األلص  الحاملين لكتاب هللا، 

 ر هاح الُمخ  ، وزرعوا بهرة ا:نتفا    ي اللد  وال ف  المربي  الُمحتلتين.ونجحوا  ي كس
ولفت  ل  ين يع م ما كان يميُز ا:نتفا   األول ؛ ينها كانت ثورة مساجد ان للت من ساحات ومن 

 تحت ُلبب المساجد.
 12/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 مة معبر رفح الحدوديتِعّد إلطالق مبادرة لحّل أز  "الشعبية" .11

، ينها  ي صدد   الق مبادرة لحأ  «الجبه  الشعبي  لتحرير  لس ين»يعلنت :  تحي صب اح -غزة 
يزم  معبر ر ل الحدودي المملق  ي صورة شبف تام  منه عامين ونصإ العام، م الب  بتشكيأ ليادة 

دة لدعم انتفا   اللد .  و ني  موح 
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جميأ مزار، خالأ احتفاأ جماايري  ي هكرن ان اللتها « لشعبي ا»ولاأ ع و المكتب السياسي لل 
الحفا  عل  استمراري  ا:نتفا   يت ل ب تو ير مجموع  من الركائز » ي مدين  غزة يم ،  ن  48الل

دة  السياسي  والميداني  وا:لتصادي  وا:جتماعي  عبر تو ير الحماي  السياسي  لها، وتشكيأ ليادة موح 
 «.اري  اإلجهاو وا:حتواعلمواجه  كأ مش

للحفا  عل  ا:نتفا   »وحو  الجمي ، خصوصًا اللون الو ني  واإلسالمي ، عل  بهأ الجهود 
ل  و الب، وس  اتا ات المئات من ينصار «. وتصعيداا حت  تصبل لها جهور عميل  ومتأص 

ادي المولت لمن م  علد اإل ار اللي»الهين حملوا راياتها الحمر ويعالم  لس ين، بل « الشعبي »
التحرير، وتشكيأ مجل  و ني جديد ينهي ا:نلسام ويلمي اتفاق يوسلو بكأ التزاماتف السياسي  

 «.وا:لتصادي ، ألن التاريخ لن يرحم من يتخاهأ يو يع  أ اه  ا:نتفا  
من خالأ  رورة تو ير  رادة سياسي  حليلي  إلنهاع ا:نلسام واستعادة الوحدة الو ني ، »وشد د عل  

تنفيه ما تم ا:تفاق عليف  ي اللاارة، لو   حد  لمعاناة النا  وحأ  األزمات العالل   ي غزة ومنها 
: يعلأ ين يبل  مليونا  لس يني  ي سجن كبير وراين  للمنلسمين. »ويكد ينف «. معبر ر ل

لحأ  يزم  معبر  والشعبي ، بالتعاون م  عدد من اللون والفصائأ الو ني ،  ي صدد   الق مبادرة
 «.ر ل

تمليب مصلح  الشعب  وق كأ المصالل، ونلوأ للمنلسمين: »بل « حما »و «  تل»و الب حركتي 
كف  راانًا خاسرًا عل  اه  السل  ،  السل   ليست دائم  واي عبر التاريخ كانت مهلك  لكأ من 

 «.يتجاوز مد الجمااير
النصر لادم : محال ، وين شالأ الدم »ل  بأن وخا ب شباب انتفا   اللد  لائاًل  ن عليهم الث

«. الهادر لن ي ي  اباًع، وكونوا عل  يلين ين  صراركم ون الكم يلصران المسا   ل ريق التحرير
الل ي  وجعلت لادة العالم يهرولون لحماي    ل ا:نتفا   يعادت ا:عتبار »وشد د عل  ين 

د يسلوبًا ن اليًا جديدًا كشفت الجانب اإلبد»، معتبرًا ينها «ا:حتالأ اعي للشباب الفلس يني الهي جس 
مو وعف األسا  واو ا:حتالأ   ل  رو  يف  رادتف عل  ليادتف، ويعاد  بيع  الصراج 

ف مزار رسال   ل  «. اإلسرائيلي  ألكم خاب،  ا:نتفا   »بالحأ  السلمي، لائاًل  ن « الواامين»ووج 
الفكر التكفيري الممو أ غربيًا لنشر تعاليم »وانتلد مزار بشدة، «. مستمرة ولن يست ي  يحد  يلا ها

 «.الحلد والكرااي  وال المي ، إلحبا  يي يمأ بصحياع مشروج عربي نه وي
  13/12/2015، الحياة، لندن
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 سعدات بذكرى انطالقة الجبهة الشعبية: االنتفاضة نضال لتحقيق االستقالل .11
تحرير  لس ين األسير، يحمد سعدات،  ي رسال  لف من داخأ لاأ األمين العام للجبه  الشعبي  ل

للجبه ،  ن "انتفا   الشعب الفلس يني وملاومتف  د ا:حتالأ  48سجنف، بمناسب  ا:ن الل  الل
اإلسرائيلي، اي ن اأ استراتيجي متواصأ من يجأ تحليق حلم الشعب الفلس يني  ي ا:ستلالأ 

را ي  حليلي  غير عنصري ، ب رد المشروج الصهيوني من التام، الهي يؤس  لو:دة دول  ديمل
 جهور ".  

ويكد سعدات  ي رسالتف التي نللها مول  الجبه  يوم يم  الجمع ، ين التأكيد عل  اها الن اأ يأتي 
 ي ملابأ الدعوات لاللتفاإ عل  اه  ا:نتفا  ، يو تدجينها وتحويلها  ل  خ وة تكتيكي  للعودة 

لها من ملاوم  شعبي  شامل   ل  ملاوم  سلمي .لدوام  التسوي    وتحت شعارات   فا   تحو 
 ي حين شدد يمين عام الجبه  الشعبي  عل  ين اه  ا:نتفا   تشك أ مخرجًا للليادة الفلس يني  
المتنفهة من دائرة اإلرباح والمراوح  والمراان  عل  يواام المفاو ات والتسوي  بالرعاي  األميركي ،  ه 

التفكير الهي ما زاأ ين ر لإلدارة األميركي  بشريح وصديق للشعب الفلس يني، ويحاوأ تحييداا  ن 
يو كسبها  ل  جانب ن اأ الشعب الفلس يني، او تفكير منملق : يراعي حرم  الدم الفلس يني 

 الهي ينزإ  ي شوارج الو ن.
تكام  ل  المراجع  النلدي  الجريئ   ي حين، نو   ل  ين الولائ  يكدت ينف من غير الممكن بدون ا:ح

لمسيرة الشعب الفلس يني السياسي  والعمأ عل   عادة بنائها عل  لاعدة استخالب العبر من اه  
سناد ا:نتفا   الشعبي ، والثل  بلدرة الجمااير الفلس يني  وال الات التي  األخ اع، وصوً: لدعم واا

 المشروج الصهيوني  تمتلكها عل  دحر العدوان وتحليق النصر عل  
ولفت سعدات  ل  ين ا:نتفا   الحالي  جسدت الحال  ال بيعي  للشعب الفلس يني ومسار  الحليلي، 
وشك لت ردًا عل  ما يتعرو لف من جرائم بشع ، وعملي  لم  وممارس  عنصري  تستهدإ  م  

 اويتف الو ني  وحلف  ي ا:ستلالأ والحياة الكريم .
لجبه  عل  ين استمرار ا:نلسام والتعامأ م  جهود  نجاز المصالح  ب ريل   يما شدد يمين عام ا

لف ي  وليست عملي ، او  اان  للشعب الفلس يني، الهي يت ل   ل   ي اه  الصفح  السوداع، 
مؤكدًا، ينف بدون توحيد  الات الشعب الفلس يني وتحشيداا  ي خدم  ياداإ ا:نتفا  ، ستبل  

ب واإلجهاو ولالستثمار السلبي،  ثم  ارتبا  مو وعي بين استمراري  اه  معر   دائمًا للتهوي
ا:نتفا   وتصاعداا وبين الو   الفلس يني الداخلي واستلرار  ونبه الفرل  وا:نلسام وحال  التفرد، 

 والتمتر  خلإ الوحدة الو ني .
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فا تف، ومتمسح  ي حين، يكد سعدات عل  ين الشعب الفلس يني، واو مصمم عل  استمرار انت
بحلولف الو ني ،  صنف يؤكد مولعف ال بيعي المنسجم م  ن اأ اللون التلدمي  اإلنساني  العالمي   ي 
مواجه  لون ا:ستكبار العالمي ، والن اأ من يجأ ا:ستلالأ والسيادة وتحليق مبدي العدال  

ف ثلا    نساني  تؤس  للتعايا ا:جتماعي  والتكا ؤ، والمبني عل  التسام عادأ للثروات، والهي تحكم
والسالم ونبه الحرب وكا   يشكاأ اللهر وا:ستمالأ، واي مبادئ سامي  يرستها الجبه  الشعبي   ي 

 ن امها الداخلي واستراتيجيتها السياسي .
 12/12/2015، العربي الجديد، لندن

 
يرانغزة الحالية تقود للحرب في كل لحظة  أوضاعاحمد يوسف:  .12  قسامتدعم ال وا 

الحالي   ي ال ف   األو اجحما  الدكتور احمد يوسإ ن   ي حرك  لاأ الليادي: وكا:ت -غزة 
ا:نفجار  ي وجف   ل ول اج غزة من حصار وت ييق عل  الفلس ينيين لد تد   الشعب الفلس يني 

عتها لد تتس  رل  سرائيأمواجه  مفتوح  م    ل الحالي   األحدا تصأ  ينا:حتالأ غير مستبعد 
 لتشمأ ل اج غزة. 

عل  غزة ما تزاأ لائم    سرائيأالحروب التي شنتها  اثأر  ن ولاأ يوسإ  ي تصريحات لف اليوم
الممارسات   ل    ا  ل اج غزة،  يبناعوتتجسد  ي الحصار والب ال  و يق العيا الهي يعيشف 

مزيد من اليأ  لدن  ت يإ ينال ف  المربي  التي من شأنها  يبناعاليومي   د  اإلسرائيلي 
 بالتحرح لمحاول  تميير الوال  المرير  ي  لس ين. بديواالفلس ينيين الهين 

ل اج غزة لد تلودنا لحرب  يبناعولاأ "حما  : تتمن  الحرب ولكن ال روإ الصعب  التي يعيشها 
 تكون خالأ العام الملبأ. ينغير مستبعد  " نهارلادم  تن لق  جأة دون سابق 

 ي ال ف  المربي  واللد  منه بداي  شهر يكتوبر الما ي ما تسبب  ي  األحدا وتصاعدت 
 آ:إ الجرح .  ل    ا  ونساع،    فاأشهيدًا بينهم  120استشهاد يكثر من 

يران، يو ل الليادي  الخالإ حوأ الملإ السوري ما يزاأ  يوسإ ينوبشأن العالل  بين حما  واا
يلتصر عل  الجناح  اإليرانيالدعم  ين  ل ما  و هران، مشيرا يؤثر عل  العاللات الثنائي  بين ح

 العسكري لحما .
 ما تزاأ تلتزم بتلديم الدعم المالي واللوجستي والتدريبات لكتائب اللسام.  يران  نولاأ: 

داعم  للل ي    سالمي باعتباراا دول    يرانويكد عل  ااتمام حركتف بالحفا  عل  العالل  م  
سابق عهداا. وتداورت   ل لكن الملإ السوري ما يزاأ حجر عثرة لعودة العالل  الفلس يني ، 

 .2011السوري  عام  األزم العالل  بين حرك  حما  بسبب مولإ حما  من 
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 األسرنحركتف متمسك  بشرو ها لفتل ملإ   نلدن حما : لاأ  األسرن اإلسرائيليينوحوأ الجنود 
 اعتلالهم.  سرائيأ" ويعادت األحرارين خرجوا خالأ صفل  "و اع اله األسرنتتمثأ باإل راج عن كا   

وي اإ: الوسا ات لم تتولإ، يكثر من جه  زارت غزة مؤخرا و تحت الملإ وكان رد الحرك  
"الملإ بيد الجناح العسكري لحرك  حما  "اللسام" و: يمكن الحدي  بف  : بعد الفراج  ينوا حا 
 ".األحرارصفل  "و اع  يسرنعن 

 13/12/2015، وكالة سما اإلخبارية

 
 برهوم: اإلفراج عن أحد مرتكبي جريمة دوابشة إرهاب ممنهج .13

،  وزي براوم،  ن   راج محكم  ا:حتالأ اإلسرائيلي عن يحد حما لاأ النا ق باسم حرك  
المستو نين المرتكبين لجريم  حرق عائل  دوابش  يكبر دليأ عل  سياس  اإلرااب الممنهج الهي 

 مارسف حكوم  ا:حتالأ بحق الشعب الفلس يني.ت
وعد  براوم،  ي تصريل صحفي، اليوم األحد، اه  الخ وة تشجيعًا رسميًا عل  ارتكاب يبش  الجرائم 

 بحق يبناع شعبنا.
ويكد ين هلح يف ل انحياز األمم المتحدة والمجتم  الدولي للكيان اإلسرائيلي الهين لم يحركوا ساكنًا 

 اها اإلرااب اإلسرائيلي المن م والمعلن.  زاع استمرار
 12/12/2015، موقع حركة حماس

 

 : قدرات تتنامى وتؤرق االحتاللكتائب القّسام .14
مر الت وير العسكري لل"كتائب عز الدين اللسام"، الجناح العسكري لحرك  : غزة لل يوسإ يبو و ف 

ة السكاكين، وصوً:  ل  تنفيه "حما "، بمراحأ متعددة عل  مدار تاريخها،  من الحجارة وثور 
العمليات الفردي  باستخدام األسلح  البدائي ، وتفجير الباصات، وكمائن الموت  ي ال ف  المربي  
ول اج غزة، ويخيرًا تصني  الصواريخ البعيدة المدن واستخدام سالح ال يران للمرة األول   ي تاريخ 

 الصراج م  ا:حتالأ اإلسرائيلي.
الحصار اإلسرائيلي المفروو عل  الل اج منه عشر سنوات وادم السل ات وعل  الرغم من 

المصري  لألنفاق األر ي  م  غزة،  : ين "اللسام" تواصأ ت وير من ومتها العسكري  واألمني  
لات اإللليمي  والمحلي  التي تواجهها   اًل عن تالحق الحروب اإلسرائيلي .  محاول  تجاوز كا   المعو 
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ه العلوم السياسي   ي جامع  األم  بمزة، عدنان يبو عامر،  ن المسيرة العسكري  لل"اللسام" ويلوأ يستا
اتخهت خالأ مراحأ عمراا ن امًا متدرجًا حت  وصلت  ل  الشكأ الحالي، والهي ي مل من خاللف 
أ الجناح العسكري للحرك  من حرب العصابات  ل  مرحل  الجيا الن امي.  لادة "حما "  ل  تحو 

ويو ل يبو عامر،  ي حدي  لل"العربي الجديد"، ين الت و ر العسكري للجناح العسكري لل"حما " 
يدن لمنل ملاتلي الحرك  اإلسالمي  عامأ اإلبداج والت ور  ي األداع من خالأ الكمائن التي كانت 

عسكري  تُنفه  ي ال ف  المربي  ول اج غزة  ل  ين وصلت  ل  عمليات يسر ولتأ داخأ الموال  ال
 اإلسرائيلي .

