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*** 

 
 آلنسمح بها بعد اانتهت ولن ي   واشنطنعريقات في نيويورك: المفاوضات الثنائية برعاية  .1

عبد الرؤوف أرياؤوط: قال د. صائب عرنقات، أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر  -القدس 
الفلسطنينة، "المفاوضات النثيائنة برعانة أمرنكا ايتهت، ول  نسمح بها بعد اآل ، ويرند مؤتمرًا دولنًا 

البرنكس، والدول  بمشاركة الدول دائمة العضونة في مجلس األم ، واالتحاد األوروبي، ودّول
وأضاف في مؤتمر في ينونورك األمرنكنة، أمس: "نجب أ  نكو  لهذا المؤتمر الدولي  العربنة".

والقدس الشرقنة  1967فلسطن  على حدود  ، دولة1967هدف محدد، وهو دولتا  على حدود 
 عاصمة لها، ضم  سقف زميي محدد".

رتس( اإلسرائنلنة أصر على عدم الصعود عرنقات الذي كا  نتحدث في مؤتمر تيظمه صحنفة )هآ
 إلى الميصة قبل إيزال العلم اإلسرائنلي وهو ما تم.

وقال عرنقات في تصرنح أرسله لـ "األنام": إيه نلتقي، مع الرئنس اإلسرائنلي رؤوبن  رنفلن  ووزنرة 
مع دولة  الخارجنة السابقة وعضو الكينست ع  "المعسكر الصهنويي" تسنبي لنفيي التي قالت إيها

إسرائنل ولك  لنس على كل أرض إسرائنل!، كما رفض أ  نتواجد معهما على الميصة في ذات 
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عرنقات: إ  رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو "يجح في تعمنق يظام  وأضاف الوقت.
سمام األبرتاند في دولة فلسطن  المحتلة"، مشنرًا إلى أ  "صراعاتيا لنست دنينة، والنهودنة واإل

والمسنحنة دنايات سماونة عظنمة ولك  يتيناهو نعمل على تحونل الصراع إلى صراع بن  الدولة 
 النهودنة ليتيناهو والدولة اإلسمامنة لـ أبو بكر البغدادي".

وكا  عرنقات استهل الكلمة بالتساؤل: "ما هو الفرق بن  مجرم وقاتل نقطع الرؤوس في سورنة 
 الرضنع علي دوابشة في دوما؟".والعراق وبن  مجرم نحرق 

 ودعا عرنقات إلى أ  تكف اإلدارة األمرنكنة ع  التعامل مع إسرائنل كدولة فوق القايو .
وأشار إلى أ  حركة حماس حركة فلسطنينة، وعلنيا توحند صفوفيا لتحقنق دولة مستقلة بسنادة 

 فق على إجراء ايتخابات عامة.القايو  والسماح الشرعي الواحد، وتشكنل حكومة وحدة وطينة والتوا
وقال عرنقات: "سوف يقوم بتحدند عماقاتيا األمينة والسناسنة واالقتصادنة مع إسرائنل؛ تيفنذًا لقرارات 

 المجلس المركزي الفلسطنيي، أل  الوضع القائم ال نمك  استمراره".
 14/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 والمهمة األولى أمامنا تحقيق الوحدة الوطنيةقريع: القدس واألقصى في خطر حقيقي وجّدي  .2

قال أحمد قرنع "أبو عماء"، عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر  عبد الرؤوف أرياؤوط: -القدس 
، مشددًا على أيها تحتاج غضب وقلقالفلسطنينة، إ  الهبة الشعبنة الفلسطنينة هي تعبنر ع  حالة 

 فها.إلى العيانة والرعانة حتى تحقق أهدا
"الدار النثقافنة" ويادي  القدس، يظمتهوقال أبو عماء خمال لقاء مفتوح معه عقد في فيدق الدار في 

الصحافة المقدسي: إ  "هبة الشباب جندة ومباركة وتعبر ع  حالة القلق وحالة الغضب، ولكيها 
يفهمها جندًا ولم تحتاج إلى عيانة ورعانة، نجب التعامل معها بكنثنر م  الدقة، فهذه الهبة إذا لم 

 يتعامل معها بشكل إنجابي فإ  يتائجها ل  تكو  على المستوى المطلوب".
ولفت إلى أ  الهبة الشعبنة "تأتي في وقت نبدو فنه المشهد اإلقلنمي مؤلمًا، فالوضع الدولي لنس 

 بأفضل حال وهو ما نجعل الوضع غنر مرنح باليسبة للقضنة الفلسطنينة". 
لدول العربنة ميشغلة بأوضاعها الداخلنة واألوروبنو  طنبو  نرندو  السمام، ولك  وقال: الكنثنر م  ا

ال إمكاينة لدنهم لتحقنق ذلك، واألمرنكنو  نقولو : إيه ال حل دولتن  في الفترة المتبقنة م  رئاسة 
 .الرئنس أوباما، نثم سنقولو : إيها سية ايتخابات، أما روسنا فهي معيا ولك  لدنها ايشغاالتها
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وأشار إلى أ  "المقلق هو: ما هو مصنر القضنة الفلسطنينة؟ وما هي مكايتها في ظل هذا 
الوضع؟". وقال: "أعتقد أ  استمرار االيقسام لنس في صالح القضنة الفلسطنينة وال نجوز أ  نستمر 
 تحت أي ظرف م  الظروف، وبالتالي فإ  أول شيء نجب أ  يقوم به هو تحقنق الوحدة الوطينة". 

وأضاف: "هياك حراك سناسي فلسطنيي جدي في األمم المتحدة والمؤسسات الدولنة بما فنها 
 المحكمة الجيائنة الدولنة"، داعنًا أنضًا إلى تفعنل مؤسسات ميظمة التحرنر الفلسطنينة.

وأشار أبو عماء إلى أ  "تطبنق حل الدولتن  ما زال ممكيًا على األرض إذا ما ايسحبت إسرائنل إلى 
ال فما حل دولتن ". 1967طوط الرابع م  حزنرا  خ  وا 

  14/12/2015األيام، رام هللا، 
 

  لقوى األمن الداخلي في غزة جديدا   ا  تعيين اللواء أبو نعيم قائدقيادة وزارة الداخلية في غزة:  .3
أشرف الهور: أعليت قنادة وزارة الداخلنة واألم  الوطيي في قطاع غزة، أمس، ع  تعنن   - غزة

قائد جدند لقوى األم  الداخلي، هو أحد قادة الحركة الذن  أفرج عيهم في صفقة تبادل األسرة 
 األخنرة، بدال م  القائد السابق للجهاز الذي عن  بعد سنطرة الحركة على قطاع غزة.

، وفي بنا  مقتضب للوزارة، أعل  ع  تعنن  اللواء توفنق أبو يعنم، مدنرًا عامًا لقوى األم  الداخلي
خلفًا للواء صماح الدن  أبو شرخ. وذكر أ  ذلك نأتي في إطار "سناسة التدونر الُمتبعة لدى وزارة 

 الداخلنة واألم  الوطيي".
وأجرنت مراسم االستمام والتسلنم مساء األربعاء الماضي في مكتب مدنر عام قوى األم  بمجمع "أبو 

 و ماضي ولفنف م  قادة األجهزة األمينة.خضرة" الحكومي بحضور وكنل الوزارة الدكتور كامل أب
  14/12/2015القدس العربي، لندن، 

 

 "الفصل العنصري"لتعميق  "إسرائيل"تحذر من سعي " الخارجية" .4
األحد م  سعي حكومة الكنا  لتعمنق يظام  أمسحذرت وزارة الخارجنة الفلسطنينة : وكاالتال

اإلعدام المنداينة والعقوبات الجماعنة  الفصل العيصري في فلسطن . وأدايت في بنا  عملنات
واالعتقاالت العشوائنة، وشل قدرة الفلسطنينن  على الحركة والتيقل بواسطة إغماق مداخل التجمعات 

  السكاينة الفلسطنينة وفصلها ع  بعضها البعض.
  14/12/2015الخليج، الشارقة، 
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 ضوري"خجامعة المالية بحق " إجراءاتكتل برلمانية تقف في وجه  .5
أجمعت الكتل البرلماينة في المجلس التشرنعي ويقابة العاملن  في جامعة خضوري : وفا–رام هللا 

والمؤسسات الكرمنة والقوى والفعالنات الوطينة، النوم األحد، على بطما  إجراء وزارة المالنة األخنر 
 خضوري وتجمند حساباتها. –المتمنثل بمصادرة أموال جامعة فلسطن  التقينة 

جاء ذلك خمال زنارة ممنثلي هنئة الكتل والقوائم البرلماينة في المجلس التشرنعي التي ضمت رئنس 
كتلة فتح البرلماينة عزام األحمد، ومصطفى البرغونثي، وسهام نثابت، وأمن  عام المجلس التشرنعي 

ممنثلي الفلسطنيي إبراهنم خرنشه، وأمن  سر حركة فتح في طولكرم مؤند شعبا ، وحشد كبنر م  
الفصائل الوطينة والمؤسسات الرسمنة واألهلنة والخاصة وممنثلي اليقابات الفلسطنينة في محافظة 

كما أجمع الحضور على ضرورة إلغاء القرار والبحث في اآللنات والسبل التي م  شأيها  طولكرم.
 افة المستونات.دعم الجامعة ومسنرتها التعلنمنة واألكادنمنة التي تمس مستقبل آالف الطلبة على ك

 14/12/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 ماذا يريد دحالن ولحساب من؟تقرير:  .6
ذهب معلقو  إلى أ  زنارة دحما  لموسكو ربما كايت مكافأة له على هجومه على تركنا، : أيس زكي

مجالها  خاصة أ  العماقات بن  روسنا وتركنا متوترة بشدة ميذ أسقطت األخنرة طائرة روسنة ايتهكت
 .ةالجوي عيد الحدود مع سورن

مجددا نسعى محمد دحما  لخطف األضواء، فبعد أ  ايطلق م  أبو ظبي إلى القاهرة لمهام إعمامنة 
ها هو نتمدد باتجاه بروكسل مرتدنا نثوب الياصح لحلف شمال األطليطي )ياتو( والمهاجم لتركنا قبل 

 فمادنمنر بوتن .أ  نظهر أخنرا في موسكو بضنافة الرئنس الروسي 
ودخل  2011حزنرا   وكا  دحما  الذي تم فصله م  ميصبه باللجية المركزنة لحركة فتح في نوينو/

 في خمافات شدندة مع الرئنس الفلسطنيي محمود عباس قد استقر في دولة اإلمارات.
تخلو م  وطوال الفترة الماضنة ظل دحما  بفضل تصرنحاته وتحركاته منثنرا لمتابعات إعمامنة ال 

جدل، فم  موقع إسرائنلي نقول إيه سنعود إلى غزة على ظهر دبابة، إلى مواقع تواصل اجتماعي 
تشهد اتهامات للرجل بأيه نشارك في تمونل الحرب بن  الفرقاء اللنبنن ، وبأيه نمنثل رأس حربة 

 للنثورات المضادة في الدول العربنة التي شهدت ما عرفت بنثورات الربنع العربي.
دد اسم دحما  بقوة في العاصمة المصرنة القاهرة، حنث أظهرت صحنفة النوم السابع حفاوة وتر 

أنلول الماضي، وسط تكهيات بدور مستقبلي له في اإلعمام  واضحة به عيدما زارها في سبتمبر/
 المصري، نثم ظهر اسمه كمشارك في إدارة قياة الغد العربي الفضائنة التي تبث م  القاهرة.
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ياء، كا  دحما  نسعى لشراء أحد المواقع اإلخبارنة اإللكتروينة في األرد ، لننثنر شكوكا وفي األنث
 جدندة بشأ  يواناه وم  نقف وراءه في محاولة خلق ميابر إعمامنة في أكنثر م  دولة عربنة.

 مهاجمة تركيا
شمال  نثم تحول دحما  إلى ساحة أخرى، أوروبنة هذه المرة، حنث ألقى كلمة أمام ميتدى لحلف

األطليطي )ياتو( في يوفمبر/تشرن  النثايي الماضي تقمص فنها دور الواعظ في ما نتعلق بكنفنة 
التعامل مع قضانا اإلرهاب ومواجهته، مركزا على تيظنم الدولة اإلسمامنة، ومستغما الفرصة لش  

 هجوم حاد على تركنا وعلى حركات اإلسمام السناسي.
رهاب واعتبر أيها ممر له قبل أ  نتهم الدول األوروبنة بأيها تعلم فقد اتهم دحما  تركنا بدعم اإل

 بمرور "اإلرهابنن " عبر تركنا لكيها تتجاهل ذلك بسبب مصالحها االقتصادنة مع أيقرة.
كما هاجم دحما  حركات اإلسمام السناسي التي طالما ياصبها العداء، وقال إيها "اختطفت اإلسمام 

اء به "داعش والقاعدة والقرضاوي"، كما ادعى أ  "الدول الغربنة التي وجاءت بدن  جدند" كالذي ج
تعايي م  اإلرهاب هي يفسها التي احتضيت لسيوات عدندة رموز جماعة اإلخوا  المسلمن  وتركتها 

 تزدهر في مديها وعواصمها لتولد إسماما متطرفا".
ي حضر فنها اجتماعا مع أما الظهور األحدث لدحما  فكا  في العاصمة الروسنة موسكو الت

الرئنس بوتن  وعدد م  المسؤولن  الروس حسب لقطات مصورة بنثتها وسائل إعمام م  دو  أ  نتم 
 الكشف ع  سبب االجتماع أو بأي صفة نقوم دحما  بزنارة موسكو.

وتحدنثت الجزنرة يت إلى الخبنر الروسي بشؤو  الشرق األوسط فاتشنسماف ماتوزوف الذي قال إ  
الذي عقده الكرملن  احتفاال -زار موسكو للمشاركة في اجتماع الميتدى النثقافي العالمي دحما  

كشخصنة فلسطنينة مستقلة، مع أيه كا  م  المفترض  -بالذكرى السبعن  إليشاء ميظمة النوينسكو
 توجنه الدعوة لممنثلي السلطة الفلسطنينة التي نرأسها محمود عباس.

 دور خطير
بوا إلى أ  الزنارة ربما كايت يوعا م  المكافأة لدحما  على هجومه على تركنا، لك  معلقن  عربا ذه

خاصة أ  العماقات بن  روسنا وتركنا مرت بحالة م  التوتر الشدند في األنام الماضنة بعد أ  
 أسقطت تركنا طائرة روسنة اخترقت مجالها الجوي عيد حدودها مع سورنا.

امة الهتنمي أ  دحما  نلعب دورا خطنرا في الميطقة العربنة ونعتقد المحلل السناسي المصري أس
بالعمل مع األيظمة والقوى التي تحاول إجهاض نثورات الربنع العربي، خاصة في لنبنا، وهو ما 

 نيسجم مع التوجه الروسي تجاه الميطقة.
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رجل ذي ونضنف الهتنمي للجزنرة يت أ  بوتن  ربما نرند اللعب بورقة دحما  واالستفادة م  ال
العماقات المتشابكة بالميطقة العربنة، خصوصا أ  له رجاال في سورنا نمكيه تحرنك األحداث م  

 خمالهم بشكل ما.
كما نرى أ  استقبال دحما  في موسكو لنس بعندا ع  تطور جند في العماقات بن  روسنا واإلمارات 

كل نقترب م  موقف روسنا الداعمة ربما نذهب إلى حد تغننر األخنرة موقفها م  النثورة السورنة بش
 بقوة ليظام بشار األسد.

  13/12/2015الجزيرة.نت، 

 
 المقاومة قربنا من التحرير تطورمشعل:  .7

قال رئنس المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسمامنة "حماس" خالد مشعل، إ  الحركة أضافت 
مقاومة الفلسطنينة قربيا م  مشروع بصمة ممنزة للعمل الفلسطنيي المقاوم، مشنرًا إلى أ  تطور ال

 التحرنر.
وأكد مشعل، في مقابلة خاصة مع الموقع اإللكترويي، لحركة حماس إ  التطور التي تشهده المقاومة 
جعل فكرة التحرنر التي ايطلقيا بها ميذ عقود قرنبة رغم التحدنات، الفتًا إلى أ  ما أضافته حماس 

 لقدس والتحرنر.مع باقي الفصائل نقربيا أكنثر إلى ا
وأوضح بأ  حركة حماس قدمت يموذجًا نحتذى به وأصبحت ملهمة لشعوب األمة في التضحنة 
واليضال والنثبات وكنف جمعت بن  المقاومة والسناسة وبن  المروية والنثبات، مشنرًا إلى أ  حماس 

 قدمت خلطة جمنلة متوازية.
سنرة اليضال الفلسطنيي وفي إيجاز وأكد مشعل على أ  حركة حماس قطعت شوطًا كبنرًا في م

 المشروع الوطيي وفي مسنرة التحرنر وااليعتاق م  االحتمال اإلسرائنلي.
 14/12/2015، غزة ،موقع حركة حماس

 
  لمركز الفلسطيني لإلعالم عن زيارة ماليزيا وانتفاضة القدسل يتحدث مشعل .8

اس ع  فخر األمة وأحرار العالم عبر خالد مشعل، رئنس المكتب السناسي لحركة حم: كوااللمبور
بما نقوم به الشبا  والفتنات في فلسطن  بالدفاع ع  القضنة وااليتفاض في وجه االحتمال 
الصهنويي م  خمال ايتفاضة القدس التي تمكيت م  تعطنل المشروع الصهنويي الهادف لتقسنم 
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م"، تطرق مشعل إلى وفي كلمة متلفزة، خص بها "المركز الفلسطنيي لإلعما المسجد األقصى.
 تفاصنل الزنارة التي نقوم بها وفد حماس إلى مالنزنا، تلبنة لدعوة رسمنة م  حزب "أميو" الحاكم.

وأوضح مشعل أ  الوفد شارك بفعالنات مؤتمر الحزب المالنزي الحاكم، ولقاء رئنس الوزراء 
اس" الدكتور عبد الهادي المالنزي، محمد يجنب عبد الرزاق، ورئنس الحزب اإلسمامي المالنزي "ب

أويغ، ويائبه، وعدد م  قنادات حزب أميو، وقنادات قوى وفعالنات مالنزنة، كما تم لقاء جالنات 
عربنة والجالنة الفلسطنينة؛ بهدف وضع الجمنع بتطورات القضنة الفلسطنينة خاصة مع ايدالع 

محاوالت قادة العدو تقسنم ايتفاضة القدس التي جاءت في ظل شرارة االشتعال الساخية ويتنجة ل
وأشار مشعل إلى أ  هبة شعبيا العظنم خاصة في حاضيته المقدسنة المباركة، وكذلك  األقصى.

ومخنمات الشتات الفلسطنيي وفي كل مكا ، تمكيت  48أهليا بالضفة وغزة واألراضي المحتلة عام
كل المخططات التي م  "تعطنل مشروع التقسنم، وا   شاء هللا يحمي قدسيا وأقصايا ويفشل 

وعبر رئنس المكتب السناسي ع  سعادته لزنارة مالنزنا والطواف بكل ساحات العالم  تستهدفه".
العربي واإلسمامي وساحات العالم شرقًا وغربًا م  أجل يقل رسالة قضنة فلسطن  وعدالة هذه 

مة بل ع  اإليساينة القضنة، ويقول للعالم إ  المرابطن  والمرابطات وشباب فلسطن  نيوبو  ع  األ
 في الحفاظ على مدنية القدس وعلى المسجد األقصى قبلة المسلمن  األولى.

