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 43 :كاريكاتير
*** 

 
 تعلن ضبط أكبر ورشة لتصنيع األسلحة في الخليل "إسرائيل" .1

حد المنازل مصنعا أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أنه ضبط أسفل أ: كفاح زبون - رام هللا
 إلنتاج األسلحة والوسائل القتالية، يعد األكبر في مناطق الضفة الغربية. وقال ناطق عسكري

مخرطة إلنتاج األسلحة، باإلضافة إلى عدد كبير من البنادق من طراز  15إسرائيلي إنه تم ضبط 
سبطانة )ماسورة(،  70ثقيلة، و وأجزاء لرشاشات ،"16إم "من صنع محلي، وبنادق من طراز  "كارلو"

 ومئات من مخازن الرصاص ومقابض األسلحة.
 شخصا عملوا في ورشة اعتقل صاحبها وابنه. 15أشخاص و 10ووفق تقديرات الجيش، فإن ما بين 

وأظهرت لقطات فيديو بثها الجيش اإلسرائيلي كيف جرى العثور على أسلحة مصنعة وأخرى تحت 
 تخبئته داخل الجدران. التصنيع، وأدوات مختلفة، ورصاص جرت
هذه الحملة تأتي في إطار الحرب المتواصلة ضد األسلحة "وقال الناطق اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي: 

 ."قطعة سالح 420من  ورشة لتصنيع السالح، وأكثر 40في الضفة، وجرى في إطارها ضبط 
كارل "يمها على بندقية ، )المحلية(، التي يعتمد في تصم"كارلو"من بنادق  وصادرت إسرائيل كثيرا  

السعر مرتفعا إذا ما جرت  عديمة االرتداد، ويصل سعرها إلى ألفي دوالر. ويعد هذا "غوستاف
مقارنته بأسعار السالح في وقت سابق. لكن الحمالت المستمرة ضد التجار ومخارط التصنيع، أدت 

 الية. الحمالت اإلسرائيلية الح إلى ارتفاع أسعار األسلحة. وهذا أحد أهداف
نأمل أن "في الجيش اإلسرائيلي:  "ناحل"يقول الرائد ليرون فوكس، قائد وحدة الهندسة التابعة للواء 

 ."قطاع صناعة السالح الفلسطيني يؤدي ارتفاع أسعار األسلحة إلى ضرب
دوالر فقط. أما  500وبلغ سعر البندقية محلية الصنع، في اآلونة األخيرة، ألفي دوالر، بعدما كان 

  لسالح األكثر تطورا، فشهد ارتفاعا جنونيا.ا
 15التي كان ثمنها قبل أشهر "، M4 "وتشير األرقام الفلسطينية واإلسرائيلية، إلى ارتفاع سعر بندقية 

ألفا،  15آالف دوالر، إلى  10التي كان ثمنها  " M16 "ألف دوالر، و 22ألف دوالر، إلى 
آالف، كما شمل ذلك ارتفاعا في أسعار  8ر، إلى آالف دوال 5والكالشنيكوف الذي كان سعره 



 
 

 
 

 

 5 ص             4144 العدد:        20/12/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

نوعه. ولم تمنع هذه األسعار العالية كثيرا من  المسدسات بنحو ألفي دوالر وأكثر لكل واحد حسب
 طالب األسلحة من اقتنائها، على الرغم من المالحقات األمنية المزدوجة.

سلحة وتصنيعها. وتقتني العائالت وترصد الفصائل الفلسطينية مبالغ مالية كبيرة من أجل شراء األ
 الكبيرة مئات القطع من هذه األسلحة التي تستخدم في الحماية.

وبعيدددا عددن السددطوة اإلسددرائيلية المباشددرة، وغيدداب سددلطة قويددة فددي الضددفة الغربيددة، نجحددت الفصددائل 
وطددددائرات مددددن دون طيددددار.  الفلسدددطينية فددددي قطدددداع غددددزة فددددي تطددددوير األسددددلحة وصددددوال إلددددى صددددواري 

 .ستخدمت الفصائل هذه األسلحة في حروب مختلفة مع إسرائيلوا
 20/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 حجر األساس الذي عليه نبني كافة إنجازاتنا الوطنية والمجتمعيةهو الحمد هللا: األمن  .2

ا، وهدو حجدر رامي الحمد هللا إن "األمن، كان وال يزال نواة دولتن الفلسطيني قال رئيس الوزراء :رام هللا
األسدداس الددذي عليدده نبنددي كافددة إنجازاتنددا الوطنيددة والمجتمعيددة، بددل هددو اإلطددار الكفيددل بتعزيددز صددمود 
ومنعدة شدعبنا، وتعتبددر حلقدة البنداء والتطددوير هدذه، الحلقددة المكملدة لتكدريس حقوقنددا ومكانتندا وحضددورنا 

ضددالنا السياسددي مددن أجددل نيددل فددي كافددة المحافددل الدوليددة، وحشددد المزيددد مددن التأييددد والدددعم الدددولي لن
قامة الدولة".  الحرية والخالص التام من االحتالل اإلسرائيلي وا 

خالل حفل تخريج الفوج األول من طالب أكاديمية الضباط الفلسدطينية، يدوم  ،كلمته الحمد هللاواختتم 
وناتدده، وكددل : "أشددكر فريددق المنسددق األمنددي األمريكددي بكافددة مكفددي أريحددا، قددائال   19/12/2016 االثنددين

 "....الدول والجهات الداعمة لجهود تطوير وتمكين مؤسستنا األمنية
 19/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 التشريعي يحتجون على رفع الحصانة عن زمالئهم بالضفةالمجلس نواب فتح في  :غزة .3

مدن ندواب حركدة فدت  فدي قطداع غدزة سدلمم عددد : تحريدر خلددون مظلدوم، مدن عبددالغني الشدامي -غزة 
، عبدددروا خاللهدددا عدددن احتجددداجهم 19/12/2016 مدددذكرة للجندددة الدوليدددة للصدددليب األحمدددر، يدددوم االثندددين

لسدددحب رئددديس السدددلطة الفلسدددطينية محمدددود عبددداس مدددؤخرا  للحصدددانة البرلمانيدددة مدددن عددددد مدددن زمالئهدددم 
لددد"قدس بددرس"، "وقفتنددا اليددوم وقددال النائددب يحيددى شددامية، فددي تصددريحات  النددواب فددي الضددفة الغربيددة.

احتجاجا  علدى مدا تعدرض لده الندواب فدي الضدفة الغربيدة حيدذ سدلمنا مدذكرة لمسدئول الصدليب األحمدر 
في غزة نطالبه بان يوصل رسالتنا للمجتمع الددولي بدان الحصدانة البرلمانيدة هدي ملدك للبرلمدان ولديس 
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محمود عباس بسحب الحصدانة البرلمانيدة  واعتبر أن ما أقدم عليه رئيس السلطة الفلسطينية للرئيس".
 عن عدد من نواب حركة فت  في الضفة الغربية هو مخالف للقانون.

 19/12/2016 قدس برس،
 
 لمواجهة انتهاكات عباس لتشريعي قريباً للمجلس ا جامعة وطنيةالغول: جلسة  .4

ت جديدة أجريدت مدع قال أمين سر كتلة حماس البرلمانية المستشار محمد فرج الغول إن اتصاال :غزة
؛ لمواجهددة انتهدداك وتغددول رئدديس جميددع الكتددل والقددوائم البرلمانيددة لعقددد جلسددة للمجلددس التشددريعي قريبددا  

السلطة محمود عباس على القانون األساسي والنظام الدداخلي للمجلدس؛ بعدد "جريمتده" برفدع الحصدانة 
 عن خمسة نواب من حركة "فت " قبل أيام.

، أن قرار عباس رفع الحصانة عن النواب 19/12/2016 ، يوم االثنينوأكد الغول في تصري  صحفي
"منعددددمال، ال أسددداس لددده مدددن الصدددحة"، مضددديفا : "ستشدددهد األيدددام القادمدددة جلسدددة وطنيدددة جامعدددة للمجلدددس 

اعتداء األجهزة في رام هللا على الغول واستهجن  التشريعي وفعاليات أخرى، ولن تكون مجرد بيانات".
قددر الصددليب األحمددر، مؤكدددا  أندده يشددكل انتهاكددا  للقددانون الدددولي باقتحددام مؤسسددة اعتصددام النددواب فددي م

وأشدار الغدول إلدى أن عبداس  للحق فدي التجمدع السدلمي وحريدة التعبيدر. عن كونه انتهاكا   دولية فضال  
 يستمر في "ممارساته الدكتاتورية والقمعية ضد نواب المجلس التشريعي".

