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 49 :كاريكاتير
*** 

 
 نابعة من خمسة عقود من االحتالل "إسرائيل"الهجمات الفلسطينية ضد ي مون: كبان  .1

: قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، إن استمرار االحتالل اإلسرائيلي الوكاالت -جاكرتا 
القيادة اإلسرائيلية لكبح جماح ردود الفعل على عمليات  هو السبب في العمليات الفلسطينية، داعيا  

جاءت أقوال بان كي مون في كلمة ألقيت باسمه في المؤتمر المنعقد في العاصمة  الفلسطينيين.
، والتي أمسللتلفزيون اإلسرائيلي،  القناة السابعةاإلندونيسية جاكارتا حول القدس، وفقا لما نشره موقع 

سرائيلي، ما قال فيها، إن الهجمات الفلسطينية ضد إسرائيل نابعة من خمسة عقود لالحتالل اإل
يحدث هو نتيجة الخوف واإلذالل واإلحباط وعدم الثقة التي يعاني منها الفلسطينيون، والشباب 

 ضجروا من الوعود وأنهكتهم.
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تدهور الوضع بشكل دائم بين  إلىوأضاف، إن المشروع االستيطاني على النحو المعروف يؤدي 
تقوم بما يكفي إلثبات أنها ال تريد تغيير الوضع  الفلسطينيين واإلسرائيليين، ولمح إلى أن إسرائيل ال

القائم في المسجد األقصى، وكل إجراء يمكن تفسيره أو يفسر على انه محاولة لتغيير التوازن في 
المسجد األقصى، سوف يحمل في طياته مخاطر تعقيد الصراع، ودعا القيادة اإلسرائيلية لكبح جماح 

 ئيلي الرد بشكل متناسب حتى ضد من يحاول اإلضرار باليهود.ردود فعلها وعلى قوات األمن اإلسرا
 17/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 اختفوا في سيناء من غزة  شبان أربعةعباس يبذل جهودًا مع مصر لمعرفة مصير وكالة سما:  .2

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة، يوم األربعاء، عن جهود غير معلنة يبذلها : خاص سما - رام هللا
ئيس محمود عباس والسفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لمعرفة مصير أربعة الر 

 مواطنين من غزة اختفت أثارهم قبل أكثر من ثالثة أشهر في سيناء.
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، أكد لوكالة "سما" اإلخبارية، أن 

يبذلون جهود كبيرة غير معلنة لمعرفة مصيرهم والعمل من أجل الرئيس عباس وسفارتنا في القاهرة 
 إنهاء قضيتهم التي غير معروفة حتى اللحظة لدى جميع األطراف.

 وأوضح المصدر أن تلك القضايا ال يتم عالجها عبر اإلعالم أو التصعيد والتهديد.
بالغ وأشار إلى أن مصر أكدت أنه ليس لديها أي علم بهؤالء الشبان، لكنها وعد ت بالبحث عنهم وا 

 أصحاب االختصاص في حال ورود أي معلومة.
 16/12/2015وكالة سما اإلخبارية، 

  
 األحمد: إقالة وزير العدل بسبب توجيهه رسالة إلى مصر يحملها مسؤولية اختفاء أربعة أشخاص .3

أن قام وزير  كشف القيادّي في حركة فتح عّزام األحمد عن تأزم العالقة مع القاهرة بعد: رام هللا
العدل في حكومة التوافق الوطني سليم السقا بتوجيه رسالة إلى مصر خارج إطار صالحياته، عن 

الرئيس عباس  إن أمسمن  أولخطف أربعة شبان في سيناء. وقال األحمد في تصريحات متلفزة 
ه خطأ كبيرا  "أمر بتعيين علي أبو دياك خلفا  لوزير العدل سليم السقا الذي تمت إقالته الرتكاب

ساءته إلى العالقة مع دولة شقيقة من دون علم القيادة، وهي ليست  بالتصرف في غير صالحياته وا 
 من اختصاصه ولم يكن من حقه التصرف في ذلك اإلجراء". 
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وأوضح أن رئيس الحكومة رامي الحمدهللا والرئيس عباس ال يعلمان بمضمون الرسالة، وقال: "لذلك 
 ا هو السبب لعزله، وهي ليست أول سابقة للوزير".جرى التعديل، وهذ

 16/12/2015وكالة سما اإلخبارية، 
 

 تحمي إرهابيين أحرقوا عائلة دوابشة "إسرائيل": "الخارجية" .4
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم األربعاء، إن "حكومة االحتالل اإلسرائيلي المتطرفة تواصل 

يوليو  /ليهود الذين نفذوا جريمة إحراق عائلة دوابشة نهاية تموزإصرارها على حماية اإلرهابيين ا
وأكدت، في بيان، أن تلك الحماية "عكستها التصريحات الوقحة لوزير  ، وغيرها من الجرائم".الماضي

الحرب اإلسرائيلي يعلون، الذي يستهتر بالرأي العام العالمي عندما قال: "نعرف المسؤولين عن حرق 
ولفتت إلى أن "تلك التصريحات ليعلون تأكيد  بشة، ولكن ال أدلة كافية لمحاكمتهم".وقتل عائلة دوا

جديد على أن حكومة بنيامين نتنياهو تواصل تمسكها بخيار التصعيد والتطرف العنيف ضد الشعب 
، األربعاء كما أدانت إعدام قوات االحتالل، يوم الفلسطيني، بديال  لخيار المفاوضات والسالم".

عاما ( في مخيم قلنديا شمال القدس  29عاما (، وحكمت حمدان ) 20دين أحمد حجاجة )الشهي
صابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم إصابات خطرة.  المحتلة، وا 

 16/12/2015، الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
 

  "محمود درويش"ربه من رئاسة مؤسسة  عباس يقيل عبد .5
وفادي أبو سعدى: وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضربة جديدة  ،ف الهورأشر  -رام هللا  ،غزة

لياسر عبد ربه، األمين العام السابق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الليلة قبل الماضية، 
 بإقالته من رئاسة مؤسسة الشاعر "محمود درويش" وحل مجلس أمناء المؤسسة.

ه من رئاسة مؤسسة "محمود درويش" الثقافية فقد تمت بمرسوم رئاسي. ورغم وبالنسبة إلقالة عبد رب
أنه لم يصدر تعقيب رسمي فلسطيني حول األمر، قال غسان زقطان، عضو مجلس أمناء المؤسسة، 
على صفحته الشخصية على "فيسبوك" في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية "أبلغت وبشكل 

يعفيني من عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وشمل اإلعفاء الرئاسي رسمي أن مرسوما رئاسيا صدر 
 غالبية النشطاء والعاملين في الشأن الثقافي".
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وقالت عائلة الشاعر محمود درويش في رسالة بعثت بها للرئيس عباس، "علمنا أن مرسوما صدر 
ذي انتخب بشكل عن سيادتكم يحل مجلس أمناء المؤسسة، من أجل تنحية رئيسها ياسر عبد ربه، ال

 مباشر من قبل المجلس، إننا ننظر بقلق إزاء ذلك، ونأمل من سعادتكم التراجع عن القرار".
 17/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 طالب الصليب األحمر بتوفير احتياجات األسرى في الشتاءتهيئة شؤون األسرى والمحررين  .6

والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين،  طالب عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات: غزة
اللجنة الدولية للصليب األحمر بتحمل مسؤولياتها، والقيام بالدور المنوط بها والتحرك العاجل إلنقاذ 
األسرى من مخاطر فصل الشتاء وحمايتهم من األمطار الغزيرة والرياح العاصفة والبرد القارص 

م دون مقاومة، في ظل النقص الحاد في األغطية والمالبس واألمراض المختلفة التي تداهم أجساده
 الشتوية وانعدام وسائل التدفئة وعدم توفر الرعاية الطبية الالزمة.

ولها  إنسانيةوقال فروانة في تصريح صحفي له، إن اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي منظمة 
والمعتقلين في سجون االحتالل هو جزء  مكانة قانونية مهمة، مشيرا إلى أن متابعة أوضاع األسرى

من عملها ومهامها اإلنسانية والقانونية، ومن واجبها التحرك الجدي والفاعل والضغط على سلطات 
االحتالل إللزامها بتوفير احتياجات األسرى األساسية، في فصل الشتاء، وفي مقدمتها المالبس 

 واألغطية الشتوية ووسائل الحماية والتدفئة.
 16/12/2015، القدس، صحيفة القدس موقع

 
 تكشف خفايا التعديل الوزاري الفلسطيني الجديد "رأي اليوم" .7

ن الدكتور رامي الحمد هللا، رئيس حكومة إيقول مسؤولون فتحاويون  "رأي اليوم": –خاص  –رام هللا 
وزاري، بعد أن الوفاق، بإجرائه التعديل الوزاري األخير، سجل إدخال وزراء مؤيدين له للتشكيل ال

أخرج مزيدا من الشخصيات المستقلة التي تالقي قبوال من الحركة، وحتى من حركة حماس، في 
، وأن هناك 2014طريقه لبسط سيطرته الكاملة على التشكيل الذي لم يتدخل فيه عند إقراره في العام 

 ت من التعديل الثاني.وزراء من الذين خرجوا لم يعلموا بقرار العزل من الحمد هللا إال قبل ساعا
بذلك يكون قد أدخل مزيدا من مقربيه في  إن الرجلويقول  أكثرمسؤول في فتح في رام هللا يشرح 

الحكومة، وأبرزهم الوزير الشاب إيهاب بسيسو، كوزير جديد عن حصة غزة، ليصبح وزيرا للثقافة 
بطريقة "الطرد" من الحكومة سليم بدال من كونه ناطقا باسم الحكومة، بدال من وزير العدل الذي أقيل 
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السقا، لرفضه في السابق ضغوطا مورست عليه لتقديم استقالته كعدد من الوزراء الذين تركوا 
 الحكومة في التعديل السابق، وأبرزهم كان وقتها شوقي العيسة.

م وبسيسو من أكثر المقربين من الحمد هللا، خاصة وأن الرجل حين جرى تعيين بسيسو كناطق باس
الحكومة، كان قد تحدى توجهات الرئيس محمود عباس "أبو مازن" برفض التعيين هذا، لعدم قناعة 

 مؤسسة الرئاسة بقدرات هذا الشاب.
ويظهر ترفيع بسيسو لدرجة الوزير رغبة الحمد هللا رفد الوزارة بمقربين منه ومن سياسته، لعدم 

خالل المشاورات السابقة للتشكيل، وفي مقدمتهم انسجامه مع الوزراء الذين دفعت فتح باتجاه تعينهم 
وزير الزراعة والشؤون االجتماعية شوقي العيسة، ووزيرة التربية والتعليم خولة الشخشير، وأضيف 
إليهم وزير العدل سليم السقا، وقبلهم نائبه للشؤون االقتصادية الدكتور محمد مصطفى، أحد أبرز 

 المقربين من أبو مازن.
أحد ممثلي غزة في الحكومة، ال يحظى بقبول نائب رئيس  إن بسيسولوزارة يقولون وفي كواليس ا

الحكومة الدكتور زياد أبو عمرو، وهو أيضا من حصة غزة، والذين عين في منصبه لقربه من أبو 
 مازن.

لى حيثيات التعديل، فقد أبلغت "رأي اليوم" أن الوزير سليم السقا المقيم في غزة، تفاجأ قبل إقص اؤه وا 
هناك نية من الحمد هللا إلنهاء عمله، خاصة وأن الرجل كان يمارس عمله  أنبيوم واحد فقط، 

 كالمعتاد قبل أن يهمس أحد له بأن قرار االستغناء عن خدماته بات مسألة ساعات فقط.
وهناك من يبرر ذلك، المتالك الرجل نمط عمل مخالف لتوجهات الحمد هللا، فالرجل راسل في 

خيرة محكمة الجنايات الدولية بصفته وزيرا للعدل في الحكومة الفلسطينية، يطالبها الحرب األ
 بالتحقيق في جرائم إسرائيل، وذلك دون التنسيق مع السلطة.

ضافة إلى ذلك فقد كشف النقاب عن الشعرة التي قسمت ظهر البعير بخصوص ملف الوزير  لكن، وا 
فته وزيرا للعدل في الحكومة، يطالب فيها السلطات السقا، وهي رسالة انتقاد وجهها إلى مصر بص

المصرية بالكشف عن مصير الشبان الفلسطينيين األربعة الذين اختفوا في سيناء قبل أكثر من ثالثة 
 أشهر وهم ينتمون لحركة حماس.

 الرسالة هذه شملت تحميل مصر المسؤولية عن مصيرهم، وطالبتها بإرجاعهم إلى غزة.
ول عزام األحمد، المسؤول الفتحاوي الذي يفاوض حماس، أن الرسالة لم تكن بعلم وفي هذا الملف يق

 أبو مازن أو رئيس الحكومة، وأنها أساءت للعالقات مع مصر.
ومن باب المجاملة، قدم الحمد هللا في الجلسة األسبوعية لحكومته التي تلت التعديل بيوم واحد 

 ق على جهوده ومتمنيا  له التوفيق.الشكر للوزير سليم السقا وزير العدل الساب
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ومساء االثنين أجرى أبو مازن تعديال وزاريا على الحكومة السابعة عشرة، حكومة الوفاق الوطني، 
يهاب ياسر عارف  وذلك باعتماد ثالثة وزراء جدد هم، علي محمود عبد هللا أبو دياك، وزيرا للعدل، وا 

براهيم محمود رشيد   الشاعر، وزيرا للشؤون االجتماعية.بسيسو، وزيرا للثقافة، وا 
وأدى الوزراء الثالثة الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، بحضور 

 رئيس الوزراء رامي الحمد هللا.
 16/12/2015، رأي اليوم، لندن

 
 بحر يدعو "التحالف اإلسالمي" لمواجهة االحتالل .8

األول لرئيس المجلس التشريعي، التحالف اإلسالمي، لوقفة جادة وموقف دعا أحمد بحر النائب : غزة
وقال بحر في رسالة أبرق بها إلى التحالف العسكري  حقيقي في مواجهة "اإلرهاب الصهيوني".

اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب اليوم األربعاء "إن محاربة اإلجرام واإلرهاب الصهيوني ينبغي أن يحتل 
دول العربية واإلسالمية"، مشددا  على ضرورة التصدي الحازم والتدخل العاجل رأس سلم أولويات ال

لوقف "اإلرهاب الصهيوني" الذي ينشر القتل والدمار والخراب ويهود األرض والمقدسات في عموم 
وأشار بحر إلى أن الدولة العبرية تشكل غدة سرطانية في جسد األمة  أرضنا الفلسطينية المقدسة.

سالمية، وخطرا  داهما  على األمة جمعاء، ما يستوجب منها سرعة التداعي والتكاثف العربية واإل
 لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد حاضرها ومستقبلها.

ولفت بحر إلى أن فلسطين وشعبها ومقدساتها أمانة في أعناق الدول العربية واإلسالمية، مؤكدا  على 
ظلم واإلرهاب الصهيوني يشكل أوجب الواجبات في ظل دعمها ونصرتها واستنقاذها من ال أن"

 المرحلة الراهنة التي تشهد تصاعدا  في حجم ومستوى البطش ؤ واإلرهاب الصهيوني".

 16/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 

 فرص عمل دون االعتماد على المساعدات الخارجية يجادوزير العمل: الحكومة تسعى إل .9
لعمل مأمون أبو شهال، إن الحكومة تسعى وبكل الوسائل للعمل على تحريك رام هللا: قال وزير ا

العجلة االقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل دون االعتماد على المساعدات الخارجية، والتي ال 
يمكن اعتبارها داعمة للحركة االقتصادية، إنما هي مجرد عمليات إغاثة لمساعدة المتضررين 

وأضاف أبو شهال: إن وزارة العمل ال تقدم الوظائف للخريجين بل تعمل  غزة. والمنكوبين في قطاع
على توفير بيئة سليمة لهم. مضيفا : إن ما يتوفر من ودائع لدى الفلسطينيين في البنوك الداخلية ال 
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يوفر فرص العمل للمواطنين، مؤكدا  أن توفير فرص االستثمار هي التي تساهم في إيجاد المزيد من 
 ائف وفرص العمل للخريجين.الوظ

مليون  760شهال أن السلطة الفلسطينية وما وصل إليها من الدول المانحة هو فقط  وأوضح أبو
دوالر وهذا يعد بمثابة مؤشر للضغط على السلطة الفلسطينية لدفعها لتقديم تنازالت سياسية وهذا لن 

 واآلخر. له بين الوقت التي تتعرضيتحقق رغم سياسة االبتزاز المالي 
أكد أبو شهال أن هذا الصندوق لم  2003وعن أهمية صندوق التشغيل الفلسطيني والذي أنشئ عام 

ُيفعل وأن وزارة العمل عادت اآلن للتحرك من جديد لتفعيله والتي تسعى ألن يصل رأس ماله خالل 
تسمح ألف دوالر و  20مليون دوالر، ما سيؤدي إلى توفير قروض تصل إلى حد  100عام إلى 

بسدادها بعد مرور عامين على استالمها وبشكل تدريجي، منوها  إلى أن هذه القروض ستعطى نتائج 
جيدة على صعيد القضاء على البطالة والفقر الحاصل في المجتمع الفلسطيني وزيادة اإلنتاج والتقليل 

 االستيراد.من عملية 

 17/12/2015، األيام، رام هللا

 

 لى المشروع الوطنيالخضري: االنقسام خطر ع .11
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن االنقسام الفلسطيني : غزة

ممارسة جرائم  اإلسرائيلييشكل خطورة بالغة على المشروع الوطني، في وقت يواصل االحتالل 
عراف والمواثيق حرب بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وينتهك كل األ

وأكد الخضري أن "إسرائيل" تزيد من إجراءاتها واعتداءاتها، إضافة الستغالل واقع االنقسام  الدولية.
البتزاز مختلف األطراف، واستثمار عنصر الضعف هذا في اإلساءة للصورة العامة للفلسطينيين 

 على المستوى الدولي.
 16/12/2015، فلسطين أون الين

 

 أيام لتسليم نفسيهما 10ابلس تمهل أسيرين محكمة بداية ن .11
أمهلت محكمة بداية نابلس أسيرين في سجون االحتالل بالمثول أمامها خالل عشرة : صفا –نابلس 

ال ستتم محاكمتهما غيابيا  واعتبارهما "فارين من وجه العدالة". وطالبت المحكمة األسيرين  أيام وا 
عاما( من سلفيت،  44، ووليد خالد حسن علي )عاما( من نابلس 37خضر خالد يوسف سركجي )

بتسليم نفسيهما إلى السلطات القضائية خالل عشرة أيام من تاريخ نشر قرار اإلمهال، وذلك بتهمة 
 ".2007من القرار بقانون سنة  2و 1"االنتساب للقوة التنفيذية والميلشيات المسلحة خالفا  للمادة 



 
 
 
 

 

 11 ص                                              3785 العدد:        17/12/2015 لخميسا التاريخ: 
  

ضائية بالقبض عليهما وتسليمهما للقضاء، وحثت كذلك كل كما دعت المحكمة مأموري الضابطة الق
 من يعلم بمكان وجودهما "أن يخبر عنهما".