ويؤكد ين "حما " تعلم جيدًا ين يحد ملومات بلاع وتمد د الحرك   ي المشهد الفلس يني، او الجناح 
العسكري الهي يشك أ جزعًا : يتجزي من عليدة الحرك  اإلسالمي  التي تأسست لبأ ثماني  وعشرين 

 اق كا   المجا:ت األخرن،  ي   ار عامًا. ويشير  ل  ين استثمار الحرك   ي اللدرات العسكري ، 
حرصها عل  تعزيز لدراتها العسكري  والميداني  كي تستمر بالتواجد بشكأ كبير والليام بدور يبرز 

 لتمير المعاد:ت م  ا:حتالأ.
ويلفت يستاه العلوم السياسي   ل  ين  الت و ر العسكري لل"اللسام" يدن دورًا كبيرًا  ي تعزيز مكان  حرك  

ا "  ي المشهد السياسي الفلس يني، ود    ل  التلارب بين الحرك  وبعو األ راإ اإللليمي  "حم
التي دعمت الجناح العسكري لت وير اللدرات العسكري . ويو ل يبو عامر ين  "حما " تعلم جيدًا 
ي ين لم  اللوة جزع يساسي من تواجداا وتلاربها م  الكثير من األ راإ  ي المشهد السياسي، وا

 تسع  بشكأ كبير  ل  تحويأ جناحها العسكري من  كرة حرب العصابات  ل  جيا ن امي.
ويبي ن ين  الوال  اإللليمي الهي تعيشف المن ل  العربي  وما جرن من مصر وعزأ الرئي  المصري 
محمد مرسي وحال  التوتر اللائم  بين "حما " والن ام المصري الحالي، يعوق  موحات الحرك  

 لدرات جناحها العسكري لتصأ لمرحل  الجيا الن امي. بت وير
من جهتف، يؤكد الباح   ي الشأن اإلسرائيلي ناجي الب  ، ين  الجيا اإلسرائيلي ين ر  ل  اللدرات 
زعاج دائم  ي  أ تنامي حال  العجز عن  العسكري  لحرك  "حما " عل  ينها ُتشك أ مصدر للق واا

 الل اع عل  "اللسام" بشكأ كامأ.
ويو ل الب  ، لل"العربي الجديد"، ين  اللادة العسكريين اإلسرائيليين باتوا يبحثون عن آليات للتعامأ 
م  "حما " عل  ينها لوة يمر وال  بعد  شأ الحروب الثالث  التي شن تها  سرائيأ عل  الل اج 

 ي  سرائيأ تن ر  بتحليق يي  مكاسب سياسي  وعسكري . ويلوأ الب    ن  المؤسس  األمني  والعسكري 
 ل  الت و ر العسكري الحاصأ  ي لدرات "اللسام"  ي اآلون  األخيرة وبشكأ خاب التجارب 

 الصاروخي  األخيرة عل  ينها مللل  بشكأ كبير للماي .
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ويبين ين  اللوة العسكري  لل"اللسام" يدت دورًا بارزًا  ي الصراج م  ا:حتالأ لكنها ا تلدت لل هير 
صًا بعد عزأ مرسي من الحكم  ي مصر ووصوأ عبدالفتاح السيسي للحكم وحال  السياسي، خصو 

التوتر اللائم  م  الن ام المصري الحالي. ويلفت الب    ل  ين  "اللسام" من خالأ الت ور العسكري 
رغم اللائم حاليًا، يصبحت ُتشك أ لللًا مستمرًا للمن وم  األمني  اإلسرائيلي   ي اآلون  األخيرة، عل  ال

من حال  التهدئ  بعد الحرب األخيرة عل  الل اج،  : ين التحدي  المتواصأ للمن وم  اللتالي  يؤكد 
 عل  ين "اللسام" باتت لريب  من الوصوأ لمرحل  الجيا الن امي.

 12/12/2015، العربي الجديد، لندن
 
 بغزة األمنية هزةلألجالمحرر توفيق ابو نعيم القائد الجديد  األسير: و"رأي اليوم" "سما" .15

وكال  "سما" لكشفت مصادر  لس يني   ، ينغزة، من 12/12/2015، وكالة سما اإلخباريةهكرت 
 األمننعيم  ائد للون  يبوالمحرر تو يق  األسيردة حرك  حما  عينت الي ينمساع اليوم عن 

بو شرخ" الهي   صالحالداخلي والشر   خلفا للواع " األمنالداخلي  ي ل اج غزة والتي ت م جهاز 
عاما  22 ي سجون ا:حتالأ  يم ينعيم  يبو ينتم تعيينف وكيال لوزارة المواصالت بمزة. ويهكر 

 األخيرة." شالي  األحرارسراحف  ي صفل  "و اع  وي لق
، 14/5/1989" لد اعتلأ منه المحرر "ابونعيم األسير ي غزة  األمني  لألجهزةاللائد الجديد  ينويهكر  

 . األخيرة األحراري لق سراحف  ي صفل  و اع  ينحكما بالسجن المؤبد مدي الحياة لبأ وكان يل ي 
وعمأ ممثاًل للعديد من السجون  الناش ين،احد عمداع الحرك  األسيرة واحد ليادات السجون  ع دوي

 واو احد ي راد المجموع  التي ينتمي  ليها األسير المحرر يحي  السنوار واألسير  ويل ،لسنوات 
 مشته . روحيالمحرر 

 ن ،  أن ”ريي اليوم“لل  لاأ مصادر خاص ، من رام هلل، ين 12/12/2015، رأي اليوم، لندنوي ا ت 
حرك  حما  التي تتحكم بأجهزة األمن  ي ل اج غزة، اتخهت لرار جديد ي اإ  ل  سلسل  اللرارات 

األمني  والشر ي  التي تعمأ  ي  األجهزةالتي اتخهت منه عدة يشهر، بصجراع تدوير واس   ي ليادة 
 غزة.

ودون اإلعالن رسميا حت  اآلن عن التميير الكبير  ي ليادة األمن، اناح من يؤكد ينف يشمأ خروج 
 مسؤوأ يمني كبير جدا، وتعيينف  ي منصب مدني آخر كبير.

ات وينب ا:ستبداأ عل  تعيين مسؤوأ جديد لهها المنصب األمني، وتتردد عدة يسماع من لياد
بتولي اه  المسؤولي  األمني  او يحد لادة حما    ن األو رالحرك ، غير ين التأكيدات تلوأ 

 المحررين  ي صفل  تبادأ األسرن األخيرة م   سرائيأ.
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الخاص ،  صنف سيكون ” ريي اليوم “و ي حاأ نفه اها اللرار الهي تداولتف ليادة حما  حسب مصادر 
 خاص   ي  أ المرحل  الحالي . التميير األكبر  ي ليادة األمن

  نيحد الموال  المحسوب  عل  حرك   تل، والهي يتعمد نشر األخبار التي تهاجم حرك  حما ، لاأ 
جمي    دارةاها التعيين الجديد يأتي  ي سياق خ   حما  لتشكيأ وتكليإ حكوم   أ تتول  

ما تم التوا ق عليف م  الفصائأ المؤسسات الحكومي   ي ل اج غزة و لًا لرؤي  حما ، بعيدًا عن 
التكليإ والتعيينات لبعو الوزراع ليتسلموا   جراعاتالو ني ، وين هلح يأتي من خالأ البدع  ي 

 الما ي. األربعاعحلائب وزارات متعددة، ويبدي هلح اعتبارًا من يوم 
األمن وهكر المول  الفتحاوي ينف بموجب هلح عين اللواع صالح يبو شرخ، واو مسؤوأ لون 

، كوزيرًا لالتصا:ت والمواصالت ”جهاز األمن الداخلي وجهاز الشر  “الداخلي، والملصود بها 
 لملإ يمني خاب بوزارة الداخلي . باإل ا  

واللواع يبو شرخ كان من يوائأ من تولوا مهام يمني   ي حكوم  حرك  حما  التي شرعت يمنيا 
حما  المسؤولي  عل  غزة بعد اللتاأ الكبير الهي  وعسكري  بصدارة ل اج غزة منه ين تولت حرك 

 .2007الموالي  لحرك   تل  ي يونيو من العام  األمنخا تف  د لوات 
ورسميا بدي الكثيرون  ي ل اج غزة بتداوأ اه  الرواي  التي تتحد  عن التميير، وانا  ي ال ف  

، حي  تريد  تل ين يتم نشر رسمي المربي  لم يعلق مسؤولي السل   وحرك   تل عل  التعيين الجديد
 لهه  األنباع حت  ترد بهجوم عل  حرك  حما ، باتهامها بتجاوز تفاامات المصالح .

الداخلي، بعد ين عينت  األمنوسبق اها اإلجراع ين عينت حرك  حما  مؤخرا لائدا جديدا لجهاز 
ر الشر  ، مسؤو: عن  دارة المسئوأ السابق لف مشر ا عل  وزارة الداخلي ، وكهلح عينت نائب مدي
لكن دون ” المخابرات العام “المعابر، وكان هلح بعد ين شكلت حما  جهازا يمنيا جديدا تحت اسم 

 ين يكون لف عالل  بجهاز المخابرات الهي يلود  اللواع ماجد  رج  ي ال ف  المربي .
الشر ي  م ل  العام  و ي اها اإل ار يي ا من المتول  ين يتم  جراع تدوير  ي  دارات جهاز

 الملبأ.
 

 إلى عائلته"شاؤول" معاريف: حماس أرسلت رسالة ُكتبت بخط األسير  .16
نشرت صحيف  معاريإ العبري  رسال  زعمت ينها وصلت عائل  الجندي "اإلسرائيلي" : الريي –غزة 

  ي غزة، يرسلتها حما  عبر وس اع. األسيريرون شاؤوأ بخ  ابنها 
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الصحيف  صباح اليوم ين حما  تواصأ حربها النفسي   ي محاولً  منها وجاع  ي تلرير نشرتف 
إل الق مفاو ات لتبادأ األسرن، وهلح من خالأ جعأ والدي شاؤوأ يمارسوا  مو ا عل  

 الحكوم  للدخوأ  ي المفاو ات.
 نص الرسالة:

، اكتشفت ينف لي  )يمي المالي ( ُكتب )ينا يسم  الم ر يتسال  من حولي لكنني : يرا  و: يشعر بف
 من حلي منه ين ُيسرت، ينت ر يي خبر يفرحني ويعيدني  ليكم(

عرو الرسال  وكأنها كتبت لبأ عدة ييام. )ينا يريد التحرر من األسر( يلوأ )لن ينكر ينهم حما  ت
يعاملونني بل إ، لكن شعور ينكم نسيتموني وينكم : تكترثون بي اها الشعور يملئ للبي خوإ 
و ائل . واألمر الهي يلززني يكثر او ينني يعتلد ينكم ستتركونني لسنوات  ويل  مثلما  علت 

 كوم  بالجندي جلعاد شالي (الح
من شتاع لاسي مثلما كان العام الما ي،  ويخاإوورد يي ا  ي الرسال  )يمي، بديت الشعور بالبرد 

اأ للبح الحنون يلبأ ين يبل  بعيدا عنح  يل  اه  الفترة؟ يمي، مت  تتصر وا وتعملوا من يجلي؟ 
للد  حكومتنا؟عودات  ارغ  من لبأ اأ تلبلوا بأ:عيب سياسي  تلعب بكم؟ اأ ستوا لون عل  و 

وعدونا  ي الجيا ين نعود  ل  بيوتنا ويمهاتنا سالمين ومعا ين، لكنهم تركوني، هابوا ولم يفعلوا شيئا 
 ألجلي، اكتشفت من آسري ينني لن يعود لبأ   الق سراح يسراام(

 يورون شاؤوأ ينهي رسالتف بتوسأ لوالديف: )يمي، يبي ي لب العمأ ألجلي(.

 13/12/2015، الة الرأي الفلسطينية لإلعالموك

 

 بيت لحم: "الشعبية" تحيي ذكرى انطالقتها بمسيرة ومهرجان جماهيري .17
يحيت الجبه  الشعبي   ي مخيم الدايش  بمحا    بيت لحم،  حسن عبد الجواد و عيس  سعد هللا:

، األول نوي  لالنتفا   يم ، الهكرن الثامن  واألربعين :ن اللتها، التي تزامنت م  الهكرن الس
بمسيرة جماايري  حاشدة، ان للت من يمام صرح الشهيد  ي مخيم الدايش ، وتلدمها المئات الهين 

الفلس يني  ورايات الجبه ، و: تات عليها صور لادة الجبه ، جورج حبا، واألمين  األعالمر عوا 
ور شهيدي الجبه   ي مخيم علي مص ف ، وص يبوالعام للجبه  احمد سعدات، واللائد الشهيد 

 الدايش ، معتز زواارة ومالح شااين.
وجابت المسيرة الجماايري  شوارج ويزل  مخيم الدايش  مرورا بال ريق الرئيسي، ودوار بوتين، والد اج 

مهرجان  يليممدخأ المخيم الرئيسي، حي    ل المدني، ومنزلي الشهيدين زواارة وشااين، وصو: 
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ي  صائأ العمأ الو ني واإلسالمي، و عاليات المؤسسات الو ني   ي جماايري بح ور ممثل
 المحا   ، وليادات وكوادر الجبه  الشعبي ، وياالي الشهداع واألسرن، وحشد من الموا نين.

 واألربعيننحييكم  ي الهكرن الثامن  »وائأ خليأ، كلم  الجبه  لاأ  يها « الشعبي »ويلل  يحد كوادر 
عل  الثوابت الو ني  وو ي   يمين لشعبي ، التي  لت  لس ين بوصلتها، و: تزاأ :ن الل  الجبه  ا

، واألاداإ التي  ح  األم التحرير والعودة والديملرا ي  والتلدم ا:جتماعي والعدال  ووحدة  ألاداإ
 «.شعبنا يبناعو: يزاأ اآل:إ من  يجلهامن 

وصمود  وملاومتف، ينف األمين  يبنائفانف بدماع  يخرنويكد ين الشعب الفلس يني الملاوم يثبت مرة 
ول موحاتف ولل يتف العادل ،  هو يتحدن كأ ال روإ الصعب ، مشيرًا  ل   ألادا فالو ي والحار  

 ول يتف وحلولف  ي ميادين المواجه ، :  ًا حال  ا:نلسام. وير فوحدتف ووحدة بنيتف ونسيجف 
نم  حياة، وال  توسي  وتصعيد الهب  الشعبي ،   ل   تحويأ يعماأ الملاوم  الشعبي  ل ودعا 

الليادي المؤلت  لإل ارومواجه  ا:حتالأ، وال  و   حد لحال  ا:نلسام، وعلد اجتماج  وري 
عادة بنائها عل    و ني  ديملرا ي . يس لمن م  التحرير لتنفيه ا:تفالات الو ني  واا
كماأ كلم  لجن  التنسيق الفصائلي  ي والل  ممثأ حزب الشعب  ي محا    بيت لحم خ ر 

المحا   ، موجها التحي  للجبه  الشعبي   ي هكرن ان اللتها، مؤكدا ين الجبه  كانت وما زالت 
 صيال و نيا رائدا ر   راي  الكفاح والن اأ وحمأ عل  الدوام خيار الملاوم ، ونا أ من اجأ 

 الحري  والعودة وا:ستلالأ.
العام المؤس  جورج حبا، والشهيد  األمينلجبه  الشعبي  و ي ملدمتهم ويشاد بت حيات كوادر ا
خالدة  األسيرةالعام احمد سعدات وع وة المكتب السياسي  األمين واألسيراللائد يبو علي مص ف ، 

 جرار.
رب تنا  ي  صائأ العمأ الو ني بالجبه  الشعبي  عاللات كفاحي  و يدة تجلت بو وح »ولاأ: 

 ات الن الي  المتعالب  التي مرت بها ل يتنا الفلس يني ، وللد عر نا ر اق الجبه  عبر مختلإ المح
من م  التحرير الفلس يني  رغم    ارالشعبي  ينحازون دائما لوحدة الشعب الفلس يني  ي 

جانب العماأ والكادحين وحلوق المرية   ل ، وعر نا الجبه  الشعبي  تلإ يدائهاالمالح ات عل  
 «.أ الفلراع والمهمشينوالشباب وك

:ن الل  الجبه   48و ي نابل ، شارح المئات، يم ،  ي مسيرة جماايري  حاشدة  ي الهكرن الل
 الشعبي ، جابت شوارج المدين  الرئيسي  وميدان الشهداع والنصب التهكاري لشهداع الجبه .

 لشهداع.وحمأ المشاركون يعالم  لس ين ورايات الجبه ، وصور األمناع العامين وا
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تعتبر مح   ان الق جديدة  ي مسيرة الكفاح الو ني « الشعبي »ولاأ المشاركون  ن هكرن تأسي  
المديد،  د احتالأ استي اني عنصري عدواني توسعي  لصائي باتت  اشيتف صريح  معلن ، وباتت 

 ي الكفاح  حليلتف عاري  يمام كأ العالم، مشيرين  ل  ين الهب  الجماايري   تحت مسارًا جديداً 
 الو ني، وو عت عالم  مميزة عل  ال ريق.

وشارح مئات الموا نين، يم ،  ي مسيرة للجبه  الشعبي  لتحرير  لس ين،  حياع للهكرن الثامن  
 واألربعين :ن اللتها.

