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صابة  .1  جنود إسرائيليين خالل اقتحام مخيم قلنديا ثالثة شهيدان فلسطينيان إثر عمليتي دهس وا 

شابان فلسطينيان ، أن أحمد صقر، عن مراسلها غزة، من 16/12/2015، "21موقع "عربي ذكر 
إثر عمليتي دهس، بينما أصيب ثالثة جنود إسرائيليين فجر اليوم األربعاء، بعد حملة  ااستشهد

اعتقاالت لفلسطينيين قامت بها قوات االحتالل في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، تم تبادل 
لسطينيين، بينما استشهد الشابان بعد تنفيذهما عمليتا دهس حسب إطالق النار فيها مع شبان ف

 المصادر اإلسرائيلية.
ال" العبري، أن إصابة الجنود اإلسرائيليين طفيفة، حيث تم نقلهم عبر سيارات اوأفاد موقع "و  

وتحدثت مصادر إعالمية  اإلسعاف لتلقي العالج، ودفع االحتالل بعدها بقوات جديدة إلى المخيم.
رائيلية أخرى أن الجرحى أصيبوا في عملية دهس؛ حيث قالت "هآرتس" إنه كانت هناك عمليتا إس

 دهس، تم قتل منفذيهما.
 4"، نسخة منه، وقوع 21من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها وصل "عربي

، موضحة أن إصابات بالرصاص الحي فجرا، في صفوف المواطنين الفلسطينيين من مخيم قلنديا
 اإلصابات في منطقة البطن واألطراف السفلية.



 
 
 
 

 

 5 ص                                              3784 العدد:        16/12/2015األربعاء  التاريخ: 
  

مصادر محلية ، أن القدس المحتلةمن  ،16/12/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالموأضافت 
قالت إن المئات من جنود االحتالل والمستعربين، اقتحموا عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل 

رصاص الحي باتجاه الشبان الذين تصدوا لهم، ما أدى إلى المخيم من عدة محاور، وأطلقوا ال
عاًما( بعد  21عاًما(، بينما استشهد الشاب أحمد جحجوح ) 23استشهاد الشاب حكمت حمدان )
 جنود. 3تنفيذه عملية دهس أدت إلصابة 

عاما(، بعد اقتحام منزله  26وذكرت المصادر أن القوات اعتقلت الشاب محمود نايف أبو لطيفة )
واالعتداء عليه بالضرب المبرح، كما اقتحمت منازل الشهداء ليث مناصرة، وأحمد أبو العيش، 

 ومحمود عدوان.
كما اقتحمت قوات االحتالل عددا من المحال التجارية في المخيم ومختبر التمام الطبي الذي تعود 

 ملكيته للدكتور عالء الزير وحطمت محتوياته بالكامل.
 

 سيعزز جهود إنهاء االنقسام الوزاري لالتعدي هللا: الحمد .2
"األيام"، وكاالت: أكد رامي الحمد هللا رئيس الوزراء أن التعديل الحكومي األخير الذي  -رام هللا 

شمل ثالث وزارات "هدفه األساسي خدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتعزيز 
فقًا لمبادئ سيادة القانون والنظام العام، وعلى صموده، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، و 

أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة". وأكد خالل جلسة مجلس الوزراء أمس "أن التعديل الوزاري 
عادة الوحدة كشرط أساسي ال يسبقه شرط  سيعزز من جهود الحكومة إلنهاء االنقسام الفلسطيني وا 

نقاذ مشروعنا ال وطني، ومواصلة إعادة إعمار قطاع غزة"، وجدد الدعوة إلى آخر لمواجهة التحديات وا 
"االرتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع 
الفلسطيني خلف حكومته، حتى نتمكن معًا من رسم رؤية فلسطينية وطنية واحدة كفيلة بإنجاز حقوق 

 ل ونيل الحرية واالستقالل".شعبنا في التخلص من االحتال
 16/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 على الحكومة غير شرعي وال قانوني وال وطني وزارياً  عباس تعديالً  إسماعيل األشقر: إجراء .3

"األيام"، وكاالت: قال النائب عن كتلة التغيير واإلصالح إسماعيل األشقر إن إجراء الرئيس  -غزة 
على الحكومة غير شرعي وال قانوني وال وطني، قائال: "إن الرئيس  محمود عباس تعديال وزاريا

 يضرب بعرض الحائط كل التوافقات الوطنية والنظم والقانون األساسي الفلسطيني".
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وأوضح النائب األشقر في بيان صحافي: إن األصل من الرئيس محمود عباس تطبيق التوافقات 
هرة رزمة واحدة وتطبيق القانون األساسي وعرض الحكومة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها اتفاق القا

 على المجلس التشريعي لتنال الثقة.
وبين النائب األشقر أن هذا التعديل هو مخالفة صريحة للقانون األساسي الفلسطيني الذي ال يعطي 

إن  الرئيس وال أية حكومة أن تمارس صالحياتها دون أن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، مضيفا
 هذه الحكومة غير قانونية وال وطنية بل حكومة أمر واقع فرضت على الشعب الفلسطيني.

وقال إن حركة فتح غير معنية بالمصالحة وقال لم تلتزم بأي من االلتزامات التي تم التوافق عليها 
 2011 واتفاق القاهرة 2007واتفاق مكة  2006ووثيقة الوفاق الوطني العام  2005وطنيًا في اتفاق 

وحمل النائب األشقر حركة فتح "كامل المسؤولية عن اإلخفاق الوطني في  وأخيرا اتفاق الشاطئ(.
 االنتهاء من االنقسام الداخلي وهي تريد إدامة االنقسام لخدمة أجندتها الخاصة"

  16/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 حتاللالشعب الفلسطيني يمارس حقه الشرعي إلنهاء اال الوزراء:مجلس  .4

مس، برئاسة أرام هللا ـ "األيام": أكد مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها في رام هللا 
الدكتور رامي الحمد هللا رئيس الوزراء، أن الشعب الفلسطيني البطل يمارس طيلة سنوات نضاله 

رات الصادرة عن الجمعية الطويل حقه الذي أقرته الشرعية الدولية، والتي أكدت عليه العديد من القرا
العامة لألمم المتحدة، على شرعية نضال الشعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر من االستعمار 
والتسلط بكل وسائل النضال المتوفرة التي تنسجم مع ميثاق األمم المتحدة، وأنه سيواصل ممارسة 

كامل حقوقه الوطنية  هذا الحق الشرعي حتى إنهاء االحتالل االستعماري عن أرضه، ونيل
المشروعة في الحرية واالستقالل، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على األرض 

 وعاصمتها القدس الشرقية، باالستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها. 1967الفلسطينية المحتلة عام 
فلسطيني في النضال ، حق الشعب الأمسوأكد المجلس في بيان صحافي صدر عقب جلسته 

الوطني التحرري الفلسطيني والدفاع عن نفسه بالوسائل المشروعة في وجه االحتالل وانتهاكات 
إسرائيل البشعة لحقوق اإلنسان الفلسطيني، وسياستها االستيطانية المحمومة وجرائمها بحق الشعب 

 الفلسطيني التي ارتكبت وترتكب أمام مرأى العالم أجمع.
لس الجريمة ضد اإلنسانية التي ترتكبها إسرائيل، برفضها تسليم جثامين الشهداء الذين واستنكر المج

وأكد على ضرورة تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية دون إبطاء  اغتالتهم قوات االحتالل بدٍم بارد.



 
 
 
 

 

 7 ص                                              3784 العدد:        16/12/2015األربعاء  التاريخ: 
  

اكات وضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس األمن بتحمل المسؤولية بصورة عاجلة لوقف هذه االنته
 وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

  16/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 تتطلب إلزامها بقرارات الشرعية الدولية "إسرائيلـ": انتقادات كيري ل"الخارجية" .5
الخارجية رام هللا: قالت وزارة الشؤون الخارجية، إن المالحظات واالنتقادات التي أطلقها وزير 

األمريكي جون كيري لسياسة إسرائيل االستيطانية، وسياساتها مع الشعب الفلسطيني، وطبيعة 
 تعاملها مع قضايا الصراع التي تهدد حل الدولتين، هي صحيحة.

وأشارت "الخارجية" في بيان صحافي، أمس، إلى أن هذه االنتقادات تستوجب من الواليات المتحدة 
ي لعملية السالم والمفاوضات، التوقف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق بصفتها الراعي األساس

إجبار  إلىوانتهاكاتها في المحافل الدولية، والمبادرة  إسرائيلالقانون، والتوقف عن الدفاع عن 
، واتفاقيات جنيف، وقرارات اإلنسانيكقوة احتالل بااللتزام بالقانون الدولي، والقانون الدولي  إسرائيل

شرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعيش بحرية وكرامة في ال
 دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت أن الواليات المتحدة مطالبة أكثر من أي دولة أخرى، وفي هذا الوقت بالذات، وقبل فوات 
ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، بما فيها  بوقف انتهاكاتها اليومية إسرائيلاألوان بإلزام 

اإلعدامات الميدانية وهدم المنازل واالعتقاالت بالجملة، والعقوبات الجماعية، واقتحاماتها للمسجد 
حل الدولتين، والحل  إجهاض إلىاألقصى المبارك، ووقف أنشطتها االستيطانية التي تهدف 

 التفاوضي للصراع.
أن السياسة  إلىتجاه الصراع مع الفلسطينيين، مشيرا  اإلسرائيليةة الحكومة وكان كيري انتقد سياس

 دولة ثنائية القومية من الصعب إدارة الحكم فيها. إلىالتي تتبعها الحكومة تؤدي 
، وستصبح اإلسرائيليليس لديها أدنى فكرة عن الصراع الفلسطيني  اإلسرائيليةأن القيادة  إلىولفت 
 الحكم فيها. إدارةلمطاف دولة من المستحيل السيطرة عليها ومن الصعب في نهاية ا إسرائيل

  16/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 "اإلرهاب"ترحب بالتحالف الذي أعلنته السعودية لمحاربة  رئاسة السلطة .6
، بالتحالف العسكري اإلسالمي الذي أعلنته المملكة العربية رئاسة السلطة الفلسطينيةرحبت : رام هللا

وقالت الرئاسة، مساء يوم الثالثاء، إن مشاركة فلسطين في هذا التحالف  السعودية لمحاربة اإلرهاب.
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جاءت بعد مشاورات فلسطينية سعودية، لما في ذلك من أهمية لتحقيق األمن واالستقرار لشعوب 
 األمتين العربية واإلسالمية.

 15/12/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 محافظ الخليل: الحصار اإلسرائيلي للمدينة أدى إلى تراجع الوضع االقتصادي .7
استقبل محافظ الخليل كامل حميد في مكتبه صباح اليوم الثالثاء قناصل وممثلي  :معاً  –الخليل 
وذلك لالطالع  األوروبيفي القدس ورام هللا يترأسهم رالف طراف ممثل االتحاد  األوروبياالتحاد 
 المستويات.على كافة  األخيرةضع العام في المحافظة والتطورات على الو 

لمحافظة الخليل المحاصرة من قبل  األهميةهذا اللقاء في غاية  أنورحب حميد بالحضور، مؤكدا 
تراجع الوضع االقتصادي وتدهور الحالة  إلى وأدىاالحتالل الذي أثر على مختلف مناحي الحياة 

ت واالعتداءات التي يمارسها االحتالل ومستوطنيه خصوصا في البلدة من خالل االنتهاكا األمنية
وطالب المحافظ بالتدخل للمستوطنات. رميدة وشارع الشهداء والمناطق المحاذية أالقديمة وحي تل 

والمؤسسات وعرقلة عمل  اإلذاعات إغالقلوقف الحصار الظالم وغير المبرر للخليل وعمليات 
 االحتالل.الفوري عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى  اإلفراج إلىا حميد وكذلك دع األمنية األجهزة

 15/12/2015، وكالة معًا اإلخبارية

 
 رام هللا.. أسرى محررون يتهمون السلطة بحرمانهم من حقوقهم "على خلفية سياسية" .8

م المالية اتهم أسرى محررون من سجون االحتالل اإلسرائيلي السلطة الفلسطينية بحرمانهم من حقوقه
 والوظيفية على خلفية سياسية.

(، أمام مقر حكومة الوفاق الوطني بمدينة 12|15واعتصم عدد من األسرى المحررين، يوم الثالثاء )
رام هللا، الواقعة وسط الضفة الغربية، مطالبين بمستحقاتهم المالية ودرجاتهم الوظيفية "وفقًا لما أقره 

 القانون الفلسطيني".
صمون في تصريحات صحفية لهم خالل االعتصام أن الحكومة الفلسطينية "ممثلة وأوضح المعت

، الفتين النظر إلى أنها قطعت رواتب عشرات 2007بوزارة المالية" تحرمهم من حقوقهم منذ عام 
 األسرى.
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من جانبه، قال األسير المحرر سفيان جمجوم، والذي أمضى ما يزيد عن العشرين عامًا في السجون 
ئيلية، إن قطع رواتب المحررين "جاء على خلفية سياسية بحتة". مشيرًا إلى أن ما يزيد عن الـ اإلسرا

 أسيرًا حرموا من حقوقهم المالية والوظيفية. 70
 15/12/2015، قدس برس

 
 : الخيارات مفتوحة أمام تنكر الحكومة لالتفاقات زهريأبو  .9

يحات الحكومة بأن التعديل الوزاري وصف الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري تصر : غزة
سيعزز جهود إنهاء االنقسام بأنها "سخيفة"، مشدًدا على أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا 

( تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة 12-15وقال أبو زهري في تصريٍح يوم الثالثاء ) "العبث".
ة إلى حكومة الحزب الواحد، عادًّا أنها "تمثل تكريًسا منه، إن هذه التعديالت المنفردة حولت الحكوم

دارة للظهر لالتفاقات الوطنية". وأكد أن التعديالت تفرض على حركة حماس "إبقاء  لالنقسام وا 
 الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا العبث والتنكر الذي تمارسه هذه الحكومة االنفصالية".

 15/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 غزة: لجنة األسرى تنتقد الصمت والتواطؤ الدولي مع جرائم االحتالل .11
 األممفي قطاع غزة  واإلسالميةعيسى سعد هللا: طالب ممثلون في لجنة األسرى بالقوى الوطنية 

 الفلسطينيين. األسرىمن عضويتها بسبب انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق  إسرائيلالمتحدة بطرد 
تنتهك القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية كل لحظة من خالل استمرار  إسرائيل أنوأكد هؤالء 

 من خمسة آالف فلسطيني. أكثراحتاللها لألرض الفلسطينية وتواصل اعتقال 
وانتقد هؤالء في كلمات لهم خالل ورشة عمل تضامنية مع األسرى نظمتها لجنة األسرى في القوى 

 اإلسرائيلي واإلرهابمت والتواطؤ الدولي على الممارسات والجرائم ، الصأمس واإلسالميةالوطنية 
 بحق األسرى.

وحضر الفعالية التي نظمت في مؤسسة بيت الصحافة بمدينة غزة العشرات من النشطاء واألسرى 
 المحررين والكتاب.

من جهته، أوضح ممثل عن حركة حماس ومسؤول لجنة األسرى فيها محمد حماد أّن مصطلح 
 تل غير الشرعي ينتهك كل القوانين الدولية واألعراف، وال يجوز تسمية األسرى بهذا االسم.المقا

وأشار حماد إلى أّن الديمقراطية التي يزعم االحتالل ممارستها تتناقض مع إعادة اعتقاله للمحررين 
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حتالل تطبيقه وأّكد أّن القانون الذي يحاول اال في صفقة وفاء األحرار المبرمة مع المقاومة في غزة.
بحق األسرى المفرج عنهم في صفقة األحرار بمضاعفة مدة الحكم إذا أعتقل الشخص، ُيعد ظالما 

وقدم حماد توصية لفصائل المقاومة باختيار وسيط دولي قوي بخصوص  ومنتهكا لإلنسانية.
وذكر  ها.التفاوض حول صفقة تبادل جديدة بما يضمن عدم تنصل االحتالل من المواثيق الموقع علي

 .شاليطعنهم في صفقة  اإلفراجفلسطينيًا تم  86اعتقال  أعادبان االحتالل 
في حركة فتح فأكد عدم وجود أطباء مختصين في السجون  األسرىأما نشأت الوحيدي مسؤول ملف 

وطالب الوحيدي في كلمة له  ، مشيًرا إلى أّن هذا دليل على تهميش حقوق األسرى.اإلسرائيلية
تحمل في طياتها معاناة تفوق آالف الفعاليات  ألنهاى رسائل األسرى والتمعن فيها بالوقوف عل
لمعرفة  اإلسرائيليةودعا الوحيدي منظمة الصحة العالمية إلى زيارة المعتقالت والسجون  والكلمات.

 الوضع الصحي الذي يعيشه األسرى.
بهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهته، لفت مسؤول لجنة األسرى وعضو اللجنة المركزية في الج

عالم الكابي إلى أّن العقيدة اإلسرائيلية التي تدعو إلى استخدام القوة بحق أبناء شعبنا ظالمة ومنافية 
وقال الكابي إن الهجمة الشرسة التي يشنها االحتالل على األطفال تحمل العديد من  .اإلنسانلحقوق 

 المقاومة.الدالالت لكسر شوكة 
 16/12/2015، هللااأليام، رام 

 
سالمية تجدد رفضها توزيع األراضي الحكومية على موظفي حماس .11  غزة: قوى وطنية وا 

حماس بتوزيع األراضي حركة  رفض قرارأجمعت القوى الوطنية واإلسالمية على  حسن جبر: 
 وقالت الفصائل في ختام اجتماع عقدته أمس، في مقر الجبهة .أسابيعالحكومية الذي أصدرته قبل 

العربية الفلسطينية في مدينة غزة أنها ترفض بشدة خطوة توزيع األراضي التي أعلنت عنها حماس، 
 وطالبتها بالتراجع الفوري ألنها مخالفه للقانون وتزيد من االنقسام.

حماس بالسماح لحكومة التوافق الوطني بممارسة عملها بحرية ودون أي قيود حتى  وطالبت الفصائل
 خدماتها للمواطنين بطريقة صحيحة ومعالجة مشاكلهم اليومية.  تستطيع أن تقدم 

ودعت الفصائل حكومة التوافق إلى العمل على حل مشكلة الموظفين في غزة وتوفير رواتبهم سعيا 
 حل مشكلة الموظفين الحكوميين بشكل عام. إلى

جنة المركزية لحركة زكريا األغا منسق هيئة العمل الوطني وعضو الل .وفي بداية االجتماع تحدث د
فتح معلنا رفضه لقرار حماس بتوزيع األراضي على الموظفين، مطالبا بوقف فوري لهذه العملية 
والتي بدأت باألمس أولى خطواتها الفعلية على األرض من خالل بدء تسجيل الموظفين على الموقع 



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3784 العدد:        16/12/2015األربعاء  التاريخ: 
  

 إلىوزيع األراضي الفتا وأكد األغا أن حماس ال تمتلك حق ت .األراضيالخاص بتوزيع  اإللكتروني
أن القرار الذي يشكل سابقه خطيرة على المشروع الوطني الفلسطيني سينعكس سلبا على ملف 
المصالحة. ونوه إلى أن قرار توزيع األراضي غير معترف بها قانونيا ألنه لم يصدر عن هيئة 

أنه مع  ىأشار األغا إلو  قانونية معترف بها مطالبا حماس بعدم اللجوء إلى سياسية األمر الواقع.
وتابع: الحل موظف. الحل العادل لمشكلة موظفي غزة منوها إلى أهمية ضمان الحق الوظيفي لكل 
وطالب األغا بحراك  ينبع من قرار وطني تصدره حكومة التوافق الوطني بدعم شعبي وفصائلي.