ووجه مشعل خطابه إلى الشباب والفتنات الفلسطنينات بالقول إ  "رسالة األمة وأحرار العالم فخورو  
عرب بما نفعله أبطال وبطمات فلسطن ، وأ  هذا الفعل المبارك له صدى عظنم على مستوى ال

والمسلمن  وعلى مستوى اإليساينة، وبالتالي هذا التفاعل بن  األقصى القدس وتردد ذلك بن  جيبات 
العالم، سننثمر ايتصارا عظنما، ويحرر فلسطن ، ويستعند القدس واألقصى ويمضي في مشروع 

فرح ن أسرايا، ونومئذالمقاومة ويرفع الحصار ع  غزة، ونعود الماجئو  إلى أرض الوط ، ويحرر 
 المؤميو  بيصر هللا".

 13/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 هنية: انتفاضة القدس أكبر تحول استراتيجي في المنطقة .9
أكد يائب رئنس المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسمامنة "حماس"، إسماعنل هينة، أ  ايتفاضة 

 القدس تعد أكبر تحول استراتنجي في الميطقة.
مقابلة خاصة مع الموقع االلكترويي لحركة حماس، إ  م  نعتقد أ  الضفة الغربنة  وقال هينة، في

 هامدة وأ  الشعب الفلسطنيي وقع تحت مفاهنم التدجن ، فهو واهم.
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وأوضح أ  االيتفاضة أوجدت فلسطنينًا جدندًا؛ مبدنًا تفاءله بالجنل الفلسطنيي القادم الذي نصيع 
 ، والشباب الذي نضرب تل أبنب وحنفا م  قطاع غزة.األحداث النوم في الضفة الغربنة

سية بأ  حماس حركة أصنلة متجذرة، وفي ذات الوقت حركة واعدة  28وأضاف: أيا مطمئ  بعد 
 لدنها القدرة على التعامل مع المستجدات.

 14/12/2015، غزة ،موقع حركة حماس
 
 القدس تؤسس لمشروع التحرير انتفاضةالزهار:   .11

ب السناسي لحركة المقاومة اإلسمامنة "حماس"، محمود الزهار، إ  ايتفاضة القدس قال عضو المكت
 وما نجري في ساحات الوط ، مبشرات واضحة الداللة لقرب تحرنر فلسطن .

وأكد الزهار، في مقابلة خاصة مع الموقع االلكترويي لحركة حماس، على أ  ايتفاضة القدس الحالنة 
 على أ  المقاومة ضربت يظرنة األم  القومي اإلسرائنلي. تؤسس لمشروع التحرنر، مشدداً 

وأوضح الزهار، أ  الكنا  "اإلسرائنلي" في حالة ضعف وتراجع بعدما تحولت يظرنة األم  
 اإلسرائنلي م  الحالة الهجومنة إلى الدفاع بفضل تطور العمل المقاوم.
ت اإلسمامنة م  االحتمال ويبه إلى أ  حماس تهدف إلى تحرنر األرض الفلسطنينة والمقدسا

 اإلسرائنلي وصواًل إلى تحرنر كل فلسطن .
 14/12/2015، غزة ،موقع حركة حماس

 
 أبو مرزوق: ال مستقبل لالحتالل في فلسطين  .11

أكد عضو المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسمامنة "حماس"، د. موسى أبو مرزوق، أيه ال 
 إلى أ  العودة والتحرنر بات قرنبًا. مستقبل لماحتمال على أرض فلسطن ، مشنراً 

وأوضح أبو مرزوق في، مقابلة خاصة مع الموقع اإللكترويي لحركة حماس، بأ  ايتفاضة القدس 
وما سبقها م  ايتفاضات إبداع م  إبداعات شعبيا الفلسطنيي في مواجهة االحتمال، مؤكدًا أ  

 جل ينل حرنته واستقماله.الشعب الفلسطنيي ال نزال ندافع ع  مقدساته وأرضه م  أ
وبّن  أ  ايتفاضة القدس والتي التزال أحدانثها تتفاعل في ذكرى ايطماقة حركة حماس هي ايطماقة 

 تحرنر للمسجد األقصى والضفة الغربنة المحتلة.
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كايت أولى قفزاتها  1987وأوضح بأ  حركة حماس التي ايطلقت مع االيتفاضة األولى عام 
أ  ما قدمته للشعب الفلسطنيي وما جذرته م  مقاومة بما شك كايت مقاومة المقاومة، مشنرًا إلى 

 رائدة.
وأكد على أ  حركة حماس أفشلت مشروع التيازل والتفرنط المتمنثل بمشروع أوسلو، حنيما حافظت 

 على نثوابت القضنة وحقوق شعبيا الفلسطنيي األصنلة.
 14/12/2015، غزة ،موقع حركة حماس

  
 ماضية في طريق تحرير األسرى المقاومةالحية:  .12

أكد عضو المكتب السناسي لحركة حماس خلنل الحنة أ  المقاومة ماضنة في طرنق تحرنر : غزة
-13وقال الحنة خمال مسنر كشفي في ميطقة التفاح شرق غزة نوم األحد ) األسرى وتحقنق اليصر.

ي مضى علنها الشهداء (: "في ذكرى ايطماقتيا يجدد العهد أ  يمضي على ذات الطرنق الت12
وشدد على أ  المقاومة ماضنة في طرنق تحرنر األسرى كافة م  سجو  االحتمال،  والقادة".

مضنًفا إ  "حماس" "ل  تلن  لها قياة، ول  تيكسر لها إرادة، وهي ماضنة في مشروع المقاومة حتى 
وسيمضي يحو المجد  وأضاف "طرنقيا واضحة يهانته، القدس محررة كرنمة، التحرنر بإذ  هللا".

وقال: "حّق ليا أ  يفخر بحماس وأبيائها وقادتها، وعهديا معكم  ويحو اليصر ويحو العزة والكرامة".
 ومع شعبيا أ  يبقى األوفناء وحماة للدنار".

 13/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
  
 برتبلور أفكارا لعرضها على فتح وحماس إلنهاء أزمة المع الفصائل: البطش .13

أشرف الهور: كشفت مصادر فلسطنينة لـ "القدس العربي" أ  الفصائل الفلسطنينة ستقدم قرنبا  -غزة 
لكل م  حركتي فتح وحماس، والرئاسة الفلسطنينة، مبادرة جدندة لفتح معبر رفح، وحل أزمة 

وم على المسافرن  العالقن  في غزة بشكل يهائي، م  أجل أ  تبحث هذه األطراف المبادرة التي تق
أساس رفض إنكال مهمة تشغنل المعبر ألي جهة أجيبنة، وتكو  بيود المبادرة يابعة م  اتفاق 

وأكد مسؤولو  عدة في الفصائل وجود أفكار تدرس حالنا فنما بنيهم، م  أجل تقدنمها  المصالحة.
ها الرئاسة المعينة فلسطنينا بتشغنل المعبر، وفي مقدمت واألطراففي أقرب وقت ممك  لفتح وحماس 

 الفلسطنينة وحكومة التوافق.
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وقال خالد البطش القنادي البارز في حركة الجهاد اإلسمامي في تصرنحات لـ "القدس العربي"، إ  
هذه المبادرة "يابعة م  الصعوبات واآلالم التي نواجهها سكا  قطاع غزة جراء إغماق معبر رفح". 

صنغ لحل المشكلة"، مشنرا إلى حجم المعاياة التي  وأكد أ  الفصائل عملنا تتحرك م  أجل "إنجاد
نعايي ميها سكا  غزة، جراء إغماق المعبر لفترات تصل إلى يحو األربعة أشهر في المرة الواحدة، 

 قبل فتحه استنثيائنا لعدة أنام ال تكفي حاجة الراغبن  بالسفر م  مرضى وطماب وأصحاب إقامات.
التي تتحرك في هذا السناق "لمجموعة م  األفكار"، مشنرا إلى وكشف ع  بلورة الفصائل الفلسطنينة 

أيه في حال يضوج هذه األفكار بصورة يهائنة ستقدم لكل م  للحركتن ، واألطراف المعينة األخرى. 
نجاد حل ألزمة إغماقه الطونلة، يابعة م  "اتفاق  وأكد أ  أفكار الفصائل لتشغنل معبر رفح وا 

 ضاف "أي أفكار تدرس تكو  محكومة بالخنار الوطيي".المصالحة الفلسطنينة". وأ
وكا  البطش بذلك نرد على سؤال لـ "القدس العربي"، حول ما ندور م  أفكار تشنر إلى إخضاع 
إدارة المعبر لجهة أجيبنة، وميها "اللجية الدولنة للصلنب األحمر"، أو "شركة عربنة مختصة". وقال 

 ولة بحث الفصائل الفلسطنينة.إ  هذه األفكار غنر مطروحة على طا
وعلمت "القدس العربي" أيه فور تسلنم األفكار التي ربما تكو  على شكل مبادرة كاملة، إلى فتح 

 وحماس، والرئاسة والحكومة، ستقوم هذه األطراف بدراستها والرد علنها في وقت وجنز.
عادة فتحه وفي هذا السناق ذكرت تقارنر عدة أ  م  بن  المقترحات الفصائلنة ل حل أزمة المعبر، وا 

بشكل كامل م  جدند، أ  نتم إيهاء أزمة موظفي المعبر الذن  عنيتهم حماس بعد سنطرتها على 
، دو  أ  تعتمدهم حكومة التوافق الوطيي، على أ  نتم إجراء بعض التعننيات 2007غزة عام 

ال التي تجبى على المعبر م  الجدندة التي تضم  سنادة حكومة التوافق. كذلك أ  نتم تحونل األمو 
 المسافرن  القادمن  والمغادرن ، لصالح تطونره وقطاع غزة.

 14/12/2015القدس العربي، لندن، 
 
 منفذ عملية الطعن جنوب تل أبيب ضدّ  اتهامتقديم الئحة  .14

م   عاًما(، 36قدمت الينابة العامة اإلسرائنلنة نوم األحد، الئحة اتهام ضد رائد خلنل ): رامي حندر
سكا  قرنة دورا في قضاء الخلنل في الضفة الغربنة، الذي يفذ عملنة طع  الشهر الماضي قرب 

 بيانة بايوراما جيوب تل أبنب، وأسفرت ع  مقتل إسرائنلنن .
سم، حصل علنها م  مطعم قرنب، واتجه يحو الطابق  23واتهمت الينابة خلنل بحنازة سكن  طوله 

بحث ع  إسرائنلنن  لنطعيهم، وصادف أ  التقى بأحدهم فور خروجه م  النثايي م  بيانة بايوراما لل
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طعيات في الجزء العلوي م  جسده،  9المصعد وقام بطعيه عدة مرات، وبعدها قام بطع  اآلخر 
 قبل أ  نقبض علنه م  قبل أحد أصحاب المصالح في البيانة، وحاول أ  نطع  إسرائنلنن  آخرن .

ئنلنة األسبوع الماضي أ  خلنل قام بتيفنذ عملنات الطع  م  أجل أ  وادعت تقارنر إخبارنة إسرا
نستشهد، وظ  أ  قوات الشرطة ستطلق اليار علنه، وقال خلنل للمحققن ، بحسب وسائل اإلعمام 

 اإلسرائنلنة، إيه فعل ذلك بملء إرادته ودو  تحرنض م  أحد.
خلنل على ذمة التحقنق، إيه قام بقتل م  وقالت الينابة العامة اإلسرائنلنة في طلب تمدند اعتقال 

قتلهم فقط أليهم نهود، وأليه أراد أ  نحتسب شهنًدا، وتركت أفعاله هذه أرامل وأنتام. وطلبت الينابة 
 النوم إيزال أقسى العقوبات بحقه.

 13/12/2015، 48عرب 
 
 لالخليبالنار على طفلة بـزعـم محاولتهـا تـنفـيذ عـملية طعن  يفتحاالحتالل  .15

عامًا  15فتحت قوات االحتمال اإلسرائنلي، أمس، اليار على طفلة بعمر  ميدوبو "األنام"، "وكاالت":
بالقرب م  مدخل مستوطية "كرنات أربع" المقامة شرق الخلنل، وذلك بزعم محاولتها طع  أحد 

قوا الرصاص وقال مواطيو  نقنمو  في محنط "كرنات أربع"، أمس: إ  جيود االحتمال أطل المستوطين .
باتجاه الطفلة لمى ميذر حافظ البكري وتركوها تيزف لمدة تزند على اليصف ساعة؛ نثم حضرت سنارة 
إسعاف إسرائنلنة ويقلتها إلى أحد المستشفنات، فنما وصفت مصادر إعمامنة إسرائنلنة إصابة الطفلة 

 "محاولتها الطع ". "البكري" بـ"الخطنرة"، مشنرة إلى أ  أحدًا م  المستوطين  لم نصب جراء
 14/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"جنوب  قطاع غزة في النقب الغربيمن  صاروخسقوط  .16

ذكرت مصادر عبرنة، مساء نوم األحد، أ  صاروخا أطلق م  قطاع غزة سقط في اليقب  :القدس
ي محنط وحسب ذات المصادر، فإ  الصاروخ سقط في ميطقة مفتوحة ف الغربي جيوب إسرائنل.

 إصابات أو أضرار. أينسفر ع   أ مستوطية "شاعر هينغف" في اليقب الغربي دو  
 13/12/2015القدس، القدس، موقع صحيفة 
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 ترابينسجناء مصريين مقابل  ستةتحرير تعهد بنتنياهو: تنازالت مالية و  .17
سجياء  6ت بتحرنر كشفت إسرائنل أمس، أيها قدمت تيازالت مالنة وتعهد :برهوم جرانسي - الياصرة

مصرنن  في السجو  اإلسرائنلنة، مقابل تحرنر جاسوسها المسجو  في مصر عودة ترابن ، رغم يفي 
 إسرائنل بدانة لوجود صفقة كهذه. 

فقــد أعلــ  رئــنس الــوزراء بينــامن  يتينــاهو، فــي بــدء كلمتــه التــي افتــتح بهــا جلســة حكومتــه األســبوعنة 
الفتــاح السنســي، أ  عــودة تــرابن  لــم نتجســس إلســرائنل،  ي عبــدأمــس، أيــه "أكــد" أمــام الــرئنس المصــر 

ســجياء مصــرنن ،  6عامــا. كمــا كشــف يتينــاهو أ  الصــفقة تتضــم  تحرنــر  15حنيمــا تــم اعتقالــه قبــل 
ـــاتهم، و ســـنتم  3لـــنس واضـــحا خلفنـــة وجـــودهم فـــي الســـجو  اإلســـرائنلنة، ونثمانثـــة مـــيهم أيهـــوا محكومن

النثمانثــة اآلخــرو  فقــد قــال يتينــاهو إيهــم لــم نعتقلــوا علــى خلفنــة  تحرنــرهم قبــل إيهــاء المحكومنــات، أمــا
 مقاومة، أو أنة خلفنات سناسنة.

مـــ  حصـــتها فـــي  %2كمــا كشـــفت اإلذاعـــة اإلســـرائنلنة العامـــة، عـــ  أ  إســـرائنل تيازلـــت لمصـــر عـــ  
 %10 الميطقة الصياعنة اإلسرائنلنة المصرنة األمنركنة المشتركة في صحراء سنياء إذ تملك إسـرائنل
 م  أرباح الميطقة، والتي تصدر ميتوجاتها إلى الوالنات المتحدة معفاة م  الضرائب والجمارك.

 14/12/2015الغد، عّمان، 
 
 أطلق النار على فتاتين في القدس الذي تحقيق مع الشرطي"إسرائيل":  .18

ليـار علـى فلسـطنينة قالت وزارة العدل اإلسرائنلّنة، نوم األحد، إ  الشرطي الذي أطلـق ا: احمد دراوشة
ا، الشـهر الماضـي، فـي القـدس المحتلـة، نخضـع للتحقنـق فـي الوحـدة للتحقنـق  بذرنعة أيها تحمل مقصًّ

وورد فــي تقرنــر وزارة العــدل أ  التحقنقــات جــاءت بعــد أوامــر مــ  المستشــار القضــائي  مــع الُشــرطّنن .
  .للحكومة نهودا فنيشطان ، وبتوصنة م  مّدعي عام الدولة شاي ينتسا

وتتمحــور التحقنقــات مــع الشــرطي فــي األســاس بادعــاء أيــه "أطلــق اليــار علــى مخّربــة رغــم أ  الخطــر 
زال، بعدما تم تحنندها" وفًقا لبنـا  الـوزارة، بنيمـا ادعـى الشـرطي أيـه أطـماق اليـار بعـدما "لـم نعتقـد أ  

الشـهداء لمجـرد  ونشّكل التحقنـق مـع الشـرطي سـابقة قضـائنة، حنـث سـقط العدنـد مـ  الخطر قد زال".
 االشتباه بأيهم نحملو  سكنًيا، باإلضافة للعدند م  الجرحى، ليفس االدعاء.

 13/12/2015، 48عرب 
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 تسلم غواصة ألمانية خامسة قريبا  يس اإلذاعة اإلسرائيلية: الجيش اإلسرائيلي .19
لجـــنش اإلســـرائنلي، أ  ألماينـــا ستســـلم ا أمـــسأعليـــت اإلذاعـــة اإلســـرائنلنة العامـــة : المســـتقبل –رام هللا 

أكنثــر الغواصــات تطــورا فــي "، التــي تعــد مــ  "دولفــن "خــمال الفتــرة المقبلــة، غواصــة خامســة، مــ  يــوع 
 قادرة على حمل صوارنخ، ذات رؤوس يوونة. إيهاالعالم"، وسبق أ  ذكرت وسائل إعمام إسرائنلنة 

األحدث واألغلى م  يوعها، قرنبا خامس غواصة م  إيتاج ألمايي هي  إسرائنلوقالت اإلذاعة "تتسلم 
ســتغادر هــذه الغواصــة منيــاء )كنــل( فــي ألماينــا، ". أضــافت "ملنــو  نــورو أربعمئــةونقــدر نثميهــا بيحــو 

 ."خمال األنام المقبلة، قاصدة قاعدة سماح البحرنة اإلسرائنلنة في حنفا
 .2019، عام "سادسة"وأوضحت اإلذاعة أ  ألماينا ستسلم إسرائنل غواصة 

قال أفنخـاي أدرعـي، اليـاطق باسـم جـنش االحـتمال اإلسـرائنلي، إ  جمنـع الغواصـات التـي م  جايبه، 
سـنجري خـمال األنـام "وأضـاف أدرعـي  ."دولفـن "سبق أ  تسلمتها وستتسلمها م  ألماينا هي م  يـوع 

، دو  أ  "المقبلــة حفــل كبنــر فــي ألماينــا لتســلم إســرائنل الغواصــة الخامســة بحضــور قنــادات إســرائنلنة
وأوضــــح أ  الجــــنش اإلســــرائنلي، سنفصــــح عــــ  ممنــــزات هــــذه الغواصــــة،  دد موعــــدًا لهــــذا الحفــــل.نحــــ

 واستخداماتها الحقا، وسنوزع لها صورا بعد حفل التسلم.
 14/12/2015، المستقبل، بيروت

 
 حول حقول الغاز في المتوسط "القبة الحديدية"قرر نصب ي يسرائيلالجيش اإل .21

علـــ  الجــــنش اإلســـرائنلي أيـــه سنيصــــب ميظومـــة القبـــة الحدندنــــة أ : حســــ  مواســـي -القـــدس المحتلـــة 
العتــراض الصــوارنخ علــى مــت  البــوارج الحربنــة حــول حقــول التيقنــب عــ  الغــاز فــي البحــر المتوســط، 

 للتصدي ألي قصف محتمل.
وتأتي هـذه الخطـوة كـإجراء احتـرازي حتـى وصـول البـوارج الحربنـة الدفاعنـة التـي اشـترتها إسـرائنل مـ  

ملنــو  نــورو، وتتضــم  الخطــوة تطــونر يظــام  430ا، ضــم  صــفقة أســلحة بلغــت قنمتهــا يحــو ألماينــ
 الصوارنخ الموجود على البوارج حول حقول التيقنب ع  الغاز.

