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 44 :كاريكاتير

*** 
 

 والمحادثات مستمرة" إسرائيل"رئاسة الوزراء التركية: لم يتم التوصل التفاق نهائي حتى اآلن مع  .1
مسؤولون ، أن أنس قبالن، قرباني غييك قونيه/، من 18/12/2015، لألنباء األناضولوكالة ذكرت 

في تعليقهم على المباحثات التركية اإلسرائيلية من أجل إعادة ا و في رئاسة الوزراء التركية، أفاد
العالقات بين البلدين، بأنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى اآلن، فاللقاءات مازالت متواصلة، وتجري 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها األناضول، فإن المسؤولون أشاروا، مساء أمس  بإيجابية".
 للقاءات بين إسرائيل وتركيا تجري منذ مدة.أنَّ ا الخميس، إلى

سرائيل تتواصل،  وفي وقت سابق، أمس، أفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن مباحثات بين تركيا وا 
 من أجل إعادة العالقات الثنائية بين البلدين، في إطار الشروط التي أعلنتها أنقرة سابًقا.

ئيلية تفيد بوصول البلدين التفاق، أفادت المصادر أن وحول األنباء التي تناقلتها وسائل إعالم إسرا
"مباحثات جرت بهدف تطبيع العالقات الثنائية بين البلدين، وأن العمل متواصل من أجل الوصول 

 إلى نتائج بأقرب وقت".
بحسب ما نقله موقع ، أنه و أحمد صقر، عن غزة، من 17/12/2015، "21موقع "عربي وأضاف 

"I24إلى تفاهمات جديدة ستتحول  واكل من تركيا ودولة االحتالل اإلسرائيلي توصلن ، فإ" اإلسرائيلي
 قريبا إلى اتفاق إلعادة العالقات الدبلوماسية بينهما، بحسب اإلعالم العبري.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن العالقات التركية اإلسرائيلية "دخلت مرحلة تغيير كبيرة، وذلك عقب لقاء 
يسرا بين ممثلين عن الطرفين، نجحوا خالله في صياغة وثيقة تفاهم مشتركة سري جرى أمس في سو 

 .إلعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين إلى شكلها الطبيعي"
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والتقى في سويسرا األربعاء من الجانب اإلسرائيلي، كل من يوسي كوهين، رئيس مجلس األمن 
تفاق في نهاية اللقاء على قائمة من التفاهمات القومي مع نائب وزير الخارجية التركي، حيث تم اال

 ستتحول إلى اتفاق سيوقع في األيام القادمة وهي كما يلي بحسب الموقع العبري: 
 . عودة السفراء.1
 . إلغاء الدعاوى المرفوعة ضد الجنود اإلسرائيليين.2
 رة".. إنشاء صندوق خاص من قبل االحتالل لتعويض المصابين في حادثة "أسطول مرم3
 . أبدت تركيا استعدادها لعدم تمكين "نشاط إرهابي" على أراضيها.4
 . عدم السماح للقيادي من حركة "حماس" صالح العاروري بدخول تركيا.5
 . تركيا ستسمح بتمرير أنبوب للغاز عبر أراضيها.6
 . إجراء مفاوضات فورية بين إسرائيل وتركيا حول بيع الغاز.7

وزير الطاقة التركي ، أن عاصم الجرادات ، عن18/12/2015، عربيهافينغتون بوست ونقلت 
 شروط تم   3لوضعها الطبيعي مرهونة بتحقيق  "إسرائيل"بيرات البيراق أكد أن عودة العالقات مع 

وقال بحسب صحيفة "خبر ترك" التركية إنه "ال عالقة طبيعية مع إسرائيل قبل تحقيق  طرحها سابقًا.

 تلك الشروط".
بأنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى اآلن، فاللقاءات  التركية،سؤولون في رئاسة الوزراء وأفاد م

 مازالت متواصلة، وتجري بإيجابية".
وكان وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" قد صر ح في وقت سابق بأن الشروط الثالثة هي: 

حصار عن قطاع غزة، مع العلم أن تقديم االعتذار وتعويض أسر شهداء سفينة مرمرة ورفع ال
 االعتذار والتعويض تم ا من قبل إسرائيل مع بقاء الشرط الثالث.

 
 اللجنة الرباعية لم يقدموا جديدًا وتحدثوا عن التهدئة مبعوثو: "األيام"عريقات لـ .2

ائب عبد الرؤوف أرناؤوط: قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. ص -القدس 
عريقات، لـ"األيام": إن مبعوثي اللجنة الرباعية الدولية لم يقدموا مقترحات محددة في اجتماعهم، 
أمس، مع الجانب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حديثهم اقتصر على التهدئة وخفض التوتر والتزامهم 

باعية ملفات حول وذكر عريقات أن الجانب الفلسطيني قدم لمبعوثي اللجنة الر  بتحقيق حل الدولتين.
الشهداء الفلسطينيين وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين والنشاط االستيطاني والتحريض اإلسرائيلي 

 ضد الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية.
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وكان مبعوثو الرباعية، التي تضم الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة 
من أمس، مع مسؤولين إسرائيليين قبل أن يلتقوا، أمس، مسؤولين فلسطينيين، وروسيا، اجتمعوا أول 

 حيث غادروا المنطقة دون أن تتضح خطواتهم الالحقة.
وضم الوفد الدولي مبعوث الواليات المتحدة فرانك لوينشتاين ومبعوث األمم المتحدة نيكوالي 

 لروسي سيرغي فيرشينين.مالدينوف والمبعوث األوروبي فرناندوا جنتليني والمبعوث ا
والتقى وفد الرباعية مع وفد فلسطيني برئاسة عريقات ضم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ومدير 
عام المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومدير دائرة شؤون المفاوضات عيسى قسيسية والمسؤول في 

 دائرة شؤون المفاوضات وسيم خزمو.
ثي اللجنة الرباعية: أنتم تطلبون من إسرائيل وقف االستيطان فتصعده وأضاف عريقات: "قلنا لمبعو 

وتطلبون منها وقف هدم المنازل فتهدم المزيد من المنازل وتطلبون منها تنفيذ االتفاقات الموقعة 
"قلنا إن إسرائيل تدمر حل الدولتين وتطبق  قائالً  وأضاف فتنتهكها فماذا أنتم فاعلون مع إسرائيل؟".

ض دولة واحدة بنظامين أي الفصل العنصري )األبرتهايد( فكيف ستتعاملون مع إسرائيل على األر 
لى متى ستبقى إسرائيل دولة فوق القانون". 7691التي لم تلتزم باالتفاقات الموقعة وال حدود   وا 

مع  بدورها، قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية في بيان وصل "األيام": إن المبعوثين الدوليين التقوا
المبعوث الخاص لرئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحق مولخو ومدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري 

وأضافت: "جرى نقاش مطول حول السبل لوقف  غولد وممثل مجلس األمن القومي عوديد يوسيف.
 ياسية".العنف واستعادة األمن ووقف التحريض كما جرى بحث مسألة الفرص المستقبلية للعملية الس

وتابعت: "أقر الطرفان أن استمرار العملية السياسية هو أفضل طريق لضمان األمن والسالم، وأكد 
 الجانب اإلسرائيلي األهمية التي توليها إسرائيل الستمرار الحوار مع الرباعية".

  18/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 ل المقاومة الشعبية السلميةشعبنا ُمصّر على الخالص من االحتالل من خال الحمد هللا:  .3
ذ نحتفل بأعياد الميالد "حسن عبد الجواد: قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا:  –بيت لحم  إننا، وا 

المجيدة، ونجدد خاللها انتمائنا إلى أرض الرساالت السماوية وموطن البشارة، وتمسكنا بالعيش 
ه في وجه أعتى الصعاب. وشعبنا يصر بحرية وسالم في رحابها، إنما نجسد وحدة شعبنا وتالحم

على أن يحول صموده إلى ملحمة في العمل الدؤوب لصنع األمل والتغيير، فهو يبني ويواجه الموت 
 ."والتدمير، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي كل مكان على أرض بالدنا
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عي شعبنا للخالص إن س"وأضاف رئيس الوزراء خالل زيارته لبيت ساحور ببيت لحم يوم الخميس:  
التام من ظلم االحتالل اإلسرائيلي وممارساته القمعية، والتحرر من جدرانه واستيطانه ومستوطنيه، 
من خالل البقاء والمقاومة الشعبية السلمية ومواصلة بناء دولتنا، إنما يحمل في جوهره ومضمونه، 

وة والتعايش، التي جسدها رسول إصرارنا على إعمال القيم اإلنسانية األصيلة، في التسامح واألخ
 ."المحبة وحملها وكرسها شعبنا على مدار التاريخ

 ."إن شعبنا مصر على مواجهة الهجمة اإلسرائيلية الشرسة التي يتعرض لها"واستدرك الحمد هللا: 
 18/12/2015األيام، رام هللا، 

 

 مة قانونية وأخالقيةعشراوي: عدم مساءلة اإلرهابيين المسؤولين عن حرق عائلة دوابشة جري .4
استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة، : وفا –رام هللا 

إحجام إسرائيل عن معاقبة المتهمين بالجريمة البشعة التي نفذها مستوطنون إرهابيون في قرية دوما 
 جنوب نابلس وقيامهم بقتل وحرق عائلة دوابشة بشكل متعمد.

الت عشراوي في تصريح لها يوم الخميس: "نحن ال نتوقع من الحكومة اإلسرائيلية إعدام المشتبه وق
بهم ميدانيا، أو هدم بيوتهم، أو إبعادهم، أو سحب هوياتهم، كما تفعل بالفلسطينيين، ولكن نحن 

  لمكلومة".نطالب بإجراء تحقيق جدي وفع ال ومهني وتطبيق العدالة والقانون إلنصاف عائلة دوابشة ا
وأضافت عشراوي: إن "هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل المستوطنين المتطرفين والجيش اإلسرائيلي  

هي نتيجة مباشرة الستفحال ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية القائمة على رفض اآلخر ووجوده على 
نكاراألرض،   حقه بالحياة وتجريد ضحاياه من إنسانيتهم". وا 

 17/12/2015، باء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األن

 

 مسؤول فلسطيني يحذر من قيام "إسرائيل" بهدم األقصى .5
حذر جمال الشوبكي، سفير فلسطين في مصر من أن المسجد األقصى يتعرض لهجمة  القاهرة:

كن ال خطيرة جدًا، إلى حد احتماالت هدمه، كما قال رئيس وزراء الكيان "إننا قادرون على هدمه، ل
قامة  نريد"، مشيرًا إلى أن المتطرفين اليهود الذين يعلنون ليل ونهار أنهم يريدون هدم المسجد، وا 

 الهيكل المزعوم، الفتًا إلى أنه أصبح هناك تقسيم مكاني وزماني للمسجد.
 وقال إن قيام منظمة التعاون اإلسالمي بفتح مكتب لها في "رام هللا" يشكل دعمًا لألقصى.

  17/12/2015الشارقة،  الخليج،
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 ألجهزة الرقابية فلسطين تشارك في الملتقى العربي األوروبي الخامس .6
شارك ديوان الرقابة المالية واإلدارية ممثال برئيسه المستشار إياد تيم والقائم بأعمال مدير  :رام هللا

األوروبي الخامس  عام اإلدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي عمر ياسين في الملتقى العربي
 لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والذي استضافه ديوان المحاسبة في دولة قطر.

وتم التطرق إلى أن فلسطين تختلف في ظروفها عن باقي دول العالم حكومة وشعبا، كونها ترضخ 
اذ المالي لدولة تحت االحتالل منذ عشرات السنين، فعند الحديث عن األزمات المالية وخطط اإلنق

جراءات يمكن التعامل معها وفقا للظروف واإلمكانات  ما، فإنه البد من الحديث عن أسباب وا 
 المتاحة للدولة باتخاذ القرار السياسي واالقتصادي المستقل.

أن كثرة العوامل السياسية واالقتصادية الخاصة بقضية فلسطين والمتمثلة بشكل رئيسي  إلى إضافة
ل تحد من إمكانية التنبؤ والتخطيط السليم للمستقبل المالي والسياسي واالقتصادي بوجود االحتال

 للحكومة الفلسطينية.
 17/12/2015، وكالة معًا اإلخبارية

 
 لن يكتب لها النجاح االنتفاضةهنية: مخططات وقف  .7

تالل قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة اإلسالمية حماس: "إن مخططات االح
وأكد هنية خالل كلمة له  اإلسرائيلي ومن يقف معه في وقف انتفاضة القدس لن ُيكتب لها النجاح".

في مؤتمر "الواقع الثقافي واالجتماعي في القدس وسبل النهوض" اليوم الخميس، على أن انتفاضة 
أن مخزون وشدد هنية على  القدس ال زالت في بداية الطريق ولم تخِرج كل ما في جعبتها بعد.

انتفاضة القدس لدى هذا الجيل أعمق مما يتصور االحتالل اإلسرائيلي، مؤكدًا على أن االنتفاضة 
وتابع: ال  شكلت نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة قد ال تكون نهايتها إال بتحرير المسجد األقصى.

تقاسم زماني أو  وجود وال وصاية لالحتالل على مدينة القدس والمسجد األقصى، وال وجود ألي
وأشار إلى أن روح الشهادة باتت تتملك جيل االنتفاضة الذي ال  مكاني أو وظيفي مع االحتالل.

 يملك السالح، لكنه يمتلك اإليمان والعقيدة ويتحرك بكل قوة وجرأة مندفعًا نحو تسديد الضربة لعدوه.
ة مسارات، وهي تعميق روح وقال هنية إن انتفاضة القدس في هذه المرحلة ال غنى لها عن أربع

االنتفاضة وتوسيع دائرة المنخرطين فيها، وامتالك كل أوراق القوة والتحرك في كل االتجاهات، 
يجاد شبكة  وتعزيز الوحدة الوطنية، واالنفتاح على األمة العربية واإلسالمية وتعزيز العالقة معها، وا 

 عل مع المجتمع الدولي.أمان لحماية االنتفاضة والقضية الفلسطينية عبر التفا
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وطالب هنية بعقد اإلطار القيادي المؤقت إلعادة بناء م. ت. ف لبحث االستراتيجية الوطنية وسبل 
 دعم االنتفاضة وتطويرها.

 17/12/2015موقع حركة حماس، 
 

 األحرار بما لدينا من أسرى وفاء: سنعيد صفقة "القسام" .8
" مرة أخرى بما لديها من أسرى األحرارعيد صفقة "وفاء أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام أنها ست

وشددت الكتائب في كلمة لها خالل مهرجان  من جنود االحتالل في معركة العصف المأكول.
"القدس على مرمى حجر" في حي الشجاعية، في ذكرى انطالقة حركة حماس الثامنة والعشرين، 

 ما عظمت المؤامرات واالبتالءات.على أنها ستبقى صامدة شامخة كالجبال الراسخة مه
وقالت في رسالة لألسرى: ألسرانا األبطال، اهنؤوا واطمئنوا فخلفكم رجال أبطال حفظوا الوصية وما 

وأضافت الكتائب: الشجاعية هي المأوى  زالوا على نفس الدرب والنهج، وفرجكم قريب بإذن هللا.
 ت البطولية منذ االنتفاضة األولى وحتى اآلن.والمنطلق للمجاهدين والمرابطين فمنها كانت العمليا

كبار إلى روح الشهيد نضال فرحات صاحب البصمة األولى في صناعة  ووجهت تحية إجالل وا 
كما بعثت بالتحية إلى  الصواريخ، مشيرة إلى أن إخوانه أوصلوا الصواريخ إلى حيفا، والقادم أعظم.

 ذي عمليات الطعن والثأر واالنتقام للحرائر.أبطال الضفة الغربية الثائرين الغاضبين، ولمنف
 17/12/2015موقع حركة حماس، 

 
 بعيد عن المصالحة عّباس: سلوك البردويل .9

أكدت حركة حماس أن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أكد بالدليل الملموس، أنه غير 
 طيني وال حتى لحركة فتح".معني بالمصالحة الوطنية، وأنه ال يمكن أن يكون رئيسا ال للشعب الفلس

وأوضح القيادي في حركة حماس صالح البردويل في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، أن "إقدام 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على استبدال وزير العدل في حكومة الوفاق لمجرد أنه سأل 

ن حماس، يعكس كمية عن مصير أربعة فلسطينيين تم اختطافهم في رفح المصرية، بشبهة أنهم م
  الحقد السياسي واأليديولوجي الذي يحمله عباس على حركة حماس".