 19/12/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 مجلس األمن الدولي التخاذ قرارات ملزمة لوقف ممارسات االحتالل تدعو الفلسطينيةالخارجية  .5

دد دعددت وزارة الخارجيدددة الفلسدددطينية "مجلدددس األمددن الددددولي التخددداذ قدددرارات : ناديدددة سدددعد الددددين -ان عمم
كددددت، فدددي بيدددان وأ الشدددعب الفلسدددطيني". ملزمدددة لوقدددف ممارسدددات االحدددتالل اإلسدددرائيلي العدوانيدددة ضددددم 

"، خير دليدل علدى ةالمرافقة لقضية مستوطنة "عمون اإلسرائيليةأصدرته أمس، أن "ممارسات الحكومة 
حلددول سياسددية مددع  إلددىأنهددا حكومددة اسددتيطان ومسددتوطنين، وأن وجهتهددا أبعددد مددا تكددون عددن التوصددل 

وجدددده  وشددددددت علددددى أن "ذلددددك يسددددتدعي مددددن مجلددددس األمددددن رفددددع صددددوته عاليددددا  فددددي الفلسددددطينيين".
الممارسددات اإلسددرائيلية االسددتعمارية، التددي تهدددد فددرص تحقيددق السددالم، وتحمددل مسددؤولياته فددي اتخدداذ 

 قرارات ملزمة كفيلة بحماية حل الدولتين".
 20/12/2016 ،الغد، عّمان
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 : صحافة االحتالل ُتشعل التحريض والعنصريةالفلسطينيةوزارة اإلعالم  .6
، إن 19/12/2016 فددددي بيددددان صددددحفي، مسدددداء يددددوم االثنددددين لسددددطينيةالف قالددددت وزارة اإلعددددالم :رام هللا

وأضددافت الددوزارة فددي بيانهددا، أنهددا تابعددت  صددحافة االحددتالل اإلسددرائيلي تلشددعل التحددريض والعنصددرية.
الشددهر الماضددي، وأشددعل معدده موجددة تحددريض وعنصددرية  "إسددرائيل"ملددف الحرائددق، الددذي اشددتعل فددي 

 حتالل، والذي استثمره اإلعالم العبري للتحريض األسود.صاخبة من كافة المستويات في دولة اال
وقالت الوزارة إن االحتالل بكل مؤسساته متناغم في اتهاماته الجزافية على شعبنا ومؤسسداتنا وهدذا دليدل 

   على التحريض والعنصرية، التي شاركت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية في إشعال لهيبها.
كل ما هو فلسدطيني، حتدى قبدل  تالل يسارع كعادته في التحريض ضدم وأكدت أن اإلعالم في دولة االح

أن ينظر القضاء المنحاز في الدعاوى، ما يثبت أن الصحافة اإلسرائيلية شريكة في بذ نار العنصرية، 
، وتنصددب نفسددها قاضدديا  وجددالدا  فددي وقددت 48ونشددر الكراهيددة، وتأجيجهددا ضددد أبندداء شددعبنا فددي أراضددي 

 واحد.
االتحاد الدولي للصحفيين إلى تقديم احتجاج رسمي لمسؤولي اإلعالم اإلسدرائيلي، علدى وحثت الوزارة 

موجة التحريض التي أشعلوها، وتقديم اعتذار يوازي االتهامات الباطلة التي صدرت جزافدا  بحدق أبنداء 
 شعبنا على مدار أكثر من أسبوعين. 

 19/12/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مصر تعاونها المستمر في تسهيل سفر طلبة قطاع غزةلشكر توزارة التعليم الفلسطينية  .7

غددزة: أعلنددت سددفارة فلسددطين فددي مصددر عددن موافقددة السددلطات المصددرية علددى سددفر الطلبددة مددن قطدداع 
 غزة، والحاصلين على المن  الدراسية في الجمهورية الجزائرية، أمس االثنين.

عن شكرها لمصر لد"تعاونها المستمر في تسدهيل سدفر  الفلسطينية عليم العاليوأعربت وزارة التربية والت
 157 طلبددة قطدداع غددزة، لاللتحدداق بمددنحهم الدراسددية فددي المغددرب والجزائددر"، الفتددة إلددى أن عددددهم يبلددغ

. وشددددكر وزيددددر التربيددددة والتعلددديم صددددبري صدددديدم السددددفارة المصدددرية فددددي فلسددددطين بوجدددده خدددداص، طالبدددا  
هددا هددذا الملددف عددن كثددب وبشددكل متواصددل. وجدددد اعتددزازه، باسددم األسددرة التربويددة بددد الهتمامهددا ومتابعت

"العالقددة التاريخيددة الوثيقددة بددين فلسددطين ومصددر التددي تمتددد منددذ سددنوات طددوال، وارتكازهددا علددى أسددس 
 راسخة من االحترام والثقة والتعاون البناء".

 20/12/2016 ،القدس العربي، لندن
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 ت المناصب العليا بالسلطة تتم وفق أطر غير قانونيةخبراء ومختصون: تعيينا .8
قددال خبددراء ومختصددون فلسددطينيون إن تعيينددات : تحريددر خلدددون مظلددوم، مددن يوسددف فقيدده - الخليددل

الوظددائف العليددا فددي السددلطة الفلسددطينية "تددتم وفددق أطددر غيددر قانونيددة ومددن لددون سياسددي واحددد وعبددر 
وأجمعدوا خدالل مشداركتهم فدي مدؤتمر عقدده  يني".مجموعات ضغط من صناع القرار السياسي الفلسدط

، علددى "أن هنداك حاجدة ماسددة 17/12/2016 السدبت يدوماالئدتالف مدن أجددل النزاهدة والمسداءلة )أمددان( 
 لتشكيل هيئة للرقابة على نزاهة تلك التعيينات".

ود سدلطة وتوصل المشاركون بعد مراجعة مئات المراسديم الرئاسدية الخاصدة بالتعييندات العليدا إلدى "وجد
ولفتدوا إلدى أن  تقديرية عالية"، وأكدوا أن ذلك "ال يتي  ضمان وصول الكفاءات لشغل هذه الوظدائف".

الجانب الشخصي لبعض مراكز النفوذ له تأثير في اختيار أشخاص دون غيرهم، ووجود تندافس غيدر 
ات الخاصددة مبدددئي بددين األشددخاص المتقدددمين لشددغل الوظددائف العليددا، بهدددف الحصددول علددى االمتيدداز 

وأوصى المشاركون بضرورة تنظيم الوظائف قانونيدا  ومؤسسداتيا ، وفقدا  ألحكدام القدانون األساسدي،  بها.
عداد بطاقات الوصف الوظيفي حسب األصول.  وا 

وطددالبوا الحكومددة والرئاسددة بضددرورة االلتددزام بهددذه البطاقددات، ووقددف آليددات التعيددين المعمددول بهددا حاليددا  
 تي تتنافى ومبادئ القانون األساسي التي تنص على التنافس وتكافؤ الفرص".للمناصب العليا "وال

ورأى المدددير التنفيددذي لمؤسسددة "أمددان"، مجدددي أبددو زيددد، أن تعيينددات المناصددب العليددا "تددتم مددن لددون 
 سياسي واحد )حركة فت (، وهناك مجموعات ضغط مقربة من صنع القرار تتدخل في التعيين".

ه التعيينددات "تددتم عبددر تنددافس غيددر مهنددي، وعبددر ضددغط للحصددول فددي أغلددب وشدددد علددى أن أغلددب هددذ
 الحاالت على مراكز ومواقع مهمة في النظام واالستفادة من االمتيازات".

وكشف أبو زيد في حديذ مع "قدس برس"، النقاب عن أنه وفي مراجعدة للقدرارات بهدذا الشدأن مدا بدين 
ة )الوقدائع الفلسدطينية(، "تبدين أن هنداك تجداوز كبيدر المنشورة في الجريدة الرسدمي 2016-2014عامي 

 جدا  لكل المعايير واألسس الخاصة بالتعيينات في المناصب العليا".
وأوضددد  النائدددب الثددداني لدددرئيس المجلدددس التشدددريعي الفلسدددطيني )البرلمدددان(، حسدددن خريشدددة، أن غيابدددة 

وبديمن خريشدة فدي  هدذه التعيندات. الرقابة على تعيينات المناصب العليا أدت لحالدة فسداد مستشدرية فدي
حديذ لد "قدس برس"، أن غيداب رقابدة التشدريعي "الموكدل بمتابعدة هدذه الملفدات بشدكل دقيدق"، اسدتغل 

 لفرض وقائع على األرض.
 19/12/2016 قدس برس،
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 تنازالت عديدة لتحقيقهما ناقدمو  أبو مرزوق: حريصون على تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية .9
موسددى أبددو مددرزوق حددرص الحركددة علددى تحقيددق  ،ئدديس المكتددب السياسددي لحركددة حمدداسأكددد نائددب ر 

 المصالحة والوحدة الوطنية، مشددا  على أن الحركة قدمت تنازالت عديدة لتحقيقهما.
وقدددال أبدددو مدددرزوق فدددي مقابلدددة خاصدددة مدددع قنددداة األقصدددى الفضدددائية االثندددين، إن حركدددة فدددت  ال تريدددد 

بالتوجدده نحددو المصددالحة، مردفددا  أن محمددود عبدداس مددا زال يددرفض  مصددالحة حقيقيددة ولدديس لددديها قددرار
 تنفيذ ما اتفقنا عليه من عقد التشريعي واإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.