عاما(  15واألسير وليد خالد هو مدير صحيفة فلسطين في الضفة الغربية سابقا وأسير قضى قرابة )
وأديب في سجون االحتالل ويقضي حاليا حكما بأربع سنوات في سجن النقب الصحراوي، وهو كاتب 

وله العديد من الكتب والمقاالت والدراسات من أبرزها كتابه "عكس التيار.. سباحٌة ال بّد منها" 
 و"محاكمة شهيد".

وأما األسير خضر السركجي فهو شقيق القائد العام لكتائب القسام في الضفة الغربية الشهيد يوسف 
، حيث 12/8/2013قل بتاريخ سنوات(، واعت 7السركجي، وأمضى في سجون االحتالل أكثر من )

 حول لالعتقال اإلداري، ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.
 15/12/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 العمل بعقوبة اإلعدام في غزة استمرارمركزان حقوقيان يدينان  .12

ني لحقوق اإلنسان(، عبر مركزان حقوقيان )الميزان لحقوق اإلنسان، والمركز الفلسطي فايز أبو عون:
عن قلقهما الستمرار العمل بعقوبة اإلعدام من قبل القضاء في غزة، في ظل التوجهات العالمية 

 المتنامية إللغاء عقوبة اإلعدام التي تمس بكرامة اإلنسان، واستمرار تنفيذ أحكام اإلعدام.
ألصول القانونية، ولفتا إلى وقال المركزان الحقوقيان في بيانين منفصلين: إن هذه األحكام تخالف ا

( ينص على أنه ال يجوز تنفيذ 409في المادة رقم ) 2001( لسنة 3أن قانون اإلجراءات الجزائية رقم )
حكم اإلعدام إال بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، مع اإلشارة إلى أن الرئيس محمود عباس سبق وأن 

وأكد  دم المصادقة على تنفيذ أحكام اإلعدام.خاطب المجلس التشريعي برسالة عبر فيها عن قراره بع
المركزان أن العمل بقانون العقوبات الثوري ليس جزءا  من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي 
السلطة الوطنية الفلسطينية، كما وأنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة التي من شأنها أن تكفل 

األمر الذي يضاعف القلق من استمرار العمل بعقوبة اإلعدام  للمتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم،
 كونها عقوبة غير رجعية.

 17/12/2015، األيام، رام هللا
 

 حماس: إقالة "السقا" بسبب المختطفين "وسام شرف" .13
قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إن اعتراف رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام األحمد 

زير سليم السقا بسبب مخاطبته لمصر بشأن المختطفين األربعة يمثل وسام شرف للوزير بأن إقالة الو 
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"تصريحات األحمد بهذا الشأن  16/12/2015وأضاف في تصريح صحفي مقتضب، األربعاء  السقا.
 تبرهن على أن الحكومة الحالية تدار بقرارات حركة فتح وأنه ليس لها عالقة بالتوافق". 

رح بشكل علني أن إقالة الوزير السقا جاءت على خلفية مخاطبة السلطات وكان األحمد قد ص
 المصرية بشأن الشبان األربعة الذين اختطفوا بعد اجتيازهم معبر رفح.

وقال األحمد، ليس من حق الوزير أن يخاطب السلطات المصرية بهذا الشأن، وحتى لو كان ذلك 
مة برئاسة رامي الحمدهللا بذلك، وكذلك الحكومة في إطار صالحياته كان يجب عليه أن يبلغ الحكو 

 ال تستطيع أن تخطو هذه الخطوة دون الرجوع إلى الرئيس".
 16/12/2015، الين أونفلسطين 

 
 فتح: االشتباك المستمر مع قوات االحتالل يؤكد على استمرار االنتفاضة .14

االشتباك المستمر مع قوات القدس أن  إقليمحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"  أكدت :القدس
 االحتالل ومواجهة جنودها في مناطق التماس ومناطق االحتكاك يؤكد على استمرار االنتفاضة.

عداماالحتالل ارتكب مجزرة جديدة فجر  إنوقالت فتح في بيان صحفي  بدٍم بارد في مخيم  اليوم وا 
لسماء العال شهيدين برصاص قلنديا شمال القدس المحتلة وارتقاء أحمد جحاحجة وحكمت حمدان ل

القدس أن البلدات المقدسية عامة ومخيم قلنديا خاصة هي الجبهة التي  إقليموأكدت "فتح" االحتالل. 
 .أبدالم ولن تهدأ 

يالمه خالل أضافت : "لطالما كان شبان مخيم قلنديا لهم دورا مشهودا في كسر شوكة العدو وا 
 ".أخرىن باالنتقام لدماء شهداء فلسطين من جهة ، ومتوعديجهةاقتحامه المتكرر للمخيم من 

 مواصلة النضال والكفاح من اجل نزع الحرية واالستقالل. إلىالشعب الفلسطيني  أبناءوحثت الحركة 
 17/12/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
  على االنكسار عصية"الشعبية": المخيمات  .15

األربعاء، إن كل محاوالت االحتالل لالنقضاض قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم : غزة
على المخيمات الفلسطينية واستهدافها من خالل االقتحامات اليومية، واالعتقاالت الموسعة لن تنجح 

ورأت الجبهة، أن ما حدث في شعفاط أمس وقلنديا والدهيشة فجر اليوم  في إخماد "االنتفاضة".
سيواجه بمزيد من اإلرادة والصمود وبمقاومة مستمرة. سيتكرر في مخيمات وقرى فلسطينية أخرى، و 
 مشيدة  بالتصدي الجماهيري لقوات االحتالل.
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واعتبرت الجبهة أن قرار االحتالل بتكثيف سياسة االعتقاالت، وتجنيد كتيبتين من جنود االحتالل، 
مليات الشباب وتحويلها للعمل بالضفة مطلع العام القادم، هو دليل عجزه في مواجهة االنتفاضة وع

قرارا  ضمنيا  أن كل إجراءاته وسياساته وممارساته لوقف  المستمرة وخروج األوضاع عن سيطرته، وا 
 هذه االنتفاضة فاشلة دون االستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة.

 16/12/2015، القدس، القدس
 

 ة اإلرهابالسلطة بـ"التحالف اإلسالمي" لمناهض مشاركة"الشعبية" انتقدت بشدة  .16
غزة ـ أشرف الهور: هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المملكة العربية السعودية، واتهمتها 
بأنها تمثل إلى جانب كل من أمريكا و"إسرائيل" "مثلث التخريب" في المنطقة، وانتقدت بذلك دخول 

يادي في الجبهة وقال خالد بركات الق السلطة الفلسطينية في التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب.
الشعبية في تصريح صحافي تلقت "القدس العربي" نسخة منه "إن الشعب الفلسطيني يناضل منذ 
عقود طويلة ضد اإلرهاب اإلمبريالي الصهيوني الرجعي في فلسطين والمنطقة، ودفع تضحيات كبيرة 

نه كان ضحية لإلرهاب بعينه وتجسيدا  حيا  للسياسات ا إلجرامية التي يسلكها في مسيرته النضالية، وا 
 معسكر العدو بكل أطرافه اإلمبريالية والصهيونية والرجعية."

 وأضاف إن هذه الحقيقة بديهية "تدركها األمة بالتجربة الحية ومن المحيط إلى الخليج."
"التحالف اإلسالمي  واعتبر بركات أن ما نقل حول قرار السلطة الفلسطينية المشاركة فيما يسمى بـ

اإلرهاب" بقيادة السعودية، يعتبر "قرارا سخيفا ال يمثل إال من اتخذه وهو ال يمثل الشعب  لمناهضة
الفلسطيني"، مؤكدا  أن السلطة "تعيش في واد والشعب الفلسطيني يقف في واد آخر تماما". ورأى أن 

وسوريا جماهير الشعب الفلسطيني "تعرف الدور األمريكي والصهيوني والسعودي التخريبي في اليمن 
 والعراق وفي المنطقة عموما ". 

وهاجم بركات المملكة السعودية، وقال إنها "آخر طرف يحق له الحديث عن مناهضة اإلرهاب". 
 17/12/2015، القدس العربي، لندن

 
 برجا لـ"الرصد العسكري" على حدود غزة يستهدفقصف مدفعي إسرائيلي  .17

إلسرائيلي، مساء األربعاء، "برجا للرصد : قصفت مدفعية جيش االحتالل ااألناضول -غزة 
سرائيل. وأفاد شهود عيان، لمراسل  العسكري" يتبع لحركة حماس، على الحدود بين قطاع غزة، وا 

"األناضول" لألنباء، أن آليات مدفعية إسرائيلية متمركزة على حدود غزة، استهدفت "برج الرصد"، 
حركة "حماس"، قرب الحدود بين إسرائيل ومدينة التابع لكتائب عز الدين القسام الجاح المسلح ل
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وتسبب القصف اإلسرائيلي، بتدمير كبير في برج المراقبة، دون أن يتم  خانيونس، جنوبي القطاع.
 اإلعالن عن وقع إصابات في صفوف الفلسطينيين، وفق الشهود.

 17/12/2015، القدس العربي، لندن
 

 خطوة جاءت من "دون دراسة" السعوديف إلى الحل االنضمامقرار السلطة  :عباس زكي .18
مسؤول الدائرة العربية في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية،  : وصفبكر عبد الحق - رام هللا

)التحالف اإلسالمي العسكري السعودي عباس زكي، قرار السلطة الفلسطينية االنضمام إلى الحلف 
جاءت من "دون دراسة في مؤسسات السلطة الجديد( ضد اإلرهاب بـ"المفاجئ"، مقّدرا  أنها خطوة 

 ودون وضع حسابات، بل لم تستشر فيه الدائرة التي أترأسها مباشرة".
يقول زكي لـ"األخبار": "هذا الحلف جاء استجابة لطلب السيناتور األميركي جون ماكين الذي استنفر 

عريف اإلرهاب بوضوح". اآلخرين إلرضائه، ولكن لن يكون هناك مستقبل لهذا التحالف ما لم يتم ت
ويستدرك: "أطالب الدول التي وافقت على الحلف باجتماع طارئ لتعريف اإلرهاب"، مذّكرا  إياها بأن 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية هو "إرهاب"، وأيضا  "استيالء إسرائيل على مقدسات األمة 

 اإلسالمية والمسيحية إرهاب".
كن التنّبؤ بجدوى المشاركة في الحلف والفوائد المترتبة عليه فلسطينيا  زكي الذي أشار إلى أنه ال يم

ما لم يكن الهدف منه وضع إسرائيل على أولوياته، لم يستبعد أن يكون انضمام السلطة إليه بدافع 
المجاملة للرياض أو من باب الحاجة، متسائال : "لماذا يكون االنضمام إذا لم يكن الهدف هو جّر 

ولفت إلى أنه  ف لفتح النار على إسرائيل، وأن يشعر العالم أن اإلرهاب بدأ في فلسطين؟".هذا التحال
كان ال بد من دراسة متأنية والمزيد من الترّوي قبل انضمام السلطة إلى مثل هذه األحالف، ومعرفة 

ينقصنا  طبيعة اإلرهاب المذكور، وهل سيؤدي إلى "المزيد من تدمير ما هو قائم اآلن". وأضاف: "ال
 إغراق المنطقة بأحالف بعيدة عن الهدف االستراتيجي، وهو إنهاء االحتالل، قضية العرب المركزية".

 17/12/2015، األخبار، بيروت
 

 "إسرائيل اليوم": مخاوف من سيطرة حماس على الضفة .19
فة نقلــت "إســرائيل اليــوم" تخــوف محللــين إســرائيليين مــن أن تقــيم حركــة حمــاس ســلطة جديــدة فــي الضــ

الغربيــة علــى غــرار قطــاع غــزة، بينمــا استعرضــت الصــحيفة الحصــاد العســكري للحركــة التــي تحتفــل 
 لتأسيسها. 28بالذكرى الـ
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وقالت المحاضرة بالجامعة العبرية ليمـور سـميميان دريـش، فـي مقـال تحليلـي بالصـحيفة، إن انسـحاب 
مـن الضـغوط علـى إسـرائيل لتنفيـذ  إسرائيل من قطاع غزة "دفع بعدد من زعماء العـالم لممارسـة المزيـد

انســحاب مشــابه مــن الضــفة الغربيــة، وهــو مــا قــد يتســبب بأضــرار غيــر متوقعــة علــى إســرائيل، وفقــط 
وأضــافت أنــه "بعــد عشــر ســنوات  سـينجم عنــه إقامــة ســلطة جديــدة لحركــة حمــاس فـي الضــفة الغربيــة".

ضــع القــائم هنــاك يشــير إلــى علــى ســيطرة حمــاس علــى غــزة منــذ االنســحاب اإلســرائيلي منهــا، فــإن الو 
وجــود تنظـــيم عســـكري بحـــت" رافضـــة الـــدعوات الصـــادرة بــين حـــين وآخـــر عـــن المجتمـــع الـــدولي لرفـــع 

 الحصار المفروض على غزة، طالما أن حماس تسيطر على القطاع، وفق زعمها.
عامـا  28من جهة أخرى، استعرض مراسل الصحيفة دانيئيل سريوتي الحصـاد العسـكري لحمـاس بعـد 

أطلقـت المنظومـات الصـاروخية التابعـة للجنـاح  1987تأسيسها، وجاء فيه أنه منـذ تأسيسـها عـام  على
 قذيفة صاروخية على إسرائيل. 16,377العسكري لحماس 

تحت مرمى صواريخ حماس،  2014وقال سريوتي إن مدينة حيفا وقعت خالل حرب غزة األخيرة عام 
 بحت تصنع في السنوات األخيرة داخل القطاع.وباتت الهدف األبعد لهذه الصواريخ التي أص

وفـــق -ونقــل عمــا قــال إنهــا إحصــاءات صــدرت عــن حمــاس فــي ذكــرى تأسيســها بــأن مقاتليهــا نفــذوا 
عمليــة طعــن، وأكثــر مــن خمســمئة عمليــة تســلل وهجمــات مســلحة  36"عمليــة انتحاريــة" و 86 -تعبيــره

ثـــر مــــن ثمـــانين مركبــــة عســــكرية كمينـــا مســــلحا وعمليـــات قــــنص، باإلضـــافة إلــــى اســــتهداف أك 250و
 عملية اختطاف إلسرائيليين، أحياء أو أمواتا. 26إسرائيلية، و

 16/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من دخول المدارس ولقاء الطالب "الصمت يكسرون" ممثلي منظمةبينيت يمنع  .21

ي نفتــالي بينيــت وزيــر التعلــيم، زعــيم حــزب "البيــت اليهــودي" اليمينــي االســتيطان: أصــدر اســعد تلحمــي
مـن دخـول  "كـل مـن يحـرض علـى الجـيش والجنـود"و "يكسـرون الصـمت" تعليماته بمنع ممثلي منظمة

ســـمعة إســـرائيل وجيشـــها  إلـــىأســـاء  "يكســـرون الصـــمت"المـــدارس ولقـــاء الطـــالب، مضـــيفا  أن نشـــاط 
 ."وأبنائها الجنود في العالم من خالل بث أكاذيب ضدهم

  17/12/2015الحياة، لندن، 
 

 : لن نعّوض عائلة دوابشةدفاعائب وزير الن .21
 الكنيســت صــباح يــوم إمــامصــرح ايلــي بــن دّهــان نائــب وزيــر الجــيش فــي حكومــة االحــتالل : رام هللا

، قــائال إن دولــة االحــتالل لــن تقــوم بتعــويض عائلــة دوابشــة، الن القــانون يتــيح فقــط تعــويض األربعــاء



 
 
 
 

 

 16 ص                                              3785 العدد:        17/12/2015 لخميسا التاريخ: 
  

وقال دهان إن على عائلة دوابشة تقديم طلب  فقط. ناإلسرائيلييالعدائية من  األعمالالمتضررين من 
 لجنة خاصة تابعة لوازرة الجيش تفحص منح التعويضات وفقا للقانون. إماملتلقي تعويضات 

تصريحات دهان تتعارض وتصريحات رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو،  أنالموقع إلى  وأشار
 ، وقال فيها إن الدولة سوف تعّوض العائلة.التي ادلى بها بعد عملية الحرق في قرية دوما

 16/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 وحنين زعبي من الكنيستالوطني الديموقراطي  التجمعليبرمان يطلق حملة إلبعاد  .22
دور ليبرمــان، صــباح يــوم جــأطلــق عضــو الكنيســت ورئــيس حــزب "إســرائيل بيتنــا"، أفي: هاشــم حمــدان

علـــى موقـــع التواصـــل االجتمـــاعي إلبعـــاد النائبـــة حنـــين زعبـــي والتجمـــع  األربعـــاء، حملـــة فـــي صـــفحته
وقد أطلقت الحملة تحـت عنـوان  الوطني الديمقراطي، الذي اعتبره "حزب عزمي بشارة"، من الكنيست.