وأضاف:  ورأى البردويل، أن "هذا السلوك ال يليق برئيس للشعب الفلسطيني وال حتى لحركة فتح".
"عباس بعيد عن المصالحة وهو عمليا رئيس لفئة صغيرة داخل حركة فتح ارتضت أن تنسق أمنيا 

الل، وتعمل ضد الوحدة الوطنية الفلسطينية، بل ويعمل على األرض لوأد انتفاضة القدس، مع االحت
 ويرفض التعويض ألهالي الشهداء المدمرة بيوتهم في الضفة الغربية"، على حد تعبيره.
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وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام األحمد قد كشف النقاب عن سبب إقالة وزير العدل في 
فاق" الفلسطينية، سليم السقا، في التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه رئيس السلطة حكومة "الو 

 الفلسطينية محمود عباس على الحكومة مؤخرا.
 17/12/2015قدس برس، 

 
 من الشعب الفلسطيني وعمود فقري للنضال على مدار سنوات طويلة أصيلالبطش: فتح جزء  .11

في فلسطين  اإلسالميالقيادة السياسية لحركة الجهاد  دعا خالد البطش، عضو :خاصة مقابلة -غزة 
القيادي المؤقت  واإلطاراليوم، الرئيس محمود عباس للقدوم إلى قطاع غزة لعقد المؤتمر الوطني 

 لمنظمة التحرير، ولبحث كل القضايا تهم الشعب الفلسطيني.
دلعة في القدس والضفة الغربية واكد البطش في مقابلة مع مراسل "معا" أن االنتفاضة الفلسطينية المن
نماتعتبر قارب أمان للكل الفلسطيني وهي ليست ضد السلطة   اإلسرائيليضد االحتالل  وا 

 كل المعوقات الداخلية في الضفة من طريق "االنتفاضة". إزالة إلىومستوطنيه، داعيا 
نة القوى الوطنية وكشف عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد أن مقاطعة حركة فتح الجتماعات لج

 في غزة ستنتهي قريبا. واإلسالمية
وقال:" حركة فتح جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وعمود فقري للنضال على مدار سنوات طويلة 
بالتالي المقاطعة التي كانت بسبب التفجيرات التي استهدفت منازل حركة فتح ستنتهي وسيكون هناك 

المقبل لإلعراب عن  األسبوعفي زيارة لمكتب حركة فتح  ةواإلسالميوفد من لجنة القوى الوطنية 
 تنهي فتح المقاطعة مع التقدير ودورها". أن ونأملدعوة اللجنة لهم بالعودة ووقف المقاطعة 

 17/12/2015وكالة معًا اإلخبارية، 
 
 جاهزون ألي شكل آخر لالنتفاضة :البطش .11

مي، أن هناك إجماعًا وقرارًا وطنيًا بأن تبقى أكد  خالد البطش القيادي في حركة الجهاد اإلسال: غزة
"انتفاضة القدس" شعبية، الفتًا إلى أن السؤال عن دور الفصائل فيها هو ظلم لتضحيات فرسان 

وقال البطش في حواٍر مع "المركز الفلسطيني  االنتفاضة الذين ينتمي معظمهم لفصائل المقاومة.
 آخر فنحن جاهزون لذلك وهذا ما يقرره أبطال الميدان". لإلعالم": "إذا ما استدعت االنتفاضة شكالً 

وحذ ر القيادي في الجهاد، من انفجار وشيك لألوضاع في غزة إذا ما استمر الحصار وا غالق 
المعابر، متوقعا عدوانا صهيونيا على غزة إذ ما قرر االحتالل حسم االنتفاضة بالقوة عبر نقلها 

 معركتها إلى القطاع.
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صل؛ دعا البطش رئيس السلطة محمود عباس إلى عقد اجتماع اإلطار القيادي وفي سياق منف
 لمنظمة التحرير، مؤكدًا أن القرار بيده وأن "هذا هو أسرع الطرق إلتمام المصالحة".

ونوه إلى أنه ال يوجد هناك ما يمنع عباس من عقد هذا االجتماع، مبينًا أن البحث عن مكان لعقده 
 ن تعذر في أي عاصمة عربية فتحتويه غزة. كما أوضح.ليس باألمر الصعب، فإ

وفيما يخص ملف الحريات العامة بغزة، فأكد  رئيس اللجنة أن  الوضع في قطاع غزة أفضل بكثير 
ن  ذكرت فال تتجاوز أصابع اليد  مما كان عليه، وقال: "قضايا الحريات العامة ال تكاد تذكر، وا 

أوضح القيادي الفلسطيني أن الحل يكمن في تولي حكومة وأما في قضية معبر رفح، ف الواحدة".
التوافق دورها على المعبر من خالل دمج كافة الموظفين والتعاطي معهم، السابقين والحاليين، 

 وتشكيل إدارة للمعبر تكون مقبولة لدى الجهات المصرية.
 15/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نيباليوم الوطقطر  أميرمشعل يهنئ  .12

 اتصاال هاتفيا مساء يوم قطر، دولة أمير ،تلقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: قنا –الدوحة 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قدم خالله التهاني والتبريكات  ،، من خالد مشعلالخميس

وأعرب مشعل خالل االتصال عن أصدق التهاني وأطيب  بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.
 مير البالد المفدى وللشعب القطري مزيدا من التقدم واالزدهار.ألات بالصحة والسعادة التمني

 17/12/2015موقع صحيفة الشرق، الدوحة، 
 
 حماس: نرحب بأي دور قطري إلتمام المصالحة .13

رحب إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، بأي تحرك جديد : قطب عبد الحميد - الدوحة
زالة أي خالفات قائمة مع حركة  ُتجريه دولة قطر من أجل إتمام باقي ملفات المصالحة العالقة، وا 

وقال رضوان: إن "قطر لها دور كبير في دعم الملفات الفلسطينية، وال يزال هذا الدور مستمرًا  فتح.
حتى اللحظة، وحماس ترى في أي جهد عربي ُيبذل في الساحة الداخلية لتنفيذ اتفاقات المصالحة، 

يجابية".خطوة ه  امة وا 
وأكد أن حركته "ال تعارض ولن تضع أي فيتو على أي لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس خالد مشعل، والرئيس الفلسطيني محمود عباس"، موضحًا أن" مشعل يلتقي بكل الشخصيات 

نهاء حالة االنقسام القائمة  ".الفلسطينية والعربية لدعم القضية والمشروع الوطني، وا 
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وذكر رضوان أن "جهود دولة قطر في تعزيز المصالحة الداخلية، والتحرك لعقد لقاء بين عباس 
ومشعل، خطوة هامة، ولكن تحتاج إلى المزيد من الترتيبات الخاصة والمهمة، حتى يحقق اللقاء 

ج وأضاف: "المصالحة تحتا النتائج المترتبة عليه، التي ستنعكس على حال المصالحة الداخلية".
فعليًا لخطوات هامة من الرئيس عباس تبدأ بعقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وتنفيذ 
باقي بنود اتفاق الشاطئ، دون انتقاء، والتعامل معها رزمة واحدة، وتغليب مصلحة الشعب على 

فات ولفت القيادي في حركة حماس إلى أن "الدور القطري لمساندة ودعم مل المصلحة الحزبية".
 المصالحة الداخلية والتحرك الجديد، ليس بدياًل عن الدور المصري، المتوقف منذ شهور طويلة.

 18/12/2015الشرق، الدوحة، 
 
 بذريعة محاولة طعن جنوب نابلس االحتاللشهيد برصاص  .14

، برصاص جيش االحتالل أمساستشهد شاب فلسطيني، صباح  إبراهيم: كامل -القدس المحتلة 
 على حاجز حوارة جنوب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. اإلسرائيلي

النار على الشاب وأن الجنود تجمعوا  أطلقتإن قوات االحتالل  إسعافوقال كمال بدران وهو سائق 
 حول الشاب ومنعوا الطواقم الطبية من تقديم العالج له.

النار على الشاب  وأطلقية وأوضح شهود عيان أن جنديا من قوات االحتالل ترجل من دورية عسكر 
 بصورة مباشرة.

وادعت مواقع إخبارية عبرية أنه أثناء قيام جنود من لواء "جفعاتي" بتفتيش مركبات فلسطينية اقترب 
 إليهم شاب "مشهرا سكينا" فأطلقوا النار عليه، على حد زعمهم.

ستشهاد الشاب الذي ال قوات االحتالل كافة الحواجز العسكرية جنوب نابلس بالتزامن مع ا وأغلقت
 الذي يفسر بأنه صغير السن. األمريحمل هوية شخصية 

 18/12/2015الرأي، عمان، 
 
 يعملون وحدهم ويتّخذون قرارهم بتنفيذ العملّية خالل ساعة الفلسطينيونالفدائيون : "هآرتس" .15

توبر( الماضي، منذ اندالع االنتفاضة الثالثة في بداية تشرين أو ل )أك زهير أندراوس: –الناصرة 
تسعى الُمخابرات اإلسرائيلي ة إلى سبر غور ظاهرة الفدائيين الفلسطينيين الُجُدد ومحاولة رسم بروفايل 
لهم، كما أن  مراكز األبحاث على ُمختلف مشاربها تقوم هي األخرى بنشر الدراسات واألبحاث عن 

، الذي أ ثبت على مدار عشرات السنوات، قدرته الفدائي  الفلسطيني  الجديد، ولكن  الشعب الفلسطيني 
على اإلبداع واالبتكار في وسائل الُمقاومة يؤك د لهم من جديد، أن  مقولة رئيس وزرائهم األسبق، 
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الُمجرم يتسحاق شامير بأن  العرب هم نفس العرب، أكل الدهر عليها وشرب، وباتت في خبر كان، 
 القو ة بين إسرائيل والفلسطينيين. وذلك على الرغم من عدم التكافؤ، ولو الجزئي  في

وفي هذا السياق، قالت مصادر أمني ة في تل أبيب إن  األجهزة األمنية بلورت تصوًرا حول 
الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات، مشيرًة إلى أن  سوادهم األعظم نفذوا عملياتهم وحدهم، وعلى 

، في حاالت قليلة، انتماء تنظيمي  سابق األكثر كان للمنفذ شريك واحد. وحتى لو كان للمنفذين
وبنسبة أقل كان لهم سوابق أمنية، فإن  العمليات لم تنفذ انطالًقا من انتماء تنظيمي  أْو نتيجة قرار 
من األعلى، وفق المصادر، التي قالت إن  االستثناء من ذلك كان مجموعة حماس التي نفذت عملية 

 ثنين. قرب نابلس، وأدت إلى مقتل مستوطنين ا
وأوضحت صحيفة )هآرتس( أن  هذه المعطيات ُجمعت حتى منتصف األسبوع الماضي، انطالًقا من 

ووفق هذه المعطيات، فإن  العمر  فلسطينًيا إما نفذوا عمليات أْو حاولوا ذلك. 123دراسة شملت 
في منهم بعمر العشرين وما دون، وبعضهم شبان  51عاًما ونصف عام:  21المتوسط لهؤالء هو 

 امرأة.  15عاًما. ومن ضمنهم أيضا  15إلى  13أعمار تراوح بين 
وخالًفا للتقديرات، التي نشرت في األشهر األخيرة، بين ت التحليالت، التي تستند إلى مقابالت مع 
عدد من الذين اعتقلوا، أن  ما أسمته المصادر التحريض في اإلنترنت أو أي وسيلة إعالمية أخرى لم 

ة عاماًل أساسًيا في اتخاذ المنفذ قراًرا بتنفيذ عمليته. بل في غالبية الحاالت كان يُكن بالضرور 
 المنفذون يعملون وحدهم ويبلورون قراًرا نهائًيا في مد ة قصيرٍة نسبًيا، وأحياًنا خالل أقل من ساعة.

ن حالة، في ولفتت الصحيفة، نقاًل عن المصادر عينها، إلى أن  قرار تنفيذ العملية اتخذ في أكثر م
أعقاب تقرير عن حادثة معينة عبر قناة تلفزيونية محلية أو سمع بها، ولكن لم يكن كل المنفذين 
، بل إن  قسًما منهم لم يكن لديه أي تواصل مع اإلنترنت.  ناشطين على شبكات التواصل االجتماعي 

لى جانب التكنولوجيا والشبكات االجتماعية، برز إلى حد أقل تأثير  تقليدية، مثل قرابة ” اتشبك“وا 
عائلية أْو عشائرية، أدت إلى اتخاذ المنفذ قرارا بتنفيذ عملية. وأشارت الصحيفة إلى أن  بروز ونمو 

 أبطال وبطالت محليين دفع آخرين إلى تنفيذ عمليات.
 17/12/2015رأي اليوم، لندن، 

 
 عباس زكي يدعو إلى تحالف عربي إسالمي لتحرير فلسطين .16

شارك مئات الفلسطينيين في مسيرة بمدينة الخليل لمطالبة االحتالل : الرجوب عوض - الخليل
باإلفراج عن جثامين الشهداء التي يحتجزها منذ انطالق االنتفاضة الفلسطينية قبل أكثر من شهرين 

وفي كلمته للمشاركين، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إلى  ونصف الشهر.
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سال نهاء االحتالل الذي طال أمده، متسائال "هل ال تزال تحالف عربي وا  مي لتحرير فلسطين وا 
 القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة للعرب والمسلمين؟".

 17/12/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 خالل األشهر الثالثة الماضية وقعت حادثة رشق حجارة 2,225: القناة الثانية اإلسرائيلية .17

ذكر موقع القناة الثانية اإلسرائيلية، نقال عن المتحدث باسم الجيش، أنه : زهير أندراوس –الناصرة 
 حادثة رشق حجارة. 2,225خالل األشهر الثالثة الماضية، وقعت نحو 

شخصا  252إسرائيليا و 22ومنذ بداية موجة المواجهات حتى الرابع عشر من كانون األول، قتل 
 يوما. 93نفذوا طوال هجوما مختلفا  169جرحوا في 

 17/12/2015رأي اليوم، لندن، 
 
 نتنياهو يوقع صفقة الغاز متجاوزًا لجنة االقتصاد في الكنيست .18

وق ــع رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو أمــس بصــفته وزيــرًا لالقتصــاد علــى : حلمــي موســى
جي" األمريكية و "ديلك" اإلسـرائيلية. الوثيقة التي تسوغ إدارة سوق الغاز بين الدولة وشركَتي "نوبل إنر 

وهكذا لم يبَق أمام المعارضين لصيغة الغاز من وسائل لمواجهتها سوى تقديم التماسات إلى المحكمة 
وقال نتنياهو عنـد التوقيـع علـى الوثيقـة إن "هـذا الغـاز وصـل إلينـا كهبـة مـن البـاري  العليا اإلسرائيلية.

