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 48 :كاريكاتير

*** 
 

 جماع على االعتراف بدولة فلسطينالبرلمان اليوناني يصوت باإل .1
صوت العبرلم ن اليون ني، أمس، ع إلجم ع لص لح االعتبراف عدولة فلسطين، واستخدام اسم : وك التال

فلسطين برسميً  في الوث ئق اليون نية، وذلك عحضوبر البرئيس الفلسطيني محمود عع س وبرئيس الوزبراء 
 المسؤولين اليون نيين.اليون ني أليكسيس تسيعبراس، وكع بر الدعلوم سيين و 

الحكومة اليون نية لالعتبراف برسميً  عدولة فلسطين  "توصية"ودع  العبرلم ن في قبرابر حمل صفة 
 واستخدام اسم فلسطين برسميً  في الوث ئق اليون نية. 

إن أحزاب العبرلم ن صوتت لص لح "وق ل برئيس العبرلم ن اليون ني، نيكوس فوتسيس، في تصبريح ت، 
ي يدعو الحكومة إلى اتخ ذ اإلجبراءات المن سعة لالعتبراف عدولة فلسطين وتشجيع هذا القبرابر الذ

 ."الجهود الدعلوم سية الستئن ف مع حث ت السالم في المنطقة
حل دائم للقضية الفلسطينية "وحول اعتبراف عالده عدولة فلسطين، أعبرب تسيعبراس عن أمله في إيج د 

ستبرى اليون ن الوقت المن سب لهذا "، وق ل "برائيليينعاد مف وض ت مهمة عين الفلسطينيين واإلس
. من "االعتبراف آخذة في االعتع بر الاالق ت األخوية مع الشاب الابرعي وعالق ت التا ون مع إسبرائيل

 ."اإلنج ز النوعي"ع عتبراف العبرلم ن اليون ني عدولة فلسطين، ووصفته ب  "فتح"ج نعه ، برحعت حبركة 
 23/12/2015الخليج، الشارقة، 

 
 "التاريخي"ويصف قراره بـراف بالدولة الفلسطينية على االعت البرلمان اليوناني عباس يشكر .2

ف دي أعو سادى: وقدم البرئيس محمود عع س الشكبر للعبرلم ن اليون ني على تصويته  -برام هللا 
وألقى البرئيس الفلسطيني  ع لتصويت الت بريخي. هووصفعلى االعتبراف ع لدولة الفلسطينية ع إلجم ع، 
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التصويت أمس ع إلجم ع لص لح االعتبراف عدولة فلسطين كلمة في ق عة العبرلم ن اليون ني عقب 
 عحضوبر برئيس الوزبراء اليون ني أليكسيس تسيعبراس وكع بر الدعلوم سيين والمسؤولين اليون نيين.

وأكد عع س حبرص فلسطين على تنمية وازده بر وتاميق عالق ت الصداقة الت بريخية التي تجمع عين 
من "ف اليون ن الث عتة والمعدئية مع فلسطين في كل المبراحل، اليون ن وفلسطين وشاعيهم ، مثمن  مواق

التصويت اليوم سيتبرك لدى شاعن  ". وشدد على أن هذا "أجل تمكين شاعن  من نيل حبريته واستقالله
 ."الفلسطيني أصداء طيعة

عالده ستستخدم كلمة فلسطين "وك ن برئيس الوزبراء تسيعبراس، قد ق ل عاد لق ئه البرئيس عع س، إن 
 ."من السلطة الفلسطينية في مبراسالته  البرسمية دالً ع

 23/12/2015القدس العربي، لندن، 
 

 اتمستعمر عريقات يدعو البرلمان التشيكي إلى مراجعة مواقفه بشأن منتجات ال .3
أعبرب أمين سبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية ص ئب عبريق ت، أمس، عن برام هللا: 

لسطينية وشاعه  عشأن قبرابر العبرلم ن التشيكي حث الحكومة التشيكية على عدم تنفيذ استي ء القي دة الف
غيبر  "اإلسبرائيلية"ات مستامبر قواعد وتوجيه ت االتح د األوبروعي حول تحديد منشأ منتج ت وخدم ت ال

الق نونية، وحث عبريق ت العبرلم ن التشيكي على إع دة النظبر في مواقفه، ودع ه إلى تغليب متطلع ت 
 السالم على قوى االستام بر واالحتالل.

ج ء ذلك خالل برس لة برسمية وجهه  عبريق ت إلى برئيس النواب في عبرلم ن جمهوبرية التشيك ج ن 
إن القي دة الفلسطينية تابرب عن أسفه  وغضعه  الشديدين عشأن هذا "ه م سيك، حيث ج ء فيه : 

ام بر واالحتالل على حس ب ماسكبر السالم واالست" األع برته يد" القبرابر الذي يدعم ويازز من ماسكبر
الفلسطيني اإلسبرائيلي الذي يامل من أجل الدفع عحل سلمي ش مل ودائم ق ئم على برؤية حل 

إنن  غ ضعون عقي م العبرلم ن الذي ياّعبر عن إبرادة شاعه ع ختي بر دعم "وأض ف في برس لته:  ."الدولتين
 ."القوى المتطبرفة في منطقتن  لتحصين االحتالل عشكل أكعبر

 23/12/2015الغد، عمان، 
 

 "الهّبة"ارتقوا خالل  شهيدا   57احتجاز جثامين  "إسرائيل"حكومة التوافق تندد بمواصلة  .4
 57وفبرضه  شبروطً  لتسليم جث مين  "إسبرائيل"أمس، عمم طلة نددت الحكومة الفلسطينية، : د.ب.أ

واعتعبرت الحكومة في عي ن، عقب اجتم عه   شهيدًا فلسطينيً  قضوا منذ مطلع أكتوعبر الم ضي.
 "إسبرائيل"استمبرابر انته ك "األسعوعي أن استمبرابر احتج ز جث مين الشهداء وعينهم أطف ل وفتي ت 
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استغالل الكي ن للظبروف اإلقليمية والدولية وانشغ ل "انت الحكومة ود ."لكبرامة القتلى وحبرمة الموت
المجتمع الدولي وعجزه عن وضع حد لهذه االنته ك ت للقوانين الدولية ك فة، لتواصل سي سته  

 ."التوساية االستيط نية في الضفة الغبرعية
 23/12/2015الخليج، الشارقة،   

 
 مع االحتالل متهمين بالتخابر غزة: أحكام متفاوتة ضدّ  .5

أصدبرت المحكمة الاسكبرية الالي  الت عاة لهيئة القض ء الاسكبري، يوم الثالث ء، أحك م  متف وتة  :غزة
سنوات مع األشغ ل الش قة  10وصدبر حكم ع لسجن  ع لسجن على متهمين ع لتخ عبر من االحتالل.

ع ت الفلسطيني الثوبري لا م ( من ق نون الاقو 131على المتهم )أ، ا( عتهمة الخي نة خالفً  للم دة )
سنوات مع األشغ ل الش قة على المتهم )م، ا( عتهمة الخي نة،  8كم  صدبر حكم ع لسجن لمدة  .1979

، كذلك أصدبرت حكم  1979( من ق نون الاقوع ت الثوبري الفلسطيني لا م 144خالفً  لنص الم دة )
 .سنوات مع األشغ ل الش قة على المتهم )خ، ح( 7ع لسجن لمدة 

 23/12/2015القدس، القدس، 
 

 مليار دوالر 4.25تناقش مشروع موازنة بقيمة  التوافقحكومة  .6
، 2016األن ضول: أعلنت حكومة السلطة الفلسطينية عن عدء من قشة مشبروع الموازنة للا م -برام هللا 

التطويبرية  ملي برات دوالبر أمبريكي، وتتوزع عين الموازنة الا مة والموازنة 4.25عقيمة مقتبرحة تعلغ 
 )االستثم برية(.

وج ء في عي ن أعقب اجتم ع مجلس الوزبراء الفلسطيني أمس الثالث ء أن قيمة الموازنة الا مة تعلغ 
 مليون دوالبر أمبريكي. 350ملي بر دوالبر أمبريكي، عينم  تعلغ الموازنة التطويبرية )االستثم برية(  3.9

مليون دوالبر، عمادل شهبري  382لمتوقاة للموازنة علغت الفجوة التمويلية ا»وعحسب الموازنة المقتبرحة 
مليون دوالبر، مم  سيضطبر الحكومة إلى اتخ ذ إجبراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من  32يعلغ 

وتعدأ الموازنة الفلسطينية في األول من «. خالل خفض النفق ت الشهبرية عمع لغ تتن سب والفجوة
 ديسمعبر/ك نون أول. 31ي في ين يبر/ك نون ث ني من كل ع م، وتنته

 ملي بر دوالبر. 5.017وعلغت قيمة الموازنة اإلجم لية خالل الا م الج بري نحو 
في المئة الا م المقعل مق برنة ع لح لي، ومن  2وتتوقع الحكومة الفلسطينية زي دة النفق ت عنسعة 
 .2015ا م في المئة مق برنة ع 2.9المتوقع أن تعلغ الزي دة في البرواتب واألجوبر نسعة 

 23/12/2015القدس العربي، لندن، 
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 على فتح وحماس قبل أن نتوجه إلى الجانب المصري "مبادرة المعبر"قريبا  سنعرض: مزهرجميل  .7
، أن "القدس الابرعي"أكد مسؤول برفيع في الجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين لـأشبرف الهوبر:  - غزة 

الفلسطينية التي وضات مع دبرة خ صة لفتح ماعبر برفح، ستسلمه  قبريع  إلى قي ديين من الفص ئل 
المستوى األول في حبركتي فتح وحم س، لعحثه  والبرد عليه ، قعل عبرضه  على المسؤولين 

 المصبريين.
، إن الفص ئل الفلسطينية "القدس الابرعي"وق ل جميل مزهبر عضو المكتب السي سي للجعهة الشاعية لـ 

لتي وضات المع دبرة الخ صة عإع دة تشغيل ماعبر برفح الف صل عن مصبر، لم تطبرحه  حتى اللحظة ا
على الحبركتين. وأكد أنهم عصدد عقد لق ءات ثن ئية مع فتح وحم س، من أجل عبرض المع دبرة قبريع . 
وأش بر إلى أن ذلك برعم  ال يكون في اجتم ع الفص ئل المقبربر كل يوم أحد من كل أسعوع، خ صة 

 أن الفص ئل التي وضات المع دبرة تبريد تسليمه  إلى قي ديين من المستوى األول من فتح وحم س.و 
وأوضح أن هن ك نية للفص ئل التي وضات المع دبرة لتسليمه  إلى مسؤول فتح في غزة الدكتوبر زكبري  

لى مسؤول حم س إسم عيل هنية، أو قي ديين كع بر من التنظيمين.  األغ ، وا 
هذه المع دبرة على الج نب المصبري، ق ل مزهبر إن ذلك سيتم عاد أن تابرض هذه وعن توقيت عبرض 

المع دبرة على الطبرفين الفلسطينيين المانيين ع ألمبر وكذلك على الحكومة، كونه من غيبر الماقول أن 
عندم  تقبره  الفص ئل، حينه  سنتوجه "تابرض على مصبر، قعل أخذ موافقة الفص ئل عليه . وق ل 

. وععبر عن أمله في قعول المع دبرة فلسطيني  ومصبري ، من أجل "لج نب المصبريلابرضه  على ا
 ضم ن تشغيل الماعبر.

 23/12/2015، لندن، القدس العربي
 

 "إسرائيل"حماس تسوغ نعي القنطار بمقاومته حركة  .8
أث بر استنك بر حبركة حم س لح دثة اغتي ل القي دي في حزب هللا اللعن ني : أحمد ععد الا ل -غزة 

سميبر القنط بر، موجة انتق دات واساة للحبركة على مواقع التواصل االجتم عي، على اعتع بر أن 
 "القنط بر ك ن مش برك  لحزعه في الدف ع عن نظ م عش بر األسد".

وفوبر اإلعالن عن عملية االغتي ل، س برعت فص ئل سي سية وأجنحة عسكبرية فلسطينية إلى إدانة 
 حد أعبرز المق ومين لالحتالل اإلسبرائيلي.الح دثة عشدة، واعتع بر القنط بر أ
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وق ل القي دي في حم س صالح العبردويل إن "حبركة حم س عنت موقفه  من اغتي ل سميبر القنط بر 
على اعتع بر أنه سجن ثالثين ع م  في السجون اإلسبرائيلية وق وم االحتالل، وقتل إسبرائيليين ون ضل 

أن "حم س ليست لديه   -في حديث للجزيبرة نت-وأض ف العبردويل  من أجل حبرية فلسطين".
مالوم ت دقيقة عن أي أشي ء أخبرى تتالق عأنشطة القنط بر، لذلك حم س عنت موقفه  على م  تابرفه 

 وهو مق ومة القنط بر لالحتالل اإلسبرائيلي".
من إدانة حبركته وتاليق  على سخط وانتق د نشط ء وكت ب سي سيين على مواقع التواصل االجتم عي 

وأكد أن  الغتي ل القنط بر، اعتعبر أن "لكل شخص آبراء وحس ع ت مختلفة وكل ينظبر من زاويته".
 ، حبركة حم س عندم  تتخذ قبرابرا سي سي  أو إعالمي  تضع كل الماطي ت والحس ع ت والموازن ت أم مه

ية حظ كعيبر جدا من المواقف ، مشيبرا إلى أن لعبرن مجه  وبرؤيته  السي سوال تفبرط في مع دئه  وثواعته 
 التي تالنه .

 22/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 البردويل: مطالبة "حماس" بتسليم غزة "دعوة مشبوهة" .9
انتقد القي دي في حبركة المق ومة اإلسالمية "حم س" صالح العبردويل عشدة، الدعوات المتكبربرة لـ 

التوافق والديمقبراطية وتم شي  مع أجندة "حم س" لكي تسلم قط ع غزة، واعتعبر ذلك "ضبرع  لنهج 
 االحتالل".

ووصف العبردويل في تصبريح ت خ صة لـ "قدس عبرس"، جملة "على حم س تسليم القط ع"، عأنه  
 ي أن يتا مل ماه ".ين"سيئة وملغومة"، وبرأى أنه من "الايب على أي سي سي وطني فلسط

تلة لقط ع غزة، عينم  هي قوة وطنية وأض ف: "من ما ني هذه الدعوة أن حم س قوة غبريعة ومح
منتخعة )...( قصد كل داع لهذه الجملة عدائي مشعوه وغيبر وطني، ألنه ياني عملي  التنصل من 
اتفقي ت الشبراكة، التي تقول عأن حم س جزء أصيل من الشاب الفلسطيني ال يمكن عزله وال 

 إقص ؤه".
ألنه غيبر مبرغوب فيه  من هذا الطبرف أو ذاك وأش بر العبردويل إلى أن "من يدعو حم س لتسليم غزة 

 ع لم ئة من أعن ء شاعه، وهو عذلك يكون قد خ نهم". 60عبرعي  ودولي ، إنم  يبرفع الغط ء عن 
وأض ف: "م  اتفقن  عليه مع حبركة فتح وع قي الفص ئل الفلسطينية هو الديمقبراطية والشبراكة، 

 كل خطوات الشبراكة".وع لديمقبراطية حم س منتخعة وع لشبراكة نحن أيدن  
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وأكد العبردويل، أن "حم س تؤمن ع لشبراكة الوطنية وال تقصي أحدا لكنه  لن تقعل عأن يقصيه  أحد"، 
 على حد تاعيبره.

 22/12/2015، قدس برس
 
 من اتفاقيات السالم وتصعيد االنتفاضة تدعو للتخلص سريعا   الفلسطينية الفصائل .11

غزة على  الوطنية واإلسالمية في خت م اجتم ع له  فيأشبرف الهوبر: أكدت قي دة القوى  - غزة 
في كل مواقع التم س واالستيط ن والحواجز الاسكبرية، ودعت الستمبرابر  ضبروبرة تصايد االنتف ضة

مسيبرات "تخصيص يومي الثالث ء والجماة كفا لي ت مبركزية في كل المن طق الفلسطينية النطالق 
القدس "وجددت الفص ئل في عي ن تلقت  واالحتالل.للتأكيد على برفض جبرائم الادوان  "الغضب
سي سة القتل والتصفية وفبرض الاق ب الجم عي وسي سة "برفضه  إلما ن االحتالل في  "الابرعي

التطهيبر الابرقي وجبرائم جيش االحتالل ومستوطنيه االستام بريين ضد شاعن  الذي يدافع عن حبريته 
 م المحكمة الجن ئية الدولية، وط لعت ع لتنفيذ الفوبري كم  دعت إلى مح كمة االحتالل أم "واستقالله.

التخلص من كل االتف قي ت السي سية واألمنية "لقبرابرات المجلس المبركزي والتنفيذية لمنظمة التحبريبر عـ 
واالقتص دية مع االحتالل وفبرض مق طاة ش ملة وعزلة عليه ودعم فبرض عقوع ت ومح كمة لهذا 

 ."في كل إط برات عمله  B.D.Sلمق طاة الا لمية االحتالل المجبرم ودعم حبركة ا
 23/12/2015، لندن، القدس العربي

 
 بدولة فلسطينترحيب فلسطيني باعتراف اليونان  .11

 ."اإلنج ز النوعي"ـبرحعت حبركة فتح ع عتبراف العبرلم ن اليون ني عدولة فلسطين، ووصفته عوك الت: ال
نضوج الاالقة عين فلسطين واليون ن " ـفي عي ن، عوأش د المتحدث ع سم الحبركة في أوبروع  جم ل نزال 

هذه "واعتعبر نزال أن  ."ععبر سنوات طويلة جدًا من تواصل القي دة الفلسطينية مع أصدق ئن  اليون نيين
الخطوة النوعية من اليون ن تبرفع من عزته  في الا لم من حيث قدبرته  على اتخ ذ موقف سي سي 

وتمنى من جميع دول الا لم اتخ ذ خطوات ع جلة لالعتبراف  ."يأخالقي ع دل تج ه الشاب الفلسطين
حالل السالم في منطقتن  "ع لدولة الفلسطينية  ألن أي تأخيبر لذلك هو تأجيل إلحق ق الادالة وا 

 . "والا لم
 23/12/2015الخليج، الشارقة، 
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 تواجه أكبر قرصنة إلكترونية منذ انطالقتها الفضائية األقصىقناة  .12
 ونيبر تإلك، ألكعبر هجوم قن ة األقصى الفض ئية الت عاة لحبركة حم س تابرضت: ف برس يوسف - غزة 

وقبرصنة منذ نشأته . وعبرغم أن حجم الهجوم يدل على مستوى ع ٍل من االحتبراف الذي تم برسه 
، فإنه ال دليل ملموسً  حتى اللحظة يحدد هوية المه جمين. س عة ونصف "جيوش إلكتبرونية منظمة"

لمنظم والمتشاب أدى إلى إغالق صفح ت مواقع التواصل االجتم عي )توتيبر، من االختبراق ا
وف يسعوك وانستغبرام( عادم  استط ع المه جمون السيطبرة على حس ع ت مدبراء الصفح ت وتحييده ، ثم 

والسيطبرة على أبرشيف  "يوتيوب"إنه ءه  كليً  من الا لم األزبرق أمس، إض فة إلى قبرصنة حس ب 
آالف مقطع، ويمثل خالصة خمس سنوات من الامل والجهد  10ده أكثبر من الامل الع لغ عد

 المتبراكم.
الضبرعة الس يعبرية ط لت، أيضً  الموقع اإللكتبروني الذي يتضمن العث المع شبر للقن ة ععبر اإلنتبرنت. 

