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ربع مليون الستيعاب بالضفة ألف وحدة استيطانية  55خطط لبناء ت "إسرائيل" ":السالم اآلن" .1

 مستوطن 
وكددددددافت: كشددددددالت حركددددددة يالسددددددال  ا ني اةسددددددرا ي ية النقددددددا   ن وزارة اةسددددددكان ال ،األيددددددا  –القدددددددس 

وحدددة اسددتي انية ةديدددة فددي البددالة ال ربيددة، مددن  548الالددا و 55 ةقامددةاةسددرا ي ية تلمددى ع دد    دد  
مل يدات الرسدمية التدي ويتبد  مدن ال ( شرق القدس.E1وحدة في المشروع افستي اني ) 8372بينها 

ع   افلتماس الديي تقددمت بدر حركدة يالسدال  ا ني تحدت قدانون حريدة المل ومدات،  الوزارة رداقدمتها 
 .1967أن الوزارة تلد    ا فستيلا  ربع م يون مستو ن ةديد في المنا ق المحت ة عا  

 بندداء  لدد  الشددرق مددن وقالددت الحركددة فددي تقريددر وصددى ياأليددا ي: قرابددة نصددط هددي  الوحدددات م   ددة ل
والم   ات تشمى مستو نتين ةديدتين هما ةاللات ايتا   ل  الشرق من  ال ربية،الةدار في البالة 

وتابلت: الم   ات تشمى من  ال  اء القانوني  .األردنبيت لح  ومستلمرة بروش في شمالي غور 
ات الصدددد يرة  لدددد  بددددسر اسددددتي انية عشددددوا ية وتشددددمى تحويددددى عدددددد مددددن المسددددتلمر  6لمددددا ف يقددددى عددددن 
اةسرا ي ية تلمى حاليا ع     د  ل ت بيدق  اةسكانويكرت يالسال  ا ني أن وزارة  مستلمرات كبيرة.
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مولددت وزارة ي منهددا  لدد  الشددرق مددن ةدددار الالصددى وقالددت %64وحدددة اسددتي انية  3,786الالددوري لبندداء 
 .ينها  ل  الشرق من الةدارم %70 استي انيةوحدة  4,054فل يا البن  التحتية ى  واةسكانالبناء 

 القانونيدة،مولت عددا من المشاريع افستي انية غير  واةسكانالنقا  أن وزارة البناء  ةوكشالت الحرك
م يددون شدديكى لمةددالس مح يددر فددي مسددتو نات لتناليددي  1.8مب دد   واةسددكانمنحددت وزارة البندداء ي وقالددت

 .حمالت لتشةيع  سرا ي يين ع   افنتقاى  ل  مستو ناتي
ى كتوسيع مستو نة بيت رومانو في ق   ال  يى بقيمدة م يدون شدي واةسكانمولت وزارة البناء ي وقالت

 .يلمستو نين في نادي بيتار في ال  يى  بافيةألط شيكى  350ومنحت 
لحدي ةديدد  واةسدكانت  د  وزارة البنداء  يوبشأن المستلمرات في شرقي القدس فقد قالدت السدال  ا ن

 2000ا فط وحدددة وت   ددن لتوسددديع مسددتو نة هددار حومدددا     10اروت تشدددمى فددي مسددتو نة عتدد
وبحسدد  الحركددة، فددان يمن قددة  .يوحدددة فددي بددا  السدداهرة فددي الب دددة القديمددة 21وحدددة وت  دد  لبندداء 

يلهدي   وأبدافت ( من اكثر المنا ق حساسية في ما يتل ق بالدر  حدى الددولتيني.E1ملالير ادومي  و)
 ( فان المةتمع الدولي يدينها بشدةي.E1الترويج ل    في )  سرا ي يسسوى ، ك ما حاوى ماألسبا 

من نصط الوحددات افسدتي انية الةديددة سديكون شدرق الةددار الالاصدى  أكثر أنويقوى تقرير الحركة 
كتى اسدتي انية ملزولدة ليسدت ةدزءا مدن   نها  يالال س ينية المحت ة،  األرابيفي   سرا يىاليي بنتر 

فدددي مالاوبددات السدددال  المتلثدددرة مندددي اللدددا   األرابددديقدددد تكدددون ةدددزءا مددن عم يدددات تبدددادى الكتددى التدددي 
2014. 

م يون شيكى، لتسريع م   دات  3.6مب    2014في شهر تشرين الثاني للا   اةسكانورصدت وزارة 
ي والتي تصى بين مستلمرة يملالي ادومي ي بمديندة القددس، E1وحدة استي انية في من قة ي 3200بناء 

 ما يسم  ب دية مستلمرة يملالي ادومي ي.  ل يث س مت الوزارة هيا المب   ح
ي  دالى السدنوات E1وأشارت صحيالة يهدأرتسي  لد  أندر سدبق وتد  بحدث م   دات ل بنداء فدي من قدة ي

السابقة حت  في ظى حكومدة اسدحق رابدين، وتد  وبدع اللديدد مدن م   دات البنداء فدي هدي  المن قدة 
ك قنب ددة قددد تالةددر كدى شدديء، بسددب  الملاربددة الشدديدة مددن المةتمددع الدددولي والتدي تلتبددر حيويددة وكديل

ل بنددداء فدددي هدددي  المن قدددة، ألنهدددا سدددوط تقبدددي بشدددكى نهدددا ي ع ددد  مشدددروع حدددى الددددولتين، وسددديمنع 
افستي ان في هدي  المن قدة التواصدى الة رافدي ل دولدة الال سد ينية المحتم دة، وهديا مدا دفدع الحكومدات 

 .2013مى في هي  الم   ات وأ رها قرار نتنياهو عا  لتةميد الل اةسرا ي ية
فقددد عمددى ع دد  وبددع هددي  الم   ددات  اةسددكانوزارة  أر يددى أوريومددع يلددك فينددر يتبدد  ومنددي تسدد   

تةملددات اسددتي انية   لدد فسددتيلا  عدددد كبيددر مددن المسددتو نين وتحويددى بلددل المسددتلمرات المنلزلددة 
موافقدددة المسددتوى السياسدددي   لدد دى، والتدددي سددتحتا  كبيددرة، والتددي تلتبدددر   ددوات  موحددة وبليددددة المدد
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ل بدددء الالل ددي فددي ت بيقهددا حتدد  لددو تدد  افنتهدداء مددن وبددع الم   ددات التالصددي ية للم يددات  اةسددرا ي ي
 البناء افستي اني.

 29/12/2015، األيام، رام هللا
 

 بحر يدعو مصر لالعتذار بعد إطالق النار على الشاب "حسان" .2
نا   األوى لر يس المة س التشريلي الال س يني، يو  افثنين، الس  ات دعا أحمد بحر ال: غزة

 المصرية بافعتيار ل ال س ينيين وت يير ما وصالها بد يسياستها اللدا يةي تةا  ق اع غزة.
ةاء يلك في ملرل تل يق بحر ع   قيا  األمن المصري بي الق النار تةا  الشا  الال س يني 

 يو  ال ميس المابي. المصرية -الال س ينية ود األعزى  سحاق حسان ع   الحد
واعتبر بحر في بيان صحالي لر أن األمن المصري قا  يبةريمة  عدا  بامتياز وبد  بارد ل ملاق 

مشتركة  مصرية-ف س ينيةحسان دون أي مبرر من قي أو موبوعيي، م البًا بتشكيى لةنة تحقيق 
 المصري فرتكا  الةريمة. ل وقوط ع   األسبا  وال  اليات التي دفلت األمن

وأشار بحر  ل  أن متابلة حيثيات ومالبسات الةريمة التي استهدفت الشا  تسكد النزعة اللدا ية 
المالر ة التي تحرك بموةبها الةنود المصريون بما ف يمكن تالسير  يفي ظى رواب  الدين واللروبة 

أهالي ق اع غزة بأشقا ه  المصرييني. كما واأل وة والة رافيا والتاريخ والمصير المشترك التي تةمع 
وأباط يأن ما ةرى أحدث صدمة مدوية وةرحا غا را في نالوس أبناء شلبنا الال س يني، بما  قاى.

 يستوة  ع   األشقاء في مصر ملالةتها بشكى تا  وس ي  دون أي  ب اء أو تأ يري.
 28/12/2015، القدس، القدس

 
 2016 سنةتناقش مشروع قانون الموازنة ل "انيةالكتل والقوائم البرلم: "رام هللا .3

شكري بشارة ل مة س التشريلي في اةتماع  ا  لهي ة الكتى الال س يني را  هللا: قد  وزير المالية 
، تبلر نقاش ل مشروع 2016والقوا   البرلمانية عقد لهيا ال رل أمس، مشروع قانون الموازنة ل لا  

ي ترأسر النا   عزا  األحمد، قيس عبد الكري ، وبسا  وحبر افةتماع الي من قبى الهي ة.
براهي الصالحي، ومص ال  البرغوثي، وحنان عشراوي،    ريشة أمين عا  المة س التشريلي. وا 

وعرل بشارة، وفق بيان صدر عن المة س، أمس، لمشروع القانون وال  و  اللريبة لر 
 لإليراداتلتحقيق افستقرار بالنالقات وتوفير دا    والسياسات والمبادئ اللامة التي يقو  ع يها والهادفة

التموي ية ل موازنة من مصادرها الدا  ية وال ارةية، ولتق ي  اللةز في النالقات بأنواعها التش ي ية 



 
 
 
 

 

 7 ص                                              3797 العدد:        29/12/2015 ثالثاءال التاريخ: 
  

سياسات و    عمى  موحة تسه  في استقرار الوبع المالي ل دولة    اروالةارية، ويلك في 
 فقتصادي في ف س ين.وتحقيق اع   ملدفت ممكنة ل نمو ا

نةاز تناليي   كما استلرل وزير المالية ما ت    ، والمليقات افقتصادية 2015في موازنة اللا  الحالي  وا 
وقط الةان   أهمهاوالتي من  2015والسياسية التي أثرت س با ع   تناليي بلل الةوان  في موازنة 

، وما ان وى ع ير من تداعيات 2015  اةسرا ي ي لتحويى عا دات المقاصة ل ربع األوى من اللا
س بية ع   مةمى افقتصاد الو ني، وان الال وتيرة المن  والمساعدات ال ارةية المقدمة لدع  

 الموازنة اللامة.
قراريصار للقد اةتماع آ ر فستكماى نقاش  أنواتالق في افةتماع ع    مشروع القانون في  وا 

األوى من شهر كانون الثاني  األسبوعالم تصة في  اةتماع موسع مع ةميع النوا  والمةموعة
 .2016القاد  

 29/12/2015، األيام، رام هللا
 

 عريقات: تصريحات نتنياهو تهديد مباشر لحياة أبناء الديانات األخرى .4
فادي أبو سلدى:  ال  صا   عريقات أمين سر ال ةنة التنالييية لمنظمة التحرير  -را  هللا 

لدولي بيدانة تصريحات ر يس حكومة افحتالى بنيامين نتنياهو التي اد ع  الال س ينية المةتمع ا
من قبى يهودي، ف يمكن مقارنتر بقتى اليهودي ع   يد أي ش   آ ر   نسان اللها يأن قتى أي 

و ال  عريقات في تصري  صحافي بتوفير الحماية الدولية اللاة ة ل شل  الال س يني  غير يهوديي.
حتالى وقادتر. وقاى ي ن السكوت عن هي  التصريحات ال  يرة والالمسسولة سيكون فورًا من نظا  اف

بمثابة الدعوة المالتوحة ل ت هير اللرقي وسيشكى تهديدا مباشرا ع   حياة كى من هو ليس يهوديا من 
 أصحا  الملتقدات والديانات األ رى ليس في ف س ين فحس ، بى في اللال  أةمعي.

تصريحات بأنها أحدث تة يات التالوق اللنصري اليي تتباه  بر الدولة التي ووصط عريقات هي  ال
تد عي الديمقرا ية. وتابع القوى يف يالاة نا ر يس حكومة افحتالى وهو يليد  ل  أيهاننا ال  ا  
اللنصري اليي كان يبثر أسالفر من المت رفين بما في يلك نشر الكت  التي تحتوي ع   قواعد 

 ير اليهوديي.وقوانين قتى غ
واستيكر عريقات التصريحات التي صدرت عن المستوى السياسي والديني اةسرا ي ي مني عهد بن 
غوريون اليي آمن بالمةازر والالكر التوسلي وغولدا ما ير التي تنزعج من كى صباح يولد فير  الى 

ال  بى بالسيط  ل  ف س يني  ل  مناحي  بي ن اليي أكد أن قوة التقد  في تاريخ اللال  ليس بالس
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شامير وشارون وغير  واليو  نتنياهو. باةبافة  ل  الحا امات اليهود المت رفين اليين يبررون قتى 
 غير اليهودي باعتبار  ةزًء من الدين وأن حياة م يون عربي ف تساوي ظالر يهودي.

ا ع   ياقت وه  ول  ينس عريقات اةشارة  ل  حركة يمةم ع الحا امات الةديدي التي تن  فتواه
وأبيدوه  بال رحمة ل حالاظ ع    سرا يىي التي نالت ةا زة  سرا يى ووسا  الر يس اةسرا ي ي، وغيرها 

قصاءمن آفط األمث ة حوى التصريحات اللنصرية التي ت يي اللنط والت رط والكراهية  ا  ر  وا 
 بدع  م  ق من المسسسة الرسمية اةسرا ي ية.

صمت عن هيا ال  ا  التحريبي اليي يبرر القتى والةرا   يشكى م الالة واعتبر عريقات أن ال
والشرعية الدولية وهو ما يزود  سرا يى بالحصانة السياسية  اةنسانصار ة لقواعد ومبادئ حقوق 

 افستثنا ية التي تتمتع بها، ويكرس مواص تها فرتكا  ةرا مها بد الشل  الال س يني.
ييية لمنظمة التحرير أن أكبر دليى ع   يلك هو عد  اعتقاى اةرهابيين وأكد أمين سر ال ةنة التنال

اليين أحرقوا عا  ة الدوابشة وعد   صدار الحك  حت  ا ن بحق اةرهابيين قت ة ال الى أبو  بير 
حرقا وهو حي. وقاى يآن األوان ل مةتمع الدولي أن يدرك  بيلة هيا افحتالى واللمى ع    نها ر 

 يور   المن قة بأكم ها في صراع ديني ف تحمد عقبا ي.فورا قبى أن 
 29/12/2015، القدس العربي، لندن

 
 تتواطأ مع اإلرهاب اليهودي "إسرائيل"السلطة الفلسطينية:  .5

قالت وزارة ال ارةية الال س ينية  ن حكومة افحتالى تتوا أ في سياستها مع موبوع : وكافت
ير وتسهيى أعمالر والت  ية الكام ة والتلتي  السياسي اةرها  اليهودي بشكى مباشر عبر توف
ورفبت ال ارةية الال س ينية تصريحات ر يس الوزراء  واةعالمي ع   ت ك األعماى اةرهابية.

اةسرا ي ي بنيامين نتنياهو التي رفل فيها عقد أي مقارنة ما بين اةرها  اليهودي واةرها  
  ي يةي تدينر بينما القيادات الال س ينية تشةلر.اللربي، مدعيًا أن القيادات ياةسرا

اةسرا ي ي موشي يل ون مني اليو   دفاعوأوبحت أن فيديو عرس اةرهابيين، كان متوفرًا لدى وزير ال
األوى لتصوير ، لكنر فبى عد    راةر بهدط الت  ية ع   اةرهابيين اليهود، تمامًا كما فلى يل ون 

اليهود لمكتبر ل بحث في آليات توفير الهدوء دون لالت نظر المةتمع عندما دعا قادة اةرهابيين 
 الدولي، وبلد يلك يتكامى الدور الثنا ي بي را  هسفء اةرهابيين من ف حة افتها . 

و البت الحكومة الال س ينية المةتمع الدولي بتوفير الحماية لمواةهة حم ة القتى واةعدامات التي 
 في حق الشل  الال س يني.ترتكبها قوات افحتالى 

 29/12/2015، الخليج، الشارقة
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 لتوسيع مشروعها االستيطاني ستقود إلى نهاية حل الدولتين "إسرائيل"خطط : عشراوي .6

أكدت عبو ال ةنة التنالييية لمنظمة التحرير الال س ينية حنان عشراوي : أ ط   -القدس المحت ة 
ستي اني افستلماري و نق الشل  الال س يني ي     سرا يى لتوسيع مشروعها اف أنفي بيان 

وأربر ستقود  ل  نهاية حى الدولتيني. ويلتبر المةتمع الدولي المستلمرات غير شرعية، حت  لو 
أقيمت بموافقة الحكومة اةسرا ي ية، كما يلتبر افستي ان اللا ق األوى أما  عم ية السال . ويليش 

 آ رين في القدس الشرقية المحت ة. لطأ 200مستو ن في البالة، ونحو  ألط 400
 29/12/2015، الحياة، لندن

 
 السلطة الفلسطينية ترفض دورا  تركيا  في غزة إال عبرها .7

رفبت الس  ة الال س ينية أي دور لتركيا في ق اع غزة ف يت  من : يالحياةي، رويترز-را  هللا، أنقرة 
ي وقت استبلدت تركيا ت بيلًا في اللالقات مع  اللها، مسكدة أن غزة ةزء من وفيتها الة رافية، ف

  سرا يى ما ل  ت تز  شرو ها المتل  قة بينهاء حصار غزة.
وكانت وسا ى  عال   سرا ي ية يكرت عن مصادر في مكت  ر يس الوزراء اةسرا ي ي بنيامين 

 رفبت.  بت من  سرا يى يمو ئ قد ي في ق اع غزة، وأن األ يرة   ن تركيانتانياهو، قولها 
وقاى الدكتور محمد أشتية، عبو ال ةنة المركزية لحركة يفت ي، أحد مساعدي الر يس محمود 
عباس، لد يالحياةي: ينأمى بأف تكون هي  األ بار صحيحةي، مبيالًا: ييل   الر يس رة   ي  

يبًا أردوغان، أن ق اع غزة ةزء من األرابي الال س ينية، وأن غزة ليست ةمهورية مستق ة، ويل   أ
  نر فعنوان الشرعية الال س ينية، وهو الر يس عباسي. وتابع: يأبس  قواعد ال ياقة الديب وماسية يقوى 

يمكن زعي  دولة أن يزور مدينة أو وفية في دولة أ رى  ف من  الى اللنوان الشرعي لت ك الدولة، 
أن الس  ة تحتالظ   ل ًا وهو الر يس عباس... لكننا نأمى بأف تكون هي  األ بار صحيحةي، مشير 

 بلالقة متينة مع أنقرة، وأن الر يس عباس زار تركيا في سنة واحدة  مس مرات.
 29/12/2015، الحياة، لندن

 
 في شكلها القديم انتهت اإلسرائيلية -المفاوضات الفلسطينية : شتيةا .8

الر يس محمود محمد أشتية، عبو ال ةنة المركزية لحركة فت ، أحد مساعدي  .قاى د: را  هللا
يةري  اللها  ي سرا يىيعباس، تلقيبًا ع   أنباء تحدثت عن م البة الس  ة بمالاوبات سرية مع 

في  اةسرا ي ية-التالاول ع   رس  الحدود بين دولتي  سرا يى وف س ين، أن المالاوبات الال س ينية 
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ألي مالاوبات  شك ها القدي  انتهت. وأباط: يسواء كانت سرية أ  ع نية، ف يوةد أي أفق
ف س ينية مع هي  الحكومة، ألنها ف تسمن بحى الدولتيني. وتابع: ي سرا يى تريد مالاوبات ف نها ية 

في الم ة من مساحة البالة  60ت  ي ع   مواص ة افستي ان في المن قة ) ( التي تشكى 
 ال ربية، وع   تهويد القدس، وب   غور األردن، ومواص ة حصار ق اع غزةي.

