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 كي فك الحصار عن غزة نتنياهو يرفض الشرط التر  .2

قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم اإلثنين، إن إسرائيل ترفض الشرط : هاشم حمدان
وقالي  اإلضاعية اإلسيرائيلية قالةنيا   التركيي، وأنايا ت تنيوي فيح الحصيار اليضي تلر يط عليز قطياع  ي  .

إسيرائيل ت تنيوي فيح الحصيار المليروض عليز السابعةق إن نتنياهو قال، فيي جلسية لكتلية الليكيود، إن 
وقال نتنيياهو إن إسيرائيل تجيري اتصيات  ميع تركييا كيل ب يعة  قطاع     في إطار اتلاق مع تركيا.

شيياور، م يييلا أنييط قت يوجييد تلاهمييا  بعييد، ان هنيياح ق ييايا تاييتم باييا إسييرائيل، مثييل نشيياط حركيية 
ما نريد أن ن من أت ي  كون هناح أي نشاط إرهابي من أرا ي تركياق.حماس ولكن ضلح ت يكلي، وا 

وتطرق نتنياهو إلز المطلب التركيي اليضي يطيري فيي كيل مير  يجيري فييط الحيدية عين إعياد  العالقيا  
سيييرائيل. وقيييال إن تركييييا تةييي   يييد الحصيييار، إت أن قإسيييرائيل، بيييالطبع، ت تنيييوي ت ييييير  بيييين تركييييا وا 

 ائيل ت تستطيع التنا ل عن أمنااق.سياسة الحصار البحريق، وضلح بادعاء أن قإسر 
ث  عيين موافةيية إسييرائيلية علييز تصلييي  الحصيييار دتجييدر اإلشييار  إلييز أن تةييارير سييابةة كانيي  قيييد تحيي

 الملروض علز قطاع    .
كمييا أن صييحيلة قصييبايق التركييية، كانيي  قييد كتبيي  قبييل ب ييعة أيييام أن إسييرائيل تييدرس ق ييية تصلييي  

قامة ميناء تح  رقابة أم  نية إسرائيلية يتيح إدصال الب ائع فةط.الحصار، وا 
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وعلز صلة، قال الو ير أوري أرئيل، لةنا  الكنيسي ، إن إقامية المينياء فيي  ي   هيو أمير إيجيابي إلدصيال 
 عن المنطةةق. مسؤولةالب ائع، وأنط علز إسرائيل أن تسيطر من الناحية اامنية فةط، باعتبارها ق

 21/12/2015، 48عرب 

 
 حتالل كفيل بإنهاء اإلرهاب اال إنهاء: عباس .1

: شدد الرئيس محمود عباس، علز  رور  إنااء اتحتالل اإلسرائيلي، وقال: إن الوكات  -أثينا 
ن إنااء اإلرهاب يؤدي  إيجاد  إلزإنااء اتحتالل سيناي جميع المشاكل المتعلةة بط كاإلرهاب، وا 

تةتصر علز الشرق ااوسط، بل توسع  حلول للمشاكل الناجمة عنط كمشكلة الاجر ، والتي لم تعد 
وأعرب الرئيس في تصريحا  لط علز هامش محادثاتط مع  أوروبا لتكتسب أبعادًا دولية. إلزلتصل 

كبار المسؤولين الحكوميين والح بيين في اليونان أمس، عن ثةتط في إيجاد حل قائم علز وجود 
'إن أي حل للة ية الللسطينية يجب أن يكون دولتين وفةا للشرعية الدولية والةانون الدولي. وأ ا : 

ننا نمد   للطر  اإلسرائيلي لنتعاون علز إيجاد حل للة ية الللسطينية'. أيديناقاباًل للحيا ، وا 
 22/12/2015، األيام، رام هللا

 
للمخطط الوطني المكاني ستكون مرجعًا أساسيًا للخطط  "2050-2025فلسطين "الحمد هللا: وثيقة  .3

 التنموية
( في 2050 -2025قاايامق، قوفاق: قال رئيس الو راء رامي الحمد هللا: إن وثيةة )فلسطين  -ام هللا ر 

طارا شامال للتدصال  الوطنية  المصطط الوطني المكاني، ستكون مرجعا أساسيا للصطط التنموية، وا 
ل إحدى اادوا  في قطاعا  حيوية مصتللة علز قاعد  التوا ن البيئي والتنمية المستدامة، وهي تمث

ااساسية للتصطيط الوطني المكاني، وتعكس تجضر اإلنسان الللسطيني في أر ط، وحةط في العيش 
دار  مواردها بلعالية وكلاء ، وباتستناد إلز الةوانين والمواثيق الدوليةق.  بحرية وكرامة علياا، وا 

، برام هللا، أمسق، 2050 ، فلسطين2025جاء ضلح صالل كلمتط في مؤتمر إطالق الرؤية قفلسطين 
بح ور و ير الحكم المحلي حسين ااعرج، ورئيس برنامج اامم المتحد  اإلنمائي في فلسطين 

 ، وعدد من الو راء والشصصيا  الرسمية واتعتبارية.روبرتو فالن 
وأ ا  رئيس الو راء: قنجتمع اليوم، لنطلق الرؤية التصطيطية للمصطط الوطني المكاني، التي هي 
نتاج عمل حثية متواصل وطويل، حية أوكل  ماام إعدادها للجنة و ارية تتأل  من سبعة و راء، 
تساندهم لجنة فنية وفريق ي م أعلز الصبرا  والكلاءا  الوطنية، لتكون، بوصلة العمل، والموجط 

حدى ركائ ها وأدوا  تنميتاا المستدامة، أحييك م جميعا، العام إلدار  مؤسسا  وموارد دولتنا، بل وا 
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طالق هضه الرؤية  وأنةل لكم اعت ا  الرئيس محمود عباس، بكافة الجاود التي ت افر  إلعداد وا 
المستةبلية الواعد  والاادفة إلز تثبي  الشعب الللسطيني في أر ط، وا عمال حةوقط المشروعة، 

دار  موارده بل وتطويرها أي اق.  وتمكينط من حماية وا 
وثيةة، وفلسطين ت ت ال تر ي تح  احتالل عسكري ظالم، يصادر أر اا وتابع: قيأتي إطالق هضه ال

من  %64ومواردها ومةدرا  شعباا، ويحاصرها باتستيطان والجدار ويةوض التنمية والبناء في 
مساحة ال لة ال ربية هي المناطق المسما  )ج(، في وق  تمارس حكومتط التحريض الممناج  د 

رض عليام مصططا  التاجير الةسري واتقتالع، وتحول مدننا وقرانا أبناء الشعب الللسطيني، وتل
نتونا ، وتطلق العنان لجيشاا ومستوطنياا، ليرتكبوا أعمال الةتل والتنكيل، اوبلداتنا إلز معا ل وك

 ويستبيحوا مةدساتنا اإلسالمية والمسيحيةق.
لمسؤولية ويت اع  حجم العمل، واستطرد رئيس الو راء: قفي وسط هضه المعانا  المتلاقمة، ت داد ا

لتع ي  بةاء الشعب الللسطيني وصموده في وطنط،  من أف ل ظرو  حياتية ممكنة، وضلح ت 
دارتاا  يتأتز إت من صالل تعظيم الةدرا  الضاتية، و مان اتستصدام اامثل للموارد المتاحة وا 

تلعيل ادوا  التصطيط بكلاء ، علز نحو ي من استدامتاا وتطويرها. وما يتطلبط ضلح من 
اتستراتيجي اللاعل لتكريس بنية ح رية مستدامة، ببنز تحتية أساسية فعالة، وتنمية اقتصادية 
متوا نة. ولاضا نعتمد علز قالمصطط الوطني المكانيق، ليتصدى للتحديا  الةائمة، ويشكل إطارا 

قامة وطنيا واسعا، يمثل ااهدا  الوطنية، ويستند إلز حق الشعب الللسط يني في تةرير مصيره، وا 
وعاصمتاا الةدس، دولة كاملة السياد  علز أر اا ومةدراتاا  1967دولتط المستةلة علز حدود العام 

 ومواردها، وصالية من الجدار واتستيطانق.
وأو ح رئيس الو راء: قإن الرؤية التصطيطية التي نحتلل اليوم بإطالقاا، إنما تحدد المعالم ااساسية 

المستةبل، وتوجط مسير  البناء والتنمية التي نحن بصددها، و من سبعة قطاعا  أساسية هي، نحو 
اتقتصاد والصدما  والبنية التحتية والتنمية الح رية واتجتماعية والموارد، هضا باإل افة إلز الربط 

مل المشترح بين اإلقليمي المستةبلي للدولة. وقد نم  هضه الوثيةة وتطور  بل ل تكامل اادوار والع
المؤسسا  الحكومية والةطاعين ااهلي والصاص، والصبراء المحليين وااكاديميين، بل وحتز الطلبة 

 من جامعاتنا الوطنية، الضين هم صناع ال د الضي نتشارح جميعنا مسؤولية التصطيط المدروس لطق.
و ارية المشرفة علز إعداد المصطط وفي نااية كلمتط قال الحمد هللا: قأتوجط بالشكر والتةدير للجنة ال

الوطني المكاني وللجاناا المنبثةة عناا وللريةاا اللني الضي قاد هضا اإلنجا  الوطني. كما أشكر 
شركاءنا، برنامج اامم المتحد  اإلنمائي وبرنامج اامم المتحد  للمستوطنا  البشرية علز دعمام 

ار التعاون الوثيق معكم، ومع كافة الجاا  والصبرا  المتواصل لاضا اإلطار الحيوي، ونأمل في استمر 
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الشريكة، ليتم إنجا  المراحل الالحةة من المصطط الوطني المكاني واستكمالط وتنليضه وتمكينط من 
 تحةيق ااهدا  المرجو  منطق.

  22/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 شهداءالمتحدة التحقيق باستمرار احتجاز جثامين ال األمم علىقراقع:  .4
المتحد   ااممعلز  إنوالمحررين عيسز قراقع، يوم اإلثنين،  ااسرىقال رئيس هيئة شؤون  :الةدس

بما وصلط بيقالجريمة البشعة والمركبةق باستمرار احتجا ها  إسرائيلتلتح تحةيةًا دوليًا في ممارسة  إن
 .قيأصال أومبرر قانوني  أيجثمانا للشاداء الللسطينيين، دون  50اكثر من 

جاء ضلح صالل  يار  قراقع لصيمة اتعتصام والت امن مع أهالي الشاداء المطالبين بتسليم جثامين 
، وبح ور ااسرىديس شرق مدينة الةدس، بمشاركة وفد من هيئة  أبوالمحتج   في بلد   أبناءهم

 المحررين. ىوااسر بدر،  وأنورديس محمد ربيع  وأبوسر فتح في العي رية  وأمناءعائال  الشاداء 
جرائم ارتكبتاا  إصلاءواتام قراقع دولة اتحتالل بممارسة الةرصنة، وأن هناح شكوكا في محاوت  

سواء  أوميدانيا، وصارج نطاق الة اء  بإعدامامسلطا  اتحتالل بحق الشاداء سواء بما يتعلق 
 .أجساماممن  أع اءبمحاوت  استبدال 

 21/12/2015، وكالة معًا اإلخبارية

 

 الجامعات إليجاد تخصصات توائم سوق العمل يدعوالحمد هللا  .5
موحد ، بين الجامعا   استراتيجيةرام هللا: أكد رئيس الو راء د. رامي الحمد هللا  رور  و ع صطط 

المحلية، من صالل إيجاد تصصصا  توائم سوق العمل، وتجنب ا دواجية برامج التعليم، بما يساهم 
 ن الصريجين، ويناض بواقع التعليم العالي في فلسطين.في صلض نسبة البطالة بي

جاء ضلح صالل اجتماعط بمجالس أمناء ورؤساء الجامعا  الللسطينية، بح ور و ير التربية والتعليم 
 .أمسالعالي د. صبري صيدم، في مكتبط برام هللا، 

ع كافة الجاا  وشدد رئيس الو راء علز  رور  إعاد  تشكيل مجلس التعليم العالي بالتشاور م
المعنية، ليكون الجاة المشرفة علز التعليم العالي ويحافظ علز جودتط، مشيرا إلز أن الحكومة 
ستعمل علز إعاد  النظر في آلية الدعم الحكومي للجامعا  بناء علز ندر  التصصصا  الموجود  

 وعدم ا دواجيتاا مع الجامعا  ااصرى.
  22/12/2015األيام، رام هللا، 
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 تعيد النظر ببدل المواصالت للموظفين العموميين كومةالح .6
معا: كشل  مصادر مطلعة أن حكومة الوفاق الوطني، بدأ  بإجراءا  فعلية لدراسة مل   -رام هللا 

المصادر إلز أن رئيس  وأشار  مواصال  الموظلين الضين يعملون في الوظيلة العمومية، ل بطاا.
جلسة مجلس الو راء ااصير ، أصدر قرارا بتشكيل لجنة و ارية الحكومة د. رامي الحمد هللا، وفي 

تةوم بتنظيم و بط مل  بدل اتنتةال الثاب  قالمواصال ق لدى الموظلين الضي يحملون هويا  
 مكان سكناهم تصتل  عن المحافظا  التي يعملون باا ويتةا ون بدل مواصال .

عن كل من و ارا  المالية والمواصال   وبحسب المصادر فإن اللجنة ت م في ع ويتاا ممثلين
 والجاا  المرك ي لإلحصاء الللسطيني. واإلداريةوالحكم المحلي وديواني الموظلين والرقابة المالية 

وسترفع اللجنة المشكلة توصياتاا إلز مجلس الو راء صالل شار من تاريخ الةرار، وضلح ب ية اتصاض 
 المةت ز الةانوني المناسب باضا الصصوص.

وحسب قانون الصدمة المدنية فانط قيدفع بدل التنةل للموظ  حسب التسعير  الرسمية الصادر  عن 
 .قق يوم عمل شارياً 20و ار  النةل والمواصال  عن ق

 9وتةدر قيمة المواصال  التي تدفع آلت  الموظلين الحكوميين الضين يعملون في رام هللا بنحو 
في السلطة الوطنية  2014عدد الموظلين الدائمين حتز عام ماليين شيكل شاريًا، في حين يبلغ 

موظ  عسكري. بينما يتم  65,000موظ  مدني،  91,000أل  موظ  منام  156الللسطينية 
 موظ  سنويًا. 1,500موظ  سنويا ويتةاعد نحو  3,000توظي  

  22/12/2015األيام، رام هللا، 
 

جلالحتالل  يهاتصدعلن ت الفلسطينيةالشرطة  .7  على االنسحاب من بيتونيا بارهوا 
، لةوا  اتحتالل اإلسرائيلي في بلد  بيتونيا  ربي أمس: تصد  الشرطة الللسطينية، معا -هللا رام 

 رام هللا، وأجبرتاا علز الصروج من المنطةة، ووق  مالحةة طالب وطالبا  المدارس.
وا  اتحتالل المكونة من وبحسب مصادر أمنية، فإن سيار  للشرطة تةدم  إلز مكان مالحةة ق

جيبين تابعين لحرس الحدود، فترجل أفراد الشرطة بةياد  المال م أول عاك  الشعالن، الضي طالب 
ت فإنط سيتم إطالق النار عليام.  قوا  اتحتالل باتنسحاب من المنطةة، وا 

طالق  وا طر  قوا  اتحتالل وفي ظل إصرار الشرطة الللسطينية علز وق  مالحةة ااطلال وا 
قنابل ال ا  السام والرصاص المعدني نحو ااطلال إلز اتنسحاب من المكان، في ظل انتشار أفراد 

 الشرطة واتصاضهم تشكيال  إلطالق الرصاص نحو الجنود.
  22/12/2015األيام، رام هللا، 
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 تطوير وتعزيز العالقات الثنائية مع عدد من البلدان: نحن في صدد االقتصادوزيرة  .8
وصل  و ير  اتقتصاد الوطني عبير عود  الموق  الدولي الضي ساد : فادي أبو سعدى -هللا  رام

صالل اللةاءا  والمحادثا  التي عةد  مع عدد من أع اء منظمة التجار  العالمية بشأن جاود 
فلسطين في التح ير لمتطلبا  اتن مام للمنظمة، باإليجابي في دعم هضه الجاود وتع ي  عالقا  

واعتبر  عود  المشاركة الللسطينية في هضا المحلل  تعاون اتقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين.ال
الدولي بالمامة، لتكريس مو ع فلسطين علز الصريطة اتقتصادية العالمية وو ع المؤتمرين في 

لز صور  تح يرا  دولة فلسطين لمتطلبا  اتن مام لمنظمة التجار  العالمية وتسليط ال وء ع
وقال  الو ير  إن المحادثا  مع ممثلي  الو ع اتقتصادي الراهن الضي تمر بط اارض الللسطينية.

البلدان قإيجابية وتايئ المناخ لحشد الم يد من الدعم لجاود فلسطين في التح ير لمتطلبا  لمنظمة 
ي  العالقا  الثنائية التجار  العالمية وسنشاد في الوق  الةريب تطورا إيجابيا علز صعيد تطوير وتع  

 مع عدد من البلدان، ما يسام في تنمية الصادرا  الللسطينيةق.
  22/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 رفضها مبادرة الفصائل بشأن معبر رفح تنفيحماس  .9

نل  حركة حماس م اعم الناطق باسم حركة فتح فيصل أبو شاال برفض الحركة مبادر  اللصائل 
الناطق باسم الحركة، سامي أبو  هري، في تصريح صحلي، يوم اتثنين، أن  وأكد بشأن معبر رفح.

تصريحا  أبو شاال بأن حماس رف   مبادر  اللصائل بشأن معبر رفح  ير صحيحة وت أساس 
وأو ح أبو  هري أن حماس لم تطلع حتز اللحظة علز مبادر  اللصائل حتز ي عم  لاا من الصحة.