رة إن لم يكن لقوة عظمى في مجال الطاقة، فبالتأكيد لقوة دولية ذات عز وجل. وهو يتيح َتَحُوَلنا بالقد
أهميــة. وصــيغة الغــاز هامــة القتصــادنا، ألنهــا تمنحنــا مصــدر طاقــٍة رخيصــًا نســبيًا، كمــا أنهــا تمنحنــا 
القــدرة علــى تطــوير مــداخيل كبيــرة جــدًا. وهــي أيضــًا هامــة فــي العالقــات الخارجيــة. دول كثيــرة تهــتم 

ليونــان وقبــرص فقــط اللتــان ســوف ألتقــي برئيســيهما بعــد أســابيع قليلــة. هنــاك األردن، بــاألمر. ليســت ا
وبداهًة السلطة الفلسطينية، معنيتان بذلك. وفضاًل عن ذلك، فإن تركيا ومصر معنيتـان بالغـاز ونحـن 

 نتباحث معهما في األمر".
ه "لألســف هــذا تحــول إلــى وأعلــن نتنيــاهو أنــه تســلم رأي لجنــة االقتصــاد المعــارض للصــيغة، مضــيفًا أنــ

نقــاش سياســي وشــعبوي. قــرأت، درســت األمــر، وقــررت المصــادقة علــى صــيغة الغــاز؛ فالصــيغة حيويــة 
ألمننا، ألننا ال نريد البقاء مع محطة طاقة واحـدة يطلقـون النـار عليهـا. نحـن نريـد اإلكثـار مـن منصـات 

 : "لقد عينته من أجل تحقيق هذا الهدف".الغاز". وأثنى نتنياهو على وزير الطاقة يوفال شتاينتس قائالً 
من جهته، أعلن شتاينتس أن "هذا يوم عيد لدولة إسرائيل. فبعد سنوات من العراقيل النافلة، والضـارة، 
وبعد ستة شهور من نضال هائل لوضع نهاية للسذاجة التي بقي خاللها مكمن الغاز األكبر، لفيتان، 
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، نحن هنا. وبو دي شكر رئيس الحكومـة علـى الـدعم غيـر كحجر ال يجد من يحركه في أعماق البحر
العــادي. فلــوال تجنــدك لمــا كــان بوســعنا تجــاوز كــل هــذه العراقيــل السياســية التــي وضــعت فــي طريقنــا. 
لكننا فعلنا ذلك". وأضاف شتاينتس: "أقول من القلـب أيضـًا، إننـي فخـور بصـيغة الغـاز، ألنـه فـي كـل 

ة أفضل لجهة المداخيل. هذا أمـر عالجنـاه فـي الحكومـة السـابقة مقارنة دولية يدور الحديث عن صيغ
عن طريق لجنة شيشنسكي، وبعد ذلـك عبـر تشـريع فـي الكنيسـت. وشـعب إسـرائيل سـيحظى بمـداخيل 

 في المئة من األرباح". 60أعلى من المتوسط في معظم الدول الغربية: حوالي 
هـو اســتخدام  52صـيغة الغــاز باسـتخدام البنـد واعتبـر زعـيم المعارضـة اسـحق هرتســوغ أن "التوقيـع علـى 

عابــث بــأمن إســرائيل. وهــذا اســتغالل لألغــراض األمنيـــة لخدمــة مصــالح ليســت فــي مصــلحة الجمهـــور 
اإلسرائيلي. وسوف تقدم كتلة المعسكر الصهيوني التماسًا للمحكمة العليا قريبًا بهدف وقف هـذه الخطـوة 

واعتبــر "طــاقم النضــال مــن أجــل  ق الجمهــور اإلســرائيلي".الشــوهاء للحفــاظ علــى االقتصــاد وإلبقــاء حقــو 
الغـاز" أن التوقيــع علــى الصــيغة مــن جانــب نتنيــاهو هـو "إفــراغ للقــانون مــن محتــواه بشــكل فــظ". وقــال إن 
نتنيــاهو بهــذه الخطــوة يحــرر وحــوش احتكــار الغــاز مــن واجــب تقــديمهم للمحاكمــة النتهــاكهم قــوانين منــع 

 أن النضال سيستمر في كل الجبهات القانونية والشعبية بقوة.االحتكار. وشدد الطاقم على 
 18/12/2015السفير، بيروت، 

 
 : الحكومة اإلسرائيلية تمول الهجمات الفلسطينيةقادة حماس اغتيالليبرمان يدعو إلى  .19

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنـا" المعـارض ووزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلي السـابق إن الحـل األمثـل لوقـف 
ت الفلســطينيين يكمــن باســتخدام مزيــد مــن القــوة ضــدهم، داعيــا إلــى اغتيــال قــادة حركــة حمــاس، هجمــا

 بينما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت تحذيرات من أن تتحول هذه الهجمات إلى "تسونامي".
دور ليبرمــان بقــرار الجــيش اإلســرائيلي فــي األيــام األخيــرة باســتدعاء أربــع كتائــب عســكرية جــورحــب أفي
للعمل في األراضي الفلسطينية، لكنـه أكـد علـى حاجـة الجـيش لمزيـد مـن الغطـاء الـذي يمنحـه إضافية 

واتهــــم ليبرمــــان الحكومــــة اإلســــرائيلية بكونهــــا الممولــــة الرئيســــية  إيــــاه المســــتوى السياســــي اإلســــرائيلي.
 للهجمات الفلسطينية عبر تحويلها الدوري لألموال للسلطة هناك، وفق تعبيره.

أف أم" بالعبريـة إن هـذه األمــوال تجـد طريقهـا لعـائالت منفــذي  103ذاعـي مــع راديـو "وقـال فـي حـوار إ
العمليات ضد اإلسرائيليين، سواء قتلوا خالل هذه العمليات أو وقعوا في األسر اإلسـرائيلي، بمـا قيمتـه 

 ألف شيكل إسرائيلي شهريا )ما يعادل أربعة آالف دوالر(. 15إلى  14
ى استخدام المزيد من وسائل الضغط على الفلسطينيين من خالل توسيع عمليـة ودعا ليبرمان إسرائيل إل

هدم المنازل لتشمل من حـاولوا قتـل اإلسـرائيليين وفشـلوا ومـن نجحـوا فـي عمليـات القتـل علـى حـد سـواء، 
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وعبــر عـن اعتقــاده بــأن  بجانـب طــرد عـائالت منفــذي هــذه العمليـات مــن الضــفة الغربيـة إلــى قطـاع غــزة.
جة الهجمات الفلسطينية ضد اإلسرائيليين يتطلب رفع الحصانة عن زعماء حركة حماس في استمرار مو 

غــزة، بمــن فــيهم إســماعيل هنيــة الــذي "يتالعــب بمشــاعر عــائالت الجنــود اإلســرائيليين المفقــودين، ويبــدو 
وزعــم ليبرمــان أن الصــفقة  ومــا زالــت جثــثهم لــدى حمــاس فــي غــزة". 2014أنهــم قتلــوا خــالل حــرب غــزة 

 48وحيـدة التــي يمكـن إلســرائيل تنفيــذها مـع حمــاس هــي أن تمهـل الحركــة بإعــادة هـذه الجثــامين خــالل ال
ال سيتم اغتيال قادتها بال استثناء، بمن فيهم خالد مشعل إسماعيل هنية ومحمود الزهار.  ساعة، وا 

 17/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 
 سطينية بالداخلشامل لـ"قصقصة" الحركة الفل مخططزعبي لصفا: حنين  .21

كشــفت النائــب الفلســطيني عــن التجمــع الــوطني الــديمقراطي فــي الكنيســت : رشــا بركــة-الــداخل المحتــل
اإلســـرائيلي حنـــين زعبـــي، عـــن مخطـــط إســـرائيلي تشـــارك فيـــه مجمـــل الخارطـــة السياســـية اإلســـرائيلية، 

اص لوكالـــة وقالـــت زعبـــي فـــي حـــديث خـــ لــــ"قصقصة" الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية بالـــداخل المحتـــل.
"صــفا"، إن مــا عرضــه رئــيس حــزب "إســرائيل بيتينــا" المتطــرف "أفيغــدور ليبرمــان" مــن خطــة إلبعــادي 

بعـاد التجمــع الــديمقراطي مــن الكنيسـت، ليســت مجــرد تصــريحات عنصـرية. وشــددت زعبــي علــى أن  وا 
ى "األمـــر جـــدي وحقيقـــي، فقـــد نجحـــت إســـرائيل فـــي حظـــر الحركـــة اإلســـالمية، وجـــاء الـــدور اليـــوم علـــ

ورأت  التجمــع الــديمقراطي، وهــو جــزء مــن خطــة لــردع وتــرويض لمجمــع الشــعب الفلســطيني بالــداخل".
زعبي أن موضوع إبعادها واستهدافها كشخص من قبل الحاشية اإلسرائيلية، ما هو إال وسيلة لتحقيـق 

 ".إسرائيلالهدف من الخطة، ألنه أصبح من الواضح أن الصوت الوطني بالداخل يضايق "
" ترى في النضـال الـوطني والسياسـي بالـداخل، بأنـه اسـتثناء فـي إسرائيلجهة نظر زعبي، فإن "ومن و 

ربمــا راضــية عــن الســلطة ألنهــا ال تــرى لــديها مشــروًعا  إســرائيلوتابعــت " اللــداوة السياســية الفلســطينية.
د وطنًيــا فلســطينًيا عاًمــا، ولــذلك هــذ تحــاول قمــع المشــروع الــوطني بالــداخل، حتــى تبقــى كمــا  هــي، تهــو 

وأكــدت زعبــي أن قــرار حظــر الحركــة  القــدس وتزيــد االســتيطان وتفعــل مــا تريــد دون مقاومــة حقيقيــة".
اإلسالمية ومحاوالت إبعاد التجمع ونوابـه، ومـا سـيأتي مـن بعـده مـن اسـتهداف لحـزب أخـر، يـأتي فـي 

 ا.إطار إخماد الصوت الفلسطيني بالداخل، ألنه عال عن الحد المسموح به إسرائيليً 
وفضـح جرائمهـا  إسـرائيلواستطردت زعبي "الحدود المسموح بهـا لنـا، ال تصـل لدرجـة تحـدي سياسـات 

ـــة، وبالتـــالي هـــي أخرجـــت الحركـــة اإلســـالمية عـــن  ـــز الشخصـــية الوطني ـــوعي السياســـي وتعزي ورفـــع ال
مـا "وستعمل الحركات واألحزاب الفلسطينية في الـداخل لمنـع تمريـر مخطـط إبعـاد التجمـع، ك القانون".

 حــدث مــع الحركــة اإلســالمية، التــي ســيتم محاربــة قــرار حظرهــا حتــى التراجــع عنــه"، كمــا قالــت زعبــي.
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وشددت أيًضا على أن المطلوب هو التصعيد بكل المجاالت السياسـية وعلـى األرض، وتقويـة الوحـدة 
ويض السياسية والوطنية، ضـد قمـع حقـوق الفلسـطينيين فـي الـداخل، إلفشـال المخطـط األكبـر وهـو تـر 

 النضال الفلسطيني.
 17/12/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 ه"شعب ودولة " لجد اقتبسها من كتاب بعبارةالطيبي يربك نتنياهو  .21

احمـد الطيبـي خـالل خطـاب القـاه يـوم  المشـتركةاقبتس عضو الكنيست العربي مـن القائمـة  :بيت لحم
ر الفقر مقولة كتبها جـد نتنيـاهو نتـان مليكوفسـكي من على منصة الكنيست خالل نقاش تقرياألربعاء 

الثريـة التـي سـتزداد ثـراء فيمـا  األقليـةفـي يـد  األراضـيحول الفقر وضرورة عدم السماح بتركيـز ملكيـة 
نتنيـاهو قـائال "سـيدي رئـيس الـوزراء  إلـىوتوجـه الطيبـي بعـد االنتهـاء مـن االقتبـاس  يزداد الفقـراء فقـرا.

انه جيبوتنيسكي وهنا ابتسم الطيبي ورد  أكيداس" فرد نتنياهو متبجحا طبعا هل تعرف قائل هذا االقتب
 عليه ال انه جدك في كتابه "شعب ودولة".

 16/12/2015، وكالة معًا اإلخبارية
 
 رتزوجعنيفة بين نتنياهو وه مواجهةالكنيست تشهد  .22

الدولة ريفلين علـى مشـاركته  لرئيس اإلسرائيليانتقلت االنتقادات الحادة التي وجهها اليمين  :بيت لحم
الكنيســت علــى شــكل  أروقــة إلــىمنظمــة "كاســري الصــمت"  أعضــاءجانــب  إلــىرتس" آفــي مــؤتمر "هــ

نقـاش تقريـر  إثنـاءوذلـك  رتـزوجه اسـحقبين نتنياهو وزعيم المعارضـة  األربعاءصدام عنيف وقع يوم 
منظمــة " كاســري  إدانــة جرتــزو بعــد ان طلــب نتنيــاهو مــن زعــيم المعارضــة ه األجــواءوتــوترت  الفقــر.

وعاصـــفة  رتـــزوجالمعارضـــة وزعيمهـــا ه أعضـــاءغضـــب وحنـــق  أثـــارالـــذي  األمـــرالصـــمت" اليســـارية 
نتنيـــاهو بـــرئيس الحكومـــة لشـــؤون الخـــوف  رتـــزوجووصـــف ه تصـــفيق فـــي صـــفوف االئـــتالف الحـــاكم.

صرارهوالتخويف مهاجما سياسة نتنياهو  ثارةعلى الترهيب  وا   .الخوف والغرائز وا 
 16/12/2015، معًا اإلخباريةوكالة 

 
 "دوابشة" تحاول تشويهناعائلة ة ل: عائالت قت"الشاباك" .23

اليـــوم وفـــي تصـــرف نـــادر بيانـــا رد فيـــه علـــى اتهامـــات  اإلســـرائيلياصـــدر جهـــاز الشـــاباك  :بيـــت لحـــم
وجهتها له عائالت بعض المتطرفين اليهود المعتقلين على خلفيـة جريمـة قتـل عائلـة دوابشـة مـن قريـة 
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وجــاء فــي بيــان الشــاباك ان هــذه العــائالت تحــاول تشــويه صــورة الجهــاز عبــر االدعــاء  ا" حرقــا."دومــ
 عن تحقيق مكثف مشروع قانونيا. األمربتعذيب المعتقلين فيما يدور 

تشـــويه الجهـــاز  إلــى"منــذ اعتقـــال هــؤالء يلحـــظ الشـــاباك وجــود عمليـــة تشـــويه مــدبرة ومتواصـــلة تهـــدف 
 قال الشاباك في بيانه. والمنتمين له وتعطيل عملهم "

خطيـــرة  إرهابيـــة أعمـــاليهوديـــة يشـــتبه بتنفيـــذ عناصـــرها  إرهابيـــة"يتمحـــور التحقيـــق فـــي خليـــة  وأضـــاف
 ".والمقدسات األمالكعرضت حياة الناس لخطر الموت وشكلت خطرا على 

م وتتميـز هــذه الخليـة بإيديولوجيــه متطرفــة معاديـة للصــهيونية وضـعت لنفســها هــدف تغييـر نظــام الحكــ
 تخدم هذا الهدف. إرهابيةبطرق غير شرعية وبوسائل عنيفة بما في ذلك تنفيذ عمليات  إسرائيلفي 

وفيمـــا يتعلـــق بجريمـــة قتـــل وحـــرق عائلـــة دوابشـــة قـــال البيـــان "لقـــد ســـاهمت هـــذه الجريمـــة فـــي زعزعـــة 
 ".األمنياالستقرار في المنطقة وتدهور الوضع 

 األمنياليهودية "على ضوء التهديد  اإلرهابيةها مع الخلية وعلق البيان على طريقة التحقيق التي يتبع
مخططاتهم ونواياهم  إحباطالجدي المتاتي من نشاط عناصر هذه الخلية في المنطقة والتزامنا بواجب 

هـذه الخليـة  أفـراداعتقلنـا عـددا مـن  أشخاصالتي قد تسفر عن مقتل  اإلرهابيةمواصلة تنفيذ العمليات 
 ليهم".إقيق معهم بشكل مكثف حول الشبهات المنسوبة المركزيين وتم التح

 18/12/2015، وكالة معًا اإلخبارية
 
 ألف دوالر 160قصة اختطاف  ااختلق إسرائيليين تطالب بتغريم اإلسرائيليةوزارة الدفاع  .24

يـــوم الخمـــيس مطالبـــة ماليـــة ضـــد  دفاع" بصـــفتها االعتباريـــة وزارة الـــإســـرائيلقـــدمت "دولـــة  :بيـــت لحـــم
بهـدف  األخـرالماضـي قصـة اختطـاف كاذبـة بمسـاعدة  إبريـلافتعل احدهما في الثاني مـن  ليينإسرائي

بعمليـــة  أشـــعارا األمـــن أجهـــزةتلقـــت  أنوبعـــد  جعـــل صـــديقة "المختطـــف" تعـــيش مشـــاعر القلـــق نحـــوه.
كثيرة ومكلفة تطالب االثنين بدفعهما عقابا  إجراءاتاالختطاف المفبركة فعلت نظام الطوارئ واتخذت 

 دوالر( 160,637)نحو  لكشي ألف 625ما على فبركة القصة له
 17/12/2015، وكالة معًا اإلخبارية

 
 المنتهية واليته متورط بعالقة ممنوعة مع ضابطة  اإلسرائيليةقائد الشرطة  .25

ُكشــف النقــاب مســاء يــوم الخمــيس عــن أن المفــتش العــام للشــرطة اإلســرائيلية المنتهيــة : بــالل ضــاهر
دانينو، الذي أقال عددا من كبار ضباط الشرطة على خلفية إقـامتهم عالقـات ممنوعـة  واليته، يوحنان
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شـكالية" مـع ضـابطة فـي الشـرطة، قـدمت مـؤخرا شـكوى  مع شرطيات، أقام هـو نفسـه "عـالق حميمـة وا 
 اتهمت فيها قائد وحدة محاربة الفساد والجريمة المنظمة، روني ريتمان.