ويقلت صحنفة "هآرتس" عـ  مسـؤول فـي الجـنش اإلسـرائنلي قولـه إ  ميظومـة الصـوارنخ االعتراضـنة 
"، ومــع وصــول 1نــب عــ  الغــاز هــي مــ  طــراز "بــاراك الفاعلــة فــي البــوارج الحربنــة حــول حقــول التيق

 " المتطورة.8البوارج األلماينة سنتم استخدام صوارنخ اعتراضنة م  طراز "باراك 
 14/12/2015، المستقبل، بيروت
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 يعزز قواته في الضفة بأربع كتائب لجيشا :اإلذاعة اإلسرائيلية .21
قـرر تعزنـز قواتـه فـي الضـفة اإلسـرائنلي جنش الأ  ذكرت اإلذاعة اإلسرائنلنة النوم االنثين ،  :تل ابنب

وأضـــافت أيـــه ســـنتم مطلـــع الشـــهر المقبـــل اســـتدعاء كتنبتـــي احتنـــاط كمـــا كـــا   الغربنـــة بـــأربع كتائـــب.
 مخططا، كما سنتم يشر كتنبتن  يظامنتن  في أيحاء الضفة.

هات والتي تشنر ، فإ  هذا القرار نأتي بعد نثمانثة أشهر م  بدانة المواجإسرائنلنةوحسب تقارنر 
 أيها ل  تيتهي في األنام القرنبة القادمة. إسرائنلنةتقدنرات 

 14/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
  رسالة من الجندي اإلسرائيلي األسير شاؤول تحاكي حال األسرى المفترضين في قطاع غزة .22

ي، لكيـي ال أراهـا، ال أمي الغالنة .. ها أيا أسـمع صـوت قطـرات المطـر تتسـاقط حـول: خاص -المجد
 ألمسها فهي لنست حقي كما أنقيت ميذ وقعت في األسر، فحقي هياك لنس في أرضهم.

 لقد مرت األشهر تلو األشهر وأيا أيتظر أي خبر نفرحيي ونعنديي إلنكم، أرند الخروج م  األسر.
م نجعل صدري ملنئـًا ال أيكر أيهم نعاملوييي بطرنقة لطنفة، لك  الشعور باليسنا  وعدم االهتمام ميك

بالضــنق والخــوف، وأكنثــر مــا نجعــل قلبــي مرنضــا حنيمــا أفكــر بــأيكم ســتتركوييي لســيوات طونلــة كمــا 
 فعلت الحكومة مع الجيدي جلعاد شالنط.

أمــي لقــد بــت أشــعر بــالبرد وأخشــى مــ  شــتاءف قــاسف كالــذي مــر فــي العــام الماضــي، فهــل نقبــل قلبــك 
 ه الفترة.الحيو  أ  أكو  بعندًا عيِك طنلة هذ

أمي متى ستتحركو  ألجلي، وهل ستقبلو  بالمراوغة السناسنة التي تلعـب بكـم، هـل تقبلـو  المماطلـة 
فــي الجــنش وعــدويا أ  يعــود ســالمن  إلــى بنوتيــا وأمهاتيــا، لكــيهم لــم  الكاذبــة التــي تمارســها حكومتيــا.

 نفعلوا وقد تركويي وذهبوا ولم نفعلوا ألجلي شيء حتى اآل .
 ع  أسراهم .. أمي، أبي أرجوكم تحركوا ألجلي. األفراجم  اآلسرن  بأيي ل  أعود قبل  لقد ُأبلغت
 ."هذه رسالة تحاكي حال األسرى المفترضن  في قطاع غزة" مماحظة

 13/12/2015األمني، المجد 
 

 "هآرتس"لمشاركته في مؤتمر لـ ريفلين مظاهرة ضدّ "إسرائيل":  .23
رئنس إسـرائنل رؤوفـن  رنفلـن  زنارتـه للوالنـات المتحـدة نتعـرض ودنع عواودة: فنما نواصل  -الياصرة 

إلــى ايتقــادات بــل تظــاهر عشــرات الضــباط والجيــود باالحتنــاط قبالــة مقــره احتجاجــا علــى مشــاركته فــي 
 مؤتمر صحنفة هآرتس، الذي نشارك فنه ميدوبو  ع  ميظمة مياهضة لماحتمال.
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المشــاركة فــي المــؤتمر فــي ينونــورك، أل  يشــطاء  وطالــب المتظــاهرو  رنفلــن  )لنكــود( باالمتيــاع عــ 
)حركـة إسـرائنلنة تكشـف موبقـات االحـتمال وجنشـه فـي األراضـي  "نكسـرو  الصـمت"م  تيظنم حركة 

الفلســطنينة المحتلــة( سنشــاركو  فنــه. وطلبــوا مــ  الــرئنس يقــل رســالة حــادة وواضــحة ضــد حملــة يــزع 
سرائنل.وتيظنمات أ "نكسرو  الصمت"الشرعنة التي تدنرها   خرى ضد جنش االحتمال وا 

ونتـــزام  هـــذا االحتجـــاج مـــع ايتقـــادات وجهـــت إلـــى رنفلـــن  فـــي ميتـــدنات التواصـــل االجتمـــاعي بســـبب 
المـتهم بتمونـل ميظمـات نسـارنة  "الصـيدوق الجدنـد إلسـرائنل"مشاركته في المـؤتمر إلـى جايـب ممنثلـي 

 ياقدة لماحتمال وإلسرائنل.
 14/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 : قدم دليل على "حياته" وسنقلب الدولة والعالم إلنجاز صفقة تبادل معكم"هنيةـ"والدة شاؤول ل .24

ودنع عواودة: دعت زهافا شاؤول والدة أورو  شاؤول، الجيدي اإلسرائنلي األسنر في غزة،  -الياصرة 
بيهـا. ووعـدت بــ رئنس الحكومة الفلسطنينة السابق للكشف ع  المزنـد مـ  المعلومـات والـدالئل حـول ا

 "قلب الدينا" حتى نتم إيجاز صفقة تبادل بن  حماس وبن  إسرائنل.
إلى أ  أورو  شاؤول م  وحدة "جـواليي" فقـدت آنثـاره خـمال العـدوا  اإلسـرائنلي علـى غـزة، بعـد  نشار

 ضرب دبابة في حي الشجاعنة قتل فنها ستة جيود م  زممائه فنها.
أميــي تــابع لحمــاس، أول مــ  أمــس، عــ  إرســال كتــاب مــ  وجــاءت دعــوة شــاؤول بعــدما كشــف موقــع 

الجيدي شاؤول ألسرته قبل أسبوعن  وكأيه حي، بنيما كا  جـنش االحـتمال قـد أعلـ  عيـه جيـدنا منتـا 
  ال نعرف مكا  دفيه.

وفــي مــؤتمر صــحافي عقدتــه عائلــة شــاؤول فــي مســتوطية بورنــا بجــوار طبرنــا، توجهــت والــدة الجيــدي 
سرائنل بينامن  يتيناهو عاتبة وهي تقول "مر عام ويصف عام ميذ الحرب، ولـم زهافا لرئنس حكومة إ

 نحدث شيء نتعلق بمصنر ابيها المفقود"، داعنة للتغننر.
وتوجهــت زهافــا شــاؤول ليتينــاهو مباشــرة: "هيــاك حاجــة للتغننــر فــي طرنقــة التفكنــر. وال شــك لــدي أ  

دي أورو  وجيدي آخر هو هدار غولـد ". وقالـت علنيا التفكنر بشكل مختلف بغنة استعادة ابيي الجي
 إ  العائلة حتى اآل  ال تملك أي معلومات حول ابيها، وال تعرف ما إذا كا  حنا أم جرنحا أم منتا.

كمــا توجهــت إلســماعنل هينــة بــالقول: "أرغــب بتصــدنقك، فلتبــادر لعــرض دالئــل قاطعــة حــول مســتقبل 
ب الــدينا رأســا علــى عقــب كــي تيجــز صــفقة تبــادل". ابيــي. وفــي اللحظــة التــي تفعــل ذلــك ســيقوم بقلــ

وشــددت علــى مطالبتهــا إســرائنل بالعمــل علــى اســتعادة ابيهــا الجيــدي. وتابعــت "ربنــت ابيــي علــى القــنم 
وأرسـلته للجــنش وأودعيـاه بــن  نـدي القنــادة دفاعـا عــ  البنـت، وأرنــد التـذكنر بــأ  مـ  قــنم الجـنش عــدم 
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كم تقـع مسـؤولنة إعـادة األبيـاء بكـل طرنقـة وبأسـرع وقـت أليـه ترك جيود جرحى أو قتلى بالمندا  وعلن
 كلما مر الوقت صارت الحالة أصعب فالنثقب بالقلب نكبر".

 14/12/2015القدس العربي، لندن، 
 
 من مصادر تمويلها %95اإلسرائيلية تخفي  يةجمعيات اليمينال :"السالم اآلن" .25

إ  الجمعنـــات النمنينـــة اإلســـرائنلنة تخفـــي عـــ  قـــال تقرنـــر جدنـــد لحركـــة "الســـمام اآل " : بـــمال ضـــاهر
م  مصادر تمونلها. وقالت الحركة إيهـا دققـت التقـارنر المالنـة لتسـع جمعنـات نمنينـة  %95الجمهور 

كبرى، بنيها "مجلس المستوطيات" و"إم تنرتسو" و"لجية مستوطيي السامرة"، وذلك بهدف معرفة مـدى 
ها على أ  ايعدام الشفافنة حنال تمونل جمعنات النمن  يابع وشددت "السمام اآل " في تقرنر  شفافنتها.

مــ  ســببن  أساســنن ، األول نتعلــق بــيقص كبنــر فــي تقــارنر قســم مــ  هــذه الجمعنــات حــول مصــادر 
دخلها، والسبب النثايي هو أيها تتلقى أمواال م  خارج البماد ع  طرنق ميظمات لنست ملزمـة بتـوفنر 

 تقارنر حول مصدر األموال.
"الســـمام اآل " أ  حجـــم األمـــوال التـــي تعتبـــر مجهولـــة المصـــدر وتلقتهـــا جمعنـــات النمـــن  بلـــغ  وقالـــت
وتطرق التقرنر إلى دعم الحكومـة اإلسـرائنلنة لجمعنـات النمـن ، وقـال إ  معظـم  ملنو  شنكل. 567.7

هذه األموال تصل إلى الجمعنات ع  طرنق مجالس محلنة في إطـار منزاينـات الـدعم، وجـرى تحونـل 
 .2013 – 2006ملنو  شنكل بهذه الطرنقة خمال السيوات  100

 %0.85ملنـو  شــنكل فقــط، أي  4.26وتبـن  مــ  التقرنــر أ  جمعنـات النمــن  أعليــت عـ  دخــل بحجــم 
ووفقا للتقرنر، فإ  حركة "إم تنرتسو" النمنينة المتطرفة زودت تقارنر  م  مجمل التبرعات التي تلقتها.

فقــط مــ  دخــل  %12.6، وتشــكل 2013 – 2006ل بــن  الســيوات ألــف شــنك 860حــول حصــولها علــى 
 ممانن  شنكل م  جهات مجهولة. 6هذه الحركة، بنيما تلقت الحركة مبلغ 

وقالـــت "الســـمام اآل " إ  غالبنـــة التبرعـــات تصـــل مـــ  ميظمـــات أمنركنـــة نمنينـــة وال تكشـــف مصـــادر 
إلسـرائنل" التـي تحـول تبرعـات لجمعنـة التبرعات التي تحولها إلى إسرائنل، وبنيها "الصيدوق المركزي 

 "حوييو" التي تقدم مساعدة قايوينة لمشتبهن  ومداين  نهود بتيفنذ جرائم إرهابنة ضد الفلسطنينن .
 2006مـ  التبرعـات التـي تلقاهـا "مجلـس المسـتوطيات" فـي السـيوات  %99.85وشدد التقرنـر علـى أ  

   شنكل.ملنو  59.81كايت سرنة، ولم نكشف ع  مصدر  2013 -
 14/12/2015، 48عرب 

 
 



 
 
 
 

 

 20 ص                                              3782 العدد:        14/12/2015 اإلثنين التاريخ: 
  

 خبير إسرائيلي: الموساد يحتاج لخطط جديدة .26
دعــا المراســل العســكري للقيــاة التلفزنوينــة اإلســرائنلنة العاشــرة جهــاز االســتخبارات والمهمــات الخاصــة 
"موساد" إلى مماءمة مهامه مع التغنرات التي تشهدها ميطقة الشرق األوسط، وتكننف هذه المهام مع 

وقـال آلـو  بـ  دافنـد، فـي تقرنـر لـه علـى صـحنفة معـارنف، إ   ب التهدنـدات مـ  حـدود إسـرائنل.اقترا
رئنس جهاز الموساد الجدند نوسي كوهن  سنتسلم مهام عمله الشهر المقبل وقد تغنر الشـرق األوسـط 
  ع  ُبكرة أبنه، وباتـت حـدود إسـرائنل تشـهد تهدنـدات أمينـة جدنـدة لـم تكـ  معروفـة مـ  قبـل، فـي حـن

 نحاول الجنش اإلسرائنلي التأقلم مع هذه المخاطر.
وأضــاف الخبنــر العســكري أ  رئــنس الموســاد الجدنــد سنباشــر مهامــه فــي وقــت تحــرص إســرائنل علــى 
عدم إرسال جنشها لقتال تيظنم الدولة اإلسمامنة في سنياء المصرنة، مستبعدا أ  تتورط تل أبنب في 

ــدائرة داخــل ســورنا. جمــل التغنــرات التــي نشــهدها الشــرق األوســط نســتوجب علــى وأكــد أ  م الحــرب ال
 إسرائنل، صناغة أصول حروبها السرنة الجدندة م  خمال جهاز الموساد.

وأوضـــح بـــ  دافنـــد أ  مهـــام الموســـاد أضـــحت محاطـــة بـــالكنثنر مـــ  المخـــاطر فـــي ظـــل واقـــع وصـــفه 
ســـاد الجدنـــد، وأطقمـــه وعبـــر عـــ  اعتقـــاده بـــأ  كـــل هـــذه التحـــدنات تتطلـــب مـــ  رئـــنس المو  بــــ"المعقد".

جدنــدة ويظرنــة دفاعنــة مختلفــة عــ  الســابق، لــنس فقــط فــي مواجهــة دول  اســتراتنجنةالعاملــة، تطــونر 
يما للتكنف مع مخاطر أمينة خارج حدود هذه الميطقة.  قائمة بالشرق األوسط، وا 

اقترابــه  وأوضـح أ  رئـنس الموســاد الجدنـد اســتمع ليصـائح عدنــدة تطالبـه بــالتخفنف تـدرنجنا مــ  درجـة
مــ  رئــنس الحكومــة بينــامن  يتينــاهو، وهــي دعــوات تتجاهــل حجــم العماقــة الونثنقــة بنيهمــا، أل  نوســي 
كــوهن  نعتبــر الــذراع العملــي والدبلوماســي الســري ليتينــاهو، وهــذه العماقــة الخاصــة ســتزند مــ  أهمنــة 

 الموساد بن  باقي األجهزة األمينة اإلسرائنلنة، وفق رأنه.
 13/12/2015، وحةالجزيرة نت، الد

 
 "إسرائيلـ"ل سيئا   عاما   2015يديعوت: لهذه األسباب كان  .27

كــا  عامــا ســنئا  2015قــال الكاتــب اإلســرائنلي ســفنر بلوتســكر، إ  عــام : 21عربــي -القــدس المحتلــة 
وأشـار فـي مقالـه بصـحنفة "نـدنعوت أحرويـوت"  إلسرائنل م  ياحنة العماقات الدولنة وحتى االقتصاد.

وهي تسحب علـى ظهرهـا ذات الكـنس مـ  المشـاكل األسـاس الـذي  2016ائنل تدخل العام إلى أ  إسر 
 . ولك  الكنس أنثقل بكنثنر، والمشاكل معنقة أكنثر. 2015سحبته مع دخولها للعام 

وأوضح أ  التفكنر اإلسرائنلي آخذ في االيغماق على يفسه في مسـعى لـدف  الـرأس عمنقـا فـي الرمـال 
هامشي، وم  المصنري إلى السـخنف، وتـم إشـغال بـال السناسـنن ، والمحللـن  والهرب م  الهام إلى ال
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ولفــت إلــى أ  المواجهــة مــع الفلســطنينن  احتــدمت، والعماقــات  واليشــطاء فــي مســائل فــي وز  الرنشــة.
مــع قنــادتهم كــادت تحتــرق تمامــا، والتســونة الجزئنــة أو الجزنئنــة، ال تبــدو فــي األفــق واردة، وعملنــات 

 روتنيا وهكذا أنضا "التحنند" لميفذي العملنات وشبه الميفذن . الطع  أصبحت 
وأشــار إلــى أ  النســار الصــهنويي لــف علــى رقبتــه صــفقة الغــاز وغــرق معــه فــي الغــوص يحــو التزلــف 
الشعبي.. وصمته العاجز في المواضـنع الوطينـة واألخماقنـة الحرجـة بـرز فـي مواجهـة النثرنثـرة التـي ال 

 2015نتلقو  باقة ورد كبنرة م  يتيناهو، بمنثابة شكر على أيهم قـرروا فـي تيتهي، وعيد حلول النوم س
 أال نقلقوا باله بأمور كا  نيبغي أ  نقلقوه ونقلقويا يح  أنضا علنها.

كا  أنضا العام الذي خسرت فنه إسـرائنل إلنـرا ؛ فـإنرا  يظـام آنـات هللا أصـبح حلنفـا  2015وقال إ  
سرائنل   غنر محبوبة. وهي الصدنقة المرغوب فنها، ويح  المكروهة. محبوبا للغرب والشرق، وا 

وعلى صعند حركة المقاطعة على الصهنوينة وعلى الدولة النهودنة قال الكاتب إيها ايتشرت إلـى لـب 
جهــاز التعلــنم العــالي فــي الوالنــات المتحــدة وصــوت المعارضــن  لــم نيطلــق، ومنثقفــو  رواد لــم نخرجــوا 

 لماء.ضدها فقد مألوا أفواههم با
 13/12/2015، "21موقع "عربي 

 
 مقدمة لحكم ذاتي فلسطينيالفلسطينية : انهيار السلطة إسرائيلي كاتب .28

رجــح الكاتــب اإلســرائنلي عــادي مينــتس أ  نحمــل تفكــك الســلطة الفلســطنينة وايهنارهــا ضــمينا فرصــة 
ـــي للفلســـطنينن ، وتحســـن  أ ـــي تـــدرنجي إلقامـــة حكـــم ذات ـــة سناســـنة تحظـــى بـــدعم دول وضـــاعهم لعملن

االقتصـادنة، وتيفنــذ خطـة النمــن  اإلسـرائنلي بتطبنــق السـنادة اإلســرائنلنة علـى ميــاطق "ج" فـي الضــفة 
وقــال مينــتس فــي مقــال يشــرته صــحنفة "مكــور رنشــو " اإلســرائنلنة بشــأ  التــداعنات المترتبــة  الغربنــة.

خاطر وفرصـا فـي الوقـت على سنيارنو ايهنار السلطة الفلسطنينة "إ  األمر بات قائما"، وهو نحمل م
واعتبر أ  السؤال المهم نكم  في هل أ  صياع القـرار فـي تـل أبنـب مسـتعدو  لمنثـل  يفسه إلسرائنل.