 مشيرًا إلز انتظارها اجتماع اللصائل المةبل لمناقشة هضا المو وع. أبو شاال أن الحركة رف تاا،
و عم فيصل أبو شاال في تصريحا  لط أن حركة حماس رف   مبادر  الةوى واللصائل الللسطينية 

 للتح معبر رفح، متامًا الحركة بعدم التجاوب مع المةترحا .
 12/21/1125، موقع حركة حماس

 
 " تفاصيل مبادرة الفصائل الفلسطينية لمعبر رفح12"عربييكشف لـالشعبية  الجبهةقيادي في  .21

أكد الةيادي في الجباة الشعبية لتحرير فلسطين هاني الثوابتة أن قكل اللصائل : أحمد صةر -    
الللسطينية توافة  علز مبادر  وطنيةق من أجل حل مشكلة اإل الق المتكرر وشبط المستمر لمعبر 

للصائل الللسطينية، ما عدا حركتي فتح وحماس، أبد  قالموافةة الكاملة رفح البري، مو حا أن ا
ق، تلاصيل هضه المبادر ، التي بني  12وكش  الثوابتة، في تصريح صاص ليقعربي علز المبادر ق.
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علز قاصتيار شصصية فلسطينية مانية وطنية متلق علياا، تكون محل إجماع فلسطيني؛ من أجل 
برق، مو حا أن المبادر  تنص علز قوجود طاقم عمل إلدار  المعبر تنطيق اإلشرا  علز إدار  المع

وأ ا : قنحن نريد أن تكون المبادر  وطنية بامتيا  من أجل الصروج  عليط الشروط سابةة الضكرق.
من الحلةة الح بية ال يةةق، تفتا إلز أن الموظلين المتواجدين في الوق  الحالي في إدار  المعبر 

 عابام، وا عاد  الموظلين السابةين؛ بحية ستجري عملية ترتيب إداري للجميعق، وفق قولط.قسيتم استي
وحول العائدا  المالية للمعبر، تةتري المبادر ، بحسب الةيادي في الجباة الشعبية، إنشاء قصندوق 

ير مالي، يكون تح  إدار  حكومة التوافق الللسطينية، بشرط أن يكون هضا الصندوق في صدمة وتطو 
معبر رفح البري فةطق، منوها إلز أن الحلاظ علز أمن الحدود المصرية الللسطينية قسيكون من 

 ( التابعة لحرس الرئيس الللسطيني، والةوا  المصريةق.21مسؤولية الةو  )
 حالة التوافق

ح بشكل رسمي علز حركتي فت وقال الثوابتة إنط جر  قدردشةق حول المبادر ، لكناا لم تعرض رسمياً 
وحماس، مشيرا إلز أن العمل جار من أجل عةد جلسا  حوار ونةاش للمبادر  مع كل من حركتي 

ق؛ إلز أن المبادر  تمتا  بشيء 12وأشار في حدية ليقعربي فتح وحماس، وكضلح السلطة الللسطينية.
ز من المرونة من أجل أن تحو  علز موافةة جميع ااطرا ، لضا من المتوقع أن يتم التعديل عل

 بنودها بما يحةق حالة التوافق من أجل فتح معبر رفح البري، وفق قولط.
وتابع قائال: قكل فصيل عنده ما يدلي بط في هضه المبادر ق، مو حا أن الجانب المصري أعرب عن 
استعداده للتح معبر رفح في حال تم استالمط من قبل رئيس السلطة الللسطينية محمود عباس؛ ان 

 ة في أن تكون حماس هي من يدير معبر رفح، بحسب الثوابتة.مصر لدياا مشكل
وبّين الةيادي في الجباة الشعبية أن قاللةاءا  والحدية حول جوهر المبادر  يجري حاليا علز قدم 

في أن يتم تجاو  هضه المشكلة اإلنسانية،  أملطوساق، وهي بحاجة للعديد من الجوت ق، معربا عن 
 فلسطيني ينتظرون السماي لام بالسلر من صالل هضا المعبر الحيوي.أل   03مع وجود أكثر من 

 12/21/1125، "12موقع "عربي 
 
 وفد من حماس برئاسة مشعل يلتقي رئيس الوزراء التركي بأنقرة .22

التةز وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة صالد مشعل رئيس الو راء التركي أحمد 
 قصر قجان قاياق بالعاصمة التركية أنةر .داوود أو لو مساء ااحد في 

و م وفد حركة حماس كاًل من موسز أبو مر وق، وسامي صاطر، وجااد ي مور، وناقش الجانبان 
 آصر المستجدا  في المنطةة صالل اللةاء الضي استمر لمد  ساعتين نص  الساعة.
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ماورية التركية رجب وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالد مشعل قد التةز رئيس الج
 طيب أردو ان مساء السب  في قصر يلد  الرئاسي في مدينة إسطنبول.

 12/21/1125، موقع حركة حماس
 
 القدس: اعتقال شبان من راس العامود بحجة تشكيل خلية للمقاومة الشعبية .21

ان وكات : كشل  مصادر في جاا  الشاباح وشرطة اتحتالل عن اعتةال عدد من الشبال -الةدس 
من سكان راس العامود في الةدس، تتامام سلطا  اتحتالل بالمشاركة في أعمال المةاومة الشعبية، 

 وضلح حسب الموقع اإللكتروني لصحيلة قمعاري ق.
وتنسب سلطا  اتحتالل للمعتةلين إلةاء  جاجا  حارقة وألعاب نارية وحجار  باتجاه قوا  اتحتالل 

 بالةرب من الحي الياودي في جبل ال يتون. والمستوطنين في حي راس العامود
عاما( وحم    21اعتةال كل من إسالم نجار ) وأ اف  الصحيلة انط صالل شار تشرين ااول تمّ 

عاما( وهما أصو  من سكان الحي، و عم  الصحيلة اناما اعترفا صالل التحةيق معاما  11نجار )
 والحجار  واالعاب النارية باتجاه قوا  اتحتالل.عن اشتراكاما في عمليا  إللةاء ال جاجا  الحارقة 

عاما(  11عن اعتةال نادر ناصر ) أسلرالتحةيق مع ااصو  نجار  أن إلزوأشار  الصحيلة 
الجميع شارح في حرق حافلة للركاب تابعة لشركة  أنعاما واعترفا  21-21وقاصرين اثنين أبناء 

 علز ضمة هضه الة ية صالل اايام الةادمة. يتم اعتةال آصرين أنوتوقع  الصحيلة  قإيجدق.
 11/21/1125، األيام، رام هللا

 
 "الصديقة"إلسرائيل بـ "العدالة والتنمية"قيادي في حماس ينتقد وصف نائب رئيس  .23

الةيادي في حماس، نائب رئيس ح ب قالعدالة والتنميةق  ،باسم نعيم. أشر  الاور: انتةد د -    
الو راء أحمد داوود أو لو، وهو الح ب المةرب من حماس، علز صللية  الضي يرأسط رئيس ،التركي

وشعباا قأصدقاء لتركياق. وكتب علز صلحتط علز موقع  قإسرائيلقتصريحاتط التي اعتبر فياا 
قفيسبوحق تح  عنوان ق ير مةبولق قأن تراعي الدول مصالحاا في عالقاتاا الدولية فاضا أمر ملاوم، 

رئيس ح ب العدالة والتنمية، السيد عمر تشيليح أن دولة إسرائيل وشعباا ولكن أن يصّري نائب 
 قإسرائيلق ير مةبول البتة، ويتنافز مع السياق العام للسياسة التركيةق. وأكد أن  أصدقاء لتركيا، فاضا

وو ع نعيم أسلل التعليق الضي كتبط علز  قلن تكون صديةًا لشعب مسلمق، في إشار  إلز تركيا.
 .صريحا  منسوبة لاضا المسؤول التركيصلحتط ت

 11/21/1125، القدس العربي، لندن
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 قرب الخليل  إسرائيليةإطالق نار نحو قوة  .24
ضكر  مصادر عبرية، مساء اليوم اتثنين، أن قو  عسكرية إسرائيلية تعر   إلطالق نار : الةدس

 قرب مدينة الصليل.
قرب المنطةة الصناعية في الصليل دون أن وبحسب ضا  المصادر، فإن عملية إطالق النار وقع  

 تسلر عن أي إصابا .
وضكر  مصادر محلية أن قو  إسرائيلية كبير  اقتحم  المنطةة الصناعية في ضا  الوق  الضي تناقل  

 نار قرب الصليل. إطالقعن وقوع عملية  أصبارا إسرائيلية إعالمفيط وسائل 
 12/21/1125، القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 يعمل بحسب القانون في قضية دوما "الشاباك""الليكود":  لكتلة ياهونتن .25

ييياهو، يييوم اإلثنييين، إن محةةييي الشييياباح نقييال رئيييس الحكوميية اإلسيييرائيلية، بنيييامين نت: هاشييم حمييدان
يعملون بموجب الةانون، وضلح فيي إشيار  إليز تحةيةيا  الشياباح ميع ناشيطي اليميين المتاميين بجريمية 

 شة في قرية دوما.إحراق عائلة دواب
وصالل جلسة لكتلة قالليكودق فيي الكنيسي ، قيال ع يو الكنيسي  ميكيي  هيور، إن هنياح تةيارير تشيير 

 إلز أن الشاباح يستصدم التعضيب في التحةيق مع معتةلين إداريين ياود.
ورد نتنيييياهو بيييالةول إنيييط ممنيييوع مييين التحيييدة عييين تلاصييييل التحةييييق، بييييد أنيييط وفييير ال طييياء لمحةةيييي 

اباح، وقييييال إن التحةيةيييييا  تييييتم بموجيييييب الةييييانون، وتحييييي  رقابيييية المستشيييييار الة ييييائي للحكومييييية الشيييي
وادعييز نتنييياهو أن الةييانون قهييو نلسييط للياييود والعييرب، والمسيييحيين والشييركسق، علييز حييد  والمحكميية.

تعبييييره. وأ يييا  أنيييط ت يتحيييدة عييين قحادثييية دومييياق فةيييط، وأن إسيييرائيل معنيييية بعيييدم تكيييرار مثيييل هيييضه 
 ادةق، وأنط قمن مصلحة الجميع أن يتم العمل بشكل قانوني ومراقبق.قالحو 

 21/12/2015، 48عرب 
 
 : إجراء تجربة لصاروخ "العصا السحرية"اإلسرائيلية الدفاعوزارة  .26

سلسييلة  أجيير فييي حكوميية اتحييتالل يييوم اإلثنييين، أناييا  دفاعأعلنيي  و ار  اليي :ترجميية صاصيية -رام هللا 
تيدصل الصدمية صيالل ااشيار  أنة منظومة قالعصيا السيحريةق، المتوقيع تجارب اعتراض ناجحة بواسط

 لصحيلة قيديعو  احرونو ق. اإللكترونيالةريبة المةبلة، وضلح حسب الموقع 
وقاليي  الصييحيلة إن هييضه السلسييلة انتايي  صييباي اليييوم فييي منطةيية حةييل التجييارب فييي الجنييوب، وضلييح 

 المةبلة. ااربعةالل صالل ااشار استعدادا لتسليم هضه المنظومة لسالي جو اتحت
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تسييتند المنظوميية علييز أربييع بطاريييا  بداييية، بحييية يتلةييز سييالي الجييو فييي المرحليية  أنوميين المتوقييع 
عيييدد الصيييواريخ التيييي تيييم إطالقايييا صيييالل فتييير   إليييزورف ييي  و ار  الجييييش اإلشيييار   بطييياريتين. ااوليييز

علييز اكتشييا  واعتييراض صييواريخ تحمييل  أو ييح  بشييكل عييام بييأن المنظوميية قييادر  إنايياالتجربيية، ات 
 مئا  الكيلو  راما . إلزرؤوسا متلجر  قد يصل و ناا 

 21/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 جديدة في حكومة نتنياهو أزمة"الغد":  .27
قييّدر  جاييا  ح بييية إسييرائيلية أمييس، أن يةيي  رئيييس الييو راء بنيييامين نتنييياهو أمييام  :ال ييد - الناصيير 

في ح بط،  قد تصل إلز حكومتط، في أعةياب قيراره بإعياد  تو ييع حةائيب و اريية، وتعييين أ مة داصلية 
  و يرين جديدين، بعد استةالة و ير الداصلية سللان شالوم.

وحسب تلح المصادر، فإن ثالثة و راء يتنافسون حاليا علز حةيبة الداصلية، أولاما، الي عيم السياسيي 
ط درعيي، اليضي تنييا ل قبيل أكثيير مين شيار عيين حةيبية اتقتصيياد، لحي ب قشياسق الييديني المت مي ، آريييي

كي يتسلماا بنيامين نتنياهو، المعني بتسايل الةيود عليز احتكيارا  حةيول ال يا ، اامير اليضي رف يط 
درعييي. وفييي المةابييل، فييإن و يييرين آصييرين ميين حيي ب الليكييود يتنافسييان علييز هييضه الحةيبيية، وهمييا و ييير 

    الثةافة ميري ري ي .السياحة ياري  للين، وو ير 
وقد أعلن نتنياهو، أنط ينوي  م و يرين جديدين لحكومتط من حي ب الليكيود، بيدت مين اليو ير شيالوم، 
والييو ير السييابق الييضي بييا  سييليرا فييي اامييم المتحييد  دانييي دنييون، ويجييري الحييدية عيين  ييم الييو يرين 

  دائر  المنافسة علز حةيبة الداصلية. السابةين، بنيامين بي ين وتساحي هن بي، وقد يدصل اتثنان في
وتكاثر الحدية في اليومين الما ييين، مين عيد  محلليين، وصبيراء فيي الحةيوق، حيول عيدم اسيتبعادهم 

عين السياحة السياسيية، واحتميال أن يكيون هيضا  إقصيائط إلزتحتمال أن شالوم وقع في مكيد ، تاد  
إض أن شالوم كان قد نافس نتنياهو ثالة ميرا   في صلليتط صراع علز مراك  الةوى في ح ب الليكود،

 .2011في السابق علز رئاسة الليكود، إلز أن توق  عن المنافسة منض العام 
 22/12/2015، الغد، عّمان
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 محطة حافالت  300القدس: بدء تحصين ب االحتاللبلدية  .28
طة حافال  في المدينة، مح 300بدأ  بلدية اتحتالل في الةدس بالعمل علز تحصين : حيدررامي 

بأمر من رئيس البلدية، نير بركا ، في محاولة لمنع تنليض عمليا  دهس، ومن المتوقع أن يستمر 
 مليون شيكل. 2العمل مد  شار لتحصين المحطا ، وتبلغ تكللة المشروع نحو 

 21/12/2015، 48عرب 
 
 سبة األعياديعلن عن تسهيالت للفلسطينيين المسيحيين لمنا اإلسرائيليالجيش  .29

قاايييامق: أعليين الجيييش اإلسييرائيلي عيين تسييايال  للللسييطينيين المسيييحيين ميين سييكان ال ييلة  -الةييدس
 ال ربية وقطاع     لمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميالدية.

وقال في بيان وصل قاايامق وفًةا لةرار و يير اليدفاع موشيي يعليون ورئييس هيئية أركيان الجييش  يادي 
سييييق نشيييياطا  الحكوميييية فييييي المنيييياطق الللسييييطينية وبعييييد تةييييدير الموقيييي  فييييي الةيييييادتي ن أي نكييييو  ومن

الوسيييطز والجنوبيييية العسيييكريتي ن سييييتم اتصييياض مجموعييية مييين الصطيييوا  للتييير  أعيييياد المييييالد كجييي ء مييين 
وأشيييار إليييز أنيييط سييييتم قإصيييدار  السياسييية الراميييية إليييز تشيييجيع إقامييية الطةيييوس الدينيييية لكافييية اادييييانق.

مسيييحي ميين سييكان منطةيية  400ول طويليية اامييد طييوال فتيير  ااعييياد، وسيسييمح بصييروج تصيياريح دصيي
مسييييحي  500ال يييلة ال ربيييية إليييز صيييارج اليييبالد عييين طرييييق مطيييار بييين  ورييييون، وسيسيييمح بصيييروج 

 فلسطيني من منطةة ال لة ال ربية إلز قطاع     ل يار  أقاربام من الدرجة ااولزق.
ب يار  عائال  مسيحية من اليدول العربيية اقياربام فيي منطةية  رصصة تسمح 400وقال قسيتم إصدار 

ال ييلة ال ربييية، وسيسييمح بييالصروج إلييز مصيير للللسييطينيين المسيييحيين سييكان منطةيية ال ييلة ال ربييية 
مسيييحي ميين سييكان قطيياع  يي   إلييز الةييدس ولمنطةيية  800عيين طريييق معبيير طابييا، وسيسييمح بييدصول 

مسيييحيا ميين سييكان قطيياع  يي   إلييز صييارج الييبالد، عيين  50وأ ييا  قسيسييمح بصييروج  ال ييلة ال ربيييةق.
 50طريق معبر جسر ألنبي صالل فتر  ااعياد، وسيكون باإلمكان إجراء ال يارا  لةطاع     من قبل 

 فلسطينيا مسيحيا يسكنون صارج البالد، عن طريق معبر جسر اللنبيق.
شيرطة إسيرائيل بتع يي  تواجيدها عليز وتيابع الجييش اإلسيرائيلي قسيتةوم قيوا  اإلدار  المدنيية، الجييش و 

وللييي  إليييز انيييط قسييييلتةي منسيييق نشييياطا  الحكومييية فيييي  المعيييابر مييين أجيييل تلبيييية احتياجيييا  الييي وارق.
)بيييولي( مردصييياي، ورئييييس اإلدار  المدنيييية، دافييييد منييياحيم، صيييالل ااسيييبوع برؤسييياء  المنييياطق، ييييوآ 

راسيييييية اارا ييييييي المةدسيييييية الكنييييييائس فييييييي الةييييييدس وب ييييييمنام حييييييارس اارا ييييييي المةدسيييييية التييييييابع لح
 اللرنسيسكانية، البطريرح الالتيني، البطريرح ااورثوضكسي وسلير اللاتيكان في اارا ي المةدسةق.

