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 "إسرائيل"يستعدون لمعركة قادمة مع  من القسام الفعشرات اآل :حماس .1

الف من عناصر كتائب عشرات اآل أن األربعاءمساء  اكد قيادي في حركة حماس: أ ف ب -غزة 
عن  اإلفراج أن، مشددا على إسرائيلالقسام الجناح العسكري للحركة يستعدون لمعركة قادمة مع 

 أحدوقال مشير المصري خالل حفل تأبين لعبد الرحمن المباشر  لدى الحركة. أولويةيشكل  األسرى
الف من رجال القسام "عشرات اآل أنبانهيار نفق قبل يومين القادة الميدانيين في القسام الذي قتل 

 بكل قوة للمعركة القادمة مع العدو". لإلعدادوتحتها  األرضيعملون ليل نهار فوق 
 وحيفا ويافا وصفد تزلزل كيان العدو". أبيبمعركة يريدها القسام ستكون في قلب تل  أيوتابع "
كان واحدا من "خمسة قادة ميدانيين شهداء ساهموا  "المباشر" أنكتائب القسام في بيان  وأعلنت

 اإلفراجسره" التي استمرت خمس سنوات قبل أجلعاد شاليط طوال فترة  اإلسرائيليباحتجاز الجندي 
لم يأت من فراغ ومن صنع  اإلنجاز" أنوقال المصري  .2011عام  إسرائيلعنه في عملية تبادل مع 

 سيصنع الثانية في القريب العاجل". األولى األحرار( وفاء األسرىصفقة )تبادل 
 أالعلى العدو  الثوابت في قاموسنا، وأوليمقدسة  األسرىقضية  أنيدرك  أن"على العدو  وأضاف

 صفقة قادمة وال يراهن على الزمن". أييتهرب من استحقاقات 
 31/12/2015القدس العربي، لندن، 

 

 تضامنًا مع شهداء االنتفاضة السنة الجديدة تمنع االحتفاالت بر س الفلسطينيةغزة: الشرطة  .2
أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة منع إقامة احتفاالت برأس السنة : "الحياة"، أ ف ب -غزة 

الجديدة في المطاعم والفنادق والمقاهي للحفاظ على "القيم والتقاليد الدينية" وتضامنًا مع "الشهداء" في 
طق باسم الشرطة أيمن البطنيجي إن "وزارة الداخلية ومديرية الشرطة لم وقال النا "انتفاضة القدس".

تمنح أي تصريح ألي جهة سواء مطاعم أو فنادق أو صاالت إلقامة حفالت بمناسبة نهاية العام" 
في ليلة رأس السنة، مبينًا أن عددًا من هذه المطاعم والفنادق تقدمت "فعليًا" للشرطة للحصول على 

 ه الحفالت.إذن بإقامة هذ
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وشدد على أن هذا المنع من "أجل الحد قدر المستطاع من أية مظاهر تتنافى مع عادتنا وتقليدنا 
وقيمنا وتعاليم ديننا الحنيف وتضامنًا مع أسر شهداء انتفاضة القدس" في إشارة إلى الهجمات التي 

ة أشهر. وتابع: "نستهجن ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ ثالث
إقدام البعض إلقامة حفالت برأس السنة في ظل ما يعانيه من ظروف صعبة وحصار خانق وارتقاء 

  العديد من الشهداء في االنتفاضة".

وقال البطنيجي إن الشرطة "تحمي وتحافظ على ممتلكات وأموال وأعراض شعبنا"، مضيفًا إن 
 الت اإلخوة المسيحيين في أعيادهم قبل يومين في قطاع غزة"."الشرطة وفرت الحماية واألمن الحتفا

 31/12/2015الحياة، لندن،  

 

 األوضاع في األراضي الفلسطينية  وسام "القالدة الكبرى" ويبحث معه السعوديةيقلد ملك  عباس .3
 سلمان محمود عباس، خالل زيارته للسعودية، الملك السعوديقلد الرئيس : ياسر الشاذلي -الرياض 

وسام القالدة الكبرى، الذي يعد أعلى وسام في بالده، تقديرًا واحترامًا للملك وللمواقف  ،بن عبدالعزيز
عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين  عباسعبر ، و السعودية تجاه فلسطين قضيًة وشعباً 

لسفير الفلسطيني لدى وأوضح ا على دعم المملكة الدائم لفلسطين وشعبها ونصرة قضيتهم العادلة.
الفلسطينية تأتي في إطار  -المملكة باسم عبدهللا اآلغا في اتصال مع "الحياة" أن "القمة السعودية 

التشاور المستمر بين القيادة في البلدين، وخصوصًا في ظل التصعيد الدائم والمستمر من الجانب 
 قات السالم أو مبادرة السالم العربية".اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم التزامه بنود اتفا

وأشار اآلغا إلى أن "أبو مازن استعرض خالل اللقاء التحرك الدولي والنجاحات التي حققتها القضية 
الفلسطينية في االعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى ما تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من 

ميتة لتهويد القدس، وسلوك المستوطنين تجاه تنكيل وقتل وبطش ونسف وتدمير ومحاوالت مست
  الشعب الفلسطيني".

وقال إن "عباس شدد على استمرار توجه القيادة الفلسطينية نحو السالم، وتمسكها بمبادرة السالم 
العربية، رغم عدم تجاوب إسرائيل بالتوجه نحو السالم، كما طرح خالل اللقاء خطر محاوالت 

مسجد األقصى"، مضيفًا أن "عباس ناقش مع الملك سلمان مشكلة مواجهة االعتداء المستمرة على ال
 اإلرهاب، الذي يشكل خطرًا على الجميع".

  31/12/2015الحياة، لندن، 
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 االحتالل قائد بجيش النار على إلطالقهسنوات  عشرفلسطينية تسجن شرطي  محكمة": واال"موقع  .4
اري، إن محكمة عسكرية في رام هللا قضت بالسجن لمدة زعم موقع واال العبري اإلخب: القدس المحتلة

الشاقة على شرطي فلسطيني أدين بإطالق النار على سيارة قائد سّرية  األشغالعشرة أعوام مع 
في سخاروف، آوطبقا لمراسل الموقع العبري في الضفة الغربية  بجيش االحتالل قبل نحو شهر.

ينيين وقيادات الفصائل فإن الشرطي أطلق النار على الذي يجري مقابالت دورية مع مسؤولين فلسط
عاما( سلم  12وكان الشرطي الفلسطيني محمد ماهر حامد ) الضابط اإلسرائيلي قرب بلدة سلواد.

 الفلسطينية عقب الحادث. األمنية لألجهزةنفسه 
 30/12/2015، وكالة سما اإلخبارية

 
 ن " هو  خطر مشاريع االستيطا1 بو ليلى: مشروع "إي  .5

النائب قيس عبد الكريم )أبو ليلى( نائب األمين العام للجبهة  : عدّ فادي أبو سعدى -رام هللا 
الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حكومة االحتالل تواصل سياسة التحدي للعالم أجمع من خالل 

نية في وحدة استيطا 3,200مخططاتها االستيطانية التي كان آخرها التعاقد مع شركة تخطيط إلقامة 
وقال أبو ليلى إن حكومة االحتالل  " الواقعة قرب القدس المحتلة.1المنطقة المعروفة باسم "إي 

" من أجل تكريس فكرة مشروعها 1عادت من جديد للحديث عن المخطط االستيطاني المعروف بـ "إي
 الضفة. أوصالاالستيطاني الكبير بالسيطرة على كامل محيط القدس المحتلة وتقطيع 

" االستيطاني يعتبر من أخطر المشاريع التي نفذها االحتالل، واعتبرها 1ضاف إن مخطط "إي وأ
خطا أحمر بالنسبة للشعب الفلسطيني والعالم أجمع كون هذا المخطط يفصل جنوب الضفة الغربية 

 عن شمالها ومحاولة إسرائيلية لإلحكام طوقها وسيطرتها على مدينة القدس المحتلة.
  31/12/2015، لندن، القدس العربي

 
 على الشعن الفلسطيني ةقاسي تكان 2015وا ل  بو يوسف: سنة  .6

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "عام : نادية سعد الدين -عمان
كان قاسيًا على الشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من جرائم االحتالل المتواترة بالقتل  2015
كيل والتهويد وهدم المنازل ومصادرة األراضي واالستيطان واالنتهاكات المتواترة ضد المقدسات والتن

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "العدوان اإلسرائيلي قد  الدينية، اإلسالمية والمسيحية".
"، مؤكدًا أكتوبر الماضي بهدف قمع االنتفاضة الشعبية ضده /تكثف منذ بداية شهر تشرين الثاني

 بأن "األولوية الفلسطينية في العام الجديد يجب أن تتحدد بإنهاء االحتالل".
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وأوضح بأن "سلطات االحتالل ماضية في تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، مما يتطلب 
من الفصائل والقوى لالنتفاضة من أجل استمرارها  واإلسنادتعزيز الصمود الوطني وااللتفاف والدعم 

 يق أهداف إنهاء االحتالل والتحرير وتقرير المصير وحق العودة".لتحق
وحدد أبو يوسف "ثالث ركائز أساسية مفصلية تحتاج من القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ مسارات 

 متزامنة واضحة وسريعة بشأنها، لبث بصيص من أمل للشعب الفلسطيني".
ضة ومواصلة كفاح ونضال الشعب الفلسطيني وأكد ضرورة "سرعة إنهاء االنقسام، الحتضان االنتفا

ضد االحتالل، مما يستوجب إنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وعدم إعطاء المزيد من الوقت 
 لالحتالل لممارسة عدوانه وتثبيت الوقائع المغايرة على األرض".

  31/12/2015الغد، عّمان، 
 
 الشعبية وتطويرها النتفاضة شعبية شاملةالتفاف الجمعي حول الهبة تيسير خالد يدعو إلى  .7

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المكتب السياسي : نادية سعد الدين -عمان
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إلى "االلتفاف الجمعي حول الهبة الشعبية، واالنخراط 

بية شاملة، وتسليحها ببرنامج سياسي وطني يقوم على في فعالياتها وتعزيزها وتطويرها النتفاضة شع
وأكد، في تصريح أمس، ضرورة "تطبيق قرارات المجلس المركزي واللجنة  فك االرتباط مع االحتالل".

التنفيذية ردا على مخططات االحتالل االستيطانية، وذلك باتجاه وقف التنسيق األمني مع االحتالل 
عادة النظر بالعالقات السياس  ية واالقتصادية معه".وا 

وأشار إلى أهمية "حمل ملفات االنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة إلى مجلس 
األمن، مثل ملفات االستيطان وجدار الفصل العنصري والحصار والعقوبات الجماعية المفروضة 

يلها إلى مشاريع قرارات الميدانية، وذلك من أجل تحو  واإلعداماتعلى قطاع غزة وجرائم القتل 
 مطروحة باستمرار على جدول أعمال المجلس، حتى لو استخدمت اإلدارة األميركية الفيتو لتعطيلها".

  31/12/2015الغد، عّمان، 
 
 يستند إلى مغالطاتعمر زايد  تسليما من بلغاري "إسرائيل"طلن : بلغاريالدى  السفير الفلسطيني .8

الجالية لدى بلغاريا، أحمد المذبوح، لدى استقباله وفدًا من أبناء أوضح سفير دولة فلسطين : صوفيا
في مقر السفارة، اليوم األربعاء، أن طلب إسرائيل من السلطات القضائية البلغارية تسليم  الفلسطينية

المواطن عمر نايف حسن زايد يستند إلى مغالطات مقصودة ويعتبر المواطن زايد فار من العدالة، 
االدعاء غير صحيح ألن قضية زايد ليست جنائية بل قضية مقاومة لالحتالل، عدا  مؤكدا أن هذا
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عن كونه عضوا في أحد التنظيمات الفلسطينية، وبناء على ذلك ال يحق إلسرائيل استعمال االتفاقّية 
 ، والتي تنظم عمليات تسليم مطلوبين في قضايا جنائّية.1967األوروبية التي انضمت إليها منذ عام 

عبر عن رفضه للبيان الذي صدر عن الجبهة الشعبية بخصوص هذه القضية، وأكد أنه ال يمكن و 
تسليم أي مواطن فلسطيني لسلطات االحتالل، وأّن السفارة تقوم بما يمليه عليها الواجب الوطني 

 .واألمنيعلى الصعيد الدبلوماسي والسياسي القانوني  واإلنساني
 30/12/2015، موقع الحياة الجديدة، رام هللا

 

 قيد الدراسة رفح الف ائل لحل  زمة معبر  مبادرةحماس:  .9
إسماعيل رضوان، الذي تحدث  د. أعلنت حركة حماس على لسان القيادي :أشرف الهور -غزة 

لـ"القدس العربي"، أن مبادرة الفصائل الفلسطينية لتشغيل معبر رفح المغلق، ال تزال "محل دراسة" 
رامي  .كومة التوافق الفلسطينية ترحيبها بهذه المبادرة، وتشكيل لجنة برئاسة دوذلك بعد أن أعلنت ح

 الحمد هللا رئيس الوزارة، لدراسة األفكار.
وقال رضوان حين سألته عن موقف حماس من مبادرة الفصائل الفلسطينية لحل أزمة المعبر، إن 

اقتراح لحل األزمة القائمة بشأن  هذه المبادرة "ال تزال محل دراسة لدى حركة حماس". وأكد أن أي
المعبر، يجب أن يكون "واقعيا وعمليا، ويعمق الشراكة والتوافق". وأشار إلى أنه "من غير المنطق أن 

 يتم انتقاء ملف من الملفات دون األخرى" وكان بذلك يقصد ملفات المصالحة.
، وطرحتها على حركتي وكانت خمسة فصائل فلسطينية صاغت مبادرة لحل أزمة معبر رفح المغلق

فتح وحماس وحكومة التوافق، لتكون مقدمة لفتح المعبر باالتفاق مع الجانب المصري الذي يقوم من 
 جهته بإغالق هذا المعبر الحدودي.

 31/12/2015القدس العربي، لندن، 
 
 بالمبادرة الف ائلية الخا ة بمعبر رفحيثمن ترحين حكومة التوافق  جميل مزهر .11

ثمن جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  :الهورأشرف  -غزة 
إعالن حكومة التوافق الوطني الترحيب بالمبادرة الفصائلية الخاصة بمعبر رفح. واعتبر أن قرار 
حكومة التوافق تشكيل لجنة برئاسة رامي الحمد هللا رئيس الوزراء لمتابعة هذه المبادرة، "خطوة 

 فتح الباب أمام معالجة جذرية ألزمة معبر رفح التي يعاني منها أهالي قطاع غزة".إيجابية ت
وأكد مزهر في تصريح صحافي أن هذا الموقف من المبادرة من شأنه إفساح المجال أمام مصر 

 إلعادة فتح المعبر وتشغليه بشكل طبيعي.
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كن، واستثمار مفاعيل هذه ودعا رئيس الوزراء واللجنة المكلفة للحضور إلى غزة بأسرع وقت مم
المبادرة والقرار الحكومي باتجاه التنفيذ الفعلي والسريع لها، معتبرا أن ذلك "يفتح الباب أمام التقارب 

 الوطني بما يخدم مصلحة المواطنين ويحل مشاكلهم وأزماتهم المعيشية الخانقة".
نهاء وشدد مزهر على ضرورة تفعيل الفصائل لدورها الضاغط باتجاه حل أز  مات المواطنين، وا 

االنقسام بكافة أشكاله وتداعياته، معتبرا أن ذلك هو "أقل الواجب الوطني المنتظر من هذه الفصائل 
والقوى". وأكد كذلك أنه ال يمكن قبول مراوحة هذه األزمة في مكانها في الوقت الذي يعاني فيه آالف 

 المواطنين من تبعاتها.
 31/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 جثامين الشهداء يخدم االحتالل تشريحالّرشق: منع  .11

قال عّزت الّرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "إنَّ َمْن يمنع أهالي الشهداء ِمن : الدوحة
تشريح جثامين أبنائهم بعد تسّلمها من االحتالل يشارك في التسّتر على جرائم االحتالل ويخدمه في 

وأّكد الّرشق في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، "أنَّ أغلب الشهداء قتلوا  التنّصل من المسؤولية!".
بدم بارد أو أجهز عليهم وهم أحياء، وبالتالي فإّن عدم تشريح الجثامين، يغّيب الحقيقة التي تجّرم 

ودعا الّرشق "السلطة الفلسطينية إلى عدم الّرضوخ لشروط االحتالل في  القتلة وُتسهم في محاكمتهم".
 الم الجثامين، كما دعا المؤسسات الحقوقية إلى توثيق جرائم االحتالل لمحاكمة القتلة".است

يذكر أنَّ عدًدا من عوائل شهداء "انتفاضة القدس" مّمن تسلموا جثامين أبنائهم مؤخًرا "تعّرضوا 
ة، لضغوطات من أطراف فلسطينية رسمية من أجل عدم تشريح الجثامين، ودفنها وفق إجراءات مقيَّد

 كما أفادت بذلك مصادر حقوقية فلسطينية.
 30/12/2015قدس برس، 

 
 حية لم تمت ناجاءت لتذكر العالم بأن قضيت القدسانتفاضة : مجلس االستشاري في فتحبالعضو  .12

استأنف عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، اقتحامهم للمسجد : نادية سعد الدين - انعمّ 
 مغاربة، تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.األقصى المبارك، من جهة باب ال

من جانبه، اعتبر عضو المجلس االستشاري لحركة "فتح" اللواء الحاّج خالد مسمار إن "االنتهاكات 
اإلسرائيلية المتواترة ضّد المقدسات الدينية، السيما المسجد األقصى المبارك، تؤشر لخطر تصعيد 

وقال، لـ"الغد"، إن "تصريحات نتنياهو األخيرة ال تنفصل  المقبلة".عدوان االحتالل القادم في المرحلة 
عن محاوالت االحتالل المتكررة إلحكام السيطرة على األقصى وتثبيت التقسيم الزماني فيه، والعمل 
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على تقسيمه مكانيًا"، وذلك في ظل "ضعف الدعم العربي اإلسالمي للقدس المحتلة خاصة، وللقضية 
وأوضح مسمار بأن "جلسة المجلس لن تعقد قبل شهر آذار )مارس( أو نيسان  .الفلسطينية عامة"
 ، وذلك بسبب عدم انتهاء اللجنة التحضيرية من أعمالها حتى اآلن".2016)إبريل( من عام 

وأشار إلى أن "اللجنة اجتمعت سابقًا ودعت كل من حركتي "حماس" و"الجهاد اإلسالمي" لحضور 
قد االجتماع خارج األراضي المحتلة، مثل عّمان أو القاهرة، حتى يتمكنا االجتماعات، وقد طلبتا ع

الموشك على الرحيل كان ( 2015)إن "العام وأضاف  من الحضور، وقد يتم بحث ذلك قريبًا".
عصيبًا على الشعب الفلسطيني، السيما إزاء مراوحة المكان في موضوع المصالحة، بدون وجود 

اء إنجازها قريبًا، مع استبعاد حدوث انفراجة في المسار التفاوضي مؤشرات إيجابية تلوح في فض
 المجمد".