 إلغائه.شعبي وفصائلي من اجل الوقوف في وجه قرار توسيع األراضي والضغط من أجل 
بدوره طالب الشيخ خالد البطش القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين حكومة 
التوافق الوطني بحل مشكلة موظفي غزة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا رفضه لقرار حماس بتوزيع 

يئة ودعا البطش الرئيس محمود عباس إلي عقد اجتماع طارئ لله األراضي باعتبارها ملكا للدولة.
القيادية العليا لمنظمة التحرير تحضره كل الفصائل لمعالجة كل القضايا العالقة التي يعاني منها 

 الشعب الفلسطيني.
 16/12/2015، األيام، رام هللا

 
 األحمد: نحن مع القضاء على المهربين ومعبر رفح ليس كعكة للتقسيم .12

، أنه يؤيد بشدة القضاء على أمسفتح، أكد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة : رام هللا
المهربين المتواجدين على معبر رفح البري وظاهرة الرشاوى، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية القت 

 القبض مؤخرا على مئات التأشيرات المزورة.
وقال األحمد في برنامج حال السياسة الذي يبث على قناة فلسطين "أنا مع القضاء على المهربين، 

 يكون لهم وجود فوق األرض وتحت األرض، وهو بيعرف )محمود الزهار( مين المهربين وهو وأال
"المهربون يجب أن  األحمدأحد زعمائهم، ونحن معه يجب أن يكون هناك مكان للمهربين". وأضاف 

ير التي تجري عبرها عمليات التهريب )...( لذلك نحن أيدنا بقوة تدم واألنفاقعن المعبر  إبعادهميتم 
". وأشار إلى أن هناك أختاما مزورة األنفاق، والرشاوى عبر األنفاق، بما فيهم المهربون عبر األنفاق

 على مئات التأشيرات الفلسطينية، مضيفًا أن السلطات المصرية صادرت المئات منها.
أن حل أزمة معبر رفح من اختصاص حكومة التوافق الوطني، وهو "مش كعكة  األحمدوأوضح 

 بين فتح وحماس".يقسم 
في السياق ذاته، أشار األحمد إلى أن الرئيس محمود عباس يعمل على حل أزمة المعبر للتخفيف 
من معاناة قطاع غزة بعيدا عن الخالفات الحاصلة بين حركة حماس وجمهورية مصر العربية. وقال 
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لقاء الذي جمع الرئيس السلطة الفلسطينية تنتظر تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في ال إن
 عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا في نيويورك حول عمل معبر رفح.

مصر ليس لديها استعداد للتعامل على المعبر مع أي سلطة غير شرعية سواء  أنوأشار األحمد إلى 
ولي السلطة غيرها، وقال: "مصر تشترط أن المعبر لن يفتح بشكل طبيعي إال بعد ت أوكانت حماس 

مسؤولية الشريط الحدودي". وبين أن السفارة الفلسطينية في القاهرة سيكون لها دور أساسي في 
التخفيف عن معاناة شعبنا في قطاع غزة بصفتها تمثل الكل الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التفاهمات 

 في الخارج". اإلقامات والتأشيرات وأصحابتنص على أن األولوية للسفر هم "الطلبة والمرضى 
كل ما صدر من ردود فعل ومواقف من حركة حماس تجاه مبادرة فتح المعبر جعل  إن األحمدوقال 

الفصائل في حيرة من أمرها، مشيدًا في ذات الوقت بمبادرة الجبهتين الشعبية والديمقراطية التي تنص 
 .على ضرورة تولي حكومة التوافق الوطنية المسؤولية الكاملة عن معبر رفح

 16/12/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "إسرائيل"لمحاربة  "لكترونيإجيش "حماس تعلن عن تأسيس  .13
لكتروني" يضم العديد من الناشطين في إغزة ـ أشرف الهور: أعلنت حركة حماس عن تأسيس "جيش 

بمشاركة قادة ، 28هذا المجال، وذلك خالل "مهرجان إلكتروني" أقامته الحركة في ذكرى انطالقتها الـ 
 الحركة ونوابها في المجلس التشريعي

في مهرجان إلكتروني. وغرد جميع  28ناشطا في مجال اإلعالم، انطالقة حماس الـ  250وأحيا نحو 
هؤالء على مواقع التواصل االجتماعي من قاعة كبيرة في منزل نائب رئيس المكتب السياسي 

 "hamas 28"، و "# 28إسماعيل هنية، على هاشتاغ "#حماس
خليل الحية، أنه أصبح لدى حماس جيش  .من جهته أعلن عضو المكتب السياسي لحماس د

 500إلكتروني بات أحد عوامل القهر لالحتالل اإلسرائيلي. وأضاف "قام االحتالل بتوظيف أكثر من 
ومقاتاًل  جندياً  250رجل لإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، لكننا اليوم في هذه القاعة ما يقرب 

 شرسًا يدافع عن قضيته وشعبه."
وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أن حماس "باتت اليوم تستطيع 
أن تنشئ جيشًا إلكترونيًا إضافيًا بجانب كتائب القسام". ودعا أبناء األمة العربية واإلسالمية 

دوا جميع خبراتهم الفنية واإللكترونية لخدمة القضية لالنضمام إلى "جيش فلسطين اإللكتروني وأن يجن
 الفلسطينية".



 
 
 
 

 

 13 ص                                              3784 العدد:        16/12/2015األربعاء  التاريخ: 
  

وذكرت حماس أنه بعد ساعة من بدء "المهرجان اإللكتروني"، وصل عدد المغردين على هاشتاغ 
 تغريدة. 140الفا و 20مغردًا، أما عدد التغريدات فقد وصلت إلى  1875إلى  28#حماس

جاءت التغريدات من أماكن جغرافية مختلفة أهمها فلسطين  وبحسب موقع تويتر للتواصل االجتماعي
ندونيسياوالسعودية وقطر وتركيا وماليزيا   والجزائر واإلمارات وليبيا والمغرب ومصر وأمريكا. وا 

وشكلت تغريدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أبو عبيدة على تويتر 
لحماس، تؤكد كتائب القسام على خيارها  28"في ذكرى االنطالقة  األعلى في إعادة التغريد وهي

 الوحيد للخالص من االحتالل وهو خيار المقاومة والمواجهة حتى تحرير فلسطين".
 16/12/2015، القدس العربي، لندن

 
 بنود لتشغيل معبر رفح خمسةعدد من الفصائل الفلسطينية تضع  .14

ماس أن يتم تسليمهما رسميا الخطة التي بلورها عدد من غزة ـ أشرف الهور: تنتظر حركتا فتح وح
خضاع  الفصائل الفلسطينية إلعادة تشغيل معبر رفح الفاصل عن مصر، وتشمل دمج الموظفين وا 
المعبر لسيطرة الحكومة. وأعلنت الجبهة الشعبية أن هذه األفكار جاءت نتيجة حوار بين القوى 

 الفلسطينية.
إنه في ضوء تداول بعض وسائل اإلعالم نص مبادرة بشأن فتح معبر وقالت الجبهة في بيان لها 

نتاج حوار بين عدد " رفح منسوبة إلى قوى بعينها، فإن توضح أّن األفكار التي يجري تداولها هي
. وأشارت إلى أن هذه "من القوى، جرى استكماله مع غالبية الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية

 وى جميعًا إلى فتح وحماس، فضاًل عن السلطة والجهات الرسمية المصرية.األفكار ستقدم باسم الق
وكان خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي، قد قال إن الفصائل والقوى الفلسطينية 
أجمعت على ضرورة وضع حد ألزمة المعبر، من خالل تقديم مبادرة يتم التوافق عليها على قاعدة 

 م مناقشتها مع أطراف األزمة."عدم إقصاء أحد"، يت
وتشمل المبادرة خمسة بنود، ومن بين هذه البنود حسب معلومات حصلت عليها "القدس العربي" من 
مصادر مسؤولة، أوال اعتماد الموظفين العاملين في المعبر الذين عينتهم حماس رسميا في الوظيفة 

 طاقم عمل مهنيا متكامال". العمومية، ورفدهم بموظفين سابقين، ليكونوا فيما بينهم "
وثانيا تسليم إدارة المعبر لشخصية وطنية مستقلة يجمع عليها الطرفان، على أن يكون ذلك بالتنسيق 

 والتوافق مع حكومة التوافق. 
 ثالثا تسليم مسؤولية أمن المعبر لقوات الحرس الرئاسي.
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، مع تفاقم األزمة الخاصة وبدأت الفصائل بدراسة األفكار الخاصة بإعادة تشغيل هذا المعبر
بالمسافرين، وفي ظل عدم وصول الفرقاء السياسيين لحل لهذه األزمة التي تؤرق سكان قطاع غزة 

 المحاصرين منذ أكثر من ثماني سنوات.
 16/12/2015، القدس العربي، لندن

 
 يدةإيجاد ضمانة مصرية ضمن أي ترتيبات جد: حماس لمقدمي مبادرات معبر رفح": رأي اليوم" .15

علمت "رأي اليوم" أن حركة حماس تلقت خالل األيام الماضية،  "رأي اليوم": –خاص  –رام هللا 
كثيرا اتصاالت عديدة من قادة الفصائل، وسط الضغط الذي مورس  رفح بعدما تفاعلت أزمة معبر

لمصرية عليها شعبيا من سكان غزة بدعوتها إلى تسليم المعبر للسلطة الفلسطينية، إلبطال الحجج ا
 باستمرار إغالقه لبقائه تحت إمرة الحركة.

أحد قادة الحركة في غزة أبلغ "رأي اليوم" أن حركة حماس كانت من جهته ترد على ذلك بطلب 
إيجاد ضمانة مصرية تعيد فتح المعبر ضمن أي ترتيبات جديدة، خاصة وأن أحد قادة الحركة شكك 

بقا، حتى لو سلم كامال للسلطة الفلسطينية، كونه في نية مصر لفتح المعبر على ما كان عليه سا
 يستخدم كورقة ضغط على الحركة من قبل النظام المصري.

وتقول حماس أن توقعها من الرد المصري السلبي، يجب أن يسبقه إعالن رسمي بالموافقة على فتح 
ه ل "رأي المعبر حال تم التوصل لصيغة حل فلسطينية، وقد أعاد المسئول في حماس خالل حديث

اليوم"، ما كان يعانيه الفلسطينيون من عمليات إذالل متعمدة من قبل األجهزة المصرية العاملة على 
معبر رفح في الجانب اآلخر خالل رحالت السفر والعودة، بمن فيهم الحجاج قبل عدة أشهر، الذين 

خضاعهم خالل رحالت ال عودة لعمليات تركوا يبيتون في ظل ظروف سيئة في مطار القاهرة، وا 
 تفتيش مذلة لم يسلم منها كبار السن.

 15/12/2015، رأي اليوم، لندن
 

 بركة يدعو لتوحيد جهود األمة في وجه هجمة االحتالل على القدسعلي  .16
علي بركة ضرورة توحيد جهود األمة في مواجهة الهجمة  أكد ممثل حركة حماس في لبنان: بيروت

ارك، مشدًدا على أن قضية المسجد ال تخص الشعب الصهيونية على المسجد األقصى المب
مدير عام مؤسسة  15/12استقباله الثالثاء  خالل ،وقال بركة الفلسطيني وحده بل المسلمين جميعًا.

القدس الدولية ياسين حمود، بمكتبه في بيروت، بحضور مسؤول العالقات السياسية في المكتب زياد 
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بالمقاومة واالنتفاضة، مشيرًا إلى أن انتفاضة القدس  القدس وفلسطين لن تتحرر إال ، إنحسن
 الحالية هي المقدمة الطبيعية لتحرير األرض واستعادة الحقوق والمقدسات بعد فشل عملية التسوية.

من جهته، هنأ المدير العام لمؤسسة القدس، حركة "حماس" بانطالقتها الثامنة والعشرين، مشيًدا 
ولفت حمود إلى أن  دفاًعا عن القدس والمسجد األقصى. 28دار بالتضحيات التي قدمتها على م

مدينة القدس تتعرض لمخطط خطير يهدف إلى تهويد المدينة وتقسيم المسجد األقصى المبارك، 
الذي يتعرض القتحامات يومية من االحتالل والمستوطنين مستغلين بذلك انشغال الدول العربية 

سالمي يدعم صمود  وأكد واإلسالمية بهمومها الداخلية. على أن القدس بحاجة إلى دعم عربي وا 
 المقدسيين، وينقذ القدس من التهويد واألقصى من التقسيم.

 15/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إصابة إسرائيليين هاجمهما عامل فلسطيني بمطرقة  .17
بجروح متوسطة إلى طفيفة ذكرت مصادر عبرية، مساء يوم الثالثاء، أن إسرائيليين أصيبا : رام هللا

وحسب المصادر، فإن عامال  بعد أن هاجمهما عامل فلسطيني في موقع بناء بمستوطنة موديعين.
عاما، اعتقل بعد هجومه على مراقب  40من قرية بيت سيرا القريبة من رام هللا ويبلغ من العمر 

سرائيليالعمل  باه بأن الهدف مما فعله وأضافت المصادر، أن هناك اشت أخر قريب من المكان. وا 
 "هجوم ألسباب قومية".

 15/12/2015، القدس، القدس
 

 المتجددة في فلسطين اإلرادةعباس زكي: انتفاضة القدس الحالية هي ثمار  .18
األردن يعتبر الملجأ الحالي  إنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي  بترا: -الزرقاء 

خالل المهرجان الجماهيري الذي  وأضافردن قوة حقيقية لفلسطين.استقرار األ أنلكل مظلوم، مؤكدا 
نظمته اللجنة الشعبية لدعم المقاومة الفلسطينية مساء أمس في مجمع النقابات المهنية بالزرقاء 

المتجددة في  اإلرادةانتفاضة القدس الحالية هي ثمار  أنذكرى انتفاضة الحجارة الفلسطينية،  إلحياء
 التعايش مع االحتالل الصهيوني. إمكانيةفاضة غير موجهة بل جاءت بفعل عدم فلسطين، وهي انت

انه جاء الوقت  إلىالتوحد، مشيرا  إلىودعا كافة الفصائل الفلسطينية والحركات والقوى المقاومة 
بناء منظمة التحرير التي  إلعادةقطيعة مع مرحلة الخالفات واالنقسامات داخل حركة فتح  إلحداث
المنظم ضد الشعب  اإلرهابالكيان الصهيوني ينتهج  أن إلىولفت  قل والشرف الفلسطيني.تمثل الع

والترويع على غرار العصابات  اإلرهابالفلسطيني، حيث يتم اآلن تشكيل منظمات صهيونية تنتهج 
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حق عودة الشعب الفلسطيني الذي هجر وشرد من أراضيه،  إنوقال  (.والهاغاناالصهيونية )شتيرن 
تحرير القدس من شانه نسف االستراتيجية الصهيونية  أنتم استرجاع القدس، معتبرا  إذا مضمون

 القائمة على السعي لبناء الهيكل المزعوم بدال من المسجد األقصى.
 16/12/2015، الغد، عّمان

 
 سالم عملية سبب عدم وجود مفاوضات و  هو الجانب الفلسطيني ردًا على كيري: نتنياهو .19

فــــي رده تصــــريحات وزيــــر الخارجيــــة األمريكيــــة جــــون كيــــري، حّمــــل رئــــيس الحكومــــة : هاشـــم حمــــدان
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الثالثاء، الفلسطينيين مسؤولية عـدم وجـود مفاوضـات أو تحقيـق تقـدم 

 في ما يسمى "عملية السالم".
فاوضات وعـدم تحقيـق وقال نتنياهو إنه حان الوقت لكي يدرك المجتمع الدولي أن سبب عدم وجود م
نما في الجانب الفلسطيني.  تقدم في السالم ال يكمن في الجانب اإلسرائيلي، وا 

، في قيادة الجنوب العسكرية، تطرق نتنياهو إلى االستطالعات الفلسـطينية أمسوخالل جولة قام بها 
مـــنهم  %80مـــن الفلســـطينيين يرفضـــون "حـــل الـــدولتين لشـــعبين"، وأن  %75األخيـــرة، مشـــير إلـــى أن 
 يؤيدون عمليات الطعن.

وقال نتنياهو إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يواصل التحريض كل الوقـت مـن خـالل مـا أسـماه 
 كل محاولة حقيقة للوصول إلى المفاوضات". ضواإلعدام ورف األقصى"دعاية كاذبة عن 

 15/12/2015، 48عرب 
 

 لكن ال أدلة كافية لمحاكمتهميعلون: نعرف المسؤولين عن حرق وقتل عائلة دوابشة و  .21
بــالده ال تملــك حتــى اآلن أدلــة كافيــة تــدين  إنأمــس  اإلســرائيليأ ف ب: قــال وزيــر الــدفاع  -القــدس 

تموز برضيع فلسطيني وذويه من عائلـة  31متطرفين يهودا في التحقيق حول الحريق الذي أودى في 
موشــيه يعلــون لإلذاعــة العســكرية: "نعلــم  وقــال دوابشــة، لكنــه أكــد أن المــذنبين ســيحاكمون فــي النهايــة.

