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 55 :كاريكاتير
*** 

 
 منزال  ومنشأة العام الحالي 478دونم من األراضي الفلسطينية في نابلس.. ويهدم  500االحتالل يصادر  .1

دونم من األراضي الفلسطينية  500أعلنت السلطات اإلسرائيلية عن مصادرتها نحو : سعد الدين نادية
جنوبّي مدينة نابلس، فيما هدمت جرافاتها عددًا من منازل المواطنين في القدس، ومناطق أخرى في 

الل إلى الضفة الغربية المحتلة، وشردت سكانها، مما يرفع بذلك عدد المنشآت المهّدمة بيّد االحت
 منزاًل ومنشأة خالل العام الحالي. 478

فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل وطلبة المدارس في المنطقة الجنوبية بالخليل، وبلدة 
لقاء قنابل الغاز صوّب  الخضر قضاء بيت لحم، اثر اقتحام قوات االحتالل لساحات المدارس وا 

وقد تسبب ذلك في إصابة عشرات الطلبة والمواطنين  اورة.الطلبة، وتجاه منازل المواطنين المج
 بحاالت اختناق شديدة، استكملتها قوات االحتالل بحملة االعتقاالت الواسعة بين صفوفهم.

 231منزاًل، ونحو  247فيما رصد تقرير لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام سلطات االحتالل "بهّدم نحو 
وقال التقرير إن  الضفة الغربية المحتلة، خالل العام الحالي". منشأة مختلفة، في كافة محافظات

"سلطات االحتالل تقوم بالهّدم ضمن مناطق ذات أهمية استراتيجية لديها، مثل مدينة القدس المحتلة 
وأوضح أن "سياسة هّدم المنازل  واألغوار، تحت حجج عدم الترخيص واألسباب األمنية والعسكرية".
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حالل المستوطنين مكانهم، عدا عن استخدامها والمنشآت الفلسطين ية تستهدف تفريغها من مواطنيها وا 
 كعقاب جماعي، السيما منذ اندالع "الهّبة الشعبّية"، مطلع تشرين األول )أكتوبر( الماضي".

 30/12/2015الغد، عمَّان، 
 

 تحرك فلسطيني لتقديم ملف باإلعدامات اإلسرائيلية لمجلس األمن .2
ن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه سيترأس وفدا لزيارة مصر مطلع العام أعل: رام هللا

المقبل للتنسيق معها من أجل تقديم ملف "باإلعدامات" اإلسرائيلية الميدانية للفلسطينيين إلى مجلس 
وقال المالكي في تصريحات إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الوفد سيلتقي  األمن الدولي.

 ولين مصريين من أجل التشاور والتنسيق معهم بذلك.مسؤ 
وأضاف المالكي أن "ملف اإلعدامات الميدانية للفلسطينيين هي القضية العاجلة واألساسية التي 

وتابع أن هناك  سنتحرك فيها مع مصر التي ستنضم إلى مجلس األمن مع بداية يناير القادم".
لي، ووضع سقف زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي عن مرتبطة باالستيطان اإلسرائي أخرى"مواضيع 

األراضي الفلسطينية ستطرح على مجلس األمن، لكن القضية األساسية اآلن هي الجرائم اليومية 
 التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من إعدامات من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي".

ل لوزراء خارجية دول العالم وللدول السامية وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية "سترسل أيضا رسائ
المتعاقدة على اتفاقية جنيف تطالبها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني أمام مثل هذه الجرائم 

ولفت إلى أنه "سيلتقي نظيره الفرنسي لوران فابيوس في العاصمة الفرنسية  من قبل قوات االحتالل".
جل التنسيق حول الخطوات القادمة المشتركة بشأن الحراك في مجلس باريس مطلع العام القادم من أ

 األمن الدولي وبقية المنظمات الدولية المختلفة".
وقال المالكي إن القيادة الفلسطينية تطرق كل األبواب الممكنة والمعروفة والمتبعة من أجل توفير 

 الحماية للشعب الفلسطيني ووقف "الجرائم" اإلسرائيلية بحقه.
 29/12/2015، كالة سما اإلخباريةو 

 
 " نهاية حل الدولتينE1البناء في منطقة " وزارة الخارجية: .3

حول نيَّة حكومة  اإلسرائيليةأدانت وزارة الخارجيَّة الفلسطينيَّة بشدة ما تناقلته المصادر : رام هللا
لك بهدف تحويل التجمعات وحدة استيطانيَّة في الضفة الغربيَّة وذ 55,548بناء  اإلسرائيليةاالحتالل 

 لبناء مستعمرتين جديدتين. باإلضافةاالستيطانيَّة الصغيرة إلى تجمعات استيطانيَّة كبيرة 
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"تقضي على أية فرص إلقامة  إسرائيلوقالت الوزارة في بيان وصل "الحياة الجديدة" نسخة منه: إن 
 والقدس الشرقية عاصمتها". 67دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على حدود عام 

والتي ستصل المستعمرات القائمة على  E1وحذرت الوزارة المجتمع الدولي قائلة إن "البناء في منطقة 
أرض القدس الشرقيَّة بمستعمرة معالية أدوميم والتي إن حصلت ستمنع قيام دولة فلسطينيَّة قابلة 

المنطقة سيفصل شمال الضفة الغربية عن  للحياة بشكل نهائي، ألن البناء االستيطاني في هذه
 جنوبها ويجعل من الضفة الغربية جيبين منفصلين عن بعضهما البعض.

ودعت األمم المتحدة بكل أجهزتها وعلى رأسها الجمعيَّة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي 
من تنفيذ مخططاتها الرامية  الحتاللاكافة التدابير القانونيَّة والسياسيَّة لمنع إسرائيل قوة  اتخاذ إلى

 إلغالق كل اآلفاق السياسيَّة وتدمير آمال حل الدولتين.
 29/12/2015موقع الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حرس الرئاسة وصول طفلتها للمشفى   أعاقبشأن شكوى مواطنة  يتخذ قرارا   عباس .4

وصول  إعاقةثاء، بمحاسبة المسؤولين عن اتخذ الرئيس محمود عباس قرارا فوريا، يوم الثال: بيت لحم
عمارنة عبر موقع التواصل  إبراهيم آيةوذلك بعد شكوى المواطنة  طفلة لتلقي العالج في المستشفى.

وصول ابنتها فرح محمد صرصرة من بيت لحم، للمستشفى، بعد  إعاقةاالجتماعي الفيسبوك، حول 
 كة الرئيس في قداس الميالد ببيت لحم.أن أعاق حرس الرئيس وصولها للمستشفى، أثناء مشار 

 وأصدر الرئيس تعليماته 'بعدم تكرار هذه الحادثة نهائيا'، ومحاسبة المسؤولين.
 29/12/2015موقع الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 محطة كهرباء غزة توقف"الطاقة" تحذر من  .5

حطة توليد الكهرباء حذرت سلطة الطاقة في قطاع غزة، مساء اليوم الثالثاء، من توقف م: غزة
وعبرت الطاقة في بيان لها، عن قلقها من تقليص  الوحيدة في قطاع غزة بداية األسبوع القادم.

كميات الوقود الالزمة لتشغيل محطة الكهرباء من قبل الهيئة العامة للبترول التي "تماطل في إرسال 
كوب من الوقود  1,300مالية لشراء الدفعات ال أرسلت" إنهاوقالت سلطة الطاقة،  الكميات الكافية".

لضمان استمرار تشغيل المحطة حتى بداية األسبوع القادم، لكن هيئة البترول ال تنوي إال إرسال 
 كوب فقط" مما يهدد بتوقف المحطة في حال لم ّترسل الكميات المطلوبة. 800
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ت المطلوبة من الوقود وطالبت سلطة الطاقة جميع الجهات المعنية بالتحرك من اجل توفير الكميا
 لضمان استمرار عمل المحطة خصوصا مع دخول المنخفضات الجوية.

 29/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 الحكومة تشكل لجنة لدراسة األفكار المقترحة لفتح معبر رفح .6

نية إلى رام هللا: قال بيان باسم الحكومة أمس إنها ترحب باالقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطي
 رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح.

وكانت الفصائل أشارت في اقتراحها إلى أن حل قضية المعبر يكمن أواًل بالتوافق الوطني 
الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خالل االتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية، 

 عبر.وضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن الم
وقال البيان: قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من 
نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، 

ما يؤدي إلى حل جذري ووكيل وزارة الداخلية لدراسة األفكار المقترحة وبحثها مع كافة األطراف ب
لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع، ما يشكل مدخاًل لمعالجة كافة القضايا العالقة 

 ويخلق أجواًء ومناخات إيجابية مناسبة إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
 30/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 2016زنة مليون دوالر الفجوة التمويلية في موا 386 .7

مليون دوالر ما سيضطرها  386تبلغ  2016رام هللا: أكدت الحكومة أن الفجوة التمويلية في ميزانية 
 إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خالل خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب معها.

في رام هللا، برئاسة وكان مجلس الوزراء واصل خالل جلسته األسبوعية التي عقدها أمس الثالثاء، 
 .2016رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 

مليون دوالر  350مليار دوالر للنفقات الجارية، و 3.9مليار دوالر، منها  4.25 وقد بلغت قيمة الموازنة
النفقات وصافي اإلقراض )المبالغ المقتطعة من  وستكون نسبة الزيادة في إجمالي للنفقات التطويرية.

، ومن المتوقع أن 2015بالعام  مقارنة %2.5 الجانب اإلسرائيلي( محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ
 .2015مقارنة بالعام  %3.1 تبلغ الزيادة في الرواتب واألجور نسبة

ت العدوان اإلسرائيلي على قطاع وأشار شكري بشارة وزير المالية والتخطيط إلى أن تبعات وانعكاسا
، وعليه لم يتجاوز النمو في االقتصاد 2015غزة على األداء االقتصادي قد استمرت على مدار العام 
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ما ال يتيح المجال لتخفيض نسب البطالة، كما استمر الدعم الخارجي في االنخفاض،  %1.5نسبة
 12/2014ة إلى تأثير قيام إسرائيل في وتم تحويل جزء مهم من الدعم التطويري إلعمار غزة، إضاف
 بعد العدوان على قطاع غزة بحجز أموال المقاصة لعدة شهور.

وأكد أن عدم الوضوح بالتطورات المتوقعة "يلزمنا تبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والحفاظ 
فعة الشهرية لهيئة على سياسة الحد من التعيينات لترشيد التضخم الوظيفي، وفي الوقت نفسه زيادة الد

مليون شيكل شهريًا للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية،  20إلى  10التقاعد من 
 %5من الناتج المحلي اإلجمالي أو  %0.5واالستمرار في دعم الوقود، البترول والديزل بحد ال يتجاوز

يدة للقطاع الخاص، وترشيد من العجز التشغيلي أيهما أقل، واعتماد مبدأ عدم تراكم أي متأخرات جد
آليات صرف اإلعانات االجتماعية والمراجعة الدورية لها، وترشيد تكلفة عقود التشغيل، واستكمال 
ترشيد وتصويب صافي اإلقراض )المبالغ المقتطعة من الجانب اإلسرائيلي( خاصة في قطاع 

حويالت إلى إسرائيل والخارج، الكهرباء، وترشيد التحويالت الطبية الداخلية كما تم إنجازه في الت
وتحسين الجباية والتحصيل وزيادة الوعي الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وتكثيف االتصال مع 
الدول المانحة لزيادة الدعم واإلصرار على وضع آلية موازنة طوارئ أو الحصول على قروض 

ة تسديد الرواتب، واإلسراع في لمواجهة الطوارئ، وبذل كل ما يمكن من جهود لتأمين استقرار ودق
 تنفيذ اإلصالحات الداخلية، ومعالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب اإلسرائيلي".

 30/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 تعقد جلسة استماع لمسؤولي األجهزة األمنية المجلس التشريعيجنة األمن في غزة: ل .8
المحلي في "المجلس التشريعي بغزة"، جلسة استماع لوكيل  حكمواألمن والعقدت لجنة الداخلية  :غزة

وزارة الداخلية كامل أبو ماضي ورؤساء األجهزة األمنية في قطاع غزة، بحضور رئيس اللجنة النائب 
 سالم سالمة. وعضوية النائباألشقر ومقررها النائب مروان أبو راس  إسماعيل

دور الهام والكبير الذي تقوم به األجهزة األمنية والشرطية وافتتح الجلسة النائب األشقر مؤكدا على ال
في قطاع غزة في حفظ األمن الداخلي وأمن الحدود، والعمل على تطبيق القانون، وثمن الجهود 
الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية بغزة في ظل ما اعتبره "تنكر حكومة الوفاق لتلك األجهزة وعدم 

 .اإلمكانياتاهها"، األمر الذي نتج عنه قلة قيامها بمسؤولياتها تج
، وما تم تنفيذه من 2016وبين األشقر أن جلسة االستماع تهدف لمناقشة خطة وزارة الداخلية للعام 

المشاكل الناتجة عن  ومناقشة أهموأهم المعيقات التي واجهت الوزارة خالل التنفيذ،  2015خطة 
 رة الناتجة عن ذلك.معبر رفح واألضرار الكبي إغالقاستمرار 
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، 2016األمنية خطط عملهم المستقبلية لعام  ورؤساء األجهزةمن جهته استعرض وكيل وزارة الداخلية 
 وأهم العقبات التي حالت دون تنفيذ كامل الخطط السابقة. 2015لعام  اإلنجازاتواهم 

وزارة الداخلية  وفي ختام الجلسة أكد النائب األشقر دعم المجلس التشريعي ووقوفه إلى جانب
أن المجلس سيتواصل مع جميع الجهات المعنية من أجل  إلىوأجهزتها األمنية ودعمه لها، الفتا 

 تذليل أي عقبات تحول دون عمل أجهزة وزارة الداخلية العسكرية واألمنية وكذلك المدنية.
 29/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 

 تطوير منظومتي التشغيل والتدريباتفاقيتا تعاون بين فلسطين واألردن ل .9
"وفا": وقع وزير العمل مأمون أبو شهال، في العاصمة األردنية عمان، اتفاقيتي تعاون  -ان عمّ 

 األولى مع وزارة العمل األردنية والثانية مع مؤسسة التدريب المهني األردنية.
ارة لتطوير منظومتي وتأتي هاتان االتفاقيتان، حسب بيان لوزارة العمل أمس، ضمن سعي الوز 

التشغيل والتدريب المهني في فلسطين من خالل جلب الخبرات الدولية المختلفة لفلسطين ومواءمتها 
مع الحالة والتجربة الفلسطينية لزيادة فرص التشغيل ومعالجة مشكلة البطالة في أوساط الشباب 

 والخريجين ضمن رؤيا وطنية شاملة.
ألردني وزير العمل نضال القطامين ومدير عام مؤسسة التدريب كما وقع االتفاقية عن الجانب ا

 المهني األردنية ماجد حباشنة.
وأكد أبو شهال أهمية هاتين االتفاقيتين اللتين من شأنهما تعزيز خبرات الجانب الفلسطيني من خالل 

 تطويرأهمية على التجربة األردنية في مجاالت التشغيل والتدريب المهني، وركز على  االطالع
 العالقات مع األشقاء األردنيين وتعزيز أواصر التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أكد القطامين عمق العالقة الفلسطينية األردنية واستعداد وزارة العمل األردنية لتقديم كافة 
ي األردن لدعم وزارة العمل أشكال الدعم والمساندة لفلسطين، وتسخير كافة الخبرات المتراكمة ف

 الفلسطينية وتدخالتها المختلفة وفي كافة المجاالت.
في حين أعرب مدير عام مؤسسة التدريب المهني األردنية عن استعداده لتقديم كافة الخدمات 
التدريبية للجانب الفلسطيني في مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة، وتسخير كافة الطاقات 

 تطوير منظومة التدريب المهني في فلسطين.األردنية ل
ويقوم وفد فلسطيني بزيارة رسمية للمملكة األردنية الهاشمية تستمر أربعة أيام، يقوم خاللها بجوالت 
دراسية للعديد من المؤسسات التدريبية والمهنية المختلفة وعلى رأسها صندوق التنمية والتشغيل 

مهني والتقني، ومؤسسة الضمان االجتماعي، والمعهد الكوري وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم ال
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في الزرقاء، ومركز االعتماد وضبط الجودة، هذا باإلضافة إلى سلسلة من االجتماعات السياسية مع 
 وزير العمل األردني ومجلس النواب.

ية لما جاء في يذكر أن التعاون البلجيكي هو الداعم الرئيس لهذه الزيارة وما يتبعها من برامج تنفيذ
 االتفاقيتين المذكورتين.

ويضم الوفد الفلسطيني، الذي يرأسه وزير العمل أبو شهال، كل من: وكيل الوزارة ناصر قطامي، 
والوكيل المساعد سامر سالمة، ومدير عام التدريب المهني نضال عايش، ومديرة البرامج سوسن أبو 

 البلجيكي نصر عوض.شنب، ومدير برنامج التدريب المهني في التعاون 

  30/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 كقضية مركزية لدى القيادتين األردنية والفلسطينية الهباش: القدس الحاضرة دوما   .11

القدس الحاضرة دوما كقضية  إنقال قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، : بترا –ان عمّ 
كانت محور زيارته لرئاسة الوزراء ولقائه  عبين،والشمركزية لدى القيادتين األردنية والفلسطينية 

 الرئيس عبد هللا النسور، وكذلك لدى زيارته دائرة قاضي القضاة ولقائه سماحة الدكتور أحمد هليل.
 إناالثنين، " األولوقال الهباش لبرنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون األردني مساء أمس 

وفعلته سلطات  إالخطيرة جدا، ولم يتبق من شيء سيء مرحلة  إلىاألمور في القدس وصلت 
القدس من سكانها وأهلها ومضمونها التاريخي والديني والحضاري،  إفراغاالحتالل، فهم يريدون 

التعسفية بحق السكان  اإلجراءاتاتساع دائرة المتضررين من  إلىوفرض األسرلة والتهويد"، مشيرا 
الشباب المقدسي  إبعادت واالستيالء على العقارات وقرارات المقدسيين وخصوصا قرارات هدم البيو 

 عن المدينة ومنعهم من دخولها لتفريغها منهم باعتبارهم صوت األقصى والقدس.
  30/12/2015الرأي، عم ان، 

 

 الشخصيات المستقلة تكشف خطوات الحكومة إلدارة معبر رفح بالتوافق .11
ياسر الوادية عضو اإلطار القيادي  .المستقلة برئاسة دكشفت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية : غزة

معبر رفح بالتوافق بين  مسؤوليةلمنظمة التحرير ورئيس تجمع عن اتصاالت مكثفة إلنجاح الحكومة 
 أبعاد معبر رفح عن التجاذبات الحزبية والفئوية الضيقة. أساس ىجميع الجهات الفلسطينية عل

ة تجمع الشخصيات المستقلة موقف رئيس الوزراء د.رامي وثمن األستاذ مراد الريس عضو قياد
دارة  الحمدهللا على الخطوات المطلوبة إلنجاح إدارة معبر رفح البري بوجود سلطة وحكومة واحدة وا 

 والفساد واإلقصاء ألي طرف كان. االنقسامتوافقية بعيدة عن 
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ية المستقلة اآللية المطلوبة وأوضح األستاذ محسن الخزندار عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطين
إلنجاح فتح معبر رفح البري للتوافق مع المتطلبات األساسية من قبل كل الجهات الفلسطينية 

 واألشقاء في جمهورية مصر العربية كما يلي:
 معبر رفح بإدارة وسلطة وهيئة معابر واحدة. على: إشراف الحكومة الفلسطينية الكامل أوال

 .2007ر رفح البري قبل وبعد ثانيا: دمج موظفي معب
 بعاد معبر رفح عن التجاذبات الحزبية والفئوية.إثالثا: 

 رابعا: تشكل إدارة توافقية فلسطينية بعيدا عن سياسة اإلقصاء والتفرد وفقا للمهنية والشفافية.
 خامسا: عودة حرس الرئيس الستالم األمن للمعبر بالكامل.