ورأى، في حديث لـ"الغد"، أن "العام الجديد سيحسم قضايا كثيرة، ال تتعلق فقط بالجانب الفلسطيني 
نما تشمل األمة العربية اإلسالمية أيضًا، وسط مشهد األحداث والمتغيرات الجارية في المنطقة".  وا 

تبر أن "استالم الشبان الفلسطينيين، وهم من الجيل الذي ولد في غالبيته ما بعد اتفاق "أوسلو" واع
(، زمام مبادرة التحرك ضد عدوان االحتالل، بعيدًا عن أي تنظيم أو فصيل معين، جاء في 1993)

ميركي ظل ضعف الدعم العربي اإلسالمي للقضية الفلسطينية، والتجاهل الدولي لها، واالنحياز األ
واعتبر أن "انتفاضة الشبان جاءت لتذكير العالم بأن قضيته حية ونابضة لم  المفتوح لالحتالل". 

 تمت، وإلعالن غضبه من كل ما يجري في الداخل، وعلى المستويات العربية واإلقليمية والدولية".
 31/12/2015الغد، عمان، 

 
 : تجميد جثامين الشهداء جريمة تنكيل وحشي"الشعبية" .13

وصفت الجبهة الشعبية، يوم األربعاء، قيام االحتالل بتجميد جثامين الشهداء بطريقة تحولها : غزة
لقوالب من الثلج قبل تسليمها لذويهم بشكٍل يتعذر معه دفنهم، أنه "جريمة تنكيل وحشي بالجثامين، 

 تخطت كل الحدود واألخالق، حتى تلك التي تحكم حاالت الصراع والحرب".
هة في بيان لها المؤسسات الدولية وخاصة الصليب األحمر إلى فضح هذه الجريمة غير ودعت الجب

المسبوقة، الفتًة إلى أن إصرار االحتالل على إجبار أهالي الشهداء على دفنهم فور التسليم دون 
إعطاء أي فرصة لتشريحها طبيًا يحمل شبهة إخفائه لجريمة سرقة أعضاء من أجساد الشهداء 

 ه سبق وأن مارس جرائم من هذا النوع.خصوصًا وأن
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وأكدت الجبهة على أن المواثيق واألعراف الدولية تؤكد على ضرورة احترام كرامة الشهداء، وحق  
دفنهم بطريقة الئقة، مشيدًة بالموقف "الشجاع" والد الشهيد محمد عليان برفض استالم جثمان نجله 

 بهذه الطريقة وحسب الشروط اإلسرائيلية.
 30/12/2015القدس، القدس،  حيفة موقع 

 
 فتح تتهم حماس بمنعها من إقامة حفل االنطالقة وسط غزة .14

اتهمت الهيئة القيادة العليا لحركة فتح في قطاع غزة، حركة حماس بمنعها من  :أشرف الهور - غزة
 إقامة احتفال بذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية في المنطقة الوسطى بالقطاع.

 أبو سمهدانة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، في بيان صحافي، إن هذا المنع يدل وقال عبد هللا
على أن حماس "مستمرة في تعزيز االنقسام وتجذيره". وتابع القول "حركة فتح هي كبرى الحركات 
الفلسطينية، وهي من عبدت الطريق للكفاح المسلح وأرست قواعد الوحدة الوطنية عندما أعلنت أن 

كل البنادق على ساحة الصراع الرئيسية في مواجهة االحتالل". وأضاف أنها أعلنت من خالل ملتقى 
مسيرتها ورغم العثرات الكثيرة التي وضعت أمام الثورة الفلسطينية أن "أي بوصلة ال تشير إلى 
فلسطين بوصلة مشبوهة". وكانت حركة فتح في المنطقة الوسطى في قطاع غزة، قد أنهت 

لتنظيم احتفال انطالقة الحركة الذي كان من المقرر إقامته في ملعب الشهيد محمد  استعداداتها
الدرة، وأنه تم توزيع الدعوات، قبل أن تبلغ أجهزة األمن في غزة التابعة لحماس، قيادة فتح في 

 المنطقة الوسطى بقرار منعها تنظيم هذا االحتفال.
 31/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 النطالقتها في مدينة غزة 51للمشاركة في إيقاد شعلة الذكرى الب  ريها فتح تدعو منا .15

دعت الهيئة القيادية العليا لفتح في القطاع، جماهير الشعب الفلسطيني وكوادر  :أشرف الهور - غزة
النطالقتها وانطالقة الثورة  51وناشطي وأعضاء الحركة كافة، للمشاركة في إيقاد شعلة الذكرى الـ 

 نية، اليوم الخميس، عند الساعة الرابعة عصرا، في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة.الفلسطي
وكان إبراهيم أبو النجا، أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة قال لـ "القدس 

نها 51العربي"، إن حركته لن تقيم هذا العام مهرجانا جماهيريا مركزيا في ذكرى انطالقتها الـ  ، وا 
فضلت عدم التقدم بطلب إذن إلقامة المهرجان لقيادة حركة حماس، لعلمهم المسبق بالنتيجة التي 
ستقود للرفض، كما األعوام الماضية. وتشهد العالقات بين فتح وحماس في هذه األوقات توترا، مع 
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عام الماضي، تفاقم الخالف بين الطرفين حول عمل حكومة التوافق التي شكلت برضا الحركتين ال
 وفي ظل خالفهم على تطبيق اتفاق المصالحة.

 31/12/2015القدس العربي، لندن، 
 
 نشر  ورة جديدة لشاليطتالقسام" " .16

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صورة جديدة للجندي : غزة
، أنه 30/12مقتضب، مساء األربعاء وذكر القسام في بيان  فترة أسره. خاللالصهيوني جلعاد شاليط 

"استمرارًا لما سمح بنشره حول عملية احتجاز شاليط، تقرر عرض صورة تنشر ألول مرة يظهر فيها 
 الشهيد عبد الرحمن المباشر مع الجندي شاليط"، عبر الموقع اإللكتروني.

الذي سيقام مساء  وخرج عرض عسكري يحمل الصورة التي نشرها موقع القسام، تمهيدا لحفل التأبين
وكانت القسام أعلنت عن أسماء عدد من الشهداء الذي شاركوا في احتجاز الجندي الصهيوني  اليوم.

 "جلعاد شاليط" طوال فترة أسره.
 30/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لنا لألبدلنا وسيظل  اإلبراهيمينتنياهو: الحرم  .17

 االحـــتالل فـــي افتتــــاح جلســـة الحكومـــة صـــباح يــــوم صـــرح رئــــيس حكومـــة :ترجمـــة خاصـــة -رام هللا 
آالف سـنة  4هنـا منـذ  إننـا، اإلبراهيمـي: "نقـول لمـن يحـاول اقتالعنـا مـن الحـرم ، قائالً 30/12األربعاء 

 بد، ولن تتمكنوا من اقتالعنا".وسنظل هنا لأل
تعـّرض لهـا  المصـابين المـدعو غينـادي كوفمـان، نتيجـة الجـروح التـي أحـدوجاء ذلك تعقيبا علـى وفـاة 

 في الخليل قبل نحو شهر. اإلبراهيميبالقرب من الحرم 
 30/12/2015موقع  حيفة القدس، القدس، 

 
  نه لم تعد هناك فائدة ".. إالداعشب"إلثناء الناس عن االنضمام ل كبيراً  جهداً  يون قرا: بذلت  .18

 اإلسـرائيلية،الحكومـة الذي يشغل منصب نائب وزير في  ،اعتاد أيوب قرا: محمد عبد العال -القدس 
الــذين ســافروا لالنضــمام إلــى صــفوف مقــاتلي  48فلســطينيي أن يقــوم بــدور الوســيط غيــر الرســمي مــع 

 والعراق. ةفي سوري اإلسالميةتنظيم الدولة 
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واعتــاد قــرا فــي مفاوضــات ســرية عــن طريـــق أقــارب ووســطاء أن يعــرض علــى هــؤالء فرصــة صـــدور 
وتعـاونوا مـع األجهـزة األمنيـة وسـاعدوا فـي ردع  "إسـرائيل"إلـى  أحكام مخففـة بالسـجن علـيهم إذا عـادوا

 وذلك بالتبرؤ عالنية من التنظيم. اإلسالميةاآلخرين الذين يسعون للقتال في صفوف الدولة 
غير أن قرا لم يعد يتحلى بالقدر نفسه مـن اللـين مـع  وقال إن نحو ستة من المتطوعين قبلوا العرض.

فـــي البدايـــة واتهـــام  بعـــد أن كـــان محـــدوداً  "إســـرائيل"الدولـــة اإلســـالمية فـــي تزايـــد عـــدد المتعـــاطفين مـــع 
وقــال لرويتــرز فــي مقابلــة "اعتــدت أن أبــذل  ."إســرائيل"الــبعض بمحاولــة تشــكيل خاليــا مســلحة داخــل 

وأضــاف  إلثنــاء النـاس عــن االنضــمام لـداعش. لكننــي أقــول اآلن أنـه لــم تعــد هنـاك فائــدة." كبيــراً  جهـداً 
زالوا يريدون الذهاب فقـد  ما -والوضع على ما هو عليه واألخطار شديدة الوضوح للجميع-"إذا كانوا 

 ."فعلياً  فات أوان إنقاذهم وأصبح األمر تذكرة ذهاب فقط لهم. أصبح الطريق مسدوداً 
 30/12/2015، وكالة رويترز لألنباء

 
  عضاء كنيست يطالبون بالحفاظ على استقالل التعليم الديني .19

 األربعــاءمســاء يــوم  اإلســرائيليطلــب أعضــاء مــن الكتــل الدينيــة فــي الكنيســت  :اة الجديــدةترجمــة الحيــ
رئيس  إنالسابعة  اإلسرائيليةوقالت القناة  ."إسرائيل"بالحفاظ على استقالل التعليم الديني اليهودي في 
التعلـيم  ءإبقـانفتـالي بينيـت الضـرورة علـى  اإلسـرائيليحزب شاس أرييـه درعـي بحـث مـع وزيـر التعلـيم 

 اليهودي مستقل، وعدم التدخل الحكومي في محتوى المناهج التعليمية.
 30/12/2015موقع  حيفة الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حاخام إسرائيلي يدعو لحرق المساجد والكنائس في القدس .21

المحتلـة دعا الحاخام اإلسـرائيلي بينتسكوبتشـين إلـى حـرق المسـاجد والكنـائس فـي مدينـة القـدس : )وام(
لتقــويض حركــة غيــر اليهــود فــي المدينــة، وزعــم فــي لقــاء تلفزيــوني علــى القنــاة اإلســرائيلية الثانيــة "أن 
الوجود المسيحي في القدس غير مرحب به وهذا مـا يجـب أن تترجمـه ممارسـاتنا وأفعالنـا"، مشـيرًا إلـى 

يـل أمـام انتشـارها فـي أن المسيحية "ضرب من ضروب الوثنية" وهو ما يوجب محاربتهـا ووضـع العراق
 القدس وأمام الممارسات الدينية المتعلقة بالديانة المسيحية في المدينة.

يذكر أن كوبتشين يرأس منظمة "الهافا" اليمينية المتطرفـة والمتهمـة بحـرق ثـالث كنـائس مسـيحية فـي 
 ينة.القدس، وتوجيه اإلهانات لقساوسة الكنائس ومالحقتهم والتضييق على تحركاتهم في المد
 31/12/2015، الخليج، الشارقة
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 دبلوماسييها علم سنغافورة غطاء طاولة  حداستخدام  إثرتعتذر  "إسرائيل" .21
الخمــيس اعتــذارا اثــر "تصــرف مؤســف" اقــدم عليــه دبلوماســي  "إســرائيل")أ ف ب(: قــدمت  - ســنغافورة

الدولـة كغطـاء طاولـة -، علم هـذه المدينـةاألعالمصغير في سفارتها في سنغافورة باستخدامه، بحسب 
"صـــدمت عنـــدما بلغهـــا  إنهـــافـــي ســـنغافورة فـــي بيـــان  اإلســـرائيليةوقالـــت الســـفارة  حفلـــة خاصـــة. إثنـــاء

 طاقمها وهي تعرب عن اعتذارها الصادق". أفرادصغار  أحدعليه  أقدمالتصرف المؤسف الذي 
محليـة قالـت  أعـالمولم يوضح البيان ماهية التصرف الـذي ارتكبـه الدبلوماسـي المخطـك، لكـن وسـائل 

تلقــي الشــرطة بالغــا يفيــد بــأن  أثــرلــديها  اإلســرائيليوزارة الخارجيــة الســنغافورية اســتدعت الســفير  إن
 استخدم علم الدولة غطاء طاولة. إسرائيلياً  دبلوماسياً 

 مســلكياً  إجــراء"امــر باتخـاذ  اإلسـرائيليةالمفـتش العــام فـي وزارة الخارجيــة  إنفـان بيانهــا  وأكـدت الســفارة
 بحق" الدبلوماسي المخطك. شديداً 

 استخدام علم سنغافورة جريمة خطرة". إساءة" أن، مؤكدة اإلسرائيليورحبت الخارجية السنغافورية باالعتذار 
 31/12/2015القدس العربي، لندن، 

 

 لمركزه : حزن الليكود يقر إجراء انتخابات تمهيدية مبكرة ويختار رئيساً "إسرائيل" .22
اء مركز حزب الليكود اليميني اقتراح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بتبكيـر تبّنى أعضبترا: 

االنتخابــات التمهيديــة لزعامــة الحــزب، األمــر الــذي يــرجح كفتــه للفــوز برئاســة الحــزب مــن جديــد وعلــى 
 على األقل، في ظل غياب مرشحين بارزين آخرين. 2023األرجح سيضمن هذا الموقع لنفسه حتى 

في عددها الصادر أمس انه يتوقع أن تجـري االنتخابـات التمهيديـة  أحرونوتت صحيفة يديعوت وقال
المقبـل، كمـا أقـر أعضـاء مركـز حـزب الليكـود. وقـد  23/2/2015على زعامة حزب الليكود الحاكم فـي 

نــه أو  أن نتنيــاهو يخشــى علــى موقعــه، خصوصــاً  إلــىيشــير تبكيــر االنتخابــات التمهيديــة فــي الليكــود 
 (.120عضو كنيست )من أصل  61رأس ائتالف حكومي ضيق مكّون من يت

وهذا االئتالف الهش يشكل مصدر قلق كبير لـرئيس الـوزراء اإلسـرائيلي الـذي يواجـه معارضـة داخليـة 
أيضا داخل الحزب، ومن أبرز الشخصـيات التـي تهـدد نتنيـاهو وزيـر الداخليـة السـابق جـدعون سـاعر 

الصــاعدة فــي حــزب الليكــود، والــذي اســتقال مــن العمــل السياســي ودارت الــذي يعتبــر مــن أبــرز الوجــوه 
 شائعات حول احتمال منافسته لرئيس الوزراء اإلسرائيلي على زعامة حزب الليكود. 