من هم المسؤولون عن هذا العمل اإلرهابي لكننا ال نملك حتى اآلن أدلة كافية لمحاكمتهم"، مـن دون 
أن يحدد إذا ما كان المشتبه بهم الذين اعتقلـوا أخيـرا هـم فعـال المسـؤولون عـن هـذا الحريـق الـذي كـان 

 األمنية األجهزة" أنوأضاف يعلون  ة في األراضي المحتلة.أحد أسباب اندالع موجة العنف المتواصل
وتـابع يعلـون  القضـاء". أمـامتستخدم كل ما لديها مـن وسـائل لتـتم محـاكمتهم وانـا واثـق بأننـا سـنحيلهم 

 يهودي". إرهابي"ما حصل في دوما بالغ الخطورة ونعتبر انه عمل  أن
 16/12/2015األيام، رام هللا، 
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 س: جثث مقابل جثث فقط وال أسرى أحياءلحما يإسرائيلمسؤول  .21
قــال مســؤول إســرائيلي، يــوم الثالثــاء، إن إســرائيل يمكــن أن تعقــد صــفقة مــع  :ترجمــة خاصــة -رام هللا 

 حماس بتسليم جثث مقابل جثث على حد وصفه، وبدون أسرى أحياء معتقلين في السجون.
البـارز، أن موقـف إسـرائيل لـن يتغيـر ونقل موقع "واال" العبري، عن المسؤول الـذي وصـفته بالسياسـي 

في هذا الصدد. مشيرا إلى أنه بعد انتهاء العدوان األخير علـى غـزة، عرضـت قيـادة جهـاز المخـابرات 
ـــم اعتقـــالهم خـــالل الحـــرب ذاتهـــا، وجثـــامين  المصـــرية صـــفقة تبـــادل تتضـــمن اإلفـــراج عـــن معتقلـــين ت

 .فلسطينيين مقابل تسليم جثتي الجنديين إال أن حماس رفضت
وأضاف المسؤول، "إسرائيل ليست مستعدة لتسليم حماس أسرى أحياء، وليس لغـزة فقـط بـل ألي جهـة 

 أو أي مكان آخر، كل ما يمكن طرحه هو جثث مقابل جثث بطريقة ال لبس فيها".
وأشار موقع "واال" العبـري أن رئـيس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو عـين العقيـد احتيـاط ليئـور لوتـان لتنسـيق 

اوضـــات مـــع حمـــاس قـــد تجـــري، مشـــيرا إلـــى أنـــه تقـــرر عـــدم إدارة القضـــية علنـــا، وأنـــه تـــم عقـــد أي مف
 إلــىاجتماعـات مــع أهــالي الجنــديين هـدار جولــدن وارون شــاؤول باإلضــافة إلسـرائيليين مــدنيين توجهــا 

 قطاع غزة لوحدهما في أعقاب الحرب لطمأنتهم أنه سيتم العمل على إعادتهم جميعا.
إســرائيلي أن حمــاس تحــاول الضــغط علــى إســرائيل إعالميــا مــن خــالل عــائالت وقــال مصــدر عســكري 

 الجنود.
 15/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 يطالبون االتحاد األوروبي بالتدخل إللغاء حظر الحركة اإلسالمية  "المشتركة"القائمة نواب  .22

االحتجـاج  48المية داخـل أراضـي وديع عواودة: تواصل الفعاليات السياسية الوطنية واإلس -الناصرة 
علــى قــرار إســرائيل حظــر الحركــة اإلســالمية بقيــادة الشــيخ رائــد صــالح والســعي إللغائــه. وضــمن هــذه 
الجهود التقى نواب القائمة المشتركة، يوسف جبارين وجمال زحالقـة والمحـامي أسـامة السـعدي، سـفير 

حسـب بيـان صـادر عـن النـواب الثالثـة فقـد االتحاد األوروبي في تل أبيب، الرس فـابورغ أندرسـين. وب
خراج مؤسساتها عـن القـانون، مؤكـدين أنهـا جـزء  طرحوا خالل اللقاء قضية حظر الحركة اإلسالمية وا 
طبيعـــي مـــن الحـــراك السياســـي للمجتمـــع العربـــي ومؤسســـاتها تقـــدم خـــدمات تربويـــة واجتماعيـــة وثقافيـــة 

حيحة ادعــاءات رئــيس حكومــة إســرائيل بنيــامين ودينيــة. كمــا أكــدوا أنهــا تعمــل وفقــا للقــانون وغيــر صــ
 نتنياهو عن عالقة الحركة ومؤسساتها بنشاطات محظورة وخارجة عن القانون. 
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وأكـــد نـــواب المشـــتركة أن قـــرار الحظـــر، سياســـي يهـــدف إلـــى تجـــريم العمـــل السياســـي واالعتـــداء علـــى 
عـن الـرأي، وأشـاروا إلــى أن  الحريـات السياسـية األساسـية كـالحق فـي التنظـيم السياســي وحريـة التعبيـر
 البلدات العربية تشهد حراكا سياسيا مناوئا إلخراج اإلسالمية عن القانون.

والمجتمع العربـي مـن خـالل  األوروبيتقوية العالقات بين االتحاد  إمكانيةكما عرض نواب المشتركة 
بالفائــدة العلميــة تخصــيص مــنح دراســية لأللقــاب المتقدمــة فــي جامعــات الــدول األوروبيــة، ممــا يعــود 

إلـى أخـذ دور فعـال أكثـر بالضـغط علـى  األوروبـيواالقتصادية على المجتمع العربي. ودعـوا االتحـاد 
الحكومــة اإلســرائيلية مــن أجــل التراجــع عــن قــرار حظــر الحركــة اإلســالمية ومؤسســاتها باإلضــافة إلــى 

 دعوتها بتحقيق المساواة بين المواطنين العرب واليهود.
نــواب المشــتركة علــى حضــورهم، وأكــد أنــه يفهــم اآلن بشــكل  األوروبــيســفير االتحــاد مــن جهتــه شــكر 

أعمـق هــذه القضـايا، خاصــًة بمـا يتعلــق بحظــر الحركـة اإلســالمية. ووعـد بــأن يـدرس جميــع المواضــيع 
التي طرحت ونقلها للسلك الدبلوماسي األوروبي، كما واتفق األطراف على عقد جلسة موسعة لممثلـي 

 حاد األوروبي في البالد مع نواب المشتركة للتباحث في المستجدات السياسية.سفارات االت
 16/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 السفير اإلسرائيلي األسبق في واشنطن: السالم يبتعد تدريجياً  .23

قال السفير اإلسرائيلي األسبق في واشنطن زلمان شوفال، في مقال بصحيفة "إسرائيل اليوم" إن الحـل 
اسي مـع الفلسـطينيين آخـذ باالبتعـاد رويـدا رويـدا، مستشـهدا بتصـريحات لمسـؤولين أمـريكيين تفيـد السي

وذكر شوفال أن أصواتا متزايدة في الواليات المتحدة باتت تطرح تساؤالت جدية حـول التوصـل  بذلك.
إلســرائيلي لتحقيــق حــل الــدولتين بــين اإلســرائيليين والفلســطينيين، فــي ظــل قناعــات مفادهــا أن الصــراع ا

مـن بعـض  شـوفالوحـذر  الفلسطيني ليس لديه تأثير كبير علـى التطـورات السـيئة الحاصـلة بالمنطقـة.
التسريبات التي تحدثت عن إمكانية أال تبقي الواليات المتحدة الغطاء والحماية التي تحتاجهـا إسـرائيل 

 دم الحاصل بعملية السالم.بالمؤسسات الدولية التي قد يتوجه إليها الفلسطينيون، في ظل عدم التق
 15/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يوما للجنود الذين ضايقوا مراسلة تلفزيون فلسطين 14السجن "واال":  .24

العبــري انـه صــدر حكــم بمعاقبــة الجنــود الثالثــة  اإلخبــاريذكــر موقــع "واال"  :ترجمـة خاصــة -رام هللا  
 يوما. 14رة العدرة، بسجنهم لمدة الذين قاموا بمضايقة مراسلة تلفزيون فلسطين سا
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وكانـــت مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي قـــد بثّـــت شـــريطا مصـــورا للجنـــود الثالثـــة وهـــم يقومـــون بحركـــات 
 استهزاء خلف المراسلة التي كانت تبث تقريرها من قرية عابود في محافظة رام هللا.

 15/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 اخلها وثائق سريةسرقة سيارة ضابط إسرائيلي بد .25
كشــفت وســائل إعــالم عبريــة، مســاء الثالثــاء، أن رئــيس األركــان  :ترجمــة "القــدس" دوت كــوم -القــدس

يومـا، بعـد أن تـرك سـيارته مفتوحـة  14اإلسرائيلي "غادي ايزنكوت" أوقف ضابطا كبيـرا فـي الجـيش لــ 
الضابط برتبة عقيد فـي  وبحسب ذات المصادر، فإن قبل أن يسرقها مجهولون وبداخلها وثائق سرية.

القيـــادة الشـــمالية وفـــي وحـــدة المدفعيـــة وكـــان بحوزتـــه وثـــائق ســـرية ومهمـــة. مشـــيرًة إلـــى أن الشـــاباك 
وأشــارت إلــى أنـه نظــرا ألهميــة الوثـائق المســروقة )التــي لـم يعــرف مــا  والشـرطة يبحثــان عــن السـارقين.

نــــه مــــن الضــــباط الكبــــار هــــي األضــــرار التــــي تتســــبب بهــــا(، تــــم توقيــــف الضــــابط عــــن العمــــل رغــــم أ
 المخضرمين الذين عملوا في الحرب األخيرة على قطاع غزة.

 15/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 برؤية قلق تركيا على صفقات الغاز "تستمتع"ترفض شروط أردوغان للتطبيع و "إسرائيل" .26
س بــأن "الشــرق عــزت إســرائيل تصــريح الــرئيس رجــب طيــب أردوغــان أول مــن أمــ: الحيــاة –الناصــرة 

ســرائيل"، وأن األمــر "ممكــن إذا تــم التوصــل  األوســط سيكســب كثيــرًا مــن تطبيــع العالقــات بــين تركيــا وا 
ذا رفعت إسرائيل الحصار عن غزة"، إلى خشية أنقرة  إلى اتفاق على تعويض ضحايا سفينة مرمرة، وا 

 من أن تبقى خارج صفقات الغاز الطبيعي بين إسرائيل واليونان وقبرص.
شارت وسائل اإلعالم العبرية إلى تعمد مكتب رئيس الحكومة اإلسـرائيلية عـدم التعقيـب رسـميًا علـى وأ

التصريح، بل رّد فـي شـكل غيـر مباشـر حـين أصـدر بيانـًا عـن توثيـق العالقـات بـين إسـرائيل واليونـان 
 وقبرص.

قــدمت لألتــراك وقالــت أوســاط سياســية رفيعــة إن إســرائيل تــرفض قطعــًا رفــع الحصــار عــن غــزة، وأنهــا 
 2010اقتراحًا بتعويض أسر ضحايا سفينة مرمـرة التـي اعترضـها سـالح البحريـة اإلسـرائيلية ربيـع عـام 

مليون دوالر، "لكن الحكومة التركية رفضته، ونحـن ال نفكـر بتغييـر  20وقتل عشرة من ركابها، بمبلغ 
 ابل التطبيع". االقتراح. الكرة في الملعب التركي... وال نعتزم دفع أي ثمن في مق
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ونقلــت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" عــن مســؤول إســرائيلي كبيــر اســتغرابه عــودة الــرئيس التركــي إلــى 
شـــــرطه رفـــــع الحصـــــار اإلســـــرائيلي عـــــن غـــــزة، مـــــدعيًا أن أردوغـــــان تراجـــــع عـــــن هـــــذا الشـــــرط خـــــالل 

 المفاوضات السابقة على تطبيع العالقات.
رئيس التركــي نــابع مــن أســباب كثيــرة، أبرزهــا التقــدم ورأى وزيــر الطاقــة يوفــال شــطاينتس إن تصــريح الــ

الحاصــل فــي مخطــط الغــاز الطبيعــي فــي البحــر المتوســط ورغبــة تركيــا فــي شــرائه مــن إســرائيل، وســط 
أنبــاء بــأن أنقــرة معنيــة بمــد أنبــوب مــن آبــار الغــاز الطبيعــي مــن الميــاه اإلقليميــة التابعــة إلســرائيل إلــى 

 الم".تركيا، ومنها إلى سائر أرجاء الع
ونقلت الصحف عن أوساط سياسـية رفيعـة فـي تـل أبيـب أنهـا "تتمتـع برؤيـة الـرئيس أردوغـان واألتـراك 

مبراطوريـةيتصببون عرقًا لتطبيع العالقات مع إسرائيل بعد نزاعهم مع الرئيس بشار األسـد  )الـرئيس  وا 
المقابــل، فـــإنهم الروســي فالديميــر( بــوتين وحتــى مــع الــرئيس المصــري )عبــد الفتــاح السيســي(، وفــي 

 يتابعون بقلق التعاون بيننا وبين اليونان وقبرص في موضوع الغاز".
 16/12/2015الحياة، لندن، 

 
 اإلسرائيلية تطالب منظمة أكاديمية أمريكية بمعارضة مقاطعتها  الجامعات .27

يكيــة بعــث رؤســاء الجامعــات اإلســرائيلية رســالة إلــى منظمــة علمــاء األنثروبولوجيــا األمر : بــالل ضــاهر
طــالبوا فيهــا بمعارضــة اقتــراح بمقاطعــة المؤسســات األكاديميــة فــي إســرائيل، وهــو اقتــراح صــادق عليــه 
بأغلبية ساحقة في المؤتمر السنوي لمنظمة األنثروبولوجيين، قبل ثالثة أسابيع، وسيصوت عليه قريبا 

ـــالغ عـــددهم  ـــا. 12أعضـــاء المنظمـــة الب ـــة الســـبع ألف اإلســـرائيلية فـــي  واعتبـــر رؤســـاء الجامعـــات البحثي
رســالتهم إلــى رئيســة منظمــة األنثروبولــوجيين األمــريكيين، ألــيس ووترســون، أن الجامعــات فــي إســرائيل 

 "مفتوحة أمام جميع الطالب، اليهود والعرب على حد سواء".
وادعى رؤسـاء الجامعـات أنـه "بشـكل سـاخر ومتنـاقض، فـإن أولئـك الـذين يؤيـدون المقاطعـة هـم الـذين 

 اإلسرائيلية". األكاديميةاسية والكراهية والعنصرية ويحاولون إدخالها إلى يدخلون السي
وجاء في بيان نشرته مجموعة الباحثين المؤيدة للقـرار، أن القـرار "يصـادق علـى أن المشـكلة الرئيسـية 

 تكمن في وجود نظام المستوطنين القائم على سلب ممتلكات الفلسطينيين".
ذا تم تمرير االقتراح، فإن  الجمعية ستكون أكبر منظمة تتبنى مقاطعة أكاديمية إلسرائيل. وا 

 15/12/2015، 48عرب 
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 "إسرائيل"مليون فقير في  2.6": التت"منظمة  .28
أكــد تقريــر ســنوي أعدتــه منظمــة )التــت( غيــر الحكوميــة اإلســرائيلية حــول الفقــر فــي  :بتــرا –رام هللا  

وحسـب اإلذاعـة اإلسـرائيلية  خص بينهم مليون طفـل.مليون ش 2.6إسرائيل، أن عدد الفقراء فيها يفوق 
العامة، التي نشرت التقريـر أمـس، فـإن هـذه المعطيـات تشـكل زيـادة كبيـرة علـى البيانـات التـي أوردتهـا 

وبحســــب المعطيــــات الــــواردة فــــي التقريــــر  مؤسســــة التــــأمين الــــوطني بهــــذا الشــــأن األســــبوع الماضــــي.
البحـث عـن  إلـىمـن األطفـال ذكـروا "أن الجـوع اضـطرهم  %14المعروف بتقرير )الفقر البـديل(، فـان 

وقـــال العديـــد مـــن المســـنين الـــذين  الطعـــام فـــي حاويـــات القمامـــة والتســـول وحتـــى الســـرقة لســـد رمقهـــم".
 يتقاضون مخصصات التامين الوطني إنهم ال يستطيعون شراء ما يكفيهم من الطعام.
 16/12/2015، الرأي، عّمان

 
 "إسرائيل"تضر في لغة الضاد تح"الجزيرة":  .29

مع تصاعد العنصرية والكراهية في إسرائيل ضد العرب، تتراجع مكانة لغـة الضـاد فيهـا : وديع عواودة
ويتجلــى ذلــك فــي مشــاريع قــوانين مطروحــة فــي الكنيســت تقضــي  علــى المســتويين الرســمي والشــعبي.

ال أسماء الطرق العربيـة بعدم االعتراف بالعربية لغة رسمية، وسبق ذلك قبل عامين الشروع في استبد
وال ينحصــر تراجـــع العربيـــة فقــط علـــى الناحيــة الرســـمية، إذ لـــوحظ انحســار كبيـــر فـــي  بــأخرى عبريـــة.

التخاطــب بهــا وســط اليهــود الشــرقيين، ممــا دفــع بــاحثين للتحــذير مــن خطــر انقراضــها، مشــددين علــى 
 حيويتها بصفتها "اللغة األم للكثيرين ولغة الجيران".

 اعرف عدوك
هــر اســتطالع رأي أجرتــه جامعــة تــل أبيــب أن اإلســرائيليين ال يتقنــون العربيــة، وأن نظــرة الغــربيين وأظ

تنبـع  -غـربيين وشـرقيين-منهم أفضل مـن نظـرة اليهـود الشـرقيين لهـا، وأن أهميتهـا بالنسـبة ألغلبيـتهم 
 من حاجة "اعرف عدوك".

ة العربيـة للمـرة األولـى األسـبوع الماضـي نتائج االستطالع التي كشفتها ندوة استضافتها الجامعـة باللغـ
شخصا، أشارت إلى أن االهتمام بلغة الضاد يتفاوت أيضا بين األجيال، وأن هنـاك  750وشارك فيها 

 يعمد إلى محو كل ما يربطه بالثقافة والهوية العربية. -خاصة من أصول شرقية-جيال من الشباب 
لشــرقيون واللغــة العربيــة" وأشــرف عليــه أســتاذ علــم كمــا يظهــر االســتطالع الــذي حمــل عنــوان "اليهــود ا

االجتمــاع البروفيســور يهــودا شــنهاف، أن ُعشــر اليهــود فــي إســرائيل فقــط يعتقــدون بــأنهم يتحــدثون أو 
 يفهمون العربية بصورة جيدة.
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وتـــنخفض النســـبة أكثـــر عنـــد الحـــديث عـــن قـــراءة النصـــوص وفهمهـــا، وتقـــل نســـبة الـــذين يعتقـــدون أن 
 .%1كتاب أو صحيفة بالعربية إلى أقل من بمقدورهم قراءة 

وتبلــغ نســبة إتقــان العربيــة فهمــا وقــراءة وتحــدثا لــدى شــريحة أبنــاء الجيــل األول مــن اليهــود الشــرقيين 
، وهي تقل بمرتين عن نسبتهم لدى الجيل الثاني، وبنحو عشرين مرة عن نسبتهم لدى الجيـل 25.6%

 فقط(. %1.3الثالث )
ن العربية أكثر عند مالحظـة الـذين شـاركوا فـي المـؤتمر فغـالبيتهم كانـت مـن ويتجلى ابتعاد الشباب ع

 المسنين.
وبحســــب االســــتطالع فــــإن نســــبة اليهــــود مــــن أصــــول غربية)األشــــكناز( الــــذين يتعلمــــون العربيــــة فــــي 

 الجامعات أكبر أربع مرات من النسبة ذاتها بين اليهود القادمين من بلدان عربية.
ق المثيــر بمعطــى مكمــل آخــر يظهــر أن نســبة اليهــود الغــربيين الــذين تعلمــوا وتنجلــي أســباب هــذا الفــار 

 العربية في إطار الخدمة العسكرية في الجيش أكبر بثالث مرات من النسبة بين اليهود العرب.
 تطهير لغوي

وفــي تعليقــه علــى هــذه النتــائج رأى البروفيســور يهــودا شــنهاف أن اللغــة العربيــة تتعــرض فــي إســرائيل 
 ت تطهير إثني لغوي.لعمليا

وأوضح شنهاف للجزيرة نت أن الموقف ذاته يتكـرر مـع لغـات مماثلـة مثـل مـا يحـدث لليهـود الغـربيين 
 الذين تفقد أجيالهم الحالية لغة األجداد األصلية كاللغة البولندية، لكنه ال يعتبر ذلك مبررا.