 .القن ة الداخلي قد وقع ضحية للهجوم، ولكن إدابرة القن ة لم تؤكد ذلك "سيبرفبر"ومن المبرجح أن يكون 
م  خلص إليه القسم الفني في المؤسسة، الذي نجح حتى اللحظة في استا دة الموقع اإللكتبروني 

 IPللقن ة فقط، وينتظبره جهد مضٍن إلع دة األموبر على الح ل التي ك نت عليه قعل الهجوم، أن برقم 
وم، التي شنت الهج "السح عة الوهمية"من المبرجح أن يكون وبراء  APEL MAKسويديً  من جه ز 

فيم  يتهم المديبر الا م للفض ئية، محمد ثبري ، االحتالل اإلسبرائيلي، ع لوقوف خلف الهجوم على موقع 
 قن ته، التي قصفه  االحتالل أكثبر من مبرة في األعوام الم ضية.

 23/12/2015األخبار، بيروت، 
 
 اعتقال فلسطينية وسط الخليل بدعوى محاولتها طعن جنود .13

يوم الثالث ء، فت ة فلسطينية ع لقبرب من المسجد اإلعبراهيمي االسبرائيلي، صع ح جيش االحتالل اعتقل 
 في مدينة الخليل عحجة مح ولته  تنفيذ عملية طان.

ن جنود االحتالل اعتقلوا فت ة فلسطينية ك نت في إاإلعبراهيمي "منذبر أعو الفيالت"  وق ل مديبر المسجد
 تحمل سّكينً  لتنفيذ عملية طان.محيط المسجد اإلعبراهيمي، مّدعين عأنه  ك نت 

وأض ف أعو الفيالت لـ "قدس عبرس" أن جنود االحتالل اعتقلوه  دون استخدام القوة أو إطالق الن بر 
ع تج هه  كم  ك نوا يفالون س عقً ، "م  يشيبر لادم خطوبرته "، حيث تم اقتي ده  للتحقيق ماه ، ولم 

 ُتابرف هوية الفت ة عاد.
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ني لصحيفة /يدياوت أحبرونوت/ اعتق ل الفت ة، زاعم  أن مجّندين من "حبرس وأكد الموقع اإللكتبرو 
الحدود" ق موا ع عتق ل فت ة فلسطينية أشهبرت سّكين ك نت عحوزته  في مح ولة لتنفيذ عملية طان 

 ع لقبرب من نقطة تفتيش عند المسجد اإلعبراهيمي في الخليل، وأنه تم اقتي ده  للتحقيق.
عتقلت أمس )االثنين( أيض ، فت ة فلسطينية عزعم مح ولته  تنفيذ عملية طان وك نت قوات االحتالل ا 

 قبرب علدة "يط " قض ء الخليل، وجبري إح لته  للتحقيق.  
 22/12/2015، قدس برس

 
 ليهود في األقصىيطرحون مشروع قانون لصالة ا إسرائيليوننواب  .14

ي ســبرائيلقــدم عــدد مــن نــواب اليمــين الانصــبري المتطــبرف فــي الكنيســت اإل: عبرهــوم جبرايســي -الن صــبرة 
إدابرة الكنيسـت مشـبروع قـ نون، يهـدف إلفسـ ح المجـ ل أمـ م عصـ ع ت المسـتوطنين  إلـىأمس الثالث ء، 

ـــ برك. ـــد قـــدم الن ئـــب ا اليهـــود ألداء صـــلواتهم فـــي برحـــ ب المســـجد األقصـــى المع لمســـتوطن عتســـلئيل فق
مشـبروع قـ نون  سموتبريتش من كتلة "العيت اليهودي"، وماه عدد من نواب كتلته ومن حـزب "الليكـود"،

المعـ برك، مـن خـالل تاـديل لقـ نون  األقصـىيهدف ضمن  منح اليهود "الحق" فـي الصـالة فـي المسـجد 
 .1967"الحف ظ على األم كن المقدسة" المقبربر في الكنيست منذ الا م 

ععــ برة فضف ضــة، إلــى قــ نون حم يــة األمــ كن الدينيــة لمختلــف األديــ ن،  إدخــ لالتاــديل علــى  ويــنص
عشكل يجال "الحق" في أداء الصالة في "أي مك ن وأي وقت"، للجميـع ولـيس فقـط ألصـح ب المكـ ن 
المقدس، وواضح أنهم يستهدفون المسجد األقصى المع برك. وهذا م  تازز أكثبر فـي تفسـيبرهم للقـ نون، 

أن  إلـــىية ألمحـــت فـــي الكثيـــبر مـــن قبرابراتهـــ ، ســـبرائيلجـــ ء فـــي نـــص التفســـيبر، أن المحكمـــة الاليـــ  اإل إذ
األمـ كن  إلـىالق نون الق ئم "ال يدافع عشكل واضح عن حبرية الاع دة، وأنه يكتفي فقط عحبريـة الوصـول 

 . "إسبرائيلفي النظ م التقدمي في  إشك ليةالمقدسة، وأن هذا يخلق 
حبريـــة الاعـــ دة لكـــل أعنـــ ء  إضـــ فةفـــي تفســـيبرهم للقـــ نون، "عنـــ ء عليـــه فإننـــ  نقتـــبرح ويضـــيف المعـــ دبرون 

هــذه األمــ كن، وعشــكل يضــمن الحــق األســ س الــذي يضــمن  إلــىالــدي ن ت، إلــى ج نــب حبريــة الوصــول 
 حبرية الصالة في كل مك ن ولكل شخص"، عمانى ليس فقط ألصح ب المك ن.

 23/12/2015 ،الغد، عّمان
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 حماية محطات الحافالت بالقدسل إسرائيليةخطة  .15
أعلن برئيس علدية القدس نيبر عبرك ت عدء تنفيذ خطة أمنية لحم ية ثالثمئة محطة لح فالت النقل الا مـة فـي 
المنــــ طق المختلفــــة مــــن المدينــــة، خشــــية تاــــبرض اإلســــبرائيليين للمزيــــد مــــن عمليــــ ت الــــدعس التــــي ينفــــذه  

بروعي ي نفيسكي إن تطعيـق الخطـة سيسـتمبر لشـهبر، وق ل مبراسل صحيفة يدياوت أحبرونوت  الفلسطينيون.
عكلفــة م ليــة تقــدبر عمليــوني شــيكل )نحــو نصــف مليــون دوالبر( عتمويــل مــن وزابرة المواصــالت، حيــث ســيتم 

 تحصين هذه المحط ت عأعمدة حديدية، ونصعه  حول محط ت توقف اإلسبرائيليين ع لقبرب منه .
عني مين نتني هو ووزيبر المواصالت يسبرائيل كـ تس، ون لت الخطة األمنية الجديدة دعم برئيس الحكومة 

وســيتم تبركيـــز وســـ ئل الحم يـــة األمنيـــة ع لتنســـيق عـــين علديـــة القـــدس والشـــبرطة، واختيـــ بر أكثـــبر األمـــ كن 
 عبرضة لاملي ت الدعس.

مـــن جهـــة أخـــبرى، ذكـــبر مبراســـل موقـــع ويلـــال اإلخعـــ بري موشـــيه شـــت ينمتس أن الخطـــة األمنيـــة لحم يـــة 
قـــدس تشـــمل المكاعـــ ت اإلســمنتية واألعمـــدة الحديديـــة، وتبركـــز ماظمهـــ  فـــي محطــ ت الع صـــ ت فـــي ال

 المحط ت القبريعة من المن طق المح ذية للعلدات الفلسطينية.
فــي المق عــل، ععــبر مســؤول ملــف األمــن فــي علديــة القــدس آبرييــه كينــغ عــن عــدم ســا دته عهــذه اإلجــبراءات 

ة واقيــة مــن البرصــ ص فــي طبريــق ذه عــه إلــى األمنيــة "ألن ذلــك يانــي أن نمــنح كــل ط لــب إســبرائيلي ســتبر 
واعتعـــبر أن هـــذه اإلجـــبراءات نتيجـــة لسي ســـ ت الحكومـــة تجـــ ه القـــدس "فعاـــد أن ق مـــت عتقســـيم  المدبرســـة".

 المدينة، ج ء الدوبر على مزيد من اإلجبراءات التي تاعبر عن فقدان التفكيبر لدى صن ع القبرابر ع لحكومة".
عقوة وصبرامة شبرقي القدس "فإن نتني هو وحكومته يقومون عنشبر  وت عع أنه عدال من قي م الحكومة ع لامل

 المزيد من المكاع ت اإلسمنتية واألعمدة الحديدية والجدبران األمنية حول القدس وفي داخله ".
ن إوفــي ســي ق متصــل، قــ ل ياكــوب عيــبري، عضــو الكنيســت عــن حــزب "هنــ ك مســتقعل" الماــ برض، 

ـــ ت الفلســـط ـــ ت الســـبرياة، أهمهـــ  الحـــل الحقيقـــي لمواجهـــة الاملي ـــ م عجملـــة مـــن التبرتيع ينية يتمثـــل ع لقي
االنفص ل عن الشاب الفلسطيني، ألن هذا الحل فقـط هـو المبرشـح ألن يغيـبر األجـواء األمنيـة السـ ئدة 

 التي تشجع تنفيذ المزيد من الهجم ت المسلحة.
 22/12/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ألجل مزيد من االستيطان شكيد: نستغل األوضاع السياسية في المنطقة .16

ات الضــفة الغبرعيــة مــع وزيــبرة مســتامبر فــ دي أعــو ســادى: اجتمــع عشــبرات المســؤولين فــي  -عيــت لحــم 
النضـ ل الـذي يخوضـه العيـت اليهـودي "اييلـت شـكيد واسـتماوا منهـ  إلـى مـ  تسـميه عــ ادل اإلسـبرائيليةال

ي يقـوده برئــيس الحكومــة عنيــ مين الــذ الهــ د مـن أجــل دفــع العنــ ء فـي الضــفة الغبرعيــة فــي ظـل التجميــد 
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نحن نعذل كل م  نستطيع من أجل إلغ ء التجميد والمص دقة على مخطط ت "وق لت شكيد:  ."نتني هو
العن ء. هن ك أموبر ننجح فيه  وأخبرى ال ننجح. نحن نستغل الح الت السي سية لدفع العنـ ء. هـذه الفتـبرة 

نحـن نفاـل كـل شـيء وأنـ  ال ": وأضـ فت. "قنـيتاتعبر صاعة ألن الحكومة هـي حكومـة قوميـة وهـذا يقل
أبرى ف ئــدة فــي التوجــه إلــى انتخ عــ ت امن عســعب تجميــد العنــ ء. العيــت اليهــودي كلــه يســتغل الفــبرص 

علـــى أبراض فلســـطينية  أقيمـــتوفيمـــ  يتالـــق عتشـــبريع العيــوت التـــي  ."السي ســية لـــدفع العنـــ ء فـــي الضــفة
لـوزابرة وقـد شـكلن  حتـى امن لجنـة لتبرتيـب األمـبر أن  اجلس منذ نصف سـنة فـي ا"خ صة، ق لت شكيد: 

 ."سنعدأ قبريع  عبرؤية الثم بر والتغييبر أنن وأؤمن 
 23/12/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 الفلسطينيةمنازل المحاوالت المستوطنين ارتكاب جريمة داخل أحد يدينان الطيبي وعودة  .17

 إلــىيمـن عـودة أالابرعيـة احمـد الطيعـي و  اباألحـز عـن  يسـبرائيلاإلوصـل الن ئعـ ن فـي الكنيسـت  :برام هللا
لمحـ والت المســتوطنين ابرتكـ ب جبريمــة الليلـة الم ضــية  إدانـتهمعــن  لإلعـبرابقبريـة عيتللـو غــبرب برام هللا 

الــدف ع عــن  الفلســطينيينوقــ ل الن ئعــ ن انــه مــن حــق  حــد منــ زل القبريــة.ألقــ ء قنعلــة غــ ز داخــل إععــبر 
 خبرى ولكنه  فشلت.أ" اعتداء عيتللو "جبريمة أننين، واعتعبرا جبرائم المستوط أم مانفسهم عكل الوس ئل 

 22/12/2015 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
 
 أحد منفذي حرق عائلة دوابشة يعترف بجريمته .18

 / يوليواعتبرف أحد المتهمين البرئيسيين عجبريمة حبرق ع ئلة دواعشة في تموز: حمد برمض نأ -برام هللا 
مح ميــه، وقــ م عإعــ دة  أقــوالبريمــة تحــت تــأثيبر المخــدبرات، عحســب الم ضــي فــي قبريــة دومــ  عتنفيــذه الج

ــدف ع عــن  تمثيــل الجبريمــة. وقــ ل المحــ مي والن شــط اليمينــي المتطــبرف، إيتمــ بر عــن غفيــبر، الموكــل ع ل
أن ": أمـس "إسـبرائيل"وسـط  "عيتـ ح تكفـ "القتلة في مؤتمبر صـحفي عقـد خـ برج محكمـة الصـلح فـي علـدة 

 ."عتبرف وأع د تمثل الجبريمة عسعب شدة التاذيبالمتهم المبركزي في الجبريمة ا 
 23/12/2015 ،المستقبل، بيروت

 
نما عن ضغط أمريكي العاروري خروج :"هآرتس" .19  من تركيا لم ينجم عن الضغط إسرائيلي وا 

أن  ،" العبرلم نيـةالليكـود"أمـ م أعضـ ء كتلـة  ،نتني هوي عني مين سبرائيلوزبراء اإلالبرئيس  : برأىعلي حيدبر
المسؤول في الذبراع الاسكبرية لحبركة حمـ س، صـ لح عـ بروبري، المسـؤول عـن تفايـل خاليـ   طبرد تبركي "

 ".للحبركة في الضفة الغبرعية... ال يكفين 
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نمـ  عــن سـبرائيلنقلــت أن طـبرد الاــ بروبري لـم يــنجم عـن الضــغط اإل "هـربرتس"صــحيفة  غيـبر أن ي فقــط، وا 
الاـــ بروبري إلـــى الق ئمـــة الســـوداء يـــة ضـــمت اســـم مبريكي. ولفتـــت إلـــى أن وزابرة الم ليـــة األأمبريكـــضـــغط 

 لإلبره عيين الذين يمنع التا مل االقتص دي ماهم ويجب تجميد أمالكهم.
 23/12/2015 ،، بيروتاألخبار

 
 يعزز فكرة الدولة اليهودية منقحا  تقر كتاب مدنيات اإلسرائيلية  المعارفوزارة  .21

، مســ ء يــوم الثالثــ ء، أنهــ  أقــبّرت كتــ ب يةســبرائيلأعلنــت وزابرة التبرعيــة والتالــيم اإل: حمــد دبراوشــةأ تحبريــبر
الــذي يحــوي مغ لطــ ت ت بريخّيــة كعيــبرة عحــق الاــبرب  إســبرائيل"أن نكــون مــواطنين فــي "المــدني ت المــنّقح 

 وياّزز طبرح الدولة اليهودّية.
ّية، التـــي ُياـــد تـــ بري  ســـبرائيلاإل "وثيقة االســـتقالل ت الجديـــد، كمـــ  النســـ  القديمـــة عــــ"ويعـــدأ كتـــ ب المـــدني

للمواطنـة  برمـزاً "، حيـث ياتعبرهـ  الكتـ ب 1948مـ يو  ه  تـ بري  النكعـة فـي الخـ مس عشـبر مـن أيـ بر/إعالن
 ."يسبرائيلالمشتبركة لجميع األوس ط، المواقف والمجموع ت المختلفة في المجتمع اإل

مـن كتـ ب التالـيم تتن سـب مـع الحتلنـ ت التـي طـبرأت علـى  "الطعاـة المنّقحـة"وج ء في عيـ ن الـوزابرة أن 
خّطة التاليم الجديدة ُوجدت لتطبرح "، وق لت الوزابرة إن 2011التاليم التي عدأ الامل عه في الا م  خّطة

نق ًش  عميًق  ونوعًي  داخل الصفوف، وسيشّكل أبرضـّية خصـعة لكـل امبراء المختلفـةإل ع إلضـ فة إلـى أن 
التــي تشــّكل  الخّطــة تمــنح الطــالب فبرصــة لتكــوين مــوقفهم الشخصــي، مــن خــالل مابرفــة جميــع امبراء

وق لــت الــوزابرة إن مســ ق التنقــيح الــذي اســتمبر خمســة ســنوات  وفــق تاعيــبر الــوزابرة. "يســبرائيلالمجتمــع اإل
تـــــدقيق وقـــــبراءة ومالحظــــ ت مـــــن أكـــــ ديميين "اشـــــتمل علــــى  "مســـــ ًق  متواصـــــاًل، طــــوياًل ومهنًيـــــ "كــــ ن 

 . "واختص صيين في مج ل الالوم السي سّية والق نون
 22/12/2015 ،48عرب 

 
 إقامة ميناء بحري في غزة يؤيدوري أريئيل أ .21

وزيـبر الزبراعـة فـي حكومـة االحـتالل مـن  أبريئيل أوبري أنذكبرت مص دبر ععبرية  :تبرجمة خ صة -برام هللا 
 العيـت اليهــودي، والماـبروف عمواقفــه الدينيـة واليمينيــة المتطبرفـة، يؤيــد إق مـة مينــ ء عحـبري فــي قطـ ع غــزة.

ن ة الكنيست التلفزيونيـة "علينـ  عنـ ء مينـ ء فـي غـزة يسـمح للسـك ن وأض ف ابريئيل الذي ك ن يتحدث مع ق
 عتصديبر العض ئع واستيبراده ، فهم ليس لديهم أي منفذ حقيقي إلى األبردن أو مصبر أو إلى العحبر".