 عضو حقهم بـاقتراع رئـيس للمركـز، 3600من أعضاء مركز الليكود البالغ عددهم نحو  %82ومارس نحو 
 النتخاب رئيس للحزب يشارك كافة أعضاء الحزب المسجلين.أن في االنتخابات التمهيدية  علماً 
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لمركـز الحـزب،  في غضون ذلك اختير وزير الرفاه االجتماعي حايم كاتس المقرب من نتنيـاهو رئيسـاً 
المتحـدة.  األمـمفـي  لــ"إسرائيل" ليستبدل الوزير السابق داني دانون في المنصب والذي تم تعيينه سـفيراً 

فقــط علـى رئـيس االئــتالف الحكـومي عضـو الكنيســت  صـوتاً  250ت بفـارق وتغلـب كـاتس فـي التصــوي
 تساحي هنغبي، وعضو الكنيست دودي أمساليم ونائب الوزير يارون مازوز.

وقــال كــاتس عقــب فــوزه "باشــر حــزب الليكــود بعمليــة اســتفاقة ومــن هنــا سنمضــي ونعــزز قوتنــا، ســنتكتل 
وم جديد سـنقوم بترتيـب أوراق المركـز ونقويـه ونعمـل الحزب والحفاظ على إسرائيل... غدا ي إنجاح ألجل

 على رص صفوف الفروع مركز الحزب هو قلب الحركة والقوة التي تقودها لإلنجازات والنجاح".
ويعتبر اختيار كاتس لرئاسة مركز الليكود والذي يضم الناشـطين المركـزيين فـي الحـزب، عمليـا نصـرا 

نتنيـاهو. وكـان نتنيـاهو قـد علـل تقـديم االنتخابـات التمهيديـة لنتنياهو نفسه، حيـث يعتبـر كـاتس حليفـا ل
طـرأ أي شـيء ووجـدنا أنفسـنا وسـط سـيناريو انتخابــات  إذابقولـه "نريـد أن نكـون جـاهزين ألي سـيناريو 

 عضوا فقط". 61سنكون مستعدين فنحن في ائتالف من 
 31/12/2015الدستور، عّمان،   

 
 ب"داعش"المنضمين ل 48"الشاباك": هناك تزايد بعدد فلسطيني  .23

وديــع عــواودة: يبــدي الجهــاز األمنــي اإلســرائيلي قلقــا متزايــدا مــن تصــاعد عــدد فلســطينيي  -الناصــرة 
 الداخل خاصة من منطقة النقب المنضمين لتنظيم الدولة.

بكـر البغـدادي، وهـو يهـدد  أبـويأتي ذلك على خلفية تسـجيل صـوتي، يسـمع فيـه صـوت زعـيم التنظـيم 
ت ضد "اليهود في فلسطين". وبموازاة تحسب وترقب عمليات مـن الجـوالن وسـيناء يخشـى بتنفيذ عمليا

جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك" مـن إمكانيـة قيـام "داعـش" بتفعيـل خاليـا مـن المـواطنين العـرب 
 في إسرائيل لتنفيذ عمليات.

لمقاومة اإلسالمية "حماس" ويرتفع منسوب القلق بعدما كشف في األسبوع الماضي عن خلية لحركة ا
في القدس المحتلة أعدت لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل. ومن بين المعتقلين شبان فلسـطينيون 

 أبــومــن طرفــي الخــط األخضــر يشــتبه بــأنهم تطوعــوا لتنفيــذ عمليــات استشــهادية. ومــن هــؤالء فهــدي 
الـذي اعتـرف بأنـه  48داخـل أراضـي ( عاما )شاب من سكان بلدة حـورة البدويـة فـي النقـب 19 القيعان

القيعـان  أبـوسيارة مفخخـة إلـى إسـرائيل. وحسـب "الشـاباك"، فقـد قـال  أووافق على إدخال حزام ناسف 
خـــالل التحقيـــق معـــه إنـــه إلـــى جانـــب نشـــاطه فـــي حمـــاس، فإنـــه يـــدعم "داعـــش"، بـــل كـــان ناشـــطا فـــي 

 تنظيمات سلفية عملت في حورة. 
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األمنيـة عـاموس هارئيـل أن مخـاوف "الشـاباك" مبـررة فـي ظـل الحقيقـة ويرى المعلق الخبيـر فـي الشـؤون 
ان شابين، مواطنين في إسرائيل مستعدان لتنفيذ عمليات. ولتوضيح التطـور المقلـق يسـتذكر هارئيـل أنـه 
ــ "النشـاط اإلرهـابي"، ضـالعة  خالل فترة االنتفاضة الثانيـة، كانـت غالبيـة المـواطنين العـرب الـذين أدينـوا ب

 يخاطروا بتنفيذ عمليات بأنفسهم. أنعدة استشهاديين خاصة بنقلهم إلى أهدافهم، دون في مسا
لكن العامين األخيرين كشفا عن ظاهرة جديدة تتمثل باستعداد شباب من فلسـطينيي الـداخل للتضـحية 

 40بــالنفس بــدوافع دينيــة وقوميــة. فبحســب معطيــات إســرائيلية رســمية التحــق بتنظــيم الدولــة أكثــر مــن 
با فلسطينيا من الداخل إضافة لخاليا نائمة تعتبرها إسرائيل أعشاشا" من شأنها أن تفّرخ المزيـد مـن شا

الناشطين. تزامن ذلك مع تفاقم التوتر بين اإلسرائيليين والفلسطينيين نتيجة االعتداءات على األقصى 
نتقــال هــذه مــن االحتــواء والحــرب علــى غــزة وازديــاد الكراهيــة، والتطــرف القــومي والــديني فــي إســرائيل وا

 (.%17لالستعداء في محاولة السيطرة على المواطنين الفلسطينيين فيها )
 31/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 "دقية والكاميرانالب" الجندي اإلسرائيلي سيتزود من اليوم ف اعدًا بسالحينالجيش اإلسرائيلي:  .24

ــد الرنتيســي -رام هللا  لــرد علــى النقــاط التــي تســجلها الكــاميرا "المحايــدة" فــي خطــوة بــدت يائســة، ل: محمـ
لصالح الشعب الفلسطيني "الضحية"، في ساحات المواجهة بين المتظاهرين وجنود االحتالل، المدججين 
بـــالموت مـــن أصـــابعهم حتـــى أخمـــص قـــدميهم، وتنقلهـــا إلـــى مختلـــف أرجـــاء الكـــون، لجـــأت قيـــادة جـــيش 

ي هــذه المواجهــات، بكــاميرات تلفزيونيــة، إلــى جانــب البنــادق، االحــتالل، قبــل أيــام، إلــى تزويــد جنودهــا فــ
لتصوير ما أسمته بـ"االستفزازات واالعتداءات التي يتعرضون لها من قبل متظاهرين فلسطينيين"، لتنقلها 

 تاليًا إلى وسائل اإلعالم العالمية، الباحثة عن الصورة األكثر درامية في هذه المواجهة.
الـــت فـــي بيـــان لهـــا، حـــول هـــذه الخطـــوة: "يعتقـــد )جـــيش الـــدفاع( أن اســـتخدام وزارة جـــيش االحـــتالل، ق

وســائل التصــوير مــن الجانــب الفلســطيني، يشــوه جنودنــا، ويظهــرهم بمظهــر المعتــدي، حيــث يعرضــهم 
 معتمرين الخوذ والستر الواقية، ويطلقون النار على راشقي الحجارة من األطفال"!!.

ت اللتقاط صور لشبان فلسطينيين، يرشقون قواتها بالحجارة، أو وزودت قيادة الجيش، جنودها بتعليما
يهاجمونهــــا بالســــكاكين، وأوضــــحت فــــي بيانهــــا، أن الجنــــدي اإلســــرائيلي ســــيتزود مــــن اليــــوم فصــــاعدًا 

 دقية والكاميرا.نبسالحين، الب
 31/12/2015الدستور، عّمان،   
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 عالقة فتاة يهودية بشان عربي تستبعد من المنهاج رواية تتحدث عن اإلسرائيلية"المعارف"  .25
ذكــــرت صــــحيفة "هــــهرتس" فــــي عــــددها الصــــادر اليــــوم الخمــــيس، أن وزارة  :ترجمــــة خاصــــة -رام هللا 

تحتـوي علـى قصـة عالقـة  ألنهـاالمعارف فـي حكومـة االحـتالل اسـتبعدت روايـة مـن منهـاج التـدريس، 
 .إسرائيلهوية الشباب في غرامية بين فتاة يهودية وشاب عربي، حيث ادعت أن الرواية خطر على 

دوريــت روبنيــان، رغــم  اإلســرائيلية"جــدار حــي" للكاتبــة  منعــت كتــاب الــوزارةوأوضــحت الصــحيفة، ان 
هذه الرواية تشجع على الـذوبان  أن، بدعوى إسرائيلمنهاج التدريس في  إلىمطالبة المدرسين إدخاله 

 اليهوديات بالشبان العرب.بين العرب واليهود وتساهم في التشجيع على اختالط الفتيات 
ـــات عالقـــات غراميـــة مـــع الشـــبان  ـــأن الروايـــة تشـــجع علـــى إقامـــة الفتي وبـــررت الـــوزارة موقفهـــا كـــذلك ب

شمولية، مؤكدة  أكثربنظرة  أوبموضوعية  لألمور، وهن في مرحلة ال تسمح لهن بالنظر الفلسطينيين
 مع غير اليهود"، كما قالت. على "ضرورة المحافظة على هوية الشعب وحظر االختالط والذوبان

 31/12/2015موقع  حيفة القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل" لعملية ضدّ "داعش" توقعات بتحضير "هآرتس":  .26

كتــب المراســل العســكري لصــحيفة هــهرتس، غيلــي كــوهين، أن رئــيس هيئــة أركــان الجــيش اإلســرائيلي 
والجليـــل، مـــع قائـــد المنطقـــة  غـــادي آيزنكـــوت قـــام بجولـــة علـــى الحـــدود الشـــمالية فـــي منطقـــة الجـــوالن

الشمالية أفيف كوخافي وقائد فرقة الجليل أمير برعام، حيث يقوم الجيش بعملية استنفار على الحـدود 
وذكــر كـــوهين أن التقــديرات الســـائدة لــدى األوســـاط األمنيــة والعســـكرية تشــير لمنظمـــة  بصــورة مكثفـــة.

ســيطر علــى مثلــث الحــدود اإلســرائيلية الســورية شــهداء اليرمــوك التابعــة لـــ تنظــيم الدولــة اإلســالمية، وت
األردنية، بما فيها المنطقة الجنوبية من هضبة الجوالن، قـد تقـوم بمحاولـة تنفيـذ عمليـة عسـكرية كبيـرة 
ضــد إســرائيل، تشــمل إدخــال قــوات بريــة إلــى حــدودها، وهــو مــا يعتبــر هجومــا إســتراتيجيا علــى طــول 

 الحدود المقدر بعشرة كيلومترات.
لمراســل أنــه رغــم مخــاوف المســتوى األمنــي مــن هــذه المحــاوالت والنوايــا، لكــن التقــدير الســائد وأضــاف ا

بأن هذه العملية لن تكون قريبة، على اعتبار أن سلسلة العمليات التي قام بها تنظيم الدولة مؤخرا في 
التــي كانــت  فرنســا والواليــات المتحــدة وســيناء قــد تشــير لتغيــر إســتراتيجي فــي طبيعــة عملياتــه الداميــة

وأوضح أن أحد السيناريوهات التي يخشاها الجيش يتمثـل فـي تسـلل  تتوجه عموما إلى أهداف غربية.
مركبــات مفخخــة داخــل الحــدود، ويــتم تفجيرهــا عقــب دخولهــا وفــق مــا ذكرتــه قيــادة المنطقــة الشــمالية، 

اجتياحا لألراضي  ويفرق ضباطها بين عملية تكتيكية وهجوم على نمط تنظيم الدولة الذي قد يتضمن
 اإلسرائيلية، وتشمل صواريخ موجهة وعبوات ناسفة يتم وضعها بصورة مسبقة.
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ال" اإلخبـاري أميـر بوخبـوط، عـن مصـدر أمنـي كبيـر، أن امن جهته، نقـل المراسـل العسـكري لموقـع "و 
مخاوف الجيش تكمن في تمكن تنظـيم الدولـة مـن اسـتخدام أسـلحة نوعيـة فـي هجمـتهم المتوقعـة علـى 

وتوقع المصدر األمني أن تشمل األسلحة المئـات مـن صـواريخ كورنيـت تـم االسـتيالء عليهـا  سرائيل.إ
من مخازن الجيش السوري، وهي من األكثر تطورا بالعـالم، علـى أن تشـمل العمليـة المفترضـة اقتحـام 

ـــة باأل ـــاتلين. وقـــدر عـــدد عناصـــر تنظـــيم الدول ـــد ومق ـــاقالت جن ـــدبابات ون راضـــي الحـــدود اإلســـرائيلية ب
 ألف مقاتل. 15السورية بـ 

 30/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 
 االنتفاضة مليار دوالر منذ اندالع 1.3آفي يسخاروف: الفلسطينيين خسروا قرابة  .27

مليـار دوالر( منـذ  1.3زعم كاتـب إسـرائيلي أن الفلسـطينيين خسـروا قرابـة خمسـة مليـارات شـيكل )نحـو 
 الطعن والدعس. اندالع الموجة الحالية من عمليات

اإلخبـــاري اإلســـرائيلي آفـــي يســـخاروف إن المــــدن  "الاو "وقـــال مراســـل الشـــؤون الفلســـطينية فـــي موقـــع 
الفلسطينية األكثر تضررا من تداعيات تلـك الهجمـات هـي الخليـل وبيـت لحـم ورام هللا ونـابلس وشـرقي 

ليـوم شـبه فارغـة، ممـا القدس التي كان يصـلها عشـرات اآلالف مـن المصـلين المسـلمين، لكنهـا باتـت ا
مـن المحـال التجاريـة فـي تلـك  %60وقـال إن  يعود بنتائج سلبية علـى قطـاع التجـارة الفلسـطينية فيهـا.

المـدن معرضــة لإلغــالق بســبب القـرارات اإلســرائيلية، فيمــا تراوحــت أضـرار قطــاع الســياحة الفلســطينية 
الر( بســبب توقــف آالف الســياح مليــون دو  154.1-مليونــا 128.5بــين خمســمئة وســتمئة مليــون شــيكل )

 من الخارج عن الوصول إلى شرقي القدس وبيت لحم في أعياد الميالد ورأس السنة الشرقية.
ونقل الكاتب إحصائيات فلسطينية عن تأثير السياسات اإلسرائيلية األخيـرة علـى االقتصـاد الفلسـطيني 

ـــــة ـــــاب المواجهـــــات المتصـــــاعدة فـــــي األشـــــهر الثالث ـــــه فـــــي أعق ـــــالقول إن ـــــين الفلســـــطينيين  ب ـــــرة ب األخي
واإلســـرائيليين وصـــل المستشـــفيات الفلســــطينية قرابـــة ســـتة آالف مصـــاب، ممــــا كلـــف خزينـــة الســــلطة 

 الفلسطينية ربع مليار شيكل.
وأضــــاف أن السياســــة اإلســــرائيلية الخاصــــة بــــإغالق المعــــابر التجاريــــة ووضــــع المزيــــد مــــن الحــــواجز 

تعامــل التجــاري بــين الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة تســببا العســكرية فــي األراضــي الفلســطينية، ووقــف ال
ألــف دوالر(، وكــذلك تــأثرت  514بأضــرار كبيــرة للصــناعة الفلســطينية بمــا يقــرب مــن مليــوني شــيكل )

 حركة المصارف الفلسطينية في ضوء عدم الثقة بمستقبل الوضع األمني في األراضي الفلسطينية.
 30/12/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 في غزة 3,370آخرين وجرح  538 لف طفل مشرد ومقتل  54: يونسيف .28
، في تقرير لها صدر مؤخرا، إن العمليات العسكرية "يونيسف"قالت منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 54الماضيين، أدت إلى تشريد  /أغسطسوآب يوليو/"اإلسرائيلية" في قطاع غزة خالل شهري تموز
ووصف التقرير األممي  طفال. 3,370فة إلى جرح أكثر من آخرين، باإلضا 538ألف طفل، ومقتل 

العام الحالي بأنه "عام الرعب والخوف واليأس بالنسبة للماليين من األطفال، حيث شهد العالم 
 تعرضهم للعنف الشديد وعواقبه، والتجنيد قسرا واالستهداف المتعمد من قبل الجماعات المتحاربة.