للغـة األم للكثيـرين ولغـة الجيــران وشـدد علـى أن "العربيـة لغـة رســمية فـي إسـرائيل، إضـافة إلـى كونهــا ا
 والشركاء من المواطنين الفلسطينيين".

 بطاقة دخول
من اإلسرائيليين وفق االستطالع أن أهمية العربية تكمن في كونها لغة تراثيـة  %33في المقابل يعتقد 

إنهـم  فقـط مـنهم %25لليهود الشرقيين ينبغي الحفاظ عليها، ويدعون إلى تكريسها لغة رسمية. ويقـول 
 يشعرون بالراحة لسماعهم موسيقى عربية أو لتحدثهم بالعربية خارج البيت.

لكـن شـنهاف يؤكـد أن العربيـة تتجـه نحـو االنقـراض فـي إسـرائيل ألن اإلسـرائيليين ينظـرون إليهـا نظـرة 
سلبية، مشددا على أن طمس العربية لدى الشرقيين يعتبر بطاقة قبول ودخول إلى "النادي اإلسرائيلي 

 لمغلق".ا
وتتفــق مــع شــنهاف المترجمــة شوشــانة لنــدن التــي تقــول للجزيــرة نــت إن العربيــة فــي إســرائيل باتــت لغــة 

 اصطناعية تستخدم للتنصت والتعقب، ال للحديث بها واإلنتاج بواسطتها.
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وتــدلل علــى التحــول فــي مكانــة العربيــة بتراجعهــا لــدى الشــرقيين مقارنــة مــع الغربيــة واألوســاط األمنيــة، 
 ّمل هي وشنهاف الحكومة مسؤولية احتضار العربية بسبب إهمالها في المدارس.وتح

 16/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 القدس: اعتقال فتاة تحمل "مفكا" .31
، فتاة في مدينة القدس، بعد الثالثاء اعتقلت شرطة االحتالل، خالل ساعات عصر يوم :القدس

برية، أن شرطة االحتالل أوقفت الفتاة وقامت بتفتيشها وأشارت مواقع ع العثور على "مفك" بحوزتها.
 وجرى اعتقال الفتاة وتحويلها للتحقيق. لتعثر معها على "مفك".

 15/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 أوامر إسرائيلية بإبعاد أطفال وشبان خارج القدس .31
تقضي  مقدسياً  وشاباً  طفالً  13أصدرت محكمة االحتالل في القدس، أوامر إدارية بحق  :القدس

 ووصف محامي نادي األسير مفيد الحاج، قرار سلطات االحتالل بـ"السابقة". بإبعادهم خارج القدس.
وأوضح الحاج في بيان صادر عن نادي األسير، أن أمر اإلبعاد صدر عن "ضابط الجبهة 

هلة لمن صدر بحقهم الداخلية"، مشيرا إلى أن األمر مرفق بخارطة تبين حدود القدس، وتم إعطاء م
 هذه األوامر لالعتراض أمام القضاء خالل ستة أيام كأقصى موعد.

يشار إلى أنه كان بالسابق يتم إصدار أوامر قضائية، يتم من خاللها إطالق سراح المعتقلين بشروط 
 6-3تتراوح من  اإلبعادوبين الحاج، أن فترات  منها: الحبس المنزلي، واإلبعاد عن مكان السكن.

 .اإلداريشهر، وهي أشبه بأوامر االعتقال أ
 15/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 البرد ينهش أجساد األسيرات في "سجن هشارون" .32

تتواصل معاناة األسيرات الفلسطينيات في سجن هشارون إضافة لتعرضهن ألوضاع قاسية : غزة
ي ضربت المنطقة، حيث وصلت نتيجة البرد القارص خالل األيام الماضية مع موجه الصقيع الت

وأكدت األسيرات أن أطرافهن تجمدت نتيجة البرد الشديد في ظل النقص  درجة الحرارة إلى الصفر.
في المالبس واألغطية الشتوية داخل السجن التي يتعمد االحتالل عدم إدخالها لألسيرات ومنعه 

ك يترافق مع أن غرف األسيرات وسائل التدفئة التي يمكن أن تخفف من حدة البرد القارص، كل ذل
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السيما وأن الشبابيك  مكان،غير مهيأة لحماية من بداخلها من البرد الذي يدخل للغرف من أكثر من 
 غير مغلقة بإحكام مع انتشار الرطوبة في كل الغرف.

 10واشتكت األسيرات من السفر عبر البوسطة خالل أيام البرد، حيث تستغرق الرحلة ما يزيد عن 
ت متواصلة في سيارة البوسطة الحديدية التي تزيد من برودة الجو، وتحرم األسيرات من ساعا

 اصطحاب مالبس إضافية أو أغطية تساعد على اتقاء البرد.
كل هذه المعاناة في البوسطة دفعت العديد من األسيرات إلى التنازل عن جلسات المحاكم ودفاع 

 وف القاسية خالل النقل إلى المحكمة والعودة منها.المحامين عنهم، حتى ال يتعرضوا لتلك الظر 
 15/12/2015، فلسطين أون الين

 
 بهدم بناية تسكنها عائلة الشهيد عليان إسرائيليرار ق .33

سلمت سلطات االحتالل، يوم الثالثاء، عائلة الشهيد بهاء عليان قرارًا يقضي بهدم البناية : القدس
 وب القدس.التي تقطن فيها، في بلدة جبل المكبر جن

واعتبر ممثل أهالي الشهداء في جبل المكبر المحامي رائد بشير، اإلجراء باالنتقامي، خاصة أن 
فردًا وال تعود ألسرة الشهيد بهاء عليان وحده بل لجد الشهيد وأعمامه  25البناية يقطن فيها حوالي 

 أيضًا.
فسي صعب لالنتقام منهم عبر أن االحتالل يسعى إلى وضع أهالي الشهداء بوضع ن إلىولفت بشير 

إجراء قياسات لهدم منازلهم ويسلمهم قرارات تقضي بهدمها أو إغالقها أو مصادرتها، مشددًا على أن 
عائلة الشهيد بهاء عليان تقطن في الطابق الثاني من بناية مكونة من ثالثة طوابق سلم االحتالل 

 قرارًا بهدمها كاملة.
شهيدًا مقدسيًا منذ بدء الهبة الجماهيرية، من بينها  16جثامين يذكر أن سلطات االحتالل تحتجز 

 جثمان الشهيد بهاء عليان.
 15/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 نوفمبر الماضيتشرين الثاني/ مولودًا جديدًا في قطاع غزة خالل  4,647 :دوائر األحوال المدنية .34

نوفمبر الماضي، تشرين الثاني/ جديد خالل شهر  مولوداً  4,647شهد قطاع غزة والدة  الرأي:  –غزة 
وأفادت تقارير صادرة عن دوائر األحوال المدنية بمديريات الداخلية الخمس  مولود يوميًا. 155بمعدل 

/ األول تشريننوفمبر زيادة في عدد المواليد عن شهر تشرين الثاني/ أن قطاع غزة شهد خالل 
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أكتوبر الماضي / األول تشرينحيث شهد قطاع غزة خالل مولود"  50أكتوبر الذي سبقه بمعدل "
 مولود. 4,597

 15/12/2015الفلسطينية لإلعالم، غزة،  الرأيوكالة 
 

 طفاًل في سجونه 350"واعد": االحتالل يعتقل  .35
أكدت جمعية واعد لألسرى والمحررين، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، تستخدم سياسة االعتقال : غزة

 غير مسبوق في الضفة الغربية والقدس. العشوائي بشكل
الثالثاء، أن االعتقاالت شملت أسرى من جميع الفئات العمرية بمن  وأوضحت واعد في تصريح لها

 طفال. 350فيهم األطفال إضافة للنساء ما رفع أعداد األسرى األطفال لقرابة 
ل ويعانين ظروفا بالغة السوء في سجون االحتال يقبعنأسيرة  50وأفادت أن عدد األسيرات ارتفع إلى 

وخاصة مع دخول فصل الشتاء، منتقدة صمت المؤسسات الحقوقية الدولية أمام ما يقوم به الكيان 
معتقل إداري  600الـ وبينت واعد أن أعداد األسرى اإلداريين قاربت  بحق هذه الفئة في وضح النهار.

 يتم أسرهم خاللها لالعتقال اإلداري. بفعل سياسة االعتقال العشوائي والتي يحول غالبية من 
 15/12/2015الفلسطينية لإلعالم، غزة،  الرأيوكالة 

 
 "الفصائل"تحّل مكان  "اللجان"عين الحلوة:  .36

والشعبية في  األهليةفي إنجاز المصالحات  واإلسالميةتأخرت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية 
ت منازلهم بفعل االشتباكات األخيرة بين "حركة فتح" عين الحلوة، بين أهالي األحياء الذين تضرر 

وبعض المجموعات "السلفية". لم يتم التعويض على األهالي، كما بقيت تلك المصالحات عالقة كلغم 
 يهّدد األمن في عين الحلوة في أّية لحظة.

اه إنهاء ذيول هذا وتحّركت "لجان األحياء والقواطع والمبادرات الشعبية والشبابية" في عين الحلوة باتج
الملف وتداعياته، من دون أن تنتظر الفصائل. وقامت "الّلجان" بحركة دؤوبة بين تلك األحياء 
وفتحتها على بعضها البعض، وعملت على تقريب وجهات النظر بين األهالي وتفكيك معظم ألغام 

 تلك األحداث.
ان أحياء: البركسات، طيطبا، كما عقدت "اللجان" اجتماعات متواصلة وقامت بمبادرات بين لج

عكبرة، الصفصاف، صفورية، لوبية، حطين، الزيب، عرب غوير، وغيرها من أحياء المخيم التي 
عصفت فيها تلك االشتباكات، وذلك بهدف استيعاب ما تبقى من عوائق تقف في طريق إنجاز 

 المصالحات الحقيقية.
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ى الفصائل والقوى الفلسطينية عدم مبادرتها لسحب وعليه، فإّن "اللجان األهلّية" في المخّيم تأخذ عل
 كل لحظة". األمنية"هذا ما يبقي عين الحلوة رهن الخضات  هذا الفتيل األمني من التداول، و

وفي هذا اإلطار، يشّدد عضو "لجان األحياء" عدنان الرفاعي على أهمية المصالحات بين شباب 
وعودة التالقي بين الناس، وعدم ترك المخيم رهينة  وأهالي تلك األحياء من اجل سحب فتيل التوتر

بيد أحد من القوى والفصائل. ويلفت االنتباه إلى اجتماع عقد مع ضباط من "األمن الوطني 
الذي استضافه منزله في الحي بهدف رأب الصدع  األهاليالفلسطيني" في حي البركسات مع 

لـ "لجنة عرب زبيد" و "لجنة عكبرة" في منزل  واالنتهاء من هذا الملف، مشيرًا إلى اجتماع مماثل
 ميعاري للغاية نفسها. إبراهيمعضو "المبادرة الشعبية" 

ولم تكتف "اللجان" في القيام بدور الفصائل والقوى الفلسطينية، بل تخطتها بالسياسة لتتجاوز حدود 
قام خالل الساعات  المخّيم وتتّجه نحو بيروت، حيث عقدت لقاءات مع مراجع أمنّية معنّية. كما

الماضية "وفد من رابطة عرب زبيد" في المخيم بعقد لقاء مع المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
 في مكتبه في المديرية. إبراهيم

بصورة التحركات والنشاطات التي تقوم بها  إبراهيموأشارت مصادر الوفد إلى أّنه "تّم وضع اللواء 
عطاء دفع للجهود التي تبذل على أكثر من صعيد من أجل معالجة الرابطة واللجان األهلية إل

 اإلشكاالت التي حصلت وقد تحصل في المخيم. 
 16/12/2015السفير، بيروت، 

 
 بيت حانونمعبر غزة: اإلسرائيليون يمنحون تصاريح سفر ويذلون حامليها قبل إعادتهم عن  .37

سفر من قبل الجانب اإلسرائيلي للخروج  ر مواطنون ممن حصلوا على تصاريحعب   عيسى سعد هللا:
المعمول بها في  اإلسرائيليةوالضفة الغربية والعالم عن استيائهم ورفضهم للممارسات  إسرائيل إلى

معبر بيت حانون حيث لم يسمح لهم بالعبور عبر المعبر رغم حصولهم على تصاريح سفر سارية 
 المفعول.

جبارهمبإهانتهم واتهم هؤالء قوات االحتالل على المعبر  على االنتظار لساعات طويلة قبل الطلب  وا 
 قطاع غزة. إلىمنهم العودة 

على االنتظار ألكثر من  إجبارهمعلى مقابلة رجال المخابرات وبين  إجبارهمهؤالء بين  إهانةوتتراوح 
 بين ممرات المعبر كما يقول أحد التجار. إنسانيةست ساعات في ظروف غاية في القسوة وغير 
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نه وبعد استالمه لتصريح تاجر ساري المفعول لثالثة إل عدم الكشف عن اسمه وقال تاجر فض  
غزة بعد  إلىوالطلب منه العودة  إسرائيل إلىتفاجأ بعدم سماح جنود االحتالل له بالمرور  أشهر
 على االنتظار لخمس ساعات. إجباره

قوات االحتالل  أن إالة الثانية الخروج وأضاف التاجر نفسه في حديث لـ"االيام" انه حاول في المر 
 غزة. إلىكررت المعاملة نفسها معه واحتجزته لعدة ساعات ومن ثم طلبت منه العودة 

 إذاوتساءل بغضب عن فائدة التصاريح التي تمنحها قوات االحتالل له ولنظرائه التجار في القطاع 
 .كانت ال تتيح لهم الخروج عبر معبر بيت حانون "ايرز"

مجموعة من التجار ورجال  إهانةما تحدث التاجر بهاء محمود باستفاضة عن تعمد قوات االحتالل في
 إلى إرجاعهمالمعروفين من قطاع غزة عند خروجهم عبر معبر بيت حانون "ايرز" ومن ثم  األعمال

 قطاع غزة بعد سحب تصاريح البعض منهم.
 16/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 مواطناً  28 تشملت حملة اعتقاالالضفة:  .38

مواطنًا بينهم  28 شملت"األيام"، "وفا": شنت قوات االحتالل، أمس، حملة اعتقاالت  -محافظات 
أشقاء وألحقت أضرارا بها، كما وضعت شابًا  ثالثةوالد شهيد وأطلقت النار صوب مركبة كانت تقل 

 أسفل جيب عسكري ونكلت به بشكل كبير، وتعمدت ضربه على رأسه.
 16/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 أبعد من جائزة نوبل إلىيطمح  "األنف االصطناعي"العاِلم الفلسطيني الشاب مخترع  .39

" يسجل العاِلم الفلسطيني اإللكتروني" و"الجلد اإللكترونيبعد "األنف : أسعد تلحمي - الناصرة
سنة(  40فسور حسام حايك )الجزيئية البرو  اإللكترونياتالشاب، ابن الناصرة، الباحث في مجال 

 سجل إنجازاته العلمية المميزة. إلىاختراعًا جديدًا يضيفه 
وتحت شعار "السماء هي الحدود" واعتبار "التكنولوجيا الرقمية أداًة للتغيير االجتماعي الكبير"، 

 Nominetاستقبل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل بفخر نبأ اختيار مؤسسة "نوميِنت تراست" )
Trust البريطانية حسام حايك ومشروعه الجديد "سنيفون" ضمن قائمة مئة عاِلم األكثر تأثيرًا في )

، لتتعزز األمنيات والتوقعات بأن يكون حايك أول فلسطيني 2015العالم في مجال التكنولوجيا للعام 
 من الداخل يحصل على جائزة نوبل للعلوم، في المستقبل القريب.
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ون"، كما يقول مبتكره، حول صنع جهاز ُيربط بالهاتف الذكي تكون وظيفته ويتمحور مشروع "سنيف
رسال المعلومات إلى الهاتف ومنه إلى منظومة معالجة معلومات التي تحّدد  قراءة تنفس المستخدم وا 
ما إذا كان الشخص مريضًا أم ال. ويضيف أن الجهاز الجديد سيكون سهل التشغيل ومتعّدد 

 المستخِدم عن القيام بأعماله اليومية.االستعمال ولن يعيق 
 16/12/2015الحياة، لندن، 

 
 تقرير إسرائيلي: سياسة التمييز ضد عرب النقب خرق لكل حقوق اإلنسان .41

أكد تقرير حقوقي إسرائيلي نشر أول من أمس، بمناسبة اليوم العالمي : برهوم جرايسي - الناصرة
في صحراء النقب، هي  48سرائيلية ضد فلسطينيي لحقوق اإلنسان، أن سياسة التمييز العنصري اإل

خرق لحقوق اإلنسان في كافة مجاالت الحياة، وتنعكس مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية لإلنسان 
 العربي.

 % 37ألف نسمة، وهم يشكلون حوالي  210في صحراء النقب ما يقارب  48ويبلغ عدد فلسطينيي 
ألف نسمة منهم في قرى ترفض إسرائيل  80ويسكن قرابة من إجمالي السكان في تلك المنطقة، 

في السنوات األخيرة، إلى تطبيق مشروع اقتالعي، يتضمن  وسعتاالعتراف بوجودها على األرض. 
تمامألف نسمة،  40قرية، وتشريد أهلها البالغ عددهم  30اقتالع نحو  عملية مصادرة ما يقارب  وا 

 ألف دونم، قائمة عليها بلداتهم.  150هم فقط ألف دونم، تاركين للعرب من أراضي 800
وتعاني كل القرى غير المعترف بها إسرائيليا، من افتقار كامل للبنى التحتية والمؤسسات األساسية 
من صحة وتعليم، وهم عرضة يوميا لجرائم تدمير المنازل وتدمير المزروعات، بهدف دفع األهالي 

 على الهجرة "طوعا".
 16/12/2015الغد، عمَّان، 

 
 الخط العربي "سطور"القدس في  .41

شّكل معرض "القدس في العيون" نافذة لعشاق الخط العربي يستمتعون بالنظر : رويترز –رام هللا 
عبرها إلى لوحات فنية شكلتها كلمات أبيات شعرية وآيات قرآنية كتبت بأشكال متعددة من هذا 

 الخط.
لوحة فنية  26ركز بلدنا" الثقــــافي فـــي مدينة البيرة، وضـــم المعرض الذي افتتح أول من أمس في "م

لتسعة خطاطين استعــــادوا بعض ما قاله شعراء فلسطينيون وعرب وآيات من القرآن حول مدينة 
 القدس، بكل ما فيها من تاريخ وحضارة وأماكن دينية.
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الفلسطينية للتربية والثقافة ينظم المعرض بالتعاون بين وزارة الثقافة الفلسطينية واللجنة الوطنية 
 والعلوم، بدعم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألسكو".