 22/12/2015 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
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 زعبيحنين  الئحة اتهام ضدّ  .22
ة اإلســـبرائيلية يهـــودا ف ينشـــت ين برئـــيس الكنيســـت يـــولي أعلـــغ المستشـــ بر القـــ نوني للحكومـــ :القـــدس المحتلـــة

أدلشت ين عنيته تقديم الئحة اته م عحق الن ئب عن الق ئمة المشتبركة الابرعية ع لكنيست حنين زععي عداعي 
ة المدنية". وق لت اإلذاعة اإلسبرائيلية الا مـة إن تقـديم الالئحـة يـأتي عـ لبرغم مـن إه نة "مستخدم في الخدم

 توصل زععي مع الني عة الا مة إلى صفقة ادع ء قدمت في إط بره  برس لة اعتذابر لهذا المستخدم.
 23/12/2015 ،الرأي، عّمان

  
 جوراأل إلى تفاهمات حولبعد التوصل إلغاء إضراب "نقابة العمال اإلسرائيليين"  .23

 اإلضـبرابلغـ ء إ انـه تـمّ  األبرعاـ ء الاعبريـة صـع ح اليـوم اإلعـالمذكبرت وس ئل  :تبرجمة خ صة -برام هللا 
ــــذي كــــ ن مقــــبربراً  ــــوم  ال ــــدعوة مــــن نق عــــة اإل األبرعاــــ ءالي وقــــ ل الموقــــع  ية الاــــ م "الهســــتدبروت".ســــبرائيلع

 براثونيــة عــين قيــ دة جــ ء عاــد مف وضــ ت م اإلضــبرابلغــ ء إحبرونــوت إن ألصــحيفة يــدياوت  اإللكتبرونــي
التوصــل فــي  تــمّ  األبرعاــ ءمــن فجــبر اليــوم  األولــىالهســتدبروت ووزابرة الم ليــة اســتمبرت حتــى الســ ع ت 

 جديد. أجوبرتف هم ت حول اتف ق  إلىنه يته  
عنســعة  أجــوبرمســتخدم فــي القطــ ع الاــ م علــى عــالوات  ألــف 450وعموجــب هــذه التف همــ ت سيحصــل 

يمــنح مســتخدمو  أنعلــى  أيضــ ً وتــنص هــذه التف همــ ت  ســنة.ســنوات ونصــف ال 3علــى مــدابر  7.5%
منخفضة مدفوع ت خ صة عحيـث سـتعلغ الاـالوة التـي سيحصـلون  أجوبراً القط ع الا م الذين يتق ضون 

يتق ضـــى المســـتخدمون منحـــة للمـــبرة الواحـــدة عمعلـــغ الفـــي  أنكمـــ  اتفـــق علـــى  .%7.5كثـــبر مـــن أ عليهـــ 
فـي  أخـبرىلـف شـيكل ألـف شـيكل فـي الشـهبر المقعـل و أعمعلـغ  األولـىشيكل، ليـتم دفاهـ  علـى مـبرحلتين 

 .2017ين يبر  /ك نون الث ني
وحتـى كـ نون  2013 ينـ يبر /ثـ نيالسنوات عأثبر برجاي من كـ نون  5وسيسبري مفاول هذا االتف ق لمدة 

 .2017 ديسمعبر /أول
تفـــ ق اال إلـــىوبرحـــب وزيـــبر الم ليـــة موشـــيه كحلـــون وبرئـــيس الهســـتدبروت افـــي نيســـ ن كـــوبرين ع لتوصـــل 

 .ع لت بريخي إي هواصفين 
 23/12/2015 ،القدس، القدسموقع صحيفة 

 
 ات في الشمال غير جاهزة للحربعمر : غالبية المستاالحتاللقيادة  .24

ـــة المســـتامبرات  :الن صـــبرة ـــ ب عـــن أن غ لعي ـــة فـــي جـــيش االحـــتالل، النق ـــ دة الجعهـــة الداخلي كشـــفت قي
والقبريعــة مــن الحــدود اللعن نيــة، غيــبر جــ هزة فــي  1948المق مــة شــم ل فلســطين المحتلــة عــ م  اإلســبرائيلية
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يـوم الثالثـ ء، عـن ونقلت صحيفة يسبرائيل هيوم الاعبريـة الصـ دبرة  ح ل اندالع حبرب في تلك المن طق.
مـن المسـتوطنين ال يملكـون  %30برئيس م  يسـمى "قيـ دة الجعهـة الداخليـة"، الاميـد دادي سـمحي، أن 

 لمواجهة القصف الص بروخي "سيئ جدا". سلطة محلية 26مالجئ، ومستوى ج هزية 
وأوضــح فــي تصــبريح ت لــه أمــ م لجنــة "الخ برجيــة واألمــن" فــي عبرلمــ ن االحــتالل "كنيســت"، أن "األمــبر 

 سنة كي يتم ضم ن حم ية كل المستوطنين في عيوتهم في س ع ت الطوابر ". 15 إلىيحت ج 
 22/12/2015، قدس برس

 
 ت الدب الروسي على قتل القنطار؟: لماذا سكأيضا   "إسرائيل"تساؤالت في  .25

التبرحيـب ع غتيـ ل القيـ دي فـي  "إسـبرائيل"وديـع عـواودة: تواصـل أوسـ ط اليمـين واليسـ بر فـي  -الن صـبرة 
عـأن عمليتهـ  فـي دمشـق لـن  أنه  علمت مسـعق ً  "إسبرائيل"حزب هللا سميبر القنط بر. ويبرجح محللون في 

ئـب يتسـح ق هبرتسـوا )الماسـكبر الصـهيوني( إن تثيبر جنون الدب البروسي. وق ل برئيس الما برضة الن 
المنطقــة  ، ماتعـبراً لــم يتـبرك طبريــق اإلبرهـ ب والقتـل عت تــ ً  اغتيـ ل قنطـ بر هــو عدالـة ت بريخيــة لكونـه إبره عيـ ً 

 ."آمنة أكثبر من دونه"
" عمل على اغتي ل سميبر قنط بر وق دةنه يشكبر ويقدبر "من إ (وق ل الن ئب موطي يوغيف )العيت اليهودي

 ."، ومنع عملي ت مستقعلية1979"لق ء تصفية الحس ب على عملية نه بري  في ع م  امخبرين المخبرعين
إلـى األمـين الاـ م عـ ن كـي مـون وط لعـه  دانـي دانـون لدى األمـم المتحـدة "إسبرائيل"ذلك، توجه سفيبر  إلى

 دته  لــن توافــق علــى التاــبرض لســي "إســبرائيل" إن. وقــ ل "إســبرائيل"عشــجب إطــالق الك تيوشــ  علــى شــم ل 
 ومواطنيه ، وينوه أنه  ستدافع عن مواطنيه  وأبراضيه  في مواجهة كل الهجم ت اإلبره عية أينم  ك نت".

يون كثـبر إسـبرائيلالبرسمية عن التاليق على جبريمة قتل القنطـ بر ياتعـبر محللـون  "إسبرائيل"وفيم  امتنات 
يتعنـى المحللــون مــزاعم الــبرئيس علــى عمليــة االغتيــ ل هـذه عأيــدي إيــبران. و  "إسـبرائيل"أن قـبرابر الثــأبر مــن 

وغيـــبر مـــبرتعط عحســـ ع ت  الســـ عق لالســـتخع برات الاســـكبرية عـــ موس يـــ دلين عـــأن االغتيـــ ل لـــيس انتق مـــ ً 
 في الجوالن. "إسبرائيل" الم ضي عل هو خطوة استع قية لقطع الطبريق على عملي ت وشيكة ضدّ 

مع الثوبرة الفلسـطينية التـي تفيـد عأنهـ   "إسبرائيلـ"وعنفيهم حس ع ت االنتق م يتج هل هؤالء تج برب الم ضي ل
 تنفذ عملي ت اغتي ل سبرية من ع ب االنتق م ولو عاد حين، كم  فالت مع محمود المعحوح في دعي.

ألكـس فيشـم ن المقـبرب مـن الـدوائبر األمنيـة  "يـدياوت أحبرونـوت"وياتعبر المحلل الاسكبري فـي صـحيفة 
لـــى اســـتمبرابر نشـــ ط النظـــ م فـــي دمشــق نظـــبر إ"أن أن حــزب هللا برفـــع برع يتـــه عـــن القنطــ بر منـــذ عـــ م، و 

إلــى مواجهــة  إســبرائيلعلــى أنــه خطــبر علــى مصــ لحه، ألنــه كــ ن يمكــن أن يجــبر  ةالقنطــ بر فــي ســوبري
وحـزب هللا، وقـ ل إنـه  ة. ويذهب فيشم ن للتقليل مـن أهميـة القنطـ بر ع لنسـعة لسـوبرية"سوبري مع شبرة ضدّ 
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مـــن ضـــع ط حـــبرس الثـــوبرة اإليبرانـــي فـــي دمشـــق.  اســـتمبر عنشـــ طه فـــي الجـــوالن عصـــوبرة مســـتقلة عتوجيـــه
وياتعبر فيشم ن أن السعب الوحيد الذي يمكن أن يعبربر تصفية القنط بر في الا صمة السوبرية، المحمية 

، وبرادابرهـ  الــذي يغطــي مسـ ح ت واســاة مــن 400عمظلـة دفــ ع جـوي بروســية وفــي مبركزهـ  صــوابري  أس
وشك التنفيذ عصوبرة فوبرية. لكن فيشم ن يـزعم  ، هو مالومة استخع برية متينة حول هجوم علىإسبرائيل

 الغتي ل القنط بر. مقعوالً  أن االنتق م في السي سة األمنية الا قلة ليس سعع ً 
ع النتقـ م منـه علـى الامليـة  "إسـبرائيل"واتفق ماه المحلل ه برئيل على أن اغتي ل القنط بر ال عالقة له عبرغعـة 

هـذا االعتعــ بر. "ويـبرى ه برئيـل إن هــذه الامليـة جـ ءت علــى  برغــم أهميـة1979التـي نفـذه  فـي نهبريــ  فـي عـ م 
خلفيـــة آنيـــة، ع دعـــ ء أن القنطـــ بر كـــ ن ُياـــّد لهجـــوم ضـــد أهـــداف إســـبرائيلية. ويـــبرى أنـــه إلـــى ج نـــب إطـــالق 

 مبرتعط ع ألس س عموقف إيبران. صوابري  من لعن ن ع تج ه الجليل فإن تدحبرج األموبر من امن فص عداً 
 23/12/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 وألبانيا توقعان مذكرة صداقة مشتركة "إسرائيل" .26

مــذكبرة صــداقة مشــتبركة  21/12 ية واأللع نيــة يــوم االثنــينســبرائيلوّقاــت الحكومتــ ن اإل :وك لــة األن ضــول
علـى إق مـة الاالقـ ت الدعلوم سـية عينهمـ ، وألمحتـ  إلـى مزيـد  ع م ً  25واتف قيتي تا ون، عمن سعة مبروبر 

ية ســبرائيلوشــملت االتف قيــ ت مــذكبرة تاــ ون عــين المستشــفي ت اإل يــبر مــن المجــ الت.مــن التاــ ون فــي كث
 واأللع نية، في مج ل الصحة والعحث الطعي، واتف قية حول تشغيل أزواج الدعلوم سيين.

ية، فـي سبرائيلي عني مين نتني هو المذكبرة واالتف قيتين ني عة عن الحكومة اإلسبرائيلووقع برئيس الوزبراء اإل
 ع برئيس الوزبراء األلع ني إيدي برام  ني عة عن الحكومة األلع نية.حين وق

"مانيــة عتوطيــد  "إســبرائيل"، إن غبرعــي القــدسوقــ ل نتنيــ هو فــي مبراســم التوقيــع، التــي جــبرت فــي مكتعــه فــي 
فــي مــؤتمبر صــحفي  ،وأضــ ف عالق تهــ  مــع ألع نيــ ، وعزيــ دة التجــ برة ماهــ ، وعتوســيع برقاــة التاــ ون ماهــ ".

 25إن ألع ني  "صـديقة حميمـة إلسـبرائيل، حيـث نحيـي اليـوم مـبروبر  ،يبره األلع ني عقب التوقيعمشتبرك مع نظ
إلسـبرائيل اليـوم فحسـب، عـل كـ ن  وأضـ ف "الشـاب األلعـ ني لـيس صـديق ً  ع م  علـى إق مـة الاالقـ ت عيننـ ".

لالضـطه د فـي إع ن فتبرة المحبرقـة الن زيـة، حـين وقفـتم كتفـ  لكتـف مـع الشـاب اليهـودي الـذي تاـبرض  أيض ً 
ــ ". وزاد نتنيــ هو "يســبرني توســيع الاالقــ ت عيننــ  فــي الكثيــبر مــن المجــ الت، وهــي ععــ برة عــن التجــ برة  أوبروع

ســبرائيل تتمتــع عخعــبرة فــي التا مــل مــع مصــ دبر  واالســتثم برات والط قــة والميــ ه، كلنــ  نحتــ ج للميــ ه لناــيش، وا 
 لف ت األمنية التي تهم اليوم جميع الدول".وأوضح نتني هو أن "التا ون عينن  يشمل أيض  الم المي ه".

 نتني هو "لقد حققتم نج ح  كعيبرا في مج ل اإلعداع ويسادن  التالم منكم". عدوبره، ق ل إيدي برام  مخ طع ً 
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ية فــي تصــبريح مكتــوب أن برامــ  وّجــه دعــوة ســبرائيلوفــي الســي ق نفســه، أوضــح مكتــب برئ ســة الــوزبراء اإل
، سـُيحيي "الجهـود التـي عـذلته  ألع نيـ  إعـ ن الحـبرب اـه متحفـ  ُيعنـى ح ليـ ً لنتني هو لزي برة ألع نيـ  ليدشـن م

 الا لمية الث نية إلنق ذ الج لية اليهودية في العالد من عبراثن الن زيين"، دون تحديد موعد للزي برة.
  21/12/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"أولية النتخابات مبكرة في  مؤشرات ":الحياة" .27

أن تسـاة أشـهبر فقـط مـبرت علـى االنتخ عـ ت الا مـة األخيـبرة  مـن برغم: علـى الـأساد تلحمـي – الن صبرة
، إال أن ثمة مؤشبرات إلى أن انتخ ع ت معكبرة ليست مستعادة، عل هن ك من يتوقاه  خالل إسبرائيلفي 

إلـــى إجـــبراء  نتنيـــ هو، برئـــيس الحكومـــة عنيـــ مين "ليكـــود"ويـــبرى مبراقعـــون أن ســـاي زعـــيم  الاـــ م المقعـــل.
ن لم يكن يقصـد ذلـك، الشـبرابرة األولـى لمابركـة  انتخ ع ت جديدة لزع مة الحزب عاد شهبرين قد تكون، وا 

َز هذا التحليل مع اإلعالن المف جئ لبرئيس العلدية اإل ية للقدس نيبر عبركـ ت سبرائيلانتخ عية جديدة. وتازَّ
زع مــة الحــزب فــي  ، وهــو مــ  فســبره مبراقعــون إعــالن نيــ ت للتنــ فس علــى"ليكــود"أمــس انضــم مه لحــزب 

في  "ليكود". ويتوقع عبرك ت، الذي دعم نتني هوالمستقعل، خصوصً  في غي ب من فسين من وزن ثقيل ل
ـــ ت األخيـــبرة، أن تســـ عده الشـــاعية التـــي يحظـــى عهـــ  مـــن اإل يين عمومـــً  ومـــن أعضـــ ء ســـبرائيلاالنتخ ع

ليمينيـة المتشـددة، فـي علـوا قمـة ، على خلفية تطويبره المدينة وتازيز االستيط ن فيه ، ومواقفـه ا"ليكود"
 الحزب خالل فتبرة قصيبرة.

الســـ حة الحزعيـــة التحـــ ق شخصـــي ت أخـــبرى عهـــ  مـــن خ برجهـــ . وعـــين  إلـــىوقـــد ياّجـــل انضـــم م عبركـــ ت 
األســـم ء المطبروحـــة منـــذ فتـــبرة، برئـــيس علديـــة تـــل أعيـــب برون حولـــدائي، أو برئـــيس هيئـــة أبركـــ ن الجـــيش 

الوسـطي أن  "الماسـكبر الصـهيوني"نضـم مهم  إلـى حـزب الس عق غ عي أشكن زي، والمتوقـع فـي حـ ل ا
 يتن فس  مع زعيم الحزب ح ليً  إسحق هبرتسوا على زع مة الحزب.

ن ئعـــً  فقـــط فـــي مق عـــل  61كمـــ  تاـــزز توقاـــ ت تعكيـــبر االنتخ عـــ ت حقيقـــة اســـتن د الحكومـــة الح ليـــة إلـــى 
االنضـم م إلـى  "الصـهيوني الماسـكبر"ن ئعً ، وبرفض ق طع ونه ئي كم  يعدو مـن  59ما برضة قوية من 

دوبر ليعبرم ن، أنه لن جوزيبر الخ برجية الس عق أفي "عيتن  "إسبرائيلالحكومة، وا عالن زعيم الحزب اليميني 
. ويكــــبربر ليعبرمــــ ن الملقــــب عثالــــب الســــ حة الحزعيــــة، أن تجــــبرى نتنيــــ هويــــدخل حكومــــة تحــــت زع مــــة 

الحكومـة ذات الق عـدة العبرلم نيـة الضـيقة  انتخ ع ت معكبرة خبريف الا م المقعل، لقن عته ع سـتح لة نجـ ح
 في اجتي ز عقع ت كثيبرة تنتظبره .
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وقد يكون أعبرز الاقع ت الح لية قبرابر لجنة وزابرية منع المجما ت التج برية من فـتح أعواعهـ  أيـ م السـعت تلعيـة 
 ل موشــيه لبرغعــة حزعــيم المتــدينين المتــزمتين "الحــبرديم". وياــ برض هــذه الخطــوة زعــيم حــزب "كلنــ " وزيــبر المــ

 كحلون، الذي نجح في منع العدء عخطوات تشبريع ق نون جديد يغلق التجما ت التج برية أي م السعت.
في وقـت  "ليكود"عضم الن ئب تس حي هنغعي وزيبرًا جديدًا عن  نتني هووتتوقع الس حة الحزعية أن يقوم 

الــوزيبر  نتنيــ هون يايــد أبريــه دبرعــي عحقيعــة الداخليــة لنفســه. كمــ  يتوقــع أ "شــ س"يط لــب زعــيم حبركــة 
عاـد شـهبرين مــن اسـتق لة الـوزيبر دانـي دانــون  "ليكـود"السـ عق عينـي عيغـين إلــى حكومتـه وزيـبرًا آخـبر عــن 

 في األمم المتحدة.  سبرائيلومع شبرته مهم ته سفيبرًا إل
 23/12/2015 ،الحياة، لندن
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تشهد إعدام ت ميدانية أكدت منظمة حقوقية إسبرائيلية في تقبريبر له  أن إسبرائيل : وديع عواودة -حيف  
مستمبرة لفلسطينيين ينفذون عملي ت داخله ، ماعبرة عن انتق ده  الستمبرابر إطالق الن بر على هؤالء 

  المنفذين برغم شل حبركتهم.
سعتمعبر / وأوضح تقبريبر منظمة "عتسيلم" أن عملي ت الطان والدعس الفلسطينية أسفبرت منذ أيلول

 فلسطيني . 71سبرائيلي  وثالثة برج ل أمن مق عل قتل إ 16وحتى منتصف الشهبر الح لي، عن مقتل 
وأقبرت المنظمة عحق قوات األمن في استخدام الن بر لتوفيبر األمن والحم ية لإلسبرائيليين، لكنه  انتقدت 

وتشيبر المنظمة اإلسبرائيلية التي تانى  استمبرابر إطالق الن بر على منفذي الهجم ت عاد شل حبركتهم.
، إلى أنه في عاض الح الت تمت عملي ت إعدام 67عحقوق اإلنس ن في األبراضي المحتلة لا م 

 للفلسطينيين في الش برع.
وتتحدث "عتسيلم" عن دوبر أجواء الكبراهية المتطبرفة الس ئدة في إسبرائيل في الحض على اإلعدام  

 ين لقض ة وُمادمين.وتحويل برج ل األمن واإلسبرائيلي
وعخالف جه ت إسبرائيلية كثيبرة، تتجبرأ "عتسيلم" على التأكيد على أن هذا الواقع ن تج عصوبرة مع شبرة 

 من التصبريح ت المتشددة الص دبرة عن وزبراء ونواب.
 21/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
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  "العليا" اإلسرائيلية تصادق على هدم منازل شهداء في القدس .29
ص دقت محكمة االحتالل الالي  يوم امس على هدم  -تبرجمة خ صة  -"القدس" دوت كوم -برام هللا 

طالق الن بر داخل ح فلة برك ب  في القدس )الشهيد عه ء علي ن  إسبرائيليةعيوت منفذي عملية الطان وا 
عيت منفذ عملية دهس إسبرائيليين من جعل المكعبر )الشهيد  إلى ع إلض فةغ نم(،  أعوعالل  واألسيبر

 الاعبري. اإلخع بريجمل(، وذلك حسب موقع "والال"  أعوء عال
ز، الذي ط لب المحكمة عدبراسة خ ذه خالف  لموقف الق ضي موني مو القبرابر تم ات أنالموقع  وأف د

 االكتف ء عإغالق غبرف في هذه المن زل فقط.
من الشهبر الح لي، وذلك لكي تستاد  30وق ل الموقع انه تم تأجيل تنفيذ قبربر الهدم لغ ية ت بري  الـ 

 الا ئالت لاملية الهدم.
 23/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 مركز حقوقي يفند مزاعم االحتالل بإدخال تسهيالت على حصار قطاع غزة  .31

يوم الثالث ء، المزاعم اإلسبرائيلية لمبركز الفلسطيني لحقوق اإلنس ن فًند ا :"القدس" دوت كوم -برام هللا
 إدخ ل تسهيالت على الحص بر المفبروض على قط ع غزة.ع

وبرصد التقبريبر الذي ج ء عانوان: "قط ع غزة: خنق حقيقي وتسهيالت مخ دعة"، تداعي ت الحص بر 
، ويغطي عشكل خ ص الا م الث من 2007يونيو حزيبران/ المفبروض على قط ع غزة منذ منتصف 

 (.14/6/2015 -15/6/2014للحص بر )الفتبرة من 
التقبريبر ح لة ما عبر قط ع غزة على مدابر الا م، مقدم  إحص ئي ت إجم لية حول عمله ، مفندًا ووثق 

المزاعم التي بروجته  قوات االحتالل حول إدخ ل تسهيالت على حبركة الما عبر الحدودية، والقي م 
 عإجبراءات من شأنه  "تخفيف" الحص بر الذي تفبرضه على قط ع غزة.