 22/12/2015، األيام، رام هللا
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 من استمرار رفض البرازيل لسفيرها المرّشح إسرائيليقلق  .11
عييين السيلير اإلسيرائيلي الجدييد قال  مصادر إسرائيلية أمس، إنط من شيأن اسيتمرار تيأصير ت الناصر :

فيييي البرا ييييل، بأ مييية سياسيييية قصطيييير ق حسيييب الوصييي ، بيييين الجيييانبين اإلسيييرائيلي والبرا يليييي، إض أن 
البرا يل تواصل رف اا لةبول السلير المرّشح داني دنون، الرئيس السيابق لمجليس مسيتوطنا  ال يلة 

 المستوطنين. الللسطينية المحتلة، وُيعد من أشد المتطرفين بين قاد 
 22/12/2015، الغد، عّمان

 
 المسيحيين بمصاصي الدماء ويدعو لطردهم العرب رئيس تنظيم لهافا يصف  .12

دعييا رئيييس تنظيييم لاافييا العنصييري، بنتسييي  وبشييطين، إلييز حظيير احتلييات  عيييد الميييالد : 48عييرب 
 د.واصلا العرب المسيحيين في البالد بمصاصي الدماء وأنط يتوجب طردهم من البال

و وبطشييين الييضي يييرأس تنظيمييا يمينيييا عنصييريا ينشييط فييي يسييميط منييع  واج اللتيييا  الياوديييا  ميين 
تطيرق فييط ” لو يع حيد لمصاصيي اليدماء“العرب، كتب مةات في موقع عبري )كيوكير( تحي  عنيوان 

فييي فييي اايييام ااصييير  أتجييول “لالحتلييات  بعيييد الميييالد المجيييد فييي الةييدس المحتليية. وقييال فيييط إننييي 
لييييس الحيييدية هيييضه المييير  عييين فةيييدان اامييين الشصصيييي بسيييبب … اليييبالد وأشيييعر بشيييعور  يييير لطيييي 

نما بسبب فةدان اامن الروحي، في هدم الحصن، بسةوط صط  تةصير الحكومة تجاه العدو العربي، وا 
 وكتيب أن الكنيسية ”.الكنيسية المسييحية -دفاع الشعب الياودي أمام عدونا اللتاح منيض مئيا  السينين 

منيي  با يمية “في الما ي استصدم  وسائل شتز إلباد  الشعب الياودي، حسب تعبيره، وهيي الييوم 
قا ييية بحييية أصييبح لييدى الشييعب الياييودي أحييد الجيييوش ااكثيير قييو  فييي العييالم وليييس لييدياا فرصيية 

اامييل الوحيييد ااصييير الييضي بةييي لييدى هييؤتء ميين مصييامي الييدماء وهييو “وأ ييا  أن ”. إلبيياد  جسييدنا
 اعمييا أن هنيياح فييي …” لييم يعييد باإلمكييان قتييل الياييود، لكيين باإلمكييان تنصيييرهم“وكتييب أنييط ”. شيييرالتب

 الةدس مكتبا  تبيع كتب التبشير وأن بعض من يعملون فياا من الياود ت يعلمون دوافعاا الحةيةيية.
جييب منييع وصليص فييي مةالييط إلييز الةييول إن ت مكييان لالحتلييال بعيييد الميييالد المسيييحي فييي الييبالد وأنييط ي

 …”.هيا لنطرد مصاصي الدماء من ديارنا، قبل أن يمصوا دمنا مجددا“النشاط التبشيري، وكتب: 
 22/12/2015، 48عرب 

 
 على اغتيالها سمير القنطار "محسوباً "تتوقع ردًا  "إسرائيل"الحياة": " .11

وعسكرية وأمنية  التاليل الضي صرج بط اإلسرائيليون، من قياد  سياسية: آمال شحاد  -الةدس المحتلة 
عييالم ومييواطنين، ت تيييال عميييد ااسييرى فييي السييجون اإلسييرائيلية سييمير الةنطييار، واعتبييار العملييية  وا 
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بعييد تنلييض عمليية ناارييا، ليم يييدم اللرحية فيي قليوبام فتير  طويليية.  1979حسياب ملتيوي منيض عيام  إ يالق
أعيياد اإلسييرائيليين إلييز أيييام  فييإطالق صييلارا  اإلنييضار فييي نااريييا وشييلومي، بعييد سيياعا  ميين العملييية،

صييعبة صليي  تييضّكروا فياييا فتييرا  الحييروب وقصيي  الصييواريخ، وو ييعتام فييي حييال عييدم اسييتةرار ميين 
رد قح ب هللاق لن يأتي في   يون  أن إلزجديد علز الحدود الشمالية. ربما ابدى البعض اتطمئنان 

 قليلة، ولكنام بانتظار هضا الرد. أيام أوساعا  
وتلميح  إتية لم ولن تعتر  علنًا بأناا تة  وراء عملية ات تيال، لكنايا ت تبةيي وسييلة الرسم إسرائيل

 من نلض العملية. إناا إلز
 قنبلة موقوتة

أمييين حيييدودها ه ايييددياعتبرتيييط قنبلييية موقوتييية و عليييز سيييمير الةنطيييار،  إسيييرائيل أطلةتاييياتسيييميا  كثيييير  
ابعيد  إليز أمنييون، بيل ضهيب إسيرائيلية أهيدا الشمالية. واعتبرتيط محيرح صالييا مةاتلية فيي سيورية  يد 

عليز تصرييب عالقاتاييا بالطائلية العربيية الدر يييةق.  المحيرضمين ضليح فيي التحييريض علييط فوصيلوه بييي ق
، ان مامتيط تركي   عليز تجنييد درو  ه يبة الجيوتن مين اجيل إسيرائيلوفي التةارير التي روج  لايا 

عليز  إسيرائيلقام بتنظيم جاا  مةاومة مسلحة  يد  د إسرائيلق، وأ اف  أنط  إرهابتشكيل ققاعد  
 الحدود مع سورية يكون امتدادًا لنشاط قح ب هللاق في جنوبي لبنان. 

 إتاقصييز درجاتاييا واسييتنلار واسييع للجيييش  إلييزالةييياد  الشييمالية رفييع حييال التأهييب  إعييالنوعليييييز ر ييم 
 حرب ثالثة مع لبنان. إلز ت يتيوقعون ضلح الرد الضي يدصيييل المنطةة إسرائيلانام في 

ويعتةييد اإلسييرائيليون بييأن التواجييد الروسييي فييي سييورية يعتبيير عيياماًل كابحييًا يمكيين أن يكييبح قحيي ب هللاق. 
 فلتح مواجاة مع إسرائيل ت يصدم مصالح روسيا في سورية. 

 فترة جديدة من التوتر
  ميين التييوتر تعتبيير أعلييز ميين اإلسييرائيلية إن عملييية ات تيييال تنييضر بلتيير  جديييدهييترتس صييحيلة  قاليي و 

ممييا هييو  أكثيير إيييرانالمعتيياد فييي المثليية الحييدودي بييين إسييرائيل وسييورية ولبنييان. وااميير يتوقيي  علييز 
 علز قح ب هللاق. 

 أوسيع، أصيرىمن قحي ب هللاق. فبيرأيام ليدى طايران معيايير  أكثر إيرانالرد لدى  أنيرى اإلسرائيليون و 
تعلييق باسييتمرار تنليييض اتليياق فيينييا النييووي، الييضي تييم توقيعييط مييع بكثييير ممييا لييدى قحيي ب هللاق. بع يياا ي

النظييام فييي طاييران يتوقييع رفييع جانييب ميين  أنالةييوى العظمييز فييي تمييو  )يوليييو(. ويييرى اإلسييرائيليون 
العةوبا  التي فر   عليط بسبب المشروع النووي. وهناح معيار مام آصير، ييرتبط باسيتمرار الحيرب 

 ااهلية في سورية. 
 غير حاسمةتوقعات 
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 ويبةز السؤال الضي يايمن علز المشاد اإلسرائيلي اليوم، هل سيرد قح ب هللاق؟
تتعاميل وكيأن اليرد سييأتي كيل لحظية. اليرئيس السيابق  إسيرائيلالتوقعا  اإلسرائيلية  يير حاسيمة لكين 

ي طيار  لجاا  اتستصبارا  العسكرية، عاموس يدلين يتوقع ردًا قريبًا ودعا الجيش إليز اتسيتعداد ا
 أسيباباً هنياح  أنواصطر السيناريوا . والصبير في العالقا  بين إسرائيل والعرب آفي يسصارو  يرى 

باتجيياه نااريييا وشييلومي،  أطلةيي كثييير  يمكناييا ان تجعييل قحيي ب هللاق يكتلييي بييرد عبيير الصييواريخ التييي 
مرتلييع ميين الةتلييز فييي ، ويةييول: ققييياد  قحيي ب هللاق تلاييم ان الييرد المبييالغ فيييط، مييع عييدد ااحييدعصيير 

يورط الح ب برد إسرائيلي اشد ألمًا. ويمكين لحيادة كايضا ان ييؤدي إليز  أنالجانب اإلسرائيلي، يمكن 
التصعيد في المنطةة، وهي مسألة ليس معنيًا باا قحي ب هللاق، عليز ااقيل طالميا أنيط ييدير حربيًا عليز 

 مستةبلط في سوريةق.
بير اليردع اليضي حةةتيط إسيرائيل، منيض حيرب لبنيان الثانيية، سييمنع أما الجنيرال احتيياط موشييط ألعياد فيعت

الرد الضي يصشاه اإلسرائيليون ويةول:ق قبل سبع سنوا ، بعد ا تيال عماد م نية، هدد قح ب هللاق بأن 
 -قعشرا  آت  الصواريخ موجاة إلز إسرائيلق وأنط قينوي تنليضق عمليا  انتةيام مين نيوعين: ااوليز 

صطييي   أوتصيييلية  -فيييي إسيييرائيل أو إصيييابة إحيييدى سيييلاراتاا فيييي الصيييارج. والثانيييية عملييييا  واسيييعة 
إسيرائيليين.  أعميالصطي  رجيال  أورئييس لرركيان،  أوشصصيا  إسرائيلية رفيعة عليز مسيتوى و يير 

ت تي ال محليور   2006نصرهللا قد يحاول ترميم حالتط ولو قلياًل، لكن مشاهد لبنان فيي  أنمن المؤكد 
. هييضا هييو الييردعق، كمييا يةييول ألعيياد، ويتبّنييز العديييد ميين اإلسييرائيليين موقلييط باعتبييار الييردع فييي ضاكرتييط

 اإلسرائيلي سيمنع ردًا من قح ب هللاق.
 22/12/20115الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"الدوافع وراء التفاهمات بين تركيا و"الجزيرة":  .13

رائيل وتركييييا عليييز إعييياد  الميييياه بعيييد صميييس سييينوا  مييين الةطيعييية وافةييي  إسييي: ودييييع عيييواود  -حيليييا 
لمجارياييا بعييد اتتليياق علييز وثيةيية تليياهم تشييمل أ لبييية نةيياط الصييال  وفةييا لمصييادر إسييرائيلية، وسييط 

وبموجيييب وثيةييية التلييياهم، فيييإن  تسييياؤت  عييين مصيييير حصيييار  ييي   اليييضي كانييي  أنةيييره تشيييترط إناييياءه.
ينة مرميير  التركييية بعشيييرين مصييادر فييي إسييرائيل تةييول إنايييا سييتعوض ضوي  ييحايا العييدوان عليييز سييل

 مليون دوتر، وبالمةابل تحظر أنةر  نشاط الضراع العسكرية لحركة حماس في أرا ياا.
ومع أن المطلب التركي التةليدي برفع الحصار عن     ما  ال محط صال  بيين الطيرفين فيإن الةنيا  

  مصتلليية لتسييوية مو ييوع اإلسييرائيلية العاشيير  ضكيير  اتثنييين وفةييا لمصييادر محلييية أن هنيياح مةترحييا
وأو ح  الةنا  أن الطرفين اتلةا علز عد  نةاط،  .2007الحصار السياسي الم روب علز     منض 
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وهييي التعييويض المييالي لرتييراح وتجديييد العالقييا  الدبلوماسييية الكامليية وتشييريع البرلمييان التركييي قانونييا 
لييز تعاييد تركيييا بطييرد الةيييادي فييي يل ييي الييدعاوى الة ييائية  ييد  ييباط وجنييود إسييرائيليين، إ ييافة إ

 حماس صالح العاروري من إسطنبول وتةييد نشاط الحركة في تركيا.
إمكانيا  التعاون فيي مجيال ال يا  الطبيعيي وابتياعيط  -بموجب اتتلاق-وبعد ضلح ستلحص الدولتان 

 من إسرائيل من صالل مد صط معدني يوصلط عبر اارا ي التركية اوروبا أي ا.
 الغازاستيراد 

وبارح و ير الطاقة يوفال شطاينتس التلاهميا ، واعتبير أن اكتشيا  إسيرائيل لل يا  قيد سياهم جيدا فيي 
 التةارب بين تل أبيب وأنةر  المعنية جدا باستيراده.

كميييا يييييرجح نحميييان شيييياي )المعسيييكر الصييييايوني( ع ييييو الكنيسييي  وع ييييو لجنييية الصارجييييية وااميييين 
سرائيل  كامل عالقاتاما الدبلوماسية قريبا. البرلمانية أن تستعيد تركيا وا 

لكن شاي يؤكد في رده عليز سيؤال لييلج ير  ني  أن التحيوت  الكبيير  فيي الشيرق ااوسيط دفعي  تركييا 
سرائيل إليز التلياهم، باإل يافة للمصيلحة المشيتركة الكامنية فيي ال يا  الطبيعيي، م ييلا أنيط قفيي ميا  وا 

 ايال  مامة ل    بدت من رفع الحصار فوراق.يتعلق ب    أتوقع أن يتم اتتلاق علز سلة تس
وفيي ضلييح يتليق شيياي ميع مسييؤول سياسيي إسييرائيلي أكيد أن مطلييب تركييا برفييع الحصيار عيين  ي   هييو 

 ااكثر إشكالية بالنسبة إلسرائيل كونط نةطة الصال  ااساسية بين البلدين.
إن إسيييرائيل ت تنيييوي رفيييع إلضاعييية الجييييش الييييوم  -ليييم يلصيييح عييين هويتيييط-وقيييال المسيييؤول اإلسيييرائيلي 

الحصيار البحيري عين الةطيياع، وهيي معنيية بلحييص احتميال أن تكتليي تركيييا بصطيوا  أصيرى لتصلييي  
 الحصار.

 بنود مخفية
ولم يلاجأ سلير إسرائيل ااسبق في أنةر  ألون ليئيل بالتلاهم مع تركيا بشأن مسألة مرمير  بعيد اعتيضار 

بو ييوي تتعلييق بمسيتةبل الحصييار علييز  يي  ، معتبييرا أن  سيابق لاييا، ويييرجح أن هنيياح بنيودا لييم تكشيي 
   وط حركة حماس علز أنةر  من شأناا الدفع نحو إعاد  النظر في حجم وشد  الحصار.

وردا علييز سييؤال للج ييير  نيي  يييرى ليئيييل أن المركييب ااهييم والمليياجئ بييل والييدراماتيكي فييي التلاهمييا  
 ائيل إلز تركيا.المعلنة هو بدء ملاو ا  بشأن مد صط  ا  من إسر 

ويؤكد أن اليدولتين بحاجية لصيلةة ال يا  بعيد تيردي عالقيا  تركييا ميع روسييا التيي ت ودهيا حتيز اآلن 
ميين ال يييا  المسييتورد، وحاجيية إسيييرائيل إلييز حييل لمشيييكلة تصييري  كميييا  ال يييا  الكبييير  التيييي  %60بييي

 اكتشلتاا في عرض البحر.
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مييا  سييريعة تعيييد المييياه إلييز مجارياييا علييز أسيياس ولييضا يييرجح ليئيييل أن تتوصييل إسييرائيل وتركيييا لتلاه
 مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة حةيةية.

دور ليبرميان مين أن اتتلياق ميع تركييا سييلحق  يررا جيبالمةابل، حضر و ير الصارجيية السيابق النائيب أفي
تركييييا  ويصشيييز ليبرميييان أن يميييس اتتلييياق ميييع سياسييييا بإسيييرائيل، واصيييلا إيييياه باتنتايييا ي و يييير الحكييييم.

 علييزبعالقيا  إسييرائيل وروسيييا واليونييان وقبييرص ومصيير، وأ ييا  فييي صييلحتط علييز فيسييبوح قيصييعب 
 رؤية أردو ان يتصلز عن مطالبط بشأن    ، وكل موطئ قدم لتركيا هناح سيأتي علز حساب مصرق.

ى سيكاناا لكن و ير الصارجية ااسبق يوسي بيلين أشاد باتتلاق، وقال للج ير  ن  إن تركيا دولة كبر 
مسلمون، وهي ع و  في حل  شمال ااطلسي، وقلدينا أعداء مشتركون وهضا يعني أن لالتلاق معاا 

 ق.استراتيجيةأهمية 
 21/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : تغير المناخ سيؤدي إلى تدمير االقتصاد اإلسرائيلي"يديعوت أحرونوت" .14

لمنياخ سييؤدي إليز اناييار اقتصياد الدولية العبريية فيي حضر  دراسة إسيرائيلية، مين أن ت ّيير ا : الناصر 
 2055وقال باحثون إسرائيليون، إنط من المتوقع تباطؤ نمو اتقتصاد حتز عام    ون ب عة عةود.