 31/12/2015 ،الدستور، عّمان
 
 تبحث تجريم التكبير بوجه المستوطنين "إسرائيل" .29

اعتبرت الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس المحتلة مطالبة النيابة اإلسرائيلية لمحكمة : بترا -عمَّان 
الصلح بـ"تجريم التكبير بوجه المستوطنين في المسجد األقصى المبارك وداخل باحات الحرم القدسي 

المحكمة  أنمن عبادات المسلمين". وقالت الهيئة في بيان لها  الشريف، تدخال سافرا في عبادة
المركزية اإلسرائيلية "ليست صاحبة صالحية، وليست ذات اختصاص في أن تبحث في أي موضوع 
له عالقة بالمسجد األقصى المبارك، وأن أي قرار تصدره باطل وال نقر وال نعترف به، فاألقصى 

الهيئة أن نداء "هللا أكبر" له ارتباط بالعقيدة واإليمان،  وأكدت". أسمى من أن يخضع لقرارات المحاكم
وهو عبادة من العبادات، فحينما نذكر "هللا" فهو أكبر من الجميع، أكبر من الكون، "وان المسلم 
يالزمه هذا النداء، نردده في رفع األذان وفي إقامة الصالة، وأثناء الصالة أيضًا، وفي أداء مناسك 

مرة، وفي العيدين الفطر السعيد واألضحى المبارك." وحملت الهيئة الحكومة اإلسرائيلية الحج والع
 اليمينية المسؤولية الكاملة عن تدنيس األقصى والتوتر الذي يحصل فيه وفي محيطه.
 31/12/2015 ،الدستور، عّمان

 
 2015في  فوف ال حافيين خالل  جريحاً  190شهيدان و :والتلفزيوناتاتحاد اإلذاعات  .31

من قبل  انتهاكاً  574رصد تقرير سنوي التحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية في فلسطين : غزة
صابة 2015االحتالل اإلسرائيليين بحق الصحافيين خالل عام  ، ما أدى الستشهاد اثنين منهم وا 

190. 
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اشرة والمفرطة لقمع وبحسب االتحاد، فإن سلطات االحتالل تعمدت خالل العام في استخدام القوة المب
من أجل  اإلعالمحرية العمل اإلعالمي في األراضي الفلسطينية واستهداف الصحافيين ووسائل 

بعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية وخاصة تغطية أحداث انتفاضة القدس، ما  إقصائهم وا 
تمكن من االستمرار يدفعون أثمانًا باهظة لل -المصورون في مقدمتهم-جعل الصحافيين الميدانيين 

 في القيام بأعمالهم المهنية ونقل الحقيقة.
 30/12/2015موقع  حيفة القدس، القدس، 

 
 طفاًل غزّيًا بعد اعتقاله باستخدام الكالن البوليسّية ُيعّذنجيش االحتالل  .31

م بعث مركز عدالة برسالة عاجلة للمستشار القضائّي للحكومة اإلسرائيلّية وللمّدعي العسكري العا
يطالب فيها بفتح تحقيٍق فورّي بمالبسات اعتقال الطفل يوسف الترابين الذي تسلل مع صديقه من 

وجاء في الرسالة  ، من أجل البحث عن عمٍل في منطقة بئر السبع.24/9/2015قطاع غّزة، يوم 
ز التي بعث بها المحامي نديم شحادة من مركز عدالة، استنادًا إلى المعلومات التي جمعها مرك

الميزان لحقوق اإلنسان في غّزة، فإن جنود االحتالل نّكلوا وعّذبوا الطفل خالل اعتقاله: "بعد أن 
حاصروه وأمروه بالتعّري، ونزع أحد الجنود اللجام عن أحد الكالب وأطلقه، فهاجم الكلب الطفل 

أخرى من كّف وعّضه من ذراعه اليُمنى بينما وقف الجنود يضحكون على مقربة منه، ثم عّضه مرًة 
 يده اليسرى".

كذلك، ذكر الطفل في شهادته أن الجنود لم يوّفروا له أي طعاٍم أو شراب خالل ساعات االعتقال 
الطويلة واعتدوا عليه بالركل، وعلى إثر ذلك، ُنقل الترابين لتلّقي العالج الطّبي في مستشفى برازيالي 

 إطالق سراحه. ومن ثم أعيد إلى قطاع غّزة ليتابع عالجه هناك بعد
 31/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل خالل مواجهات في بيت دقو  قواتإ ابات بر اص  .32

شبان من بلدة بيت دقو برصاص جيش االحتالل وصفت جروح بعضهم بالمتوسطة،  4أصيب 
بين كما اعتقلت القوات شا، ، في أعقاب اقتحام القوات للبلدةالثالثاءخالل مواجهات اندلعت مساء 

 آخرين.
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، حسبما أفادت مصادر صحفية لـ"القدس"، مدخل البلدة األربعاءوقد أغلقت قوات االحتالل صباح 
 الواقعة في شمال غرب القدس، ومنعت المواطنين من المرور بمركباتهم، أو حتى سيرا على األقدام.

نا أطلقوا النار وتدعي قوات االحتالل التي تتمركز منذ ساعات الصباح في وسط البلدة، أن شبا
 باتجاهها مساء أمس، وفروا إلى داخل البلدة.

 30/12/2015موقع  حيفة القدس، القدس، 
 
 األكثر مأساوية على الفلسطينيين 2015دراسة:  .33

وهم مثقلون بجراح االنتهاكات اإلسرائيلية  2015يودع الفلسطينيون عام : عوض الرجوب -الخليل 
 ن، سواء من قبل حكومة االحتالل أو جيشه أو مستوطنيه.التي سلبتهم حقهم في األرض والسك

وخلص تقرير سنوي أصدره مركز أبحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، إلى أن الربع 
 األخير من العام كان األكثر مأساوية على الفلسطينيين.

ن، من هدم للمساكن وقلع حصيلة االنتهاكات اإلسرائيلية الخاصة بحقوق األرض والسك وبّين التقرير
 لألشجار ومصادرة لألراضي وأنشطة استيطانية أخرى.

وتظهر المعطيات التي كشفها التقرير أن مساحة األراضي التي أعلن االحتالل مصادرتها طوال عام 
أمر مصادرة غالبيتها كانت في محافظات القدس  201دونما، وذلك من خالل  6,386بلغت  2015

 دونما خالل الشهور الثالثة األخيرة. 783مشيرا إلى مصادرة  وبيت لحم وطوباس،
ألف شجرة، منها  18العملة أن جيش االحتالل ومستوطنيه اقتلعوا أكثر من جمال وبّين مدير المركز 

 34ألف شجرة زيتون بعضها يقدر عمره بمئات السنين، إضافة إلى تهديد أكثر من  13أكثر من 
شيرا في الوقت ذاته إلى أن مساحة األراضي المعتدى عليها بالتجريف ألف شجرة أخرى باالقتالع. م

 دونما. 6,569بلغت  2015والتدمير طوال 
مستعمرة،  219وفي ملف االستيطان، ذكر جمال العملة أن عدد المستعمرات في الضفة الغربية بلغ 

 دة استيطانية.وح 1,300نحو  -أو تحت اإلنشاء-بؤرة استيطانية، بنيت فيها  279إضافة إلى 
 84حاجزا، بينها  572ولفت العملة إلى تزايد ملحوظ في أعداد الحواجز اإلسرائيلية، حيث بلغت 

حاجزا(  34حاجزا أقيمت في الشهور الثالثة األخيرة، مشيرا إلى أن أغلب الحواجز تنتشر في الخليل )
 حاجزا(. 11حاجزا( ثم رام هللا ) 23ثم القدس )

 30/12/2015 نت، الدوحة، الجزيرة
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 ق ى"الفلسطينيون يت دون القتحامات المستوطنين لب"األ .34
استأنف عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، اقتحامهم للمسجد : نادية سعد الدين -ان عمَّ 

 األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي.
األقصى، ومحيطه، أسوة بأحياء القدس المحتلة، لتأمين وانتشرت قوات االحتالل بكثافة في باحات 

حماية المستوطنين عند تنفيذ جوالتهم االستفزازية داخل المسجد، وسط تصدي الفلسطينيين لهم 
 بالتكبير، وقيام عدد منهم بمالحقة المستوطنين حتى دحرهم من "باب السلسلة".

 31/12/2015الغد، عمَّان، 
 

 ًا من الضفة والقدس بينهم فتاتانمواطن 28االحتالل يعتقل  .35
مواطنًا بينهم فتاتان وأطفال وقاصرون، من  28اعتقلت قوات االحتالل الليلة قبل الماضية، وأمس 

وفي الخليل، ، ففي محافظة القدس، اعتقلت قوات االحتالل، ستة مواطنين محافظات الضفة والقدس.
مواطنين على  9في الخليل والمحافظة،  اعتقلت قوات االحتالل خالل مداهمات وعمليات احتجاز

 عامًا. 18األقل، بينهم اثنان من الفتية أقل من 
اجز دائم للتفتيش تقيمه قوات االحتالل في محاذاة حفي االطار، قال مواطنون يقيمون بالقرب من 

واجهات "مسجد أبو الريش" بالبلدة القديمة من الخليل أن قوات االحتالل اعتقلت أمس، بالتزامن مع "م
المواجهات  أنعاما(، مشيرين إلى  15محدودة" مع طلبة المدارس بالمنطقة، الفتى أسامة أبو قويدر )

أدت إلى إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق بفعل استخدام جنود االحتالل القنابل المسيلة 
وفي محافظة ، أربعة فتية ومن بلدة خربثا المصباح بمحافظة رام هللا والبيرة اعتقل االحتالل، للدموع

 ين من محافظةإلى هذا اعتقل مواطنَ ، طولكرم، اعتقل االحتالل أربعة مواطنين بينهم شقيقتان توأمان
 31/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 لإلفراج عن جثامين الشهداء "إسرائيل"رام هللا: اجتماع يبحث سبل الضغط على  .36

هداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات االحتالل، أمس، بحث ممثلو الكتل البرلمانية، وأهالي الش
 الخطوات العملية للضغط على إسرائيل لإلفراج عن جثامين الشهداء.

وجددوا، خالل اجتماع عقدوه بمقر المجلس التشريعي في رام هللا، رفضهم الشروط اإلسرائيلية 
لجثامين ودفنها وفق التقاليد الخاصة بتسليم جثامين الشهداء، مؤكدين حقهم القانوني في استالم ا
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الفلسطينية والشريعة اإلسالمية، وبما يليق بهم كشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل حرية وطنهم 
 واستقاللهم.

وطالب المجتمعون المواطنين بضرورة التفاعل مع قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم، من خالل تنظيم 
إلفراج عن جثامين الشهداء دون الرضوخ لشروط مسيرات واعتصامات مستمرة تجبر إسرائيل على ا

 االحتالل.
من جهته، أكد الناطق باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم محمد عليان، أهمية االتفاق على 
تشريح جثامين الشهداء بعد استالمها الستخدامها كورقة إدانة إلسرائيل في كافة المؤسسات الدولية، 

 لدولية.بما فيها محكمة الجنايات ا
 31/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 مهددة بالموت في سجون االحتالل حياة عدد كبير من األسرى المرضىقراقع:  .37

والمحررين أن الوضع  األسرىفادي أبو سعدى : أعلن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون  -رام هللا 
الصحي لألسرى المرضى والجرحى والمعاقين في سجون االحتالل اإلسرائيلي هو األكثر خطورة 
وأكثر الملفات إثارة للقلق. وقال إن "حياة عدد كبير من األسرى المرضى مهددة بالموت. الوضع 

 جميع".الصحي للمرضى في السجون عبارة عن قنبلة الموت التي قد تنفجر في وجه ال
وجرحى مصابين  أسرىوكشف عن ارتفاع في عدد الحاالت الخطيرة في السجون بسبب اعتقال 

الحالية ليزيد عدد الحاالت المرضية الخطيرة إلى ما يقارب  االنتفاضةبالرصاص ممن شاركوا في 
لحركية حالة ومنها حاالت مصابة بالسرطان واألورام الخبيثة، إضافة إلى تزايد حاالت اإلعاقة ا 95

والنفسية في صفوف األسرى. وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف األسرى المرضى 
ومعاملة األطباء لهم ومراقبة العالجات المقدمة لهم في ظل تصاعد الشكاوى من األسرى المرضى 

 حول سياسة اإلهمال الطبي والمماطلة في تقديم العالجات.
 31/12/2015، لندن، القدس العربي

 
 يساعد على حماية المركبات من السرقة  ريجون بغزة يبتكرون تطبيقاً خ .38

خالل  اإلسالميةابتكر ثالثة خريجين من قسم الهندسة بالجامعة  :رزق أبوهاني  ،حياة وسوق -غزة 
مشروع تخرجهم تطبيقا يساعد على مراقبة السيارة عن طريق هاتف خلوي, فالتطبيق عبارة عن قطعة 
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ال,  أماذا كانت متوقفة  أوخل السيارة حيث تتم مراقبة السيارة ومعرفة خط سيرها لكترونية توضع داإ
معرفة كمية الوقود التي تم استهالكها خالل اليوم عن طريق تطبيق يوضع داخل  إلى إضافة

طالبه وخريجيه يبدعون خالل مشاريع  أن إالفبالرغم من الحصار المتواصل على القطاع  الهاتف.
التبني والدعم  إلىابتكار المشاريع المميزة والتي تفتقر  إلىما يكونون سباقين  تخرجهم فدائما

 المطلوب من قبل المسؤولين والمؤسسات المحلية والدولية.
ومحمد الددح "خريجون ابتكروا التطبيق المميز والفريد من نوعه  ،ومحمود ابو حصيرة ،"حسام ملكة

 حديد موقعها.ليساعد على حماية المركبات من السرقة وت
 30/12/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 االحتالل يعتقل طفلين بزعم العثور على سكاكين بحوزتهما   .39

عامًا( والطفل  13اعتقلت قوات االحتالل، مساء يوم األربعاء، الطفل أحمد رائد الزعتر ): القدس
عثور بحوزتهما على سكاكين عامًا( من سكان قرية كفر عقب شمالي القدس بزعم ال 12شادي فراح )

فإن االحتالل نقل الطفلين إلى  اإلسرائيليةووفقًا للمصادر  قرب منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.
 مركز تحقيق للتحقيق معهما حول نيتهما تنفيذ عملية طعن.

 30/12/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

    26 إلىارتفاع عدد األسرى األردنيين  .41
خطر في بال أهل المهندس األردني ثائر الحويطي أن يكون ابنهم الـذي غـادر إلـى فلسـطين لم يكن ي

ونقل فريق دعم األسرى اإلعالمي "فداء" عن والد ثائر  لالعتقال. من أجل مشروع لشركة أردنية هدفاً 
 وأخبرهم أنه بحاجـة إلـى سـاعتين تقريبـاً  23/12/2015أن ولده وصل الجسر صباح األربعاء الماضي 

الشــركة وأنــه ســيطمئنهم لحظــة وصــوله، فــانتظروا اتصــاله أكثــر مــن  ليصــل إلــى مدينــة رام هللا قاصــداً 
 أربع ساعات، ثم اتصلوا بمعارفهم ليصدموا بخبر اعتقاله دون معرفة األسباب.

وأضــاف أبــو ثــائر أنــه تــم نقــل ابنــه إلــى مركــز حــوارة للتحقيــق ثــم مركــز "بيتــاح تكفــا" حيــث يعتقــل فيــه 
 والتحقيقات مستمرة معه، ولم يعرف األهل محور هذه التحقيقات حتى اللحظة.حاليا 

 .أسيراً  26الحويطي يرتفع عدد األسرى األردنيين إلى  وباعتقال
 31/12/2015 ،السبيل، عّمان
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 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي األردني تبحث التعاون مع "الضمان الفلسطينية" .41
ناديا الروابدة استعداد المؤسسة  األردني سسة العامة للضمان االجتماعيكدت مديرة عام المؤ أ :عّمان

"لوضع كافة إمكاناتها الفنية والتأمينية، وخبراتهـا، وتجاربهـا المتعلقـة بالضـمان والتأمينـات االجتماعيـة 
مــس وزيــر العمــل أخــالل لقائهــا فــي المؤسســة  ،تحــت تصــرف األشــقاء الفلســطينيين". وأبــدت الروابــدة

طـالق عمـل هيئـة الضـمان  أبـويني مأمون الفلسط شـهال، اسـتعداد المؤسسـة لــ"المشاركة فـي تأسـيس وا 
ـــة الضـــمان الفلســـطينية  أنوأعلنـــت  االجتمـــاعي الفلســـطينية". ـــة مـــع هيئ ـــًا اتفاقي المؤسســـة ســـتوقع قريب

نجــــاز األمــــور  لتزويــــدها بــــالخبرات، والتجــــارب، والكفــــاءات، وســــيتم تشــــكيل فريقــــي عمــــل للتباحــــث وا 
 صيلية تمهيدًا إلعداد هذه االتفاقية.التف

 31/12/2015 ،الغد، عّمان
 
 في مقتل جندي إسباني إسرائيليينالقضاء اللبناني يدعي على ضباط وجنود  .42

القاضـــي صـــقر صـــقر، بعـــدما تســـلم اللبنانيـــة ادعـــى مفـــوض الحكومـــة لـــدى المحكمـــة العســـكرية  :بيـــروت
ق من ضباط وجنود إسرائيليين فـي جـرم إطـالق قـذائف التحقيقات األولية أمس، على كل من يظهره التحقي

علــى جنــوب لبنــان واســتهداف قــوات الطــوار  الدوليــة مــا أدى إلــى مقتــل عريــف فــي الكتيبــة اإلســبانية فــي 
 . وأحال صقر االدعاء إلى قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا.28/1/2015

 31/12/2015 ،الحياة، لندن
 
 شبكة الموساد: "مطر ينقلك إلى إسرائيل من مقّر اليونيفيل" العميل الفاّر لرئيس .43

بعد أكثر من شهر على توقيفهم، أصدر قاضي التحقيق األول رياض أبو غيدا، قـراره االتهـامي بحـق 
 أفراد شبكة الموساد، برئاسة السوري رامز السيد وعضوية الموظف في اليونيفيل هاني مطر.