إلســرائيلي إن العالقــات الحميمــة بــين الضــابطة ودانينــو بــدأت عنــدما وقالــت القنــاة الثانيــة للتلفزيــون ا
األخير رئيسا لشعبة التحقيقات، قبل ثماني سنوات، وكانت الشرطية ضابطة برتبة متدنية فـي الشـعبة 
نفسـها. واسـتمرت هـذه العالقـة عنــدما تـولى دانينـو منصـب قائـد الشــرطة فـي المنطقـة الجنوبيـة وكــذلك 

ويتضـــح مـــن تحقيـــق القنـــاة الثانيـــة أنـــه كـــان لهـــذه الضـــابطة "بابـــًا مفتوحـــا"  ش عـــام.أثنـــاء واليتـــه كمفـــت
لدانينو، بحيث قدمت له مشورات وحتى أنها حذرته من تعيينات وترقيـة ضـباط، "وذلـك لـيس فقـط فـي 

 حالة ريتمان" الذي اتهمته بأنه متحرش جنسي.
التــي تســببت بإقالــة عــدد مــن كبــار  وعلــى خلفيــة تواصــل الفضــائح الجنســية فــي الشــرطة اإلســرائيلية،

الضباط، توجه المفتش العام الجديد للشرطة، روني ألشيخ، الذي تسلم مهامه األسبوع الماضي، توجه 
إلى رئـيس أركـان الجـيش اإلسـرائيلي، غـادي آيزنكـوت، وطلـب منـه ترشـيح ضـباط فـي الجـيش لينتقلـوا 

 إلى العمل في الشرطة كضباط كبار.
 17/12/2015، 48عرب 

 
 نتنياهو ينقل صالحياته ليعلون بسبب فحوصات تحت المخدرالقناة الثانية:  .26

وزيـر الجـيش يعلـون، وذلـك  إلـىنتنياهو يوم غـد  اإلسرائيليتنتقل صالحيات رئيس الوزراء  :بيت لحم
بســبب الفحوصــات الطبيــة التــي مــن المقــرر أن يجريهــا نتنيــاهو تحــت تــأثير المخــدر مــا يحــول دون 

 يوم الخميس القناة الثانية العبرية. أوردتهاته طيلة فترة "التخدير" وفقا لما ممارسته لصالحي
نتنيـــاهو قـــد  أنعمليـــة منظـــار للمعـــدة والقولـــون علـــى  إجـــراءويـــدور الحـــديث عـــن فحوصـــات تتضـــمن 

 في حينها. القولون أزاله األطباءالكتشاف "ورم حميد" في  أدتخضع قبل عامين لفحوصات مماثلة 
 17/12/2015، خباريةوكالة معًا اإل

 
 تدعم المستعمرات اإلسرائيليةالشركات  .27

كتب أوري بالو في صحيفة هآرتس أن هنـاك العديـد مـن الشـركات اإلسـرائيلية، : الصحافة اإلسرائيلية
ومــــن بينهــــا شــــركات جماهيريــــة عامــــة، تقــــوم فــــي الســــنوات األخيــــرة بتقــــديم الــــدعم والتبرعــــات الماليــــة 

ومن أهمها شركات: الوقود وتنوفا والشوكوالتة والمصانع البتروكيميائية، رغـم للمستعمرات اإلسرائيلية، 
 من أرباحها السنوية لصالح المجتمع المحلي. %1أنها مطالبة بتقديم 
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وأظهر فحص عشرات الوثائق التي حصلت عليها هـآرتس، أن هـذه الشـركات قـدمت مسـاعدات ماليـة 
ج الخــط األخضــر، مــن خــالل بنــاء كــنس يهوديــة داخــل بماليــين الشــواكل للتجمعــات االســتيطانية خــار 

 تلك المستعمرات، ومن أهمها: إيتمار وألون موريه وعطيروت القدس.
 18/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 سيما العربي واليساري المختلف ال يحبون جدًا أن يكرهوا اآلخر اإلسرائيليوندراسة إسرائيلية:  .28

اسـة حـول تعقيبـات منتـديات التواصـل االجتمـاعي فـي إسـرائيل أن كشـفت در : وديـع عـواودة –الناصرة 
اإلسرائيليين يحبون جدا أن يكرهوا اآلخر المختلف السيما العربي واليساري والمثلي، وهـذا ينسـجم مـع 

 تجليات التطرف والعدوانية غير المسبوقة بحدتها التي شهدتها في العام الحالي.
ة" لصندوق بيرل كتسنلسون، ارتفاع منسوب العنصرية والتحريض وتظهر دراسة بعنوان "تقرير الكراهي

خــالل العــام الموشــك علــى االنتهــاء.  %40فــي إســرائيل وارتفــاع الــدعوات للعنــف بنســبة  %20بنســبة 
 300أي  2015مليون مقولة عدوانية وعنصرية وتحريضية بالعبرية خالل  3.5ومنذ بدء العام رصدت 

 المقوالت دعوات للقتل والحرق.وتشمل هذه  ألف مقولة بالشهر.
وتـــدلل الدراســـة أن العـــام الحـــالي شـــهد تصـــعيدا فـــي الكراهيـــة بســـبب المواجهـــة مـــع الفلســـطينيين. أمـــا 
ضـــحايا الكراهيـــة المنفلتـــة فـــي إســـرائيل فهـــم العـــرب أوال طبعـــا يلـــيهم المثليـــون واليســـاريون والمتـــدينون 

 يون وأخيرا الغربيون والروس.األصوليون)الحريديم( والالجئون والشرقيون واإلثيوب
 18/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيليالبحرية تنضم إلى سالح  الخامسة "دولفين"غواصة  .29

خرجت يوم أمس الغواصة اإلسرائيلية األحدث مـن مصـنع السـفن األلمـاني لتنضـم  إلـى : حلمي موسى
والي شـــهر. وتعتبـــر هـــذه الغواصـــة ســـالح البحريـــة اإلســـرائيلي عنـــد وصـــولها إلـــى مينـــاء حيفـــا بعـــد حـــ

الخامسة من طرازها والتي مث لت انتقال سالح البحرية اإلسرائيلي من عصر إلى آخر، اعتبره الـبعض 
عصر "استراتيجية الضـربة النوويـة الثانيـة" لمـا تملكـه هـذه الغواصـات مـن قـدرة علـى إطـالق صـواريخ 

ر أن تحصل إسرائيل، ب عد حوالي عامين، على الغواصة السادسة من تحمل رؤوسًا نووية. ومن المقر 
هذا الطراز، ولكن في ظل  تغيير لنظرية القتال اقتضت التخلي تدريجيًا عن جزء من هذه القوات عـن 

 طريق بيع الغواصة األولى التي دخلت الخدمة قبل عقد ونصف عقد.
خرجــت صــباح أمــس مــن وأشــارت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية إلــى أنَّ الغواصــة التــي أســميت "رهــاف" 

مصنع بناء الغواصات في ألمانيا، متجهًة إلى مينـاء حيفـا. وسـتقطع الغواصـة فـي هـذه الرحلـة حـوالي 
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ميل بحري، على أن تصل في منتصف كانون الثـاني المقبـل، وعلـى متنهـا طـاقم مـن خمسـين  3,000
األكثـر  AIPمـن صـنف شخصًا. وهذه هـي الغواصـة الخامسـة مـن طـراز "دولفـين" األلمانيـة، والثانيـة 

 تطورًا في العالم، والتي تعتبر السالح األعلى ثمنًا الذي يملكه الجيش اإلسرائيلي.
مليــون يــورو، لكــن قيمتهــا مــع كــل  400ومعــروف أنَّ ثمــن الغواصــة، مــن دون معــد اتها، يبلــ  حــوالي 

اإلسـرائيلي الغواصـة مليار دوالر. وقد تسلم سالح البحرية  1.6المعدات واألجهزة واألسلحة تصل إلى 
منذ فترة، وأجرى تأهيل الطاقم الخاص بها من أجل تسهيل إيصالها إلى ميناء حيفا. وفي نطاق خلق 
ـــه  ـــذي غرقـــت في تـــراث والحفـــاظ عليـــه، ســـتتوق ف الغواصـــة "رهـــاف" فـــي عـــرض البحـــر فـــي المكـــان ال

حيــة لــذكراها قبــل أن عامــًا، بهــدف إجــراء مراســم ت 40الغواصــة "داكــار" قــرب جزيــرة كريــت قبــل حــوالي 
 تبحر باتجاه حيفا.

 18/12/2015السفير، بيروت، 
 
 واألردن متجذرة "إسرائيل": العالقات بين "األخبار" .31

لــ"تقرير توضـيحي" حـول العالقـات والمصـالح المشـتركة بـين إسـرائيل  اإلسـرائيليأفرد موقـع "المصـدر" 
فـــي إطـــار  إســـرائيلالصـــمادي، زيـــارة ، علـــى خلفيـــة رفـــض الطيـــار األردنـــي مجـــدي األردنيـــةوالمملكـــة 
والعســــكري بــــين الجــــانبين. التقريــــر، كمـــا يشــــير الموقــــع المعــــروف بارتباطــــه الوثيــــق  األمنــــيالتعـــاون 

ـــ األردنيــة، ال  اإلســرائيلية، يؤكــد علــى خمســة أســباب راســخة فــي العالقــات اإلســرائيليةباالســتخبارات  ـ
 يارة إسرائيل.يلغيها رفض طيار أردني كان مجهواًل حتى األمس، ز 

 "الحقائق الخمس"، التي ربما ال يعلمها القراء، وهي على الشكل اآلتي: إلىوأشار الموقع 
أواًل، أكـــد التقريـــر أن المصـــالح المشـــتركة بـــين إســـرائيل واألردن ســـبقت اتفـــاق الســـالم الـــذي ُوق ـــع بـــين 

يوضــح التقريــر: "فــي عــام . و 1948، مشــيرًا إلــى أن بــدايتها تعــود إلــى مــا قبــل عــام 1994البلــدين عــام 
، وق ـــع زعـــيم الحركـــة الصـــهيونية، حـــاييم وايزمـــان، واألميـــر فيصـــل، شـــقيق الملـــك عبـــد هللا ملـــك 1919

المملكــة الهاشــمية، اتفــاق تعــاون بــين الصــهيونية والعــرب فــي الشــرق األوســط"، مضــيفًا أنــه فــي عــام 
حســـين فكثيـــرًا مـــا التقـــى زعمـــاء  ، التقـــى الملـــك عبـــد هللا نفســـه مـــرتين، غولـــدا مئيـــر. أمـــا الملـــك1947

 إسرائيليين، وهناك "تعاون هادئ" حتى أثناء سنوات العداء.
وأشــار التقريــر إلــى حــديث وزيــر األمــن اإلســرائيلي، موشــيه يعلــون، قبــل نحــو ســنة فــي احتفــال لــذكرى 

سرائيل، حين تطرق إلى العالقات الوطي 20مرور  دة بـين عامًا على توقيع اتفاق السالم بين األردن وا 
البلدين بكونها "حلفا سريا"، وذلك وفقًا لتقريـر الصـحافي اإلسـرائيلي يوسـي ميلمـان )معـاريف(. ويعتقـد 
ميلمـــان أن التعـــاون بـــين البلـــدين يظهـــر أواًل فـــي حقيقـــة أن هنـــاك أعـــداء مشـــتركين لهمـــا: "المســـلحون 
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ل عشــرات الســنوات، الفلســطينيون، والعناصــر الجهاديــة المتطرفــة". ويضــيف أن إســرائيل نظــرت، خــال
إلى األردن كأنها حاجز بينها وبين جيش )الرئيس العراقي السابق( صدام حسـين، ولكـن اليـوم أصـبح 

 األردن حاجزًا بين إسرائيل وتهديد "داعش" و"القاعدة"، بحسب ميلمان.
فــي إلــى أن الملــك حســين "عمــل بحكمــة" عنــدما رفــض رفضــًا تامــًا المشــاركة  باإلشــارةويتــابع التقريــر 

، شـــارحًا أنـــه قبـــل نحـــو 1973الهجـــوم المصـــري والســـوري علـــى إســـرائيل فـــي شـــهر تشـــرين األول عـــام 
، وصــل الملــك حســين إلــى تــل أبيــب وقــال 1973أيلــول عــام  25أســبوعين مــن انــدالع المعــارك، فــي 

 لرئيسة الحكومة، غولدا مئير، إن مصر وسوريا تخططان للهجوم.
ألســباب واضــحة، لــم يفتخــر األردن علنــا أبــدًا بتلــك المصــالح المشــتركة بينــه وبــين إســرائيل ولكــن لــم 

صـرح رئـيس الحكومـة فيصـل الفـايز أمـام البرلمـان األردنـي قـائاًل: "إننـي  2005ينكرها غالبًا. فـي عـام 
 مستعد للتعامل مع الشيطان ال مع إسرائيل فقط إذا كان في ذلك مصلحة األردن".

واليــوم أيضــًا، تــؤمن جهــات أمنيــة إســرائيلية بالتعــاون مــع جهــات أمنيــة أردنيــة. وقبــل بضــع ســنوات، 
عنــدما أطلقــت قنبلــة صــاروخية مــن ســيناء وأصــابت منطقــة العقبــة، قــال ضــابط إســرائيلي كبيــر: "إن 
التعــاون األمنــي بــين إســرائيل واألردن مثمــر ورائــع. لــيس لــدي  شــك أنــه خــالل وقــت قصــير ستتضــح 

 حقائق".ال
 18/12/2015، األخبار، بيروت

 
سالمية ـ"إسرائيل"ل توفر: السعودية "األخبار" .31  مشروعية دولية وا 

" بقيـــادة الســـعودية، الفتـــًة إلـــى أن اإلســـالمينظ ـــرت صـــحيفة "يـــديعوت أحرونـــوت"، أمـــس، لــــ"التحالف 
ـــة "اإلرهـــاب الجهـــادي"، هـــو تحـــالف "مثيـــر لالهت مـــام بكـــل تشـــكيل تحـــالف كهـــذا، يعمـــل علـــى محارب

المعايير". ورأت الصحيفة العبرية أن هذه الخطوة تعد إنجـازًا دبلوماسـيًا كبيـرًا جـدًا للسـعودية، وتنطـوي 
 على مغزى عالميًا، متساءلًة عن دور ومكانة إسرائيل من هذه "القصة".