 هذا األمر؟ وكنف سنكو  رد فعل النمن  اإلسرائنلي على احتمال م  هذا اليوع؟
نينة، وتحـــول ورفــض الكاتـــب قبـــول التحـــذنرات الدولنــة مـــ  إمكاينـــة االيهنـــار الحقنقــي للســـلطة الفلســـط

إســرائنل إلــى دولــة واحــدة نثيائنــة القومنــة، ممــا قــد نجعلهــا دولــة أبارتهانــد، وأ  البــدنل المحتمــل لغنــاب 
رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس هو ظهور تيظنم الدولة اإلسـمامنة فـي األراضـي الفلسـطنينة، 

 معتبرا أيها تحذنرات ال تستيد إلى الواقع.
ح مــ  قبـل السـلطة الفلســطنينة طـوال الشـهرن  الماضــنن  خـمال مـا ســماها وأضـاف أ  السـلوك الواضـ

"ايتفاضة السكاكن " نظهر أيهـا ال تسـتطنع وقـف هـذه االيتفاضـة، وكمـا نبـدو فإيهـا ال ترنـد وقفهـا مـ  
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وقال إ  الزنارة التي قام بها صائب عرنقات لبنت عزاء أحد ميفذي العملنـات األخنـرة تشـنر  األساس.
رنو تفكك أو ايهنار السلطة الفلسطنينة بات أمرا ال رجعة عيه، كما أ  حالـة النـأس التـي إلى أ  سنيا

نمــر بهــا رئــنس الســلطة الفلســطنينة محمــود عبــاس واســتقالته المتوقعــة مــ  رئاســة الســلطة الفلســطنينة 
 تشنرا  إلى أ  احتماالت سقوط السلطة تتعاظم نوما بعد نوم.

ينة لـــ  نحـــدث بجـــرة قلـــم وفـــي لحظـــة واحـــدة، لكـــ  مـــ  الممكـــ  وأوضـــح أ  ايهنـــار الســـلطة الفلســـطن
االفتراض أ  التيسنق األميي بن  األجهزة األمينة الفلسطنينة واإلسـرائنلنة سـنتدهور رونـدا رونـدا، وا   

 وقعت عملنات مسلحة تورط فنها عياصر أم  فلسطنينو  فإ  إسرائنل ستبدو مطالبة بالرد علنها.
نمك  أ  تتدحرج كرة النثلج بحنث تدخل إلى االيتفاضة عياصر مسـلحة مـ   وتابع أيه في هذه الحالة

حركــة فــتح "التــي ال تحــاول حتــى اآل  تيفنــذ عملنــات ضــد إســرائنل مــ  داخــل مخنمــات الماجئــن  فــي 
وأشــار إلــى أ  ســنيارنو تفكــك الســلطة الفلســطنينة الــذي قــد نبــدأ بــالتحقق نتطلــب مــ   الضــفة الغربنــة".
امل مع هذا الواقـع مـ  الياحنـة األمينـة بصـورة مباشـرة، وفـي الوقـت ذاتـه عـدم تغننـب اإلسرائنلنن  التع

وأوضــح أ  عملنــة تفكنــك الميظمــات  اإلجابــات السناســنة المازمــة للــرد علــى منثــل هــذا التطــور الكبنــر.
الفلسطنينة المسلحة قد تتطلب مواجهة عسكرنة معهم لنسـت سـهلة، وربمـا نحتـاج األمـر لتيفنـذ عملنـة 

 "، ومنثل هذه العملنة ستكو  خنارا اضطرارنا الزما الستعادة األم  اإلسرائنلي.2سور الواقي"ال
 13/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 شابين شمال القدس يختطفونمستعربون  .29

اختطفت قوة م  المستعربن  شابن  بعد االعتداء علنهما شمال شرق القدس، ظهر نوم  :رام هللا
 األحد.

منرا هاتفه الشخصي لحظة مهاجمة مجموعة م  المستعربن  لشابن  داخل سنارتهما ورصد ياشط بكا
على دوار جبع شمال شرق القدس النوم، واعتدائهم علنهما أنثياء تقنندهما نثم يقلهما لجهة غنر 

 معلومة.
وذكر شهود عنا ، أ  االعتقال تم بشكل مفاجئ م  داخل مركبة نستقمايها ودو  أي مواجهات في 

عتبر هذه العملنة هي األولى على وتُ  قة، ولم تعرف هونة أي م  الشابن  وخلفنة اعتقالهما.الميط
 الشارع العام وفي وضح اليهار ودو  وجود مواجهات.

 13/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 يقتحمون األقصى ويوجهون شتائم نابية لإلسالم مستوطنون .31
م يابنة للدن  اإلسمامي ئى صباح نوم األحد، ووجهوا شتامستوطيا المسجد األقص 88اقتحم  :القدس

وأفادت مصادر مقدسنة، أ  المستوطين  المشاركن   رد علنها الرجال واليساء في األقصى بالتكبنر.
في االقتحام النوم هم م  اتحاد ميظمات الهنكل المزعوم وميظمة "طماب م  أجل الهنكل"، مبنية، 

 جرى خماله المستوطيو  جوالت مطولة بحمانة شرطة االحتمال.أ  االقتحام تم على دفعات وأ
وأضافت المصادر، أ  المستوطين  اقتربوا كنثنرا م  المصلى القبلي ووجهوا شتائم يابنة لإلسمام 

 والمسلمن  خمال مرورهم بجوار الرجال الجالسن  إلى جوار المصلى، والذن  ردوا بهتافات التكبنر.
 13/12/2015، موقع صحيفة القدس، القدس

 
 مئات المستوطنين يقتحمون "قبر يوسف" بنابلس .31

مستوط ، فجر النوم االنثين ، "قبر نوسف" في مدنية  ألفم   أكنثراقتحم  سعادة: عماد - يابلس
الميطقة  أغلقتيابلس، بذرنعة تأدنة طقوس دنينة، وذلك بحمانة قوة كبنرة م  جنش االحتمال التي 

قبر  إلى"المستوطين  وصلوا  إ وقال شهود عنا   ار مخنم بماطة.الشرقنة م  مدنية يابلس وجو 
 طقوسهم الخاصة". بإقامةحافلة كبنرة تحرسها قوات االحتمال، وشرعوا  20نوسف بواسطة يحو 

حنث رشق  ،اإلسرائنلنةووقعت في محنط القبر اشتباكات عينفة بن  شبا  فلسطنينن  وقوة الحمانة 
والرصاص المطاطي وقيابل  اإليارةجيود االحتمال قيابل  أطلقالحجارة، فنما ب اإلسرائنلنةالشبا  القوة 

المواطين  بعنار مطاطي، فنما  أحد إصابة إلى أدىالغاز المسنل للدموع بكنثافة في كل ياحنة ما 
 تعرض العشرات لحاالت اختياق بالغاز المسنل للدموع.

 14/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 بحق الصحفيين الشهر الماضي  انتهاكا   50رصد : الصحفية الحرياتلجنة  .32

 50رصد تقرنر لجية الحرنات الصحفنة التابعة ليقابة الصحفنن  الفلسطنينن ، أكنثر م   :رام هللا
إصابات بالرصاص الحي والمعديي والمطاطي  7ايتهاكا بحق الصحفنن  م  قبل االحتمال م  بنيها 

ق بمختلف االيتهاكات، أيه ظهر التقرنر الصادر ع  اللجية والمونث  وأ خمال تشرن  النثايي الماضي.
تم ميع واحتجاز العدند م  الطواقم الصحفنة وتهدند حناتهم م  قبل جنش االحتمال، إضافة إلى 
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ذاعات أخرى تلقت بماغات تهدندنة م   3تعرض  إذاعات محلنة لماقتحام والتخرنب واإلغماق، وا 
 لماحتمال.

د خطنر نمارسه جنش االحتمال بحق الحالة الصحفنة الفلسطنينة م  خمال رفع وأشار إلى تصعن
حجم الهجمة على المؤسسات اإلعمامنة واألفراد، خاصة باقتحام وا غماق اإلذاعات المحلنة، وكذلك 

 االستهداف بالرصاص في المندا  للصحفنن .
 14/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 علـى الـتبـرع لـشـراء بـيـوت لعائالت معتقلين هدمت قوات االحتالل منازلهانـابلـس: إقبـال كـبيـر  .33

"رونترز": قال يشطاء محلنو ، إيهم اختتموا، أمس، أسبوعًا كرسوه لجمع التبرعات لشراء  -رام هللا 
بنوت لمواطين  هدمت إسرائنل ميازلهم في مدنية يابلس؛ عقابًا لهم على مشاركة أفراد م  عائماتهم 

 ي عملنات ضد إسرائنلنن .ف
وأعليت الحملة الشبابنة إلعادة إعمار الميازل التي هدمها االحتمال، مساء أمس، ع  جمع ملنو  

 شنكل تبرعات مالنة وعنينة خمال حملة التبرعات التي استمرت لمدة أسبوع في يابلس.
لمحتلة )بتسنلم( إلى أ  وتشنر إحصائنة لمركز المعلومات اإلسرائنلي لحقوق اإليسا  في األراضي ا

عشرة ميازل في القدس  / يوفمبروتشرن  النثايي / أكتوبرإسرائنل هدمت خمال شهري تشرن  األول
استأيفت  "إسرائنل"وقال المركز على موقعه على اإليتريت: إ   والضفة الغربنة كوسنلة للعقاب.

 ع  تيفنذ هذه السناسة. 2005 بعد توقفها ميذ العام 2014سناسة هدم الميازل كوسنلة للعقاب عام 
 14/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 عبر شبكات التواصل االجتماعي ض"التحري"حاالت االعتقال بتهمة  ارتفاع: "هآرتس" .34

ذكرت صحنفة هآرتس العبرنة، مساء أمس، أ  هياك زنادة في عدد المعتقلن  بتهمة التحرنض عبر 
 نرة.شبكات التواصل االجتماعي في األشهر األخ

تم تقدنم  27م  الفلسطنينن  خمال األشهر النثمانثة األخنرة م  بنيهم  105وأوضحت أيه تم اعتقال 
وأشارت إلى أيه تم تسجنل  لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحرنض على شبكات التواصل االجتماعي.

 وائح اتهام.وقدمت للغالبنة العظمى ميهم ل 2015حالة اعتقال في األشهر الستة األولى م  عام  50
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عامًا، نسك  في  21وبحسب الصحنفة، فإيه تم، أمس، تقدنم الئحة اتهام ضد شاب نبلغ م  العمر 
صور باهر بالقدس، ليشره فندنو نظهر أغينة راب فلسطنينة تدعو للتحرنض على قتل اإلسرائنلنن ، 

 اعتقاله.باإلضافة للعدند م  الميشورات عبر الـ"فنسبوك"، مشنرًة إلى أيه تم تمدند 
 14/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 أوامر إخالء وبالغات قضائية لالستيالء على بنايتين سكنيتين في سلوان يصدراالحتالل  .35

"األنام": استصدرت جمعنة "عطنرت كوهاينم" االستنطاينة اإلسرائنلنة، مؤخرًا، أمرًا م   -القدس 
نة وسلمت بماغات قضائنة ألفراد بيانة أخرى خمال دائرة اإلجراء اإلسرائنلنة بإخماء بيانة سكي

تطالبها باألرض المقامة علنها بيانتها، في حي بط  الهوى في بلدة سلوا ، جيوب المسجد األقصى 
 في القدس الشرقنة المحتلة، بحجة ملكنة األرض للمستوطين .

ع  دائرة  فقد سلمت سلطات االحتمال أفراد عائلة نوسف بصبوص وأوالده، أمر إخماء صادراً 
اإلجراء اإلسرائنلنة لصالح جمعنة "عطنرت كوهاينم" االستنطاينة، بحجة أ  األرض تعود ملكنتها 

 ، إضافة إلى فرض مبالغ مالنة على العائلة  كـ"أتعاب محامن ".1881للمستوطين  ميذ عام 
م تقدنم الماضي، بحجة عد / نولنووأصدرت سلطات االحتمال أمر اإلخماء بشكل غنابي شهر تموز

 عائلة بصبوص أي اعتراض على الدعوات القضائنة التي تقدمت بها جمعنة "عطنرت كوهاينم".
وبحسب تقرنر لمركز معلومات وادي حلوة وصل "األنام"، فقد أكدت عائلة بصبوص أيها لم تستلم 

ن ، أي بماغات قضائنة م  قبل جمعنة "عطنرت كوهاينم"، وفوجئت بقرار اإلخماء لصالح المستوطي
مضنفة، إيها ستتوجه للمحاكم والجهات المختصة لميع استنماء "عطنرت كوهاينم" على عقارها الذي 

وأشار مركز معلومات وادي حلوة إلى أ  جمعنة "عطنرت  تملكه وتعنش فنه ميذ عشرات السين .
تطالبها  كوهاينم" االستنطاينة سلمت أنضًا أوالد المرحوم جبر عبد الفتاح الرجبي بماغات قضائنة

 باألرض الكائية في حي بط  الهوى والمقام علنها بيانة سكينة، بحجة ملكنة األرض للمستوطين .
وأوضح زهنر الرجبي مسؤول لجية حي )بط  الهوى( أ  عائلة الرجبي تسلمت بماغات قضائنة 

ها بيانة سكينة فردًا م  الذكور واإلياث( تطالبها باألرض المقام علن 15باسم أبياء المرحوم الرجبي )
 فردًا.  15عائمات، ونبلغ عددهم  3مكوية م  طابقن ، كل طابق عبارة ع  شقة سكينة، ونعنش فنها 
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وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أ  ميازل عائمات بصبوص والرجبي المهددة تقع ضم  مخطط 
يطقة "بط  متر مربع م  حي الحارة الوسطى م 200دويمات و 5"عطنرت كوهاينم" للسنطرة على 

 .الهوى"
 14/12/2015األيام، رام هللا، 

 
صابة  35 استشهاد"الهيئة المستقلة":  .36  الشهر الماضي 914واعتقال  2,681مواطنا  وا 

مواطيًا استشهدوا برصاص  35ذكرت الهنئة المستقلة لحقوق اإليسا  "دنوا  المظالم"، أمس، أ  
 %40مواطيا،  914مواطيًا، وتم اعتقال  2681قوات االحتمال، خمال الشهر الماضي، فنما أصنب 

صدار إخطارات بهدم  55امرأة، ما اقتر  بهدم  29ميهم م  األطفال والقاصرن ، عدا   72ميزاًل، وا 
 ميشأة.

وأشارت الهنئة المستقلة، في تقرنرها الدوري حول "االيتهاكات الواقعة على حقوق اإليسا  والحرنات 
ايتهاكًا بحق  36ي، إلى ارتكاب قوات االحتمال ما نزند على في فلسطن "، ونغطي الشهر الماض

وسائل اإلعمام والصحافنن ، ميوهة إلى تواصل اعتداءات المستوطين  على المواطين  بمختلف 
 اعتداًء. 70األشكال، وتجاوز عددها 

 14/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 غزة تطالب بفتح معبر رفح حصارهيئة كسر  .37
لحصار ع  قطاع غزة اعتصاما أمام مقر مكتب التمنثنل الدبلوماسي المصري يظمت هنئة كسر ا

لدى السلطة الفلسطنينة في مدنية غزة احتجاجا على استمرار إغماق معبر رفح البري في جيوب 
 القطاع.

وطالب المشاركو  في االعتصام السلطات المصرنة بضرورة العمل على فتح المعبر بشكل دائم 
 ألزمة اإليساينة التي نعاينها سكا  القطاع.للتخفنف م  حدة ا

كما دعا المعتصمو  جامعة الدول العربنة واألمم المتحدة إلى مطالبة مصر بإعادة فتح معبر رفح 
 والسماح بحرنة التيقل والسفر م  خماله باعتباره البوابة العربنة الوحندة لغزة مع العالم.

 13/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
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 االحتالل يتعمد دس سكاكين للفلسطينيين: شهادات .38
كشفت شهادات م  فلسطنينن  ع  تعمد جيود االحتمال اإلسرائنلي دس سكاكن  في سناراتهم عيد 

 الحواجز األمينة التي نمرو  بها في الضفة الغربنة.
 كما نعتقل االحتمال شبايا وشابات بزعم حنازتهم سكاكن ، نثم نتبن  الحقا أيها لنست لهم.

م  ذلك مع تزاند الشكوك في مزاعم االحتمال، بعدما أظهرت تسجنمات مصورة قنام جيوده بوضع تزا
 سكاكن  قرب جنثث فلسطنينن  بعد إعدامهم منداينا.

وأصبحت الحواجز العسكرنة لماحتمال في الضفة الغربنة تشكل هاجسا للفلسطنينن ، لنس فقط 
يما بسبب ما كشفت عيه شهادات عدد م  الفلسطنينن  الذن   بسبب التأخنر وا عاقة حرنة الحركة، وا 

 قالوا إ  جيود االحتمال تعمدوا دس سكاكن  لهم في سناراتهم عيد تفتنشها في هذه الحواجز.
لتقت مراسلة الجزنرة في رام هللا شنرن  أبو عاقلة بعض هؤالء، وم  بنيهم ماجد الرنماوي الذي وا

اعتبر يفسه ياجنا م  موت محقق بعد أ  فتشت مركبته تفتنشا دقنقا عيد أحد الحواجز العسكرنة، 
 لنكتشف عقب ذلك أ  جيدنا إسرائنلنا دس له سكنيا في سنارته.

 14/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 يشعل مواقع التواصل االجتماعي بوجع الغزاويين "سّلموا المعبر"هاشتاغ  .39

#سلموا_المعبر، هاشتاغ أطلقه يشطاء فلسطنينو  على مواقع التواصل : سامنة الزبندي -غزة 
االجتماعي في أعقاب فتح معبر رفح جيوب القطاع في النثالث والرابع م  الشهر الماضي بعد 

 نومًا فقط خمال العام الحالي. 19ام، لنصل مجموع أنام تشغنل المعبر إلى أن 106إغماق دام 
ألف تغرندة خمال أقل م  أسبوع، شاهدها يحو  15ووصل عدد التغرندات على هذا الوسم الى يحو 

وفتحت الحملة الشبابنة الجدندة باب الجدل م  جدند في الفضاء  ملنو  مستخدم لموقع "تونتر". 50
وصًا أ  معظم المغردن  على هذا الوسم حّملوا حركة "حماس" التي تسنطر على االفتراضي، خص

القطاع وعلى معبر رفح في شكل خاص، مسؤولنة إغماقه، ما أنثار استيكار مغردن  آخرن  جادلوا 
وم  أجل ذلك، أطلق  في أ  السلطة الفلسطنينة والدولة المصرنة هما م  نحاصر القطاع وأهله.

 إلىاوئن ، حمل األول اسم "سلموا_فلسطن "، واآلخر "سلموا_الميظمة" في إشارة من  ميس  هؤالء و  
 ميظمة التحرنر التي تسنطر علنها قنادة حركة "فتح".

 14/12/2015الحياة، لندن، 
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 فلسطينيا  بالضفة الغربية 17واعتقال  دونما   30مصادرة  .41
دويمًا م  أراضي  30ي" أمس األحد صادرت ما تسمى "مدنرنة أمماك االحتمال اإلسرائنلالوكاالت: 

صافوط غرب مدنية سلفنت شمال الضفة الغربنة. وقالت بلدنة دنر استنا في  بلدتي دنر استنا وجنيا
يهاُأبلغت بقرار المصادرة الجدند م  قبل  بنا  إيها سوف تستأيف ضد هذا القرار  االحتمال، وا 

دويم م  أراضي  2,000بل شهر بمصادرة قضائنًا إلبطاله. وكايت سلطات االحتمال قد أخطرت ق
وأوضح خبنر االستنطا  في سلفنت الباحث خالد معالي أ  األراضي  واد قايا غرب دنر استنا.