جميع األطراف وتتبع للحكومة  نة مقبولة فلسطينيا مسادسا: اختيار شخصية توافقية ومهني
 الفلسطينية.

 سابعا: العوائد المالية توضع في صندوق خاص لتطوير وتكاليف إدارة معبر رفح.
 ثامنا: تشكيل غرفة عمليات دائمة لحل كافة المشاكل والعراقيل.

 ه فتح معبر رفح البري.ليل كافة العقبات التي تواجذبت يلتزم جميع الجهات الفلسطينيةتاسعا: 
عاشرا: تتم كافة اإلجراءات الالزمة لفتح المعبر خالل شهر فقط وتجاوب األشقاء في جمهورية 

 مصر العربية.
 29/12/2015، وكالة سما اإلخبارية

 
 حاليا   اإلسرائيليةحكومة المع  المفاوضات قاألحمد: ال أمل في انطال  .12

ة "فتح" عزام األحمد، أن واجب السلطة الفلسطينية، أن أكد عضو اللجنة المركزية لحرك: رام هللا
تناضل بكافة الوسائل من أجل تحقيق أهداف شعبها، لكنه استبعد في ذات الوقت أي امكانية لعودة 

 محتملة للمفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية في الوقت الحالي.
االحتالل وصلت إلى طريق ورأى األحمد في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن المفاوضات مع 

مسدود، وحّمل المسؤولية في ذلك إلى حكومة االحتالل وعدم قيام الواليات المتحدة بما هو مطلوب 
 منها كقوة قائدة للعالم.

وأضاف: "لقد أصبحت المفاوضات مع االحتالل أمام طريق مسدود، وهو طريق ال أعتقد أنه من 
لى رأسه نتنياهو في الحكم، وطالما أن الواليات المتحدة المكن فتحه ما دام اليمين اإلسرائيلي وع

 األمريكية متراخية في عدم ممارستها لمسؤولياتها األخالقية كدولة عظمى".
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ورفض األحمد الحديث عن مستحيل في الشأن السياسي عامة، وفي شأن المفاوضات بشكل خاص، 
ي شأننا الفلسطيني، ال بد لنا أن وقال: "كلمة مستحيل، ال وجود لها في القاموس السياسي، وف

 نناضل بكل الوسائل لتحقيق أهداف شعبنا".
لى المجتمع الدولي  وأضاف: "ال بد لنا أن نستمر في التمسك بحقوقنا والتوجه إلى مجلس األمن وا 
ليتحمل مسؤولياته تجاه ما يواجهه شعبنا من احتالل غاشم، ونحن ندرك تماما أن العالم اليوم أصبح 

 عقيدا، وأن القضية الفلسطينية لم تعد أولويته، ال سيما بعد أحداث باريس اإلرهابية".أكثر ت
وأشار األحمد إلى أن مسؤولية الفلسطينيين إزاء الدفاع عن حقوقهم، تستوجب منهم أوال االستمرار 

. ثم اتالمفاوضيتم التنازل عن هذه الهبة حتى لو انطلقت  وأالفي الهبة الشعبية دفاعا عن حقوقهم، 
 إنهاء االنقسام، هذه المأساة التي ألحقت بنا أضرارا جسيمة، وبررت بها إسرائيل انتهاكاتها لحقوقنا".

على صعيد آخر أكد األحمد أن مقتل الشاب الفلسطيني، الذي توفي بنيران مصرية على الحدود مع 
ادثة، فقط هناك معلومة قطاع غزة، أمر مؤلم، لكنه قال: "حتى اآلن ال يوجد لدينا تفصيل حول الح

 يكون قتال مقصودا". أالعامة، ونحن نأمل 
وأضاف: "حتى اآلن ال نعرف ظروف مقتل الشاب، ونحن نأمل أن تعالج بطريقة هادئة، وعندما 
تصلنا المعلومات كاملة سنتخذ القرار المناسب. وهذه ليست الحالة الوحيدة الستشهاد فلسطينيين، 

 خيم اليرموك بسورية وأيضا في العراق، وغيرها"، على حد تعبيره.فهناك مئات استشهدوا في م
 29/12/2015قدس برس، 

 
 بحث عدة قضايا داخلية مهمةيحماس والجهاد بغزة حركتي اجتماع مشترك ل .13

عقدت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي في مدينة غزة اليوم الثالثاء، اجتماعا مشتركًا، بحث : غزة
 معبر رفح البري. وا غالقية الداخلية، إلى جانب استمرار أزمة الكهرباء خالله األوضاع الفلسطين

وضم االجتماع قيادات حركة حماس والجهاد اإلسالمي في مكتب نائب رئيس المكتب السياسي 
وقال طاهر النونو القيادي في حركة حماس، في مؤتمر صحفي عقب  لحركة حماس إسماعيل هنية.
ع أّكد على استمرار دعم انتفاضة القدس ورفض التنسيق األمني انتهاء االجتماع، أن االجتما

 واالعتقاالت واستدعاءات نشطاء االنتفاضة من قبل األجهزة األمنية في الضفة الغربية.
ودان النونو االعتداء الذي نفذه عناصر من األجهزة األمنية بلباس مدني الجمعة الماضية على 

مستوطنة "بيت أيل" قرب رام هللا بالضفة الغربية، وما تاله مسيرة شعبية وطنية كانت متجهة نحو 
 من منع للمتظاهرين وقمعهم واعتقال عدٍد منهم.
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وأّكدت الحركتان في البيان المشترك على وحدة جبهة المقاومة في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، 
 ن حصار قطاع غزة.وسعيها المتواصل لتطوير وتعزيز قراتها رغم كل الظروف العصيبة الناتجة ع

كما أّكدت الحركتان سعيهما المستمر لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة حيث "جرى بحث 
نهاء األزمات المتعّلقة بحياة المواطنين مثل الكهرباء ومعبر رفح  معّمق لآلليات الممكنة لتفكيك وا 

على تطبيق ما تّم االتفاق  وشددت الحركتان على أهّمية وحدة شعبنا وقواه كافة، والعمل وغيرهما".
 عليه وطنًيا وصواًل لتحقيق المصالحة الشاملة

من جانبه، قال المتحدث باسم الجهاد اإلسالمي، داوود شهاب، إن هناك حرص لدى قيادة حماس 
على التجاوب مع كل األفكار البّناءة التي من شأنها حماية وحفظ مصالح الناس في قطاع غزة "وقد 

شة ورقة قّدمتها الفصائل، كما تّم بحث آليات وأفكار للتخفيف عن المواطنين ألن جرى دراسة ومناق
 الجبهة الداخلية هي حاضنة المقاومة".

 29/12/2015وكالة سما اإلخبارية، 
 

 الذين شاركوا باحتجاز "شاليط" الشهداءنشر أسماء تالقسام" " .14
لحركة حماس، الليلة، عن أسماء عدد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري : غزة

 من الشهداء الذي شاركوا في احتجاز الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" طوال فترة أسره.
ووفق القسام فإن الشهداء هم: سامي الحمايدة، وعبد هللا علي لبد، وخالد أبو بكرة، ومحمد رشيد 

 داود، وعبد الرحمن المباشر.
مساء الثالثاء، أنها ستنشر خالل الساعات القادمة بقرار من قائدها وأعلنت الكتائب في وقت سابق، 

 العام محمد الضيف تفاصيل جديدة عن عملية احتجاز الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط.
وأسرت كتائب القسام في عملية مشتركة مع جيش اإلسالم وألوية الناصر صالح الدين الجندي 

أعوام، في عملية هي األضخم واألكثر  5لى مدار أكثر من واحتجزته ع 2006شاليط في يونيو عام 
 تعقيًدا في تاريخ الصراع مع االحتالل الصهيوني.

أسيًرا  1050وأفرجت القسام عن شاليط بموجب صفقة "وفاء األحرار" لتبادل األسرى باإلفراج عن 
 .2011من سجون االحتالل وذلك برعاية مصرية في أكتوبر وديسمبر عام 

عن حالة الترقب الشديد التي سادت المجتمع الصهيوني، قال فورئيل يتساك، في حديث للقناة وتعبيرا 
الصهيونية الثانية، إن كتائب القسام تحول "تل أبيب" إلى منع تجول انتظارا لما ستبثه عن اختطاف 

 جلعاد شاليط.
 29/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 لقساميون الخمسة محتجزو "شاليط"؟استشهد ا كيف"فلسطين أون الين":  .15

بعد كشف كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة : فاطمة الزهراء العويني - غزة
"حماس"، عن دور خمسة من شهداء القسام في عملية احتجاز الجندي اإلسرائيلي "جلعاد شاليط"، 

 فوجدتها كالتالي:بحثت "فلسطين" في ظروف استشهاد هؤالء القساميين الخمسة 
 الشهيد عبد هللا علي لبد:

م وبينما كان الشهيد 2/4/2011استشهد في الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم السبت 
المجاهد برفقة شقيقه الشهيد القائد إسماعيل لبد والشهيد المجاهد محمد الداية في زيارة ألحد إخوانهم 

م طائرة استطالع صهيونية حاقدة بثالثة صواريخ فارتقوا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة استهدفته
 على الفور إلى العال مخضبين أرض غزة بدمائهم.

 الشهيد سامي الحمايدة:
م في عملية اغتيال إسرائيلية بعد أن أطلقت 25/1/2008نال الشيخ سامي الشهادة فجر يوم الجمعة 

 ي شهيدًا. عليه طائرات الحقد الصهيونية صواريخها الغادرة ليرتق
 الشهيد خالد أبو بكرة:

م داخل نفق قسامي بعد قصفه من الطائرات اإلسرائيلية مع 1/11/2013استشهد أبو بكرة بتاريخ 
 مجموعة من زمالئه المقاومين في نفق للقسام في خانيونس.

 الشهيد محمد رشيد داوود:
داخل نفس النفق القسامي بعد م في 2013استشهد الشهيد داوود برفقة زميله الشهيد أبو بكرة عام 

 قصفهما من الطائرات اإلسرائيلية مع مجموعة من زمالئهما المقاومين.
 الشهيد عبد الرحمن المباشر:

 إثر انهيار نفق للمقاومة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. 2015/ 12/ 28استشهد االثنين 
 30/12/2015فلسطين أون الين، 

 
 غزة ن األوضاع غير اإلنسانية التي آلت إليها األمور في قطاعع المسؤوليةفتح تحمل حماس  .16

أشرف الهور: تبادلت حركتا فتح وحماس االنتقادات مجددا بشأن ملف معبر رفح الفاصل  -غزة 
عن مصر. وجددت األولى مطالبها بضرورة تسليم معابر القطاع لحكومة التوافق الوطني، وذلك بعد 

ام األحمد عضو اللجنة المركزية لفتح مسؤول ملف المصالحة، بشأن أن وجهت األخيرة انتقادات لعز 
 «مثيرة للسخرية.»تصريحاته حول المعبر، وقالت إنها 
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وحمل المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي، حماس في قطاع غزة المسؤولية عن األوضاع غير 
يم المعابر لحكومة الوفاق اإلنسانية التي آلت إليها األمور في القطاع. وجدد المطالبة بضرورة تسل

وانتقد بشدة تصريحات لحماس قالت فيها «. لكي يتسنى لها رفع المعاناة عن القطاع وأهله»الوطني 
 «.مدعاة للسخرية« إن تصريحات األحمد بشأن معبر رفح

وقال الناطق باسم فتح إن األحمد قال إن هناك اتفاقا فلسطينيا مصريا لفتح معبر رفح بشكل دائم، 
ن ن  وا  نما تتعامل مع حكومات رسمية وهذا من حقها الطبيعي، وا  مصر ال تتعامل مع أحزاب، وا 

أين السخرية في من يريد حل مشكلة »وأضاف «. على حماس تسليم المعبر لحكومة الوفاق الوطني
إذا كانت حماس تعتبر تسليم المعبر للحكومة »وأضاف «. أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة

يل حياة المواطنين في غزة، والتخفيف من معاناتهم المتفاقمة سخرية، فهذا يدلل بشكل بهدف تسه
واضح على أنها تستخف تماما بمعاناة أهلنا في القطاع، وال تشعر بتاتا بقهرهم وحاجاتهم اإلنسانية 

 «.وظروفهم الصعبة التي يواجهون
السخرية الحقيقية هي »، مضيفا «مصلحتها الحزبية فوق كل اعتبار»واتهم القواسمي حماس بوضع 

أن تظلم أبناء الشعب وتمس كرامتهم وتستغل معاناتهم وتصر على قهرهم ألغراض حزبية، وليس 
 «.السخرية فيمن يبحث عن حل ألهلنا وشعبنا الفلسطيني العظيم في القطاع

 30/12/2015القدس العربي، لندن، 
 

 ناتها بفلسطينفتح تأمل بتطبيق الحكومات قرارات اعتراف برلما .17
أعربت حركة "فتح" عن ثقتها بالحصول على المزيد من توصيات برلمانات أوروبية بدولة : برلين

 فلسطين في دول لم تفعل ذلك.
ودعا المتحدث باسم حركة "فتح" جمال نزال في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، الحكومات التي 

 برلماناتها. اعترفت برلماناتها بفلسطين لتطبيق قرارات وتوصيات
عاملين يتصل كالهما  إلى 2015وعزا نزال تصاعد وتيرة اعتراف برلمانات وحكومات أوروبية في 

 بسياسات وتحركات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
نجاحه في نيل اعتراف  إلىالمفصل االرتكازي لدور الرئيس عباس في ذلك يعود  إنوأوضح نزال "

 سطين عضوا مراقبا في المنظمة الدولية".االمم المتحدة بدولة فل
وأضاف: "ان التواصل النشيط للرئيس ابو مازن وحركة فتح مع حكومات وأحزاب اوروبية هو 

 المحور الثاني الذي يرتكز عليه هذا الظفر القيم".
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وأشار نزال إلى تطلع حركته لنيل العضوية الكاملة لصالح دولة فلسطين في األمم المتحدة في 
داعيا "األطراف األوروبية على وجه الخصوص لدعم هذا التوجه الفارق في تمكين وضع  ،2016

 دولة فلسطين في العالم"، وفق تعبيره.
 29/12/2015، قدس برس

 
 شمال غربي القدس ثالث إصابات واشتباك مسلح في قرية بيت دقو .18

العين، خالل مواجهات رام هللا: أصيب ثالثة مواطنين بجراح بالرصاص الحي، إحداها خطيرة في 
عنيفة بين الشبان وقوات االحتالل مساء أمس في قرية بيت دقو، شمال غربي القدس، والتي شهدت 

 اشتباكًا مسلحًا أيضًا، حيث أطلق المسلحون الرصاص بغزارة نحو جنود االحتالل.
الحتالل جيبات عسكرية القرية، فاشتبكت مع الشبان، الذين أمطروا قوات ا 10واقتحمت قرابة 

بالحجارة وبالزجاجات الفارغة، وأطلقت قوات االحتالل الرصاص الحي فأصابت شابين، كما أطلقت 
 قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وعقب ذلك أطلق مسلحون مجهولون الرصاص نحو قوات االحتالل، فوقع اشتباك مسلح استمر 
 قرية لمواجهة إطالق الرصاص عليهم.لدقائق، فدفعت قوات االحتالل بتعزيزات إضافية إلى ال

 30/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 إطالق نار نحو قوة إسرائيلية قرب قلقيلية .19
ذكرت مصادر عبرية، مساء يوم الثالثاء، أن قوة عسكرية إسرائيلية تعرضت إلطالق نار : القدس

 من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة مسرعة قرب مدينة قلقيلية.
المصادر، فان أي إصابات لم تسجل في صفوف الجنود جراء عملية إطالق النار، وحسب ذات 

النار وأن قوة كبيرة من جيش االحتالل باشرت  إطالقالجنود فيما ردوا على مصدر  أن إلىمشيرة 
 عملية تمشيط في المنطقة.

 29/12/2015القدس، القدس، موقع صحيفة 
 

 لى أي اعتداء عليناعلى نصر هللا: سنرد بحزم ع نتنياهو ردا   .21
تطرق رئيس الحكومة اإلسـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو، إلـى تصـريحات األمـين العـام لحـزب : بالل ضاهر

هللا، حســن نصــر هللا، بــأن الحــزب ســيرد علــى عمليــة اغتيــال عميــد األســرى اللبنــانيين ســمير القنطــار، 
 وتحميل إسرائيل مسؤولية االغتيال.
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يس الحكومــة، فــإن نتنيــاهو قــال خــالل "مراســم تكــريم أفــراد الموســاد ووفقــا لبيــان صــادر عــن مكتــب رئــ
المتفوقين" التي أقيمت في مقـر ديـوان الـرئيس اإلسـرائيلي، يـوم الثالثـاء، "إننـا نعمـل ضـد أولئـك الـذين 

 يعملون ضدنا. على أعدائنا جميعا أن يعلموا أننا سنرد بحزم على أي اعتداء علينا".
الرســمية باغتيــال القنطــار، إال نتنيــاهو اعتــرف قبــل أســبوعين بــأن الجــيش ورغــم عــدم اعتــراف إســرائيل 

 حزب هللا ومن أجل منع نقل أسلحة من سورية إلى لبنان. اإلسرائيلي تعمل في سورية ضدّ 
 29/12/2015، 48عرب 

 
 "E1تنفي مصادقتها على قرار التوسع االستيطاني في " سرائيليةحكومة اإلال .21

تكــون صــادقت علــى  أنالثالثــاء  اإلســرائيليةنفــت الحكومــة  :)أ ف ب(، م"القــدس" دوت كــو  - القــدس
" الشــديدة الحساســية بالضــفة الغربيــة المحتلــة، وذلــك غــداة E1مشــروع توســع اســتيطاني فــي "المنطقــة 

وحــدة ســكنية فــي هــذه المنطقــة  8000منظمــة مناهضــة لالســتيطان عــن خطــة لبنــاء اكثــر مــن  إعــالن
 اإلسـكانوزيـر  إنبنيـامين نتنيـاهو فـي بيـان  اإلسـرائيليتب رئـيس الـوزراء وقال مك القريبة من القدس.

صــادق بالفعــل علــى خطــط لبنــاء وحــدات ســكنية بــين القــدس  أرئيــل أوريفــي حكومــة نتنيــاهو الســابقة 
" فــــي الضــــفة الغربيــــة المحتلــــة، لكــــن هــــذه E1ومســــتعمرة معــــالي ادومــــيم ضــــمن المنطقــــة المصــــنفة "

 تتعدى صالحياته. ألنهاانونية المصادقة ليست ذات قيمة ق
القيـادي فـي حـزب البيـت اليهـودي القـومي الـديني "تصـرف مـن تلقـاء نفسـه مـن  أرئيـلالبيان ان  وأضاف

ليســت لديــه الصــالحية لوضــع  اإلســكانان "وزيــر  إلــىدون ان يحصــل علــى الموافقــة الالزمــة"، مشــيرا 
" الذي يفصل الضـفة الغربيـة المحتلـة خضراأللبناء مساكن في المنطقة الواقعة بعد الخط  أومخططات 

 ".أحداقانونيا لها وال تلزم  أساسوتابع البيان انه "نتيجة لذلك فان هذه المشاريع ال  .إسرائيلعن 
 30/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 بسجن أولمرت وتخفض محكوميته حكما  المحكمة العليا تثبت  .22

لعليــا الخــامس عشــر مــن شــباط )فبرايــر( المقبــل موعــدًا لــدخول حــددت المحكمــة اإلســرائيلية ا: الناصــرة
شهرًا )فعليًا عام واحد( بعـد إدانتـه بتلقـي  18رئيس الحكومة السابق إيهود اولمرت السجن الفعلي لمدة 

ألــف دوالر، ليكــون رئــيس الحكومــة األول فــي الدولــة العبريــة الــذي يحكــم عليــه  15رشــوة ماليــة بمبلــغ 
فـف قضــاة المحكمــة العليـا الخمســة برئاسـة القاضــي العربــي سـليم جبــران، العقوبــة بالسـجن. وعمليــًا، خ

التي فرضها قبل أشهر قاضي محكمة مركزية فـي القـدس )وطعـن فيهـا أولمـرت أمـام المحكمـة العليـا( 
بـــالحكم بالســـجن الفعلـــي لســـت ســـنوات، إذ أعلنـــوا تبرئتـــه مـــن الـــتهم الموجهـــة إليـــه فـــي الملـــف الـــرئيس 
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ألـف دوالر، وأدانـوه فقـط بتلقـي الرشـوة  120ولي الند" بأنه تلقى عبـر شـقيقه رشـوة بمبلـغ المعروف بـ"ه
ألـف دوالر )فـي ملـف آخـر( مـن شـركة أرادت البنـاء السـكني علــى أراض  15عبـر مـديرة مكتبـه بمبلـغ 

 زراعية عندما كان أولمرت وزيرًا للصناعة والتجارة في حكومة آريئل شارون.
لمحكمة العليا في طعنه بقرار المحكمة المركزية فـي ملـف آخـر معـروف بملـف وينتظر أولمرت قرار ا

ـــ "تلقــي مبــالغ ماليــة فــي ظــروف خطيــرة وباالحتيــال وخيانــة الثقــة" مــن رجــل  "طالنســكي" أدانتــه فيــه ب
 أعمال يهودي أمريكي يدعى موشيه طالنسكي، وحكمت عليه بالسجن الفعلي ثمانية أشهر.