بــوك، إلــى دعــم هــذه الحملــة،  نهائيــا"، ودعــا ليبرمــان، فــي الفــيس –"لطــرد حنــين زعبــي مــن الكنيســت 
 مؤيدي المخربين من الكنيست". على حد تعبيره. وقال "سوية يمكننا طرد

ويتوجــه ليبرمــان إلــى الجمهــور اإلســرائيلي فــي شــريط مصــور يــدعو فيــه الجمهــور إلــى الضــغط علــى 
أعضــاء الكنيســت مــن "الليكــود" و"البيــت اليهــودي" و"كوالنــو" و"شــاس" و"يهــدوت هتــوراه" لــدعم اقتــراح 

 حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الكنيست.قانون الذي يهدف إلى إبعاد النائبة زعبي، و 
ويذكر ليبرمان في الشريط المصور أن لجنة االنتخابات المركزية كانـت قـد شـطبت قائمـة التجمـع فـي 

 السابق وترشيح النائبة النائبة زعبي، إال أن المحكمة العليا ألغت قرار اللجنة.
ع صـالحية المحكمـة العليـا فـي التـدخل فـي وفي أعقاب ذلك، قدم ليبرمـان اقتـراح قـانون يهـدف إلـى نـز 

قرار لجنة االنتخابات المركزية بشأن المصادقة أو شطب مرشح أو قائمة من المشاركة فـي انتخابـات 
 الكنيست.

 16/12/2015، 48عرب 
 

 العرب العنصري ضدّ  معلى تحريضهوليبرمان نتنياهو  محاكمة: يجب "المشتركة"القائمة  .23
دور ليبرمــان، جــالمشــتركة رد ا علـى حملــة رئـيس حــزب "إســرائيل بيتنـا"، أفي قالـت القائمــة: بـالل ضــاهر

ــــة التحــــريض الشــــعواء التــــي يقودهــــا لكســــب الشــــعبية  ــــي، أن حمل ــــين زعب ــــة حن العنصــــرية ضــــد النائب
الرخيصــة، هـــي تعبيــر إضـــافي عـــن هيمنــة الخطـــاب الفاشــي والسياســـة العنصـــرية فــي المجتمـــع وفـــي 

المشتركة التحريض ضد النائبة زعبي، مؤكـدة أنـه جـزء مـن المالحقـة  ودانت القائمة مؤسسات الدولة.
وأكـــدت القائمـــة المشـــتركة أنـــه حـــان الوقـــت  السياســـية العنصـــرية للنـــواب والقيـــادة والجمـــاهير العربيـــة.
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لتطبيق قوانين "منع التحريض العنصري" ضد ليبرمان وقالت: "يجب محاكمـة نتنيـاهو علـى تحريضـه 
القيــادات السياســية العربيــة، ويجــب محاكمــة ليبرمــان بــنفس الــتهم. نؤكــد  العنصــري ضــد العــرب وضــد

خـراج  مجدد ا أن التحريض العنصري لن يثنينا عن مواقفنا. وأن التحريض على النائبة حنين زعبي، وا 
 الحركة اإلسالمية عن القانون هو مس بالجماهير العربية كلها وبكل قوانا السياسية."
 16/12/2015، 48عرب 

 
 على ليبرمان: نستمد شرعيتنا من شعبنا زعبي رداً ين حن .24

عقبـت النائبــة عـن التجمــع الــوطني الـديمقراطي فــي القائمـة المشــتركة حنـين زعبــي، علــى : قاسـم بكــري
دور ليبرمــان، صــباح يــوم األربعــاء، التــي جــحملــة عضــو الكنيســت ورئــيس حــزب "إســرائيل بيتنــا"، أفي

جتمـــاعي إلبعـــاد النائبـــة حنـــين زعبـــي والتجمـــع الـــوطني أطلقهـــا فـــي صـــفحته علـــى موقـــع التواصـــل اال
خـارج الكنيسـت نهائيـا"، بــالقول إن  –الـديمقراطي، الـذي اعتبـره "حـزب عزمـي بشــارة"، و "حنـين زعبـي 

"ليبرمــان هــو نمــوذج سياســي عنصــري، يحــاول مــن خــالل الحملــة اكتســاب شــعبية وجماهيريــة افتقــدها 
 ضد شعبي الذي أمثله".مؤخرا، بشكل رخيص، وبشكل تحريضي ضدي و 

وأكــدت أنــه "واضــح أننــا بصــدد صــراع بــين القــيم والحقــوق الديمقراطيــة التــي أمثلهــا وبــين الفاشــية التــي 
يعبــر عنهــا ليبرمــان، أنــا أمثــل العدالــة والحريــة والديمقراطيــة وأمثــل الــدفاع عــن حقــوق شــعبي، أمــا هــو 

. وهو يرانا ال نتأتئ وال نخاف، ال منه، فيمثل سياسات العنف والتحريض لمن يعتبر نفسه سيدا علينا
وال مــن سياســات إجراميــة ترتكــب بحقنــا، ونحــن ال نخــاف، لــيس ألننــا أبطــاال، بــل ألننــا نمثــل الحــق 
والتــاريخ والكبريــاء، وليســت لــدينا أدنــى شــعور بالدونيــة لكــي نقبــل شــعور االســتعالء الــذي يمثلــه هــؤالء 

ي مثل ليبرمان أن ينزعج من مواقفي ومن عملي البرلماني "األسياد" علينا". لذلك من الطبيعي لعنصر 
وأنهـــت زعبـــي قائلــة إنـــه "لـــن تردعنـــي هــذه الحملـــة، كمـــا مـــن ســبقها، لـــن تردعنـــي عـــن  والجمــاهيري".

مواصلة طريقي ورسالتي من خالل القيم التي أؤمـن بهـا، ولـن تخيفنـي ولـن تخيـف أجيـاال تنشـأ واعيـة 
بوصلتي ومن يوجهني هو شعبي وحقـه فـي العـيش بحريـة وعدالـة، تماما بحقها وبمكانتها في وطنها. 

 ومنه أستمد شرعيتي".
 16/12/2015، 48عرب 

 
 ناوالعالم ليس كله ضدّ  "BDS" المقاطعةيجب اختراق جبهة لبيد:  .25

ذكــر مراســل يــديعوت أحرونــوت، إيتــي بلومنتــال، أن رئــيس حــزب "هنــاك مســتقبل" وعضــو الكنيســت 
ر بــــن غوريــــون ووزع كتيبــــا فيــــه مــــواد توعويــــة تثقيفيــــة علــــى المســــافرين يــــائير لبيــــد توجــــه إلــــى مطــــا
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اإلسرائيليين إلـى الخـارج كجـزء مـن مواجهـة الحملـة العالميـة لمقاطعـة إسـرائيل، أو مـا يعـرف اختصـارا 
 بحركة "بي دي أس".

وتتضمن تلك المطبوعات كيفية التعامل مع العمل الذي يقوم به أعضاء ونشطاء حركة "بي دي أس" 
 في مختلف أرجاء العالم.

ونقلت الصحيفة عن لبيد قوله "يجب اختراق جبهـة المقاطعـة، ورغـم أن العـالم لـيس كلـه ضـدنا ولـيس 
معاديا للسامية، لكن ذلك يتطلب منا نحن اإلسرائيليين القيام بحمالت توعويـة مضـادة لتلـك الحمـالت 

ن حقيبـة تثقيفيـة تضـم جملـة األسـئلة الموجهة ضدنا، من خالل منح المسـافرين كتيبـا صـغيرا عبـارة عـ
 التي يواَجه بها اإلسرائيليون في الخارج".

وأوضـح السياسـي اإلسـرائيلي المعـارض أن بـالده تتعـرض لحملـة متواصـلة مـن االدعـاءات واألكاذيـب 
فـي جميـع أنحـاء العـالم، ومنهـا مقولـة أن الصـراع اإلسـرائيلي الفلسـطيني هـو سـبب العمليـات اإلرهابيـة 

عالم، وأن إسرائيل ترفض االعتراف بحق الفلسـطينيين فـي إقامـة دولـة لهـم، وأنهـا بـدأت تتحـول حول ال
 إلى نظام فصل عنصري بسبب جدار الفصل الذي أقامته في الضفة.

وقــد شــرع لبيــد فــي األشــهر األخيــرة فــي حملــة لمواجهــة نشــطاء المقاطعــة الدوليــة إلســرائيل، إذ التقــى 
المتحدة بعدد من األوساط السياسية وقادة الرأي العام وأعضاء البرلمانـات، مؤخرا في أوروبا والواليات 

وأجــرى سلســلة لقــاءات فــي كبريــات وســائل اإلعــالم العالميــة، والتقــى مجموعــات مــن الطــالب اليهــود 
 الذين يخوضون مواجهة مع حمالت المقاطعة.

 16/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بالتحرش الجنسي يلفان شالومس توّرطشهادة جديدة حول هآرتس:  .26
تتــوالى إفــادات نســاء عملــن تحــت إمــرة وزيــر الداخليــة اإلســرائيلي ســيلفان شــالوم، بــأن : بــالل ضــاهر

 األخير تحرش بهن ولمس مناطق حساسة في أجسادهن رغم معارضتهن ذلك.
ن حتـى وكشفت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم األربعاء عن أن امرأة أفادت بأن شالوم تحرش بهـا، لكـ

 ارتفع عدد النساء اللواتي أدلين بإفادة كهذه إلى أربع. أمسمساء 
ونقلت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي عن المرأة الرابعة قولها إن شالوم "لمس رجلي عندما أوصلني 

 ".1993من الكنيست إلى مكان آخر في العام 
تقديم شكاوى. ويشار إلى أن النساء األربع وأضافت أنها أدلت بأقوالها من أجل تشجيع أخريات على 

لــم يقــدمن شــكوى إلــى الشــرطة. وقــال هــذه المــرأة إنــه "لــم تقــدم أيــة واحــدة شــكوى فــي تلــك الفتــرة. ولــم 
 تشكون أمورا أسوأ من ذلك" ملمحة إلى تحرشات شالوم.
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مـدة سـنة، امرأة قولها إن شالوم كـان يلمـس جسـدها رغمـا عنهـا لعن ، أمسوكانت "هآرتس" قد نقلت، 
 وأن هذه األمور كانت تحدث في المقعد الخلفي للسيارة، في مكان العمل وعندما تواجدا خارج البالد.

ويشار إلى أن قضية الشبهات ضد شالوم بالتحرش الجنسي تفجرت قبل أقـل مـن سـنتين، أثنـاء حملـة 
عامــا، وأدى تفجــر  15انتخابــات الــرئيس اإلســرائيلي، وعنــدها اشــتكت امــرأة أن شــالوم تحــرش بهــا قبــل 

 القضية إلى سحب شالوم ترشيحه لمنصب الرئيس اإلسرائيلي.
وطالبــت عضــوات كنيســت مــن حــزب ميــرتس المستشــار القضــائي للحكومــة يهــودا فاينشــطاين، بفــتح 

 تحقيق ضد شالوم.
 16/12/2015، 48عرب 

 
 م "يكسرون الصمت" مهمة جداً اسهإديسكين:  .27

السابق، يوفال ديسكين، يوم أمـس األربعـاء، الحملـة علـى منظمـة اعتبر رئيس الشاباك : هاشم حمدان
بـوك أنـه  وكتب ديسكين في صـفحته علـى الفـيس "يكسرون الصمت" على أنها "حملة تحريض مقلقة.

كــرئيس شــاباك قــرأ غالبيــة المقــاالت التــي كتبــت مــن قبــل "يكســرون الصــمت" أو "بتســيليم" أو "اللجنــة 
وبحسـب ديكسـين  نـه يعتبـر أن مسـاهمة هـذه المنظمـات مهمـة جـدا.الشعبية ضـد التعـذيب"، وذلـك لكو 

فـإن "هــذه المنظمـات تقــدم شـكال آخــر مهمـا ألفعالنــا. ورغـم أنهــا مغضـبة، وغيــر دقيقـة أحيانــا أو غيــر 
مهنيــة إال أن مســاهمتهم مهمــة، وتســاعد علــى الحفــاظ علــى التــيقظ المطلــوب فــي القضــايا اإلنســانية 

الضرورة أن نحب هذه المنظمات، ولكنها جزء مهـم جـدا فـي كـل نظـام وأضاف أنه "ليس ب الحساسة".
 ديمقراطي، وجزء مهم من قوته".

 17/12/2015، 48عرب 
 

 الثانية خالل شهر مناورة عسكرية على حدود غزة للمرةجري ي يسرائيلالجيش اإل .28
عســكرية" أشــرف الهــور: أجــرت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي يــوم أمــس وبشــكل مفــاجئ "منــاورة  -غــزة 

على حدود قطاع غزة. ودخلت قوات جيش االحتالل العاملة على حدود غزة في مـران عسـكري، عنـد 
ســاعات الظهيــرة، اســتمر حتــى ســاعات المســاء. وذكــرت تقــارير إســرائيلية أن المنــاورة شــهدت حركــة 

بــإجراء نشــطة للجــيش اإلســرائيلي ومركبــات أخــرى. وهــي المــرة الثانيــة التــي يقــوم بهــا جــيش االحــتالل 
 مناورة على حدود غزة في غضون أسبوعين.

وتــأتي المنــاورات فــي ظــل "اســتخالص العبــر" التــي تقــوم بهــا قيــادة الجــيش بعــد الحــرب األخيــرة علــى غــزة 
وخالل تلك الحرب تمكن أكثر مـن مـرة مقـاومو حركـة حمـاس مـن اقتحـام الحـدود عبـر . 2014صيف عام 
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ن الجنــود اإلســرائيليين. وقالــت إســرائيل التــي أعلنــت وقــت األنفــاق، وشــن هجمــات أدت إلــى مقتــل عــدد مــ
 .الحرب تدمير غالبية هذه األنفاق، أن الجناح المسلح لحماس كتائب القسام، تمكن من ترميمها مجددا  

 17/12/2015القدس العربي، لندن، 
 

 ملياتمنفذي العنقابة األطباء اإلسرائيلية: يجب تصنيف المصابين حسب خطورة اإلصابة ويشمل  .29
فــي نقابــة األطبــاء اإلســرائيلية تغييــر الــنظم  األخالقيــةعــواودة: قــررت دائــرة القواعــد  وديــع -الناصــرة 

 المتبعة في التعامل مع المصابين في العمليات الفلسطينية. 
يشار إلى أنه حتى اآلن كانت القواعد تحدد بأنه يجب أوال تقديم العالج لضحايا العملية اإلسرائيليين، 

بمقولة يهودية "فقراء مدينتك أولى". وبعد تزايد االنتقادات حول عدم أخالقيـة ذلـك وتناقضـه مـع عمال 
يجري تصـنيف المصـابين  أنالمواثيق الطبية المحلية والدولية قررت نقابة األطباء منذ اآلن وصاعدا 

 حسب خطورة إصابتهم، بما يشمل منفذي العمليات الفلسطينيين.
دعت إلى تغيير القواعد، يمكـن اإلشـارة إلـى الحـاالت التـي تـم خاللهـا التنكيـل ومن بين األسباب التي 

بمن اشتبه بأنه منفذ العملية نتيجة خطأ في التشخيص، كما حدث في أكتوبر/ تشرين األول الماضي 
فــي المحطــة المركزيــة فــي بئــر الســبع. وتعتبــر دائــرة القواعــد األخالقيــة الجهــة الوحيــدة المخولــة بتحديــد 

ــــى كــــل الطــــواقم الطبيــــة فــــي معــــاي ــــؤثر توجيهاتهــــا عل ير الســــلوك األخالقــــي الطبــــي فــــي إســــرائيل. وت
المؤسســــات الطبيــــة والطــــوارئ واإلنقــــاذ فــــي الــــبالد، وحتــــى علــــى مــــن لــــيس هــــم أطبــــاء كالمضــــمدين 

 والممرضين والممرضات وطواقم سيارات اإلسعاف.
 17/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيليين في الخارج تحذر" "الهيئة لمكافحة اإلرهاب .31

نشــرت مــا تســمى "الهيئــة لمكافحــة اإلرهــاب"، فــي مكتــب رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، : هاشــم حمــدان
 مؤخرا، تحذيرات لإلسرائيليين، وذلك في أعقاب الهجمات األخيرة التي نفذها تنظيم )داعش(.

كـوثهم خـارج الـبالد، وخاصـة فـي فتـرة ودعت الهيئـة اإلسـرائيليين إلـى إبـداء المزيـد مـن الحـذر خـالل م
التجاريــة  والمجمعــاتاألعيــاد، والمواقــع المدنيــة المزدحمــة، مثــل المراكــز الســياحية والثقافيــة والمالعــب 
 والفنادق والمطارات والموصالت العامة، وااللتزام بتعليمات عناصر األمن هناك.

في موقعها على اإلنترنت، ولم يتم نشرها  وعلم أن "الهيئة لمكافحة اإلرهاب" قد نشرت هذه التحذيرات
بوك أو تعميمها على الصحافة، كما هو متبع عادة، كما أن وزارة الخارجية لم تقم بدورها  على الفيس
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نما يتصل بكل  بتعميم هذا التحذير. وتبين أيضا، أن التحذير ال يتركز على منطقة أو دولة معينة، وا 
نما عن تحذيرات عامة.العالم، وأن الحديث ليس عن تهديد ع  يني، وا 

 16/12/2015، 48عرب 
 

 االحتالل يزعم إحباط عملية تهريب عتاد عسكري كان في طريقه للفلسطينيين بالقدس .31
الوكاالت: قال موقع "واال" اإلخباري العبري إن سلطات الجمارك اإلسرائيلية في ميناء أسدود أحبطت 

عســكري بــأنواع مختلفــة كــان فــي طريقــه للفلســطينيين فــي الشــهور األخيــرة أكبــر عمليــة تهريــب لعتــاد 
ووفقا  للموقع، فإن المضبوطات التي عثر عليها هي عبارة عـن عشـرات اآلالف مـن  بالقدس المحتلة.