 غرب مدين  غزة.« دوار األمم المتحدة»وان للت المسيرة من مفترق السرايا  ي حي الرماأ وحت  
  مركزي  للليادي جميأ مزار ع و المكتب السياسي للجبه ، يكد خاللها ين الجبه  وانتهت بكلم

 ستبل  و ي  ألبناع الشعب الفلس يني، وستكمأ مسيرة الجهاد وملاوم  ا:حتالأ اإلسرائيلي.
وشدد مزار عل  ين ا:حتالأ يحاوأ تمرير مخ  اتف عبر توسي  البؤر ا:ستي اني ، واا الق 

 لمستو نين مستماًل انشماأ العالمين العربي والدولي بأو اعهم الداخلي .العنان إلرااب ا
ويو ل مزار ين ا:حتالأ يسع   ل  تصفي  الل ي  الفلس يني ، لكن انتفا   اللد  التي يشعلها 

 «.يواام ا:حتالأ بتحليق يادا ف»الشبان بال ف ، يولفت 
 وان اإلسرائيلي والصمت الدولي اتجااف.وردد المشاركون  ي المسيرة الشعارات المنددة بالعد

 ي ساح  الشهيد اللائد يبو علي مص ف   ي  48شعل  ان اللتها الل الشعبي ،كما يولدت الجبه  
 مخيم شاتيال.

وان للت مسيرة كشفي  وجماايري ، جابت شوارج ويزل  مخيم شاتيال، وتم و    كليأ من الزاور 
  الفصائأ، والجمعيات، وياالي مخيم شاتيال، وبح ور عل  ي رح  شهداع مخيم شاتيال، بمشارك

 و د من يصدلاع الجبه  الشعبي  من البرازيأ وتشيلي.
ووجف ع و اللجن  المركزي  الفرعي  للجبه  الشعبي ، مسؤولها  ي بيروت  ؤاد  اار، باسم األمين 

  الجبه  الشعبي ، للا ل  :ن الل 48العام للجبه  يحمد سعدات، التحي  والتلدير لمناسب  الهكرن الل
 ت وأ من الشهداع.

 و الب بصنهاع ا:نلسام الفلس يني، والعمأ المشترح للحفا  عل  الوجود الفلس يني.
 13/12/2015، األيام، رام هلل

 

 سياسيون يؤكدون صعوبة المرحلة ويحذرون من تداعيات عدم االحتكام لصندوق االنتخابات .18
ياسيين صعوب  المرحل  الحالي  التي يعيشها الشعب الفلس يني يكد عدد من الس عيس  سعد هللا:

 بسبب ا:نلسام وانتكاس  الربي  العربي وتور  الدوأ العربي   ي مشاكأ داخلي .
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وحهر اؤ:ع من تداعيات اه  المشاكأ وعدم اللجوع  ل  صندوق ا:نتخابات للخروج من الوال  
 لسياسي والت رإ اإلسرائيلي.الفلس يني المعلد والمأزوم بسبب ا:نلسام ا

واعتبر اؤ:ع ين استمرار وتفالم األزمات سيف ي حتمًا  ل  تميير الوال  ربما  ل  األسوي، داعيين 
  ل  الجلو  الفوري لحأ مشكل  معبر ر ل.

جاع هلح خالأ ورش  عمأ ن مها تحالإ السالم الفلس يني  ي مدين  غزة، يم ، بعنوان 
الفلس يني   ي  أ المتميرات اإللليمي  والدولي " بح ور العشرات من "المستجدات عل  الساح  

 السياسيين وممثلي األحزاب والكتاب و لب  الجامعات.
و ي كلم  لف لاأ الليادي  ي حرك  حما  الدكتور يحمد يوسإ:  ن  سرائيأ استثمرت حال  ا:نهيار 

ف  المربي  واللد  ويمعنت  ي العربي من يجأ  دارة ال هر ألي حلوأ ومكنت وجوداا  ي ال 
  رب وحصار ل اج غزة.

ولاأ:  ن الو   الفلس يني الداخلي يحوأ دون وجود يي تلدم  ي مواجه   سرائيأ عل  كا   
 الصعد، واها ما ساام  ي تداور األو اج.

يعًا ويكد يوسإ ين ما يجري  ي الدوأ العربي  : يسر و: يخدم الل ي  الو ني  الفلس يني  ألنها جم
 تور ت  ي المشاكأ.

وللأ يوسإ من يامي  التدخأ الدولي  ي التخفيإ عن الشعب الفلس يني لعدم جديتها وااتمامها 
 األكبر بالل ايا الدولي  األخرن.

وي اإ:  ن الرئي  محمود عبا  يعيا والعًا لاسيًا وصعبًا  ي  أ ال روإ المحي   والت رإ 
 اإلسرائيلي.

نجاز المصالح  او ي  أ رد عل  كأ واعتبر يوسإ ين ا:اتم نهاع ا:نلسام واا ام بالو   الداخلي واا
 ال روإ الحالي .

نما بتفاامات وجلس  حوارات بين  ولاأ يوسإ:  ن حأ يزم  المعبر : تحأ من خالأ تصريحات واا
األ راإ المعني ، مبينًا ين اشترا  ين تأتي حما  صاغرة لتسليم المعبر او يمر خا ئ وغير 

 .مجدي
وللأ الليادي الحمساوي من يامي  ال م  عل  الشارج من خالأ استمرار  غالق المعبر لتثوير ، 

 مؤكدًا ين يي  محاول  إله:أ حما  لن تنجل.
وي اإ:  ن حما  لن تر   بصخراجها من اللعب  السياسي  مهما كان األمر معتبرًا ين ما يثير 

 .حوأ ل ي  المعبر مؤخرًا يأتي  ي اها اإل ار
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و ي كلم  لف لاأ سفيان يبو زايدة وزير األسرن السابق:  ن الشعب است اج ين يتملب عل  الكثير 
من الصعاب التي واجهتف منه ان الق الثورة ولكن  ي السنوات األخيرة مر الشعب ب روإ لاسي  

 بسبب ا:نلسام وتشرهم الليادة الفلس يني .
نما تراج  اإلنسان الفلس يني وخصوصًا  ي ل اج وي اإ:  ن المشكل  ليست  ي تراج  الل ي  و  اا

 غزة الهي يد   من كأ مناحي حياتف ثمن ا:نلسام والمناكفات.
ويشار  ل  ين استمرار  غالق معبر ر ل او وصم  عار  ي جبين الجمي ، م يفًا: انف : يوجد 

 مبرر لمصر بأن تملق المعبر حت   ي  أ ال روإ التي يعيشها الفلس ينيون.
كنف :م بشدة األ راإ الفلس يني  التي تحوأ دون تلديم التناز:ت من اجأ  تل المعبر وتفويت ول

  رص  استمرار  غاللف.
ولاأ يبو زايدة:  ن المعبر لن ي أ ممللًا لو كان اناح اتفاق يو تفاام  لس يني داخلي حوأ آلي  

  تحف.
ل رإ ما، مشيرًا  ل  ين المشكل  يعمق وي اإ يبو زايدة:  ن المشكل  لن تحأ بتحميأ المسؤولي  

 من هلح.
 يزمتفويشار يبو زايدة  ل  وجود خار    ريق مصري  إلخراج الو   الفلس يني الراان من 

وتت من ثال  مراحأ: تبدي المرحل  األول  بتحليق مصالح   تحاوي  داخلي  ومن ثم مصالح  بين 
معبر ر ل بشكأ دائم وتنتهي الخار   بصجراع  تل وحما  يتبعها تشكيأ حكوم  وحدة و ني  و تل 
 انتخابات تشريعي  ورئاسي   لس يني  لتجديد الشرعيات.

  13/12/2015، األيام، رام هلل

 

 «  األونروا»والمنظمة لمواجهة أزمة لتحالف القوى الفلسطينية ورقتا عمل لبنان:  .19
األممي بتأسي  وكال  األونروا  ي  غداة الهكرن السادس  والستين لصدور اللرار: ري ت نعيم - صيدا

الصادر  ي الشهر  194عاما عل  صدور اللرار  67وعشي  هكرن مرور  1949كانون األوأ عام 
الواجه  من   ل ديارام، تلدمت   ل واللا ي بعودة الالجئين الفلس ينيين  1948نفسف من العام 

ل  الالجئين الفلس ينيين حت  باتوا جديد تداعيات األزم  المالي  التي تعصإ بوكال  األونروا ع
يكون   نالحياتي  والمعيشي  متوجسين من  يو اعهمتم   يساسي ل اعات   ل يتخو ون من انتلالها 

  ل وحي عل  ل ي  اللجوع الفلس يني وصو:  يساسيدوراا كشااد  إللماعملدم   األونروا ي عاإ
 ش ب حق العودة.
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لفلس يني  ممثال بأمين سر  مسؤوأ حرك  حما   ي لبنان علي و ي اها السياق تلدم تحالإ اللون ا
سر الساح  اللبناني   ي  تل والمن م   تحي  بأمينبرك ، و صائأ من م  التحرير الفلس يني  ممثل  

ورل  عمأ تعبر  يي ااألونروا التي كان لها  ازمفالعردات بورلتي عمأ ت منتا رؤيتهما لمواجه   يبو
الخ يب ممثال مدير عام   براايمبها مدير الوكال   ي من ل  صيدا الدكتور  عن وجه  ن راا تلدم

 ي لبنان ماتيا  شمالي. جاع هلح خالأ حلل  نلاا ن مها مكتب شؤون الالجئين  ي  األونروا
الالجئين عل  وال   وتأثيراتهاتلليصات األونروا " ي لاع  بلدي  صيدا تحت عنوان  حرك  حما 

بمشارك  وح ور ممثلين عن مختلإ الفصائأ واللون الفلس يني  ومؤسسات  "نانالفلس ينيين  ي لب
 المجتم  المدني واألالي الفلس يني.

استهأ مسؤوأ مكتب شؤون الالجئين  ي حرك  حما   ي لبنان ياسر علي الحلل  بكلم  استعرو 
ماليين  5يتها ألكثر من الوكال  تلدم خدماتها ورعا ين  ل   أشارومجا:ت عملها  األونروا نشأة يها 

البني  التحتي   وتأايأوالتو يإ والن ا    واإلغاث :جئ  لس يني  ي مجا:ت التعليم والصح  
الما ي تحت و أة عجز  ييارالتي بديت باتخاهاا منه  اإلجراعات  ن  ل والمساكن وغيراا، : تا 

 مليون دو:ر تم  عصب حياة الالجئين. 101مالي لدر بل
المنسق العام لتجم  عائدون جابر سليمان الجلس   لدم علي برك  الورل  األول  و يها رؤي  ثم تري  

الليام ببرنامج تحرح دبلوماسي  :، والتي تت مناألونروا ازمفالتحالإ الفلس يني  ي مواجه  
عبر تو ير الدعم المالي الالزم،  األونرواتداور عمأ   يلاإ لس يني لح  الدوأ الصديل  عل  

عدادو  من داخلها  األونروااستراتيجي  و ني  لدعم حق العودة وو   برنامج تحرح للتأثير عل   اا
الوثائق  يصحابومحي ها الفلس يني والدوأ الم يف  والمانح . وتسجيأ الفلس ينيين من غير 

 وتوسي  مساح  المخيمات ولاعدة المانحين.
ت وير حماي  الالجئين »  ل إ بند لانوني يدعو وكان : تا  ي الورل  التي لدمها برك  باسم التحال

 األونروا  ل اختصاب الحماي  اللانوني  الموكوأ   ل اختصاب الحماي  الجنائي     ا  من خالأ 
، كما  البت « ي مواجه  ما يتعرو لف الالجئون من انتهاكات وخصوصا  ي سوريا لإلسهاموهلح 

ماعي  لالجئين ملابأ ما تلوم بف الفصائأ الفلس يني  من الورل  الدول  اللبناني  بتلديم خدمات اجت
  ي المخيمات. يمن دور 

اعتماد موازن    ل العردات الهي لدم الورل  الثاني  باسم  صائأ المن م   يبومن جهتف دعا  تحي 
التبرج  يمبدحاج  الالجئين عل  كا   المستويات ولي  عل    ل المتحدة تستند  األممثابت  من لبأ 

و عإ  ي الموارد المالي ، وزيادة حص  الدوأ العربي   ي  ويزماتاللائم وما يصاحبف من مشاكأ 
المساعدات الملدم  لألونروا، والحوار المستمر والتواصأ الدائم م  الوكال  والحفا  عل  مؤسساتها 
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ت وانعكاساتف وحمايتها والتحرح السلمي المؤثر والهادإ، وعلد للاع و ني لمنالش  مو وج التلليصا
 ي مخيم نهر  لإليجاراتبالنسب   األولوياتعل  الشعب الفلس يني والخروج بمولإ موحد وتن يم 

عادةالبارد،  يجادبناع المخيمات المدمرة  واا لحين عودتهم وال لب من الدول   ألبنائهامنازأ :ئل   واا
الحلوق المدني  وا:جتماعي   اعوااع ، اإلعماراللبناني  تلديم الدعم للمخيمات والسماح بدخوأ مواد 

 لالجئين.
 األونروالمركز العودة لندن علي اويدي لدم مدير  اإللليميو ي الجلس  الثاني  التي تراسها المنسق 

  ل   أشارالمدير العام ماتيا  شمالي  باسمالخ يب ورل  الوكال    براايم ي من ل  صيدا الدكتور 
اها المو وج عل  انف ترشيد   ل ألنها تن ر »الخدمات  تلليب»تحف  عل  تعبير الوكال  ت  ن

 :ستعماأ األمواأ الموجودة  ي البرامج المحددة.
. ولاأ: كان لدينا عجز متول  2021-2016األونروا تعد للخ   الخمسي   ين  ل ولفت الخ يب 

و:ر واها مليون د 80  ل الشهر تلريبا وصلنا  ولبأ حواليمليون دو:ر.  140ولي  موجودا او 
المانحين لم يخف وا  ينوكشإ عن  عجز مستمر تسع  الوكال  :ن تتخ ا  م  المانحين.

  ل ما يؤدي  %30  ل  25ولكن عدد الالجئين يزيد عل   % 15مسااماتهم بأ بالعك  زادت عل  
م مفوو العا ين  ل عدم توازن بين المبالغ المرصودة من لبأ المانحين وما بين الحاجات. ولفت 

يجوأ حاليا عل  دوأ لم تكن مدرج   من المانحين لجهب اه  الدوأ ألن تكون مانح  باستمرار 
 لألونروا.

مخالإ للانون األونروا الهي يشمأ  ل  كأ  1967توسي  الخدمات لتشمأ  لس ينيي العام  ين ورين
ق المركزي مهم  كرة الصندو  ينواعتبر  . سرائيأكان يسكن  لس ين التاريخي  ما لبأ ليام  :جئ

 ازمفولكن لف سيئات كثيرة، ألن األونروا اي من م  غير مستلرة وينتهي سبب وجوداا بحأ 
يكون جزعا من التمويأ ثابتا وسنويا واو يعمأ عل   ينالمفوو العام  رح  ين  ل الالجئين مشيرا 

ال  تلوم بتم ي  بين السياس  الصحي  المعتمدة : تعتبر تلليصا، وان الوك ين  ل . ولفت األمراها 
 ي المستون الثاني الهي : تتعدن الفاتورة ا:ستشفائي   يف المليون ليرة لبناني  و ي  % 95و 85

 .%60  ل  50الولت نفسف ر عت مساامتها  ي المستون الثال  من 
عد تس  انف ب ريننهر البارد ولكنف   عمار  عادةمن ميزاني   %65تامين   عادةاألونروا  ين  ل  ويشار

 ي اها المخيم خاص   ي  أ   وارئنبل  نعمأ بن ام  ينسنوات عل  تلح األحدا  : يمكن 
 ي الجزع  اإلعمار: نحن بصدد و   دراس  شامل  لكيفي  استكماأ زم  السوري ، ولاأوجود األ

 المتبلي من نهر البارد.
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محمد الشولي ورئي   اناإلنسكما تلدم كأ من مسؤوأ العاللات العام   ي مؤسس  شااد لحلوق 
العلي بورلتي عمأ حوأ تداعيات تلليصات خدمات األونروا   براايملجن   لس ينيي سوري   ي لبنان 

 وولإ المساعدات للنازحين الفلس ينيين.
  13/12/2015، المستقبل، بيروت

 

 "اعتقال فتى بدعوى تخطيطه لعملية طعن في مستوطنة "كريات جاتالصحف اإلسرائيلية:  .21
ي ادت موال  الصحإ اإلسرائيلي ، يم ، عن "اعتلاأ  ت  األسبوج : نادي  سعد الدين -انعم

 الما ي، بدعون تخ ي ف لعملي   عن  ي مستو ن  "كريات جات""، جنوب، تأ الربي  "تأ يبيب".
عامًا( من الخليأ، كانت بحوزتف، حين اعتلالف، سكينًا  15وبحسب مزاعمها،  صن "الفت  الفلس يني )

ادع  ينف لم يخ   ألي اجوم، لكنف يم  اعترإ عن مخ   تنفيه عملي   عن  ي المدين ، حي  و 
 سيتم تلديم :ئح  اتهام  د   خالأ األيام الملبل "، عل  حد  لولها.

