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 إسرائيليين شي عملية طعن شي رعنضنض واعتقضل المناذ تعد إصضتت  تجروح خطيرة بالبةإصضتة  .1
مس، وصفت إصابة احدهما بالخطيرة بعد وكاالت: أصيب ثالثة إسرائيليين، مساء ا -تل أبيب 

 تعرضهم للطعن في مدينة رعنانا شمال شرقي تل أبيب.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن قوات االحتالل فتحت النار على المنفذ وأصابته بجروح خطيرة، قبل 

عاما( من قرية طمون في طوباس وال يحمل  20أن تقوم باعتقاله وهو الشاب محمد فيصل بشارات )
 تصريح دخول إلسرائيل.

اإلسرائيليين  أحدالعبرية أن منفذ عملية الطعن تمكن من الدخول لمنزل « معاريف»وزعمت صحيفة 
 وأصاب امرأة بجروح خفيفة بعد أن نفذ عملية طعن في مكان قريب.
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للعالج، وأوضح مدير نجمة « مائير»وقالت مصادر إسرائيلية، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى 
ود الحمراء إيلي بين أن أحد المصابين يعاني من طعنات في البطن وحالته خطيرة، فيما وصفت داو 

وطلبت الشرطة في وقت الحق من سكان رعنانا البقاء في منازلهم،  اإلصابتان األخريان بالطفيفة.
خر، وذلك في ظل أعمال البحث الجارية عن سيارة فرت من مكان العملية يشتبه أن بداخلها منفذا آ

ونشرت الشرطة الحواجز العسكرية على  لكنها عادت بعد عدة ساعات لتعلن انتهاء حالة االستنفار.
مداخل رعنانا ودفعت بأعداد كبيرة من قواتها للمدينة في محاولة للعثور على الشخص الثاني الذي 

 تشتبه بوجود عالقة له بمنفذ العملية.
 20/12/2015األيضم، رام هللا، 

 
 "الدولتين حل" موة  الحتالل مضرسض م: عريقض  .2

 من عريقات صائب. د التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين حذر :العيسة أسامة - جاال بيت
 فيما والتعنت شعبنا، بحق الجماعية، العقوبات وسياسة وممارساته، اإلسرائيلي، االحتالل استمرار ان

 .داعش مثل االرهابية التنظيمات وجود من زسيعز  المستقلة، دولته واقامة بحقوقه، يتعلق
 الممارسات ان جاال بيت في األرثوذكسي النادي مطعم في الصحفيين مع لقاء خالل عريقات واكد

 مشيرا افريقيا، جنوب في السابق االبرتهايد كنظام األرض، على عنصريا واقعا فرضت االحتاللية،
 .ينالدولت حل بالفعل، قوضت الممارسات هذه ان إلى

 ومنظمات الرؤوس، كقطع وممارساتها داعش، مثل منظمة تمثله الذي االرهاب بين عريقات وقارن
 قرية في دوابشة وعائلة خضير، أبو محمد الطفل حرق مثل جرائم نفذت التي اإلسرائيلية، االرهاب

 النتائج نم وحذر روما، في مؤخرا شالوم سيلفان اإلسرائيلي الداخلية وزير التقى انه وقال .دوما
 .منطقتنا في األجيال ومستقبل واالسرائيلي، الفلسطيني الجانبين يخص فيما لإلرهاب الكارثية

 20/12/2015الحيضة الجديدة، رام هللا، 
 

 نجالء الوطني المجلس عرشض  وعةو الرئيس مكتب الساضرة الالسطينية تضلقضهرة تنعى مديرة .3
 يضسين

 وكل الشوبكي، جمال العربية الدول جامعة لدى الدائم ومندوبها بالقاهرة فلسطين سفير نعى :القاهرة
 الرئيس مكتب مديرة( ناصر أم) ياسين نجالء السيدة بالقاهرة، فلسطين ومندوبية سفارة موظفي
 بالقاهرة السبت، أمس المنية، وافتها التي الفلسطيني؛ الوطني المجلس وعضو عرفات ياسر الراحل
 .يةالصح حالتها تدهور إثر على
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 للقضية الداعم والبطولي النضالي الدور ذات الفلسطينيات النساء أبرز من ناصر أم وتعتبر
 حتى عرفات ياسر الراحل الفلسطيني الرئيس جانب إلى الثورة بداية منذ عملت فقد الفلسطينية،

 ورةالث في به قامت الذي الدور خالل من الفلسطينية النضالية الذاكرة في بارزا   مكانا   حفرت
 .الفلسطينية

 فلسطيني من تزوجت ثم بدمشق ولدت األصل، لبنانية عائلة من ناصر أم السيدة أن بالذكر جدير
 الناصر عبد جمال الزعيم باسم نفسها ولقبت عرفات، ياسر لمكتب مديرة وعملت حيفا، مدينة من

 .«فتح» بحركة المناضلة النسائية الحركة وأسست وقوميته، وعروبته بنضاله إليمانها
 20/12/2015الخليج، اللضرمة، 

 
 نتاضةة وثبت  شلل  شي ممعاضال هنية: العنف اإلسرائيلي زاد من وتيرة  .4

اعتبر إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، س: خانيون
 ا".أن "العنف اإلسرائيلي زاد من وتيرة انتفاضة القدس، وأثبت فشله في قمعه

، في تشييع جثمان الشهيد محمود اآلغا الذي 2015-12-19وقال هنية خالل مشاركته السبت 
قضى خالل مواجهات األمس، "تجاوزت االنتفاضة اإلغراءات وعقبة اإلرهاب والقتل اليومي 
واإلعدامات وهدم البيوت وتضييق الحصار على شعبنا، كما تخّطت المؤامرات ومحاوالت إخمادها 

 ها سياسيا ".واحتوائ
ورأى أن "مزيدا  من العنف اإلسرائيلي يزيد من وتيرة المقاومة واالنتفاضة". وأشاد بالشعب الفلسطيني 
وصموده في وجه العدوان اإلسرائيلي المتواصل، مشيرا  إلى أن "الجيل الذي يقود االنتفاضة هو جيل 

 تحرير القدس".
 من يملك السالح وال يملك اإلرادة ال يحرر".وأضاف "اإلرادة مع اإليمان أقوى من السالح، و 

كما أشاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بمناقب الشهيد اآلغا الذي قضى برصاص 
االحتالل خالل المواجهات التي اندلعت شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مشير ا إلى أن شقيقه 

 االحتالل دروسا لن ينساها".باسم استشهد في الحرب األخيرة على غزة بعدما "لقن 
 19/12/2015، شلسطين ثون لين
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 حمضستجضه من موامف تركيض تطتيع العالمة تين ثنقرة وتل ثتيب لن يغير احمد يوسف:  .5
االنتظار لتبين االنعكاسات التي سيحملها اليها اتفاق تطبيع العالقات « حماس»آثرت حركة : أنقرة

التركية امس أن إسرائيل ستخفف « ديلي صباح»ت صحيفة بين تركيا واسرائيل، في وقت كتب
 الحصار المفروض على قطاع غزة في إطار االتفاق.

لن يغير »أحمد يوسف امس أن تطبيع العالقة بين أنقرة وتل أبيب « حماس»وقال القيادي في 
ناك ه»وأضاف: «. تركيا لن تغير موقفها تجاه حماس أو القضية الفلسطينية»، مؤكدا  ان «شيء

أمور تتعلق بمصالحها )تركيا(، قضية الغاز وغيرها، أن تشتريه من إسرائيل وأن يمر عبر األراضي 
ورأى ان االتفاق قد يساهم في شكل أو «. التركية إلى أوروبا، وذلك يعد مصلحة إستراتيجية لتركيا

تركيا بطرد آخر في التخفيف عن المعاناة والحصار المفروض على قطاع غزة. واستبعد ان تقوم 
القيادي في الحركة صالح العاروري في اطار تفاهماتها مع اسرائيل، كما أكد ان وقف أنشطة 

 في تركيا، حتى إن جرى، لن يتم بطريقة تسيء الى الحركة بل ستحفظ كرامتها.« حماس»
محمود الزهار التعليق على تقارير عن تعهد أنقرة تقييد « حماس»من جانبه، رفض القيادي في 

حتى اآلن لم تتضح صورة الموضوع، «: »الميادين نت»شاطات الحركة على أراضيها. وقال لـ ن
ما »، الفتا  إلى أن «وحين يصبح هناك موقف رسمي تركي عما يتم تداوله، نعلن الموقف المناسب

 «.ورد حتى اآلن ال مستند له، ونقل عن مصادر مجهولة، وبالتالي ال يمكن األخذ به
 20/12/2015 الحيضة، لندن،

 
 حمضس تتام ثطراًشض دولية تضلسعي لومف النتاضةة .6

اتهمت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، أطرافا دولية، بالتحرك والسعي لوقف "االنتفاضة : غزة
 الشعبية ضد االحتالل اإلسرائيلي" في الضفة الغربية ومدينة القدس. 

-12-19ة، في بيان نشر مساء السبت وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحرك
، تلقت األناضول نسخة  منه إن "هناك حراك ا وضغوط ا مشبوهة من بعض األطراف الدولية 2015

 )لم يسمها(، لوقف االنتفاضة".
ودعا أبو زهري، السلطة الفلسطينية، وقيادة حركة فتح إلى ما وصفه بـ"عدم االستدراج" نحو هذا 

ركة بعض اإلجراءات اإلعالمية واألمنية غير المبررة )لم يفصح المخطط، مضيفا "رصدت الح
وطالب بضرورة التكاتف الوطني لحماية االنتفاضة  عنها(، والتي ال تنسجم مع االنتفاضة".

سنادها"، والعمل على إفشال كافة المخططات الرامية إلسكاتها.  وا 
 19/12/2015، شلسطين ثون لين
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 تغزة ضركـة شي اجتمضعض  القوى الوطنية واإلسالميةشتح تقـرر العودة للمل حركـة .7

قالت مصادر سياسية موثوقة إن حركة فتح في قطاع غزة استجابت لطلب الفصائل  حسن جبر:
 الفلسطينية للمشاركة في اجتماعات القوى الوطنية واإلسالمية بعد أن قاطعتها لما يزيد على العام.

أن حركة فتح ستعلن عن عودتها للمشاركة في « األيام«وأكدت هذه المصادر في أحاديث لـ
اجتماعات القوى الوطنية واإلسالمية بعد أن أوقفت هذه المشاركة اثر تعرض منازل قياداتها إلى 

 تفجيرات نفذتها جهات مجهولة، قبيل إحياء الذكرى السنوية الستشهاد الرئيس الخالد ياسر عرفات.
ا عدة فصائل من اجل تسوية هذه القضية إضافة إلى أن وجاءت استجابة حركة فتح اثر جهود بذلته

 الحركة اتخذت هذا القرار بعد مشاورات داخلية.
ومن المقرر أن يعقد اليوم اجتماع للقوى الوطنية واإلسالمية في مكتب الدكتور زكريا األغا عضو 

 ه العودة.اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤولها في غزة حيث سيتم اإلعالن بشكل رسمي عن هذ
وقال فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات صحافية، إن لقاء مهما سيعقد اليوم 
الساعة العاشرة صباحا  تشارك فيه جمع الفصائل الوطنية واإلسالمية في مكتب الدكتور األغا دون 

 أن يبدي المزيد من التفاصيل حول القضايا التي سوف تبحث خالل اللقاء.
 20/12/2015، رام هللا، األيضم

 
 " تحذر تلغضريض من تداعيض  تسليم مواطن شلسطيني لالحتاللاللعتية" .8

دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" السلطات البلغارية إلى رفض الدعوة التي تقدمت بها : رام هللا
والتوقف عن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، العتقال وتسليم "المناضل الفلسطيني" عمر حسن زايد، 

 مالحقته فورا ، محذرة من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن االستجابة لـ "المطالب الصهيونية".
واعتبرت الجبهة في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة منه اليوم السبت ذلك بأنه "سابقة خطيرة 

محررين الذين يقيمون في ومقدمة لمالحقة واعتقال المناضلين الفلسطينيين والعرب، خاصة األسرى ال
وشددت علي أن "قضية المناضل زايد هي قضية وطنية ذات أبعاد سياسية،  بلدان ومدن أوروبية".

وحذرت  وهي قضية مناضل من أجل حرية شعبه، كفلت له القوانين الدولية مقاومة االحتالل".
سسات منظمة التحرير "الشعبية" من االستجابة للطلب االسرائيلي، وطالبت بالتحرك الفوري لمؤ 

والسفارات الفلسطينية في صوفيا وفي اوروبا للقيام بواجبها واتخاذ كافة التدابير واإلجراءات القانونية 
 والسياسية "لحماية المناضل زايد، وضمان عدم مالحقته او تسليمه لكيان االحتالل".
 19/12/2015، مدس ترس
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 تضلقدس  شتح كةميضدي تحر يارض الحتس المنزلي على  الحتالل .9

فرضت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلية عقوبة الحبس المنزلي على عضو إقليم حركة "فتح" في : القدس
 مدينة القدس المحتلة، عبير زياد، عقب اعتقالها لثالثة أيام.