الجدندة المصادرة تقع إلى الشمال م  وادي قايا وعلى سفوحه حنث نحاول االحتمال السنطرة على 
ضي سلفنت وتحنط به نثمايي مستوطيات وادي قايا م  جمنع الجهات باعتباره م  أخصب وأوسع أرا

هي عمايوئنل وانل متا  وناكنر ويوفنم وكريي شمرو  وجيوت شمرو  ومعالي شمرو  ويوف 
 أورينم.

وأفادت وسائل إعمام "إسرائنلنة" بأيه جرى اللنلة قبل الماضنة اعتقال تسعة فلسطنينن  في أيحاء 
كة حماس. وقالت هنئة شؤو  األسرى مختلفة م  الضفة الغربنة، انثيا  ميهم م  عياصر حر 

فلسطنينًا بالضفة الغربنة.  17والمحررن  الفلسطنينن ، أ  قوات االحتمال اعتقلت أمس األحد 
وأشارت إلى أ  قوات االحتمال دهمت مد  رام هللا والخلنل وبنت لحم ويابلس وجين  وسط إطماق 

 يار كنثنف واعتقلتهم. 
 14/12/2015الخليج، الشارقة،

 
يم جندي احتاللي بدفع تعويضات لفلسطيني وجنود إسرائيليون يعرقلون بث تقرير للتلفزيون تغر  .41

 الوطني
فادي أبو سعدى: فرضت محكمة الصلح اإلسرائنلنة في القدس المحتلة على شرطي م   -رام هللا 

  رحمة م  سكا أبوألف شنكل للدكتور الفلسطنيي راتب  155حرس الحدود دفع تعونض مالي قنمته 
علنه دو  أي مبرر واالدعاء بعد ذلك أيه شارك في رشق  إسفيجبلعن ، وذلك عقابا على إطماقه عنار 

في بلدة بلعن  في الضفة  2005الحجارة على قوات الشرطة خمال تظاهرة جرت في حزنرا / نوينو 
 الغربنة.
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بذور السمام" وقد رحمة هو محاضر في جامعة القدس وعضو إدارة حركة " أبوالدكتور  أ نشار إلى 
تعرض إلى الينرا  أنثياء قنادته لتظاهرة غنر عيفنة شارك فنها العشرات م  سكا  بلعن  ضم  

 المظاهرات األسبوعنة المقاومة للجدار الذي أقنم بن  القرنة وأراضنها. 
وفي سناق االعتداءات اإلسرائنلنة على الفلسطنينن  تم يشر شرنط على الشبكة االجتماعنة نظهر 
فنه نثمانثة جيود إسرائنلنن  وهم نعرقلو  عمل مراسلة قياة "فلسطن " عيدما كايت تبث تقرنرا م  
ميطقة قرنة "عابود" قرب رام هللا. ونظهر أحد الجيود في بدانة الشرنط وهو نقف أمام الكامنرا في 

ى نحاولو  محاولة لميع البث. ونسمع صوت المراسلة وهي تقول "الجيود نعرقلو  عمليا وتارة أخر 
االستهزاء بيا لك  رسالة الحق في يقل الحقنقة وفضحهم أقوى". وبعد ذلك نظهر جيدي آخر وهو 

 نطلب م  المصور إخماء الميطقة بنيما نقوم جيدي آخر بحجب عدسة الكامنرا بنده.
 14/12/2015، لندن، القدس العربي

 
 رياقتحامات المستوطنين في عيد "األنوار" العب انخفاضتقرير:  .42

تراجعت وتنرة اقتحامات المستوطين  للمسجد األقصى ميذ : فاطمة أبو سبنتا  -القدس المحتلة 
األسبوع األول لعند "األيوار" العبري، مقارية بما كايت علنه العام الماضي، كما ايخفضت استفزازات 

 .اإلسرائنلنةالمستوطين  رغم الحراسات األمينة 
مستوطيًا اقتحموا المسجد األقصى ميذ األحد  367فإ   وبحسب ما رصدته وكالة "قدس برس"

(، وذلك خمال الفترتن  الصباحنة والمسائنة في 12|13) األحد (، وحتى صباح نوم12|6الماضي )
عند ما نسّمويه بـ"األيوار" أو "الحايوكا"، علما أ  نومي الجمعة والسبت ال توجد اقتحامات، حنث 

االحتمال، وايتشار للقوات الخاصة اإلسرائنلنة المدّججة كايت تتم بحمانة عياصر م  شرطة 
 بالسماح.

وتضنف مراسلة "قدس برس" في القدس المحتلة، أ  هذا األسبوع شهد دعوات مكنثّفة م  قبل 
جمعنات وميظمات "الهنكل المزعوم" إلى جمنع المستوطين  بهدف القنام بسلسلة اقتحامات جماعنة 

ند "األيوار" العبري، إضافة إلى إضاءة شموع "الشمعدا " الخاص للمسجد األقصى بالتزام  مع ع
 بهذا العند.

وتعلنقا على تراجع أعداد المستوطين  المقتحمن  لألقصى، قال رئنس هنئة المرابطن  في القدس، 
نوسف مخنمر لـ "قدس برس"، إ  االيخفاض في أعداد المستوطين  هذا العام، نعود إلى "حرص 
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نذ االقتحامات لك  دو  تأجنج ليار االيتفاضة التي ايطلقت في األصل بسبب االحتمال على تيف
 الهجمة على األقصى واالعتداء على المصلن  وخاصة اليساء".

م  جايبه، أكد مسؤول اإلعمام في دائرة األوقاف اإلسمامنة في القدس، فراس الّدبس لـ "قدس برس"، 
 500ة، ودلل على ذلك بالقول "إ  ما ال نقل ع  تراجع أعداد المقتحمن  خمال األعناد العبرن

مستوط  اقتحموا المسجد األقصى على شكل مجموعات العام الماضي خمال سبعة أنام فقط، بنيما 
مستوطيًا نهودّنًا بما فنهم أعداد المقتحمن  النوم  381شهدت األعناد العبرنة هذه السية اقتحام 

 األحد".
 13/12/2015، قدس برس

 
 يطلقون كالبهم على فلسطيني في األغوار مستوطنون .43

أصنب شاب فلسطنيي باألغوار الشمالنة في الضفة الغربنة المحتلة، بعد أ  أطلق المستوطيو  
وأفادت مصادر طبنة في مشفى "طوباس التركي"  كمابهم علنه أنثياء رعنه لألغيام في الميطقة.

وصل المشفى بعد أ  يهشت كماب  عاما( 18الحكومي لـ"قدس برس" أ  الشاب رامي دراغمة )
 المستوطين  المدربة، قدمه النسرى، وأصابته بجروح متوسطة.

نشار إلى أ  أهالي األغوار الشمالنة، نعنشو  ظروفًا حناتنة صعبة، في ظل أجواء الخوف والرعب 
نرة بن  م  اعتداءات المستوطين  المستمرة، باإلضافة إلى التدرنبات العسكرنة لجنش االحتمال بالذخ

 مياطقهم السكينة.
 13/12/2015، قدس برس

 
 من أراضيه %86المقدسي.. صراع على البقاء بعد احتالل  .44

نعنش المواط  المقدسي في مدنيته المحتلة أنامه على أمل أ  : فاطمة أبو سبنتا  -القدس المحتلة 
اليتزاع الحق المسلوب ميذ تعود نومًا كما كايت علنه قبل احتمالها، فنما ال نيفك ع  محاولته السعي 
 سين  طونلة، في صراٌع على البقاء بن  الحق المقدسي والواقع االحتمالي.

م  األرض احُتّلت ولم نتبق  لهذا المقدسي سوى يسبة ضئنلة م  أراضنه التي  %86أكنثر م  
 نهّددها كابوس الهدم، سواء بإصدار أمر إسرائنلي أو اإليذار بذلك.
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 20نر "مركز القدس للحقوق االجتماعنة واالقتصادنة" زناد حموري، "إ  أكنثر م  م  جايبه، نقول مد
ألف ميزل فلسطنيي نمتلك أفراده أوامر هدم م  قبل محاكم االحتمال في مدنية القدس المحتلة، 

 ميوهًا إلى أ  "هذه األرقام م  شرطة وبلدنة االحتمال".
آالف ميزل مقدسي، مشنرًا  5إلى  4ة استهدفت بن  ونشنر حموري، إلى أ  إخطارات الهدم اإلسرائنلن

 117إلى وجود أوامر هدم جماعنة في أحناء كـ "البستا " و"العباسنة" في بلدة "سلوا "، موضحًا أ  
ميزاًل م  ميازلها مهّددة بالهدم، ونواجه أصحابها خطر التهجنر والتشرند، لصالح مخططات بياء 

 أخرى. حدائق توراتنة ومخططات استنطاينة
وحول صعوبة الحصول على تراخنص البياء في المدنية، نوضح الحموري لـ "قدس برس" أ  

 8إلى  5الصعوبات تكم  في حصول المقدسي على تراخنص بياء، حنث نحتاج الترخنص م  
ألف دوالر، أي ما نقارب مائتي ألف  60إلى  50سيوات، إضافة إلى التكالنف التي تصل م  

 .شنكل
 13/12/2015، قدس برس

 
 ".. شهادة روائية لواقع عربيالفلسطيني"لعنة  .45

نقدم األدنب محمد عبد هللا القواسمة في روانته "لعية الفلسطنيي" بنايا لما : توفنق عابد - ا  عم  
نحدث في عالميا العربي م  خمافات طائفنة وحروب أهلنة ومجازر، ونعزوها لغناب الهدف الحقنقي 

ة وفق أحداث روانته نجب أ  تتجه يحو حل القضنة الفلسطنينة، إذ إ  مشاكل لقوى النثورة، فالبوصل
 الميطقة ياتجة ع  اليكبة.

شهادة  - صفحة م  القطع المتوسط الصادرة ع  دار ورد األردينة 191التي تضم -وتعد الروانة 
نتصل بالطبقة ل تدور أحدانثه في قرنة عربنة تدعى "عروبة" تتوزع على قسمن : األول تخن  لعالم مُ 

 الحاكمة ممنثلة في آمر الشرطة، والنثايي نتعلق بالطبقة المحكومة وتمنثلها عائلة جبر الفلسطنيي.
وتشتبك الروانة مع القلق الفلسطنيي "قهر البرد وال قهر البشر"، وهي غينة بصور حوارنة ترتقي 

 باألبعاد اليفسنة واللحظنة للشخصنات.
 10/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
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 للرواية الفلسطينية على الرواية اإلسرائيلية انتصارا  " كتاب يعدُّ من هول القصف" .46
فهمي شراب: جاءت يصوص هذا الكتاب بشواهدها ورواناتها واقعنة عفونة، مقيعة ومؤنثرة، وم  وحي 

 )معركة العصف المأكول( للمؤلف د. محمد عمر المغنر، 2014التجربة المعنشة والمباشرة لحرب عام 
نوما( لندو  أخطر االعتداءات وروانات الياس  51الذي آنثر البقاء في غزة في تلك األنام العصنبة )

تحت هول القصف وكنثافة الينرا ، وهو القادر بجيسنته الهوليدنة على الخروج م  أول نوم بأما  خارج 
 غزة.

طنينن  خمال حرب العصف الكتاب بلغته اإليجلنزنة نسجل المشاهد والجرائم اإلسرائنلنة بحق الفلس
( في عمل ُميظم هو األول م  يوعه، ونعد ايتصارا للروانة الفلسطنينة على الروانة 2014المأكول )

اإلسرائنلنة، حنث نخاطب الغرب بعقلنتهم وباللسا  الذي نفهمه الرجل الغربي. فهو نؤكد بأ  الشعب 
ع  كرامته وحرنته والذود ع  حناض أهله في غزة نعشق الحناة وال نيشد الموت إال في سبنل الدفاع 

 وعرضه.
 12/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 فيلم "السالم عليك يا مريم" يشق طريقه نحو األوسكار .47

خطوة أخرى يحو األوسكار قطعها الفنلم الفلسطنيي "السمام علنِك نا مرنم"، بعد إعما  أكادنمنة علوم 
سل خلنل إلى قائمة العشرة أفمام المرشحة لجائزة أوسكار وفيو  السنيما ع  وصول فنلم المخرج با

 4، وخمال كايو  األول المقبل سوف تُقام عروض لألفمام العشرة في 2016أفضل روائي قصنر 
مد  أمنركنة ألعضاء قسم األفمام القصنرة وأفمام التحرنك الطونلة باألكادنمنة، وم  خمال العرض 

أفمام فقط، تمهندًا لإلعما  ع   5فمام المرشحة للجائزة، والتي ستضم سنتم اختنار القائمة اليهائنة لأل
 .2016شباط  28الفنلم الفائز في حفل توزنع جوائز األوسكار نوم 

جوائز متتالنة، حنث فاز بالمركز النثايي في  3وخمال األسابنع األخنرة، حصد السمام علنِك نا مرنم 
ا  السنيما القصنرة الدولي في برلن ، وقبلها يال جائزة م  مهرج 31مسابقة المواجهات بالدورة الـ

S.O.S الخضراء م  مهرجا  كاوشنويغ السنيمائي في تانوا ، وجائزة الجمهور م  مهرجا  مويبلننه
 لسنيما البحر المتوسط.

 14/12/2015المستقبل، بيروت، 
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 القدس روائي مصري يؤكد صحة اتفاق مع السيسي على نشر أفكار تشكك في إسالمية .48
أكد الروائي والباحث المصري نوسف زندا  صحة تسجنمات تحدث فنها ع  اتفاقه مع : محمد جمال

الرئنس عبد الفتاح السنسي على الترونج لفكرة أ  المسجد األقصى لنس أحد المقدسات اإلسمامنة، 
 لكيه قال إ  ما طرحه قدنم وغنر سري.

نثر اتصال هاتفي م  "هافنيغتو  بوست  عربي" رفض التعلنق على تلك التسرنبات وطالب زندا  وا 
 أ  ييقل على لسايه ما كتبه على حسابه على فنسبوك ردا على التسرنب.

/دنسمبر/كايو  51وأشار إلى أيه اتفق مع المذنع "خنري رمضا " على الظهور معه مساء األربعاء 
 للرد على ما ننثار. CBC، على الهواء في قياة ىاألول مرة أخر 

ندا  أ  المسجد األقصى لنس أولى القبلتن  ولنس له قدسنة عيد المسلمن  وأ  المقصود في ونرى ز 
قصة اإلسراء والمعراج هو مسجد التيعنم الموجود في مكة حالنا، وأ  القدس كلها مدنية عبراينة 

 وبذلك فإ  الصراع حول المدنية على أساس دنيي ال أساس له.
م  الصحفنن  إغماق أجهزة التسجنل نثم شرح لهم فكرته، وأكد  وفي التسجنمات المسربة طلب زندا 

أيه عرضها على الرئنس السنسي الذي تحمس أل  نقوم بيشر هذه الفكرة، وأشار إلى أيه قال 
 محاضرة. 42للسنسي أيه ال نستطنع أ  نصدم الياس مباشرة بهذه األفكار وأيه نحتاج إلى 

صحة أقواله وأكد أ   ىقاد مفتي مصر السابق علي جمعة ويفوأنثارت الفكرة التي نروج لها زندا  ايت
 كلمة القدس كلمة عبرنة بل هي عربنة وتعيى الطهر واليزاهة.

كما علق علنها المفكر اإلسمامي د. محمد عمارة على قياة "الجزنرة"، وقال إ  زندا  قال ما لم نقله 
وأكد أ  أفكاره ميقولة  وحضارة اإلسمام. أحد م  علماء المسلمن  وال المستشرقن  الذن  درسوا تارنخ

وأ  نوسف زندا   4002في محاضرة في نوينة  إنما  النهودي مردخاي كندار األستاذ بجامعة بار
 نردد فقط ما قاله كندار".

وأنثار التسرنب األخنر لزندا  تساؤالت م  قبل يشطاء ومغردن  حول أسباب ترونج فكرة "عدم وجود 
 قصى".شيء اسمه المسجد األ

 13/12/2115، هافينغتون بوست عربي
 
 "   إسرائيل"هي " لمستفيد األول من "ناقل البحرينخبراء: ا .49

الشحاحدة  إبراهنمبرئاسة اليائب  األحدعقدت لجية الزراعة والمناه الينابنة اجتماعا نوم  :بترا -عما 
مهيدسن  ماجد الطباع بحضور وزنر المناه السابق موسى الجمعايي ورئنس مجلس اليقباء يقنب ال
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ويقنب المحامن  السابق والخبنر القايويي صالح العرموطي وعدد م  الخبراء في قطاع المناه، 
 ياقشت خماله المماحظات واالستفسارات حول اتفاقنة مشروع ياقل البحرن .

ينة حول والف واإلدارنةالجوايب القايوينة  إلىاللجية استمعت م  الحضور  إ وقال اليائب الشحاحدة 
 أ  إلىاالتفاقنة، وطالبت الحكومة بتزوندها بيسخة م  هذه االتفاقنة وأ  اللجية تيتظر الرد، مشنرا 

 المجلس واللجية ال علم لهما بتوقنع اتفاقنة ياقل البحرن .
م  توقنع هذه االتفاقنة هو الكنا   األولالمستفند  إ م  جهتهم قال الخبراء في قطاع المناه 

 إلىتيعكس سلبا علنه، داعن  اللجية  وأيهاال مصلحة له بتوقنع هذه االتفاقنة  األرد   الصهنويي وا
 دراسة بيود االتفاقنة.

مجلس اليقباء صاغ توصنات  أ  إلىمجلس اليقباء يقنب المهيدسن  ماجد الطباع  وأشار رئنس
 واعتبارها غنر دستورنة.مجلس اليواب أليها لم تعرض علنه  إلىلغاء االتفاقنة وتوجنه كتاب إ أبرزها

مبدأ االتفاقنة مرفوض دستورنا وا  الكنا  الصهنويي  إ وقال الخبنر القايويي صالح العرموطي 
 .األردينةسنحقق مكاسب سناسنة م  وراء توقنع هذه االتفاقنة وفنه اعتداء على السنادة 

 أ  إلىلس اليواب، ميوها اتفاقنة دو  الرجوع لمج أيولفت العرموطي ايه ال نجوز للحكومة توقنع 
اتفاقنة على ارض محتلة وحسب القواين  الدولنة فا  الضفة  أيالقايو  الدولي ال نسمح توقنع 

 محتلة. أرضاالغربنة تعتبر 
 14/12/2115، الغد، عّمان

 
 تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في جنوب لبنان .51

" الرسمنة جهاز تجسس لإلعمامينة فكك الجنش اللبيايي نوم "األحد" بحسب "الوكالة الوط :بنروت
وذكرت الوكالة أ  فوج الهيدسة في الجنش فكك جهاز التجسس  إسرائنلي في جيوب لبيا .