وشدددد حددرص الحركددة علددى عالقددات وطنيددة مددع القددوى الفلسددطينية كافددة، علددى قاعدددة تقددديم األصددل  
 وطنية فيها الكثير من القواسم المشتركة.للشعب الفلسطيني، منبها  على أن العالقات ال

وأضدداف: قددد يكددون هندداك بددين القددوى الفلسددطينية تدددافعال فددي سدداحة مددن سدداحات العمددل ولكددن قاعدتدده 
األساسية تقديم األصل  لشعبنا الفلسطيني، قائال  إننا نريد أن نبني عالقات مع القوى الفلسطينية على 

خلية مبنية على أسداس الدتالحم والعمدل المشدترك، مشديرا  إلدى ونبه إلى أن العالقات الدا قاعدة وطنية.
 أنه حينما يعمل الكل الوطني في اتجاه واحد يكون ذلك مؤثر في االحتالل اإلسرائيلي.

وتابع أبو مرزوق: قرارنا نابعال من مؤسساتنا الشورية الديمقراطية وال نقبل بأي ضغوط، منوهدا  إلدى أن 
 دة مستقلة في قرارها.الحركة واحدة موحدة قوية صاع

وحول االستحقاق االنتخابي الداخلي لحركة حماس، قال أبو مرزوق إنده يسدير بطريقدة طبيعيدة، الفتدا  
وأردف: حينمددا تنتهددي العمليددة االنتخابيددة  إلددى أن اللددوائ  الناظمددة هددي مددن تحكددم العمليددة االنتخابيددة.

 ستعلن الحركة ذلك بوضوح.
ون أي دولة، فدي الوقدت الدذي شددد فيده علدى انفتداح الحركدة علدى ولفت إلى أن حماس ال تتدخل بشؤ 

الجميع، قائال : نحن بحاجة لشحن كل القوى فلسطينيا  وعربيا  وبحاجة لبيئتنا العربية، واستمرار دعمها 
وأضدداف: نحددن بحاجددة لعالقددات قويددة مددع الجميددع،  لنضددال شددعبنا فددي مواجهددة المشددروع الصددهيوني.

 لة بين األمة العربية والقضية الفلسطينية.والحركة ستبقى حلقة الص
 19/12/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
نهاء االنقسام  .11  وليس تكتيكاً  ًا لنااستراتيجي اً خيار يعد الرشق: إنجاز التوافق الوطني والمصالحة وا 

أكدم عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على ضدرورة اسدتكمال : محمود هنية - غزة
المصالحة رزمة واحدة، بما يضمن وحدة القرار الفلسطيني ومؤسساته بما فيها منظمة التحرير ملفات 

 الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.
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ورحددب الرشددق بددأي دور جديددد للقدداهرة فددي موضددوع اسددتئناف تحقيددق المصددالحة الفلسددطينية، فإنجدداز 
نهاء االنقسام خيار استرات  لينا وليس تكتيكا .إيجي بالنسبة التوافق الوطني والمصالحة وا 

وكشف الرشق في حديذ مطول مع صحيفة الرسالة، أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركدة 
 تنتهي دورته القيادية التي يرأسها في النصف األول من العام القادم.

المهنددددس وأدان الرشددق عمليددة االغتيددال التددي اسددتهدفت القسددامي التونسددي خبيددر صددناعة الطددائرات، 
محمددد الددزواري، معتبددرا أندده عندددما تكددون عقددول وأدمغددة علمدداء األمددة مددع المقاومددة الفلسددطينية يكددون 

 النصر على مرمى حجر.
 19/12/2016الرسالة نت، فلسطين، 

 
 سنواصل صناعة الطائرات دون طيار" و القسام"حّماد: الشهيد الزواري ترك تالميذ له في  .11

في حركة حماس أن صناعة الطدائرات بددون طيدار ستتواصدل وستشدهد أكد فتحي حمماد القيادي : غزة
 تطورا  في المستقبل "ألن الشهيد التونسي المهندس محمد الزواري ترك تالميذ له في كتائب القسام".

دداد مسدداء االثنددين خددالل كلمددة لدده فددي حفددل تكددريم أهددالي شددهداء قريددة الزوايدددة إلددى ضددرورة  ودعددا حمم
ل بطددرق جديدددة مثددل طريقددة المهندددس الددزوماري الددذي أدخددل أسددلوب الطددائرات اإلعددداد لمقاومددة االحددتال

 بدون طيار للمقاومة بعد أن كانت "إسرائيل" تنفرد بهذا التفومق.
وأضاف حماد: "الشهيد التونسي الزوماري اقتدى بشهداء غدزة وفلسدطين، واليدوم نكدرم شدهداء مدن وسدط 

نهضددت الفلسددطينيين، فتطددورت المقاومددة مددن الحجددر القطدداع، هددذه المنطقددة التددي أسسددت القسددام واست
 والسكين إلى الصاروخ".

وأشددار إلددى أن "مددن يحددب الشددهداء البددد أن يمضددي علددى طددريقهم" موجهددا  رسددالة  لحركددة فددت  أسددماها 
 رسالة المحبة للعمل سويا  في طريق الوفاء والعطاء لفلسطين.

ارنة بدين مدن كدان مقاومدا  وأصدب  حارسدا  ألمدن وتابع: "النصر هو أال نستسلم. وهنا ال بد من عقد مق
 االحتالل؛ ومن يواصل المقاومة كل يوم".

ن الدددول  وقددال إن مقاومددة حمدداس المتواصددلة فددي وجدده االحددتالل تجسددد شددوكة  فددي حلددق "إسددرائيل" وا 
 الغربية وكثير من الدول العربية تعادي حماس ألنها تقاوم "إسرائيل" وتعيد صياغة الواقع.

 19/12/2016، لفلسطيني لإلعالمالمركز ا
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 تدمر حل الدولتين و"إسرائيل" ..سلطة: نحن سلطة بال شتيةا .12
محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فت  أن إسرائيل تدمر  د.قال  :خضير أبومحمد  -القدس 
ر، دولة فلسطينية بشكل ممنهج عبر أربعة طرق، هي: دفع المقدسيين خارج الجدا إقامة إمكانية

وتهويد األغوار الفلسطينية، وعزل منطقة )ج( كمخزون جغرافي لتوسيع االستيطان، وعزل قطاع غزة 
  .وفصله بالكامل

وقال اشتية في لقاء خاص بد)القدس( إنه البد من زيادة تكلفة االحتالل وأن نلزم إسرائيل دوليا  بوضع 
عادة صياغة  نهاية الحتاللها، بحيذ تلتزم باالتفاقيات الموقعة، والبد من المقاطعة الشاملة، وا 

وأضاف: "إن فك االرتباط االقتصادي الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي صعب،  .العالقات كافة معها
فاالحتالل اإلسرائيلي أحكم السيطرة علينا وعلى اقتصادنا وفق مجموعة من  .ولكن غير مستحيل

، والسيطرة على المياه والكهرباء وشبكات الطرق أدوات السيطرة، وفي مقدمتها االستعمار االستيطاني
واالتصاالت، وجميع المعابر البرية والمائية واألجواء، وكذلك التجارة والعمال. مؤكدا  على ضرورة 
إيجاد البديل، فإسرائيل كيفت االقتصاد الفلسطيني بما يناسب االقتصاد اإلسرائيلي ليبقى تابعا لها 

 .وتحت رحمتها
رر المجلس المركزي إعادة النظر في العالقات مع إسرائيل ووقف التنسيق األمني قوفي سؤال عن 

ومقاطعة المنتجات اإلسرائيلية ومنتجات المستوطنات خاصة، وا عادة النظر في اتفاق باريس 
البد من زيادة وقال "طلرح ذلك ولكن من منظور مغاير، ، بين أشتية أن هذا الموضوع االقتصادي

وأن نلزم إسرائيل دوليا ، بحيذ تلتزم باالتفاقيات الموقعة، السياسية واالقتصادية تكلفة االحتالل 
 ."واألمنية