 بسبب ت ّير المناخ، مشيرين إلز أنط سينكمش بشكل كبير بحلول نااية الةرن الحالي.
العبريييية، ييييوم اتثنيييين، إليييز أن قإسيييرائيل  نيييو وأشيييار  الدراسييية التيييي نشيييرتاا صيييحيلة ييييديعو  أحرو 

سيييتواجط مشييياكل كبيييير  فيييي ظيييل توقيييع ارتلييياع درجيييا  الحيييرار  مسيييتةبالق، فيميييا توقعييي  أن يبليييغ النييياتج 
في المائة عّما  70إلز  60، نسبة أقل من 2100المحلي اإلجمالي لللرد في الدولة العبرية بحلول عام 

 بيعي، دون أي ت يير في المناخ.كان من الممكن أن يكون في الو ع الط
وبحسب الدراسة، فةد أظاير  دراسيا  سيابةة أن البليدان التيي تعياني مين درجية حيرار  عاليية ت يّرر  
اقتصادياتاا، في حين أن البالد المعتدلة وااقل حرار  لم تعاني من أي  رر مين هيضا الةبييل، مشيير  

 الما ية. 50حداة في السنوا  الي بلدًا حول اا 166إلز أن الدراسة جمع  بيانا  من 
 21/12/2015قدس برس، 

 
 الماضي  / أكتوبرطفاًل منذ تشرين أول 26شهيدًا بينهم  129": "القدس .15

سيدا  برصاص قوا  اتحتالل وأصيب  6طلاًل وطللة و 26مواطنًا بينام  129استشاد : رام هللا
المعدني الم ل  بالمطاط بالرصاص  1145بالرصاص الحي و 1,663آصرون، بينام  15,078
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مواطنين بالرصاص المعدني وعولجوا ميدانيًا، وضلح منض  1,906عوجلوا داصل المشافي، فيما أصيب 
 355وأصيب  الما ي الضي شاد اندتع الابة الشعبية ااصير . / أكتوبرولاابداية شار تشرين 

وطنين عليام بال رب المبري، مواطنًا بالر وض والكسور نتيجة اعتداءا  قوا  اتحتالل والمست
مواطنًا باتصتناق نتيجة ال ا   9,971وأصيب  آصرون بالحروق صالل المواجاا . 38فيما أصيب 

 المسيل للدموع.
 21/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 ألف يتيم من تلقي كفاالتهم بحظر الحركة اإلسالمية 23حرمت  "إسرائيل"كمال الخطيب:  .16

قال نائب رئيس اللرع الشمالي للحركة اإلسالمية، كمال الصطيب، إن قرار :  ولاانا –الةدس 
 أل  يتيم فلسطيني من تلةي كلاتتام المالية. 23إسرائيل بحظر الحركة، حرم 

مؤسسة اإل اثة التابعة للحركة اإلسالمية في قوأو ح الصطيب في تصريح هاتلي مع اانا ول أن 
دوترًا أمريكيًا، شاريًا، في كل  40لة مالية، لكل يتيم، بالحد اادنز إسرائيل، كان  تةوم بصر  كلا

 ق.من ال لة ال ربية، والةدس، وقطاع    
حظر اللرع الشمالي للحركة قمن الشار الما ي،  16وكان  الحكومة اإلسرائيلية، أعلن  يوم 

 .قاإلسالمية في إسرائيل، واعتباره تنظيمًا محظوراً 
بل ل هللا، كافة الكلات  كان  ُتدفع من الللسطينيين في قمؤسسة قال: وعن مصادر تمويل ال

 .قيتيمًا لكل واحد فيام 30الداصل، حية كان يكلل بعض ااصو  
وعن الطريةة التي يمكن سد هضه اللجو ، بّين الصطيب أن هناح دعو  ا نياء اامة بمساعد  هضه 

المرحلة المةبلة إلز إ الق هضه اللجو  الصطير  ااسر، كما أن كثيرًا من أهل الصير سيسعون في 
 بةدر المستطاع، دون أن يضكر م يدًا من التلاصيل باضا الشأن.

 22/12/2015القدس العربي، لندن، 
 
صعبة واالحتالل يجدد عزل أسير لستة  في جلبوع يعيشون أوضاعاً  أسير 600هيئة األسرى:  .17

 أشهر
شؤون ااسرى والمحررين إن المعتةلين في سجن جلبوع  فادي أبو سعدى: قال  هيئة - رام هللا 
يعيشون أو اعا صحية وحياتية صعبة نتيجة الاجمة التي تشناا إدار  السجون عليام  601وعددهم 
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وسعياا الدائم لالنتةام منام والت ييق عليام. باإل افة إلز اتكتظاظ الشديد في أقسام السجن كافة، 
وأو ح  الايئة أن معانا  ااسرى المر ز  لمتواصلة بحق أبناء شعبنا.نتيجة اتعتةات  الكثير  وا

تتلاقم حية ت توجد في السجون رعاية صحية وت يتم التعامل مع الحات  المر ية بجدية. وما يةدم 
لام ليس أكثر من مسكنا  روتينية التي ت ملعول لاا سوى تايئة البيئة المناسبة لاضه اامراض 

 ار و ياد  ااوجاع واآلتم التي أصبح  ترافق ااسرى علز مدار الساعة.للنمو واتنتش
في   ون ضلح جدد  مصابرا  اتحتالل قرار الع ل اتنلرادي بحق ااسير موسز صوفان لستة 
شاور إ افية علمًا أنط مع ول منض عامين ونص . وأشار نادي ااسير الللسطيني إلز أن اتحتالل 

تاديده امن ق و قمل  سريقااسير صوفان كل ستة شاور بضريعة وجود  يجدد قرار الع ل بحق
في حال وجوده في ااقسام العادية، م يلًا أنط يجبره علز التوقيع علز ورقة كل ثالثة شاور  قالدولة

 تحرمط من  يار  عائلتط.
جراحية وأ ا  النادي أن صوفان مصاب بورم سرطاني بار  في العنق منض سنوا  ويحتاج لعملية 

عاجلة تستئصالط. إ افة إلز معاناتط من الديسح والتاابا  في اامعاء ومشاكل في المعد  
عامًا( من طولكرم وكان  سلطا  اتحتالل قد اعتةلتط عام  41صوفان )والبطن. يضكر أن ااسير 

 عامًا. 12وحكم  عليط بالسجن المؤبد و 2003
 22/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 بينهم فتاتان في الضفة مواطناً  26 حتالل تعتقلقوات اال .18

مواطنًا بينام فتاتان، وضلح  26 شمل قوفاق: شن  قوا  اتحتالل، أمس، حملة اعتةات   - اايامق
صالل عمليا  دهم واقتحام في محافظا  بي  لحم، والصليل، ورام هللا والبير ، والةدس، وطولكرم، 

 وقلةيلية. 
وفي ، اعتةل  قوا  اتحتالل شابًا من مصيم الدهيشة، جنوب بي  لحمفلي محافظة بي  لحم، 

وفي محافظة رام هللا ، مواطنًا بينام فتاتان من بلد  يطا 12محافظة الصليل، اعتةل  قوا  اتحتالل 
وفي محافظة الةدس اعتةل  قوا  اتحتالل سبعة مواطنين ، والبير ، اعتةل  قوا  اتحتالل مواطنين

ووفي محافظة طولكرم، اعتةل  قوا  اتحتالل ثالثة ، ةدس معظمام من ااطلالمن مدينة ال
 مواطنين.

 عاما(. 22وفي محافظة قلةيلية، اعتةل  قوا  اتحتالل من قرية الجي  المواطن  ر ام يمين )
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 كما اعتةل  قوا  اتحتالل مساء أمس، فتا  مةدسية من البلد  الةديمة من الةدس المحتلة.
عامًا( من سكان شعلاط  15اعتةل  فتا  مةدسية )قة اتحتالل في بيان أصدرتط، أناا وادع  شرط

 .قشمال الةدس، لحيا تاا علز سكين في حةيبتاا
 22/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 ضغط جماهيري إلنهاء االنقسام إلىسياسيون وحقوقيون يدعون  .19

أهمية تلعيل ال  ط الشعبي والجماهيري  أكد برلمانيون وممثلو منظما  أهلية وحةوقيون علز :   
في كل من ال لة ال ربية وقطاع    ، للصروج من دائر  اتنةسام السياسي والتشريعي، والعمل علز 

محمود عباس في ال لة  رئيس السلطة الللسطينيةمراجعة كافة الةرارا  بةوانين الصادر  عن 
 وحتز اآلن. 2007مانية في قطاع     منض العام ال ربية، والةوانين الصادر  عن كتلة قحماسق البرل

وشددوا صالل مؤتمر لشبكة المنظما  ااهلية بعنوان قرؤية منظما  المجتمع المدني اتجاه 
نااء اتنةسام السياسي،  المصالحة الةانونية والتشريعيةق علز أن الرهان علز تحةيق الوحد  الوطنية وا 

ان علز المت يرا  الدولية واإلقليمية، مطالبين مؤسسا  ر م عدم جاه يتط، أف ل بكثير من الره
المجتمع المدني وكافة ااطر النسوية والشبابية والجمعيا  وااح اب بالعمل علز تعبئة الجماهير 

 وتحريكاا.
 21/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 خمسة أشهرشابًا عن القدس ل يبعداالحتالل  .31

اتحتالل بعد ظار امس، قرارًا بإبعاد الشاب سامر أبو عيشة  وكات : أصدر  سلطا  -الةدس 
 شاور. 5عن مدينة الةدس بشكل كامل، مد  

وادعز ما يسمز قائد  وصدر الةرار بالر م من أن أبو عيشة من سكان البلد  الةديمة في الةدس.
إلسرائيليق أن المنطةة الداصلية في جيش اتحتالل يوئيل سطريح في بيان صدر باسم قجيش الدفاع ا

 هضا الةرار ق روري للحلاظ علز أمن الدولة وسالمة المجتمع والحلاظ علز النظام العامق.
عامًا(، ناشط اجتماعي وسياسي، تعرض لالعتةال عد  مرا  بتامة  29يضكر أن الشاب أبو عيشة )
 التحريض ومةاومة اتحتالل.

 22/12/2015األيام، رام هللا، 
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 نرفض شروط االحتالل بتحديد موعد دفن جثامين الشهداء: الشهداءلجنة أهالي  .32
وفا: أكد الناطق باسم لجنة أهالي الشاداء بمحافظة الصليل رائد ااطرش، رفض أهالي -رام هللا 

بتحديد موعد دفن جثامين الشاداء المحتج    اإلسرائيليشاداء المحافظة، شروط سلطا  اتحتالل 
 لياًل.

شاداء في المحافظة أجمعوا علز رفض الشروط اإلسرائيلية بصصوص وقال ااطرش، إن أهالي ال
 تحديد موعد دفن جثامين ضويام، مؤكدين إصرارهم علز دفنام ناارًا.

تراجع عن تسليم جثمان الشايد  المسنة ثرو  الشعراوي، بعد أن أبلغ  اإلسرائيليوكان اتحتالل 
شايدًا من مدينة  20تحتج   اإلسرائيلياتحتالل  يضكر أن سلطا  عائلتاا نيتط تسليم جثماناا الليلة.

 الحالية. اتنتلا ة الشعبيةالصليل استشادوا صالل 
 22/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 بحرية االحتالل تعتقل عددًا من الصيادين من بحر بيت الهيا .31

بالة بحر بي  ، عددًا من الصيادين قأمسمساء  اإلسرائيلياعتةل  بحرية اتحتالل  اايام: –    
وأفاد  مصادر محلية، أن من بين المعتةلين قأحمد جمعة  ايدق وقوسام  تهيا شمال قطاع    .

 .أسدودفتحي السلطانق، مشير  اتحتالل استولز علز مراكبام واقتادهم إلز ميناء 
 تلكاتام.بين اللينة وااصرى باتعتداء علز الصيادين، ومصادر  مم اإلسرائيليةهضا وتةوم ال وارق 

 22/12/2015األيام، رام هللا، 
 
 رمز لالحتجاج الفلسطيني التميمي" عهد" .33

التلل يون اللرنسي، والز من لم يكن قد سمع باا من العرب  إلزوصل  أصبارها : ندى اا هري
 المةيمين في فرنسا.

ااول فتا  ص ير  ُوصل  قكرم  اتحتجاج الللسطينيق، ظار  في تحةيق تلل يوني ربما يكون 
 ق في نشرتاا اإلصبارية المسائية.2فرنسيًا، بثّتط محطة قفرانس 

صالل شاور قليلة، بات  هضه الشابة قشعارًاق للة ية الللسطينية في مةاومتاا الجيش اإلسرائيلي، 
ق(، 1يةول تةرير المحطة اللرنسية العامة )الثانية في نسبة المشاهد  بعد المحطة الصاصة قتي أ  

 ن ال لة ال ربية.الضي بّة م
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ُعر   صورتاا قالشاير ق التي أصبح  بل لاا رم ًا، وهي قبصصالتاا المجعد  الشةراءق ترفع 
 قب تاا في مجاباة جنود اتحتالل، تلح الصور  التي دار  العالم.

سنة. وصالل تلح السنوا ، داوم  اليافعة  14من عمرها، واليوم تبلغ  11حيناا، كان  في الي
عاد تميمي، علز اتعتراض في قالنبي صالحق الةريبة من رام هللا، علز الوجود  الللسطينية
 اإلسرائيلي.

ق، بأن اإلسرائيليين قيجب أن يعرفوا أننا لن نستسلمق. هضه المواجاة مع 2تصّري باعتداد لي قفرانس 
ي ااحجار الجيش اإلسرائيلي شار  الشابة في المنطةة، كما يةول تةرير المحطة، إناا مةاومة رم

أمام الةنابل المسيلة للدموع، مةاومة الصراخ. تصرخ اللتا  بالجندي الضي يبتسم لاا  ير عابئ تمامًا 
بصيحتاا: قأنا أقوى من أي جنديق! يمشي وهي تتبعط وتلحق بالجنود، ت تتردد بتسديد ال ربا  

ق، يعلق المراسل. في فيديو لام، وتبدو كأناا أدرك  تمامًا قكي  يمكن اتستلاد  من وجود اإلعالم
آصر، كان  كأناا تنتظر الكاميرا لتبدأ ببّة   باا، ولتصرخ في وجط الجندي: قماضا تلعل هنا؟ هل 

 تستطيع أن تةول لي ماضا تلعل هنا؟ق.
 22/15/2015الحياة، لندن، 

 
 منظمة فلسطينية تغيث الالجئين السوريين في اليونان"... متطوعون من أجل اإلنسانية" .34

وديع عواود : يستجيب عشرا  المتطوعين من فلسطينيي الداصل لنداء جمعية صيرية  -الناصر  
محلية ويشاركون في إسعا  الالجئين السوريين اللارين من المو  في وطنام لليونان في طريةام 
ن للمجاول. وهضه هي الجمعية العربية ااولز التي تعمل بشكل منظم في استةبال الالجئين السوريي

في الدول ااوروبية بشربة ماء وحبة دواء وبكلمة دافئة كما يؤكد عصام داوود مدير ومؤسس 
  الجمعية قمتطوعون من أجل اإلنسانيةق. 

وتبعة هضه الجمعية بالعشرا  من ااصصائيين النلسيين والعمال اتجتماعيين والمترجمين 
 نسانية للسوريين وبةية الالجئين. والمتطوعين بورديا  متواتر  لتةديم العون واإل اثة اإل

 22/12/2015القدس العربي، لندن، 
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 قاصرات تسعبينهن  50عدد األسيرات يصل إلى : نادي األسير .35
 45الحالة الصحية للجريحة عبلة العدم ) إنقال محامي نادي ااسير الللسطيني أحمد صيام : رام هللا

، ما  ال  صطير ، واناا مادد  بلةدان رائيلياإلسسنة( التي أصيب  أول من أمس برصاص الجيش 
 اإلسرائيليةعبلة أصيب  بأعير  نارية في الرأس والوجط، وان السلطا   أنعيناا اليمنز. وأ ا  

 أصدر  مضكر  اعتةال بحةاا بتامة محاولة طعن جنود.
 قاصرا ، بتامة الةيام بمحاوت  طعن.  9فلسطينية، بينان  امرأ  50 اإلسرائيليةوتعتةل السلطا  

 22/15/2015الحياة، لندن، 
 

 األقصى مجدداً تقتحم المسجد  مجموعات من المستوطنين .36
اقتحم  مجموعا  من المستوطنين وما يسمز قطالب اجل الايكلق، المسجد : وكات الصليج، ال

 ل.ااقصز المبارح من باب الم اربة بحراسة قو  صاصة من قوا  اتحتال
ونلض عدد من المةتحمين عبر مجموعا  ص ير ، جوت  استل ا ية في ااقصز المبارح، وتصدى 

 لام المصلون بالاتافا  وصيحا  التكبير.
وكان  أكثر من مجموعة من منظما  قالايكل الم عومق دع ، إلز تنظيم اقتحام جماعي للمسجد 

 واقع اإلعالمية التابعة للمستوطنين.ااقصز المبارح، عبر وسائل التواصل اتجتماعي، والم
في الوق  نلسط، واصل  قوا  اتحتالل منع العشرا  من النساء والطالبا  من الدصول إلز و 

المسجد ااقصز صالل فتر  اقتحاما  المستوطنين، ف اًل عن استمرار اإلجراءا  المشدد  واحتجا  
 بطاقا  النساء والشبان صالل دصولام للمسجد ااقصز.