نس نية في قط ع غزة، وتدهوبر الحقوق االقتص دية واالجتم عية واستابرض التقبريبر األوض ع اإل
 والثق فية للسك ن الغزيين عفال التأثيبرات الخطيبرة، وطويلة األجل، لسي سة الحص بر.

وأكد انته ك حق سك ن قط ع غزة في الحصول على مستوى مايشي مالئم، وابرتف ع نسعة األسبر 
 التي تا ني من انادام األمن الغذائي.

برصد انته ك حقهم في المأوى المالئم، وحبرم نهم من عن ء مس كن جديدة عسعب فبرض قيود على  كم 
 دخول مواد العن ء إلى قط ع غزة، وفشل آلية األمم المتحدة إلعم بر غزة.
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كم  تن ول التقبريبر انته ك حقوق السك ن االقتص دية، وفقدان آالف الا ئالت الفلسطينية مصدبر 
آالف الا ملين في القط ع ت االقتص دية المختلفة في قط ع غزة أم كن عملهم، دخله ، نتيجة لفقدان 

وانضم مهم إلى صفوف الا طلين عن الامل، وابرتف ع نسعة الا ئالت الفلسطينية التي تايش تحت 
 خط الفقبر، وزي دة مادل العط لة إلى مادالت غيبر مسعوقة.

 إعم برتاليم، مسلطً  الضوء على تأخيبر إع دة وأكد التقبريبر الحقوقي أيض  على انته ك الحق في ال
المؤسس ت التاليمية التي دمبرت خالل الادوان، وعلى حبرم ن امالف من ط لع ت وطالب قط ع غزة 

 من فبرصة التاليم في ج ما ت الضفة الغبرعية.
وتطبرق التقبريبر النته ك الحق في الصحة، مبركزًا على نقص األدوية والمستهلك ت الطعية، وعلى 

تحويالت الطعية إلى الخ برج، والصاوع ت والتاقيدات التي أثبرت عشكل كعيبر على حبرية سفبر ال
المبرضى وتنقلهم وتأخيبر سفبر المئ ت منهم، وهو م  أدى إلى مض عف ت صحية خطيبرة على 

 حي تهم، أفضت إلى تدهوبر صحة عدد كعيبر منهم.
موح لصي دي القط ع الصيد فيه  سكم  برصد استمبرابر الحص بر العحبري، برغم زي دة مس حة الصيد الم

أمي ل عحبرية، مستابرض  االعتداءات المتكبربرة التي تابرض له  الصي دون الفلسطينيون، كإطالق ستة ل
ه نتهم، ومص دبرة مبراكعهم أو إغبراقه   ص عة عدد منهم، مط بردتهم وتفتيشهم وا  النيبران ومقتل وا 

 وتدميبره .
ل الفتبرة التي يغطيه  تشيبر إلى استمبرابر الحص بر على وخلص التقبريبر، إلى أن الوق ئع الميدانية خال

قط ع غزة، وكذب التصبريح ت اإلسبرائيلية المتا قعة عشأن تخفيف الحص بر عن القط ع، حيث لم 
يطبرأ أي تغييبر هيكلي على إجبراءات الحص بر، ولم تمس التسهيالت المزعومة التي تالنه  سلط ت 

 الحبركة لألفبراد والعض ئع. االحتالل جوهبر القيود المفبروضة على حبرية
 23/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 صيادا   14جيش االحتالل يكثف هجماته ضد غزة ويعتقل  .31

: كثفت قوات االحتالل اإلسبرائيلي من هجم ته  يوم أمس على صي دي قط ع برأشبرف الهو  -غزة 
صي دا، وقعل أن تشن هجوم  جديدا وتصيب  14غزة، وه جمت عدة مبراكب فلسطينية، قعل أن تاتقل 

 امبرأة على الحدود الشبرقية لجنوب القط ع.
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وق ل صي دون إن قوات االحتالل، اعتقلت أبرعاة منهم الليلة قعل الم ضية، قعل أن تا ود شن هجوم 
 جديد، وتاتقل عشبرة آخبرين فجبر أمس، خالل عملهم قع لة سواحل شم ل قط ع غزة.

الصي دين أن زوابرق حبرعية إسبرائيلية ه جمت قوابرب صيد فلسطينية واعتقلت  وأكد نزابر عي ش نقيب
الصي دين، ونقلتهم عاد أن ص دبرت مبراكعهم إلى مين ء أسدود اإلسبرائيلي. وأوضح أن هذه المم برس ت 
التي تستهدف صي دي غزة تشهد زي دة. واتهم قوات االحتالل عمم برسة سي سة التضييق ضد 

تامل على وقف عمل الصي دين نه ئي ، الفت  إلى أن االحتالل يحول إض فة  الصي دين، وق ل إنه 
 إلى الهجم ت دون إدخ ل مادات الصيد.

 23/12/2015، لندن، القدس العربي
 

 لها نصيب من االحتالل في فلسطين "الدواب"الماشية و .32
العالد التي ف دي أعو سادى: إن كنت تايش في فلسطين، فلكل شيء له ثمن في هذه  -عيت لحم 

في « حم براً »تبرزح تحت وطأة االحتالل اإلسبرائيلي منذ خمسة عقود. ويجب أن يخطبر في ع لك أن 
عدو « دواب»قبرية قبريوت في شم ل الضفة الغبرعية يالحق من قعل االحتالل ومستوطنيه، وأن 

ته . وهم األغوابر الفلسطينية تواجه غبرام ت م لية كعيبرة يجب أن يدفاه  أصح عه  مق عل استا د
 مضطبرون لذلك ألنه  عمث عة مايل لهم في التنقل أو نقل األحم ل إلى مض برعهم.

ويا ني سك ن المض برب العدوية في األغوابر منذ فتبرة لست ع لعسيطة. فهم مالحقون ويجبري تبرحيلهم 
ن عين الفينة واألخبرى من قعل سلط ت االحتالل اإلسبرائيلي في مض برعهم المأهولة. وت برة أخبرى تال

مض برعهم منطقة عسكبرية مغلقة ويجبري تدبريع ت ع لذخيبرة الحية. وت برة ث لثة يتم إخبراجهم إلى الابراء 
 لادة أي م إلتم م التدبريع ت قعل السم ح لهم ع لاودة.

لكن الجديد أن سك ن هذه المض برب دفاوا م  قيمته ثالثة عشبر ألف دوالبر أمبريكي خالل الا مين 
برضته  سلط ت االحتالل عليهم مق عل استبرج ع دواعهم ومواشيهم التي الم ضيين على شكل غبرام ت ف

 تم االستيالء عليه  من المن طق التي يذهعون إليه  لبرعي أغن مهم.
وياتعبر سك ن المض برب أن مثل هذه المم برس ت هي من جملة إجبراءات تم برسه  سلط ت االحتالل 

جع برهم على البرحيل. فإسبر  ائيل تغلق أكثبر من نصف المس حة التي في مح ولة للتضييق عليهم وا 
 يم برسون فيه  البرعي في محيطهم عحجة التدبريع ت الاسكبرية.
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وعحسب ع برف دبراغمة برئيس مجلس منطقة الم لح واألغوابر أن قضية فبرض الغبرام ت على العدو 
 ومواشيهم ودواعهم تاود لاقود من الزم ن. وعدأت إسبرائيل عمم برسته  في منتصف السعايني ت حتى
منتصف الثم نيني ت. وك نت وقته  الغبرام ت ال تتج وز الدوالبرين. لكن في الا مين الم ضيين سبرقت 

ع إلض فة إلى الدواب وحتى الن ق ت وابرتفات  الم شيةإسبرائيل وص دبرت أكثبر من ثم نين برأسً  من 
 الغبرام ت لتصل إلى أكثبر من خمسم ئة دوالبر.

 23/12/2015، لندن، القدس العربي
 

 ترتكب جريمة جديدة في الضفةأن كادت  "تدفيع الثمن"ات عصاب .33
اليهودية منزاًل فلسطينيً  ع لقن عل في « تدفيع الثمن»ف دي أعو سادى: ه جمت عص ع ت  -عيت لحم 

قبرية عيتللو القبريعة من مدينة برام هللا في الضفة الغبرعية. وخلفت على جدبرانه شا برات مسيئة للابرب 
 والفلسطينيين.

المق مة على أبراضي القبرية ه جموا « نحليئيل»من مستوطنة  االبرواية الفلسطينية فإن يهودحسب وع
منزل المواطن حسين النج بر وحطموا إحدى النوافذ وألقوا قن عل غ ز عداخله ك دت أن تقتل ص حب 

 المنزل وزوجته وطفله عاد تابرضهم لالختن ق في غبرفة محصوبرة.
يش وشبرطة االحتالل وصلوا إلى المنزل الذي يقيم فيه زوج ن وعحسب مص دبر إعالمية ععبرية فإن ج
 فتح تحقيق في الح دثة. وأعلنوا أشهبرواعنهم البرضيع الع لغ من الامبر تساة 

 23/12/2015، لندن، القدس العربي

 
 القدس: إخالء مواطن من عقاره في عقبة الخالدية للمستوطنين .34

ن  فلسطيني  من عق بره في عقعة الخ لدية في العلدة : أخلت الشبرطة اإلسبرائيلية مواطاألي م -القدس 
 القديمة في القدس المحتلة لص لح مستوطنين إسبرائيليين عحجة تحويله من محل تج بري إلى مسكن.

واقتحمت قوة من الشبرطة اإلسبرائيلية، عبرفقة عدد من المستوطنين، ع لقوة عق بر حسين القيسي وأخلته 
 ييبر أقف ل المحل.ع لقوة واعتقلته قعل أن تقوم عتغ

إن القيسي ك ن يستخدم الاق بر كمخزن قعل أن  "األي م"مد صب لعن، الع حث الميداني، لـ وق ل أح
 يحوله إلى مسكن صغيبر له عسعب األوض ع االقتص دية الصاعة في مدينة القدس.
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ه وأض ف: جم ع ت المستوطنين استغلت تحويل المخزن إلى مسكن كمعبربر إلخالء القيسي من عق بر 
 .1948الذي تدعي جم ع ت المستوطنين أنه ك ن مملوك  ليهود قعل الا م 

وك نت جم ع ت استيط نية إسبرائيلية كثفت في السنوات األخيبرة من استهدافه  للاق برات الفلسطينية 
في عقعتي الخ لدية والسبراي  المتالصقتين والقبريعتين من المسجد األقصى عحجة امتالك الاق برات من 

 .1948قعل يهود قعل الا م 
ة في عقعة الخ لدية ععدء إجبراءات ع ئالت فلسطيني 4كم  أنذبرت جم ع ت المستوطنين مؤخبرا 

 .1948إلخالئه  من من زله  عحجة امتالكه  من قعل يهود قعل الا م 
 23/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 آالف الفلسطينيين يشيعون جثماني الشهيدتين حسونة وشعراوي .35

من الفلسطينيين في مدينتي ن علس والخليل،  امالفع شيَّ  فلسطين أون الين: - الضفة الغبرعية
، جثم ني الشهيدتين مبرام 2015-12-22شم لي وجنوب الضفة الغبرعية المحتلة، مس ء اليوم الثالث ء 

حسونة وثبروت الشابراوي اللتين سّلمت السلط ت اإلسبرائيلية جثم نيهم ، عقب احتج زهم  لادة أس عيع 
 االحتالل. عزعم مح ولتهم  تنفيذ عملي ت ضد قوات

 22/12/2015، فلسطين أون الين
 
 طلبة من جامعة النجاح يبتكرون آلة لتغطية فتحة العبوات البالستيكية أوتوماتيكيا   .36

"األي م": تمّكن أبرعاة طالب من قسم الهندسة الميك نيكية في ج ماة النج ح وهم برجب أحمد  -ن علس 
د عم د زعدة، من تحويل مشبروع صعيح ت، ومحمد عص م حمزة، وصالح ع سل عاع ع، ومحم

 تخبرجهم إلى آلة جديدة دخلت خط اإلنت ج في السوق المحلي.
وصمم هؤالء الطالب آلة مس عدة في خط إنت ج طحينية تقوم عاملية تغطية الاعوات الماعأة 
ع لطحينية عشكل أوتوم تيكي، علمً  أن شبركة الملوك للطحينية قدمت الدعم الم دي للمشبروع عحيث 

مستفيدة من املة الجديدة التي دخلت ضمن خط إنت جه ، في حين قدمت شبركة ع ل ع ك  تأصعح
 الدعم الفني للمشبروع من حيث المك ن وآالت التصنيع المستخدمة.

 23/12/2015األيام، رام هللا، 
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 ألف رسالة من طلبة شمال الخليل للمطالبة باإلفراج عن األسرى األطفال 15إرسال  .37
ألف برس لة إلى ن دي األسيبر،  15"وف ": سّلمت مديبرية التبرعية والتاليم في شم ل الخليل،  -الخليل 

خطت عأقالم طلعة المدابرس، لتسليمه  لألمين الا م لألمم المتحدة ع ن كي مون، استكم ال للحملة 
 الدولية لإلفبراج عن األسبرى األطف ل والطفل أحمد من صبرة.

ح فظة الخليل، ومديبرية التبرعية والتاليم في شم ل الخليل، قد نظم  فا لية وك ن ن دي األسيبر في م
تسليم البرس ئل في ق عة علدية حلحول، عحضوبر مديبر التبرعية والتاليم س مي مبروة، وبرئيس علدية 
حلحول وجدي ملحم، وممثل حبركة فتح إقليم شم ل الخليل ن جح مقعل، ومديبر هيئة شؤون األسبرى 

 ومدبراء ومديبرات مدابرس تبرعية شم ل الخليل.إعبراهيم نج جبرة، 
 23/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يصيب فتاة بجروح في خزاعة ويمنع سيارة إسعاف من نقلها .38

محمد الجمل: أصيعت سيدة عبرص ص االحتالل، عينم  ك نت تسيبر قبرب علدة خزاعة  -خ ن يونس 
 عاد ظهبر أمس.الحدودية شبرق مح فظة خ ن يونس، خالل س ع ت م  

ووفق  لمص دبر طعية وشهود عي ن، فإن جنود االحتالل المتمبركزين في أعبراج مبراقعة عسكبرية قبرب 
خط التحديد، فتحوا الن بر عشكل مف جئ ع تج ه فت ة منقعة ك نت تسيبر ع لقبرب من الحدود، م  تسعب 

 في إص عته ، وقد عدأت المواطنة المص عة عطلب النجدة، ععبر التلويح عقطاة قم ش. 
وقت قصيبر وصلت سي برة إسا ف، لكن قوات االحتالل مناته  من االقتبراب لنقل الفت ة، وحين وعاد 

تبرجل مساف ن ومامه  حم لة لمك ن الفت ة، أجعبرهم  الجنود على التبراجع، قعل أن يسمحوا لمساف 
متبر، حتى وصلت  400واحد عنقله  دون حم لة، وقد اضطبر لحمله  والسيبر عه  لمس فة زادت على 

 إلى مك ن المسافين، ومن ثم وضات على متن الحم لة ونقلت عسي برة اإلسا ف إلى المستشفى.
ع مً (،  20وق لت مص دبر طعية في مستشفى غزة األوبروعي عمح فظة خ ن يونس، إن الفت ة  "أ.ن" )

الطعية  وصلت المستشفى مص عة ع لبرص ص في منطقة العطن، وقد تلقت اإلسا ف ت والاالج ت
 الالزمة، واصفة إص عته  م  عين المتوسطة والخطيبرة.