ومدى صعوبة هذا األمر،  تحرير االقتصاد الفلسطيني من التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي وعن إمكانية
 أجل صعب، ولكن غير مستحيل.أجاب أشتية، "

السلطة ، موضحا  أن سلطة مقاومة إلىسلطة خدمات  تتحول من أننريده من السلطة  وقال إن ما
اليوم نحن ال "تعزز القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني، عبر الزراعة بشكل أساسي.  أنتستطيع 

نريد حل السلطة وال نريد االستمرار في الوضع الراهن بأن تكون سلطة خدمات. بالتالي البد من 
 ."ة مقاومةسلط إلىتغيير وظيفتها من سلطة خدمات 

السلطة بوضعها الحالي تدير السكان وال تدير الموارد الطبيعية والمعابر وال تسيطر على المقدرات "
مكانية إطعامهم. فالموارد ليست في يدنا  الوطنية للشعب الفلسطيني، وهناك فراغ بين إدارة الناس وا 

 .وهي في حالة هبوط مستمر بتتذبذ اآلنوما يبقي السلطة هي أموال المانحين، وأموال المانحين 
 ".نحن سلطة ... بال سلطة
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إسرائيل تقتل حل الدولتين، بتهويد القدس والسيطرة على الغور ومنطقة ج وعزل غزة،  وأضاف أن
 .وتكمل عملية القتل لحل الدولتين بتسريع وتكثيف االستيطان

 20/12/2016القدس، القدس، 
 

 ك األردنيةدين العمل اإلجرامي في مدينة الكر تحماس  .13
اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، أن األحداذ التي شهدتها مدينة الكرك 

كيلومتر جنوبا( يوم أمس األحدد، بأنهدا "عمدل إجرامدي"، وأدان اسدتهداف خليدة مسدلحة  140األردنية )
 يعتقد أنها تابعة لتنظيم الدولة، لرجال األمن األردنيين.

ريددة لده علدى موقدع "تدويتر"، "العمدل اإلجرامدي الدذي اسدتهدف رجدال األمدن بمدنيدة وأدان الرشق في تغ
الكرك األردنية" في الوقت الذي قدم فيه "خالص التعازي ألسر الضحايا، سائلين هللا الشدفاء للجرحدى" 

 وختم تغريدته بالقول "حفظ هللا األردن وشعبه".
هدة المسدلحة التدي شدهدتها مديندة الكدرك، أمدس األحدد، وأفادت مديرية األمن العام األردنية، بأن المواج

أردنيين؛ سبعة من رجال األمن وثالثة مواطنين، إضدافة إلدى سدائحة كنديدة،  10قد أسفرت عن مقتل 
 كانت على ما يبدو ضمن مجموعة سياحية داخل قلعة الكرك األثرية، التي شهدت االشتباكات.

 19/12/2016قدس برس، 
 

 إسرائيلية قرب رام هللا إطالق نار على حافلة .14
أصدديبت حافلدددة إسدددرائيلية، مسددداء يدددوم االثندددين، بعدددة طلقدددات ناريدددة، فدددي مسدددتوطنة "بنيددداميين" : رام هللا

 المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب رام هللا.
 وقالددت مصددادر إعالميددة إسددرائيلية، إن مسددلحين فلسددطينيين أطلقددوا النددار علددى حافلددة للمسددتوطنين فددي

 طلقات، دون إصابات بشرية. 7مستوطنة "بنيامين"؛ ما أدى إلصابة الحافلة بد
ط المنطقة بحثا  عن ملطلقي النار، الذين تمكمنوا مدن 0404وأوض  موقع " " أن القوات اإلسرائيلية تمشم

 االنسحاب من المكان.
تي تسدتهدف الجندود تزايدت عمليات إطالق النار ال 2015ومنذ اندالع انتفاضة القدس مطلع أكتوبر 

 والمستوطنين اإلسرائيليين، ما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى.
 19/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس تدعو للتدخل السريع إلنقاذ حياة األسيرين شديد وأبو فارة .15
والسددريع  المؤسسددات الحقوقيددة واإلنسددانية كافددة للتدددخل الفددوري فددي بيددان صددحفي، حركددة حمدداس دعددت

يوما  في سجون االحتالل اإلسرائيلي )أنس شديد  85إلنقاذ حياة األسيرين المضربين عن الطعام منذ 
وأحمددد أبددو فددارة(؛ احتجاجددا علددى سياسددة االعتقددال اإلداري التعسددفي بحقهمددا، حيددذ أوصددت مددا تسددمى 

فى مددددع القددددوانين بمحكمدددة االحددددتالل بتغددددذيتهما قسدددرا  وذلددددك بعددددد دخولهمدددا مرحلددددة الخطددددر، وهدددذا يتنددددا
 اإلنسانية والقرارات الدولية، والتي تضرب بهما حكومة االحتالل عرض الحائط.

 وأكدددتحكومددة االحددتالل المسددؤولية الكاملددة عددن حياتهمددا أو أي خطددر يلحددق بهمددا،  وحملددت الحركددة
سددناد هددذه القضددية العادلددة وبكددل قددوة ومددن كددل المسددتويات الرسددمية والفصددائلية  علددى ضددرورة دعددم وا 
والجماهيرية والوقوف إلى جانبهمدا حتدى انتدزاع حقدوقهم المشدروعة كافدة وكسدر قدرار االعتقدال اإلداري 

 اإلسرائيلي الظالم بحقهما.
 19/12/2016، غزة ،موقع حركة حماس

 
 سيرين شديد وأبو فارةألبالمشاركة في القتل البطيء ل تتهم مشفى إسرائيلياً  "الجهاد" .16

المي، بمددا يتعددرض لدده األسدديران المضددربين عددن الطعددام أنددس شددديد، غددزة: نددددت حركددة الجهدداد اإلسدد
وأحمددد أبددو فددارة، خددالل وجودهمددا علددى أسددرة العددالج فددي أحددد المشددافي اإلسددرائيلية، لخطددورة وضددعهما 
الصحي، في الوقت الذي رفضت فيده الكثيدر مدن المؤسسدات الفلسدطينية توصدية المحكمدة اإلسدرائيلية 

 ."سرياق"العليا، بتغذية األسيرين 
الددذي يرقدد فيدده األسدديران  "أسداف هروفيدده"واتهدم القيددادي فدي الجهدداد خضددر عددنان المشددفى اإلسددرائيلي 

. وذكدر أن المشدفى أعطدى "شريك في محاولة القتل بصمت"يوما، بأنه  87المضربان عن الطعام منذ
ريددر بعددد تدددهور فددي مددرة سددابقة تقريددرا باسددتقرار حالتهمددا الصددحية، وأندده فددي هددذه المددرة رفددض إعطدداء تق

يددددلل المشدددهد لكدددل العدددالم تجدددرد الجسدددم الطبدددي فدددي مشدددافي "حالتهمدددا جدددراء إضدددرابهما عدددن المددداء لدددد 
االحدددتالل مدددن أخدددالق المهندددة، وعملهدددم كسدددجانين وتنفيدددذ سياسدددات المخدددابرات والنيابدددة العسدددكرية مدددع 

ن تبعات وعواقب أي يحاول االحتالل التملص م ". وأكد عدنان أنه مع تدهور الحالة الصحية،"أسرانا
 ."مكروه يحصل على حياة أبو فارة و شديد

 20/12/2016، لندن، القدس العربي
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 وسط قطاع غزة موقعًا عسكريًا لحركة حماساالحتالل يقصف  .17
، ردا  علددى إطددالق "حمدداس"أعلددن جدديش االحددتالل أمددس، اندده قصددف موقعددا  عسددكريا  لحركددة وكدداالت: 

 الل على الحدود مع القطاع الذي تسيطر عليه الحركة.النار من غزة باتجاه قوات االحت
مدفعية دبابدات الجديش اإلسدرائيلي قصدفت موقعدا  عسدكريا لحمداس ودمرتده "وقال الجيش في بيان، إن 

، مشيرا  إلدى أن ذلدك كدان ردا  علدى إطدالق الندار مدن جندوب قطداع غدزة باتجداه "ولم تقع خسائر بشرية
 مواقع للجيش.