 ل  "ح ر تنلأ الفلس ينيين من ال رق  يريئيأوتخلأ اها األمر دعوة وزير الزراع  اإلسرائيلي يوري 
 ستي اني "غوا عتصيون" وخاصً  المفترق الرئيسي للمن ل ".اللريب  للمجم  ا:

واعتبر،  ي تصريحات إلهاع  جيا ا:حتالأ، ين "مثأ اه  الخ وة لد تمن  مزيدًا من الهجمات 
 عل  حد وصفف، زاعمًا "ين اد ها لي  العلاب، بأ للحفا  عل  حياة اإلسرائيليين". "اإلراابي "

اللجن  التنفيهي  لمن م  التحرير صائب عريلات، كأ من عل  صعيد متصأ؛  الب يمين سر 
"سل ات ا:حتالأ والو:يات األميركي  المتحدة، با:عتراإ الفوري بالدول  الفلس يني  عل  حدود العام 

 ، وعاصمتها اللد  المحتل ".1967
تتعمد ويكد،  ي تصريل يم ، ين الشعب يدا   عن نفسف وعن حريتف وكرامتف واستلاللف، بينما 

سل ات ا:حتالأ بشكأ من م تدمير خيار الدولتين واستبدالف بخيار الدول  بن امين، يحداما ن ام 
 "األبرتهايد".

السياسات  نتيج وحه ر "المجتم  الدولي من خ ورة الو  ، ومن ممب   انهيار السل   الو ني  
أ كدول   وق اللانون، ووجوب العدواني "، داعيًا  يا   ل  "التولإ عن التعامأ م  سل   ا:حتال

نهائف  ل  األبد".  مساعلتها ومحاسبتها عل  احتاللها واا
 ا:نلساممن جانبف، يكد ع و المكتب السياسي للجبه  الشعبي  لتحرير  لس ين جميأ مزار ين "

شكأ عامال سلبيًا يللي ب اللف عل  انتفا   الشعب الفلس يني"،  ي  أ ما وصفف "تمتر   ر ي 
 م خلإ مصالحهما الهاتي  والحزبي ."ا:نلسا
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ولاأ،  ي مسيرة دعت  ليها الجبه  وشارح  يها آ:إ مؤيديها، وس  ل اج غزة، بمناسب  الهكرن 
السنوي  :ن اللتها"  ن "ا:نتفا   الشعبي  يعادت ا:عتبار للل ي  الفلس يني  كل ي  مركزي  بعد 

 التهميا المتعمد لها".
ي  لالنتفا   يع ااا مساح  حرة لالستمراري  والتحليق بعيدًا عن سياسات وبين ين "الم اار العفو 

ا:نلسام وجماعات المصالل ويدواتها"، بحسب لولف، م يفًا بأن ا:لتفاإ الشعبي حولها حرم من 
 وصفهم "جماعات المصالل من اللدرة عل  السي رة عليها واستخدامها ألغراو سياسي ".

الجمهور بمشاكأ   شماأستمرة، رغم محاو:ت العدو وشركائف  ي وشدد عل  ين "ا:نتفا   م
 والصراج عل  السل  ". با:نلساماجتماعي ، وانشماأ الفصائأ 

 13/12/2015، الغد، عّمان

 

يالما" المقاومةاإلعالم العبري: عمليات  .21  باتت "أكثر دقة وا 
ين عمليات الملاوم  الفلس يني  التي اعتبرت اللناة العاشرة  ي التلفزيون العبري،  :الناصرة ) لس ين(

ر ا:نتفا   م ل  تشرين يوأ/ يكتوبر  تشهداا اللد  وال ف  المربي  المحتلتين واللد  منه تفج 
يالمًا".  الما ي، باتت "يكثر دل  واا

ولالت اللناة  ي تلرير لها، " ن ما يحد   ي ال ف  واللد  بات يمرًا روتينيا تعيشف  سرائيأ"، معتبرًة 
ما يمي ز األشهر الثالث  الما ي  وُيخرجها عن   ار الروتين العام، او موج  عمليات ال عن  ين

 التي بديت  ي اللد  وتمد دت لتصأ شماً: وجنوبًا.
وي ا ت "نالح  ين يغلب العمليات تحد   ي الخليأ، وبعو العمليات ولعت يي ًا داخأ الخ  

عملي   026الملاوم  خالأ تشرين يوأ/ يكتوبر بلغ األخ ر )...("، مشيرًة  ل  ين عدد عمليات 
لتل   16عملي ، يولعت  620شخصا،  ي حين شهد الشهر الما ي  11يسفرت عن ملتأ 

  سرائيليين، و ق مع ياتها.
ونللت اللناة عن نائب مدير مستشف  "شعاري تسيدح" اإلسرائيلي باللد  المحتل ، عو ر مارين، ما 

تصأ  ل  المستشف  بفعأ تعر  ها لعمليات  عن، تؤك د ين منفهي مفاد  بأن الحا:ت التي 
العمليات "يعون ما يريدون ويدركون كيإ يصلون  ل  من ل  شرايين الرلب  التي : يتمت  الجنود بأي 

 حماي  حولها"، كما لاأ.
 12/12/2015 ،قدس برس
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 الفلسطينيين قرب "غوش عتصيون" تنقليدعو لحظر  أروي أريئيل .22
لسلل ينيين  للل  ح للر تنلللأ الف»، املل ، يريئيللأوكللا:ت: دعللا وزيللر الزراعلل  اإلسللرائيلي يوري  -اللللد  

 «.وخاصً  المفترق الرئيسي للمن ل « غوا عتصيون»من ال رق اللريب  للمجم  ا:ستي اني 
 ي تصريحات إلهاع  الجيا اإلسرائيلي، ين مثأ اه  الخ وة من الممكن ين تمن  مزيدا  يريئيأولاأ 

فللا  عللل  حيللاة ين اللد ها لللي  العلللاب، بللأ للح»عللل  حللد وصللفف، زاعمللا « اإلراابيلل »مللن الهجمللات 
 «.اإلسرائيليين

 13/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 تهديد حقيقي وملموس "إسرائيل"في  "داعشـ"لبيد: تأسيس خلية ل .23
والع للو الحللالي  للي « انللاح مسللتلبأ»بيللد زعلليم حللزب )يلليا عتيللد( د ب ي: لللاأ يللائير ل -تللأ يبيللب 

 لي « داعلا»لتن ليم الدولل  اإلسلالمي  تأسلي  خليل   ينالكنيست اإلسلرائيلي  لي  عاليل  ثلا يل  امل ، 
 .أ ين تركز ينش تها لمن  حدو  هلحتهديد حليلي وملمو ، ويتعين عل   سرائي» سرائيأ 
 علأ هللح، سلوإ يسلت ي    هاحرب معهلا.   ل لجر  سرائيأ « داعا»اناح ااتمام داخأ »بيد ولاأ ل
« جيروزاليم بوست»بحسب صحيف  ، «يصور  سرائيأ عل  ينها حليإ م  الدوأ التي تلاتأ  د  ين

 اإلسرائيلي .
المخللاوإ الشللديدة التللي تنتللاب العللالم العربللي اللو انللد:ج صللراج مباشللر بللين  سللرائيأ  يحللد»وي للاإ 
 «.وداعا
بيد يي ا غياب سياس  خارجي   سرائيلي  بشأن اه  الل ي  وشج   سرائيأ عل  ين تعلد العلدة وانتلد ل
 «.ند:عفلمثأ اها الصراج حاأ ا ي  أبشكأ 

مللن يي شلليع آخللر. تن لليم الدوللل  اإلسللالمي   يكثللرنكللون مسللتعدين لهللها األمللر  ينيجللب »واسللت رد 
ها لم نفعأ هلح، سوإ نجد  ينحوأ حدودنا.  سرائيأ يجب   لي  ينفسلناتستعد لهلح بجدي  وبسرع ، واا

 «.بي صراج م  تن يم الدول  اإلسالمي  الهي يبدي بأنش    راابي  ويواصأ بأعماأ حر 
 13/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 عارض أزياء ومجنَّد عمالء ونجم اجتماعي رئيس الـموساد الجديد"الحياة":  .24

علللل  رغللللم التلللردد الللللهي يبلللدا  رئللللي  اللللوزراع اإلسللللرائيلي، بنيللللامين : يملللاأ شللللحادة -الللللد  المحتللللل  
جديللللد،  للللصن اللللللرار بتعيللللين يوسللللي كللللوان بالللللهات مللللن دون نتانيللللااو،  للللي اختيللللار رئللللي  الموسللللاد ال

المرشللحين البللالين، لللم يكللن مفاجئللًا.  يوسللي كللوان، يعتبللر يكثللر الملللربين مللن نتانيللااو ولللد نجللل  للي 
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خللللق عاللللل  لويللل  كسلللب ملللن خاللهلللا ثلللل  زوجتلللف سلللار ، منللله تعيينلللف مستشلللار األملللن الللللومي للللرئي  
 الحكوم .

كوان النصإ اآلخر لنتانيااو. تعيينف مستشارًا لألمن اللومي للم يكلن خالأ السنتين األخيرتين، كان 
للرارًا عللابرًا، وكللوان بللهأ جهلودًا كبيللرة واتخلله خ للوات علدة حتلل  يلنلل  نتانيللااو بجدارتلف  للي تللولي اللها 
المنصب. ومنه هلح الولت لم يخإ ينف رغب جدًا  ي اها المنصب ليكلون الجسلر اللهي يوصللف  لل  

من خالأ وجلود  لريبلًا ملن رئلي  الحكومل ، امتللح تجربل  تمنحلف  رصل  يكبلر لتبلوؤ رئاس  الموساد. و 
المنصب. ونجل  ي هلح، واو يشكأ اليوم  لي منصلبف الجديلد سلندًا كبيلرًا لنتانيلااو.  رئاسل  الموسلاد 
تشلللكأ يكثلللر المهلللام حساسلللي  وياميللل   لللي  سلللرائيأ.  ه يتمتللل  رئلللي  الموسلللاد بصلللالحيات كبيلللرة والللو 

ي يحللق لللف ا:جتمللاج والتشللاور ملل  رئللي  الحكوملل ، عللل  انفللراد، حللوأ موا للي  دوليلل  الشللخب اللله
لليمي  مهم  وحساس  ويحق لالثنين  ل  اتخاه لرارات هات يامي ، بما  ي هللح تنفيله عمليلات تبلل   واا

 ليد السري .
 يعرف نتنياهو ونقاط ضعفه

ريحات تتماشل  وسياسلتف الحربيلل  خلالأ الشلهر الملبللأ سليكون يسلهأ لنتانيللااو   لالق تهديلدات وتصلل
 ي المن ل . ويتحد  الملربون من كوان عن ينف يعلرإ نتانيلااو جيلدًا، ويعلرإ ملا اللهي يفكلر  يلف، 
ولي  اها  حسب، بلأ يلدرح نللا   لعإ نتانيلااو. يملا نتانيلااو  يشلعر ينلف حللق  نجلازًا  لي اختيلار  

ار م  البيت األبيو ومولفلف  لي ل لايا وتكفيف المكان  التي حصأ عليها كوان من خالأ ملإ الحو 
تدرجها  سرائيأ  من الل ايا األمنيل  التلي تشلكأ تهديلدًا كبيلرًا علل  يملن  سلرائيأ.  هلو خال لًا لسللفف 
تميلللر بلللدرو، يعتبلللر المللللإ اإليرانلللي األكثلللر تهديلللدًا ألملللن  سلللرائيأ،  يملللا تميلللر بيلللردو يعتبلللر المللللإ 

األرا للي الفلسلل يني ،  للي غيللاب يي تحللرح سلللمي نحللو  الفلسلل يني واألو للاج األمنيلل  التللي تشللهداا
التهدئلل  خ للرًا كبيللرًا، ي للاعإ التهديللد الللهي يشللكلف الملللإ اإليرانللي عللل   سللرائيأ. و للي اللها الجانللب 
نل للل  لمصللللح  نتانيلللااو، علللل  رغلللم ين رئلللي  الحكومللل  تمكلللن خلللالأ  تلللرة بيلللردو ملللن  لللرح المللللإ 

توا ق وسياستف. وم  اها  صن وجود كلوان  لل  جانلب نتانيلااو سيسلهأ بما ي األميركييناإليراني يمام 
، وليسلت صلد   ين يت لرق نتانيلااو «يهرعهلا  لي المن لل »عليف تنفيه سياستف تجا   يران وملا يسلميف 

 لللي يوأ كلمللل  يلليهلللا بعلللد تعيلللين كلللوان لهلللها المو لللوج شلللاارًا سللليإ التهديلللد، كعادتلللف.  بلللريي رئلللي  
المت رإ بليادة  يران وداعا يهدد الشرق األوس  والعالم كلف، واإلرااب اللهي اإلسالم »الحكوم   ن 

سللل نبوأ لللرب بلللاري  ولنلللدن  ي لللرب  سلللرائيأ يي لللًا... يملللام تع لللا يعلللدائنا لللللدماع نحلللن سلللنرد  واا
 «.الحرب. لواتنا تعمأ  ي كأ مكان، ولديها حري  العمأ الكامل  والدعم الكامأ
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جهها كلوان  لي التعاملأ مل  المللإ الفلسل يني.  للد شلهدت يرولل  األجهلزة ولكن ثم  صعوبات لد يوا
حلوأ المسلؤولي  « ا:ستخبارات العسكري »و« الموساد»و« شاباح»األمني  اإلسرائيلي  خال ات بين الل 

و لي «. موسلاد» لل  جهلاز اللل « شلاباح»عن ل اج غزة، بعد ين تم تحويأ الكثير من صلالحيات اللل 
،  للي يعلللاب ا:حتكاكللات الكثيللرة بللين «شللاباح»سلليواجف كللوان يزملل   للي العالللل  ملل   معركتللف الداخليلل 

خللالأ السللنوات الما للي  التللدخأ بمللا يجللري  للي الل للاج مللن « موسللاد»الجهللازين، بسللبب محاوللل  الللل 
سلللتراتيجي التلللي يمكلللن هات المملللزن ا:»خلللالأ محاربللل  تهريلللب األسللللح ، بخاصللل  عمليلللات التهريلللب 

 «.عبراا وصوأ يسلح  مهم  من  يران ويماكن يخرن  ل  حرك  الجهاد اإلسالمي وحما 
 العالم العربي هدف مركزي

صللللاحب األناللللل  »و « عللللارو األزيللللاع»األوأ  للللي  سللللرائيأ يحمللللأ يللابللللًا عللللدة: « موسللللاد»رجللللأ الللللل 
ارجي وينالتف. ومن منحف اها الللب من ، واو للب التصق بف :اتمامف الشديد بم هر  الخ«ا:وروبي 

مالبسللف بنفسللف، و: يم للغ العلكلل ، و: ينتعللأ صللنداً: حتلل   للي ييللام « يكللوي»اإلسللرائيليين يلللوأ ينللف 
الحر الشديد... صفات وتعليلات بدت  ي بعو األحيان ساهج  وللم تهليمن علل  التولعلات حلوأ ملا 

كانلت للرجلأ اللهي «. يسل ورة العملالع»للب لللب سيست ي  كوالللن تحليللف خلالأ منصلبف الجديلد، ليتم
تجرب  كبيرة  ي العمأ ا:ستخباري. ولد نجل و لق التللارير « موساد»يراد  نتانيااو  ي ري  جهاز الل 