يمكن بسهولة أن نرى شكل العين أو القلب،  إذوتتميز لوحات المعرض بأنها تعكس رسمًا بالكلمات، 
 إضافة إلى أشكال هندسية تحتاج إلى التدقيق فيها مطواًل لقراءة نصوصها.

 16/12/2015اة، لندن، الحي
 

 طائرات قتالية مصرية تعبر الحدود بالتنسيق مع الجيش اإلسرائيلي: يديعوت أحرونوت .42
عبرت طائرات تابعة لسالح الجو المصري  1973للمرة األولى منذ حرب تشرين عام : هاشم حمدان

نما بتنسيق مع الجيش اإلسرا  ئيلي.الحدود مع إسرائيل، ولكن ليس في مهمات قتالية، وا 
وقالت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة إن ذلك حصل خالل الشهور األخيرة، حيث 
دخلت طائرات تابعة لسالح الجو المصري الحدود، وأن ذلك بالتنسيق مع الجيش اإلسرائيلي، على 

ية ما يبدو، في إطار الحرب على تنظيم "والية سيناء" الذي أعلن والءه لتنظيم الدولة اإلسالم
 )داعش(.

وجاء أن هذه الحوادث استمرت لفترات زمنية قصيرة، وحصلت أساسا في المنطقة الشمالية للحدود 
مع مصر. وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن الحديث عن المرة األولى التي تدخل فيها طائرات قتالية 

  .1973مصرية الحدود منذ الحرب عام 
ية قصفت أهدافا لداعش على بعد كيلومترات معدودة وأضافت المصادر ذاتها أن الطائرات المصر 

كما أشارت المصادر إلى أن  من الحدود مع إسرائيل في منطقة العريش والشيخ زويد شمالي سيناء.
دخول الطائرات المصرية األجواء اإلسرائيلية لم يؤد إلى احتكاكات مع طائرات سالح الجو 

 لتنسيق المسبق.اإلسرائيلي، وأن ذلك، على ما يبدو، نتيجة ل
أنه في الجنوب فإن الجيش اإلسرائيلي يتصرف بشكل أكثر حذرا، ويعتمد أساسا  ،وتابعت الصحيفة

 على منظومات الرقابة اإلسرائيلية، حتى لمواجهة احتمال أن يقوم طيار متمرد بمهاجمة إسرائيل.
ق العسكري التفاقية سنوات، فتحت إسرائيل الملح 4تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنه، قبل 

السالم مع مصر، وسمحت بإدخال قوات مدرعة وطائرات قتالية إلى سيناء، حتى إلى المناطق 
 الشرقية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإنه في السنة األخيرة حصل تقدم، وجرى تخصيص موارد لجمع 
قاب تهديدات داعش. وتشير تقديرات في وسط معلومات استخبارية على الحدود مع مصر في أع
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قيادة الجنوب العسكرية إلى أن التحذير من عملية ستنفذ من قبل داعش ضد إسرائيل سوف تصل 
 قبل وقت قصير من تنفيذها، أو قد ال تصل أبدا.

 15/12/2015، 48عرب 
 

 الفلسطينيةسفيرة األردن في األمم المتحدة: كلنا محبطون لعدم إحراز تقدم في المسألة  .43
نيويورك ـ )األمم المتحدة( ـ عبد الحميد صيام: في لقاء مع الممثلة الدائمة لألردن في األمم المتحدة 

الذي تقدم  2250دينا قعوار، على هامش مؤتمر صحافي حول الشباب واعتماد مجلس األمن للقرار 
ار وهي على أبواب انتهاء مجموعة من األسئلة على السفيرة قعو « القدس العربي»به األردن، طرحت 

عضوية األردن لمجلس األمن في نهاية كانون األول/ ديسمبر الحالي، لتحتل مصر المقعد نفسه 
 للسنتين المقبلتين.

لقعوار حول ارتفاع نسبة التوقع لدى العرب عامة « القدس العربي»وتمحورت األسئلة التي وجهتها 
 .ر التصاقا بالقضية الفلسطينيةوالفلسطينيين خاصة خالل عضوية األردن األكث

علينا أن نقر في البداية أننا إذ نغادر مجلس األمن فإنه لن يغادرنا. ومن سوء »وقالت السفيرة قعوار 
الحظ أن الكثير من القضايا العربية وحتى األفريقية المطروحة على جدول أعمال المجلس ال يتمكن 

 «. المجلس نفسهالمجلس باستمرار أن يحلها جميعا بسبب طبيعة 
وأود أن أشارككم في مشاعر اإلحباط لفشل مجلس األمن في تحقيق أي تقدم على المسار » وأضافت

الفلسطيني. وكما تعرفون فنحن أكثر بلد له عالقة ومسؤولية عندما نتحدث عن األزمة الفلسطينية 
ين يعيشون في األردن أوال كعرب، وثانيا كجيران، وثالثا هناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذ

بوضعية الالجئ. أضف إلى ذلك أن معظم القضايا التي تبحث في أية عملية سالم تهم األردن مثل 
وضع الالجئين والقدس والمياه واألمن والحدود، فأي حل أو تقدم نحو الحل يهم األردن بشكل مباشر 

وأقول هذا بنوع من اإلحباط. ونعمل على االستثمار فيه. وأود أن أقول إن هذا األمر ليس سهال 
 «.ليس هذا األمر سهال داخل مجلس األمن

من جهة أخرى أود أن أؤكد أننا عملنا بكل طاقاتنا خالل السنتين الماضيتين على »وتابعت القول 
قدر ما يمكن تحقيقه ضمن الظروف المعروفة. فبعد وصولي شخصيا في األول من آب/ أغسطس 

ي الثالث من ذلك الشهر حول القدس وكنا نضغط باتجاه التصويت تقدمنا بمشروع قرار ف 2014
عليه إال أنه كان هناك قرار بسحبه ولم نكن نحن أصحاب سحب القرار. وعدنا مرة أخرى وقدمنا 
مشروع قرار في كانون األول حول تحديد موعد إلنهاء االحتالل لكن مشروع القرار لم ينجح، في 
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ة. كما أننا أصدرنا بيانا صحافيا مهما حول األحداث األخيرة في الحصول على تسعة أصوات إيجابي
 فقط.« الحرم الشريف»القدس واستخدم البيان ألول مرة مصطلح 

 16/12/2015، القدس العربي، لندن
 

 بالمولوتوف "الشؤون الفلسطينية"في البقعة يرشقون  "أكشاك"محتجون على إزالة  .44
الثالثاء على رشق دائرة الشؤون الفلسطينية في المخيم  أمسأقدم محتجون داخل مخيم البقعة : عمان

 حريق بسيط داخل الساحة الخارجية للمبنى. إلىما أدى  الحارقة، "المولوتوف"بزجاجات 
انه وبعد حملة أمنية بالتنسيق مع الدائرة إلزالة األكشاك  "الدستورلـ"مصدر امني اكد في تصريح 

أصحاب البسطات واألكشاك المخالفة أمام مبنى الدائرة في المخالفة في المخيم تجمهر عدد من 
المخيم وقاموا برشقه بالزجاجات الحارقة ما اضطر الموظفين لالنسحاب من المبنى واستدعاء قوات 

مؤكدا انتهاء  إصاباتأنه تم فرض الهدوء في المكان دون وقوع أية  إلىوأشار المصدر  الدرك .
 االحتجاج في مدة قصيرة.

 16/12/2015، عمان، رالدستو 
 

 تتفاعل"إسرائيل"  الرافض للذهاب لـ األردنيقصة الطيار ": رأي اليوم" .45
الرائد مجدي الصمادي، والذي تم تسريحه من سالح  األردنيتتفاعل قضية الطيار خاص: -عمان
المحتلة، لتصل إلصدار عشيرته بيانا  لألراضيعقب رفضه الذهاب في دورة تدريبية  األردنيالجو 

 يلوم الدولة.
 "مجحفا"االستغناء عن خدمات الشاب  "رأي اليوم"واطلعت عليه  أصدرتهوعدت العائلة في بيان 
ويتوافق مع توجهات القيادة  اإلسالميةينسجم مع مبادئنا الوطنية وعقيدتنا "كون المذكور اتخذ موقفا 

ي ما فتئ يعتدي في كل الهاشمية في محاربة التطرف بكل أشكاله وخاصة )التطرف الصهيوني( الذ
والمسجد األقصى الذي هو تحت الوصاية الهاشمية، ويقتلون األبرياء  اإلسالميةيوم على مقدساتنا 
خوتنامن أبنائنا وبناتنا   ."في فلسطين على مرأى من العالم كله وا 

التي واستنكرت العشيرة الطريقة التي تم االستغناء بها عن خدمات الطيار الرائد، وحجم العقوبة 
عاما  15أنزلت به جراء موقفه والتي تعد صدمة قوية لكل أردني، خصوصا والشاب قد عمل لمدة 

ال، في سالح  أمكانت المدة مقصودة  إنالذي تساءلت في سياقه العشيرة  األمريوما واحدًا،  إال
 بذلك زمالؤه في الخدمة. ويشهد لهالجو الملكي األردني بكل مهنية واحتراف 
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 الشاب ضابط طيار برتبة رائد، وأنه لم يرتكب أي جنحة تخل بشرف العسكرية. أنشيرة وذكرت الع
ألف( مئة وخمسون ألف دينار أردني، كما  150العائلة فإن الشاب تم تغريمه مبلغ ) أوردتهوتبعا لما 

ام ساعة، في الوقت الذي اتخذ القرار فيه بحقه دون القي 48منزله العسكري خالل  بإخالءصدر قرار 
وطالبت العشيرة الجهات الرسمية المسؤولة بإنصاف ابنها الطيار مجدي  بمحاكمة عسكرية عادلة.
 العادلة بأسرع وقت. اإلجراءاتأحمد الصمادي، واتخاذ 

 15/12/2015، رأي اليوم، لندن
 

 ألجواء لبنان والمياه اإلقليمية وخط االنسحاب "إسرائيلية"خروق  .46
الجيش اللبناني في بيان، أمس، أن جرافتين تابعتين لالحتالل أقدمتا،  أعلنت قيادة الخليج: -بيروت 

مترًا، وقامتا بشق طريق في  50على خرق خط االنسحاب في منطقة مزارع شبعا المحتلة لمسافة 
 المكان. كما أقدم زورق حربي إسرائيلي على خرق المياه اإلقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة. 

الغجر -يات إسرائيلية على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني وسجلت حركة دور 
وحتى مرتفعات شبعا وكفر شوبا المحتلة، في ظل تحليق طائرة استطالع إسرائيلية في أجواء قرى 

كما أعلن الجيش أن طائرة استطالع إسرائيلية  حاصبيا وصواًل إلى مرتفعات جبل الشيخ.-العرقوب 
 للبنانية ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب.خرقت األجواء ا

 16/12/2015، الخليج، الشارقة
 

 وأخرى تركية تضغط على حكومتي الجانبين بالدفع نحو تقدم العالقات بينهما إسرائيليةشركات  .47
قالت مصادر حكومية إسرائيلية أمس، إن تصريحات الرئيس التركي : جرايسي برهوم -الناصرة 

وغان، التي قال فيها إن تطبيع العالقات مع إسرائيل أمر ممكن، تدل على أن تركيا طيب رجب أرد
، في هذه المرحلة، على خلفية توقعاتها بتصاعد األزمة مع وأكثرمعنية بالتقارب مع اسرائيل أكثر 

 روسيا مزود الغاز األكبر لتركيا. وقالت المصادر ذاتها، إن أردوغان يريد تخفيفا للحصار على غزة
 ولكن هذا لن يتم.
أبرزت أمس، تصريحات أردوغان، الذي قال خالل عودته بالطائرة  اإلسرائيلية قدوكانت الصحف 

من اقليم تركمانستان، إن تطبيع العالقات مع إسرائيل هو أمر ممكن، وأن الشرق األوسط يمكن أن 
سرائيل"  .يربح الكثير من تطبيع العالقات بين تركيا وا 

بيان رسمي ردا على تصريحات أردوغان، إال أن مصادر حكومية  إصدارعن  وامتنعت إسرائيل
صرحت لوسائل إعالم إسرائيلية، ومنها صحيفة "يديعوت أحرنوت"، وقالت، إن "على أن أردوغان أن 
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، وعرضت في ذات الوقت 2013ال يقلب دماغنا، فقد قدمت إسرائيل اعتذارها رسميا لتركيا في العام 
مليون دوالر"، وأضافت المصادر، "إن األتراك يحاول ابتزاز تصريح من  20الي دفع تعويضات بحو 

 إسرائيل عن رفع الحصار عن غزة، ولكن على االتراك أن ينسوا األمر".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع الغاز اإلسرائيلي قولها، إن شركات إسرائيلية وأخرى تركية 

تقدم العالقات بينهما، بهدف إبرام صفقة لشراء الغاز من  تضغط على حكومتي الجانبين بالدفع نحو
الحقول التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر االبيض المتوسط، إذ حسب إسرائيل، فإن تركيا 
تتخوف من أن يؤدي تصعيد أزمتها مع روسيا الى توقف األخيرة عن تزويدها بالغاز، خاصة وأن 

 روسيا مزود الغاز األكبر لتركيا.
 16/12/2015د، عمان، الغ

 
 يدلين: يجب إعادة تقسيم سورّية لدويالت .48

رأى الجنرال اإلسرائيلّي في االحتياط، عاموس يدلين، مدير مركز أبحاث  زهير أندراوس: -الناصرة 
األمن القومّي التابع لجامعة تل أبيب، رأى أّنه للدولة العبرّية توجد مصالح متناقضة فيما يتعّلق 

التركّي، ولكّن هذا األمر يؤّكد على وجود الهدف األّهم في هذه الحقيبة الزمنّية، -بالنزاع الروسيّ 
تهدف إلى  استراتيجيةأيًضا بالنسبة للواليات الُمتحّدة األمريكّية وللقاّرة األوروبّية: تحديد وبناء 

: من ناحية إضعاف أْو القضاء على ما أسماهم الجنرال يدلين بالجهات السلبّية الناشطة في سورّيو
الدولة “نظام الحكم الذي يقوده الرئيس السورّي، د. بّشار األسد، ومن الناحية الثانية تنظيم 

وتابع يدلين، وهو الرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرّية في  ، على حّد تعبيره.”اإلسالمّية
وٍة عمليٍة إليجاد حّل سياسّي الجيش اإلسرائيلّي، تابع قائاًل إّنه من الضرورة بمكان اللجوء إلى خط

في بالد الشام، يكون مدعوًما بالتّدخل العسكرّي، والدبلوماسّي والسياسّي. وبرأيه، فإّن اإلبداع 
اإلسرائيلّي في هذا السياق يجب أْن يؤّكد على أّن الحّل السياسّي في سورّية ال ُيمكن إخراجه إلى 

ديد، ألّنه بات من رابع الُمستحيالت، برأيه، أْن يّتم توحيد حّيز التنفيذ، بدون إعادة تقسيم سورّية من ج
واقترح يدلين أْن يتّم  هذا البلد العربّي من جديد بسبب األهلّية الدائرة فيه منذ حوالي خمس سنوات.

ثنيٍة وطائفّيٍة. ولفت الجنرال يدلين إلى أّنه في كّل حّل سيتّم  تقسيم سورّية إلى فدراليات عرقّية وا 
التركّي بالنسبة لجميع الالعبين المحللين واإلقليميين -ل إليه، يجب أْن ُيفهم أّن النزاع الروسيّ التوصّ 

في سورّية بأّنه في نسيج العالقات الدولّية بمنطقة الشرق األوسط، ال ُيمكن للخالف بين طرفين من 
 األطراف أْن يؤّدي إلى تبييض صفحة الثالث أْو اآلخر، بكلماٍت أخرى، 

 16/12/2015، لندن، ليومرأي ا
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 الفلسطينيين األمم المتحدة تدين عنف االحتالل ضدّ  .49
انتقدت األمم المتحدة، أمس، استخدام االحتالل العنف المفرط ضد الفلسطينيين، كما : (.ب.ف.)أ

 ."إسرائيليين"التي يشنها فلسطينيون على  "غير المقبولة"أعربت عن قلقها مما أسمته موجة الهجمات 
سيسيل بويلي المتحدثة باسم مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان "ال نزال نشعر بالقلق وصرحت 

ندعو القادة الفلسطينيين "، وأضافت "البالغ بشأن العنف المستمر في األراضي الفلسطينية المحتلة
يتراجع . ونبهت إلى أنه رغم أن االهتمام الدولي بدأ "واإلسرائيليين إلى التصرف بحزم لوقف التصعيد

إال أن مستوى عمليات القتل واإلصابات واالعتقاالت تواصل، حيث يقتل ما معدله "على ما يبدو 
نعبر مرة أخرى عن قلقنا البالغ بشأن التقارير عن استخدام القوات ". وأضافت "شخص واحد يومياً 

ات تطبيق يجب أن تخضع جميع حوادث استخدام قو "، وأكدت أنه ""للقوة المفرطة« "اإلسرائيلية
. كما حذرت "القانون للقوة التي نجم عنها الموت أو اإلصابة، لتحقيقات سريعة ومستقلة ومحايدة

عمليات الهدم العقابية لمنازل الفلسطينيين واحتجاز جثامين الشهداء سيزيد من "من أن  "إسرائيل"
 ."تفاقم الوضع

16/12/2115الخليج، الشارقة،   
 

 يحصل على مراجعة لشروط اإلفراج عنهاإلسرائيلي بوالرد  الجاسوس .51
أمرت القاضية في المحكمة الجزائية في مانهاتن كاثرين فورست لجنة اتحادية : رويترز –نيويورك 

بأن تقدم مبررًا إلخضاع الجاسوس اإلسرائيلي السابق جوناثان بوالرد لشروط إفراج مقيدة عقب 
وقالت فوريست إن لجنة اإلفراج  السجن.عامًا أمضاها في  30اإلفراج عنه الشهر الماضي بعد 

خضاع نشاطه على  األمريكية لم تقدم أساسًا قويًا لتبرير إلزام بوالرد بوضع سوار إلكتروني وا 
إذا كانت هناك معلومات سرية قد يكشفها بوالرد، فإن الشروط "الكومبيوتر للمراقبة. لكنها أضافت: 

ت انه إذا لم تكن لديه معلومات سرية، فإنه قد تكون لكنها تابع ."المقيدة لحريته قد تكون ضرورية
هناك حاجة لتعديل شروط اإلفراج عنه. ووصفت قرارها بإعادة قضية بوالرد إلى اللجنة لمزيد من 

 ."الخطوة األولى، واعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة"المراجعة بأنه 
 16/12/2015الحياة، لندن، 

 
 في الضفة الغربيةالموارد الطبيعية استغاللها سبب استثمارات ب تسحبشركة دنماركية  .51

، FPA Pension: قررت شركة التأمين وصندوق التقاعد الخاص األكبر في الدنمارك وكاالت-القدس
الذي تقدر قيمة أمالكه بخمسين مليار دوالر، سحب استثماراتها من الشركة األلمانية الدولية العمالقة 
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بسبب ضلوعها غير المباشر في استغالل موارد طبيعية في  Heidelberg Cementلمواد البناء 
وقالت الشركة الدنماركية في بيان إنها ليست معنية بأن تسهم بأية طريقة في نشاط  الضفة الغربية.