إسددرائيل "فددي قطدداع غددزة أن  "حمدداس"صدددر مددن وزارة الداخليددة التابعددة لحركددة مددن جهددة أخددرى، أكددد م
، نقطة المراقبة العسكرية شرق مخيم البدريج وسدط قطداع غدزة، مؤكددا  "قصفت ظهر أمس نقطة الرباط

 عدم وقوع إصابات.
 20/12/2016السفير، بيروت، 

 
  عائالت أكثر من خمسين شهيدًا ارتقوا في حروب غزةتكرم  حماس .18

كرمددت حمدداس عددائالت أكثددر مددن خمسددين شددهيدا  ارتقددوا فددي حددروب غددزة وجددوالت العدددوان التددي غددزة: 
شنها االحتالل على قرية الزوايدة قبل أن يتقدم عدد من أعضاء القسام ويكرموا الشهيد محمد الزواري 

 برفع صوره تذكارية له أمام منصة الحفل.
ة إن عدددائالت الشددهداء أحسدددنت تربيدددة أبنائهدددا وقددال يوسدددف درويدددش القيددادي فدددي حركدددة حمدداس بالقريددد

 فتقدموا في ميدان المقاومة من أجل فلسطين ونالوا شرف التضحية واالستشهاد. 
أمدددا عدددزات فتحدددي أبدددو سدددويرح فقدددد ألقدددى كلمدددة أهدددالي الشدددهداء فدددي القريدددة مجدددددا  وفددداء كافدددة عدددائالت 

 الشهداء لدماء أبنائها وقضية فلسطين.
العددو ونحتداج مزيددا مدن القدوة والبدأس حتدى نعيدد لامدة مجددها، ونحدن  وأضاف: "نحن في صراع مع

 نذكر شهداء غزة البد أن نذكر شهداء حلب".
 19/12/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مليون دوالر 34"عمونة"  مستوطنيالحكومة اإلسرائيلية تمنح  .19

يدددون دوالر، لمسدددتوطني بدددؤرة مل 34منحدددت الحكومدددة اإلسدددرائيلية أمدددس، : برهدددوم جرايسدددي -الناصدددرة 
ددددرين  "عمونددددة" الواقعددددة علددددى أراض بملكيددددة فلسددددطينية خاصددددة، لنقددددل مسددددتعمرتهم إلددددى أراضددددي مهجم

عائلة من المستوطنين، مقابل أن يدتم النقدل  40مليون دوالر ستصرف على  18فلسطينيين، من بينها 
 بهدوء ودون اعتراض.
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 320تقليص فدي الموازندة للعامدة بقيمدة  أجراءل وفي جلستها يوم أول من أمس، أقرت حكومة االحتال
 18مليدددون دوالر لغدددرض نقدددل البدددؤرة. وكمدددا ذكدددر فدددإن  34مليدددون دوالر ألغدددراض مختلفدددة، مدددن بينهدددا 
مسددداكن اسدددتيطانية لهدددم، مدددا  إقامدددةمليدددون دوالر لغدددرض  16مليدددون دوالر ستصدددرف للعدددائالت، بينمدددا 

 حي استيطاني ثابت. إلىيوحي أن البؤرة ستتحول 
 20/12/2016، الغد، عّمان

 
 النائب غطاس من السفر خارج "إسرائيل" تمنعالشرطة اإلسرائيلية  .21

التجمدع الدوطني "أصدرت الشرطة اإلسرائيلية أمس أمرا  بمنع النائب في الكنيست عن حدزب : الناصرة
ه مطلدوب الدكتور باسل غطاس من السفر خارج إسرائيل بداعي أن "القائمة المشتركة"و  "الديموقراطي

 12تسدريبه "بشدبهة ارتكداب مخالفدات خطيدرة تمدس أمدن الدولدة بدد  "الهف"للتحقيق في الوحدة الخاصة 
فدي سدجن إسدرائيلي ومدواد سدرية، وسدط مطالبدات ندواب مدن مختلدف  "هاتفا  محموال  إلى أسيرين أمنيين

 األحزاب بتطبيق قانون إقصاء غطاس عن الكنيست.
 20/12/2016الحياة، لندن، 

 
 توجه إسرائيلي لتضييق الخناق على النواب العربو إغبارية: عف .21

قال العضو العربي السابق فدي "الكنيسدت" اإلسدرائيلي د. عفدو إغباريدة: إن هنداك : نسمة حمتو -غزة 
توجهددا إسددرائيليا عامددا لتضددييق الخندداق علددى النددواب العددرب؛ بسددبب مددواقفهم مددن األسددرى الفلسددطينيين 

 داخل سجون االحتالل.
د إغباريدددة لصدددحيفة "فلسدددطين"، أمدددس، أن )إسدددرائيل( تعمدددل علدددى الحدددد مدددن صدددالحيات أعضددداء وأكددد

الكنيست العرب، الذين يعملون علدى فضد  السياسدات اإلسدرائيلية تجداه األسدرى والقضدية الفلسدطينية، 
 رغم أن أعمالهم تسير في نطاق القانون.

لغدداء قانونيتهددا وشددرعيتها وقددال إغباريددة: "بددال شددك أن البدايددة كانددت الهجددوم علددى الحركدد ة اإلسددالمية وا 
حينها أدركنا بأن هناك مخططا إسرائيليا متكامال للنيل من الحركات السياسية في الداخل وهذه كاندت 

 أول إشارة".
غطداس بمثدل هدذا االتهدام، فدال أسدتغرب أن االتجداه الدذي تندوي باسدل وأضاف: "اليوم يتهمون النائدب 

 جاه الذي اتخذته مع الحركة اإلسالمية. )إسرائيل( عمله هو ذات االت
واعتبر إغبارية الوقوف ضدد النائدب غطداس والمطالبدة بإقالدة الندواب العدرب مدن الكنيسدت اإلسدرائيلي، 
اسدددتمرارا للسياسدددة اإلسدددرائيلية ضدددد األعضددداء العدددرب وضدددد الحركدددات السياسدددية، مؤكددددا أنددده مندددذ فتدددرة 
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أعضدداء الكنيسددت العددرب فددي زيددارتهم لاسددرى  طويلددة تعمددل حكومددة االحددتالل علددى تضددييق خطددوات
 الفلسطينيين.

وأشار إغبارية إلى أنه على أرض الواقع تهددف )إسدرائيل( إلدى تكمديم األفدواه داخدل الكنيسدت المطالبدة 
 بوقف االستيطان ووقف سلب األراضي الفلسطينية.

الكنيسددددت أو  وتوقددددع النائددددب السددددابق أندددده "إذا اسددددتمر هددددذا الخددددالف أن يددددتم سددددحب جنسددددية أعضدددداء
 مواطنتهم".

 20/12/2016فلسطين أون الين، 
 
 تتدهور الحكومية في المؤسسات اإلسرائيليينثقة استطالع:  .22

التددددابع لمعهددددد اإلسددددرائيلي للديمقراطيددددة أن ثقددددة  "مقيدددداس الديمقراطيددددة "الناصددددرة: يكشددددف مددددا يعددددرف بددددد
منهم يرون بأن منظمات حقوق  %71اإلسرائيليين بالسياسيين والشرطة والمحاكم تتراجع. والالفت أن 

اإلنسان تلحق ضررا بالدولة. ويستدل أن تدهور ثقة اإلسرائيليين بالمؤسسات السلطوية يتجلى بالنظرة 
في العام الماضي،  %35مقابل  %26للمؤسسات السياسية حيذ تبلغ الثقة بالبرلمان )الكنيست( فقط 

نزع الثقدة الحضديض بالحدديذ عدن األحدزاب ويبلغ  %27إلى  %36أما ثقتهم بالحكومة فتنخفض من 
 في العام الماضي(. %19مقابل  14%)

يوحنددان بالسددنر التقريددر لددرئيس إسددرائيل رؤوفددين ريفلددين  "المعهددد اإلسددرائيلي للديمقراطيددة"وقدددم رئدديس 
 %43بدال من  %40أمس وهو يحوي نتائج مهمة أخرى منها انخفاض ثقة اإلسرائيليين بالشرطة إلى 

مقابددل  %61( وبددرئيس الدولددة )%56مقابددل  %62ماضددي وكددذلك الثقددة فددي المحكمددة العليددا )بالعددام ال
فددي  %26فقددط مقابددل  %24(. وتدددهورت الثقددة أكثددر فكثددر بوسددائل اإلعددالم اإلسددرائيلية وباتددت 70%

 السنة المنصرمة. 
 %90ن: كمددا هددو متوقددع فددإن الجدديش هددو المؤسسددة الوحيدددة فددي إسددرائيل التددي تحظددى بثقددة اإلسددرائيليي

مددن اإلسددرائيليين إن السياسدديين منقطعددون تمامددا عددن  %75فددي العددام الماضددي. ويقددول  %93مقابددل 
ن  مددنهم يعتقدددون أن السياسدديين ال يشددتغلون حقددا وال يقومددون بواجبدداتهم  %66همددومهم واحتياجدداتهم وا 