العميــق مــن "تبرئــة ســاحتي مــن التهمــة المركزيــة المعروفــة بقضــية هــولي وأعـرب أولمــرت عــن ارتياحــه 
النـــد"، مضـــيفًا أن "صـــخرة كبيـــرة أزيحـــت عـــن صـــدري، وانقشـــعت غمامـــة ســـوداء ضـــايقتني وضـــايقت 
عــائلتي وأوالدي وأحفــادي وأقربــائي منــذ فتــرة طويلــة جــدًا". وكــرر أنــه لــم يتلــق فــي حياتــه رشــوة ماليــة، 

أحتـرم المحكمـة العليـا". ولـم يفصـح عمـا إذا كـان ينـوي الطعـن مـرة أخـرى  "لكنني كعادتي طول الوقت
 في قرار إدانته بتلقي الرشوة.

 30/12/2015، الحياة، لندن
 

 في تل أبيب يحبط هجوما  إرهابيا  يهوديا   "الشاباك" .23
رائيلية كشفت القناة العاشـرة مـن التلفزيـون اإلسـرائيلي النقـاب عـن إحبـاط الشـرطة اإلسـ: القدس المحتلة

محاولة طعن كان يتعزم تنفيذها إرهابي يهودي ضـد منظمـة  اإلسرائيليةبالتعاون مع جهاز المخابرات 
"لنكســر الصــمت" فــي تــل أبيــب المتخصصــة بنشــر شــهادات جنــود مــن جــيش االحــتالل ارتكبــوا جــرائم 

 حرب بحق الفلسطينيين.
هجـــوم بســـاعات، وعثـــرت الشـــرطة وجـــاءت عمليـــة االعتقـــال التـــي حـــدثت منـــذ أســـبوعين، قبـــل تنفيـــذ ال
 اإلسرائيلية على سكين بحوزة اإلرهابي وهو مستوطن من "حولون".

 29/12/2015، وكالة سما اإلخبارية
 

 بالسكاكين يعرفون أين يجب الطعن المهاجمونطبيب إسرائيلي:  .24
تشـفى عوفر مرين، مدير وحدة الصدمات فـي مس .وديع عواودة: قال الطبيب اإلسرائيلي د -الناصرة 

شعاري تصيدق، إن حملة السكاكين في موجة "اإلرهـاب" الحاليـة، يعملـون بصـورة مدروسـة ويوجهـون 
أسلحتهم بشكل جيد بهدف القتل. وقال مرين محذرا "إن المهاجمين يعرفون أين يجـب اإلصـابة، وهـذا 

د تعرضــه لينــا جــريح ال يــزال يخضــع للعــالج بعــإلــيس صــدفة". وتــابع القــول "قبــل ثالثــة أســابيع وصــل 
طعنات: واحدة في الرئة، وأخـرى فـي األذيـن األيمـن، وثالثـة فـي البطـين األيمـن، ورابعـة فـي  أربعإلى 
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قـرأ الـدليل، ووصـل إلينـا جـريح بطعنتـين فـي القلـب. ومـن هـذا تـتعلم  أحـدهمالرقبة. ويبدو األمر وكأن 
 بأنهم يعرفون إلى أين يوجهون الطعنات".

داوود الحمراء حول العالج الطارئ، إلى حالة معينة، وقال: "خالل وتطرق مرين خالل مؤتمر لنجمة 
الفحص ذهلنا عندما رأينا السكين مغروسة في العمود الفقري، وقمنا باستدعاء جراح العظام مـن أجـل 
 إخراجها. وتم إخراج السكين في غرفة العمليات من أجل منع حدوث نزيف ال يمكن السيطرة عليه".

 30/12/2015، دنالقدس العربي، لن  
 

 آخرين وثالثة مستوطنينالشرطة اإلسرائيلية تعتقل عريس "حفل الدم"  .25
اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، يوم الثالثاء، عريس المسـتوطنين اإلرهـابيين، والـذي أطلـق : هاشم حمدان

عليــه "عــريس عــرس الكراهيــة"، كــم اعتقــل معــه ثالثــة آخــرون شــاركوا فــي العــرس، بيــنهم أحــد ناشــطي 
 ليمين المتطرف المعرووفين. ومن المقرر أن يتم تمديد اعتقالهم يوم غد األربعاء.ا

أحــد مســتوطني  الثالثــاء وعلــى صــلة، تجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــرطة احتجــزت فــي وقــت مبكــر، يــوم
"كفار تبوح" للتحقيق معـه، فـي أعقـاب توثيـق يظهـر فيـه وهـو يـرقص فـي "عـرس الكراهيـة" وهـو يحمـل 

قميصا كتب عليـه "كـا،"، الحركـة العنصـرية التـي كـان يرأسـها الـراف العنصـري مئيـر  السالح ويرتدي
 كهانا وأخرجت عن القانون.

 وكانت الشرطة قد أعلنت، الخميس الماضي، أنها بدأت التحقيق في "عرس الكراهية" المشار إليه في القدس.
 29/12/2015، 48عرب 

 
 سنوات  10األعلى منذ  "إسرائيل"إلى  ةدول السوفييتيال منعدد المهاجرين اليهود  .26

بينت تقارير إسرائيلية أن عدد المهاجرين اليهود من دول االتحاد السـوفييتي سـابقا إلـى : هاشم حمدان
، وأن عـددهم يصـل إلـى نصـف المهـاجرين اليهـود مـن 2015 سـنةفـي  "إسرائيل" قـد سـجل رقمـا قياسـياً 

ألـف مهـاجر روسـي، وهـو العـدد  15وصـل إلـى "إسـرائيل" وتبـين أنـه  كافة أنحاء العالم إلى "إسـرائيل".
، 2015 سـنةسنوات، يشكلون نصف عدد المهـاجرين الـذين وصـلوا إلـى "إسـرائيل"، فـي  10األكبر من 

 .ألفاً  30والذي وصل إلى 
وتم تسجيل ارتفاع ثابت في السنوات األخيرة في عدد المهاجرين مـن دول االتحـاد السـوفييتي سـابقا، وذلـك 

صول تراجع في أعقاب موجة الهجرة العاليـة فـي مطلـع سـنوات األلفـين. وللمقارنـة، ففـي حـين وصـل بعد ح
 .مهاجراً  12,328إلى  2014 سنة، فقد ارتفع العدد في 2008 سنةفي  مهاجراً  5,847إلى "إسرائيل" 
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لونسـكي قولـه ونقل عن رئيس وحدة "اليهود المتحدثين باللغة الروسية" في "الوكالة اليهودية" رومان بو 
وقــال بولونســكي إن الزيــادة فــي عــدد المهــاجرين إلــى "إســرائيل" قــد  إن الحــديث عــن "هجــرة اقتصــادية".

وقــال  تــأثرت باألوضــاع االقتصــادية فــي روســيا، والتــي تســببت بتحركــات مماثلــة فــي الــدول المجــاورة.
الــذين يعيشــون فــي دول  أيضــا إن "التضــخم المــالي والعقوبــات األمريكيــة واألوروبيــة تــؤثر علــى النــاس

 مثل روسيا، وتدفعهم للبحث عن مستقبل في مكان آخر والوصول إلى إسرائيل".
، 2014–2013وأشـار إلـى أن القفــزة الكبيـرة فــي عـدد المهــاجرين اليهـود مــن أوكرانيـا كــان فـي الســنوات 

لت نسـبة ، حيـث وصـ2015 سـنةوذلك بسبب األوضاع األمنية هناك، وأن هذا االتجاه قـد اسـتمر فـي 
 .من عدد المهاجرين من دول االتحاد السوفييتي سابقاً  %45المهاجرين من أوكرانيا إلى 

فـي عـدد المهـاجرين اليهـود إلـى  %10تسـجيل زيـادة بنسـبة  تـمّ  2014لـى أنـه فـي العـام إتجدر اإلشـارة 
 مهاجر. 27,500"إسرائيل"، حيث وصل العدد إلى 

ن مــن فرنســا إلــى "إســرائيل" قــد ســجل رقمــا قياســيا فــي العــام كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن عــدد المهــاجري
 مهاجر في العام الماضي. 7,200مهاجر، مقارنة بـ  7,900الحالي، حيث ارتفع إلى 

 8,200أنـه كـان هنـاك  ، علماً عاماً  30من المهاجرين عامة هم دون جيل  %50وبينت المعطيات أن 
 في العام الماضي. عاماً  19مهاجر دون جيل 

أن تل أبيب كانت على رأس المدن في استيعاب المهاجرين، حيث وصل العدد فيها إلـى  ين أيضاً وتب
 .مهاجراً  2,250، وحيفا مهاجراً  3,030مهاجر، والقدس  3,500، يليها نتانيا 3,620

ألفا، يعتبر  30وقال وزير الهجرة، زئيف إلكينن إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى "إسرائيل"، 
في العقد األخير، وأنه يجب العمل على رفع هذا العدد وتشجيع الهجرة إلى "إسرائيل"، بحيث األعلى 

 . على حد تعبيره.ألفا خيالياً  50ال يكون العدد 
 29/12/2015، 48عرب 

 
 تطلق سراح قتلة عائلة الدوابشة اإلسرائيليةالمركزية المحكمة  .27

الجنايــات( اإلســرائيلية فــي تــل أبيــب، بــإطالق أمــرت المحكمــة المركزيــة ) :برهــوم جرايســي - الناصــرة
سراح مستوطن ثالث من المستوطنين اإلرهابيين المتورطين بجريمة حرق بيت عائلة دوابشة في قريـة 

، اإلرهـابييندوما، قبل نحو خمسـة أشـهر، وأبقـت رابعـا، دون أن تقـرر النيابـة توجيـه لـوائح اتهـام ضـد 
 بزعم "صعوبة الحصول على أدلة حاسمة".

 30/12/2015، الغد، عم ان
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 صورة البغدادي تحمل "إسرائيل"دوالرات في  .28
وديــع عـواودة: أعلنــت الشـرطة اإلســرائيلية أمــس عـن فــتح ملـف تحقيــق بعـدما عثــر مــواطن  -الناصـرة 

ــدة ســديه اليعــازر فــي الجليــل علــى أوراق نقديــة تحــاكي برســمها صــورة  دوالر مــع  100يهــودي مــن بل
ورئيسها أبو بكر البغدادي. وبعد ساعات عثر على أوراق مماثلة في مواقع  صورة شعار تنظيم الدولة

 100وقالت الناطقة بلسان شرطة االحتالل إن األوراق النقدية من فئة أخرى قريبة من "سديه اليعازر".
دوالر تحمل أيضا صورة أبو محمد الجوالني أمير جبهة النصرة، وفي الجهة الثانيـة صـورة جثـة كتـب 

هايـــة المـــال القـــذر، عـــد إلـــى ربـــك فـــي الجليـــل األعلـــى". وجمعـــت الشـــرطة اإلســـرائيلية األوراق تحتهـــا ن
النقديــة وحولتهــا لمختبــر للتأكــد مــن مصــدرها، وقالــت إنهــا تحقــق مــع خبــراء التشــخيص الجنــائي فــي 

 مالبسات القضية في سبيل التوصل إلى مصدر األوراق النقدية هذه.
 30/12/2015، القدس العربي، لندن  
 

 إيران وتنشغل بقضاياها الداخلية تخسر معركتها ضد   "إسرائيل"الحياة": " .29
طغت القضايا الداخلية علـى أجنـدة الـرأي العـام فـي الدولـة العبريـة فـي العـام : أسعد تلحمي –الناصرة 

المنتهـــي، الـــذي بـــدأ باالنشـــغال باالنتخابـــات العامـــة التـــي جـــرت فـــي آذار )مـــارس( الماضـــي، وانتهـــى 
مجــدد لـــ "اإلرهــاب اليهــودي" الــذي رقــص أفــراده علــى دمــاء الطفــل علــي دوابشــة الــذي أحرقــه بظهــور 

مســتوطنون متطرفــون ووالديــه وهــم نيــام الصــيف الماضــي، وبتــورط مســؤولين بــارزين وسياســيين وفــي 
 سلك الشرطة، في قضايا تحرش جنسي.

قيــع علــى اتفــاق بينهــا وبــين وبــين هــذا وذاك، خســرت إســرائيل معركتهــا الرئيســة ضــد إيــران ومنــع التو 
الــدول الســت، ولــم تتحســن العالقــات الشخصــية بــين رئــيس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو والــرئيس بــاراك 
ن لـــم تتضـــرر العالقــات االســـتراتيجية. فـــي المقابــل، تختـــتم إســـرائيل هــذا العـــام وســـط تعـــزز  أوبامــا، وا 

 يعي.األنباء عن احتمال عودة عالقاتها مع تركيا إلى مجراها الطب
وعززت االنتخابات العامة المبكرة التي بـادر إليهـا نتنيـاهو مـن دون مبـرر مقنـع، تمثيـل حزبـه "ليكـود" 
وفــوزه بشــكل مفــاجي بثالثــين مقعــدًا منحتــه أهليــة تشــكيل حكومــة جديــدة. لكنــه لــم يــنجح فــي تشــكيل 

ـــل، "المعســـكر الصـــهيوني" بزعامـــ ـــاني لجهـــة حجـــم التمثي ـــرفض الحـــزب الث ة إســـحق حكومـــة مســـتقرة ل
هرتســوغ، المشــاركة فيهــا، فيمــا بقــي شــريك نتانيــاهو األقــرب حتــى األمــس القريــب، وزيــر خارجيتــه فــي 
ــا" اليمــين المتطــرف أفيغــدور ليبرمــان، خــارج التوليفــة، مــا  الســنوات الســت الســابقة زعــيم "إســرائيل بيتن

لمعارضـة مـن اليمـين نائبًا في ا 59مقابل  61اضطر نتانياهو إلى تشكيل حكومة ذات غالبية ضيقة )
 والوسط واليسار والعرب(.
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ولعــل أهــم مــا ميــز االنتخابــات األخيــرة منافســة العــرب فيهــا ضــمن قائمــة واحــدة مشــتركة رفعــت تمثيــل 
نائبــًا. لكــن تــأثيره مــا زال ضــعيفًا حيــال عــدم تعــاون نــواب األحــزاب  14إلــى  11األحــزاب العربيــة مــن 

ع النـواب العـرب، خصوصـًا فـي القضـايا التـي انتخبـوا مـن الصهيونية المعارضـة )باسـتثناء ميـرتس( مـ
 أجل طرحها وتحقيق مطالبهم منها.

وعلــى رغــم أن الحكومــة ال تواجــه أزمــات داخليــة، لكــن ثمــة مؤشــرات فــي األســابيع األخيــرة إلــى قلــق 
نتنيــاهو مــن احتمــال ســقوط حكومتــه أو إســقاطها علــى يــد نائــب مزاجــي مــن نــواب حزبــه المغمــورين. 

نتنياهو لفرض انتخابات قريبة لزعامة الحزب ليقينه أن ال أحد بين قادة الحزب الحاليين قادر  ويستعد
علـــى زعزعـــة موقعـــه، قاطعـــًا بـــذلك الطريـــق علـــى شخصـــيات تنـــوي االنضـــمام للحـــزب أو العـــودة إليـــه 

ذا مــا اعتمــدنا التــاريخ، فإنــه فــي كــل مــرة بّكــر فيهــا نتانيــاهو االنتخابــات الداخل يــة لزعامــة لمنافســته. وا 
حزبــه، تــم الحقــًا تبكيــر االنتخابــات العامــة، فيمــا يــرى ليبرمــان "الخبيــر" فــي توقــع الســاحة الحزبيــة، أن 

 .2016االنتخابات ستجري بالتأكيد خالل عام 
ويشارك ليبرمان في رأيه هرتسوغ، الذي يرى أن سقوط الحكومة ال بد آت قريبًا، "فهذه الحكومة تسير 

لنا عليه صفر أْمن، وصفر مبادرة سياسية، وصفر في محاربة غالء المعيشـة إلى ال مكان، وما حص
وفــي محاربــة غــالء المســاكن، فــي مقابــل اتســاع دائــرة الفقــر، وصــفر فــي مواجهــة إيــران، وصــفر فــي 

 خطة الغاز، وصفر في المحافظة على الديموقراطية".
 

 تبعات االعتداء على األقصى
لحاليــة، وهــي الثالثــة علــى التــوالي بزعامــة نتنيــاهو، مــا زال ومــع مــرور ســبعة أشــهر علــى الحكومــة ا

الجمود السياسي يسيطر على جبهة العالقات مع الفلسطينيين، في ظـل وجـود عـدد كبيـر مـن الـوزراء 
يعارضون علنًا قيام دولـة فلسـطينية إلـى جانـب إسـرائيل ويتهمـون السـلطة الفلسـطينية ورئيسـها محمـود 

 على إسرائيل.عباس )أبو مازن( بالتحريض 
وتأزمـــت العالقـــات قبـــل ثالثـــة أشـــهر حـــين حـــاول يهـــود متطرفـــون اقتحـــام المســـجد األقصـــى "لبنـــاء الهيكـــل 
الثالث"، فرّد الفلسطينيون في شبه انتفاضة لم يطفئها تمامًا التزام نتانياهو أمام العالم بـأن إسـرائيل سـتحافظ 

ودهــس مســتمرة فــي القــدس ومســتعمرات فــي علــى الوضــع القــائم فــي المســجد، إذ مــا زالــت عمليــات طعــن 
الضــفة الغربيـــة وبلـــدات إســـرائيلية تجبـــي أرواح إســرائيليين ومعظـــم منفـــذي العمليـــات فلســـطينيون برصـــاص 

 إسرائيليين تلقوا الضوء األخضر من حكومتهم بإعدام المنفذين وُهم على قيد الحياة.
 
 



 
 
 
 

 

 23 ص                                              3798 العدد:        30/12/2015 األربعاء تاريخ:ال 
  

 هدوء مع غزة
مــا أدى بــرأي قائــد المنطقــة العســكرية الجنوبيــة اللــواء عســكريًا، ســاد الهــدوء الحــدود مــع قطــاع غــزة، 

سامي ترجمـان إلـى نشـوء مصـالح مشـتركة إلسـرائيل و "حمـاس" تتمثـل بعـدم انـدالع أزمـة إنسـانية فـي 
 قطاع غزة، وبقاء "حماس" في سّدة الحكم للحيلولة دون سقوط القطاع في أيدي التنظيمات السلفية.