ت الموقــوفين الثالثــة )مطــر، والســيد، وزوجتــه ســالم شــكر، والرابــع خلــص القــرار المســتند إلــى اعترافــا
طنـــوس الجـــالد، الفـــاّر إلـــى فلســـطين المحتلـــة إثـــر تحريـــر الجنـــوب(، إلـــى أنهـــم تواصـــلوا مـــع الموســـاد 
اإلسـرائيلي مـن خـالل الجـالد، بهـدف تنفيـذ اغتيـاالت لشخصـيات واسـتهداف لمراكـز لحـزب هللا وسـرايا 

 عامًا. 20م بمواد تتراوح عقوبتها بالسجن ما بين سبع إلى المقاومة في صيدا. ودانه
واالجتماع بضباط  إسرائيللكن البارز في نّص القرار، ما نقله السيد عن الجالد عرضه "الدخول إلى 

الموساد وقريبه مطر يعمل مع اليونيفيل يستطيع مساعدته بنقلـه إلـى داخـل مقـر الطـوار  فـي النـاقورة 
  ومنها إلى إسرائيل".

 31/12/2015 ،األخبار، بيروت
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 اغتيال القنطار وخيارات حزن هللا للردتقرير:  .44
عميــد األســرى اللبنــانيين الســابق فــي الســجون  ،طــرح اغتيــال ســمير القنطــار: وســيم الزهيــري - بيــروت

أسـئلة  "إسـرائيل"وما تاله من تهديد أمـين عـام حـزب هللا حسـن نصـر هللا بـرد انتقـامي مـن  ،اإلسرائيلية
فـي وقـت  "إسـرائيل"ن طبيعة هـذا الـرد وحـدوده، ومـدى قـدرة الحـزب علـى الـدخول فـي مواجهـة مـع بشأ

 المعارضة السورية. يخوض فيه حرب استنزاف ضدّ 
بصـواريخ اسـتهدفت مكـان تواجـده  19/12/2015 فـيلم تكد تمض ساعات قليلـة علـى اغتيـال القنطـار 

وأكـد نصـر هللا علـى حـق  المسـؤولية. "إسـرائيل"ي في بلدة جرمانا السورية حتـى حمـل حـزب هللا اللبنـان
 الــرد فــي أي مكــان وزمــان، وأنــه بــات فــي أيــدي المــؤتمنين علــى دمــاء مــن وصــفهم بالشــهداء، رافضــاً 

 التسامح مع "الصهاينة الذين سفكوا دماء المجاهدين".
أنهــا  فاغتيــال القنطــار ضــربة موجعــة تلقاهــا الحــزب المــذكور حســب رأي مؤيديــه ومعارضــيه، خاصــة

جــاءت فــي لحظــة إقليميــة بالغــة الدقــة والتعقيــد، ممــا دفــع الحــزب لتبنــي خطــاب سياســي عــالي النبــرة 
 أوحى برد عسكري في المدى المنظور.

تحلــيالت متعــددة، ووجهــات نظــر كثيــرة بشــأن خيــارات حــزب هللا فــي الــرد علــى عمليــة االغتيــال، وال 
مختلـــف الصـــعد فـــي مواجهـــة فصــــائل  حـــرب اســـتنزاف حقيقيـــة علـــى ةســـيما أنـــه يخـــوض فـــي ســـوري

ويقـــول مؤيـــدو الحـــزب إن الـــرد قـــادم ال محالـــة، والمســـألة ال تعـــدو كونهـــا تحـــين للفرصـــة  المعارضـــة.
 العســكرية المناســبة لتنفيــذ هجــوم فــي منطقــة ســيختارها مــن الجبهــة الممتــدة مــن الجــوالن الســوري شــرقاً 

 .ط غرباً بلدة الناقورة اللبنانية على البحر المتوس إلى وصوالً 
وهـــذه وجهــــة نظــــر تتبناهــــا األوســــاط السياســــية واإلعالميـــة المقربــــة والمؤيــــدة للحــــزب، ومنهــــا الكاتــــب 

إلــى معــادالت ميدانيــة  والصــحافي توفيــق شــومان الــذي يــرى أن الــرد العســكري للحــزب حتمــي اســتناداً 
غتيــال جهــاد بــدأت فــي تســعينيات القــرن الماضــي، ثــم أعيــدت صــياغتها فــي مطلــع العــام الحــالي بعــد ا 

مغنيــة نجــل القائــد العســكري الســابق فــي الحــزب عمــاد مغنيــة فــي القنيطــرة الســورية، رد عليهــا بعمليــة 
ويؤكــد شــومان للجزيــرة نــت أن الحــزب ســيرد بعمــل  عســكرية فــي منطقــة مــزارع شــبعا بعــد أيــام قليلــة.

إليصــال رســالة لتــل  وذلــك ةفــي ســوري مــن األراضــي الســورية، ألن اغتيــال القنطــار تــمّ  محــدود انطالقــاً 
 أبيب هي أن المقاومة الشعبية في الجوالن ستستمر على الرغم من اغتيال قائدها.

اغتيـال القنطــار شــكل ضــربة معنويــة قويــة لحــزب هللا تسـببت لــه بــإحراج كبيــر وفــق رأي كثيــرين، فمــن 
خـرى مـن جهة هو مضطر للرد العتبارات متعددة، منها ما يتصـل بصـورته أمـام قواعـده، ومـن جهـة أ

لحصـول مواجهـة مفتوحـة مـع إسـرائيل كمـا  المستبعد أن يأتي الرد من األراضي اللبنانيـة، وذلـك تجنبـاً 
لتلـك األسـباب يـرجح جبـور أن يكـون  يؤكد مدير تحرير صحيفة الجمهورية شـارل جبـور للجزيـرة نـت.
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ال  إسرائيلياً  عسكرياً  الرد من األراضي السورية وبعملية أمنية محدودة وفق تعبيره، كي ال يستجلب رداً 
، ويضيف جبور أن حـزب هللا يـدرك أن األمـور اختلفـت بعـد توقيـع إيـران االتفـاق يتحمله الحزب حالياً 

 النووي، وفي ظل التواجد العسكري الروسي على األراضي السورية.
 سـوى نزار عبد القادر في الخطاب عالي النبرة الذي أطلقه حسن نصر هللا االستراتيجيلم ير الخبير 

بـــرد كبيـــر ألن  أن الظـــروف ال تســـمح لـــه حاليـــاً  تغطيـــة لإلحـــراج الـــذي أصـــاب قيـــادة الحـــزب، معتبـــراً 
وبخصوص احتمال الرد من الجوالن السوري يـرى عبـد القـادر  تداعياته لن تكون في مصلحة الحزب.

 اك، فضــالً أن هــذا األمــر ســيخلف تــداعيات علــى النظــام الســوري وعلــى التواجــد العســكري اإليرانــي هنــ
عن ضرورة مراعاة الحزب القواعـد التـي يفرضـها التنسـيق الروسـي اإلسـرائيلي، ويـرجح بنـاء علـى ذلـك 

 أن يكون رد الحزب من خالل عملية محدودة ربما تكون بمزارع شبعا.
وأمــام كــل هــذه المعطيــات السياســية والميدانيــة المعقــدة ســيترقب الشــارع اللبنــاني بحــذر مــا قــد يحــدث 

يام واألسابيع المقبلة، ترقب قد يطول لتسارع األحداث العسكرية في سـوريا ربمـا تجبـر حـزب خالل األ
 هللا على تأجيل رده أو االكتفاء بعمل عسكري محدود جدا.

 30/12/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 جدد التأكيد على مواقف السعودية "الثابتة" تجاه القضية الفلسطينيةيالشريفين  الحرمينخادم  .45

سـلمان بـن عبــدالعزيز  السـعودي اسـتعرض خـادم الحــرمين الشـريفين الملـك :ياسـر الشـاذلي -لريـاض ا
مسـتجدات األوضـاع الراهنـة فـي  ،خالل استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الرياض أمـس

 مواقـــف المملكـــة الثابتـــة تجـــاه الحقـــوق المشـــروعة الملـــك ســـلمانوجـــدد  األراضــي الفلســـطينية المحتلـــة.
 للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

 31/12/2015 ،الحياة، لندن
  
 حتاللاالتعزيز ثقافة المقاومة السترجاع الحقوق العربية من لدعمه  يؤكد العرن الكتّاناتحاد  .46

السـادس حّدد االتحاد العـام لألدبـاء والكتـاب العـرب فـي ختـام مـؤتمره العـام  :شفيق األسدي -أبوظبي 
( موقفه مما "يعصف بالوطن العربّي من تهديدات تسـتهدف 29/12/2015-24والعشرين في أبوظبي )

سيما اإلرهاب والفكر الظالمـّي اللـذين اجتاحـا غيـر  تفتيته إلى كيانات سياسية متناهية في الصغر وال
العربـّي الفلسـطيني  جزء من الجغرافيا العربية، وما تمـارس سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بحـّق الشـعب

 وانتفاضته، ومن تدنيس للمقدسات الدينية".
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وأكد االتحاد دعمه جهود تعزيز ثقافة المقاومة "السترجاع الحقوق العربيـة المغتصـبة مـن غيـر سـلطة 
 احتالل، ومن ذلك االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وللجوالن السورّي ولمزارع شبعا اللبنانية".

العــدو الصــهيوني أن  إلــىخــاص عــن حــال الحريــات فــي الــوطن العربــي  ر فــي تقريــرموخلــص المــؤت
 ألحداث الجارية في المنطقة لتحصين إرهابه.استغل ي

 موعدًا لدورته المقبلة في المغرب، على أن يطلق عليها "مؤتمر فلسطين".  15/5/2016وحدد المؤتمر 
 31/12/2015 ،الحياة، لندن

 
 بالسالم "إسرائيل"زام باالستيطان وتشكك بالت تنددواشنطن  .47

 قــال النــاطق الرســمي باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة مــارك تــونر الثالثــاء :ســعيد عريقــات - واشــنطن
حكومته تندد بشدة بالخطط اإلسرائيلية لتوسيع االستيطان وفق التقرير الـذي نشـرته "حركـة  إن 29/12

ألـف وحـدة  55مـة اإلسـرائيلية بنـاء أكثـر مـن السالم اآلن" اإلسرائيلية والتي أشـارت فيـه إلـى نيـة الحكو 
 (.E1وحدة سكنية في منطقة ) 8,300سكنية جديدة بما يشمل الشروع ببناء أكثر من 

الــذي كــان يــرد علــى أســئلة "القــدس" دوت كــوم فــي آخــر إيجــاز صــحفي لــوزارة الخارجيــة  ،وقــال تــونر
لمســألة واضــح فــنحن ننــدد ونعــارض "إن موقفنــا التــاريخي والثابــت مــن هــذه ا ،2015األمريكيــة للعــام 

وأضــاف تــونر  االســتيطان بقــوة، ونعتبــر كــل هــذه النشــاطات بغيــر الشــرعية وتقــوض مســاعي الســالم".
ن ذلـــك يتعـــارض بشـــكل أساســـي مـــع تحقيـــق حـــل الـــدولتين، وبكـــل أل 1 -"ونخـــص بـــالقلق منطقـــة إي

 ؤدي للسالم".صراحة يطرح التساؤالت بشأن التزام الحكومة اإلسرائيلية بالحل الذي ي
دونم من  500وأدان تونر ما تردد من تقارير تشير إلى أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي تنوي مصادرة 
 األراضي األميرية الخاضعة للسلطة الفلسطينية في قريتي قصرة وجوريش جنوب نابلس.

رائيلي فـي وحول تجاهل وزير الخارجية األمريكي جون كيري الوضع الفلسـطيني تحـت االحـتالل اإلسـ
وتجاهلــه مراجعــة أولويــات السياســة  29/12مقــال نشــرته لــه صــحيفة مدينتــه "بوســطن غلــوب" الثالثــاء 

الخارجية األمريكية وما إذا كان ذلك إشارة لسقوط "الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وعملية السالم وحـل 
يكــي أوبامــا فــي شــهر الــدولتين مــن ملــف أولويــات اإلدارة خاصــة فــي ضــوء مــا صــرح بــه الــرئيس األمر 

الماضــي عــن عــدم تفاؤلــه بتحقيــق الســالم بــين الفلســطينيين واإلســرائيليين قبــل  / أكتــوبرتشــرين األول
" قـــال تـــونر: "أنـــت تعـــرف أن الـــوزير )كيـــري( ال يســـتطيع طـــرح كافـــة 20/1/2017انتهـــاء رئاســـته يـــوم 

ن دائمـًا وبـنفس الطاقـة للمضــي المسـائل المهمـة بمقـال واحـد" مؤكــدًا "إن الـوزير )كيـري( ملتـزم كمـا كــا
المفاوضات وعملية السالم من أجل  إلىقدمًا، وبذل كل الجهود الممكنة لوقف العنف والتوتر والعودة 

 التوصل لسالم يقوم على أساس حل الدولتين".
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تونر لـ"القدس" دوت كوم "إال أنني ال أسـتطيع فـي هـذا اليـوم إعطـاء موعـد محـدد أو روزنامـة  وأضاف
 الستئناف المفاوضات ولكن التزام الوزير )كيري( بذلك هو أمر ثابت".واضحة 

وحـــول اللقـــاءات األخيـــرة بـــين عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية صـــائب عريقـــات 
ومفاوضـــين إســـرائيليين فـــي عّمـــان والقـــاهرة مـــؤخرًا قـــال تـــونر انـــه لـــيس علـــى علـــم بمـــا اذا كانـــت هـــذه 

األمريكيين بشكل مسـبق ومـا إذا كانـت مقدمـة للقـاءات جديـدة فـي العـام الجديـد اللقاءات قد نسقت مع 
 تحت الرعاية األمريكية. 

 30/12/2015 ،القدس، القدسموقع  حيفة 
 
 "إسرائيل"تفضح انتهاك وزارة الخزانة األمريكية القانون لتمويل  بواشنطندعوى  .48

 21/12/2015ة األمريكيـة واشـنطن فــي رفــع عـدد مـن المــواطنين األمـريكيين فـي العاصــم: علـي يـونس
وزارة الخزانة األمريكية إلرغامها على إلغاء تصـنيف منظمـات أمريكيـة كمنظمـات  دعوى قضائية ضدّ 

غير ربحية معفاة من الضرائب، والمطالبة بالتحقيق معها الرتكابها أنشطة إجرامية وانتهاكهـا القـوانين 
لجـــيش اإلســـرائيلي وبنـــاء مســـتعمرات غيـــر شـــرعية فـــي األمريكيـــة، بضـــخ مليـــارات الـــدوالرات لصـــالح ا

 األراضي الفلسطينية المحتلة.
 150وتقـــول الـــدعوى التـــي رفعـــت فـــي واشـــنطن عبـــر المحـــامي مـــارتن مكمـــاهون وشـــركائه، إن قرابـــة 

ــــغ  ــــت مبل ــــة حول ــــدعم  280منظمــــة غيــــر ربحي ــــى األقــــل خــــالل العقــــدين الماضــــيين ل ــــار دوالر عل ملي
اســتخدم المنظمـات غيــر  وجــاء فـي الـدعوى أنــه تـمّ  ."إسـرائيل"الجـيش فــي المسـتعمرات غيـر الشــرعية و 

لبنــــاء المســــتعمرات فــــي  "إســــرائيل"الربحيــــة مــــن قبــــل مــــانحين أمــــريكيين أثريــــاء إلرســــال األمــــوال إلــــى 
مثــــل: شــــيلدون  "إسرائيلـ"وذكــــرت الــــدعوى نمــــاذج ألغنيــــاء مــــوالين لــــ األراضــــي الفلســــطينية المحتلــــة.