اإلسللرائيلي ، بتجنيد وتفعيأ يكبر عدد من العمالع الهين نجحوا  ي مساعدة  سرائيأ  ي تنفيه عمليات 
الهي يتول  جم  المعلوملات ملن مصلادر بشلري ، يي « تسومت»للسم حساس  جدًا، حي  كان رئيسًا 

تجنيد وتفعيأ العمالع. وخالأ خدمتف كرئي  لهها اللسم، حصأ عل  جلائزة يملن  سلرائيأ. كملا تلري  
المخللللتب بجملللل  المعلومللللات التكنولوجيلللل ، وشللللمأ يي للللًا منصللللب نائللللب رئللللي  الللللل « كيشللللت»لسللللم 

 «.موساد»
مخ  لات نتانيلااو واألجهلزة ا:سلتخباري  اإلسلرائيلي   سليكون يبلرز ملا وو ق ما تناللف م لعون علل  

العملي ، خصوصًا  ي اللللللدوأ العربي . و ي اها الجانب، « موساد»يركز عليف كوان تعميق لدرات الل 
عمأ كثيرًا خالأ السنوات األخيرة وسليعمأ علل  « موساد»يكد نتانيااو لدن  عالنف عن تعيينف ين الل 

م  دوأ : تربللل ها عالل  بصسرائيأ وت وير عاللات سياسي   ي ينحاع العالم، بخاص  م   شق  رق
سلللالمي . وحلللرب نتانيلللااو علللل  تأكيلللد مواصلللل   حللللللبا  التهديلللدات األمللللللني  بواسللل    دوأ علللربللللللي  واا

أ والوحيلللد يملللللللام العمليلللات التلللي يف لللأ التكتللللللم عليهلللا. كلللوان يكللللللد اللللللها الجللللللانب  لللي تصلللريحف األو 
وسلللللائأ اإلعللالم، بعللد تعيينللف.  لللد لللاأ صلللللراح  ينلللف سلليبهأ كللأ مللا  للي وسعلللللف ملللللللن يجللأ مصللللح  

 «.مهم  ونوعي »اإلسرائيليين ويمنهم ويمن الدول  العبري . وسينفه عمليات استخباري  
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تصللاد  للي الكنيسللت،  للي و للق يمنيللين،  ن مللا كشللفف نتانيللااو، خللالأ مشللاركتف  للي اجتمللاج لجنلل  ا:ل
اليوم الهي يعلن  يف عن تعيين كوان، عن تعرو مح ات توليد كهرباع  سرائيلي  للصإ صاروخي 

الجديد يكثر اشتعاً:.  لد هكلر نتانيلااو  لي « موساد»يجعأ الخ و  اإلسرائيلي  الحمر لدن رئي  الل 
للصإ صاروخي من جانب حللرك  التلرير الهي عر ف ين مح ات توليد كهرباع  سرائيلي  تعر لللت 

، خلللالأ الحللللللرب مللل  غلللزة  لللي صللليإ العلللام الما لللي حيللل  ي لللللت الفصلللائأ «حملللا  وحلللزب هللا»
 للللي « روتنبللللر »الفلسلللل يني   للللي ل للللاج غللللزة، صللللواريخ باتجللللا  منشللللأة نفلللل  ومح لللل  توليللللد الكهربللللاع 

. كللهلح  صنللف عسلللالن، وبعللو الله  الرشلللات الصللاروخي  يصللاب من للل  المح لل  ويلحللق بهللا ي للراراً 
صللواريخ باتجللا  مح لل  توليللد الكهربللاع  للي الخ لليرة، « حللزب هللا»خللالأ حللرب لبنللان الثانيلل ، ي لللق 

، التي لم تكن دليل  و: موجه ، لم «حما »التي تزود من ل  واسع   ي  سرائيأ بالكهرباع. صواريخ 
 اه  المح   لم تكشإ.« حزب هللا»ُتصب المح  . لكن آثار ونتائج لصإ 

 13/12/2015ياة، لندن، الح
 
 تتحدى المجتمع الدولي بنشر "وثيقة االستيطان" "إسرائيل"الجزيرة": " .25

تعكإ الخارجي  اإلسرائيلي  عل  تعمليم وثيلل  "شلرعن  المشلروج ا:سلتي اني" علل  د: محمد محسن وت
ات التللي السللفارات األجنبيلل   للي جميلل  ينحللاع العللالم بمختلللإ اللمللات،  ه تللرن تللأ يبيللب ين المسللتو ن

شيدتها باألرا ي الفلس يني  المحتل  تعد لانونيل  وتمنحهلا صلبم  شلرعي  بحسلب الللانون اإلسلرائيلي، 
 عل  حد زعمها.

ويلتلللزم ديلللوان رئلللي  اللللوزراع اإلسلللرائيلي بنيلللامين نتنيلللااو الصلللمت تجلللا  الوثيلللل  التلللي يُعلللدت بعلملللف 
إ عليهلا المستشلار الل لائي للخارجيل  وصاغهتا نخب  من رجاأ اللانون واللجلان الل لائي  التلي يشلر 

اإلسلللرائيلي  ونائبللل  اللللوزير تسللليبي حو لللوبلي التلللي عللللدت جلسلللات لمختصلللين بالللللانون اللللدولي لبللللورة 
 صياغ  نهائي  للوثيل .

وتستند تأ يبيب  ي الوثيل   ل  تلرير "يدموند ليفي" الهي يعد بالسابق ب لب من نتنيااو، ويللر "حلق 
 لللف  المربيللل  لسللليادتها"، حيللل  تملللت  علللادة صلللياغ  المصللل لحات المتعللللل   سلللرائيأ ب لللم يرا لللي ال

 با:ستي ان، وش ب مص لل ال ف  المربي  واستبدالف بالمسم  التاريخي "يهودا والسامرة".
، 2006وبينت الوثيل  وجه  الن ر الل ائي  من ل ي   ح ا:رتبا  وا:نسحاب ملن ل لاج غلزة علام 

نوايا" ولرار سياسي يحادي الجانب من لبلأ تلأ يبيلب وللي  ممارسل  يو  ه اعتبرت هلح بمثاب  "حسن 
 ت بيق ألي التزام لانوني، وزعمت ين المستو نات : تتعارو والمواثيق الدولي .
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ولالت تسيبي حو وبلي نائب  وزير الخارجي  اإلسرائيلي  ي بيانها لوسائأ اإلعالم  نف "يوجد إلسرائيأ 
دا والسامرة"، عل  اعتبار ين اه  المن لل  للم تكلن تحلت سليادة شلرعي  دعون ملكي  عل  يرا ي "يهو 

ألي دوللل ، وتللم اسللترجاعها  للي "حللرب الللد اج"، كللون انللاح ارتبللا  واتصللاأ منلله آ:إ السللنين لليهللود 
 بهه  األرو".

 
 المقاطعة األوروبية

ثيلل ، يملا ملا ا:دعاع بأن اله  األرا لي للم تكلن تحلت سليادة عربيل  شلرعي  حجلر األسلا  للو ويشكأ 
يتعلللق بالبنللد الخللاب بنلللأ السللكان لألرا للي المحتللل ، تللرن حو للوبلي ينللف ": ين بللق عللل  مثللأ الله  
 الحال "، حي  يدعت  ن  لام  المستو نات تمت بمرا ل  لانوني  وتحت رلاب  ل ائي  للمحكم  العليا.

سلرائيأ اللدكتور نملرود ويرن مدير معهلد "ميتفليم" المتخصلب بالسياسلات الخارجيل  للشلرق األوسل  و  اا
جللورن ين تح للير الوثيللل  يللأتي بللالتزامن ملل  اتسللاج دائللرة الملا علل  األوروبيلل  للمسللتو نات واحتللدام 
الصدام الدبلوماسي م  بنيامين نتنيااو لموالفف المتشددة من الل ي  الفلس يني  والرا    ألي تسوي  

 تنهي الصراج.
ا ر الدبلوماسلي  واللانونيل ، حيل  رجلل جلورن للجزيلرة نلت وتحمأ الوثيل   ي  ياتها الكثير من المخل

ين الدوأ التي تعارو سياسات تلأ يبيلب للد ت ل ر للتوجلف للمحكمل  الدوليل   لي :الاي لللد اج علن 
 موالفها، األمر الهي سي    سرائيأ لبال  تحديات لد تكون من الصعب عليها مواجهتها.

خليلل  والتحللديات التللي يواجههللا نتنيللااو علللب اشللتعاأ وعللزا جللورن تح للير الوثيللل   للل  األزمللات الدا
األحدا  والمواجهات  ي األرا ي الفلس يني  وعجز  علن  خمادالا وتلو ير األملن واألملان وا:سلتلرار 

 للمجتم  اإلسرائيلي الهي ما عاد يثق  ي سياسات تأ يبيب الخارجي .
 

 أزمة إسرائيل
مهور اإلسرائيلي علدم الر لا ملن يداع الحكومل  من الج %60وبحسب است الج يجرا  جورون، يبدي 
مللن الجمهللور ين   للعاإ مكانلل  وزارة الخارجيلل  يهللدد  %78 للي الدبلوماسللي  الخارجيلل ، بينمللا يعتلللد 

ملن المسلت لعين ين اسللتعادة تلأ يبيللب مكانتهلا الدوليل  منللو  بالتللدم  للي  %55األملن الللومي، ويللرن 
نهاع الصراج.  العملي  السلمي  واا

يللرن مسللؤوأ ملللإ ا:سللتي ان  للي شللماأ ال للف  المربيلل  غسللان دغللل  ين ملتللرح الوثيللل   مللن جهتللف،
يعكل  عملق األزمل  الدبلوماسلي  التلي تعيشلها  سللرائيأ مل  المجتمل  اللدولي لموالفلف المناصلرة للل للي  
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الفلسلل يني ، : تللا  للل  ين تللأ يبيللب تلللوم بهلله  الخ للوة ردا عللل  يوروبللا التللي دعمللت حمللل  ملا علل  
 ت المستو نات وشرعت وسمها.منتجا

وللللأ دغللل   للي حديثللف للجزيللرة نللت مللن جللدون ونجاعلل  الله  الوثيللل ، ووصللفها "بالبللالون اإلعالمللي"، 
مؤكدا ينها ستأتي بردة عكسي  عل  تأ يبيب التي اختارت  تل حرب دبلوماسي  ولانوني  م  المجتم  

لدوليلل  للحفللا  عللل  لراراتللف والمواثيللق الللدولي، الللهي سلليجد هاتللف م لل را للتوجللف للمحا للأ والمحللاكم ا
 والشرعي  الدولي .

ويؤكد دغل  ين نتنيااو يسع  من خالأ الوثيل  لتصلدير يزماتلف الداخليل   لي الحكلم  لي  لأ تعلا م 
نفوه اليمين المت رإ وسي رتف عل  المجتم  اإلسرائيلي، الهي بات ي يق هرعا من حمل  الملا عل  

 لليهود. واتساج دائرة العزل  الدولي 
 12/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ذاتها التي تلقاها مبارك في السجون المصرية بالمعاملة: حظيت عودة ترابين .26

كشللإ الجاسللو  اإلسللرائيلي عللودة التللرابين، عللن تمت عللف بللل "معامللل  تف لليلي " يثنللاع اعتلالللف : الناصللرة
أ اإل راج عنف يوم الخمي  الما ي، عامًا متواصل ، لب 15داخأ السجون المصري  التي ل    يها 

  ي   ار صفل  تبادأ بين تأ يبيب واللاارة.
ويو للل التللرابين  للي ملابللل  ملل  اللنللاة التلفزيونيلل  اإلسللرائيلي  الثانيلل ، ين  للروإ اعتلالللف "كانللت تشللبف 

  روإ اعتلاأ الرئي  المصري المخلوج محمد حسني مبارح".
ت ا:ستجاب  لكأ  لباتف يثناع  ترة ا:عتلاأ، كما لاملت بتزويلد وبي ن ين  دارة السجون المصري  اعتاد

 غر تف بمحتويات ويجهزة تنعدم  ي زنازين بلي  السجناع.
ولاأ الترابين "اها التعاملأ للم يحل  بلف  : مبلارح، لللد كلانوا يعلاملونني بمنتهل  ا:حتلرام والحساسلي "، 

تللي كلان تتعامللأ بهلا  دارات السللجون المصلري  ملل  : تلا  لل  ينللف كلان يالحلل  المعاملل  بالملل  اللسلوة ال
 المعتللين المصريين.

"مثالي "،  ل  س وة السفارة اإلسرائيلي   ي  اعتلاليفويرج  الجاسو  اإلسرائيلي يسباب تمت عف ب روإ 
اللاارة عل   دارات السجون المصري ،   اًل عن كونف  سرائيليًا "تحرب دولتف عل  متابع  شلؤونف"، 

 تعبير .عل  حد 
 12/12/2015قدس برس، 
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 قرار اعتقال إداري ضد فلسطينيين منذ بدء االنتفاضة 350هيئة شؤون األسرى:  .27
كشإ مدير اإلحصاعات  ي "ايئ  شؤون األسرن والمحررين" عبد الناصر  روان ، عن : رام هللا

 اإلداريين اللابعين  ي سجون ا:حتالأ اإلسرائيلي.ارتفاج "ملحو  وملفت"  ي عدد األسرن 
لرار اعتلاأ  داري خالأ "انتفا   اللد " المندلع  منه  350ويشار  روان ،  ل  صدور يكثر من 
 األوأ من تشرين يوأ/ يكتوبر الما ي.

م خالأ األيان ترتف  يعداد األسرن اإلداريين وتول    روان   ي تصريحات خاص  لل "لد  بر "، ي
 اللادم   ي  أ وجود يعداد كبيرة من األسرن : زالوا مولو ين ولم تلدم  دام لوائل اتهام.

وكان رئي  "ايئ  شؤون األسرن والمحررين" عيس  لرال ، لد يكد ين اناح تصعيد  سرائيلي كبير 
  ي سياس   صدار يوامر ا:عتلاأ اإلداري بحق موا نين  لس ينيين وبدون يي  يسباب لانوني 

ي فاأ  3 لس ينيًا، شمأ هلح  520  ل وصأ  اإلداريينموجب ، مشيرًا  ل  ين عدد األسرن 
 لاصرين وثالث  يسيرات.