 
 "بشرى" الغاز الطبيعي

إنجازات يتباهى بها نتنياهو، فإنـه يطمـئن اإلسـرائيليين إلـى أن الخطـة الحكوميـة فـي شـأن وفي غياب 
استخراج الغاز الطبيعي من حقـول البحـر األبـيض المتوسـط سـتدعم االقتصـاد اإلسـرائيلي بشـكل غيـر 

ير مسبوق، ليعود ذلك بالفائدة على عموم المواطنين، ملتزمًا تحويل مئات الباليين التـي سـيدرها تصـد
ـــين األخـــرى  ـــل عشـــرات البالي ـــة والخـــدمات الرفاهيـــة والصـــحية، وتحوي ـــى المؤسســـات التعليمي الغـــاز إل
لالســتثمارات وتــوفير أمــاكن عمــل، فضــاًل عــن خفــض غــالء المعيشــة وضــخ أمــوال طائلــة إلــى خزينــة 

 الدولة وتحقيق األمن في مجال الطاقة.
تمـنح أقليـة غنيـة امتيـاز مضـاعفة ثرواتهـا، لكن معارضي الخطـة يـرون أنهـا تعـّزز الفجـوات الطبقيـة و 

 في مقابل ازدياد نسبتي الفقر والبطالة في أوساط الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
 

 العالقات الخارجية
على صعيد السياسة الخارجية، يقر مسؤولون إسرائيليون بأن االتفاق الذي وقعته الدول السـت مـع إيـران 

مرت سنوات كثيرة لمنع االتفاق، فيما يأخذ عليه خصومه أنه أساء يشكل ضربة لجهود نتنياهو التي است
 العالقات بين إسرائيل وكبرى حليفاتها الواليات المتحدة ورئيسها. إلىعلى خلفية جهوده هذه 

كذلك جاء قرار االتحاد األوروبي وضع إشارة منشأ على بضائع المستعمرات في األراضي المحتلة عـام 
قها في شبكات التسويق في أوروبا، ليغضب سدنة الدولة العبرية، لكنهم استبشروا ، والتي يتم تسوي1967

 ببعض التفاؤل من احتمال إعادة العالقات المأزومة منذ خمس سنوات مع تركيا إلى سابق عهدها.
 30/12/2015، الحياة، لندن

 
 كراهية"تواجه أزمة إعالمية ودعائية بعد فيديو "عرس الدم وال "إسرائيل"معاريف": " .31

تواجه إسرائيل أزمة إعالمية ودعائية حقيقية بعد نشر فيديو عن "عرس الدم والكراهية" الذي ظهر فيه 
عشــرات المســتوطنين يرقصــون بالبنــادق والســكاكين مــع صــورة عائلــة دوابشــة التــي أحــرق مســتوطنون 

لية لتدشــين حملــة وذكــرت صــحيفة معــاريف أن هــذا الفيــديو دفــع الخارجيــة اإلســرائي منزلهــا فــي نــابلس.
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دبلوماســـية للـــرد علـــى مـــا اعتبرتـــه "هجومـــا إعالميـــا" تســـبب بـــه، واســـتدعى حملـــة مـــن التنديـــدات علـــى 
ـــد  ـــر مـــادة إعالميـــة تعمـــل علـــى تشـــويه صـــورة إســـرائيل، التـــي تخشـــى تزاي مســـتوى العـــالم، وبـــات يعتب

ع السـفارات اإلسـرائيلية الحمالت الدولية المنـددة بهـا عقـب انتهـاء أعيـاد المـيالد، ولـذلك تـم التواصـل مـ
 حول العالم إلبالغها بتعميم ردود الفعل اإلسرائيلية الرسمية المنددة بهذا الشريط.

وقـال نوعـام كـاتس مسـاعد رئـيس قسـم اإلعـالم فـي الخارجيـة اإلسـرائيلية إنهـم توقعـوا أن يكـون توقيـت 
 ذلك لم يفلح.نشر الفيديو خالل أعياد الميالد "فرصة لعدم انشغال العالم به"، لكن 

ورغم الجهود اإلسرائيلية في نشر توضيح إعالمي علـى مسـتوى السـفارات والقنصـليات اإلسـرائيلية فـي 
العــالم بــأن هــؤالء المشــاركين هــم أقليــة فــي المجتمــع اإلســرائيلي، عبــرت صــحيفة نيويــورك تــايمز عــن 

اللــــه باستشــــهاد الطفــــل صــــدمتها مــــن المتطــــرفين اإلســــرائيليين الــــذين شــــاركوا فــــي الفيــــديو واحتفلــــوا خ
 الفلسطيني علي دوابشة.

 
 معركة إعالمية

وتابع أن الفيديو عرقل جهـود إسـرائيل فـي تقـديم نفسـها كجـزء ممـا وصـفه بــ"نادي الـدول الديمقراطيـة"، 
يريـدون معرفـة كـل شـيء عـن المشـاركين  -كمـا يصـلهم مـن سـفرائهم-وزاد أن المسؤولين حول العـالم 

لت إسرائيل معهـم  وهـل اعتقلـتهم  وعبـر عـن خشـيته مـن أن يعتقـد العـالم أن في هذا الحفل، وماذا فع
وتوقـع أن تخـوض إسـرائيل معركـة إعالميـة صـعبة فـي  كل اإلسرائيليين كهؤالء المشاركين فـي الحفـل.

الفتــرة القادمــة ألنهــا تشــهد نشــر العديــد مــن المقــاالت والتحلــيالت حــول العــالم التــي تتحــدث عــن ازديــاد 
رف فـــي إســـرائيل وأنهـــا أصـــبحت أقـــل ديمقراطيـــة، ممـــا يعيـــق االعتـــراف بإســـرائيل كدولـــة ظـــاهرة التطـــ

 للشعب اليهودي، وخلص إلى "أنه ال شك في أننا أمام حرب حقيقية على الوعي بسبب هذا الفيديو".
بــدوره يــرى اإلعالمــي اإلســرائيلي موشــيه ديبــي أن هــذا الفيــديو تســبب بأزمــة إعالميــة تتطلــب جاهزيــة 

يجية على المستوى الوطني اإلسرائيلي، وأضاف أن إسرائيل مطالبة بـاالعتراف بأنهـا أمـام أزمـة إسترات
حقيقية، والتعامل معها على هذا النحو من خالل التعميم على جميع الناطقين الحكوميين والمتحـدثين 

لتي تالحقها في السياسيين للحديث بلغة واحدة، ألن إسرائيل ال تحتاج للمزيد من األزمات اإلعالمية ا
الفتــرة األخيـــرة، بــدءًا بأزمـــة وســم منتجـــات المســتعمرات مـــن قبــل االتحـــاد األوروبــي، وصـــوال لمالحقـــة 

 حمالت التحريض الفلسطينية، وانتهاء بتطويق تبعات وآثار الفيديو.
وكــان رئــيس اللجنــة القانونيــة فــي الكنيســت نيســان سلومينيســكي نشــر معطيــات أعــدها مركــز األبحــاث 

لومــات فـــي الكنيســت أشـــارت إلــى أن الميزانيـــة المرصــودة للعمـــل اإلعالمــي اإلســـرائيلي الرســـمي والمع
مليـــون دوالر(، موزعـــة بـــين عـــدة وزارات ومكاتـــب حكوميـــة،  13تصـــل لخمســـمئة مليـــون شـــيكل )نحـــو 
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وتخــتم معــاريف بأنــه رغــم رفــع موازنــة العمــل اإلعالمــي فــي الســنوات األخيــرة لــم يكــن لهــذه الزيــادة أي 
 ير حقيقي على األداء السياسي اإلسرائيلي على أرض الواقع.تأث

 29/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بتعاظم "انتفاضة السكاكين" توقعاتالصحافة اإلسرائيلية:  .31
ــ  48طالب خبير إسرائيلي حكومة بالده ببحث سحب الجنسـية اإلسـرائيلية مـن فلسـطينيي القـدس ومنـاطق ال

في العمليات ضد اإلسرائيليين، وال سيما مع توقعه بتعاظم مـا وصـفها بــ"انتفاضة  الذين يشتبه فيهم بالتورط
 السكاكين"، في حين يرى خبير آخر أن العمليات تبقى محدودة وغير منظمة وال ترقى إلى انتفاضة.

وقـــــال عـــــوفر يســـــرائيلي الخبيـــــر فـــــي شـــــؤون األمـــــن القـــــومي والمحاضـــــر فـــــي القضـــــايا الدبلوماســـــية 
بمعهد هرتسيليا متعدد المجاالت في مقـال لـه بموقـع ويلـال اإلخبـاري إن مـرور مئـة يـوم  واالستراتيجية

إسرائيليا يتطلبان من إسـرائيل تنفيـذ جهـود  24على اندالع الموجة الحالية من الهبة الفلسطينية ومقتل 
ـــ"انتفاضة الســكاكين فعالــة فــي محاربتهــا. اســتراتيجية " فــإن وأشــار إلــى أنــه مــع اســتمرار مــا وصــفها ب

ـــ المعدلــة فــي قــانون  11إســرائيل مطالبــة بإبعــاد المتــورطين فيهــا خــارج حــدودها وذلــك بتفعيــل المــادة ال
التـــي تســـمح للمحكمـــة اإلســـرائيلية بطلـــب مـــن وزيـــر الداخليـــة إلغـــاء مواطنـــة أي  2008الجنســـية لعـــام 

 إسرائيلي متورط بتهمة أمنية بما فيها األعمال اإلرهابية.
جــراء وأضــاف أن مثــل هــذه ا لخطــوة قــد تلقــى قبــوال عالميــا فــي ظــل لجــوء عــدد مــن الــدول الغربيــة إليهــا، وا 

نقاشــات تشــريعية برلمانيــة لــدى عــدد منهــا، مثــل بريطانيــا وكنــدا وفرنســا وبعــض الواليــات األمريكيــة، ألن 
 إسرائيل تشـعر بأنهـا عـاجزة فعـال عـن التعامـل مـع موجـة العمليـات التـي تسـتهدفها فـي شـوارعها، فـي ضـوء
ــــين  أن موجــــة عمليــــات الســــكاكين ال يبــــدو أنهــــا فــــي طريقهــــا للــــذبول والتراجــــع، بــــل إن الشــــعور الســــائد ب
اإلسرائيليين أن هذه الهجمات قد تتعاظم، وتأخذ زاويـة جديـة باتجـاه أكثـر ألمـا وقسـوة، بمـا فيهـا اللجـوء إلـى 

 سرائيل في السنوات الماضية.استخدام إطالق النار، وربما العودة للعمليات االنتحارية التي اجتاحت إ
أمــا المستشــرق اإلســرائيلي البروفيســور آيــال زيســر فكتــب فــي صــحيفة "إســرائيل اليــوم" أنــه فــي الوقــت الــذي 
تتواصـــل فيـــه الهجمـــات الفلســــطينية مـــن دون توقـــف ضـــد اإلســــرائيليين ينشـــغل الخبـــراء اإلســـرائيليون فــــي 

هبـة شـعبية محـدودة أو محليـة  ويطرحـون تسـاؤالت  التسمية المناسبة لهذه األحداث، فهـل هـي انتفاضـة أم
بشـــأن الســـقف الزمنـــي الـــذي قـــد تســـتغرقه هـــذه الموجـــة مـــن العمليـــات الفلســـطينية مـــن الطعـــن بالســـكاكين، 

 ومحاوالت الدعس، بين من يقول إنها ستأخذ عدة أشهر، وآخرون يرون أنها ستزيد على ذلك.
ستعدا لالسـتيقاظ صـباحا، واسـتغالل فرصـة لتنفيـذ وأضاف أن في الشارع الفلسطيني هناك من يبدو م

عمليــة طعــن أو دعــس لليهــود، لكــن يجــب القــول إننــا لســنا أمــام هبــة شــعبية واســعة كمــا عايشــنا ســابقا 
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موجــات مــن العمليــات فــي االنتفاضــة األولــى بثمانينيــات القــرن الماضــي، أو االنتفاضــة الثانيــة أوائــل 
يون بصـــورة جماعيـــة إلــــى الشـــوارع لالشــــتباك مـــع الجنــــود ســـنوات األلفـــين، حيــــث ال يخـــرج الفلســــطين

اإلسرائيليين، وليست هناك تنظيمات مسلحة قادرة على تنفيذ هجمات عنيفة وعمليـات انتحاريـة داخـل 
حــدود إســرائيل، لكــن منفــذي الهجمــات الفلســطينية الــذين يهــاجمون الجنــود والمســتوطنين اإلســرائيليين 

 لشارع الفلسطيني الذي يسارع للتضامن معهم.يحظون بروح عالية من الدعم في ا
وأرجــع زيســر الســبب فــي عــدم حصــول عمليــات فلســطينية واســعة النطــاق بصــورة منظمــة إلــى مــا وصــفها 
بـ"الفاعلية الميدانية" التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي واألجهزة األمنية القـادرة علـى العثـور علـى أي محاولـة 

ســالمية )حمــاس( أو أي منظمــة أخــرى، واقتالعهــا مــن جــذورها، ولــذلك جديــة مــن قبــل حركــة المقاومــة اإل
 يسعى األمن اإلسرائيلي إلى إحباط إقامة بنية تحتية لتلك الهجمات، كالموجودة هناك في غزة.

 29/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 

 القدس تأثرت باألحداث األخيرة أكثر من تأثرها بعدوان غزة فيالسياحة "معاريف":  .32
علــى الــرغم مــن أنــه فــي هــذا الوقــت مــن العــام الــذي تقبــل فيــه أعيــاد المــيالد  :ترجمــة خاصــة -م هللا را

المجيــدة، تكــون الحجــوزات فــي فنــادق مدينــة القــدس والســياحة الوافــدة إلــى إســرائيل فــي ذورتهــا، اال ان 
 هذا العام شهد تراجعا دراميا في األماكن المحجوزة في هذه الفنادق.

 المؤسســــاتلصــــحيفة "معــــاريف" العبريــــة، إن بعــــض  إســــرائيلالوضــــع الســــياحي فــــي ويقــــول خبــــراء ب
للعاملين فيها، وبعضها تقوم بإقالـة مـوظفين، وذلـك بسـبب الخسـائر  إجباريةالسياحية فرضت إجازات 
 الحالية. األحداثالمادية التي نجمت عن 

بـدأ فـي شـهر تشـرين الثـاني، لألزمـة السـياحية فـي القـدس قـد  األولوأشارت الصحيفة إلى أن المؤشر 
بشــكل عــام وفــي  إســرائيلفوفقــا لبيانــات الســياحة، فــإن هــذا الشــهر شــهد اســتمرارا لموجــة التراجــع فــي 

القدس بشكل خاص، والذي بدأ منـذ العـدوان علـى غـزة فـي صـيف العـام الماضـي، فيمـا عـرف بعمليـة 
 "الجرف الصامد".

آالف سائح،  209إسرائيل  إلى، دخل 2015من العام  فوفقا لهذه البيانات فقد شهد شهر تشرين الثاني
بالمقارنة مع  %18بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، وتراجعا بنسبة  %5بتراجع بنسبة  إي

 .2013شهر تشرين الثاني 
، إلـى أن األزمـة الحاليـة أخطـر بكثيـر ممـا كـان إسـرائيلوأشارت معطيات اتحاد جمعيـات الفنـادق فـي 

وبموجــب هــذه المعطيــات فقــد ســجلت  ضــع خــالل فتــرة الجــرف الصــامد )العــدوان علــى غــزة(.عليــه الو 
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مقابــل  %11بتراجــع بنســبة  إيالــف عمليــة حجــز  669فــي شــهر تشــرين الثــاني  إســرائيلالفنــادق فــي 
 .%15، فيما سجلت الفنادق في القدس الغربية تراجعا بنسبة 2014نفس الشهر من العام 

الميالد جزءا مـن الخسـائر التـي  أعيادفي إسرائيل قد توقعت ان تعّوض فترة  وكانت الجهات السياحية
مليـون  2.5مـن بـين  %54وقعت في شهر تشرين الثاني، حيث تشير معطيات وزارة السياحة إلـى ان 

، هم مـن المسـيحيين الـذي احتلفـوا بأعيـاد المـيالد، ونـاموا فـي احـد 2014في العام  إسرائيلسائح زاروا 
ان  إلـىليلة واحـدة، اال ان المعطيـات الحاليـة جـاءت علـى عكـس توقعـاتهم وتشـير  األقللى فنادقها ع

 السابقة. األعوامتراجعا كبيرا قد حصل بالفعل بالمقارنة مع 
وقالـت "معـاريف" ان عــددا مـن الفنـادق الفــاخرة فـي القـدس ســجلت كميـات أقـل مــن الحجـوزات بالنســبة 

هذه الفنادق بمناسـبة رأس السـنة الجديـدة ان يقـوم  أحدلحجز في لهذا الموسم، حيث بإمكان من يريد ا
ما زالت شاغرة وهو ما لم يحصل في  األماكنبذلك في موعد قريب من ذلك التاريخ، كون العديد من 
وربمـا  أسـابيعيتطلـب القيـام بـالحجز قبـل  األمـرالسنوات السابقة في هذا الوقت مـن العـام، حيـث كـان 

 س السنة.من موعد حلول رأ أشهر
 األمريكيــانونقلــت "معــاريف" عــن احــدى الجهــات ذات العالقــة بالفنــادق فــي القــدس قولهــا: "إن فنــدق 

فــي القــدس، شــهد تراجعـــا  األجانــبالفنــادق المفضـــلة بالنســبة للســياح  أكثــركولــوني الــذي يعتبــر مــن 
 ".%60ملموسا عن السنوات السابقة وان نسبة الحجوزات في الفندق ال تتعدى نسبة الـ 

وقال الصحيفة العبرية إنـه علـى الـرغم مـن توقيـع اتفـاق بـين بلديـة االحـتالل ووزارة الماليـة ومـا يسـمى 
بـوزارة شـؤون القـدس، حـول تقـديم مسـاعدات ماليــة للجهـات المتضـررة مـن قطـاع السـياحة، اال انـه لــن 

 يتم تحويل هذه المبالغ لمستحقيها.
 29/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 في انقالب جيب عسكري قرب القدس إسرائيليينجنود  أربعة ابةإص .33
بجروح متفاوتة، الليلة الماضية، إثر انقالب دورية عسكرية  إسرائيليينأصيب أربعة جنود : الناصرة

 كانوا يستقلونها في القدس المحتلة.
ة "جفعات زئيف" شمال غرب القدس، وبحسب اإلذاعة العبرية، فإن الحادث وقع في محيط مستعمر 

 وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العالج، دون أن تشير إلى أسباب وقوعه.
 29/12/2015قدس برس، 

 
 



 
 
 
 

 

 28 ص                                              3798 العدد:        30/12/2015 األربعاء تاريخ:ال 
  

   منازل أسرى في سلواد تداهمقوات االحتالل  .34
 داهمت قوات االحتالل، فجر اليوم األربعاء، ثالثة منازل في بلدة سلواد شرق رام هللا. :وفا –رام هللا 

واقتحمت قوات االحتالل منازل كال من: سليمان محمد حامد والد األسير عبد هللا، وعمر عبد الغني 
 حامد والد األسير عاصف، ومنزل علي نمر حامد.

وأخضعت قوات االحتالل برفقة الكالب البوليسية المنازل للتفتيش الدقيق والمواطنين للتحقيق 
 الميداني. 

 30/12/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 األسرى بنابلس لدراسات االحتالل يغلق مركزا   .35
مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق  اإلسرائيليأغلقت قوات االحتالل : عاطف دغلس -نابلس 

اإلنسان بعد أن اقتحمته فجر يوم الثالثاء بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وحطمت بعض 
ز فؤاد الخفش إنه تفاجأ صباح اليوم، وخالل توجهه لمكان وقال مدير المرك محتوياته ونهبت أخرى.