شيكل  0333وأفرجت سلطات االحتالل عن المواطنة المقدسية زياد، مقابل توقيعها على كفالة بقيمة 
 أيام. 5دوالر أمريكي(، شريطة الحبس المنزلي اإلجباري لمدة  773يعادل )أي ما 

وأفاد رئيس "لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين"، أمجد أبو عصب، في تصريح صحفي بأن 
شرطة االحتالل تنوي استكمال التحقيقات مع المقدسية عبير زياد، في إحدى مراكزها بالقدس 

 دعت زوجها للتحقيق.المحتلة، كما أنها است
كانون أول/ ديسمبر، منزل عضو حركة  77وكانت قوات االحتالل اقتحمت فجر الخميس الماضي 

"فتح" في حي الثوري ببلدة سلوان، واعتقلتها قبل اقتحام مقر "مركز نسوي حي الثوري" الذي تديره 
 عبير زياد، حيث شرعت بتفتيشه ومصادرة العديد من محتوياته.

 19/12/2015، مدس ترس
 

 يقرر إجراء انتخضتض  متكرة داخل حزت  "الليكود" نتنيضهو .11
كشــفت القنــاة العبريــة الثانيــة، مســاء يــوم الســبت، عــن أن زعــيم  م:ترجمــة "القــدس" دوت كــو  -القــدس

حزب الليكود ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة داخل 
 غضون شهرين.الحزب في 

ونقلـت القنـاة عـن مصـادر فـي الليكـود، أن نتنيــاهو أجـرى خـالل األيـام األخيـرة سلسـلة مـن المشــاورات 
 مع مسؤولين في الحزب من أجل التسريع باجراء االنتخابات الداخلية.

واوضــحت تلــك المصــادر، إن نتنيــاهو يعتــزم تقــديم موعــد االنتخابــات لتحقيــق االســتقرار فــي صــفوف 
 واالئتالف الحكومي.الليكود 

وأشــارت إلــى أن نتنيــاهو أجــرى انتخابــات مبكــرة عــدة مــرات داخــل حــزب الليكــود وكــان ذلــك فــي عــام 
، موضحة أن بإجراء االنتخابات المبكرة فإنه نتنياهو يطمح نظريا لتولي قيادة الحزب 2011و 2007

 عاما. 24 وهو ما يعني عمليا بقاءه في منصب زعيم هذا الحزب لمدة 2023حتى عام 
 19/12/2015 القدس، القدس،
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 صاقة تين الحريديم و"التي  الياودي" لةخ ثموال لالستيطضن: "مضركر"ذي  .11
توصـــلت الكتلتــــان الحريـــديتان فــــي االئـــتالف الحكــــومي اإلســـرائيلي، شــــاس و"يهــــدوت : بـــالل ضــــاهر

سـات حريديـة، بحجـم هتوراة"، إلى صفقة مع كتلة "البيـت اليهـودي"، تقضـي بإعـادة ميزانيـات إلـى مؤس
مليـون  317مليار شيكل، مقابل ضخ أموال إلى "دائرة االستيطان" لتمويل مشاريع اسـتيطانية، بحجـم 

وتـــأتي هـــذه الصـــفقة فـــي إطـــار تحويـــل وزارة الماليـــة أمـــوال مـــن خـــالل إجـــراء تعـــديالت علـــى  شـــيكل.
فـي هـذا السـياق، سـتبدأ مليـار شـيكل، مـن فـائض موازنـة العـام الماضـي. و  31الموازنة العامة، بحجـم 

 لجنة المالية التابعة للكنيست اليوم، األحد، بالتصويت على بنود هذه التعديالت.
وذكـــرت صـــحيفة "ذي مـــاركر" االقتصـــادية، اليـــوم، أن رئـــيس حـــزب "البيـــت اليهـــودي" ووزيـــر التربيـــة 

ورئــيس لجنــة  والتعلــيم اإلســرائيلي، نفتــالي بينيــت، اتفــق مــع رئــيس حــزب شــاس، الــوزير أرييــه درعــي،
الماليــة فــي الكنيســت، موشــيه غفنــي، علــى تحويــل قرابــة مليــار شــيكل إلــى مؤسســات تعليميــة حريديــة، 

 كان قد تم تحويل جزء منها إلى مؤسسات الصهيونية الدينية االستيطانية.
مليــون شــيكل مــن فــائض موازنــة العامــة  284وفــي مقابــل ذلــك، بحســب الصــفقة، ســيتم تحويــل مبلــ  

 مليون شيكل. 32"دائرة االستيطان" إضافة إلى ميزانية الدائرة للعام الحالي بحجم  الماضي إلى
وكــان غفنــي قــد رفــض طــرح تحويــل ميزانيــات إلــى "دائــرة االســتيطان" قبــل التوصــل إلــى هــذه الصــفقة. 
لكـن فــي أعقــاب اجتمــاع عقــد يــوم األربعــاء الماضـي فــي مكتــب وزيــر اســتيعاب الهجــرة، زئيــف إلكــين، 

 ن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، جرى التوصل إلى هذه الصفقة.   المقرب م
 19/12/2015، 48عرب 

 
 "إسرائيل"": ثزمة حضدة تين الترازيل وهآرتس" .12

ـــوح بوادرهـــا بـــين )إســـرائيل( : القـــدس المحتلـــة كشـــفت اإلعـــالم اإلســـرائيلي عـــن أزمـــة سياســـية حـــادة تل
ذ أربعــة أشــهر إلــى اآلن اعتمــاد الســفير اإلســرائيلي والبرازيــل علــى خلفيــة رفــض الســلطات البرازيليــة منــ

 داني ديان لماضيه االستيطاني.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية وفق ما كتبه مراسل الشؤون السياسية باراك ربيد، أن البرازيـل ترسـل 
ـــ)إسرائيل( بأنهــا ليســت معنيــة بقبــول ديــان ســفيرا لــديها، ألنــه ذو مــاض اســتيطاني  إشــارات متالحقــة ل
بــارز، فقــد تــولى رئاســة مجلــس المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة المعــروف باســم 

ومع انتهاء عمل السـفير اإلسـرائيلي الحـالي فـي البرازيـل، تـولى مسـاعده القيـام باألعمـال نيابـة  "يشع".
جديــد، فــي وقــت عنــه، وفــي ظــل عــدم موافقــة البرازيــل علــى اســتقبال ديــان فلــن يســتطيع القيــام بعملــه ال

 عّبرت مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن أملها في إمكانية حل األزمة مع البرازيل.
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في سياق مواز، طالبت الكاتبة اإلسرائيلية سارة باك فـي صـحيفة "معـاريف" العبريـة بضـرورة أن تغيـر 
ــدفاع إلــى  )إســرائيل( تعاملهــا مــع إجــراءات المقاطعــة الدوليــة المتالحقــة ضــدها، لتنتقــل مــن سياســة ال

 الهجوم، ألن الدولة لم تدرك بعد مخاطر هذه الحملة عليها.
عاما خالل مؤتمر دوربـان فـي  15وذكرت باك أن حملة المقاطعة التي تواجهها "تل أبيب" بدأت منذ 

، ومنذ ذلك الوقت بدأت )إسرائيل( تتهم بأنهـا دولـة عنصـرية، وبعـد أن كـان 2001جنوب أفريقيا عام 
طعوهــا مــن مجموعــات محــدودة مــن الفلســطينيين اتســعت هــذه المجموعــات لتشــمل أنحــاء الواليــات مقا

المتحـدة وأوروبـا وأســتراليا، وبـات الطــالب اليهـود يخشـون كشــف هـويتهم الدينيــة والقوميـة وال يظهــرون 
 ة.دعمهم لـ)إسرائيل( بصورة علنية، وباتت كلمة )إسرائيل( مقترنة بكل المفردات السيئة المهين

 19/12/2015، شلسطين ثون لين
 

 سضعر وهرتسوغ ياضجمضن نتنيضهو و"حكومة األموال"  .13
هــاجم وزيــر الداخليــة الســابق عــن حــزب الليكــود، جــدعون ســاعر، حكومــة نتنيــاهو وقــال : رامــي حيــدر

إنهــا حكومــة أقــوال فقــط دون أفعــال، بســبب عــدم قــدرتها علــى مواجهــة الهبــة الشــعبية الفلســطينية التــي 
أشــــهر، فيمـــا دعــــا زعـــيم المعســــكر الصـــهيوني، يتســــحاك هرتســـو ، نتنيــــاهو إلــــى  3منــــذ نحـــو  بـــدأت

وغّرد ساعر على حسابه في موقع تويتر 'العملية فـي رعنانـا نفـذها فلسـطيني مقـيم بصـورة  االستقالة. 
غير قانونية في إسرائيل، بعد ثالثـة أشـهر مـن االنتفاضـة، متـى سـتبدأ حكومـة األقـوال التطـرق بشـكل 
غــــالق منــــاطق الســــلطة  جــــدي لمشــــكلة الفلســــطينيين الــــذين يــــدخلون إســــرائيل بصــــورة غيــــر قانونيــــة وا 

ـــال '. ـــذ إعالنـــه مغـــادرة العمـــل  الفلســـطينية بشـــكل فّع ـــر تصـــريحات ســـاعر هـــي األكثـــر حـــدة من وتعتب
السياسي، بعد أن كان أكبـر المنافسـين لنتنيـاهو علـى رئاسـة حـزب الليكـود، لكنهـا ليسـت المـرة األولـى 
التــي يهــاجم حكومــة نتنيــاهو، إذ قــال ســابق ا إن هــذه الحكومــة ال تبــادر لهفعــال أبــد ا، إنمــا هــي تابعــة 
وتجر لردة الفعل فقط، ودعـا فـي حينهـا إلـى اسـتعمال أسـلوب الترحيـل بحـق منفـذي العمليـات كوسـيلة 

نيـاهو وحكومتـه، وكذلك حّمل حزب 'المعسكر الصهيوني' مسؤولية العملية اليوم فـي رعنانـا لنت للردع.
إذ قـــال زعـــيم الحـــزب، يتســـحاك هرتســـو ، إن 'العمليـــة التـــي نفـــذت اليـــوم فـــي مدينـــة رعنانـــا علـــى يـــد 
فلسـطيني يتواجــد فـي إســرائيل بصـورة غيــر قانونيـة، هــي دليـل آخــر علـى ضــعف حكومـة اليمــين التــي 

 يتزعمها نتنياهو وبينيت وفشلها بحماية المواطنين اإلسرائيليين'.
إن على نتنياهو االستقالة، إذ انه لم يفعل أي شيء منذ توليه رئاسة الحكومة، وانشـغل  وقال هرتسو 

 وحكومته باألقوال فقط دون األفعال.
 19/12/2015، 48عرب 
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 رشيع يتوج  للقضهرة لـ "تسوية" ملف الغضز الطتيعي إسرائيليوشد  .14

ــــوم الســــبت، أن المبعــــو : الناصــــرة )فلســــطين( ــــة، ي ــــرئيس الــــوزراء ذكــــرت اإلذاعــــة العبري ث الخــــاص ل
 االسرائيلي سيزور القاهرة األسبوع القادم، لبحث ملف الغاز الطبيعي مع الحكومة المصرية.

ويأتي ذلك، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التاسـع مـن كـانون أول )ديسـمبر( الجـاري 
للتوصـل إلـى حـل وسـط. وقـال  أنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص إلى القاهرة

 "أنا مؤمن أننا سنجد حال ألن هناك مصالح إستراتيجية مشتركة لكال الجانبين والغاز من ضمنها".
ونقلــت اإلذاعــة عــن مصــادر سياســية، إن الموفــد الخــاص يتســحاق مولخــو، ســيطلع القيــادة المصــرية 

لعالقات الدبلوماسية إلى مجراها على المستجدات السياسية خاصة في ضوء الجهود المبذولة العادة ا
 الطبيعي ودراسة مسألة تصدير الغاز إلى مصر.

 20/12/2015مدس ترس، 
 

 إلى بنضئية القومية "إسرائيل"حركة سيضسية تادف لمنع تحول يقيم  حضييم رامونالوزير السضتق  .15
يم رامــون" أقــام الــوزير الســابق وصــاحب نــادي "هبوعيــل تــل ابيــب " حــاي :وكــاالت – القــدس المحتلــة

 الى دولة ثنائية القومية. إسرائيلحركة سياسية جديدة تهدف الى منع تحول 
واطلق " رامون" على حركته السياسية اسم "لننقذ القدس اليهودية" وقال "تعـالوا نقـيم جـدارا فاصـال بـين 

ى القـــدس اليهوديـــة وهـــذه القـــرى حينهـــا ســـيتعزز االمـــن النـــه ســـيكون بإمكـــان الجـــيش دخـــول هـــذه القـــر 
مليــارات شــيكل ســنويا  3الــف شــخص بقيمــة اجماليــة تصــل الــى  200وســنوفر امــواال تصــرف علــى 

 ونحول القدس الى مدينة ذات اغلبية يهودية مستقره ".
من اليهود يؤيدون فكرته وقال " توجد  % 70وادعى "رامون" استنادا الستطالع رأي اجرته حركته ان 

مؤيدون من السار يهتمون وقلقون بما يجري للفلسطينيين لكن انا غالبية في اليمين تؤيد هذه الفكرة وال
اؤيد دولة يهودية ومن يريد ضم المناطق الى اسرائيل فانه يؤيد دولة ثنائية القومية او دولـة اوبرتهايـد 
وانا ضد الفكرتين لذلك نحن لسنا ملزمين ان نهتم بابو مازن ، هـو عـدو ، ولنفتـرض انـه شـريكا ، اذا 

اســرائيل ان تعلــن للشــعب اليهــودي انهــا ستضــم الكتــل االســتيطانية الكبــرى حيــث يعــيش  علــى حكومــة
ألف مستوطن وهنا سنواصـل االسـتيطان وسـنوقف االسـتيطان خـارج هـذه الكتـل وسـنعرض  280فيها 

 على كل من يسكن هنا " مستوطن" تعويضا مالئما ".
 20/12/2015الغد، عمضن، 
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 صحية نتنيضهو يدخل المستلاى تعد وعكة .16
فـي « هداسـا عـين كـارم»نقل رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو إلـى مستشـفى : القدس المحتلة

 مدينة القدس المحتلة بعد وعكه صحية تعرض لها بشكل مفاجئ.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن نتانياهو خضع صباح الجمعة لعملية فحص منظاري في القولـون تحـت 

وأضـــافت أنـــه تمـــت خـــالل العمليـــة إزالـــة عـــدد مـــن الســـالئل التـــي عثـــر عليهـــا تـــأثير تخـــدير خفيـــف. 
 األطباء.