ارندة مدع مدنهم يعتقددون أن السياسديين ينشدغلون أكثدر بمصدالحهم الشخصدية مق %79كما ينبغدي، وأن 
مددن اإلسددرائيليين أندده ال يوجددد حددزب يمددثلهم كمددا  %47مصددال  الجمهددور الددذي انتخددبهم. كمددا يدددعي 

من فلسطينيي الداخل يتفقدون مدع الدزعم اإلسدرائيلي بدأن  %61يجب. في المقابل يزعم االستطالع أن 
 قياداتهم السياسية منشغلة بالقضية الفلسطينية ال بالمشاكل الحياتية اليومية.
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( فخدورون بده يدرى %86ي الوقت نفسه يددعي االسدتطالع نفسده أن أغلبيدة كبيدرة مدن اإلسدرائيليين )وف
مدددنهم يعتبدددرون أن  %23يقولدددون إنددده متوسدددط و %40ومدددنهم أن الوضدددع العدددام إلسدددرائيل جيدددد  36%

 أن حالتهم الشخصية جيدة وينظر ثلثاهم بتفاؤل لمستقبل إسرائيل. %78وضعها سيء. ويرى 
ترى بضرورة  (%85)ع أيضا يكشف االستطالع أيضا أن أغلبية واسعة من اإلسرائيليين كما هو متوق

مددنهم بضددرورة  %60السددعي للحفدداظ علددى الطددابع الددديمقراطي إلسددرائيل كددي تواجدده تحدددياتها. ويددرى 
تأمين حرية التعبير حتى لمن يدلي بتصريحات ضد إسدرائيل. لكدن أسدئلة ومعطيدات أخدرى تظهدر أن 

من فلسطينيي الداخل(  %23)مقابل  %71ة على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال فإن الصورة مختلف
 %15يعتقدددون أن منظمددات حقددوق اإلنسددان والمددواطن تسددبب ضددررا للدولددة وهددذا يعنددي ارتفاعددا بنسددبة 

( مصددددادرة حددددق االقتددددراع %53مقارنددددة مددددع العددددام الماضددددي. ويؤيددددد أكثددددر مددددن نصددددف اإلسددددرائيليين )
ة من الذين ال يوافقون على التصري  بأن إسرائيل هي دولة قومية للشعب اليهودي. باالنتخابات العام

 %45مددنهم بددالتمييز ضددد فلسددطينيي الددداخل مقابددل المددواطنين اليهددود ومددع ذلددك فددإن  %53ويعتددرف 
 منهم يؤيدون تحويل الميزانيات للبلدات اليهودية أكثر من البلدات العربية.

مددن اإلسددرائيليين ضددم األحددزاب العربيددة للحكومددة أو  %59يل يددرفض وكبقيددة االسددتطالعات فددي إسددرائ
من فلسطينيي الداخل النضمام ممثلديهم فدي الكنيسدت للحكومدة.  %72تعيين وزراء عرب مقابل تأييد 

( طبعا أن التوتر األساسي في إسرائيل يكمدن بدين العدرب واليهدود فدي %53ويرى معظم اإلسرائيليين )
فقدط مدن  %24قياسدا بمعطيدات اسدتطالع العدام الفائدت. ويدرى  %6اعدا بنسدبة الدولة، وهذا يعندي ارتف

فقط يدرون فدي  %10واإلسرائيليين أن التوتر األساسي هو ذاك القائم بين اليمين واليسار في إسرائيل 
فقددط يددرون أندده يكمددن بددين اليهددود  % 2التددوتر المركددزي هددو التددوتر بددين المتدددينين وبددين العلمددانيين و

( فقدددط بدددأن هنددداك توازندددا بدددين المركدددب اليهدددودي %26الغدددربيين. ويدددرى ربدددع اإلسدددرائيليين )الشدددرقيين و 
مددددن  % 45والمركددددب الددددديمقراطي فددددي تعريددددف إسددددرائيل كدولددددة ديمقراطيددددة ويهوديددددة اليددددوم. ويعتددددرف 

مددددنهم يددددرون بددددأن المركددددب  %23واإلسددددرائيليين بددددأن المركددددب اليهددددودي بتعريددددف إسددددرائيل قددددوي جدددددا 
 قوى.الديمقراطي هو األ

وعلددى غددرار اسددتطالعات كثيددرة تعكددس التوجهددات العنصددرية لنسددرائيليين، فددإن هددذا االسددتطالع أيضددا 
مددنهم يؤيدددون عدددم إشددراك غيددر اليهددود باتخدداذ قددرارات مهمددة تتعلددق بالسددالم واألمددن.  %72يظهددر أن 

 "اإلرهداب"مدنهم إنده خدالل الحدرب علدى  %63واألخطر أن اإلسرائيليين يبررون الدبطش القدائم ويقدول 
ال مكان العتبارات أخالقية ويؤيدون اسدتخدام كدل الوسدائل لمندع عمليدات عسدكرية ضددهم وهدم أيضدا 

دون أي قيددود، وهددذا يعنددي تشددريع التعددذيب  "اإلرهدداب"يؤيدددون التحقيددق مددع المشددتبه بهددم بالضددلوع بددد 
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اإلسددرائيليين  مددن %58والضدغط السددريع علددى زندداد القتددل حتددى فددي حداالت ال مبددرر فيهددا. كددذلك يؤيددد 
 قيام الدولة بالتجسس على المواطنين باإلنترنت لخدمة احتياجات أمنية.

وقددال رئددديس إسدددرائيل رؤوفدددين ريفلددين إن هنددداك تحدددديات كثيدددرة مددن الخدددارج والدددداخل تضدددع ديمقراطيدددة 
يدة إسرائيل أمام االمتحان، داعيا للحفاظ عليها تعددية يسم  فيها النقد ويحظر فيها التخوين علدى خلف

سياسدددية. واعتبدددر ريفلدددين المعطيدددات خطيدددرة ومقلقدددة، داعيدددا الجهدددات الرسدددمية لفحدددص البيدددت والقيدددام 
 بالمطلوب كي يواصل اإلسرائيليون ثقتهم بالمؤسسات.

ويرى حنان بالسنر في نتائج االستطالع، فدي تددهور ثقدة اإلسدرائيليين بالمؤسسدات، جدزءا مدن ظداهرة 
دولدددة ال يدددولي مواطنوهدددا الثقدددة لمؤسسددداتها "وأضددداف محددذرا  ضددعف المؤسسدددات السياسدددية فدددي العدددالم.

 ."ستجد صعوبة في تجنيدهم لمساع جماعية وعندها سيفقد النظام الحاكم تدريجيا شرعيته الجماهيرية
 20/12/2016القدس العربي، لندن، 

 
 إلنسانضّد الفلسطينيين ال تنتهك حقوق ا "إسرائيل"تعتقد أّن ممارسات  يهوديةاستطالع: أكثرية  .23

نتائجدده،  إسددرائيل، ووزعددتكشددفت اسددتطالع للددرأي أجرتدده جمعيددة حقددوق المددواطن فددي : القدددس المحتلددة
يددوم االثنددين، أن أكثريددة جارفددة مددن اليهددود يعتقدددون أنم ممارسددات الدولددة ضدددم الفلسددطينيين ال تشددكمل 

 انتهاك ا لحقوق اإلنسان.
يهود بقليل يعتقدون أنم الممارسات المشابهة كما أظهر االستطالع وفي المقابل أنم أكثر من نصف ال

ددا لحقددوق اإلنسددان، وأن أكثريددة سدداحقة مددن اليهددود تعتقددد أنم مثددل هددذه  ضدددم المسددتوطنين تشددكمل انتهاك 
رة، فددددي مقابددددل أنم أكثددددر مددددن نصددددف اليهددددود بقليددددل يعتقدددددون أنم  الممارسددددات ضددددد الفلسددددطينيين مبددددرم

 .الممارسات المشابهة ضد المستوطنين هي مبررة
: تهديدات وفرص"، أن خطاب 2016وأكدت نتائج االستطالع الذي جاء تحت عنوان "حقوق اإلنسان 

حقددوق اإلنسددان فددي إسددرائيل غيددر مسددتقرم ويتمسددم بتناقضددات فددي ظدداهره، ويددنعكس هددذا األمددر فددي عدددمة 
وضدوع جوانب، مثل الربط القويم نسبيًّا بدين تنفيدذ الواجبدات والحصدول علدى الحقدوق، ويكشدف هدذا الم

 فجوات كبيرة في المجتمع.
ددددددي لعيمنددددددة تمثيليمددددددة للمجتمددددددع فددددددي إسددددددرائيل، ضددددددممت  مددددددن  500وارتكدددددز التمقريددددددر علددددددى اسددددددتطالع كمم

مدددن العرب/العربيمدددات. وتدددمم إجدددراء المقدددابالت مدددع الجمهدددور اليهدددوديم باللغدددة  200اليهود/اليهوديمدددات و
معدت العبرية عبر اإلنترنت، وتمم إجراء المقابالت مع الجمهور ا لعربيم باللغدة العربيدة عبدر الهداتف. جل

. وأن هددامش الخطددأ فددي االسددتطالع يبلددغ نحددو 2016-9-28، و2016-10-18المعطيددات فددي الفتددرة 
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. كتبت االستمارة وقامت بتحليلها د. دالية شايندلين، وقامدت بجمدع المعطيدات شدركة "هغدال 4.4 -+/
 هحداش".