 أجهزة الصدم الكهربائي، وبنادق وسيوف وبدل عسكرية، ونواظير ليلية وأجهزة تشفير االتصاالت.
وأضــاف: "ففــي مخــزن  ظــة واحــدة، ال نعلــم مــاذا ســيحدث".وقــال مــدير ســلطة الجمــارك: "لــو غفلنــا لح

ألـف  50موضوع تحت حماية شديدة فـي سـلطة الجمـارك فـي مينـاء أسـدود يوجـد "مخـزن االنتفاضـة". 
ســــكين، عشــــرات آالف أجهــــزة الصــــدم الكهربــــائي، آالف األقنعــــة، والبــــدل المموهــــة وآالف العصــــي، 

طنا من مواد  27وأضاف: "وتم ضبط  بية وأجهزة التشفير.والبنادق الهوائية، والمقاليع والسكاكين الحر 
متفجرة كانت هذه الشحنات من األسلحة والمتفجرات مخبأة بين بضـاعة كانـت فـي طريقهـا إلـى تجـار 

 شرق القدس.
أن هـذه المضــبوطات كانــت مخبـأة بــين أكيــاس الطحـين والمالبــس والمــواد الغذائيــة  إلــىوأشـار الموقــع 

 المختلفة.
 17/12/2015، م هللااأليام، را

 
 تصاعد االنتقادات اإلسرائيلية لتصريحات كيريصحف إسرائيلية:  .32

ــــوم ــــدة مــــن المســــؤولين السياســــيين واألمنيــــين  األربعــــاء أوردت الصــــحف اإلســــرائيلية ي ــــادات متزاي انتق
اإلسرائيليين لتصريحات لوزير الخارجية األمريكي جون كيري عـاب فيهـا سياسـة تـل أبيـب تجـاه ملـف 

 اوضات.المف
وذكر المراسل السياسي لصحيفة هآرتس، بـاراك ربيـد، أن رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو 
نمــا  ســارع للــرد علــى تصــريحات كيــري، قــائال إن ســبب تعثــر المفاوضــات لــيس الجانــب اإلســرائيلي وا 

أشـار إلــى أن  الجانـب الفلسـطيني، مسـتدال علـى ذلـك بنتـائج اســتطالع للـرأي فـي الجمهـور الفلسـطيني
 منهم يؤيدون عمليات الطعن ضد اإلسرائيليين. %80منهم يرفض حل الدولتين، و 75%
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ونقل مراسل صحيفة يديعوت أحرونـوت فـي واشـنطن يتسـحاق بـن حـورين بعضـا مـن االنتقـادات التـي 
ل وجههــا وزيــر الخارجيــة األمريكــي لحكومــة تــل أبيــب فــي حديثــه لمجلــة "نيويــوركر" األمريكيــة الــذي قــا

فيه إن السياسة اإلسرائيلية الحالية "كفيلـة بتحويـل إسـرائيل إلـى دولـة يصـعب السـيطرة عليهـا، رغـم أن 
 هناك سياسة أكثر ذكاء يمكن إلسرائيل من خاللها المحافظة عليها كدولة يهودية".

وأوردت صــحيفة معــاريف انتقــادات لــوزير الــدفاع اإلســرائيلي موشــيه يعلــون لتصــريحات ســابقة لكيــري 
بشأن الترتيبات األمنية في الضفة العربية، إذ اعتبر يعلون أنـه لـو اسـتجابت إسـرائيل لمقترحـات وزيـر 

 الخارجية األمريكي بشأن الترتيبات المذكورة لعرضت مطار بن غوريون الدولي لقذائف الهاون.
غوطه إلـــى لعــاد أردان الــوزير كيــري بتوجيــه انتقاداتــه وضــجونصــح وزيــر األمــن الــداخلي اإلســرائيلي 

 الجانب الفلسطيني الذي يرفض الدخول في العملية السياسية، على حد قوله.
 16/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 شهيداً  125وعدد الشهداء يرتفع إلى  متأثرة بجروح أصيبت بها نابلساستشهاد فتاة من منطقة  .33

 فتاة سماح عبد المؤمن أحمد عبد هللاال" أنَّ وفا، نقال عن وكالة "17/12/2015األيام، رام هللا، ذكرت 
متأثرة بجروحها  وقد استشهدتمن قرية عموريا جنوب نابلس، وهي ، أمساستشهدت،  قد عاما( 19)

وأكدت  نتيجة إصابتها برصاص االحتالل اإلسرائيلي على حاجز حوارة أواخر الشهر الماضي.
اإلسرائيلي،  "بنلسون"عالج في مستشفى ، استشهاد الفتاة التي كانت تتلقى ال"وفا"مصادر أمنية، لـ

نتيجة إصابتها برصاص االحتالل في الرأس أواخر الشهر الماضي، خالل مرورها في مركبة عند 
 حاجز حوارة.

ارتفاع عدد عن أعلنت قد وزارة الصحة الفلسطينية أنَّ ، 17/12/2015الخليج، الشارقة، وأضافت 
 وستطفال  وطفلة  25شهيدا ، بينهم  125الماضي، إلى تشرين األول  الشهداء منذ مطلع نوفمبر/

بالرصاص الحي  4,695مصابا ، بينهم  740ألفا  و 14سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 
 والمعدني.

 
 عن القدس اإلبعادتحذر من سياسة  وطنيةقوى وفعاليات ومؤسسات  .34

طنية في القدس، من قرارات حذرت القوى والفعاليات والمؤسسات الو  :"القدس" دوت كوم -القدس
 عن مدينة القدس. اإلبعادحكومة االحتالل القاضية بتنفيذ سياسة 
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المقدسيين عن  بإبعادسلطات االحتالل جملة من القرارات تقضي  أصدرتجاء هذا التحذير بعدما 
 يرواألسعاما(  24المحرر محمد الرازم ) األسير إبعادالضفة، والتي كان آخرها  إلىمدينة القدس 

الضفة، منتهكة بذلك كافة  إلىمبعد عن مدينة القدس  أصغرعاما( ليكون  17المحرر عبادة نجيب )
 القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية األطفال.

المدينة من ُحماتها والمدافعين عنها  إفراغ إلىترمي  اإلبعادالقوى الوطنية، أن سياسة  وأوضحت
 والمسيحية. اإلسالميةينة بمقدساتها لتستبيح بذلك حرمة المد

 16/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 "ال للتفريط بأرض اآلباء" حملةيطلقون  48فلسطينيو  .35
أطلق عدد من قيادات فلسطينيي الداخل في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة : وديع عواودة -الناصرة 

ي إلى الحصول على توقيعات تنازل من المحتلة، حملة توعية مناهضة لمبادرة إسرائيلية ترم
 المهجرين عن أراضيهم مقابل تعويض مالي.

وتحت عنوان "ال للتفريط بأرض اآلباء واألجداد"، حذرت لجنة الدفاع عن المهجرين ومنظمات 
، السماسرة 48حقوقية فلسطينية أخرى تحت رعاية "لجنة المتابعة" بالهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي 

 ء الذين يسعون لمساومة المهجرين على أراضيهم المصادرة.والعمال
 17/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 حّد الفاشية واإلرهاب في تعاملها مع األطفال المعتقلينقراقع: "إسرائيل" وصلت إلى  .36

قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع إّن دولة االحتالل  زهير أندراوس: -الناصرة 
سرائيلي تجاوزت الخطوط الحمر في تعاملها مع األطفال األسرى، بل وصل الوضع إلى حّد اإل

الفاشية واإلرهاب والترهيب في تعاملها مع األطفال المعتقلين من حيث استخدام الضرب الوحشي 
اس ، والضحية األس2015والتفنن في أساليب اإلذالل والتعذيب بحقهم. وتابع قراقع قائال : ينتهي عام 

ميداني ا خارج نطاق القضاء أو الذين زجوا في السجون وتعرضوا  أعدموافيه هم األطفال الذين 
 إلجراءات تعسفية قاسية تخالف كل المعايير األخالقية واإلنسانية.
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جاءت أقوال قراقع في تعقيبه على االعتداء الوحشي الذي تعرض له طفلين قاصرين وهما: الطفل 
أسير  أصغر( سنة، وهو 14سن علي سكان بلدة بيت حنينا، قضاء القدس )القاصر معاوية احمد ح

 سنة سكان القدس. 17يقبع في سجن الشارون لألشبال، والقاصر حسين صب لبن، 
وأشار قراقع إلى أّن الطفل معاوية اعتقل من داخل القطار في القدس في منطقة )بسجاف زئيف( في 

ما هجم عليه الحارس وعدد آخر من الركاب اليهود ساعات الظهر وهو يقف داخل القطار، عند
أّنه يحمل سكين ا، وبمساعدة أفراد الشرطة قاموا بإلقائه على األرض وقيدوا يديه إلى الخلف ثم  بادعاء

  انهالوا عليه بالضرب الشديد بأرجلهم وأيديهم وبشكل جنوني وهشموا وجهه ورأسه.
 16/12/2015رأي اليوم، لندن، 

 
 يقتحمونهاليهود مستوطنون القف أعمال الصيانة في المسجد األقصى و االحتالل يو  .37

: قال مدير المسجد األقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن شرطة االحتالل وفا -القدس 
وأضاف  ، عمل موظفي لجنة اإلعمار والصيانة في المسجد األقصى.أمساإلسرائيلي أوقفت، 

تقال مسؤول لجنة اإلعمار في األوقاف اإلسالمية المهندس الكسواني، إن قوات االحتالل حاولت اع
بسام الحالق، ومنعت الموظفين من العمل على إيقاف تسرب المياه بالقرب من البائكة الجنوبية في 

 األقصى.
وأوضح أن قوات االحتالل أبلغت الحالق أنه موقوف، وحاولت اعتقاله، لكن تدخله ومدير دائرة 

 األوقاف حال دون ذلك.
ويأتي ذلك وسط تضييقات يومية تمارسها قوات االحتالل بحق موظفي اإلعمار في المسجد 
األقصى، حيث تمنعهم من إتمام عملهم بين أسوار المسجد دون موافقة ضابط االحتالل، وتوقف 

 أعمال الترميم الضرورية رغم أهميتها، بحجج وذرائع واهية.
، من باب أمسبية اقتحامها للمسجد األقصى، في السياق، جددت عصابات المستوطنين اإلرها

 المغاربة بحراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصة.
كما اقتحم األقصى المبارك عدد من ضباط جيش االحتالل والمخابرات، إضافة لطاقم من سلطة 
آثار االحتالل، ونفذوا جوالت استفزازية في المسجد تصدى لها المرابطون وطلبة مجالس العلم 

 هتافات التكبير والتهليل االحتجاجية.ب
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وساد األقصى المبارك توتر شديد بسبب هذه االقتحامات االستفزازية وتدخل قوات االحتالل بعمل 
 األوقاف في األقصى المبارك.

 17/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 دونمًا إلقامة مستعمرة 680مصادرة عبر  التفكجي: إيجاد أغلبية يهودية في القدس .38
كشف خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، النقاب  بد الرؤوف أرناؤوط:ع

دونما من أراضي الولجة، جنوب  680لـ"األيام" عن وضع سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليد على 
السلطات  وقال التفكجي، "لقد أعلنت القدس، بحجة أنها أراض ليهود وتوطئة إلقامة مستعمرة عليها.

أراض ليهود توطئة إلقامة  إنهادونما من أراضي الولجة بادعاء  680اإلسرائيلية عن مصادرة 
وأشار التفكجي إلى انه "بموجب دراسات إسرائيلية سابقة فإن  مستعمرة "جفعات يائيل" عليها.

راض أخرى وحدة استيطانية وهو ما يشير إلى انه ستتم مصادرة أ 5,000المستعمرة الجديدة ستشمل 
 في المنطقة".

وقال، "في حال إقامة هذه المستعمرة فإنها ستكون األولى التي تقام منذ إقامة مستعمرة )هار حوماه( 
". ورأى التفكجي أن المخطط يأتي في 1996على أراضي جبل ابو غنيم جنوب القدس في العام 

لوحدات االستيطانية الذي يهدف إلى إقامة عشرات آالف ا 2020سياق المخطط اإلسرائيلي 
وقال التفكجي، "تهدف هذه المخططات  اإلسرائيلية في القدس إليجاد أغلبية يهودية في مدينة القدس.

إلى عزل القدس من الناحية الجنوبية عن محيطها الفلسطيني بالتوازي مع عزل المدينة من الناحيتين 
 الشرقية والشمالية".

إلسرائيلية، إن لجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية صادقت، في الغضون، قالت جمعية "عير عاميم" ا
وقالت  وحدة استيطانية في مستعمرة )غيلو( المقامة جنوب القدس الشرقية. 891أمس، على بناء 

جمعية "عير عاميم"، إن "استمرار هذه الخطوات األحادية من شأنه أن يدمر أي فرصة للتوصل إلى 
 ".حل عادل وحقيقي في مدينة القدس

 17/12/2015األيام، رام هللا، 
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 على حرمان األسرى من مستلزمات الشتاء احتجاجاً إضراب في ثالثة سجون  .39
 إدخالاحتجاجا على منعهم من  أمسفي ثالثة سجون إضرابا عن الطعام  أسرينفذ  حسن جبر:

عن الطعام  اإلضرابوقرر األسرى في سجون "ريمون" و"ايشل" و"النقب"  مستلزمات فصل الشتاء.
الشتاء  مستلزماتالسجون اإلسرائيلية في منع إدخال  إدارةلمدة يوم واحد احتجاجا على استمرار 

 الخاصة باألسرى والتي تشمل األغطية والمالبس الشتوية.
 اإلضراب، مؤكدين أن خطوة أمسوقالت مصادر متعددة أن الحركة األسيرة قررت خوض اإلضراب 

 مستلزمات الشتاء. إدخالحركات قادمة احتجاجا من األسرى على عدم تأتي في سياق سلسلة من ت
 17/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 مواطنًا خالل حمالت مداهمة في الضفة والقدس 39االحتالل يعتقل  .41

مواطنا  من محافظات الضفة والقدس،  39اعتقلت قوات االحتالل الليلة قبل الماضية وفجر أمس 
 ن سيدتان وطفل يبلغ من العمر عشر سنوات من القدس.وكان من بين المعتقلي

 ففي محافظة القدس، اعتقل االحتالل ثمانية مواطنين من عدة أحياء وبلدات بينهم سيدتان وطفل.
وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات ، مواطنا   12وفي محافظة رام هللا والبيرة اعتقلت قوات االحتالل 

مواطنين  ثمانيةا من المنازل، فجر أمس والليلة قبل الماضية، عدد شملتاالحتالل خالل مداهمات 
على األقل، وذلك خالل عمليات احتجاز ومداهمات شملت عددا من المنازل في المدينة وبلدات بني 

 نعييم وتفوح والسموع ويطا، شرق وغرب وجنوب المدينة.
من مخيم الدهيشة في بيت و ، مواطنين، وفق بيان النادي خمسةوفي محافظة نابلس اعتقل االحتالل 

 .، حسب بيان الناديانل شابق  وفي طولكرم اعتُ ، لحم اعتقل أربعة مواطنين
 17/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 الحرب اإلسرائيليةبسبب  مأوىأهالي غزة دون ": مسلك" .41

مسلك" وديع عواودة: مع انتهاء العام الحالي أصدرت الجمعية الحقوقية اإلسرائيلية " -الناصرة 
معطيات عن غزة المحاصرة بخصوص البطالة والتجارة وأضرار الحرب األخيرة، وفرص التنّقل بين 
قطاع غزة والضفة الغربية والعالم الخارجي، ومؤشرات عامة حول الوضع اإلنساني في قطاع غزة. 
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ا بلغ من سكان غزة يعتمدون على المساعدات اإلنسانية بينم %70وأكدت هي األخرى أن أكثر من 
 .2000في العام  %18.7مقابل  %42.7ُمعدل البطالة الرسمي في الربع الثالث من العام الحالي 

ويشمل التقرير شروحات عن معاناة بعض أهالي غزة الذين حولتهم الحرب اإلسرائيلية إلى ضحايا 
 ودون مأوى. 

أهمية إعادة إعمار قطاع  ويستذكر تقرير "مسلك" ما قاله مسؤولون إسرائيليون في العام الماضي عن
 غزة وعن التزام إسرائيل بالتطوير والنمو االقتصادي للقطاع. 