 : يالمالاوبات الثنا ية التي بدأت م  ع التسلينات، انتهت ألن  سرا يى تريد أن تالرل وأوب
 رادتها ع ينا، وهي ليست ةاهزة ل حد األدن  من اللدالة ل شل  الال س يني المتمثى في قبوى دولة 

 ي.1967ف س ينية ع   حدود عا  
أع ن عقد لقاءين مع المالاوبين وكان أمين سر ال ةنة التنالييية لمنظمة التحرير صا   عريقات 

 ان والقاهرة، نافيًا أن يكون  ال  في هيين ال قاءين بمالاوبات سرية.اةسرا ي يين في اللا  األ ير في عم  
 29/12/2015، الحياة، لندن

 
 تقرير سويسري عن اغتيال عرفات: جرعات عدة من البولونيوم قتلته .9

الدولي، وهي مة ة مت صصة بال   ألغرال نشرت مة ة الل   الةنا ي : وكافتال - ةنيط
صالحة، يكرت فير أن الر يس ياسر عرفات أع ي عدة  30ةنا ية، تقريرا ل الريق السويسري في 

الالريق   نويقوى المقاى  ةرعات من يالبولونيو ي، وليس ةرعة واحدة، ويلك ة الاء الةريمة..
ر عرفات، فكى يو  يمر يكمى ال براء اغتياى ياس قبيةالسويسري ل  يتوقط لحظر عن التحقيق في 

وقاى  . ليه  بالنسبة أبدا ينتهيوالتدقيق في اللينات الموةودة عنده ، فن هيا الموبوع ل   األبحاث
ل ةاسوس الروسي ليتالينينكو، ألنر أع ي ةرعة قوية واحدة،  أع ييلك ي ت ط عما   نالتقرير، 

ويلتقد ال براء أن  عمار لشلر ، وفقا ل تقرير.. أبووهيا ما يالسر فقدان الروسي لشلر  وعد  فقدان 
 ، السب  اليي أدى فنهيار قوى الر يس ياسر عرفات..2004/ 10/ 12 ر ةرعة أع يت بتاريخ آ

 28/12/2015، وكالة سما اإلخبارية
 

 حقيقة موقفها عن شعبها وتخفيحماس: السلطة تراوغ  .11
صريحات أمين سر ال ةنة التنالييية لمنظمة قاى النا ق باس  حركة حماس سامي أبو زهري  ن ت

التحرير صا   عريقات حوى التقا ر عدة مرات سرًا مع نا   ر يس حكومة افحتالى سي الان شالو  
وأكد أبو زهري، في تصري  صحالي، يو  افثنين، أن الس  ة ف  دليى ع   عد  مصداقية الس  ة.

 شلبنا.زالت تراوغ وت الي حقيقة مواقالها واتصافتها عن 
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وكان عريقات أكد أنر اةتمع مع سي الان شالو  نا   ر يس وزراء حكومة افحتالى السابق مرتين سرًا 
 ، واةفرا  عن الدفلة الرابلة من األسرى القدام .67قبى أشهر، لم البتر بترسي  حدود عا  

 28/12/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 

 تالل "طعنة غادرة"بالسلطة مع االح قيادات"الشعبية": لقاءات  .11
اعتبرت الةبهة الشلبية لتحرير ف س ين اعتراط قيادات وصالتها بديالمتناليةي في الس  ة : غزة

 الال س ينية بلقد لقاءات مع مس ولين  سرا ي يين ي لنة غادرة في  اصرة الشل  الال س ينيي.
هي  ال قاءات  ساءة  وقالت الشلبية في بيان وصى يالرأيي نس ة عنر، اليو  افثنين،  ن استمرار

لنبافت الال س ينيين، ولدماء الشهداء وتبحياته  التي ل  تتوقط، وتشك ى استهتارًا بحالة اةةماع 
 الو ني الرافبة لهيا ال يار اللقي ، ع   حد وصالها.

وأكدت أن ال قاءات سواء كانت سرية أو ع نية فهي تلد  رقًا ل قرارات الو نية وفي مقدمتها قرار 
 س المركزي األ ير، مةددًة دعوتها ببرورة وقط هيا اللبث فورًا.المة 

وتساءلت الشلبيةي ع   مايا تراهنون، ومن تمث  ون، في استمرار هي  ال قاءات التي يست  ها افحتالى 
 في تةميى صورتر؟ي، داعيًة لشق  ريق ةديد ع   أساس دع  افنتالابة وتصليدها.

 28/12/2015، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 : حديث األحمد عن معبر رفح "مثير للسخرية"حماس .12
فت  عزا  األحمد  حركة وصط المتحدث باس  حركة حماس سامي أبو زهري حديث القيادي في: غزة

في تصريٍ  مساء افثنين  ،وقاى أبو زهري المتكرر عن قبية ملبر رف  بأنر يمثير ل س ريةي.
ني لإلعال  نس ًة منر: يحديث عزا  األحمد المتكرر عن قبية ملبر ت ق  المركز الال س ي 28/12

أن ثبت لشلبنا أن كى ما قالر سابقًا بهيا الشأن هو مةرد تأليط ف أساس  ل س رية، بلدرف  مثير 
 لر من الصحةي.

وكان األحمد، برَّأ في أحدث تصريحاتر، مصر وس  اتها من استمرار  غالق ملبر رف  البري 
 ن ق اع غزة واألرابي المصرية، محماًل حماس مس ولية استمرار  غالقر.الالاصى بي

 28/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "اإلخوان" ليس من عناصر األزمة مع مصربـ حماسملف عالقة يؤكد أن  أبو مرزوق"األهرام":  .13
م ط عالقة  ن  ،عبو المكت  السياسي لحركة حماس ،موس  أبو مرزوق .قاى د: سليد قدري

الحركة بةماعة ياة وان المس موني ليس من بمن عناصر األزمة مع النظا  في مصر، ملتبرا 
عن  شكالية اللالقة بين مصر واة وان وحماس بدياألوها ي،  ث غالقهاي واصالا الحدي أنها يصالحة ت   
هي هي  اللناصر  الم ط، ول  يبين أبو مرزوق من بافستالادة من هيا -ل  ييكرها  -متهما عناصر 

 وما هي مص حتها.
ونال  الرةى الثاني بالحركة في تصريحات وص ت يبوابة األهرا ي نس ة منها رغبة تركيا في السي رة 

  الية تقارير   غزة وتوظيالها في   ار م ط عالقتها مع مصر ومصالحها مع  سرا يى ع   ع 
 تةا . عالمية ومل ومات سيادية تتحدث عن تحرك أنقرة في هيا ال

سلت لتهد ة  وي ة األمد مع افحتالى  -ل  يسمها- وقاى القيادي في حماس  ن دوف عربية
اةسرا ي ي نافيا استدعاء حماس لمبلوث الرباعية الدولية توني ب ير مدفوعا بتحركات تركية ق رية 

 ل قيا  بهيا الدور.
 28/12/2015األهرام، القاهرة، 

 
 بلغاريا من تسليم أحد عناصرها لالحتاللي فتحذر سفارة فلسطين  "الشعبية" .14

حيرت الةبهة الشلبية لتحرير ف س ين، مساء يو  افثنين، السالارة الال س ينية في ب  اريا من : غزة
تنوي تس يمر  األ يرة أنالس  ات الب  ارية حيث   ل تس ي  المنابى الال س يني عمر زايد النايط 

 .اةسرا ي يدولة افحتالى   ل 
الةبهة السالير الال س يني أحمد الميبوح، بصالتر الش صية والرسمية، المسسولية عن كامى وحم ت 

 التداعيات التي قد تنشأ عن مثى هيا القرار في حاى حدوثر.
و البت الشلبية منظمة التحرير الال س ينية وكى القوى والمسسسات الحقوقية الال س ينية واللربية 

المحرر عمر النايط، مبينًة يان  األسيروتحمى مسسولياتها لحماية والدولية بالتد ى الالوري واللاةى 
قبية هيا المنابى ليست مسألة فردية او ش صية بى هي قبية و نية وةماعيةي كما ةاء في 

وشددت ع   رفبها يالب و  التي تمارسها السالارة الال س ينية في صوفيا ع   افسير  بيانها.
السالارة بمسسولياتها السياسية والقانونية واف القيةي، ملتبرًة ان يهيا  المحرر وعا  تري ودانت يعد  قيا 

الس وك يأتي في سياق الت  ي الكامى عن دورها الو ني وربو ها ةمالءات وشرو  وم ال  
 سالارة باعتبارها الموقع لوابافت يلقد لةأ عمر زايد النايط  افحتالىي وفقا لما ةاء في البيان.

اليي يمكن ان يوفر لر ولكى ف س يني وف س ينية الحماية القانونية والسياسية، لكن  ال بيلي والوحيد
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مع افسط الشديد، يمارس السالير الميبوح كافة اشكاى الب   النالسي فبال عن اس و  التهديد 
 ساعة القادمة او م ادرة السالارةي. 24المباشر بتس ي  المنابى زايد ال  الس  ات الب  ارية  الى الد 

 28/12/2015القدس، القدس، 
 

 آالف مسلح من مخيم اليرموك يتحدد قبل نهاية األسبوع خمسةإخالء  ":جبهة النضال" .15
قاى عبو المكت  السياسي لةبهة النباى الشلبي  الال س يني أبو ةماى : نادية سلد الدين - عم ان

ليرموك لالة ين آفط مس   مع أسره ، من م ي  ا 5اللسكري   ن يمصير عم ية   الء نحو 
 الال س ينيين في سورية، سيتحدد قبى نهاية األسبوع الحالي، ويلك بلدما توقالت مس رًاي.

من المس حين،  3000- 2500وأباط، لديال دي من سورية،  نر يةرى تأمين الحافالت لنقى حوالي 
آفط  5من تنظي  يداعشي ويةبهة النصرةي وآ رين، مع أسره ، بما يصى مةموعه   ل  حوالي 

 ش  ،  ف أن مقتى قا د يةيش اةسال ي زهران ع وش، قد ع ى  تناليي ي.
وقد أعيدت الحافالت  ل  مواقلها  الية من عناصر التنظيمات المس حة التي كان من المالترل ان 
دل ، بلدما عاثت فير قتاًل وتدميرًا و راب ًا، ويلك  زاء ما  ت ادر الم ي ، وفق دفلات باتةا  الرق ة وا 
كان مقررًا مرورها من منا ق يسي ر ع يها يةيش اةسال ي، فبال عن أسبا  تنظيمية تسببت في 

 وقط اللم ية.
وقد ر اللسكري  بأن ييأ ي افتالاق، اليي ت  بين الحكومة السورية وت ك المةموعات المس حة بوسا ة 

بلل الوقت، بحيث قد تتب   األم  المتحدة، مسار  في الت بيقي،  ف أنر تابع مستدركًا يقد يحتا 
 آ ر الت ورات ب صوصر قبى نهاية األسبوع الحاليي.

 ،وبين أنر يبتناليي افتالاق، فسيتبق  في الم ي  والمن قة المحي ة، من الحةر األسود والتبامن
مس   من تنظيمات مس حة م ت الةي، غير مستبلد أن يي حقر اتالاق آ ر قد  2000–1500حوالي 

وقاى  ن ي رو  هسفء المس حين من الم ي  سيةلى وبلر  أيبًا، من الم ي ي. يقبي بم ادرته ،
األمني أفبى من يي قبىي، ففتًا  ل  أن يتأمين المواد ال يا ية وال بية  ل  الالة ين في الم ي  قد 

 أصبحت أفبى من السابق،  ف أن ملاناة أهالي الم ي  في ازدياد مستمري.
 19/12/2015الغد، عّمان، 

 
 تلتقي الحريري وتؤكد على أمن المخيمات  تحالف القوى الفلسطينية واإلسالميةفصائل المنظمة و  .16

يومًا بلد يو  تتأكد نظرية يتثبيت األمن وافستقرار في الم يمات دعمًا ل قبية : محمد صال 
 الال س ينية ولالستقرار في لبناني، ويلك من  الى دع  عمى يالقوة األمنية المشتركةي.
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  النظرية ةرى تأكيدها مةددًا  الى ال قاءات التي عقدها، أمس، وفد مشترك من يفصا ى منظمة هي
التحرير الال س ينيةي ويتحالط القوى الال س ينية واةسالميةي مع كى من النا بة بهية الحريري ومحافظ 

بر اسة ال واء الةنو  منصور بو، بمشاركة وفد من يال ةنة األمنية الال س ينية الل ياي ل م يمات 
 صبحي أبو عر .

وأشارت مصادر الوفد  ل  أن ال قاءات ركزت ع   أوباع الم يمات عمومًا، وف سيما م ي  عين 
 .الح وة ومن قة صيدا

 أبوأمين سر قيادة الساحة ال بنانية في يحركة فت ي ويفصا ى منظمة التحرير الال س ينيةي فتحي 
، األمنياألولويات الال س ينية في الم يمات هو الموبوع اللردات، فأكد، باس  الوفد، أن يرأس 

حيث نلمى ع   استقرار أمني ثابت ودا   في عين الح وة تساه  بر كى الالصا ى، وبالتلاون مع 
فاع يات صيدا واألةهزة األمنية واللسكرية ال بنانيةي. وأوب  أن يهناك   وات ات يت لدع  القوة 

فستقرار وهيا ظاهر من  الى الهدوء اليي يسود الم ي ، لكن ية  األمنية من أةى تثبيت األمن وا
أن نبق  ق قين حت  نرفع من درةة ومستوى وتيرة المسسولية وتثبيت األمن، حت  نتالرغ لبحث سبى 

 الت اليط من ملاناة الال س ينيين في الم يماتي.
متابلة أي مل ومات يمكن يهناك عماًل دسوبًا بليدا عن اةعال  ل أن  ل عر   أبومن ةهتر، لالت 
 ي.األمنأن تلكر صالو 

 29/12/2015السفير، بيروت، 
 

 اإلسرائيلي دراسة: استراتيجية األنفاق أفشلت التفوق العسكري  .17
أكدت دراسة أكاديمية أعدها الباحث رامي أبو زبيدة، فشى منظومة أمن افحتالى الصهيوني : غزة

وقاى الباحث أبو زبيدة  الى دراسة  .2014ى عدوان في مواةهة أنالاق المقاومة في ق اع غزة  ال
ي، التي من  بموةبها 2014لدى المقاومة الال س ينية في  دارة حر  غزة عا   األنالاقياستراتيةية 

درةة الماةستير، من أكاديمية اةدارة والسياسة ل دراسات الل يا، ب زة،  ن األنالاق أبرزت ت ور 
مة عبر تةهيزها لمسرح اللم يات بافستالادة من فترات الهدوء مع اللسكري ل مقاو  واألداءالت  ي  
للبت دورًا محوريًا في صمود غزة بوةر افحتالى عبر تمكن  األنالاقو     ل  أن  افحتالى.

 المقاومة من الحالاظ ع   قدراتها وقياداتها اللسكرية والسياسية.
، لتتوصى  ل  2012  2008ين السابقتين وأشارت الدراسة  ل  أن المقاومة أ يت اللبرة من الحرب

قناعة أن مواةهة ةيش افحتالى فوق األرل أمر صل  المناى نظًرا فمتالكر سالح ةو متالوق 
 51ولالتت الدراسة  ل  تمكن المقاومة من الصمود في اللدوان األ ير فترة  ول بيلة غزة الة رافية.
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سها ع   صانع القرار في الكيان ياةسرا ي يي يوما دون أن يحقق افحتالى أهدافر، بحيث فربت نال
 وبات غير ممكن تةاوزها في م   اتر افستراتيةية. 

وأبرزت أن يمبدأ البربة افستباقية أثبتت عد  ةدواها في مواةهة المقاومة التي أفش ت مبدأ نقى 
ستدع  افحتالى الملركة ألرل اللدو، بالبى استراتيةية األَنالاق التي سمحت با تراق الحدود مما ا

وأشارت  ل  أن استراتيةية األَنالاق المقاومة مكنتها   ل  حماية المدن والمرافق الحيوية في الدا ىي.
من تةاوز  اصية التالوق التي يتمتع بها افحتالى من حيث التدري  والتس ي  والملدات، ومنلتر من 

ما في  فراغ مستلمرات غالط غزة است دا  الكثير من عناصر تالوقر بالملركة، كما للبت دورا مه
بلاد المواقع اللسكرية ل دا ى عدة كي و مترات.  وا 

وأوصت الدراسة ببرورة اعتماد المقاومة ع   استراتيةية عسكرية موحدة تمكنها من  دارة أي حر  
 ، والتصنيع الياتي(.واألنالاققادمة وفق افستراتيةيات )حر  اللصابات، والصد والمنع، 

 28/12/2015، لسطيني لإلعالمالمركز الف
 

 إصابة جندي إسرائيلي برصاصة مجهولة المصدر قرب حدود غزة .18
يكرت مصادر عبرية، مساء أمس، أن ةنديا  سرا ي يا، أصي  بةروح، ةراء  صابتر ب  قة : را  هللا

وبحس  يات المصادر، فين الةندي أصي  في الال د، ونقى ل لال  لتحديد  نارية مةهولة المصدر.
وأشارت المصادر  ل  أنر أصي  في كيبوتس ينير اسحاقي المحايي لق اع غزة،  التر الصحية.ح

 واليي يقع بمن مةمع مستلمرات يأشكوىي.
 28/12/2015القدس، القدس، 

 
 االحتالل يّدعي العثور على أسلحة في القدس .19

في شقة في من قة  م بأة أس حةعثرت امس، ع    أنها اةسرا ي يالوكافت: قالت شر ة افحتالى 
 رأس اللامود، وأ رى في بس ة لبيع الالالفى في شارع الس  ان س يمان في القدس المحت ة.

عبوات ناسالة انبوبية يكواعي وقنب تين صوتيتين  6عثرت في ساحة البيت ع    أنهاالشر ة:  وأبافت
 وبندقية وم زن رصا  ل بندقية وكمية من الي يرة.

 يكواعي وم زن رصا  وكمية من الي يرة. ناسالتين عبوتينالفى فيما بب ت دا ى بس ة الال
 وت  اعتقاى صاح  البس ة وهو من سكان وادي الةوز في المدينة المحت ة.

 29/12/2015األيام، رام هللا، 
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 يعتقل كوادرنا بسبب نشاطات تتعلق بذكرى االنطالقة بغزة" أمن حماس"فتح:  .21
ء يو  افثنين، أن أمن حماس اعتقى عددا من كوادرها قالت حركة فت  في ق اع غزة، مسا: غزة

وأوبحت الحركة في بيان لها أن أمن حماس  بسب  نشا ات تتل ق بالتةهيز ليكرى افن القة.
اعتقى بلل أمناء سر المنا ق في شماى الق اع ومدينة غزة، باةبافة  ل  أعباء قيادة منا ق. 

ا ات في يكرى ان القة الحركة وعد  ممارسة أي عمى مبينًة أنها   بت منه  عد  القيا  بأي نش
واستنكرت الحركة افعتقافت وافستدعاءات المستمرة لكوادر  تنظيمي مع احتةازه  للدة ساعات.