يـ ران ولفتت الصحيفة إلى أن السعودية التي تقود جبهة تخفيض أسعار الـنفط، تلحـق ضـررًا بروسـيا وا 
وفنزويال بشكل خاص، و"من الواضح أن ذلك يأتي في إطار معاقبة روسيا علـى مسـاعدتها )للـرئيس 

 السوري( بشار األسد، كما أنها تضعف إيران وهي مصلحة استراتيجية للسعودية".
، بنيــامين نتنيــاهو، يعلـق اآلمــال علــى نســج اإلســرائيليةوتؤكـد "يــديعوت أحرونــوت" أن رئــيس الحكومـة 

ات، بل وربما أيضًا حلف، مع السعوديين، الفتًة إلى وجود مصالح مشتركة بين الجانبين، بكـل العالق
" ومشـــروع إيـــران النـــووي. وتضـــيف أنـــه توجـــد أيضـــًا اإليرانيـــةمـــا يتعلـــق بمحاربـــة مـــا ســـمتها "الهيمنـــة 
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ئيل مصــالح مشــتركة فــي محاربــة التطــرف واإلرهــاب اإلســالميين، ومشــيرًة إلــى أنــه "فــي األســاس، إســرا
سالمية، ومن شأن السعودية أن توفر ذلك إلسرائيل".  بحاجة أيضًا إلى مشروعية دولية وا 

 18/12/2015، األخبار، بيروت
 
 حكومةالشهداء سياسة رسمية وصريحة من ال جثامين: احتجاز "بتسيلم" .32

ة األخيـرة فلسـطينيا قتلـوا فـي إطـار موجـة العنـف فـي األشـهر الثالثـ 55لم يـتم لغايـة اليـوم إعـادة جثـث 
 قاصرا. 11إلى عائالتهم، ومن بينهم جثث 

نمـا لعـائالتهم التـي لـم تكـن ضـالعة فـي األعمـال المقترفـة  هذه الخطوة ليست بمثابـة عقوبـة لألمـوات وا 
ولية عــنهم. إن رفــض تمكــين العــائالت مــن دفــن الجثــث يعــود بالمعانــاة الكبيــرة علــى ؤ وال تتحمــل المســ

ة اسـتيعاب المـوت والثكـل، وال يتـيح إنفـاذ العـادات التقليديـة والدينيـة العائالت وُيصعب كثيرا مـن عمليـ
المتعلقة بموت أفراد العائلة. كما أن حالة عدم اليقين بموعد إعادة الجثث يزيد من هذا المس كما هـو 
الحـــال بالنســـبة إلعـــادة الجثـــث بشـــرط تنظـــيم تشـــييع مقلـــص ومحـــدود المشـــاركين وهـــادئ وغالبـــا فـــي 

ن عـــدم إعــادة الجثـــث هـــو سياســـة رســمية وصـــريحة مـــن قبــل الحكومـــة، وقـــد اتبعتهـــا إ ســاعات الليـــل.
إســرائيل مــن قبــل وتبررهــا بمفهــوم الــردع. غيــر أن "الــردع" لــيس كلمــة ســحرية يمكنهــا تبريــر كــل فعــل، 
وبالطبع عدم تبرير مثل هذه السياسة، التـي تمـس بصـورة بالغـة بكرامـة اإلنسـان. هـذه السياسـة ليسـت 

قيـــة وحســب بـــل تشـــكل تجســيدا إضـــافيا لالســـتهانة بحيــاة الفلســـطينيين وبمـــوتهم بنظـــر فقــط غيـــر أخال
 السلطات اإلسرائيلية.

 17/12/2015، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 
 
 قلق في الجيش اإلسرائيلي من ارتفاع نسبة تسرب الجنود منه"مدار":  .33

، صــورة غيــر ســارة بالنســبة لقــادة الجــيش اإلســرائيلي 12/12 أظهــرت معطيــات جديــدة، ُنشــرت االثنــين
حول تسرب الشبان من الخدمة العسكرية، وتبين منها أن معظـم الجنـود الـذين يتسـربون يـتم تسـريحهم 

 بموجب بند يتعلق بصحتهم النفسية.
ومن أجل مواجهـة هـذه الظـاهرة، يطالـب الجـيش الضـباط بعـدم التعـاطف مـع الجنـود، كمـا أن الجـيش 

 إعادة تعريف مصطلح "ضائقة نفسية". بصدد
وتشـير المعطيــات، التــي أصــدرتها شـعبة القــوى البشــرية فــي الجـيش اإلســرائيلي ونشــرتها وســائل إعــالم 
إسرائيلية، إلى أن واحدا من بين كـل سـتة جنـود ال ينهـي الخدمـة العسـكرية اإللزاميـة. ويـأتي ذلـك إلـى 



 
 
 
 

 

 24 ص                                              3786 العدد:        18/12/2015 لجمعةا التاريخ: 
  

طنين الشــبان فــي إســرائيل ال يــؤدون الخدمــة مــن المــوا %50جانــب معطيــات رســمية تحــدثت عــن أن 
 هم شبان عرب. %27نساء و %14من الشبان اليهود و %9العسكرية، لكن هذا المعطى يشمل 

 2009، وانخفضت في العام 2004في العام  % 17.3وكانت نسبة تسرب الجنود من الخدمة العسكرية
ووفقـــا للمعطيـــات، فـــإن الســـبب  .%16.5إلـــى  2014، لكنهـــا عـــادت وارتفعـــت فـــي العـــام %13.5إلـــى 

 المركزي للتسرب، بين الجنود والمجندات، هو بنود تتعلق بالصحة النفسية.
مجنــــدات  504جنــــديا و 1451وُســــرح مــــن الجــــيش اإلســــرائيلي فــــي النصــــف األول مــــن العــــام الحــــالي 

يح مجندة بسبب سـلوك سـيء وخطيـر، بينمـا تـم تسـر  61جنديا و 560ألسباب نفسية. كذلك تم تسريح 
مجنــــدة ألســــباب  190جنــــديا و 85مجنــــدة بســــبب مشــــاكل جســــمانية، وتــــم تســــريح  134جنــــديا و 358

 مجندة بسبب عدم مالءمتهم للخدمة العسكرية. 20جنديا و 62شخصية، كما تم تسريح 
واعتبـر ضــابط كبيـر فــي شـعبة القــوى البشـرية أن "مــن يتسـرب مــن الخدمـة العســكرية كأنـه تســرب مــن 

". وأصـدر قائـد شـعبة القـوى البشـرية، اللـواء حجـاي طوبولنسـكي، تعليمـات بمحاربـة الحياة االجتماعيـة
 .%10ظاهرة التسرب من الخدمة العسكرية وخفضها إلى أقل من 

ووصفت ضابطة كبيرة في شـعبة القـوى البشـرية المعطيـات الجديـدة حـول تسـرب الجنـود بأنهـا "مقلقـة" 
شـر ســنوات. وأوضــحت أن الجـيش واجــه صــعوبة وأكـدت أن هــذه المعطيـات تطــورت منــذ أكثـر مــن ع

نما بسبب ظواهر اجتماعية أخرى  في التعامل مع هذه الظاهرة "ليس بسبب نقص في األدوات فقط، وا 
مثــل االرتفــاع بعشــرات النســب المئويــة فــي حجــم التالميــذ الــذين يحصــلون علــى تســهيالت فــي إطــار 

 ".دراستهم، وباتوا معتادين لمالءمة الجيش الحتياجاتهم
 15/12/2015، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(

 
تزايد بأعداد األطفال المعتقلين في سجون االحتالل وسط ظروف  األطفال:عن  للدفاعالحركة العالمية  .34

 سيئة
إن عدد األطفال الفلسطينيين المعتقلين في فلسطين: – األطفالقالت الحركة العالمية للدفاع عن 

الماضي، في ظروف سيئة  / أكتوبرالل اإلسرائيلي تضاعف خالل شهر تشرين األولسجون االحت
وأوضحت الحركة أن عدد األطفال الذين يقبعون في سجون االحتالل بل  حتى نهاية  جميعا. شملتهم

، / سبتمبرمقارنة بشهر أيلول %79.5أطفال، بزيادة قدرها  307الماضي  / أكتوبرشهر تشرين األول
 / أبريلات مصلحة السجون اإلسرائيلية، مشيرة إلى أن هذا العدد هو األعلى منذ نيسانوفقا لبيان

2010. 
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من األطفال المعتقلين يتواجدون في سجون داخل إسرائيل، خالفا  %60وقالت الحركة العالمية، إن 
ي من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السجناء من األراضي المحتلة إلى أراض 76للمادة 
 المحتل.

 17/12/2015، رام هللا، الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
 
 يقتحمون األقصى ومستوطنونضباط  :القدس .35

لشاباك اإلسرائيلي ومستوطنون يهود، يوم الخميس، باحات المسجد ااقتحم عدد من ضباط جهاز 
 تحامات الصباحية".األقصى المبارك من جهة "باب المغاربة"، خالل ما بات ُيعرف بـ "فترة االق

عناصر من مخابرات االحتالل، اقتحموا  وخمسةمستوطنًا  11وأفادت مراسلة "قدس برس" بأن 
لوا في باحاته، بحماية أمنية من قبل شرطة االحتالل  المسجد األقصى من "باب المغاربة" وتجو 

  والقوات الخاصة.
فلسطينية من دخول المسجد األقصى، سيدة وفتاة  55ولفتت إلى أن شرطة االحتالل ما زالت تمنع 

ووفقًا إلحصائية  إضافة إلى احتجاز البطاقات الشخصية عند األبواب لحين مغادرة "األقصى".
مستوطنًا اقتحموا المسجد األقصى منذ بداية شهر كانون أول/  650خاصة بـ "قدس برس"، فإن 

عيد "األنوار" العبري كأعلى نسبة مستوطنين في نهاية  105ديسمبر الجاري، حيث تم تسجيل اقتحام 
 اقتحام لهذا الشهر.

 17/12/2015، قدس برس
 
 االنقساملتجنيب القطاع الصحي معاناة  تجتمعالشخصيات المستقلة  .36

عقد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو اإلطار القيادي  :غزة
ه الرئيس في مدينة غزة لبحث الخطوات العملية إلبعاد القطاع لمنظمة التحرير اجتماعا هاما في مقر 

الصحي عن خالفات حركتي فتح وحماس السياسية ومواجهة تدهور قطاع الخدمات الصحية في 
سنوات على وقف دفعهم  عشرقطاع غزة وا عانة أفراد الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر منذ 

الكهرباء والوقود والدواء وتلف أجهزة غسيل الكلى واألخطاء لفاتورة االنقسام وتحملهم اليائس لنقص 
الطبية وبيروقراطية التحويالت الطبية العاجلة، مشددة على رفضها لحالة التجاهل الممارسة 
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والالمسئولية في عدم اتخاذ أي خطوة لألمام في تنفيذ اتفاق المصالحة من كل من وقع على تنفيذ 
 بنوده.

 18/12/2015فلسطين المحتلة، وكالة معا اإلخبارية، 
 

 لغزة الشرقية االحتالل يهاجم الحدود .37
جيش االحتالل اإلسرائيلي سلسلة هجمات ضد قطاع غزة، تخللها قصف وعمليات توغل  غزة: شنَّ 

طالق نار، أسفرت عن وقوع عدة إصابات في صفوف الفلسطينيين. فقد شرعت قوات جرافات  وا 
لمنطقة التي شهدت تفجير العبوة الناسفة بالقوة اإلسرائيلية مساء أول االحتالل بالتمشيط والتجريف في ا

 أمس.
 وحلقت فوق سماء المنطقة العديد من الطائرات االستطالعية للتغطية على عملية التوغل البرية هذه.

وكان هجوم لالحتالل على أحد أبراج المراقبة التي تقيمها المقاومة الفلسطينية على الحدود الشرقية 
جنوب قطاع غزة، أسفر عن إصابة ثالثة مواطنين بجراح مختلفة. وقالت مصادر محلية إن ل

 اإلصابات وقعت في صفوف المزارعين الذين كانوا موجودين في أراضيهم بمحيط منطقة القصف.
وذكرت التقارير أن الجيش أصدر تعليمات للمزارعين الفلسطينيين بإخالء أراضيهم على بعد كيلومتر 

 دود مع المستوطنات المحاذية للقطاع.عن الح
 18/12/2015، لندن، القدس العربي

 
 إخطارات إسرائيلية لعائالت بالقدس لالستيالء على منازلها .38

تسلمت أربع عائالت مقدسية مساء امس الخميس، بالغات لقضايا ُرفعت ضدها من  :بترا –رام هللا 
في البلدة القديمة  "عقبة الخالدي"منازلها في  قبل جمعيات استيطانية متطرفة توطئة لالستيالء على

 .1967من القدس المحتلة؛ بادعاء ملكية الجمعيات للمنازل قبل العام 
وأوضح حمودة كاستيرو أحد المتضررين في بيان له أن جمعيات استيطانية أرسلت بالغات لقضايا 

" وتقطن في عقبة الخالدية ُرفعت ضد أربع عائالت هي "كاستيرو" و"حشيمة" و"الصيداوي" و"مسودة
 . 1967بالقدس القديمة، قبل االحتالل اإلسرائيلي عام 

العائالت  أن، مشددًا على 1967وأفاد بأن الجمعيات االستيطانية تدعي ملكية المنازل قبل العام 
 األربعة تقطن في المنازل أبًا عن جد منذ سنوات طويلة، بعد استئجارها من مواطنين فلسطينيين. 
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بؤرة استيطانية  71االحتالل زرع  إنجانبه، قال الباحث في شؤون االستيطان أحمد صب لبن،  من
عائلة من منازلها، ما يعتبر تهجيرًا  15في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ويهدد اليوم بترحيل 
دعم صمود  إلىودعا الباحث صب لبن  جماعيًا للمواطنين الفلسطينيين إلحالل المستوطنين مكانهم.

 المواطنين في القدس للحفاظ على هوية وعروبة المدينة ومقدساتها.
 18/12/2015الرأي، عمَّان، 

 
 تواصل العملية العسكرية في مخيم قلنديا واعتقال ناشطة في القدس .39

رام هللا: واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عمليتها العسكرية في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة 
الثاني على التوالي. واقتحمت بقوات كبيرة المخيم وعلى وجه الخصوص نادي شباب قلنديا لليوم 

وحطمت أبوابه وأتلفت محتوياته، وكذلك قاعة مجموعة الحق الكشفية في المخيم وعبثت بمحتوياتها، 
ومنزلي األسير أشرف عمار والشهيد محمد عطا أبو لطيفة واعتدت بالضرب المبرح على الشاب 

وداهم االحتالل أيضا العديد من المحال التجارية والمباني السكنية ونفذ أعمال تخريب  فهمي.أحمد 
متعمدة فيها. واستمرت العملية عدة ساعات قبل انسحاب جيش االحتالل وقوته العسكرية الكبيرة من 

 لعسكرية.داخل المخيم. وسادت أجواء من التوتر الشديد أجواء المخيم ومحيطه خالل وبعد العملية ا
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي قد قتلت الشابين أحمد جحاجح وحكمت حمدان من سكان البيرة 
وأصابت أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في منطقة البطن ووصفت حالته بالخطيرة. واختطف 

 االحتالل جثامين الشهيدين في عملية عسكرية استمرت أربع ساعات.
االحتالل اإلسرائيلي مديرة المركز النسوي عبير زياد من حي الثوري في  وفي القدس اعتقلت قوات

بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى. واقتحمت الحي وداهمت المركز النسوي وصادرت منه أجهزة 
وملفات ومقتنيات واحتجزت مديرة المركز عبير زياد وهي عضو في حركة فتح في إقليم القدس 

 وزوجها لساعات.
ل نادي األسير الفلسطيني شهادة المحرر وسيم بالل معروف من نابلس الذي في غضون ذل ك سج 

تعرض للتعذيب على يد قوات االحتالل خالل عملية اعتقاله. وقال إن جنود االحتالل اعتدوا عليه 
بالضرب المبرح باأليدي والبنادق بعد اعتراض طريقه أثناء انتقاله من مدينة نابلس إلى رام هللا وُنقل 
على إثر ذلك إلى أحد مستشفيات االحتالل حيث قضى فيه ثالثة أيام. وأضاف أن االحتالل نقله 
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بعد ذلك إلى معتقل "حوارة" وفيه اعتدى عليه السجانون بالضرب المبرح وبإطفاء السجائر في جسده 
 وال تزال آثارها واضحة.