وتشير المنظمة اإلسرائيلية إلى أن أولئك الذين يتحدثون عن قطاع غزة بشكل عام، ال يتحدثون من 
منظور الحقوق، بل يفّضلون الحديث عن المساعدات اإلنسانية وعن المصالح. وتتابع "بعد مرور 
أكثر من عام على العملية العسكرية األخيرة التي خّلفت الخراب في أجزاء واسعة من القطاع، فإن 
الوضع الميداني ال يؤول إلى تحّسن. فالقليل القليل من البيوت التي دمرت يعاد بناؤها من جديد، 

دد على أن الكثير ، والبنى التحتية بانهيار ُمستمر". كما تش%40ونسبة البطالة ما زالت تزيد عن الـ 
لم تصل بعد إعادة اإلعمار متأخرة، ومعها تتأخر  2014من األموال التي تعّهدت بها الدول في نهاية 

فرص االقتصاد، وتحسين البنى التحتية والخدمات، مشيرة إلى أن معظم سكان قطاع غزة هم من 
 وأسرته األطفال والكثير منهم يعيشون في ظروف تشبه ظروف حياة أيمن أبو عودة

 17/12/2015، لندن، القدس العربي
 

 تشريد عائلة مقدسية بعد هدم االحتالل لمنزلها "دون سابق إنذار" .42
هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء، منزل عائلة فلسطينية في حي "الشيخ جّراح" بمدينة 

 القدس المحتلة، بحجة بنائه دون ترخيص.
ديما دياب، بأن قوات االحتالل دهمت الحي برفقة آليات هدم ثقيلة، في وأفادت المواطنة المقدسية 

حيث كانت تقوم بتهيئة أطفالها للتوّجه إلى المدرسة، حين  األربعاء؛تمام الساعة السابعة من صباح 
 على الفور لهدمه. بإخالئهفوجئت بقرع عنيف على باب منزلها وأوامر عسكرية إسرائيلية 

م ما الذي أخذته من المنزل، كّل ما كنت أفّكر به هو أطفالي الخمسة وأين وأضافت دياب "ال أعل
سنذهب فال مأوى لنا"، موضحة  أنها جمعت بعض المالبس ألطفالها في أكياس بالستيكية وأخذتها، 
ولم تستطع إنقاذ إال "البسيط جدا" من محتويات المنزل قبل هدمه، ودفن أثاثه وذكرياته تحت الركام، 

ولفتت إلى أن المنزل مكّون من غرفتْين مع المرافق، ولم يسبق أن ُأخطرت عائلتها بهدمه  ت.كما قال
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سابقا ، غير أن سلطات االحتالل فرضت عليها مخالفة مالية لم تتوفر قيمتها لدى عائلة دياب 
 لدفعها، رغم نيتها فعل ذلك، وفق ما أفادت به لـ "قدس برس".

 16/12/2015، قدس برس
 

 اإلسرائيلية.. ممرّات إجبارية إلعدام الفلسطينيينالحواجز  .43
مع انطالق "انتفاضة القدس" مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي، كثف جيش االحتالل اإلسرائيلي 
من إقامة الحواجز العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، في محاولة للتضييق على 

وعسكرية  استيطانيةات المقاومة التي تستهدف نقاطا  تحركات الفلسطينيين والحد من تصاعد عملي
 إسرائيلية.

ويستخدم االحتالل الحواجز التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتعزل مناطقها عن بعضها 
 البعض، كوسيلة لفرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين.

سسة الحق المحامي"، إن "هذه الحواجز ويقول تحسين عليان رئيس دائرة الرصد والتوثيق في "مؤ 
نما بحقوق أخرى كالحق في الصحة والتعليم  ليست مرتبطة فقط بحق الفلسطينيين بالتنقل والحركة، وا 
لى المدارس  والعمل وغيرها، ألنها تعيق حركة الفلسطينيين المرضى في الوصول إلى المستشفيات، وا 

برس"، على أن الحواجز تعّبر عن "انتهاك إسرائيلي  وشّدد عليان في حديث لـ "قدس وأماكن العمل".
لكثير من الحقوق المنصوص عليها بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي"، داعيا 
الدول التي وقعت على اتفاقيات جنيف األربعة إلى العمل على ضمان احترام وحماية الحقوق 

 الفلسطينية.
على هذه االتفاقيات، يعني أن تدمج الدول الموقعة عليها مبادئ ونصوص  وأشار إلى أن "التوقيع

هذه االتفاقيات في قوانينها المحلية من أجل محاسبة ومساءلة كل من يخرق هذه االتفاقيات ليس من 
نما كل من يخل بهذه االتفاقيات من الدول األخرى، مثل دولة االحتالل".  قبل مواطنيها فقط، وا 

الفلسطيني أن مساءلة االحتالل بموجب مبدأ الوالية القضائية العالمية هي اآللية ورأى الحقوقي 
الوحيدة المتاحة لمواجهة السياسات اإلسرائيلية، منوها  لـ "محاوالت لمحاسبة مسؤولين إسرائيليين 

 بشكل فردي، باءت بالفشل العتبارات سياسية".
 16/12/2015، قدس برس
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 منازل فلسطينية ثمانيةبناء  قفوو بيت لحم.. إخطارات بهدم  .44
سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يوم األربعاء، إخطارات بوقف البناء والهدم لعدد من منازل 

 المواطنين الفلسطينيين في بلدة الخضر، قضاء مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
ر، أحمد صالح، بأن جيش االحتالل سّلم وأفاد منسق "اللجنة الوطنية لمقاومة االستيطان" في الخض

يوما  قبل  25إخطارات لثمانية منازل في البلدة بوقف البناء، وطالبهم بـ "تصويب" أوضاعهم خالل 
حدى المستوطنات".  أن يخطرهم بهدمها بحجة "قربها من جدار الفصل العنصري وا 

ولة بالسكان"، وثالثة أخرى وأوضح صالح لوكالة "قدس برس"، أن خمسة من المنازل المخطرة "مأه
قيد اإلنشاء في منطقتي "برك سليمان" و"أم ركبة"، وجميعها ضمن ما يسمى بـ "منطقة ج"، الخاضعة 

 لسيطرة االحتالل األمنية، وفقا  لما نصت عليه بنود اتفاقية "أوسلو".
 16/12/2015، قدس برس

 
 عالمفي المن أعلى المعدالت في غزة  البطالة: نسبة صالح زيدان .45

صالح زيدان وزير الشؤون االجتماعية األسبق في حكومة الوحدة الوطنية وعضو المكتب أكَّد 
ندوة حوارية نظمها منتدى الخريجين بعنوان "أثر خالل  ن،السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطي

يل المجتمعي، االنقسام على واقع ومستقبل الخريجين في قطاع غزة"، في قاعة جمعية المغازي للتأه
 ،أمس

أكد زيدان أن التحديات التي يجابهها الشباب الفلسطيني وخاصة الخريجين وفي مقدمتها البطالة 
والفقر تجعلنا أكثر إصرارا  لمضاعفة الجهود لمعالجة هذه المشكالت واالهتمام بتطلعات وطموح 

ومستوطنيه ودحرهم  الشباب الفلسطيني الستنهاض طاقاته من اجل الخالص من إرهاب االحتالل
واعتبر زيدان أن خريجي غزة هم أحد العناوين البارزة للبطالة ويمثلون  عن األرض الفلسطينية.

القنبلة الموقوتة نظرا  لضآلة فرص العمل وازدياد أعدادهم سنويا  وزيادة البطالة في صفوفهم نتيجة 
لمزيد من الخريجين وتوقف تردي الوضع االقتصادي وعدم استيعاب القطاع الخاص واألونروا ل

 .2007حزيران  14القطاع العام عن التوظيف منذ االنقسام في 
وهي من أعلى المعدالت في العالم، في حين  %42.7ولفت إلى أن نسبة البطالة العامة في غزة 

، فيما تزيد نسبة الفقر عن %63.3وفي صفوف النساء  %45.5تبلغ البطالة في صفوف الخريجين 
40%. 
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خريجا  من أصل  18,815زيدان: في السنة الماضية بلغ عدد الخريجين في قطاع غزة حوالي  وقال
عدا أن  %18بـ ألف خريج. مضيفا : لعل مأساة الخريجين ال تبرز فقط بنسبة من يجد عمال   32

 العديد يعمل في غير تخصصه وبأجور أقل من الحد األدنى لألجور.
قتصادية واالجتماعية البديلة تهدف إلى معالجة ملموسة لمشكلتي اال االستراتيجيةوأوضح زيدان أن 

الفقر والبطالة بمشاركة القطاعين العام والخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وا عطاء 
 األولوية إلعمار غزة والمناطق المتضررة من االحتالل والعمل على دعم الفئات الفقيرة والمهمشة.

ام الفلسطيني ساهم في تشديد الحصار وبطء عملية اإلعمار، كما فاقم من وأوضح زيدان أن االنقس
الحصار الحروب الثالثة على قطاع غزة، الفتا  إلى أن االنقسام والحصار يقودان إلى انهيار اقتصادي 
ومعاناة إنسانية وشلل واسع في اإلدارات الحكومية في قطاع غزة وتراجع ملموس في خدماتها رغم 

من مجموع اإلنفاق العام وكذلك إخضاع الخدمات العامة للتجاذبات السياسية، ما  %43استهالكها 
 يساهم في سوئها وتدهورها.

وقال زيدان: السلطة القائمة في غزة ال تملك رؤية للتنمية وال توفر للقطاعات اإلنتاجية أية فرصة 
أكثر  %22ذا العام بنسبة للتطوير وال توفر حماية للمنتج، بل إنها استمرت في فرض الضرائب ه

من السنة الماضية وازدياد الغالء الفاحش، كل هذا من أجل الحفاظ على جهازها اإلداري للحكم ما 
دفعها إلى توزيع األراضي على موظفيها بدل مستحقاتهم المالية وازدياد التفرد بسن القوانين ووضع 

 المراسيم.
 ى لغزة.وأكد زيدان أن إنهاء االنقسام هو أولوية قصو 

 17/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 بطريرك القدس لالتين: حان الوقت للسعي إلى السالم العادل وكفى تأجياًل بال مبرر للحل النهائي .46
القدس: أعلن البطريرك فؤاد طوال، بطريرك القدس لالتين، عن خفض وتيرة االحتفاالت الخارجية 

سي وتضامنا مع ضحايا العنف واإلرهاب الذي ضرب بأعياد الميالد لهذا العام بسبب الوضع السيا
 مناطق كثيرة في العالم.

وقال في مؤتمر صحافي في مقر البطريركية في القدس لمناسبة حلول أعياد الميالد، "الوضع 
نخّفض وتيرة االحتفاالت الخارجية، وان نعّمق المعنى الروحي. لهذا  أنالسياسي الحالي يحّتم علينا 
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الساعة السابعة لبضع دقائق كإجراء  24إطفاء أنوار شجرة الميالد ليلة  إلىة الرعايا السبب ندعو كاف
 تضامني مع ضحايا العنف واإلرهاب الذي ضرب مناطق كثيرة من العالم".

 وأضاف، "وقد بدأت بالفعل حرب كونية ثالثة تجري أمام عيوننا وجزء منها يجري في منطقتنا".
نرى بالدنا المقدسة مرة أخرى في دوامة مفرغة من العنف  أنلم وأشار طوال إلى أنه "من المؤ 

نسمع لغة الحقد وقرقعة السالح تعلو فوق المنطق والحوار! إن آالم سكان  أنالدامي. كم هو مؤلم 
هذه األرض هي آالمنا وال يمكننا تجاهلها. يكفينا إراقة دماء بريئة. لقد تعبنا من الصراع. وتعبنا من 

الزعماء اإلسرائيليين والفلسطينيين نقول انه حان الوقت للتسّلح بالشجاعة  إلىوقال، " ".انتظار الحلول
سالم عادل. كفانا ترددا وتأجيال للحّل النهائي بدون مبّرر" وأضاف، "الناس يطلبون  إلىوالسعي 

ه نفس ل -اإلسرائيلي والفلسطيني  –السالم واألمن والطمأنينة. وكال الشعبين في األرض المقدسة 
 الكرامة والحق في العيش داخل دولة مستقلة وآمنة".

"العالم يواجه تهديدا  إرهابيا  غير مسبوق بسبب أيديولوجية الموت التي  أنورأى البطريرك طوال 
يغذيها التشدد الديني التكفيري الذي يثير الرعب. باألمس القريب استهدفت هذه األيديولوجية عدة 

الوضع في سورية هو قلب األزمة الحالية، ويعتمد  إنفي العراق وسورية.  بلدان، وكانت قد تمركزت
 مستقبل الشرق األوسط على إيجاد حل لهذه األزمة".

هذه الحروب العبثّية تستمر أيضا بسبب تجارة السالح الذي تتسابق فيه عدة دول. إننا  أنوأضاف، "
لعدالة والسالم بينما تسّوق وتبيع السالح نواجه مع األسف ازدواجية مقلقة. بعض الدول تتحّدث عن ا

مسؤوليتكم عظيمة.  إنهؤالء التجار الذين ال وازع لهم وال ضمير عندهم نقول:  إلىللمتحاربين. 
الرد العسكري واستخدام القوة ال  إنهللا الذي عليكم المثول أمامه لإلجابة عن دم إخوتكم.  إلىعودوا 

معالجة األسباب من خالل محاربة ظواهر الفقر والظلم  يمكنهما حل الخالفات العالمية. يجب
ودعا الحجاج لزيارة األرض المقدسة وقال، "ستكون  والجهل التي تشّكل أرضا  خصبة لإلرهاب".

إقامتهم آمنة بالرغم من األوضاع المتوترة في هذه األرض. فهم موضع احترام وتقدير من قبل 
لهذا العام أن عيد المولد النبوي الشريف يتزامن مع  وأضاف، "من المصادفات السعيدة الجميع".

احتفالنا بالميالد المجيد. وهذا أمر نادر ولطيف. لذا أهنئ شعبنا الفلسطيني بالعيدين المجيدين 
 وأتمنى لكم سنة جديدة مليئة بالبهجة والسرور".

 17/12/2015، األيام، رام هللا
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  آالف حالة اعتقال 5دت أكثر من شه 2015سنة : والمحررين األسرىهيئة شؤون  .47
هو عام  2015عام  إنوالمحررين عيسى قراقع  األسرى"األيام": قال رئيس هيئة شؤون  -رام هللا 

 إلى، مشيرا  األسرىالشعب الفلسطيني وبحق  أبناءالجريمة المنظمة من قبل حكومة االحتالل بحق 
 صفوف الشعب الفلسطيني.آالف حالة اعتقال في  5أن جيش االحتالل نفذ أكثر من 

الميدانية خارج نطاق  اإلعداماتكما مارست سلطات االحتالل العقاب الجماعي وسياسة  وأضاف
االعتقال  أوامر إصدارالقضاء، واستهدفت حملة غير مسبوقة في اعتقال القاصرين وتصعيد في 

 .واإلنسانية تمس حقوقهم القانونية األسرىوتشريع قوانين عنصرية وتعسفية بحق  اإلداري
بحق الشعب الفلسطيني وبحق المعتقلين، حيث تجاوزت  إجراما األكثر 2015ووصف قراقع عام 

 اإلنسانيةاالحتالل كافة الخطوط الحمراء، وضربت بعرض الحائط كافة المعايير والشرائع  حكومة
بعادوخطف وهدم بيوت،  وا عداماتوالدولية، من اعتقاالت  ت واحتجاز ، واعتقال جرحى ومداهماوا 
تصعيدا في سياسة التعذيب والتنكيل بالمعتقلين  2015وقال شهد عام  جثامين الشهداء وغيرها.

على  اإلجراءاتتشديد  إلى إضافةالمعتقلين،  األسرىواالعتداء عليهم، وفتح أقسام جديدة الستيعاب 
قل التعسفي والحرمان من الطبي واالقتحامات والن واإلهمالوانتهاك حقوقهم كالعزل االنفرادي  األسرى

 الشتوية والعقوبات الفردية والجماعية وغيرها. واألغطيةمن إدخال المالبس  األسرىالزيارات ومنع 
 17/12/2015، األيام، رام هللا

 
 "الصحة" ُتسير قافلة أدوية بمليون دوالر لمستودعاتها في غزة .48

تهلكات الطبية وحليب األطفال من ، قافلة من األدوية والمسأمسسيرت وزارة الصحة : رام هللا
مليون  إلىمستودعاتها في المحافظات الجنوبية بقيمة مالية تصل  إلىمستودعات الوزارة بنابلس 

وقال وزير الصحة جواد عواد في بيان صحفي "بناء على توجيهات السيد الرئيس وتعليمات  دوالر.
لوزارة في المحافظات الجنوبية وبقيمة مستودعات ا إلىشاحنة طبية  15رئيس الوزراء نسير اليوم 

شاحنة محملة باألدوية والمحاليل  14مليون دوالر". وأضاف "تضم هذه القافلة  إلىمالية تصل 
الوريدية وأدوية خاصة بأمراض القلب والسرطان والضغط والسكري والكلى وحليب األطفال ومواد، 

 إلىطوارئ وغرف العمليات، إضافة مخبرية وخيوط جراحية ومستهلكات طبية خاصة بأقسام ال
 غزة ظهر اليوم الخميس. إلىأنه من المتوقع وصول الشحنة  إلىشاحنة أدوية مبردة"، مشيرا 

 17/12/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
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 جائزتان لفلسطين في مهرجان دبي السينمائي "مريمالسالم عليك يا "و "يا طير الطاير" .49
الفيلم الفلسطيني "يا طير الطاير " للمخرج هاني أبو أسعد على جائزة حصل  :سعيد أبو معال -دبي 

، وتسلمها 12الجمهور التي يقدمها بنك اإلمارات الوطني في مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ 
الممثل الفلسطيني علي سليمان، كما نال فيلم المخرج  باسل خليل جائزة أفضل فيلم قصير عن 

 رامي "السالم عليك يا مريم".فيلمه الكوميدي الد
جاء ذلك في الحفل الختامي إلعالن الجوائز على مسرح مدينة جميرا الذي أقيم برعاية الشيخ 

 منصور بن زايد وبحضور جمع غفير من الفنانين وصناع الثقافة في العالم.
 17/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 ثار المنهوبة من "إسرائيل"اآل استرداد جميع يعلنرئيس اتحاد اآلثاريين المصريين  .51

رئيس اتحاد اآلثاريين المصريين، رئيس وفد مصر السترداد  ،قال عبد الحليم نور الدين القاهرة:
 دفاعوزير ال ،دايان ياآلثار التي استولت عليها "إسرائيل"، إن القطع األثرية التي قامت زوجة موش

آثارا  مصرية، مشيرا ، في تصريحات ل"الخليج"، إلى اإلسرائيلي بنقلها، إلى الواليات المتحدة، ليست 
أن هذه اآلثار استولى عليها دايان من منطقة دير البلح في غزة، مؤكدا  أن مصر استردت جميع 