 الحركة، م البة القوى الو نية واةسالمية باستنكار ت ك الممارسات.
 28/12/2015القدس، القدس، 

 
 مع الجانب الفلسطيني على الصعيدين األمني والسياسي تستعد لمواجهة  "إسـرائيل"جلعاد:  .21

اةسدرا ي ية عداموس ة لداد، انددفع مواةهدة مدع  األمدنرة   ر ديس الددا رة السياسدية واألمنيدة فدي وزارة 
ونق دددت صدددحيالة  المقبدددى. 2016الةانددد  الال سددد يني ع ددد  الصدددليدين األمندددي والسياسدددي،  دددالى عدددا  

 ن مدددزا  أبدددو مدددازن )ر ددديس السددد  ة الال سددد ينية محمدددود يقولدددر يمددداكور ريشدددوني اللبريدددة عدددن ة لددداد، 
عبدداس(، هددو مددزا  تحددٍد، وربمددا هددو يالكددر بددافعتزاى، ومددن شددأن يلددك أن يتددرة   لدد  أمددور تددسثر ع دد  

 يا ح   ددت كددى تصددريحات وتصددرفات أبددو مددازن، فينددر يبدددو أن عددا  يوأبدداط  ، ع دد  حددد قولددر.ياألمددن
المةدالين السياسدي واألمندي، وهدو افحتمداى الديي نتلامدى ملدر سيشهد انةرافًا  لد  مواةهدة فدي  2016

 ، وفق تصريحاتر.يبةدية بال ة
 29/12/2015، الدستور، عّمان

 
 الغتيال القنطار عملية انتقام ينفذها أليبنتائج خطيرة يتوعد حزب هللا  غادي ايزنكوت .22

مندي اغتيداى سدمير القن دار  وألوى مدرة اةسدرا ي يالةديش  أركدانرد يغدادي ايزنكدوتي ر ديس  أبيد :تى 
اللا  لحدز  هللا حسدن نصدر هللا، متوعددا بنتدا ج   يدرة  األمينع   تصريحات وتهديدات  أسبوعقبى 
، موقع ييديلوت احروندوتي أمسوقاى ايزنكوت في تصريحات نق ها  عم ية انتقا  يناليها الحز . ألي

مددن الوحدددات المتميددزة فددي   فددرادع دد   األركددانادلدد  بهددا  ددالى حالددى لتوزيددع ةددا زة ر دديس  اةلكترونددي
الةيش ةرى في قاعدة غ ي يوت ييل   اعداسنا تما  الل   انه  سيتحم ون النتا ج ال  يرة ألي محاولة 

  ي. سرا يىسيقومون بها لزعزعة امن 
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دمويدددا حتددد   دددار  الحددددود وفيمدددا يتل دددق   رهابددداوأبددداط ييواةدددر ةنودندددا الشدددةلان والمتميدددزين يوميدددا 
فددي المابددي  أثبتندداالتددي نسددملها مددن الشددماى نحددن مسددتلدون لمواةهددة كددى تحدددي، وكمددا  بالتهديدددات

 بناي. األيىنحن قادرون ع   المس بكى من يسل  ةلحاق 
 29/12/2015، األيام، رام هللا

 
 لـ"حزب هللا" المضادة للطائرات SA22نقل صواريخ  إحباطنجحت في  "إسرائيل" ":إيالف"غولد لـ .23

الح بدي: يالتداريخ يقدوى  ندر ايا قمندا نحدن فدي دولدة  سدرا يى بلقدد اتالداق أو ملاهددة مةددي  - تى أبيد 
ي... هددديا مدددا قالدددر لدددد ي يدددالطي مددددير عدددا  وزارة ال ارةيدددة األبدددد  لددد مدددع اللدددر ، نحدددافظ ع ددد  عهددددنا 

 اةسرا ي ي دوري غولد، في لقاء  ا  ملر بمكتبر في القدس.
ية بنيددامين نتنيدداهو وتليينددر لمنصدد  مدددير عددا  الددوزارة غولددد هددو مقددر  مددن ر دديس الحكومددة اةسددرا ي 

يسكددددد أنددددر هددددو الدددديي يدددددير الددددوزارة نيابددددة عددددن نتنيدددداهو الدددديي يثددددق فيددددر ويمنحددددر هامًشددددا كبيددددًرا ل لمددددى 
 وافتصافت مع الدوى، وهو اليي يحى مح ر في لقاءات اللمى وال قاءات الكثيرة لوزارة ال ارةية.

لكي يقوى  ن  سرا يى تدولي أهميدة كبيدرة ل ددوى اللربيدة، كمدا  لأل يرا لقاء ي يالطي مع غولد كان مهمً 
ن  اتالاقيداتأن ر أوب  أن مص حة تى أبي  أصبحت تقتبدي  قامدة عالقدات أو  مدع الددوى اللربيدة، وا 
 ل  يكن ع   كى النقا ، ف  ر  يران وداعش ةان  مشترك ل ةانبين.

كة بمددا يتل ددق بددال  ر اةيرانددي الدديي ف يتمثددى عددن الدددوى اللربيددة، يقددوى غولددد: يهندداك مصددال  مشددتر 
 األرلفقددد  ببرنامةهدددا الندددووي وافتالددداق ملهدددا مدددن قبدددى الددددوى اللظمددد  بدددى بممارسدددات  يدددران ع ددد  

ومحاوفتها المتكررة است الى أبناء ال ا الة الشيلية في اللال  اللربي، لكدي يكوندوا  دابوًرا  امًسدا لددى 
 وأيبدافدي بلدل الددوى مثدى الديمن ولبندان وسدورية  واةمدالءي رة تحاوى  يران الس وأيبات ك الدوى، 

 لنا مصال  مشتركة مع الدوى اللربية في مواةهة داعشي.
بكر الب دادي ةسرا يى قاى  ن ي سدرا يى تلدرط كيدط تددافع عدن نالسدها.  أبووعند سسالر عن تهديدات 

مسددتقب ي ةيددد  أوسدد ل  ددق شددرق وتحدددث عددن أهميددة تحويددى ال اقددات التكنولوةيددة والثددروات ال بيليددة 
 وم اير عم ا هو ع ير ا ني.

، بمدا يتلدارل مدع مواقدط األسددوعن الدع  اليي تقدمدر روسديا ح يالدة  سدرا يى ل در يس السدوري بشدار 
الدوى ال  يةية وتركيا، أوب  غولد: ينحن في  سرا يى ل  نت ي موقاًلا ول  نتد ى في الحدر  السدورية 

 و  حمراء، ف ما رأينا أن هناك من يريد نقى صواريخ روسية من م ازن لنا مصال  نحافظ ع يها و 
 ، ولن نسم  بيلكي.األمرحز  هللا قمنا بلرق ة   ل سورية 
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كدان الةديش اةسدرا ي ي قصدط مسدتودعات ل ةديش السدوري، رفدل الحدديث   ياورًدا ع   سدساى عمدا 
دتها، وف نقدى أسد حة ت دى بدالتالوق في الموبوع، لكندر حسد  بدأن ي سدرا يى لد  ولدن تسدم  بدالمس بسديا

المبددادة  SA22محاولددة لنقددى صددواريخ   حبددا أن  سددرا يى نةحددت فددي   لدد الةددوي اةسددرا ي يي، ففتًددا 
 لبنان.  ل ل  ا رات من الصناعات الروسية المت ورة، ويلك قبى نق ها 

فدي غدزة  وأيبداية واته  غولد  يران بالسلي  ل  ي  ق واقع يكون لهدا مدو ئ قدد  فدي لبندان وفدي سدور 
أن  يدران ف تتددردد   لد لمحاولدة  رهداق  سدرا يى وتهديددها مددن الةندو  ومدن الشدماى ومدن الشددرق ففتًدا 

فددي للدد  الدددور نالسددر فددي ال  دديج حيددث تشددارك الحددوثيين فددي الدديمن واحت ددت اللددراق بم يشدديات شدديلية 
  ق م يشيات من شيلة ت ك وتحاوى زعزعة افستقرار في الكويت والبحرين هيا من ال ار ، وتحاوى 

 وأيبددداالدددوى مدددن الددددا ى لكددي تكدددون صددداحبة القددرار فدددي المن قدددة، وهدديا مق دددق ةدددًدا ل دددوى الملتدلدددة 
  دق الالوبد  وال درا  لت درح نالسدها بلدد   لد وأباط غولد أن  يدران يتلمدد باسدتمرار  لإلسرا ي ييني.

حدددى لددديلك ابرمدددوا ملهدددا اتالددداق هنددداك مدددن يلتقدددد أن  يدددران هدددي مالتددداح ال ولألسدددطيلدددك كحدددى لالزمدددة. 
 البرنامج النووي وهيا   أ كبير برأيناي.

مصدل  الزرقداوي الديي أسدس القاعددة فدي اللدراق، فهدو  أبدو بدييواءوتابع: يمثال قامت  يران فدي حيندر 
لهدا دور فدي محاربدة القاعددة وتقربدت مدن الوفيدات  وأصدب عندما هر  من أف انستان احتبنتر  يران 

 وأصدبحتمصل  الزرقاوي هي التدي أسسدت  أبويكير فق  يبيط غولد أن يةماعات المتحدةي. ول ت
في اللراق والشا  في ما بلد، ثد  ف ي الد  ع د  احدد عالقدات  يدران والنظدا  السدوري  اةسالميةالدولة 

 بداعش في سورية والشواهد ليلك كثيرةي.
قويددددة ومتينددددة، وأن المصددددال  وعددددن الشددددأن المصددددري، قدددداى غولددددد  ن اللالقددددات اةسددددرا ي ية المصددددرية 

المشددتركة أقددوى مددن نقددا  ال ددالطي. وأبدداط: ينحددن نددرى مصددر السيسددي تحدداوى أن تحددافظ وتكددرس 
 الدا  ي أوًف، وأن تكون ةزًءا من افستقرار في المن قةي. افستقرار

تالداق الوشيك، قاى غولد  ن هناك اتصدافت حثيثدة، كمدا أن هنداك نقاً دا تد  اف وافتالاقأما عن تركيا 
تسدددير بافتةدددا  الصدددحي ، فدددين المصدددال  التركيدددة  األمدددورف تدددزاى  الفيدددة، وأن  أ دددرىع يهدددا ونقاً دددا 

ق يمًيددا، لدديلك ف  اقتصددادياواةسددرا ي ية تالقددت بسددب  مددا يحدددث فددي المن قددة   األمددورأن  أرىوأمنًيددا وا 
بشددكى ةيددد، ونحددو حددى تسددير  األمددورسددت وى، ولكددن لدد  نحدددد موعددًدا زمنًيددا لالتالدداق النهددا ي اف أن 

ن لدد  نتالددق ع دد  كددى النقددا ، ولكددن األوبدداع  تحددت  ع ينددا افتالدداق ع دد   اةق يميددةيربددي ال ددرفين، وا 
 .األساسو واقمنا تلمى ع   هيا  األه النقا  

 28/12/2015، إيالفموقع 
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 زعبي: الجيش اإلسرائيلي وسياسة الدولة هما اإلرهاب الحقيقي حنين .24
بدة حندين زعبدي  ن اةرهدا  الحقيقدي هدو الةديش اةسدرا ي ي وسياسدات القتدى قالدت النا : هاش  حمدان

 التي تنتهةها الدولة اللبرية التي تقتى الال س يني وتبرر س بها حياتر.
ةاءت أقدواى النا بدة زعبدي  دالى   دا  حةد  الثقدة عدن الحكومدة، يدو  اةثندين، والديي  رحدت فيدر 

الدولدة اللبريدة،  ي تسداءلت ب بد : يمدن يدته  المةدرمين  تساسفت ناقدة لإلرها  الرسمي اليي ترعدا 
الددديين حرقدددوا وقت دددوا ع دددي وسدددلد ورهدددا ؟  مدددن يصدددناله  ع ددد  أنهددد  مربددد  نالسددديون؟ مدددن الددديي يقدددد  
المدددواعظ ويصدددط قدددات يه  بددددي اةرهدددابييني؟ أول دددك الددديين يقت دددون ويبدددررون القتدددى األسدددبوعي لأل الددداى 

 1,700 الددى فددي غددزة، والدديين قت ددوا  500ت لقتددى مددا يقددار  الال سدد ينيين؟ هددى هدد  مددن أع ددوا التل يمددا
 سلد ورها  في اللدوان اةةرامي األ ير ع   غزة؟ي.

وأبددافت متسددا  ة: هددى بسددب  األ ددالق تدددين حكومددة افحددتالى قت ددة عا  ددة دوابشددة؟ أ  بسددب  عق يددة 
تيندي ل ةديش اةسدرا ي ي  ةرامية تريد أن تصط القتى الالردي بدياةرها ي لكي تبرر القتى اليومي والرو 

وةرا مهدا التددي هدي بالةم ددة؟ مددن األ  در؟ أيددن ينالدي اةةددرا  الحقيقددي؟ مدن األكثددر  رهابدا؟ مددن يلتبددر 
وأشدددارت زعبدددي  لددد  أندددر فدددي يالدولدددة اللبريدددةي ف يقت دددون  القتدددى احتالددداف، أ  مدددن يلتبدددر القتدددى روتيندددا؟

 اةرهددددا أيبددددا.  وأكدددددت ع دددد  أن ويتبدددداكون، وف يقت ددددون ويرقصددددون فحسدددد ، بددددى يقت ددددون ويبددددررون 
 الحقيقي هو الةيش اةسرا ي ي وهي سياسات القتى التي تتبلها الدولة اللبرية.

 28/12/2015، 48عرب 
 

 مؤشر أزمة يعيشها التنظيم "إسرائيلـ": تهديدات البغدادي لعاموس يادلين .25
بارات اللسدددكرية نق دددت مراسددد ة صدددحيالة يدددديلوت أحروندددوت آتددديال شدددومال بير عدددن ر ددديس ةهددداز افسدددت 

اةسرا ي ية األسبق الةنراى يعاموس يادليني قولر  ن تهديدات الب ددادي ةسدرا يى مسشدر أزمدة يليشدها 
التنظددي ، رغدد  أنددر ف يةدد  افسددتهانة بهدديا التهديددد، لكددن تنظددي  الدولددة ف يمثددى تهديدددا وةوديددا ع دد  

ة األ يددرة. وأشددار  لدد  أن هددي   سددرا يى، ألنددر يةددد نالسددر فددي حالددة انسددحا  مددن كددى ةبهددة فددي ا وندد
التهديدات استمرار لس وك باقي الزعماء اللر  والمسد مين، الديين مدا أن يمدروا بأزمدة أو بدا قة حتد  

بقا ه  في حالة اص الاط   الر.  يةدوا بالته  في مهاةمة  سرا يى، لرفع ملنويات أنصاره ، وا 
أندددر ف يةددد   -بع لةاملدددة تدددى أبيددد الددديي يتدددرأس ملهدددد أبحددداث األمدددن القددومي التدددا-وأبدداط يدددادلين 

التالكير بةدية  زاء هي  التهديدات، ألن األكراد ت  بوا ع د  تنظدي  الدولدة فدي شدماى اللدراق، ويهددوندر 
وأوب  أن ال يدران الروسدي يقدو  بتالةيدر مواقلدر بسدورية  بالصى ال رق الواص ة بين اللراق وسورية.
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ات بدين المددنيين السدوريين، مدع أن تنظدي  الدولدة بصورة عنيالة ف تحسد  حسدابات كثيدرة لوقدوع  صداب
 موةود ع   الحدود اةسرا ي ية مني أكثر من سنتين، ول  ي رأ أي ةديد ع   الوبع األمني هناك.

 28/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يعلون قوي على الضعفاء "هآرتس":  .26
يحيتسي الصارو ية، تثير ردات  ف زالت قبية  قالة يا ير رمتي، المسسوى عن منظومة: رامي حيدر

فلددددى متباينددددة،  ي قدددداى المح ددددى فددددي صددددحيالة يهددددمرتسي اللبريددددة أميددددر أورن، يربمددددا كددددان وزيددددر األمددددن 
اةسرا ي ي، موشير يل ون، أحد أفبى ةنود ةيش افحتالى اةسرا ي ي أيا  شبابر، وحاز ع   اللديد 

صدد  وزيددر األمددن، لكنددر بددليط أمددا  مددن الترقيددات حتدد  وصددولر  لدد  رتبددة لددواء ومددن بلدددها  لدد  من
ر ددديس الحكومدددة اةسدددرا ي ية بنيدددامين نتنيددداهو، بدددليط أمدددا  أعبددداء مركدددز  ال يكدددود ، وبدددليط أمدددا  

 أعباء ال يكود كافةي.
فالي شهر آ / أغس س من اللا  المابي، و الى اللدوان الديي شدنتر  سدرا يى ع د  ق داع غدزة، لد  

بدد مدن قدا  بتسدري  ال  دة التدي وبدلتها أةهدزة األمدن يأت يل ون بدأي حركدة ولد  يت دي أي   دوة 
 اللسكرية  ل  القناة اةسرا ي ية الثانية، التي عربتها ع   الشاشة ووص ت لكى منزى.

وبحس  أورن، ع   يل ون ع   الالور من هو المشتبر الر يسي اليي قدا  بتسدري  ال  دة ل قنداة  دالى 
ل شدددسون اللسدددكرية،  ي لددد  يحصدددى ع ددد  نسددد ة مدددن اةتمددداع ل مة دددس الدددوزاري المصددد ر )الكابينيدددت( 

أش ا ، يوآط هار  يالن، ر يس قس  اللم يات، وهو اليي أعد ال  ة وعربها أمدا   4ال  ة سوى 
الكابينيدددت، قا دددد أركدددان الةددديش بيندددي غدددانتس، وزيدددر األمدددن موشدددير يل دددون ور ددديس الحكومدددة بنيدددامين 

التدي أعددت لمهاةمدة الق داع مدن الشدةاعية  نتنياهو، وع   يل ون ع د  الالدور مدن الديي سدر  ال  دة
وحت   ان يونس، لكنر لد  يالدت  أي تحقيدق ولد  يدود  أي اتهدا ، بدى فبدى التةاهدى وعدد  التدور  فدي 

 أي صراع.
وفي مقارنة مع موقط آ ر، قاى أورن  ن يل ون يحاوى الظهور كب ى  يا ما تل ق األمر بالبلالاء، 

ن منظومدة صدواريخ  حيدتس  اةسدرا ي ية، بحةدة ارتكابدر م الالدة  ي قا  بيقالة يا ير رمتي، المسدسوى عد
أمنية   يرة، وهو األمر اليي أرق يل دون أكثدر مدن تسدري    دة كام دة ومالصد ة مدن دا دى اةتمداع 

 الكابينيت وفيها تالاصيى عم ية احتالى ق اع غزة.
 29/12/2015، 48عرب 
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 ي" بشبهة "التجسس"": إقالة رئيس "هيئة الدفاع الصاروخأحرونوت "يديعوت .27
اللبرية،  ل  أن اةقالة المالاة دة لمسدسوى برندامج ت دوير  ألمحت صحيالة يديلوت أحرونوت: الناصرة

الصواريخ اةسرا ي ية، يا ير رمداتي، والديي ترب در عالقدات و يددة مدع اةدارة األمريكيدة، ةداءت ع د  
، اةسددرا ي يةالةهددات الرقابيددة  وأوبددحت الصددحيالة الصددادرة يددو  افثنددين، أن   اليددة يشددبهات تةسددسي.