 22/12/2015خليج، الشارقة، ال
 

 أردني يضربان عن الطعام في معتقالت االحتاللو  فلسطيني :هيئة شؤون األسرى .37
رائد تفي: حث  هيئة شؤون ااسرى والمحررين الللسطينية، المجتمع الدولي والمنظما  الحةوقية  -    

مستشلز الرملة اإلسرائيلي  علز التدصل العاجل إلنةاض حيا  أسيرين م ربين عن الطعام ومع ولين في
هما: عبد هللا أبو جابر ومحمد الةيق. وقال  الايئة في بيان أمس، إن الو ع الصحي لرسير ااردني 

تشرين الثاني الما ي، أصبح صطرًا جدًا، حية نوفمبر/  8عبد هللا أبو جابر الم رب عن الطعام منض 
ة للصطر الشديد. وقال  الايئة: إن الحالة تدهور و عط الصحي بشكل كامل وأصبح  حياتط معر 
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الصحية لرسير الصحلي محمد الةيق أصبح  صعبة نتيجة استمرار إ رابط عن الطعام  د اعتةالط 
اإلداري اربعة أشار، وهو من سكان الصليل بال لة ال ربية، ويصوض إ رابًا ملتوحًا منض الثاني من 

 الشار الجاري.
 22/12/2015الخليج، الشارقة، 

 
 لـ"انتفاضة القدس" 81أكثر من خمسين إصابة في اليوم الـ : الهالل األحمر الفلسطيني .38

ول/ ديسمبر، مواجاا  مع قوا  ااكانون  20ااحد يوم تنتلا ة الةدس،  81شاد اليوم الي 
نةطة تماس بال لة ال ربية ومدينة الةدس والداصل الللسطيني المحتل  16اتحتالل اإلسرائيلي في 

 .48ام ع
وقال  جمعية قالاالل ااحمر الللسطينيق في حدية لوكالة ققدس برسق إن المواجاا  مع اتحتالل 

 فلسطينيًا بجراي مصتللة. 51أسلر  عن إصابة 
وأو ح  المصادر الطبية أن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وصمسة بالعيارا  المعدنية 

 لة اصتناق بال ا  المسيل للدموع.حا 42الم للة بالمطاط، باإل افة لي 
 21/12/2015، قدس برس

 
 ندوة فكرية في لندن حول إدارة العالقات الفلسطينية الداخلية .39

دعا المنتدى الللسطيني في بريطانيا إلز ح ور لةائط اللكري الشاري الثالة مساء الثالثاء والضي 
 ج للحالة العربية الراهنةق.سيكون بعنوان: قإدار  العالقا  الللسطينية الداصلية كنموض

وسيحا ر في اللةاء محمد صوالحة، المحلل والصبير في الشؤون الللسطينية، وعبد الباري عطوان، 
رئيس تحرير موقع قرأي اليومق اتلكتروني، والصبير في الشؤون الللسطينية، وماهر عثمان، الصحلي 

 لصحافة المكتوبة.الللسطيني المعرو  والضي عمل في اإلضاعة والتلل يون وا
وضكر  دعو  و عاا المنتدى الللسطيني اليوم اتثنين، وأرسل نسصة مناا لي ققدس برسق، أن اللةاء 
سيناقش فجو  الثةة بين الكل الللسطيني وآليا  جسرها، والةواعد الصلبة للبناء الوطني، واللعبة 

اجاة اتنسداد السياسي الداصلي، في سياق التأثير علز صانع الةرار، وسبل مو  واإلقليميةالدولية 
 والتنا ت  الممكنة من أجل التعايش المشترح داصليًا.

 21/12/2015، قدس برس
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 منذ بدء االنتفاضة فلسطينياً  ومعلماً  طالباً  20وزارة التربية والتعليم: االحتالل قتل  .41
رائيلي لوق  انتااكاتاا طالب  و ار  التربية والتعليم الللسطينية، بال  ط علز سلطا  اتحتالل اإلس

ثارتاا عبر  المتواصلة  د المسير  التعليمية الللسطينية، والعمل علز ف ح قالممارسا  التعسليةق وا 
 وسائل اإلعالم والةنوا  السياسية والدبلوماسية.

طالبًا، باإل افة  19ورصد  الو ار  الللسطينية، في تةرير صادر عناا، يوم اتثنين، استشااد 
 احد يعمل في الو ار ، صالل شاري تشرين أول/ أكتوبر، وتشرين ثاني/ نوفمير الما يي ن.لموظٍ  و 

معلمًا،  33طالبًا و 462وأشار التةرير الرسمي، والضي تلة  ققدس برسق نسصة منط، إلز إصابة 
مبينة أناا تنوع  ما بين الرصاص الحي والمطاطي وال رب المبري واستنشاق ال ا  المسيل 

 للدموع.
 17طالب وطالبة وتسعة معلمين، إلز جانب احتجا   102ووفةًا للتةرير، فةد بلغ عدد المعتةلين 

 طالبًا وطالبة. 21معلمًا ومعلمة و
مدرسة تعر   تعتداءا ، تنوع  أشكالاا ما بين ال رب المبري علز  45ولل  التةرير، إلز أن 

طالق الةن ابل المسيلة للدموع والةنابل الصوتية ورش المعلمين والطلبة واقتحام ساحا  المدارس، وا 
طالق الرصاص الحي والمطاطي صوب المدارس وال ر  الصلية.  المياه العادمة وا 

 21/12/2015، قدس برس
 

 آالف مريض بحاجة ماسة للسفر لتلقي العالج أربعةالصحة بغزة: وزارة  .42
آت  مريض بحاجة  أربعةن، إن    : قال الناطق باسم و ار  الصحة ب    أشر  الةدر ، يوم اتثني

ماسة للسلر بشكل عاجل لتلةي العالج في الصارج. وأو ح الةدر  صالل وقلة اطباء وعاملين بالو ار  
ومر ز أمام معبر رفح البري، أن أعداد المر ز الضين يحتاجون للسلر ي داد بشكل كبير، مشيرا إلز 

للعالج في الصارج وأن البوابة الوحيد  أمامام  أن  البيتام ممن يعانون من أمراض مستعصية وبحاجة
للسلر معبر رفح، بسبب اإلجراءا  اإلسرائيلية المشدد  علز معبر قإير ق. وناشد الةدر ، السلطا  
المصرية من اجل فتح المعبر لتسايل حركة سلر المر ز والسماي للوفود التي تةدم معونا  طبية 

 بالدصول ل   .
 21/12/2015دس، ، القموقع صحيفة القدس
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 وظروفها وفرصها القدس انتفاضةملف حول : "سياسات"معهد  .41
من فصلية سياسا ،  م بين  34رام هللا: صدر عن معاد السياسا  العامة برام هللا حدية العدد 

الجماهيرية التي تشادها اارا ي الللسطينية وتناقش  اتنتلا ةدفتيط قراءا  معمةة ت يء علز 
ا وصصوصيتاا مةارنة مع اتنتلا تين السابةتين، إلز جانب ما يحيط بظرو  صللياتاا وآفاقا

قليمااندتعاا من مالبسا  محليا   .وا 
وي م العدد مجموعة دراسا  تثري النةاش في بعض المللا  العامة والسياسية، حية يلتتح العدد 

ة بين السياسة وااصالق بدراسة للدكتور بسام عوي ة من جامعة بير ي  بعنوانق الصطابا  اإلعالمي
 قراء  في قناتي قااقصزق وقفلسطين اليومقق. - في الل ائيا  الح بية الللسطينية

وتكمن أهمية الدراسة في أناا تةدم مساهمة في إعاد  فصل المجال اإلعالمي عن السياسي، باد  
فيط المعلومة عن  المساهمة في التلكير في العوائق التي تحول دون التةدم بمشروع إعالمي تُلصل

 الرأي.
الحالية، وما تمثلط من استعاد  للروي  اتنتلا ةوفي العدد دراسة للباحة عبد ال ني سالمة حول 

التي من صاللاا يمكن اتستدتل علز مةوما  صمودها  اتنتلا ةالكلاحية، إض تناقش سما  
ة تساهم في فام بعض السما  وممكنا  تراجعاا، وتةدم قراء  سسيولوجية واقتصادية وثةافية عمية

 التي مي   اللئا  اتجتماعية المنصرطة في الابة ومالمحاا.  
 22/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 اإلسرائيلييدعو لعدم تجاهل اإلرهاب " األردني "الوحدة الشعبية .43

الدولة  الدول المتحاللة  د اإلرهاب بعدم تجاهل إرهاب ااردني طالب ح ب الوحد  الشعبية: انعمّ 
ق اتنتلا ة الباسلة،  أمس،في بيان لط  ،الح ب وحيا الضي تمارسط إسرائيل بحق الشعب الللسطيني.

كما طالب بتشكيل  وأكد أن صيار المةاومة بكل أشكالاا هو الصيار الرئيسي في مواجاة اتحتالل.
عاد  اتالشعبي المةاومقياد  وطنية موحد  تةود اللعل  نااء اتنةسام وا  عتبار لمنظمة التحرير ، وا 

وأكد تأييده لمحاربة اإلرهاب قفعاًل ت قوًت وشعارا ، لكنط طالب بعدم  الللسطينية وبرنامجاا الوطني.
 تجاهل إرهاب الدولة المنظم الضي يمارسط الكيان الصايوني بحق الشعب الللسطيني منض عةودق.

 22/12/20154، الغد، عّمان
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 تنظيم حملة تضامن دولية مع المسجد األقصىمجلس النقباء يدعو ل :انعمّ  .44
دعا رئيس مجلس النةباء، نةيب الماندسين الماندس ماجد الطباع إلز تنظيم أوسع حملة : انعمّ 

ت امن عربية إسالمية ودولية مع المسجد ااقصز المبارح والمدافعين عنط والواقلين في ساحاتط 
الرامية إلز  وني عنط ومنعط من تحةيق أهدافطوقلة صمود مشرفة، لحمايتط وك  يد الكيان الصاي

تةسيمط مكانيا و مانيا. وطالب المجلس الحكوما  العربية ومؤسسا  المجتمع الدولي وعلز رأساا 
 واإلنسانمجلس اامن الدولي بتحمل مسؤولياتاا ااصالقية والةانونية في توفير حماية للمةدسا  

 حةط وقيام دولتط علز ترابط الطاور. الللسطيني والتحرح لرفع الظلم عنط ونصر 
وحضر من استلراد اتحتالل الصايوني بااسرى في سجونط وت ييق الصناق عليام في ظل انش ال 

 بثورتط.الشارع العربي بمشاكلط وانش ال الشارع الللسطيني 
وأكد المجلس في تصريح صحلي أن علز الحكومة أن يكون لاا رد حا م علز كافة الممارسا  

صايونية، يناي اتعتداءا  بشكل فوري ويمنع وقوعاا مستةبال، يبدأه بطرد سلير الكيان ال
كبار ن ال الشعب? الللسطيني،  وا  القالصايوني من عمان  السلار .  وحيا المجلس بكل اعت ا  وا 

إلز رص صلوفام والوقو  بصالبة أمام ااعمال اإلجرامية التي? يةوم باا اتحتالل،  إياهمداعيا 
 مةدما أشد تعا يط ومواساتط اسر الشاداء.

 22/12/20154، ، عّمانالدستور
 
 يوزع مساعدات في غزة "39غزة " .45

( يتةدمام قائد المستشلز ومدير المستشلز 39قام  طواقم المستشلز الميداني ااردني     ):    
 اإلعاقةضوي  صاصااشوكسو  الشتاء علز عدد من  وطرود الصيراليوم بتو يع الكراسي المتحركة 

وكبار السن في مةر جمعية رعاية كبار السن وسط الةطاع باد  التصلي  من معاناتام ورسم 
 البسمة علز شلاهام.

 22/12/20154، ، عّمانالدستور
 
 الثالثة : االعتداءات المتكررة على األقصى والمقدسات أطلقت شرار االنتفاضةندوة في عّمان .46

، وقسو  اتجراءا  ااقصزعمليا  اتقتحام الصايوني للمسجد  ياد   أناجمع متحدثون علز 
تلجر اتنتلا ة  إلز أد الصايونية تجاه الشعب الللسطيني و ياد  عمليا  التنكيل واتعتةال 

اللجنة الوطنية في نةابة الماندسين  أقامتااوأ ا  المتحدثون في الندو  التي  الللسطينية الثالثة.
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وق  في  وأفرادهالشعب الللسطيني بكل مكوناتط  أناتنتلا ة لن تنكسرق ق أسبوعال راعيين  من 
 .ااقصزوجط اتقتحاما  المتكرر  لةطعان المستوطنين وتدنيسام للمسجد 

 أن إلز أشارسنينة  أبوبدوره، رئيس اللجنة الوطنية في نةابة الماندسين ال راعيين الماندس ياسر 
 أنمنا  إيمانالضكرى اتنتلا ة؛  إحياءعاليا  التي نلضتاا النةابة هضه الندو  هي استكمال لمجموعة الل

 الةادمة. لرجياليعلم ويدرس  أنهو جاد بشري صارق للعاد  يجب  إنماهضا الن ال 
انلجار ثور   إلز أد التي  ااسبابالباحة الدكتور احمد سعيد نوفل تحدة في بداية الندو  عن 

للسطيني للتنكيل المستمر بط في الحيا  اليومية و ياد  الحواج  رفض الشعب ال إلز، تفتا ااقصز
 التي يلر اا اتحتالل. اامنية

 وأفرادهالسبب الرئيسي للثور  الحالية هو رفض الشعب الللسطيني بكل مكوناتط  أنوشدد نوفل علز 
ره الللسطينيون للمسجد الضي يعتب وتدنيسامووقوفط في وجط اتقتحاما  المتكرر  لةطعان المستوطنين 
 مع اتحتالل. اامنيصطا احمر ت يةبل المساومة، ورف ام عمليا  التنسيق 

 22/12/2015، السبيل، عّمان
 
 تمنع عائلة األسير حماد من زيارته "إسـرائيل" .47

عالء حماد أن سلطا  اتحتالل قرر  منعام  ااردنيأكد   وجة ااسير : حمدان الحاج - انعمّ 
حجة أنام ممنوعون أمنيا بحسب ما أبل تاا محامية ااسير. وقال   وجة حماد من  يار   وجاا ب

 أناا ستستأن  الةرار الصادر من قبل اتحتالل.
 إدار يوم وأنااه بعد اتلاق مع  102لمد   2013وكان ااسير حماد قد أ رب عن الطعام عام 

حماد اعتةل بتاريخ  ااسيرأن مصلحة السجون بتأمين  يار  لعائلتط ومتابعة و عط الصحي. يضكر 
عاما بتامة التصطيط اسر جندي صايوني ومبادلتط بأسرى  12، وحكم بالسجن مد  24/11/2006

 حماس. اإلسالميةفلسطينيين، واتنتماء لصلو  حركة المةاومة 
 22/12/20154، ، عّمانالدستور

 

 القنطار"إسرائيل" لسمير على اغتيال  سنردّ نصر هللا:  .48
ن العام ليقح ب هللاق السيد حسن نصر هللا أن العدو اإلسرائيلي هو الضي نلض عملية ا تيال أكد اامي

قمن صالل عملية عسكرية صاصبةق، مشيرًا إلز أنط  قمةاومين سوريين آصرينقالةيادي سمير الةنطار و
إلز  قلسنا أمام عملية أمنية مبامةق. وأو ح أن العملية تم  عبر إطالق صواريخ دقيةة ومحدد 

 مبنز سكني كان يتواجد فيط الةنطار.
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وفي كلمة لط عبر شاشة قالمنارق صصصاا للحدية عن آصر المستجدا  السياسية واامنية، ت سيما 
هللا النص الضي كان قد قالط بعد ا تيال شباب المةاومة في  مناا مو وع ا تيال الةنطار، قرأ نصر

 اومة أن ترد أينما كان وكيلما كان وفي أي مكانق.، وفيط: قمن حق المة30/1/2015الةنيطر  في 
وقال: قإن سمير الةنطار هو واحد مّنا وقائد من مةاومتنا، وقد قتلتط إسرائيل يةينًا، ومن حةنا أن نرد 
علز قتلط بالمكان وال مان والطريةة التي نراها مناسبة، ونحن في ح ب هللا سنمارس هضا الحق 

وضّكر أن قالتاديد اإلسرائيلي للشايد الةنطار كان قائمًا  ضا ااساسق.والجميع عليط أن يعمل علز ه
 منض اليوم ااول إلطالق سراحط قبل أن يكون هناح أي حدية عن مةاومة شعبية في الجوتنق.

وانتةد قبعض اإلعالم البائس الضي حاول الةول إن المعار ة السورية هي التي نلض  ات تيالق، 
عائام صدمة إلسرائيل، ومع ضلح فاو كالم فاٍض وت دليل عليطق. وقال: تفتًا إلز أن قفي ا التاديد قدِّّ

اإلسرائيلي كان قائمًا  د ااخ سمير، فاو كان يعيش في قلب هضا التاديد، ونأس  ان حكوماتنا 
هي التي تسامح مجا ر إسرائيل، ولكن إسرائيل ت تسامح. ونؤكد في شكل قاطع وحا م تحميل 

 .ق تيال ااخ سمير الةنطار للعدو اإلسرائيليمسؤولية ا 
وكش  عن أنط عندما التةز بسمير الةنطار في المر  ااولز بعد صروجط من المعتةل قسألني ماضا 
لدينا وماضا يمكن أن أعمل، وقد عر   عليط صيارا  عد  مناا الجانب العسكري، وهو كان يةول 

اه  اي عملية عسكرية وليةاتل داصل فلسطين إنط صرج من فلسطين ليعود إلياا، وقال إنط ج
هللا إلز أن قالةنطار  وأشار نصر ويستشاد، وأنط شر  لي أن أكون مةاومًا ومةاتاًل في المةاومةق.

كان عاشةًا لة يتط ومستعدًا للت حية وت يتصيل العدو اإلسرائيلي أنط با تيال سمير الةنطار والةاد  
أو ستتصلز اامة وااجيال عن فلسطين ومةاومة العدوق، تفتًا  أمثال سمير سيمنعنا من الت حية

 إلز أن همَّ سمير الةنطار كان دائمًا فلسطين وما يعانيط الشعب الللسطيني.
 22/12/2015السفير، بيروت، 

 
 : جماعات ضغط إسرائيلية وراء تغيير نظام أمريكي لإلعفاء من التأشيرةإيران .49

لصارجية اإليرانية يوم اتثنين إن جماعا  ال  ط اإلسرائيلية مسؤولة قال  و ار  ا: سام ويلكين-دبي
عن إجراء جديد أقره الكونجرس اامريكي وسيمنع ااشصاص الضين  اروا إيران أو يحملون الجنسية 

 اإليرانية من دصول الوتيا  المتحد  دون تأشير .
بح قانونا وينطبق أي ا علز العراق ووقع الرئيس اامريكي باراح أوباما اإلجراء يوم الجمعة ليص

وسوريا والسودان وُطري اإلجراء بعد هجما  شناا تنظيم الدولة اإلسالمية في باريس وهجوم في سان 
 برناردينو بوتية كاليلورنيا.
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وتةول إيران إن  ماا للةائمة ياد  إلز تةويض اتلاق نووي توصل  إليط مع الةوى العالمية ومن 
 متحد  في يوليو تمو .بيناا الوتيا  ال

وقال حسين جابري أنصاري المتحدة باسم الصارجية اإليرانية في مؤتمر صحلي نةلط التلل يون إن 
اإلجراء اامريكي أقر قتح    وط جماعا  ال  ط الصايونية والتيارا  المعار ة لالتلاق 

 النووي.ق
 21/12/2015، وكالة رويترز لألنباء

 
  بسبب "خارطة فلسطين بألوان علم إيران"نصر هللا ": انتقاد21عربي" .51

أعرب المئا  من رواد مواقع التواصل اتجتماعي، عن   بام؛ بسبب : باجس مؤيد - 21عربي
 وجود صارطة فلسطين بألوان علم إيران، صل  حسن نصر هللا، أثناء إلةائط صطابا مساء اتثنين.