 اإلسرائنلي في محنط بلدة "تولن " في قضاء مرجعنو  في القطاع الشرقي م  الجيوب.
  13/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 الحوثي على منزل السفير الفلسطيني في صنعاءاليمنية تدين االعتداء  "لخارجية"ا .51

على ميزل السفنر الفلسطنيي في  "االعتداء اإلجرامي"استيكرت وزارة الخارجنة النمينة  صيعاء:
صيعاء ومحاولة اقتحامه م  قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهونة نعتقد أيها تابعة لمنلنشنا الحونثي 

 مابنة.والرئنس السابق علي عبد هللا صالح االيق
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يدن  بشدة هذا االعتداء الهمجي غنر األخماقي "وقال مصدر بوزارة الخارجنة في تصرنح صحافي 
 ."الذي نتيافى مع جمنع األعراف الدنبلوماسنة والقواين  الدولنة

وحمل المتمردن  المسؤولنة الكاملة لما حدث لميزل السفنر الفلسطنيي الذي أدى االشتباك إلى مقتل 
ما حمل المنلنشنات مسؤولنة أم  وسمامة البعنثات الدنبلوماسنة ومقار المؤسسات أحد حراسه، ك

 والميظمات الدولنة بصيعاء.
م  جهتها، قالت مصادر إ  المسلحن  الحونثنن  اقتحموا ميزل السفنر الفلسطنيي دناب اللوح، نثم 

 فتشوا الميزل.
وا بمحتونات الميزل بعد أ  اقتحموه ع  المصادر قولها إ  المهاجمن  عبنث "العربنة يت"ويقل موقع 

الموت "وفرضوا حصارًا مشددًا علنه وذلك بعد سيوات طونلة م  رفع الحونثنن  للشعار المضلل 
 ."ألمنركا.. الموت إلسرائنل

نشار إلى أ  سفارة فلسطن ، أعليت استئياف العمل بمقرها بحي فج عطا  في صيعاء ابتداء م  
 أعمال الصناية والترمنم للمقر. األربعاء الماضي، بعد ايتهاء

 14/12/2115، السياسة، الكويت
 

 الفلسطيني سيسمح بمحاربة "داعش" -: حل الصراع اإلسرائيلي أوبامامستشار  .52
اعتبر روب مالي، مستشار الرئنس األمرنكي، باراك أوباما، للحرب ضد تيظنم "الدولة : بمال ضاهر

الفلسطنيي فقط م  شأيه أ  نسمح للدول العربنة  –نلي اإلسمامنة" )داعش(، أ  حل الصراع اإلسرائ
 بالتعاو  الكامل مع إسرائنل في الحرب ضد التيظنم المتطرف.

ورفض مالي، الذي كا  نتحدث، أمس، أمام مؤتمر صحنفة "هآرتس" الميعقد في ينونورك، أقوال 
الجدار" في الحرب ضد وزنر األم  اإلسرائنلي، موشنه نعلو ، بأ  الوالنات المتحدة "تجلس على 

"داعش"، وقال إ  أوباما نقضي "معظم وقته" في مواجهة "داعش" وأيه نوجد تعاو  استخباري دائم 
 وونثنق مع إسرائنل في هذا الموضوع.

سرائنل، التي جرى  وقال مالي إيه نتوقع أ  نتم توقنع مذكرة التفاهمات األمينة بن  الوالنات المتحدة وا 
اب توقنع االتفاق اليووي مع إنرا ، في يهانة والنة أوباما، مشددا على أ  التوصل إلنها في أعق

 اليقاش بن  الجايبن  حول االتفاق اليووي ل  نؤنثر على العماقات األمينة بن  الدولتن .
وفي وقت سابق م  أمس تحدث أوباما بخطاب مسجل إلى مؤتمر "هآرتس"، وشدد على أ  السمام 

  وحده "سنضم  بقاء إسرائنل دولة نهودنة ودنمقراطنة"، وفي الوقت يفسه بن  إسرائنل والفلسطنينن
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يدد أوباما بالعملنات التي نيفذها شبا  فلسطنينو ، وأيه نجب محاكمة اإلسرائنلنن  الذن  نتعاملو  
 بعيف مع الفلسطنينن .

الستنطاينة م  جايبها، يددت السفنر األمرنكنة لدى األمم المتحدة، سامينثا فوكس، باأليشطة ا
اإلسرائنلنة في الضفة الغربنة، وقالت إ  الوالنات المتحدة ستعارض أي جهود تهدف إلى إحباط حل 

وتساءلت فوكس "ما هو التفسنر لبياء مستوطيات في المياطق التي ستكو  جزءا م   الدولتن .
 حل الدولتن ؟".في المجتمع الدولي المحبطن  م  غناب  ألولئكالدولة الفلسطنينة؟ وماذا سيقول 

 لك  فوكس اعتبرت أيه ال نوجد التزام كاف بالسمام وحل الدولتن  لدى اإلسرائنلنن  والفلسطنينن .
 14/12/2015، 48عرب 

 
 تحذر من خطر تراجع القضية الفلسطينية أمام أزمات المنطقة اإليطاليةالخارجية  .53

تراجع مركزنة القضنة الفلسطنينة حذر وزنر الخارجنة اإلنطالي باولو جنيتنلويي م  خطر : كويا
التارنخنة في الشرق األوسط، أمام األزمات المتفاقمة في الميطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل 

وقال الوزنر في كلمة له في ختام أعمال )ميتدى الحوار المتوسطي  مسؤولناته تجاه عملنة السمام.
ل" والفلسطنينن  أصبح هامشنًا، هي بمنثابة وهم ( إ  "فكرة أ  الصراع التارنخي بن  "إسرائن2015

خطر"، محذرًا م  أ  تتحول األزمة إلى "صراع دنيي بن  "إسرائنل" واألصولنة اإلسمامنة ما قد نزند 
 م  المخاطر بشكل أكبر مما هي علنه حالنًا".

 14/12/2015الخليج، الشارقة، 
 
 دعم "األونروا"مليون دوالر ل 123.4تتعهد بتقديم  المتحدةالواليات  .54

 123"وفا": أعليت حكومة الوالنات المتحدة األمرنكنة، أمس، ع  تقدنم ميحة تزند على -رام هللا 
ملنو  دوالر لدعم الماجئن  الفلسطنينن  ووكالة الغوث الدولنة "األويروا"، وذلك خمال احتفال تدشن  

ع  الميحة خمال زنارة  اإلعما  وجاء مدرسة الوكالة الجدندة في قرنة عن  عرنك، غرب رام هللا.
سنمو  هنيشو وهو مسؤول أمرنكي رفنع المستوى م  مكتب وزارة الخارجنة لشؤو  السكا  
والماجئن  والهجرة إلى القدس والضفة، للتأكند على أ  التزام الوالنات المتحدة طونل األمد بالماجئن  

صرار الحكومة على دعم الوكا  ملنو  دوالر. 123.4لة نثابتًا، والميحة بقنمة الفلسطنينن ، نبقى قونًا وا 
وتعتبر الميحة الدفعة األولى م  مجموع المخصصات األمرنكنة لمساعدة تغطنة احتناجات "األويروا" 

، وتعيي هذه التبرعات أ  نتوفر لألطفال الفلسطنينن  كتب ومعلمو ، وأ  نكو  في 2016في العام 
نة، وأ  تصل المساعدة لماجئن  األكنثر حاجة إلنها، عناداتهم الصحنة أطباء وممرضو  وأدو 
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ملنو  الجئ فلسطنيي، لنس فقط مم  نقطيو  الضفة وغزة، بل في  5.2وتساعد هذه الميحة 
 الميطقة جمنعا.

 14/12/2015األيام، رام هللا، 
 
 من واشنطن على أيمن عودة صهيونيةحملة  .55

صهنوينة حملة واسعة على رئنس القائمة  ودنع عواودة: شيت أوساط أمرنكنة نهودنة - الياصرة
أنم  عودة بعد إلغائه اجتماعا مع ممنثلي ميظمات نهودنة لتحفظه م   48المشتركة داخل أراضي 

 اللقاء الذي كا  مقررا أول م  أمس في واشيط .
وكا  م  المقرر عقد اجتماع بن  عودة وبن  مجلس رؤساء الجالنة النهودنة في الوالنات المتحدة 

تي نيهي زنارة طونلة لها غدا النثمانثاء. وبحسب بنا  صدر ع  مكتب اليائب عودة فقد قنل إيه ال
حن  وصل إلى المبيى الذي كا  م  المقرر عقد االجتماع فنه تبن  أيهم قرروا عقده بمكاتب الوكالة 

لعربي" النهودنة، مما أدى إلى رفض قاطع م  قبل اليائب عودة. الذي أوضح في تصرنح لـ"القدس ا
أ  العشرات م  رؤساء التجمعات النهودنة في واشيط  وينونورك، اقترحوا علنه لقاء رؤساء الجالنة 
النهودنة في الوالنات المتحدة وأيه رّحب ذلك رغم تحذنرات بعض األوساط واألصدقاء م  وجود 

 نمينن . 
 14/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 رية... وتوصيات بـ"سياسة نشطة"إسرائيل ترسم خريطة الالعبين في سو  .56

ندعو مركز "أبحاث األم  القومي" اإلسرائنلي التابع لجامعة تل : القدس المحتلة ــ يضال محمد وتد
أبنب، في تقرنر أصدره، أخنرًا، "قباطية" السناسة في إسرائنل، إلى ترك الموقف الرسمي المعل  بعدم 

طًا وفاعلنة. ونرسم تقرنر المركز خرنطة األطراف التدخل في الملف السوري، لصالح آخر أكنثر يشا
الفاعلة في سورنة، مع التركنز على الماعبن  "المادولتنن " في سورنة. ونوصي التقرنر الذي حّرره 
وأشرف علنه الجيرال احتناط، أدوي دنكل، أ  تتجه الحكومة اإلسرائنلنة يحو إقامة عماقات 

جابنن " داخل سورنة، وآخرن  إقلنمنن  ودولنن  لهم واتصاالت، ووضع خطط عمل مع "العبن  إن
 مصالح مشابهة لتلك التي تخّص إسرائنل. 

وبحسب التقرنر، فإ  هؤالء الماعبن  نؤنثرو  في الواقع المتبلور والمستقبل عيد رسم ممامح سورنة 
اسنة في المرحلة المقبلة، في حال سقوط يظام الرئنس السوري بشار األسد، أو ظهور كنايات سن

 جدندة كدولة علونة موالنة إلنرا ، أو حكم ذاتي كردي سنادي ومعترف به جيوب سورنة. 
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ونرى المركز في مذكرته المذكورة، أّ  على إسرائنل أ  تدرس اتخاذ خطوات للتيسنق والتعاو  مع 
صنرة هؤالء الماعبن ، لوضع سناسة أكنثر فاعلنة تجاه الحلبة السورنة، تضع يصب عنينها أهدافًا ق

المدى وأخرى بعندة. كما نوصي المركز، أ  تكو  هذه السناسة جزءا م  استراتنجنة شاملة تمّك  
إسرائنل م  بياء رافعات أكنثر يجاعة في الحلبة السورنة، وخلق مياطق خاضعة لتأنثنرها في الجزء 

نة لها، وفي الجيوبي م  سورنة )على حدودها الشمالنة( وتطونر مصالح تكتنكنة واستراتنجنة ضرور 
مقدمتها الحفاظ على الهدوء في هضبة الجوال  المحتلة، وميع العبن  "سلبّنن " م  تكرنس وجودهم 

 في الطرف السوري م  الحدود. 
نستهل دنكل تصينفه للجماعات أو الماعبن  "غنر الدولتنن " في سورنة بالقول، إّ  هياك صعوبة في 

نة الفاعلة في سورنة، والتحوالت في اصطفافاتها متابعة ورصد خرنطة الجماعات غنر الدولت
وتحالفاتها بفعل التمانز والتيوع في األصول والفرع الفكرنة واألندنولوجنة والطائفنة والعرقنة لها. 
وتحدد المذكرة أربع مجموعات أساسنة، أو يماذج نمك  م  خمالها رسم الخطوط العرنضة لهذه 

 لبينونة المرتبطة بالجذور والمواقف األندنولوجنة: الخرنطة وفق التقاطعات التيظنمنة ا
 العبو  متشّددو  نحملو  أندنولوجنات سلفنة جهادنة منثل تيظنم ي "داعش" و"جبهة اليصرة".  -1
العبو  توجد في صفوفهم جماعات ذات تطلعات وتوجهات لنبرالنة غربنة منثل "االئتماف  -2

 السوري المعارض" و"الجنش السوري الحر". 
العبو  محلّنو  نمنثلو  مصالح جغرافنة قبلنة، إنثينة، دنينة أو طائفنة ذات خصوصنة منثل  -3

 األكراد والدروز والمجموعات الياشطة جيوبي سورنة. 
معارضو  لليظام نعملو  ونيشطو  بشكل مستقل، وغالبنتهم ميفنو  خارج سورنة، ونتمتعو   -4

بشكل عام وفي صفوف المعارضة السورنة بشكل  بتأنثنر متفاوت في أوساط الرأي العام السوري
 خاص. 

وترّكز المذكرة على الفئات النثماث األخنرة، باعتبارها مرّشحة أل  تكو  ذات مواقف "إنجابنة" خمافًا 
للجماعات السلفنة الجهادنة "السلبنة". ونرى دنكل، أّيه على الرغم م  الخماف بن  "جبهة اليصرة" 

عركة بنيهما إلسقاط اليظام في سورنة، نعتبر التيظنما  أّ  إسرائنل هي و"داعش"، على أولونة الم
 العدو في المرحلة الماحقة، باعتبارها دولة تحتل أرض فلسطن . 

وتحّدد المذكرة نثماث قوى رئنسنة بن  لنبرالنة ذات توجهات غربنة، )الجنش الحر وائتماف المعارضة 
في الشمال مع ضعف احتماالت التعاو  بفعل البعد  الوطيي(، وأخرى محلنة عرقنة )منثل األكراد

الجغرافي(، والقوى المحلنة في جيوب سورنة، مع تركنز خاص على موضوع األقلنات الدنينة، 
 وتحدندًا الموحدن  الدروز في محافظة السونداء. 
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رج ع  حد ونقّر المركز في تقرنره، أّ  "االئتماف" و"الجنش الحر" نعتمدا  موقفًا تقلندنًا ال نخ
اإلجماع العربي السوري والعام بشأ  التشبث بالموقف المؤند والمتضام  مع الشعب الفلسطنيي. 
وعلى الرغم م  ذلك، نّدعي المركز بأّيه، خمافًا لرجال "االئتماف" الذن  نيشطو  في الشتات، فإّ  

الجبهة الجيوبنة  قادة "الجنش الحر"، وبفعل الظروف المنداينة على األرض، خصوصًا بعد تشكنل
جماعة محلنة مسّلحة(، أصدروا تصرنحات تحمل صبغة وروحًا  58)تشارك فنها بحسب المركز 

إنجابنة لجهة تيسنق وتعاو  محدود على األرض في المندا  مع الطرف اإلسرائنلي لضما  
 االيتصار على قوات األسد، بحسب االدعاء اإلسرائنلي.

صب أعنيها، مهمة دحر القوات السلفنة الجهادنة، وخصوصًا وبموازاة ذلك، تضع هذه القوى، ي
"اليصرة" الذي نملك ايتشارًا واسعًا على امتداد الحدود بن  إسرائنل والجوال  المحتل وفق يّص 
المذكرة. وتعزز الدراسة معلوماتها، بما ورد في تقرنر القوات الدولنة لحفظ السمام في الجوال  

، بشأ  تعاو  تكتنكي وعماقات واتصاالت سرنة بن  2014األول ""أيدوف" في دنسمبر/كايو  
 عياصر م  "الجنش الحر" والطرف اإلسرائنلي. 

أّما في ما نتعلق بالقوى األقلنة قومنًا ودنينًا، نلفت التقرنر إلى كل م  الدروز واألكراد، كأطراف 
المجموعتن  م  دعم اليظام  محتملة للتعاو  بفعل تغنُّر مكايتها في ظل امتداد الحرب وخنبة أمل

لهما. ونشنر دنكل في تقرنره، إلى أّ  األكراد في الشمال، اتجهوا إلى إعما  يظام حكم محلي، بعد 
ايسحاب قوات اليظام وعدم وقوفها إلى جايبهم في حربهم ضد "داعش"، خصوصًا في معارك "عن  

 العرب". 
رنة كبنرة، مشنرًا إلى تصرنحات عضو المجلس وبحسب المركز، فإ  آفاق التعاو  مع األكراد في سو 

الوطيي الكردي، عباس شركنر، التي دعا م  خمالها إلى المصالحة مع إسرائنل وتعزنز قنام كنا  
ن  الشنعي والسّيي. أما القوة األخنرة المرشحة لتعاو  أو  كردي صدنق إلسرائنل نفصل بن  المعسكر 

 رة المركز، فهي الموحدو  الدروز في محافظة السونداء. لعماقات "طبنعنة" مع إسرائنل، بحسب مذك
ونعتبر التقرنر، أّ  توفر نثمانثة عوامل تضم  تحّول الدروز في سورنة إلى مرشح طبنعي، أهمها؛ 
تراجع وضعف قوة اليظام، ما ساهم عملنًا في تعالي أصوات جدندة إلعادة اليظر في العماقة مع 

القرب الجغرافي للقرى الدرزنة السورنة للحدود مع إسرائنل،  األخنر. ونكم  العامل النثايي، في
سرائنل لمواجهة احتماالت  وتعاظم احتمال سقوط اليظام، دفع لفتح اتصاالت الدروز في سورنة وا 
خسارة اليظام للجوال . والعامل النثالث، موقف الدروز في إسرائنل ودعوتهم إلى مياصرة الدروز في 

 نة لمواجهة الخطر الذي نهدد دروز السونداء.الجوال ، والسفر إلى سور 
 11/12/2015، العربي الجديد، لندن
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 السلطة الفلسطينية.. دعوات الحل ومخاوف االنهيار .57
 إبراهنم حمامي
مع ايطماق المواجهات األخنرة في الضفة الغربنة، عاد مصنر ومستقبل السلطة الفلسطنينة ودورها 

 األفق السناسي تماما.لدائرة التساؤالت، خاصة مع ايغماق 
المخاوف م  ايهنار السلطة وكذلك دعوات حلها لنست جدندة، والفكرة ُطرحت أكنثر م  مرة وم  
قبل مسؤولن  وسناسنن  ومفكرن ، وألسباب اختلفت باختماف الظروف السناسنة، بعضها كا  

تي كبلت الشعب بغرض تحسن  الموقف، والبعض اآلخر كحل جذري لكارنثة اتفاق أوسلو، ويتائجه ال
الفلسطنيي، وربطت اقتصاده باقتصاد االحتمال، وحولته إلى جنش م  الموظفن  المدجين  

لى فرق أمينة تسهر على حمانة المحتل.  الميتظرن  لراتب آخر الشهر، وا 
لك  التصرنح األكنثر وضوحا حتى اآل  جاء قبل أنام على لسا  وزنر الخارجنة األمنركنة جو  

في كلمته بمعهد بروكنيغز م  تفكك السلطة الفلسطنينة، وم  أ  ذلك سنؤنثر سلبا كنري الذي حذر 
 على إسرائنل.

وزنرة الخارجنة السابقة والمرشحة للرئاسة األمنركنة هنماري كلنيتو  ايتقدت بدورها، في لقاء في 
طنينة محمود ميتدى سابا  بمعهد "بروكنيغز" القادة اإلسرائنلنن  الذن  نرفضو  رئنس السلطة الفلس

عباس كشرنك محتمل للسمام، وحذرت م  أ  البدنل لعباس قد نكو  تيظنم الدولة اإلسمامنة 
 )داعش(.

تأتي هذه المخاوف والتحذنرات على خلفنة أ  السلطة الفلسطنينة مصلحة إسرائنلنة خالصة، وأ  
 وجودها ضرورة ألم  "إسرائنل".