 عمله، بأن األبواب الرئيسية مدمرة ومحطمة بطريقة غريبة استخدمت خاللها أدوات حادة.
وذكر للجزيرة نت أن جيش االحتالل، وبعد اقتحامه للمركز، ألصق منشورا عند مدخله الرئيس 

ر، كما قام بمصادرة جميع محتوياته من األجهزة وداخله يتضمن قرارا باإلغالق حتى إشعار آخ
اإللكترونية والكهربائية وملفات األرشيف الكثيرة والوثائق الهامة التي ُتعري جرائم االحتالل وتؤكد 

 معاناة األسرى.
وأرجع الخفش إقدام جيش االحتالل على اقتحام المركز وا غالقه إلى استهداف إسرائيل ألي مؤسسة 

 م األسرى، ويقف على قضاياهم ومعاناتهم.أو صوت وطني يخد
أن يكشف العديد من  -خالل فترة قصيرة من عمله الميداني-وقال أيضا إن مركز أحرار استطاع 

ولفت إلى أنهم يصعب  ممارسات االحتالل وانتهاكاته بحق األسرى، وكان صوتهم داخل السجون.
دموا الوسيلة في إيجاد البديل واالستمرار في عليهم في الوقت الحالي إعادة فتح المركز، لكنهم لن يع

 كشف انتهاكات االحتالل وفضح اعتداءاته بحق األسرى خاصة والفلسطينيين بوجه عام.
 29/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
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 على سياسة طردهم من القدس ردا   "مش طالع" حملةالفلسطينيون يصع دون  .36
االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة وبشتى الوسائل فادي أبو سعدى: تواصل سلطات  -رام هللا  

محاربة المواطنين الفلسطينيين، في محاولة لردعهم عن ممارسة أي رد فعل مقاوم ضد ما يجري في 
مدينتهم، سواء فيما يتعلق بالمقدسات كالمسجد األقصى واالقتحامات المستمرة له أو إغالق 

 تأتي كرد طبيعي على ما يجري ضدهم.الطرقات، أو العمليات الفدائية التي 
ومن السياسات القديمة الجديدة التي لجأت إليها سلطات االحتالل سياسة اإلبعاد. فتارة تعلن إبعاد 
عدد من المرابطين والمرابطات عن المسجد األقصى المبارك. وتارة أخرى تقرر إبعاد عدد من 

هذه المرة التصدي لالحتالل اإلسرائيلي على الشبان عن مدينة القدس بالكامل. لكن الشبان قرروا 
 والقصد منها لن نترك القدس." مش طالع"طريقتهم وأطلقوا حملة حملت اسم 

وانطلقت هذه الحملة بعد أن رفض شابان من القدس المحتلة وهما سامر أبو عيشة وحجازي أبو 
في  األحمرلصليب صبيح قرار االحتالل إبعادهما عن مدينتهما، ولجآ لالعتصام داخل مقر ا

المدينة، كما فعل من قبلهما ثالثة نواب من حركة حماس كانت إسرائيل قد أبعدتهم عن المدينة قبل 
 عدة سنوات.

واعتبر منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية العليا للجان المقاومة الشعبية أن أبو عيشة وأبو صبيح 
يجب أن يتم دعمهما بكل الطرق الممكنة، و  "مش متزحزح قاعد فيها"هما صوت القدس التي هتفت 

عن إعادة بناء بيوت الشهداء. فاألمران يصبان  أبداً ويجب االستمرار ودعم هذه الحملة ألنه ال يقل 
فشال سياسات العدو في مكافحة االنتفاضة وفي تفريغ أدوات العدو.  في تثبيت وا 

يوفر تلك  أنا، كما لم يستطع وأكد عميرة أن الصليب األحمر لن يستطيع أن يوفر حماية لهم
الحماية لنواب القدس سابقا. االلتفاف الشعبي والجماهيري هو من يستطيع حمايتهما ويستطيع 

 مواجهة أدوات العدو وتقنياته في قمع االنتفاضة.
 30/12/2015، لندن، القدس العربي

 
 بوقف البناء غرب بيت لحم   منزال   15االحتالل يخطر  .37

منزال في قرية بتير غرب  15خطارات لـإات االحتالل اإلسرائيلي يوم الثالثاء، سلمت قو : بيت لحم
وقال مدير المجلس القروي لبتير ماهر الهربوك  بيت لحم، بوقف البناء فيها بحجة عدم الترخيص.

لـ"وفا"، إن قوات االحتالل اقتحمت منطقة عراق جامع، وقامت بتعليق االخطارات على واجهات 
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ف منها: فادي خليل القيسي، وفادي جميل عبيد هللا، وابراهيم علي النجار، وياسر المنازل، ُعر 
محمود قطوش، وحازم احمد عبد الوهاب، وحازم عدنان الشولي، ومحمد حسين الشامي، وحمزه 

 يعقوب حمامده.
 29/12/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 2015ية عام ستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاي اإلحصاء الفلسطيني .38

استعرضت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 
 ، على النحو اآلتي:2016، عشية رأس السنة الجديدة 2015

مليون  12.37حو نبلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم : ازدياد في أعداد الفلسطينيين في العالم
 من ، وما يقارب"إسرائيل"مليون فلسطيني في  1.47حو ني دولة فلسطين، و مليون ف 4.75فلسطيني؛ 

 ألف في الدول األجنبية. 685مليون في الدول العربية ونحو  5.46
مليون  4.75حو نقدر عدد السكان في دولة فلسطين ب: أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة

ليون في قطاع غزة.  وبلغت نسبة السكان م 1.85ومليون في الضفة الغربية  2.9فردًا؛ نحو 
في  %27.1من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع  %42.8الالجئين نحو 

 في قطاع غزة. %67.3الضفة الغربية و
انخفض معدل الخصوبة الكلي خالل الفترة : انخفاض في معدالت الخصوبة خالل السنوات األخيرة

 4.5مولودًا في الضفة الغربية و 3.7؛ 1997مواليد عام  6مقارنة مع  اً مولود 4.1إلى  2011-2013
 مولودًا في قطاع غزة.

مقارنة مع  2014فردًا عام  5.2انخفض متوسط حجم األسرة إلى : انخفاض في متوسط حجم األسرة
 فردًا في قطاع غزة. 5.7فردًا في الضفة الغربية و 4.9؛ بواقع 2000فردًا عام  6.1

عدد الفلسطينيين في فلسطين : عدد العرب في فلسطين التاريخية سيتخطى عدد اليهود عبر الزمن
مليون بناء على  6.22، في حين بلغ عدد اليهود 2015مليون نهاية عام  6.22التاريخية نحو 

 مليون 6.34يبلغ عددهم  أن، ومن المتوقع 2014تقديرات دائرة اإلحصاءات اإلسرائيلية نهاية عام 
 .  2015مع نهاية عام 
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.  وستصبح نسبة السكان اليهود نحو 2017وسيتساوى عدد السكان العرب واليهود قبل نهاية عام 
مليون  6.96حيث سيصل عددهم إلى نحو  2020من السكان وذلك بحلول نهاية عام  49.4%

 مليون عربي. 37.1يهودي مقابل 
 30/12/2015، رام هللا ،الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي 

 
 قرار إبعادهما مقدسيان يعتصمان ضد   .39

يعتصم شابان فلسطينيان لليوم الخامس على التوالي بمقر اللجنة الدولية  :عوض الرجوب - رام هللا
للصليب األحمر في القدس المحتلة رفضا لقرار إسرائيلي بإبعادهما عن المدينة. ويأمل الشابان من 

 اإلبعاد الذي يسعى االحتالل لتكريسه في القدس المحتلة. خالل هذه الخطوة في وضع حد لنهج
وأطلق المقدسيان سامر أبو عيشة وحجازي أبو صبيح شعار "مش طالع" الذي تحول إلى حملة على 

 شبكات التواصل االجتماعي، ويتعهدان بمواصلة االعتصام حتى إلغاء قرار اإلبعاد بحقهما.
المكان ذاته لمدة عام كامل بعد سحب هوياتهم وقرار في  2010وكان ثالثة نواب اعتصموا عام 

إبعادهم، لكن وحدات خاصة إسرائيلية اختطفتهم ونقلتهم إلى التحقيق ثم أبعدتهم بعد قضائهم فترات 
 متفاوتة في السجن.

ويرى المبعدان فرقا بين الحالتين حيث سحبت هويات النواب بينما هما ال يزاالن يحتفظان بهويتيهما 
 ة.المقدسي

 29/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 قعد" من قرية جبعقوات االحتالل تعتدي على "م   .41
عاما من قرية جبع  19اعتدت قوات االحتالل ظهر يوم الثالثاء على الشاب المقعد وجيه فرج توام 

بجروح وصفت بالمتوسطة  إصابته إلى أدىشمال القدس، بضربه على الرأس بأعقاب البنادق، ما 
الشاب وجيه كان  أنشهود العيان  وأفاد مجمع فلسطين الطبي في رام هللا لتلقي العالج. إلىله وتم نق

 لحظة االعتداء عليه، بجانب مدرسة البلدة المحاذية للشارع الرئيسي. أصدقائهيتواجد مع 
 29/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
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 جد األقصى إلغاء قرار إبعاد "مهندس" تفجير قبة الصخرة عن المس .41
رغم ماضيه اليميني المتطرف ومحاولته تفجير المسجد األقصى  :خضير أبومحمد  -القدس 

المبارك في ثمانينيات القرن الماضي، سمحت السلطات اإلسرائيلية للمستوطن "يهودا عتصيون" وبعد 
ه عاما من منعه دخول المسجد األقصى اقتحام المسجد األقصى، مع السماح له برفع يدي 30

 كمظهر "تعبد توراتي" أثناء اقتحامه للمسجد.
يوما الذي  15جاء ذلك بعد رفض عتصيون التوقيع على قرار إبعاده عن المسجد األقصى مدة 

مخالفته "شروط" اقتحام المستوطنين للمسجد، حيث قام  إثرقضت به محكمة الصلح في القدس، 
من  إخراجهي"، مما دفع قوات الشرطة إلى عتصيون برفع يديه أثناء االقتحام كمظهر "تعبد تورات

 من قبل حراس المسجد األقصى على ذلك. إجبارهمالمسجد بعد 
لغاء قرار اإلبعاد، إوأدى استئناف عتصيون على قرار إبعاده في المحكمة المركزية بالقدس، إلى 

 حيث استنكر قاضي المحكمة المركزية تصرف قوات الشرطة.
للمستوطن عتصيون برفع يديه في  اإلسرائيليي سمح من خاللها القضاء ونظرا للسابقة الخطيرة الت

المسجد األقصى، تواصلت إدارة األوقاف االسالمية مع السفير األردني ووزارة األوقاف االردنية 
وأبلغتهم بالوضع الخطير الذي ينشأ عن اقتحام مثل هؤالء المستوطنين الذين يعلنون نيتهم بتدمير 

 بناء هيكل مزعوم مكانه.المسجد األقصى ل
ويعتبر يهودا عتصيون "مهندس" تفجير قبة الصخرة المشرفة، الذي أحبط حراس المسجد األقصى 
محاولته تفجيرها عندما أوقفه أحد حراس أبوابها وقام بتفتيش الحقيبة التي كان يحملها فوجدها مليئة 

 بالمتفجرات.
التي خططت الغتيال رؤساء بلديات الضفة  وكان عتصيون أحد أعضاء الحركة اليهودية السرية

 الغربية، والتي تبنت تفجير سيارة رئيس بلدية نابلس سابقا بسام الشكعة والذي أسفر عن بتر رجليه.
وقال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني إن ما قضى به قاضي المحكمة المركزية يعد 

من شأنه أن يؤزم المنطقة، مؤكدا أن على  تصعيدا خطيرا واعتداء صارخا على المسجد األقصى
 التهدئة كما تدعي. أرادتالمستوطنين إذا ما  أولئكالسلطات االسرائيلية لجم 

المحامي والمختص بشؤون القدس واألقصى خالد زبارقة من خالل متابعته لسلوك جهاز  يقول
از أن تنتقل بالتهويد من ، إن السلطات اإلسرائيلية تحاول من خالل هذا الجهاإلسرائيليالمحاكم 

ن كان  اإلسالميمرحلة إلى مرحلة أكبر، باإلضافة إلى تقزيم الحق  الخالص في المسجد األقصى وا 
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بخطوات بسيطة بهدف تكريس الوجود اإلسرائيلي فيه، مؤكدا أنه يجب قراءة قرار قاضي بالمجمل 
 على األقصى. العام وال يجب تبسيطه كونه صادر عن احتالل يصب كل جهده للسيطرة

وفي هذا السياق أكد الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني المبعد عن 
بأن تحكم بأي  إسرائيلية، أنه ال يجوز ألي محكمة 2007مدينة القدس والمسجد األقصى منذ عام 

أن قرار المحكمة  قضية تخص المسجد األقصى؛ وذلك ألنها ال تملك السيادة عليه، حيث يرى الشيخ
 باطل ومرفوض وغير معترف به.

وأوضح الشيخ أن المحكمة تحاول بقراراتها شرعنة اقتحامات المستوطنين، باإلضافة إلى شرعنة بناء 
 الهيكل المزعوم على حساب المسجد األقصى المبارك.

 30/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 القطاع تنفذ مشروع كسوة شتاء على مستوى "رو اد" .42
شرعت جمعية رّواد للتنمية المجتمعية بتنفيذ مشروع "كسوة شتاء" على مئات األطفال الفقراء : غزة

في محافظة الوسطى، وذلك بتمويٍل كريٍم من مؤسسة الزكاة األمريكية والصدقة طاشي التركية، حيث 
 تضمنت الكسوة )معطف، حذاء، قبعة ، لفحة، كونت، بلوزة، بنطال، ترنج(.

دث رئيس الجمعية أ. رباح بخيت أن هذا المشروع يأتي ضمن اهتمام الجمعية الحثيث بمد يد وتح
العون والمساعدة وتلبية احتياجات أفراد األسر المعوزة من كسوة الشتاء في ظل موجة البرد الشديدة 

ستواصل التي تمر بها المنطقة إلدخال البهجة والسرور عليهم، مؤكًدا في الوقت نفسه أن الجمعية 
 في تفقد حاجات األسر الفقيرة خاصة في ظل فصل الشتاء حيث البرد القارس.

جديٌر بالذكر أن هذه هي المرحلة األولى من التوزيع، حيث ستقوم الجمعية خالل األيام القادمة 
 بتوزيع الكسوة على المحافظات األخرى من قطاعنا الحبيب.

 29/12/2015، فلسطين أون الين
 

 يد مأمون الخطيب تعرض للضرب بعد إصابته حتى الموتقراقع: الشه .43
 16قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن الشهيد الطفل مأمون الخطيب )

أسابيع، تبين  3عاما( من الدوحة في بيت لحم، الذي سلم جثمانه يوم األحد الماضي بعد احتجازه 
سده بعد إصابته، وهناك آثار ضرب وركل وعالمات أنه تعرض للضرب الشديد على كافة أنحاء ج
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تعذيب على جسده، ما يؤكد أنه قتل عمدا وهو حي ومصاب، وهذا ما جرى مع أغلبية الشهداء 
 الذين أعدموا وضربوا وشوهت جثامينهم.

وأكد قراقع، في تصريح صحافي، أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء، هو وصمة عار أخالقية 
نسانية وقان ونية إلسرائيل، التي تحرم عائلة الشهيد من دفن ابنها بما ينسجم مع التقاليد الفلسطينية وا 

وأشار إلى أنه ال يوجد دولة في العالم حتى في الدول األكثر فاشية تعاقب األموات  والتعاليم الدينية.
ى دولة بعد موتهم وتعاقب أهاليهم بعد موتهم، وتضع شروطا على عمليات التسليم والدفن، سو 

 االحتالل.
وأضاف: "إسرائيل قتلتهم وأعدمتهم عن سبق إصرار وفي نفس الوقت ترفض تسليمهم لذويهم، ويتعامل 
مع جثامين الشهداء كذبائح مستباحة ال قيمة وال اعتبار لها، فالمجرم يضع شروطه على الضحية، إنها 

رك ويوقف حفالت الدم التي وقاحة غير مسبوقة وجريمة مزدوجة على العالم أن يرفع صوته ويتح
 تجري".

 30/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 إصابة شاب شرق الفراحين واالحتالل ينفذ عمليات تجريف في رفح وخان يونس .44
محمد الجمل: أصيب شاب برصاص االحتالل في قدمه اليسرى، خالل وجوده عند الحدود  -رفح 

 لشرق من محافظة خان يونس، مساء أمس.الشرقية لبلدة الفراحين الحدودية، الواقعة إلى ا
وقالت مصادر محلية وأمنية إن شابًا في العشرينيات من العمر تعرض إلطالق نار من جنود 

 االحتالل المتمركزين في برج عسكري بمحاذاة البلدة، ما تسبب في إصابته برصاصة في قدمه.
ري "كيسوفيم" و"صوفاه في اإلطار أفادت مصادر محلية بتعرض مناطق زراعية محيطة بمعب

التجاري"، الواقعين على خط التحديد، شرق محافظتي خان يونس ورفح، لعمليات إطالق نار متقطعة 
 خالل ساعات فجر وصباح أمس.

إلى ذلك نفذت آليات عسكرية إسرائيلية مدرعة يساندها عدد من الدبابات، أعمال تمشيط في محيط 
 ظة رفح، في ساعة مبكرة من فجر أمس.معبر "صوفاه"، الواقع شمال شرقي محاف

ووفقا للمصادر المتعددة فإن أعدادا من اآلليات العسكرية تحركت من داخل المعبر المذكور، 
 وانتشرت في أماكن متفرقة على طول خط التحديد، قبل أن تبدأ بتنفيذ عمليات تمشيط.
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تنفيذ عمليات تجريف وتسوية وبينت المصادر أن انتشار الدبابات ترافق مع قيام جرافة عسكرية ب
لألرض في أماكن متفرقة قرب خط التحديد، بينما أحدثت حفارات كبيرة "باچر"، حفرا طولية عميقة، 

 في إطار البحث عن أنفاق تخشى قوات االحتالل وجودها في المنطقة. 
 30/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 خليلباروخ مارزل يطارد أطفال التقرير: الحاخام المتطرف  .45

البلدة القديمة في الخليل ما  أهاليالمريرة التي يمر بها  األحداث :خاص معا، سمر الدبس - الخليل
الى حمالت المداهمات واالعتقاالت والترهيب اليومي  باإلضافة األرض،زالت تلقي بظاللها على 

تم وترهيبهم من يأتي االعتداء على طالب المدارس واالطفال الصغار، إما بالضرب أو الصرا، والش
خالل مالحقتهم، وهو ما حدث مع الطفلة بانا رائد ابو رميلة عندما اعتدى عليها الحاخام المستوطن 
المتطرف بارو، مارزل المعروف بعدائه الشديد للفلسطينين, حيث قام بمالحقتها وهي عائدة مع 

 شقيقتها التوأم دانا من متجر لشراء بعض الحاجبات.
ابو رميلة قال لـ معا: بانا مع شقيقتها ذهبتا لمتجر قريب من المنزل وعند العودة والد الطفلة رائد 

هاجمهما المتطرف الستيني بارو، مارزل ولحق بهما وبدأ بالصرا، في وجههما فارتعبت الطفلة 
وركضت مسرعة، ومن شدة خوفها سقطت على االرض وأصيبت بوجهها، مضيفا انه َسمع صرا، 

زل ليجدها مضرجة بالدماء، والمستوطن مارزل مع عدد من الجنود يقفون فوق ابنته فخرج من المن
 رأسها.

يصالها لسيارة اإلسعاف التي  شاهد عيان قال: "إن والد الطفلة دانا تمكن من نقلها من الحاجز وا 
منعت من الوصول إليها، ثم ُنقلت لتلقي العالج في المستشفى، حيث منع جنود االحتالل طواقم 

األحمر من الوصول للطفلة وتقديم العالج لها على الحاجز المقام بالقرب من منزله في الهالل 
 منطقة السهلة بالبلدة القديمة وسط الخليل".

 أحدمن جانبه أوضح العقيد محمد العطيوي مدير االرتباط العسكري الفلسطيني انه عند تعرض 
االرتباط الفلسطيني فورا للتدخل السريع  لالعتداء بالضرب او االعتقال، على االهل ابالغ األطفال

وتقديم شكوى للشرطة الفلسطينية عن اي جندي او مستوطن من اجل تحويلها الى الجانب 
االسرائيلي، وفتح تحقيق مشترك وملف جنائي ضد المعتدين. مؤكدا ان هذه االجراءات ستمنع وتحد 

العسكري متابعة شكاوى المواطنين  من عمليات االعتداء ضد االطفال. موضحا ان مهمة االرتباط
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على مدار  0569000229وتأمين الحماية لهم في هذه المناطق من خالل االتصال على الرقم التالي 
 الساعة.