وسطاا صور  سمير الةنطار، تدل علز واعتبر الناشطون أن قو ع الصارطة بألوان إيران، وفي 
 إفالس الح ب من ناحية كسب التعاط  من قبل الللسطينيين، إ افة إلز تبعيتط المطلةة إليرانق.

وطري الناشط الللسطيني علي الةدسي تساؤت وأجاب عليط، م ردا: قلماضا علم إيران ي طي صريطة 
رى الجميع يصعد علز ظار الة ية، فلسطين تش ل عاطلة الشعوب، فت ق يةفلسطين!!؟؟، ان 

 كأمثال هؤتءق.
رئيس المرصد ااورومتوسطي، رامي عبده، كتب في حسابط عبر قفيسبوحق: قلس  معتادا أن أدصل 
أي سجال قد ي ضي الصطاب الطائلي، لكن أن تكون صللية صريطة فلسطين بالعلم اإليراني، فاامر 

 ةق.مستل  لل اية، أر نا عربية فلسطينية صالص
وتابع الناشط هارون ال ير قائال: قو ع علم إيران علز صارطة فلسطين فيط إهانة لشعب ثائر، 

يران كضلحق.  قنطار ليس منكم، وا 
اإلعالمي العراقي سليان السامرائي، قال: قصارطة فلسطين بألوان إيرانية وفياا الةنطار، م حح 

 تحرير الةدسق. جدا، رهط المةاومة والمماتعة يريد إقناعنا أنط يريد
فيما قال الناشط حم   المّلوي: قت لي  صارطة فلسطين بالعلم اإليراني، مثل ل  توابي  الةتلز 

 اإليرانيين بالعلم اإليراني، معناها أن إيران قتل  الة ية الللسطينية بعد ال در بالمةاومةق.
قرارهم مستةال( تلوين صارطة وتساءل عبد الرحمن أبو العطا بةولط: قهل يستنكر السياسيون )إن كان 

 فلسطين بألوان علم إيران في صللية صطاب حسن نصر هللا، وبداصلاا صور  سمير الةنطار؟!ق.
 21/12/2015، "21موقع "عربي 
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  "داعش" وضدّ  "إسرائيلـ"من العرب يرفضون االعتراف ب %89المؤشر العربي:  .52
ق، أّن ال البية العظمز من المواطنين 2015 أظار  نتائج استطالع قالمؤشر العربي لعام: رام هللا
، كما وان نسبة مماثلة ترفض تنظيم قداعشق، فيما بإسرائيل( يرف ون اتعترا  %89)العرب 
 %34ممن شملام اتستطالع عن تةييم سلبي للثورا  العربية مةابل  %59من  تتأل  البية  أعرب 

 فةط وصلوها بأناا إيجابية.
ة عربية، هي موريتانيا والم رب والج ائر وتونس ومصر والسودان دول 12وشمل اتستطالع 

 سبتمبر. /وأيلولمايو  /أياروفلسطين ولبنان وااردن والعراق والسعودية والكوي ، جرى بين شاري 
في هضه البلدان أن إسرائيل والوتيا  المتحد  هما ااكثر تاديدًا  آراؤهممن المستطلعة  %67واعتبر 

 فةط يرون أن إيران هي ااكثر تاديدًا لرمن الةومي العربي. %10العربي، مةابل لرمن الةومي 
 بأن حل الة ية الللسطينية يعتبر أهم إجراء يجب اتصاضه للة اء علز قاإلرهابق. %18وقال 

  21/12/2015، القدس، القدسموقع صحيفة 
 
 طاع الخاص المغربي و"إسرائيل"ارتفاع قياسي في المبادالت التجارية بين الق: تقارير إسرائيلية .51

الرباط: قال  تةارير إسرائيلية إن المبادت  التجارية بين الةطاع الصاص الم ربي واإلسرائيلي واصل  
في المائة صالل الشاور اإلحدى  140نموها، منض بداية العام، وسجل  ارتلاعا قياسيا بل   نسبتط 

وأبان  اإلحصائية الرسمية    نلساا من العام الما ي.عشر  ااولز من العام الجاري مةارنة مع اللتر 
الصادر  عن المكتب المرك ي اإلسرائيلي لإلحصاء صالل الشار الجاري والتي نشرها الم رب، أن قيمة 

شارا من السنة الحالية، بل   ما  11ي المبادت  التجارية بين الطرفين في اللتر  الممتد  ما بين صالل ال
 مليون دوتر في اللتر  نلساا من العام الما ي. 13.2دوتر، مةابل  مليون 31.7يناه  

مليون دوتر في  1.2ماليين دوتر من الب ائع؛ مناا  10.9وأقدم  الشركا  الم ربية علز تصدير 
مليون دوتر إلز  20.8شار تشرين الثاني/ نوفمبر الما ي لوحده، في الوق  الضي تم استيراد نحو 

 . اية الشار نلسط
وقال سيون أسيدون، الناشط الحةوقي الم ربي المناهض للتطبيع مع إسرائيل، أن اتنتعاش الكبير 
سرائيل، صالل السنة الحالية، يعود، في جانب كبير منط، إلز  للمعامال  التجارية بين الم رب وا 

إلسرائيليين، الجرأ  التي أ حز يتمتع باا الموردون التجاريون الم اربة في تعاملام مع نظرائام ا
كميا  كبير  من  إن هناحمعتبرا أن حجم المعامال  بين الطرفين بدأ يسير نحو اترتلاع، وقال 

واردا  الم رب من إسرائيل تتم عن طريق شركا  وسيطة توجد مةراتاا في أوروبا، وفرنسا علز 
 وجط الصصوص.
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رق ااوسط، وراء كل من ااردن واحتل الم رب المرتبة الثالثة علز مستوى دول شمال إفريةيا والش
ومصر، ومتةدما علز موريتانيا، حية بل   قيمة قالمبادت  التجارية العربية اإلسرائيليةق، مجتمعة، ما 

 مليون دوتر. 386مليون دوتر، يسيطر فياا ااردن علز حصة ااسد بما يربو علز  515ي يد عن 
ر من الب ائع نحو إسرائيل في حين استورد مناا ماليين دوت 304وقام ااردن بتصدير ما ي يد عن 

مليون  121مليون دوتر، أما بالنسبة لمصر فةد بلغ حجم معامالتاا مع تل أبيب  82ما يناه  
مليون دوتر، في وق   81.4في المائة بةيمة  67دوتر، تمثل فياا الواردا  من إسرائيل نحو الةاهر  

فيما سجل  المبادت  مع موريتانيا من اتستةرار وبل    مليون دوتر 43.4صدر  ب ائع بةيمة 
مليون دوتر  1.3ماليين دوتر عبار  عن واردا  من الدولة العبرية و 3ماليين دوتر، مناا  4.3

 كصادرا  منتظمة.
 22/12/2015، القدس العربي، لندن

 
 إلسرائيليان أصدقاء لناجداًل: الدولة والشعب ا يثيرنائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا لتصريح  .53

إسماعيل جمال: أكد قعمر جليحق نائب رئيس ح ب قالعدالة والتنميةق الحاكم في تركيا،  –إسطنبول 
أن الدولة والشعب اإلسرائيليين أصدقاء لتركيا، في تصريح  ير معتاد أثار جدًت واسعًا داصل وصارج 

نةر  وتل أبيب تتلاق يناي اا مة البالد، ت سيما أنط يأتي في ظل الحدية عن قرب توصل أ
أتراح  مت امنين 10المتواصلة بين البلدين منض الاجوم اإلسرائيلي علز سلينة مرمر  التركية وقتل 

 كانوا بطريةام إلز قطاع    .
ولي الح ب الضي يترأسط رئيس الو راء أحمد داود ؤ من جاتط اعتبر ياسين أقطاي أحد نواب ومس

يق أنط قتلاجأ شصصيًاق من تصريحا  جليح، وأنط ت يتوافق معط فيما قال، في أو لو ليقالةدس العرب
حين اعتبر محللون سياسيون ليقالةدس العربيق أن هضه التصريحا  تأتي في سياق كسب الود 

تمام اتتلاق المتوقع.  المتبادل بين البلدين من أجل تسريع التةارب وا 
مساء ااحد علز هامش انعةاد لجنة اإلدار   تصريحا  جيلح في مؤتمر صحافي عةده  وجاء

المرك ية لح ب العدالة والتنمية بمةر الح ب في العاصمة أنةر ، حية أكد أنط لن يكون هناح أي 
تطبيع للعالقا  مع إسرائيل، ما لم تعتضر ااصير  عن هجوماا علز سلينة قمافي مرمر ق، وميا ليم 

 تيرفع حيصارهيا عن قطياع  ي  .
لنائب السابق للرئيس التركي والنائب في البرلمان عن ح ب العدالة والتنمية الحاكم ياسين وأبدى ا

أقطاي است رابط الشديد من تصريحا  نائب رئيس الح ب والناطق باسمط، قائاًل: قلةد تلاجئ  
يالطبع شصصيًا باضا التصيريح، باليةول أنيط ت ييوجد مشاكل بيننا وبين دولة إسرائيل  يير صحييح.. ب
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وقال أقطاي في تصريحا  صاصة ليقالةدس العربيق: قربما هضه اجتااد شصصي،  لنيا مشيكلة معايمق.
علز صعيدي الشصصي أنا ت استصدم هضا الصطاب، الياود ليسوا أعدائنا ولكننا نلرق بين الياود 

وأ ا :  والةدسق. واإلسرائيليين والمستوطنين الضين يحتلون اارا ي الللسطينية في ال لة ال ربية
قإسرائيل دولة أمر واقع في المنطةة، ونحن باللعل ليس لدينا مشكلة مع الشعب، لكن ت يعني ضلح 

 أنط ت يوجد مشاكل مع الحكومة اإلسرائيلية، وأنط ت يوجد مشاكل مع اتحتالل واتستيطانق.
قطاي علز أن بالده قما  ال  وحول الملاو ا  الجارية إلعاد  العالقا  بين أنةر  وتل أبيب، شدد أ

متمسكة بةو  بشروطاا وأهماا رفع الحصار أو تصليلط بالحد اادنز عن قطاع    ، باإل افة إلز 
 شرطي اتعتضار والتعويض المالي لشاداء وجرحز الاجوم اإلسرائيليق.

ائيلي وأو ح  مي صل  المصتصة بالشأن اإلسرائيلي أنط ومنض أسبوع تةريبا بدأ اإلعالم اإلسر 
بالتركي  علز العالقا  التركية اإلسرائيلية في ظل المحادثا  الدائر  بين الطرفين إلنااء علز ما 
يبدو ق ية سلينة مرمر ، صاصة بعد تصريحا  أردو ان التي قال فياا إن التطبيع مع إسرائيل 

النائب في  سيليد المنطةة. وأ اف  صل ، في تصريحا  صاصة ليقالةدس العربيق: قوبعدها تصريح
ح ب العدالة والتنمية عمر تشيلح، الضي قال فياا إن تركيا تعتبر الشعب اإلسرائيلي شعبًا صديةًا وان 
مشكلتاا مع الحكومة وسياساتاا تناقل  وسائل اإلعالم اإلسرائيلية التصريحا  التركية بحضر.. 

رد . بينما تصريحا  عمر أصض  علز أناا قم ا لةق إلسرائيل وتلة  ردودًا با أردو انتصريحا  
تشيلح نةل  في سياق الحدية عن مجريا  اتجتماعا  المكثلة التي تجري لتع ي  العالقا  

 وتحسيناا بعد أن تدهور  بسبب أحداة مرمر ق.
ورأ  صل  أن تصريحا  جيلح قليس  جديد  وت مست ربة بالنسبة للمجتمع اإلسرائيلي كونط كان 

تجتماعا  التي ت م اإلسرائيليين وااتراح لتع ي  العالقا  بالمللا  شصصية دائمة المشاركة في ا
 المصتللة حتز قبل أحداة مرمر ، منض أن استلم ح ب العدالة والتنمية الحكمق.

وللت  إلز أن قاإلعالم اإلسرائيلي يعتبر أن قمعج  ق علز وشح أن تحصل وأن موافةة إسرائيل علز 
تراجيدي في العالقا  مع تركياق، إت أنام يرون أن شرط رفع  دفع التعوي ا  هو بمثابة قتةدم

الحصار عن     ت بد أن يسةط صالل الملاو ا  بين الطرفين، أو ربما يتم اتتلاق علز بعض 
 التسايال  في     مةابل فرض قيود تركية علز ااسرى المحررينق.
مر جليح لم تأ  من فراغ.. تركيا المحلل السياسي التركي محمد أون ألمش اعتبر أن قتصريحا  ع

محتاجة إلسرائيل وتعمل من أجل التةرب إليااق، م يلًا: قت يعني هضا اامر التصلي عن ورقة 
حماس، تركيا دولة تلعب سياسيًا وستستمر باللعب بورقة حماس لل  ط علز إسرائيل إن كان  

من هضا اامر هي تركيا قالجماوريةق وأ ا  في تصريحا  صاصية ليقالةدس العيربيق: قالرابح  ضكيةق.
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والصاسر ااكبر هو شعوب الشرق ااوسط التي أصيب  بصيبة أمل كبير  وكضلح حركة حماسق، 
معتبرًا أن التوتر ااصير بين تركيا وروسيا دفع إسرائيل وتركيا لتسريع الملاو ا  من أجل إعاد  

 دد في المنطةة لتيأمين احتيياجاتاا من الطياقة.العالقا  بين البلدين قحية تحاول تركيا بناء حللاء ج
وقال: قتركيا تسعز لتوفير احتياجاتاا من ال ا  الطبيعي من إسرائيل وفي المةابل تبحة إسرائيل عن 
أسواق لل ا  الطبيعي في أوروبا مرورًا باارا ي التركيةق، لكنط شدد علز أن تركيا متمسكة 

 قبل تطبيع العالقا  مع إسرائيل. بشروطاا ومناا تصلي  الحصار عن    
 22/12/2015، القدس العربي، لندن

 

 رسميًا في الوثائق اليونانية "السلطة"بدل  "فلسطين"استخدام اسم  تقرر اليونان .54
عباس محمود مس أمام الرئيس أوكات : أشاد رئيس الو راء اليوناني الكسيس تسيبراس  -أثينا 

اليوم علز اتعترا  بدولة فلسطين، معلنًا أي ا استصدام اسم بتصوي  البرلمان اليوناني المةرر 
وقال تسيبراس إثر محادثا  مع عباس الضي يةوم ب يار  رسمية  فلسطين رسميًا في الوثائق اليونانية.

اثينا تستمر يومين قنحن مسرورون بان تت امن اول  يار  رسمية للرئيس محمود عباس مع تصوي  
 قرار اتعترا  بدولة فلسطينق. البرلمان الثالثاء علز

وأكد أن قاليونان ملت مة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحيا  ومستةلة وضا  سياد  علز أساس حدود 
 عاصمتاا الةدس الشرقيةق، بحية تكون قبلدا يتعايش بسالم مع إسرائيلق. 1967
في كل وثائق الدولة قكلمة فلسطين ستستصدم بدل كلمة السلطة الللسطينية  أنتسيبراس  وأعلن

 اليونانية، وهي رسالة ضا  طابع رم يق.
ويصو  البرلمان اليوناني في جلسة عامة الثالثاء علز قرار يدعو الحكومة الز تع ي  آلية 

 اتعترا  بدولة فلسطين.
فصور بالةول ان هضا التصوي  يرتدي اهمية صاصة انط تم تبنيط  أناق أمسوأ ا  تسيبراس 

 ح اب ااسبوع اللائ  في اللجنة النيابية المعنية.بإجماعق كل اا
ورحب الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس بالرئيس عباس، في مستال اللةاء بيناما، وأشار الز 

وأكد بافلوبولوس علز أن اليونان كان  وت  مدى الصداقة التي تجمع الشعبين اليوناني والللسطيني.
أن يكون متوافةا مع الةانون الدولي، وعلز ان الدولة الللسطينية  ت ال ت  ط إليجاد حل من شأنط

 يجب أن تكون مستةلة، قابلة للحيا ، كاملة السياد  و ير مج أ .
 22/12/2015األيام، رام هللا، 
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 فرص عمل في فلسطين يجادماليين دوالر إل خمسةيقدم منحة بقيمة  الدوليالبنك  .55
ماليين  5التنليضيين لمجموعة البنح الدولي، علز منحة بةيمة  وفا: وافق مجلس المديرين -واشنطن 

وأو ح البنح الدولي في بيان صحافي، أن مشروع  دوتر ترك  علز صلق فرص العمل في فلسطين.
ياد  إلز تحلي  استثمارا  الةطاع الصاص في قطاعا  ااعمال ق قالتمويل من أجل صلق الوظائ 
 فرص العمل.الواعد  عالية اتمكانيا  لصلق 

وأشار إلز أن المشروع سيصتبر مدى فاعلية التدصال  المالية المصتار ، وسيبدأ ضلح بمنحة مناظر  
لتع ي  صلق فرص العمل من صالل مساند  صناديق اتستثمار في الشركا  الناشئة التي تعمل حاليا 

تي تحةة  بمرور الوق ، في فلسطين. وستستليد سلسلة المشاريع من الدروس المستلاد  والمنج ا  ال
 وستعمل علز توسيع نطاق التصميم في اتجاه التمويل ااكثر كلاء .