 20/12/2015الحيضة، لندن، 
 

 وحدة استيطضنية جنوب القدس   891على تنضء  يصضدقالحتالل  .17
في بلدية االحتالل اإلسرائيلي على « لجنة التخطيط والبناء»صادقت : وكاالت – فلسطين المحتلة

جنوب القدس المحتلة، ضمن سياستها « غيلو»استيطانية جديدة في مستوطنة وحدة  891بناء 
التوسعية االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت واصلت مداهماتها لمدن الضفة الغربية، 

 وآخرها أمس اقتحام مدينة الخليل ومنع المزارعين من الوصول ألراضيهم.
ومقاومة االستيطان باألراضي الفلسطينية في تقريره  وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض

األسبوعي أمس إن إسرائيل تستغل الظروف اإلقليمية والدولية وانشغال المجتمع الدولي في مكافحة 
اإلرهاب وعجزه عن وضع حد النتهاكات حكومة االحتالل اإلسرائيلي لكافة القوانين الدولية لتواصل 

 في الضفة الغربية المحتلة. سياستها التوسعية االستيطانية
وحدة  891في بلدية االحتالل صادقت على بناء « لجنة التخطيط والبناء«وقال إن ما تسمى بـ

( وحدة استيطانية في الشيخ جراح بما 330جنوب القدس، و)« غيلو»استيطانية جديدة في مستوطنة 
 680االحتالل اإلسرائيلي طابقا  لمدرسة دينية، ومصادرة سلطات 12فيها مبنى ضخم يتألف من 

دونما  من أرض في الولجة جنوب القدس، توطئة إلقامة مستوطنة جديدة عليها، في إطار المخطط 
(، الذي يهدف إلى إيجاد أغلبية يهودية في مدينة القدس، واستكماال  2020اإلسرائيلي المعروف بـ )

 لفصلها عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات.
 20/12/2015، الدستور، عمضن

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 13 ص                                              3788 العدد:        20/12/2015 ألحدا التضريخ: 
  

 ثسيرة 45آلف ثسير شي سجون الحتالل منام : ستعة األسيرنضدي  .18
ارتفع عدد األسرى الفلسطينيين العرب المعتقلين في سجون االحتالل : نادية سعد الدين -عمان 

فلسطيني، منذ شهر تشرين  2800آالف أسير وأسيرة، عقب اعتقال أكثر من  7اإلسرائيلي إلى زهاء 
 أسير معتقلين إداريا ، منهم عشرة أطفال. 600أكتوبر( الماضي، واألول )

بينما "يواصل األسير األردني عبد هللا أبو جابر إضرابه عن الطعام، منذ أكثر من أسبوعين، إزاء 
حرمانه من تلقي العالج الطبّي الالزم، والتواصل مع عائلته في األردن"، وفق مدير عام نادي 

وقال، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "األسير أبو جابر  العال العناني. األسير الفلسطيني عبد
موجود حاليا  في عزل إنفرادي يسمى "عزل عيادة مستشفى الرملة"، ولكنه ال يتلقى العالج الطبّي، 

وأضاف إن "سلطات االحتالل قامت  رغم تدهور حالته الصحّية نظير معاناته من عدة أمراض".
وأكد بأن "أبو  ، تحت مسّمى "المشفى"، واتبّعت سياسة اإلهمال الطبّي المتعّمد بحقه".بعزله انفراديا  

جابر مستمر في إضرابه، حيث لم يعلن عن فكّه منذ أكثر من أسبوعين، وذلك للمطالبة بحقه 
وأوضح بأن  اإلنساني في تلقّي العالج الطبّي المناسب، ومطلبه بترحيله إلى بلده وتسليمه هناك".

فلسطيني، بحيث يسجل  2800لطات االحتالل اعتقلت منذ اندالع الهبة الشعبية الفلسطينية حوالي "س
ونوه إلى "ارتفاع نسبة التحويل  حالة اعتقال من مختلف األراضي المحتلة". 40 – 35يوميا  ما بين 

تم تحويلهم  مقدّسيا   30معتقل، من بينهم عشرة قاصرين، و 600لالعتقال اإلداري، الذي بل  حوالي 
لالعتقال اإلداري، في محاولة من سلطات االحتالل لتكريس سياسة االعتقال اإلداري وعدم إلغائه 

 كما زعمت بذلك سابقا ".
 45آالف، من بينهم  7وبّين أن "العدد اإلجمالي لهسرى المعتقلين في سجون االحتالل بل  زهاء 

ّررة التي تقوم بها سلطات االحتالل، مما أدى إلى أسيرة، نتيجة حمالت االعتقال الواسعة وغير المب
وزاد قائال  إن "إدارة السجون لجأت إلى استخدام مراكز التوقيف كأماكن اعتقال  اكتظاظ السجون".

 رغم افتقارها للشروط اإلنسانية والحياتية المناسبة لالعتقال".
ا  صغيرة رطبة وقديمة مهترئة، وتوقف عند "مركز توقيف حواّرة في مدينة نابلس، والذي يضّم غرف

أسيرا ،  21تفتقر لهغطية والظروف المناسبة لفصل الشتاء، إال أن سلطات االحتالل أوقفت فيه 
 ضمن سياسة عدوانية ضد األسرى".

 20/12/2015الغد، عمضن، 
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 تصضعد المواجاض  شي األراةي المحتلة واعتقضل علرا  الالسطينيين .19
استأنفّت قوات االحتالل، أمس، عدوانها ضّد الشعب الفلسطيني، عبر  :نادية سعد الدين -عمان 

 اقتحام المدن والقرى المحتلة، وشّن حملة اعتقاالت واسعة بين صفوف المواطنين.
فقد اقتحمت قوات االحتالل مدينتّي جنين ونابلس وبلدتي "بيت أمر" قرب الخليل و"بيت فجار" قرب 

عتداء المستوطنين على أحد المزارعين الفلسطينيين، مع نجله، شرق بيت لحم، فيما وفّرت الحماية ال
عاثة التخريب بأرضهما.  بيت لحم، واحتجازهما وا 

وقام المستوطنون، من مستعمرة "تقوع" المقامة على أراضي البلدة، باالعتداء على المواطن علي 
رضه في منطقة "رخمة"، وقاموا عاما (، ونجله إياد في الثالثين من عمره، أثناء حراثته أل 60حميد )

 باحتجازهما واالستيالء على جرار زراعي يعود لهما".
تزامن ذلك مع اعتقال قوات االحتالل عددا من الشبان الفلسطينيين، أثناء حملة مداهمات واسعة 

عاما (  21لمنازل المواطنين في مختلف األراضي المحتلة، من بينهم الطالبة الجامعية أسماء القدح )
 عند حاجز "زعترة" العسكري في مدينة نابلس، أثناء توجهها إلى جامعتها "بير زيت".

في حين سّلم االحتالل عددا  من الشبان، بينهم أسرى محررون، بالغات لمقابلة مخابراته، تمهيدا  
 لخطوة االعتقال، وذلك عقب دهم منازلهم وتخريب محتوياتها واالعتداء على مواطنيها.

االحتالل منزل أحد المواطنين في بلدة "يعبد"، وحّولت سطح منزله إلى ثكنة عسكرية، ودهمت قوات 
وقامت باطالق نيران رشاشاتها "عشوائيا " في الهواء وبين الماّرة، ضمن سياسة عنصرية عدوانية لبث 

 الرعّب في نفوس المواطنين.
 20/12/2015الغد، عمضن، 

 
 األمصىالمسجد خضلدية القريتة من جمعيض  استيطضنية تنلط لتاويد عقتة ال .21

تعاني عقبة الخالدية القريبة من المسجد األقصى المبارك والتي  :دياال جويحان – القدس المحتلة
تعتبر من أكثر األحياء انتشارا للبؤر االستيطانية داخل البلدة القديمة من مالحقة الجمعيات 

 ازل المقدسيين.االستيطانية التي تحاول السيطرة على ما تبقى من من
معظم العقارات التي استولى عليها المستوطنون تطل على المسجد األقصى المبارك، وسلمت 
الجمعيات االستيطانية الثالثاء الماضي ثالث عائالت مقدسية )حشيمة وكستيرو ومسودة( "أوامر 

ألحد المتطرفين قضائية" إلخالء المنازل بحجة عدم دفع اإليجار السنوي لصاحب المنزل والتي تعود 
 اليهود بعد ان سيطر عليها قبل عشرات السنين.
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قال الباحث الميداني أحمد مصطفى صب لبن: منطقة عقبة الخالدية تعاني من هجمة استيطانية و 
وما زالت تتواصل حتى هذه اللحظة، وكانت آخرها بحق  67بدأت منذ احتالل مدينة القدس عام 
شهرين بإخالء المنزل وتم تقديم استئناف، إضافة لقرار اخالء عائلة صب لبن التي صدر قرار قبل 

 محل تجاري يعود للمواطن حسين القيسي.
وأضاف: يالحظ أن الجمعيات االستيطانية تنشط في اآلونة االخيرة بحق عقبة الخالدية، مشيرا الى 

حراسة خاصة  ان هذه الجمعيات تحظى بدعم الحكومة االسرائيلية عبر تخصيص ميزانية لها لتوفير
 للمستوطنين خالل تنقلهم داخل احياء البلدة القديمة واحياء مدينة القدس.

مليون شيقل مخصصة  80مليون شيقل الى  50وأوضح أنه في هذا العام تم رفع الميزانية من 
آالف مستوطن داخل احياء البلدة القديمة واألحياء المحيطة بها بالقدس، كما تم الكشف  5لحماية 
عن ان قسما من مصادر التمويل الذي تحظى بها هذه الجمعيات يأتي من قبل جمعيات  مؤخرا

خاصة موجودة في الواليات المتحدة وانه تم خالل الخمس السنوات القريبة تمويل هذه الجمعيات بـ 
مليون دوالر، وهذه االموال تستخدم من قبل الجمعيات للضغط على المواطن الفلسطيني عبر  220

ن ثغرات من قبل النفوس الضعيفة لتسريب بعض العقارات كما حدث مؤخرا في بلدة البحث ع
سلوان، الستغاللها من قبل الجمعيات االستيطانية من أجل رفعها للقضاء االسرائيلي ضد القاطنين 

عائلة مقدسية تقطن داخل احياء البلدة  15وأشار الى ان نحو  العرب بهدف التهجير واالستيالء.
عاما  50تحديدا في الحي االسالمي والمسيحي مهددة بإخالء منازلها التي تقطنها ألكثر من القديمة 

عائلة مهددة بإخالء منازلها لصالح الجمعيات  130أما على مستوى مدينة القدس فان نحو 
 االستيطانية.

 20/12/2015الحيضة الجديدة، رام هللا، 
 

خالل العضمين المضةيين تم تخصيصاض  سرائيليةاإلمن شضئض الميزانية  ليكلمليون  451تقرير:  .21
 ستيطضنلال

المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة اإلستيطان صادر عن تقرير  اكد: بترا –رام هللا 
للطاقة وشوكوالته « ديلك«لاللبان و« تنوفا»ان شركات اسرائيلية كبرى مثل  باالراضي الفلسطينة

مليون شيقل من  451المحتلة،  فيما أعلن في اسرائيل ان هشاحر تدعم االستيطان في االراضي 
فائض الميزانية العامة االسرائيلية خالل العامين الماضيين تم تخصيصها لدعم االستيطان، وان 
منظمات ومؤسسات اميركية دعمت االستيطان بحوالي مليار دوالر خالل السنوات الخمس الماضية، 

 300باعفاء من سلطات الضريبة االمريكية، كما تم نقل مبل  وان هذه المنظمات والجمعيات حظيت 
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مليون شيقل لقسم االستيطان في الموازنة العامة، ووفقا لوزارة المالية اإلسرائيلية سينقل المبل  من 
مليون شيقل لصالح نشاطات في مستوطنات  151الناحية العملية للبناء االستيطاني وسينقل مبل  

 شيكل الدارة الخدمات المدنية. مليون 60الضفة ومبل  
 20/12/2015الرثي، عمضن، 

 
 قرر إمضمة جدران عضزلة شي محيط منضطق مامة جنوب الةاة يالجيش اإلسرائيلي  .22

المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة اإلستيطان صادر عن تقرير  اكد: بترا –رام هللا 
مة جدران عازلة في محيط مناطق مهمة في باالراضي الفلسطينة ان الجيش اإلسرائيلي  قرر إقا

جوش « أمتار، على اراضي بيت أمر، العروب، ومنطقة 9جنوب الضفة الغربية المحتلة بطول 
، في مخطط تسعى إسرائيل من خالله إلى توفير 60، وفي المناطق المجاورة لشارع «عتصيون

حكام السيطرة على الحماية للمستوطنات في المنطقة فضال عن تمزيق الضفة الغربية ا لمحتلة، وا 
كافة مفاصلها الحيوية بحجة منع إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على أهداف إسرائيلية، الى جانب 

دونم من أراضي بيت ساحور وبيت لحم الحتياجات عسكرية وأمنية وفقا لمزاعم جيش  102مصادرة 
 االحتالل.