 
 موقف قيادة السلطة

حركة فتح عزام األحمد أ  قال في لقاء مع صحنفة القدس العربي بتارنخ  سبق للقنادي البارز في
"إ  السلطة الفلسطنينة تيهار" مشددا على أيه ال نوجد أي قرار بحل السلطة بل هي  13/11/2011

"تيهار" يتنجة فشل عملنة السمام واستمرار االحتمال للضفة الغربنة واحتجاز األموال الفلسطنينة، 
السلطة الفلسطنينة الحالنة "سلطة وهمنة غنر موجودة بشكل فعلي إال بجايب محدد  مشنرا إلى أ 

وفق ما ترند إسرائنل" مضنفا "إذا كايت إسرائنل هي التي تتحكم في مصنر السلطة فلتذهب هذه 
يما تيهار، السلطة تيهار، لنس هياك  السلطة إلى الجحنم". وتابع األحمد قائما "السلطة ال تحل وا 

 مه حل السلطة، السلطة تيهار ال تحل " مشنرا إلى أ  "عوامل ايهنار السلطة بدأت تتزاند".شيء اس
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محذرا م  أ  حل  25/06/2010بدوره، سبق وأ  صرح عرنقات وبحسب وكالة كويا الكونتنة في 
السلطة الفلسطنينة سنكو  "خنارا" مطروحا في حال عدم التوصل إلى حل الدولتن  بيهانة العام 

 ي.الجار 
وقال عرنقات بحسب )كويا( في كلمة خمال مياقشات الوضع في الشرق األوسط يظمها معهد السمام 
الدولي إيه "إذا كايت السلطات اإلسرائنلنة تعتقد أ  االحتمال سنظل لألبد فنجب أ  تيسى ذلك.. 

طة الوقت مهم للغانة.. محمود عباس وسمام فناض وصائب عرنقات.. لم يولد.. ليبقى في السل
لألبد"، مضنفا "جرى إقامة السلطة الفلسطنينة للتوصل إلى حل الدولتن  ولنس إلبقاء إسرائنل مصدرا 
للسلطة لألبد، وتابع "إذا لم نمكييا التوصل إلى حل الدولتن  ال نمكييا اإلبقاء على إسرائنل كمصدر 

 (.2010لجاري )للسلطة لهذه السلطة.. ستكو  هياك قرارات" نجرى اتخاذها بيهانة العام ا
 وقد حصر صائب عرنقات في حنيها خنارات السلطة في:

 الخنار األول: استمرار المفاوضات، شرط وقف تام لماستنطا . -
الخنار النثايي: مطالبة الجايب األمنركي باالعتراف بالدولة الفلسطنينة في حدود الرابع م   -

 .1967نوينو/حزنرا  
س األم  لماعتراف بالدولة الفلسطنينة المستقلة على حدود عام الخنار النثالث: التوجه إلى مجل -

1967. 
الخنار الرابع: التوجه إلى الجمعنة العامة لألمم المتحدة ضم  البيد المعروف باسم تحالف م   -

 أجل السمام.
 الخنار الخامس: مطالبة األمم المتحدة بوضع فلسطن  تحت الوصانة الدولنة. -
 تطبنق االتفاقات الموقعة مع "إسرائنل". الخنار السادس: وقف -
 الخنار السابع: حل السلطة، ووضع إسرائنل أمام مسؤولناتها كدولة احتمال. -
 

 السيناريو الكابوس
سنيارنو ايتهاء السلطة وتأنثنره على الجايب اإلسرائنلي لخصه الكاتب اإلسرائنلي نهودا لنطايي في 

خمال سؤاله "ماذا نحصل إذا أعل  ناسر عرفات  ( م 10/2003/ 2صحنفة ندنعوت أحرويوت )
 ذات صباح ع  حل السلطة الفلسطنينة؟" وقد وصفه الرجل بأيه "السنيارنو الكابوس".

نعدد نهودا لنطايي المشاكل التي ستترتب على اإلسرائنلنن  م  جراء ايتهاء أو ايهنار السلطة وأولها 
إضافة إلى -م  غنر محدد، ما نعيي أ  علنه اضطرار "الجنش اإلسرائنلي إلى البقاء هياك لز 
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أ  نقوم بـ "حمانة رجال الحكم اإلسرائنلي الذن  سنتولو  مسؤولنة إدارة  -المهمات األمينة العادنة
 جهاز التعلنم واإلغانثة والمواصمات والمناه والكهرباء والبلدنات".

در كلفته بعشرة ملنارات الشناكل وبالطبع، فإ  ذلك سنتطلب "إنجاد التمونل لليشاط المديي الذي تق
 ملنار دوالر( في السية على األقل". 2.7)حوالي 

ونضنف "في سناق اإلجابة ع  هذا السؤال )ما الذي نحول دو  حل السلطة؟(" نقول ذات الكاتب 
)نهودا لنطايي( إ  "تسع سيوات م  الحكم قد فعلت فعلها، فالبنروقراطنو  وكبار القادة نتلقو  أجرا 

 ا جدا ول  نتخلوا عيه بسهولة".جند
وال شك أ  هذا المعطى لنس سهما على اإلطماق، فقد يشأت على هامش السلطة مجموعة م  
المافنات الميتفعة بالوضع الجدند م  العسكرنن  والسناسنن  الذن  تحول بعضهم إلى رجال أعمال، 

 يها.وقد ارتبط هؤالء بشبكة مصالح مع االحتمال نصعب علنهم التخلص م
وفي وصف ما نسمنه االحتمال الدنلوكس، نقول الكاتب النساري منرو  بنينفستي في فبرانر/شباط 

"في الوقت الذي تقسم فنه الضفة الغربنة إلى خمسة كايتويات، والحركة بنيها مشروطة  2003
مدرسة أل  ربع ملنو  تلمنذ وآالف  580بسلسلة تصارنح تعسفنة. في الوقت الذي تغلق فنه 

لمدرسن  ال نمكيهم الوصول إلنها بسبب خضوع مئات اآلالف لحظر التجول، وفي ظل ايهنار ا
أجهزة السلطة واإلغانثة، وتدهور الوضع االقتصادي يحو الكارنثة. ألنس ليواب الشعب الفلسطنيي ما 

 نفعلويه سوى االيشغال بصماحنات رئنس الوزراء؟".
الذن  نفرض علنهم ضعفهم ونأسهم التمسك بكل نضنف الكاتب "م  الصعب ايتقاد الفلسطنينن  

قشة، ولك  علنهم أ  نفهموا بأ  البحث والتعنن  واالحتفال ال نخدم إال حكومة إسرائنل، فلنس صدفة 
 وبشكل مفاجئ أ  تعاملت محافل إسرائنلنة مع السلطة وكأيها دولة ذات سنادة".

م  كل مسؤولنته ع  مصنر السكا   إيه "احتمال دنلوكس" نضنف بنينفستي "نتحلل فنه المحتل
المحتلن ، ونكو  معفنا م  كل اليتائج الياجمة ع  أعمال الردع الفظنعة والعقاب الجماعي التي 
نقوم بها جهاز بنروقراطي كامل نمارس طرنقة العصا والجزرة: ضغوط اقتصادنة، تصرنح مرور، 

م  االستياد إلى وجود السلطة حظر تجول وميع خدمات وعقوبات للرافضن ، وكل شيء ايطماقا 
الفلسطنينة ومحافل الدعم الخارجي التي ال نمكيها رؤنة شعب كامل نتضور جوعا ولهذا فهي 

 تساعده قدر المستطاع".
عاد شلومو غازنت، وهو  2006بعد مقال بنينفستي بنثمانثة أعوام، وتحدندا في نيانر/كايو  النثايي 

سابقا، إلى استخدام ذات المصطلح "احتمال دنلوكس" وفنه  مدنر االستخبارات في الجنش اإلسرائنلي
 شرح واقع االحتمال بصنغته القدنمة مقابل الصنغة الجدندة.
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نصف غازنت الصنغة القدنمة بالقول إيه خمال نثمانثن  عاما أقامت إسرائنل حكما عسكرنا "متوازيا" 
ناتهم وأعمالهم وتقدنم ما إلى حد ما في المياطق، فم  ياحنة كايت تهتم ألوضاع السكا ، لح

 نيقصهم، وم  الياحنة النثاينة كايت دؤوبة في بسط قوتها والحفاظ على األم  اإلسرائنلي.
 

 ما بعد السلطة
 لعل أهم االحتماالت المطروحة:

( العودة إلى ما قبل أوسلو: أي االحتمال المباشر وتحمل كل تبعات االحتمال، وهو ما نضع 1
نقي دو  تجمنل أو تزونر، ومما ُنعفي السلطة الفلسطنينة م  ممارسة أنة األمور في سناقها الحق

مهام، فما نصبح لها أنة سلطة سناسنة تتولى بموجبها إدارة المياطق الفلسطنينة أو أنة سلطة مدينة 
يساينة تتحمل بموجبها أعباء الوضع في األراضي الفلسطنينة.  وا 

خلف الجدار: أي فرض أمر واقع وترسنم للحدود،  ( ايسحاب أحادي لجنش االحتمال وااليطواء2
واعتبار أ  المياطق التي ايسحب ميها خارج يطاق مسؤولنته وال دخل له بها، بعد أ  نيتزع ما نرند 

وحنونة باليسبة له، وُنعل  أيه غنر مسؤول ع  المياطق التي قام بااليسحاب  استراتنجنةم  مياطق 
 ميها.

. لك  منثل هذا اإلعما  سنعيي مواجهة 1967ملة السنادة في حدود عام ( إعما  دولة فلسطنينة كا3
 مفتوحة مع سلطات االحتمال وم  نسايدها دولنا.

( دولة نثيائنة القومنة: ستؤدي الحقا ودو  شك إلى تغننب الدولة النهودنة، وهيا نفصل الكاتب 4
نجعل م  القيبلة الدنموغرافنة، هايي حبنب فنقول "ولعل حل السلطة، وقنام دولة نثيائنة القومنة، س

سماحا فلسطنينا حقنقنا، ونهدد السعي اإلسرائنلي الحنثنث لماحتفاظ بهونتها النهودنة" وهو كما أشريا 
 جوهر خطة الفصل أحادنة الجايب.

وباختصار، فإ  مسألة حل السلطة، في ظل هذا الرأي، نضع إسرائنل أمام خنارن  ال نثالث لهما، 
 ، أو قنام دولة نثيائنة القومنة.1967ة مستقلة على األراضي المحتلة عام إما دولة فلسطنين

( شبه احتمال: وهذا نتطلب تعاويا مصرنا أردينا مع االحتمال بحنث تتكفل الدولتا  بإدارة الشؤو  5
الحناتنة للشعب الفلسطنيي في الداخل، وتبقى السنطرة األمينة على المعابر والحدود بند االحتمال، 

ما نشبه إلى حد كبنر مرحلة ما قبل أوسلو، لك  بتكلفة أقل باليسبة للمحتل، وهو ما نصطلح وهو 
 على تسمنته بالخنار العربي.

( حل السلطة مع حمانة دولنة: أي مع طلب لفرض الحمانة الدولنة لفترة ايتقالنة محددة، وهو ما 6
وفنر الحمانة واألم  والمساعدات سندفع العالم لتحمل مسؤولناته تجاه الشعب الفلسطنيي خاصة ت
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المازمة، ونصطدم هذا السنيارنو بضرورة قبول الدول الكبرى به للحصول على الغطاء األممي 
 المطلوب.

 
 حل السلطة أم انهيارها؟

نستصعب البعض فكرة حل السلطة، لكيه نتقبل فرضنة ايهنارها، باعتبارها يهانة محتومة لعملنة 
تنجة واحدة وهي يهانة إفرازات أوسلو وما يجم عيها م  اتفاقات، إال أ  سمام فاشلة، ورغم أ  الي

طرح ايهنار السلطة بالشكل الذي تحدث عيه رئنس السلطة عّباس أو عزام األحمد، نيطوي على 
مخاطر كبنرة لنس أقلها عدم االستعداد والتحضنر، وايهنار المؤسسات والخدمات بشكل كامل، دو  

 لو لفترة مؤقتة.إنجاد بدائل واضحة و 
الحدنث ع  ايهنار السلطة تهرب م  المسؤولنة، ومحاولة للتملص م  تحمل اليتائج التي أفضى 

 إلنها يهج أوسلو التفاوضي، ورفض االعتراف بهزنمة نتعرض لها هذا اليهج النوم.
نيي، القبول بمبدأ ايهنار السلطة ال مياقشة خنار حلها، هو مقامرة جدندة بمصنر الشعب الفلسط

 وقفزة في الهواء يحو المجهول، وعبنثنة جدندة تضاف لسجل السلطة.
 

 ولكن ما هو المطلوب في ظل ذلك؟
الواقع أيه ما بن  دعوات حل السلطة والمخاوف م  ايهنارها، وما بن  التمسك بها، تبقى الساحة 

إلبقاء علنها، البد السناسنة الفلسطنينة بحاجة لجرد حساب، وسواء كا  الحل في إيهاء السلطة أو ا
 م  خطوات عملنة تبقي كافة االحتماالت والخنارات مفتوحة.

إ  تغننر الفلسفة التي قامت علنها السلطة الفلسطنينة م  سلطة أمينة تفاوض وتوقع اتفاقات، إلى 
سلطة تحرنر وتحرر عبر إصماح مؤسساتها وتغننر بريامجها إلى بريامج مقاوم، نبقى كذلك احتماال 

بذاته، رغم أ  م  نعارض إيهاء السلطة سنعارض حتما تحولها إلى سلطة مقاومة ما دام خنار  قائما
 التفاوض لدنهم هو الخنار الوحند.

جماعا سناسنا فلسطنينا ال حالة تفرد جدندة تقامر بمصنر  إ  مستقبل السلطة نتطلب حوارا وا 
 الشعب.

 13/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 ئيلي لروسيا ضد تركيااالنحياز اإلسرا .58
 ماجد عزام
بدت إسرائنل ميحازًة، وبوضوح، لروسنا ضد تركنا في قضنة إسقاط طائرة السوخوي على الحدود 
التركنة السورنة، ولم نقتصر األمر على اإلعمام، المتجّيد كالعادة، المتشّفي والسعند بورطة أردوغا  

يم ا تعّداه إلى التصرنحات الرسمنة المتعاطفة مع مع فمادنمنر بوتن ، حسب التعبنرات الدارجة، وا 
موسكو، والكاشفة، في السناق، ع  طبنعة التفاهمات الروسنة اإلسرائنلنة، وحتى ع  التحالفات 
 الجدندة في الميطقة التي تحاول إسرائنل، كعادتها، وبايتهازنة فائقة، تحقنق أكبر فائدة ممكية ميها. 

يما ايطلق، قبل لم نبدأ التصعند اإلسرائنلي ضد  تركنا في الحقنقة مع قصة إسقاط طائرة السوخوي، وا 
ذلك، مع تفجنرات بارنس، الشهر الماضي التي أقحمت تل أبنب يفسها فنها ليفاق أوروبا، ووضع 
يفسها في صلب المعركة العالمنة ضد اإلرهاب، بما في ذلك المقاومة الفلسطنينة طبعًا. وقد فضح 

إسرائنل ع  محاولة التقارب والصلح مع تركنا الجدندة التي تضع القضنة  التصعند ضد تركنا عزوف
الفلسطنينة مكّويًا أساسنًا م  مكويات العماقة بن  الجايبن . إضافة طبعًا إلى قياعة تل أبنب بأ  في 
وسعها االستفادة م  التدّخل، أو االحتمال الروسي لسورنة، م  أجل تحقنق مصالحها مجايًا، وم  

 الضطرار لدفع أي نثم  أو أنثما  استراتنجنة لتركنا، ال سورنًا وال فلسطنينًا. دو  ا
تبدى هذا الميحى، أي التصعند ضد تركنا، واإلنحاء بالتوقف ع  السعي إلى تطبنع العماقة معها، 
واالعتماد، في المقابل، على الحلف الجدند مع موسكو، تبدى بشكل واضح، بل فّظ أكنثر، مع قصة 

مقاتمات التركنة لطائرة السوخوي الروسنة على الحدود التركنة مع سورنة. فقد بدت معظم إسقاط ال
التعلنقات اإلسرائنلنة شبنهة بإعمام الحشد الشعبي اإلقلنمي معادنة ومتشفنة بتركنا، التي وّرطت 
يفسها في صراع مع الدّب الروسي، حسب اللغة المستخدمة التي وصلت إلى حد المراهية على 

ن ، لكي نيتقم م  أردوغا ، ونحقق ما عجزت عيه إسرائنل تجاه الزعنم التركي الذي نشنطيه بوت
اإلعمام اإلسرائنلي، كما بعض التصرنحات اإلسرائنلنة الرسمنة، ونصّوره خصمًا عيندًا للدولة 

يما فكرنًا أنضًا.   العبرنة، لنس سناسنًا، وا 
ة اإلسرائنلنة المدنح لبوتن ، وقد اقتبست ع  رئنس في مقابل هذا االيتقاد ألردوغا ، كالت الصحاف

الموساد السابق، أفارانم هلنفي، وصفه الرئنس الروسي بضابط المخابرات الممتاز والمحارب العيند 
ضد اإلرهاب )نقصدو  اإلسمامي طبعًا(، مع االيتباه إلى اإلعجاب الكبنر الذي نكيه كل م  

نهود باراك للزعنم الروسي الذي وصل إلى حد اعتباره القدوة واألمنثولة في محاربة  أفنغدور لنبرما  وا 
 اإلرهاب، ومماحقة اإلرهابن  حتى المرحاض، كما نحلو لباراك القول ياقمًا ع  بوتن ، ومتغّزاًل به. 
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ضافة إلى التصرنح المتبجح والميافق ألحد قادة سماح الطنرا ، والذي قال فنه إ  إسرائنل  رسمنًا؛ وا 
دًا لتسقط طائرة روسنة، حتى لو اخترقت أجواءها، وهو ما حصل بالفعل، على أي حال ما كايت أب

كا ، الفتًا كمام المسؤول السناسي األميي لوزارة الدفاع، الجيرال عاموس جلعاد )ميصب ال منثنل له 
في العالم( الذي قال، في المركز النثقافي في بئر السبع، إ  الطائرات الروسنة تستخدم األجواء 
، نسمح أنضًا إلسرائنل باستخدام األجواء السورنة، للقنام  اإلسرائنلنة في عملناتها ضم  تفاهمف

 بعملناتها ضد حزب هللا. 
اكتملت الصورة مع تصرنح، وباألحرى تصرنحن  لوزنر الدفاع موشنه نعلو ، قال، في أولهما، إ  

طي مع األمر بمروية وأرنحنة. وفي طائرات روسنة اخترقت المجال الجوي اإلسرائنلي، حنث تم التعا
يوفمبر/تشرن  النثايي الماضي، قال نعلو   30نثاينهما، وهو األهم، كما يقلت اإلذاعة اإلسرائنلنة في 

ل  نيال م  حرنة حركة الحركة للطائرات اإلسرائنلنة في األجواء  400إ  يشر صوارنخ إس 
 الجايبن . السورنة، ضم  تفاهم سناسي أميي، تم التوصل إلنه بن  

ترسم التصرنحات السابقة، في الحقنقة، صورة المشهد أو التفاهم اإلسرائنلي الروسي، وتفسر لماذا 
 ابتعدت وتبتعد تل أبنب ع  أيقرة، بنيما اقتربت وتقترب م  موسكو. 

ال تضع روسنا، وعلى عكس تركنا، القضنة الفلسطنينة عاممًا م  عوامل العماقة بن  الجايبن ، وفي 
ب غزة الصنف قبل الماضي، منثمًا، بدت اللهجة الروسنة الرسمنة متفهمة لما تقوم به إسرائنل في حر 

دفاعها ع  يفسها في مواجهة اإلرهاب. وضمينًا، سعت موسكو إلى القول إ  ما تمارسه في أوكراينا 
الشارع هذا طبعًا بعكس الموقف التركي الرسمي، وحتى  نتساوق مع ما تمارسه تل أبنب في غزة. 