 19/12/2016، ا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وف
 
 اإلسرائيلي"بتسيلم": منازل الفلسطينيين "منطقة ُمباحة" بالنسبة للجيش  .24

فددي تقريددر لدده أن "، قددال مركددز المعلومددات اإلسددرائيلي لحقددوق اإلنسددان فددي األراضددي المحتلددة "بتسدديلم
اسدددتولى علدددى مندددازل فلسدددطينية، فدددي الخليدددل فدددي الضدددفة الغربيدددة، ألجدددل حراسدددة  اإلسدددرائيليالجددديش 

لمسددتوطنين أثندداء وليمددة سددبت جماعيددة فددي الخليددل، مؤكدددا أن سددلوك الجدديش فددي هددذه الحالددة يعكددس ا
 رؤية الجيش في أنم منازل الفلسطينيين هي بمثابة منطقة ملباحة.

في الموقع اإلخباري "واي ندت"، جداء فدي تعقيدب النداطق بلسدان  2016-12-8وضمن تقرير نلشر في 
ء علددى المنددازل جددرى فددي إطددار تددأمين منطقددة الحددرم اإلبراهيمددي خددالل الجدديش اإلسددرائيلي أنم االسددتيال

احتفاالت "سبت حياة سارة"، وقال الناطق أنمه سديتمم فحدص مدزاعم اسدتخدام الجندود ممتلكدات أصدحاب 
المنازل التي استولوا عليها. يتبديمن مممدا نشدرته مواقدع تابعدة للمسدتوطنين أنده قدد شدارك فدي االحتفداالت 

ص من بينهم أعضاء كنيست ووزراء، وأنمها أقيمت تحت شعار "السيادة علدى أرض شخ ألف 30نحو 
 إسرائيل، اآلن".

 18/12/2016، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 
 
 لتجنب "غولدستون" جديد اإلسرائيلي جديدة في الجيش : وحدة عسكرية"أن.آر.جي"موقع  .25

قة عمل جديدة في عملياته القتالية القادمة لمنع صدور ما أسماه يتجه الجيش اإلسرائيلي لتأسيس طري
 2008الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها على قطاع غزة نهاية  2-تقرير غولدستون

 .2009وبداية 
فددي مقددال نشددره موقددع "أن.آر.جددي" اليددوم إن وحدددة -وقددال الخبيددر العسددكري اإلسددرائيلي يوحدداي عددوفر 

ديدة ستشكل بهدف تجنيب إسرائيل تقديم أي شروحات للعالم عما قد تقدوم بده مدن عمليدات عسكرية ج
ومهددام أمنيددة وعسددكرية، ومددن مهددام هددذه الوحدددة فحددص مدددى مالءمددة الوسددائل القتاليددة للقددانون الدددولي 

 وقت الحروب.
تحدت إمدرة قسدم  وتتكون الوحدة المسماة "تيلم" من خبراء في مجال التوعية والشرعية والقدانون، وتعمدل

التخطدديط والعمليددات لهيئددة األركددان العامددة، ومهمددة طاقمهددا تصددميم طريقددة عمددل جديدددة حددول كيفيددة 
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فددددي ميدددددان المعركددددة التددددي  المالئمددددة السددددتخدامهاعمددددل الجدددديش بددددالحرب القادمددددة، وفحددددص الوسددددائل 
 ستخوضها إسرائيل وفقا لقواعد القانون الدولي.

جدددداهزة للدددرد علددددى أي استفسددددارات حدددول الجانددددب العسددددكري، وبموجدددب هددددذه الوحدددددة سدددتكون إسددددرائيل 
ويراعى في اختياره فهمه الجيد في هذا  -لم يذكر اسمه-وسيترأسها ضابط رفيع بالمجال االستخباري 

الموضوع، ويتعين عليه بذل كل ما يستطيع من جهد لمنع أي مساع لنزع الشرعية عن إسرائيل حول 
 العالم.

ي المكونات السياسية والدبلوماسية لمحاربة أي توجه لنزع الشرعية عنها، وبذلك ينضم الجيش إلى باق
وفقا ألحد قادة هيئة األركان خالل لقاء له قبدل أيدام مدع المراسدلين العسدكريين اإلسدرائيليين، فدي إطدار 

 .2009-2008استخالص الدروس من حرب غزة األولى "الرصاص المصبوب" 
فسيرات ميدانية وشروحات عملياتية للرد على ما ورد بتقرير بعثة وقد اضطرت إسرائيل آنذاك لتقديم ت

المنظمدة الدوليدة لتقصدي الحقددائق بشدأن الحدرب علددى غدزة، برئاسدة القاضددي ريتشدارد غولدسدتون الددذي 
 أدان إسرائيل بمخالفة القانون الدولي. وكانت مهمة الوحدة الجديدة منع تكرار هذه المواقف مستقبال .

 19/12/2016، وحةالجزيرة نت، الد
 

 ظهور المالك الفلسطيني لـ"عامونا" الجديدة !: منظمة "ييش دين" .26
": استبقت منظمة "ييش دين" الحقوقية اإللكترونية"األيام  -عبد الرؤوف أرناؤوط  -القدس  

اإلسرائيلية إعالن مستوطنين إسرائيليين موافقتهم على اقتراح الحكومة اإلسرائيلية نقلهم من البؤرة 
الستيطانية "عامونا" إلى أرض فلسطينية قريبة، بتأكيد عزمها تقديم اعتراض على هذه التسوية، بعد ا

 أن حصلت على توكيل من صاحب األرض الفلسطيني.
وقالت منظمة "ييش دين"، التي تدافع عن أصحاب األراضي الفلسطينية، لد"األيام": إنها وجهت، 

رائيلي تبلغه فيها بنيتها تقديم اعتراض إضافي على إعالن أمس، رسالة إلى المستشار القضائي اإلس
المحاذية للبؤرة االستيطانية غير الشرعية "عامونا"، أمالكا  متروكة وذلك بعد أن  38الحكومة قسيمة 

 تم الوصول إلى مالكيها.
ين وقال المحاميان ميخائيل سفراد وشلومي زكاريا في رسالتهما: إنه من الضروري إخبار المستوطن

بهذا التطور المهم، علما  أن المستوطنين ما زالوا يدرسون إمكانية الملقترح األخير، بنقل المستوطنين 
، وهذا المقترح من غير الممكن تطبيقه اآلن على أرض الواقع، باإلضافة إلى أنه 38إلى القسيمة 

 مخطط غير شرعي.
 19/12/2016األيام، رام هللا، 
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بعاد سيدة عن يد مهشالقرار بإغالق منزل  .27  األقصىالمسجد صباح أبو صبيح وا 
أفادت مراسلة الجزيرة نت في رام هللا ميرفت صادق بأن سلطات االحتالل أمهلت عائلة الشهيد 
المقدسي مصباح أبو صبي  ثمان وأربعين ساعة إلخالء منزلها في بلدة كفر عقب شمال القدس 

 المحتلة تمهيدا إلغالقه. 
ر أبو صبي  شقيق الشهيد قوله إن المحكمة اإلسرائيلية العليا في القدس ونقلت المراسلة عن جاب

رفضت يوم االثنين التماسا قدمه محامي العائلة نبيل حبيب ضد إغالق المنزل أو هدمه، وقررت 
 إمهال العائلة ساعات إلخالئه تمهيدا لهدم جدرانه الداخلية وا غالقه.

القدس جمان أبو عرفة بأن سلطات االحتالل قررت  من جهة ثانية أفادت مراسلة الجزيرة نت في
يوما، وذلك بتهمة قيامها بالتصوير داخل  15إبعاد المقدسية رائدة سعيد عن المسجد األقصى مدة 

 باحات المسجد.
وقالت رائدة سعيد للجزيرة نت لمراسلة الجزيرة نت إنها خضعت للتحقيق بشأن قيامها بالتصوير داخل 

ا المحقق صورا  ومقاطع مرئية لها أثناء قيامها بتصوير اقتحامات المسجد، كما عرض له
 المستوطنين.