 12/12/2015قدس برس، 
 
 حمالت دهم وتفتيش واعتقاالت في عدة مناطق ..عشرات اإلصابات خالل مواجهات مع االحتالل .28

بالرصاب الحي وبالرصاب المعدني المملإ صيب يم ، خمس  موا نين : يو ا – مندوبو األيام
بالم ا  وعشرات حا:ت ا:ختناق بالماز المسيأ للدموج، خالأ مواجهات م  لوات ا:حتالأ  ي 

  البيرة وجنوب نابل ، وكفر لدوم
و ي اها السياق، يصيب ثالث  موا نين بالرصاب الحي خالأ مواجهات اندلعت م  لوات 

 .، شماأ البيرة«بيت  يأ»ا:حتالأ، يم ، لرب مستو ن  
شخصًا يصيبوا بالرصاب المعدني  16وي ادت  حصائي  صدرت عن جمعي  الهالأ األحمر بأن 

 4،   ا    ل  «بيت  يأ»المملإ بالم ا  خالأ المواجهات التي اندلعت باللرب من مستو ن  
 .شبان يصيبوا با:ختناق بالماز المسيأ للدموج

وهكرت مصادر الهالأ األحمر ين موا نا عل  األلأ يصيب بالرصاب الحي عل  حاجز حوارة 
 .يصيبوا با:ختناق بالماز المسيأ للدموج 19جنوب نابل ،   ا    ل  

عاما( بعيار ناري  ي الفخه خالأ مواجهات م  لوات ا:حتالأ  17كما يصيب الفت  رائد حسام ) 
 .ي  ي لري  كفر لدوم، شرق للليل
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وكان شابان يصيبا بالرصاب الحي، مساع يوأ من يم ، خالأ مواجهات م  لوات ا:حتالأ 
اندلعت  ي لري  عابود، حي  يشارت مصادر محلي   ل  ين الشابين يصيبا بالرصاب الحي  ي 

 .ي را هما
، جثمان الشهيد سامي شولي ما ي الهي يم و ي ل اج غزة، شيعت جمااير المحا    الوس  ، 

تهد تف لناص  ا:حتالأ مساع يوأ من يم  عل  الحدود شرق مخيم البريج، يثناع المواجهات التي اس
 .دعت  ليها الجبه  الشعبي   ي هكرن ان اللتها

 .واعتللت لوات ا:حتالأ،  جر يم ، شابين من مدين   ولكرم
 . كما اعتللت لوات ا:حتالأ، الليل  لبأ الما ي ، موا نين من مدين  للليلي 

ودامت لوات ا:حتالأ، يم ، بلدة صوريإ ومدين  الخليأ، وسلمت عددا من الموا نين بالغات 
 .لملابل  مخابراتها

كما التحمت لوات ا:حتالأ عدة يحياع  ي مدين  الخليأ، ونصبت حواجزاا العسكري  عل  مدخلها 
شت مركباتهم، ودللت الشمالي، وعل  مداخأ بلدات سعير وحلحوأ، ويعالت حرك  الموا نين، و ت

 . ي ب الاتهم الشخصي 
 .كما سلمت لوات ا:حتالأ، يم ، شابا من بلدة الخ ر جنوب بيت لحم، بالغا لمراجع  مخابراتها

 13/12/2015األيام، رام هللا، 
 
 العسكرية المغلقة بالخليل المنطـقـةاالحـتـالل ُيـوسـع  .29

معا: لررت سل ات ا:حتالأ توسي  المن ل  العسكري  المملل  يمام حرك  يو تواجد  -الخليأ 
الموا نين  ي حي تأ ارميدة وس  مدين  الخليأ، حي  لامت بتسليم عيس  عمرو، لرارًا بمن  تواجد 

 مركز الصمود والتحدي  ي تأ ارميدة باستثناع سكانف، حت  نهاي  العام  ل شخب  ييوصوأ  يو
اه  الخ وة اي ر وخ لم الب المستو نين المستمرة من لبأ »ولاأ عيس  عمرو:  .الحالي

 .«سل ات ا:حتالأ، والهين ي البون بصغالق مركز الصمود
بموجب اها اللرار يمن  كا   المدا عين عن حلوق اإلنسان والمت امنين األجانب من »وتاب  لائاًل: 

ها سي لق العنان للمستو نين لالعتداع عل  السكان الوصوأ لمركزام  ي حي تأ ارميدة، وا
والموا نين  ي الحي،  ي  أ غياب المدا عين والمرالبين لحلوق اإلنسان، ما سيزيد من معاناة 

ويو ر مركز الصمود  .«السكان ويجعلهم بال غ اع وعر   :نتهاح حلولهم وحريتهم بالكامأ
 .ا   للنش اع والمرالبين المحليينوالتحدي مكانًا لتجم  المت امنين األجانب   

 13/12/2015األيام، رام هللا، 
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 " في الضفة من فتح طريقها الرئيسيعابوداالحتالل يمنع أهالي " .31

من  جيا ا:حتالأ ياالي لري  "عابود"، غرب مدين  رام هللا )وس  :  لس ين يون :ين -رام هللا 
 .منه عشرة ييام بالسواتر الترابي والمملق  ال ف (، من  تل ال ريق الرئيسي لللري 

موا ن من ياالي اللري ،  ي مسيرة  ل  المدخأ الشرلي الرئيسي لللري ،  200ولد توجف ما يلارب 
حاملين معاوأ لفتل ال ريق، الهي يغللف جيا ا:حتالأ بعد ين لتأ الشاب عبد الرحمن البرغوثي 

 .رة ييام باللري اناح بهريع  محاولتف  عن جندي  سرائيلي لبأ نحو عش
ولم  جنود ا:حتالأ األاالي، وس    الق لنابأ غاز مسيأ للدموج ولنابأ صوت، باتجااهم، ما 

 .يدن  ل   صاب  العديد بحا:ت اختناق، بينهم صحفيين
 12/12/2015، فلسطين أون الين

 
 بيت لحممستوصف اإلحسان في في رام هللا و  العلميةالمكتبة قوات االحتالل تقتحم  .31

التحمت لوات ا:حتالأ اإلسرائيلي، يم ، كاًل من ملر المكتب  العلمي ، : احمد رم ان -رام هللا 
 .وس  مدين  رام هللا، ومستوصإ  بي  ي مدين  بيت لحم

 لد ي اد شهود عيان ين لوات ا:حتالأ داامت المكتب  العلمي   ي شارج ركب، وس  رام هللا، بعدما 
 .بمحتوياتها لبأ ين يستولوا عل  بعو اه  المحتويات، بينها يجهزة حاسوب جروا يبوابها وعبثوا 

عملي  ا:لتحام، مواجهات بين شبان ولوات ا:حتالأ التي التحمت يي ًا   ثناعولد اندلعت 
 ي مدين  بيت لحم، واستولت عل  يجهزة حاسوب وملفات  داري  و بي  « اإلحسان»مستوصإ 

 .د تعبير مصدر يمني  لس ينيبعدما عبثت بمحتوياتف عل  ح
 .مرات عدة واستولت عل  محتوياتف اإلحسانلوات ا:حتالأ داامت مستوصإ  ينيهكر 

 13/12/2015المستقبل، بيروت، 
 
 على حظر الحركة اإلسالمية احتجاجا  بالجليل طمرة مدينة مسيرة مشاعل في  .32

ن مت اللجن  الشعبي   ي مدين   مرة بالتنسيق م  لجن  المتابع  العليا  :"اللد " دوت كوم -رام هللا
للجمااير العربي   ي الداخأ الفلس يني مساع السبت مسيرة مشاعأ ل ري    ي مدين   مرة بالجليأ 
احتجاجا عل  ح ر الحرك  اإلسالمي  وح ر نشا  عشرات المؤسسات األالي  بموجب لرارات 

 .ت عن حكوم  اليمين المت رإ بزعام  نتنيااو سرائيلي  عنصري  صدر 
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وان للت المسيرة الحاشدة من يمام مسجد اللب   ي مدين   مرة، وشارح  يها عشرات اآل:إ من 
يبناع الداخأ الفلس يني يتلدمهم عدد من ليادات الجمااير العربي  وعل  ريسهم رئي  لجن  المتابع  

 .ي  الحرك  اإلسالمي األستاه محمد برك  والشيخ رائد صالح رئ
 13/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ثيوفيلوس الثالث: األردن يقف بوجه الممارسات اإلسرائيلية بحق القدس .33
و لس ين كيريو   األردن يعماأدعا ب ريرح المدين  الملدس  وسائر : محمد لديسات -ربد ا

 ي د اعف عن الملدسات  األردنالولوإ بجانب   ل ثيو يلو  الثال  العالم والمجتم  الدولي 
والمسيحي   ي المدين  الملدس  ودعم الجهود التي يبهلها جالل  الملح عبدهللا الثاني  ي  اإلسالمي 
 .اها الجانب

 ي  األرثوهك بدعوة من النياب  الب ريركي  للروم  ألربد األول واكد ثيو يلو  خالأ زيارتف الرسمي   
ليادة وحكوم  وشعبا اي التي تلإ بوجف  األردنوالجهود التي يلوم بها  اإلجراعات ين األردنشماأ 

الشعائر الديني   يها من   لام بحق الملدسات والت ييق عل   اإلسرائيلي الممارسات وا:نتهاكات 
من لق الوصاي  والرعاي  الهاشمي  للملدسات  ي اللد  ليبلف مهدا للتعايا والعيا المشترح بين 

 .اتباج الديانات السماوي 
 ي سبيأ تحليق السالم  األردنالدور المحوري الهي يلعبف  ين« الريي»  ل تصريل   ي ويشار

والسلم  األمنتشكأ محور  ير همدولتهم عل   بصلام المرتكز عل  منل الفلس ينيين حلولهم العادل  
فلس يني  وا: ستبل  المن ل  مسرحا يتحلق بدون حأ عادأ للل ي  ال ينالعالميين الهي : يمكن 

 .للتحارب وا:لتتاأ والعنإ الهي سي اأ العالم باسر 
 13/12/2015الرأي، عّمان، 

  
 الدوابشةحرق عائلة أغنية تمجد جريمة  يطلقونطنون متطرفون و مست .34

عبر  ي للت ما تسم  بعصاب  " تيان التالأ" ا:ستي اني  المت ر   يغني  :الريي –اللد  المحتل  
مجموع  خاص  عل  ت بيق التواصأ ا:جتماعي 'وات  آب' يمجدون  يها جريم  حرق عائل  

 .دوابش   ي لري  دوما بنابل 
وهكرت اللناة العاشرة العربي ، ين العصاب  ااجمت  ي منشوراتها  ي اآلون  األخيرة جهاز مخابرات 

 .ريم  دوما:حتالأ 'الشاباح'، بسبب احتجاز  عددا منهم عل  خلفي  ج
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كما انتلد عدد من حاخامات مستو نات ما يسم  "السامرة" شماأ ال ف  المربي  "الشاباح" عل  
 .عمليات ا:عتلاأ والتحليلات التي نفهاا  د عائالت معتللي  تيان التالأ

 12/12/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 للخريجين فـرص العمل غزة: جمعية رجال األعمال تختتم مـشـروع شركـاء فـي .35

اختتمت جمعي  رجاأ األعماأ  ي ل اج غزة مشروج شركاع  ي خلق  رب عمأ  :حامد جاد
للتشميأ المباشر وبناع اللدرات ور د المستفيدين منف بالخبرات  ي ل اج غزة، وهلح بالتعاون م  

خريجًا  ي الشركات  59صندوق التشميأ الفلس يني، الهي تمكنت الجمعي  من خاللف من تشميأ 
 .التابع  ألع اع الجمعي 

الحايح رئي  جمعي  رجاأ األعماأ بما يو:  وزير العمأ مأمون يبو شهال بصفتف رئي   عليويشاد 
مجل   دارة الصندوق وزياد كرابل  مدير عام الصندوق من تعاون ودعم إلنجاح اها المشروج الهي 

 .شاري  لادم  لخدم  ا:لتصاد المحلي وتشميأ الخريجينيشكأ بداي  :ستمرار التعاون  ي   الق م
ويكد الحايح يامي  عمق العالل  ما بين الجمعي  والصندوق ان اللًا من حرصها عل  استمرار 
التعاون بين الجهتين بما يخدم الخريجين الهين يت لعون  ل  الحصوأ عل   رص  عمأ، بعيدًا عن 

الخريج المناسب للعمأ  ي المكان المناسب معتمدًا عل  التدخالت الشخصي  والواس   :ختيار 
 .مؤالف العلمي وكفاعتف

 13/12/2015األيام، رام هللا، 
 
 سهام في وضع حد العتقال الترابين السيسيا: النائب أيوب قرّ  .36

الفتاح السيسي  ل  سد ة الحكلم  لي  يلر  النائب عن حزب الل "ليكود" الحاكم ييوب لر ا، بأن صعود عبد
 مصر، لد "يسهم كثيرا  ي و   حد :عتلاأ الترابين".

المسلتويات الرسلمي   لي تلأ يبيلب بخفلو مسلتون ا:اتملام اإلعالملي  ولفت  ل  ين المصريين  البوا
بل ي  الترابين، حت  : ُيفسر اإل راج عنف عل  ينف جاع تحت  م  اللريي العلام اإلسلرائيلي، حسلب 

 النائب لر ا.
 12/12/2015قدس برس، 
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 ر األردنياإلسرائيلية" لم تستدع السفي الخارجية: "دبلوماسي مصدر .37
نف  مصدر دبلوماسي ين تكون وزارة الخارجي  اإلسرائيلي  لامت : تمريد الرشق - عمان

بل"ا:ستي اح عن السياس  األردني ، يو استدعاع السفير األردني لدن تأ يبيب وليد عبيدات"، لسؤالف 
 حوأ "من  األمن األردني إلسرائيليين يهود ارتداع رموز يهودي ".

ي تصريل لل"المد" يم ،  ن "اه  السياس  معموأ بها منه يعوام  ويل ، والخارجي  ولاأ المصدر،  
 اإلسرائيلي  تعلم بهلح".

وي اإ " ن كان اناح من : يعرإ اه  السياس  سيتم تو يحها لف"، مو حًا ين "األردن دول  
 هات سيادة وتلرر ما ترا  مناسبا لمصالحها بشأن من يدخأ يرا يها".

 13/12/2015، ، عّمانغدال
 
 لدعم مستشفى المقاصد في القدس "النقابات"مجمع مهرجان ثقافي في  .38

الهي  «األوأمهرجان اللد  للثلا   والفنون » ي مجم  النلابات المهني   يليم: الدستور –عمان 
 األ باعولجن  مستشف  الملاصد  ي نلاب   اإلعالمي بالتعاون م  اللجن   ن متف لجن  اللد  الثلا ي 

 ورصد ريعف لصالل دعم مستشف  الملاصد  ي اللد .
اها المهرجان يأتي ان اللًا من  يمان النلاب   ينحسان، يبو العين الدكتور ااشم  األ باعولاأ نليب 

الو ني  ي نصرة ل ايا األم  وحمأ امومها عالوة عل  دوراا  األ باعالراسخ  ي تعزيز دور نلاب  
 بيها.األساسي لخدم  مهنتها ومنتس

موالإ النلاب  ثابت  ووا ح  تجا  ل ي   لس ين، وتعتبراا الل ي  المركزي  األول ،   ن، وي اإ
 الت بي  م  العدو الصهيوني. يشكاأعدا عن مولفها الرا و لجمي  

من لبأ لوات ا:حتالأ الصهيوني  يعتبر تعرو لف اللد  والشعب الفلس يني ما ت  ن  ل  ويشار
، تلإ حيالها المن مات الدولي  عاجزة بسبب سياسات الو:يات اإلنساني  د  األركانجريم  مكتمل  

 .األمريكي المتحدة 
 13/12/2015، الدستور، عّمان

 
 أبو جابر يطالب بقضاء محكوميته باألردن األسيرهيئة شؤون األسرى:  .39

هللا يبو جابر بان  الب األسير األردني المعتلأ بسجون ا:حتالأ اإلسرائيلي عبد :المد -عمان
 يل   ما تبل  من محكوميتف بالسجون األردني ، و ق ايئ  شؤون األسرن والمحررين.
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ولالت الهيئ ،  ي بيان صحفي يم ،  ن يبو جابر، الهي يخوو   رابًا عن ال عام منه الثامن من 
ن خالأ الشهر الما ي،  الب يي ًا بالسماح ألالف بزيارتف يو عل  األلأ ا: مئنان عنهم م

 الهاتإ.
 13/12/2015، ، عّمانغدال

 
 الخارجية اليمنية تدين االعتداء على منزل السفير الفلسطيني .41

 ي اجوم  السبت،لتأ يحد حرا  منزأ السفير الفلس يني بالعاصم  اليمني  صنعاع يم  وكا:ت: 
رئي  المخلوج علي شنتف مجموع  مسلح  يعتلد ينها تنتم  لجماع  الحوثي واللوات الموالي  لل

 صالل، بحسب وكال  األنباع الرسمي  )سبأ(.
وزارة الخارجي  اليمني  تستنكر ا:عتداع اإلجرامي عل  منزأ السفير الفلس يني »ولالت الوكال ،  ن 

يعتلد ينها تابع  لميليشيا الحوثي  الهوي ،بصنعاع ومحاول  التحامف من لبأ مجموع  مسلح  مجهول  
 «. وصالل ا:نلالبي

ندين بشدة اها ا:عتداع الهمجي وغير األخاللي الهي »ونللت عن مصدر بوزارة الخارجي  لولف 
الميليشيا ا:نلالبي  »وحم أ المصدر «. يتنا   م  جمي  األعراإ الدبلوماسي  واللوانين الدولي 

ا:شتباح يدن  ل  ملتأ يحد »، مشيرًا  ل  ين «كامل  لما حد  لمنزأ السفير الفلس ينيالمسؤولي  ال
 «.حراسف

 13/12/2015، الخليج، الشارقة
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لاأ وزير الخارجي  الروسي سيرغي : روإ  ن روسيا تعتبر ين التحالإ الهي تلود  وكا:ت: 
 ي سوريا لد يكون شريكًا  عاً:  ي سوريا،  ي ولت يجرن « داعا»المتحدة ويلصإ تن يم الو:يات 

للتنسيق، ويكد نائبف  ي اجتماج  ي جنيإ ين اناح ي لًا لحأ «  سرائيلي»مشاورات م  مسؤوأ 
 األزم  السوري .