 23/12/2015األيام، رام هللا، 
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 اإلداري  باالعتقالالحكم على األسيرة أسماء قدح  .39
يوم الثالث ء، على األسيبرة أسم ء قدح حكمت محكمة عوفبر الاسكبرية،  :"القدس" دوت كوم -برام هللا

 أشهبر. 3اإلدابري لمدة  ع العتق لع مً ،  21
 المحكمة قبرابرًا ع العتق ل اإلدابري على األسيبرة أسم ء، خالل جلسة المح كمة الغي عية عحقه . وأصدبرت
أن أسم ء ط لعة في ج ماة عيبرزيت، وسكبرتيبرة اللجنة الثق فية في مجلس اتح د الطلعة،  إلىيش بر 

 الم ضي على ح جز زعتبرة جنوب ن علس، أثن ء توجهه  للج ماة. األسعوعاعتقلت 
 22/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 ومواجهات في الخليل وبيت لحمفتاة واندالع اعتقال  .41

اعتقلت قوات االحتالل، فت ة فلسطينية على أحد الحواجز الاسكبرية المؤدية إلى : وك الت -الخليج 
 نة الخليل جنوب الضفة، عزعم مح ولته  تنفيذ عملية طان.المسجد اإلعبراهيمي في مدي

وق ل شهود عي ن إن جنود االحتالل برشوا الفت ة عغ ز الفلفل، قعل اعتق له  واقتي ده  إلى جهة 
 مجهولة، عزعم مح ولته  تنفيذ عملية طان ألحد الجنود في المك ن.
يين وجنود االحتالل ع لخليل وعيت من جهة أخبرى، اندلات مواجه ت متفبرقة عين عدد من الفلسطين

 لحم جنوب الضفة.
وذكبرت مص دبر محلية ع لمنطقة الجنوعية لمدينة الخليل أن جيش االحتالل أمطبر محيط عدد من 
المدابرس عقن عله الغ زية، قعل أن تندلع مواجه ت عين عدد من الفلسطينيين وقوات االحتالل، فيم  

 الل في منطقة النعي يونس ععلدة حلحول شم ل الخليل.اندلات مواجه ت متفبرقة مع جنود االحت
كم  اندلات مواجه ت مع جيش االحتالل في مدخل علدة الخضبر جنوب عيت لحم، حشد خالله  
جنود االحتالل الاشبرات من جنوده قبرب مفتبرق النش ش مدخل عيت لحم الجنوعي، وأطلق قن عله 

 الغ زية والصوتية خالل المواجه ت.
المستوطنين ع ح ت المسجد األقصى، حيث س د المسجد المع برك ح لة من التوتبر ودنس عشبرات 

والغضب الشديدين عقب أداء مستوطنين شا ئبر وصلوات تلمودية عشكل علني خالل اقتح مهم 
 للمسجد.
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مستوطنً  اقتحموا منذ  42وق ل اإلعالمي المختص في شؤون القدس واألقصى محمود أعو الاط  إن 
األقصى من جهة ع ب المغ برعة على مجموع ت، وتجولوا في أنح ء متفبرقة من  الصع ح المسجد

  صة.ع ح ته عحم ية مشددة من قوات االحتالل الخ
 23/12/2015الخليج، الشارقة، 

 
 بعد قرار باإلفراج عنه.. االحتالل يحّول فتى مقدسيا  لالعتقال اإلداري .41

فتى فلسطيني  في القدس المحتلة لالعتق ل حّولت سلط ت االحتالل اإلسبرائيلي مس ء اإلثنين، 
 أسيبرًا عينهم أبرعاة ق صبرين. 31اإلدابري، ليبرتفع عدد األسبرى المقدسيين الماتقلين إدابري  إلى 

وأف د برئيس لجنة "أه لي األسبرى والماتقلين المقدسيين"، أمجد أعو عصب، أن وزيبر الجيش 
 6ع مً ( إلى االعتق ل اإلدابري لمدة  17لمون )اإلسبرائيلي موشيه يا لون قبربر تحويل األسيبر محمد هش

 شهوبر.
وأوضح أعو عصب، في عي ن صحفي تلقته "قدس عبرس"، أن ع ئلة الفتى هشلمون تف جأت ع لقبرابر 
على اعتع بر أن محكمة االحتالل أصدبرت قبرابرًا يقضي ع إلفبراج عنه ودفع كف لة م لية، وتحويله 

 للحعس المنزلي لمدة يوم واحد.
 22/12/2015، قدس برس

 
 قوات االحتالل تعتدي بالضرب المبرح على فلسطينيين شرقي رام هللا .42

أف د شهود عي ن أن قوات االحتالل اإلسبرائيلي، المتمبركزة على المدخل الجنوعي لعلدة "سلواد"، شبرقي 
ل يوم الثالث ء، خالنّكلت عش عين من العلدة، مس ء  مدينة برام هللا، الواقاة وسط الضفة الغبرعية،

 مبروبرهم  ععبر الح جز.
ع مً (،  23وأوضحت المص دبر لـ "قدس عبرس" أن قوات االحتالل أجعبرت الش عين محمد نظ م ح مد )

وعلي صالح الص لحي، على التبرجل من المبركعة التي ك نت تقلهم ، "وهم  في طبريق عدتهم  
 لسلواد"، قعل أن تاتدي عليهم  ع لضبرب المعبرح.

اد" الذي وصل إلى المك ن، إص عة الش عين ع لمتوسطة، حيث تم من ج نعه، وصف "إسا ف سلو 
 نقلهم  إلى "مجمع فلسطين" الطعي في مدينة برام هللا لتلقي الاالج.
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يوم الثالث ء، على حتالل "نصعت" ح جزًا عسكبريً ، وعّينت المص دبر المحلية في سلواد أن قوات اال
فلسطينية للتفتيش الدقيق، الفتة النظبر إلى أن مدخل العلدة الجنوعي للعلدة، وأخضات المبركع ت ال

 قوات االحتالل تواصل إغالق المدخل الغبرعي لسلواد ع لسواتبر التبراعية لليوم الخ مس على التوالي.
 22/12/2015، قدس برس

 
 48عام المحتلة  األراضيأول شارع مخصص لليهود في  .43

من مغعة تصديق سلط ت  48حذبر مبركز فلسطيني لتخطيط العن ء في األبراضي المحتلة ع م 
االحتالل النه ئية على مخطط تقدم عه المجلس اإلقليمي االستيط ني "مسج ف"، يهدف لشق طبريق 

 .48فلسطيني المحتلة  أبراضيعنصبري خ ص ع لمستوطنين ألول مبرة في 
صفد" عند مفبرق "جّلون"، غبرعي  – ل" و"ف ل " عش برع "عك  والطبريق المقتبرح يبرعط مستوطنتي "توف
المستوطنت ن في الثم نيني ت من القبرن الم ضي على  وأقيمت"مجد الكبروم" في منطقة الجليل، 

 مبرتفا ت الجع ل الواقاة إلى الشم ل من علدة "مجد الكبروم" الفلسطينية.  
، إن المجلس االستيط ني "مسج ف" يصبّر وق ل مديبر "المبركز الابرعي للتخطيط العديل"، حن  سويد

على عدم برعط الش برع المقتبرح ع لش برع الح لي المؤدي إلى المستوطنتين من الجهة الشم لية منذ 
ثالثين ع م ، والذي يبرعطهم  ع لعلدات الفلسطينية ديبر األسد ويبرك  وكسبرى وغيبره  من علدات الشم ل 

 طنين فقط.الابرعية، م  ياني أن يصعح ش برع خ ص ع لمستو 
وأوضح سويد في تصبريح ت لـ "قدس عبرس"، أنه عموجب هذا الشبرط سينفبرد سك ن المستوطنتين 
اليهود ع ستام ل الش برع، فيصعح ش برع  لليهود فقط، عينم  يغلق في وجه المس فبرين الفلسطينيين 

ى منطقة الق دمين من علدات الشم ل ويمناون من استام له والسفبر عليه لتقصيبر مس فة السفبر إل
 الش غوبر ومنطقة عك  وم  عاده .  

وأض ف أن هذا المخطط يكشف سي سة الفصل الانصبري وسي سة التمييز لص لح المستوطنين اليهود 
، مشددا علي أنهم سين ضلون من أجل إحع ط هذا المخطط عكل الوس ئل 48وضد فلسطينيي الـ 

 .التخطيطية والشاعية والقض ئية
 22/12/2015، قدس برس

 
 



 
 
 
 

 

 29 ص                                              3791 العدد:        23/12/2015 اءاألربع التاريخ: 
  

 إصابة فلسطينيين برصاص قوات االحتالل وسط قطاع غزة .44
(، عنيبران قوات 12|22يوم الثالث ء )عجبراح وصفت عـ "الطفيفة"، مس ء أصيب ش ع ن فلسطيني ن 

 االحتالل اإلسبرائيلي، وسط قط ع غزة المح صبر.
ن وق ل براصد ميداني لـ "قدس عبرس" إن قوات االحتالل المتمبركزة شبرق مخيم العبريج لالجئي

الفلسطينيين، وسط قط ع غزة، فتحت نيبران برش ش ته  تج ه عدد من الشع ن الذين تجماوا على م  
 يابرف ع سم تلة "أعو حسنية".

وأض ف أن إطالق الن بر أدى إلى إص عة ش عين فلسطينيين عجبراح في قدميهم ، مشيبرًا إلى أنه تم 
 القط ع، لتقلي الاالج. نقلهم  إلى مشفى "شهداء األقصى" في مدينة ديبر العلح، وسط

 22/12/2015، قدس برس
 
  محمود المبحوحيكتب سيناريو لمسلسل عن حياة الشهيد  الزهارمحمود  .45

إنت ج أول فيلم سينم ئي عمدة من حم س ععبر فيلم "عم د عقل.. أسطوبرة المق ومة"، حبركة تمّكنت 
قصة سين بريو وحوابر القي دي في حبركة حم س  شعكة األقصى اإلعالمية"،من خالل " "دقيقة، 153

خبراج م جد جندية. يبروي الفيلم، الذي ُعبرض في الا م  قصة حي ة الق ئد  2012محمود الزه بر وا 
( منذ الطفولة وحتى استشه ده وتسّلم ق ئد آخبر قي دة الكت ئب 1993-1971القس مي عم د عقل )

 خلفه.
عديدة، منه  "أعي فوق الشجبرة"، برأى أّن ع إلمك ن استيبراد  يقول الزه بر إّنه وعاد مش هدة أفالم عبرعية

سيبرة عقل كنموذج حي على عطولة مق تلي وقي دات "القس م" وتصديبره  إلى المش هد الابرعي ععبر فيلم 
 سينم ئي لخلق "ثق فة المق ومة وثق فة حفظ الكبرامة".

األخيبر إلى س حة المابركة مع ويضيف الزه بر أّن تاّلقه عشخصية الشهيد عم د عقل ك ن منذ دخول 
، وك ن 1992إسبرائيل إع ن إعا د كوادبر حبركة حم س إلى مبرج الزهوبر في جنوب لعن ن في الا م 

في ق عة مؤتمبرات  2012ُعبرض الفيلم للمبرة األولى أواخبر الا م  الزه بر نفسه في مقدمة المعادين.
فلسطينية، في حين عّلق أعو ععيدة، الج ماة اإلسالمية في غزة وعحضوبر قي دات فص ئل المق ومة ال

الن طق ع سم كت ئب القس م، ق ئاًل إّن الفيلم برس لة تكبريم لبروح الشهيد وع ئلته وتأكيد على مضي 
 القس م في نهج المق ومة والجه د حتى تحبريبر فلسطين.
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ة فيلم "ع شق العندقية" هو الث ني من نوعه الذي ُينتج في غزة عاد فيلم "عم د عقل.. أسطوبر 
على غبرابر فيلم "عم د عقل" أتى الفيلم  المق ومة"، والزه بر هو من كتب السين بريو هذه المبرة أيًض .

الث ني ح ماًل سيبرة الق ئد في كت ئب القس م الشهيد عوض سلمي. ح ز الفيلم على المبركز األول في 
امن على كت عة  مهبرج ن اتح د اإلذاع ت والتلفزيون ت اإلسالمية في إيبران عينم . ياكف الزه بر

، اإلنتبرنتسين بريو مسلسل سيتم تنفيذه عاد "برحيل" الزه بر عحسب تصبريح صح في له على شعكة 
يبروي المسلسل قصة حي ة الشهيد محمود المعحوح، الذي ك ن مسؤواًل عن ملف التسليح داخل حبركة 

 حم س، وذلك لكي يكون "نموذجً  يحتذى عه لألجي ل الفلسطينية الق دمة".
 23/12/2015ير، بيروت، السف

 
 المنالن ننسى فلسطين حتى في أح.. و غزة عن الحصارعلى تعويض الضحايا ورفع  ُنصر  أوغلو:  .46

إصبرابر عالده على مط لعه  )التاويض  الوزبراء التبركي أحمد داود أوغلو أكد برئيس األن ضول: - أنقبرة
وبرفع القيود عن غزة( إلع دة الاالق ت مع إسبرائيل، مشددا في الوقت ذاته على وقوف عالده في 

"الادالة والتنمية"، ووصف أوغلو، في كلمة له أم م الكتلة العبرلم نية لحزب  صف القضية الفلسطينية.
نه "ادع ء أة، وعدأت ع لتق برب من إسبرائيل، ع، االدع ء عأن تبركي  نسيت شاب غز 22/12الثالث ء 

ى في أحالمن  ع لع طل"، مشددا على أنن  "ال ننسى غزة، وفلسطين والقدس والمسجد األقصى، حت
مع إسبرائيل "مستمبرة  وأوضح أوغلو أن المح دث ت عشأن إع دة الاالق ت .فكيف في المف وض ت"

وتتطوبر عصوبرة إيج عية، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نه ئية"، مشددة على أن "أنقبرة تصبر على 
 مط لعته  عتاويض ت وعفك الحص بر عن غزة".

 22/12/2015فلسطين أون الين، 
 
 تركيا: لم نبعد أحدا  من حماس.. وال تكترثوا بالتصريحات اإلسرائيلية .47

 ئب برئيس الوزبراء التبركي المتحدث ع سم الحكومة نام ن قوبرطولموش إلى عدم دع  ن: األن ضول
للتصبريح ت اإلسبرائيلية حول المح دث ت الج برية على مستوى الخعبراء لتطعيع الاالق ت عينهم ،  االكتبراث

 .2010سنوات عقب االعتداء اإلسبرائيلي على سفينة م في مبرمبرة في المي ه الدولية ع م  5عاد قطياة 
 ء ذلك خالل مش بركته في عبرن مج على إحدى القنوات التبركية، إذ أش بر قوبرطولموش "أن عاض ج

 التسبريع ت التي يدليه  الج نب اإلسبرائيلي لوس ئل اإلعالم موجهة للبرأي الا م الداخلي اإلسبرائيلي".
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وضحً  أن وأكد أن المح دث ت ج برية عين الطبرفين على مستوى الخعبراء، وأنه  تسيبر عشكل إيج عي، م
وشدد قوبرطولموش "أن تبركي  أعدت موقفً   المح دث ت ستكون على المستوى السي سي عاد فتبرة ماينة.

واضًح  منذ اليوم األول على وقوع الهجوم اإلسبرائيلي على سفينة م في مبرمبرة، واشتبرطت ثالثة 
وبرفع الحص بر عن شبروط لاودة الاالق ت الدعلوم سية مع إسبرائيل، وهي االعتذابر، ودفع تاويض ت، 

، وأن تطوبرات مهمة جًدا حصلت في الشبرطين 2013وأوضح أن "إسبرائيل اعتذبرت لتبركي  ع م  غزة".
عتبرافً  منه  على تحمل ا امخبرين"، مشيبًرا أن "دفع إسبرائيل تاويض ت لتبركي  له أهمية، حيث ذلك ياد 

قوبرطولموش "أن تبركي   ولفت المسؤولية عن مقتل الن شطين األتبراك، وأن ذلك خطوة إيج عية".
ستواصل المح دث ت لغ ية تحقيق الشبرطين امخبريين، وأن مسألة حص بر غزة أس سية في 

 المح دث ت"، مابرعً  عن أمله في تحقيق شبروطه  الثالثة وعودة الاالق ت مع "إسبرائيل".
ن إسطنعول )في ونفى األنع ء التي أوبردته  وس ئل إعالم إسبرائيلية، عن إعا د تبركي  أحد ق دة حم س م

 إش برة إلى القي دي ص لح الا بروبري(، مؤكدًا أن تلك األنع ء موجهة للبرأي الا م اإلسبرائيلي.
 23/12/2015السبيل، عمان، 

 
 القضية الفلسطينيةنواب عرب يبحثون مع البرلمان التركي سبل دعم  .48

ألحمبر عبرئيس العبرلم ن التقى برئيس براعطة عبرلم نيون ألجل القدس الشي  حميد عن ععد هللا ا: أنقبرة
 التبركي إسم عيل كهبرم ن عمقبر العبرلم ن التبركي ع لا صمة أنقبرة.

وأكد الطبرف ن على أهمية القضية الفلسطينية عوصفه  قضية المسلمين األولى، مشددين على ضبروبرة 
الشي  حميد األحمبر  أعبربو  أن يعذل الجميع أقصى الجهود لنصبرته  وتحبريبره  من عبراثن االحتالل.

شكبر وتقديبر البراعطة للدوبر اله م الذي تقوم عه تبركي  حكومة وشاع  وعبرلم ن  في دعم قض ي  األمة  عن
ودع  إلى عذل مزيد من الجهد لص لح القدس وفلسطين ومنه   وفي مقدمته  القضية الفلسطينية.

كتلة إنج ز تشكيل لجنة فلسطين في العبرلم ن التبركي وتسمية مسئول عن الملف الفلسطيني في كل 
عبرلم نية، ع إلض فة إلى زي دة عدد األعض ء األتبراك في براعطة عبرلم نيون ألجل القدس، وتفايل دوبر 

 النواب األتبراك في أنشطة البراعطة اله دفة لتفايل دوبر نواب األمة في الدف ع عن القدس وفلسطين.
 23/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ترفض دعوات إلغالق مكتب منظمة التحرير الواليات المتحدة .49

ية الثالث ء دعوات إلغالق مكتب منظمة التحبريبر الفلسطينية في مبريكبرفضت وزابرة الخ برجية األ
 مشبرع  في الكونغبرس منهم المبرشح الجمهوبري المحتمل للبرئ سة تيد كبروز. 32واشنطن صدبرت من 
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ي جون مبريكديسمعبر/ك نون األول الج بري وزيبر الخ برجية األ 18ودع  المشبرعون في برس لة عت بري  
 كيبري إلى إلغ ء إجبراء استثن ئي يسمح ععق ء مكتب المنظمة في واشنطن مفتوح .

وطعق  لم  ج ء في نسخة من البرس لة نشبرت على موقع كبروز اإللكتبروني، فإن "حكومة الوالي ت 
التحبريبر الفلسطينية ويجب أن تتخلى على الفوبر عن المتحدة ملتزمة ع لتنديد عالنية عأفا ل منظمة 

وأض فت البرس لة أن "السم ح ععق ء المكتب  اإلجبراء" الذي يسمح له  عإعق ء مكتب المنظمة مفتوح .
 مفتوح  في واشنطن ال يقدم أي ف ئدة للوالي ت المتحدة أو عملية السالم".

ن الوزابرة تلقت البرس لة، وأن وزيبر الخ برجية وأكدت المتحدثة ع سم وزابرة الخ برجية إليزاعيث تبرودو أ
جون كيبري سيبرد عليه . وق لت "ناتقد أن منظمة التحبريبر الفلسطينية تتمتع عوضع سليم، وسوف 

 نا برض تلك المس عي البرامية إلغالق المكتب".
 23/12/2015الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 سطين"لن تقبل الجوازات المعنونة باسم "دولة فل الواليات المتحدة .51

ية جون كيبرعي االثنين ان مبريكق ل الن طق البرسمي ع سم وزابرة الخ برجية األ :عبريق ت سايد - واشنطن
حكومته على علم عم  نسب للبرئيس محمود عع س عشأن عزم السلطة الفلسطينية تغييبر جواز السفبر 

متحدة ال تاتبرف عدولة الفلسطيني لياكس تصنيفه الجديد "دولة فلسطين" خالل ع م، مؤكدا ان الوالي ت ال
وق ل  كدولة غيبر ك ملة الاضوية. 2012فلسطين التي اعتبرفت عه  الجماية الا مة لألمم المتحدة في ع م 

ية "لقد برأين  مبريككيبرعي الذي ك ن يبرد على سؤال صحفي خالل إيج زه الصحفي اليومي في الخ برجية األ
 هذه التصبريح ت ولكني لست في موقع كي اؤكد أو أنفي صحته  حيث أنن  ندقق عذلك امن".