 20/12/2015الرثي، عمضن، 
 

 طضلب تضإلشراج عن األطاضل األسرىثلف رسضلة ت بالبون .23
ألف رسالة ُخطت بأقالم طالب وطالبات مدارس  30سلمت مديرية تربية جنوب الخليل، أمس، : بترا

المحافظة موجهة إلى األمين العام لهمم المتحدة بان كي مون لإلفراج عن األطفال الفلسطينيين في 
زي أبو هليل، ومدير نادي األسير في الخليل أمجد معتقالت االحتالل. وقام مدير التربية والتعليم فو 
 إقليم الجنوب ياسر دودين.« فتح»النجار، بتسليم الرسائل بحضور أمين سر حركة 

 20/12/2015الخليج، اللضرمة، 
 

 تقرير: التتعية والمسضعدا  الخضرجية يعرمالن نمو المتصضد الالسطيني .24
سطينية" )المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي(، أن أكد تقرير صادر عن "سلطة النقد الفلل: الخلي

استمرار التحديات والمخاطر التي تهدد االقتصاد الفلسطيني، تحّد من قدرته على النمو وتحقيق 
وأوضح التقرير الذي تلقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم السبت، حول "التنبؤات  التنمية المستدامة.
أبرز تلك التحديات، استمرار االحتالل اإلسرائيلي وما يفرضه من  "، أن من2016االقتصادية لعام 
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تبعية قسرية لالقتصاد الفلسطيني لنظيره اإلسرائيلي، واالعتماد على الدعم والمساعدات الخارجية، 
وبّين التقرير أنه خالل السنوات األخيرة تزايدت حاالت  وتزايد حالة عدم اليقين السياسي واالقتصادي.

تصاد الفلسطيني لصدمات وثيقة الصلة بهذه التحديات، سواء كانت على الصعيد تعرض االق
السياسي واألمني كعدوان إسرائيلي جديد، أو على صعيد المالية العامة للحكومة كحجز أموال 

يضاف لذلك قيام الجانب اإلسرائيلي بتشديد  المقاصة وتداعيتها الخطيرة على االقتصاد الفلسطيني. 
قطاع غزة وزيادة القيود والمعيقات في الضفة الغربية من حين إلى آخر، وتقييد حركة الحصار على 

كما تشمل هذه الصدمات أيضا   التنقل والنفاذ لهفراد والبضائع في جميع المناطق الفلسطينية. 
تذبذب حجم المساعدات الخارجية وانخفاضها في السنوات األخيرة وربطها في بعض األحيان 

 لسياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية.بالمواقف ا
وبّين التقرير أن جميع هذه العوامل ساهمت في تباطؤ النمو االقتصادي خالل السنوات األخيرة، وفي 

، ناهيك عن تداعيات األداء 2014بعض األحيان تحقيق معدالت نمو سالبة كما حدث في العام 
ت مرتفعة، وباألخص في قطاع غزة، االقتصادي على معدالت البطالة التي ظلت ضمن مستويا

كون معدالت النمو المتحققة غير كافية الستيعاب الزيادة المضطردة في عرض العمل وبالتالي الحد 
وتشير تقديرات سلطة النقد إلى أنه من المتوقع أن يحقق االقتصاد  من تزايد معدالت البطالة.

 0.2في المائة مقارنة مع تراجع بنحو  3.1إلى نموا  حقيقيا  تصل نسبته  2015الفلسطيني خالل العام 
، مدعوما  بشكل أساسي بتزايد اإلنفاق االستثماري المرتبط بعملية إعادة 2014في المائة في عام 

إعمار قطاع غزة، إلى جانب بعض التحسن في اإلنفاق االستهالكي الممول من االستدانة والقروض 
 ل.المصرفية وتزايد عدد العاملين في إسرائي

، فتشير تنبؤات سلطة النقد ارتفاع ينمو 2016أما بالنسبة ألداء االقتصاد الفلسطيني خالل العام 
في حال حدوث تحسن جّدي في المسار  2016خالل العام  %7.1االقتصاد الفلسطيني بنسبة 

 السياسي والوضع األمني، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
سياسية واألمنية بشكل حاد، فإن تنبؤات سلطة النقد تشير إلى تراجع أما في حال تدهور األوضاع ال

. وأن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي 2015مقارنة بالعام  %2.4النمو الحقيقي بنسبة 
. كذلك يتوقع أن يكون لهذا السيناريو تأثير سلبي ملحوظ على معدالت البطالة، لترتفع %4.6بنسبة 

 .2016في المائة من إجمالي القوى العاملة في العام  28إلى حوالي 
، العالقات 1994نيسان )أبريل(  29وتحدد "اتفاقية باريس" الموقعة في العاصمة الفرنسية باريس في 
 االقتصادية بين السلطة الفلسطينية ودولة االحتالل اإلسرائيلي.
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عايير إسرائيلية في مجمل قضية وفرضت إسرائيل على السلطة الفلسطينية في اتفاقية باريس م
استيراد وتصدير البضائع من حيث كميتها وأنواعها مما ساهم في جعل الضفة سوقا لمنتجات 

 االحتالل.
وبحسب خبراء في الشأن االقتصادي الفلسطيني، فأن هذه االتفاقية تقف حائال أمام إنجاز شراكة 

 م على قاعدة إنتاجية.فلسطينية، أو أمام إنجاز اقتصاد وطني قائ -أوروبية 

 19/12/2015مدس ترس، 
 

 مقتل سمير القنطضر تغضرة إسرائيلية تدملقحزب هللا يعلن  .25
أعلن حزب هللا اللبناني مقتل القيادي في الحزب سمير القنطار بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى في 

ن القياديين في بلدة جرمانا جنوب دمشق، فيما أفادت مواقع موالية للنظام السوري أن عددا م
 مليشيات موالية للنظام ُقتلوا أيضا في القصف.

وقالت المواقع الموالية للنظام إن من بين القتلى في القصف الذي استهدف مبنى سكنيا في حي 
 "الحمصي"، القيادي في مليشيا "المقاومة السورية" الموالية للنظام فرحان الشعالن.

استهدفت المبنى  صواريخوذكرت أن عدة  القصف،ا آلثار وقد بثت قناة اإلخبارية السورية صور 
المؤلف من ستة طوابق ما أدى إلى انهياره بالكامل وأنه يجري التحقق حاليا من الجهة التي أطلقت 

 الصواريخ.
 وأنحت وسائل إعالم سورية بالالئمة في القصف على ما وصفته بـ"جماعات إرهابية".

باء ننعي وعلى صفحته في تويتر نعى الصحفي  بسام القنطار شقيقه سمير، وغرد قائال "بعزة وا 
عاما  30استشهاد القائد المجاهد سمير القنطار، ولنا فخر انضمامنا إلى قافلة عوائل الشهداء بعد 

 من الصبر في قافلة عوائل األسرى".
ضمن  2008يذكر أن سمير القنطار أسير محرر من السجون اإلسرائيلية، وأفرج عنه في يوليو/تموز 

سرائيل.  صفقة تبادل بين حزب هللا وا 
 20/12/2015الجزيرة ن ، الدوحة، 

 
 طضئرة اسرائيلية شّجر  جاضز تنّص  شي خراج تلدة المنصوري .26

فّجرت طائرة اسرائيلية جهاز تنّصت في خراج بلدة المنصوري في قضاء صور، ونفذ عناصر من 
 اج البلدة.الجيش و"حزب هللا" طوقا  في محيط التفجير في خر 

 20/12/2015الناضر، تيرو ،
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 يستقتل خضلد ملعل شي إسطنتول ثردوغضن .27

، رئيس 2015-12-19استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت  األناضول:-إسطنبول
 المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، في مدينة إسطنبول التركية.

دوغان التقى بمشعل في قصر يلدز الرئاسي، الكائن في وقالت مصادر في الرئاسة التركية، إن أر 
 مدينة إسطنبول.

 وذكرت المصادر أن خالد مشعل أطلع الرئيس التركي على آخر المستجدات السياسية في المنطقة.
 19/12/2015شلسطين ثون لين، 

 

 

 جمعية تركية تطضلب تضإلصرار على لرط رشع الحصضر عن غزة .28
في مرمرة" للحرية والتضامن، الحكومة التركية باإلصرار على شرط رفع طالبت جمعية "ما: إسطنبول

 الحصار المفروض على قطاع غزة، و"خالفا  لذلك يتوجب أن ال يتم عقد أي اتفاق".
وأفاد بيان صادر عن الجمعية، بخصوص المباحثات بين تركيا واالحتالل الصهيوني، بخصوص 

سرائيل، سيضر بشكل خاص إعادة العالقات إلى طبيعتها، أن "تطبيع  العالقات بين تركيا وا 
 بفلسطين، وتركيا، واألمة اإلسالمية بشكل عام".

وأكدت الجمعية أنها "ستواصل النضال بكافة الوسائل المشروعة، للحيلولة دون إسقاط الدعاوى 
 المرفوعة، ضد المتورطين  في الهجوم على سفينة مافي مرمرة".

 19/12/2015شلسطين ثون لين، 
 

 مليون يورو إلغضبة الالجئين شي مطضع غزة 2.18إيطضليض تدعم األونروا تـ  .29
أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها تلقت من إيطاليا تبرعا  بقيمة  روما:
 مليون يورو، لدعم احتياجات الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. 2.18

، إن الحكومة اإليطالية قدمت تبرعا 2015-12-19بيان لها، السبت  وقالت الوكالة األممية، في
مليون يورو، من أجل تقديم المعونة الغذائية لالجئي فلسطين األشد عرضة للمخاطر في  2.18بقيمة 

 قطاع غزة.
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وأضافت "أدت األعمال العدائية التي جرت في الصيف الماضي والحصار المستمر المفروض الذي 
سع إلى تدمير االقتصاد المحلي؛ ويعد معدل البطالة في غزة حاليا واحدا من أعلى دخل عامه التا

 المعدالت عالميا، األمر الذي يسهم في ارتفاع مستويات الفقر وانعدام األمن الغذائي".
وأشارت الوكالة األممية، إلى أن الدعم االيطالي سيساهم في برنامج المعونة الغذائية في غزة، والذي 

ق "أونروا"، جزءا من برنامجها لشبكة األمان االجتماعي في التقليل من آثار الفقر، وتلبية يعد وف
 الحد األدنى من احتياجات الالجئين الغذائية.

وقالت "أونروا" في بيانها إن الجئي فلسطين في قطاع غزة أصبحوا معتمدين بشكل متزايد على 
 ة."المعونة الغذائية" لتلبية احتياجاتهم األساسي

 19/12/2015شلسطين ثون لين، 
 

 يدعم صمود الالسطينيين معيليضً  "صندوق ثوتك للتنمية الدولية"  .31

)أوفيد(، سليمان الحربش، مع الممثل الخاص  "صندوق أوبك للتنمية الدولية"وّقع المدير العام لـ: فيينا
روبيرتو فالينت، اتفاقي لمدير برنامج األمم المتحدة المعني بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، 

منح جديدين تبل  قيمتهما مليون دوالر لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني 
 في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

ألف دوالر، تهدف إلى توسيع قسم  600، أن المنحة األولى وقيمتها «أوفيد»وجاء في بيان أصدره 
في القدس الشرقية وتطويره، بما في ذلك شراء « أوغستا فكتوريا»العالج الكيماوي في مستشفى 

 األجهزة والمعدات الطبية.
ألف دوالر، فتهدف إلى دعم جهود اإلنعاش المبكر في غزة، وتمكين  400أما المنحة الثانية وقيمتها 

لمهنيين الشباب وتأهيلهم، وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء من فلسطيني من ا 300أكثر من 
خالل تنمية قدراتهم وتوسيع خبراتهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل قصيرة ومتوسطة 

 األجل.
 20/12/2015الحيضة، لندن، 

 
ل ؟ وبضئق سار شلسطينيي لتنضن تخط اليد... وسلطض  المطضرا  2016تيوميترية شي  تتحّولهل  .31

 تقتلاض
 27عاد نزار إلى البصرة )العراق( حيث يعمل في إحدى شركات البترول، في : رنا نجار -بيروت 

تشرين األول )أكتوبر( الماضي، بعد إجازة في بيروت. لكن الشاب الذي ولد في بيروت وترعرع فيها 
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لسلطات العراقية من كالجئ فلسطيني، لم يتمّكن من دخول العراق ومزاولة عمله كالعادة، اذ منعته ا
 دخول أراضيها ألنه يحمل وثيقة سفر مكتوبة بخّط اليد!