يلفان شالوم عل  وزير الداخلي  س« اإلسرائيلي»التل  وزير الخارجي  الروسي م  نائب رئي  الوزراع 
ااما مؤتمر الحوار المتوس ي  ي العاصم  اإلي الي  روما، حسبما يعلنت وزارة الخارجي  

« اإلسرائيلي» -الروسي . ولالت الوزارة  ن الجانبين تباد: وجهات الن ر بشأن الملإ الفلس يني 
هود الدولي   د ما تم  يالع ااتمام خاب بتوحيد الج»ونالشا الو    ي سوريا والعراق. وي ا ت 
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بعو الل ايا الراان   ي »وتابعت ين : روإ وشالوم ت رلا يي ًا  ل  ««. داعا»ي لق عليها 
 «.األجندة الثنائي 

 13/12/2015، الخليج، الشارقة
 
 سنوات قادمة 10لضمان استمرار المعونات العسكرية  إسرائيلية-محادثات أمريكية .42

يوم السبت،  ن اناح "تلدما ملحو ا"  ي "ريشت بيت" العبري ،  الت  هاع ل :ترجم  خاص  - رام هللا
األميركي  بشأن المعونات والمساعدات العسكري  التي تلدمها الو:يات  -المحادثات اإلسرائيلي 

 المتحدة لالحتالأ.
ويو حت اإلهاع ، ين المحادثات تهدإ لبلاع المعونات التي ستلدم عل  المدن ال ويأ واستمراراا 

عسكريا كبيرا وصأ مؤخرا  ل  واشن ن والتل  -سنوات لادم . مشيرًة  ل  ين و دا يمنيا 10نحو 
 بمسؤولين من وزارة الد اج األميركي  ومجل  األمن اللومي  ي البيت األبيو.

 ل  ين و دا  سرائيليا آخر سيصأ  ل  واشن ن مجددا إلجراع مزيد من المحادثات.  اإلهاع ويشارت 
المحادثات "تأتي بعد اتفاق بين الرئي  األميركي باراح يوباما ورئي  الوزراع مبينً  ين اه  

 اإلسرائيلي بنيامين نتنيااو خالأ للائهما الشهر الما ي".
 13/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ماليين يورو خمسةالخاص ب القطاعفرنسا تجدد دعم  .43

د الو ني عبير عودة، واللنصأ العام الفرنسي  ي ولعت وزيرة ا:لتصا :"اللد " دوت كوم -رام هللا
ماليين يورو كمنح   5اللد  "اير ي مارغرو"، عل  التجديد الثال  لبرنامج المنح  الفرنسي  بمبلغ 

 مالي  مخصص  لدعم الشركات المحلي  الفلس يني  الخاص .
الي من يجأ ت ويراا، ولالت الوزيرة عودة  ن المنح  موجه  للشركات الفلس يني  الخاص ، كدعم م

لائم   ي مجا:ت عديدة منها الصناع   يووستستخدم اه  المنح  لتشجي   نشاع مشاري  جديدة 
والسياح  والزراع ، م  منل األولوي  للمشاري  التي ستلام  ي من ل  بيت لحم الصناعي ، والمشاري  

 الصميرة والمتوس    ي كأ من ال ف  وغزة.
رنسي استمرار دعم بالد  للل اج الخاب الفلس يني وت وير ، خاص   ي بدور ، يكد اللنصأ الف

 من ل  بيت لحم، مشددا عل  استمرار دعم بالد  لمشاري   ي ل اج غزة.
 13/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 دة ساعات بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزةعل إسرائيليا   بريطانيا تعتقل ضابطا   .44
ن ت صحيف  يديعوت يحرنوت العبري  عبر مولعها اإللكتروني، مساع السبت،  لال: سما –تأ يبيب 

ساعات  اب ا  سرائيليا شارح  ي العدوان األخير عل  ل اج  ةعد -ألوأ مرة-بري انيا اعتللت 
 ، بتهم  ارتكاب جرائم حرب بحق الفلس ينيين.2014غزة صيإ 

  يثناع وصولف بري انيا لبأ يسبوعين، ولد وي ا ت الصحيف  ين السل ات البري اني  اعتللت ال اب
خ   للتحليق  ي ارتكاب جرائم حرب بحق الموا نين الفلس ينيين  ي ل اج غزة،  يما ي رج عنف 

 بعد ساعات من التحليق.
ويشارت  ل  ين "من مات مؤيدة للفلس ينيين" ر عت شكاون  ي دوأ يوربي   د جنود ا:حتالأ 

 .2014عل  غزة صيإ عام  األخيردوان :رتكابهم جرائم حرب  ي الع
ولالت الصحيف   ن آ:إ الجنود الهين شاركوا  ي العدوان عل  غزة لد يجدون ينفسهم عل  :ئح  

 ا:عتلاأ  ي دوأ يوروبي  للتحليق معهم.
 13/12/2015، رأي اليوم، لندن

 
 أوقفوا التنسيق األمني وادخلوا في االنتفاضة .45

 منير شفيق
حللت ا:نتفا   واي تدخأ شهراا الثال  مجموع  من اإلنجازات التي : يحق ألحد ي:  يلد راا 

لوأ، يو يفعأ، ما يهاب  ي ا:تجا  عاليا، ويهاب باتجااها  ل  آخر الشو ، و: يحق ألحد ين ي
 المعاك  لالنتفا   بهدإ  نهائها وتصفيتها.

وتبدي اه  اإلنجازات يو:: بفرو التراج ، بعد عشرة ييام من ان الل  ا:نتفا  ، عل  نتنيااو 
وسحبف لرار التلسيم الزماني للصالة  ي المسجد األلص  بين المسلمين واليهود. واو ما يعلنف جون 

 بعد للائف بف تحت عنوان عريو ُعِرَإ بالتفاامات.  كيري
للد يكد نتنيااو اها التراج  من خالأ  عالنف الحفا  عل  "الوال  اللائم" الهي يم يف المص لل  

اللانوني الل"ستاتيكو". ولكنف احتف  ببلاع السي رة األمني  الصهيوني  داخأ باحات المسجد األلص  
كا باإلشراإ عل  زيار  ة غير المسلمين. األمر الهي ُيبلي المسجد وباحاتف ُمهدَّدْين بالتراج  عن متمس 

 اها التراج  كما بمواصل  ا:نتهاكات التي تمثلها الحفريات تحت المسجد األلص . 
ولكنف انتصار لالنتفا   ولو كان جزئيا ومؤلتا. ولعأ ياميتف تكمن  ي تلديم دليأ ملمو  عل  ما  

 مكان تحليق ا:نتصارات.  من الممكن ين نلوأ  من اها الو   " ن يوأ تحملف ا:نتفا   من 
 المي  ل ر". 
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وثانيا: ين ردود الفعأ لدن مجتم  الكيان الصهيوني وحت  جنود  تمثَّأ بالخوإ والرعب من  اارَتْي 
ي  ال عن بالسكاكين والدا  بالسيارات.  لد تواترت ينباع عن انخفاو الدوام  ي المؤسسات الحكوم

ل  انخفاو استخدام وسائأ النلأ العام  يو التنلأ بالشوارج بنسب يكثر من هلح  بنسب ملحو   واا
بكثير. واه  نتائج اائل  لياسا بتوا   عمليات السكاكين والدا . األمر الهي يسمل باللوأ  ن ما 

 ينجزتف ا:نتفا   من اه  الزوايا عل  مجتم  الكيان الصهيوني، كان مهم ا جدا. 
م ثالثا: يدأ دخوأ ا:نتفا   شهراا الثال  عل  ينها مصم م  عل  الم ي  لدما مهما  عأ ث

 نتنيااو.
عت و: سيما  واها ما يوجب ين ُتلم  اآل اق الرحب  التي تت منها ا:نتفا    ها ما تواصلت وتوس 

لت  ل  انتفا   شامل  تتحلق  يها يوس  وحدة و ني ، ومن ثم تنتلأ  ل   مستون غمر  ها ما تحو 
المدن واللرن بمئات األلوإ من الجمااير ومن كأ األعمار، بحي  تنلأ يجهزة اإلعالم من ر 
شوارج المدن واللرن وساحاتهما مليئ  بالجمااير التي تر   العلم الفلس يني وتعلن تحرير المدن. يي 

تا بيتا. واو ما :  ال  لف بف عدم السماح لالحتالأ ين يدخلها  :   ها يراد احتاللها شارعا شارعا وبي
ها ما استمر  اها المشهد عد ة ييام، وبتصميم : يلين،  سوإ تل  حكوم   و: لدرة لجيشف عليف. واا
نتنيااو  ي "حيب بيب" سواع يكان  ي معالجتها لمثأ اه  الحال  غير اللابل  للمعالج ، يم كان 

يست ي  ين يحتمأ بلاع ا:حتالأ من جانب ما ستتعر و لف من  مو  ريي عام عالمي، : 
والمستو نات يمام من ر اه  الحشود الجماايري ، التي من حلها ي:  تلبأ با:حتالأ يو با:ستي ان 

 يو ببلاع غزة تحت الحصار يو ببلاع األسرن  ي األسر. 
د  اه  ا:ستراتيجي  التي تت من عصيانا جماايريا شامال لكأ مدن ال ف  المربي  ولرااا والل

ول اج غزة، م  ما يلوم بف الشباب والشابات من يشكاأ ملاوم  بالحجارة والمولوتوإ واألكواج 
والسكاكين والدا ، سوإ تفرو عل  ا:حتالأ ين َيْنَدِحر، وعل  المستو نات ين تُفك ح وين ُي لق 

 او ات. األسرن، وير   الحصار عن ل اج غزة، وبال ليد يو شر . يي بال صلل يو اعتراإ يو مف
 زواأ ا:حتالأ وتفكيح المستو نات : يلبالن التفاوو، و: يجوز ين ي لبا مكا أة يو ملابال لما 

 ارتكبا  من مخالف  لللانون الدولي، ولما التر ا  من جرائم متعد دة األشكاأ. 
لس يني، من يست ي  ين يتخي أ اه  ا:ستراتيجي  الشامل   ي الت بيق واي متو ر ة بأيدي الشعب الف

ها ول ي ها  ل  الشوارج. وتعلن تحرير األرو من ا:حتالأ   ه ما يسهأ ين تنزأ الجمااير بل  
 وا:ستي ان وا:ن مام  ل  انتفا  ، شري   ي:  تعتر ها اللوات األمني  والسل   الفلس يني . 
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الشعب الفلس يني  اه  ا:نتفا   التي تؤك د، بما : يلبأ الجداأ، بأنها تح   بدعم يوس  ل اعات
واو ما يثبتتف الجنائز وراع الشهداع يو ردود ي عاأ األمهات الب الت، وان يستلبلن استشهاد  لهات 

صابتهم بالجراح.   يكبادان وسجنهم واا
 ن المشكل  الوحيدة يو المعو ق الوحيد يمام انتصار ا:نتفا   وتحليق األاداإ األربع : دحر 

، واا الق كأ األسرن و ح الحصار عن ل اج غزة، يتمثالن  ي ا:حتالأ وتفكيح المستو نات
صرار  عل   رساأ األجهزة األمني  التي زاد سعاراا  ي األسبوج الما ي،  مولإ محمود عبا  واا
لم اردة يبناع الملاوم  وا:نتفا  . ولد بلمت ا:عتلا:ت العشرات، وراح عدد من األبواق يشنون 

ون بحياتهم لملاوم  ا:حتالأ. ولد بلغ األمر  ل  حد  عفاع الهجوم عل  الشباب الهي ي ح  
عدامف الُمَتَعمَّد لعدد من المارة  ي الشوارج تحت حج   ين الحياة يغل ، يو ين  ا:حتالأ من جرائمف واا

 من غير الممكن انتصار ا:نتفا   بهه  األساليب. 
يق انتصار عل  جيا متداج وام بهها ي ي عون عل  الشعب الفلس يني  رص  تاريخي   ي تحل

وعد و معزوأ. ويكفي ين تحشد الجمااير سلميا  ي شوارج المدن واللرن و: تبرحها حت  يرحأ 
 ا:حتالأ. 

 صها كان محمود عبا  يو دعاة الالعنإ صادلين  ي مو وج الن اأ السلمي،  ها اي الشوارج 
لها  ي وجف ا:حتالأ ويعلن  صرار  عل  بانت ارام لدعوة الشعب كلف لينزأ سلميا  ل  الشوارج، ويمل

عدم اللبوأ باستمرار ا:حتالأ وا:ستي ان واعتلاأ األسرن وحصار غزة. واها يمر بيد ليادة  تل  ها 
ما تعاونت م  حما  والجهاد والشعبي  والديملرا ي  وكأ الفصائأ والحركات الشبابي . يما الشعب 

 حتالأ.  يتحر ق ألن ينزأ  ل  الشوارج وينهي ا:
لين والُمثِب ين والهين يجه ون  رب التحرير: تحرير اللد  وال ف  و ح   التاريخ لن يعهر الُمعوِ 
حصار ل اج غزة واا الق األسرن، لينشأ الو   الهي يفتل اآل اق لتحرير كأ  لس ين من النهر 

  ل  البحر.    
 12/12/2015، 21عربي موقع 

 
 المستقبل.. الواقع وآفاق "إسرائيل"مشكلة  .46

 د. ناجي صادق شراب
، ما زالت تواجف مشكل  مصيري ؛ لم تجد حاًل لها، « سرائيأ»بعد يكثر من ستين عامًا عل  نشأة 

«  سرائيأ»تتعلق ببلائها ويمنها، وما لد يرتب  بهلح من مشكل  الحدود واألرو التي تعتبر بالنسب  أ
زأ عن األرو التي تحتلها، ور  ها حت  لفكرة مصدر اللوة لبلائها، واها ما يفسر لنا ر  ها التنا
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التي عانااا اليهود  واأ تاريخهم،  هي تر و  كرة « الميتو»الحدود المملل ، التي تتعارو م   كرة 
الحدود بالمعن  السيادي؛ يي حدود الدول ، ملابأ حدود لدول   لس ين،  الحدود بالنسب  لها تعني 

، واها « سرائيأ»لسالم بهها المعن  يتعارو م  مكونات البلاع أ، ولها  ا«الميتو»العودة لسياسات 
لد ينالو الو   ال بيعي ألي دول ،  األسا   ي العاللات بين الدوأ او السالم والتعاون، ولي  

، السالم بالنسب  لها او السالم م  الدوأ األخرن، يي العربي ، « سرائيأ»الحرب، ا:ستثناع تمثلف 
 فلس يني الهي يشكأ ال رإ المباشر للصراج معها.ولي  م  الجانب ال

انا تبرز مشكل  السكان سواع  ي   ار الدول  الفلس يني   ي حاأ ليامها، يخهًا  ي ا:عتبار الزيادة 
، والهين يشكلون 48ال بيعي  للفلس ينيين خالأ  ترات زمني  لصيرة، والسكان العرب داخأ  لس ين 

يتزايدون بنف  الوتيرة، واه  الزيادة ستشكأ  ي النهاي  معادل  يكثر من عشرين  ي المئ ، وام 
صعب  : يمكن التملب عليها بال رق التلليدي  من تهجير وترحيأ. واه  الزيادة ستشكأ تحديًا كبيرًا 

من سي رة وايمن ، والحفا  عل  اويتها اليهودي ، ألن من شأن اها «  سرائيأ»يمام ما تسع   ليف 
ب عدد المستو نين داخأ الكيان بفعأ التخوإ من العيا  ي  أ حدود محا   المتمير ين يلل

 بأغلبي   لس يني . 
 يما يتعلق با:ستي ان، وا:ستمرار  ي « اإلسرائيلي »واها األمر يفسر لنا كثيرًا من جوانب السياس  

ل   لس يني  مصادرة األرا ي الفلس يني ، وبناع المستو نات عليها بهدإ الحيلول  دون ليام دو 
متكامل  ولادرة عل  تو ير عناصر اللوة ال روري  لبلائها واستمراراا. و ي النهاي ،  صن المحصل  

لماليين « كانتون»النهائي  اي كينون  سياسي   لس يني  يلأ من دول  اد ها الرئيسي  ل ، تو ير 
فسها التي تفسر لنا تشجي  الفلس ينيين ليمارسوا ويديروا شؤون حياتهم اليومي . واه  السياس  ن

عل  استمرار حال  ا:نلسام السياسي الفلس يني وبلاع غزة بعيدًا عن المعادل  الفلس يني  «  سرائيأ»
الكامل ، واستخدامها لللوة المفر   لمواجه  ا:نتفا   الفلس يني ، ولصق صف  اإلرااب بالن اأ 

كمشكل  بلاع، ويحتاج منها  ل  مراجع  « يأ سرائ»الفلس يني.. اها او البعد األوأ الهي يواجف 
لسياساتها  ي التعامأ م  الجانب الفلس يني، وكأ سياسات اللوة والب ا لن تحأ المشكل ، لها : 

 :  البح  عن صيغ للتعايا؛ بعيدًا عن السياسات العنصري  والعدواني  التي «  سرائيأ»مجاأ يمام 
 تنتهجها اليوم.