 18/12/2015، لندن، القدس العربي
 
 ن الشهداءمسيرة فلسطينية تطالب بجثامي .41

شارك مئات الفلسطينيين في مسيرة بمدينة الخليل لمطالبة االحتالل : الرجوب عوض-الخليل 
باإلفراج عن جثامين الشهداء التي يحتجزها منذ انطالق االنتفاضة الفلسطينية قبل أكثر من شهرين 

 ونصف الشهر.
األسابيع األخيرة كإجراء عقابي جثمانا لفلسطينيين استشهدوا خالل  56ويحتجز االحتالل اإلسرائيلي 

شهيدا  20لمن يتهمهم بتنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات ضده، ومن بين الشهداء المحتجزة جثامينهم 
 شهيدا من منطقة القدس. 15ومن منطقة الخليل 

وانطلقت المسيرة من مسجد الحرس في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إلى دوار )ميدان( ابن 
ومن ثم اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل في للمطالبة بجثامين الشهداء، المدينة، رشد وسط 

 منطقة باب الزاوية، إحدى نقاط التماس مع االحتالل في المدينة.
 17/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 تقضي بحجز طفل جريح بمؤسسة مغلقة إسرائيليةمحكمة  .41

في القدس المحتلة يوم الخميس، بحجز الطفل  ليةاإلسرائيحكمت محكمة الصلح  :معا -بيت لحم
عاما( والذي تدعي تنفيذه عملية طعن باالشتراك مع ابن عمه  11علي ) إيهابالفلسطيني علي 

" وذلك  إصالحيةعاما داخل القطار الخفيف في مؤسسة مغلقة تابعة لوزارة الرفاه "  14معاوية علي 
المؤسسة المذكورة  إلىذوي الطفل الذي نقل  اإلسرائيليةومنعت المحكمة  .األقلعلى  أخريينلشهرين 

بها خالل "عملية الطعن  أصيبعند خروجه من المستشفى حيث كان يتلقى العالج من الجراح التي 
 بعد تنسيق مسبق. إال" من زيارته 

 18/12/2015وكالة معا اإلخبارية، فلسطين المحتلة، 
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 مواطنًا في الضفة العربية 23اعتقال  .42
أكد شهود عيان في رام هللا، أن جنود االحتالل خربوا ودمروا : وكاالت –رمضان  أحمد-م هللا را

 المنازل والمحال التجارية التي اقتحموها، وسرقوا أموااًل منها.
وتعرضت بلدة بدرس غرب رام هللا القتحام عدد كبير من دوريات االحتالل. كما اقتحمت قوات 

قوات  إنوقالت مصادر فلسطينية  رام هللا، واعتقلت خمسة شبان. االحتالل مخيم الجلزون شمال
 فلسطينيًا. 23 شملتمحافظات الضفة الغربية  أرجاءت حملة اعتقاالت في االحتالل شنَّ 

وأوضح نادي األسير الفلسطيني في بيان صدر عنه، أن حملة االعتقاالت تركزت في القدس، 
 لحم.قلقيلية وبيت  ومحافظة رام هللا والبيرة، وطولكرم، وفي

 18/12/2015المستقبل، بيروت، 
 
 منشآت فلسطينية خمسبهدم ووقف بناء  إسرائيليةإخطارات  :الخليل .43

أكدت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تشن  هجمة "غير مسبوقة" على بلدة 
 إذنا الواقعة غرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

 300قال مدير العالقات العامة في بلدية إذنا، عبد الرحمن الطميزي، إن سلطات االحتالل أخطرت و 
 عائلة فلسطينية في البلدة بهدم منازلها، بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص الالزمة.

ت وأشار الطميزي في حديث لـ "قدس برس"، يوم الخميس، إلى أن إخطارات الهدم ووقف البناء تم
في المناطق المصنفة )ج(، "وهي من أكثر المناطق المستهدفة بمثل هكذا إخطارات من بين البلدات 

 الفلسطينية غربي مدينة الخليل".
وذكرت بلدية إذنا أن سلطات االحتالل أخطرت، مساء األربعاء، خمسة منازل بالهدم، في المنطقة 

 الغربية من البلدة.
 17/12/2015، قدس برس

 
 تصريحات إسرائيلية حول التعويض ترفضابشة عائلة دو  .44

رفضت عائلة دوابشة تصريحات نائب وزير جيش االحتالل إيلي بن دهان، التي أكد فيها أنه ال 
تعويضات تدفع عن الجريمة التي ارتكبها مستوطنون يهود وراح ضحيتها ثالثة من أبنائها حرقًا في 

متحدث باسم عائلة دوابشة، خالل حديث مع "قدس وقال نصر دوابشة ال بلدة "دوما" جنوبي نابلس.



 
 
 
 

 

 30 ص                                              3786 العدد:        18/12/2015 لجمعةا التاريخ: 
  

برس"، يوم الخميس، إن "أولوية العائلة تتركز حاليًا على ضرورة محاكمة القتلة وتجريمهم، رغم أن 
وأشار نصر دوابشة إلى أن العائلة "تعرضت إلرهاب المستوطنين،  التعويض هو حق للعائلة".

ابع، وهو الطفل أحمد في الرابعة من عمره يتلقى العالج وفقدت ثالثة من أبنائها، فيما ال يزال الر 
وأكد دوابشة أن العائلة تتلقى ومنذ فترة طويلة عروضًا من االحتالل  للشهر الخامس على التوالي".

لتعويضها عما تعرضت له العائلة، مشددًا على أن "حكومة االحتالل هي التي تلهث وراء التعويض 
وتابع: "بحال توجهت العائلة  د الجريمة التي القت تنديد العالم أجمع".وترغب فيه لتزيين صورتها بع

نحو طلب التعويض، فإن ذلك سيتم بالتشاور مع المؤسسات الفلسطينية المختلفة، ألن حق التعويض 
 هو لكل الفلسطينيين الذين يتعرضون إلرهاب االحتالل ومستوطنيه بشكل يومي".

 17/12/2015، قدس برس
 
 : عدد التحويالت زاد وتكلفتها انخفضتوزير الصحة .45

مريضًا راجعوا  390,588أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، أن مليونًا  :معا –رام هللا 
 نوفمبر.تشرين الثاني/ المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية 

لعمليات الجراحية التي أجرتها المستشفيات الحكومية وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن عدد ا
دوا داخل لِ طفاًل وُ  30,329، مشيرة إلى أن نفسها عملية جراحية، أجريت في الفترة 46,741بلغت 

 المشافي الحكومية في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر.
فيات الوزارة تعمل بأقصى طاقاتها لتقديم أفضل من جهته، قال وزير الصحة د. جواد عواد إن مستش

جراء توسعات  الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا على أن هناك خططًا لتطوير المستشفيات وا 
غرف عمليات في مستشفى الخليل الحكومي  6داخلها، مضيفًا أنه تجري عملية إرساء عطاء لبناء 

وزارة في ضبط التحويالت الطبية أدت لتخفيض وأضاف د. عواد أن سياسة ال بقيمة مليون دوالر.
شهريًا، فيما لم يؤثر هذا االنخفاض على حجم التحويالت؛ بل  شيكلمليون  15فاتورتها بأكثر من 

 إن عدد التحويالت زاد وتكلفتها انخفضت.
 17/12/2015وكالة معا اإلخبارية، فلسطين المحتلة، 
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 المحتلة ع في جامعة حيفايتصّدون لسياسي مصري مطبّ  فلسطينيونطالب  .46
اعترض طالب في جامعة حيفا، ظهر يوم الخميس، سياسًيا مصرًيا يدعى عمر سالم، : احمد دراوشة

استضافته الجامعة ليلقي محاضرة حول كتابه "السالم الضائع: توظيف الدين في الصراع العربي 
، ورد وا عليه "بما يليق "ئيلإسرا"حيث اتهم الطالب السياسي المصري بالتطبيع مع . اإلسرائيلي"

وقام الطالب بمنع المحاضر من إكمال محاضرته، حيث استشاطوا غضًبا  بالمطبعين" وفق تعبيرهم.
من حديثه عن التعايش، واعتبروا كالمه إهانًة للنضال الوطني الفلسطيني وللشهداء وعوائلهم 

كيلهن عن التعايش وشوف شو وللجرحى، حيث قال له أحد الطالب: روح عند عيلة الدوابشة واح
، "إسرائيل"عندها، لم يكتف المحاضر بوجوده التطبيعي في الجامعة، إنما قام بالدفاع عن  بقولولك.

قائاًل: "لو قلتم الكالم ده في مصر ألصبحتو في السجن". حينها، قاطعه أحد الطالب قائاًل: من قال 
ائيلي في النقاش الدائر مستدعًيا األمن، وتدخ ل محاضر إسر  لك إننا ال نسجن على هذا الكالم.

فخاطبه أحد الطالب بالقول "ال تخجل من نفسك أن يدافع عندك صهيوني؟"، فما كان من األمن إال 
اًل أرقام هوياتهم.  أن أخرج الطالب من القاعة بالقو ة مسج 

 17/12/2015، 48عرب 
 

 ير العرقي في فلسطينالجروان: المجتمع الدولي لم ينجح في محاسبة مرتكبي التطه .47
أكد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، أن سياسات االحتالل اإلسرائيلي في  القاهرة:

التطهير العرقي بمدينة القدس، ومحاولة طمس الهوية التاريخية للمدينة المقدسة وشعبها الفلسطيني 
يان على هذه االنتهاكات أو دفعها إلى تزداد يومًا بعد يوم، ولم ينجح أحد إلى اآلن في محاسبة الك

وأضاف في رسالة بعث بها أمس إلى بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة، عبر  التوقف عنها.
فيها عن شكر وتقدير كافة الشعب العربي له، للكلمة التي ألقيت بالنيابة عنه في المؤتمر الدولي 

أنها اتسمت بالشفافية والصدق، وحملت االحتالل  حول القدس بجاكرتا، مطلع هذا األسبوع، مؤكداً 
 وسياساته في فلسطين ومدينة القدس المسؤولية تجاه األزمة الحالية، وموجة الغضب في المدينة.

وقال الجروان إن الشعب العربي يثمن عاليًا الموقف النبيل لألمين العام لألمم المتحدة، ويطالب 
االحتالل في فلسطين والقدس تحديدًا، تطبيقًا لتشريعات القانون  منظمة األمم المتحدة بإدانة سياسات

الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان، والضغط على "إسرائيل" والمجتمع الدولي من أجل حماية الشعب 
الفلسطيني من اإلرهاب والقتل والتطهير العرقي الذي يتعرضون له، والدفع نحو حصول الفلسطينيين 

قامة دولتهم المستقلة على كامل ترابهم على حقوقهم المنصوص علي ها دوليًا في إنهاء االحتالل، وا 
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الفلسطيني وعاصمتها القدس، وفقًا للقانون الدولي، األمر الذي من شأنه وقف الهيمنة والتعدي 
 "اإلسرائيلي" على الحياة واألرض والحقوق الفلسطينية، وترسيخ السالم في المنطقة والعالم ككل.

 18/12/2015، رقةالخليج، الشا
 
 الجزائر: سنبقى داعمون للقضية الفلسطينية .48

يوم الخميس، موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب نضال الشعب  ،أكدت الحكومة الجزائرية: الجزائر
وعبر عن هذا الموقف وزير األوقاف والشؤون الدينية محمد  الفلسطيني المشروع ضد االحتالل.

وقال الوزير عيسى:  يني الشيخ يوسف ادعيس في الجزائر العاصمة.عيسى خالل لقائه نظيره الفلسط
إن مواقف الجزائر ثابتة تجاه القضية الفلسطينية وهي تعمل كل ما بوسعها من أجل دعم هذه 

وذكر الوزير الجزائري في تصريحات صحافية أن زيارة ادعيس إلى الجزائر تشكل العادلة. القضية 
 لشعب الفلسطيني األسير تحت وطأة االستعمار اإلسرائيلي".فرصة لالستماع إلى "معاناة ا

 17/12/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 قطاع لتدهور األوضاع األمنيةالمن السفر لـ"إسرائيل" والضفة و  رعاياهاتحذر  الخارجية األمريكية .49

اضية، رعاياها من السفر إلى "إسرائيل" حذرت وزارة الخارجية األمريكية، الليلة الم :القدس المحتلة
والضفة الغربية وقطاع غزة على ضوء تدهور األوضاع األمنية جراء انتفاضة القدس المتواصلة 

وقالت الوزارة في بيان أصدرته، إن التوتر بشأن الحرم القدسي الشريف  للشهر الثالث على التوالي.
لضفة إلى مستوى هو األعلى منذ عشر أدى إلى تصاعد أعمال "العنف" خاصة في القدس وا

وذكرت أن األوضاع األمنية في "إسرائيل" والمناطق الفلسطينية ال تزال معقدة، األمر الذي  سنوات.
 يتطلب من المواطنين األمريكيين توخي الحيطة والحذر أثناء تواجدهم هناك. 

 17/12/2015، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 
 يورو لدعم الجئي فلسطين في غزة ولبنان واألردن مليون 45.8 ـب ألمانيا تتبرع .51

وقع البنك األلماني للتنمية ثالث اتفاقيات مع وكالة "األونروا" تتبرع بموجبها وزارة التعاون : غزة
مليون يورو للوكالة من أجل دعم  45.8االقتصادي والتنمية لدى الحكومة االتحادية األلمانية بمبل  

 ين في غزة ولبنان واألردن.الجئي فلسط
مليون يورو من أجل جهود إعادة  30، فإنه سيتم تخصيص الخميس ووفق بيان لـ"األونروا"، يوم 

مليون يورو من وزارة التعاون  20اإلعمار في غزة، وهي تأتي إضافة إلى تبرع سابق بمبل  
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اع الذي جرى في صيف عام االقتصادي والتنمية من خالل البنك األلماني للتنمية في أعقاب النز 
، األمر الذي يجعل ألمانيا ثاني أكبر مانح استجاب لمناشدة األونروا الطارئة من أجل المساكن 2014

عائلة  1,200وأورد البيان، أن هذه األموال ستعمل على توفير منح نقدية لما يقارب من  في غزة.
بإعادة إعمار منازلها التي تعرضت الجئة من فلسطين للقيام باإلصالحات الضرورية أو القيام 

 3,300ألضرار شديدة أو تهدمت بالكامل، إلى جانب توفير إعانات إيجار مؤقتة لما يقارب من 
 عائلة ال تزال تنتظر أن يتم إصالح مساكنها.

ماليين يورو إضافية من أجل مشروعات تحسين المخيمات في لبنان  10وقال: سيتم تخصيص 
مليون يورو من أجل تقديم الدعم لالجئي فلسطين من سورية  5.8يص واألردن إلى جانب تخص

 والذين يعيشون في لبنان، وخصوصا فيما يتعلق بمسائل المياه والنظافة الشخصية.
مليون دوالر(  89.9مليون يورو ) 83.2، تبرعت ألمانيا بمبل  2015وأضاف البيان أنه في عام 

 .2005لألونروا وهي عضو في اللجنة االستشارية لها منذ  لألونروا. وتعد ألمانيا خامس أكبر مانح
 17/12/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 اإلسرائيلية برلمان التشيك يرفض وسم بضائع المستعمرات .51

دعا المجلس األدنى بالبرلمان التشيكي الحكومة اليوم الخميس لتجاهل قرارات االتحاد : ضاهر بالل
 بي بوضع ملصقات على منتجات المستعمرات لتمييزها لتنضم للمجر في مخالفة القواعد.األورو 

واعتبر المجلس التشيكي أن الضوابط الجديدة من االتحاد األوروبي التي تلزم بوضع ملصقات على 
البضائع المستوردة من المستعمرات في الضفة الغربية وهضبة الجوالن المحتلتين "تحركها مواقف 

 ة ضد دولة إسرائيل."سياسي
وجمهورية التشيك خاصة  "إسرائيل"وعكس التصويت البرلماني عالقة تجارية ودبلوماسية قوية بين 

 .7696منذ تخلصها من الحكم الشيوعي في 
 وأيد قرار البرلمان التشيكي كل األحزاب سواء الحاكمة أو المعارضة ماعدا الشيوعيين.

التشيك تحترم التزاماتها تجاه االتحاد األوروبي لكنها أيضا تعتبر وقالت وزارة الخارجية في بيان إن 
 .استراتيجياشريكا  "إسرائيل"

 18/12/2015، 48عرب 
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 إلعادة بناء ألفي منزل في غزة التمويلتعلن توافر  "ونروا"األ  .52
لدى في قطاع غزة بو شاك إنه يتوافر اآلن  اونرو األقال مدير عمليات وكالة : صب اح فتحي -غزة 

المنظمة الدولية "تمويل إلعادة بناء ألفي منزل كليًا" من أصل أكثر من تسعة آالف دمرتها قوات 
وأضاف شاك خالل لقاء صحافي في مقر  االحتالل اإلسرائيلي إبان العدوان األخير على القطاع.