 غير قانوني في األراضي المحتلة في الضفة الغربية.
 16/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"ات غير الحكومية في اشتعال حرب الجمعي": العربي"القدس  .52

وديع عواودة: على خلفية الجدل حول نشاط منظمة "يكسرون الصمت" التي تعنـى بفضـح  -الناصرة 
جرائم االحـتالل ضـد الشـعب الفلسـطيني، تجـددت حـرب الجمعيـات فـي إسـرائيل. فـاليمين يـتهم اليسـار 

وتدعي حركة "ام ترتسو" المختصة بتلقي تمويل فلسطيني، واليسار يسأل عن مصادر تمويل اليمين. 
تنظيمـا فلسـطينيا  أن أمـسبرصد ومراقبة الجامعـات والجمعيـات اإلسـرائيلية اليسـارية فـي تقريـر نشـرته 

 يمول نشاطات حركة "يكسرون الصمت"، بل قام بتمويل نشاط لحركة "بتسيلم". 
ن هنـــاك "تنظيمـــات " فـــإ2015وحســـب تقريـــر "ام ترتســـو" الـــذي جـــاء تحـــت عنـــوان "تقريـــر المـــزروعين 

تنظيمــات لحقــوق اإلنســان، لكنهــا ليســت كــذلك  أوليهــا المجتمــع كتنظيمــات يســارية، إإســرائيلية ينظــر 
وينعتها بـ "تنظيمات مزروعة "ضمن اتهامها بالكيدية والتواطؤ. وتدعي أنها تنظيمات دعائية سياسـية 

نـود الجـيش اإلسـرائيلي وضـد واسـع ضـد المجتمـع اإلسـرائيلي وضـد ج أجنبيتعمل في الداخل بتمويل 
 قدرات الدولة على حماية نفسها في الحرب ضد اإلرهاب". 

والتنظيمــــات التــــي يشــــملها هــــذا االتهــــام فــــي تقريــــر "ام ترتســــو" هــــي: "يكســــرون الصــــمت"، "بتســــيلم"، 
"عدالــــة"، "يــــش ديــــن"، "مركــــز الــــدفاع عــــن الفــــرد"، جمعيــــة حقــــوق المــــواطن"، "اللجنــــة الشــــعبية ضــــد 

أطباء لحقوق اإلنسان"، "حاخامـات لحقـوق اإلنسـان"، غيشـاه"، "بمكـوم"، "محسـوم ووتـش"، التعذيب"، "
"سيحاه مكوميت"، "مدينة الشـعوب"، اللجنـة ضـد هـدم البيـوت"، "زوخـروت"، "تحـالف النسـاء مـن أجـل 

 فرع إسرائيل"، و"خط للعامل".  –السالم"، "من يربح من االحتالل"، "امنستي الدولية 
و" فـــإن العامـــل المشـــترك لغالبيـــة هـــذه التنظيمـــات، باســـتثناء التمويـــل األجنبـــي، هـــو وحســـب "ام ترتســـ

 "الغالف الصوري والمالي "الذي يوفره لها التنظيم األمريكي "الصندوق الجديد إلسرائيل". 
منهـا بـدعم هـذا الصـندوق، ومـن بينهـا أربـع جمعيـات  15جمعيـة ذكرهـا التقريـر، تحظـى  20ومن بين 

عــــائالتهم قانونيـــا، وبعضـــها "هـــاجم اليهـــود فـــي موجــــة  أوي العمليـــات الفلســـطينية دافعـــت عـــن منفـــذ
 اإلرهاب األخيرة". 

 أشـاروتدعي "ام ترتسو" ان الصندوق الفلسـطيني "دائـرة حقـوق اإلنسـان والقـانون الـدولي" فـي رام هللا، 
دات سـلبية بأنـه دفـع لحركـة "يكسـرون الصـمت" مـن أجـل إحضـار إفـا 2015في تقريـره الـذي نشـر فـي 
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ضــد الجــيش. مــع ذلــك تظهــر فــي موقــع "يكســرون الصــمت" قائمــة المتبــرعين لهــا، والموقعــة مــن قبــل 
 محاسب، دون ان يظهر فيها الصندوق الفلسطيني المذكور. 

كمــا تــدعي "ام ترتســو" ان الصــندوق الفلســطيني أبلــغ عــن تمويــل ناشــط يــروج لـــ حركــة "بتســيلم" فــي 
 10بتمويــل تنظيمــات إســرائيلية بمبلــغ  2016يتوقــع قيــام الصــندوق فــي الكنيســت. وحســب التقريــر فإنــه 

ماليـــين شـــيكل. كمـــا يـــدعي التقريـــر ان "عدالـــة" و"جمعيـــة حقـــوق المـــواطن" دافعتـــا عـــن الفلســـطينيين 
صبحي ابو خلفية وشروق دويات بعد طعنهما لمواطنين في القدس المحتلة. كما تعمل جمعية حقـوق 

 ليم الجامعي لألسرى الفلسطينيين. المواطن من أجل إعادة التع
وتعتبــر "ام ترتســو" ان "هــذا التقريــر هــو األشــد خطــورة ضــد التنظيمــات اإلســرائيلية. وضــمن محاولــة 
شــيطنتها لهــا تقــول إنــه بينمــا تقــوم إســرائيل بمحاربــة اإلرهــاب، "يحاربنــا المزروعــون بيننــا". وتمضــي 

هذه الظاهرة". وستبدأ الحركة هذا األسبوع حملـة بتهديداتها "سندرس عاجال خطواتنا من أجل اجتثاث 
 ضد عشرين منظمة حقوقية إسرائيلية تحت شعار "المزروعون". 

وتوجه رونين شوفال، رئيس المجلس األكاديمي للسياسة القومية وأحد مؤسسي "ام ترتسـو" إلـى رئـيس 
الي للحركـــــة الحكومـــــة مطالبـــــا بحظـــــر جمعيـــــة "يكســـــرون الصـــــمت"، كمـــــا تـــــم بالنســـــبة للجنـــــاح الشـــــم

اإلسالمية. ويدعي في رسالته أن "يكسرون الصمت" تعمـل منـذ سـنوات فـي الـبالد والخـارج وتهـدر دم 
 الجنود وتعمل بشكل حثيث من أجل نزع شرعية إسرائيل على الحلبات الدولية. 

مــن أعضــاء األكاديميــة علــى عريضــة مؤيــدة لجمعيــة "يكســرون الصــمت"، مــن  150فــي المقابــل وقــع 
لفـــائزون بجـــوائز إســـرائيل، البروفيســـور يـــورام بيلـــو، والبروفيســـور ســـامي ســـموحة، والبروفيســـور بيـــنهم ا

ابراهــام دورون، والبروفيســور ابيشــاي مرجليــت، والبروفيســور غــابي ســلومون. وجــاء فــي العريضــة ان 
نما على العكس، من أجلهم، ومن أجل أهـداف سـامية  عمل الجمعية ليس موجها ضد جنود الجيش وا 

 . وأكدوا أن المجتمع الديمقراطي يجب ان يكون منفتحا لالنتقاد ومستعدا لتحسين طرقه".أخرى
 "نفخر بمصادر تمويلنا"

وفــي تعقيبهــا علــى تقريــر "ام ترتســو" قالــت جمعيــة "بتســيلم" إنهــا تفخــر بالتمويــل الــذي تحصــل عليــه 
التــي تخفــي هويــة  وستواصــل عملهــا مــن أجــل توثيــق وكشــف موبقــات االحــتالل رغــم انــف "ام ترتســو"

 مموليها، وهي آخر من يمكنها الوعظ على الشفافية. 
وجــاء مــن تنظــيم "يــش ديــن" ان "ام ترتســو، الحركــة التــي حــددت المحكمــة بأنهــا تحمــل طابعــا فاشــيا، 
تواصل تكرار ادعاءاتها كجزء من حملة نزع الصورة اإلنسانية والشرعية لتنظيمات حقوق اإلنسان في 

ل ضــد خــرق حقــوق اإلنســان المتواصــل والمؤسســاتي لحقــوق الفلســطينيين، وتتحــدى إســرائيل التــي تعمــ
 حكومة إسرائيل.



 
 
 
 

 

 37 ص                                              3784 العدد:        16/12/2015األربعاء  التاريخ: 
  

 %95في المقابل نشرت حركة "سالم اآلن" أمس تقريرا يقول انه تم خالل العقد األخير إخفاء مصدر 
 يحـوال إخفاءمن أموال الجمعيات اليمينية عن الجمهور. والحديث، حسب المصطلحات المالية، عن 

ليهـــا تقريـــر ســـالم اآلن، هـــي: راصـــد المنظمـــات غيـــر إمليـــون شـــيكل. والجمعيـــات التـــي يشـــير  565.7
 الحكومية، ومجلس المستوطنات وأم ترتسو" و"العاد" و"رجابيم" و"لجنة مستوطني السامرة" وغيرها. 
ل وحســب نتــائج التقريــر فــإن ســبب عــدم الشــفافية هــو الــنقص الكبيــر فــي تقــارير بعــض المنظمــات حــو 

مصــادر دخلهــا، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــي شــكل الســماح لهــذه الجمعيــات بتلقــي األمــوال مــن 
 الخارج، تحت غطاء التنظيمات األجنبية غير الملزمة بالتبليغ عن مصادرها المالية. 

وتشير معطيات أخـرى وردت فـي التقريـر إلـى أمـوال الجمهـور التـي تصـل إلـى هـذه الجمعيـات، حيـث 
 اإلقليمــيييشــاع والمجلــس  إقليمــييــة األمــوال علــى شــكل "مشــاركات". وادعــى مجلــس ليهــا غالبإتصــل 

االدعــــاءات كاذبــــة، وان المجلســــين يعمــــالن بشــــفافية وتقاريرهمــــا الماليــــة مفتوحــــة أمــــام  أنشــــومرون 
الجمهـــور ومنشـــورة علـــى موقـــع مســـجل الجمعيـــات. وطـــالبوا فـــي المجلســـين حركـــة ســـالم اآلن بكشـــف 

تعمــل بشــفافية تامــة وتحــول إلــى مســجل الجمعيــات  إنهــاادعــت جمعيــة "العــاد" مصــادر تمويلهــا. كمــا 
والقــوانين. كمــا قالــت جمعيــة "ريغــف" إنــه يســرها بــأن تكــون جــزءا مــن  األنظمــةتقاريرهــا الماليــة حســب 

 اللعبة الديمقراطية في إسرائيل كتنظيم مجتمع مدني تفاخر به إسرائيل.
 مشروع قانون ضد الجمعيات اليسارية

ذلــك يســعى النائــب يــوآب كــيش )ليكــود( إلــى طــرح مشــروع قــانون يعــرف الجمعيــات التــي تحظــى  ىإلــ
بدعم من دول أجنبية بأنهـا جمعيـات "مزروعـة" مـن قبـل الكيـان الـداعم، متسـاوقا بـذلك مـع منظمـة "إم 
 ترتســو" اليمينيــة. ويفــرض مشــروع القــانون واجــب التبليــغ عــن "المــزروعين" ومنــع التعــاون بيــنهم وبــين
مكاتــب الحكومــة والجــيش، ويمــنح للجهــات الرســمية وللجمهــور أدوات لمواجهــة "النيــل مــن الديمقراطيــة 

 ودفع نزع شرعية إسرائيل من الداخل من قبل جهات ممولة من كيانات سياسية أجنبية". 
ألــف شــيكل علــى تنظــيم "مــزروع" يخــرق واجــب التبليــغ عــن  100ويقتــرح القــانون فــرض غرامــة قيمتهــا 

مــن  أوعمــل هــو  إذاتمويلــه. ويمــنح مســجل الجمعيــات حــق الســعي إلــى تفكيــك تنظــيم كهــذا  مصــادر
 يعملون فيه بشكل معاد للدولة".

 16/12/2015القدس العربي، لندن، 
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 حماس.. ضرورات المراجعة والتقييم .53
 مؤمن بسيسو

حركة حماس التي مرت النطالقة  28الحركات الكبرى ال تخشى المراجعة والتقييم، لذا فإن الذكرى الـ
منتصف الشهر الجاري تشكل فرصة مواتية لتقييم العمل واألداء في ظل األخطاء والمنزلقات التي 

 أصابت الحركة في السنوات األخيرة.
ال تتسع المساحة المحدودة للمقال لتقييم حركة بحجم ووزن حركة حماس التي عاشت تحوالت كبرى 

انطالقتها وحتى اليوم، وأحدثت أثرا كبيرا في حياة الشعب  في التفكير السياسي والجهادي منذ
الفلسطيني ومسارات قضيته الوطنية إال أن جالل اللحظة التاريخية التي تمر بها حماس يفرض 
علينا اإلشارة إلى أبرز مواضع الخلل واإلخفاق في مسيرتها، فضال عن توجيه العديد من النصائح 

 قع المعاش.األساسية المستمدة من رحم الوا
 

 أخطاء ومنزلقات
 لعل أبرز هذه األخطاء والمنزلقات تتمثل في التالي:

 أوال: السقوط في فخ االنقسام
 2007ال يجادل كثيرون في أن االحتراب الداخلي الذي سبق أحداث االنقسام األليمة منتصف عام 

حماس الجديدة في كان مفتعال، وأن فصوله قد حبكت بعناية عبر توجيه خارجي إلفشال تجربة 
الحكم آنذاك، إال أن االضطرار إلى المعالجة األمنية الموضعية ذات الظرف الزمني المحدود التي 
تستهدف تطهير بعض الجيوب والمجموعات المتمردة شيء، والحسم األمني الشامل المتبوع بحسم 

 سياسي واضح شيء آخر تماما.
كان واضحا  2006النتخابات التشريعية مطلع عام منذ اللحظة األولى التي أعقبت فوز حماس في ا

أن الحركة قد ولجت معتركا صعبا لم تخبر تضاريسه وتعرجاته من قبل، وأن قدرتها على مجابهة 
 الصعوبات المتولدة عنه تبدو بالغة المحدودية والضعف.

ن دون أي ويتعلق ذلك خصوصا بانتقالها الفجائي من مقاعد المعارضة إلى تبوؤ مقاليد الحكم م
تهيئة أو مقدمات، مع ما يعنيه ذلك من توقعات طبيعية بنشوء إشكاليات ذات بال تتعلق بمدى 
مرونة تسليم الحكم واإلدارة من قبل حركة فتح التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، وتوقن 

 بأنها صاحبة مشروع نشأة وتأسيس السلطة واألحق بتولي أمرها من دون منازع.
م تدرك حماس أن الوضع الفلسطيني الداخلي يسير على رمال متحركة، وأن األلغام المنزرعة في ل

مفاصله وجنباته المختلفة كفيلة بتفجير الموقف بين عشية وضحاها، وأن أصول الحكمة تقتضي 
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الدراسة المتأنية لكل خطوة وموقف بعيدا عن االنجراف في دوامة المخطط الذي رسمه البعض 
 ها في أوحال مستنقع الفتنة الداخلية.لتوريط

وهكذا انجرفت الحركة بعفوية مفرطة وراء سياقات األحداث من دون تمحيص كاف لتجد نفسها في 
كل لحظة أمام وقائع جديدة غير متوقعة، وتنتهي بها األمور في نهاية المطاف إلى السيطرة على 

 غزة عسكريا في ساعات معدودات.
سئلة كثيرة حول سر التهاوي السريع للقوات األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وبطبيعة الحال تبرز أ

في ذلك الوقت، إال أن ذلك يبدو هينا أمام السلوك الالحق الذي أحال الحسم األمني الحاصل إلى 
حسم سياسي ترتبت عليه تداعيات كبرى دفعت القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراءها ثمنا 

 ال سنوات البؤس والحصار والعدوان الماضية.باهظا طو 
 

 ثانيا: ضعف الحكم واإلدارة
منذ انخراط حركة حماس ضمن إطار النظام السياسي الفلسطيني عقب فوزها في االنتخابات 

وجنوح النظام  -إقليميا ودوليا-وما أعقب ذلك من تداعيات سياسية  2006التشريعية مطلع عام 
واستدعاء  -خصوصا في قطاع غزة-الحصار على الشعب الفلسطيني  اإلقليمي والدولي نحو فرض

شروط "الرباعية" المعروفة كان واضحا أن الحركة قد دخلت عمليا في عنق الزجاجة، وأن المأزق 
 الذي تواجهه في كفة، وكل ما واجهته الحركة سابقا من مآزق في كفة أخرى.

ام السياسي الفلسطيني على كون ذلك وسيلة تأسست قناعة حماس من وراء انخراطها في صلب النظ
دارة شؤونهم اليومية وتغطية ظهر المقاومة سياسيا، فيما تبقى  من وسائل التخفيف عن الناس وا 

الستعادة الحقوق  االستراتيجيالمقاومة حجر الزاوية ضمن المشروع الفلسطيني النهضوي، والخيار 
 المشروعة واألرض السليبة.

في العمل الحكومي، وما واجهته من ظروف قاسية وتحديات على مختلف لكن انغماس الحركة 
الصعد ولد لديها قناعة كاملة أن األمر ليس سهال كما تصورته في البداية، وأن ولوجها إلى مرحلة 

كفيل بإصابتها  -2007خصوصا في مرحلة ما بعد سيطرتها على قطاع غزة عام -الحكم المباشر 
 لم تكن ضمن أجندتها الوطنية وحساباتها الحزبية. بالكثير من الخسائر التي

وفعل ضعف الخبرة السياسية واإلدارية لحركة حماس في إدارة شؤون الحكم على مستوى التعاطي 
مع القضايا السياسية والخدماتية المختلفة فعله في الحركة، مما جعلها في مرمى نقد شرائح مهمة من 

الذين وضعوا أداء الحكومة التي شكلتها الحركة على المقصلة،  المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة
وحاكموا تجربة الحركة انطالقا من الصعوبات الكبرى التي أصابت الوضع االقتصادي وقسوة 
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الظروف المعيشية التي عايشها أهالي القطاع في مرحلة الحصار الذي أعقب سيطرة الحركة على 
 مقاليد األمور هناك.