عثددرت فددي الحاسددو  الش صددي ل مسددسوى األمنددي ع دد  يمددواد ووثددا ق سددرية بال ددة الحساسدديةي، ويلددك 
رت   الفًا ل توةيهات الملموى بها في المسسسة اللسكرية اةسرا ي ية. وأشارت  ل  أن وزارة الةيش قر 

 الدولة اللبرية. تحوي ر ل تحقيق لملرفة ما  يا تسب   بيحداث برر ألمن
وأوبددحت الصددحيالة، أن وزيددر الةدديش موشددير يل ددون صددادق ع دد  قددرار ياةقصدداء المالدداةئي لرمدداتي، 

ع ددد  أدلدددة تبدددين بأندددر احدددتالظ فدددي حاسدددوبر الش صدددي بوثدددا ق ومل ومدددات حدددوى مشددداريع  ا العدددربلدددد 
 .ت وير المنظومات الدفاعية التي أشرط ع يها، والتي تلتبر سرية ع   أع   المستويات

 28/12/2015س برس، دق
 

 تصيب آالف اإلسرائيليين بصدمة نفسية الفلسطينيةاالنتفاضة "معاريف":  .28
فددددي القدددددس  1500بيددددنه  -يكددددرت  حصدددداءات  سددددرا ي ية أن ثمانيددددة آفط  سددددرا ي ي : القدددددس المحت ددددة

اليدة أصيبوا بالصدمة النالسية وال وط الشدديد  دالى األشدهر الثالثدة المابدية، ويلدك ع د     -وحدها
وقالت صحيالة يملاريطي اةسرا ي ية  ن هي  اةحصاءات أصددرتها الراب دة  عم يات فدا ية ف س ينية.

نها ستلربدها فدي مدستمر سديلقد فدي الك يدة األكاديميدة بمديندة  اةسرا ي ية للال  الصدمات النالسية، وا 
يدى أو مصدا  وأبدافت الصدحيالة أندر مقابدى كدى قت عسقالن ةنو  ف س ين المحت ة حوى الموبدوع.

مصابا بالصدمة النالسية واله ع الديي يحتدا   27 سرا ي ي في كى عم ية ف س ينية هناك في المتوس  
وأشددارت  لدد  أن ثمددة  سددرا ي يين كثيددرين تلربددوا لهددي  الصدددمات النالسددية بسددب  مشدداهداته   عالةددا.

أنالسدده  دا ددى سدداحة المشدداهد القاسددية ل لم يددات ع دد  شاشددات الت الزيددون، دون أن يكونددوا متواةدددين ب
 اللم ية نالسها.

واستنادا  ل  مل يات شر ة افحتالى اةسدرا ي ية فدي  حصدا ية  ةماليدة نهايدة األسدبوع، فقدد قتدى فدي 
عم ية   الق  46عم ية  لن، و 120آ رون، في  280 سرا ي يا، وأصي   25األشهر الثالثة األ يرة 

 ية دعس، وهنداك ثمانيدة  سدرا ي يين قت دوا وأصدي  عم ية  لقاء زةاةات حارقة، وثالثين عم 75نار، و
 ستون آ رون في مدينة القدس وحدها  الى هي  الموةة من اللم يات الال س ينية.

 28/12/2015، فلسطين أون الين
 



 
 
 
 

 

 22 ص                                              3797 العدد:        29/12/2015 ثالثاءال التاريخ: 
  

 بالنازية اإلسرائيلية عدلوزيرة ال يتهمانمحاضران إسرائيليان  .29
 يان أمدس، وزيدرة اللددى اةسدرا ي ية أيي يدت اته  محابران ةامليان  سدرا ي :برهو  ةرايسي - الناصرة

شكيد، باللنصرية الشرسة، لمالحقتها الدا مة ل مراكز الحقوقيدة، ووصدالاها بأنهدا مدن يالندازيين الةدددي، 
عصددابات الحددرو  فددي   لدد الكنيسددت، بتمويددى ممددن بدداعوا األسدد حة   لدد وأكددد أحدددهما أنهددا وصدد ت 

واصدى افةتمداعي،  ف أندر سدرعان مدا انتشدر فدي وسدا ى أفريقيا، ورغ  أن النشر كان في صالحات الت
  عال  مركزية، وأع نت الوزير اللنصرية شكيد، أنها ستقابي افثنين.

فقد كت  البروفيسور عميدرا  غولددب و  ع د  صدالحتر فدي شدبكة الاليسدبوك، يأيي يدت شدكيد، يدداك م ي دة 
مددالي مددن حقيددر دولددي بدداع السددالح بالدددماء.  ن شددكيد  ابددت افنت ابددات الدا  يددة فددي حزبهددا بدددع  

ل قت دددة فدددي سددديراليون، وللصدددابات الم ددددرات فدددي كولومبيدددا، وهدددو رةدددى األعمددداى الب ةيكدددي اليهدددودي 
المتدين المتزمت سديرةي مدولر، الديي اعتق در افنتربدوى فدي مدونتيني رو فدي شدهر آيار )مدارس( اللدا  

 ب ةيكا حيث ستت  محاكمتري.  ل ، وت  نق ر 2015
ابدر الةداملي عدوفر كسدديط، وهدو عبدو ال ةندة المركزيدة فددي الحدز  الشديوعي، مدا كتبددر ونقدى المح

غولدب و   ل  صالحتر، وزاد ع ير كاتبا: ي ن الحثالة النازية الةديدة، هي ، ليس فق  أنهدا مسدسولة عدن 
الالاشية، بى هي أيبا شريكة أيبا بشدكى غيدر مباشدر بقتدى الشدلو  فدي أفريقيدا،   ل انتقاى  سرا يى 

 وشريكة بالةرا   بد اةنسانية. لقد قىَّ الكال  في القاموس، كي نوصط هي  النتنةي شكيد. 
 29/12/2015، الغد، عّمان

 
 مع زوجة نتنياهو بشبهة مخالفة قانون النزاهة ستحقق اإلسرائيلية الشرطة .31

التحقيدددق،  افثندددين عدددن أن الشدددر ة اةسدددرا ي ية تلتدددز  أمدددسكشدددالت تقدددارير  سدددرا ي ي  :القددددس المحت دددة
األسدددبوع الةددداري، مدددع سدددارة نتنيددداهو، زوةدددة ر ددديس الحكومدددة بنيدددامين نتنيددداهو، بشدددبهة م الالدددة قدددانون 

ووفقا لصحيالة ييدديلوت أحروندوتي فدين الشدر ة اةسدرا ي ية سدتحقق مدع سدارة نتنيداهو بشدبهة  النزاهة.
ها في حاى تقددي  ف حدة م الالة قانون النزاهة، وأن المحققين سيحيرونها من أن أقوالها ستست د  بد

وسيةري التحقيق بلد التنسديق بدين سدارة نتنيداهو والمحققدين حدوى موعدد  ةرا در  دالى األسدبوع  اتها .
الةاري، وسيأتي في   ار شبهات مالادها أن الزوةين نتنياهو قددما حسدابات مقابدى أعمداى تدرمي  فدي 

ر الرسمي ةقامة ر يس الحكومدة، مدا بيتهما ال ا  في قيساريا وكأنها مقابى ترميمات ةرت في المق
 يلني تناليي هي  الترميمات ع   حسا  الدولة.

وكددان تقريددر لمراقدد  الدولددة اةسددرا ي ي قددد كشددط عددن شددبهات لوةددود م الالددات كهددي ، وتحولددت هددي  
 القبية  ل  تحقيق رسمي في أعقا  م البة الشر ة بيلك مني تموز المابي.
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يهددودا فاينشدد اين قددد تددردد بالسددماح بددالتحقيق مددع سددارة نتنيدداهو وكددان المستشددار القبددا ي ل حكومددة، 
 بسب  حساسية مكانتها، لكنر قرر أ ير  ةراء تحقيق كهيا.

 29/12/2015، الرأي، عّمان
 

 فرج عن أحد المتهمين بحرق عائلة دوابشةتمحكمة الصلح اإلسرائيلية  .31
فددي يبتدداح تكالدداي، مسدداء اليددو   ةاةسددرا ي يأمددرت محكمددة الصدد    :ترةمددة يالقدددسي دوت كددو  -القدددس

 افثنين، باةفرا  عن مستو ن اعتقى مس را بتهمة المشاركة في ةريمة قتى عا  ة دوابشة حرقا.
قدررت اةفدرا  عدن المسدتو ن  اةسدرا ي ية، فدين المحكمدة اة باريدةووفقا لشبكة يريشدت بيدتي اللبريدة 

ن المددع  اللدا  ممدثال عدن األمدن اةسدرا ي ي ورفبت ان توةر لر تهمة المشداركة فدي القتدى، مبيندًة أ
  دد  اسددتمرار احتةدداز  ليددو  آ ددر لمشدداركتر فددي افعتددداء ع دد  ف سدد ينيين قبددى عددامين وان المحكمددة 

 قب ت يلك ومنحت يوما لتقدي  افست ناط قبى اةفرا  عنر.
بةريمدة قتدى عا  دة ومن المقرر أن تقرر المحكمة تمديد فتدرات اعتقداى الملتق دين المت درفين المتهمدين 

 دوابشة ليتسن  لألمن اةسرا ي ي افستمرار في التحقيق مله .
 28/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 قّواته على الحدود مع لبنان   يعّززالجيش اإلسرائيلي  .32

، أن الةددديش أمدددسأع ندددت القنددداة الثانيدددة فدددي الت الزيدددون اةسدددرا ي ي : حسدددن مواسدددي -القددددس المحت دددة 
ز قواتر ع    وى الحدود الشمالية مع لبندان، بلدد مدرور أكثدر مدن أسدبوع ع د  اغتيداى اةسرا  ي ي عز 

عميد األسرى ال بنانيين سمير القن ار. فيما يسدتمر مندي األسدبوع المابدي المندع الديي فربدر الةديش 
 ع   المزارعين في المن قة الحدودية بلد  افقترا  من الحدود ال بناني ة.

 29/12/2015، وتالمستقبل، بير 
 

 عسكرية قادمة ألي مواجهة تحسبا   االستراتيجيةالمواقع  تحصن "إسرائيل"معاريف": " .33
يكددر المراسددى اللسددكري لصددحيالة ملدداريط نوعددا  أميددر أن األةهددزة األمنيددة اةسددرا ي ية منشدد  ة فددي  

 يى، بمدددا فيهدددا فدددي  سدددرا افسدددتراتيةيةا وندددة األ يدددرة باسدددتكماى  ةدددراءات الحمايدددة ال اصدددة بدددالمواقع 
المددوانئ البحريددة والم ددارات ومح ددات الكهربدداء وشددركات ال دداز تحسددبا فندددفع أي مواةهددة عسددكرية 

 قادمة، وهو المشروع اليي يك ط م ات الماليين من الشيكالت )اللم ة اةسرا ي ية(.
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تحصددين  وأبداط أن ثمدة  الفدا بدين األةهددزة األمنيدة اةسدرا ي ية وهدي  الشددركات التدي يدرفل بلبدها
مواقلها ع د  نالقتهدا ال اصدة، وت  د  مدن الدولدة تحم هدا، ألنهدا صداحبة المصد حة األمنيدة الل يدا فدي 

 يلك، فهي المك الة بتوفير  ةراءات الحماية، وبك التها المالية.
أن يتالاق  ليصى  ل  حد المواةهة بين الةانبين في الالترة  -بحس  الصحيالة-ومن شأن هيا ال الط 

  ر ملر نتنياهو لحس  الموبوع دا ى الحكومة.القادمة، وسيب
في  سدرا يى سديت  تدوفير حمايدة لهدا وتحصدينها بصدورة  استراتيةيةوأشار المراسى  ل  أن عشرة مواقع 

كام ة  الى السنة القادمة، فيما ت  رفع توصية ل ةيش اةسرا ي ي بأن يوةر أيرع الحماية ال اصة بر 
ل وارئ باتةا  هي  المواقدع الحساسدة، يلدك ألن المدس بهدا مدن قبدى في أوقات ا -مثى القبة الحديدية-

 الةهات الملادية ةسرا يى ستنة  عنر أبرار صلبة في م ت ط أنحاء البالد.
وتدددابع أندددر بلدددد تحصدددين ت دددك المواقدددع سددديت  توةيدددر هدددي  الوسدددا ى الدفاعيدددة نحدددو التةملدددات السدددكانية 

 اةسرا ي ية.
تددي تواةددر الةبهددة الدا  يددة اةسددرا ي ية تكمددن فددي احتمدداى حدددوث لكددن  حدددى المشددكالت األساسددية ال

، وف سدديما افسددتراتيةيةانق دداع مالدداةئ بالتيددار الكهربددا ي دا ددى  سددرا يى  يا مددا اسددتهدط أحددد المواقددع 
 مح ات الكهرباء، مما سيستوة  البحث عن مصادر بدي ة ل  اقة.

 28/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 م على االنتفاضة وتوقعات إسرائيلية باستمرارهامئة يو "الجزيرة":  .34
تتوقددع أةهددزة األمددن فددي  سددرا يى أن تسددتمر انتالابددة السددكاكين الال سدد ينية للدددة شددهور : وديددع عددواودة

 بلد م ة يو  ع   بدايتها، لكنها ما زالت ترفل تسميتها انتالابة وتلتبرها مةرد عم يات فردية.
الدديي يصدددر بياناتددر النددادرة مددن  ددالى ديددوان -ا  )شدداباك( ويسددتدى مددن مل يددات الةهدداز األمنددي اللدد

 140ناليوا  الى هي  افنتالابة  -بلبه  من ف س ينيي الدا ى-ف س ينيا  156أن  -ر يس الحكومة
 دا ى ال   األ بر. 48عم ية، منها 

عم يدة نال ديها أشد ا  مدن القددس والددا ى  26ومن بين اللم يات التي وقلت دا ى ال د  األ بدر، 
 حم ون ب اقة الهوية الزرقاء.ي

 عاما األكبر من بين مناليي اللم يات. 72عاما، بينما كانت امرأة تب    12ويب   عمر أص ر مهاة  
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 شهيدا 127
مدددن حم دددة  16مدددن غدددزة و 20مدددنه  مدددن البدددالة و 91ف سددد ينيا  127ومندددي بدايدددة افنتالابدددة، استشدددهد 
 الهويات الزرقاء )القدس والدا ى(.

 يدددات اةسدددرا ي ية، تددد  تسدددةيى ان الدددال فدددي عددددد المصدددابين الال سددد ينيين. فالدددي بدايدددة وبحسددد  المل
مصدددابا أسدددبوعيا، وفدددي األسدددابيع األ يدددرة تددد  تسدددةيى نحدددو  380و 300افنتالابدددة، تدددراوح اللددددد بدددين 

 حالة. 28 مسين  صابة سبوعيا، بينما سة ت في األسبوع األ ير 
ون اللسدددكرية يوسدددي مي مدددان افن الدددال فدددي عددددد وردا ع ددد  سدددساى الةزيدددرة ندددت، ينسددد  مح دددى الشدددس 

الةرحدد  الال سدد ينيين  لدد  يافنبددبا ي الدديي تظهددر  قددوات األمددن بلددد افنتقددادات الواسددلة فددي  سددرا يى 
 و ارةها ع   الب   السريع ع   البنادق.

 
 مقاومة االحتالل

 ي افنتالابة.كما يرة  مي مان أن هيا افن الال مرتب  بان الال متواصى في عدد المشاركين ف
ويتددابع يفددي بدايددة األحددداث كانددت أيددا  الةملددة تشددهد حددوالي أربلددين حادثددة مناهبددة ةسددرا يى، وفددي 

 األسابيع األ يرة ان الل اللدد  ل   مس أو ست حوادثي.
ويحي ر المل دق البدارز أريدر شدافي  أيبدا مدن الرهدان ع د  ان الداء ةديوة افنتالابدة الال سد ينية، ويدرى 

شددهد  2014الى سددتبق  مددا بقددي، لكنهددا تشددهد مدددا وةددزرا، ففتددا  لدد  أن صدديط اللددا  أن مقاومددة افحددت
 هبة مماث ة في القدس.

وردا ع   سساى ل ةزيرة نت، ف يستبلد شافي  أن تستمر افنتالابة الحالية عدة شهور لتلود وتنالةر 
 مةددا  يا بقي الوبع الراهن اليي ف يمن  الال س ينيين أمال بال ال  منر.

ا حددي ر المتحدددث مددن افحتالدداظ بةثددامين الشددهداء، وسدد ر مددن محدداوفت الددردع وممارسددة البدد   كمدد
 ع   اللا الت الال س ينية بهدط منع عم يات ةديدة.

وبددديلك، يتالدددق شدددافي  مدددع يالشددداباكي فدددي أن احتةددداز الةثدددامين يقدددود  لددد  يأةدددواء سددد بية والمزيدددد مدددن 
 الت رطي.

 
 السلطة الفلسطينية
في  مع مي مان في قولر  ن عد   رو  افنتالابة الال س ينية عن السي رة يرةع  ل  ويتالق المل ق شا

رغددد  ق قهدددا مدددن اسدددتمرار -مشددداركة قدددوات األمدددن الال سددد يني فدددي بدددب ها، موبدددحا أن أةهدددزة األمدددن 
 أكثر ق قا من ياةرها  اليهوديي باليات. -اللم يات الال س ينية
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ةريمددة بددد  120منددي بدايددة افنتالابددة الال سدد ينية وقلددت وُينقددى عددن هددي  األةهددزة األمنيددة قولهددا  نددر 
 مركبة تابلة له . 15ف س ينيا وألحقت بررا ب مسة بيوت و 17الال س ينيين أصابت 

أن افنتالابدددة  -المقدددر  مدددن المسسسدددة الحاكمدددة-ويدددزع  مح دددى الشدددسون اللربيدددة يوسدددي بدددن منددداح  
رد  سرا ي ي يعنيدد وحديري ة الا هدا قبدى أن الال س ينية تتراةع دون تحقيق مكاس  حقيقية، داعيا  ل  

 تتالاق .
ي اليو  افثنين من أن استمرار التحريل في منتديات التواصى 1لكنر يحير في مقاى نشر  موقع ينيوز

افةتماعي ونشر صور اللم يات ياتها من شأنر تأةيج افنتالابة، متهما الر يس الال س يني محمدود 
 عباس بالمشاركة في يالتحريلي.

 
 كّي الوعي

كما يرى المل ق اليميني مناح  شورش أن تراةع افنتالابة الال س ينية ربمدا يكدون مسقتدا ألن الصدراع 
 بات ديني ال ابع، وأن المسةد األقص  كاليى بتالةير موةات ي رهابيةي ف س ينية متةددة.

شورش اليي يتةاهى واقع افحتالى وحق الال س ينيين في مقاومتر، أوب  في تصري  ل قناة السدابلة 
اليو  أن تردد الحكومة  زاء مواةهة الال س ينيين وعد  القيا  بلم يدات هدد  مندازى فوريدة ييصد  المداء 

 ع    احونة الال س ينييني.
ع بمحاولة   الاء افنتالابة بالبنزين، ولالتوا  ل  واته  بلل المراقبين اةسرا ي يين حكومته  قبى أسابي

  ددورة يسياسدددات حمقدداءي تنتهةهدددا فدددي تلام هددا مدددع الال سدد ينيين بددداللنط مدددن من  ددق اةيمدددان بدددالقوة 
 المالر ة من أةى يكي  وعيه ي.