سنوات، وعلى  10وكان اعتدى جنود االحتالل على شقيق الطفلة دانا الطفل معتصم ابو رميلة 
سنوات بالضرب ماتسبب بإصابتهما بجروح  10و 14الطفلين الشقيقين نبيل وفرحات نادر الرجبي 

 ورضوض.
 إلىبضربها وشد شعرها وهي متوجه  أخرىوفي وقت سابق اعتدى المتطرف مارزل على طفلة 

بحالة نفسية صعبة. وهي ليست الحالة الوحيدة التي تعرضت لهذا  إلصابتها أدىمدرستها ما 
 االنتهاك.
ه بحماية جنود االحتالل عند مدخل حارة جابر كرفانا ل أقامالمتطرف بارو، مارزل  أنيذكر 

مسودة، حيث يقوم باالعتداء اليومي  إيهابوالساليمة بالقرب من حاجز المافيا مكان استشهاد الفتى 
 وطالب المدرسة القريبة من الحاجز واستفزاز المواطنين. األطفالعلى 

 29/2/2015وكالة معا، فلسطين المحتلة، 
 

 2020جلب مليون مستوطن بحلول ست "إسرائيلالتفكجي: " .46
اعلن خليل التفكجي مدير قسم الخرائط في بيت الشرق وخبير إبراهيم: كامل  -القدس المحتلة  

ن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة سرًا وعالنية، ساهمت وفي مقدمتها حكومة نتنياهو، أاالستيطان "
ر للتواصل الجغرافي بين شمال وجنوب االستيطاني المدم E1والثانية، في تنفيذ مشروع  األولى

 الضفة، والذي يقضي على الحيز المتبقي لتوسيع القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية".
التفكجي ان ما نشرته "هآرتس" امس قديم ويجري تنفيذه، ورصد الميزانيات له دون ضجيج  وأضاف

 ايم.باعتراف االمين العام لحركة "السالم االن"، ياريف اوبنه
وحذر التفكجي من ازمة كبيرة مع الواليات المتحدة والفلسطينيين قريبًا. وقال "ان الحكومة اإلسرائيلية 

دولة ثنائية القومية ودفنت حل الدولتين". مشيرًا الى ان ذلك ال  إنشاءتعمل من وراء الكواليس على 
لقدس وتوسيع للمنطقة فقط بل هناك توسيع هائل لالستيطان شمال وجنوب ا E1يتعلق بمشروع 

 الصناعية في مستوطنة معالية ادميم التي وصلت حدودها البحر الميت.
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لم يتوقف منذ سنوات، إذ تم شق الطرق، ومد البنى  E1التفكجي "ان العمل في منطقة  وأوضح
 E1التحتية من مياه ومجاري، وتم بناء مقر قيادة الشرطة اللوائية ومركز تحقيق، وربط منطقة 

 طنة معالية ادوميم من الشرق وبشارع الطوق الشرقي مع التلة الفرنسية والعيسوية من الغرب".بمستو 
عام "السالم االن" يوضح عقلية إدارة نتنياهو لالستيطان في الحكومة  أمينوقال ان ما قالة 

وم الدولي. اإلسرائيلية، القائمة على التأسيس للدولة الواحدة وفق المفهوم اإلسرائيلي وليس وفق المفه
على هذا المشروع لم يترجم بضرورة إلغاء المشروع من  واألوروبي األميركياالعتراض  أن إلىمشيرًا 

 جذوره وتم االكتفاء بتجميده.
تنفيذ مشروع موقع  األولى، قال التفكجي "هناك خطورتان حيال هذا المشروع؛ E1 إقامةوعن خطورة 

e1قامته في هذه المنطقة تحديدًا يعن ي أنه ال مكان لعاصمة فلسطينية في القدس، فتلك المنطقة ، وا 
الوحيدة المتبقية للتوسع في الحيز الجغرافي للقدس الشرقية، والمكان المتبقي لبناء المؤسسات والدوائر 

 الحكومية للدولة الفلسطينية".
، وفي المرحلة وحدة استيطانية 8,372سيتم بناء  األولىالذي في مرحلته  E1وأضاف، ثانيًا: "مشروع 

العيزرية وجبل البابا والزعيم والطور وعناتا، يشكل كتلة  أراضيوحدة استيطانية على  12,000الثانية 
استيطانية ضخمة مرتبطة بالقدس الشرقية غربًا وبمستوطنة معالية ادوميم شرقا، وبالتالي فصل 

 الجيش اإلسرائيلي".شمال الضفة الغربية عن جنوبها جغرافيًا، اي ان التنقل سيكون بيد 
الواقع في القدس والضفة  األمروعن حجم الرد الفلسطيني والعربي على هذا التحدي اإلسرائيلي وفرض 

الغربية، قال التفكجي "انه رد محدود وضعيف، في ضوء ما يجري في الداخل من انقسام وشرذمة 
ك لتنفيذ كافة مشاريعها دون حتى إسرائيل استخدام ذل أحسنتفلسطينية وتدمير ذاتي عربي إقليمي، لقد 

الجانب الفلسطيني مكبل وفق الظروف الداخلية واإلقليمية والدولية  أنكد أو  استنكار وشجب عربي.
 الحالية.

 30/12/2015الرأي، عمَّان، 
 

 مساعداتها الصحية لالجئين الفلسطينيين في لبنان تقليصنروا" تعتزم و تقرير: "األ  .47
"، لتخفيض األونروات لحق العودة"، توجه وكالة غوث الالجئين "انتقدت منظمة "ثاب: بيروت

 مساعداتها الصحية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعت إلى حملة شعبية لرفض هذه التوجهات.  
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" األونرواوأشارت "ثابت" في تقرير لها اليوم االثنين، أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، إلى أن "
بـ "الجائرة" بحق الالجئين الفلسطينيين مع بداية الصيف الماضي طالت أصدرت قرارات، وصفتها 

المستقبل التعليمي ألبنائهم، وأنها اليوم "تستعد إلصدار قرارات تطال حياتهم الصحية، باإلضافة إلى 
وذكر البيان، أن  خدمات أخرى مثل وقف بدل اإليواء لالجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان".

ونروا"، "تعتزم تطبيق نظام جديد لالستشفاء مع بداية العام المقبل، يتضمن تخفيضا في وكالة "األ
، سوف يصبح 100%المساعدات على الشكل التالي: في الدرجة الثانية التي كانت التغطية فيها 

في  %5في المستشفيات الحكومية،  %15في المستشفيات الخاصة،  %20على المريض دفع 
أي  %60، سوف تصبح %50وفي الدرجة الثانية التي كانت التغطية فيها  مستشفيات الهالل.

 ".%10بتحسن 
" "سوف يحدد عدد العمليات األونرواووفق ذات المصدر، فإنه في الخطة الجديدة المعتمدة من "

عملية في  50عمليات في الشهر، بينما في صيدا  10الباردة لكل منطقة في الشهر، فمثال في صور 
ما سوف يتوقف تغطية أي عملية استشفاء للمجنسين، وسوف يتم استشفائهم فقط على نفقة الشهر. ك

الشهر، فماذا يفعل الفلسطيني الذي ليس له واسطة  15وزارة الصحة، علمًا ان الوزارة ال تغطي بعد 
 ألف مجنس". 22لبنانية. علما أن في صور لدينا 

قبل إدارة "األونروا"، ووصفت هذه السياسة بأنها  ورأت "ثابت" في هذه القرارات تصعيدا خطيرا من
 "عبث بمستقبل الالجئين الفلسطينيين واستخفاف بأرواح وحياة الالجئين".

ودعت "ثابت" جميع شرائح ومكونات الشعب الفلسطيني في لبنان إلى رفض هذا النظام الجديد من 
ونروا مؤخرًا، والمطالبة باستعادة االستشفاء، ورفض كل القرارات التي صدرت عن المفوض العام لأل

 كل الحقوق المنقوصة والتي جاءت على شكل تقليصات.
ورأت "ثابت" أن "السكوت عن هذه القرارات يدفع بوكالة األونروا إلى مزيد من التقليصات والتهرب 

 من مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين للوصول إلى تسوية وشطب حق العودة".
، "دعمها كل أشكال الحراك الشعبي لمواجهة هذه القرارات، ودعت كل مكونات الشعب وأكدت "ثابت"

الفلسطيني وخصوصًا عموم الالجئين للمشاركة الفاعلة في التحركات الشعبية التي يجري التحضير 
واإلعالن عنها في المخيمات الفلسطينية وكافة المناطق اللبنانية، واالستمرار في التحركات 

 لحين استجابة إدارة األونروا لمطالب الالجئين الفلسطينيين المحّقة"، وفق تعبير البيان.وتصعيدها 
 29/12/2015قدس برس، 
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 االحتالل في مواجهات ليلية برصاصإصابة  27 :القدس .48

أفادت مصادر طبية فلسطينية أن ثالثة مواطنين أصيبوا، مساء يوم الثالثاء، برصاص قوات 
 قب اقتحام األخيرة لقرية بيت دقو، شمالي غرب مدينة القدس المحتلة.االحتالل اإلسرائيلي، ع

وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني أن طواقمها ُأبلغت بوجود ثالث إصابات بالرصاص الحي 
 خالل مواجهات اندلعت بين الشّبان الفلسطينيين وقوات االحتالل في قرية بيت دقو.

إلصابات في العين، "وتعامل معها مسعف فلسطيني داخل قرية وبّينت الجمعية الطبية أن إحدى ا
بيت دقو". الفتة النظر إلى أن قوات االحتالل تمنع دخول سيارات اإلسعاف التابعة لها لتقديم 

 العالج لإلصابات ونقلها لمراكز طبية.
والشّبان مواطنًا فلسطينيًا خالل مواجهات اندلعت بين قوات االحتالل  24وفي سياق متصل، أصيب 

وذكرت جمعية الهالل األحمر في بيان لها،  الفلسطينيين في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة.
حالة باالختناق  19أن طواقمها تعاملت مع خمس إصابات بالرصاص المطاطّي، إضافة إلى إصابة 

 جّراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات االحتالل بكثافة.
 29/12/2015قدس برس، 

 
 ثقيل على االقتصاد الفلسطينيعام  2015عام  .49

أفضل حااًل من األوضاع  2015األناضول: لم يكن االقتصاد الفلسطيني في عام   - رام هللا
نسبة في السياسية، حيث شهد مزيدًا من التراجع في أرقام النمو وزيادة في معدل التضخم، وارتفاعا 

 البطالة.
وفق أرقام دائرة اإلحصاء الفلسطيني،  %27.4الة في فلسطين إلى ارتفعت معدالت البط 2015ففي 

في المئة وفق مؤتمر  75، وبلغت نسبة انعدام األمن الغذائي فيه %42.8بينما بلغت في قطاع غزة 
 األمم المتحدة للتجارة والتنمية "األونكتاد".

 30/12/2015القدس العربي، لندن، 
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 ستعرض واقع األسرى في سجون االحتاللت األردنية مجمع النقابات المهنية .51
أكـــد المتحـــدثون فـــي الجلســـة الحواريـــة التـــي أقيمـــت مســـاء االثنـــين فـــي مجمـــع النقابـــات : خليـــل قنـــديل

المهنية تحت عنوان "أسرانا.. يوميات وحقائق" على ضرورة دعم صمود األسرى في سجون االحتالل 
 تهدف إلى كسر إرادتهم.الصهيوني في ظل استمرار الممارسات الصهيونية التي 

وتضــمنت الجلســة الحواريــة التــي نظمتهــا لجنــة "مهندســون مــن أجــل فلســطين والقــدس"، بالتعــاون مــع 
لجنــة الحريــات فــي نقابــة المهندســين األردنيــين، عــدة كلمــات لناشــطين فــي مجــال قضــية األســرى فــي 

 سجون االحتالل، فيما أدارت الجلسة األسيرة المحررة أحالم التميمي.
 30/12/2015 ،سبيل، عم انال

 
 الموساد في صيدا عمالءتفاصيل مثيرة العترافات شبكة  .51

لم يخرج التحقيق االستنطاقي الذي قام به قاضي التحقيق العسكرّي األّول مع المّدعى : لينا فخر الدين
مطر، عن عليهم: السوري رامز السّيد وزوجته اللبنانّية سالم شكر والموّظف في قوات "اليونيفيل هاني 

 وقائع التحقيق األّولي الذي أجرته المديرّية العاّمة لألمن العام فور إلقاء القبض على السّيد وسالم.
واستغرق أمر توقيف مطر الكثير من العوائق لكونه يتمّتع بحصانة دولّية منصوص عليها باالتفاقية 

ح" في هذه القضّية هو العميل لمصلحة الموّقعة بين الدولة اللبنانّية و"اليونيفيل". فيما كان "المفتا
"الموساد" والمسؤول عن تجنيد سوريين يعملون لمصلحة العدّو اإلسرائيلي، اللبنانّي طّنوس الجاّلد، 

 داخل األراضي الفلسطينّية المحتلة. 2000 الذي لم يتّم إلقاء القبض عليه لتواجده منذ الـ
ّنما تّم تكليفه بمراقبة موكب المدير العام لألمن العام  مخّطط السّيد لم يكن استقصائيًا فحسب، وا 

اللواء عباس ابراهيم، والتحضير الغتيال الشيخين ماهر حمود وُصهيب حبلي، ومتابعة تحّركات 
 النائب السابق أسامة سعد، ومراكز "حزب هللا" والجيش اللبناني و"سرايا المقاومة" في مدينة صيدا.

الظني بشأن هذه القضّية متكئًا، باإلضافة إلى االعترافات األولّية  وقد أصدر أبو غيدا، أمس، قراره
 واالستنطاقّية، على "داتا االتصاالت" العائدة للموقوفين والتحويالت المالّية من المشّغل إلى السّيد.

واعتبر قاضي التحقيق العسكرّي األّول فعل المدعى عليهما رامز السيد وسالم شكر من نوع الجناية 
عقوبات، وأصدر مذكرة إلقاء قبض  284معطوفة على المادة  283و 278وص عنها في المادة النص

 عليهما.
عقوبات وأصدر مذكرة  275كما اتهم المدعى عليه طنوس الجالد بالجناية المنصوص عنها بالمادة 

 لعدم توافر عناصرها. 284/ 283و 278إلقاء قبض بحقه، ومنع المحاكمة عنه لجهة المواد 
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 217معطوفة على المادة  278هم المدعى عليه هاني مطر بالجناية المنصوص عنها بالمادة وات
صدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، ومنع المحاكمة عنه لجهة المادتين  عقوبات  283/284عقوبات وا 

 لعدم توافر عناصرهما.
فشاء معلومات يجب أن وهذا يعني أّنه تّم اتهام السّيد وشكر بجرائم االتصال والتعامل مع العدّو،  وا 

 عامًا. 20تبقى سرّية لمصلحة الدولة اللبنانية، لتصل عقوبتهما إلى األشغال الشاقة لمّدة 
أّما الجرائم المسندة إلى مطر، فإّنها محصورة بجرم تسهيل االتصال بالعدّو )ساعد السّيد بالتصوير 

رسال الصور إلى الجالد مع علمه باألمر(، بعد أن تّم منع  المحاكمة عنه بجرم التعامل واالتصال وا 
أشهر إذا ثبت أّن  9سنة. ويمكن تخفيضها إلى أقّل من  15و 3بالعدّو. وتتراوح عقوبة التهمة بين 

النّية غير متوّفرة وأعطي أسبابًا تخفيفية، خصوصًا أنه يتّم التداول أّن الموقوف يعاني من أزمة 
ثه وعدم التعّرف على عائلته أو المكان الموجود فيه، واختالق نفسّية وعقلّية حاّدة متمثلًة بإقالل حدي

 أمور غير حقيقّية.
وبرغم ذلك، ينتظر المعنيون أن يتّم طرد مطر من وظيفته كمحاسب في "اليونيفيل" فور صدور حكم 
اإلدانة وبمعزل عن تفاصيله وبراءته من جرم التعامل، إذ إّن األخير لم يخرق القوانين اللبنانّية 

ّنما قام أيضًا بمخالفة أنظمة "اليونيفيل" واالتفاقيات المرعّية اإلجراء بإدخاله إلى منطقة ف حسب، وا 
 محظورة على غير اللبنانيين مستفيدًا من بطاقة عمله في "اليونيفيل".

 وما يصّعب وضع مطر أيضًا أّن الجاّلد هو شقيق زوجته، وأّنه كان على علم بعمله في "الموساد".
 30/12/2015بيروت،  السفير،

 
 "إسرائيل"كان يخطط الستهداف  القنطار"السياسة الكويتية":  .52

كشفت مصادر استخباراتية غربية، أمس، أن استهداف القيادي في "حزب هللا" سمير القنطار قبل 
نحو أسبوع في ضاحية جرمانا بالقرب من دمشق، جاء على خلفية توافر معلومات دقيقة تشير إلى 

عملية عسكرية خالل أيام تتضمن إطالق قذائف مضادة للدبابات من هضبة الجوالن  نيته تنفيذ
 باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

ونقلت المصادر، عن جهات عسكرية اسرائيلية رفيعة المستوى، قولها إن إسرائيل أعلنت غير مرة في 
ة "خطًا أحمر" يستدعي ردًا الماضي أنها تعتبر إطالق قذائف مضادة للدبابات على أهداف إسرائيلي

شديدًا على الجهة التي تنفذ مثل تلك العملية، مشيرة الى أن تل أبيب ال تستطيع الوقوف مكتوفة 
األيدي هذه المرة بعد ان قام "حزب هللا" في شهر يناير الماضي باستهداف آلية إسرائيلية بقذائف 

 ال جهاد مغنية بغارة في القنيطرة.مضادة للدبابات وقتل جنديين اسرائيليين ردًا على اغتي
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عن المصادر الغربية قولها إنه ال يمكنها تأكيد الرواية اإلسرائيلية، لكنها  "بيروت أوبزرفر"ونقل موقع 
تعتقد أن خشية الدولة العبرية من عملية ضد قواتها في الجوالن دفع بها إلى استهداف مبنى سكني 

 ي تاريخ االعتداءات اإلسرائيلية.قريب من دمشق، في سابقة ال مثيل لها ف
 30/12/2015السياسة، الكويت، 

 
 "إسرائيل"متمسكة برفع حصار غزة لعودة العالقات مع  أنقرةان: السفير التركي في عم   .53

أكـــد الســـفير التركـــي فـــي األردن ســـادات اونـــال دعـــم بـــالده للفلســـطينيين ووحـــدتهم، معتبـــرًا أن : عّمـــان
ة قوميـة بالنسـبة لتركيـا، التـي تبـذل كـل جهـدها لـدعم االعتـراف الـدولي القضية الفلسطينية تمثل "قضـي

الســفير التركــي، خــالل محاضــرة نظمهــا مركــز دراســات وقــال  بفلســطين فــي أوروبــا واألمــم المتحــدة".
الشرق األوسط في العاصمة األردنية عّمان، مساء يوم الثالثاء، تحت عنوان "السياسات التركية تجاه 

 ألوسط"، بحضور شخصيات دبلوماسية وسياسية.األردن والشرق ا
وبّين اونال تمسك تركيا بشروطها، "ال سـيما رفـع الحصـار عـن قطـاع غـزة، فيمـا يتعلـق بإعـادة تـرميم 
العالقة مع إسرائيل"، مشيرًا إلـى أن القضـية الفلسـطينية "يـتم التالعـب بهـا مـن قبـل عـدة أطـراف"، )لـم 

 يسمها(، وفق تصريحاته.
 29/12/2015، قدس برس

 
 مسجد يافا بدعم كويتي تفتتح "الفالح الخيرية" :مخيم جباليا .54

بافتتـاح  أمـساحتفلت جمعية الفالح الخيرية في فلسطين بالتعـاون مـع وزارة األوقـاف والشـؤون الدينيـة 
 مسجد يافا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة والذي جاء بدعم من فاعل خير في الكويت.