ولدى المت عاة عشأن موقف الوالي ت المتحدة البرسمي عهذا الشأن ق ل كيبرعي "كم  تالمون فإنن  ال 
فلسطينية وتمنح ناتبرف عدولة فلسطين" مضيفً  أن الوالي ت المتحدة تاتبرف عجواز سفبر السلطة ال

التأشيبرات عليه ويحق لح مليه دخول الوالي ت المتحدة "إال أنن  ال ناتبرف عدولة فلسطين" ملمحً  الى 
أنه وفي ح ل اقدمت السلطة الفلسطينية على تغييبر جواز السفبر لياعبر عن " دولة فلسطين" ف ن 

 ة فلسطين".الوالي ت المتحدة لن تمنح تأشيبرات لجوازات السفبر المانونة عـ"دول
 23/12/2015القدس، القدس، صحيفة موقع 

 
 في سورية "اإلرهاب" بوتين ونتنياهو يبحثان التعاون ضدّ  .51

أعلن الكبرملين أن البرئيس فالديميبر عوتين أجبرى مح دثة ه تفية أمس مع برئيس : جعبر برائد -موسكو 
. "مك فحة اإلبره بالتسوية في سوبرية والتا ون في مج ل "الوزبراء اإلسبرائيلي عني مين نت ني هو تن ولت 
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 سوبرية - سوبريةعدم وجود عديل عن إطالق مف وض ت "ونقل عن عوتين إش برته خالل المح دثة إلى 
غيبره من الجم ع ت "و "داعش"ضد تنظيم  "المواجهة الح زمة"وتشديده على  "تحت إشبراف دولي

لة الحوابر على اتفق  على مواص". ولفت الكبرملين أيضً  إلى أنهم  "المتشددة النشطة في سوبرية
 ."مستوي ت عدة، عم  في ذلك تنسيق الامل ضد اإلبره ب

 23/12/2015الحياة، لندن، 
 
 الخالفات تعصف بالجالية اليهودية في برلين .52

عبرلين: يعدوا أن عدوى التسلط واالستعداد قد انتقلت أيض  إلى أوس ط الج لية اليهودية في ألم ني ، 
ة عن خالف ت كعيبرة تسود أوس ط الج لية اليهودية في عبرلين، حيث كشفت وس ئل اعالم ألم نية محلي

برئيس للبراعطة انتهت ععق ء البرئيس الح لي غيديون  انتخ بوذلك عاد اجبراء انتخ ع ت مؤخبرا من أجل 
 يوفه في منصعه وسط احتج ج ت كعيبرة عادم نزاهة االنتخ ع ت.
عن نزاع عين األطبراف المانية، وذلك وتمخضت انتخ ع ت الط ئفة اليهودية في الا صمة األلم نية 

مقادا في انتخ ع ت العبرلم ن الجديد  21مقادا من إجم لي  13عاد أن حصل برئيس الج لية يوفه على 
األلم ني. حيث تتيح هذه النتيجة ليوفه فبرص  جيدة  لإلعالمللط ئفة وفق عي ن أدلت عه إدابرة البراعطة 
 ني للعق ء برئيس  ألكعبر ط ئفة يهودية في ألم 

 23/12/2015القدس العربي، لندن، 
 
 إغالق الحسابات يالحق حمالت دعم فلسطين ببريطانيا .53

في ح دثة هي الث نية من نوعه  في عبريط ني ، أغلق عنك "أتش أس عي سي"  :محمد أمين-لندن 
حس ع ت منظمة حملة "التض من مع فلسطين"، والتي تاد أكعبر منظمة أهلية عبريط نية داعمة 

 يين، ع إلض فة إلى عشبرين منظمة ت عاة له .للفلسطين
، حس ع ت مس جد ومؤسس ت إغ ثية وشخصي ت 2014وسعق أن أغلق عنك "أتش أس عي سي" ع م 

 إسالمية.
وتاد حملة التض من من أكعبر المؤسس ت العبريط نية التي تن ضل من أجل السالم والادالة في 

نس ن ومك فحة الانصبرية، كم  تامل مع سي سيين فلسطين ومن أجل تنفيذ الق نون الدولي وحقوق اإل
 من مختلف األحزاب العبريط نية ومثقفين وممثلين عن المجتمع العبريط ني.

ومن عين المنظم ت الت عاة لحملة التض من مع فلسطين والتي أغلقت حس ع ته : شعكة مق طاة 
 ن في ليفبرعول.. وغيبره .إسبرائيل، وأجهزة ح سوب من أجل فلسطين، واكتشف فلسطين، وأصدق ء عالي



 
 
 
 

 

 34 ص                                              3791 العدد:        23/12/2015 اءاألربع التاريخ: 
  

كلفت فبريق   أنه -األج نبالتي تضم في عضويته  عشبرات امالف من النشط ء -وأعلنت الحملة 
 ق نوني  عمت عاة ومس ءلة العنك حول قبرابره هذا، واصفة اإلجبراء عـ"التمييز المدان ق نوني  وأخالقي ".

 22/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 لبون حكومتهم باالعتراف بدولة فلسطينبرلمانيون إيطاليون يطا .54

: ط لب تجمع عبرلم نيين من أجل السالم في العبرلم ن اإليط لي أمس، في مؤتمبر صح في وف -بروم  
عقد في مقبر العبرلم ن اإليط لي، مونتيشتوبريو، الحكومة اإليط لية عإعط ء اهتم م خ ص لم  يحدث 

وبر مشبروع االعتبراف عدولة فلسطين قد ح ن وق ل العبرلم نيون إنه عاد ع م على مبر  في فلسطين.
 الوقت إلعط ء فلسطين اهتم م  خ ص  على ضوء اعتبراف جمهوبرية اليون ن ع لدولة الفلسطينية.
وط لعوا الحكومة ع طالعهم على التق بريبر التي تبرسل من القوات اإليط لية المتواجدة في مدينة الخليل 

 سطين.يتحبرك ام م م  يحدث في فل أحدخ صة انه ال 
 23/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 حصار غزة.. عقدة المصالحة التركية اإلسرائيلية .55

يبرى خعبراء أتبراك أن زي برة برئيس المكتب السي سي لحبركة حم س خ لد : خليل معبروك-إسطنعول 
مشال إلى تبركي ، ابرتعطت عشكل مع شبر عمف وض ت المص لحة التبركية اإلسبرائيلية، وأن الحكومة 

 التبركية حبريصة على التش وبر مع حم س في هذه القضية.
خ لد مشال إلى تبركي  اهتم م الش برع التبركي،  حم ساستبرعت زي برة برئيس المكتب السي سي لحبركة 

 وشغلت مس حة واساة من قبراءات الصحف وتحليالت الع حثين في أسع عه  ودالالت توقيته .
علق ء البرئيس برجب طيب أبردوغ ن في مدينة  -عق ً التي لم ُيالن عنه  مس-وافتتح مشال زي برته 

إسطنعول يوم السعت الم ضي، ثم التقى برئيس الوزبراء أحمد داود أوغلو في الا صمة أنقبرة يوم 
عن اإلعالم، ودون اإلدالء عأي تصبريح ت للصحفيين، فإن القن عة  وبرغم عقد اللق ءين عايداً  األحد.

ل مع شبر عمف وض ت المص لحة التبركية اإلسبرائيلية التي تسود في تبركي  عأن أجندته  ابرتعطت عشك
 توقف تقدمه  لخمس سنوات على ملف الحص بر اإلسبرائيلي لقط ع غزة.

 
 لقاء تشاور

الن ئب العبرلم ني الس عق عن حزب الادالة والتنمية الح كم برسول طوسون، برأى أن زي برة مشال لتبركي  
سبرائيل يخص مع شبرة فلسطين وغزة وحبركة  "ج ءت في وقته "، ماتعبرا أن تطعيع الاالق ت عين تبركي  وا 
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وق ل للجزيبرة نت إن "سي سة تبركي  في صن عة القبرابر تقوم على التش وبر مع جميع  حم س ع لتحديد.
الجه ت التي يانيه  ذلك القبرابر، وأن زي برة مشال هدفت ع ألس س إلى من قشته في المص لحة التبركية 

وععبر طوسون عن قن عته في أن  خص الشاب الفلسطيني عشكل مع شبر".اإلسبرائيلية ع عتع بره  أمبرا ي
أنقبرة لم تتوصل إلى اتف ق مص لحة مع تل أعيب عاد، الفت  إلى أنه من المعكبر التكهن عإمك نية 

 استمبرابر المف وض ت عين الطبرفين في ظل إصبرابر إسبرائيل على حص بر قط ع غزة.
كي عمبر تشليك، قد نفى توصل عالده التف ق مص لحة وك ن ن ئب برئيس حزب الادالة والتنمية التبر 

نه ئي مع إسبرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه وجود "مسودة عمل" في هذا اإلط بر، مشددا على تمسك 
 عالده عشبروطه  الثالثة عم  فيه  برفع الحص بر المفبروض على قط ع غزة.

أن أي اتف ق مع إسبرائيل، موجه ضد من ن حيته ، اعتعبرت هيئة اإلغ ثة اإلنس نية التبركية "إي ه  ه " 
شاب تبركي  وفلسطين والشبرق األوسط عشكل ع م، مؤكدة ضبروبرة فك الحص بر عن غزة، وق لت إنه  

 "ستك فح ألجل ذلك".
 

 تمسك بالشروط
في أنقبرة ج هد توز، أن حكومة عالده متمسكة  االستبراتيجيةمن ج نعه أكد الع حث في مبركز العحوث 

أن تطعيع الاالق ت عين الج نعين  قيع أي اتف ق مص لحة مع إسبرائيل، موضح ً عشبروطه  الثالثة لتو 
وق ل للجزيبرة نت إن "توقف أمبر المص لحة التبركية  منوط عبرفع الحص بر اإلسبرائيلي عن قط ع غزة.

اإلسبرائيلية على ملف حص بر قط ع غزة يتطلب التش وبر مع الق دة الفلسطينيين، واضا  زي برة مشال 
ي هذا السي ق"، كم  برأى أن االهتم م الالفت عزي برة مشال األخيبرة لعالده يبرجع إلى إلى تبركي  ف

 التطوبرات المتس برعة في المنطقة والتي يمثل الشأن الفلسطيني جزءا محوبري  فيه .
وك نت تبركي  قد وضات ثالثة شبروط إلع دة الاالق ت مع إسبرائيل إلى م  ك نت عليه قعل الهجوم 

لى أتبراك على متن سفينة م في مبرمبرة إحدى سفن أسطول الحبرية لفك الحص بر الذي أوقع عشبرة قت
عن غزة، وهي: اعتذابر تل أعيب عن الاملية، ودفع التاويض ت الم دية أله لي الضح ي ، وبرفع 

 الحص بر عن قط ع غزة.
تص ل وتحقق الشبرط ن األوالن ع عتذابر برسمي قدمه برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عني مين نتني هو في ا

، وقد تاهد 2013ه تفي مع أبردوغ ن الذي ك ن يشغل منصب برئيس الوزبراء التبركي في م برس/آذابر 
نتني هو وقته  عدفع التاويض ت لا ئالت الشهداء األتبراك، لكن إصبرابر تل أعيب على مواصلة الحص بر 

 ظل ياطل أي تقدم في خطوات المص لحة عين الطبرفين. 2007المفبروض على غزة منذ ع م 
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وفق  لإلعالم اإلسبرائيلي، فقد تف هم العلدان على توقيع اتف قية من سعاة عنود ال تشمل تحقيق الشبرط و 
التبركي الث لث المتالق عبرفع الحص بر عن قط ع غزة، عل تشمل فبرض قيود على تحبرك ت نشط ء 

 حم س التي تتمتع عاالق ت مميزة مع تبركي .
 22/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 اإلسرائيلية - وعباس في المفاوضات التركية وسويسرا"حماس"  .56

 أحمد جميل عزم
إسبرائيلية، مع لق ءات يقوم عه  برئيس المكتب -تزامن األنع ء عن مف وض ت ومسودة اتف ق تبركية

متوقع، حتى من دون ع مل التوتبر السي سي لحبركة حم س خ لد مشال في أنقبرة، هو أمبر مفهوم و 
البروسي مع األتبراك. لكن هذا التزامن يصعح متوقا  أكثبر عسعب هذا التوتبر، ويصعح مفهوم  أكثبر 

اإلسبرائيلية، كم  تكشف -عندم  نالم أن سويسبرا هي التي تحتضن المف وض ت السبرية التبركية
 الصحف اإلسبرائيلية.

كده  مسؤولون إسبرائيليون وأتبراك، وتوبرده  الصحف، كم  يمكن امن تجميع وتلخيص األنع ء التي يؤ 
إسبرائيلية، حققت تقدمً  -يلي: هن ك أنع ء أُعلن عنه  الخميس الم ضي تتحدث عن مف وض ت تبركية

لتطعيع الاالقة عين العلدين )علم  أّنه ال يوجد فالي  أي قطياة حقيقية، خصوصً  في مج الت 
ة(إل وهن ك مسودات التف ق ممكن عين الج نعين. ثم ذهب خ لد االقتص د والحديث في األطبر الدولي

مشال للق ء المسؤولين األتبراك، والتقى البرئيس التبركي برجب طيب أبردوغ ن، وبرئيس الوزبراء أحمد 
 داوود أوغلو، والمف وض ت تجبري عدوبر سويسبري.

صل إلى تف هم ت في والدوبر السويسبري مهم، ألّنه استمبرابر لمع دبرات تقدمه  سويسبرا منذ أعوام للتو 
قط ع غزةإل سواء على صايد المص لحة الفلسطينية )وتس هم في هندسته  شخصي ت فلسطينية 

(، أو على صايد التوصل إلى تف هم عين "حم س" (NGOs)مستقلة ومنظم ت مجتمع مدني 
 واإلسبرائيليين. وهي جهود ومع دبرات يقبر عوجوده  جميع األطبراف، عم  فيه  حبركة "حم س"، وهي
ليست عايدة جدًا أيضً  عن جهد ق م عه برئيس الوزبراء العبريط ني الس عق توني عليبر لمح ولة التوصل 

 التف ق عين "حم س" واإلسبرائيليين.
هن ك ثالثة مط لب تبركية، على األقل، تمس الشأن الفلسطيني، ومطلب براعع واحد على األقل، يتالق 

لمط لب التي تمس الشأن الفلسطيني، تتالق ع لغ ز المكتشف في العحبر األعيض المتوسط. وا
، وقد اعتذبر برئيس 2010ع العتذابر اإلسبرائيلي عن التابرض ألتبراك في ح دثة سفينة مبرمبرة الا م 

. ومطلب ث ٍن يتالق عتاويض ت للا ئالت التبركية 2010الوزبراء اإلسبرائيلي عني مين نتني هو الا م 
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ذلك )ع نتظ بر التنفيذ عند التوصل التف ق نه ئي(، المتضبربرة في الح دث، وهن ك اتف ق تحقق حول 
كم  هن ك موضوع برفع الحص بر عن قط ع غزة، وهذه نقطة الخالف. وطعاً ، يعقى أيضً  التوصل 
إلى تف هم عشأن استغالل الغ ز المكتشف في العحبر األعيض المتوسط، والذي تط لب تبركي  عحصة 

 للجزء التبركي من قعبرص فيه. 
التف ق عشأن برفع الحص بر، ألّن لدى اإلسبرائيليين مط لب أمنية كعيبرة، وألّنه يستعاد  ولم يتم التوصل

أن توافق "حم س" على التوصل التف ق علني برسمي، من دون موافقة فلسطينية ش ملة برسمية. ولكن 
إسبرائيلي على م  يعدو، لتخفيف غيبر برسمي للحص بر، مق عل السيبر جزئيً  في -هن ك تف هم تبركي

الاالق ت. واألنع ء تدوبر مثال عن مس عدات تبركية تصل إلى غزة عن طبريق "الموانئ تطعيع 
 اإلسبرائيلية". 

إذن، يمكن برؤية المشهد التبركي اإلسبرائيلي في سي ق مشهد أوسع، فيه سويسبرا وحبركة "حم س". 
ضمن خطوط  ويمكن التخمين أّنه يجبري الحديث عن تف هم ت ع لوك لة، تقوم عه  أنقبرة، المانية عأّن ت

عديلة اقتص دي  وسي سيً  ودعلوم سيً  إذا استمبر التوتبر مع البروس، عم  في ذلك الاودة لتمتين الاالقة 
مع حلف شم ل األطلسي )الن تو(، وتخفيف حدة التوتبر مع اإلسبرائيليين، وطعاً  تمتين الاالقة مع 

ن ن وقعبرص واإلسبرائيليين، والحق  دول الخليج الابرعية، والسيم  الساودية، فضال عن التف هم مع اليو 
إسبرائيلية مبرحلية، عالم -مع لعن ن والفلسطينيين عشأن الغ ز. وع لت لي، هن ك سين بريو تف هم ت تبركية

حبركة "حم س"، وبرعم  عنوع من التنسيق في عاض الملف ت، ع نتظ بر نضوج ظبرف إقليمي موات 
ف هم ت آنية محدودة، واستعا د الوصول لشيء أكعبر. ومن هن  يمكن استعا د شيء أكعبر من مجبرد ت

حد برفع حص بر، إال إذا برأين  أيضً  البرئيس الفلسطيني محمود عع س، يدخل على الخط ويجبري 
 االتص ل عه، لتسويق تبرتيب إقليمي أوسع. 

التف هم ت المبرحلية ستكون في جوهبره  تن زال تبركيً  يتم تسويقه ععاض "التسهيالت" والتخفيف 
، مع المزيد من التبرتيع ت في وقف إطالق الن بر عين القط ع واإلسبرائيليين، وغ لعً  للحص بر في غزة

 ستكون تف هم ت شفوية غيبر برسمية. 
-المف برقة في المشهد الح لي أن اإلسبرائيليين يستفيدون من كل التطوبراتإل فعموازاة التوتبر التبركي

ذات التوتبر، هن ك تف هم ت واحتم ل البروسي، هن ك تمتين للاالق ت وتف هم ت مع البروس. وعموازاة 
 اتف قي ت وتطعيع مع األتبراك. وكل هذا وسط ح لة الغي ب الابرعي، واإلهم ل الكعيبر للشأن الفلسطيني.

 23/12/2015، الغد، عّمان
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عبرعية منذ لحظة انطالق االنتف ضة الث لثة في أوائل تشبرين أول/ أكتوعبر الم ضي، أخذت دول 
ومثقفون عبرب ع لتس عق إلضف ء الشبرعية على عالق تهم الطيعة مع دولة إسبرائيل. ومع استمبرابر 
االنتف ضة الفلسطينية في تشبرين ث ني/ نوفمعبر، تملك الفزع الماسكبر الما دي للفلسطينيين، والذي 

، م  جال 1978ك ن قد توسع عشكل كعيبر في الا لم الابرعي منذ توقيع ما هدة ك مب ديفيد في ع م 
 الحكوم ت الابرعية ومثقفيه  يس برعون لفصل الابرب والمسلمين وعزلهم عن الفلسطينيين وقضيتهم.