ومن أبرز هسفء عكيالا  لدار اليي يواصى التحيير من افنسياق وراء ما أسما  يالوه  بنيى الهدوء مع 
 ستمرار افحتالىي، كما قاى اليو  ةياعة الةيش.ا

 28/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 والغالبية من األطفال 2015اعتقال خالل  حالة 6,830هيئة األسرى:  .35
والمحررين، امس، تقريرا عن حافت افعتقاى  الى عا   األسرىهي ة شسون  أصدرترا  هللا: 

 راد مني  مس سنوات، وأن ال البية من اقافت في تزايد و نسبة افعت أن، واعتبرت  اللر 2015
وةاء في تقرير وحدة التوثيق والدراسات في  القاصرين. األ الاىالملتق ين من هي  الحافت ه  من 

وا 2015 الى عا   ف س ينياً  6,830 س  ات افحتالى قد اعتق ت أنالهي ة  ، وأن ةميع من مر 
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التليي  الةسدي أو  أشكاىكثر من أنوا قد تلربوا لشكى أو كا %100بتةربة افعتقاى وبنسبة 
النالسي، أو اةيياء الملنوي واةهانة أما  الةمهور وأفراد اللا  ة والحا ة بالكرامة، األمر اليي يشكى 

 انتهاكا ةسيما لقواعد القانون الدولي اةنساني والقانون الدولي لحقوق اةنسان.
بالرغ   2014عن اللا  اليي سبقر  %12.7فت شك ت زيادة قدرها واباط التقرير أن ت ك افعتقا

مما ةرى من اعتقافت واسلة في ياك اللا  في أعقا  حادثة ا تالاء المستو نين الثالثة في ال  يى، 
عن اللا   %77.5، وزيادة قدرها 2013عن اللا   %76.3كما ويشكى زيادة بنسبة كبيرة قدرها 

. مما يلني ان ال   البياني 2011عن اللا   %1.6  ل وتصى ، وزيادة تالوق البلط 2012
 لالعتقافت يسير بشكى تصاعدي مني  مس سنوات.

في محافظات البالة ال ربية حيث  2015وأوب  تقرير الهي ة أن غالبية افعتقافت  الى اللا  
لا  المنصر ، من مةموع افعتقافت  الى ال %60حالة اعتقاى وتشكى ما نسبتر  4,075ُسةى فيها 

  ةماليمن  %34.5حالة اعتقاى وتشكى ما نسبتر  2,353ي يها محافظة القدس التي ُسةى فيها 
حالة اعتقاى )في  232افعتقافت  الى اللا  نالسر، ي يها المحافظات الةنوبية حيث ُسةى فيها 

قاى من المنا ق حالة اعت 170 يرز(، كما وسةى قرابة  البحر وع   الحدود وعبر ملبر بيت حانون/
 وغاليتها كانت  الى الهبة الةماهيرية.  1948المحت ة عا  

 
 2015اعتقال األطفال والفتيات والنساء خالل العام 

واشار التقرير ال  ان ت ك افعتقافت ل  تقتصر ع   شريحة اليكور فق ،  ي  الت اليكور وافناث، 
ر وفتيات قاصرات.كما ول  تقتصر ع   ف ة البال ين منه ،  ي شم ت أ   الاى قص 

واباط التقرير يللى ما يثُير الق ق أكثر هو افستهداط المتصاعد لأل الاى الال س ينيين وممن تقى 
ارتالاعا م حوظًا في اعتقاى األ الاى حيث ت  من  2015سنة، اي ُسةى  الى اللا   18أعماره  عن الد

ر تتراوح أعماره  ما 2,179رصد  سنة. وهي  تشكى زيادة كبيرة  18-11بين  حالة اعتقاى أل الاى قص 
، وهو رق  غير مسبوق ل  يسةى مني سنوات 2014عن اللا  اليي سبقر  %72.1  ل ةدا وتصى 

 %100، وهيا يشكى زيادة قدرها 2015فتاة وامرأة  الى اللا   225اعتقاى   ل  وي ة. هيا باةبافة 
 موا ن. 112عتقاى واليي سةى  اللر آنياك ا  2014عن اللا  اليي سبقر 
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 االعتقاالت اإلدارية
قرار بافعتقاى اةداري،  650قرابة  2015وأظهر التقرير أن س  ات افحتالى أصدرت  الى اللا  

أي –ما بين اعتقاى ةديد أو تةديد افعتقاى اةداري، وأن أكثر من نصط هيا اللدد من القرارات 
لمابية أي مني اندفع يالهبة الةماهيريةي، مما رفع قد صدرت  الى الثالثة شهور ا -قرار 350 حون

، وأن هيا اللدد قابى لالرتالاع أكثر في ظى استمرار ملتقال 540أعداد الملتق ين اةداريين ال  نحو 
 افعتقافت اليومية، وفي ظى استمرار احتةاز غالبية الملتق ين الةدد بال محاكمة. 

 
 "انتفاضة القدس"االعتقاالت خالل 

في األوى من  انتالابة القدس التقرير انر ُسةى  الى الثالثة شهور األ يرة ومني اندفع اطوأب
المابي أع   نسبة اعتقافت  الى السنوات ال مس المابية، حيث وص ت ال   / كتوبرتشرين أوى

حالة يوميا، وأن  40-35حالة اعتقاى من كافة محافظات الو ن، بملدى يتراوح ما بين  3,285
ي افعتقافت  الى يالهبةي تلادى تقريبا مةموع افعتقافت التي تمت  الى تسلة شهور اةمال

 سبقتها.
.  ي ل  يحدث في األشهر األول  فنتالابة اة القوبين التقرير ان هيا رق  غير مسبوق ع   

 .2000، كما ول  ُيسةى في األشهر األول  فنتالابة األقص  عا  1987الحةارة عا  
حالة اعتقاى  1,500  ل قرير ارتالاع نسبة اعتقاى األ الاى بشكى ففت واليي وصى عدده  واظهر الت
افعتقافت  الى الالترة   ةماليمن  %45.7، وهسفء يشك ون ما نسبتر انتالابة القدس الى 

 المستلربة.
 29/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 مؤسسات ترعاهم تغيب قصصهم وتترك أسرهم من غير  شهيدا   142القدس: مركز  .36

مركز القدس لدراسات الشأن اةسرا ي ي والال س يني اليي يرأسر  أعدها  حصا يةأوبحت دراسة 
 تشرين األوى/ عالء الريماوي أن عدد شهداء انتالابة القدس التي ان  قت في األوى من شهر

ال  يى تصدرت  شهيدًا. وأشارت الدراسة  ل  أن محافظة 142  ل قد ارتالع ليصى  2015أكتوبر للا  
 شهيدًا.  41حيث ارتق  منها  افنتالابةقا مة المحافظات في عدد الشهداء في 
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شهيدة  12 تكما ارتقى ،% 21شهيدًا بنسبة  27ب    األ الاىوبينت الدراسة أن عدد الشهداء من 
 من الشهداء.  % 40شهيدًا دون اللشرين بنسبة  45فيما ارتق  حوالي  %8بنسبة 

 50تحتةزه   ف أنر بقي   سرا يىأنر بالرغ  من تس ي  اللديد من الةثامين التي كانت  وقالت الدراسة
 ةثمانًا لشهداء من انتالابة القدس. 

 من مةموع الشهداء. %32شهيدًا بنسبة  33كما أوبحت الدراسة ال  ان شهر نوفمبر شهد ارتقاء 
من  %53الشهداء، بنس  تتةاوز  وأشار الريماوي، ما زاى عدد الشهداء المستق ون يتصدرون عدد

 مةمى عدد الشهداء. 
، %83وأكدت الدراسة أن حافت اةعدا  التي وثقها المركز ما زالت تحافظ ع   نس  تصى  ل  

 سواء كان يلك بما يلرط باست دا  القوة المالر ة، أو حالة اةعدا  مكتم ة األركان. 
عاما  40ة حالتي  عدا  مباشر، ى مهدية حماد وأشارت الدراسة أن المركز وثق في األيا  المابي

 .26/12عاما، يو   55ويو  السبت قتى الموا ن ماهر الةابي  25/12يو  الةملة 
مباشر عبر   الق النار في المن قة الل وية من   عدا ومن الحافت التي وثقها المركز، حافت 

 من عدد الشهداء.  %24ت الةد بلد السي رة والقدرة ع   السي رة، حيث تةاوزت الحاف
تالادي عم ية القتى من قبى الةنود  باةمكانمن حافت ع   األقى كان  %32كما رصد المركز نحو 

 . اةسرا ي يين
 وحير المركز في قراءتر من ةم ة مت يرات   يرة ل  اية: 

سرا ي ي أوف: بلط التوثيق، حيث حر  المركز ع   المقارنة بين ما يت  نشر  من قبى الةيش اة
 ورواية الشهود ل وصوى ل نتا ج، برغ  يلك كثير من الصور ما زالت غا بة. 

ثانيا: يشتكي أسر الشهداء من بلط افهتما  باللا  ة من حيث البلد النالسي المتابلة  اصة في 
الالترات األول  من افستشهاد، وهنا يوبع ال و  ع   الحكومة الال س ينية والمسسسات افةتماعية، 

 رغ  وةود بلل الةهات الالصا  ية والرسمية التي تقد  ملونات مالية. ب
ثالثا: اةعال  مازاى يلاني من بب  الرواية في حافت كثيرة،  اصة في توصيط حالة القتى، 

 اةسرا ي ي.  افحتالى    مص  حات محددة تتالق مع الحالة الظنية ف الةز  برواية jاألمر اليي ي
 



 
 
 
 

 

 30 ص                                              3797 العدد:        29/12/2015 ثالثاءال التاريخ: 
  

كز وزارة اةعال  والصحة وال ارةية اللمى ع   مستمر دولي، لشرح المل يات بلا:  ال  المر ار 
التي ت  التوصى اليها  الى انتالابة القدس، سواء كان يلك في حافت اةعدا ، أو افست دا  

 المالر  ة الق النار. 
 28/12/2015، سات الشأن اإلسرائيليامركز القدس لدر 

 
 وطنين من منزل عائلة الخياط في سلوانمست إخالءمحكمة إسرائيلية تقرر  .37

قررت محكمة الص   اةسرا ي ية في القدس   الء ةملية ياللادي افستي انية  :أرناسو الرسوط 
وشركة يكاندىي اللقارية الدولية، المسة ة  ار   سرا يى، من منزى عا  ة ال يا  في حي وادي ح وة 

 في ب دة س وان في القدس الشرقية المحت ة.
لدياأليا ي ي من المالترل أن تقو  الةمليات افستي انية بتس ي  اللقار  ل   ةى المحامي محمد دح وقا

اللا  ة في األيا  القادمة وفي حاى أنها ل  تاللى يلك او حاولت التم   من القرار او تأةي ر فيننا 
 وبنات عا  ة ال يا ي.سنقو  بات اي افةراءات أل ال ها واعادة اللقار  ل  اصحابر الشرعيين أبناء 

 29/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 بهدم منزلها الشهيد مهند حلبي قرارا   عائلةاالحتالل يسلم  .38
(، عا  ة الشهيد مهند الح بي، 12-28و  افثنين )يس مت قوات افحتالى الصهيوني، مساء : القدس

 قراًرا بهد  منزلها في قرية سردة قر  را  هللا،  الى عشرة أيا .
يشار  ل  أن المحكمة الل يا الصهيونية، رفبت اليو  التماسا بد قرار هد  منزى عا  ة الشهيد 

 .15/10/2015الح بي، واليي صدر بتاريخ 
ييكر أن مهند الح بي هو منالي عم ية ال لن في الحي اليهودي في الب دة القديمية في القدس، في 

 الثالث من تشرين أوى/ أكتوبر.
حتالى عقدت ة سة لها، افثنين المابي، لسماع افلتماس، حيث أثار محاميا وكانت محكمة اف

 اللا  ة، عالء محاةنة ولبي  حبي ، عدة ادعاءات، منها المبد ية وأ رى متل قة بحيثيات القبية.
وادع  المحاميان ع   المستوى المبد ي ب الن أمر الهد  حس  القانون الدولي اةنساني الساري 

المحت ة، حيث  ن هيا اةةراء يتلارل مع القانون اليي يمنع است دا  اللقا   في األرابي
 الةماعي، كما يتلارل مع القانون الصهيوني نالسر.
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وع   مستوى الحيثيات، أثار المحامي عالء محاةنة افدعاء بأن م كية البيت تلود لتلاونية 
 الن أمر الهد  حت  وفق القانون ف س ينية، وليس للا  ة ح بي، األمر اليي بالبرورة يلني ب

 اةسرا ي ي.
ع   الرغ  من يلك، رفبت المحكمة بر اسة  لياكي  روبنش اين، كى هي  افدعاءات، وصادقت 

 ع   قرار الةيش.
 28/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أسيرا   17بحّق  اإلدارياالحتالل يثّبت االعتقال  .39

(، بأن محكمة افحتالى اللسكرية في 12-28 س يني، يو  افثنين )أفاد نادي األسير الال: را  هللا
وأشار النادي  ل  أن افحتالى ثب ت األوامر اةدارية  أسيرًا. 17يعوفري ثب تت افعتقاى اةداري بحق  

ادرة لمد ة   تتراوح ما بين ثالثة أشهر  ل  ستة أشهر.الص 
 28/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  المحال التجارية بزعم وجود جسم مشبوه أحد تحاصرقوات االحتالل القدس:  .41

 أحدحاصرت قوات كبيرة من شر ة وم ابرات افحتالى ترافقها فرقة من الكشط عن المتالةرات 
 الب دة القديمة بالقدس صباح اليو . أبوا  أحدالمحاى التةارية بالقر  من با  الساهرة 

، قبى أبوابرفرحات الساليمة صاح  المحى التةاري ع   فت  وأةبرت قوات افحتالى الشا  أبو 
 اعتقالر، في حين أغ قت شارع الس  ان س يمان المحايي لر بالكامى.

 28/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 خالل الربع الثالث من العام الحالي %9.6: ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين بنسبة "اإلحصاء" .41
ز المركزي لإلحصاء، أمس، أن التقديرات األولية باألسلار الثابتة أشارت  ل  ارتالاع يكر الةها

بالمقارنة مع الربع  %9.6بنسبة  2015الناتج المح ي اةةمالي لال س ين  الى الربع الثالث من اللا  
 %33.3في البالة ال ربية وارتالاعًا بنسبة  %4، حيث سةى ارتالاعًا بنسبة 2014الثالث من اللا  

في ق اع غزة. وأوب  اةحصاء في بيان أصدر ، أمس، أن نصي  الالرد من الناتج المح ي 
مسةاًل  2015دوفر  الى الربع الثالث من اللا   433اةةمالي في ف س ين باألسلار الثابتة ب   
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اتج ، حيث ب   نصي  الالرد من الن2014بالمقارنة مع الربع الثالث من اللا   %6.4ارتالاعًا بنسبة 
دوفر  الى الربع الثالث من عا   565.5المح ي اةةمالي في البالة ال ربية باألسلار الثابتة 

، أما في ق اع غزة فقد ب   2014مقارنة مع الربع الثالث من اللا   %1.3، مرتاللًا بنسبة 2015
، حيث 2015دوفر  الى الربع الثالث من عا   243.8نصي  الالرد من الناتج المح ي اةةمالي 

 .2014مقارنة مع الربع الثالث من اللا   %29سةى ارتالاعًا بنسبة 
 29/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 آخرين ثمانيةمواطنا  بينهم فتاتان وتستدعي  15 تعتقلقوات االحتالل  .42

آ رين  الى  ثمانيةموا نًا واستدعت  15شنت قوات افحتالى، أمس، حم ة اعتقافت  الت 
 محافظات ال  يى، وبيت لح ، وةنين، وناب س، را  هللا والبيرة، والقدس. عم يات ده  في 

فالي محافظة ال  يى، اعتق ت قوات افحتالى أربلة موا نين وس  مت ثالثة أشقاء بالغات لمراةلة 
نصبت قوات افحتالى حواةزها اللسكرية في عدة أحياء بمدينة ال  يى، وع   مدا ى  وقد م ابراتها.

وح حوى، وع   مد  ي مدينة ال  يى الشمالي والةنوبي، وعم ت ع    يقاط المركبات  ب دتي سلير
 وتالتيشها والتدقيق في ب اقات الموا نين، ما تسب  في  عاقة مروره .

 كما اعتق ت قوات افحتالى شابًا وفتاًة ع   مد ى مدينة ال  يى الةنوبي.
 مسة شبان من مدينة بيت لح  وقرية وفي محافظة بيت لح ، س مت قوات افحتالى فةر أمس 

 مراح رباح ةنوبا، بالغات لمراةلة م ابراتها.
 وفي محافظة ةنين، اعتق ت قوات افحتالى شابًا من مدينة ةنين.
 وفي محافظة را  هللا والبيرة، اعتق ت قوات افحتالى ثالثة موا نين.
 م ي  ق نديا.وفي محافظة القدس، اعتق ت قوات افحتالى ثالثة موا نين من 

كما اعتق ت قوات افحتالى، أمس، فتاة ل  تلرط هويتها، ع   حاةز ةبع، شماى شرقي مدينة 
 القدس المحت ة، واقتادتها  ل  ةهة غير مل ومة.

 29/12/2015األيام، رام هللا، 
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 جثامين الشهداء لتشريحدعوات فلسطينية  .43
يون عن امتلابه  من  ريقة التلامى عبر ناش ون وحقوقيون ف س ين: عول الرةو  - ال  يى

مع ةثامين الشهداء التي يس مها افحتالى اةسرا ي ي، م البين الةهات الرسمية بتحمى مسسوليتها 
 وتناليي قرار النيابة اللامة بتشري  هي  الةثامين.

ع وبلد ب و  شلبية، وس س ة  ةراءات قانونية، شرعت الس  ات اةسرا ي ية مس را في تس ي  متق 
لةثامين الشهداء اليين سق وا  الى المواةهات المستمرة مني ثالثة أشهر بلد فترات احتةاز  وي ة، 

 واشتر ت ع   بلل يوي الشهداء دفنها فور تس مها.
وحس  بلل أهالي الشهداء، فين ةثامين الشهداء تس   مةمدة في درةات برودة عالية، مما يت    

 حها، وهو ما يدفع هي  األسر  ل  تالبيى دفنها ع   افنتظار.وقتا  ويال ةيابتها ومن ث  تشري
فبال عن -بدور ، يشير مدير مسسسة الحق الال س ينية شلوان ةبارين  ل  قرار النيابة اللامة 

بيةراء تشري  ةثامين ةميع الشهداء ل رل افستالادة منها في المحكمة الةنا ية  -غ اء سياسي
 تالاوت في مواقط اللا الت.الدولية فحقا، لكنر يشير  ل  

وأباط أن الةان  اللا الي واةنساني يدفع بلل األهالي  ل  التسريع بدفن يويه ، بينما يحاوى 
افحتالى من ةهتر التهر  من التشري  من  الى تس ي  الةثامين في درةات حرارة متدنية ةدا تحت 

ين بهيا الشأن: أحدهما رأيين  بي   وأشار  ل  وةود  الصالر، بهدط  عاقة  ةراء التشري  في حينر.
يرى  مكانية  ةراء التشري  بلد ثالث ساعات لكن ليس بدقة كام ة، وآ ر يقوى  ن  ةراء التشري  
الدقيق ال بيلي بحاةة  ل   بقاء الةثامين ثالثة أيا  في ظروط عادية ليسهى تشريحها والتلامى 

 ملها.
ة فق ، بى هو عم ية  ثبات وعم ية قانونية بامتياز وشدد ع   أن التشري  ليس عم ية  ةرا ية فني

 أيبا، مسكدا أن عد  التشري  يلني بياع الكثير من المل ومات والشواهد.
 28/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 متأثرا  بجراحه  المغازيشهيد من مخيم  .44

برصا  ةنود استشهد فةر أمس، موا ن متأثرًا بةراحر ال  يرة التي أصي  بها  وفا: -األيا 
أع نت مصادر  بية في مستشال  دار الشالاء استشهاد و  افحتالى وس  الق اع يو  الةملة المابي.

عامًا( من سكان م ي  الم ازي في  48الموا ن يوسط أبو سبي ة البحيري البال  من اللمر )
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محافظة وس  ق اع غزة فةر أمس، متأثرًا بةراحر ال  يرة التي أصي  بها برصا  ةنود 
 افحتالى أثناء تواةد  في أربر ع   الحدود الشرقية ل ق اع يو  الةملة المابي.