 30/12/2015 ،السياسة، الكويت
 

 على "الئحة اإلرهاب"و"حزب هللا"  حماسحركة ترفض إدراج  روسيا .55
أكدت وزارة الخارجية الروسية تطابق مواقف موسكو وواشنطن مبدئيا حول  وكاالت:ال - موسكو

"قائمة التنظيمات اإلرهابية"، مؤكدة أن الجانب الروسي يرفض حتى الحديث عن إدراج "حزب هللا" 
، عن نائب 2015-12-29ونقلت وكالة وكالة "إنترفاكس" الروسية، الثالثاء  و"حماس" ضمن القائمة.

وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله: "تتطابق آراؤنا حول التنظيمات اإلرهابية األساسية، 
  وهي داعش والقاعدة وجبهة النصرة".
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 األمريكيين". وأضاف: "فيما يخص حزب هللا وحماس، فنحن نرفض حتى الحديث عنهما مع
 30/12/2015فلسطين أون الين، 

 
تنصتت على محادثات هاتفية بين مسؤولين إسرائيليين ونواب  المتحدةالواليات : "وول ستريت" .56

 أمريكيين
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثالثاء نقال عن مسؤولين  :اليماني محمد -واشنطن 

لقومي األمريكية تنصتت على محادثات هاتفية بين أمريكيين حاليين وسابقين أن وكالة األمن ا
 مسؤولين إسرائيليين كبار ونواب أمريكيين وجماعات يهودية أمريكية.

وقالت الصحيفة نقال عن مسؤولين لم تذكر اسماءهم إن مسؤولين في البيت األبيض يعتقدون أن 
ة حملة رئيس الوزراء المعلومات التي اعترضت في المحادثات الهاتفية قد تكون مفيدة لمواجه

 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على االتفاق النووي مع إيران.
تنصت وكالة األمن القومي كشف للبيت األبيض كيف سرب نتنياهو ومستشاروه تفاصيل 

يران بعد أن علموا بها من خالل عمليات تجسس إسرائيلية.  المفاوضات بين الواليات المتحدة وا 
ة أن تقارير وكالة األمن القومي اتاحت لمسؤولي إدارة الرئيس باراك أوباما إمعان وذكرت الصحيف

 النظر في الجهود اإلسرائيلية الرامية إلى إثناء الكونجرس عن الموافقة على االتفاق.
وقالت الصحيفة إن السفير اإلسرائيلي لدى الواليات المتحدة رون ديرمر وصف بأنه يدرب جماعات 

ية على حجج الستخدامها مع النواب األمريكيين كما ورد أن مسؤولين إسرائيليين مارسوا يهودية أمريك
 ضغوطا على النواب لمعارضة االتفاق.

وردا على سؤال للتعليق على تقرير الصحيفة قال متحدث باسم مجلس األمن القومي التابع للبيت 
لم يكن هناك أغراضا أمنية وطنية  األبيض "نحن ال نقوم بأي أنشطة مخابرات خارجية للمراقبة ما

 محددة وثابتة. هذا ينطبق على عموم المواطنين وزعماء العالم على حد سواء."
وبعدما كشف المتعاقد السابق بوكالة األمن القومي األمريكية إدوارد سنودن عن عمليات التجسس 

أن الواليات المتحدة ستقلص  2014التي تقوم بها الوكالة أعلن الرئيس أوباما في يناير كانون الثاني 
 تنصتها على زعماء العالم من األصدقاء.

ووضعت قائمة تضم عددا من الشخصيات خارج إطار التنصت األمريكي مثل الرئيس الفرنسي 
فرانسوا أولوند والمستشارة األمريكية أنجيال ميركل. لكن وول ستريت جورنال قالت إن أوباما ظل 

 ى أن ذلك يخدم األمن القومي.يراقب نتنياهو استنادا إل
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وقالت الصحيفة إن حملة الضغط اإلسرائيلية ضد االتفاق النووي اإليراني لم تستغرق وقتا طويال بعد 
أن بلغت ذروتها في الكونجرس حتى أدرك مسؤولو اإلدارة والمخابرات أن وكالة األمن القومي 

ت تعليمات لوكالة األمن القومي وقال تتنصت على مضمون المحادثات مع النواب األمريكيين.
إن االتصاالت المباشرة بين أهداف مخابراتية أجنبية وأعضاء الكونجرس  2011األمريكية في عام 

ينبغي تدميرها عند اعتراضتها. لكن الصحيفة قالت إن مدير وكالة األمن القومي بإمكانه أن يصدر 
وأضافت الصحيفة أنه خالل  ابرات هامة".استثناء إذا قرر أن االتصاالت تحتوي على "معلومات مخ

الحملة اإلسرائيلية في األشهر التي سبقت موافقة الكونجرس على االتفاق في سبتمبر أيلول ازالت 
 وكالة األمن القومي اسماء النواب من تقارير المخابرات وتخلصت من المعلومات الشخصية.

 30/12/2015، وكالة رويترز لألنباء
 

ر أوهام التسوية "السكاكين انتفاضة"و "بيةالهبة الشع"عام  .57  ... وتبخ 
التي اندلعت مطلع تشرين األول « الهبة الشعبية»باسم  2015سيقترن العام : محمد يونس -رام هللا 

 )أكتوبر( إثر تراكمات كبيرة وثقيلة أوصلت الفلسطينيين إلى درجة االنفجار.
السياسي عندما أعادت إسرائيل انتخاب حكومة  ففي هذا العام، دفن الفلسطينيون آخر أوهام الحل

يمين جديدة بقيادة بنيامين نتانياهو الذي طالما تفاخر بأنه عمل كل ما هو ممكن لدفن اتفاق أوسلو. 
وفيه أيضًا، شهدت االعتداءات اإلسرائيلية تحواًل جديدًا أشعر كل فلسطيني أنه معرض إلى تهديد 

الفلسطينية في بيتها في قرية دوما، فقضى ثالثة من أفرادها  وجودي، إذ جرى حرق عائلة الدوابشة
في المئة  60وهم نائمون، فيما بقي الرابع، وهو طفل في الرابعة من عمره، يعالج من حروق طاولت 

من جسده. وفيه أيضًا تحرك المتطرفون اليهود، برعاية وزراء في الحكومة، خطوة كبيرة نحو 
المبارك حيث أخذوا يقتحمونه بصورة شبه يومية، معلنين عن  االستيالء على المسجد األقصى

 في ساحات المسجد.« الهيكل»مشروع كان يمارس في الخفاء، وهو إعادة بناء 
 

 القدس أوال  ثم الخليل
واحتلت مدينتا القدس والخليل قلب الهبة الشعبية، وهو ما يعكس، على نحو كبير، حالة التهديد 

ن المدينتين من المشروع االستيطاني الذي يعمل على إفراغهما من الوجودي التي يعيشها سكا
حالل المستوطنين محلهم.  سكانهما وا 

وتفجرت الهبة الشعبية في القدس، أواًل، وعكست في عنفها حجم الضغط والقمع الكبير الذي تعرض 
 .1967عام  ألف، منذ احتاللها 300إليه سكان المدينة األكبر في فلسطين، والبالغ عدد سكانها 
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وعملت السلطات اإلسرائيلية خالل العقود الخمسة الماضية على تحويل مدينة القدس إلى مجموعة 
من المعازل السكانية المحاصرة وغير القابلة للتوسع، والتي تفتقر إلى الخدمات العامة من مدارس 

إسرائيل في القدس  وطرق وغيرها. وفي مقابل هذه األحياء الفلسطينية المهمشة والمهشمة، أقامت
مستوطنات حديثة تتمتع بكل أشكال الخدمات من مساحات خضراء واسعة، ومراكز شبابية، 

 ومدارس، ومالعب ومناطق مخصصة للتوسع المستقبلي.
مستوطنًا في قلب البلدة القديمة، ليحولوا حياة سكانها إلى جحيم.  850وفي الخليل، زرعت إسرائيل 
لشارع الرئيس الواقع في قلب المدينة أمام الفلسطينيين وخصصه وأغلق الجيش اإلسرائيلي ا

تاجر من مصدر رزقهم المتمثل في محالهم التجارية التي كانت مزدهرة  1500للمستوطنين، حارمًا 
 في هذا الشارع الحيوي الذي يقسم المدينة إلى قسمين.

مي، وعلى العديد من البيوت في المئة من مساحة الحرم اإلبراهي 57كما استولى المستوطنون على 
 والبنايات في البلدة القديمة.

ويتعرض سكان الخليل إلى اعتداءات يومية من المستوطنين الذين يحاولون إفراغ البلدة القديمة من 
سكانها واالستيالء عليها، وبات كل مواطن في البلدة القديمة التي يعيش فيها عشرة آالف فلسطيني 

 أن دوره آت.يشعر بأن وجوده مهدد و 
انتفاضة »أو « االنتفاضة الثالثة»ومع تواصل الهبة الشعبية وتعمقها، أخذ البعض يطلق عليها اسم 

اإلسرائيلية التي سادت  -وأحدثت الهبة الشعبية تحوالت في قواعد العالقة الفلسطينية «. السكاكين
بوفاة الرئيس  2005 التي انتهت عام« انتفاضة األقصى»خالل السنوات العشر األخيرة، عقب 

السابق ياسر عرفات، وانتخاب الرئيس محمود عباس. فللمرة األولى، منذ قدوم الرئيس عباس للحكم، 
سمحت السلطة للمسيرات الشعبية بالوصول إلى نقاط التماس مع قوات االحتالل اإلسرائيلي على 

 مداخل المدن الرئيسة، واالشتباك معها في مواجهات واسعة.
 

 2016عام 
وربما في فترة ما بعده، مدفوعة برغبة الجيل  2016ويتوقع المراقبون أن تستمر الهبة الشعبية عام 

الجديد من الفلسطينيين في الرد واالحتجاج على ممارسات االحتالل، خصوصًا االستيطان والتهويد 
سية جديدة والتمييز العنصري واستهداف المقدسات. ويتوقع بعض المراقبين أن تنشأ اتجاهات سيا

بين األجيال الشابة، بعيدة نسبيًا عن الفصائل التقليدية، بعد أن وصلت مشاريع تلك الفصائل إلى 
 «.مسدودة»طريق يراها الكثير من أبناء هذا الجيل بأنها 
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ويقول مسؤولون في السلطة إنهم عازمون على إعادة النظر في االتفاقات الموقعة مع إسرائيل 
زاء منها، خصوصًا في الشقين األمني واالقتصادي. ويؤكد مساعدو الرئيس والتوقف عن تطبيق أج

، وعلى وقف تطبيق بنود في 2016عباس أنه عازم على وقف التنسيق األمني مع إسرائيل عام 
 االتفاق االقتصادي ال تتناسب مع المصالح الفلسطينية.

، «دولة فلسطين»لطة الفلسطينية باسم وتعد السلطة أيضًا لتغيير الوثائق الداخلية واستبدال اسم الس
 خصوصًا على جوازات السفر وبطاقات الهوية وشهادات الميالد وغيرها.

، ومن 2016وبموازاة ذلك، تعد القيادة السياسية لتقديم سلسلة مشاريع قرارات إلى مجلس األمن عام 
لدولية للشعب الفلسطيني، أهمها مشروع قرار يطالب بإنهاء االحتالل، وآخر يطالب بتوفير الحماية ا

 وثالث يطالب إسرائيل بوقف فوري لالستيطان في أراضي دولة فلسطين وغيرها.
ويقول مسؤولون في السلطة إنها ستواصل، في السنة الجديدة، مطالبة برلمانات وحكومات دول 

 .1967العالم المختلفة، خصوصًا أميركا، باالعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 
محاوالت غربية عديدة الحتواء الهبة الشعبية عبر إعادة إحياء العملية السياسية، آخرها  وأخفقت

محاولة أجراها وزير الخارجية األميركي جون كيري. ويقول سياسيون ومراقبون، بينهم معاونون 
سيكون تاريخًا فاصاًل بين  2015للرئيس عباس، إن تاريخ األول من تشرين الثاني )أكتوبر( عام 

رحلتين، مرحلة العملية السياسية القديمة التي فشلت تمامًا في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في م
 الحرية واالستقالل، ومرحلة جديدة من المبكر التكهن بطبيعتها.

 30/12/2015الحياة، لندن، 
 

 ... إلى أين؟2016 إسرائيل .58
 أحمد فؤاد أنور 

ة تل أبيب برئاسة بنيامين نتانياهو، باتت عاجزة بل يجد المراقب لحصاد العام المنصرم، أن حكوم
ومفضوحة أمام الرأي العام اإلسرائيلي، لفشلها في قمع االنتفاضة، وفي تشكيل ائتالف حكومي 
مستقر، حيث تكررت التباديل والتوافيق للترضية وتجاوز األزمات، ومع هذا استمرت تهديدات 

كررة، وأحدثها الصادر من آرييه درعي احتجاجًا على أعضاء االئتالف الحكومي باالنسحاب منه مت
 الفشل في إيجاد حلول لتحسين أوضاع الفقراء.

، تهديد قطاعات خدمية 2016ويزيد من تفاقم األوضاع التي قد تفرض نفسها على الجميع في مطلع 
زعيم مؤثرة باإلضراب، األمر الذي يعني شّل حركة المجتمع في ظل أفق مسدود، نظرًا الى كون 

في المئة  4المعارضة بوجي هيرتسوغ ال يحظى بثقة غالبية الرأي العام اإلسرائيلي، الى درجة أن 
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فقط ممن أجري عليهم استطالع في نهاية العام الحالي عبَّروا عن رضاهم الكبير عن مستوى األداء، 
 في المئة أن تقييمهم أداء زعيم المعارضة بين سيي إلى متوسط! 76بينما أكد 

يمكن القول إن الضغط االقتصادي على المجتمع اإلسرائيلي تزايد في شكل مطرد، بعد زيادة و 
موازنات األمن، وضخ مزيد من األموال على حمالت "غسيل السمعة" التي تسعى إلى التصّدي 
النتقادات متكررة من رسميين في دول أوروبية، وتعاطف إعالمي أميركي خجول وروسي ظاهر مع 

 طيني، ما جعل عشرات اآلالف ينضمون إلى الفقراء القدامى في إسرائيل سنويًا.الحق الفلس
أيضًا، البحث عن حل  2016ومن المتوقع أن تتفاقم في  2015ومن المستجدات التي برزت في 

سياسي، ولو كان مبنيًا على "تنازالت" للفلسطينيين للخروج من شبح إنهاك "مجتمع المهاجرين 
ودفعه إلى النزوح العكسي استجابة لموجة "الحنين إلى الجذور" البادية في ألسباب اقتصادية"، 

ثيوبية، ما يعكس عدم القدرة  كتابات عدد من أشهر األدباء من أصول روسية وعراقية ومصرية وا 
على االندماج حتى بعد مرور أكثر من ستين عامًا على بعض األدباء في إسرائيل )حالة الكاتب 

 ي ميخائيل، مثاًل(.العراقي األصل سام
وفي السياق ذاته، سيؤثر في جهود إسرائيل في العام الجديد لتحسين أوضاعها الداخلية وصورتها 
الخارجية، واستمرار تصعيدها في القدس والذي دفعت ثمنه وال تزال عبر المقاطعة األكاديمية 

عن التصويت في األمم  ومقاطعة منتجات المستوطنات في دول عدة مؤثرة من العالم الغربي، فضالً 
المتحدة والمحافل الدولية، بجانب تنظيم جهود دولية شعبية ضد عتاة المستوطنين، كما في حالة 
منظمة "عطيرت كوهانيم"، التي تعلن صراحة عن نّيتها رفع نسبة اليهود كي يصبحوا الغالبية بين 

دس الشرقية استجابة لضغط الرأي سكان القدس الشرقية، ما مكَّن تأجيل إخالء بعض المنازل في الق
 العام العالمي.

كما تم التعبير عن انكماش إسرائيلي في هذا الصدد، من خالل مطالبة أصوات إسرائيلية على غرار 
المحلل السياسي إيلي كلوتشتاين، بتجميد محاوالت الحكومة اإلسرائيلية تغيير الوضع الراهن في 

 طنات حتى تمر عاصفة الغضب الحالية.القدس وتخفيض مستوى البناء في المستو 
العالقة مع أميركا ستكون المفتاح والضابط إلى حّد كبير الستيعاب السيناريوات المقبلة، فقد بات 
واضحًا أن الثمن الباهظ الذي تدفعه الواليات المتحدة والغرب من خلفها لحماية إسرائيل، لم تعد تل 

العربي تفّتت والجيشان السوري والعراقي ومن قبلهما الليبي لم  أبيب تقّدم مقابله خدمات جليلة، فالعالم
يعد لهم وجود يمثل خطرًا، واالنكفاء على المشكالت الداخلية أصبح سمة مميزة للنشاط العربي، ما 
يقلل من أهمية الدور والخدمات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة. وهو ما سينعكس بالضرورة على 

 .2016لممارسة الفعلية للرئيس المقبل للواليات المتحدة في وعود المرشحين وا
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أما العالقة مع إيران، فحصد منها نتانياهو الكثير، واستطاع من خالل الترويج للخطر اإليراني 
المزعوم أن يبقى في مقعده لسنوات. بالتدريج يّتضح للمراقب أن التهديد والوعيد لم يخرجا أبدًا إلى 

ا كانا مجرد غبار متعمد الهدف منه إتاحة الوقت أمام إيران الستكمال برامجها حيز التنفيذ، وأنهم
وقدراتها النووية على حساب العرب. فهل سيغدو التعاون العلني أمرًا محتمًا في العام المقبل، وهل 

 ستتكشف االتفاقات غير المكتوبة في التفاهم النووي مع الغرب في شأن الموقف من إسرائيل 
د العالقات مع مصر بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجد أن الجانبين ملتزمان وعلى صعي

اتفاق السالم، بل تكررت بوادر ُحسن النية المحسوبة من الجانب المصري، حيث لم تعترض القاهرة 
وات على زيارة البابا تواضروس القدس، وأعلنت القيادة السياسية قبل ذلك أنها ستدعم مسيرة السالم بق

حفظ سالم في حال قيام دولة فلسطينية، لكْن تعيق تنامي العالقة في االتجاه الصحيح أطماع قديمة 
 جديدة في سيناء.

الخالصة، هي أن الخالفات الداخلية في إسرائيل من جانب، وتضافر الجهود لتحقيق مصالحة 
للوعي بدوره في المنطقة  فلسطينية واالستفادة من الخبرة التفاوضية المصرية وعودة الدب الروسي

من ناحية أخرى، يمكن أن تغّير خريطة التوازنات في شكل دراماتيكي حتى ولو استمر نتانياهو الذي 
يرتكن إلى حّد بعيد على ضعف منافسيه وترويج األساطير حول عداء إيران إلسرائيل وتشويه بل 

 ومصادرة التاريخ الحقيقي للمنطقة.
 30/12/2015الحياة، لندن، 

 
 في مركزية القضية الفلسطينية .59

 ساري عرابي
لم تكن مركزية القضية الفلسطينية ذات إشكال كبير عربًيا على مستوى الخطاب، بما في ذلك 
األنظمة الرسمية العربية، بما فيها األنظمة التي وصفت في حقبة التصنيف اإليديولوجي باألنظمة 

ة الفعلية من القضية الفلسطينية طوال ما انصرم الرجعية، بصرف النظر عن طبيعة المواقف العربي
ن اتخذت السجاالت العربية في ذلك الحين، وتحديًدا بين القوى التي وسمت  من عمر هذه القضية، وا 
نفسها بالتقدمية، منحى خاًصا في ترتيب األولويات لم يكن لينفي مركزية القضية الفلسطينية في 

لعربية، أو ُقدمت هي على الوحدة العربية، في نمط من التفكير النتيجة، سواء ُقدمت عليها الوحدة ا
الميكانيكي الذي ال يلحظ حجم التعقيد والتشابك بين القضيتين، أو بينهما وبين المشكالت الخاصة 

 بكل قطر عربي.
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فيما بعد أيًضا لم تحظ هذه الموضوعة باالستشكال، ألنها فقدت مكانها أساًسا في الخطابات العربية، 
ع انهيار الناصرية، وتراجع مكانة األنظمة القومية العربية، والتي تلقت ضربتها القاضية الفعلية مع م

حرب الخليج الثانية، وتحول األولويات المحلية نحو التسليم بأولويات الدولة القطرية بأنظمتها 
نية الفلسطينية في الخارج، الملتحقة نهائًيا باإلرادة الغربية، ولكن رافق ذلك وتاله انهيار الحركة الوط

والذي بدأ تدريجًيا مع الحقبة الساداتية التي جّردت الوجود الفلسطيني في لبنان من مظلته الناصرية، 
ثم في خروج مصر الفعلي من الصراع، ثم مع الحرب العراقية اإليرانية التي خلقت اصطفافات جديدة 

 عّوض فيه العراق عن خروج مصر من الصراع.إقليمية وطائفية، وأخّلت بالتوازن الّنسبي الذي 
ظّل النظام السوري وحده تقريًبا من يضّمن القضية الفلسطينية في خطابه وسياساته، وبصرف النظر 
عن أسبابه وصدقّيته، فإّنه منح مقولة مركزية القضية الفلسطينية حضوًرا متجدًدا، بين أخذ ورّد، وال 

يتغطى النظام وحلفاؤه اإليرانيون وتوابعهم بالقضية الفلسطينية سيما بعد الثورة السورية، فمن جهة 
 لتمرير سياساتهم، وفي المقابل تجري مراقبة مواقف الفصائل الفلسطينية من الموضوع السوري بدقة.