حاول نزار لساعات شرح حالة الفلسطينيين في لبنان وطريقة إصدار أوراقهم الثبوتية التي تكتب كلها 
ملزم تطبيق قانون وكالة الطيران »بخط اليد، لضابط حّقق معه في مطار البصرة. ولكن الضابط 

التابعة لهمم المتحدة التي أصدرت قرارا  بعدم قبول أي جواز سفر مكتوب  ICAOدولية المدني ال
 «.بخط اليد أو غير مقروء آليا ، وعّممته على كل دول العالم

المخصص لهمن العام اللبناني، واستفسر عن الموضوع، فأجابه أحد  1717اتصل نزار بالرقم 
من مختار المحلة التي تسكن فيها وتعال الى مديرية  أحضر أوراقك الثبوتية واختمها»العناصر: 

فعل نزار ما قيل له، وعندما وصل الى مبنى األمن العام، «. األمن العام لتبديل وثيقتك ببيومترية
فحّولوه الى مكتب الشؤون «. هذه المرة األولى التي نسمع فيها بهذا الموضوع»قال له أحد العناصر: 

يام استطاع أن يتصل بنقيب في األمن العام ليشرح له أن هذا الموضوع الخاصة. وبعد أخذ ورّد أل
عليك االنتظار حتى أواخر العام »ال يمكن حّله اآلن وهو معقد يتعّلق بجميع الالجئين، مضيفا : 

رد نزار: «. 2017أوائل  2016ألننا أبلغنا أن السلطات ستبدل الوثائق الى بيومترية أواخر  2016
 «.ظيفة هناك وال يمكنني أن أتأخر أكثر من أسبوع، سُأطرد من وظيفتيلكني مرتبط بو »

بعد أسبوع من عودته الى بيـــــروت، قرر نزار المغــــامرة والسفـــر مرة أخرى الى البــصرة مع أحد 
اتصل زميــــلي بصديق له في مطار البصرة لديه »زمالئه في العمل وهـــو الجئ فلسطيني أيضا . 

وهكذا دخـــال البصرة وعادا الى عملهما، ولكنهما اليوم ال يستطيعان «. ، ووعده بأن يساعدناوساطـــة
 الخروج.

 تضارب بموعد التبلي 
اتصلت باألمن العام اللبناني عبر العميد أنطوان حنون، طالبة مقابلة مع اللواء عباس « الحياة»

بر(، ألن عدد الالجئين الفلسطينيين حوالى ابراهيم فور علمها بالخبر في أوائل تشرين الثاني )نوفم
ألف شخص، وموضوع الوثيقة بمثابة الكارثة على عدد كبير منهم. ولكن حنون طلب إرسال  455

 3من الشهر الماضي. لكن الرّد لم يأِت اال بعد حوالى  6أسئلتنا عبر الفاكس، ففعلنا ما ُطلب في 
 أسابيع.

ن فلسطينيين ورسميين وحقوقيين، بأن السلطات اللبنانية من الجئي« الحياة»يفيد من التقت بهم 
في شأن الجوازات. وهو ما يؤكده أيضا   ICAOتبّلغت منذ سنتين قرار وكالة الطيران المدني الدولية 

كل من المستشار اإلعالمي في السفارة الفلسطينية حّسان شنينية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني 
« شاهد»ت العامة واإلعالم في المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان سميرة صالح ورئيس العالقا
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، اعتمد 2005في آذار )مارس( »محمد الشولي، اضافة الى بيانات الوكالة الدولية التي تحّدد أنه 
قاعدتين قياسيتين جديدتين في الملحق التاسع في شأن اإلصدار العالمي لجوازات  ICAOمجلس 

بأال تصدر،  ICAOكل الدول األعضاء بالـ  10-3لزم القاعدة القياسية السفر المقروءة آليا، فت
 1-10-3، سوى جوازات سفر مقروءة آليا ، بينما تقضي القاعدة القياسية 2010/4/1اعتبارا  من 

 «.2015/11/24بانتهاء صالحية كل جوازات السفر غير المقروءة آليا  بحلول 
«! 8/6/2015تبل  إخطار منظمة الطيران الدولي بتاريخ تّم »لكن مديرية األمن العام أكدت أنه 

تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي، بيانا  تناشد عبره الحكومة  11في « شاهد»ولكن قبل أن ُتصدر 
اللبنانية حل أزمة وثيقة السفر، لم نسمع ولم نقرأ أي خبر أو بيان رسمي عن هذه القضية. ونشرت 

البيان وأذاعته، من دون أن تتابع الموضوع لنعرف ما إذا كان هؤالء  غالبية وسائل اإلعالم اللبنانية
)وفق األمن العام(، ال يمكنهم  59624الفلسطينيون الذين يحملون وثائق سفر والذين يبل  عددهم 

 السفر أو العودة الى لبنان بسبب تلك الوثيقة  أم أن مشكلتهم ُحّلت 
 مباشرة العمل بتبديل الوثيقة 2016

وثيقة السفر الخاصة بالالجئين الفلسطينيين في لبنان »أن « الحياة»ديرية األمن العام لـ أكدت م
تدخل ضمن مشروع وثائق السفر البيومترية الذي جرى تلزيمه وبوشرت التحضيرات الالزمة إلنجازه 

ية، هذا القرار الذي يؤكده رسميا  حسان شنين«. 2016ومن المتوقع مباشرة العمل به أواخر العام 
إعطاء موعد لبدء تبديل الوثائق قد يكون »يتخّوف منه كثر كما يقول محمد الشولي الذي يعتبر أن 

أطلقت مثل هذه الوعود مرارا  ولم تنّفذ، ثم أن آليات »ويضيف: «. تأجيال  موقتا  وليس حال  موقتا  
البيومترية خاضعا   التطبيق غير واضحة وغير دقيقة، وسيبقى الالجئ منذ اآلن حتى إصدار الوثائق

لمزاج شركات الطيران والمطارات وهو ما قد يفقده عمله. صحيح أن الدول العربية تبلغت بالتمديد 
الموقت لتسوية الوثائق، لكن تصلنا شكاوى كثيرة عن تأخير لالجئين في المطارات والتحقيق معهم 

لكن شنينية يبدو «. ICAOار للتأكد من تاريخ ميالدهم أو عدم تزوير وثائقهم... بعد إصدار قر 
أكثر تفاؤال  من الشولي، مؤكدا  أن عملية التحويل هذه ال تقتصر على وثائق الفلسطينيين بل على 
جوازات السفر اللبنانية، وهي ستبدأ بجوازات الديبلوماسيين والسياسيين، ثم بالخاصة )عائالت 

 وأخيرا  بالجوازات اللبنانية العادية.الديبلوماسيين ...( ثم بالوثيقة الفلسطينية اللبنانية، 
أما لماذا لم ُتستبدل هذه الوثيقة من َقبل ولماذا لم تلتزم السلطات اللبنانية الموعد األخير الذي حّددته 

، فلم يأتنا جواب. وكانت الدولة اللبنانية، وفق شنينية والشولي وصالح، تبّرر التأخير ICAOوكالة 
لغاء تلك الورقية المكتوبة بخط اليد  في إصدار وثائق للفلسطينيين التي تتطابق مع المعايير الدولية وا 

األمر يعتبر »سنتم(، بعدم وجود اإلمكانات المادية. مع العلم أن  10سنتم والعرض  15)طولها 
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، وفق «مكسبا  مهما  للدولة اللبنانية واإلجراءات األمنية وتحديد هوية الالجئين والحّد من التزوير
جوازات السفر المقروءة آليا  تسمح بتخليص اإلجراءات على »أن  ICAOويشرح بيان لـ شوال. 

الحدود في شكل سريع ومريح، وتُقدم في الوقت ذاته حلوال  أمنية فعالة للدول، من حيث التكلفة. 
 «.الدول على االمتثال لهذه التدابير الجديدة في أسرع وقت ممكن ICAOوتشّجع لـ 

تطالب بمكننة األوراق الثبوتية لالجئين الفلسطينيين التي « شاهد»ى أن مؤسسة ويشير الشولي ال
وكالة التنمية »سنوات، وكانت الوعود تطلق وال تُنّفذ. ويفيد بأن  3يسهل تزويرها بسهولة، منذ 

، قّدمت مليونا  ونصف مليون دوالر إلتمام هذه المهمة، واستلمتهم UNDPالبشرية في األمم المتحدة 
الفلسطيني، ولكن حتى اآلن لم يحصل شيئا  إال إدخال  -ولة اللبنانية عبر لجنة الحوار اللبناني الد

 «.( إضافة الى تحسين وتجهيز مديرية الالجئينData Entryالبيانات على الكومبيوتر )
ى ويشرح الشولي أن من إيجابيات الوثيقة البيومترية، تسهيل مرور المسافر بسرعة في المطارات وعل

الحواجز، من دون أي إهانة أو تعريضه للتحقيق ألنه يحمل ورقة قد تبدو مزّورة، كما أنها تلغي 
التمييز بحق حامل هذه الوثيقة والنظرة إليه كفئة ثانية والتعامل معه بعنصرية. واألهم أنها تنّظم 

 ع التزوير.وتضبط الوثائق والبيانات الصادرة عن الدولة اللبنانية ألي الجئ وبالتالي تمن
 قصة التمويل التي ال تنتهي

ُحكي الكثير عن نقص التمويل الذي تتطبله عملية تحويل الوثائق الى بيومترية. وهنا يفيد حسان 
سويسرا واالتحاد األوروبي عرضا تمويل هذه العملية، كما عرضه أثرياء فلسطينيون »شنينية بأن 

لكننا لم نعرف من هي الجهة التي اتّفقت معها الدولة  عبر السفارة ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
اللبنانية على التمويل وال ما إذا قررت هي ذاتها تأمين التكاليف! بتنا نعرف جيدا ، أن كل الجئ 

 «.مسجل في لبنان سيدفع ثمن تحويل بطاقته أو وثيقة السفر بذاته وهو ما قد ال يقدر عليه بعضهم
ع الوثائق البيومترية باهظة الثمن وليست موجودة لدى المديرية العامة وقيل إن الماكينة التي تطب

الفلسطينية شراءها ومنحها له، إليجاد حل سريع للفلسطينيين « فتح»لهمن العام، وعرضت حركة 
تم شراء المعدات الالزمة وستصبح وثيقة السفر »العالقين في بيروت. لكن المديرية اكتفت بهذا الرد: 

 «.2016قيد التنفيذ أواخر العام البيومترية 
وفي ما يتعّلق بأي تنسيق مع السفارات اللبنانية إليجاد حل لمشكلة فلسطينيي لبنان المقيمين في 
بالد االغتراب، جاء الرد: إن الموضوع قيد المعالجة مع سلطات الدول التي يـــتـــواجد فيها الجئون 

 رات الموجودة في لبنان أو بعثاته في الخارج.فلسطينيون مسّجلون في لبنان وذلك عبر السفا
 20/12/2015ن، الحيضة، لند
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 َمن يذكر شلسطين؟ .32
  نهلة الشهال

ليس ندبا  وال سعيا  إلى وخز الضمائر. لكن غياب االلتفات إلى فلسطين مؤشر إلى سمات ملتصقة 
مرض ينشغل عادة بنفسه بالواقع الراهن. لعل أوالها، وأكثرها بداهة، أن من يشتد عليه الضيق أو ال

ويعجز عن االهتمام بسواه، ولو كان مقربا  منه. وأن هناك ثانيا  حالة من الفوضى العارمة التي 
تجتاح المنطقة، بل اضطرابا  في العالم كله، وهو جديد فعليا  مقارنة بالنظام أو االنتظام الذي عناه 

لنظام أو االنتظام الذي عنته الحرب الباردة سايكس بيكو في المنطقة منذ مطلع القرن العشرين، ثم با
ثنائية القطبية التي هندست العالم حتى وقت قريب. ولعله كذلك اليأس من تبين حلول ومخارج 
للمسألة الفلسطينية، مما ليس جديدا  عليها منذ والدتها، حيث تمر بدورات من الفعل والتبلور، يعقب 

 .كل واحدة ما يشبه االختفاء
منظمة التحرير،  "دولة"و  1965ورتان األخيرتان، أي ظهور العمل الفدائي المنظم في وتميزت الد

ثم اإلقدام على اتفاق أوسلو، بطول مدتهما وباتصالهما الزمني، وبالرابط العميق بينهما، بحيث 
استولد األول الثاني، وذلك بغض النظر عن مقدار القصد، واألهم، عن االنزياح في النتائج أو 

فيـها، كما يـحدث في كل األفعال السياسية التاريخية التي كثيرا  ما تُنتج ما لم يكن  "نحـرافاال"
 .محسوبا  أو مقّدرا  أو مرغوبا  

وليس عن السالم « استعادة الهدوء»حينما زار جون كيري إسرائيل قبل أقل من شهر، تكلم عن 
االنزالق اللفظي كبير الداللة، ويتجاوز (. اعتُبر 2014مارس  /)المتوقفة عمليته رسميا  منذ آذار

كية إلى تهدئة خاطر اإلسرائيليين... ليس إمعانا  في االنحياز لهم على يمجرد سعي اإلدارة األمر 
األرجح، بل إلتاحة المجال أمام تلك اإلدارة لالنصراف إلى شؤون أخرى أكثر إلحاحا . تصريحاته 

الهدف "، بغض النظر عن "مبرر في الكون لقتل أبرياء ال"التي دانت العنف الفلسطيني واعتبرت أن 
، أثارت حنق جميع الفلسطينيين، حتى السلطة. فهي بالطبع... ظالمة! ولكن "وااليديولوجيا والمعاناة

كم يسهل )في كل القصص، صغيرها وكبيرها( إنزال مزيد من الظلم بالمظلوم الضعيف حين تحتاج 
والمؤذي... ما ال ينفي العطب العميق في السياسة العالمية وليس  األوضاع الى تدّبر المعربد القوي
 .فحسب االمبريالية تجاه فلسطين

كي، الذي دان انتشار عمليات المقاومة الفردية الفلسطينية يلم يكتِف نتانياهو بتطييب الخاطر األمر 
من شهرين،  بسكاكين المطبخ والمقصات والمفارك والدهس بالسيارات... وهي مستمرة منذ أكثر

وفق  "المهاجمين"قتيال  فلسطينيا  بينهم حوالى النصف من  113وتواَجه برد قمعي بال  العنف: 
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أضرار "ومقتول على الشبهة والنية، والنصف الثاني هو  "مفترض"اإلسرائيليين أنفسهم، بعضهم 
 ".جانبية