وقال المدير والممثل المةيم للبنح الدولي في ال لة ال ربية وقطاع     ستين تو يور نسن، قإن 
توفير فرص العمل والوظائ  الجديد  من بين الة ايا ااكثر إلحاحا في فلسطين. وفي  ياب 

تثمارا  جديد  للةطاع الصاص، فإن إمكانا  صلق فرص عمل جديد  محدود . ومن ااهمية اس
بمكان تحديد طرق ووسائل جديد  إلحداة آثار تحويلية مستدامة علز سبل عيش الشعب الللسطيني 

 ر م صعوبة مناخ اتستثمارق.
 22/12/2015األيام، رام هللا، 

 
سرائيلاألمن يتقّدم على السياسة بين السلطة  .56  الفلسطينّية وا 

 عدنان أبو عامر
مع تواصل الاجما  الللسطينّية  ّد اإلسرائيلّيين منض أوائل تشرين ااّول/أكتوبر، تأصض اللجو  
سرائيل، بما فياا توجيط اّتااما  إسرائيلّية إلز السلطة ورئيساا  باتّتساع بين السلطة الللسطينّية وا 

لح الاجما ، علز لسان رئيس الو راء اإلسرائيلّي بنيامين محمود عّباس بالّتحريض علز تنليض ت
 23كانون ااّول/ديسمبر، وقبلط السلير اإلسرائيلّي في اامم المّتحد  داني دانون في  15نتنياهو في 

 تشرين ااّول/أكتوبر.
 

 لقاءات يومّية
سرائيل، فإّن التّنسيق الملل  أّنط في ظّل هضه الةطيعة السياسّية شبط الكاملة بين السلطة الللسطي نّية وا 

اامنّي بيناما ما  ال قائمًا، ولم يتأّثر بحال الجمود السياسّي. وعلز العكس من ضلح، فإّن وتير  
التّنسيق اامنّي بما تشملط من تبادل المعلوما  اامنّية تأصض بالت ايد، وهو ما أكده ديليد مناحيم 
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أكتوبر في بيان  14ة للجيش اإلسرائيلي في ال لة ال ربية يوم رئيس اإلدار  المدنية اإلسرائيلية التابع
صحلي بأن التنسيق اتمني بين إسرائيل والسلطة الللسطينية مستمر، ولم يطرأ عليط أي ت ير، ر م 
تدهور ااو اع اامنية في اارا ي الللسطينية، ولم يتأثر بااحداة الحالية، وهو ما يجعل الو ع 

نيين واإلسرائيليين كما لو كان متناق ًا: عالقا  سياسّية في حّدها اادنز بين رام الةائم بين الللسطي
 هللا وتّل أبيب. وفي الوق  ضاتط، تنسيق أمنّي في حّده ااقصز بيناما.

تشرين  4ور م أّن الّلجنة التنليضّية لمنّظمة الّتحرير الللسطينّية، طالب  في بيان صحيلي يوم 
مع إسرائيل، لكن رئيس الايئة  واتقتصاديةد العالقا  اامنّية والسياسّية الثاني/نوفمبر، بتحدي

تشرين الثاني/نوفمبر أّن  27السياسّية اامنّية في و ار  الدفاع اإلسرائيلّية عاموس  لعاد أّكد في 
اامنّي ااجا   اامنّية الللسطينّية تعمل بتنسيق تام مع أجا   اامن اإلسرائيلّية لمنع تدهور الو ع 

اإلصبارّي  wallaفي ال ّلة ال ربّية، وهو ما أشار إليط مراسل الشؤون الللسطينّية في موقع 
كانون ااّول/ديسمبر في مةال تحليلي أّن ااجا   اامنّية الللسطينّية  6اإلسرائيلّي آفي يسسصارو  بي

ولةاءا  يومّية بين  ّباط اترتباط تبدي الت امًا كبيًرا بالتّنسيق اامنّي مع إسرائيل، وهناح محادثا  
 الللسطينّيين واإلسرائيلّيين.

سرائيل باعتةال مجموعا  فلسطينّية  لةد تمّثل  مظاهر التّنسيق اامنّي بين السلطة الللسطينّية وا 
مسّلحة تنوي تنليض عملّيا  عسكرّية  ّد اإلسرائيلّيين، وآصرها إحباط ااجا   اامنّية الللسطينّية في 

انون ااّول/ ديسمبر محاولة صلّية مسّلحة من حركة الجااد اإلسالمّي في مدينة طوباس بال ّلة ك 1
ال ربّية، تنليض عملّية تلجيرّية تستاد  جنودًا إسرائيلّيين في ال ّلة ال ربّية، بتعبئة منطاد بالمواّد 

 المتلّجر  لتلجيره فوق هد  عسكرّي. ترجمة دقيةة
اكاديمّي الللسطينّي ورئيس تحرير مجّلة قكنعانق الصادر  في رام هللا عادل وفي هضا الّسياق، قال ا

سمار ، ليقالمونيتورق: قإّن السلطة الللسطينّية لاا ماّمة أمنّية وا حة ومحّدد ، وتتمّثل باستمرار 
لسياسّي، أوسلو بحّد ضاتط يط ز عليط البعد اامنّي أكثر من ا اتلاقالتّنسيق اامنّي مع إسرائيل، اّن 

انط منح إسرائيل كامل الصالحيا  اامنية للسيطر  علز اارا ي الللسطينية، ولم يمنح السلطة 
الللسطيني في المةابل إنجا ا  سياسية، وقد تسعز إسرائيل في ااّيام الةادمة، إن تأّ م  اامور مع 

ال ّباط اامنّيين ، إلز أن تتواصل مباشر  مع بعض اتنتلا ةالللسطينّيين واّتسع  رقعة 
الللسطينّيين لحلظ اامن في ال ّلة ال ربّية، ان اتتصال يتم اليوم عبر الةنوا  السياسية ممثلة 
بالحكومة الللسطينية ومكتب الرئيس عباس. وفي الوق  ضاتط، قد تتعّمد إسرائيل تجريد السلطة 

اإلدار  المدنية اإلسرائيلية، وجعل  الللسطينّية من مااماا السياسّية المحدود ، من صالل تلعيل دور
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ظاار السلطة الللسطينية كيانًا سياسيًا ليس لط قيمة، اّن  الللسطينيين يتواصلون مباشر  معاا، وا 
سرائيل، صاصة اتلاق أوسلوق. اتتلاقا اامن هو جوهر   السياسّية بين السلطة الللسطينّية وا 

ّيين واإلسرائيلّيين، يمكن تةديم سيناريوها  استشرافّية وفي ظّل الو ع السياسّي المعّةد بين الللسطين
لمستةبل التّنسيق اامنّي بيناما، وأولز هضه السيناريوها  استمرار هضا التّنسيق اامنّي، وهو ااكثر 
توّقعًا، في ظّل نجاي السلطة الللسطينّية في تجاو  الرفض الشعبّي للتّنسيق اامنّي، وصشية 

يض تاديدا  إسرائيل بوق  تحويل ااموال للسلطة الللسطينية الصاصة برواتب الللسطينيين من تنل
 الموظلين الشارية، إن لم يستمر التنسيق اامني.

ولكن في حالة عدم تمكن السلطة الللسطينية من ضلح، يمكن الحدية حيناا عن السيناريو الثاني 
من الناحية الميدانّية، كأن تحصل  المتمثل في وق  هضا التّنسيق في حال حصول تطور دراماتيكيّ 

مج ر   ّد الللسطينّيين ينّلضها المستوطنون اإلسرائيلّيون، مّما يجعل استمرار التّنسيق اامنّي أقرب 
إلز الصيانة الوطنّية، وت طّر السلطة الللسطينّية إلز وقلط، ولو موّقتًا، صشية ردود اللعل الللسطينّية 

ااّول والثاني حول استمرار التّنسيق اامنّي أو وقلط، هناح سيناريو  ال ا بة. وبين السيناريوهين
ثالة يتمّثل بصلض السلطة الللسطينية لمستوى التنسيق اامني تدريجّيًا مع إسرائيل، من دون وقلط 

 ناائّيًا، لتجّنب اّتصاض إسرائيل ردود فعل قوّية تجاهاا.
تشرين ااّول/أكتوبر، أّن  7نّية مصطلز البر وثي في ورأى اامين العام للمبادر  الوطنّية الللسطي

سرائيل قائم علز أساس صاطئ، اّن الشعب الللسطينّي  التّنسيق اامنّي بين السلطة الللسطينّية وا 
، وال ريب أّنط مطالب بتوفير مةوّما  اامن للمحتّل اإلسرائيلّي، مشيرًا إلز اتحتاللير ي تح  

 لسلطة الللسطينّية لإلبةاء علز التّنسيق اامنّي مع إسرائيل.  وط صارجّية هائلة علز ا
 

 سيناريوهات متوّقعة
 24فيما نشر مركيي  استطالعا  الرأي والدراسا  المسحّية في جامعية قالنجياي الوطنّييةق بنابلس، في 

نام يطالبون في المئة م 69.8تشرين الثاني/نوفمبر، نتائج استطالع أجراه بين الللسطينّيين أظار أّن 
سرائيل.  بوق  التّنسيق اامنّي بين السلطة الللسطينّية وا 

وأّكد و ير التصطيط والعمل الللسطينّي الّسابق وأستاض اإلعالم في جامعة بير ي   ّسان الصطيب 
ليقالمونيتورق أّن قالحدية عن مستةبل التّنسيق اامنّي في ضرو  المواجاا  الدائر  بين الللسطينّيين 

سرائيلّيين، يجب أن يأصض في اتعتبار ما أقرتط اتتلاقيا  السياسية المشتركة بينما، صاصة اتلاق واإل
سرائيل، فااولز مكّللة بإدار  حيا   أوسلو، حول التّةاسم الوظيلّي الحاصلة بين السلطة الللسطينّية وا 

حي اامنّية والعسكرّية علز ومعيشة الللسطينّيين من الناحية الصدماتّية، والثانية مسؤولة من النوا
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اارا ي الللسطينّية وفي داصلاا، وقد ت يكون من الحكمة والضكاء اإلعالن الللسطينّي عن وق  
التّنسيق اامنّي مع إسرائيل، اّن وقلط سي ّر بمصالح الللسطينّيين في ال ّلة ال ربية، لكن الرئيس 

 ظنط يريد ضلح اآلنق.أبو ما ن إن أراد وقلط فاو يستطيع ضلح، لكن ت أ
في أوائل تشرين ااّول/أكتوبر،  اتنتلا ةإّن ااسابيع العشر  الما ية، وتحديدًا منض بداية اندتع 

شاد   ياد  بسط السيطر  اإلسرائيلّية علز أنحاء مصتللة من ال ّلة ال ربّية، صصوصًا تواصل 
ناار لمصتل  مدن ال ّلة وبلداتاا عملّيا  اتعتةات  الجماعّية واإلقتحاما  المتواصلة ليل 

ومصّيماتاا، ووصل عدد المعتةلين الللسطينيين منض اندتع اتنتلا ة الحالية يوم ااول من أكتوبر 
معتةاًل، وهو ما قابلط تراجع للدور السياسّي للسلطة الللسطينّية داصل ال ّلة،  2100لما يةرب من 

 ، وحصر مااماا في التنسيق اامنّي مع إسرائيل.بحية ت ت يد صالحّياتاا عن بلدّية موّسعة
وأشار رئيس لجنة اامن والداصلّية في المجلس التشريعّي وأحد قاد  قحماسق ب ّ   إسماعيل ااشةر 
ليقالمونيتورق إلز أّن قالسلطة الللسطينّية تعمل وكياًل أمنّيًا إلسرائيل، وهو دور قام  بط منض تأسيساا 

أحد أسرار بةائاا وتمويلاا من المجتمع الدولّي هو الت اماا بالتنسيق اامنّي مع ، وتعلم أّن 1993عام 
سرائيل، فةد تلجأ ااصير   إسرائيل، ولكن إن تواصل تباين المواق  السياسّية بين السلطة الللسطينّية وا 

اامنّية المطلوبة  إلز إقامة عالقا  أمنّية مباشر  مع رؤساء ااجا   اامنّية الللسطينّية لتنليض الماام
 مناا، ب ض النظر عن بةاء السلطة الللسطينّية أو انايارهاق.

وأصيرًا، قد ت يكون رّد فعل إسرائيل علز أّي قرار فلسطينّي بوق  التّنسيق اامنّي متوقعًا، أو مجرد 
وقلط، اّن الصطو  التلكير بوقلط، والسلطة الللسطينّية تعلم ضلح جّيدًا، ر م ت ايد الدعوا  الللسطينّية ل

اإلسرائيلّية ااولّية المتوّقعة علز وق  التّنسيق اامنّي قد تتمّثل بعدم قدر  الرئيس الللسطينّي وأركان 
السلطة الللسطينّية علز اتنتةال من مدينة إلز أصرى داصل ال ّلة ال ربّية، أو الصروج بسّياراتام 

جيش اإلسرائيلّي، حية يواجط المسئولون الللسطينيون نحو الحواج  اإلسرائيلّية من دون تنسيق مع ال
هضه الحواج  حين ي ادرون من ال لة ال ربية إلز قطاع     أو ااردن أو داصل إسرائيل، وهو ما 
ي طرهم بال رور  للتنسيق اامني مع الجيش اإلسرائيلي قبل التحرح من ال لة ال ربية، فال تةوى 

 وبا ؟ أشح في ضلح.السلطة الللسطينية علز هضه العة
 21/12/2015المونيتور، 
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 مجلس وطني أم إطار مؤقت أم ماذا؟ .57
 هاني المصري
أيام قليلة وينة ي شار كانون ااول ولم يعةد المجلس الوطني الجلسة التي كان من المةرر عةدها 

موعد لعةد هضا الشار بعد أن تم تأجيلاا من شار أيلول، ومن  ير المعرو  متز ستعةد، فلم ُيحدد 
التي  -المجلس، ولم تشاد ااشار الما ية تح يرا  حةيةية بالر م من عةد اللجنة التح يرية 

اجتماعين لم يتمصض عناما شيء كثير سوى أّن العمل جاٍر لتحديد وتجديد  -تأصر تشكيلاا 
حركتي  الع وية، صصوًصا لجاة استبدال اللصائل واتتحادا  الشعبية لممثلياا، إ افة إلز دعو 

حماس والجااد إلز المشاركة في اللجنة التح يرية، شريطة أن تمّكن حكومة الوفاق الوطني من 
 الةيام بمااماا في قطاع    !.

ولم يبدأ اإلعداد للبرنامج السياسي، مع أن البرنامج المعتمد سابًةا يحتاج إلز تعديال  جوهرية 
يشرع الصندوق الةومي في إعداد تةريره للمجلس،  حاسمة بعد التطورا  والمت يرا  العاصلة. كما لم

 اامر اإلل امي وفق النظام ااساسي للمجلس.
دام من الطبيعي عدم دعو  اإلطار الةيادي المؤق  للمنظمة المنصوص عليط في قاتلاق الةاهر ق ما 

ا جاٍر لعةد المجلس الوطني لجلسة عادية بمشاركة قحماسق والجااد، ان تشكيل هض التح ير
 اإلطار ومد  عملط كان  انتةالية إلز حين عةد المجلس الوطني.

هضا المشاد كما يبدو من الصارج، أما ما يجري في الكواليس فمصتل  جًدا. فعلز سبيل المثال عندما 
نسأل: أين ستعةد جلسة المجلس الوطني؟ تسمع إجابا  مصتللة: بين من يةول في فلسطين المحتلة 

ةول في الصارج بال تردد، وهناح فرق حاسم بين عةده تح  بسطار اتحتالل، بال تردد، وبين من ي
وبين عةده في الصارج، ان عةده في ال لة لن يمّكن الكثير من أع اء المجلس الوطني من 
الح ور، بمن فيام قاد  بار ون في قحماسق والجااد والجباتين الشعبية والديمةراطية، وأع اء 

ون من قحماسق الضين حصلوا علز ع وية المجلس الوطني تلةائًيا؛ إما لعدم المجلس التشريعي ال  ي
 حصولام علز تصاريح تمكنام من المشاركة، أو صشيتام من اتعتةال.

وعندما تسأل عن الكيلية التي ستشارح فياا حماس والجااد، تسمع أجوبة مصتللة بين من َية ُصر 
سًيا عدم تمكن أع اء قحماسق من المشاركة، وعدم مشاركتام علز أع اء المجلس التشريعي، متنا

وجود أع اء لقالجاادق في التشريعي، وأّن هضا يرّجح عدم تمثيلام إطالًقا أو بشكل يناسب حجماما 
في المجلس المرك ي للمنظمة ولجنتاا التنليضية، وبين من يةول إن قحماسق والجااد يمكن أن يتم 

أسو  ب يرهما من اللصائل المعتمد ، وهنا تتباين اآلراء عن اتعترا  باما كتنظيمين والمشاركة 
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شروط اتعترا  بحماس كتنظيم وعن عدد ممثلياا، وهل سيكون مساوًيا للتح، أم أقل، أم ماضا؟ وما 
 هو موق  حماس في كل حالة؟

فةوا وحين يبدأ النةاش الجدي، تظار اآلراء الحةيةية التي تةول إن الرئيس وقفتحق ت يمكن أن يوا
 علز مشاركة قحماسق في المجلس الوطني إت إضا توفر  الشروط اآلتية:

أوًت، إنااء سيطرتاا علز قطاع    ، من صالل تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملاا في 
قطاع    ، أو تشكيل حكومة وحد  وطنية. وهناح اقتراي بإعاد  تشكيل حكومة الوحد  التي تشكل  

ضا لم ير ب الرئيس برئاستاا فيمكن اتتلاق علز شصصية توافةية.بعد قاتلاق م  كةق، وا 
ثانًيا، موافةة قحماسق علز برنامج المنظمة والت اماتاا حتز ت تؤدي مشاركتاا إلز سحب اتعترا  
ااميركي واإلسرائيلي، وربما من أطرا  دولية أصرى، بالمنظمة، وتوجيط عةوبا  مصتللة ستكون لاا 

 أن تلت م الحكومة بما سبق. -في الحد اادنز  –يمة، أو علز ااقل عواقب وص
ثالثًا، أت تتيح مشاركتاا في المجلس وحدها أو مع أي حللاء م مونين أو محتملين الحصول علز 

 أ لبية تمكناا من السيطر  علز المنظمة.
يتصيل البعض. وهضا هضه الشروط تو ح أن مشاركة قحماسق في المنظمة ليس  سالة وت قريبة كما 

ما يلسر الدعو  المبطنة حيًنا والمعلنة حيًنا إلز تل يل عةد جلسة عادية للمجلس الوطني بةوامط 
الحالي من دون تعديال  جوهرية، مثل  م قحماسق والجااد، علز أن تكون هضه الجلسة هي نااية 

يل جديد للمجلس الوطني يتم الدور  الحالية للمجلس، بحية ُيّتصض قرار بالتح ير لعةد جلسة بتشك
 اتتلاق علز شروطط ومتطلباتط صالل مد  يتلق علياا )عام مثاًل(.