ينيين نتيجة منزل متضرر لالجئين الفلسط ألف 141ونروا وثقت األالمنظمة الدولية في غزة أمس أن "
منزاًل  5,318عائلة، و 7,400مدمرة كليًا تعود لنحو  9,117 حوالي، وصنف منها 2014الصراع عام 

منزل متضرر ضررًا جزئيًا بالغًا تعود  3,700عائلة، و 5850متضررًا ضررا جسيمًا تعود لحوالي 
وأوضح أنه  ائلة".ع 135,280 لحواليلحقت بها أضرار طفيفة تعود  122,982عائلة، و 4,070لنحو 

"لم تتم إعادة إعمار سوى منزل واحد فقط  2014أغسطس  /منذ أن وضعت الحرب أوزارها في آب
 عشرة منازل مماثلة. حواليمدمر كليًا تسلم مالكوه مفتاحه" قبل فترة وجيزة، فيما "يجري العمل" في 

 18/12/2015الحياة، لندن، 
 
 لسطينيين بال اختراقمسؤولين ف يلتقيالدولية  "الرباعية"وفد  .53

أخفقت محاولة "اللجنة الرباعية الدولية" أمس في تحقيق اختراق يعيد الجانبين الفلسطيني : رام هللا
 واإلسرائيلي إلى الهدوء تمهيدًا إلعادتهما إلى طاولة المفاوضات.

دائرة  وعقد وفد "الرباعية"، على مستوى المبعوثين، لقاء مع ثالثة مسؤولين فلسطينيين هم رئيس
المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات، ومدير المخابرات ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية 

 حسين الشيخ، من دون أن يسفر اللقاء عن تحقيق أي اتفاق. 
وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ"الحياة" إن االجتماع عقد بهدف "بحث آليات تخفيف التوتر ومحاولة 

نطقة". وأضاف إن وفد "الرباعية" قدم استفسارات أكثر مما قدم اقتراحات، تهدئة األوضاع في الم
وقال: "أوضحنا للوفد الدولي أسباب تفجر هذه الهبة الشعبية، وقلنا لهم إن الممارسات اإلسرائيلية 
طالق  ن ال سبيل لتهدئة غضب الشارع سوى وقف االستيطان وا  هي التي فجرت الغضب الشعبي، وا 

أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، ووقف الممارسات القمعية اليومية التي يقوم بها  األسرى، خصوصاً 
الجيش اإلسرائيلي في البالد، وا عطاء الناس أماًل في المستقبل". وتابع إن الوفد أبدى تفهمه للموقف 

 الفلسطيني ووعد بتقديم تقارير إلى قيادته.
 18/12/2015الحياة، لندن، 
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 الواليات المتحدةستفقدها دعم  "إسرائيل" سياسةلوس أنجلوس تايمز:  .54

نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز األمريكية مقاال للمديرة التنفيذية لمنظمة "الصوت اليهودي 
للسالم" ريبيكا فيلكومرسون تقول فيه إن استطالعا حديثا للرأي أجرته مؤسسة بروكنغز إنستتيوشن 

 يكيين إزاء إسرائيل.أظهر اختالفا كبيرا بين توجهات الحزبين األمر 
من الديمقراطيين يلقون باللوم في أعمال العنف الجارية باألراضي المحتلة  %37وأوردت الكاتبة أن 

سرائيل على االحتالل وتوسع المستعمرات، وأن  يعزونها إلى غياب محادثات سالم جادة،  %35وا 
فرض عقوبات اقتصادية على من الديمقراطيين دعوا ل %49مضيفة أن األكثر إفادة من كل ذلك أن 

 إسرائيل، أو الرد بقوة ضد استمرار بناء المستعمرات اإلسرائيلية.
 منهم يلقون باللوم على "المتطرفين" الفلسطينيين. %40 فإن-الكاتبةكما ذكرت -أما الجمهوريون 

ق وعلقت بأن الليبراليين في أمريكا أصبحوا أكثر وعيا بسجل إسرائيل الواسع في انتهاك حقو 
الفلسطينيين والتمييز ضدهم، مشيرة إلى أن هناك خمسين قانونا تنتهك حقوق المواطنين العرب داخل 
إسرائيل في المساواة مع اليهود، والعنف اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين بالضفة، والتضييق على حياتهم 

 في كل المجاالت.
 17/12/2015الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 الدولية تصل لترجمة الكتب "إسرائيل" مقاطعة :"إسرائيل اليوم" .55

بلغت حركة المقاطعة الدولية إلسرائيل مدى غير مسبوق ولم يكن يتوقعه الساسة اإلسرائيليون، إذ 
 وصل األمر إلى رفض منح دار نشر إسرائيلية حقوق ترجمة كتاب لصحفي أمريكي إلى العبرية.

هنويد مؤلف السيرة الذاتية ألحد مرشحي  وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الكاتب األمريكي دوغ
الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة هيالري كلينتون "دوري.. هيالري كلينتون تهدف للرئاسة"، 
رفض منح حق ترجمة كتابه إلى اللغة العبرية، وقد تبين أنه من نشطاء حركة المقاطعة الدولية "بي 

 دي أس" ضد إسرائيل.
يكية اتصلت بإحدى دور النشر اإلسرائيلية عارضة عليها ترجمة الكتاب إلى وكانت دار النشر األمر 

 العبرية، وبعد موافقة األخيرة رفض الكاتب هنويد بيع حقوق ترجمته.
عاما( صحفي أمريكي يساري مشهور، وأحد أهم المحللين االقتصاديين األمريكيين، وأحد  63وهنويد )

ي نايشن"، ومن الكتاب الدوريين في صحيفة غارديان محرري الصحيفة األسبوعية األمريكية "ذ
 البريطانية ولوس أنجلوس تايمز األمريكية.

 17/12/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
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 ضّد الفلسطينيينأسلحة كتستخدم هولندا تستمر بتصدير كالب بوليسية لـ"إسرائيل"  .56

مستمرة في تصدير الكالب  تشير تقارير نشرتها وسائل إعالم هولندية إلى أن أمستردام: السبيل
نظمتها عدد من مؤسسات المجتمع المدني في  التوقيعات التيالبوليسية إلى "إسرائيل"، رغم حملة 

هولندا. وتقول صحيفة "أن أر جي" الهولندية إن عملية تصدير الكالب إلى "إسرائيل" بدأت منذ 
فالجهات الرسمية في هولندا سنوات طويلة، لكنها لم تعرف العدد الحقيقي للكالب المصد رة، 

ويقول حقوقيون إن تصدير هذه الكالب إلى "إسرائيل" يجب  رفضت التعقيب على األمر. "إسرائيل"و
 .ضد الفلسطينيينأن يتوقف، إذ إنها أصبحت أسلحة تستخدم 

 18/12/2015السبيل، عمان، 
 
 من الكنز االستراتيجي إلى االنبطاح االستراتيجي .57

 احسيف الدين عبد الفت
من أخطر المظاهر االنقالبية أن ُيحدث انقالبًا في عالم المفاهيم والمواقف والسياسات، ويحاول أن 
يؤسس الستراتيجية منقلبة، تنقض الثوابت، وتعتدي على كل األصول المرعية أو الضرورية، حتى 

يمثله من سنن لو كان هذا الثابت تمثله جغرافيا الموقع، وما يفرضه من معطيات، أو التاريخ وما 
ماضية، أو خبرة واضحة قاطعة، أو عبرة ضرورية واجبة. هكذا يستهين االنقالب بكل ثابت، ويذهب 

 بكل أصل، حتى النفوس وُحرمتها يستهين بها، ويستبيحها بال أدنى رادع أو وازع.
واألكيد في عهد المخلوع حسني مبارك، قائد الضربة الجوية التي رو جها وكأنها سبب النصر الوحيد 

، والتي جعلها جزءًا من تقديم صورته وتأكيد شرعيته، سماه العدو اإلسرائيلي الصهيوني "الكنز 
االستراتيجي"، للتأكيد على النفع العائد على مصالحه وكيانه من جر اء سياساته ومواقفه، ومن ثم 

ال أن الثورة وقفت إسرائيل، ضمن الجهة الضاغطة التي وقفت خلف مبارك وعدم التخلي عنه، إ
ومطالبها كانت أكبر من الجميع، حتى الكيان الصهيوني يعتقد أن كنزه ضاع أو ُفقد، وبدت الشواهد 
في األفق، فعلى الرغم من أن المجلس العسكري سيطر على مقاليد الحكم والسلطة، إال أن حادث 

إلى الحدود مع الكيان السفارة اإلسرائيلية في القاهرة، وكذا إعالن بعض الشباب أنهم سينطلقون 
الصهيوني إشارة كبرى إلى أن الكنز االستراتيجي لم يعد مهددًا في سياساته، بل في وجود أساليب 

 أطلقتها الثورة، جعلت من الكيان الصهيوني يستشعر الخطر الكبير.
وبدت األمور بعد ذلك في عالقة متينة مع المقاومة في غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، وأعلن 

لرئيس المدني المنتخب، الدكتور محمد مرسي، بعد عدوان فاجر على غزة، "أنه لن يترك غزة ا
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وحدها". تغيرت المعادلة، وضمن هذا التغير صار األصل أن يكون معبر رفح مفتوحًا، وأكدت 
القيادة المنتخبة أنه آن األوان لفك الحصار على غزة وأهلها، ذلك الحصار الفاجر الذي استمر بال 

 برر، ولألسف أسهم فيه من المتصهينين العرب تارة بالسكوت، وتارة أخرى بالتحريض.م
 إلىهذه هي األجواء التي تؤشر إلى تغير نوعي في مسار العالقة مع العدو الصهيوني، كانت تشير 

أن الكيان الصهيوني، بأجهزة الشر المخابراتية التابعة له، لن يقف صامتا على تهديد كيانه 
أو فقدانه كنزه االستراتيجي. تصريحات مباشرة، وغير مباشرة، من رجال المخابرات  الغاصب،

والسياسة في الكيان الصهيوني تؤكد، بما ال يدع مقامًا للتأويل. الكيان الصهيوني كان ال بد أن 
ليه المعادلة في غير صالحه. كان االنقالب البداية التي تؤسس إيسهم في انقالٍب ليغير ما آلت 

القات تحالف أكيدة بين الكيان الصهيوني والنظام االنقالبي الذي جعل عالقاته بهذا الكيان أوسع لع
باب للمرور إلى شرعنة االنقالب وسلطته. لدينا من الشواهد ما يؤكد هذه العالقة المشبوهة التي 

 انطلقت من مجرد مواقف إلى استراتيجية تحر ك االنقالب، وتدفع مساراته وسياساته. 
أواًل: مفهوم األمن القومي لدى المنقلب، واعتباره أمن إسرائيل جزءًا من األمن القومي المصري، 
تصريحه األشهر أنه لن يجعل سيناء قاعدة لالعتداء على أمن إسرائيل، وكأن أمن إسرائيل جزء من 

بل هي األمن القومي المصري، فصار أمن العدو من أمن مصر، بالجملة إسرائيل لم تعد عدوًا، 
 الحليف الذي يقر سياساته ويساند مواقفه. 

ثانيًا: سياسات المنقلب في سيناء حماية إلسرائيل، من تهجير أهالي سيناء وهدم منازلهم وتفجيرها، 
قامة منطقة عازلة طوال الحدود مع غزة، وال بأس من إغراق الحدود بالمياه المالحة التي أضر ت  وا 

 مشكلة بيئية، بدعوى محاربة األنفاق وهدمها.بأراضي أهل غزة، بما أسهم في 
ثالثًا: خطاب اإلسرائيليين حول االنقالب والسيسي، هؤالء الذين خلعوا عليه لقب بطل إسرائيل 
القومي، وما قاله إعالميون وسياسيون إنه يمعن في خدمة إسرائيل والدفاع عن سياساتها، ويقوم بكل 

 ما من شأنه من تقوية جانب إسرائيل.
بعًا: الموقف من حركة حماس ومعبر رفح، والذي شكل سياسة ثابتة من الحصار واإلمعان فيه، را

فمنذ االنقالب، ُفتح معبر رفح أسابيع معدودات، ال تنهض بأي حال لتلبية ضرورات أهل غزة العزة، 
فضال عن عمليات تشويه متعمدة لحركات المقاومة في فلسطين، خصوصًا "حماس" التي صارت 

 اتهام، تارة بوصفها حركة إرهابية، إضافة إلى توزيع اتهامات بالتخابر معها. موضع
خامسًا: اإلفراج عن الجاسوس اإلسرائيلي وحسن معاملته، بينما معاملة المصريين المعتقلين أسوأ 
وأقبح وأقسى ما تكون، فقد أعرب نتنياهو عن سعادته بعودة الجاسوس اإلسرائيلي، عودة ترابين، إلى 

عامًا قضاها في السجن في مصر، وقال إن إسرائيل تهتم بجميع مواطنيها من دون  15ائيل بعد إسر 
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نه تعامل مع ثالثة رؤساء مصريين، مبارك ومرسي والسيسي، طالبا بإطالق سراحه،  استثناء، وا 
 المنقلب فقط قبل بذلك. 

مليار دوالر لصالح شركة 1,7سادسًا: حكم دولي بتغريم الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية 
مليون دوالر لصالح شركة شرق البحر المتوسط، تعويًضا لهما  288كهرباء االحتالل اإلسرائيلي، و

عن وقف إمدادات الغاز الِمْصري، ما يعود إلى الملف األسود لبيع العسكر الغاز الِمْصري بأبخس 
 األثمان للكيان الصهيوني.

غفال اإلعالم المصري ذلك.  سابعًا: مصافحته نتانياهو بحرارة  في قمة المناخ، وا 
ثامنًا: عالقات الكيان الصهيوني مع مصر االنقالب، والتنسيق األمني المصري الصهيوني الظاهر 

 والباطن. 
تاسعًا: تصريحاته حول وجود بشار األسد ضمانة ألمن إسرائيل "لو لم يكن السيسي حامي حمى 

لما جلس أي منهما في قصور الرئاسة في دمشق والقاهرة إسرائيل وبشار حامي حمى إسرائيل، 
 "كلمة السر أمن إسرائيل". 

عاشرًا: مواقفه الخذالنية المفضوحة، على الرغم من االنتهاكات المتكررة لألقصى، وتصريحات 
ثبات  يوسف زيدان التي كشفت، أخيرًا، اتفاق المنقلب السيسي على نفي وجود المسجد األقصى، وا 

فيه، باللجوء إلى تأويالت منحرفة لبعض اآليات الواردة. يؤكد على هذه الحقيقة األستاذ  حق اليهود
وائل قنديل أن تصريحات زيدان ال تقل وقاحة عن تصريحات نتنياهو، قائاًل: "ما يطرحه يوسف 
 السيسي زيدان ال ينفصل أبدًا عن وقاحة بنيامين نتنياهو، وهو يقول نستطيع هدم األقصى لو أردنا

 ذلك".
القائمة تطول في عالقات المنقلب وانقالبه بالكيان الصهيوني، تحت شعار االنتقال من شعار الكنز 

 االستراتيجي إلى الحقيقة المر ة التي تشير إلى سياسات االنبطاح االستراتيجي.
 17/12/2015، العربي الجديد، لندن

 
 صفعة لالنقالب من فلسطين .58

 آيات عـرابي
ي من مشاهدة الفيديو أكثر من مرة، ولم أستطع منع ذلك المزيج من مشاعر لم أستطع منع نفس

الفخر واألمل حين شاهدت شبابا فلسطينيين في جامعة حيفا يضعون ذلك األكاديمي المصرائيلي 
 االنقالبي الداعي للتطبيع في حجمه.
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للشباب الفلسطيني لم تدهشني تلك الدرجة من الوعي في الحقيقة، فهو أمر معتاد وطبيعي بالنسبة 
دراك قضايا األمة تزيد  الذي صقلته نار الصراع المشتعل، بل لست أبال  إن قلت إن نسبة الوعي وا 
في فلسطين عن مثيالتها في باقي بالدنا اإلسالمية؛ نتيجة ظروف صنعها االحتكاك المباشر مع 

 العدو ووضوح ثوابت الصراع.
ريبا تسمع حوارا سياسيا راقيا منسابا من فم ذلك الطالب في الفيديو الذي تبل  مدته أربع دقائق تق

الفلسطيني النحيل، وترى انفعاال صادقا واعيا بقضية األمة، تلمح ذلك في جمل شديدة التركيز قالها 
الشاب لذلك الداعي للتطبيع، فأوقفه مخزيا منكس الرأس )أنت عبد للرجل األبيض(، حقيقة ال يدركها 

قفين الذين درسوا في أوروبا، ثم عادوا إلى بالدنا وقد ُمِسَخْت عقولهم بعد أن كثيرون عن أشباه المث
سحرتهم أضواء مدن أوربا وأمريكا، ليسوقوا بضاعة تافهة براقة المظهر خاوية الجوهر مثل العلمانية، 

اء، وليعطوا االحتالل والتخريب ونهب الثروات واستعباد المسلمين أسماء أرق ُتخفي خلفها حقائق سود
وليسعى بعضهم لهدم ثوابتنا، كيوسف زيدان الذي كلفه شاويش االنقالب بنفي وجود المسجد 

 األقصى.
االغتراب الشمندوري، إلى آخر تلك  –الحداثة  –تسمع من هؤالء كلمات متنطعة متقعرة مثل تعايش 

 اإلسالمية.المصطلحات المعقدة التي صنعت في معاهد أبحاث المخابرات الغربية لتخدير الشعوب 
يجلس أحدهم أمام الشاشة ليضع ساقا على ساق، ويصعر خده للكاميرا؛ ليمارس االستربتيز الفكري، 
محدثا الجمهور المبهور عن "التعايش" أو "الحداثة" أو "البساسة"، وكل ما يجيده هؤالء من رطانة ال 

فالس فكري.  تفهم منها شيئا، وال يختفي خلفها إال خواء وفراغ وا 
ب الفلسطيني وقف منفعال يشير بيده، ليعطي ذلك األكاديمي "المتعايش" المتصهين درسا الشا

بكلمات واضحة عن "دم الشهدا"، ولم يجد ما يرد به على الشاب سوى التهديد األجوف المبني على 
ثقافة العبودية العسكرية التي ورثها أمثاله من طول عملهم لصالح أجهزة أمن مستعمرات العالم 

الث، فرد عليه قائال إنه لو كان في مصر لكانوا قبضوا عليه ووضعوه في السجن لو قال مثل هذا الث
 الكالم!