ليس له مثيل في  كان هدم منازلهم ومنازل ذويهم وسحب أذون العمل منهم، في عقاب جماعي
العالم، بل حتى الدخول الى المستشفيات وتصفية جرحى في أسّرتهم، ومعهم أقارب من الشهود على 

)قوات خاصة نظامية  "المستعربين"الفعلة، كما حدث في مستشفى في الخليل من قبل وحدة من 
ية اإلسرائيلي تزور تتنكر الرتكاب عملياتها(. وأيضا  وأيضا  مما ال حصر له: نائبة وزير الخارج

إلى وقف بث أشرطة العمليات الفلسطينية،  "يوتيوب"و "غوغل"وادي سيليكون األميركي وتحاول دفع 
الحرب على "، وهو ما يندرج في "تحرض على العنف والكراهية"، ألن األشرطة "بهدف السالم"وذلك 

ذلك بشدة!(، وهي  "غوغل"في فيما تن "التعاون تحقق"المستعرة في العالم، )وتّدعي أن  "التحريض
 .القائلة بين أشياء أخرى أنها تحلم بأن يرفرف علم إسرائيل فوق األقصى

وتعتبرها قرائن  "فايسبوك"ووزيرة العدل تالحق الفلسطينيين على مشاعرهم التي يكتبونها على 
قمع تلك، إلدانتهم واعتقالهم، وتالحق جمعيات الحقوق اإلسرائيلية التي تعترض على تصرفات ال

باعتبار هذه الجمعيات تتلقى تمويالت من الخارج )أي من االتحاد األوروبي أو من جمعيات غير 
 !... الجحيم1948حكومية أوروبية(، وتغلق إذاعات فلسطينية وصحفا  بما في ذلك في أراضي 

ن استعداده على رغم كل ذلك، حاول نتانياهو توظيف تلك الزيارة واألجواء التي أحاطتها لإلعالن ع
كيين بحق إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات التي ي، شرط: اعتراف األمر "السالم"الستئناف 

)أي في الضفة الغربية(، وبإسرائيل كدولة يهودية، والطلب من الرئيس محمود  "سُتضم الحقا  لها"
برهنت على حسن نيتها  عباس إدانة العمليات الفلسطينية الجارية! بل تبجح وزير إسرائيلي بأن دولته

بأن أوصلت الماء إلى مدينة روابي الجديدة بالقرب من رام هللا )وهو مشروع تخترقه التباسات شتى، 
عمرانية واجتماعية واقتصادية(، وأجازت بكل سماحة، وبعد أشهر من المماطلة، بناء الالقط الذي 

 ر من هذا االزدهار فماذا يريدون أكث  ...3Gسيتيح للفلسطينيين االستمتاع بالـ 
وأخيرا  أكد نتانياهو قريبا  من مستوطنة غوش عتصيون جنوب القدس، أن القوات اإلسرائيليـة تدخل 

إذا  وال من يحزنون، وهو ما  "ب"وال  "أ"حيث تشاء وتفتش وتعتقل بمطلق الصالحيات )ال أراضي 
الكاملة(. كما أوقفت  "الشــرعية"ـلك نعرفه منذ زمن طويل، ولكنه هنا تحــّول إلى إقــرار علني وامتـ

، ولو أن "لعدم كفاية األدلة"محاكمة قتلة عائلة الدوابشة )الرضيع ووالديه( حرقا  من قبل مستوطنين، 
، كأنه استثناء، فيما تمارس "إرهاب يهودي"هناك اعترافا  من المسؤولين اإلسرائيليين بأن العمل 

 .كل المجاالت وال تطيق أية نأمةإسرائيل إرهابا  دائما  ومنهجيا  في 
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ومن المضحك مثال  أنها أقامت الدنيا ولم تقعدها ضد قرار االتحاد األوروبي منتصف الشهر الفائت، 
ليس بمنع منتجات المستوطنات من الدخول إلى أسواقه، وهو أضعف اإليمان، بل بتسجيلها بوصفها 

ضريبية التي تتمتع بها سائر منتجات كذلك ووضع عالمة عليها، ما يحرمها من التخفيضات ال
 .إسرائيل في األسواق األوروبية

ما قارب  "مــهتما  "العالم إذا  منشغل عن فلسطين. وهو على أية حال حين كان  بها فإما لم ُيفِلح وا 
األمــر مــن زوايــا مملوءة بالعوج. لكن المعضلة في مكان آخر. فإذا كان هناك اليوم استعصاء 

تعريف المسألة الوطنية )ليس كشعارات وليس كنــيـة مقـــاومة، وهذه متــوافــرة، بل  فلسطيني في
كتصور لهفق والمهمات واألدوات(، فتوأمه هو المأزق اإلسرائيلي، على رغم كل الغطرسة والعربدة، 

يزداد  بل ربما باعتبار الغطرسة والعربدة عالمات على المأزق نفسه، وتجسيدا  للحلقة المفرغة التي
انغالقها كلما أمعن فيهما. وكمثال هو غيض من فيض: ماذا تريد إسرائيل  ضم الضفة أم طرد 

  1948فلسطينيي 
 20/12/2015ن، الحيضة، لند

 
 شقضعة الاجرة إلى إسرائيل .33

  برهوم جرايسي
هجرة تنشر السلطات اإلسرائيلية في األيام المقبلة، تقريرها السكاني السنوي. وقد تعلن فيه أن ال

ألفا، وربما يصل  20اليهودية إلى إسرائيل اجتازت هذا العام، وألول مّرة منذ عشر سنوات، حاجز الـ
ألف مهاجر. إال أن هذا يبقى أقل من التوقعات الصهيونية. واألهم من هذا، أن  23العدد إلى 

ي، وهم يواصلون سلسلة من األبحاث دّلت على فشل اندماج غالبية المهاجرين في المجتمع اإلسرائيل
 العيش في مجتمعات منغلقة محافظين فيها على لغتهم وثقافتهم األصليتين.

تراجعا حادا. ففي حين هاجر إلى إسرائيل من نهاية  2002إذ شهدت الهجرة إلى إسرائيل منذ العام 
ما معدله مائة ألف مهاجر سنويا، فإن المعدل هبط منذ العام  2001وحتى العام  1989العام 
، 2014وحتى العام الماضي  2006ألفا سنويا. ومنذ العام  23إلى  2005وحتى العام  2002

 ألف مهاجر. 19ألفا و 14تقّلبت الهجرة ما بين 
وساعد إسرائيل على رفع أعداد المهاجرين في العامين األخيرين، االعتداءات التي شهدتها فرنسا، 

 7، هاجر من فرنسا 2014ة، فإنه في العام والحرب في أوكرانيا. وحسب اإلحصاءات اإلسرائيلي
فرنسي، رغم أن هدف  6900، هاجر قرابة 2015شهرا من العام  11آالف فرنسي، وفي أول 

 ألف فرنسي يهودي في هذا العام، وهذا لن يكون. 15إسرائيل كان استقدام 
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ن في إسرائيل. مليو  6.3مليون يهودي، من بينهم  14يعيش في العالم حاليا، ما يزيد بقليل على 
من أبناء  %90وحسب تقارير الحركة الصهيونية، فإن أحد األسباب األساسية لتراجع الهجرة، هو أن 

الديانة اليهودية يعيشون في أوطان مستوى المعيشة فيها أعلى مما هو في إسرائيل. إال أن 
ض اليهود في االعتداءات التي شهدتها أوروبا، شكلت تربة خصبة للدعاية الصهيونية، لتحري

أوطانهم على الهجرة إلى إسرائيل، بزعم أنها آمنة لهم. ورغم هذا، فإن هذه الدعاية لم تحقق النتائج 
 التي توختها.

ورغم االرتفاع المحدود في الهجرة، إال أن سلسلة من التقارير، وآخرها تقرير في األيام األخيرة عن 
رين الفرنسيين، بّينت أن غالبية المهاجرين الساحقة المهاجرين الروس، وسبقه بأيام تقرير عن المهاج

 يأتون ألهداف اقتصادية والبحث عن فرص حياة أخرى، فيصطدمون بواقع بائس.
ويقول بحث إن نسبة الحاصلين على شهادات أكاديمية من أبناء المهاجرين الروس في سنوات 

كاديمية بين أهاليهم المهاجرين ، في حين أن نسبة الشهادات األ%30التسعينيات وما يليها، بلغت 
. كما أن أبناء المهاجرين من فرنسا تحصيلهم %60التي حصلوا عليها في وطنهم، وصلت حتى 

المدرسي أقل كثيرا من سائر اليهود، رغم أنهم جاؤوا من جهاز تعليم متطور، ما يعني أن فرص 
 اندماجهم في الجامعات ستكون ضعيفة.

هاجرين الروس عادوا إلى وطنهم األصلي، رغم أن غالبيتهم ما تزال من الم %13وقرأنا أيضا أن 
تحتفظ بالجنسية اإلسرائيلية إلى جانب الروسية. وفي ما يتعلق بالمهاجرين الفرنسيين، فإن نسبة 
عالية من العائالت ما تزال منقسمة بين الوطن األم فرنسا، وبين إسرائيل. ويقول بحث آخر، إن 

ا من المهاجرين الروس ال تبدي اهتماما بما يسمى "الثقافة اليهودية"، وال "التاريخ الغالبية الساحقة جد
اليهودي"، وال يهمها أيضا االنشغال بالقضايا الصهيونية. لكن األهم، أن الغالبية الساحقة جدا من 
هؤالء المهاجرين، ورغم مرور سنوات طويلة على هجرتهم، يواصلون الحفاظ على لغتهم وثقافتهم 

 األصلية، ويعيشون في مجتمعات شبه مغلقة، ويقّلون في االختالط باليهود اإلسرائيليين.
نستطيع االستنتاج أن القفزة التي حققتها الهجرة اليهودية إلى إسرائيل في العامين األخيرين، رغم 

يدة محدوديتها، هي موجة عابرة، لن تدوم في حال تراجعت الظاهرة التي دفعتهم ألن يقعوا في مك
الدعاية الصهيونية. واستنادا إلى تجربة المهاجرين الروس، فمن المؤكد أن الهدوء في أوروبا في 
حال حصوله، سيساهم في رفع نسبة الهجرة "العكسية" من إسرائيل، وهي هجرة قائمة، وال تجاهر 

فإنه ما بين  إسرائيل بأرقامها الحقيقية، كي ال تبرز فشل مشروعها. ولكن حسب التقديرات السابقة،
ألفا، يهاجرون سنويا من إسرائيل، التي تبقيهم ضمن إحصاءاتها. ما يعني أن  12آالف إلى  10
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اعتماد الصهيونية على رافد الهجرة لزيادة أعداد اليهود في كيانها، سيكون خالل سنوات قليلة، غير 
 ملموس في التقارير السكانية اإلسرائيلية.

 20/12/2015، الغد، عّمضن
 

 ؤتمر شتح القضدم وظضهرة محمد دحالنم .34
 علي بدوان
ُتشير الُمعطيات الُمتوفرة من داخل البيت الفتحاوي إلى استعداد لجان العمل المعنية بترتيب عقد 
المؤتمر العام السابع لحركة فتح خالل الفترة القريبة، بعد أن جرى تأجيل عقده كما كان ُمقررا في 

ن تم ترحيل موعده ألسباب ُمختلفة، منها نصيحة بعض الماضي، حي 2015سبتمبر  /أيلول
األطراف العربية لقيادة السلطة وحركة فتح بانتظار انفراجات سياسية في مسار العملية التفاوضية 

 الغائبة في سبات عميق.
ومنها نصيحة القيادة المصرية التي ما زالت ترى أن هناك ُمتسعا لحل العديد من اإلشكاليات 

تي تواجه حركة فتح والسلطة الفلسطينية، ومنها وجود حالة من التجنح داخل الحركة بعد الداخلية ال
فصل العضو السابق في اللجنة المركزية محمد دحالن واحتفاظ األخير بنفوذ كبير داخل اأُلطر 
التنظيمية لحركة فتح في قطاع غزة. وقد بدت ُمشكلة محمد دحالن حالة مستعصية حتى بعد فصله 

 ة فتح، مع تمدد نفوذه وتلقف بعض األطراف والعواصم للحالة التي ُيمثلها.من حرك
النصيحة المصرية بتأجيل عقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح والسعي لحل مشكلة محمد دحالن، 
استتبعت بنصيحة ثانية في حينها بتأجيل عقد المجلس الوطني الفلسطيني، والذي كان ُمقررا له أن 

، وعلى جدول أعماله العديد من القضايا الُمتعلقة 2015أكتوبر / ماله بداية تشرين األوليلتئم في أع
بالعملية السياسية التفاوضية وانسداد أفقها، ورغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتغيير العديد من 

لجنة أعضاء اللجنة التنفيذية، ومنهم ياسر عبد ربه الذي كان قد أُعفي من مهامه كأمين سر ل
 التنفيذية للمنظمة.

ولكن، لماذا كل هذا االهتمام بمسألة محمد دحالن، ودخول العديد من األطراف اإلقليمية على خط 
 ُمشكلته مع قيادة حركة فتح، وبشكل رئيس مع الرئيس محمود عباس.. 