من هنا عادت مقولة مركزية القضية الفلسطينية للحضور، بدوافع ونوايا مختلفة، بين من يعتقد أنها 
نهاء ما يراه حروب تدمير ذاتي، وبين من يستخدمها ألغراض انتهازية في تسويق السبيل الوحيد إل

سقاط خصومه، وبين من يريد نفي مركزيتها تماًما لحجة استخدامها المدّمر من طرف  سياساته وا 
خصومه، وفي هذا السياق ولدت سجاالت ال معنى لها في المفاضلة بين الدماء والقضايا ومستوى 

حشية، وأولوية اإلنسان على األرض، وما إلى ذلك، فهذه السجاالت كلها وحين حسمها، المعاناة والو 
 ال تعني بالضرورة انتفاء مركزية القضية الفلسطينية.

تكمن المشكلة في تلك السجاالت والتصورات المتعارضة حول موقع القضية الفلسطينية من العرب، 
طالبهم بعدم التدخل وبين من يطالبهم بالتدخل(، إما ودور الفلسطينيين إزاء قضايا العرب )بين من ي

في فصل القضايا عن بعضها، أو في عدم إدراك موقع القضية الفلسطينية المادي والمباشر بالنسبة 
للقضايا العربية، ودور العرب الضروري تجاه القضية الفلسطينية، أو في عدم إدراك السياقات التي 

 تضع القضايا في موقعها الصحيح.
هنا، وحين الحديث عن السياقات، فإنه ال يمكن الحديث عن قضايا عربية لحوحة ودامية، إال في 
السنوات الخمس األخيرة، فبالرغم من أن كل أشكال الظلم التي اقترفتها األنظمة العربية، وكل أشكال 

بالمعني  الفشل التي سقطت فيها، كان ينبغي أن تتحول إلى قضايا، فإنها لم تتحول إلى قضايا
الفعلي، أي من جهة تحولها إلى صراع داخلي واسع، إال في السنوات األخيرة، بينما مضى على 
عمر القضية الفلسطينية مئة عام، ولكن من جهة أخرى، فإن أسباب الثورة في جوهرها ال ينبغي أن 

ن وعوداتها تقوم على فشل األنظمة، بل على فشل الدولة القطرية العربية في اإلجابة على أي م
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سواء تلك المتعلقة بنهضة الدولة "الوطنية" أو المتعلقة بحّل القضية الفلسطينية، وهو األمر الذي 
يحيل إلى إعادة النظر في هذه الدولة واتخاذ الموقف الصحيح من القضية الفلسطينية، وليس في 

ى الهزيمة اآلنية للثورات تكرار الفشل. وعدم إدراك جوهر المشكلة هو واحد من األسباب التي أدت إل
 العربية حتى اآلن.

لقد بدأت المأساة الفلسطينية في طورها الثاني، أي مع قيام الكيان الصهيوني، بالتزامن مع استقالل 
الدول العربية، وتخّلق وطنيات مستحدثة تتنكر لسياق القضية، وكأن استحداث هذه الوطنيات كان 

طين في قلب األمة، ولذلك فإن الفلسطيني الذي لجأ بعد العام ضرورة لزرع الكيان الصهيوني في فلس
إلى ما كان باألمس أرضه وبلده، وجد نفسه أجنبًيا على هذه األرض، والتي لم تكن حتى العام  1948
سوى وحدات إدراية متداخلة تابعة للدولة العثمانية، وفوق ذلك فإن الدول العربية المستحدثة  1917

، ال الفلسطيني 1967و 1948ارية هي التي هزمت في كل من نكبتي العامين وفق الحدود االستعم
 الذي لم  يملك أي شكل من أشكال البنى الدوالتية أبًدا.

وألن المقاومة الفلسطينية تتعارض مع أولويات أو مصالح الدول المستحدثة استعمارًيا، فإن تلك 
ضياع فلسطين في النكبتين، ولكنها أيًضا  الدول لم تكتف فقط بالتنكر لمسؤوليتها التاريخية عن

حاصرت مقاومته وحاربتها حينما كانت على أرضها، وحاصرتها حتى حينما كانت على األرض 
ذا كانت المسؤولية  الفلسطينية، وال تزال، )دون أن يعني هذا براءة الفلسطيني من األخطاء(، وا 

، فإنها مسألة حّية بالنسبة للفلسطينيين، كما العربية عن ضياع فلسطين مسألة تاريخية بالنسبة للعرب
أنَّ مقاومة فلسطينية فاعلة ومنجزة ال يمكن أن تتحقق إال بإسناد وتغطية من البالد العربية المحيطة، 
وهو ما يخلق مركزية فلسطينية بالضرورة، ويحّتم واجًبا عربًيا إزاءها، وليس في هذا أي نزعة نرجسية 

 ية للدم الفلسطيني.فلسطينية أو نزعة تفضيل
في هذا السياق يبدو االستعمار حاضًرا بقوة، فالحال الراهن، القضية الفلسطينية ودول التجزئة بشكلها 
الحالي ووجود نخب سياسية محكومة بالسقف االستعماري ومستجيبة الشتراطاته لضمان بقائها، بما 

هو في جانب منه نتيجة للحظة استعمارية في ذلك تعطيل اإلرادة والقدرة على بناء دولة وطنية قوية؛ 
لم تنته، ما يترتب عليه تداخل القضايا العربية بمضامينها المتعددة )حريات، تنمية، ديمقراطية، 
مشاركة، عدالة اجتماعية.. الخ( مع الموقف من االستعمار عموًما، وتجليه المكثف داخل أرضنا 

 العربية في الكيان الصهيوني خصوًصا.
خرى، ال يمكننا كعرب استكشاف أخطائنا الذاتية، وتطوير نموذجنا الخاص، وتحديد من جهة أ

خياراتنا في أنظمتنا االجتماعية والسياسية ووحدتنا كعرب ومسلمين، إال بتجريد العامل االستعماري، 
نظرية وما بتصفيته ال بإنكاره، وهذا ابتداء، أًيا كان البلد العربي، وهو ما يجعل كثيًرا من النقاشات ال
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ينبني عليها من صراعات، والبحث عن مشكالتنا وحلولنا في تاريخنا أو في حضارة غيرنا، مفترقة 
إلى حد ما عن المشكلة الواقعية، وهي االستعمار الذي يحول دون قدرتنا على التحديد الصحيح 

 والحّر لعيوبنا أو لخياراتنا.
ن بفلسطين، أي في مصر وسوريا، ببعديه الغربي وواقعًيا يتضح العامل االستعماري في ألصق ثورتي

العام والصهيوني الخاص، سواء في االنقالب في مصر، أو في إطالة أمد االحتراب السوري، بما 
يضمن أمن ومستقبل الكيان الصهيوني، وبما يستنفد المقدرات العربية وبالتالي كبح أي نهضة عربية 

ذين البلدين، وبهذا ال يمكن للثورات العربية أن تنجز محتملة، ومنع اإلسالميين من حكم أي من ه
مطالبها حًقا، حتى لو أسقطت أنظمتها، دون التحرر من االستعمار ذاتًيا وتصفية الكيان الصهيوني 
موضوعًيا، فال مصر هي تركيا، وال سوريا هي ماليزيا أو كوريا الجنوبية أو اليابان.. هنا عرب 

ا قلب العالم العربي، وبالتالي قلب العالم اإلسالمي، وبالتالي إمكانية مسلمون، وهنا "إسرائيل".. هن
 استئناف النهوض اإلسالمي من جديد.

ال يدور هذا النقاش حول األولويات العملية، أي أيهما أسبق تحرير فلسطين أم التخلص من أنظمة 
يفترض انفصال الموضوعين،  القهر واالستبداد والتبعية، فالمسألة ليست بهذا الشكل الميكانيكي الذي

، فاألمة اآلن 1948باإلضافة إلى أن الظرف ال يحتمل هكذا سؤال سبق طرحه من بعد نكبة العام 
في حالة ثورات فعلية ال افتراضية، ال تبقي مكاًنا لهكذا سؤال افتراضي، فثمة قضية فلسطينية، وثمة 

القضية الفلسطينية والقضايا العربية، قضايا عربية دامية، وثمة ترابط عضوي تاريخي وراهن بين 
فالدور األساسي للفلسطينيين، ومنهم الحركة اإلسالمية، يتمثل في الصمود على الثغر الفلسطيني، 
والمساهمة في تحرير العرب من االستعمار بقتال العدو الصهيوني وتجديد الوعي العربي باستمرار 

وذلك كجزء من مشروع تحرري عربي، يتضمن  بخطورة الوجود الصهيوني على القضايا العربية،
أولويات متساوية منها الوعي بالعامل االستعماري في التخلف العربي الراهن بما فيه من أنظمة قهر 
واستبداد، وأولوية الكرامة اآلدمية وحرية اإلنسان، ودون أن تشكل الحسابات الخاصة بأي من 

 ضايا األخرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.القضايا خطًرا استراتيجًيا على غيرها من الق
 29/12/2015، "21موقع "عربي 

 

 ال تقودها حكومة االنتفاضة في المقاومة.. .61
 عصام عدوان د.

حراكات الشعوب عادة ال ترضي الحكومات. حسابات الحكومة غالبًا تختلف وربما تعارض حسابات 
و المفترض، بينما حراكات الشعوب في العادة الشعب. الحكومة تضبطها أنظمة وقوانين، أو هكذا ه
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تكون متمردة على األنظمة والقوانين، وهي تتحرك خارج سياق القانون. الوضع الطبيعي ألي 
انتفاضة أو حراك شعبي أال تقوده الحكومة، حتى ولو قيل إنها حكومة مقاومة، فهذا ليس مجالها، 

 وال اختصاصها، وال يتناسب مع طبيعتها ومهامها.
في االنتفاضات السابقة للشعب الفلسطيني منذ االحتالل البريطاني وحتى اآلن لم يكن هناك دور 
إيجابي لصالح االنتفاضة ألي حكومة سواء حكومة احتالل أو حكومة وطنية، والذين يتوقعون من 

م شيئًا النتفاضة القدس هم مجرد واه مين، وما مثلهم الحكومة القائمة باألمر الواقع في رام هللا أن تقدِّّ
 إال كمن يزرع في البحر.

االنتفاضة بحاجة ماّسة، وعاجلة لقيادة مركزية تنبثق عنها قيادات ال مركزية في كل نواحي فلسطين. 
يكون الصدام بين  –وفي لحظة ما تقررها الحكومة  –بالتأكيد ليس هذا مجال الحكومة، بل ربما 
وبين الشعب المنتفض. ولذلك لم يكن مسَتغربًا أن تلجأ  الحكومة المرتبطة بالعدو ارتباطًا عضويًا،

حكومة رام هللا إلى فض مسيرة فصائلية في رام هللا، فهي تعبِّر من خالل هذا الفعل عن طبيعتها 
 وتقوم بالمهام الموكلة إليها وفق اتفاقيات سابقة مع العدو.

ت جهازًا من أجهزة السلطة عكس منظمة التحرير الفلسطينية اندمجت في السلطة الفلسطينية وأصبح
ما هو مفتَرض. ووفق التزامات منظمة التحرير التي وّقعت عليها في أوسلو وأخواتها، فإن المنظمة 
أصبحت جهازًا سلطويًا ال يمكنه أن يقف إلى جانب، أو يدعم، أو يقود انتفاضة شعب يطلب حقوقه 

ب. ما ينطبق على سلوك الحكومات تجاه شعوبها ينطبق أيضًا على سلوك منظمة  من العدو المغتصِّ
ن اللهاث وراء قيام منظمة التحرير بقيادة االنتفاضة كمن  التحرير الفلسطينية تجاه انتفاضة شعبها. وا 

 يجري وراء سراب، وما هو ببالغ الماء فيه.
فهو  الفصائل الفلسطينية في موقفها من االنتفاضة فريقان، فريق قيَّد نفسه بمواقف منظمة التحرير

غير قادر وال مؤهل ألن يتحرك خارج إرادتها، وفريق آخر يمتلك الجرأة ولديه القدرة ليتحرك خارج 
حسابات منظمة التحرير وسلطتها، ربما بعضهم متردد، لكنه لو أراد فإنه يستطيع، وبالتالي هو 

 بحاجة لعملية شد تجذبه نحو الخيار الشعبي وتصرفه عن الخيار السلطوي.
الفصائل، التي هي خارج منظمة التحرير، أن تحمل الراية وأن تسعى الستقطاب أكبر  إن بمقدور

عدد من الفصائل الفلسطينية حولها وحول االنتفاضة، وهي قادرة على ذلك على أرضية التأليف 
والتوفيق، وتقديم بعض التنازالت غير المبدئية، ولكنها تنازالت ميدانية يتطلبها الحراك الشعبي 

 ر على مساحة الجغرافية الفلسطينية. المنتش
وكلما كان تشكيل هذه القيادة الشعبية لالنتفاضة أقرب كلما منحنا االنتفاضة روحًا تسري فيها 
لسنوات طوال، وجنبناها محاوالت القوى السلطوية إلجهاضها. ومن كان يسعى لوحدة الشعب 
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ما رفعته حركة فتح ووضعته شرطًا ألي الفلسطيني فإن شعار "اللقاء فوق أرض المعركة" الذي لطال
وحدة وطنية، يصبح شعارًا ضروريًا للمرحلة، نأمل أن يلتزم به الكل الفلسطيني وأال تشذ عنه حركة 

 فتح.
 29/12/2015، فلسطين أون الين
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ين، ُدعي جمهور المستوطنين إلى حساب للنفس. ومدققو حسابات مرة أخرى، مثلما بعد اغتيال راب
النفس سيكتشفون بان المشبوهين بالقتل في دوما ورفاقهم الذين يرقصون على الدم هم حفنة فتيان 
مهملين تساقطوا من جهاز التعليم الديني. فالحاخامون، بمن فيهم األكثر تزمتا الستيطان البالد، 

ن فيهم قادة "يشع" على أجيالهم، ليسوا مذنبين في شيء. فالمسؤولية ملقاة والمتفرغون الهامون، بم
على مصلحة الرفاه االجتماعي، وليست بأي حال على االيديولوجيا والممارسة لجمهور المستوطنين 

 الديني الوطني.
تعبير عن هذا الفهم وجدته في مقال نشر في مستهل ملحق "ديوكان" السبوعية "مكور ريشون". 

كاتب اورلي غولديكلينغ، نائبة محرر الصحيفة، تشرح بانه "خالفا الدعاءات اليسار، ففي أساس ال
التجند الظاهر في صالح معتقلي دوما ال يوجد أي تأييد للقتل، بل صعوبة حقيقية لالعتراف بان 

ولد من اليهود يمكنهم أن يرتكبوا فعلة صادمة كهذه. كما أن نظريات المؤامرة حول قتل رابين لم ت
 التأييد للفعلة، بل من صعوبة قبول امكانية أن يقتل اليهودي يهوديا".

القومي يجدون صعوبة في أن يهضموا فكرة  –ما هو السبب في أن الناس من دوائر اليمين الديني 
أن اليهودي يمكنه أن يرتكب فعلة فظيعة، بينما الناس من خارج معسكرهم ال يجدون صعوبة في أن 

أن اليهود أيضا يمكنهم أن يرتكبوا أفعاال نكراء  الفرق ينبع من غرور االوائل، من  يعترفوا في
صورتهم الذاتية، من ثقتهم التامة في جودة قيمهم وفي قدرتهم على تصميم أوالدهم على صورتهم. 
الصعوبة التي تصفها الصحافية ليست ثورة أخالقية على القتل، بل نموذجا لـلتقسيم الوظيفي، نسيت 

 أن غايتها هي اخفاء التناقض بين الواقع وبين الصورة الذاتية.
لو توجهت إلى مكتب مجاور لمكتبها، مكتب محرر الصحيفة، لكانت التقت وجها لوجه بأحد كاتبي 
"التنظيم السري اليهودي" الذي قتل ثالثة طالب فلسطينيين، اصاب عشرات، تآمر لتفجير باصات 

 الحرم. في شرقي القدس والمساجد على 
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حجاي سيغال، محرر صحيفتها، وزئيف حفير "زمبيش" االسطوري، المستثمر المتفاني للمستوطنات 
في المناطق المحتلة، هما من رجال التنظيم السري وقد حبسوا لزمن قصير جدا. عليها أن تسأل 

 صادمة.محررها، اذا كان هو أيضا يعتقد بان اليهود ال يمكنهم ان يرتكبوا مثل هذه الفعلة ال
ولو انها راجعت معطيات االستطالعات، لتبين لها بان نصف من يصفون أنفسهم يمينيين ال 
يصدقون بان يغئال عمير قتل رابين، نحو الربع يعتقدون بانه ليس هو القاتل وربع آخر ال يعرفون 

 )استطالع أجراه معهد البحوث "بانلز بوليتكس"(. 
ة متواصلة، صعوبة ال شفاء لها، لالعتراف بان اليهود يبدو أن لجموع رجال اليمين ثمة صعوب

يمكنهم أن يقتلوا يهوديا، رغم ان ما ال يقل عن يهوديين، بينما القاتل الجماعي بارو، غولدشتاين 
قتلوا عربا في عمليات من نوع "تدفيع الثمن". ال، الن إدارة حسابات النفس الجنائية ال يمكنها ان 

االسهم وال المراقب الداخلي المرتشي. مراقب خارجي فقط يمكنه أن  تدير ذاك الذي خدع أصحاب
 يفعل ذلك.

المراقب الخارجي سيتبين أن المشبوهين بالقتل في دوما هم شبان مستقيمي التفكير وتبسيطيين، لم 
يفهموا لماذا مسموح االعالن عن كل أراضي الجمهور في المناطق المحتلة كأرض للمحتلين، ولماذا 

لسطو على االراضي الخاصة للفلسطينيين، ولماذا مسموح الصدام مع السلطات في مسموح ا
الحاالت النادرة التي تمارس فيها قوة القانون، ولماذا مسموح سرقة االموال من الصندوق العام ونقلها 
بآالعيب مختلفة ومتنوعة إلى المستوطنين، ولماذا مسموح مضايقة الفالحين الفلسطينيين وابعادهم 

ن اراضيهم المجاورة السيجة بلدات اليهود، ولماذا تهمل الشرطة في القبض على مبيدي زرعهم، ع
ولكن محظور السير لعدة خطى سريعة  –ولماذا يسمح للحاخامين وطالبهم ان يروجوا للعنصرية 

 اخرى في المسار الذي رسمه معلموهم.
 29/12/2015يديعوت 
 30/12/2015القدس العربي، لندن، 
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