 
 االستراتيجيالظهير  ثالثا: فقدان

ليس من المبالغة في شيء القول إن حماس قد فقدت سندا أساسيا وظهيرا قويا إثر انهيار العالقة مع 
إيران عمليا بفعل فك االرتباط مع النظام السوري، وبالتالي توقف الدعم المالي اإليراني الذي تجاوزت 

 على القطاع سنوات طويلة. به الحركة جزءا كبيرا من آثار الحصار المالي المضروب
ولعل المعضلة التي واجهت الحركة آنذاك تكمن في خطأ الحسابات السياسية التي رسمتها على 
-إيقاع التضاريس المتقلبة التي أفرزها واقع الثورات العربية، وجنوحها نحو اتخاذ مواقف مبدئية 

ب مع خصوصية القضية لم تترك لها أي فسحة أو هامش سياسي بما يتناس -قطعية ونهائية
الفلسطينية، وضرورات الحفاظ على حدود التواصل وتحشيد الدعم من لدن القوى الفاعلة في األمة 

 ومكوناتها المختلفة.
وجاءت التحوالت المتسارعة التي طرأت على الساحة المصرية على إثر االنقالب على جماعة 

ك حماس بال أي داعم أو ظهير اإلخوان، وضعف إدارة حماس لملف العالقة مع مصر لتتر 
 حتى اليوم. استراتيجي

 
 رابعا: تزعزع المكانة الداخلية

لم تعش حماس عالقة غير سوية مع شرائح مهمة من الجماهير داخل قطاع غزة كما هو الوضع 
 اليوم، ولم تعش ظروفا صعبة على أرض الضفة الغربية كما هو الحال اليوم.

عدد كبير من أبناء القطاع الذين حاكموا تجربة الحركة وممارساتها  فقد فعلت تجربة الحكم فعلها في
 اإلدارية في سياقات موضوعية بحتة بعيدا عن المؤثرات الخارجية التي تجسدت في ثوب الحصار.

وعلى الرغم من قناعة هؤالء بوجاهة موقف حماس في مواجهة الحصار فإنهم ينكرون عليها 
كم وسياسة أمور الناس في ظل استمرار الحصار الشرس الذي اإلصرار على التصدي لتجربة الح

 أحال حياة أهالي القطاع إلى جحيم ال يطاق.
ومع كل يوم كانت تمضيه حماس في الحكم كان رصيدها الشعبي يتناقص باطراد كونها من يتحمل 

 مسؤولية العجز عن تقديم الخدمات الناس في ظل اشتداد الحصار.
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جديدة عقب إبرام اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني من  بل إن حماس واجهت أزمة
خالل أزمة رواتب موظفي حكومتها السابقة الذين طمأنتهم باألمان الوظيفي في الوقت الذي أعلنت 

 فيه حكومة التوافق خضوعهم لمعايير البحث القانوني والهيكلة اإلدارية.
في عالقتها مع المواطنين، بل طال األمر قطاع  فوق ذلك، فإن حماس أهملت معايير العدالة

 الموظفين في حكومة هنية السابقة الذين يشكل عناصرها أغلبيتهم الساحقة.
 

 نموذج مغاير
لذا تحتاج حركة حماس إلى تقديم نموذج وطني راق ومسؤول مغاير لما كان عليه الحال سابقا، لعل 

ة السياسية لحركة حماس على مدار المرحلة أحد أهم أشكال الخلل التي نخرت في صلب التجرب
 الماضية تكمن في أخطائها المتكررة وضعف استجابتها لنصح الناصحين.

ال نريد لتجربة حماس اليوم أن تنهار، وال لمشروعها أن ينكسر، فقوتها كما قوة فتح هي قوة للشعب 
 واألمة، وضعفها ضعف للشعب واألمة.

ي قدمت فيه حماس إسهامات مشرفة، لكننا نطرق أساسا الجانبين ال نتحدث عن الجانب المقاوم الذ
 السياسي واإلداري اللذين اعتورهما الكثير من أوجه الخلل والقصور.

من الصعب إقناع الجماهير بمدى جدية وأهلية التجربة السياسية لحماس مستقبال بعيدا عن تقديم 
ارها تصويب الخلل وتقويم األداء ووضع مقاربة وطنية جديدة واضحة وصريحة ومكشوفة يتم في إط

 األمور في نصابها على أساس وطني سليم.
من السهل تبسيط األمور ووضعها في قالب سياسي بحت، والقول بضخامة الهجمة التي تشن ضد 
الحركة وسلطتها الحاكمة، وصعوبة إحداث المكاشفة الصريحة والتقويم العلني وفقا للتقاليد واألصول 

عدم الرغبة في إظهار األخطاء وأشكال القصور على رؤوس األشهاد كمبرر للتهرب من الوطنية، و 
 االستحقاقات الوطنية والنزول عند مقتضيات المساءلة المطلوبة والعالج المنشود.

إن حماس اليوم تعيش تجربة لها استحقاقاتها التي ال يمكن تجاوزها إن أرادت أن تكرس انتقالها من 
لمعروف إلى اإلطار الحاكم المسؤول عن حياة ومصير الشعب الفلسطيني، لكنها اإلطار الحركي ا

ما زالت تحمل العقلية الحركية الضيقة في التعاطي مع الشأن العام ومسألة الحكم واإلدارة، وتنسى 
 أن التصدي لشؤون الحكم يضع أصحابها تحت مطرقة الحساب والمساءلة الشعبية على الدوام.

اسية الظروف ودقة األوضاع، لكن خوض معترك الحكم واإلدارة، وتقلد المسؤولية ال خالف على حس
عن حياة ومصير الناس، وما يتطلبه ذلك من التزام صارم بمقتضيات القانون شيء، والبقاء في 

 مقاعد المعارضة شيء آخر تماما.
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 نصائح واجبة

طي صفحة االنقسام البغيض مع النصيحة األولى تتمثل في استفراغ الوسع وبذل كل ما من شأنه 
حركة فتح، حتى لو اضطرت حماس لتقديم تنازالت حزبية، ألن التنازل الحزبي لصالح الوطن يشكل 
عنوان الفضيلة وذروة التالحم مع هموم ومصالح الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا بالغة القسوة في 

 قطاع غزة على مختلف المستويات.
ية في إيالء األهمية القصوى للتواصل وبسط جسور اإلخاء والوداد مع فيما تكمن النصيحة الثان

الناس، والحرص الدائم على حل مشاكلهم وتخفيف معاناتهم الكبرى جراء الحصار والعدوان 
 اإلسرائيلي.

أما النصيحة الثالثة فتركز على تعزيز البعد التربوي ضمن أجندة أولوياتها التنظيمية الداخلية، وضخ 
الكفاءات المدربة في دواليب العمل التربوي، ألن عوائد الجهد والعمل التربوي قد تراجعت  مزيد من

بوضوح في غمرة انغماس الحركة في العمل السياسي، وهو ما وجد تجسيداته السلبية على أرض 
 الواقع.

طوال النصيحة الرابعة تعنى بأهمية استخالص العبر من العثرات ونقاط الخلل إبان تجربة الحكم 
السنوات الماضية، خاصة لجهة إنفاذ معايير العدالة وعدم المساس بالحريات العامة في المجتمع 

 الغزي.
وتكمن النصيحة الخامسة في إحداث مراجعة جدية لملف العالقة مع مصر، بما يعمل على ترطيب 

 الي القطاع.األجواء معها، ويقود إلى بلوغ خالصات مرضية تطوي صفحة األزمة وتنهي معاناة أه
وتتعلق النصيحة األخيرة لحماس بضرورة استعادة الثقة التنظيمية الداخلية لعناصرها عبر مراجعة 
أسس ومعايير العدالة داخل الحركة، ألن سالمة ومتانة الصف الداخلي تشكل الركيزة األولى 

 لمواجهة سائر التحديات التي تواجه الحركة هذه األيام.
جزئي لحالة حماس ونصائح سريعة لحل مشكالتها الراهنة، وهو ما  ما سبق يعبر عن تشخيص

ينبغي على الحركة استدراكه والعمل بمقتضياته من دون أي تأخير للخروج من المأزق الراهن بأقل 
 الخسائر والتكاليف.

 15/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 لبنان.. الوحدة حول فلسطين .54
 معين الطاهر

ان على ما هي عليه، وال تتزحزح مكونات الطبقة السياسية إال بمقدار طفيف. لم تبقى األمور في لبن
ذا كان وجود المقاومة  تفلح المحاوالت السابقة لتحقيق تغيير أساسي في بنية النظام اللبناني، وا 

م قد شجع أطرافًا في الحركة الوطنية اللبنانية على المطالبة بتغيير بنية النظا 1982الفلسطينية قبل 
الطائفي، وأطرافا إسالمية تقليدية على محاولة إجراء تعديالت من داخل البنية الطائفية للنظام، إال 
أن استمرار النزاع األهلي، بعد الخروج الفلسطيني من بيروت، والذي امتد من اقتتال بين الطوائف 

وبعد رحيله، إلى  إلى نزاع دموي داخل كل طائفة، قبل أن يستقر األمر، وفي ظل النفوذ السوري،
(، مع تعديالت طفيفة تتالءم مع موازين 1989إعادة تشكيل الطبقة السياسية، وفق اتفاق الطائف )

ن كانت لم تتجاوز البنية التقليدية للنظام اللبناني، لكنها أسفرت عن استبدال بعض  القوى اإلقليمية، وا 
رب األهلية، وتمّكنت من استبعاد رموز اإلقطاع السياسي التقليدي بنخٍب نمت في ظل ظروف الح

 الطائفي ومعادالته نفسه.  واالنتماءقيادات تقليدية سابقة. ولكن، من المنظور 
ما زال لبنان مقسمًا بين معسكرين، يحظيان باستقطاب واسع بين الجمهور، ويعطل انتخاب رئيس 

س الوزراء. وتالحقه للجمهورية التي انتقلت صالحياته، في ظل شغور المقعد الرئاسي، إلى مجل
مشكالت متعددة ناجمه عن التصاقه التاريخي بالشقيقة سورية، وتدخل بعض مكوناته في حربها 
المشتعلة بذرائع مختلفة، أقلها حماية محور المقاومة، فيما يعجز عن إيجاد أماكن لطمر نفاياته التي 

نفايات اآلخرين في  تراكمت في شوارعه. وتفتق الحل العبقري عن رفض كل طائفة أن تدفن
منطقتها، وكأن لسان حالها يقول إن كاًل أْولى برائحته، في وقت كشف الحراك الشبابي الطموح عن 

دوالرًا  70كلفة التخلص من النفايات في لبنان تزيد  فضائح وفساد كبير في ملف النفايات، أقلها أنّ 
رق مسؤولون في المخابرات السورية في في الطن الواحد عن الكلفة العالمية، وكان يتقاسم هذا الفا

 لبنان مع متنفذين آخرين. 
في لبنان، الكل مهموم ومشتغل في السياسة، إذا جلست في مقهى، تستمع مرغمًا عنك إلى حوار 
صاخب على الطاولة المجاورة، كما ال يبخل عليك سائق التاكسي بآرائه ونظرته إلى ما يجري في 

النخب المثقفة، في غالبيتها، بمن فيهم الذين كانوا رفاقًا في النضال، لبنان والمنطقة. الالفت أن 
وتجمعهم تنظيمات وأحزاب واحدة، تتجاوز نظرتها الواقع المحلي إلى رؤى عالمية، تنادي بالحرية 
ْن يعبرون عن مصالحها بطريقة أكثر ثورية، مستمدة من  والعدالة، جذبتهم مناطقهم وطوائفهم، وا 

ة، مع محاولة منحها تنظيرات سياسية تقنعهم بأنهم، ومن موقعهم الجديد، ما زالوا خبراتهم السابق
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أوفياء لماض نضالي قديم، على أن الخالف مع الرفاق السابقين في مواقعهم الجديدة ال يفسد الود، 
 بقدر ما يضفي على الحوار إثارة واهتمامًا أكبر. 
ائفه ومناكفات أبنائه وحواراتهم الحادة، عندما تتصدر فجأة يختفي لبنان القديم الجديد وخالفاته وطو 

فلسطين األنباء. شهدت ذلك عند الجميع، وفي لقاءات في كل المناطق. لم أسمع فيها رأيًا مختلفًا 
عن اآلخر، حتى تكاد تحسب أن لبنان بأسره توحد حول فلسطين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، وأن 

ناطقية والطائفية والمذهبية بلمحة عين، وعادوا إلى سيرتهم األولى. األخوة والرفاق تخلصوا من الم
وعندما حدث التفجير اإلرهابي في برج البراجنة، وحاول نفر قليل اإليحاء بأن اإلرهاب التكفيري 
انطلق من المخيم الفلسطيني القريب، تصدى له الجميع بسرعة ووضوح، وشوهدت قيادات في مكان 

تمنع اندالع فتنة كبرى، وهو ما أكدته تحقيقات األمن اللبناني الذي تمّكن، التفجير تنفي ذلك، و 
 بسرعة قياسية، من القبض على أفراد الشبكة اإلرهابية. 

أما أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وسكانها، فما زال أهلها الفلسطينيون يعانون من حرمانهم 
والت وزير العمل اللبناني األسبق، طراد حماده، في من الحقوق األساسية في العمل، ولم تفلح محا

منحهم مثل هذه الحقوق. ال يستطيع الفلسطيني الالجئ أن يعمل طبيبًا أو مهندسًا أو محاميًا أو 
ة، قبل ثالث سنوات، من صيدالنيًا، وعشرات المهن األخرى. تخرج نجل صديق في مخيم القاسميّ 

بضعة أشهر في منظمة من المجتمع المدني، ثم جاءها جامعة عريقة، ولم يستطع أن يعمل سوى 
، ففقد وظيفته. وسمعت من السفير الفلسطيني في %3قرار بأن ال تزيد نسبة العاملين األجانب عن 

لبنان، أشرف دبور، وقيادات فلسطينية، عن أعداد مرعبة عن معدالت الهجرة الفلسطينية من 
إلى المخيمات الفلسطينية من سورية، هاجر منهم  ألف الجئ فلسطيني قدموا 90المخيمات، فمن 

آالف شاب شهريًا، ما أحدث مشكالت  5ألفا. وال يقل معدل هجرة أبناء المخيمات عن  60نحو 
اجتماعية متعددة، من أبرزها العنوسة التي يحاول بعضهم حلها بالزواج المبكر، حيث ترتبط الفتاة 

تظاره إلى حين استقراره في بلد المهجر، وتمّكنه من صغيرة السن بالشاب المهاجر، وتبقى في ان
 إحضارها، بعد ترتيب أوراقه، ما قد يستغرق سنوات. 

طرق الهجرة ومنافذها متعددة، ويتحّكم السماسرة والمهربون في معظمها، وتنذر بتفريغ المخيمات 
فق الحياة الكريمة الفلسطينية في لبنان من أهلها، وتنعدم فرص العمل للفلسطينيين، مع انسداد أ

لى وقت قريب، لم تكن قيادة منظمة التحرير تعطي المخيمات في لبنان االهتمام الذي  أمامهم. وا 
يستحق، إذ اعتقدت أنه يمكن، ببساطة، تسليم األمن في المخيمات الفلسطينية لقوى األمن اللبنانية، 

بناني وتداخالته، وعدم جاهزيته وتسليم السالح المتبقي للسلطات، وغابت عنها تعقيدات الوضع الل
لمثل هذه الخطوات. ترافق ذلك مع تهاون السلطات الفلسطينية في حل مشكالت الحقوق االجتماعية 
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واإلنسانية لالجئ الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العمل، مع تدني الخدمات االجتماعية والصحية في 
تعديل الرواتب بما يعادل هذا التراجع، هبط  المخيمات. ونتيجة انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وعدم

دوالرًا!، ومثله رواتب العاملين في الدوائر المختلفة. لم  20مخصص أسرة الشهيد إلى ما يعادل 
تلتفت السلطات الفلسطينية إلى هذا األمر إال حديثًا، بعد أن شهدت مخيمات الشمال سيطرة 

أدى إلى تدمير المخيم كاماًل وتهجير سكانه، وبعد  مجموعات فتح اإلسالم على مخيم نهر البارد، ما
أن تحول مخيم عين الحلوة في الجنوب إلى مربعات منقسمة، تعج بالحواجز والمتاريس التي يتحّصن 
خلفها مجموعات تكفيرية مختلفة، تأوي مطلوبين لبنانيين عديدين للسلطات، على خلفية أحداث 

 حلوة يكاد يواجه مصيرا مماثال لنهر البارد. وقعت خارج المخيم، ما جعل مخيم عين ال
ساعد على الوصول إلى هذه الحال تخلي السلطات الفلسطينية عن مسؤولياتها األمنية واالجتماعية 
فترة طويلة، مع أن المسؤولين الفلسطينيين يؤكدون أنهم انتبهوا إلى خطورة ما يجري في المخيمات 

لجته، خصوصًا في مخيم عين الحلوة، التجمع الفلسطيني في لبنان، وأنهم اتخذوا إجراءات لمعا
األكبر في لبنان، وتجنيبه مصيرًا مماثال لمصير مخيم نهر البارد. لكن األمر ليس بهذه السهولة، 
نتيجة تشرذم العاملين في حركة فتح واختالفهم، ودخول المطرود من الحركة، محمد دحالن، على 

االجتماعية وبعض الكوادر في صيدا وبيروت، وتراجع أداء خط المخيمات من بوابة المساعدات 
الفصائل الفلسطينية، وتأثيرات االنقسام الفلسطيني المستمر، إضاقة إلى تداخالت الوضع اللبناني 

، احتضنت المخيمات الفلسطينية 2006في حرب   في الوضع الفلسطيني، وانعكاس خالفاتهم عليه.
لها، كما أقيمت مراكز إيواء في المدارس، ووضعت سيارات اإلسعاف مئات العائالت الجنوبية في مناز 

وطواقمها بتصرف المقاومة، وتكفلت مخابز مخيم الرشيدية بتوفير الخبز اليومي للمقاتلين واألهالي. 
وعزز ذلك من األلفة القديمة بين المخيمات وأهل الجنوب اللبناني، وساهم في تبديد سحٍب كانت عالقة 

ت. وأثبت ذلك أن مواجهة العدو الصهيوني توحد الجميع، وتجب أي سلبيات وشكوك من مرحلة مض
 وخالفات، كما يجتمع، اليوم، كل رفاق األمس على موقف موحد من فلسطين وانتفاضتها. 

وذلك يستلزم نظرًة أبعد من مختلف القوى، ال أظنها تبلورت، أو خرجت عن اإلطار السياسي النظري 
ه إزاء تطورات االنتفاضة على الساحة الفلسطينية. ومن شأن هذه االنتفاضة تجاه ما ينبغي عمل

المباركة أن تعيد فلسطين قضية مركزية إلى األمة العربية، وقد تكون طوق النجاة باتجاه الخالص من 
الفتن واالنغماس في الحروب األهلية، وتسرع اللجوء إلى الحلول السياسية الداخلية، وسيلة وحيدة 

ظ على وحدة األمة بكل مكوناتها، بعيدا عن االستبداد والتكفير واإلقصاء والفساد، تمهيدا لمواجهة للحفا
 خطر أعم وأشمل. حينها، علينا أن نتوقع دورًا مختلفا للبنان ولجنوبه، باتجاه فلسطين.
 16/12/2015، العربي الجديد، لندن
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 إشارات تقارب بين أردوغان ونتنياهو .55
 حلمي موسى

اإلسرائيلية التي  -ي األيام الماضية إشارتان تطفحان باألهمية، وتتصالن بالعالقات التركية أطلقت ف
 التركية.« مرمرة»تدهورت بعد اقتحام قوات إسرائيلية لسفينة 

وكانت اإلشارة األولى ما قاله رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمام لجنة االقتصاد في 
مبعوثًا خاصًا إلى تركيا لمناقشة مسألة تصدير الغاز. أما اإلشارة الثانية  الكنيست، بأنه سيرسل

فكانت إعالن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تطبيع العالقات مع إسرائيل من شأنه أن يحمل 
 الخير للطرفين.