مليون فلسطيني  1،8تشبرين ث ني/ نوفمعبر، ق مت الحكومة المصبرية، وهي أحد السج َنيمن لـ  1ففي 
دعمت تبرشح إسبرائيل في غزة، ع لتصويت الالني ألول مبرة لص لح إسبرائيل في األمم المتحدة عندم  

لاضوية لجنة االمم المتحدة لشؤون االستخدام ت السلمية للفض ء الخ برجي. وقد ق م الك تب الكويتي 
تشبرين ث ني/ نوفمعبر، عنشبر مق لة صح فية أعلن فيه  أن  24ص لح الش يجي عاد ذلك عأس عيع، في 

دولة اإلم برات المتحدة على  تشبرين ث ني/ نوفمعبر، وافقت حكومة 27. وفي "ليست عدون "إسبرائيل 
فتح مكتب عاثة دعلوم سية إسبرائيلية في أعو ظعي. وفي هذه األثن ء تمظهبر عشق المملكة الساودية 
إلسبرائيل ععبر استمبرابر اللق ءات السبرية والمالنة عين مندوعي المملكة ومندوعين برسميين إسبرائيليين، 

عن عالق ته  الحميمة ومص لحه  المشتبركة مع  عينم  أصدبرت إسبرائيل عي ن ت برسمية عدة أعلنت فيه 
 ، وأنه  تع دلهم مش عبر الاشق علنً ."الابرب السنة"من الدول الابرعية الذي يحكمه   "حلف ئه "

وعينم  تم نزع الشبرعية عن النض ل الفلسطيني ضد المستامبرة ـ االستيط نية اليهودية من أعين ماظم 
سطينية ما هدة أوسلو التي تن زلت من خالله  عن حقوق الابرب نتيجة توقيع منظمة التحبريبر الفل

الشاب الفلسطيني، ظلت مسألة مدينة القدس عقعة في وجه الدول الابرعية التي تبرنو إلى تطعيع 
عالق ته  مع إسبرائيل. فعينم  استمبرت الحكوم ت الابرعية والصفوة المتح لفة ماه  منذ السعايني ت 

ضيتهم وعزلهم عن الا لم الابرعي والشاوب الابرعية )عم  فيه  عتنفيذ عملية فصل الفلسطينيين وق
(، وقف انطالق التي بر االسالموي الما كس له  "مصبر أوالً "و "لعن ن أوالً "و "األبردن أوالً "حمالت 

ع لمبرص د في الفتبرة نفسه ، مؤكدًا عأن القضية الفلسطينية ستعقى قضية المسلمين، حتى لو لم تاد 
 قضية الابرب.

طبرح القدس، ال على أنه  كعبرى المدن الفلسطينية التي تص دبر أبراضيه  ومقدس ته  يومً  عاد وهن  تُ 
ذالل  يوم لالستخدام اليهودي االستام بري الحصبري وال كيف تتم عملي ت طبرد وتهجيبر ومح صبرة وا 
وتجبريد سك نه  الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين من حق المواطنة، عل ُتصوبر القدس على أنه  
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ز ديني للمسيحيين والمسلمين الذين وقات مقدس تهم في قعضة حكم إسبرائيل والمستوطنين ـ برم
 المستامبرين اليهود.

ويستمبر االستيط ن االستام بري اليهودي لهذه المدينة الفلسطينية منذ ثم نيني ت القبرن الت سع عشبر 
. أم  م  1948منه  في ع م  حيث تم تطهيبره  عبرقيً  ععبر طبرد الفوج األول من سك نه  واحتالل أجزاء

تعقى من المدينة، ال سيم  أجزاؤه  القديمة حيث تقع مقدس ته ، فلم يسقط تحت حكم الفوقية اليهودية 
 .1967االستام برية حتى ع م 

وحم ة للمقدس ت اإلسالمية في القدس كجزء من  "برع ة"سهم وقد ق م ه شميو األبردن عتنصيب أنف
، 1994االستيط نية اليهودية ع م  -ت الاالق ت األبردنية مع المستامبرة ما هدة وادي عبرعة التي طّعا

وهي مهمة لم تكلل ع لنج ح في الاقدين الم ضيين، حيث ازدادت انته ك ت المستوطنين اليهود، 
المدعومين من قعل الحكومة اإلسبرائيلية، للمسجد األقصى الذي يساون لهدمه إلق مة هيكل سليم ن 

 ه.المزعوم على أنق ض
وقد اتفقت مؤخبرًا الحكومة األبردنية مع حكومة نتني هو على زبرع ك ميبرات داخل المقدس ت اإلسالمية 
في القدس )ولكن ليس خ برجه  وفي محيطه ، حيث يطلق الجنود االسبرائيليون البرص ص ويقتلون 

كجزء من  الفلسطينيين( والتي يساى نتني هو الستخدامه  لمبراقعة المصلين الفلسطينيين واعتق لهم
 الجهود االسبرائيلية لقمع االنتف ضة الفلسطينية الث لثة.

ولكن وعينم  يبرفض اله شميون أي مس ءلة ك نت حول قدسية القدس، فقد سات الحكومة األبردنية 
منذ التسايني ت للحصول على دعم الف تيك ن في مسألة إع دة تابريف موقع مامودية المسيح على يد 

س( ونقله من الضفة الغبرعية لنهبر األبردن على الج نب الفلسطيني، حيث يوحن  المامدان )المغط
الموقع التقليدي للمامودية، إلى الضفة الشبرقية للنهبر، على الج نب األبردني. وقد حظي الموقع 

. وقد 2009األبردني الجديد عمص دقة الف تيك ن أثن ء زي برة الع ع  عنديكتوس الس دس عشبر لألبردن ع م 
مزابرًا للحج ج والسي ح المسيحيين األوبروعيين واألميبركيين، م  أثلج صدوبر المسؤولين أصعح الموقع 

األبردنيين. وقد حصل األبردنيون مؤخبرًا على دعم منظمة األونيسكو لمزاعمهم غيبر المثعتة. وحيث أن 
خدام المشبروع األبردني برعم  يكون مدفوعً  عخطة تبرويجية للسي حة األبردنية ولمن فسة فلسطين ععبر است

، فإن هكذا مشبروع يصب، عن قصد أو غيبر قصد، في ذات "األبردن، أبرض ميالد المسيحية"شا بر 
 االستبراتيجية اله دفة لنزع القدسية عن مقدس ت فلسطين.

ولكن، إذا ك ن تغييبر موقع مامودية المسيح يمكن أن يتم عهذه السهولة، فم  الذي يحول دون تغييبر 
المدينة أيضً ؟ في هذا السي ق، ق م المستشبرق الابراقي، نصف طعياة المقدس ت اإلسالمية في 

-1990كية من أجل اجتي ح وقصف الابراق ع م يبر  ن مكية، الذي توسل الحكومة األمالعبريط ني، كنا
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كية الغ زية ع لوبرود يبر الابراقيين سيستقعلون القوات األموالذي تنعأ عأن  2003ومبرة أخبرى في  1991
ذه المهمة. وقد ق م مكية، الح صل على دبرج ت دكتوبراه فخبرية من ج ما ت والحلوى، عتجنيد نفسه له

إسبرائيلية )للتغطية على حقيقة أنه لم يحصل على دبرجة دكتوبراه واحدة حقيقية من أي ج ماة(، 
م ت جنيني  برغم المح والت الع ئسة للعاض في اإلعالم الغبرعي لتسويقه  2002عإصدابر كت ب ع م 
، The Nationكية الما دية للفلسطينيين يبر المجلة اليس برية الصهيونية األم   فيوالتبرويج له، ال سيم

ُت فيه  بردًا على عبرض للكت ب في  ، عأن قعة "الصخبرة"حينه. وقد ح جج الكت ب، وعنوانه والتي َنشبرم
الصخبرة، في حقيقة األمبر، لم تكن صبرحً  خطط له وعن ه الابرب المسلمون عل أن من ق م ع لتخطيط 

 الحث على عن ئه لم يكن سوى اليهودي كاب األحع بر الذي ك ن قد اعتنق اإلسالم.له و 
أم  الهدف غيبر المستتبر لمكية، وهو من عت ة ك برهي الفلسطينيين، فهو سلب الفلسطينيين والمسلمين 
حقوقهم في األم كن المقدسة في القدس وتازيز المزاعم الصهيونية االستام برية عم  يخص أبرض 

ين ومقدس تهم. ولكن خزععالت مكية هذه ظلت برأيً  مازواًل عين المثقفين الابرب حتى الشهبر الفلسطيني
 الم ضي.

ذ عيوسف زيدان، وهو بروائي مصبري من الدبرجة الث لثة شو   "ديدةج"فيني الهوى، يتنطع مقدمً  حججً  وا 
مع برك التي  في هذا المضم بر. وك ن زيدان، وهو من أنص بر حسني مع برك، قد انضم إلى حملة اعني

استهدفت الجزائبر عقب مع براة كبرة قدم مع المنتخب المصبري، أقيمت في السودان في سي ق تصفي ت 
 ، والتي برعحه  المنتخب الجزائبري. وق م زيدان ع لتهجم على الجزائبر في حينه 2009كأس الا لم في 

، وأن "في نفوس الن س كل الجه ت، وتمتد الصحبراء التي تمتد في"واصف  الجزائبريين عأنهم يسكنون 
مث اًل "الي  في الج ما ت المصبرية ك نوا كل الطلعة الجزائبريين الذين تابرف إليهم أثن ء الدبراسة ال

الجعن المميز لسك ن "ن ء، ذلك ، عل أنهم ك نوا أيضً  جع"والانف الداخلي، والتاصب المطلق للغع ء
هم حفنة من  . وأض ف أن الجزائبريين"لم تابرف... يومً  نسم ت التحضبر"، وأن عالدهم "الصح برى

صل،، فظنوا أنفسهم مثل العدو الصحبراويين الذين ص برت لهم علد ]كذا في األ"المجبرمين، عل هم من 
لحكومة . وفي سي ق دف عه عن خطة مع برك لتوبريث الحكم العنه جم ل، وع  زيدان ا"المصبريين

عه  لفبرضه  ضبرائب على شبرك ت الملي برديبر ، وع ت"وكأنهم أعبرف عن  من "الجزائبرية لنقده  لمع برك 
المصبري نجيب س ويبرس. وك نت وصلة البردح الن زية هذه جزءًا من حملة ش برك فيه  حينئذ جل 
المثقفين المصبريين، ن هيك عن اإلعالم المصبري. وأنهى زيدان مق لته عدعوة نظ م مع برك لقطع 

 الاالق ت الدعلوم سية مع الجزائبر.
ن وقضيتهم ك نوا قد عزلوا عن الشأن المصبري ععبر استهدافهم عحملة جديدة من وعم  أن الفلسطينيي

الكبراهية لم يكل اإلعالم المع بركي والسيسوي عن نشبره  في السنين األبرعع الم ضية، ق م إعالم 
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شبراكه في الحملة الق ئمة ضد الشاب الفلسطيني ليس عد في عزل  السيسي ععاث زيدان من جديد وا 
مسلمي مصبر فحسب، عن القدس ععبر تقديم زعم معني على أسخف الدالئل  المسلمين، وليس

برَي ع لبرسول محمد إليه لم يكن القدس، عل، وعلى  المتوافبرة لعوق دع ئي معتد  عأن الموقع الذي ُأسم
خالف م  آمن عه المسلمون على مدى أبرعاة عشبر قبرنً ، هو موقع قبريب من الط ئف. وعمح ك ة 

تي تصبر على عدم أهمية القدس إسالمّيً ، حيث لم يأِت القبرآن على ذكبره ، للدع ية الصهيونية ال
يأمل زيدان عنزع القداسة عن المدينة ومقدس ته  مواكعً  سي سة السيسي وا عالمه الما ديين 
للفلسطينيين. وقد تكبربر برد المسلمين على الدع ئيين الصه ينة الذين يقولون عادم وبرود اسم القدس 

القبرآن لم يذكبر مكة إال مبرة واحدة يتيمة. فهل ذلك يقلل من أهمية مكة لدى  في القبرآن، عأن
 المسلمين؟

وقد واكعت مح والت تجبريد القدس من قدسيته  لدى المسلمين مح ولة إع دة تأهيله  لدى المسيحيين 
المصبريين. فعينم  تقوم إسبرائيل منذ شهبرين ونصف الشهبر عذعح البرج ل والنس ء واألطف ل 

ينيين، ق م ع ع  الكنيسة القعطية تواضبرس الث ني، الذي نضج في عهد الس دات، عزي برة القدس الفلسط
منتهك  السي سة الق ئمة للكنيسة القعطية التي تمنع أي مسيحي مصبري من زي برة المدينة إلى حين 

 االستيط ني اإلسبرائيلي تحت ط ئلة الطبرد والحبرم ن.-تحبريبره  من االستام بر
عإمك ن الُمقّدسين )الحج ج( المسيحيين الابرب السفبر إلى القدس عاد سقوطه  عأيدي وعينم  لم ياد 

االسبرائيليين، ك ن عإمك ن المسيحيين المصبريين، من حيث المعدأ، زي برة المدينة عاد توقيع ما هدة 
م ك مب ديفيد، لوال قي م ع ع  األقع ط كيبرلس الس دس عإصدابر أمبر ع عوي، عاد سقوط المدينة، في ع 

عمنع المسيحيين المصبريين من زي برة المدينة إلى حين تحبريبره . وقد ق م الع ع  شنوده الث لث،  1967
، عطبرح األمبر أم م المجمع المقدس للكنيسة القعطية 1971الذي اعتلى كبرسي الع عوية ع م 

وأعلن  لمنع المسيحيين من زي برة المدينة. 1980األبرثودوكسية واستصدبر أمبرا من المجمع ككل ع م 
خوانن  ا  خوانن  الفلسطينيين و إلقومية الابرعية، علين  أال نتبرك من وجهة النظبر ا"حينه  الع ع  شنوده عأنه 

ن القدس عخي نة الابرب ععبر التطعيع مع اليهود... ومن وجهة نظبر الكنيسة يقوم األقع ط الذين يزوبرو 
. وعق عً  للع ع  شنوده على "قع طلتي تبرفض إسبرائيل إع دته لألا‹ ديبر السلط ن"كنيستهم في قضية 

تحديه للصفقة الس داتية في ك مب ديفيد وبرفضه مبرافقة الس دات في زي برته إلى القدس المحتلة، 
ن هيك عن اعتبراض ته على النهج الط ئفي الذي نم  في ظل نظ م الس دات والذي أدى إلى ابرتك ب 

براوي في وادي النطبرون. أم  خليفة مذاعح في حق المسيحيين، ق م الس دات عنفيه إلى ديبر صح
شنوده، الع ع  تواضبروس، الس داتي والسيسوي الهوى، فقد أدبرك حجم المك سب التي ستاود عليه في 
ح ل أوقف التحدي وتا ون مع خليفة الس دات ومع برك المتبرعع على عبرش مصبر. ويعدو أن الع ع  
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حي المصبري عمجمله، حيث أصعح تواضبرس غيبر مكتبرث للمخ طبر التي تسعب عه  للمجتمع المسي
هذا المجتمع كله متهمً ، نتيجة زي برة الع ع  هذه، من قعل ط ئفيين سلفيين وغيبر سلفيين عأنه مجتمع 
ع ع نفسه إلسبرائيل. إن ماظم مسيحيي مصبر، شأنهم شأن مسلميه ، هم من الفقبراء والبريفيين وليس 

عقة برج ل األعم ل من المسيحيين وع ع  الكنيسة، لهم ال ن قة وال جمل في هذه اللاعة التي تبروج له  ط
 لكنهم هم من سيقع ضحية أي عنف ط ئفي يستهدف المسيحيين.

وفي هذا السي ق تجدبر المق برنة عين صمت تواضبرس عن ما ن ة الفلسطينيين وعين تصبريح الع ع  
وأخوتي "وعماية شي  األزهبر  "عتأشيبرة فلسطينية"عأنه لن يقوم عزي برة القدس إال  2001شنوده في 

. من الغبريب أنه حتى شهبر نيس ن/ أعبريل "هذا إال عزوال االحتالل عن القدسالابرب ولن يكون 
، ك ن تواضبرس متمسكً  عقبرابر الع ع  شنوده عحظبر الحج إلى القدس، إال أنه قبربر أن الوقت قد 2014

 ل في حق الفلسطينيين.أصعح من سعً  لزي برته  في خضم المذاعح التي تبرتكعه  إسبرائي
ينعغي أن أذكِّبر هن  أن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عع س وبرئيس وزبراء السلطة الس عق سالم 
في ض م  فتئ  يحث ن الابرب، مسيحيين ومسلمين، وبرؤس ء الدول اإلسالمية ومسلميه  للقي م عزي برة 

سبرائيلية. وعلى البرغم من برفض القدس منذ خمس سنوات كجزء من ترمبر السلطة مع االستبراتيجية اال
ماظم المسلمين وقي داتهم من تلعية الدعوة، هبرول مفتي الدي بر المصبرية علي جماة لتلعية الدعوة 

 .2012وق م عزي برة القدس والمسجد األقصى في 
وفي سي ق مح والته  لازل الفلسطينيين وفصلهم عن المسلمين، يقوم مق ولون عسكبريون إسبرائيليون 

 "قي دات"برحالت إلى القدس المحتلة لـعاض  يبركيين يبروجون لبره ب اإلسالم عتنظيم وتمويلعماية أم
غيبر المنتخعة عزي برة إسبرائيل والقدس ععبر تحّد  "القي دات"ي الوالي ت المتحدة. وتستمبر تلك مسلم

 مفضوح لحبركة المق طاة الفلسطينية وياودون إلى الوالي ت المتحدة ممتلئين عحب وعشق إسبرائيل
 كمسلمين أميبركيين.

إذن يعدو أن هن لك استبراتيجي ت عدة مكملة لعاضه  العاض تساى إلزالة آخبر عقعة تقف في وجه 
التطعيع مع إسبرائيل، أهمه  التخلص من ت عو زي برة المسلمين والمسيحيين للقدس وهي م  زالت واقاة 

ق ئمة(، إلزالة القدسية عن تحت االحتالل أو، إن فشلت هذه االستبراتيجية )وفشله  أصعح حقيقة 
القدس والمقدس ت الفلسطينية األخبرى طبرًا، ونقل م  يمكن نقله منه  إلى دول مج وبرة )المغطس إلى 

 األبردن والمسجد األقصى إلى الط ئف(.
إن مخ وف أعداء الفلسطينيين من انتف ضة فلسطينية ث لثة تجدد نض ل الفلسطينيين ضد االستام بر 

نتف ض تهم في الا لم الابرعي عبرع ية ساودية للثوبرات المض دة ع النتف ض مبرة أخبرى، وُتلهم من ُقمات ا
هي الدافع وبراء الهبرولة الابرعية للتطعيع مع إسبرائيل والتخلص من مسألة أن االستام بر اليهودي 
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للقدس هو شأن ذو أهمية للمسيحيين والمسلمين في الا لمين الابرعي واإلسالمي. وحيث أن الساودية 
أعلنت إيبران والشياة أعداء برئيسيين لكل المسلمين السنة، فال الساودية وال حلف ؤه  الابرب، ال  قد

سيم  مصبر السيسي، سيبرحع ن عأية مح ولة لتذكيبرهم عأن إسبرائيل هي من ك نت دائمً  عدوتهم. أم  
لسطينيي غزة في مصبر م  عاد االنقالب الغ برقة في شوفينية قومية ما دية لكل جيبرانه ، السودان وف

ثيوعي ، م  عدا إسبرائيل ال سمح هللا، فإن الحملة  )ن هيك عن عقية الفلسطينيين( وليعي  وسوبري  وا 
الك برهة للفلسطينيين فيه  هي األكعبر، لكن صداه  الممتد إلى دول الخليج هو م  سيازز إصبرابر هذه 

 يست إسبرائيل، هي عدوته .الدول، إذا م  أذيعت المسألة الفلسطينية عبرمته ، على أن إيبران، ول
 23/12/2015، األخبار، بيروت

  
 هل ِمن فجوة بين حماس وبيئتها؟ .58

  عبريب البرنت وي
لقي دة حزب هللا عضح ي  الادوان  "تعبريك"عإبرس ل عبرقي ت تازية و قس مئب الحم س وكت  "توبرطت"

يبر قنط بر ... بربر الشهيد سماإلسبرائيلي على علدة جبرم ن  قبرب دمشق، وعلى برأسهم األسيبر المح
، صدبرت ع لجملة "الفالة المستهجنة والنكبراء"الُمدينة والُمنددة عهذه  ألن برّدات الفال "توبرطت"ونقول 

عين  "الفجوة"ي غزة وخ برجه ، وعم  ياكس اتس ع والمفبرق عن قواعد حم س وعاض كت عه  ومثقفيه ، ف
 قي دة الحبركة وعيئته  الح ضنة.