 
 حضلة التجنح 

ينها، وتبريره بالفعل، لم يستطع محمد دحالن أن يبتلع قرار فصله من صفوف حركة فتح في ح
للموضوع على أساس تصفية حساب في الخالف مع أبناء الرئيس محمود عباس، فاستدار على 
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قامة حالة من )التجُنح( وبناء األطر الموازية داخل جسم  الفور للمشاغبة على قيادة حركة فتح وا 
جهزة والتنظيم في التنظيم، بما في ذلك بناء هيكل قيادي من الُمقربين منه الذين كانوا من قادة األ

قطاع غزة، وبين الجاليات الفلسطينية في عموم دول أوروبا، وفي لبنان في صفوف التنظيم الفتحاوي 
وفي صفوف القوات العسكرية التي بات ُجزء منها يواليه ويتلقى منه الدعم المالي، كما أفادت لنا 

 مصادر مسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. 
ي سوريا، حيث برز اسمه في أكثر من محطة من محطات األزمة، وتحديدا في مخيم وحتى ف

اليرموك خالل السنوات األربع األخيرة. وعاد وسطع اسمه مؤخرا في مسار الموقف من تركيا ومن 
كما كان  2013و 2012ملف األزمة السورية، فانقلب موقفه من المؤيد للحراك السوري خالل عامي 

في مخيم اليرموك )والذين تتهمهم جماعة القيادة العامة التي تتبع ألحمد جبريل  ُيرّوج أنصاره
(، إلى موقع المناهض 2011يونيو/حزيران  6بمهاجمة مقرها الرئيسي في مخيم اليرموك يوم 

وصاحب الصوت العالي في التنديد بتركيا وبدورها في المنطقة، وبما أسماه "اإلسالم السياسي" 
 تبط به".و"اإلرهاب المر 

واآلن علينا أن ُنالحظ أن هناك جهودا كبيرة عادت لتقوم بها أطراف ُمختلفة، ومنها الرئاسة المصرية 
وجهات إماراتية، لتحقيق مصالحة بين محمد دحالن وقيادة حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود 

التي وصل إليها أيضا في عباس، وهو ما وقع في الزيارة األخيرة للرئيس محمود عباس إلى القاهرة، و 
الوقت نفسه محمد دحالن بقصد لقاء الرئيس عباس برعاية الطرف المصري، لكن اللقاء لم يتم على 

 ضوء موقف الرئيس عباس النهائي )على األرجح( من موضوع محمد دحالن.
 

 دعوة محسوتة
ية يمتلكها شخصيا في لقد اعتاد محمد دحالن في السنوات األخيرة تنشيط وبناء أدوات ووسائل إعالم

أكثر من عاصمة. كما اعتاد إطالق تحركات إعالمية سياسية ُملفتة لالنتباه بين عاصمتين عربيتين 
 وبعض العواصم الغربية. 

ولجأ في السنوات األربع األخيرة إلى توسيع دائرة اتصاالته وعالقاته الخارجية اإلقليمية والدولية 
يوليو  /يدا بعد فصله من اللجنة المركزية لحركة فتح في تموزبمساعدة أطراف رسمية عربية، وتحد

، واضعا نفسه في توافق مع عدة أطراف إقليمية غير بعيدة عن دواخل ما يجري في البيت 2011
الفلسطيني وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، في ظل حالة االنقسام الموجودة منذ صيف العام 

2007. 
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ل في الفترات األخيرة في محاولة تثبيت حضوره على المستويات لكن الجديد في األمر أنه انتق
األعلى، ليدخل من بوابات جديدة وعريضة في مسار األزمات الواقعة في عدد من البلدان العربية، 

 بدءا من ليبيا وانتهاء بسوريا واليمن، على حد تعبير عضو قيادي في المجلس الثوري لحركة فتح.
اللته األخيرة بظهوره في العاصمة الروسية موسكو، خالل مراسم افتتاح وفي هذا المسار، كانت إط

منتدى الثقافة العالمي لليونسكو، والذي يأتي ضمن احتفاالت المنظمة بذكرى تأسيسها السبعين 
كما أّكدت لكاتب هذه -الجاري. وذلك بدعوة شخصية  2015منتصف شهر ديسمبر/كانون األول 

بالرغم من عدم امتالكه أي صفة رسمية ال في السلطة  -كة فتحالسطور مصادر مسؤولة في حر 
الوطنية الفلسطينية وال في حركة فتح التي بات خارج صفوفها من الزاوية التنظيمية على األقل، كما 

 في عدم امتالكه ألي صفة أكاديمية أو ثقافية تبرر دعوته لمنتدى ثقافي دولي.
فاء مواقعه القيادية، بينما يتنقل في المحافل الدولية الرسمية فالتساؤالت التي تدور اآلن تتعلق بانت

 االستراتيجيةوشبه الرسمية، من بروكسل في ضيافة الحلف األطلسي ومنتدياته التي تناقش القضايا 
على مستوى المعمورة، إلى موسكو ومنتدى اليونسكو، ومن اإلمارات إلى القاهرة.. تساؤالت بحاجة 

 لجواب  
 

 التسضؤل  حةور ُيبير
لإلجابة هنا علينا أن نتذكر بأن حضور شخص محمد دحالن، العضو السابق في اللجنة المركزية 
لحركة فتح في المعادلة الفلسطينية في الداخل، ما زال يترك تساؤالت ُمتتالية عند عموم الحالة 

واألدوار التي  الفلسطينية، وعند المتابعين للوضع الفلسطيني، ليس فقط بسبب من فرادة شخصيته
بات يتطلع إليها على مستويات ُمختلفة حتى خارج اإلطار الفلسطيني كما يقول المفتونون به، أو 
بسبب من امتالكه كفاءات نوعية كما ُيروج البعض؛ بل بسبب من التقديرات التي تستند لمجموعة 

ية جاء أساسا بشكل من المؤشرات القوية التي تقول إن قدوم شخص محمد دحالن للحالة الفلسطين
 مدروس ومرتب.

وما زالوا يريدون، ومنذ انطالق تسوية -وكان ذلك في سياقات أملتها المشاريع التي أراد أصحابها 
إعادة قولبة وتطويع الوضع الفلسطيني والوضع الفتحاوي بشكل خاص،  -1991)مدريد/أوسلو( عام 

الغربية لحل القضية  االستراتيجيةمع الرؤية  والمجيء بتركيبات قيادية وكادرية جديدة تضمن التواؤم
كية "اإلسرائيلية" للقضية يالفلسطينية، وخلق "الفلسطيني الجديد" المؤهل لقبول التسوية األمر 

 الفلسطينية، واستبعاد الالجئين الفلسطينيين وبشكل نهائي وقاطع من ميدان القضية. 
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لمواقع والمراتب داخل مفاصل السلطة وعليه، كان الصعود الصاروخي لمحمد دحالن في سلم ا
كي منذ ي، وكان له الحظ الوافر بالرضا األمر 1994الفلسطينية وحركة فتح منذ قيام السلطة عام 

الرئيس األسبق بيل كلينتون، مرورا بالرئيس جورج بوش االبن الذي تغنى بالشاب "األسمر والوسيم" 
 محمد دحالن. 

يمية، ساعدت شخص محمد دحالن على بلورة اصطفافه القوي إن كل ذلك، وكل تلك الروافع اإلقل
داخل مفاصل حركة فتح، وصوال النتخابه عضوا في اللجنة المركزية للحركة في مؤتمر بيت لحم في 

يوليو / ، وحتى بعد اإلطاحة به وفصله من اللجنة المركزية للحركة في تموز2009أغسطس  /آب
للجنة المركزية لحركة فتح في بيان الفصل "تم فصل ومن عضوية حركة فتح، حيث قالت ا 2011

دحالن من حركة فتح، بشكل نهائي وبقرار من األطر المخّولة والمتمثلة في اللجنة المركزية 
والمجلس الثوري، وحسب النظام، بسبب تجاوزات مادية خالفت النظم واللوائح، ومست ثوابت الحركة 

قدامه على ت نفيذ اغتياالت لمواطنين أبرياء. وقد أحيلت كل هذه التجاوزات والمصالح العليا لشعبنا، وا 
 للقضاء والمحاكم".

عملية اإلطاحة بمحمد دحالن في حينها، جاءت كذلك في سياقات فتحاوية خالصة، بعد تمُدده 
الكبير، وقفزه عن حركة فتح فيما يخص االتصاالت الخارجية التي كان يقودها مع أطراف ُمختلفة 

 اللجنة المركزية للحركة، وفق مصدر قيادي أمين ومسؤول في اللجنة المركزية. دون علم من 
 

 رهضنض  إمليمية
ترى أن لمحمد دحالن "دور مستقبلي في حركة فتح  -حتى الدولية منها-إن القاهرة وبعض األطراف 

ن الذي والحياة السياسية الفلسطينية". وهو ما يزيد من طرح األسئلة الُمتعلقة بشخص محمد دحال
 بات وكأنه "مربط العصا" في المعادلة الفلسطينية.

لذلك ترى القاهرة أن محمد دحالن هو األضمن واألفضل لقيادة الوضع في قطاع غزة على األقل، 
وضبط إيقاع األوضاع هناك، والوقوف في وجه حركة حماس الموضوعة على القائمة الرمادية عند 

 القيادة المصرية.
ر المتتالي لمحمد دحالن في العديد من المنابر الدولية، وانتقاله للتنظير في وعليه، فإن الحضو 

قضايا إقليمية كبرى ُمشتعلة في المنطقة تتطاحن في دواخلها إرادات وسياسات تتخطى األفراد 
والشخصيات، جاء في تلك السياقات الواردة أعاله التي يرى أصحابها مستقبال واعدا لمحمد دحالن 

 السياسية الفلسطينية وحتى اإلقليمية. في الساحة 
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إن السؤال الثاني المشروع هنا: تحت أي عنوان جاء دخول محمد دحالن إلى وسط تلك "المعمعة" 
 من بروكسل إلى موسكو، ومن ليبيا إلى سوريا إلى اليمن وما بينهما 

ألمنية والعسكرية، ومن أخيرا، من المهم اإلشارة إلى أن الصوت "اإلسرائيلي" بمستوياته السياسية وا
في شخص محمد دحالن البديل الفلسطيني  -منذ فترة ليست بالقصيرة-خلفه الواليات المتحدة، يرى 

األفضل في المستقبل القريب لموقع الرئاسة، بالرغم من رغبة بعض النافذين في الجهات األمنية 
إطار مجتمع الالجئين  "اإلسرائيلية" في تفضيل شخصية ثانية من الضفة الغربية ومن خارج

، والتابعة 1948الفلسطينيين )نشير هنا إلى أن محمد دحالن الجئ من قرية حمامة المحتلة عام 
 لقضاء غزة، ومن سكان مخيم خان يونس أساسا(.

وكانت تلك الشخصية هي رئيس الوزراء السابق سالم فياض المقرب من الواليات المتحدة والغرب. 
التي تراها بعض -تاح المجال أمام تصدر محمد دحالن قائمة البدائل لكن خروجه من الحلبة أ

 عن الرئيس الحالي عباس. -األطراف اإلقليمية
 19/12/2015، الجزيرة ن ، الدوحة

 
 .. عودة الرتيع2016العضلم العرتي شي  .35

 جواد الحمد
عاقته، لم تتمكن بعد مرور خمسة أعوام على اندالع الربيع العربي وأكثر من عامين على محاوالت إ 

قوى الشد العكسي والقوى المضادة للتغيير والثورة في دول الربيع العربي من إعادة الوضع السياسي 
 .2011إلى ما قبل الربيع الذي اندلع عام 

استمرت قوى التغيير واإلصالح بالتأثير في المشهد السياسي العربي عموما، وفي دول الربيع العربي 
ود العزل واالجتثاث واإلقصاء والتهميش بل والمالحقة األمنية التي خصوصا، حتى في ظل جه

تعرضت لها قوى الثورات وفي مقدمتها الحركة اإلسالمية )تيار اإلسالم السياسي المعتدل( بوصفها 
الحامل األهم للثورة والتغيير واإلصالح، وكثير من حلفائها في الثورة والتغيير في مختلف األقطار 

 م افتقادها للدعم اإلقليمي والدولي المؤثر.العربية، برغ
وما زال المشهد السياسي في هذه الدول يشهد تحوالت وتغيرات ترفض العودة إلى الخلف، كما 
ترفض قبول األمر الواقع ما بعد االرتداد على الربيع، وذلك رغم إدخال البالد في كل من ليبيا 

دخال مصر في  حالة عدم استقرار وأعمال عنف وتوتر أمني واليمن وسوريا في حروب أهلية، وا 
بطائها، ولذلك فقد تكاثر الالعبون  ضعاف التحوالت السياسية في تونس وا  عالي المستوى، وا 
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اإلقليميون والدوليون من ذوي المصالح في كل هذه البالد حيث الفوضى وأعمال العنف واإلرهاب 
 وعدم االستقرار.