شاب آخر جالس في نهاية القاعة وجه له صفعة هادئة بطريقة بسيطة وبلهجته الفلسطينية المحببة 
 قائال:

 "روح احكي هدا لعيلة الدوابشة.. روح احكي لهم عن التعايش"
الذي تلقاه األكاديمي المصرائيلي المطبع انتهى بطبيعة الحال بزفة فلسطيني محترمة  الدش البارد

 ختمها الشباب بوصفه بالعميل كما هو متوقع.
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خلف هذا المشهد الواضح تدور مشاهد أكثر قتامة في الكواليس، فذلك أكاديمي يدرس في جامعة 
تلة من سفارة الكيان الصهيوني في مصرية، حصل على تأشيرة لزيارة األراضي الفلسطينية المح

القاهرة، وقبلها ال بد أنه تلقى توجيهات في مكتب ما من مكاتب أجهزة مخابرات االنقالب حول 
محاور المحاضرة، وخلف تلك المشاهد في كواليس الكواليس، ال استبعد عقد اجتماعات في مصر 

حول الدور الذي ينبغي على  في بين شاويش االنقالب الصهيوني وأسياده من فراشي الموساد
 عصابة االنقالب في مصر أن تلعبه لتبريد االنتفاضة التي تحرم أسيادهم الصهاينة من النوم.

مخطط كامل لتبريد االنتفاضة يدور بأكثر من محور، من بينها المحور اإلعالمي واألكاديمي، 
 ومجهود ضخم يبذله االحتالل الصهيوني وصبيانه في الكواليس.

ضخم تبذله أجهزة االحتالل الصهيوني، ومؤامرات ينفذها صبيانهم عسكر انقالب مصر،  مجهود
لكنها في النهاية أوهن من بيت العنكبوت، تهدمها صيحات شاب فلسطيني واِع يهتف ضد التطبيع، 

 أو طالب مصري يتظاهر ضد العسكر.
 18/12/2015، "21موقع "عربي 

 
 نتنياهو وسياسة تخويف اإلسرائيليين! .59

 أسعد عبد الرحمن
الفلسطينية  "هب ة ترويع اإلسرائيليين"يعتقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القضاء على 

التي تواجهها الدولة الصهيونية تبرر جميع الوسائل، بما في ذلك العقوبات الجماعية من إعدامات 
لضمان تأييدهم له هي  "تخويف اإلسرائيليين سياسة"ميدانية وهدم للمنازل وغيره الكثير، مقتنعًا بأن 

)العنف( الفلسطيني يعالج "الحل األمثل. فقد قال نتنياهو في خطاب افتتاح الدورة الشتوية للكنيست: 
بعنف مضاد، والطرف الفلسطيني يندفع إلى )العنف( دون أي صلة بأفعال الدولة، تحركه كراهية 

)اإلرهاب( ال ينبع من اإلحباط بسبب عدم التقدم في "ف: !، وأضا"غير عقالنية تجاه اإلسرائيليين
 !"المسيرة السياسية، بل من الرغبة )الفلسطينية العربية اإلسالمية( في إبادتنا

ونتنياهو بذلك ينتهج سياسة تخويف المجتمع اإلسرائيلي، منتهزًا الهب ة الفلسطينية للبقاء في الحكم، 
يتحينون الفرصة  "األعداء"ن بارزين، ودائمًا على قاعدة أن وذلك وفقًا لتقييمات سياسيين ومحللي

إلبادة اليهود الذين ال مانع عنده من أن يعيشوا في ظل عقدة الخوف األبدي من الفناء! فمنذ بدء 
على خلفية ربطه كل المخاوف "االنتخابات األخيرة، لجأ نتنياهو إلى سياسة التخويف، وقد فاز فيها 

، وهو ما أعلنته "خذ إيران وأضاف إليها التخويف من العرب ثم من اليساربعضها بالبعض، حيث أ
 ."تسيبي ليفني"وزيرة العدل السابقة عضوة الكنيست اليوم 
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نتنياهو يخيف )الشعب(. يتمسك "أما رئيس المعارضة اإلسرائيلية )يتسحاق هرتسوغ( فأعلن: 
شاطئ األمان. ولم يسبق ألي زعيم  بالقيادة، ويلمح لركاب السفينة بالهلع، بدل أن يظهر لهم
 ."إسرائيلي أن استثمر مثل هذه الجهود الكبيرة للتخويف والتهديد

ومن جانبه، وفي معرض انتقاده لهذه السياسة، قال رئيس إسرائيل السابق )شمعون بيرس( خالل 
ن غوريون(: عامًا على وفاة رئيس الحكومة اإلسرائيلية األول )ديفيد ب 42مراسم إحياء ذكرى مرور 

إسرائيل تتوق حاليًا إلى زعيم مثل بن غوريون يحرص على االبتعاد عن بث الخوف والترويع "
ويتعامل بجدية في كل ما يتعلق بعالقات إسرائيل الخارجية ويعمل على توحيد الصفوف عند ظهور 

 ."الخالفات
أحد مؤسسي  "أوري سافير"لكن، لماذا يلجأ نتنياهو لسياسة تخويف وترويع اإلسرائيليين؟! يقول: 

من مصلحة نتنياهو تضخيم "، والمدير العام السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية: "معهد بيرس للسالم"
الخطر والتحريض الذي هو بحسب رأيه سبب األحداث. ففي نظرته السياسية وليس األمنية، أنه كلما 

بالقوة واألمان. كما أن حملة الترهيب تنجح زاد الخوف ازداد االعتماد عليه من أجل إعادة اإلحساس 
في اتهام الفلسطينيين من أبو مازن )بموجة اإلرهاب الحالية(، وحتى المفتي )بالمحرقة النازية(، 

 ."وبذلك يستطيع نتنياهو التهرب من أي حل سياسي للمشكلة
اهو يتناول أعراض انفجار نتني": "أفيغدور كالينبرغ"وفي السياق ذاته تقريبًا يقول الكاتب اإلسرائيلي 

العنف ومعالجته بوساطة العنف المضاد، لكنه ال يتحدث عن المرض )أي االحتالل(. فالناس 
العاديون ومعظم ممارسي )اإلرهاب( في الموجة الحالية ليسوا مقاتلين مهنيين أو متزمتين متدينين، 

الذي يدفعهم لالنطالق على بل أشخاص عاديون يعملون بال خطة مرتبة وبال أوامر من فوق. فما 
هذه هي اللعبة المحببة إلى نتنياهو، ألنها تعبر عن انعدام ". ويضيف الكاتب: "درب يؤدي لموتهم؟

 ."مسؤولية
، "خسرنا"وبالمقابل، ظهرت نتائج هذه السياسة بشكل جلي في الشارع اإلسرائيلي. ففي مقال بعنوان 

ل المحلل السياسي جدعون ليفي ويعدد:  من عمره كما لو كان رئيس  13لتحقيق مع ولد في الـا"يفص 
عامًا.. إعدامات  12عصابة إجرامية.. دراسة سن قانون وحشي يسمح بسجن أوالد في عمر 

المهاجمين بالسكاكين وكأنها أمر روتيني مثير لإلعجاب.. أعمال الضرب حتى الموت.. صحيح أن 
د من ذلك، لكنه بالتأكيد خسارة إسرائيلية مصيرية. من هذا ال يعني انتصارًا فلسطينيًا كبيرًا، وهو بعي

دون سالح طيران ومن دون دبابات، تحدى الفلسطينيون المجتمع اإلسرائيلي، وفشل المجتمع في هذا 
 ."التحدي



 
 
 
 

 

 42 ص                                              3786 العدد:        18/12/2015 لجمعةا التاريخ: 
  

السؤال الكبير هو: في أي وضع سنكون "، كتب ناحوم برنياع: "كراهية حقيقية"وفي مقال بعنوان 
(؟ ما الذي ستحدثه للمجتمع اإلسرائيلي، لحصانته الداخلية، لقيمه عندما تخبو )موجة العنف

األخالقية، لمكانته في العالم.. وما الذي ستحدثه للفلسطينيين؟ في هذه األثناء، إنها تخرج من 
نتنياهو فقد شيئًا ما، أال وهو الكوابح التي ساعدته على ". ويضيف كاشفًا: "الطرفين أسوأ ما لديهما

أمامه، لقد حصل له هذا في األشهر التي سبقت اغتيال رابين ويحصل له مرة أخرى  أن يضع سداً 
في األشهر األخيرة. بالغته أقوى منه. كراهياته، مخاوفه، حساباته الشخصية والسياسية تفوق 

 ."المسؤولية الوطنية، تفوق الحقيقة أيضاً 
ية هذه تساعد، وبشكل مباشر، وسواء بقصد أو من دون قصد، يتجاهل نتنياهو أن سياساته العدم

في كل فلسطين التاريخية، بل وفي ديمومتها أيضًا، فهو ال يعترف، وال  "الهب ة"على توسع وانتشار 
التي  "الخوف"لدى الشعب الفلسطيني، وعن سياسة  "الالأمل"يرى نفسه مسؤوال عن ترسيخ سياسة 

 يعيشها المجتمع اإلسرائيلي!
 18/12/2015، االتحاد، أبو ظبي
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     ايتان هابر 
ثمة قاعدة متبعة من كل رؤساء الوزراء ووزراء الدفاع على أجيالهم في إسرائيل: ال جدال مع 

 شاؤول أرون أمالعائالت الثكلى. فهي محقة دوما، حتى عندما تخطئ. وهذه تتضمن بالطبع 
الجرف "جنزرة الموت في حي الشجاعية في غزة في حملة المتألمة، ذلك الجندي الذي كان في م

 ."الصامد
، في أعقاب الرسالة الزائفة التي نشرتها األسبوع، هذا اإلعالموسائل  إلىخرجت زهافا شاؤول 

 إذامن غزة،  "األنذال"من أجل صفقة تبادل مع  "قلب العوالم"باسم ابنها المفقود، ووعدت بـ  "حماس"
ى قيد الحياة. بقي على قيد الحياة؟ فحص الجيش اإلسرائيلي أظهر بأن ما كان شاؤول حقا عل

 احتماالت ذلك طفيفة، بل صفر.
إمكانية ان يكون شاؤول ال يزال على قيد الحياة نشأت في أعقاب الحادثة التي ال تصدق لمكوث 

الجيش حرب لبنان، دون أن تعرف إسرائيل و  أعقابحزاي شاي في األسر على مدى فترة طويلة في 
ووضعتنا جميعا، نحن الذين  –اإلسرائيلي عن ذلك شيئا. وفجأة ظهر من السماء، وعرفت الحقيقة 

 نعرف كل شيء، في حرج كبير. كيف حصل أننا لم نعرف؟
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من تلك الحرب نتذكر على نحو خاص عائالت باومل، كاتس، وفيلدمن، التي رفضت التصديق بان 
. حتى "قلبوا العوالم" أيضا. هم أمامهملما لم تضع جثامينهم سقطوا في معارك المدرعات طا أبناءها

 الملف العتبارات كرامة العائالت. إغالقاليوم يرفض الجيش اإلسرائيلي 
مطالبات عائلة ثكلى، فال يمكن  أمامكصاحب تجربة، فاني أشهد: ال يوجد أي شيء يشبه الوقوف 

. الزوجات اللواتي فقدن أراملجات اللواتي أصبحن اللذين فقدا ابنهما، الزو  األبوين إلىتوجيه النظر 
منظمة " أو "يد لألبناء"الفريضة في احتفاالت  أبناءجزءا من عصبة  أصبحواالذين  األبناءأحبتهن، 

الحكمة  أصحابانكسر سندهم دفعة واحدة. كل  وأخوات اخوه، "ويتامى الجيش اإلسرائيلي أرامل
 .األبدانتقشعر لها  والمشورة يسكتون في هذه اللحظات التي

يظهروا على رأس كل تلة وتحت كل شجرة يافعة،  أنعالية،  بأصواتيمكن للسياسيين أن يصرخوا 
ولكنهم يسكتون  – وأصواتاالقرارات كي يحققوا تعاطفًا  أصحابلالدعاء قبل وبعد بوهن وضعف رأي 

 -افضل؟  – األحوال فضلأالعائالت الثكلى. في  ألبناءالعيون الدامعة  أمامكالسمك بشكل عام 
 أنويطلقون وعودا يعرفون جيدا بأنهم ال يمكنهم  واألبناءوالزوجات  واإلباء األمهات أماميتحمسون 
 يفوا بها.

شاؤول. وعلى الفور كان هناك من ادعى  أم اإلعالم، كما أسلفنا، ظهرت وفي سائل األسبوعهذا 
في غزة، وقد يخلق ضغطا داخليا  "حماس"دم يخ أمامنابان ظهورها يخدم العدو، في الحالة التي 

تضر مصالح الدولة.  إنهاوحشيةـ، قالوا  أعدائناتخدم أكثر  أنهاوخارجيا على حكومة إسرائيل. زعم 
 الجواب على ذلك هو: هراء.
من كل شخص آخر من أجل  أكثرعائلتها عملوا  وأبناء زهافا أرون أوالوبعدد من السطور الواسعة: 

يس لهم ما يخسرونه أكثر وما يعطونه أكثر. من المسموح لهم أن يفعلوا تقريبا كل امن الدولة. ل
جنازة  إلى األسفاستقبال احتفالي أو لشدة  إلىكانوا يؤمنون بان هذا يمكنه أن يؤدي  إذاشيء، 

 لم تعد حياتهم حياة. "الجرف الصامد"عسكرية. فعلى أي حال منذ 
القرار، باستثناء  أصحابيضغط على  اإلعالمهور في وسائل ثانيا، يخطئ تماما من يعتقد بان الظ

 حصيلة كل شيء. اإلعالمربما رئيس الوزراء الحالي الذي يرى في وسائل 
حيا )حبذا( أو ميتا بفضل ضغوط ومنشورات. في هذا  لن تعيد شاؤول أرون "حماس"ثالثا، 

ل فقط: المصالح، المصالح ثالثة عوام "حماس"الموضوع الحزين تضغط على دولة إسرائيل وعلى 
 والمصالح.
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على الثكل أن يكون بعيدا عن السياسة، ولكنهم مؤخرا يجرونه نحو السياسة. واجبنا هو أن نخرجه 
 من الحماسة السياسية التي غرقت في البيبيين. ونذكركم بان هؤالء هم أوالدنا، جميعا.

 "يديعوت"
 18/12/2015، األيام، رام هللا
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