، والمقصود إدانة حم س للادوان اإلسبرائيلي، وتاعبر عن "إلدانةتدين ا"عشبرات التغبريدات التي 
حب "لـ "الكت ئب"مغعة فقدان الحبركة الحتبرامه ، و االستهج ن واالستغبراب واالستنك بر، وتحذبر من

يبران والشياة، فحّدث وال حبرج  "الن س له ... أم  األوص ف التي أسعغت على القنط بر وحزب هللا وا 
وّه عية، وليس عن عيئة ظلت صديقة  –جه دية  –ع تية تصدبر عن عيئة سلفية ... لكأنن  أم م موجة 

م لي والاسكبري منه، كم  في وحليفة حتى األمس القبريب لهذا المحوبر، وال تزال تتلقى عاض الدعم ال
 وعإقبرابر حم س واعتبرافه  المتكبربر. "،ح لة الكت ئب

 "ق تل النس ء واألطف ل"و "الشعيح"الفيسعوك، تبراوح م  عين الحديث  ت وتاليق ت علىاتغبريد
ذ عزيز مقتدبر ... وأخبرى تلح ... أدعية واعته الت هلل عأن يأخذه وأمث له أخ"المتشّيع"و "يالبرافض"و

َظَلمة "على  "عدوان الظ لمين"في تاعيبر عن برغعة دفينة عتكبرابر  ،"ضبرب الظ لمين ع لظ لمين"على 
عضح ي ه ، واشته ء المزيد  "الشم تة"لاملية اإلسبرائيلية، و البرتي ح ل... وعم  يشي ع"حزب هللا وحلف ئه

 منه .
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ون للغ ية، صغ بر في السن وكع بر، ، متنوع"إدانة اإلدانة"ن في حملة االستنك بر واالستج ن والمش بركو 
... مقبرعون جدًا من حم س وأعض ء ت تاليق تهم ع ألخط ء اإلمالئيةوأميون عجّ  "مثقفون مابروفون"

دة فقد تميزت ع لجبرأة غيبر المات  "لغة المش برك ت"ق ء والت عاين وت عاي الت عاين... أم  صدفيه  إلى األ
دانة سلوك له  ... يعدو أن المالقين أحسوا ع ن الحبركة تج وزت ععبرقي ته  تلك، على نقد حم س وا 

ذا"ال ط عة لمخلوق في ماصية الخ لق"لحنيف، فتحبركوا من على ق عدة أن ثواعت الدين ا  ... وا 
للجهود  "ندمه"عّعبر فيه  عن صدبرت عن الشي  يوسف القبرض وي،  "لحظة عوح"تزامنت الحملة مع 

التي عذله  واألي م التي صبرفه  للتقبريب عين المذاهب والحث على المص لحة السنّية الشياية، فإن 
 المشهد الدبرامي يستكمل فصوله.

لانكعوتية، واساة على صفح ت الشعكة ااألكثبر تاقاًل من عين جميع المش بركين في حفلة البردح ال
... تحدثوا عن "إيج د الاذبر لحم س والكت ئب". ساوا من خالله  إلى ..ك نت لهم مق برعة أخبرى

وانتهوا إلى تفسيبرات عأن  "ضبروبرات تعيح المحظوبرات"وعن  "تكتيك"و "مبراوغة"و "من وبرة"و" مبرونة"
 "تقية"و "توبرية"يت هم  ع لضعط، وأن في األمبر عبرقحم س ال تاني ن م  ق لت ه في و الكت ئب قي دتي 

جم عة "تمبر عأقل قدبر من الضجيج والخس ئبر... لكأن ، داعين إلى تبرك هذه الموجة الا تية "تمويه"و
هذه، تعيح وتفتي عجواز أن تظهبر الحبركة عخالف م  تعطن، والمؤكد أنهم  "الاقالء أو الحكم ء

 م  تج هبر عه.يبراهنون على م  تعطنه الحبركة وليس على 
مص عً  عداء  الغبريب في األمبر، أن هذا الجمهوبر َيظَهبر من خالل تاليق ته كم  لو ك ن منفصمً  أو

، عاضهم ممن امتهن الكت عة والعحث، سعق له وأن كتب مبرات عديدة عن الح جة "االزدواجية الق تل"
وب المح وبر والخن دق إلعق ء العوصلة صوب فلسطين، مشددًا على ضبروبرة تف دي االنزالق في حبر 

حبركة المذهعية واإلقليمية المتق علة، عل ومؤكدًا عم  ال يدع مج اًل للشك، أن للشاب الفلسطيني و 
، "ضبرب الظ لمين ع لظ لمين"هذا الجمهوبر ياود اليوم لحك ية  ...إسبرائيل حم س عدو واحد فقط:

 قضىمزًا من برموز أحد المح وبر، بر  برقية تازية عبروتوكولية، ويتن ولويأخذ على حم س مجبرد إبرس ل ع
، وعاضهم آثبر "الشهيد"أقذع الصف ت، مستكثبرين عليه لقب ثالثة عقود في سجون إسبرائيل، ع

إلى غيبر م  يشف عن كبراهية عإيبران وحزب  "فطيسة وم تت"م تاعيبر شديد الفج جة والوق حة: استخدا
 هللا وعداء عميق للشياة.

وآخبرون من دونهم، مالحظ ت وانتق دات ومواقف برافضة  نفهم أن يكون لجمهوبر حم س وعيئته ،
... ونفهم أن تشتد القطياة عين عيئة الحبركة وعيئة حزب هللا على ددة ع لنظ م السوبري وحلف ئهومن

سعيل المث ل، لكنن  ال نفهم أن يصل األمبر حد الدع ء واالعته ل إلى هللا، عأن يسخبر إسبرائيل لقتل 
لع ب لالستقواء حتى ... أال تفتح مثل هذه األقوال واالعته الت، االفتك عهمدبر حزب هللا ومق تليه و كوا
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 عحزب شقيق "المص لح"إليديولوجي ، تم مً  مثلم  تدفع في المذهب والموقف وا "امخبر"عإسبرائيل ضد 
، "المق ومة"م  الذي يعقى من ما ني ... ضد خصومه الجنوعيين "الن تو"في تبركي  أبردوغ ن لالستقواء عـ

إن ك نت غ برات إسبرائيل ضد أهداف لحزب هللا، تستثيبر كل هذا التكعيبر والتهليل، وتستدبر كل هذه 
 األدعية واالعته الت.

ثمة سيل من األسئلة والتس ؤالت المثيبرة لقلق الع حث والمبراقب في مشهد األي م الثالثة األخيبرة، منه  
... ضنته  إلى هذا الدبرك من اإلسف ف؟ على سعيل المث ل ال الحصبر: م  الذي يدفع عيئة حم س وح

... وأيهم  نصدق لحبركة وعيئته  حول هذه الان وين؟ومن المسؤول عن اتس ع الفجوة عين ا
ظّهبرت وتكشفت في األي م التي ت "تاعئته  الداخلية"ت والعبرقي ت الالنية للحبركة، أم التصبريح 
القي دة والسيطبرة في حم س  غبرف األحمبر في الضوء... هل تشال هذه التاليق ت األخيبرة؟

الجم عة اإلخوانية في غزة، كم  تقتبرح  "تسّلفت"في فنج ن؟... هل  "زوعاة"جبرد أم أنه  م "الكت ئب"و
عاد كل م  .... وهل سنصدق سألة مجبرد بردة فال ع طفية ع عبرة؟عح ث أم أن المعاض الدبراس ت واأل
 ط ع غزة؟ حواضن في ق "للسلفية الجه دية"برأين  وقبرأن ، أن ليس 

  23/12/2015، الدستور، عّمان
 
 قرن جديد للشرق األوسط .59

 جيفبري د. س كس
كثيبرا م  تتس ءل الوالي ت المتحدة، واالتح د األوبروعي، والمؤسس ت التي يقوده  الغبرب، مثل العنك 

 الدولي: لم ذا ال يستطيع الشبرق األوسط أن يحكم نفسه؟
دون قدبر كعيبر من الوعي الذاتيإل ذلك أن أحد أهم  وبرعم  ُيطبَرح هذا السؤال عِصدق، ولكن من

الماوق ت التي تحول دون تمكين الحكم البرشيد في المنطقة ك ن افتق بره  إلى القدبرة على حكم ذاته إل 
فقد تاطلت المؤسس ت السي سية في المنطقة نتيجة التدخالت المتكبربرة من ِقعل الوالي ت المتحدة 

 الحبرب الا لمية األولى، وبرعم  إلى ت بري  أسعق في عاض األم كن.وأوبروع ، والتي يبرجع عهده  إلى 
أن يمثل عداية قبرن جديد من السي سة المحلية في  2016على أية ح ل، قبرن واحد يكفي، وينعغي لا م 

 الشبرق األوسط، والتي تبركز عشكل ع جل على تحدي ت التنمية المستدامة.
 نوفمعبر/ المئة الم ضية تحدد في تشبرين الث نيالواقع أن مصيبر الشبرق األوسط خالل السنوات 

، عندم  اخت برت اإلمعبراطوبرية الاثم نية الج نب الخ سبر في الحبرب الا لمية األولى. وك نت 1914
النتيجة تفكك اإلمعبراطوبرية، وفبرض القوى المنتصبرة، عبريط ني  وفبرنس ، سيطبرته  المهيمنة على 

 عق ي ه .
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، ففبرضت سيطبرته  فالي  على حكوم ت م  1882ى مصبر منذ ع م وك نت عبريط ني  تسيطبر ع لفال عل
يابرف اليوم ع لابراق واألبردن و"إسبرائيل" وفلسطين والمملكة الابرعية الساودية، في حين فبرضت فبرنس ، 

 التي ك نت تسيطبر ع لفال على قسم كعيبر من شم ل أفبريقي ، سيطبرته  على لعن ن وسوبري .
ه  من أدوات الهيمنة صالحي ته  البرسمية لضم ن تمكين السيطبرة وم برست ُعصعة األمم الس عقة وغيبر 

العبريط نية والفبرنسية على النفط، والموانئ، وممبرات الشحن المالحي، والسي س ت الخ برجية للق دة 
 المحليين.

وعاد الحبرب الا لمية الث نية، استأنفت الوالي ت المتحدة مم برس ت التدخل عقوة، ففي أعق ب انقالب 
، نظمت وك لة 1949دعمته وك لة االستخع برات المبركزية األميبركية في سوبري  ع م عسكبري 

)للحف ظ  1953االستخع برات المبركزية عملية انقالعية أخبرى لإلط حة عمحمد مصدق في إيبران ع م 
 على سيطبرة الغبرب على نفط العالد(.

سق ط محمد 2011ع م واستمبر نفس السلوك حتى يومن  هذا: اإلط حة عمامبر القذافي في ليعي   ، وا 
، والحبرب المستمبرة ضد البرئيس عش بر األسد في سوبري . وعلى مدى فتبرة 2013مبرسي في مصبر ع م 

تقبرب من السعاين ع م  تدخلت الوالي ت المتحدة وحلف ؤه  عشكل متكبربر )أو دعمت انقالع ت عقي دة 
 محلية( لإلط حة عحكوم ت لم تكن برهن إش برته  ع لقدبر الك في.

لح الغبرب المنطقة عأسبره  من خالل معيا ت األسلحة التي علغت قيمته  مئ ت الملي برات من كم  س
الدوالبرات، وأنشأت الوالي ت المتحدة قواعد عسكبرية في مختلف أنح ء المنطقة، وخلفت عملي ت وك لة 

ي ت المتحدة االستخع برات المبركزية الف شلة المتكبربرة إمدادات ه ئلة من األسلحة عين أيدي أعداء للوال
 وأوبروع  يتسمون ع لانف الشديد.

لذا، فاندم  يسأل ق دة الغبرب الابرب وغيبرهم في المنطقة: لم ذا ال يمكنهم حكم أنفسهم؟ فينعغي لهم 
أن يكونوا مستادين لسم ع اإلج عة: "ألنكم عتدخالتكم على مدى قبرن ك مل من الزمن أجهضتم 

صن ديق االقتبراع في الجزائبر، وفلسطين، ومصبر،  وقوضتم المؤسس ت الديمقبراطية )عبرفض نت ئج
وغيبره (، وأشالتم نيبران حبروب متكبربرة أصعحت امن مزمنة، وسلحتم الجه ديين األشد عنف  لتحقيق 

 غ ي تكم اله زئة، وخلقتم مي دين قتل تمتد اليوم من ع موكو إلى ك عول".
 ة أقتبرح اتع ع خمسة مع د "م  الامل الواجب إذن لخلق شبرق أوسط جديد؟ لتحقيق هذه الغ ي

وفي المق م األول من األهمية، ينعغي للوالي ت المتحدة أن تنهي عملي ت وك لة االستخع برات  -أوال
 المبركزية السبرية التي تهدف إلى اإلط حة ع لحكوم ت أو زعزعة استقبرابره  في أي مك ن في الا لم.

يضين أس سيين: األول شبرعي )جمع عتفو  1947لقد أنشئت وك لة االستخع برات المبركزية ع م 
المالوم ت االستخع براتية(، والث ني ك برثي )تنظيم عملي ت سبرية لإلط حة ع ألنظمة التي تبرى الوالي ت 
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عموجب أمبر تنفيذي  -عل يتحتم عليه-كي يبر ة" لمص لحه (. وعوسع البرئيس األمالمتحدة أنه  "ما دي
يةإل وع لت لي إنه ء إبرث النت ئج الاكسية وغيبر إنه ء عملي ت وك لة االستخع برات المبركزية السبر 

 المقصودة والفوضى التي أدامته ، وخ صة في الشبرق األوسط.
يتاين على الوالي ت المتحدة أن تالحق أهداف السي سة الخ برجية في المنطقة، والتي برعم   -ث ني 

ضح أن النهج الح لي تكون مشبروعة أحي ن ، من خالل مجلس األمن الت عع لألمم المتحدة. فمن الوا
المتمثل في عن ء "تح لف ت البراغعين" في قي دة الوالي ت المتحدة لم يفشل فحسبإل عل إنه أفضى إلى 
عبرقلة أهداف الوالي ت المتحدة المشبروعة، مثل وقف تنظيم الدولة اإلسالمية، عِفال من فس ت 

 جيوسي سية.
 دبراته  في السي سة الخ برجية تحت اختع بر ال شك أن الوالي ت المتحدة سوف تستفيد كثيبرا عوضع مع

 التصويت في مجلس األمن.
ك ن من الحكمة أن تمتنع الوالي ت المتحدة  2003فاندم  برفض مجلس األمن الحبرب في الابراق ع م 

عن غزو الابراق، وعندم  ع برضت بروسي ، الاضو الدائم في مجلس األمن والتي تملك حق النقض، 
عش بر األسد عدعم من الوالي ت المتحدة، فك ن من الحكمة أن تمتنع اإلط حة ع لبرئيس السوبري 

 مل حول الوالي ت المتحدة عن تنظيم الاملي ت السبرية إلسق طه. وامن، قد يتض فبر مجلس األمن ع لك
 كية( لمح برعة تنظيم الدولة اإلسالمية.يبر مخطة ع لمية )ولكن ليست أ

تتقعال حقيقة مف ده  أن الديمقبراطية في الشبرق األوسط من ينعغي للوالي ت المتحدة وأوبروع  أن  -ث لث 
شأنه  أن تسفبر عن تحقيق اإلسالميين الاديد من االنتص برات في صن ديق االقتبراع، وسوف تفشل 
الاديد من األنظمة اإلسالمية المنتخعة، كم  تفشل الاديد من الحكوم ت هزيلة األداء، وسوف ينقلب 

 الت لي، أو في الشوابرع، أو قد ُيسقطه  حتى جنبراالت محليون. عليه  الن خعون في االقتبراع
أم  الجهود المتكبربرة التي تعذله  عبريط ني  وفبرنس  والوالي ت المتحدة إلعق ء كل الحكوم ت اإلسالمية 
خ برج السلطة فلن تسفبر إال عن إع قة النضج السي سي في المنطقة، من دون أن تنجح فالي  أو تقدم 

 ة األمد.أية فوائد عايد
ينعغي للزعم ء المحليين، من منطقة الس حل ععبر شم ل أفبريقي  والشبرق األوسط إلى آسي   -براعا 

الوسطى، أن يدبركوا أن التحدي األكثبر أهمية الذي يواجه الا لم اإلسالمي اليوم يتمثل في جودة 
 ت، واإلعداع ف لمنطقة متأخبرة كثيبرا عن الدول متوسطة الدخل في الالوم، والبري ضي التاليم.

التكنولوجي، والمع دبرة التج برية، وتنمية المش بريع الصغيبرة، وع لت لي خلق فبرص الامل. وفي غي ب 
التاليم ع لي الجودة تصعح احتم الت االزده بر االقتص دي واالستقبرابر السي سي ضئيلة للغ ية في أي 

 مك ن.
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ي في مواجهة التدهوبر العيئي، وأخيبرا، ينعغي للمنطقة أن تاكف على ما لجة ضافه  االستثن ئ
واعتم ده  المفبرط على النفط والغ ز، خ صة في ضوء التحول الا لمي نحو الط قة منخفضة 

ُتَاد المنطقة ذات األغلعية من السك ن المسلمين من غبرب أفبريقي  إلى آسي  الوسطى  الكبرعون.
عع برة عن برقاة تمتد ثم نية المنطقة الج فة األكعبر على مستوى الا لم من حيث عدد السك ن، وهي 

آالف كيلومتبر من اإلجه د الم ئي، والتصحبر، وابرتف ع دبرج ت الحبرابرة، وانادام األمن الغذائيإل وهذه 
 هي التحدي ت الحقيقية التي تواجه الشبرق األوسط.

ّنة والشياة، ومستقعل األسد السي سي، والنزاع ت المذهعيةإل كله   ومن المؤكد أن االنقس م عين السُّ
قض ي  أقل أهمية للمنطقة في األمد العايد من التاليم الجيد، ومه برات الامل، والتكنولوجي ت 

وينعغي للمفكبرين الشجا ن والتقدميين، وهم ُكثبر في الا لم اإلسالمي،  المتقدمة، والتنمية المستدامة.
لنواي  الحسنة في أن يس عدوا في إيق ظ مجتما تهم وتنعيهه  إلى هذا الواقع، ويتاين على أصح ب ا

نه ء الحبروب  مختلف أنح ء الا لم أن يس عدوهم في القي م عهذه المهمة من خالل التا ون السلمي وا 
 واالستغالل على النمط اإلمعبراطوبري.

 22/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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