ألف قطعة أثرية من  38اآلثار التي استولت عليها "إسرائيل"، خالل احتاللها سيناء بالكامل، وعددها 
عرض هذه اآلثار بمتاحف  دفعات، وتمّ  4على  مؤكدا  أن ذلك تمّ  مختلف العصور المصرية القديمة،

 .1994 سنةالعريش والقنطرة شرق 
 17/12/2015 ،الخليج، الشارقة

 
 األقصى المسجد الحكومة األردنية: مؤشر خطير في التصعيد اإلسرائيلي ضدّ  .51

الكف عن تسهيل وتوفير سلطات االحتالل اإلسرائيلي باألردنية طالبت الحكومة  :بتراوكالة  – عّمان
تلك التي وقعت مطلع  الغطاء األمني لالقتحامات اليهودية للمسجد األقصى المبارك، خصوصا  

محمد المومني  .وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة دوأعلن  األسبوع الحالي.
س تلمودية في أثناء سماح شرطة االحتالل اإلسرائيلي لبعض المتطرفين بممارسة طقو  هرفض

المقدسات واستفزاز  هذه الممارسات بأنها اعتداء صارخ ضدّ  اقتحامهم للحرم القدسي الشريف؛ واصفا  
وأدان المومني بشدة سماح شرطة االحتالل بدخول مجموعات من  صريح لمشاعر المسلمين كافة.
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أن هذا التهاون  ودية، مبينا  المتطرفين إلى المسجد األقصى وهم حفاة األقدام وحسب مفاهيمهم التلم
 في سياق وتيرة التصعيد المستمر ضد المسجد األقصى المبارك. خطيرا   يعد مؤشرا  

صالح  وشدد على التدخل السافر من قبل شرطة االحتالل بعمل لجنة اإلعمار الهاشمي في ترميم وا 
 األربعاء صباح يوممحاولة شرطة االحتالل  بعض األعطال في المسجد األقصى المبارك؛ مستنكرا  

 منع إصالح عطل طارئ في شبكة المياه داخل المسجد األقصى.
 16/12/2015 ،الغد، عّمانموقع صحيفة 

 
 في مشروع التحرير يحماس بجهادها غدت األمل الرئيس :اإلسالميأمين عام جبهة العمل  .52

ظهر يوم األربعاء مع  أجرى األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي محمد الزيود اتصاال  هاتفيا  
وأشاد الزيود  النطالقتها. 28ـ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مهنئنا بالذكرى ال

 بانتفاضة الشعب الفلسطيني والجهد المتواصل لحركة حماس في خدمة القضية الفلسطينية وثورتها
لسطينية وتدنيسه للمقدسات، الصهيوني الذي يواصل احتالله لألراضي الف االحتالل المستمرة ضدّ 

حيث عبر الزيود في حديث مع مشعل عن اعتزاز األمة اإلسالمية بمشروع المقاومة في فلسطين، 
 معتبرا  أن "حركة حماس بجهادها غدت األمل الرئيس في مشروع التحرير القادم بإذن هللا".  

 16/12/2015 ،السبيل، عّمانموقع صحيفة 
  

 لألردن من ناقل البحرين ين: مياه ملوثة بيئياً نقيب المهندسين األردني .53
ماجد الطباع إن الدراسات التي أجراها عدد من خبراء المياه والبيئة  .قال نقيب المهندسين األردنيين م

والقانون المكلفون من قبل مجلس النقباء بينت وجود العديد من عالمات االستفهام حول اتفاقية "ناقل 
وأشار إلى الدراسات  الماضي مع الكيان الصهيوني. / فبرايرلحكومة في شباطالبحرين" التي وقعتها ا

لما صرحت به الحكومة  أوضحت أن طرفي االتفاقية أغفلوا الجانب الفلسطيني بشكل كامل، خالفا  
وأكد إن بنود االتفاقية أظهرت إذعان الحكومة بشكل كامل للكيان الصهيوني،  بهذا الخصوص.

لجانب اإلسرائيلي األرض والمواد التشغيلية لمحطة التحلية معفاة من الجمارك حيث سيقدم األردن ل
 ستشارك األردن بجميع المساعدات المخصصة لهذا المشروع. "إسرائيل"والضرائب، إضافة إلى أن 

وأضاف الطباع، إن الكيان الصهيوني سيحصل كذلك على حصة من المياه المحالة يقدر حجمها 
كة مياه خام غير منقاة وملوثة لوبسعر التكلفة، مقابل أن يبيع للمم كعب سنويا  بخمسين مليون متر م

 ستشارك في إدارة المشروع وطرح العطاء والتدخل في كافة تفاصيله. "إسرائيل"، إضافة إلى أن بيئيا  
 16/12/2015 ،السبيل، عّمانموقع صحيفة 
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 بية سبيل إلنجاز السالم: المبادرة العر والثقافةرئيس الجمعية األردنية للعلوم  .54

المبادرة العربية للسالم هي  إنسمير الحباشنة  .قال رئيس الجمعية األردنية للعلوم والثقافة م :عّمان
ن أي تأخير يعد ا  السالم العادل والشامل، و  إلنجازسبيل المجتمع الدولي وكل القوى الخيرة في العالم 

ن ضعفت ا  القضية الفلسطينية و  أنسالم الدولي باعتبار المتشددة يهدد ال اإلسرائيليةمجاملة للحكومة 
سوف تبرز كمفصل وكعامل هام  فإنهافي هذه المرحلة بسبب تداعيات الربيع العربي  مكانتها مؤقتا  

والذي  حاليا   أنطاليامؤتمر المنعقد في  إلىفي ورقة مرسلة  ،الحباشنة وأضاف في العالقات الدولية.
تلك المعاناة  إلنهاءالموقف العربي والفلسطيني  أنادرة العربية للسالم"، يقام تحت عنوان "دعم المب

نوايا حسنة  نحو قضية السالم، وقدم تنازالت تاريخية غير مسبوقة، مبديا   إيجابا  التاريخية تحول 
 وعملية توجت بالمبادرة العربية.

 17/12/2015 ،الرأي، عّمان
 

 لدعم السياحة بفلسطيناألردن يختار مجلس وزراء السياحة العرب  .55
للجنة دعم السياحة بدولة  اختار مجلس وزراء السياحة العرب باإلجماع األردن رئيسا   :الشارقة

فلسطين المنبثقة عن المجلس، وتضم بعضويتها مصر وجامعة الدول العربية ومنظمة السياحة 
نايف الفايز الذي يرأس وفد  األردني وقال وزير السياحة واآلثار ليها.إالعربية ومن يختار االنضمام 

األردن باجتماعات الدورة الثامنة عشرة للمجلس بالشارقة أمس، إن هذا القرار العربي، جاء تقديرا 
 للدور األردني على مستوى تعزير السياحة المشتركة مع فلسطين وتقديم كل التسهيالت لتنميتها.

 17/12/2015الغد، عمان، 
 

 في إندونيسيا معرض صور بعنوان القدس.. تاريخ وحضارة حتفتتاإلسالمي منظمة التعاون  .56
في إندونيسيا معرض صور تحت  16/12األربعاء  افتتحت منظمة التعاون اإلسالمي يوم: األناضول

عنوان "القدس.. تاريخ وحضارة"، تضمن صورا تاريخية التقطت في العهد العثماني، وأخرى حديثة 
 صورها نائب تركي سابق.

على  ،ديسمبر الجاري /كانون األول 23الذي يتواصل في العاصمة جاكرتا لغاية  ،رضالمع ويحتوي
 خمسين صورة لمدينة القدس، تعرض لها بشقيها التاريخي في العهد العثماني والمعاصر.
 17/12/2015القدس، القدس، 
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 إسرائيليينبين لندن ونيويورك لرفضها نقل ركاب  رحالتهاالخطوط الكويتية تعلق  .57
كويت "ن شركة الخطوط الجوية الكويتية أربعاء مريكية األعلنت السلطات األأ ف ب:  أ-نطنواش

ترفض نقل ركاب إسرائيليين  ألنهاقررت تعليق رحالتها بين نيويورك ومطار هيثرو في لندن  "ايرالينز
ة تطلب منها الشركة الكويتي إلىسبتمبر رسالة  /أيلولفي  األمريكيةوزارة النقل  وأرسلت في طائراتها.

 التمييز الذي يتعرض لها الركاب اإلسرائيليون. إنهاء
 17/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 والفلسطينيين بتنحية المخاوف السياسية لتحقيق السالم اإلسرائيلييناألمم المتحدة تطالب  .58

يين والفلسطينيين دعا مسؤول كبير باألمم المتحدة القادة اإلسرائيل :عبد العال محمد -المتحدة األمم 
لتنحية المخاوف السياسية جانبا والتوقف عن تجاهل المشاكل األساسية التي تؤجج العنف بين 
الشباب الفلسطيني لدرجة أن يصل بهم الحال إلى تصوُّر "إنه ال يوجد ما يخسرونه بالتضحية 

ف ينتشا لمجلس األمن وقال مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسال بحياتهم."
ن على القادة من الطرفين وقف  إن تصاعد أعمال العنف في الفترة األخيرة ال يزال يحتدم وا 

 التحريض ومكافحة األعمال اإلرهابية.
طالق نار ودهس بالسيارات ينفذها فلسطينيون لمقتل  إسرائيليا ومواطن  19وأدت عمليات طعن وا 

 113األول الماضي. وقتلت القوات اإلسرائيلية في المقابل  أمريكي واحد منذ مطلع أكتوبر تشرين
 فلسطينيا على األقل تقول إن غالبيتهم مهاجمون.

وقال ينتشا "أي أفق سياسي إلنهاء الصراع يبدو اآلن أبعد من أي وقت مضى. ال ينبغي للقادة من 
كي التطرف على كال الجانبين االستمرار في تجاهل القضايا األساسية التي تؤجج العنف وتذ

ودعا المسؤول األممي القادة اإلسرائيليين والفلسطينيين "للتخلص من مخاوفهم السياسية  الجانبين."
وقال ينتشا إن أي  الحالية والتركيز على هدف أكبر هو تحقيق سالم مستدام على المدى البعيد."

 جج الغضب الفلسطيني."استراتيجية لمواجهة العنف يجب أن "تعالج العوامل األساسية التي تؤ 
عضوا "المظالم المرتبطة باالحتالل والتي ال تبدو لها نهاية  15وقال ينتشا للمجلس المكون من 

 ال يوجد ما يخسرونه بالتضحية بحياتهم." بأنه-الشباببين  خاصة-المفهومترسخ 
ر ديسمبر كانون وقالت سمانثا باور سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة ورئيسة المجلس لشه

 األول بعد كلمة ينتشا إن المجلس "يؤكد على ضرورة أن تظهر األطراف التزامها بحل الدولتين."
 16/2/2015، وكالة رويترز لألنباء
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 "إسرائيل"لمهاجمة سفارة  بالتخطيطألمانيا تتهم فلسطينيين  .59
فلسطيني يمثالن للمحاكمة قال متحدث باسم محكمة جنائية يوم األربعاء بأن شابين من أصل برلين: 

وجرى  في ألمانيا بتهمة "التخطيط لتفجير السفارة اإلسرائيلية في برلين أو هدف إسرائيلي آخر".
القبض على الشابين وكالهما في الحادية والعشرين من العمر في يوليو/ تموز الماضي، ووجهت 

حدث، إن أحد المتهمين يحمل وقال المت إليهما تهمة "التخطيط الرتكاب عمل من أعمال العنف".
وأضاف أن السلطات عثرت بحوزة أحدهما  الجنسية األلمانية، وأن اآلخر ال يحمل جنسية محددة.

وعبأ المتهمان علبة  على مواد دعائية إسالمية متشددة على الهاتف المحمول الخاص بأحدهما.
وقال المتحدث "لم يتبين كيف كانا  ببارود اشترياه من السوق السوداء، وأغلقا العلبة بمعجون أسنان.

يخططان لتفجير تلك العبوة. وكانا "يخططان الستخدامها ضد السفارة اإلسرائيلية أو هدف إسرائيلي 
نما خطة عامة وحسب".  آخر مستقبال. ال توجد خطة معينة للتحرك. وا 

 17/12/2015، موقع صحيفة القدس
 

 يُر جديٍر بالثقة وُيظهر عدم احترام اتجاه أوباماقصير النظر وغ نتنياهومسؤولون كبار بواشنطن:  .61
اليهودّي السابق، دنيس روس،  - في مذّكراته كتب الدبلوماسّي األمريكيّ  زهير أندراوس: –الناصرة 

ا للوزراء في إسرائيل للمّرة األولى في العام  ، قام بزيارٍة 1996أّنه ُبعيد انتخاب بنيامين نتنياهو رئيس 
يات الُمتحّدة األمريكّية، حيث التقى هناك الرئيس األمريكّي آنذاك، بيل كلينتون. وبعد رسمّيٍة إلى الوال

انتهاء االجتماع بين الرجلين، أّكد روس، توّجه كلينتون إلى ُمساعديه، وهو كان من بينهم، وقال لهم 
دولة العظمى، فيما بعصبّيٍة شديدٍة: لم أفهم شخصية هذا الرجل المغرور، إّنه يعتقد أّن إسرائيل هي ال

يعتبر أمريكا دولة  تابعة  لها، وعلى واشنطن أْن ُتخّطط سياستها الخارجّية، بحسب المفاهيم 
 اإلسرائيلّية، على حّد تعبيره.

وال ُيخفى على أحٍد بأّن اإلدارة الحالّية في البيت األبيض، ال تّكن االحترام لنتنياهو على الصعيدين 
ذا السياق، ُيلقي مقال جديد نشرته مجلة "نيويوركر" عن وزير الخارجية السياسّي والشخصّي. وفي ه

األمريكي جون كيري الضوء على العالقة العاصفة بين الواليات المتحدة ورئيس الوزراء اإلسرائيلّي 
بنيامين نتنياهو، اللذان غالب ا ما دخال في صداٍم حول االتفاق النووّي اإليرانّي والصراع الفلسطينّي، 

 لكن فضّل أحدهم اإلشارة إلى اآلخر بـ"األصدقاء".و 
المقال، الذي كتبه محرر المجلة، ديفيد رمنيك، ينقل عن مسؤولين أمريكيين كبار وصفهم لنتنياهو 
بأّنه قصير النظر وغير جدير بالثقة ويظهر عدم احترام روتينّي اتجاه الرئيس، كما أّنه ُيرّكز فقط 

المدى القصير للسيطرة على جمهور ناخبيه من اليمين، على حّد على التكتيكات السياسية على 
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تعبيرهم. ويصف المقال مصادر سخط كيري من نتنياهو. ويذكر، نقال  عن مساعدين في الخارجية 
األمريكية، أّن ذلك يتراوح بين ظلم البناء االستيطانّي في الضفة الغربية وحتى الطريقة التي يقوم فيها 

خو، محاميه والمقرب منه، حتى لكبح أقل المفاوضات أهمية، قالت المصادر بتوظيف يتسحاق مول
، إّن نتنياهو رفض فرصة إلحياء العملية 2010في واشنطن. وينقل رمنيك عن كيري قوله، في العام 

السلمية بين إسرائيل وسورّية، على الرغم من تأكيدات للرئيس بشار األسد بأّنه على استعداد إلبرام 
 ٍم بين الدولتين.اتفاق سال

 16/12/2015، رأي اليوم، لندن
 

 2010سنة في  "إسرائيل""سالم" مع  عقدكيري: األسد عرض خطّيًا  .61
كانون األول الحالي، أّن  ديسمبر/ 21تكشف مجلة "نيويوركر" األمريكية، في عددها الذي يصدر في 
لتوصل إلى "صفقة سالم" مع ، ل2010نظام الرئيس السوري بشار األسد أعرب عن استعداده في عام 

كية اقتصادية ونفطّية وتكنولوجية على شاكلة فّك العزلة يإسرائيل، مقابل الحصول على مساعدات أمر 
 المفروضة على بالده حينها، مستندة  بذلك إلى شهادة وزير الخارجية األمريكي جون كيري.

ه المجلة، أخيرا ، حول مسيرته في كالم الرئيس الحالي للدبلوماسية األمريكية ورد ضمن مقال نشرت
الشرق األوسط، بناء  على حوار أجراه معه مراسل "نيويوركر"، ديفيد رمنيك، أخبره فيها كيري أن 

"مستعّدا  لتوقيع صفقة سالم مع إسرائيل، والدليل على ذلك رسالة ما زلُت  2010األسد كان في عام 
مقترح لالعتراف بإسرائيل، وفتح سفارة إسرائيلية في  احتفظ بها، وهي من كتابة األسد وتوقيعه، وفيها

 دمشق، وفتح باب الحوار حول ملف الجوالن"، بحسب كالم كيري.
اقتراح قابله رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو في حينها بالرفض، قائال  خالل زيارته إلى 

ك، بكّل بساطة ال يمكنني القيام بذلك"، واشنطن في ذلك العام: "ال أستطيع القيام بذلك. لن أقوم بذل
 بحسب كالم كيري.