يرفينــغ وســ كوفيتش، وجــون هيــغ، وكيــف اســتخدموا كمــانحين تلــك المنظمــات غيــر الربحيــة أديلسـون، وا 
 قناة إلرسال الماليين من الدوالرات والتهرب من دفع الضرائب الواجبة على "تبرعاتهم".

أن تلــك المنظمــات غيــر الربحيــة لــم تنتهــك فقــط قــوانين  ،صــفحة 73التــي تقــع فــي  ،وجــاء فــي الــدعوى
. مضـيفة أنـه لمـدة ثالثـين ة فقط، بل انتهكت القوانين والمباد  الدولية أيضـاً الواليات المتحدة األمريكي

علـــى األقـــل، كـــان دافـــع الضـــرائب األمريكـــي يمـــول أنشـــطة إجراميـــة، فيهـــا قتـــل وحـــرق وتـــدمير  عامـــاً 
 للممتلكات واالعتداء والضرب والتطهير العرقي واألعمال اإلرهابية الدولية.

جزيــرة، إن الــدعوى القضــائية تســعى لمســاءلة منظمــات معفــاة مــن وقــال المحــامي مــارتن مكمــاهون لل
الضــــرائب عــــن طريــــق إلغــــاء صــــفتها غيــــر الربحيــــة، وأضــــاف ينبغــــي أن يــــؤدي الضــــغط علــــى هــــذه 
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المنظمات غير الربحية وتحميلهـا المسـؤولة عـن مئـات المليـارات مـن الـدوالرات مـن الضـرائب التـي لـم 
 مريكية.تدفعها للمصالح المعنية في الحكومة األ

وأضــاف المحـــامي، أنـــه ينبغـــي كـــذلك مســـاءلة المــانحين األمـــريكيين لهـــذه المنظمـــات عـــن مســـؤوليتهم 
إلى أنه وشـريكه جـورج جيمسـون فـوكس يقومـون  كذلك في تسديد الضرائب للحكومة األمريكية. مشيراً 

 انضمام مدعين آخرين مقابل رسوم إدارية بسيطة. على هذه الدعوى دون مقابل، آمالً 
ن جهتهـا، رفضــت وزارة الخزانـة األمريكيـة التعليــق علـى الــدعوى، وقـال المتحـدث باســمها فـي رســالة مـ

بالبريــد اإللكترونــي لقنــاة الجزيــرة "نحــن ال نعلــق علــى دعــوى لــم يبــت فيهــا بعــد"، وللــوزارة المعنيــة أجــل 
 للرد على الدعوى. ستين يوماً 

، وحملتــه المســؤولية الســتخدام أيضـاً  ليــو متهمــاً وقـد اعتبــرت الشــكوى وزيـر الخزانــة األمريكــي جــاك لـو 
فــي  "إسرائيلـ"معــايير مزدوجــة، وغضــه الطــرف عــن تعــامالت هــذه المنظمــات غيــر الربحيــة المواليــة لــ

 الواليات المتحدة.
وجــاء فــي نـــص الــدعوى "أنـــه منــذ عشــرين عامـــا، قامــت هـــذه الجمعيــات علــى تمويـــل نشــاط إجرامـــي 

ت وسرقة الممتلكـات الخاصـة(، لكـن وزارة الماليـة كالـت بمكيـالين، ولـم )الحرق والقتل وتدمير الممتلكا
تطبــق اللــوائح الخاصــة التــي تحكــم المنظمــات المعفــاة مــن الضــرائب األمريكيــة علــى منظمــات مولــت 

واعتبـــرت الـــدعوى أن وزارة الخزانـــة األمريكيـــة  توســـع االســـتيطان فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة".
لــى ترحيـل الفلســطينيين القـاطنين بــالقرب مـن المســتعمرات، والهـدم المســتمر شـجعت هــذه المنظمـات ع

للمنــازل الفلســـطينية، واالعتــداءات الجســـدية المســتمرة مـــن قبــل المســـتوطنين المســلحين بـــأموال قـــدمها 
مانحون أمريكيون، سعوا إلخالء الضـفة الغربيـة والقـدس الشـرقية مـن الفلسـطينيين. وذلـك بسـبب فشـل 

وقــد أشــارت الــدعوى  ة الكبيــر خــالل ثالثــين عامــا الماضــية فــي رصــد أنشــطتهم اإلجراميــة.وزارة الخزانـ
إلى أنه نتيجة لذلك التمويل وصل عدد المستوطنين اليهـود فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة والقـدس 

 "إسرائيلـ"منظمـة غيـر ربحيـة مواليـة لـ 150ألف شـخص. كمـا أشـارت إلـى أن هنـاك  750الشرقية إلى 
 اة من الضرائب، مثل: مؤسسة أسرة فاليك ومنظمة "أصدقاء الجيش اإلسرائيلي".معف

 30/12/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 "إسرائيل" اروخ بالستي طورته مع  اختبارالهند تنجح في  .49

اختبــرت : تحريــر منيــر البــويطي ،إعــداد ياســمين حســين للنشــرة العربيــة، ســانكالب بهارتيــال -نيـودلهي 
 بعيـــد المـــدى يمكنـــه التصـــدي للتهديـــدات الجويـــة. جديـــداً  صـــاروخاً  30/12 يـــوم األربعـــاء الهنـــد بنجـــاح

إن السفينة الحربيـة )آي.ان.اس( كولكتـا نفـذت تجربـة إطـالق نظـام  لها، في بيان ،وقالت وزارة الدفاع
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ة وقالــت مصــادر بالصــناعات الدفاعيــة الــوزار  علــى تطــويره. "إســرائيل"الصــواريخ الــذي تعاونــت الهنــد و
 مليار دوالر. 1.4تبلغ  8لرويترز العام الماضي إن قيمة مشروع الصاروخ أرض جو باراك 

 30/12/2015 ،وكالة رويترز لألنباء
 
 يحتفي بهرتزل الرئيس الفرنسي يرعى فيلماً  .51

برعايـــة الـــرئيس الفرنســـي فرانســـوا هوالنـــد وعمـــدة مدينـــة بـــاريس آن هيـــدالغو، : ســـعيد نمســـي -بـــاريس 
 فيلم وثائقي عن مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة ثيودور هرتزل. 13/1/2016سيعرض يوم 

وتبدو رعاية الرئيس الفرنسي للعرض األول للفيلم أمرًا منطقيًا في مسار الحكام االشتراكيين الفرنسيين 
أكثـــر مـــن الرؤســـاء اليمينيـــين، فقـــد صـــدم الـــرئيس فرانســـوا هوالنـــد  "إسرائيلـ"المؤيـــدين بشـــكل صـــريح لـــ

 .2014يوليو  /في بداية عدوانها على غزة في تموز "إسرائيل"ين في فرنسا بتحيزه إلى الكثير 
وسيحضــر عــرض الفــيلم الــذي يحمــل عنــوان "هــذا لــيس حلمــًا.. حيــاة ثيــودور هرتــزل"، ســفراء النمســا 

، "إسرائيلـ"وبريطانيــا وسويســرا، باإلضــافة إلــى مفكــرين مؤيــدين لــ "إســرائيل"وألمانيــا والمجــر وأمريكــا، و
 منهم الفيلسوف بيرنار هنري ليفي، والكاتب الصحفي ألكسندر أدلر، والكاتب مارك هالتر.

وفيلم هرتزل من إنتاج مركز سيمون فيزنتال المتخصص في قضايا ما يسمى معاداة السامية، ومولته 
ــــاة مؤســــس الحركــــة  ــــق لحي ــــرين هيســــود"، وهــــو يوث ــــة الصــــهيونية "كي ــــة للمنظمــــة العالمي ــــة المالي الهيئ

 .1904إلى وفاته عام  1897لصهيونية الحديثة ورئيسها من مؤتمر "بال" في سويسرا عام ا
 30/12/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 االنتفاضة وفتح المعارك الجانبية .51

 منير شفيق
لعل من المهازل التي تعيشها أوساط السلطة ومحيطها في الضفة الغربية حين تثار معركة حول 

ي أصدره محمود عباس بتعيين مجلس أمناء جديد لمؤسسة محمود درويش بدال المرسوم الرئاسي الذ
 من مجلس أمناء المؤسسة السابق. وذلك باعتباره قرارا تعّسفيا مخالفا للقانون.

علما بأن الذي فعله اآلن بهذا التعيين هو نفسه الذي فعله في تعيين أمناء المجلس السابق بمرسوم 
ه عالمة سؤال حول عدم احترام القانون أو األعراف عند تأسيس رئاسي. ولكن لم تثر في حين

المؤسسات واختيار مجلس أمنائها من قبل األعضاء المؤّسسين. وقد ُقِبل المرسوم الرئاسي األول 
وهو من الطينة ذاتها للمرسوم الرئاسي الثاني الحالي. ومع ذلك فهذا المنطق كله "تغميس خارج 

 الصحن".
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يست هنا، في جوهرها. ألن من غير المعقول أن تنشغل السلطة ومحيطها من على أن المهزلة ل
المثقفين والسياسيين بمناقشة دستورية مرسوم رئاسي أو إثارة ضرورة احترام سيادة القانون. وذلك في 
وقت تخوض فيه الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، انتفاضة دخلت شهرها الرابع لدحر االحتالل 

طالق كل األسرى وكسر الحصار عن قطاع غزة.وتفكيك المست  وطنات، وا 
هذه االنتفاضة، موضوعيا، تجاوزت كل األوهام التي أحاطت بقيام سلطة في ظل االحتالل واستشراء 
االستيطان وتهويد القدس، وانتهاك حرمات المسجد األقصى والمقدّسات األخرى اإلسالمية 

 والمسيحية.
رها البديل االستراتيجي لسياسات اتفاق أوسلو والمفاوضات والتسوية. فهذه االنتفاضة اندلعت باعتبا

وذلك بعد أن فشلت السياسات األخيرة فشال ذريعا، ولفظت أنفاسها األخيرة. ولم يعد يجدي معها 
 التنفس الصناعي.

الكل يذكر تلك المقولة الخرقاء التي طرحها سالم فياض رئيس وزراء سلطة رام هللا بعد االنشقاق 
عن حكومة إسماعيل هنية ذات األغلبية في المجلس التشريعي. فإلى جانب االنقسام الذي مثلته 
حكومة سالم فياض راح حضرته يعلن استراتيجيته إلقامة دولة فلسطينية تتحقق بعد أن تُْبنى 

أصبحنا  مؤسسات سلطة رام هللا، وتُْثِبت للعالم أن لدينا مؤسسات حديثة مكتملة تحترم القانون. ولهذا
 مستحقين ِلُنْعَطى دولة.

عاشت سلطة رام هللا ومن حولها من مثقفين وسياسيين على بناء المؤسسات التي ستفضي تلقائيا 
حين تتحقق إلى قيام الدولة. طبعا أثبتت السنون وهمية هذه المقولة )نظرية سالم فياض( بل دجلها، 

قانون تحت سيطرة قوات االحتالل والتوّسع بل سخفها إذ كيف يمكن بناء مؤسسات سلطة واحترام ال
 في استيطان الضفة الغربية وتهويد القدس.
حتى اآلن، بأن التنسيق  2007دايتون منذ  -فياض  -وأثبتت السنون كذلك وهمية مقولة عباس 

األمني مع االحتالل لضرب خاليا المقاومة من كتائب عز الدين القّسام إلى سرايا القدس إلى كتائب 
ء األقصى، ثم إجهاض كل نضال مقاوم حقيقي لالحتالل والتعهد بإجهاض أّية انتفاضة، سوف شهدا

 يفضي إلى بناء الدولة الفلسطينية.
لقد بانت وهمية هذه المقولة، بل دجلها، بل سخفها، إذ كيف يمكن أن يؤدي التنسيق األمني حين 

ه؟ ثم لماذا ُتعطى الدولة حين ُيثبت التنسيق ُيثبَّت االحتالل ويكرَّس االستيطان إلى أن ُيكافأ بإعطائ
األمني لإلدارة األمريكية وللقيادة الصهيونية جدارته في الحفاظ على أمن االحتالل والمستوطنات 
والكيان الصهيوني؟ ولهذا فإن النتيجة الواقعية لتلك المقولة كانت استمرار السلطة والتنسيق األمني 

 يطان.في ظل استمرار االحتالل واالست
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ولهذا جاءت االنتفاضة لتطرح نفسها االستراتيجية الوحيدة الصحيحة في الظروف الراهنة فلسطينيا 
طالق كل األسرى، وبال قيد أو  وعربيا ودوليا لتحرير الضفة الغربية والقدس وفك حصار قطاع غزة وا 

العمل لتحرير  شرط. أي بال صلح أو مفاوضات أو اعتراف. وهو ما سيوِجد أوضاعا تسمح بمواصلة
 كل فلسطين من النهر إلى البحر ومن الناقورة إلى رفح.

وهو ما يحمل في طياته انتهاء استراتيجية سلطة أوسلو والتنسيق األمني والمفاوضات وحّل الدولتين 
 )التصفوي( أو حّل الدولة الواحدة في ظل "دولة إسرائيل" األسوأ، )والتصفوي كذلك(.

ثقافية داخل السلطة وما بين مثقفيها حول  -أن تثار معركة سياسية  من هنا يصبح من المهزلة
المرسوم الرئاسي بتعيين مجلس أمناء مؤّسسة محمود درويش. وذلك بدال من اعتبار مرحلة اتفاق 
أوسلو انتهت، وكذلك مرحلة سلطتها وما صحبها من مقوالت وهمية أو من مساع لبناء المؤسسات 

 ون".والحرص على "سيادة القان
أصبح الذين يناقشون هذه القضايا في ظل االنتفاضة واحتدام الصراع ضّد االحتالل مثل حال الذين 
 راحوا يناقشون في فيينا عدد المالئكة الذي يمكن أن يقف على رأس اإلبرة فيما فيينا تواجه الحصار.

نما في المرسوم نفسه  بالتأكيد المشكلة األولى هنا ال تكمن في الذين احتجوا على مرسوم الرئيس، وا 
 الذي فتح معركة جانبية متجاهال، بدوره، معركة االنتفاضة ضّد االحتالل واالستيطان.

لكن إذا كانت المسؤولية األولى تقع على عاتق الرئيس في فتح المعركة الجانبية فما ينبغي ألحد أن 
ضة"، وال معركة جانبية يخوض فيها بدال من الحفاظ على شعار "ال صوت يعلو على صوت االنتفا

 تُْفَتح وعندنا معركة االنتفاضة. 
 30/12/2015، "21موقع "عربي 

 

 السرية و"التنسيق األمني" والهبة المفاوضات .52
 عوني صادق

شهيدًا  140ثالثة أشهر انقضت على الهبة الشعبية في فلسطين المحتلة، تجاوز فيها عدد الشهداء 
دون أن تبدي السلطة الفلسطينية منزوعة السالح، وال الفصائل إلى جانب آالف الجرحى والمعتقلين، 

المسلحة حراكًا! واألسئلة عن مواقف هذه وتلك تطرح وال أحد يجيب إال بالتأييد اللفظي والدعم 
ال بما يقوله أولئك المكلفون بتبرير التخاذل والتخلي عن الشباب الذي يناطح الغول  بالبيانات، وا 

، وهي قوات الحرس الرئاسي، 17داية األسبوع الحالي تحركت قوات ال الصهيوني وحده! وفي ب
لتمنع بالقوة المتظاهرين من االقتراب من مستوطنة )بيت إيل( القريبة من رام هللا، ما كشف مرة 
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أخرى صورة من صور "التنسيق األمني" ساري المفعول بين "قوات األمن الوطني" وبين األجهزة 
 والجيش "اإلسرائيلي"! األمنية "اإلسرائيلية"

والحقيقة أن مواقف السلطة وأجهزتها األمنية ال تدهش أحدًا، بل إنها بتصرفاتها تمارس ما صار 
معروفًا عنها ويتوافق مع الصورة التي أصبح المواطن الفلسطيني متيقنًا منها، ليس فقط بسبب قيود 

ي األساس. وسلطة كهذه ال ينتظر منها "اتفاق أوسلو" بل وبسبب طبيعتها االستسالمية والمتخاذلة ف
مقاومة االحتالل، أو الدفاع عمن يتصدى لمقاومته من الشباب الذين ملوا الكذب والتزوير والتفريط 
بالحقوق، وبالتالي ليس غريبًا أن تلجأ للتهمر على الهبة الشعبية وهي ال تزال احتمااًل، وقبل أن 

"اإلسرائيلية" العامة مؤخرًا وتم االعتراف به من جانب  تصبح حقيقة واقعة! وهو ما كشفته اإلذاعة
 المعنيين باألمر!