السياسي واألمني في كل من األردن والمغرب اللذين شهدا  وفي المقابل استمرت حالة االستقرار
عمليات إصالح سياسي غير مكتملة نحو الديمقراطية، لكنها وجدت قبوال مرحليا من عموم المجتمع، 
رغم محاوالت إدخالها في منظومة الفوضى من قبل أطراف متطرفة ومن بعض الدول ذات المصلحة 

الح السياسي بديال للعنف والفوضى والثورة في لحظة التقاء في ذلك، غير أنها كرست ثقافة اإلص
سياسي بين أنظمة الحكم والقوى السياسية المعارضة، مع استمرار التباين واالختالف بينها إزاء 

 العديد من السياسات الداخلية والخارجية. 
تعطي  -ليمنخاصة في سوريا وا-في ضوء ذلك، فإن التحوالت النوعية التي تشهدها دول الربيع 

مؤشرات جديدة على اتجاهات التحول المحتملة في مسار الربيع العربي، كما تخلق هذه التحوالت 
عادة النظر في مواقف وسياسات بنيت سابقا على أساس مواجهة تيار اإلسالم  حالة من الترقب وا 

 السياسي، ومواجهة مطالب الشعوب بالديمقراطية والحرية.
ترقب هذه تداخل الملفات األمنية والسياسية واالقتصادية بشكل ربما لم وساعد على تشكل حالة ال

يكن مقصودا، مما جعل االستقرار في المنطقة مهددا برمته، سواء بفعل مغامرات استخباراتية تدعم 
منظمات إرهابية، أو تشجع إثارة الفوضى، أو تتواطأ مع عمليات اجتثاث أمني ضد قوى اإلسالم 

 أحيانا على أسس طائفية كما في حالتي العراق وسوريا.السياسي عموما، و 
لذلك فإن قرار السعودية مواجهة تزايد النفوذ اإليراني في اليمن، وزيادة دعمها للمعارضة السورية 
لمنع إيران من تحقيق أهدافها في سوريا، وتردد دعمها للنظام السياسي الحالي في مصر ما بعد 

حوالت لم يحسب لها معارضو الربيع حسابا دقيقا، وبدت بذلك أجندة الربيع، ربما فتح الباب على ت
بعض الدول عاجزة عن التعامل مع هذه التحوالت، وربما تكون بحاجة إلى مساعدة للنزول عن 

 السلم.
من جهة أخرى فقد شكل التدخل الروسي العسكري المباشر في الحالة السورية استفزازا عميقا 

دولية، ودفعها إلى إعادة النظر في سياساتها القائمة على عدم االنخراط لمنظومة مصالح إقليمية و 
في الصراع بشكل مباشر، وبرغم نجاح الواليات المتحدة في محورة سياساتها حول محاربة اإلرهاب 
وتنظيم الدولة )داعش( على وجه الخصوص، غير أن هذه السياسة لم تحقق النتائج واألهداف 

ذلك من حدة االستقطاب اإلقليمي لقناعة الجميع بأن أجهزة استخبارية عديدة المعلنة لها، كما زاد 
 تقف وراء دعم تنظيم داعش.
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وساد الساحة السياسية تقاذف المسؤولية عن دعم هذا التنظيم إقليميا ودوليا، مما أربك التوجه 
ومنع المعارضة  كي والغربي، وشجع روسيا على االنخراط المباشر في حماية النظام السوري،ياألمر 

 السورية من الوصول إلى الحكم. 
 

 تحول  مرتقتة
وبذلك يمكن القول إن ثمة تحوالت مهمة ونوعية تتبلور، ستدفع بالمشهد السياسي إلى مربعات جديدة 

 ومحددات أكثر وضوحا، ربما يكون عنوانها تحقيق االستقرار، وهي: 
على شكل تحركات وحشودات عسكرية لم تشهد تنامي األزمة في العالقات الدولية، وتبلورها  -

المنطقة مثلها منذ عقود، مما يهدد كيانات دول إقليمية ومصالحها، ويدفعها للعودة إلى سياسة 
المحاور القديمة إبان الحرب الباردة، ويلقي بظالل التخوفات من أي مواجهات عسكرية محتملة حتى 

ألول مرة في مقدمات صراع دولي عسكري مباشر،  لو كانت محدودة، األمر الذي قد يدخل المنطقة
 وهو ما تسارع مختلف األطراف إلى بذل الجهود لمحاولة تجنبه.

ومن شأن هذا أن يجعل من السعي الدولي واإلقليمي لحلول سياسية لهزمات القائمة، والستعادة 
مختلف األطراف،  االستقرار واستئناف عمليات اإلصالح والتغيير السياسي بتنازالت متبادلة من

قليمية جديدة في المنطقة، تهدف إلى منع اندالع أي مواجهات إقليمية أو  أساسا لسياسات دولية وا 
 دولية مسلحة فيها، والحتواء ظاهرة التطرف واإلرهاب والعنف في وقت واحد. 

ة حول جدية فشل الحملة الدولية لمحاربة تنظيم الدولة ) داعش(، وتزايد الشكوك السياسية واألمني -
هذه السياسات وأهدافها أصال، بينما رفع ذلك من منسوب عدم الثقة في هذه الدول من جهة، وزاد 
من حدة الفوضى في المنطقة من جهة أخرى، وجعل من داعش عالمة "تجارية" للمتاجرين باإلرهاب 

، األمر الذي تنفيذا واستغالال، يستخدمها من شاء في أي وقت وأي مكان لتحقيق أهدافه الخاصة
 تسبب في تضخيم حقيقة الظاهرة، وزاد من صعوبات القدرة على إنهائها.

تزايد الضجر الشعبي من فشل القوى التي حكمت على أنقاض الربيع أو التي أسقطت حكومات  -
ما بعد الربيع سواء في مصر وتونس واليمن وليبيا، ناهيك عن اإلنهاك الذي أصاب جميع الفرقاء 

ائرة الحرب األهلية في سوريا لتتحول إلى عملية اجتثاث للشعب السوري ولسوريا ودورها من اتساع د
قليمية متضاربة الرؤية والمصالح. كما تزايد الضجر من القوى التي  العربي وبتدخالت دولية وا 

 تحارب قوى الربيع بالسالح كما في ليبيا واليمن.
مي المعتدل( وحلفائها الوطنيين واإلقليميين على تنامي قدرة الحركة اإلسالمية )التيار اإلسال -

االستمرار والتعايش مع المتغيرات وتحمل الضربات والمالحقات في دول الربيع، ونجاح تجربتها في 
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الحكم في المغرب، وتحقيق الحزب الحاكم في تركيا )المحسوب على تيار اإلسالمي السياسي 
انية، األمر الذي قوَّى من عود هذه الحركة وصالبتها، ونمَّى المعتدل( فوزا كبيرا في االنتخابات البرلم

 الثقة لديها في قوتها السياسية وقدرتها على االستفادة من فرصة التحوالت النوعية الجارية.
وقد شجع تقارب تركيا مع دولة قطر، وتطور عالقات تركيا بالسعودية على هذا التحول في التفكير 

، خصوصا أن دوره ُيعد حاسما في كل من سوريا وليبيا واليمن بالنسبة لدى تيار اإلسالم السياسي
لهذه الدول، حيث يشكل أفضل الرهانات الستعادة االستقرار وتحجيم نفوذ إيران ووقف اإلرهاب 

 وأعمال العنف في البالد.
 

 عودة الرتيع
، أساسها 2016ولذلك فإن الشرق األوسط بعمومه مقبل على تحوالت سياسية كبيرة خالل العام 

قليمية واسعة،  إعادة االستقرار واستئناف عمليات اإلصالح السياسي، وقيادة مصالحات وطنية وا 
ستقود إلى استئناف عملية الربيع العربي لدورها، ولكن بمعادالت جديدة، الستكمال بقية األهداف 

اء أفضل للحريات التي من أجلها اندلعت، خاصة ما يتعلق منها ببناء أنظمة سياسية توفر أجو 
 العامة.

هذا فضال عن اختيار حكومات تتمتع بالشرعية الشعبية وخاصة في دول الربيع الخمس، وتحقيق 
الشراكة الوطنية في نقل البالد من حالة الصدام والتنازع إلى تحمل المسؤولية في تحقيق الديمقراطية 

تقوم على التنازل لشريك الوطن بديال والتنمية وحماية الحريات العامة، وقيادة مصالحات تاريخية 
عن الرهان على قوى المجتمع الدولي، حيث يتوقع أن يكون لتيار اإلسالم السياسي دور أساسي 
وحاسم في إنجاح هذه التجربة مستندا إلى تجربته الصعبة في سنوات الربيع األولى ودروسها 

 القاسية!
 

 ثسئلة صعتة
وتوقعات اتجاهاتها أسئلة صعبة ليس أمام األطراف المعنية إال وتثار في ظل هذه التحوالت الممكنة 

اإلجابة عليها بصدق ودقة، وأهمها: هل تملك الدول العربية واإلقليمية وبعض القوى الدولية التي 
سارت برهانات أدت إلى الفوضى والعنف واإلرهاب من جهة، واستنزاف مواردها من جهة أخرى، 

ألمنها.. هل تملك أن تراجع حساباتها وتقدم تنازالت واقعية عن بعض كما زادت من مصادر التهديد 
 السياسات واألفكار ضد قوى التغيير والربيع 
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-وهل تستطيع قوى التغيير والربيع العربي األساسية توفير ضمانات وتطمينات للنظام العربي 
ال تستهدف أمنها بل  بأنها غير معنية بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأنها -وخاصة دول الخليج

 تعتبره جزءا من أمن أقطارها ! 
وهل تستطيع إيران أن تخرج من أحالم الهيمنة والطائفية إلى رحاب الجوار اإلسالمي مع العرب 
واألتراك نحو بناء منظومة عمل إسالمي واسعة لدعم قضايا األمة الكبرى والتعاون في االقتصاد 

في كبح جماح  -وخاصة الطائفية منها-الزعامات الدينية  واألمن والسياسة الدولية  وهل تنجح
التطرف العقائدي، نحو سعة األمة ورسالتها اإلنسانية السمحة العامة للقضاء على بؤر التوتر 

 الطائفي صعبة المراس تاريخيا !
ة أن إثارتها للعنف والفوضى في المنطق -وخاصة روسيا والواليات المتحدة-وهل تدرك الدول الكبرى 

ومغالبتها لرغبات الشعوب، ال توفر لمصالحها االقتصادية االستقرار وال تخدم أمنها الوطني 
والقومي، وأن الحرية والديمقراطية في العالم العربي ستنعكس عليها أمنا وسالما، وتوقف اإلرهاب 

را، والعنف الذي يتهددها، والذي تتعرض له على يد مجموعات إرهابية تمتطي مبادئ الدين زو 
وتمتطي قضايا األمة الكبرى حجة في حشد األنصار واستقطاب الشباب، وهي تتلقى دعما من 

 استخبارات إقليمية ودولية لها مصالحها الخاصة  
وما مدى قدرة الحركة اإلسالمية السياسية على االستفادة من هذه الفرصة الستعادة دورها وتقديم 

نحو بناء شراكة سياسية حقيقية  وهل لديها االستعداد  تنازالت سياسية لشركاء الثورة أو الوطن
للدخول في مصالحات قد ال تحقق لها كل شروطها أو أهدافها أو تطلعاتها لنقل المنطقة نحو 
االستقرار واستعادة أجواء التنافس السياسي بديال للفوضى التي ضربت مشروع الحركة اإلسالمية 

 صالح وبقية المشاريع العربية للتغيير واإل
وهل تتمكن بقية القوى السياسية العربية القومية واليسارية والليبرالية من استعادة نفسها الوحدوي 
وبوصلتها الوطنية والعربية بعيدا عن مواقع التشفي والحزبية ودعم برامج اإلقصاء لإلسالميين 

ناء دول مستقرة تتمتع واعتبارهم حجر عثرة في الطريق، وبالتالي العودة إلى مسار التعاون معهم لب
 بالحرية والديمقراطية أوال !

بالتأكيد إن هذه عملية معقدة كما ُتظهر األسئلة وأطرافها، ولكنها ربما تبدأ بحل األزمة في اليمن أو 
سوريا أو ليبيا أو مصر أو كلها معا، لكنها أصبحت اليوم أقرب إلى الواقعية مما كانت عليه قبل 

ألربعة اآلنفة الذكر، والتي أكدت أن كل األطراف تعيش حالة أزمة عامين في ظل التحوالت ا
واستنزاف، وأنها كلها تبحث عن مخرج في السر والعلن، وأنها كلها أدركت أن الخروج من حالة 
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الفوضى والمخاطر إلى االستقرار والتعاون والشراكة على كل المستويات سيحقق كثيرا من مصالحها 
ن لم يكن كلها، ولكن   بكلفة أقل، وبنسبة استقرار أعلى، ولفترة أطول.وا 

ن كان  فلماذا ال يلج الجميع إليها اليوم  ولماذا ال يبادر أحد من المعنيين بأخذ زمام المبادرة  وا 
التفضيل أن تأخذ األطراف العربية واإلسالمية األمر بيدها ألن خالفها الداخلي سبب أساسي 

األزمات المحلية والحروب األهلية في عدد من الدول يتم للتدخالت الدولية، خاصة أن اندالع 
 بدعمها المالي والعسكري واألمني واإلعالمي.

يران من جهة أخرى، وبالتعاون مع تيار اإلسالم  ولذلك فإن السعودية من جهة، وكال من تركيا وا 
ذه، تقوم على السياسي المعتدل من جهة ثالثة، هي األطراف األقدر اليوم على التقدم بمبادرة كه

أساس التنازالت السياسية المتبادلة بين كل الفرقاء لمصلحة بناء األوطان، وحماية الشعوب، 
واستئناف الحياة السياسية، واستعادة عافية االقتصاد، ووقف هدر الدماء واألموال، وتحقيق 

سالمية.  مصالحات وطنية وعربية وا 
قليميا ودوليا ومن شأن ذلك أن يحقق استجماع القوة لمواجهة ا لتحديات الداخلية والخارجية وطنيا وا 

بشكل جماعي، وعلى أساس الوحدة الوطنية الصلبة، والتضامن العربي واإلسالمي الواسع، وتقصي 
كل أدوات العنف والحقد والكراهية ومساراتها من داخل مجتمعاتها ومن  -في حال نجاحها-بذلك 

 تقف خلفها.بينها، مهما كانت القوى المعادية التي 
 19/12/2015، الجزيرة ن ، الدوحة
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