بالو:يات المتحدة وبالدوأ المربي  يسا  بلائها «  سرائيأ»ي  تبل  عاللات يما عل  المستون الدول
يحد ثوابت السياس  األمريكي   ي المن ل ، ويبل  التحالإ م  الو:يات «  سرائيأ»ووجوداا،  ه تبل  

الثابت ، وتشكأ اه  الدائرة بمثاب   وق عل  الدوأ « اإلسرائيلي »المتحدة يحد مكونات السياس  
 ربي  والدوأ اإللليمي ، والتي تشكأ تهديدًا لألمن اللومي العربي.الع
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 تكمن  ي اللدرة عل  البلاع يكثر منها مشكل  حدود.«  سرائيأ».. رغم كأ هلح تبل  مشكل  
 13/12/2015، الخليج، الشارقة

 
 في شهرها الثالث "االنتفاضة" .47

 علي جرادات
الفلس يني م  ا:حتالأ الصهيوني.  :نتفا  ام   شهران ونصإ الشهر عل  ان الق ا:شتباح 

« التهدئ »ما يعني ين ب ا ا:حتالأ يخفق  ي  خماد ، مثلما  شلت محاو:ت  جها ف بوصف  
لجدأ  ن كان، )ا:شتباح(،  التي ي للها وزير الخارجي  األمريكي، كيري. انا لم يعد ثم  ليم  علمي 

؟  حت  يجهزة ا:حتالأ األمني  كفت عن وصفف «اب   تنتفخ وتن فئ خالأ ييام»يم « انتفا  »
، بينما تشير آخر تلديراتها  ل  ينها «انتفا   ثالث »، وباتت تسميف «موج   رااب عابرة»ب
 «.ستستمر»

هم الو ني، صفح  جديدة  ي سفر هلح يعني ين صناج اها ا:شتباح لد س روا، بدمائهم ووعي
، ويثبتوا «العربي يخ   لللوة»الن اأ التحرري الفلس يني، ويسل وا الن رة الصهيوني  ا:ستعالئي : 

اإلحبا  والفلر وتداور »ين المحرح األكبر لهها ا:شتباح او الت ل  للحري  وا:ستلالأ، ولي  
صهيوني  ا:ستشرالي  التي تعرإ، لكنها : تريد ، حسب الن رة ال«األو اج ا:لتصادي  وا:جتماعي 

ين تعترإ بأن الشعب الفلس يني ينهو منه علود، وبأنف : يكإ عن الكفاح :نتزاج حلولف، وبأنف 
يلإ شهيد  ي يربعينات اللرن الما ي، ويكثر منهم  ي مرحل  الثورة  60لدم  ي سبيلها نحو 

 حبا  »ح ، ما يؤكد ين األمر يبعد من مجرد المعاصرة، وي عاإ ي عا هم من األسرن والجر 
، وين غ رس  اللوة الصهيوني  سوإ تسل ،  ي نهاي  الم اإ، يمام حلائق الحياة وتجارب «و لر

 اندحار ا:ستعمار واستلالأ الشعوب.
للد تمادت سياسات ا:حتالأ الصهيوني  ي  اشيتها لدرج  ال ن بأنف يمكن تبديد اليل   الو ني  

فلس يني وتصفي  حلولف الو ني  والتاريخي . بينما يمعنت الو:يات المتحدة، كراٍج للشعب ال
وبهها وهاح تبخرت يواام مسار المفاو ات «. الخصم الحكم« »لعب »يوسلو،  ي -لمفاو ات مدريد

، و: حت  «67حدود »الهي استمر رب  لرن من الزمان، ولم يفِو  ل  استلالأ و ني ولو عل  
أ  ل  ولإ الت  ل  معازأ عربي  محا   بأسيج  يهودي ، « اللد  الشرلي »وس  ا:ستي اني الهي حوَّ

وال ف   ل  عشرات الل   التي تفصلها الشوارج ا:لتفا ي  وتحاصراا المستو نات ويل   يوصالها 
جدار ال م والتوس . يما ل اج غزة  تحوأ  ل  سجن كبير لتجم  سكاني محاصر ومخنوق تعرو 

 وب  ي يلأ من علد من الزمن، ويعيا تحت شبل المزيد من حروب اإلبادة والتدمير. لثال  حر 
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كأ هلح عالوة عل  استثناع الالجئين، بما ام يصأ الل ي  وجوار الصراج، من يي بح  تفاو ي، 
الهين يواجهون اليوم مشروج برا ر لتهويد النلب، وما انفكوا يتعر ون « 48 لس ينيو »ومثلهم 

من ير هم، ولتمييز عنصري ملونن : يعترإ  %2ي مخ   لم ُيبِق بيدام سون لت هير عرل
 بخصائصهم الجماعي  وينكر حليل  ينهم جزع : يتجزي من الشعب الفلس يني.

بهلح لم يبق يمام الشعب الفلس يني، )الهي لم يستسلم :ختالأ ميزان اللون يومًا(، سون ين يستعيد 
لدماع، مسارًا بدياًل لمسار المفاو ات. واو ما حصأ، حي  ي لق  ي زمام المبادرة، وين يجترح، با

م ل  اكتوبر/ تشرين األوأ الما ي، مسارًا انتفا يًا ميدانيًا، حا   عل  استمراريتف، ما يحولف  ل  
 اعأ سياسي لديف وما يتخللف من يعماأ ملاوم  شعبي  ب ولي ، حيوي  وديناميات تزيل عنف احتمالي  

 120بًا، اتصاً: بأن المحركات التي يولدت شعتلف ما زالت لائم ، بينما يزيداا تولدًا سلو  الخبو لري
شهيدًا وآ:إ الجرح ، واعتلاأ ي عا هم،  اًل عن جرائم احتجاز جثامين عشرات الشهداع، 

من  واإلعدام الميداني، والتمثيأ بجث  الشهداع ويجساد الجرح ، وادم البيوت، وااغالق مداخأ الكثير
 اللرن والمخيمات ويحياع بعو المدن.

وتتشابح، انا، عناصر العامأ ا:حتاللي، كشر  مو وعي :ستمرار اها ا:شتباح ا:نتفا ي م  
سن (،  26-16عناصر عامأ و ني  لس يني، لعأ يامها ين الجيأ الشبابي، )من الفئ  العمري  

يلإ  الب  200اا(، عن المليون، بينهم وحد« 67منا ق »الهي يتصدر الميدان، يزيد اليوم، ) ي 
و الب   ي الجامعات، ويكثر منهم عل  ملاعد الدراس  الثانوي ، علمًا بأن اه  الفئ  العمري  كانت 

، اتصاً: بما تحملف من ت لعات و الات ومبادرات ويحالم 2000و 87األكثر  عالي   ي انتفا تْي 
والدول  وتلرير المصير(، الحلوق العادل  واألصيل   كبيرة واستعداد عاٍأ للت حي  ألجأ )العودة

مليونًا، ويختزن خبرة تجرب  ن الي  غني  ومديدة، ويستند  ل  حلائق تاريخي   13لشعب ينااز اليوم 
، ويتسلل بلرارات دولي  تعترإ بالحد 67، و:حتالأ عسكري عام 48تؤكد تعر ف :لتالج عام 

 ي .األدن  من حلولف الو ني  والتاريخ
لكن، : يجوز تبسي  األمور،  ه رغم استمرار ا:شتباح الميداني، ورغم ما حصد  حت  اللح   من 

يوسلو سيف ي -نتائج، يامها تخلُّب الوعي الفلس يني،  ي مجملف، من خدع  ين مسار مدريد
لتحديات لدول ،  : ين سياس  ا:حتالأ الهجومي  لم تتراج  ليد ينمل ، ما يعني ين ثم  جمل  من ا

تواجف اها ا:شتباح، يبرزاا اللدرة عل  امتصاب  جراعات ا:حتالأ، وعل  استمال  ل اعات جديدة 
، )مثاًل(، عبر «السياسي»و« الميداني»لالنخرا ، بأشكاأ مختلف ،  ي الميدان، وتجسير الهوة بين 

والشتات  48تن يم الفصائأ مسيرات مشترك  دوري  وحاشدة  ي ال ف  ول اج غزة ومنا ق 
 واللجوع، لما يحملف هلح من يبعاد سياسي  ومعنوي .
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 زاع اه  التحديات ثم  استحلالات سياسي  وتن يمي  : بد للفصائأ من تلبيتها، يبرزاا  نهاع 
، وتكري  وتعميم الوحدة الميداني ، وتلبُّأ التعايا والكإ عن احتكار «يوسلو»ا:نلسام، وتجاوز 

اح الميداني الحلل  المركزي ، وتصويب الن رة للهات وللسياسات ا:حتاللي ، الو ني  واعتبار ا:شتب
آخهين  ي ا:عتبار ين الشعب الفلس يني حليل  يتعهر تبديداا يو تجويفها، وين ا:حتالأ يريد 

كانت يو « معتدل »تحويأ السل   الفلس يني  لوكيأ يعماأ، واو ما : تلبأ بف ليادة  لس يني ، 
ما يفرو التخلب من ين ثم   رص  لتسوي  سياسي  لريبًا.  خ اب نتنيااو األخير  ي ، «متشددة»

سن  اللادم ، و: انسحاب من  20الجمعي  العام  وا ل، وجوار : ): دول   لس يني  خالأ اأ
، «دول  يهودي « » سرائيأ»األغوار، و: ولإ لالستي ان، وعل  الفلس ينيين ا:عتراإ ب

 لها(.« بدي اللد  عاصم  ي»وب
 13/12/2015، الخليج، الشارقة
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 ياسر الزعاترة
بعد ييام من ينباع غارة  سرائيلي  عل  سوريا لم يأت الن ام و: حلفاؤ  عل  هكراا، كأنها لم تكن، 

لصهاين ، وبعد عبور  ائرة روسي  بالخ أ ألجواع  لس ين المحتل ، وعدم التعرو لها من لبأ ا
ألنها دخلت بالخ أ، حسب مسؤوأ  سرائيلي.. بعد هلح يعلن نتنيااو بكأ و وح وصراح  ين كيانف 
سيواصأ العمأ داخأ األرا ي السوري ، وينف  عأ هلح بعد التدخأ الروسي، ثم كرر هلح عل  

 مسم  بوتين  ي باري  حسب لولف.
، بينما يسكت الجمي ؛ الرو  واإليرانيون : يحتاج نتنيااو لهها ا:ستعراو،  هو يفعأ ما يريد

وحزب هللا،   ال عن الن ام المستلب لهؤ:ع جميعا، لكنف يصر عل  ين يفعأ؛ يو: :ستعراو لوتف 
يمام جمهور  من جه ، ومن جه  يخرن ألجأ  لناج الجمي  بأن دولتف هات لوة وس وة، وين من 

 تها بعد الولائ  الجديدة  ي سوريا.كانوا يتحد ونها  ي زمن ما صاروا يبتلعون  اانا
للنا، وسن أ نكرر ين الحريق الهي يشعلتف  يران  ي المن ل ، بتدخلها لصالل الن ام السوري  د 
شعبف، لد صب  بالكامأ  ي صالل العدو الصهيوني، بينما استنزإ جمي  المن ل ، و ي الملدم  اي 

انحازت  ل  جانب الشعب، لكان لها يد  )يي  يران(، وحزب هللا،   ال عن تدمير سوريا، ولو
بي اع عند ، ولما تحولت  ل  عدو لف، وللمالبي  الساحل  من األم ، وكأ هلح بال  ائأ )يكملت 

 الكارث  بعدوانها عل  ثورة الشعب اليمني بالتعاون م  ال اغي  المخلوج(.
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ل  حليل  ين بوتين لي  تأتي تصريحات نتنيااو لتصف  الحلإ اإليراني يمام الجمي ، ولتول ف ع
ملاوما و: ممانعا، واو لم يكن ولن يكون، وعاللتف الحميم  م  نتنيااو وا ح   ي العلن، ولو كان 
تدخلف  د المصالل اإلسرائيلي  لكان المشهد برمتف مختلفا، واا  ن نتنيااو الهي ولإ  ويال  د 

اا  نف يسكت عل  جلب  ، واست اج ين يع لها سنوات  ويل ..300منل  يران من وم  ي 
، واي يحد   ل  لاعدة الالهلي ، ولو شح  ي ينها ستكون  د  لما سكت يبدا، وأللام 400ي 

 الدنيا ولم يلعداا.
للد كان التدخأ الروسي، ومن لبلف اإليراني لصالل الن ام جزعا : يتجزي من ت بيق ن ري  الكيان 

جمي  الخصوم، ويدمر البلد، ويدمر ربي  العرب الصهيوني  ي تحويأ سوريا  ل  ثلب يسود يستنزإ 
الهي كان يبشر بزمن آخر  ي العالل  معف، او الهي استمت  لزمن  ويأ بسياج من الحماي  

 العربي .
اليوم، يهاب التدخأ الروسي  ي هات ا:تجا ، و: يمان  نتنيااو  ي استمرار الحريق  ل  زمن 

ينهح الجمي ، و ي النهاي  سيهاب الجمي  نحو تسوي    ويأ، ما دام : يصيبف منف يي شرر،  هو
لن تكون  د ، سواع بلي بشار  عيفا ومنهكا، يم جرن  رب اللون الجهادي ، وجاعت حكوم  
توا لي  جديدة  ي سوريا  من من وم  لن تفكر  ي  زعاج الصهاين ، لي  ألنها تحبهم، بأ ألنها 

 سح.تأتي  ل  بلد مدمَّر سيحتاج علودا كي يتما
اكها يتجل  حجم الجريم  الرايب  التي ارتكبتها  يران بحق نفسها وحلفائها، وبحق األم  جمعاع، 
لت سوريا كما للنا  ل   وبتعبير يدق، كما يتجل  حجم الهدي  التي لدمتها للكيان الصهيوني حين حو 

لتي انتهت  ل  ثلب يسود يستنزإ الجمي ، وكأ هلح  من شعارات جو اع عن الملاوم  والممانع  ا
ابتالج  اانات العدو  ي و ل النهار، ولتنكشإ حليل  المشروج المهابي الهي كان يحرح ماللي 
 يران، وكان يستخدم  لس ين واجه  للتمدد لي   :،  يما عينف عل  مشروج آخر يستعيد ثارات 

 تاريخي  : يكثر و: يلأ.
ينها بال ي ق، ألن المشروج المهابي يم ي اي جريم  كبرن بحق األم ، وبحق  لس ين، والمصيب  

 ل   ريق مسدود، او الهي يمثأ عدوان يللي  عل  يغلبي  لن تتراج  مهما  الت الحرب، م  
التهكير بأن الرابل لي  الكيان الصهيوني وحسب، بأ اناح يي ا يمريكا والمرب الهي يحصلون تبعا 

ن نفسها التي ستبدد عوائد النووي  ي هات لهلح عل  صفلات بعشرات المليارات، بع ها من  يرا
 الممامرة الحملاع بدأ ين تصر ها عل  تحسين حياة شعبها.
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اي   يح  كبرن لهها الحلإ البائ ، واألام اي   يح  كبرن لشبيح  عرب : يجدون حرجا  ي 
  الد اج عن هلح كلف، و:  ي تصوير حبيب نتنيااو )يعني بوتين( عل  ينف ثائر يممي جاع  ل

 سوريا نصرة لألم   د العدوان األمريكي الصهيوني!!
 13/12/2015، الدستور، عّمان
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