(، أن الحكومة "اإلسرائيلية" رفضت 27/12/2015فقد ذكرت اإلذاعة "اإلسرائيلية" يوم األحد الماضي )
بين صائب عريقات ووزير الداخلية  24/7/2015اقتراحًا قدمته السلطة الفلسطينية في اجتماع تم يوم 

ابق في حكومة نتنياهو، سلفان شالوم، الذي كان مكلفًا بملف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، الس
في مقر المخابرات المصرية بالقاهرة. وذكرت اإلذاعة أنه قبل هذا االجتماع بثالثة أسابيع كان قد تم 

وع االقتراح لقاء آخر هو األول، بين الرجلين في مقر المخابرات األردنية في عمان. وكان موض
البحث في رسم حدود الدولة الفلسطينية، وعلى أساس أن يشمل ذلك عدة لقاءات يتم بعدها اإلعالن 

األهم في موضوعنا، هو أن الجانب الفلسطيني قدم اقتراحه، وفقا لمصدر  اتفاق!عن التوصل إلى 
دماتها في الشارع فلسطيني "رفيع المستوى"، جاء على خلفية "حالة الغليان" التي بدأت تظهر مق

الفلسطيني في الضفة، وأن الجانب الفلسطيني حذر شالوم من هبة شعبية قادمة، وأن الهدف من 
(. ومثلما تدعي السلطة أن منع 27/12/2015 -48االقتراح كان منع التصعيد األمني!! )عرب 

األسبوع من  المتظاهرين من الوصول إلى نقاط التماس مع قوات االحتالل، كما منعتهم في مطلع
الوصول إلى مشارف مستوطنة "بيت إيل" حرصا على حياة الشباب، تستطيع أن تدعي أن االقتراح 

 جاء منعا ل "المخاطر" التي يمكن أن تجرها الهبة الشعبية!!
هذا الكشف الذي رفعت الغطاء عنه اإلذاعة "اإلسرائيلية" يعيدنا إلى أكثر من قضية، أولها قضية 

ية" مع "اإلسرائيليين". فبالرغم مما جره هذا النوع من المفاوضات على الشعب "المفاوضات السر 
الفلسطيني وقضيته الوطنية من ويالت، إال أنها ال تزال أسلوبًا معتمدًا لدى السلطة الفلسطينية تلجأ 
إليه وهي تعلم جيدا أنها لن تتيح لها سوى فرصة تقديم مزيد من التنازالت، مما يكشف عن رغبة 

ية وأصيلة في التفريط بالقضية وبحقوق الشعب فيها، خصوصا بعد أن أصبح واضحًا للجميع أن قو 
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الموقف "اإلسرائيلي" الرسمي كان وال يزال ضد االعتراف بأية حقوق، وتحديدا ضد قيام "دولة 
 فلسطينية"، وخصوصًا في ظل موازين تزداد اختالاًل لصالح االحتالل بما ال يخضع لنقاش.

الثانية في هذا اإلطار، هي قضية التجاهل الكامل للشعب والمؤسسات التي تدعي تمثيله.  والقضية
فالمفاوضات السرية هي دائمًا سرية بالنسبة للشعب الفلسطيني وليس بالنسبة ألية جهة أخرى. وهذا 
 يعني أن السلطة بإصرارها ليس فقط على المفاوضات فقط بل على المفاوضات السرية يعني أنها ال
تعير الشعب ورأيه أي اعتبار، وسلطة ال تحترم رأي الشعب وال تلتزم بمطالبه هي سلطة معادية ال 

 تمثل الشعب الذي تدعي تمثيله. 
أما القضية الثالثة، فتتعلق بما وصلت إليه مصداقية القيادات الفلسطينية في نظر الجماهير الشعبية. 

فت عنه اإلذاعة "اإلسرائيلية"، نعرف من األرشيف أن فبالنسبة للخبر موضوع هذا المقال، والذي كش
أكثر من شخصية قيادية في منظمة التحرير كانت قد تحدثت عنه في حينه، لكن أحدًا لم يعره 
االهتمام بسبب "ضعف المصداقية" التي أشرت إليها. ويظهر من األرشيف، أن تيسير خالد عضو 

"إسرائيلية" تجري في عدة  -لن أن مفاوضات فلسطينيةاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كان قد أع
غزة  -عواصم أوروبية وعربية، لكن مصادر السلطة، وبالذات صائب عريقات نفى ذلك )دنيا الوطن 

(. من جهة أخرى، كان تيسير قبعة، نائب رئيس المجلس الوطني، قد تحدث عن لقاء 28/7/2015 -
ك أي غبار في الساحة الفلسطينية. وحتى صحيفة شالوم في عمان، وأيضا لم يثر ذل -عريقات

إن التصريحات  شيئًا!)"إسرائيل" اليوم( "اإلسرائيلية" أكدت ما أعلنه تيسير قبعة دون أن يغير ذلك 
والتصريحات المضادة وكثرة الذين يدلون بالتصريحات في الساحة الفلسطينية، دفع الفلسطينيين إلى 

صحاب التصريحات مهما كانت مواقعهم القيادية. والنتيجة هي عدم الثقة بأي شيء يسمعونه من أ
 عنه!هذا االنفالت الذي نراه ونسمع 

باختصار، المفاوضات السرية، والتنسيق األمني، والموقف السياسي العام للسلطة وللفصائل، تترك 
 الهبة الشعبية وحيدة في الميدان وعرضة لإلجهاض.

  31/12/2015الخليج، الشارقة، 
 
 األشياء بأسمائها تسميةن لحي .53

 توجان فيصل
يسقط الفلسطينيون في التسميات اإلسرائيلية، أو يخضعون لها، بدءا بتسمية األطفال "أسرى"، كأنهم 
مجندون ألقي القبض عليهم في معركة بين جيشين، بينما هم حقيقة "مختطفون" من قبل جيش 

 محتل.
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هر تواطؤا دوليا وصل حّد ابتداع جرائم جديدة ما يجري في فلسطين من جرائم بحق اإلنسانية يظ
تمارس بصورة ممنهجة، وحّد قبول تغيير المسميات والتعريفات القانونية المتفق عليها عالميا، والذي 

 هو أخطر تحايل يجري في العالم لتبرير الظلم، بينما يتساءل العالم عن منابع التطرف.
ع" المتنامي مع كافة أشكال العنف الممارس عالنية على واألسوأ الذي ال ُيسأل عنه هو هذا "التطبي

مجاميع بشرية من مواطني دول جوار أوروبا، والذي لم يعتبر إرهابا وتطلق كل أجهزة اإلنذار ضده 
جاءت عابرة ومتسللة قبل -إال حين امتد بعضه لعقر دار األوروبيين. واإلشارة الوحيدة النزيهة 

شاركتهم في مسيرة "كلنا شارلي" ممن ال تختلف سجالت هي لبعض من فرضوا م -احتوائها
 ممارساتهم عن ممارسات المتطرفين اإلسالميين، بل تفوقهم خطرا لكونها ممنهجة وممأسسة.

وبما يقارب الغباء في درجة الكذب على الذات، يجري القفز عن حقيقة أن ما استنفر العالم اآلن 
التي انفّض عنها قراؤها -لين في الصحيفة الفرنسية ليست جرائم القتل الجمعي الذي جرى للعام

وال حتى تفجيرات باريس التي استهدفت مدنيين أبرياء في مراكز ثقافية.  -الفرنسيون ذاتهم بعد ذلك
أو ما تسمى "ذئاب -فمثل هذه الجرائم ارتكبت من قبل ومن بعد في أوروبا وفي أميركا من قبل أفراد 

لعرقية والخلفيات األيديولوجية والدينية، وبعقد نفسية مختلفة لم يفهم من مختلف األصول ا -منفردة"
 األطباء النفسيون أغلبها ولم يفسروها.
هو أنه باتت لجماعة أو نوع محدد من  -تتقدمهم كبريات ُدوله-ما بث رعب البشرية واستنفر العالم 

-، فكيف يجوز بعد ذلك التطرف ما يمكن تسميته "دولة"، على غياب بعض أهم أسس الدولة عنها
أن ُيغفل إرهاب آخر له فعال "دولة" )وأكثر من دولة حقيقة( ويجلس مندوبوها في األمم  -منطقيا

 المتحدة؟!
فحتى الحديث عن مأساة الالجئين ألوروبا هربا من أشكال قصوى من العنف جعلتهم يجازفون 

في تناوله، ظل مجزوءا وانتقائيا بوضع أطفالهم في "قوارب الموت"، على صدق الشعوب األوروبية 
في تطرق ساسة أوروبا له، ويركز على عنف المتطرفين اإلسالميين. وقبلها جاءت إشارات محدودة 
ُتكّرر بعض ما كشفته ثورات الربيع العربي من عنف أنظمة عربية في دفاعها عن سلطاتها المطلقة 

 لغرب في إعطاء شهادات زور لألنظمة. وريع فسادها، وحيث أمكن التستر على مثلها أسهم ساسة ا
وحين صعد "اللجوء" الشعبي ليصبح العنوان الرئيسي والمؤشر األكثر مأساوية على حقيقة ذلك 
العنف، على اختالف مصادره واختالف الساسة في ما بينهم، ال حديث عن اللجوء الفلسطيني 

ر قسري بمجازر واعتقاالت وتعذيب المتصل منذ أكثر من ثلثي قرن وليومنا هذا، والذي جّله تهجي
ن قبلت إسرائيل اإلفراج عن ضحاياها  وأحكام جائرة، أو حتى السجن مفتوح األمد دون حكم، وا 

 تشترط تهجيرهم.
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وال يمكن التعذر بكون هذا التهجير لشعب واحد حدثا قديما، فهو ليس قديما بل هو متواصل ليومنا 
ف أكثر خطرا. واآلن تحديدا، توسع دارسون وصحفيون هذا، مما يجعل جرمه مضاعفا وجرحه الناز 

غربيون في البحث عن أسباب العنف والتطرف إلى حد فتح مواجع قديمة بالحديث عن مظالم 
االستعمار األوروبي للعالم العربي، ونقدر لهم هذا. ولكن ذلك االستعمار انتهى قبل ثلثي القرن، 

لم يشهدوا شيئا من جرائم االستعمار البريطاني أو  وتقريبا كل العرب ممن أعمارهم دون الخمسين
 الفرنسي أو اإليطالي الذي حتم ثورات التحرير.

 -ونشكرهم مضاعفا لهذا-وهنا يتوسع بعض الكتاب الغربيين قليال، فيشيرون إلى ما يمكن عالجه 
هم إقرار وهو ما خلفه ذلك االستعمار من أنظمة جائرة فاسدة لتسهيل استمرار مصالحه. وأبرز وأ 

بمسؤولية الغرب هذه )كونه صادرا عن رئيس القوة الدولية الكبرى وكونه استبق المحللين الحاليين 
 -جزئيا-، حيث أيد 2009الذين تكاثروا بعد ظهور داعش( جاء في خطاب تنصيب أوباما بداية عام 

حرى جريمة كبرى( مشروعية إقرار هذه المسؤولية، وهو أول من أقّر أيضا "بخطأ" )بينما هو باأل
أميركي وأووربي أحدث أثر فعال في ظهور داعش، وهو حصار العراق وشن حرب احتاللية شرسة 

عدام الرئيس صدام حسين.   عليه وا 
أنه ال حديث  -وهو في الحقيقة ما سيفشل أي سعي جاد الستئصال عنف التطرف-ولكن العجيب 

الذي تغرف منه داعش األتباع والمؤيدين،  عن العنف "اإلسرائيلي" في ذات المحيط اإلستراتيجي
 والذي ال يختلف في مجمله وتفاصيله عن عنف داعش.

فهو مثله عنف معلن، ويجمع مثله جرائم الحرب واالحتالل لجرائم تطرف ديني بذات قدر تطرف 
يه داعش، ويتجلى بذات السوية األخالقية للدواعش، وله "دولة" ال تسّهل ممارسته فقط، بل وتشارك ف

حكومَة وأجهزة أمن وقضاء، وهو إرهاب ضد مدنيين )كامل الشعب الفلسطيني( من كافة األعمار 
على امتداد أربعة أو خمسة أجيال، وصوال لألطفال والرضع، بل إن ذلك العنف تجاوز الفلسطينيين 

انيون ألغلب الشعوب العربية، وفي مقدمتهم األردنيون واللبن -قديما منذ بدايته وحديثا-ليصل 
 والسوريون والعراقيون والمصريون.

ولو أمكن لواحد بالمئة من ضحايا إسرائيل في كل هذه الدول التقدم بشكاوى لمحاكم غربية، 
ألصبحت ما تسمى إسرائيل أقرب لجزيرة قراصنة ال يجرؤ قادتها على مغادرتها. وبالفعل، وبمجرد 

عتدلة!(، وأخرى ضد نتنياهو، شهدنا كيف تسجيل قضية واحدة ضد تسيبي ليفني )وهي التي تعّد م
اضطرا إللغاء رحالت عمل ألوروبا، وكيف الذا بحصانة مؤقتة استصدراها لرحلة رسمية. وهذا 

البريطانيون والفرنسيون، واقتطعوا له أرضا وأعانوه على  -تحديدا-اإلرهاب الصهيوني جلبه للمنطقة 
 دة. إقامة "دولة" عليها، سجلوها له في األمم المتح
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بدأت تمهيدا إلقامة هذه  -منها التهجير القسري-ما اقترفته وتقترفه هذه "الدولة" من جرائم متصلة 
"الدولة"، ولكنها لم تنته بقيامها، بل أصبحت جزءا من سياساتها، وهدفا من قيامها وليس فقط 

وليس حتى  وسيلته. ولنبين هذا نتوقف عند جريمة حديثة سيزعم أنها من فعل "مرضى نفسيين"،
"ذئاب منفردة"، كي يعفوا من العقاب، وهي قيام مستوطنين بإلقاء قنبلة مولوتوف داخل بيت عائلة 
دوابشة، بما أدى إلى موت الوالدين وطفلهما الرضيع حرقا، في حين أصيب طفلهما اآلخر بحروق 

 شديدة.
الثمن"، ليس ألن األسرة  ومعروف أن الفاعلين ينتمون لعصابات من المستوطنين تسمي نفسها "تدفيع

ذاتها فعلت شيئا، بل ألن هناك مقاومة في الضفة المحتلة، مشروعة في كافة القوانين واألعراف 
وبدعم -الدولية للشعوب المحتلة أرضها. فكيف باحتالل "إحاللي" لكامل الوطن يجيز للمستوطنين 

 إخالء البيوت من أهلها والسكن فيها؟! -وحماية جيش االحتالل
كون الجريمة "منظمة" وليست فردية، تبين في حفل زفاف لمستوطنين باحتفال المدعوين بالتلويح و 

بالسكاكين والبنادق والزجاجات الحارقة، وتم طعن صورة الرضيع الذي جرى حرقه، مرارا وتكرارا، 
"، وهم يغنون أغنية تقتبس من توراتهم دعاء "شمشوم" أن يقويه الرب لينتقم "من الفلسطينيين

ولرفضهم االعتراف بوجود "فلسطينيين" رغم ذكرهم في التوراة، هم يحرفون القول هنا لتصبح "من 
فلسطين"! والعروس إسرائيلية سبق أن أدينت العتدائها على فلسطينيين، مع زوجة أحد منفذي جريمة 

وهؤالء  ساعة "خدمة مجتمع"، أي خدمة هذه المستوطنات 350حرق عائلة دوابشة، فحكمت عليها بـ
 المستوطنين!