 17/12/2015، العربي الجديد، لندن
 

 البرلمان اليوناني يخطط لالعتراف بفلسطين .62
من الشهر  22الـ يخطط البرلمان اليوناني لالعتراف بدولة فلسطين في : األيوبي شادي -أثينا 

لفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد خطوات الجاري، وذلك عبر تصويت يجريه بحضور الرئيس ا
تقارب كثيرة قامت بها أثينا مع إسرائيل، بينما اعتبرها وزير الخارجية نيكوالوس كوتزياس "نموذجا 

 للسياسة الخارجية متعددة األبعاد".
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وذكرت مصادر صحفية أن االعتراف سيأتي من البرلمان ال الحكومة لعدم تعكير صفو العالقات 
 إلسرائيلية المتقدمة، التي وصلت لحد تأليف مجلس وزاري مشترك بين البلدين.اليونانية ا

وقال األكاديمي كوستاندينوس فيليس للجزيرة نت إن االعتراف رمزي ومخطط له منذ مايو/أيار 
الماضي، لكن اليونان تدعم فلسطين بالمحافل الدولية، الفتا النظر إلى أن عدة برلمانات أوروبية 

وأضاف أن هذه السياسة مرغوبة داخل حزب سيريزا الحاكم وفي صفوف  لخطوة.قامت بنفس ا
الشعب، مشيرا إلى أن مشاعر خيبة منتشرة في المجتمع الدولي تجاه إسرائيل لعدم تقدم عملية 

وأشار فيليس إلى أن اليونان تريد إرسال رسالة صداقة للفلسطينيين لتوازن عالقاتها المتقدمة  السالم.
ل خالل الفترة األخيرة، معتبرا أن أثينا يمكن أن تكون عضوا في مبادرة دولية لحل مع إسرائي

 مشكالت الشرق األوسط.
 16/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 وتستعين باألردنّيين الفلسطينّيينإسرائيل تطرد العّمال  .63

 عدنان أبو عامر
تشرين األّول/أكتوبر  21ذت إسرائيل في في مواجهتها لمواصلة العملّيات الفلسطينّية المتواصلة، اّتخ

بأماكن عملهم  االلتحاقسلسلة خطوات عقابّية ضّد الفلسطينّيين، منها منع العّمال الفلسطينّيين من 
داخل إسرائيل ووقف إصدار تصاريح جديدة لعّمال جدد، وتهديد وزير المواصالت اإلسرائيلي 

ألف تصريح، مع أّن هذه القرارات  100أكثر من تشرين أول/ أكتوبر بسحب  4"يسرائيل كاتس" يوم 
التي اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية تأتي مخالفة لتوّجهات أجهزة األمن اإلسرائيلّية، خاصة جهاز األمن 

تشرين الثاني/نوفمبر بمنح تصاريح عمل إضافّية للفلسطينّيين،  26العام الشاباك اّلتي طالبت في 
 م كي ال ينضّمون إلى صفوف منّفذي العملّيات ضّد اإلسرائيلّيين.وعدم زيادة البطالة في صفوفه

 
 العمالة البديلة

كانون األّول/ديسمبر، ارتفاع عدد العّمال  2وفي هذا الوقت بالذات، أعلنت إذاعة صوت إسرائيل في 
عامل بنهاية العام الحالّي، تمهيدا  من وزارة العمل  500إلى  150األردنّيين في إسرائيل من 

ّن توافد العمالة األردنّية الوافدة إلى  4اإلسرائيلية الستقدام  آالف عامل أردنّي في الفترة القادمة، وا 
تشرين األّول/أكتوبر،  24إسرائيل يتزامن مع صدور تقرير دائرة اإلحصاءات العاّمة األردنّية في 

األردنيين في األردن، مع  في المئة بين العمال 13.8اّلذي أشار إلى ارتفاع معّدل البطالة بنسبة 
في المئة من فرص سوق العمل األردنّي، مّما يطرح السؤال على  50استحواذ العمالة الوافدة على 
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صانع القرار األردنّي: كيف يصّدر عمالة أردنّية إلى إسرائيل، فيما يستورد عمالة أجنبّية داخل 
 بالده، وما السبب في إقدامه على هذه الخطوة؟

ّسياق، أشار النائب السابق لرئيس لجنة مجابهة الّتطبيع مع إسرائيل في األردن ميسرة وفي هذا ال
ملص لـ"المونيتور" إلى أّن "العّمال األردنّيين اّلذين يعملون في إسرائيل يشعرون بأّنهم يقومون بشيء 

ص سيء، وهم حريصون على أاّل يكشفوا ذلك لآلخرين، رغم أن بعضهم قد يتذرع بعدم وجود فر 
ن كّنا نتفّهم رغبة العّمال الفلسطينّيين في العمل داخل  عمل داخل األردن، وارتفاع نسبة البطالة، وا 
إسرائيل، فألّنها تحتّلهم، وليست لديهم خيارات تشغيلّية أخرى، لكّن الحكومة األردنّية مسؤولة عن 

تنّسق مع إسرائيل على  حصول هذه الخطوة المستنكرة من النقابات األردنّية، ألّن حكومة األردن
يعمل العمال األردنيون في  أنمختلف المستويات االقتصادية واألمنّية والسياسّية، وليس معقوال  

 إسرائيل دون علم الحكومة األردنية، حتى لو أعلنت عدم علمها بذلك، ويبدو هذا غير مقنع".
تشرين الثاني/نوفمبر،  22ة أبو نجمة في وكان ملفتا  أن يعلن األمين العام لوزارة العمل األردنّية حماد

عدم مسؤولّية الوزارة عن وصول العّمال األردنّيين إلى إسرائيل، فاألمر من اختصاص منطقة العقبة 
، من قبل الحكومة األردنية، كمقصد استثماري وسياحي 2001، التي تأسست عام االقتصادية

وطني واإلقليمي والعالمي، من خالل التميز عالمي، وتتطلع للوصول لمستوى متطور على الصعيد ال
بالخدمات المقدمة وجاهزية البنى التحتية مما سيساهم على جذب وتنفيذ االستثمارات المتنوعة ودفع 

تشرين الثاني/نوفمبر صلتها بهذا األمر، رغم أن  2عجلة االقتصاد الوطني، وقد نفت بدورها في 
ديسمبر خالل  15لطة منطقة العقبة االقتصادية، أكد يوم وسيم جرابعة مدير العمل والتأشيرات في س

يالت  ندوة إذاعية بثها "راديو البلد" وجود بروتوكول رسمي موقع بين مدينتي العقبة األردنية وا 
 .إيالتاإلسرائيلية ينص على إيفاد عمال أردنيين للعمل في قطاع اإلنشاءات بمدينة 

رسمّية عالقتها بتوريد العّمال إلى إسرائيل، ألن قرارا كهذا ويبدو غريبا  إنكار الجهات األردنّية ال
بتصدير العمال األردنيين إلى إسرائيل، من الصعب أن يمر دون علم الحكومة األرنية، أو الجهات 
ذات العالقة فيها مثل وزارة العمل، ورّبما ألن الحكومة تقدر أن تبنيها لهذه الخطوة سوف يترك 

لرأي العام األردنّي تجاه العمل في إسرائيل، ورّبما ألّن المهن اّلتي سيعمل بها السلبّية ل االنطباعات
العّمال األردنيون ليست مفّضلة للكثيرين، ألّنها ستترّكز في تنظيف الفنادق وغسل األواني وترتيب 

 تشرين ثاني/نوفمبر. 22الغرف، وهو ما القى ردود فعل سلبية لدى بعض األوساط األردنية يوم 
ن المهّم الّنظر إلى الخطوة اإلسرائيلّية باستقدام العّمال األردنّيين، على أّنها تتزامن مع طرد العّمال وم

الفلسطينّيين، مما يطرح عالمات استفهام حقيقّية حول تجاوب األردن مع هذا التوّجه اإلسرائيلّي، وقد 
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حّتى ال يفّسر من قبل الفلسطينّيين  كان بإمكانه التشاور مع السلطة الفلسطينّية قبل الموافقة عليه،
 على ما يبدو أّنه رضى أردنّي عن سياسة إسرائيلّية ضّدهم.

"المونيتور" تواصل مع بعض العمال الفلسطينيين الذين فقدوا أماكن عملهم داخل إسرائيل، وجاء بدال  
فوض أن يرضى منهم عمال أردنيون، فقال عماد حسين من مدينة طولكرم "للمونيتور" أنه "أمر مر 

األردن الشقيق بأن يرسل عماله إلى إسرائيل بدال  منا، وكان األولى به أن يدعمنا في أزمتنا الحالية 
 بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية".

رشيد من رام هللا، ويعمل مقاوال  في مجال توريد العمال الفلسطينيين داخل  إسماعيلفيما تحدث 
و مستغربا  أال تقوم السلطة الفلسطينية بالتواصل مع األردن للتنسيق إسرائيل في مجال البناء، أنه "يبد

في مجال توريد العمالة األردنية داخل إسرائيل، والطلب منه بعدم إحالل العمال األردنيين محل 
أشقائهم الفلسطينيين، ألن السلطة الفلسطينية مسئولة عن هؤالء العمال الفلسطينيين الذين فقدوا 

 وأضيفوا اآلن إلى آالف العمال العاطلين عن العمل".مصادر دخلهم، 
وفي هذا المجال، قال األمين العام الّتحاد نقابات عّمال فلسطين شاهر سعد لـ"المونيتور": "هناك 
سياسة إسرائيلّية باالستغناء عن العّمال الفلسطينّيين، وطردهم، البتزاز الشعب الفلسطينّي، والضغط 

لتقديم تنازالت سياسية متعلقة بالطلب منها وقف االنتفاضة، وجاء استقدام  على السلطة الفلسطينّية
ن كّنا مضطّرين للعمل داخل  لالستغناءعامل أردنّي مقّدمة  500إسرائيل لـ عن آالف الفلسطينّيين، وا 

توّقع إسرائيل لعدم وجود بدائل أخرى، فإّننا نرى أّي عمالة عربّية وأردنّية ستعود بشكل سلبّي علينا، وأ
من اإلخوة األردنّيين إدراك سياسة إسرائيل الهادفة إلى الضغط علينا، بمحاولة االستغناء عن عمالتنا 
واستبدالها بعمالة عربّية، مع أّن األردن لديه نسبة بطالة كبيرة وبإمكانه تشغيل عّماله القادمين إلى 

 إسرائيل داخل بالده".
 

 إقتصاد بطعم السياسة
ائيل على استقبال العمال األردنيين على لسان "سيلفان شالوم" وزير الداخلية وفي ظل تأكيد إسر 

تشرين ثاني/نوفمبر، واستمرار األردن في عدم إصدار موقف رسمي، يؤكد أو  10اإلسرائيلي يوم 
ينفي، فإن ماهر أبو طير، وهو الكاتب األردنّي ذو الصلة الواسعة بدوائر صنع القرار في عّمان، 

كانون األّول/ديسمبر شركات أردنّية متخّصصة، لم يذكرها باالسم، بالتوّرط في ترتيبات  1اّتهم في 
مع إسرائيل إلرسال عّمال أردنّيين للعمل في إسرائيل، مقابل أجرة ألف دوالر شهرّيا ، وهو منخفض 

، في آالف عامل أردنّي قريبا   10نسبيا ، كاشفا  عن وجود خطط إسرائيلّية مع األردن الستقطاب 
 المهن السياحّية والبناء.
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على  االقتصاديوال يبدو أّن أهداف إسرائيل من استقدام العمالة األردنّية تقتصر على الجانب 
أهمّيته، بل إّن االعتبارات السياسّية ال تكاد تغيب عن هذه الخطوة، في ضوء تقارب تدريجّي في 

تشرين أول/أكتوبر، ال  26السلطة الفلسطينّية يوم  األردنّية، بصورة أثارت قلق -العالقات اإلسرائيلّية 
تشرين األّول/ أكتوبر حول ترتيبات الحرم القدسّي،  25عّمان وتّل أبيب في  اتفاقسّيما في أعقاب 

تتعلق بنصب كاميرات مراقبة داخل المسجد األقصى لمراقبة المصلين المسلمين والمستوطنين 
 ،االتفاقدسي، ألّن عّمان وتّل أبيب لم يشركاها في اإلسرائيليين الذين يدخلون الحرم الق

بجامعة النجاح الوطنّية في نابلس نائل دويكات لـ"المونيتور":  االقتصادوفي هذا اإلطار، قال أستاذ 
"إسرائيل تسعى إلى أن تكون العمالة األردنّية بديال  عن نظيرتها الفلسطينّية، مع أّن العمالة 

بالنسبة إلسرائيل، فالعامل الفلسطينّي يدخل إسرائيل ويزاول عمله في الفلسطينية تعتبر رخيصة 
النهار. وفي المساء، يعود إلى الضّفة الغربّية، وال يتحّمل المشّغل اإلسرائيلّي أعباء إقامته داخل 
إسرائيل كالعامل األردنّي. وفيما يتقاضى العامل الفلسطينّي أجره بالشيكل اإلسرائيلّي، سيحصل 

األردنّي على أجره بالدوالر األميركّي، مّما يرهق المشّغل اإلسرائيلّي لتحويل العملة، وسيكّلف العامل 
 ".االجتماعيالحكومة اإلسرائيلّية حصوله على مستحّقات التأمين الصحّي والضمان 

ن تشري 18وقد أّكد عضو البرلمان األردنّي ورئيس لجنة العمل النيابّية األسبق عدنان السواعير في 
الثاني/نوفمبر، أّن إسرائيل تستفيد من العمالة األردنّية من أوجه عّدة، فمدينة إيالت التي يتركز فيها 
العمال األردنيون، تعتبر بعيدة جغرافيا  بالنسبة لإلسرائيليين، ألنها تقع في أقصى جنوب إسرائيل، وال 

 يرغب اإلسرائيلّيون بالعمل فيها.
أّن القرار اإلسرائيلّي باستيعاب اآلالف من العّمال األردنّيين يهدف إلى وأخيرا ، رّبما يبدو واضحا  

القفز خطوة جديدة في عالقاتها مع المجتمع األردنّي، وليس اقتصارها على الساسة الكبار أو رجال 
المنطقة التجارية الحرة بين إسرائيل واألردن في تشرين  األعمال البارزين المستفيدين من تطوير

وسطى بتوريد العمالة األردنّية إليها،  اجتماعيةفمبر الماضي، عبر الوصول إلى طبقات ثاني/نو 
ظهار وجه آخر إلسرائيل غير الدولة المحتّلة لألراضي الفلسطينّية.  وا 

وفي الوقت ذاته، قد يأتي القرار اإلسرائيلّي كجزء من إدارة الظهر للفلسطينّيين، وتحقيقا  لدعوات 
في األسابيع األخيرة باالنفصال عن الفلسطينّيين، بما في ذلك إغالق أبواب العمل  إسرائيلّية متزايدة

في وجوههم، وهو قرار قد تكون له تبعات سلبّية تزيد من أعداد الناقمين الفلسطينيين على السياسة 
 اإلسرائيلّية، واحتمالّية انضمامهم إلى صفوف منّفذين قادمين لهجمات فلسطينّية.

 16/12/2015المونيتور، 
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 صهاينة.. لكنهم عرب! .64
 محمد عمارة

م نشرت مجلة "األهرام العربي" ما سمى "بوثيقة رابطة الدفاع اليهودية" التي 1999إبريل عام  17في 
كتبها مؤسس هذه الرابطة "دانيال ياسبس" حول دعاوي الصهاينة في مدينة القدس، والتي تقول: إن 

منذ عهد رسول اإلسالم  -م، وال مكانة لها في حياة المسلمين القدس يهودية، وال عالقة لها باإلسال
 في الصراع حول هذه المدينة المقدسة. -صلى هللا عليه وسلم وحتى الحقبة الراهنة 

التي بنى خليفتها عبد الملك بن مروان المسجد  -ولقد ادعت هذه "الوثيقة" أن الدولة األموية 
مستحدث باآلية القرآنية: "سبحان الذي أسرى بعبده ليال  هي التي ربطت هذا المسجد ال -األقصى 

( بأثر رجعي، ألن هذه اآلية التي نزلت 1 –من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى" )اإلسراء 
في رأي  –م قد نزلت عندما لم يكن هناك مسجد بالقدس يحمل هذا االسم، ومن ثم  621حوالي عام 

عالقة لهذا المسجد باآلية القرآنية، وال مكانة له في عقائد فإنه ال  –هذه الوثيقة الصهيونية 
 المسلمين!.

الرد على هذا االدعاء الصهيوني، ونشرت الرد  –يومئذ  -ولقد طلبت مني مجلة "األهرام العربي" 
 –م، ثم قمت بنشر الرد في كتابي "القدس بين اليهودية واإلسالم" 1999مايو عام  15في عدد 

 م(.1999)نهضة مصر عام 
وفي تفنيد الحجة الرئيسية لهذه الدعوى الصهيونية، أوضحت أن المراد بكلمة "مسجد" في اآلية 
نما المراد به "الحرم"، فاإلسراء قد تم  القرآنية ليس البناء المشتمل على جدران وسقف ونوافذ وأبواب، وا 

كة يومئذ وال بالقدس ولم يكن بم –أي من مكة إلى القدس  –من الحرم المكي إلى الحرم القدسي 
فالرسول صلى هللا عليه  –ذلك البناء المتعارف عليه، والمسمى بالمسجد ذي المواصفات المعروفة 

نما كان بمكة، وكلها حرم، وأسري به إلى القدس،  وسلم حين أسري به لم يكن في مسجد بمكة وا 
الذي هو أول بيت  –حرم المكي وكلها حرم كذلك، ومن ثم فإن هذه اآلية القرآنية تجعل الرباط بين ال

وضع لعبادة هللا في األرض وبين الحرم القدسي الذي هو قبلة األنبياء السابقية، وأولى القبلتين في 
اإلسالم، عقيدة من عقائد اإلسالم، التي تجسد وحدة الدين اإللهي من آدم إلى محمد عليهم الصالة 

 احد.والسالم مع تعدد الشرائع في إطار هذا الدين الو 
م دعا الكنيست اإلسرائيلي من يسمونه أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة "بر إيالن" 2009وفي يوليو 

اإلسرائيلية "مردخاي كيدار" إللقاء محاضرة عن حق إسرائيل في القدس وهي محاضرة نقلتها إذاعة 
و أقرب إلى الهذيان، المستوطنين الصهاينة، وتبنتها جماعة "أمناء الهيكل"، وفها قال الرجل كالما ه

قال: "إن القدس يهودية وعلى المسلمين أن يحملوا أحجار قبة الصخرة ليبنوها بمكة، فالمسجد 
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األقصى مكانة "الجعرانة" بين مكة والطائف، كان يصلي فيه الرسول أحيانا، وأحيانا في المسجد 
 أثناء ذهابه من مكة إلى الطائف". –القريب منه  –األدنى 

م، وقمت بالرد عليها 2009يوليو  30محاضرة هذا "األستاذ" بصحيفة "المصري اليوم" في ولقد نشرت 
م(، وفي هذا الرد نبهت 2011)دار السالم –بكتابي "القدس الشريف في الدين والتاريخ واألساطير" 

ئف على الحقائق التاريخية التي أجمع عليها العرب واألجانب، والتي تقول إن رحلة الرسول إلى الطا
ق. هـ لم يؤمن فيها أحد، ولم يبن فيها مسجد، وأن أول مسجد بني في اإلسالم هو مسجد  3عام 

هـ قد بني  6قباء على مشارف المدينة، وأن مسجد الجعرانة الذي بناه الرسول وأحرم منه بالعمرة عام 
 بعد اإلسراء ونزول آيته بنحو عشر سنوات.