التركي الذي نعتبر أ  الشعب الفلسطنيي هو األحب إلنه. وهذا أحد القواسم المشتركة الرئنسنة، ربما 
، 1947بن  تركنا الجدندة وتركنا القدنمة، علمًا أ  األخنرة صّوتت ضد قرار تقسنم فلسطن  في 

صراع العربي وخفضت مستوى العماقة مع إسرائنل مرتن  على خلفنة القضنة الفلسطنينة، وال
اإلسرائنلي، كما أ  الطفرة في العماقات بن  الجايبن  في التسعنينات كايت يتاجًا مباشرًا التفاق 
أوسلو الذي أوحى، أو أعطى، االيطباع، خصوصًا بعد قنام السلطة، أ  عربة الحل باتت على 

سرائنل.   السكة، وأ  العداء ايتهى، أو في طرنقه إلى االيتهاء بن  العرب وا 
أما تجاه الملف السوري، فقد بدا التياغم اإلسرائنلي مع الموقف التركي القائل بضرورة إسقاط يظام 
بشار األسد، مؤقتا وتكتنكنا وايتهازنا، علمًا أ  تل أبنب ال تمايع ببقاء يظام األسد، طالما أ  هذا 

ة موحدة دنمقراطنة، نتماشى مع مصالحها، أو نحققها، بعكس تركنا التي ترى أ  مصالحها في سورن
ويافذة لها لمايفتاح على محنطها العربي واإلسمامي ال نمك  أ  تتحقق سناسنًا وأخماقنًا، طالما بقي 

 األسد في السلطة. 
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ذا ما أرادت روسنا  كا  التفاهم اإلسرائنلي مع روسنا، إذ ، أسهل وبدو  نثم  أو أنثما  جدنة، وا 
في سورنة المدمرة والمقسمة، فما بأس إسرائنلنًا في ذلك، االحتفاظ بيظام األسد حامنًا لمصالحها 

طالما أيه ال نيال أو نؤنثر سلبًا على المصالح اإلسرائنلنة، والخطوط الحمر الرئنسنة التي وضعتها 
تل أبنب. وتتضم  هذه الخطوط الحمر عدم القنام بعملنات ضد إسرائنل، أو فتح جبهة جدندة 

 ، وعدم يقل أي أسلحة يوعنة أو كاسرة للتواز ، إلى حزب هللا، مع ضدها، ايطماقًا م  هضبة الجوال
 حق إسرائنل بالقنام بما تراه مياسبًا للدفاع ع  تلك الخطوط الحمر ومصالحها بشكل عام. 

تفهمت موسكو الموقف اإلسرائنلي، ووافقت، كما قال جلعاد ونعلو  عليًا، على الحفاظ على 
، بما في ذلك حركة الطائرات في األجواء، وتيفنذ غارات ضد أهداف المصالح اإلسرائنلنة في سورنة

 تابعة لحزب هللا وحتى لليظام يفسه، خصوصًا مع التماهي الكبنر بن  الجايبن  في السيوات األخنرة. 
بدت المفارقة، أو السورنالنة ربما، في دخول تل أبنب الفظ والمباشر على معادلة أ  السماء لروسنا 

را  والمنلنشنات األفغاينة العراقنة واللبياينة التابعة لها، وبموافقة روسنة طبعًا، بحنث واألرض إلن
سرائنل واألرض إلنرا  وحلفائها، مع أحقنة تل أبنب في  باتت المعادلة المحدنثة أ  السماء لروسنا وا 

 ضرب هؤالء متى رأت ذلك متياسبًا مع مصالحها وخطوطها الحمر. 
تل أبنب، وبشكل غنر مباشر، إلى االستفادة م  المعادلة الممانثلة في العراق،  للمفارقة، أنضًا، سعت

حنث السماء لألمنركنن  واألرض لإلنراينن  والملنشنات التابعة لها، كما قال عليًا أنضًا الجيرال قاسم 
سلنمايي، وحصلت تل أبنب على نثم ، بل وأنثما  لتلك المعادلة، لنس فقط عبر المضي في تدمنر 

يما عبر سلة عسكرنة وأمينة واقتصادنة تعونضنة ال عادته سيوات وعقودًا إلى الوراء، وا  عراق، وا 
كبرى، بحجة أ  تلك المعادلة كايت أحد البيود الضمينة أو غنر العلينة للتفاهم اليووي األمنركي 

 اإلنرايي. 
سًا بالتفاهم مع الحشد سعت إسرائنل إلى االستفادة م  االيكفاء األمنركي ع  الميطقة الذي تم أسا

الشعبي اإلقلنمي، أو حلف األقلنات المذهبي الذي تقوده طهرا ، بنيما تسعى، اآل ، جاهدة إلى 
االستفادة م  االحتمال الروسي الفظ لسورنة، بالتفاهم مع حلف األقلنات يفسه، علمًا أ  تل أبنب 

حداد وجنش لبيا  الجيوبي في لبيا ، مولعة تارنخنًا بالتحالف مع األقلنات، سواء كا  ذلك مع سعد 
أو مع المما البرزايي واألكراد في العراق، وحتى مع قبائل الدنيكا في جيوب السودا ، وهذا سبب 
إضافي، ربما البتعادها المضطرد ع  أيقرة التي تتموضع شنئًا فشنئًا في قلب األكنثرنة اإلسمامنة 

 الممتدة م  مالنزنا حتى طيجة.
 14/12/2015، لندن العربي الجديد،
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 إسرائيل ونظريتها القتالية: ترسانة معدلة لحروب مختلفة .59
 حلمي موسى
تشهد التغننرات الكبنرة في الميطقة العربّنة يوعًا م  التحّول الكبنر، لنس فقط في يظرّنة األم  

طلوبة لمواجهة اإلسرائنلّنة وتوابعها م  يظرّنات القتال، بل أنضًا في اليظرة إلى يوعّنة األسلحة الم
المرحلة الجدندة. وبعدما رّكز العقد األخنر على الذراع الطونلة جدًا بعد رفع مستوى الخطر اإلنرايي 
إلى المستوى الوجودي، نجري التركنز حالنًا على أخطار أقّل حّدة وأقرب مدى، م  بنيها أخطار 

 لطاقة.األصولنة اإلسمامنة في المحنط، فضمًا ع  المخاطر على إمدادات ا
وأشارت تقارنر يشرتها الصحف اإلسرائنلنة، مؤخرًا، إلى أ   السماح الذي ُنعتبر األعلى تكلفة في 

)تكلفة الواحدة ميها يصف « دولفن »تارنخ الجنش اإلسرائنلي، أي الغواصات األلمايّنة م  طراز 
التفاق اليووي مع إنرا ، ملنار دوالر على األقل(، لم تعد األكنثر حاجة. فبعد إبرام القوى العظمى ا

واألهم أّيه بعد ظهور حجم القنود التي تكّبل إسرائنل م  التصرف باستقمالنة في هذا الشأ ، ازداد 
 الحدنث ع  الحاجة للتخّلص م  بعض هذه الغواصات.

، عاموس هارئنل، إلى أ   الخطة المتعّددة السيوات «هآرتس»وأشار المعّلق العسكري لصحنفة 
جنش اإلسرائنلي، تشهد تعدنمًا كبنرًا جّراء الرغبة في التوفنق بن  قنود المنزاينة، وتغّنر طابع لتسلنح ال

األخطار المحنطة. وأوضح هارئنل أ   رئنس األركا  الحالي، الجيرال غادي آنزيكوت، نعمل على 
ضنف أي ه، إحداث نثورة فعلنة، خمافًا ألسمافه، وقد بدأها قبل يهانة عامه األول في ميصبه. ون

بحسب ما يشر المتحدث باسم الجنش، فإ   آنزيكوت ال نرند اإلبقاء على الغواصات األلماينة التي 
 تّم شراؤها أو التعاقد على شرائها بالطرنقة السابقة.

، تسّلم الغواصات األلماينة م  طراز 2019كذلك أوضح أ   الجنش اإلسرائنلي سنكمل، في العام 
دو قوام هذه القوة سّت غواصات في سماح البحرنة اإلسرائنلي. لك  م  الواضح ، بحنث نغ«دولفن »

ر، م  اآل ، التخلي  أ   خطة آنزيكوت تقضي بعدم االحتفاظ بأسطول م  سّت غواصات. لذلك تقر 
 والسعي لبنعها. 1999ع  الغواصة األولى التي تّم التزود بها في العام 

بطرنقة خاصة إلسرائنل، إذ نقال إي ها تحوي ميصات إلطماق  ومعروف أ   هذه الغواصات ُصّممت
صوارنخ بعندة المدى قادرة على حمل رؤوس حربنة يوونة. وعّدلت هذه الغواصات، في ذلك الوقت، 
في يظرنة الحرب باليسبة إلى إسرائنل، إذ باتت تتنح لها إمكاينة توجنه الضربة اليوونة النثاينة 

كو  تبحر في المناه العمنقة. ومنّثلت هذه الغواصات، السماح االستراتنجي باستخدام الغواصات التي ت
األيجع لدى إسرائنل ضم  رؤنة تبلورت بعد حرب الخلنج النثاينة. ونقول الجنش حالنًا إ   صناية كل 
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غواصة وحمانتها، باتا نشّكما  عبئًا مالنًا كبنرًا. لذلك توّصلوا إلى قياعة بعدم الحاجة إلى أسطول 
 بنر م  سّت غواصات، وصاروا نقولو  إ   خمس غواصات كافنة.ك

وفي كل حال، نؤّكد هارئنل أ   سّلم أولونات الجنش اإلسرائنلي تغّنر في السيوات األخنرة، إذ 
سنرّكز، في السيوات المقبلة، على الميظومات وعلى الحرب القرنبة م  الحدود، سواء مع 

 في لبيا .« حزب هللا»ة في سورنا وسنياء، و الفلسطنينن  أو مع ميظمات إسمامن
م  « 16إف »وفي سناق تعدنل القوة، م  المقّرر أ  تتخّلى إسرائنل قرنبًا ع  سرب م  طائرات 

عامًا. وسبق إلسرائنل أ  تخّلت ع  أسراب م  طائرات  30الطراز النثايي الذي تسّلمته قبل حوالي 
 لفقري لسماح الجو اإلسرائنلي.شّكلت في السبعنينات العمود ا« الفايتوم»

ي الجو اإلسرائنلي واألمنركي ندنرا  في  وفي سناق الطائرات الحربنة أنضًا، يشر أمس أ   سماح 
الشهور األخنرة حوارات بشأ  شراء سرب م  الطائرات المتملصة م  الرادار والقادرة على الهبوط 

م  دو  الحاجة إلى مدرج مطار. في مسار عمودي منثل المروحنات واإلقماع م  مسار قصنر 
« لوكهند»تصيعها شركة  B STOVL، لكّيها م  يوع نسمى «35اف ـ »وهذه الطائرة م  طراز 

األمنركنة. ونشّكل محّرك هذه الطائرة وميظوماتها، آخر صرخة تكيولوجنة في مندا  الحرب 
 الحدننثة.

ا على أ  تعمل في أوقات التوّتر ولك  ما نهم في سبب اختنار هذه الطائرة ع  سواها، هو قدرته
ضافة إلى ذلك، فإ   م  بن  الدوافع  بحنث تهبط وتقلع في أماك  سرنة حتى داخل مياطق معادنة. وا 
للتفكنر بشرائها، هو واقع أ   المستقبل لنس للحروب في جبهات بعندة، بل في محنط قرنب م  

خ قادرة على تعطنل المطارات الحربنة ، صوارن«حزب هللا»ياحنة، وامتماك قوى محلنة، خصوصًا 
« سكود»ألف صاروخ، بنيها صوارنخ  130أكنثر م  « حزب هللا»اإلسرائنلنة. وتقول إسرائنل إ   لدى 

 القادرة على إصابة كل يقطة في أرض فلسطن .
 سترّكز على امتماك صوارنخ ذات دّقة« حزب هللا»وتتوّقع إسرائنل أ   المرحلة التالنة م  تسلنح 

إصابة عالنة، وأ   منثل هذه الصوارنخ تشّكل خطرًا فعلنًا على أسراب الطائرات ومدرجات اإلقماع في 
سنحاول « حزب هللا»القواعد الجونة اإلسرائنلنة المختلفة. وبحسب تقدنرات الجنش اإلسرائنلي، فإ   

الرقابة الجونة.  ابتداء الحرب المقبلة بصلنة م  ألف صاروخ تحاول ضرب قواعد وأسراب ووحدات
ومؤخرًا أجرى الجنش اإلسرائنلي مياورات للتدرب على تفعنل المطارات وسماح الجو، في ظّل 

 التعرض ألكبر صلنة صوارنخ ممكية.
، ولك  مختلفة ع  الطائرة «35أف ـ »طائرة م  طراز  34ومعروف أ   إسرائنل تعاقدت على شراء 

 رة أخرى.طائ 17الجدندة، وتملك القدرة على شراء 
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وال نيتهي الحال عيد هذه اليقطة. فالخوف على ميصات استخراج الغاز م  عرض البحر في حقلي 
لفنتا  وتمار، نشّكل هاجسًا كبنرًا. وسبق لرئنس الحكومة اإلسرائنلنة أ  كشف اليقاب ع  أ   

الحرب  محطات إيتاج الطاقة في إسرائنل سبق أ  تعّرضت لصوارنخ سواء في حرب لبيا  أو في
على غزة، ما نستدعي العمل على تكنثنف حمانة حقول الغاز البحرنة. وفي هذا اإلطار، تعمل 
إسرائنل على يشر ميظومات قبة حدندنة على سف  م  أجل توزنعها في حاالت التوتر قرب حقول 

و « حزب هللا»الغاز بقصد حمانتها. ومؤّكد أ   إسرائنل تقصد بذلك على وجه الخصوص، 
 أليهما نمتلكا  قدرات صاروخنة مؤنثرة.« حماس»

 14/12/2015، السفير، بيروت
 
 موجة اإلرهاب لن تنتهي .61

 هابر إنتا 
اإلرهاب الفلسطنيي سنستمر. مع  أ ، كما درج على القول والكتابة عيديا، هو «السطر األخنر»

نبا، ودوما على توقفات قصنرة وطونلة، مع سكاكن  ومع يار م  كمائ . لقد كا  اإلرهاب دوما تقر 
 إمكاينةنتعن  علنه أ  نأخذ في الحسبا  « الفنما في الغابة»ما نبدو، سنكو . فم  اختار السك  في 

أفاعي سامة إلى داخلها، واليمر، بعد أ  افترس الجدي، سنيتهز  واآلخرأ  تزحف بن  الحن  
نرا آخر. هذه هي الحناة لنها كي نفترس قطا صغإالفرصة با  باب الفنما مفتوح لعدة نثوا  فنتسلل 

 العاصف خاصتيا. األوسطفي الشرق 
 والنكم عدة مماحظات في هذا الشأ :

. روتن  الخوف. صعب حتى متعذر الجسر بن  مشكلة إرهاب السكاكن  وبن  الحل. فهذا اإلرهاب 1
كل ، وهو ال نمنز بشوأصدقائهنسقط ضحانا في داخليا، حنث أ  كل ضحنة هو عالم بكامله لعائلته 

. فم  أجل الطع  حتى الموت ال حاجة لمعسكرات تدرنب: 18وجيدي اب   82عام بن  عجوز ابية 
 سكن ، مقص، مفك، ستفي بالغرض.

روتن  إرهاب السكاكن  نمكيه أ  نفقد دولة كاملة صوابها. مرة واحدة في النوم في مجمع تجاري في 
ي بسطة مرطبايات في سوق محينه بئر السبع، وفي الغداة في دكا  ساعات في تل أبنب أو ف

نهودا. هذا نكفنهم، وهذا نكفي كي نشعر ممانن  المواطين  اإلسرائنلنن  بخوف حقنقي: هل الرجل 
 الذي أماميا هو زمنل أم مفترس؟

توفر البضاعة.  أ . في إرهاب م  هذا اليوع لنس هياك أجهزة استخبارات نمكيها إخطار. بما 2
« قاسنة أسئلة»دقائق فقط. واإلعمام سنسأل بعد ذلك  أحناياتيفنذ تمر فبن  قرار المخرب وبن  ال
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 7نثاينة ولنس في غضو   33في غضو   اإلسعاف؟ ولماذا وصلت سنارات إخطار)لماذا لم نك  
 أربعة جرحى بجراح خطنرة. اآل  أماميانثوا ؟(، ولك  نوجد 

 بآالفالشوارع والمفترقات  فإغراق ،وأن لما كا  نكاد ال نمك  أ  يعرف م  سنختار ميفذ العملنة 
. اليتنجة: مع أ  المخربن  نجدو  في اليهانة األناموالشرطة لنس حما على مدى  األم رجال 

 الخوف نسود في كل زاونة إسرائنلنة. أ حتفهم، إال 
. كنف الرد. م  هو هدف الرد؟ الدولة؟ ال تقف أي دولة خلف حامل السكن . الميظمة؟ ال توجد 3

المخرب نؤندويه في قلوبهم، بصوت عال نشجبو   أقرباء. العائلة، البنت؟ حتى لو كا  ميظمة
امتشقت سكنيا في الطرنق  14الفعلة. أيهدم بنتهم؟ في العالم سنشجبوييا: فما هو ذيب أم لطفلة ابية 

 إلى المدرسة في وادي الجوز في القدس؟
ه بعد السكاكن ، الحجارة القاتلة، الزجاجات شك في أي األم . المدرج. نكاد ال نكو  لرجال جهاز 4

الحارقة واليار م  الكمن ، سنأتي أنضا االيتحارنو  مع المواد المتفجرة المخبأة تحت ممابسهم. لقد 
 .أنضا. وفي النثاينة األولىسبق ليا أ  رأنيا هذا في االيتفاضة 

يكتب هيا با  حزب  أ نثما . الردع. ال نوجد شيء كهذا. الموضوع هو تغننر التعرنف. فنمك  م5
حزب هللا نتعلم الدروس ونجيد عشرات  إ هللا نرتعد خوفا م  الجنش وهو مردوع. كما نمك  القول 

. هم سنقررو  متى وأن . وماذا يقول في األمرالف الصوارنخ والمقذوفات الصاروخنة ونيتظر نوم آ
 وم؟ردعيا لم نيجح في ذاك الن إ النوم الذي نفتحو  فنه اليار؟ 

. إرهاب نهودي. محمد م  مخنم الماجئن  في شعفاط، وبيوئنل م  بؤرة فدنة هما توأما . محمد ال 6
نعترف بالكنا  الصهنويي وسنفعل كل شيء كي نخربه. وكذا بيوئنل ال نعترف بالكنا  الصهنويي، 

البارود،  وم  ياحنته فلنذهب إلى الجحنم. هما جايبا  متطرفا  نشعما  عود نثقاب قرب برمنل م 
 ولنتفجر العالم ولتتفجر دولة إسرائنل.

يعنش بالذات هيا، ويح  سيعنش مع اإلرهاب لسيوات  أ اختريا  األسف. لشدة األخنر. السطر 7
 أوبايفجار مخربة في باص في القدس  أولم يمت حتى ذلك الحن  بيوبة قلب  أ ، أخرىطونلة 

 رسة ما قرب قليدنا.بطعية سكن  تمتشقها تلمنذة الصف النثام  في مد
 13/12/2015يديعوت 
 14/12/2015القدس العربي، لندن، 
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