ولبيان أن حرق األطفال الفلسطينيين نهج إسرائيلي، أذّكر بقصة الرضيع "عّمار" الذي ألقى 
مستوطنون قنبلة نابالم في بيته في ثمانينيات القرن الماضي؛ ردا على انتفاضة الحجارة، أو أن 

 ال.االنتفاضة قامت نتيجة ممارسات كهذه، وهو رضيع فحرق بدرجة شوهته كام
أميركية في سان دييغو -القصة لم تنشر في عمان، ولكنني عرفتها عند زيارتي لعائلة عربية

استضافت عّمار لعالجه في منتصف تسعينيات القرن الماضي )حين كانت حكوماتنا تروج إلسرائيل 
عدة بحملة إعالمية مكنت من إجراء  -ومعها الجالية العربية في المدينة-المسالمة( بعد أن قامت 

 عمليات جراحية تطوعّية له، فقط ليتمكن من استعمال أطرافه وليس لعالج بقية تشوهاته. 
صورة الطفل السوري الغريق "إيالن" حركت العالم إلعانة الالجئين السوريين، ولكن أطفال فلسطين 

عاما( وهو مقيد في فراشه  13ظلوا غير مرئيين، وصورة الطفل الفلسطيني عيسى المعطي )
مستشفى وقدمه مبتورة لم تحرك العالم، بل ُقصد بإحداث هذه اإلعاقة ونشر هذه الصورة إرسال بال

 رسالة للفلسطينيين.
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ففي حين نصت األوامر الرسمية لجيش االحتالل بإطالق النار وقتل ملقي الحجارة الفلسطينيين، ما 
-11-13ئيل هيوم ينصح به صراحة الكاتب الصهيوني يعقوب عميدور في مقالة )صحيفة إسرا

( عنوانها "اجعلوهم معاقين ال أمواتا"، هو أال ُيقتل الفلسطينيون ألن هؤالء يمجدون قتالهم، 2015
بينما العالم يحشد ضد إسرائيل الرتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين، ومثلها تحشد محاكماتهم. ويقول "ال 

 اكن مالئمة للخطابات الرنانة والُمحّرضة.توجد جنازات غفيرة للمصابين، وأسّرة المستشفيات ليست أم
هنا تكمن أفضلية المصاب على الميت. ويضاف إلى ذلك موضوع مهني ومفيد هو أنه يمكن 

ذا لم يرسله أحد يمكن معرفة دوافعه".   التحقيق مع المصاب لمعرفة من أرسله، وا 
مه ساسة عرب كثر "رجل والكاتب لم يبتدع هذا، هو فقط يذكر بما أمر به إسحق رابين )الذي يسي

، من تكسير األطراف بشدة إلحداث إعاقة. والطفل 1987سالم"( عند اندالع انتفاضة الحجارة عام 
برصاص "الدمدم المتفجر" المصمم إلحداث  -لحمله حجرا-عيسى جرى إطالق النار على قدمه 

 أكبر ضرر ممكن داخل الجسد، وهو سالح محرم دوليا.
به مقالتنا من تالعب بتسميات معتمدة إسرائيليا ويتم التواطؤ عليها دوليا لتغطي  وهذا يعيدنا لما بدأنا

جرائم اإلرهاب اإلسرائيلي، تبدأ بتسمية جيشها، الذي تشكل من "العصابات" الصهيونية، "جيش 
الدفاع اإلسرائيلي"! فكيف يظل هذا جيش دفاع بينما هو "محتل"؟! على األقل لحظة تطأ قدم واحد 

رض الضفة الغربية أو غزة هو يصبح "محتال" بتعريف األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن، منهم أ
وحين يحاصر غزة أو يقصفها هو يصبح "معتديا"! وكيف يسمى المستوطنون على أرض محتلة في 
بيوت طرد منها أصحابها الذين توارثوها تاريخيا "مدنيون"، ليس فقط في النصوص السياسية حيث 

 فهم "أبرياء"! بل في نصوص قرارات دولية أيضا؟!يضاف لوص
وكيف يسقط كل تعريف للطفل وللحدث من قواميس إسرائيل عند تعاملها مع الفلسطينيين، ويعود 
فجأة ليلصق تعريف القاصر باثنين ممن عذبوا وحرقوا أبو خضير بينما يقال إن الثالث "مضطرب 

 نفسيا" لتبرئة الثالثة من الجريمة البشعة. 
ويسقط الفلسطينيون في التسميات اإلسرائيلية، أو يخضعون لها )وبعض رجال السلطة يتواطؤون 
عليها إلدانة المقاومة الفلسطينية(، بدءا بتسمية األطفال "أسرى" كأنهم مجندون ألقي القبض عليهم 
في معركة بين جيشين، بينما هم حقيقة "مختطفون" من قبل جيش محتل، بل إن كل من يسمون 

 هم "مختطفون". -وتحديدا من يأخذون من مناطق يزعم أنها خاضعة للسلطة الفلسطينية-أسرى 
فالمفروض أن السلطة هي من يملك إصدار أمر االعتقال والحجز يكون لديها، وال يجوز تسليم 
مواطنيها للمحتل، ولكن حتى تسمية "السلطة" ليست سوى لعبة أخرى. لهذا، أصبح كل شاب وشابة 

وحده، "خارج أي تنظيم"، ولكن حتما ضمن وعي شعبي يعّرف األشياء بأسمائها، وهؤالء يتحرك 
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سيلزمون العالم الذي تنادى لمكافحة اإلرهاب بإعادة تعريفاته؛ فالفلسطينيون سبق أن أدخلوا في 
 القاموس السياسي العالمي مصطلح "االنتفاضة". 

 30/12/2015الجزيرة.نت، الدوحة، 
 
 نتنياهو يقارن بين اإلرهان ال غير لليهود والكبير للفلسطينيين… ان  كبر؟من الذي له إره .54

 تسفي برئيل
النقاش الجماهيري. فمنذ اآلن لدينا "إرهاب صغير"  إلىلقد أدخل بنيامين نتنياهو معيارا جديدا  

لتي والجماعة ا… لليهود و"إرهاب كبير" للفلسطينيين. "اإلرهاب العربي الذي يهاجمنا أكبر بكثير
تظهر هناك هي جماعة متطرفة وهامشية وال تمثل الصهيونية الدينية"، قال نتنياهو عن تسلسل 
اإلرهاب الذي يتم تحديده اآلن بناًء على عدد العمليات وحجمها والتمثيل الذي يأخذه اإلرهابيون على 

 أنفسهم.
ته باإلرهاب الفلسطيني كذب نتنياهو "الصغير" هو محاولة لتصغير اإلرهاب الصغير من خالل مقارن

"األوسع". لكن الحجم لمن يريد المقارنة ال يحدد أي شيء. "إرهاب صغير"، "ال يمثل الصهيونية 
الدينية"، قتل اسحق رابين، الفتى محمد أبو خضير. نعم، وأحرق عائلة دوابشة. اذا هذا اإلرهاب ال 

 وجود له مقابل اإلرهاب الفلسطيني.
أخ كبير، أكثر تهديدا. وهو يوجد في محاولة التمييز بين الصهيونية  لكن هذا الكذب الصغير له

كانون االول،  27الدينية وبين أحفادها اإلرهابيين. هذا التفسير قدمه حاييم لفنسون في "ههرتس" في 
وهو يقول إن اإلرهابيين اليهود ليسوا نتاج الثقافة الحاخامية االستيطانية بل نتاج "الرد عليهم". وهذا 

 يعفي هؤالء الحاخامات من مسؤوليتهم على جرائم اخرى أو حركة الرأس التي أظهروها حينما ال
شاهدوا كيف تنمو هذه الثمار السامة. نتنياهو يفضل أن ينسى حقيقة أن اإلرهابيين خرجوا من رحم 

خاليا الحركة األم وتربوا وترعرعوا في أحضان حاخاماتها وتعلموا "نظرية الملك" وامتصوا إرث ال
 السرية اليهودية. وفي نهاية المطاف قرروا االنفصال عن التيار المركزي واقامة تنظيم إرهابي.

يمكن مقارنتهم بمنظمة "ليحي" التي انفصلت عن "االيتسل" وتم االعالن عنها كتنظيم إرهابي من 
عتراف واالحترام قبل البريطانيين والحكومة المؤقتة. لو كانوا آباء ايديولوجيين، كما حظي هو باال

عندما اعترفت الدولة بنصيبه في اقامة الدولة، ايضا فان اإلرهابيين "الصغار"  1980القومي في 
 اليوم سيتحولون الى ابطال الصهيونية الدينية.

حسب قائمة فرق اإلرهاب الكاذبة لنتنياهو فان الصهيونية الدينية تُقسم الى قسمين: صهاينة دينيين 
رهابيين. قادة الصهيونية الدينية ومنهم اآلباء المؤسسين هم الخاليا السرية اليهودية إرهابيين وغير إ
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ومؤيدو باروخ غولدشتاين "هم السلطة" مثل أقوال نفتالي بينيت. لذلك هم ال يحتاجون الى مزيد من 
اإلرهاب، لكن يجب ضبط النفس في التصفيق القوال االستنكار التي خرجت منهم ألن "اإلرهاب 

صغير" اليهودي ال يعكس صراعا داخليا من اجل السيطرة على الصهيونية الدينية. يريد اإلرهابيون ال
اليهود، وسينجحون، االستيالء على الصهيونية الدينية ومنع تمثيلها للدولة اليهودية. "المقدسون 

 ن ودولة إسرائيل.المعذبون" الذين يحقق معهم "الشباك" يمثلون اآلن نتنياهو والمستوطنين والعلمانيي
سيكون من الخطأ القاء مسؤولية اقتالع هؤالء اإلرهابيين على الصهيونية الدينية، هذا المجال الذي 
فشلت فيه بشكل كبير. المقارنة التي تتم بين إرهابيين يهود وبين الصهيونية الدينية هي أمر تضليلي 

والمقارنة المطلوبة هي بين الصهيونية  الذي سيظهر الصهيونية الدينية بريئة وطاهرة. األمرموجه، 
الدينية التي تفسر لدولة إسرائيل جوهرها اليهودي بشكل راديكالي وغير ديمقراطي وبين االغلبية 

 العلمانية الليبرالية التي تناضل بنجاح محدود من اجل بقاء بعض القيم االنسانية العالمية.
لب الصهيونية الفاسدة التي تشجــــع سيطرة "تسلسل اإلرهاب الهرمي" كما يصفه نتنياهو هو ق

ايديولوجيا الحاخام كوك على الدولة وقوانينها مقابل التعاون في التصريحات ضد اإلرهاب اليهودي. 
وفي الوقت الذي تنفعل فيه االغلبية العلمانية من زعزعة رؤساء المستوطنين، من عرس الكراهية، 

رقص في عرس خاص بهم حيث ُتطعن فيه صورة الصهيونية يستطيع نتنياهو والصهيونية الدينية ال
 المصفرة بالسكين.

 30/12/2015آرتس ه
 31/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 ، واليهودية، وال هيونيةالديمقراطيةالتوازن الهش بين  .55

 دمتري شومسكي
وبسون إن مفهوم كدولة جميع مواطنيها. يقول الكسندر يعق إسرائيلتعريف  إعادةتعالوا ُنجادل مؤيدي 

عطاؤه بسهولة معنى مناقضا للديمقراطية، إكليركيا وقوميا متطرفا. فهذا هو إ "إسرائيل" بالتحديد يمكن 
 12للشعب اليهودي، واالسم المحّبب للديانة التي نسميها يهودية )"ههرتس"،  األساسياالسم التاريخي 

يقف نتنياهو ونفتالي بينيت واييلت شكيد أيلول(. اذا كانت هذه هي الحال فيمكن التساؤل لماذا ال 
 جمعية "أنا إسرائيلي"؟. إلىفي الطابور من اجل االنضمام 

 إضافةالجواب ليس معقدًا: العناصر الالديمقراطية في إسرائيل ترتدع مفهوم "دولة إسرائيلية". ألنه 
عرق، كشركاء في اليهودية فان المفهوم يشمل باقي مواطني الدولة دون تمييز في الدين وال إلى

 السيادة المدنية للدولة.
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يعقوبسون على حق حسب الفرضية التي تقول إنه يمكن تفسير مفاهيم مثل "دولة يهودية" و"دولة 
إسرائيلية" بطرق مختلفة ومتعارضة. لكن يجب االتفاق على أنه من المفروض تفسير المفاهيم 

لسياسي المحدد للمجاالت التي ُتستخدم فيها. السياسية ليس بعيدا عن الواقع االجتماعي والمدني وا
من الواضح أنه في واقع اجتماعي، مدني وسياسي محدد في إسرائيل في العقد السابع على قيامها، 
يوجد لمفهوم "يهودي" معنى ضيق. ألنه يعبر عن القومية العرقية الدينية، في الوقت الذي يوجد فيه 

يث إنه مستمد من اسم الدولة بكل من فيها من مواطنين لمفهوم "إسرائيلي" معنى واسع وشامل، ح
 بغض النظر عن هويتهم العرقية القومية.

صحيح أن هذه العالقة بين المفاهيم االنتمائية السياسية للواقع االجتماعي السياسي في إسرائيل 
المتحدة  ألمما. اسحق بن تسفي، مثال، تردد في أعقاب قرار إنسانيةليست قَدرًا، بل هي نتاج قرارات 

، في موضوع اسم الدولة اليهودية الجديدة، هل تكون "إسرائيل" أو 1947تقسيم البالد في العام 
"يهودا". وقد كان يميل لالسم الثاني، واقترح تسمية الدولة "يهودا"، وأن تتم تسمية مواطنيها "أبناء 

 يهودا" أو "يهود دون تمييز في الدين والعرق".
إنه لو تم اعتماد رأي بن تسفي وُسميت الدولة على اسم يهودا، لكان هذا االسم من المنطقي القول 

سيعبر عن الهوية المدنية الجغرافية، ولكان أخذ مع مرور الوقت المغزى الذي يحمله اسم "إسرائيل". 
في هذه الحالة كان القوميون المتطرفون سيبحثون عن اسم بديل ليكون شعارًا في الصراع لضمان 

ق الزائدة ألبناء إسرائيل داخل مجموع "أبناء يهودا" أو "يهود بدون تمييز في الدين والعرق". الحقو 
 تعبير عن رفض اآلخر. إلىوحينها كانت كلمة "إسرائيلي" ستتحول 

إال أن هذا لم يحدث. والدولة اليهودية بكل مواطنيها ُسميت "إسرائيل". لذلك تحول مفهوم "إسرائيلي" 
مفهوم معناه الديمقراطية والمساواة. أما مفهوم "يهودي"، الذي يخص مجموعة  لىإمع مرور الوقت 

لها انتماء قومي ديني وهي جزء من مواطني الدولة، فقد تحول بالمعنى السياسي الى مفهوم معناه 
 اثنوقراطي، وهو مناقض للمساواة.

لمدني، بل يحمل داخله ذلك أن مغزى مفهوم "إسرائيلي" ال يقتصر فقط على التفسير ا إلىيضاف 
 باإلرثُبعدا يهوديا أعمق كثيرا من مفهوم "يهودي" مركزي. حيث إن العالقة المزدوجة لـ "اإلسرائيلي" 

التوتر  إلىالماضي القومي الديني لشعب إسرائيل، والحاضر متعدد الثقافات في دولة إسرائيل، ترمز 
الكوني، الذي كان في جوهر اليهودية على  اإلنساني األساسالبطريركي وبين  األساسالداخلي بين 

 واإليمانمر التاريخ. وهذا هو التوجه الدائم في الجسر بين هذه األسس، التي هي من طابع الدين 
 اليهودي الخاص.



 
 
 
 

 

 43 ص                                              3799 العدد:        31/12/2015 الخميس التاريخ: 
  

ذلك، فانه ال يوجد فقط لـ"إسرائيلي" مغزى ديمقراطي أكثر ويهودي أكثر من المفاهيم  إلى إضافة
مغزى صهيوني واضح: "نحن نريد أن نكون األكثر  أيضاً في إسرائيل، بل  البديلة السائدة في النقاش

تطورا بين الشعوب". هكذا صاغ ثيودور هرتسل في كتابه "دولة اليهود"، الطموح االجتماعي 
 أيضاً السياسي للصهيونية كقومية عصرية. وال أحد يختلف على أن مغزى الشعب العصري هو 

العرقية الدينية، تكون قادرة على أن تستوعب  األصوليةية من تطوير لهوية سياسية مفتوحة ونق
جماعات دينية وعرقية وثقافية مختلفة داخل الدولة. هكذا هي الهوية المدنية اإلسرائيلية التي تتبلور 
ببطء ولكن بشكل مستمر على أساس مباد  الواقع االجتماعي المدني اإلسرائيلي المشترك، وهي 

 ينية والعرقية الكثيرة داخل المجتمع اإلسرائيلي.تتغلب على الحدود الد
مفهوم "إسرائيلي" يعكس التوازن الهش بين الديمقراطي، اليهودي، والصهيوني. لذلك يمكننا القول إنه 
لو كانت دولة إسرائيل ُمعّرفة من جديد بشكل تشريعي كدولة كل اإلسرائيليين "دون تمييز في الدين 

 ديمقراطية وأكثر يهودية وأكثر صهيونية بالمعنى العميق لهذه المفاهيم.والعرق"، لكانت دولة أكثر 
والسؤال هو لماذا ال يقف الذين يعلنون عن أنفسهم كمؤيدي "الدولة اليهودية والديمقراطية" 

الدينية، ال يقفون من وراء فكرة الدولة اإلسرائيلية المدنية. بل هم على عكس  األصوليةوكمعارضي 
يجندون االدعاءات من مجموع مفاهيم ما بعد  حياناً أن عن التهجم على هذه الفكرة. و ذلك ال يتوقفو 

 الحداثة.
هكذا هو االدعاء الذي ال أساس له والذي يقول إن "اإلسرائيلية" هي معيار قمعي يتجاهل الحقوق 

جد لكم معيار رغم أنه ال يو  –"اليهود"  وأيضاً الثقافية "للعرب" و"الروس" و"الشرقيين" و"المتدينين" 
الذين يعتبرون  أولئكيشمل داخله جميع الهويات بشكل شامل ولّين أكثر من "اإلسرائيليين". كثير من 

نسانيونأنفسهم صهيونيون ليبراليون  ويديرون صراعا خاطئا ال أمل له ضد "الدولة اإلسرائيلية"،  وا 
القومية العرقية الدينية اليهودية.  يبدو أنهم يفعلون ذلك بسبب القلق على االمتيازات التي تحظى بها

 لكنهم ال يعترفون بذلك علنًا حتى ال تتشوه صورتهم.
 "هآرتس"عن 
  31/12/2015األيام، رام هللا، 
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