ذا كان مفهوما  صدور هذا الهذيان عن الصهاينة، فمن غير المقبول وال  – دون أن يكون معقوال –وا 
من بعض الفضائيات، مرددين هذا الهذيان  –هم صناعة إعالمية  –المعقول أن يطل ُكتاب 

الصهيوني عن القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك، في الوقت الذي يقدم فيه الشهداء 
 فاعا عن هذه المقدسات اإلسالمية!!.الفلسطينيون دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة د

إننا أمام صهيونية عربية، تنافس الصهيونية المسيحية التي حشدت التأييد اإلمبريالي الغربي 
 للمشروع الصهيوني على أرض فلسطين!.

رحم هللا اإلمام مالك الذي قال: "إن زنادقة عصرنا هم الذين كانوا يسمون بالمنافقين في صدر 
 ول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.اإلسالم"، وال ح

 17/12/2015، "21موقع "عربي 
 

 ضعف فتح وضعف الساحة الفلسطينية .65
  راسم المدهون
في أعقاب رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات سادت الساحة السياسية الفلسطينية فكرة أشاعت 

مركزية القرار السياسي في يد قليال  من التفاؤل بين متابعين ومهتمين كثيرين كنا منهم، تقول إن 
الرئيس الراحل والتي جاءت من قّوة شخصيته وحضوره، هي على العكس مما كان يشاع عن 

 مخاوف الفراغ بعده، بل هي ترفع من شأن المؤسسة على حساب الفرد.
هكذا قام التفاؤل آنذاك على مقولة إن خليفة أبو عمار بحكم افتقاره إلى إجماع شامل حول شخصه 

ف يفسح في المجال لمساهمات اآلخرين، بل لمشاركتهم معه في صنع القرار على نحو يساهم سو 
 في استعادة استقاللية المؤسسات الوطنية لدورها وحضورها.
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مع ذلك جاءت الوقائع على غير ما يشتهي المتفائلون، بل أكثر من ذلك لم يتمكن خليفة الرئيس 
ع، ال للساحة الفلسطينية بجماهيرها وفصائلها وأحزابها، وال الراحل من تحقيق درجة كافية من اإلقنا

حتى لحركة فتح التي ينتمي إليها والتي أّهلته لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبعدها رئاسة 
 السلطة.

، مثلما رأيناه في شكل صادم في نتائج االنتخابات «فتح»رأينا ذلك في نتائج المؤتمر العام لـ 
 فقدت خاللها الغالبية لمصلحة حماس. التشريعية التي

التحرك االنتخابي بمقدار ما عكست حال « خطة»فتلك االنتخابات بالذات لم تكن مجّرد خطأ في 
الترهل والفوضى وغياب القرار الفتحاوي، ولعلنا نستذكر هنا التعليق األول وذا الداللة الذي أطلقه 

بات، إذ قال يومها: لقد نلنا أصواتا  أكثر، ومقاعد أقل، الرئيس أبو مازن فور إعالن نتائج تلك االنتخا
في إشارة واضحة إلى تبعثر أصوات الفتحاويين وأنصارهم مقابل تمركز أصوات الحمساويين 
وأنصارهم، كما حدث في مدينة الخليل مثال  والتي ترّشح لها عن فتح ثمانية وعشرون للمنافسة على 

 ا ترشح تسعة حمساويين نجحوا جميعا .تسعة مقاعد فلم يفز منهم أحد، فيم
عميقا  أمام تلك األحداث، بل هي أكثر من ذلك اعتبرت خسارة االنتخابات )ومن « فتح»لم تتوقف 

تتعلق « فنية»وقعت ألسباب « نكسة»بعدها خسارة غزة في االنقالب الحمساوي الدموي( مجّرد 
لمؤسسات األمنية، ولم تصل المراجعات بأخطاء فردية ارتكبها هذا أو ذاك من قادة فتح وقادة ا

الفكرية والسياسية إلى مالمسة األزمة بعمق لتدرك فداحة المآل الذي وصلت إليه فتح، وال انعكاسات 
 ذلك على الساحة الفلسطينية ككل.

نضيف إلى ذلك فشل الهيئات القيادية الفتحاوية في إدارة مؤسسات السلطة الوطنية التي آلت إليها 
ق أوسلو، وهو فشل عّبر عن نفسه في ضعف العالقة اليومية بينها وبين جمهورها، ولكن بعد اتفا

أيضا  في تعّمق الفساد في أوساط واسعة من الكوادر والقيادات التي دفعتها قيادة فتح لمؤسسات 
السلطة فخسرتها األطر التنظيمية الفتحاوية ولم تربحها مؤسسات السلطة ذاتها، وعلى نحو بات معه 
منطقيا  أن ترتفع األصوات في صورة مستمرة للتنديد بحال الفساد شبه الشامل الذي تعيشه مؤسسات 

 السلطة ويجعلها في حال اغتراب عن شعبها وجمهورها.
لم يقل أحد أخطأنا، واألدق لم يقلها أحد وهو يعنيها بعمق، فال تزال أوساط نافذة في فتح تخلط بين 

لمسلح وأن تظَل مقنعة لشعبها بعد، على ما بين المفهومين والحالتين من أن تكون فتح رائدة الكفاح ا
فوارق كبرى ال يمكن ردمها إن لم تتمكن فتح من استعادة ذاتها باستعادة حيويتها ودورها. ال أعتقد 
وال يمكن لعاقل أن يعتقد بأن ذلك ممكن من دون أن تتمكن فتح من أن تكون مقنعة لكوادرها 
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ن ال يخفى على ُمكابر أنهم يعيشون ضياعا  سياسيا  وتنظيميا  بسبب وهن العالقة بينهم ومنتسبيها الذي
 وبين القيادة األولى.

أما غياب مبدأ المحاسبة فسبب األسباب وعَلة العلل كما يقولون، لكن لذلك حديث واسع ال يجوز 
 تناوله في عجالة.

 17/12/2015، الحياة، لندن
 

 مسلسل معبر رفح .66
 ريمعن البيا

تفتش في وسائل اإلعالم الفلسطينية الرسمية عن خبٍر بشأن جهد رئاسي أو حكومي، من أجل حل 
قضية معبر رفح المزمنة، أي قضية إغالق القاهرة الدائم والمتقطع لبوابته المصرية، مع تمسك حركة 

صادف حماس بسيطرٍة لها على الجانب الفلسطيني منه، تفتش عن طرف خبر في هذا األمر، فال ت
شيئا . ثم تُقنع نفسك بأن جهود الرئيس محمود عباس وحكومة رامي الحمد هللا )الحثيثة؟( للتوصل 
إلى صيغٍة خالقٍة ودائمة )أو مستدامة؟( تنهي هذه القضية ليس شرطا  أن تكون متاحة للسابلة، ربما 

ثرثرات المرسلة للتلفزات بالنظر إلى أن سمتا  أمنيا  غير خاٍف في القضية كلها، أو ربما تصديقا  لل
المصرية عن ارتباط إغالق معبر رفح )وفتحه؟( باألمن القومي المصري. وفيما تستمر معاناة أهالي 
قطاع غزة جّراء هذه القضية، اإلنسانية والسياسية واألمنية، فإن أرطاال  من الضجر صارت تحدثها 

ها، شعور بأن اكتراث الرئاسة الفلسطينية كل هذه الخّرافية المملة. وال سيما أنه يغشاك، في أثنائ
وحكومتها بالموضوع طفيف، أو موسمي عابر، وأحيانا  لرفع العتب، واألوضح فيه هو التسليم بحق 

 مصر في إجراءاتها، وتحميل المسؤولية عن معاناة األهالي على حركة حماس. 
نية رسميا  في الجانب الفلسطيني بإيجاز، للقاهرة كل الحق في مطلبها وجود السلطة الوطنية الفلسطي

في معبر رفح، وهو مطلب ظلت تطرحه إّبان حسني مبارك وعمرو سليمان، واستمر في والية 
المجلس العسكري، وفي سنة محمد مرسي، وتشّدد عليه اآلن أجهزة عبد الفتاح السيسي. ووجاهة هذا 

بر حدودي. ولّما صّدقنا أن المطلب بديهية، فال يمكن التسليم بسلطة أي فصيل سياسي على مع
شوطا  مهما  من المصالحة بين سلطتي حماس في غزة وحركة فتح في رام هللا، تم قطعه، في "اتفاق 

، بدليل تشكيل حكومة توافق وطني بموجبه، وحل حكومة حماس 2014الشاطئ" في إبريل/نيسان 
ستنتهي تلقائيا ، أو أقله بتفاهٍم في القطاع، لّما صّدقنا ذلك، كان الظن أن حلقات مسلسل معبر رفح 

إجرائي ميسور، لكن ما استجد في هذا الملف كان واحدا  من مؤشراٍت غير هينة العدد على أن 
المصالحة المكتملة ال ُيراد لها أن تنعقد. وعلى ما ترّدد، فإن حماس أبدت جاهزيتها لتسليم إدارة 
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ن الرئاسي ووزارة الداخلية، غير أنها فوجئت المعبر واإلشراف األمني عليه للسلطة، ممثلة باألم
، أساسا  إجرائيا  وعمليا  2005بإشهار اتفاق المعابر، الموقع مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 

لتنظيم عمليتي الدخول من معبر رفح والخروج منه، وهو ينص على مراقبٍة إسرائيلية للعابرين 
األوروبي، وليس مستبعدا  أن القاهرة من طلبت "تفعيل" ذلك بكاميراٍت يشّغلها مشرفون من االتحاد 

كرا  له.   االتفاق الذي لم ُتعارضه حماس كثيرا  عند التوصل إليه، لكنها ال تحتمل اآلن ذ 
تداولت حكومة الحمد هللا وحماس من أجل الوصول إلى صيغٍة تحل إشكاالت تسلم السلطة إدارة 

فين الذين عينتهم حكومة حماس في المعبر، غير أنهما لم تصال المعبر العتيد، ومنها مسألة الموظ
إلى تفاهم، ما قد يعود إلى رغبتهما في ترك األمور على حالها، بالنظر إلى أن للقاهرة نفوذها بشأن 
أي تفاهم، وليس في وسع الرئيس محمود عباس إهمال شروطها ومطالبها. وألن ضحايا هذه 

لسل دراما رفح غّزيون منسيون محاصرون، فلم يكن متوقعا  أن يفطن المراوحة السقيمة في حلقات مس
لشأنهم نبيل العربي )ما أخباره؟( مثال ، وال جون كيري، سيما وأنه ليس هناك جندي إسرائيلي أسير 
في القطاع اسمه جلعاد شاليط، يذّكر االتحاد األوروبي أو بان كي مون أو "اإلليزيه" بهؤالء الناس. 

هذا المسلسل أن خمسة فصائل فلسطينية صاغت، أخيرا ، "مبادرة" من خمس نقاط  وأحدث حلقات
نهاء أزمته المديدة، تتضمن تثبيت الموظفين الذين عينتهم "حماس"  إلعادة فتح معبر رفح كامال ، وا 
رسميا  ورفدهم بموظفين سابقين، وأن تكون مسؤولية أمن المعبر لألمن الرئاسي، وأن تتسلم إدارته 

ة مستقلة بالتنسيق مع حكومة التوافق. وليس مؤكدا  نجاح هذه المبادرة أو قبولها، فلم ُيتخذ شخصي
 قرار بعد بحلحلة خيوط التشابك بين رام هللا وغزة والقاهرة.

 16/12/2015، العربي الجديد، لندن
 

 من هم منّفذو العمليات ضد اإلسرائيليين؟ .67
 عاموس هرئيل

« المخربين»الحالية تبدأ بالتبلور صورة لـ « اإلرهاب»ن موجة من معطيات جمعها جهاز األمن ع
من هذا العام. هؤالء يعملون في  األولالفلسطينيين الذين يشاركون في العمليات منذ بداية تشرين 

في ثنائيات. وحتى لو كان لهم في حاالت قليلة  األحوالأغلبيتهم الساحقة وحدهم، أو في اقصى 
أمنية طفيفة نسبيا، فان العمليات ال تنفذ « جرائم»ي حاالت اقل معروفون بـ انتماء تنظيمي سابق، وف

 انطالقا من انضباط تنظيمي أو بقرار من فوق.
التي قتلت الزوجين هينكن قرب نابلس في العملية التي شكلت بداية موجة « حماس»باستثناء خلية 

 في الفترة الحالية.« إرهابي»يم ليه من تنظإهجوم مخطط ومبادر  اآلن، لم يشخص حتى «اإلرهاب»
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في معظم الحاالت «. مخربا» 123الماضي تتضمن  األسبوعالمعطيات التي جمعت حتى منتصف 
 أيضاالقائمة  إلى، ولكن أضيف إسرائيليينيدور الحديث عن فلسطينيين هاجموا أو حاولوا مهاجمة 

اعتزموا تنفيذ عمليات  بأنهمواعترفوا في حوزتهم سكاكين،  بينما كانتفلسطينيون اعتقلوا في الحواجز 
 طعن.

فما دون، وبعضهم  20 أبناءمنهم هم  51؛ 21.5في القائمة هو « المخربين»العمر المتوسط لـ 
 8منهم عزاب،  110في القائمة هم نساء. « المخربين»من  15. 15و 13وبنات  أبناء – أصغر

الجنود النار عليها في  أطلق 72رأة ابنة ام –وواحدة  أطفالمتزوجون بدون  4، أطفالمتزوجون مع 
 أرملة. –بانها حاولت دهسهم  اإلسرائيليالخليل إذ ادعى الجيش 

هم  آخرون 3ومنهم من سكان الضفة الغربية  90هم من سكان شرقي القدس. « المخربين»من  30
ن م آخرون 19ومنهم من سكان الخليل  28عرب من مواطني إسرائيل. من بين سكان الضفة، 

سكان  من 12ومن سكان القرى  48من المدن، « المخربين»من  68سكان القرى والبلدات المجاورة. 
 منهم من شعفاط وقلنديا في منقطة القدس. 8مخيمات الالجئين، 

 إلى أيضا، فان التحليل، الذي يستند األخيرة األشهرخالفا للكثير من التقديرات التي نشرت في 
 أنال يظهر  –الذين اعتقلوا ومحبوسون منذئذ في إسرائيل « بينالمخر »المقابالت مع بعض 

الفلسطينية هو بالضرورة العامل المركزي لقرار  اإلعالمفي وسائل  أو اإلنترنتالتحريض على 
وحدهم ويبلورون القرار النهائي « المخربون»تنفيذ العمليات. في معظم الحاالت، يعمل « المخربين»

 في غضون اقل من ساعة. أحياناسبيا، خالل فترة زمنية قصيرة ن
تقرير عن حادثة محددة في قنوات التلفاز المحلية أو شائعة نشرت.  أعقابغير مرة، يتخذ القرار في 

الذين هاجموا كانوا نشطاء في الشبكات االجتماعية ولبعضهم على ما « المخربين»ولكن، ليس كل 
لتكنولوجيا والشبكات االجتماعية يبدو واضحا . والى جانب ااإلنترنتيبدو لم يكن أي تواصل مع 
تقليدية أكثر، مثل القرب العائلي والعالقات في العشيرة « شبكات»بقدر ال يقل عن ذلك تأثير 

 القرار بالعمل. إلى« المخربين»، ما يؤدي بـ األوسع
 أوومخربات من الحي « مخربين»في حاالت عديدة عمل المهاجمون الشباب في محاولة لمحاكاة 

وثقت وبثت  أحداثبهدف االنتقام لموت أحد يعرفونه أو قريب منهم، ممن قتلوا في  أومن عشيرتهم 
محليين، في أعقابهم « أبطال وبطالت». على خلفية المواجهة يبدو واضحا نشوء اإلعالمفي وسائل 

تلت في في الخليل، حول وفاة هديل الهشلمون، التي ق األمورآخرون. وقد برزت « مخربون»يقوم 
 حين كانت تحمل سكينا.« الحاضرة اليهودية»بنار الجنود على حاجز قرب  أيلول
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شهيد آخر يحظى باعتبار كبير في الجمهور الفلسطيني هو مهند الحلبي من قرية سردا قرب رام »
في البلدة  اإلسالميهللا، والذي قتل بطعنات سكين مواطنين إسرائيليين في شارع الواد في الحي 

الحلبي، الذي كان «. اإلرهاب»، في العملية الثانية من موجة األولتشرين  3مة في القدس في القدي
ديس، حظي بالتخليد في  أبوفي الجامعة في « اإلسالميالجهاد »نشيطا في خلية طالبية تابعة لـ 

 الشوارع وفي الميادين التي تسمى على اسمه، في بضع حاالت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
 «هآرتس»

 17/12/2015، األيام، رام هللا
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