، بسبب وكانت جهات إسرائيلية عديدة قد أوحت لنتنياهو بأن الوقت حان إلصالح العالقات مع تركيا
إثر انسحاب مصر من « لفيتان»أزمتها مع روسيا من ناحية وجراء تفاقم أزمة تطوير حقل 

 المفاوضات بشأن الغاز مع إسرائيل.
ومن الواضح أيضًا أن األزمة مع روسيا، وحاجة تركيا القديمة للغاز اإلسرائيلي، حفزت أردوغان 

أن الواليات المتحدة، التي لعبت على  على التحرك في هذا الشأن. ولكن من المنطقي االفتراض
اإلسرائيلية لها  -مدى األعوام األخيرة دورًا محوريًا في الجهود إلصالح وتطبيع العالقات التركية 

دخل في الموضوع. وليس مستبعدًا أن التصريحات من الطرفين قد تكون مرتبة ضمن مسعى مستتر 
 .يــقوم به الطــرفان مباشــرة أو عبر طرف ثالث

فرغبة نتنياهو في إقرار صيغة الغاز في الكنيست، والتي اصطدمت أمس األول بإصرار لجنة 
 52االقتصاد على رفض االلتفاف على قرار المسؤول عن منع االحتكارات، عبر االستناد إلى البند 

رار بأن الذي يعطي مبررًا أمنيًا لهذا االلتفاف، تبدو جامحة. وقد برر هو ورجاله اإلصرار على اإلق
تصدير الغاز يفتح أمام إسرائيل فرصة إلنشاء عالقات سياسية وثيقة مع دول المحيط ويعزز مكانتها 

 الدولية.
ومع ذلك، في إسرائيل وتركيا قيادة تّدعي الحرص الشديد على الكرامة القومية، ومستعدة الفتعال 

التركية حتى  -ات اإلسرائيلية إشكاالت إلظهار هذا الحرص. وقد أعاق ذلك حتى اآلن تسوية العالق
بعدما اضطر نتنياهو، بضغط من الرئيس األميركي باراك أوباما، لالعتذار شخصيًا وعلنًا عن 

كما أن االشتراطات التركية بربط التسوية وتطبيع العالقات برفع الحصار «. مرمرة»اقتحام سفينة 
بنودها مبرمة منذ أكثر من عام، وكانت  اإلسرائيلي عن غزة ال تزال تعرقل التسوية، التي معروف أن

 بانتظار موافقة نتنياهو عليها.
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وفي كل حال فإن إسرائيل الرسمية تجنبت في اليومين األخيرين التعقيب على كالم أردوغان بشأن 
الخير في تطبيع العالقات بين الدولتين. وثمة في إسرائيل من يحاول اإليحاء بأن األتراك يركضون 

عن مصادر سياسية إسرائيلية « يديعوت احرونوت»ويطلبون الرضى منها. ونقلت خلف إسرائيل 
الكرة في الملعب التركي. فنحن اعتذرنا، وعلى استعداد أيضا لتقديم تعويضات. وعلى »قولها إن 

أردوغان الكف عن إزعاجنا بالحديث عن إزالة الحصار عن غزة، ألن تركيا تعرف أنه ليس ثمة 
وتضيف المصادر السياسية اإلسرائيلية أنها «. دفع ثمن لتطبيع العالقات حصار ونحن ال ننوي

تلحظ رغبة تركية في تطبيع العالقات منذ تفاقم أزمة إسقاط الطائرة الروسية، حيث تبدي أنقرة رغبتها 
 في مد أنبوب من الحقول البحرية اإلسرائيلية إلى تركيا ومنها إلى أماكن أخرى في العالم.

ك، تنظر تركيا بقلق إلى تنامي العالقات اإلسرائيلية مع المحور اليوناني )اليونان وفضال عن ذل
وقبرص اليونانية( في كل ما يتعلق بالغاز. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الشهر المقبل مع نظيره 
اليوناني ألكسيس تسيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس للبحث في مسائل الغاز وتصديره. 
ويخشى األتراك، وفق المصادر اإلسرائيلية، أنهم إذا لم يتصرفوا بسرعة فسوف يخسرون على حد 

 مع إسرائيل. االستراتيجيةسواء الغاز والعالقات 
وخلف االعتبارات السياسية واألمنية في مسألة الغاز أيضا مصالح اقتصادية كبيرة. فشركات الطاقة 

بقوة على استغالل اللحظة الراهنة واإلعالن عن تطبيع التركية واإلسرائيلية تحث الحكومتين 
التركية ستنعكس على قطاع الطاقة، فإن أنقرة ترى في  -العالقات. وألن عواقب األزمة الروسية 

الغاز اإلسرائيلي مخرجًا وفرصة إلصالح العالقات مع تل أبيب. ويقول رجال أعمال إسرائيليون، 
 «.قون إلنهاء األزمة مع إسرائيل وتحقيق تقدم بشأن الغازاألتراك توا»ضالعون في األمر، إن 

ويحاول مسؤولون محيطون بنتنياهو إبداء الدالل في هذه المسألة. وقد أشار مسؤول إسرائيلي رفيع 
ينبغي هنا إجراء تحليل استراتيجي معمق جدًا، بسبب أن األمر يتعلق بمعادلة مع »المستوى إلى أنه 

، قبرص، اليونان، مصر وروسيا. ال ينبغي التسرع. ثمة مبررات لهذه ست دول: إسرائيل، تركيا
 «.الوجهة أو تلك

وفي كل حال، فإن األميركيين يحثون إسرائيل وتركيا على التقدم نحو تطبيع العالقات. وكانت أميركا 
 هي من حثت على مشاركة وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس لحضور مؤتمر الطاقة في تركيا،
حيث أعلن أنه ليس ثمة ما يمنع بيع الغاز لتركيا. لكن شتاينتس بضغط من نتنياهو لم يحضر 

 المؤتمر.
وليس صدفة أن شتاينتس كان الوزير اإلسرائيلي الوحيد الذي علق على كالم أردوغان األخير بشأن 

بشأن رغبته  أنه ال ريب عندي في أن إعالن الرئيس التركي»تطبيع العالقات. وقد أعلن شتاينتس 
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في تحسين العالقات مع إسرائيل ينبع، من بين أسباب مختلفة، من التقدم في الشهور األخيرة في 
صيغة الغاز، ومن اإلقرار بين دول المنطقة بأنه خالل بضع سنوات سيكون بالوسع شراء الغاز من 

لى جانب اإلشارات والرسائل التي نتلقاها ف ي الشهور األخيرة من الحقول التي طورتها إسرائيل. وا 
 «.دول المنطقة، فإن هذا مثال آخر على الدور اإليجابي لحقول الغاز في تعزيز مكانة دولة إسرائيل

وكان المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري غولد، وهو مقرب جدًا من نتنياهو ومسؤول عن 
إسرائيل دائمًا وأبدًا تتطلع »ان أن إصالح العالقات مع تركيا، قد أعلن في رد على كالم أردوغ

 «.لعالقات مستقرة مع تركيا، وهي طوال الوقت تفحص طرق تحقيق ذلك
عمومًا وصل مدير دائرة غرب أوروبا في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أفيف شيرأون إلى تركيا قبل 

ل لصحافيين أتراك إن أسبوعين، واجتمع إلى عدد من المسؤولين األتراك في الخارجية والبرلمان. وقا
إسرائيل ترغب في إيجاد حل للمشاكل القائمة في عالقاتنا، وآمل حدوث تقدم في االتجاه الصحيح »

سرائيليين لتطبيع العالقات قد عقد في «. في المستقبل القريب وكان آخر لقاء بين مسؤولين أتراك وا 
األتراك ال يزالون يطالبون برفع  حزيران الماضي في روما. وبحسب مصادر إعالمية إسرائيلية، فإن

الحصار عن غزة، فيما يطالب اإلسرائيليون بإبعاد صالح العاروري عن تركيا وهو ما يكرر األتراك 
 أنه وعائلته في قطر.

 16/12/2015، السفير، بيروت
 

 معبر رفح "تحييد" .56
 عريب الرنتاوي

إدراجه في بحث أعمق وأشمل،  يبدو متعذرًا من دون” معبر رفح“نعلم أن البحث عن حل لمشكلة 
عن حلول لمختلف قضايا االنقسام الفلسطيني الداخلي، والخالف المصري المزمن مع حماس ... 

المعبر عن ” تحييد“بيد أن وطأة الكارثة اإلنسانية التي يعيشها أهل غزة، تجعل الحديث عن 
ملحًا ومسؤولية وطنية، وأولوية التجاذبات الفلسطينية الداخلية، والخالف المصري الحمساوي، أمرًا 

” تجار الحروب“عليا، تتقدم على الحسابات الفصائلية الضيقة، والمؤكد أنها تتخطى مصالح 
 والمنتفعين والمتنفذين.” قوى األمر الواقع”و” السماسرة”و

فلسطيني على المعبر، ضجت  –خالل األيام القليلة الفائتة، وبمناسبة الحديث عن توافق مصري 
، وما يجري على تخومه وفي ”المعبر“ع التواصل االجتماعي بمئات القصص والحكايا عن مواق

أروقته من فساد وتمييز واتجار بمعاناة الناس وعذابات إنسانية لها أول وليس لها آخر ... والمؤسف 
حقًا، أن اتهامات الفساد تكاد تطال الجميع من دون استثناء، من قادة حماس وأجهزتها األمنية 
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المتحكمة بالقطاع، إلى قادة األجهزة األمنية والمسؤولين المصريين على الضفة األخرى من المعبر، 
في التنسيق وتقديم لوائح المسافرين، ” دور ما“وصواًل إلى السلطة في رام هللا، التي تضطلع بـ 

 مع السلطات المصرية.” التنسيق“واستحصال 
نة النشطاء، فإن قيمة الرشى على الجانب المصري وحده، وفي أكثر من رواية جرى تداولها على ألس

آالف دوالر ... وأنها تصل إلى ألفي دوالر تدفع عدًا ونقدًا لمسؤولي  7- 6تبلغ أحيانًا ما بين 
حماس األمنيين، فقط من أجل امتطاء الحافلة األولى، وأن مبالغ أخرى تدفع لمسؤولي السلطة في 

كما يتعين على الطالب أو المريض أو المغترب ” ... التنسيق“اية رام هللا من أجل االعتناء بحك
الغزاوي، ان يدفع لكي يجتاز هذه األمتار القليلة بين القطاع المحاصر والعالم الخارجي؟ ... وكيف 

المتحكم برقاب ” الثالوث السلطوي“بمقدور رجل الشارع الفلسطيني البسيط والفقير، أن ُيرضي هذا 
 البالد والعباد؟

الوحيد المفتوح على الفضاء الخارجي، ” المعبر“الفلسطينيون في قطاع ما عادوا يكترثون بمن سيدير 
السلطة وما تبقى من حكومة الوفاق، حماس وأجهزتها األمنية، األونروا أو أية منظمة دولية، جهات 

أن ُيفتح المعبر، سيئة السمعة والصيت، المهم ” بالكووتر“عربية أو دولية، شركات أمنية بما فيها 
وأن يتمكن الناس من ممارسة حقهم في السفر والعالج والتعليم والعمل والتواصل مع األهل واألقارب 

على حد ” األيدي الخائنة“حول عدم جواز تسليم المعبر لـ ” الرطانة الخائبة“واألصدقاء ... لم تعد 
مرغمين على دفع الرشى لـ األيدي وصف صالح البردويل، يلقى قبواًل من أحد، سيما عند أولئك ال

على حد سواء ... ال يهم الفلسطيني الخاضع لشتى أشكال االبتزاز ” األيدي المتوضئة”و” الخائنة
المفروضة عليه، وما إذا كانت األيدي التي ” الخاوات“واالتجار في معاناته اإلنسانية، من يتلقى 

 سواء.” المبتزين”و” الُجباة“هو الضحية، وأيدي تمتد لجيوبه، متوضأة أم نجسة، في كلتا الحالتين، 
آن األوان، لوقفة مع النفس والضمير والمصلحة العليا، إن لم يكن لدوافع وطنية وتقدمية ودينية 
ومقاومة، فالعتبارات إنسانية تتعلق برفع المعاناة عن هذا الشعب المنكوب بقياداته وانقسامات 

 الحقة على أيدي أعدائه وخصومه التاريخيين.فصائله، لكأنه ال تكفيه نكباته المت
خراجه من التجاذبات السياسية والحزبية والفصائلية، والكف عن ” تحييد” آن األوان لـ معبر رفح، وا 

النظر بوصفه كمصدر للجباية، أو كينبوع لإلثراء غير المشروع ... فهذا شريان حياة، بل وشريان 
ي، دفعوا أكثر من غيرهم من أشقائهم، ضريبة الدم حياة وحيد، لما يقرب من مليوني فلسطين

والصمود في وجه آلة العدوان واالستيطان والعنصرية، فهل هذا هو جزاؤهم عند أبناء جلدتهم، وهل 
 هكذا تكافئ الفصائل والمقاومات أبناءها وبناتها الصادمين والصابرات؟
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اع لتحقيق أغراض سياسية، أهل القط” اختطاف“مطلوب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، وقف 
سواء في الصراع الفلسطيني الداخلي، أو في العالقة مع جمهورية مصر العربية ... مطلوب اليوم، 

المهم اإلنسانية لتحقيق مكاسب آأكثر من أي وقت مضى، التوقف عن استخدام معاناة الفلسطينيين و 
ار مفقودة أو ضائعة... فإذا كانت ، أو الستعادة مكاسب وأدو ”مزايا مكتسبة“إضافية، أو لصيانة 

ن  مصر تشترط عودة الحرس الرئاسي إلدارة المعبر، فليعد إليه من دون إبطاء، اليوم وليس غدًا، وا 
ه... أما إذا كان كبار ذإقليمي أو دولي للمعبر، فلنشرع في اتخاذ الترتيبات إلنفا” ترتيب“كان هناك 

األقارب والندامى عبر المعبر وفي االتجاهين، المسؤولين مطمئنين لسالسة حركة المحاسيب و 
وبوسائل وأساليب فاسدة في جوهرها، فعليهم أن ينظروا بعين الرعاية لعموم أبناء شعبهم، الذي 

 يقضون شهورًا طويلة، قبل أن تلوح في أفقهم بارقة سفر.
 16/12/2015، الدستور، عّمان

 
 فـي غـزة "حـمـاس"إرث  .57

 درش -د. ليمور سامميان 
، شريطا دعائيا آخر األسبوعمناسبة االحتفاالت بالذكرى السنوية لتأسيسها، أطلقت "حماس"، هذا ب

الفلسطينيين، بدا كشريط  أوساطللمنظمة في  إعالمييقوم بترويج  أنلها. الشريط، الذي يفترض 
د الصواريخ، قتل جنو  إطالقينافس "داعش": استعراض للسالح، وحدات قتالية، كمية العمليات، 

، اختطاف جنود. هذا االستعراض للقوة والكراهية هو بشكل مفعم بالمفارقة دليل اإلسرائيليالجيش 
" بشكل منهاجي، إرهابية" بنت لها دولة "إرهابيةآخر على الواقع الذي تواجهه إسرائيل. منظمة "

تاحين واآلمنين، المر  األوروبيينأو  لألميركيينمؤطر، متعدد السنين. ليس كيانا بعيدا آخر بالنسبة 
ممن يمكنهم أن يشاهدوه عبر الشاشة في الوقت الذي يعمل فيه في مكان ما هناك في آسيا أو 

تنفذ مرة كل فترة عملية في الغرب، بل منظمة تشاركنا حدودا مشتركة  إرهابية، وليس منظمة أفريقيا
طلعاتها كتطلعات وتنفذ ضدنا العمليات صباح مساء. ولو لم يكن ثمة تماس جغرافي، لكانت ت

 "داعش".
نهاعملية ضد إسرائيل  80من  أكثرنفذت  أنهاتعلن "حماس"   ألف 15نحوها أكثر من  أطلقت وا 

. صيف إثر صيف، اإلمكانصاروخ. كل هذا بهدف واضح هو قتل مواطنين إسرائيليين كثيرين قدر 
 إلىائتالف دولي يدعو  سنة إثر سنة، وبالذات منذ أوقفت إسرائيل "االحتالل" في غزة. وال يوجد

. األوروبي" بدأ بالتشقق في مؤسسات االتحاد إرهابيةعنها منظمة " اإلعالنالقضاء عليها. وحتى 
قصف إسرائيل من الجو والرد اإلسرائيلي يؤطران تحت عنوان واحد هو "جرائم الحرب". وفوق كل 
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االنسحاب من غزة دفع  هذا، حظينا بدعوات متكررة لخوض مفاوضات معها. والى جانب ذلك فان
الذي سيلحق  األمر –زعماء في العالم لممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ خطوة مشابهة في الضفة 

 إلىضررا ال مرد له، ومن شأنه أن ينتهي ليس فقط بحكم آخر لـ"حماس"، بل أيضا بجلب "داعش" 
 .األردناطراف غور 

ربما الجهل العالمي المتزايد، من  أو األخالق جراء ازدواجية اإلحباطفضال عن ذلك، حين يكون 
الواليات  إسرائيلالمحظور أن ننسى بان الوحش احتل غزة في انتخابات ديمقراطية، فرضتها على 

انتخابات "حرة" وديمقراطية في غزة، رغم كل  إجراءعلى  الخيرون أصرالمتحدة بعد فك االرتباط. وقد 
مازن. وكان الوهم انه سيكون ممكنا  أبووحتى تحذيرات مبعوثي  تحذيرات كبار المسؤولين في إسرائيل،

ضافةما ُمنحوا دولة وبيروقراطية فانهم سيلطفون حدتهم.  إذا". فقط اإلرهابيينترويض " ذلك،  إلى وا 
 درس "حزب هللا" في لبنان فلم يستوعب. أما"سيكون لهم ما يخسرونه". 

وليس هناك أي جانب مدني للقصة. منظمة  – مرت عشر سنوات على سيطرة "حماس" في قطاع غزة
ال مدارس، ال جامعات، ال تشغيل، وال صحة. بل العكس،  –عسكرية ال تفعل شيئا من اجل مواطنيها 

في كل واحد من هذه المجاالت طرأ تدهور واضح منذ فك االرتباط. وقد كانت مستعدة لتخسر كل 
ن دول في العالم مشغولة البال بتحرير غزة من ". وعليه، فعندما تكو اإلرهابشيء على أن تواصل "

كانت غزة  إذاالمفروض عليها وبتحرير الفلسطينيين من االحتالل، يجدر بنا أن نذكرها بانه  اإلغالق
 توجد تحت االحتالل، فان هذا هو االحتالل "اإلرهابي" الحمساوي.

 "إسرائيل اليوم"
 16/12/2015، األيام، رام هللا
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