وُأصي  اللشرات من الشبان يو  الةملة المابي، ع   الحدود الشرقية والشمالية لق اع غزة،  ثر 
   الق قوات افحتالى اةسرا ي ي النار وقنابى ال از المسيى ل دموع اتةاهه .

 29/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 أشهر إضافية ستةصالح إلى القدس لمدة  رائدحظر دخول الشيخ  .45
األنابوى: مددت الس  ات اةسرا ي ية اةثنين، حظر د وى الشيخ ، عبد الرسوط أرناسو  - القدس

أشهر  ستةرا د صالح، ر يس الحركة اةسالمية في الدا ى الال س يني،  ل  شرقي القدس لمدة 
  بافية.

است مت، اليو ، أمرًا عسكريًا  سرا ي يًا، يحظر ع ي  د وى يالح في تصري  مكتو  وقاى الشيخ ص
 ل  ةان  يلك أنا ممنوع ي وأباط .ي2016يونيو/ حزيران  24القدس المباركة لمدة ستة أشهر، حت  

حت   2007القدس القديمة، والمسةد األقص  المبارك، مني عا  مترًا، من 150من افقترا  ع   بلد 
وتابع الشيخ صالح يومع يلك أةز  مبشرًا، وأقوى هو  .ين، وممنوع كيلك من السالر  ل  ال ار ا 

 ل  زواى قري ، ف ري  فير، وف آسط ع ير، وف عودة ل ظ   اةسرا ي ي، وافحتالى اةسرا ي ي، 
 ال ي.واةرها  اةسرا ي ي، وسأد ى القدس قريبًا، وسأص ي في المسةد األقص   ن شاء هللا تل

 28/12/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 القضاء إخالء بيوت المقدسيين: الترغيب بالمال ثم الترهيب بالمستوطنين وأخيرا   .46
بلد استنالاد اللدو اةسرا ي ي، أسالي  اةغراءات المالية بماليين  :محمد عبد الالتاح -القدس 

لانيها الال س ينيون حت  ا ن، س   مس را أربع الدوفرات، والترهي  بلربدة المستو نين التي ي
عا الت مقدسية أوامر   الء من منازلها التي تليش فيها مني سنوات  وي ة تمتد  ل  ما قبى 
افحتالى، بيريلة أن ت ك البيوت تلود م كيتها  ل  عا الت يهودية كانت تسكن القدس قبى احتالى 

 .1948ف س ين عا  
القانون اةسرا ي ي الملموى بر في القدس ه  يسكان محميوني، أي ف يمكن وألن هسفء السكان وفق 

  السه  ألنه  سكنوا ت ك البيوت قبى احتالى القدس، ا ترع المستو نون حةةا نالتها اللا الت، 
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وتمث ت بأنه  ل  يسددوا اةيةارات المستحقة باةبافة  ل  ت ييره  ملال  البيوت، ورفبه  المثوى 
 مة اةسرا ي ية في الدعاوى التي رفلت ع يه  من قبى.أما  المحك

هي  اللا الت األربع )كستيرو، وحشيمة، والصيداوي، ومسودة(، تق ن في مبن  مكون من  ابقين، 
كى  ابق يحوي ثالث شقق، وتسكن كى عا  ة في شقة، أما الشقتان المتبقيتان، فاست اع 

 أبرزها ت يير السكان ملالمهما بزيادة البناء فيها. المستو نون افستيالء ع يهما، بدعاوى م ت الة
 .عدت الس  ة بدع  المقدسيين باألمواى لكن وعودها ل  تناليقد و 

وتلاني من قة عقبة ال الدية في القدس امتدادا استي انيا   يرا بدأ مني السبلينيات مع سكن 
ن، فأصبحت تحوي ست بسر عا الت المستو نين فيها بلد   الء البيوت من ساكنيها الال س ينيي

استي انية تتنوع بين بيوت ل مستو نين ومدارس ت مودية وكنس، يتردد المستو نون ع يها باستمرار 
 ويلم ون ع   يت اليشي كى عربي فيها من ت ك المن قة.

وقد أ  ق افحتالى في الثمانينيات مستو ني يكريات أربعي الملروفين بشراسته  وفتكه  باللر ، 
ع   تهةير السكان من عقبة ال الدية، وأسكنه  البيوت هناك، فأياقوا السكان الال س ينيين ليلم وا 

الويالت. وقد كانوا يتةولون في ساحات منازله  عراة، وكانوا يسكرون ويشربون الم درات باستمرار، 
نين سبلة بيوت ل مقدسيين بلد قتى ف س ينيين من مدينة ة 1986باةبافة  ل  أنه  أحرقوا عا  

 لمستو ن. برغ  يلك، يصر  سكان عقبة ال الدية ع   رفل ال رو  من منازله  حت  اليو .
 29/12/2015األخبار، بيروت، 

 
 دوالر متوسط الدخل القومي للفرد في فلسطين 1,307: لإلحصاءالجهاز المركزي  .47

ي ل الرد أظهرت بيانات وأرقا  رسمية، أن نصي  متوس  الد ى القوم: األنابوى –را  هللا 
دوفر أمريكي،  الى الشهور التسلة األول  من اللا  الةاري، بنسبة  1,307الال س يني، ب   
 ، مقارنة مع الالترة ياتها من اللا  المابي.%6ان الال ب  ت 

ةاء يلك في بيان صادر عن الةهاز المركزي لإلحصاء الال س يني، وقاى البيان  ن متوس  الد ى 
دوفرا أمريكيا،  الى الشهور التسلة األول   1,699في البالة ال ربية، ب   القومي ل الرد الال س يني 

 دوفر  الى الالترة ياتها من اللا  المابي. 1,610من اللا  الةاري، مقارنة مع 
بينما ب   نصي  الال س يني في ق اع غزة، من الناتج المح ي اةةمالي  الى الشهور التسلة األول  

 دوفر نهاية الالترة ياتها من اللا  الالا ت. 809دوفرا أمريكيا، مقارنة مع  747من اللا  الةاري، نحو 
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وتلربت األرابي الال س ينية  الى الث ث األوى من اللا  الةاري،  ل  حة  في  يرادات المقاصة 
)أمواى البرا  ( الال س ينية، نتج عنر د وى الحكومة الال س ينية في أزمة مالية  انقة، ألقت 

 ع   أرقا  الناتج اةةمالي المح ي.بظاللها 
وتأتي الالةوة في متوس  نصي  الالرد من الناتج المح ي اةةمالي، بين البالة ال ربية وق اع غزة، 
تزامنًا مع استمرار الحصار اةسرا ي ي المالرول ع   الق اع، واستمرار أزمة الكهرباء التي تليق 

 ، وفق اةحصاء، وب ء  عادة  عمار غزة.%42حركة اةنتا ، وارتالاع نس  الب الة ألكثر من 
 2.88م يون نسمة، موزعين ما بين  4.68ويب   عدد الال س ينيين، وفق أرقا  اةحصاء الال س يني، 

 م يون نسمة في ق اع غزة. 1.8وم يون نسمة في البالة ال ربية، 
 29/12/2015، 21عربي

 
 الخنازير بإنفلونزا إصابة 54الصحة: وفاتان ووزارة  .48

قاى وكيى وزارة الصحة الال س ينية أسلد رمالوي أمس  ن حالتي وفاة من يوي  :بترا - ا  هللار 
ي الملروط H1N1المناعة المن البة ت  رصدها مني بداية الشتاء الحالي ةراء  صابتهما باليروس ي

حالة مصابة بهيا  54وأوب  في بيان صحالي يأنر ت  تش ي  ما مةموعر  ال نازير. بينال ونزا
يروس  ف أنها تلافت ةميلها، باستثناء هاتين الحالتين، حيث كانت لمريبين يلانيان من أمرال الال

بالق   والر تين والك   ومن يوي األعمار المتقدمةي. وأشار  ل  أن األش ا  الملربين لإلصابة 
رة واليين ه  من يوي المناعة المن البة ت  ت لي  ملظمه  وبشكى مةاني، حيث قامت  واق  وزا

 ف س يني من هي  الال ة. ألط 25الصحة بت لي  ما مةموعر 
 29/12/2015الدستور، عمَّان، 

 
 والفلسطينيون.. التحريض القاتل المصرياإلعالم تقرير:  .49

ل  يكتط الةيش المصري بقتى الشا  الال س يني  سحاق   يى حسان ع   الحدود : أحمد السباعي
مها أن يكون يعبرةي ومد ال ل تحريل بد ق اع غزة مع ق اع غزة، بى أرادت القاهرة عبر  عال

عموما وحركة حماس  صوصا. لكن سساف يبرز: هى يحق لإلعال  أن يحرل ع   القتى وأن يبث 
   ا  الكراهية؟
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فاةعالمي المصري المثير ل ةدى أحمد موس  وة ر التحية والشكر ل ةندي المصري اليي قتى 
 حسان لت  ير الحدود المصرية.

ى موس  يأنا بحي الب ى اليي نالي التل يمات واألوامر، من ينتهك حدودي سأق ع ةسمر أربلم ة وقا
حتةي، وأباط أنر يف شأن لي  يا كان ملاقا أو س يماي، ويلك في  شارة  ل  األنباء التي تحدثت عن 

حت أن ما أن الشا  القتيى يلاني من اب رابات نالسية، األمر اليي نالتر والدتر بشكى قا ع، وأوب
 دفلر فةتياز الحدود يحاةتر الماسة فستكماى عالةري في مصر.

وقالت في حديث  عالمي يل  أصدق ما حدث،  اصة من   واننا المصرييني، مستهةنة تلامى أفراد 
 الةيش المصري مع نة ها عبر ي  الق النار ع ير بشكى مباشر وهو أعزىي.

 
 تداعيات التحريض

بأنها  -أكثر من مرة-ر في تحريبر، حيث وصط حركة حماس اةعالمي موس  يه  أكث
ي رهابيةي، ورأى أن قتى الشا  رسالة لها ول يرها بأن يحدود مصر غير مباحة، وأي ش   يد ى 
الحدود سيقتىي، ووةر  نيارا لحماس مالاد  يف ت تبروا الةيش المصري بيرسالك  ش صا يلبر الحدود 

 راقي.وتترقبون رد فل ر ع   هيا اف ت
وأظهر مق ع فيديو حسان وهو يةتاز المن قة الحدودية عبر البحر، عاريا، قبى أن ي  ق ع ير 

 حرس الحدود وابال من الرصا ، مما أدى  ل  مقت ر.
هيا التحريل و  ا  الكراهية اليي يست دمر موس ، ومن   الر عدد من اةعالميين المصريين، 

رواندا حكمت ع يه  المحكمة الةنا ية الدولية بالسةن يستدعي  ل  الياكرة   ا   عالميين من 
 مدى الحياة بتهمة التحريل ع   اللنط والكراهية واةبادة و  ا  الكراهية.

ورغ  أنر ف وةر ل مقارنة بين مقتى م ات ا فط برواندا وما يحصى في غزة، فين تحريل اةعال  
 لر نتا ج: - بافة  ل  قتى حسان-المصري المباشر 

 شديد الحصار ع   ق اع غزة عبر  غالق ملبر رف  فترات  وي ة.ت
عاما(، الشهر المابي قر  الحدود البحرية  16قتى الصياد الال س يني فراس محمد مقداد )

الال س ينية المصرية، وتداولت مواقع التواصى أمس مق ع فيديو يظهر است دا  الرصا  الحي 
 والمباشر بد قار  الصياد.

 
 رأي القانون
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ولكن، كيط ينظر القانون الدولي لقتى ش   اةتاز حدود دولة أ رى؟ وهى هناك مادة بالقانون 
 تةر  ما يسوقر اةعالمي موس  وغير ؟

عميد ك ية الحقوق في ةاملة ال  يى وأستاي القانون الدولي ملتز قاليشة يشير  ل  أن القانون يرى 
ة، بداية من اةنيار، ث    الق النار بالهواء، ث  أنر يع   األةهزة اللسكرية التدر  باست دا  القو 

افعتقاى، و صوصا  يا كان ف يشكى   را ع يه ، وهيا ما ل  يةر مع الشا  الال س يني اليي 
مكانية القبل ع ير سه ة، لو أراد حرس الحدودي.  تثبت الصور أنر أعزى وعار، وا 

يا يلاق  ع ير القانون الدولي، وتتحمى وتابع أن ما قا  بر الةندي يقتى  ار  ن اق القانون وه
 المسسولية الكام ة الحكومة المصريةي.

وفي موبوع   ا  التحريل والكراهية، يرى أن يعقوبة المحرل بالقوانين المح ية والدولية مماث ة 
ل قاتىي، و     ل  أن ي  ا  الكراهية لإلعال  المصري يشابر  ل  حد ما ال  ا  اليي رافق 

دا، ورغ  ا تالط حة  النتا ج فين   ا  التحريل أدى  ل  زيادة افحتقان والكراهية مةازر روان
رسميا وشلبيا مصريا ل ال س ينيين، فبال عن تشديد الحصار ع   الق اع، اليي قد يسدي  ل  مقتى 

 موا نين، وهيا شكى من أشكاى انتهاكات حقوق اةنساني.
يق المصري فيسكد أن من يتةاوز الحدود ب ريقة غير أما ال بير ال بناني في القانون الدولي شال

شرعية، ية  أن يُيلتقى ويحاك  ويرح ى ف أن يقتى بشكى مباشر،  ف  يا كان مس حاي. ورأى أن 
التحريل ع   مةتمع ما بسب  م الالة فردية هو يةريمة يلاق  ع يها القانون، ويندر  تحت بند 

 اللقا  الةماعيي.
د أستاي القانون الدولي بةاملة القدس الدكتور محمد فهد الشاللدة أنر يتة  وفي السياق أيبا، يسك

مساءلة قاتى الشا  وتقديمر ل محاكمة، ألن القتيى عنصر بليط وف يم ك سالحاي، و     ل  أن 
يالقانون يحمي اةعال  والصحافة، ولكنر  يا حدث تةاوز لحد التحريل ع   القتى وارتكا  ةرا   

 نسانية، يتنلقد المسسولية الةنا يةي.حر  وبد اة
 28/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 والسلطة الفلسطينية "العمل" بيناتفاقية تعاون األردن:  .51

والس  ة  األردناتالاقية تلاون بين  أمس األردنية وقلت وزارة اللمى: سميرة الدسوقي -عم ان
 الال س ينية في مةافت اللمى الم ت الة.

 األردنيوةد ب د مرتب  بال س ين كارتبا   ق امين فالدكتور نباى  األردنيمى وقاى وزير الل
الال س يني. ومستلد لتقدي  تةاربر ليستاليد الةان   ل س  ة الال س ينيةداع   األردن أنموبحا 
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الق امين انر ووفق افتالاقية سيت  تبادى ال برات والبرامج والدراسات ال اصة ببرامج ومناهج  وأباط
وتشريلات التدري  المهني وفق اتالاقية  اصة تنظ  بين وزارة اللمى الال س ينية ومسسسة  ي وأسال

المةاى لتبادى الزيارات بين المسسولين وال براء في  افتالاقية ستتي  أن المهني. وأوب التدري  
مةافت اللمى واف تصا  الم ت الة فبال عن تشةيع التلاون وتبادى ال برات بين المنظمات 

 ال رفين.اللمى لدى  أصحا لنقابية اللمالية ومنظمات ا
ووزارة اللمى الال س ينية في  األردنيةواكد انر وعبر افتالاقية سيكون هنالك تلاون بين وزارة اللمى 

 والدولية.ات اي المواقط الموحدة من قبايا اللمى ع   صليد المنظمات اللربية 
افتالاقية ستلمى ع   ت وير وتحديث  أنمين ق ا أوب وفيما ي   افعتماد وبب  الةودة 

عدادالتصنيط والتوصيط المهني  والتلاون في  المهني،الملايير المهنية يما ي د  تنظي  اللمى  وا 
 والتقني.وتدري  كادر في مةافت يات اللالقة بق اع اللمى والتش يى والتدري  المهني   عدادمةاى 

والمل ومات عبر افتالاقية عن البرامج التدريبية والملايير  وقاى الق امين انر سيت  تبادى الوثا ق
 وف س ين. األردنالمهنية في مةاى التدري  المهني والتقني بين 

هي  افتالاقية سيت  وفقها افستالادة من  أنشهال  أبووزير اللمى الال س يني مأمون  أوب من ةانبر 
 بر.يحتيى  األردنية نموي ةربة في مةافت اللمى الم ت الة حيث الت األردنيةالتةربة 

 28/12/2015، ، عّمانالرأي
 

 إصدار تصاريح عمل" أبناء غزة"تطالب  ةاألردني "العمل": "السبيل" .51
أراد أحد المقيمين من حم ة الةواز األردني المسقت واليي ولد ويلمى في األردن سح  مد راتر في 

دينار عن كى  300تصري  عمى ودفع مسسسة البمان افةتماعي، لكنر فوةئ باشترا   صدار 
 عا  عمى فير دا ى األردن وتحوي ر لمكت  الوافدين.

وأباط المشتكي  الى حديثر عبر  ياعة يروتانا اط ا ي صباح يو  اةثنين بأنر يمت ك هوية أردنية 
 سنة في األردن، متسا اًل كيط يت  التلامى ملر كوافد؟ 40وةوازًا أردنيًا مسقتًا ويليش مني 

 اةعالمي يياسر النسوري وعد الموا ن بمتابلة القبية والوقوط ع   حيثياتها.
 28/12/2015، السبيل، عّمان

 
 وفد الفصائل الفلسطينية والتحالف استقرار األمن في المخيمات  معبهية الحريري تبحث  .52

ةدليون النا   بهية الحريري استقب ت في م، أن صيدا من 29/12/2015المستقبل، بيروت،  يكرت
وفدا مشتركًا من فصا ى منظمة التحرير وتحالط القوى الال س ينية والقوى افسالمية حبر مهن ا 
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لمناسبة األعياد. وةرى في ال قاء تأكيد ألهمية تثبيت األمن وافستقرار الم يمات عموما ف سيما 
لون ل حقوق المدنية م ي  عين الح وة من  الى دع  عمى القوة افمنية المشتركة. كما ت رق المةتم

 لالة ين الال س ينيين وسبى تحسين اوباعه  وكيلك ما يتل ق بدع  انتالابة القدس نصرة ل قبية.
وهن أت النا   الحريري ممث ي الالصا ى وعبره  الشل  الال س يني باألعياد، آم ة ان يحمى اللا  

ف س ين واقامة دولتر الةديد لهيا الشل  تحقيق ت  لاتر وحقر بتحرير افرل والمقدسات في 
المستق ة وعاصمتها القدس الشريط وعودة فة ير تتويةا لنبافتر وتبحيات شهدا ر وفنتالابتر 

 المتةددة بوةر افحتالى افسرا ي ي.
وشددت ع   اهمية الةهود التي تبيلها القوى والالصا ى الال س ينية عبر ا رها المشتركة السياسية 

لة ال بنانية ممث ة بأةهزتها افمنية واللسكرية وبالتواصى الدا   مع وافمنية وبالتنسيق مع الدو 
فاع يات المدينة من اةى الحالاظ ع   الوبع افمني في الم ي  بما هو دع  ألمن واستقرار صيدا 

 ولبنان.
، أن وفد الالصا ى زار محمد صال نقاًل عن مراس ها  ،29/12/2015السفير، بيروت، وأبافت 

نصور بو، بمشاركة وفد من يال ةنة األمنية الال س ينية الل ياي ل م يمات بر اسة محافظ الةنو  م
 ال واء صبحي أبو عر .