أن تعةد جلسة  -وفق ما يريده الرئيس وحركة فتح  –في هضا السياق، إن المر وب فيط والملّ ل 
إعاد  عادية للمجلس الوطني من دون مشاركة أو بمشاركة محدود  ورم ية لحماس والجااد، يتم فياا 

ترتيب ااو اع داصل قفتحق وفصائل المنظمة ااصرى، وتلعيل المنظمة، والعمل بعد ضلح علز 
التح ير لعةد مجلس وطني جديد علز أسس وبرنامج يتلق عليط. وما يمنع هضا اتحتمال من 

عةد التطبيق أنط بحاجة إلز اتلاق داصل قفتحق، وهضا  ير متوفر حتز اآلن في ظل التأجيل المتكرر ل
مؤتمر قفتحق السابع لعدم اكتمال التح يرا ، وااصح لعدم اتتلاق علز النتائج والصشية مناا إضا لم 
ُيتّلق علياا سلًلا، إ افة إلز عدم اتتلاق بين قفتحق وبةية فصائل المنظمة، ت سيما بعد أن أعلن  

لما ي، وفي ظل موق  الجباة الشعبية قرارها بمةاطعة جلسة المجلس لو عةد  في شار أيلول ا
 الجباة الديمةراطية حّمال ااوجط.

تأسيًسا علز ما سبق، فإن المصرج المناسب صالل هضه اللتر  اتنتةالية من اليوم حتز عةد مجلس 
وطني بتشكيل جديد هو عةد اإلطار الةيادي المؤق ، وا  الة اعتراض الرئيس وقفتحق علز عةده، انط 
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مة، ويعر اا للعةوبا ، ويعطي لحماس شراكة في المنظمة في الوق  باعتةادهم يمس بشرعية المنظ
الضي تسيطر فيط بشكل انلرادي علز    . إن هضه اتعترا ا  علز وجاهتاا يمكن التةليل من 
أ رارها وتعظيم فوائدها من صالل التمسح بماء جاء في قاتلاق الةاهر ق، الضي نّص علز قيام 

بما ت يمس صالحيا  اللجنة التنليضية للمنظمة. وهضا من شأنط أن اإلطار الةيادي المؤق  بدوره 
ين ع أي ضرائع من أيدي حكام واشنطن وتل أبيب، ويؤجل ان مام قحماسق والجااد إلز المنظمة، 
ولكنط يوفر إطاًرا للحوار وللةياد  الللسطينية يساعد علز التةدم علز طريق إنااء اتنةسام واستعاد  

 الوحد  الوطنية.
وحتز يكون اإلطار المؤق  قادًرا علز الةيام بماامط، ت بد من توسيع المشاركة والتمثيل فيط، بحية 
ي م عدًدا كبيًرا عن ممثلي المرأ  والشباب والشتا ، صصوًصا الةطاعا  والتجمعا   ير الممثلة 

 فيط بشكل يتناسب مع حجماا ودورها.
عتماد علز المؤسسا  الارمة كما هي وت نحن نعيش في و ع  ير عادي، وت ينلع معط ات

استصدام الوسائل التةليدية، وعلينا أن نعتر  بأّن الجسم الللسطيني مصاب بمرض ع ال وت تنلع 
حبة اإلسبرين لعالجط، فال ينلع ونحن نةول إننا سنعيد تةييم عالقتنا مع اتحتالل، وسنوق  

وأننا بحاجة إلز مسار جديد، في نلس الوق  نطالب  اتلت اما  السياسية واتقتصادية واامنية معط،
قحماسق باتلت ام باتتلاقيا ، ونعتبر المنظمة صالحة كما هي، وما تحتاجط مجرد تصليحا  طليلة، 
بالر م من م ي أكثر من صمسين عاًما علز تأسيساا، جر  فياا مياه كثير  ت ّير  فياا فلسطين 

سرائيل والمنطةة والعالم بحكم ال مت يرا  العاصلة وال ت ل المدمر ، وبالر م من ت ير الصارطة وا 
السياسية الللسطينية بعد عةد قاتلاق أوسلوق، وما أدى إليط من تة يم المنظمة لصالح السلطة، ومن 
صعود فصائل العمل اإلسالمي؛ فال بد من إعاد  اتعتبار للة ية الللسطينية بوصلاا ق ية تحرر 

عاد  بناء مؤ  سسا  المنظمة علز أسس وطنية وديمةراطية توافةية وشراكة سياسية حةيةية، وطني، وا 
 سواء شارك  فياا قحماسق أم لم تشارح.

المطلوب الشروع في حوار وطني شامل لإلجابة عن أسئلة: أين نة  اآلن، وأين نريد أن نصل، 
مشتركة، وما أطلةنا وكي  نصل إلز ما نريد؟، واتتلاق أوًت علز عةد اجتماعي يجسد الةواسم ال

عليط قركائ  المصلحة الوطنية العلياق، وثانًيا بلور  رؤية وصارطة طريق، بعد ضلح لنصتل  علز أي 
ضا لم تةم الةيادا  والنصب بما علياا  شيء، ومن دون ضلح فكل ما يجري طحن ماء دون جدوى. وا 

نتاج نصب وقيادا  جديد ، كما يحصل حتز اآلن، فاضا يلةي المسؤولية علز الشعب الةادر علز إ
ولعل الموجة اتنتلا ية، وأشكال المةاومة علز تنوعاا، وحملة المةاطعة، ولجان حق العود ، 
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وصمود    ، ون ال شعبنا في الداصل، وحركة الت امن الدولية المتعاظمة، والناوض الثةافي 
 حامل الاوية الوطنية الللسطينية؛ كلاا بشائر المرحلة الةادمة.

 22/12/2015، ام، رام هللااألي
 
 يجب العمل على كل المستويات لمنع االنتفاضة الفلسطينية الجماهيرية .58

 عاموس جلبوع
طعن السكاكين من الللسطينيين. ولكن بالتوا ي « إرهاب»يترك  اهتمامنا في ااشار ااصير  علز 

الجدار في  وأمام ، منطةة الةدس،«السامر »، «ياودا»تكاد تكون كل الوق  مظاهرا  عن  في 
 إطارا هضه المظاهرا  ترشق ال جاجا  الحارقة والحجار  نحو قواتنا، تحرق  وأثناءقطاع    . 

منض  ااقلالسيارا ، وفي قليل من الحات  تنلض عمليا  إطالق نار. ثلة الةتلز الللسطينيين علز 
 ةدمة المظاهرا .، هم متظاهرون كانوا في مأشارالسكاكين قبل نحو ثالثة « إرهاب»بدء 

مرك  »ثنائاا؟ أما الضي يمي  مظاهرا  العن  هضه، وما الضي يمي  الةتلز الللسطينيين في 
، بحثًا للمو وع اايامالتابع لمرك  إرة اتستصبارا  نشر، هضه « واإلرهابالمعلوما  لالستصبارا  

 مع نتائج مشوقة. 
ن الةتلز في عمليا  السكاكين. معظمام شبان، أوت بالنسبة للةتلز: يوجد وجط شبط شديد بينام وبي

، ع اب، بع ام كانوا طالبا أو تالميض ثانوية. الكثيرون منام من سكان الصليل، 27 – 18 أبناء
الةدس، أو رام هللا. فما هو وجط اتصتال  بينام وبين الطاعنين؟ بينما اتصيرون عملوا بشكل 

ت في حالة واحد ( فان قتلز المظاهرا  يتماثلون )إ« اإلرهاب»شصصي تماما، دون صلة بمنظما  
الجدار  وأمام، «فتح»مع « السامر «و« ياودا»في مستويا  مصتللة من العالقة مع المنظما ؛ في 

. وف ال عن ضلح، يبر  العدد الكبير نسبيا من اإلسالميقالجااد قو« حماس»في قطاع     مع 
 ا ي في مظاهرا  عن  وكانوا محبوسين عندنا.، ممن شاركوا في الم«المتظاهرين المانيين»

السكاكين(، بل منظمة « إرهاب»طبيعة المظاهرا . فاي ليس  علوية )مثل  إلزويجلبنا هضا 
ما ن.  أبوبرئاسة « فتح»وفي منطةة الةدس هو « السامر «و« ياودا»ومؤطر . المنظم البار  في 

في قطاع    . في « حماس»ة، وبالطبع منظمون آصرون هم اتحادا  الطالب، اتتحادا  الماني
الللسطينية تنطلق دعوا  للجماور للمجيء والتظاهر، فيما ايام الثالثاء والجمعة هي  اإلعالموسائل 

ايام ثابتة للمظاهرا . معظماا تتم في الصليل وفي محيطاا، وبعدها تأتي منطةة الةدس، رام هللا، 
 وبي  لحم.
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را  ليس  جماهيرية. مظاهر  عادية ت م ب ع عشرا  حتز وها هي النةطة المرك ية: المظاه
وكضا الثانية.  ااولزب ع مئا . ليس لدينا في هضه المرحلة مظاهرا  كبرى مثلما في اتنتلا ة 

 أن، صوفا من «فتح»السلطة الللسطينية وحركة  إلزلماضا؟ لسبب واحد، حية يعود أ لب الظن 
 انايار السلطة الللسطينية. إلزيؤدي  أننط عمليا تصرج المظاهرا  عن السيطر ، ما من شأ

 إلزجوهرية، هو أن معظم الجماور الللسطيني ت يستجيب لدعوا  الصروج  وااكثرالسبب الثاني، 
ت ي ال في معظمط مصدوشا ومكويا  انطمش ول البال في شؤونط اليومية، أو  انطالمظاهرا . سواء 

ط اتنتلا ة الثانية. إضًا، صحيح انط حسب اتستطالعا  فان علي أوقعتاابشد  من المصيبة التي 
قسما كبيرا منط يؤيد اتنتلا ة الجديد ، ولكن حاليا علز ما يبدو، يبةي المواطن الللسطيني المامة 

في    ، حية تدعو وتحرض كل الوق  تنتلا ة في ال لة، وتحرص « حماس»لجاره. ومثل 
 علز الحلاظ علز الادوء عندها.

كما يبدو اآلن. هل هكضا سيكون تحةا أي ا؟ من الصعب الجواب عن هضا  اامورا هو وجط هض
هنا شيئا مبدئيا: يجب العمل علز كل المستويا ، بما في ضلح السياسي، لمنع  أ ي السؤال. ولكن 

 وان كنا سنجتا  فتر   ير سالة، ولكن بالنسبة فإننااندلع   إضا أماانتلا ة جماهيرية وعنيلة. 
التاريصية لام. إضًا، فليكلوا  ااصطاءستكون هضه مصيبة حةيةية، صطأ آصر في مسلسل  للللسطينيين

 عن تاديدنا صباي مساء باتنتلا ة.
 «معاريف»

 22/12/2015، األيام، رام هللا
 
 تصفية سمير القنطار: السكوت الروسي.. .59

 ليكس فيشمانأ
 ما أصض مصاطر  محسوبة وأصطأ. أحدا، أو أن «تةقنبلة موقو » روريا لي  إحباطاإما أن يكون هضا 

 ، ربما حتز في الساعا  الةريبة الةادمة. أيامالجواب سنحصل عليط في   ون ب عة 
نحو الجليل ال ربي، علز ما يبدو من تنظيم  أطلة كان  الصواريخ التي  إضاعندها فةط سنعر  

 علز حدود الشمال.  أصرىلة فلسطيني، هي رد رم ي لرفع العتب أم أنط بداية جولة عني
سرائيل علز « ح ب هللا»بعد جولة دموية قصير  قتل فياا جنديان من الجيش اإلسرائيلي عض  وا 

 الشلاه، ومنع  المصالح استمرار التدهور، فال هضه ستكون الصور  هضه المر  أي ا؟ 
 .في كل ااحوال، فان قياد  المنطةة الشمالية توجد في حالة تأهب منض يومين
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تجري في هضه الساعا  حةا تةويما للو ع حول « ح ب هللا»من المعةول اتفتراض بأن قياد  
جنا   قنطار، التي  أثناءمتأثر ب  وط الشارع، وللمجريا  « ح ب هللا»استمرار سلوكاا، كما أن 

 ستعةد في بيرو ، وستكون لاا آثار علز تسصين الو ع علز الحدود.
ليس عماد م نية. صحيح أن  –ة والرواسب التي صل  اسم هضا الةاتل سمير قنطار، مع كل الرم ي

، الضي صلي في «ح ب هللا» أركان، ولكن مةارنة برئيس «دولي إرهابي»عرفتط كي  ااميركية اإلدار 
. كان ينب ي أن يتوفر سبب اإلقليمي اإلرهاب، فانط سمكة ص ير  في بحر من 2008دمشق في 

 إحباطاعطي لط للعمل في سورية، وينلض أ المصاطر  ويبضر اتئتمان الضي ما  أحداستثنائي كي يأصض 
 مرك ا لاضا الرجل في  واحي دمشق. 

المحمية من مظلة الدفاع  –والسبب الوحيد الضي يمكنط أن يبرر تصليتط في العاصمة السورية 
ي ت طي أج اء ، برادارا  الكش  التي لدياا والت400الجوي الروسي التي في مرك ها صواريخ اس 

عن عملية توشح علز « اإلسمن مصبوبة من »هو معلوما  استصبارية  –واسعة من دولة إسرائيل 
 التنليض بشكل فوري.

 أراد في سياسة أمنية سوية العةل ت يعد الثأر سببا مةبوت لتصلية قنطار. ولو كان  إسرائيل 
 اامنيينأو لبة رسالة للسجناء « ح ب هللا«و اإليرانيين إلز إشار  إلطالقتصلية قنطار للثأر منط، 

لكان لدياا  –بعد التحرر في اطار صلةة أسرى ستجبي منام ثمنا فتاكا « اإلرهاب» إلزبأن العود  
 .2008عشرا  اللرص لعمل ضلح منض تحرره من السجن في 

ر الدفاع وسواء كان  إسرائيل تة  صل  التصلية أم ت، فةبل كل عملية في سورية يتعين علز و ي
 أنوالتي تستوجب « ح ب هللا»أن يسأل رجال استصباراتط هل تتجاو  هضه العملية الصطوط الحمر لي 

 تدهور في جباة الشمال؟ إلزيرد، ومن شأناا أن تؤدي 
سلح دمائط في سورية « ح ب هللا»هضا سؤال أساس إض إن المصلحة اإلسرائيلية هي أن يواصل  

 ن تدصل إسرائيلي.في ع  دو  أصرىلسنوا  طويلة 
 اارضحتز اليوم يتبين انط طالما تت رر وسائل قتالية للمنظمة علز « ح ب هللا»من سلوح 

السورية، فانط يةبل هضا ال رر كج ء من قواعد اللعب. وبالمةابل، عندما صلي جااد م نية، كدنا 
 مواجاة عسكرية في الشمال. إلزنتدهور 

رم ا لمواصلة السجناء  أصبحمصتللة جوهريا. صحيح أنط « ح ب هللا» ير أن مكانة قنطار في 
ح ب »أن  إتالضين تحرروا من السجن اإلسرائيلي في الكلاي، كنوع من البطل الشعبي،  اامنيين

رفع عنط الرعاية قبل نحو سنة. ر م ضلح واصل قنطار عملط بشكل مستةل بتوجيط من  باط « هللا
 الحرس الثوري في دمشق.
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يرى في استمرار نشاطط  أي اوحده أدار لةنطار الظار. فالنظام في دمشق « ب هللاح  »ولكن ليس 
مواجاة مباشر  مع  إلز، إض إن من شأنط أن يجر إسرائيل ااسدفي سورية صطرا علز مصالح 

علز حد سواء تحلظوا علز نشاط قنطار قد تكون اليوم « ح ب هللا«السوريين و أنسورية. وحةيةة 
 احة.عامل لجم في الس

تلطي   إلز« ح ب هللا»كما أن التواجد الروسي في سورية هو بمثابة عامل لجم، يمكنط ان يدفع 
 حد  رد فعلط. 

ضافلتح مواجاة مع إسرائيل ت تصدم المصلحة الروسية في سورية.  كان  إسرائيل باللعل هي التي  وا 
اتام التكنولوجية، عرفوا باضه صل  قنطار، كما يدعي السوريون واللبنانيون، فان الروس، بل ل قدر 

الحملة في ال من الحةيةي. والدليل: موسكو تسك ، تماما مثلما تجاهل  ثالة حات  مشاباة 
 لاجما  في سورية نسب  إلسرائيل.

المرك   إحباططلةد كان سمير قنطار أ لب الظن تح  الرقابة الشديد  جدا، وات لما كان ممكنا تنليض 
 باضا الةدر. بنجاي مثير لالنطباع 

طالقمثل هضه المعلوما ، التي تسمح بتحديد مكانط الدقيق  الصواريخ نحوه حين ت يكون في  وا 
 المحيط مواطنون أبرياء، لم تولد بالصدفة، فالحدية يدور عن عمل نمل استصباراتي ماني جدا.

كن لةد صلي قنطار في مبنز في دمشق استصدمط حسب منشورا  في سورية ليس فةط مكان س
مرك  العمليا  لتنظيمط. هناح توجد، حسب ضا  التةارير،  رفة المداوت  التي  أي الرجالط، بل 

آصرين، أ لب الظن أع اء  أشصاصب عة  وأصيبقتل فياا قنطار، الناطق بلسانط، وسائةط، 
التنظيم. بد  هضه كلرصة ضهبية: توجيط  ربة قاتلة لتنظيم سمير قنطار. واتن الكر  في ملعب 

 ”.ح ب هللا“
 «يديعوت»

 22/12/2015، القدس العربي، لندن
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