بدور ، أكد بو أهمية يالحالاظ ع   األمن وافستقرار في عين الح وة بالتنسيق مع القوى السياسية 
ة الدقيقة مما يةري في ال بنانيةي، داعيًا  ل  يالمزيد من اليقظة والحير في هي  المرح  واألمنية

الوفد بالقوى يالم يمات أمانة في أعناقك ، ونب  صوتنا وةهدنا  ل  صوتك    ل المن قةي. وتوةر 
وةهدك  من أةى عد  ةرها  ل  أتون افقتتاى الدا  ي أو الالتنة مع الةوار أو  ل  أةندة غير 

 نيي.الو ني ال بنا األمنف س ينية ومنع است دامها من  قا فستهداط 
 

 دون تنفيذ شروطنا "إسرائيل": ال تطبيع مع التركيةالمتحدث باسم الرئاسة  .53
ةدد المتحدث باس  الر اسة التركية،  براهي  قالن، يو  افثنين، موقط بالد  : قرباني غييك - أنقرة

 . سرا يىتةا  ت بيع اللالقات مع 
ي وبلتها تركيا، بلد اعتداء ةنود وأكد أن اللالقات ملها لن تلود، قبى استةابتها ل شرو ، الت

 .31/5/2010 سرا ي يين ع   سالينة، يمافي مرمرةي، في الميا  الدولية، في 
وقاى قالن، في مستمر صحالي عقد  يو  افثنين، في المةمع الر اسي بأنقرة: يلن يكون هناك ت بيع 

 األوى، وت  تقدي  اعتياري. في اللالقات ما ل  تنالي  سرا يى الشرو  الثالثة، لقد ةرى تناليي الشر 
وتابع قا اًل يبالنسبة ل شر  الثاني، المتمثى في التلويبات؛ ت  ق ع شو  ملين، لكن ل  نصى بلد 
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وأباط أن يهناك شر  ثالث، وهو ت اليط ورفع الحصار   ل  مرح ة التوقيع، فالمالاوبات مستمرةي.
 ل  غزةي.المتةهة   اةنسانيةعن غزة، أي السماح بوصوى المساعدات 

وأشار قالن أن تناليي الشرو  سي  ق أربية لت بيع اللالقات، مسكدا أن تركيا ل  تت ى  عن هي  
وأعاد التأكيد أن يموقط تركيا ب صو  القبية الال س ينية، ونباى الشل   الشرو  ول  ت يرها.

ق أو ل  يت ، الال س يني المشرط واللادى من أةى حريتر، واب  وصري ، سواء ت  التوقيع ع   اتالا
واست رد قا اًل:  فين تركيا ستواصى الوقوط  ل  ةان  الشل  الال س يني حت  حصولر ع   دولتري.

يستستمر تركيا بلمى ما يقع ع   عاتقها، من أةى تحقيق صي ة الدولتين، وموقالنا في هيا الصدد 
 ل  ي رأ ع ير أي ت ييري.

 28/12/2015، لألنباء األناضولوكالة 
 

 للمقدسات الدينية بالقدس القائمنحترم الوضع موغريني:  .54

شددت فيديريكا موغريني، الممث ة الل يا لالتحاد األوروبي ل شسون ال ارةية األنابوى:  -الريال 
والسياسة األمنية ونا بة ر يس المالوبية األوروبية، ع   احترا  افتحاد ل وبع القا   ل مقدسات 

 الدينية في القدس.
،  ل  األمين اللا  لمنظمة التلاون اةسالمي، 2015-12-28ة بلثت بها افثنين ةاء يلك في رسال

 ياد أمين مدني، ردا ع     ا  توةر بر األ ير في وقت سابق  ل  المالوبية األوروبية، واألمين 
اللا  لألم  المتحدة، بان كي مون، ووزراء  ارةية الدوى األعباء الدا مين في مة س األمن تتل ق 

 تهاكات اةسرا ي ية ل مسةد األقص .بافن
وقالت موغريني،  ن يت يير واقع المقدسات الدينية في القدس، سيكون لر آثار عميقة ع   
افستقراري، مشيرة أن يافتحاد يولي وبشكى ثابت، افحترا  الكامى ل وبع القا   ل مقدسات الدينية في 

قالر من حى عادى وشامى ل نزاع الال س يني اةسرا ي ي، وأكدت يالتزا  افتحاد األوروبي، بمو  المدينةي.
يقو  ع   حى الدولتين، بما في يلك  قامة دولة ف س ينية مستق ة، يات سيادة وديمقرا ية، متص ة 

 ة رافًيا وقاب ًة ل حياةي.
 28/12/2015فلسطين أون الين، 
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 اإلسرائيلي بالمفهوماإلرهاب  .55
 فايز أبو شمالة د.

عا  ة دوابشة صراًعا بين ةهاز )شاباك( اةسرا ي ي والمستو نين المتلا الين مع قت ة  لقد فةر  حراق
عا  ة دوابشة؛ فالي الوقت اليي يدرك فير )شاباك( مدى   ورة المةموعات اليهودية المت رفة، 
 وانلكاس فل ها الشا ن ع   بقاء الكيان اليهودي نالسر يهاة  رةاى الدين اليهود وزعماء المستو نين
ةهاز )شاباك(، ويتهمونر باست دا  اللنط بد فتية التالى، وتالميي المدارس الدينية، فنتزاع 

 مل ومات.
لقد ب   الصراع بين ال رفين أوةر حين تلمد ةهاز )شاباك( أن يثير انتبا  المةتمع اليهودي  ل  ما 

ات يالدولةي، فسر  يةري تحت الس   في مستو نات البالة ال ربية، من محاولة ل تمرد ع   قرار 
شري  )الاليديو( الملروط بلرس الد  عبر القناة اللاشرة، وهو يدرك   ورة بث )فيديو( عرس الد  
ع   مكانة الكيان اللبري ع   المستوى ال ارةي، ولكنر يدرك في ال حظة نالسها أن مص حة الكيان 

 الدا  ية أه  بكثير من مكانتر ال ارةية.
  صدمة ل مةتمع اةسرا ي ي، ول قيادة السياسية، وقد أدانتر كى أ ياط لقد شكى )فيديو( عرس الد

المةتمع اليي بات ي ش  ت ور اةرها  اليهودي اليي يرعا  وزراء في الحكومة ورةاى دين يهود، 
قاى يلك وزير الحر  موشي يل ون، اليي أبدى  وًفا من الت رط ع   مستقبى الكيان، وع   وحدتر 

ما دفع الوزير المت رط نالتالي  ل  أن ي م ن المت رفين  ل  أنه  يمت كون زما  واستقرار ، وهيا 
القرار السياسي في الدولة، وأنر ش صيًّا وزير التل ي ، وأن زمي تر المت رفة آي يت شاكيد هي وزيرة 

 القباء: يفمايا ت  بون أكثر من يلك في هي  المرح ة؟!ي.
يقوى: ياةرها  هو است دا  اللنط بد المدنيين من أةى هدط ويقد  نالتالي بنت تلرياًلا لإلرها ، و 

سياسي أو ةسقا  الدولة، كى ما سبق ين بق ع   فلى  حراق عا  ة دوابشة، لقد است دموا اللنط 
الرهي ، وأحرقوا هناك عا  ة في نومها من أةى تحقيق هدط سياسي أو فرل مواقط ع   الدولة، 

 هو تالكيك الدولةي. وفي هي  الحالة  ن الهدط األعمق
اعتراط الوزير نالتالي بنت بأن حرق عا  ة دوابشة  رها  يهودي ف يرمي  ل   حقاق الحق، واتها  
نما يرمي  ل  حماية الدولة بتوةير افتها   ل  من يريد  سقا  الدولة،  الدولة ك ها باةرها ، وا 

عن  وفر، ويقوى: يعم ية القتى  وقدرتها ع   السي رة، وبناء مسسسات ةديدة، ويلر  نالتالي بنت
في دوما هي مةرد أداة،  نه  يريدون  سقا  البيت ع   رسوسنا، هيا هو هدفه ، هيا يتلارل هو 
وةوهر الصهيونية الدينية،  نه  يريدون تالكيك دولة ) سرا يى(، هسفء  رهابيون، والحكومة قررت 

 التلامى مله  هكياي.
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 يى هر يى في صحيالة )همرتس(، وقاى: يالقتى في دوما وما وبالمبمون نالسر تحدث الكات  يسرا
سبقر من عم يات  حراق وت ري  مساةد وبقية ةرا   الكراهية في ةوهرها اللميق هي أعماى 

ديني، والهدط المقدس هو  رد اللر  من البالد بكى الوسا ى،  – رهابية، هدفها المل ن هو سياسي 
الوزير داني ديان، اليي أكد أن ةرا   هسفء الالتية تهدد حت  حرق األ الاى، وهيا ما حير منر 

مستقبى المشروع افستي اني أكثر من اللنط اللربي، ومع يلك ل  نسمع من المسسسة الحا امية  ف 
 شةًبا واهًنا، وأحياًنا يتظاهرون بالبراءةي.

لامى مع مبمون ونحن _الال س ينيين_ ل  نسمع من القيادة الال س ينية أي موقط سياسي ةديد يت
 هيا التلريط اليهودي لإلرها ، ويبني ع ير المواقط التالية:

أوًف: سح  افعتراط بدولة ) سرا يى(، الدولة التي قامت ع   اةرها ، وحققت أهداًفا سياسية 
بالمياب  والقتى وال رد، واغتصا  عشرات القرى والمدن الال س ينية، ويكالي أن تراةع القيادة 

 م الات افنتدا  البري اني لتقد  عشرات الوثا ق بهيا الشأن.الال س ينية 
ثانًيا: افقتناع بأن اليمين اليهودي المت رط هو الحاك  في ) سرا يى(، وهو صاح  القرار، وهو 
القوة الم يالة الصاعدة، ليلك  ن رفل نتانياهو فكرة المالاوبات مع الس  ة الال س ينية نابع من 

يهودية اليمنية، التي باتت صاحبة القرار فوق أرل البالة ال ربية، ولن تسم  تقدير  الدقيق ل قوى ال
لقوة ع   وةهة األرل بمناقشة حدود الدولة الال س ينية التي صارت مستو نات تب  م ات آفط 

 المستو نين المت رفين.
 افعتراط بالحقا ق بداية تصحي  المسار، وافنتقاى  ل  الاللى الموةع ل مت رفين.

 28/12/2015، طين أون الينفلس
 

 الجديد كارثي ا مثل سابقه العامحتى ال يكون  .56
 هاني المصري

، ويحى  عا  ةديد.. التشاس  يسي ر ع   المشهد الال س يني بالرغ  2015يومان اثنان وينتهي اللا  
التبامن مع  من أن  هيا اللا  َشه َد مزيًدا من افعترافات الدولي ة بالدولة الال س ينية، وتلاظ  حركة

القبية. كما شهد افنبما  الال س يني  ل  محكمة الةنايات الدولية، وات اي المة س المركزي 
قرارات مهمة تستهدط تحديد اللالقة مع افحتالى ووقط التنسيق األمني، وأكدت ال ةنة التنالييية 

 ع   هي  القرارات.
ف يصدقون قيادته ،  -شير افست العات كما ت -ف يتالاءى الال س ينيون بالرغ  مما تقد ، ألنه  

بدليى عد  تقدي  دعاوى لمحكمة الةنايات، فقد اقتصر النشا  الال س يني ع   تقدي  الشكاوى 
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والم الات ول  يت  التلامى مع هيا الموبوع بالةدية الم  وبة، وباعتبار  فق  مسألة قانونية وليست 
واألشقاء والح الاء وحركة التبامن الدولية حت  سياسية تستوة  تةنيد كى ال اقات واةمكانيات 

تب   ع   المحكمة وتدفلها ل تحرك. كما وةدنا القيادة الال س ينية ف تزاى تتحدث عن دراسة كيالية 
وبع   ة لت بيق القرارات سالالة اليكر، وتهربت من يلك من  الى تالويل الر يس با تيار 

ي أن القرارات تدرس من كى ةوانبها، بما في يلك التوقيت المناس  لت بيقها، مع أن من ال بيل
 الوقت المناس ، قبى ات ايها. 

الحقيقة، أن الال س ينيين أفقدته  قيادته  ملظ  عناصر القوة التي يمت كونها مني توقيع ياتالاق أوس وي، 
والشتات، وأقيمت  48حيث ت   الت  ي عن المقاومة قبى تحقيق أهدافها، وعن تمثيى شلبنا في 

لس  ة مقيدة بقيود غ يظة، سياسية واقتصادية وأمنية، ووبلت المنظمة نالسها من دون أي داٍع ا
تحت رحمة افحتالى عندما نق ت ةى مسسساتها  ل  ف س ين المحت ة، ما ةلى أي حديث في ظى 

األمني ليس سوى أب اث أحال .  التنسيقهيا الوبع عن ت يير اللالقة مع افحتالى ووقط 
، تناليي القراراتال س يني ف يقوى في وبلر الحالي ع   تحمى الثمن الباهظ المترت  ع   فالوبع ال

ليا يسةى تنالييها شهًرا ت و آ ر، واألص  عاًما وراء آ ر، ألنر م روح مني سنوات، وسيبق  الوبع 
ع   ما هو ع ير ما ل  ت رأ ت ورات عاصالة تد ى عناصر ةديدة ع   ال لبة السا رة تحت مسم  

 م ية سياسية فقدت مني زمن بليد أي ثقة بها، حت  من ملظ  المسمنين بها والمراهنين ع يها.ع
فما دامت الس  ة قا مة كما أنش ت بالرغ  من أنها أصبحت يبال س  ةي كما قالها الر يس وكما 

ربما يكررها صا   عريقات باستمرار، ومن دون بناء بديى أو بدا ى منها؛ سيبق  األمر ع   حالر، و 
الملتمدة التي ل  تحقق الدولة وف  افستراتيةياتيسوء أكثر. فالكارثة ف تكمن في أوس و وغير  من 

نما تمك ت األرل والحقوق والمسسسات والشرعيات، وأما القبية فتبيع وملربة ل تصالية  اللودة، وا 
 في ظى  حياء هدط  قامة  سرا يى الكبرى وتديين الصراع.

قة بالقيادة والالصا ى وبقايا المسسسات أنها تتصرط وكأنها في وبع غير  ارئ، ما يزيد من عد  الث
فكى شيء يسير وفق الملتاد بالرغ  من عم يات اةعدا  بد  بارد، واحتةاز ةثامين الشهداء، وهد  
المنازى، واقتحا  م ت ط المنا ق، بما فيها بيت الر يس، وتوسيع افستي ان، ونالل  سرا يى عالنية 

ا من  قامة دولة ف س ينية، بى     نتنياهو من كيري في اةتماعر األ ير ب  يالكتى ليده
 220 – 80افستي انيةي ةسرا يى. كما بحث في أحد اةتماعات الحكومة سح  الهوية من حوالي 

 ألط مقدسي، وتتسع الم البة اةسرا ي ية بب  منا ق ) (.
س ينية هو الحالاظ ع   الس  تين في البالة وغزة، ومع يلك، الش ى الشاغى ل قيادات والن   الال 

بالرغ  من الوبع الكارثي هنا وهناك في ظى استمرار افنقسا  وتلم قر أفقًيا وعمودَيا، بينما تبق  
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حكومة الوفاق بافس ، ويتأكد يلك بتلدي ها المتكرر من دون وفاق. ويظهر افنش اى في افهتما  
متيازات والمستشارين والسالرات والوكافت والترتيبات ل هي ات القيادية في البال  بالروات  والترقيات واف

يفت ي والمنظمة، وفي افستلداد لملركة  الفة الر يس قربت أو بلدت. كما تظهر فوبيا دحالن 
وح الا ر المالتربين من  الى استمرار مالحقة المسسسات والشركات واألش ا ، بما في يلك  قحا  

ويش التي من المالترل أنها تبق  في مقا  رفيع فوق الحسابات وال الفات مسسسة محمود در 
 والتصاليات السياسية والش صية.

ةر اء كى ما سبق وغير  الكثير مما ف يتسع لر هيا المقاى، وةدنا الموةة افنتالابية التي ةاءت 
ومقاومة ةدية، بشكى  ا  يتناس  مع الوحشية والةنون اةسرا ي ي ومع عد  وةود قيادة فاع ة 

فهي اندللت واستمرت ل شهر الثالث ع   التوالي، وات يت الشكى اليي سارت ع ير، وظ ت يتيمة 
بال أ  وف قيادة وف تنظي  ومن دون عمق شلبي، بالرغ  من أنها ت رق ةدران ال زان وت رح أس  ة 

ألص ية وا  الق مقاومة المشروع الو ني، وتوفر فرصة لت يير المسار وا عادة الصراع  ل   بيلتر ا
فل الة، في ظى غيا  القيادة والالصا ى التي تحاوى كى منها توظيالها لصالحها من ةهة، و شيتها 
من دفع ثمن تبنيها من ةهة أ رى، ليا نالحظ أنها اكتالت بتبريرها وتأييدها وكأنها ليست م البة 

 بقيادتها وتوةيهها في افتةا  الم  و .
من الكارثة التي ل  تحى فصولها األسوأ بلد؛ تتمثى با تيار الهدط النها ي نق ة افن الق ل  رو  

اليي نريد تحقيقر، وهى هو الحالاظ ع   بقاء الس  ة أو الرةوع لهدط يالتحرير واللودةي اليي ابتدأنا 
 بر وتراةلنا عنر، أ  حى الدولتين اليي تالش ، أ  حى الدولة الواحدة اليي ين بق ع ير القوى يال ي

من ف س ين ليس بمقدور  أن يقالز قالزة واحدة ليأ ي كى  %22مش قادر ع    قامة دولة ع   
 ف س يني، متناسًيا أن اليي حاى دون قيا  الدولة الال س ينية سيحوى دون قيا  الدولة الواحدة؟

 ل   ال  ر اليي يواةهنا ا ن أن  سرا يى تتحوى أكثر وأكثر  ل  دولة ييهوديةي، بى وأسوا من يلك
دولة ل شل  ياليهوديي، وتستمر في كونها تةسيًدا لمشروع استلماري استي اني عنصري، ما يةلى 
نما   ر  قامة ي سرا يى الكام ةي وتةميع الال س ينيين في ملازى  الم روح حالًيا ليس الدولة الواحدة وا 

 في   ار حك  ياتي تمهيًدا لتهةيره  في أي فرصة سانحة.
أو الدولة الواحدة، ع ير أن يلرط أن األولوية لت يير  67و الدولة ع   حدود من يريد التحرير أ

 اف تالى الالادح في ميزان القوى، ومن دون يلك ف يمكن تحقيق أي شيء. 
لمايا تستمر منظمة التحرير كما هي من دون  عادة بناء لتستوع  الحقا ق السياسية الةديدة؟ ولمايا 

الترل أنها تمثى الشل  الال س يني في كى مكان تحت افحتالى؟ ولمايا تبق  مسسساتها التي من الم
تبق  الس  ة التي ةاءت كنتيةة ألوس و كما هي بالرغ  من  سرا يى تةاوزت مني زمن بليد 
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فلتزاماتها بهيا افتالاق، فيما ت يير شكى الس  ة ووظا الها والتزاماتها بشكى تدريةي حت  تتوفر 
ى، وتصب  س  ة صمود ومقاومة شلبية تتبن  المقا لة، وتلمى من أةى مقومات ومت  بات البدي

الت    من أوس و بالتدريج، ولكن بمن رسية تبمن الرواية والحقوق التاري ية، واستمرار الكالاح 
لتحقيق الهدط النها ي. فتحقيق الممكن البروري ف يلني النهاية وكى شيء، ليا في نالس الوقت 

حبا  المشاريع المشروع الصهيونية، وتق يى األبرار والم اسر؛  اليي تتلزز فير عوامى الصمود، وا 
يت  اللمى بشكى متواٍز ةعادة بناء الحركة الو نية والتمثيى والمسسسات الال س ينية بحيث تب  

 م ت ط ألوان ال يط، ع   أساس افتالاق ع   عقد اةتماعي ةديد. 
وهيا أفبى من انهيارها الب يء الحاصى ا ن، ألن  قد يسدي يلك  ل  قيا   سرا يى بحى الس  ة،

الحى يمكن أن تت  المقايبة ع ير، بينما افنهيار سيكون بال ثمن  ف  يا ةاء بمن رسية ةديدة 
 وبناء بديى متكامى.

شلبنا قادر ع   الل اء واةبداع باستمرار، ومصم  ع   الدفاع عن نالسر وتحقيق قبيتر اللادلة 
ا، وهو أبق  قبيتر حية بالرغ  من األهواى التي تلر ل لها وَبقي يقاو ، ونظ   حركة المتالوقة أ القيً 

نةازات في  ك بحق الالة ين في اللودة، وأحدث نهوًبا ثقافًيا وا  مقا لة تم ك آفاًقا واسلة، وتمس 
 م ت ط الميادين والب دان،  بافة  ل  وةود حركة تبامن دولي واسلة مع قبيتر بالرغ  مما يةري
في المن قة اللربية، مما يبلط اللمق اللربي البروري ةًدا لها، ولكن ال ا   األكبر القيادة 
والقوى الالاع ة والن   التي ع يها أن تكون بمستوى الشل  وتبحياتر وب وفتر، وقادرة ع   

 مواةهة التحديات والم ا ر وافستالادة من الالر .
أف نقيد أنالسنا ب يار واحد، فال بد من فت  ال يارات  األفق، وية ف يوةد أي حى قري  ي وح في 

 ك ها، لننتقى من  يار  ل  آ ر وفق الحاةة، ولكي يساعد  رح  يار ع   تحقيق  يارات أ رى.
 29/12/2015، األيام، رام هللا

 
 الرئيس!! للسيداعتذار من نتنياهو  .57

 ياسر الزعاترة
فقد ينق ت  سرا يى اعتيارا رسميا لر يس الس  ة حس  صحيالة ملاريط اةسرا ي ية في عدد األحد، 

الال س ينية يأبو مازني بلد أن اص د  ةنود الةيش اةسرا ي ي مع أفراد من الشر ة الال س ينية قر  
 منزلري.
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نما ُقدمت ل س  ة  وأبافت أنه  يفي محي  نتنياهو شرحوا بأن هيا ليس اعتيارا ش صيا، وا 
يع المستوى أن  سرا يى أوبحت ل س  ة بأنر ل  تكن لقوات شروحاتي، ونق ت عن يمصدر أمني رف

 األمن نية ل لمى قر  منزى يأبو مازني، وأن الةنود أ  أوا في التوةيري.
وكان الحادث قد وقع، بحس  الصحيالة يعندما قا  ةنود الةيش اةسرا ي ي باةتياح لي ي فعتقاى 

ني، واص دمت برةاى أمن ف س ينيين منلوها مشبوهين باةرها ، فاقتربت القوة من منزى يأبو ماز 
دقيقة قبى أن تقرر القوة اةسرا ي ية  15من مواص ة  ريقهاي، وكان أن يثار ةداى صا   لمدة 

 ا تيار مسار بديىي.
صا   عريقات ع ق ع   القصة قا ال: يكان يلك فلال حقيرا، فقد كانوا في حديقة منزلر تماما، 

لر فق  ينحن هناي. أنا ف أعرط لمايا ابت ع يأبو مازن كى يلك؟ي. سساى يقتربون من بيتر كي يقولون 
 وةير!!

قصة  ريالة ب بيلة الحاى، فقد أدى الحادث  ل  حصوى محمود عباس ع   اعتيار نادر من 
نتنياهو، كما قيى، وف ندري  ن كان قد اتصى بر ش صيا، أ  ت  نقى افعتيار  لير ب ريقة أ رى، 

 ر اةسرا ي ية.كما يهبت المصاد
في أي حاى، فقد أكدت القصة ما كان يلرفر ةميع الملنيين، ممثال في أن الةيش اةسرا ي ي يد ى 
وي ر  ويلتقى وي ارد كما يشاء، وصوف  ل  حديقة بيت الر يس اليي يل   الةميع أيبًا أنر ف 

فال بد لر من اتصاى يتحرك من مكان  ل  مكان، من دون  ين  سرا ي ي، أما ال رو  من ف س ين 
 مع باب  في يبيت  يىي؛ بحس  عريقات في تسري  صوتي لر انتشر اللا  المابي.

نحن  ين  زاء س  ة ب دية، ف ص ة لها باألمن، ال ه   ف في سياق من التلاون مع المحتى اليي 
حس  يوك ى  ليها مهمات ملينة، فيما يباشر عم ر أحيانا بيد ، حيث يد ى  ل  منا ق )أ( ب

تصنيالات أوس و، ويلتقى كما يشاء دون أن ُت  ق ع ير رصاصة واحدة، وحت  عندما اقتربت القوة 
من بيت الر يس ل  ُترفع في وةهها البنادق، وكى ما ةرى حس  يملاريطي، هو يمةرد صر ات، 

 وربما دفلاتي.
الر يس لنالسر  ف شك أن هيا يافحترا ي؛ ول  يكن كيلك بحس  عريقات، يتل ق باحترا  السيد

ولمهماتر، ووفا ر لمهمات س  تر، ولو تور  في ُعشر ما تور  فير ياسر عرفات قبى حصار  في 
 المقا لة، لكانت النتيةة أسوأ ع   األرة .

وألن السيد الر يس، قد ب   الثمانين، وف ي يق أن يتلرل لحصار من يلك النوع، فهو يحتر  نالسر، 
ن بدا وف ياللى ما يثير أعصا  المح ت ين، ويتركه  تبلا ليلك يد  ون وي رةون آمنين م م نين، وا 

 غير قادر ع   منع بلل الصدامات مله  من قبى بلل الشبان.
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ث  يأتي السيد الر يس ويحدثك عن انتالابة شلبية، أو يهبة شلبيةي، بحس  تلبير ، وف ندري أية 
ى من يشاسون، فيما نل   أن بوسع عباس هبة ت ك التي ف تحوى بين المحت ين وبين الد وى فعتقا

أن يل ن منا ق )أ( في أقى تقدير منا ق محررة، ويمنع المحت ين من د ولها عبر الةماهير 
الحاشدة، لكن المشك ة أن فلال كهيا قد يصنط انتالابة أو قريبا من يلك، وهو ف يح  

 افنتالابات، وأقس  أنها لن تحدث في حياتر!!
ل  مت  تسكت حركة فت  ع يها؛ والسساى هو:  ل  مت   يسم  الشل  الال س يني بهي  المهزلة، وا 

هي التي لو تمردت ع   مهمة حز  الس  ة ال ادمة لالحتالى، لكان الموقط برمتر م ت الا، ولكان 
ها تحقيق الكثير في مواةهة ال زاة.  بلا  يا ت  نباةمكان المبي في برنامج انتالابة شام ة يمك

دحر افحتالى دون قيد أو شر ، وليس بروحية اللودة  ل   اولة التالاول من  وبها بروحية 
 ةديد، بلد تحسين الشرو !!

 29/12/2015، الدستور، عّمان
 

 يرتد إلى نحر داعميه اليهودياإلرهاب  .58
 حافظ البرغوثي
بلد عقود من الدع  الالمحدود والت  ية ع   ةرا   المستو نين التي صارت يومية بد 

نيين، ق بت م ابرات ي سرا يىي الدا  ية )الشاباك( ظهر المةن ل ةماعات اةرهابية الال س ي
افستي انية التي تنش  في البالة ال ربية، وتمارس الحرق والقتى والنه  وافعتداءات والتنكيى بد 
الال س ينيين، وةاء الصدا  بين م ابرات افحتالى وبلل الةماعات اةرهابية ع     الية اعتقاى 

الثة من أفراد ةماعة  رهابية يهودية متهمين بحرق عا  ة دوابشة في قرية دوما الال س ينية، وقد ث
ظ ت الةريمة من دون حى ألن المناليين أعباء في ةماعة  رهابية تليش في تالى البالة وتنتقى 

ان من مكان  ل  آ ر في المستو نات وتحظ  بحماية من المستو نين واألحزا  اليمينية، وفي أحي
كثيرة ف يست د  أفرادها أةهزة افتصاى. وتت ق  هي  الةماعات دعمًا ماليًا كبيرًا من ةمليات 
وشركات أمريكية تصى  ل  عشرات الماليين من الدوفرات سنويا، باعتبار أنها تبرعات  يرية ت ص  

ية من البرا  ، وغبت الحكومات ياةسرا ي يةي ال رط عن أنش ة هي  الةماعات اةةرام
افستي انية، كما ت ل الس  ات األمريكية ال رط عن تدفق المساعدات المالية التي تصى  ل  هي  
الةماعات من الوفيات المتحدة،  اصة أن كثيرًا من أعباء هي  الةماعات ه  مهاةرون من 

الة الوفيات المتحدة ويحم ون الةنسية األمريكية، فييا تلرل احده   ل   صابة، أو قتى في الب
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يا اعتدى ع    ال ربية اعتبرتر الس  ات ياةسرا ي يةي موا نًا أمريكيًا تلرل فعتداء ف س يني، وا 
 الال س ينيين فهو ي سرا ي يي وليس أمريكيًا.

وكان ر يس يالكياني روفين ريال ين هدفًا ل تحريل من قبى الةماعات اةرهابية اليهودية بلد انتقاد  
ع   صالحتر في يالاليس بوكي قا اًل: ييالوق شلوري باألل  شلوري  حرق عا  ة دوابشة عندما كت 

بال ةى ع   قتى ربيع ص يري. وت ق  ريال ين تهديدات بالقتى أهمها سيكون يمصيرك أسوأ من 
مصير شاروني. وكان شارون أمب  ثماني سنوات في غيبوبة قبى وفاتر. واب ر ةهاز الم ابرات 

ر الةماعة اةرهابية التي ناليت ةريمة حرق عا  ة دوابشة )الشاباك(  ل   صدار بيان هاة  في
واعترط الةهاز بما كانت الس  ات الرسمية افحتاللية تنالير من أن هي  الةماعات تحاوى  قامة 
مم كة يهودية في البالة ال ربية وق   نظا  الحك  في الكيان ياةسرا ي يي، وقاى بيان نادر أصدرتر 

ت دا  القوة فنتزاع اعترافات من المتهمين بحرق عا  ة دوابشة،  ن الم ابرات بلد اتهامر باس
التنظيمات اليمينية المت رفة هي تنظيمات ملادية ىي سرا يىي وتحاوى ق   نظا  الحك  وتنصي  م ك 
ع   رأس الحك )!!(. وهي   شارة  ل  تنظي   رهابي يلمى مني سنوات بهدط تدمير المسةد األقص  

قامة الهيكى ال  مزعو  لتسريع ظهور المسي  اليي سيقي  مم كة ويكون م كًا ع   ي سرا يىي.وا 
وللى بروز الالكر اةرهابي لهي  الةماعات في الالترة األ يرة بشكى ع ني وممارسات ع نية أدى  ل  
دق ةرس اةنيار بين بلل ياةسرا ي ييني اليين باتوا ينظرون  ل  هي  الةماعات باعتبارها حركات 

هودية مت رفة ملادية ل حركة الصهيونية )!!( ووصالها الكات  ياليساريي اوري افنيري بأنها دينية ي
يتمثى اليهودية الةديدة المتلصبة اللنيالة القات ة التي يمكنها دفن الدولة اةسرا ي يةي، ودعا  ل  يقظة 

سرا ي يي والم ابرات ع مانية ةنقاي ي سرا يىي من الكارثة. ول  يقتصر األمر ع   ر يس الكيان ياة
وافنيري في انتقاد هي  الةماعات، بى أعر  ثالثة من قادة ةهاز الم ابرات السابقين، ه  آفي دي تر 

يالون، عن ق قه  من هي  الةماعات ع   مستقبى الكيان و  ر وقوع عم يات أويلقو  بيري وعامي 
 بيق قانون مكافحة اةرها  بد اغتياى ةديدة بد مسسولين سياسيين، وبال بع انتقد هسفء عد  ت

 . ليه هي  الةماعات والتسام  مله  والت  ية ع   ةرا مه  وعد  وقط تحويى األمواى 
وكانت الحكومات ياةسرا ي يةي المتلاقبة تساه ت مع اةرهابيين اليهود دا مًا، و ر  اةرهابيون من 

اليي نالي س س ة عم يات قتى بد السةون بلد قباء سنوات ق ي ة مثى أعباء التنظي  اةرهابي 
الال س ينيين في أوا ى الثمانينات، وكان ي    لتدمير المسةد األقص ، وحك  ع   أعباء منر 
بالسةن المسبد لكنه   رةوا بلد سنوات، كما ان   ر افغتيافت السياسية يبدو أكثر احتماًف ا ن 

 فء مصير اسحق رابين؟ اصة لمن ينتقد ممارسات اةرها  اليهودي، فهى ي ق  هس 
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وللى ما يثير الدهشة هو أن أنصار اةرها ، بى واةرهابيين أنالسه  يةاهرون بلقيدته  اةرهابية 
ع نًا كأنه  ف يبالون بالقانون، وكأنه  يلرفون أن هناك أحزابًا في حكومة اليمين تدع  اةرها  

افحتالاى الهمةي اليي أقامر أنصار وستمنع أن يبق  اةرهابيون في السةون حاى اعتقاله . وما 
التنظي  اةرهابي اليي احرق عا  ة دوابشة في حالى زفاط عريسين من أصدقاء الملتق ين المتهمين 
بحرق اللا  ة الال س ينية  ف أحد األدلة ع   تالشي الالكر اةرهابي بشكى واسع، حيث رفع المحتال ون 

ب رز سكين في صورة ال الى الربيع ع ي  ده أحالسالح والسكاكين والزةاةات الحارقة، وقا  
دوابشة اليي استشهد في ةريمة حرق عا  تر. وتبين أن السالح اليي كان يرفلر اةرهابيون في 
الحالى هو سالح زود  به  ةيش افحتالى. ما يلني أن كى هي  الةماعات اةرهابية نمت وترعرعت 

سرا ي يةي، ولكنها ا ن وقد سي رت ع   أحزا  وتس حت وت  تموي ها رسميًا من قبى الحكومات ياة
في الحكومة وع   م ات ا فط من المستو نين، صارت تلمى وفق عقيدتها اةرهابية في تدنيس 

 المقدسات وقتى الال س ينيين وتحدي الكيان ياتر.
 29/12/2015، الخليج، الشارقة

 
 ؟"الدفاع القومي"لماذا أقيل يائير رمتي من رئاسة منظومة  .59

 ليكس فيشمانأ
را حة ما غير  يبة في هي  القصة. يمكن التقدير بأن التحقيق اليي فت  بد يا ير رمتي بسب  
حيازة مادة سرية في حاسوبر الش صي دار مني عهد ر يس المسسوى عن األمن في ةهاز األمن 

حد ما السابق، أمير كاين، اليي اعتزى قبى شهر. فما اليي حصى مني ي؟ هى يحتمى أن يكون أ
انتظر حت  ينهي رمتي دور  كديمقد ي بارع لكى النةاحات الها  ة لمشروع حوما، والتي عربت في 

 –تنالييية   ل النبج، وتحوى منظومة اللصا السحرية   ل  3مثى وصوى حيتس  – األ يرالشهر 
 وفق  بلد يلك رك ر  ل  ال ار  مك ال باللار؟
اليي يسمع هناك، واليي يلود  األساسين. فافدعاء ف يشرح ةهاز األمن أي شيء في هيا الشأ

الحديث يدور عن نوع من يالمةر  المواظ ي: فك  مرة  أنمصدر   ل  دا رة األمن في الوزارة، هو 
سبق أن امسكوا بر مت بسا بةريمة مشابهة وحيرو  من يلك؟ لكن من الصل  التصديق بأن هي  كى 

ياله  ان هي   –مانتر وسريتر ال تين عمى بهما كى السنين بأ –من يلرط يا ير رمتي  أنالقصة.  ي 
 األكثرالقصة المتل قة بةرا   المل ومات ف ت تصق بهيا اللال  اليي عني كى حياتر المهنية بالمواد 

سرية، التي يمكن ل مرء أن يتصورها. وع ير، فالكثيرون في وزارة الدفاع وفي الس  ات األمنية 
 بالصدمة. أصيبوا
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ا يبدو هيا مأساويا فان رمتي ينهي حياتر المهنية الالا رة في  دمة الدولة بالبب  مث ما بقدر م
 اةسرا ي يم  ق الصواريخ  أبومراقبر، الرةى اليي تل   رمتي ع   يدير: دوط رفيط،  أنهاها

يشاليتي والرةى اليي وبع الالكرة الكامنة   ط منظومة حيتس. رفيط هو ا  ر اته ، في منتصط 
 أثناءلينيات، من ببا  األمن في وزارة الدفاع بأنر نقى مادة في مةاى عم ر لةهة غير م ولة التس

ت قير اللال  ال بي في  ار  البالد. وهكيا انتهت الحياة المهنية في  سرا يى للظي  ع ماء الصواريخ 
، لت ميي  األقى   الحياة المهنية، في  سرا يى ع أيباً اليين كانوا هنا. وا ن نةحوا في أن يصال وا 

 كالاءة. األكثر
رفيط من الصناعة الةوية عين يا ير رمتي مديرا ل  ة حيتس. وفي عهد  صلدت  أقيىبلد أن 

. هنا في واقع اة الاقاتبلد س س ة  وي ة من  –المستويات الصحيحة   ل   ة ت وير الصاروخ 
ا د. وفحقا عين مديرا لمشروع ، ظهر رمتي ليس فق  كلقى فمع بى أيبًا كزعي  تكنولوةي ر األمر

ل صواريخ اةسرا ي ية، ويلتبر أحد المشاريع   نتا الصواريخ في الصناعة الةوية، واليي يشكى مركز 
سنوات، بلد أن اعتزاى آري هرتسوغ منصبر  أربعتقدمًا وسرية في ةهاز األمن. قبى نحو  األكثر

النبج كى   ل ل  اية. في عهد  وص ت كر يس لمديرية يحوماي تس   رمتي المنص  بشكى  بيلي 
في ال دمة النماي  المتقدمة لديالقبة  أد  ت وبيشرافرالمنظومات المتل قة بالدفاع الالاعى في الدولة، 

الحديديةي، بلبها في ظى القتاى في غزة، ومنظومة اللصا السحرية وص ت  ل  نبج تنالييي. 
متقدمة في الت وير، مث ما وةد األمر تلبير   مرح ة  ل وبال بع، فين س س ة صواريخ حيتس وص ت 

في التةربة التاري ية الناةحة في بداية الشهر. لقد كان رمتي أيبًا رةى ارتبا  محترما ةدا في 
 ووزارة الدفاع في واشن ن. األميركيةمشروع الصواريخ ل صناعات األمنية 

ورة الةرا   التي ارتكبها رمتي. ما تأتي بيانات وزارة الدفاع لتشوش الصورة. ليس وابحا ما هي   
اليين  األفبىاللقوى والمديرين التكنولوةيين  أحدهو واب  أن ةهاز األمن وفي الواقع  سرا يى فقدا 

 ترعرعوا دا  نا.
 "يديعوت"

 29/12/2015، األيام، رام هللا
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 52 ص                                              3797 العدد:        29/12/2015 ثالثاءال التاريخ: 
  

 :كاريكاتير .61

 
 29/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 