 19/12/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
 
 فلسطينيًا قتلوا في سورية خالل السنوات الخمس الماضية 3,411 ":مجموعة العمل" .28

 ( امرأة.455)( حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم 3,411)
 ( امرأة.80( معتقل فلسطيني في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1,135)

القيادة العامة على مخيم اليرموك يدخل يومه  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية 
 ( على التوالي.1,280)
ذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في ( الجئا  والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغ192)

 مخيم اليرموك.
 ( يوما .800( يوما  وعن مخيم اليرموك منذ )984انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر )

( يوما ، والمخيم يخضع 1326أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ )
 ( يوما .632أكثر من ) لسيطرة الجيش النظامي منذ

 ( يوما .1,134حواجز الجيش النظامي تستمر بمنع أهالي مخيم السبينة من العودة إلى منازلهم منذ )
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، في حين يقدر عدد 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 79حوالي )
( 6( ألف، وفي مصر )17ألردن )( ألف، وفي ا31في لبنان بحوالي )السوريين الالجئين الفلسطينيين 

 ( آالف، وفي غزة بألف فلسطينيي سوري.8آالف، وفي تركيا )
 20/12/2016، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

 
 "بتسيلم" يكشف عن كبرى عمليات الترحيل في حّي بطن الهوى في القدس .29

كشف مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة، "بتسيلم"، يوم االثنين، عن 
كبرى عمليات الترحيل التي تشهدها القدس في هذه الفترة، وذلك، في حيم بطن الهوى، الواقع في 

 قلب سلوان.
ع في قلب سلوان، تحدذ وجاء في تقرير للمركز الحقوقي اإلسرائيلي، أنه في حيم بطن الهوى، الواق

كبرى عمليات الترحيل التي تشهدها القدس في هذه الفترة. وحتى اآلن تم تقديم دعاوى إخالء ضدم 
 أسرة فلسطينية تعيش في الحيم منذ عشرات السنين. 81

من مجموع األسر  %45ووفق ا لمس  أجراه مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ذلك يعني 
 دمدها خطر سلب بيوتها على أساس عرقيم في المدينة.التي يته

القدس، تتبع السلطات شرقيَّ وأورد التقرير الحقوقي اإلسرائيلي، أنه منذ أن ضممت إسرائيل 
اإلسرائيلية سياسة تميز ضدم السكان الفلسطينيين، وتعمل بشتمى الطرق على زيادة عدد اليهود الذين 

ان الفلسطينيين. هذا، من أجل خلق واقع ديمغرافي وجغرافي يعيشون في المدينة وخفض عدد السك
  القدس.شرقيمِّ من شأنه استباق أيم محاولة مستقبلية لتحدمي السيادة اإلسرائيلية على 

وجاء في التقرير أنه ضمن ذلك، صادرت السلطات آالف الدونمات من السكان الفلسطينيين، وبنت 
صتها للسكان اليهود فقط، و  12 ذلك في األراضي المحتلة التي ضممتها إسرائيل. مكانة هذه حيما خصم

األحياء، من وجهة نظر القانون الدولي، ال تختلف عن مكانة المستوطنات في بقيمة أراضي الضفة 
 الغربية.

قسيمة، تسعة منها نلقلت إلى "عطيرت  50وتفيد نتائج الدراسة، أنمه قد جرى تقسيم الحي إلى نحو 
. حتى اآلن، قدممت جمعية "عطيرت كوهانيم" كوهانيم" وخمسة أخ رى يسكنها المستوطنون بشكل فعليم

الممتدمة  96أسرة، تعيش جميعها في قسيمة رقم  81( ضدم 2015دعاوى إخالء )معظمها في عام 
، 84دونم، في وسط الحي. إضافة إلى عائلتين فلسطينيمتين تقيمان في قسيمة رقم  2.6على مساحة 

ة دخول أراٍض فرضت عليهما الب لدية غرامات مالية وأصدرت أوامر هدم لقسم من مساكنهما، بحجم
 تملكها الجمعية االستيطانية.
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 27وبينت أن أعضاء جمعية "عطيرت كوهانيم" يملكون بشكل فعليم ستمة من مباني الحيم تشمل 
ل التي أقاموا وحدة سكنية، أقامت في معظمها سابق ا أسر فلسطينية. وطرد الفلسطينيين من المناز 

فيها منذ عشرات السنين، بادمعاء أن ذلك تطبيق للقانون إذ كانت المنازل لليهود قبل حرب عام 
، سيجبر بعض سكان الحي أن يعيشوا مجدمد ا تجربة اللجوء، بعد أن طلردوا من منازلهم في 1948

 هذه الحرب.
 19/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بتشكيل مجلس وطني للحقوق المائية في فلسطين يوصيهللا: مؤتمر للمياه  رام .31

يوم االثنين، ، األساسية" الذي عقد في رام اإلنسانأجمع متحدثون في مؤتمر "المياه حق من حقوق 
نين الدولية والمحلية في تعريف الحق في المياه، ما يستوجب مطالبة المؤسسات واعلى ضبابية الق
دراجها ضمن القوانين الدولية والمحلية التخصصية وال قانونية بالعمل على توضي  الحقوق المائية وا 

 بشكل ملزم ومباشر وليس طوعيا.
وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي نظمته جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر 

ء األرض فلسطين، وبتمويل من أصدقا –المياه والبيئة وبالشراكة مع شبكة المنظمات األهلية البيئية 
ووسائل بديلة في التعامل مع االحتالل للضغط عليه محليا  أدواتاالتحاد األوروبي، بضرورة تطوير 

ودوليا وتغيير معادلة الوضع القائم، لغياب سياسات الضغط المالئمة على سلطات االحتالل 
المائية واستمرارها في تهميش هذه وتنصلها من مسؤولياتها كدولة احتالل وعدم اعترافها بالحقوق 

 الحقوق والنظر اليها من منظور تجاري.
كما طالبوا بتشكيل مجلس وطني للحقوق المائية في فلسطين من مختصين وممثلين عن كافة شرائ  

 .المجتمع لتوصيف الحقوق المائية ووضعها ضمن األجندة الوطنية
 19/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أيام خمسةتواصل سياسة التضييق على غزة وتعتقل تاجرا ثالثا خالل  "إسرائيل" .31

من جديد عادت سلطات االحتالل ضمن إجراءات التشديد على قطاع غزة، ونفذت عملية اعتقال 
أحد التجار، خالل تنقله على معبر بيت حانون "إيرز" ليكون التاجر الثالذ في  كان هدفهاجديدة 

 أقل من أسبوع.غضون 
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وكان تقرير لمؤسسة حقوقية إسرائيلية ذكر أنه منذ شهر مارس/ آذار الماضي، رفضت سلطات 
تاجر، كما شهدت  3500 – 3200تاجرا، من أصل  1545االحتالل من  تصاري  سفر أو التجديد لد

 .300إلى  450الفترة الماضية تقليص التصاري  الممنوحة لكبار التجار ورجال األعمال من 
يأتي ذلك في ظل عمليات التضييق التي تقوم بها قوات االحتالل ضد التجار الفلسطينيين، وهو ما 

 يعيق عملهم في إدخال البضائع والسلع لسكان قطاع غزة المحاصرين.
سلعة تمنع إسرائيل إدخالها لسكان  400ويعاني قطاع غزة كثيرا بسبب الحصار، وهناك أكثر من 

 لمفروض منذ عشر سنوات. غزة بموجب الحصار ا
 20/12/2016، لندن، القدس العربي

 
 يطلقون النار على فلسطيني سلوانحراس المستوطنين في  .32

نه تم التحقيق مع حراس للمستوطنين في حي أأعلنت مصادر إسرائيلية : فادي أبو سعدى -رام هللا 
صابته بجراح طفيفة. سلوان جنوب القدس المحتلة بعد إطالق النار على فلسطيني يقيم في ال حي وا 

وجرى التحقيق تحت طائلة اإلنذار فقط. ويعمل هؤالء بتكليف من وزارة اإلسكان اإلسرائيلية على 
حراسة بيوت المستوطنين في بطن الهوا في سلوان، وادعوا انهم شعروا بالخطر بعد رشق الحجارة 

 عليهم.
سرائيلية واحتجزوا الحراس والفلسطينيين المكان قوات كبيرة من الشرطة اإل إلىوبعد الحادذ وصلت 

 الضالعين في الحدذ وتم التحقيق معهم جميعا تحت طائلة اإلنذار.
 20/12/2016، لندن، القدس العربي

 
 المضربين عن الطعام األسرىدعوات إلنقاذ حياة  .33

 كل المؤسسات الدولية إلىوجهت هيئة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين أمس نداء عاجال  
 إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام، ووقف سياسة االعتقال اإلداري.

وقالت الهيئة في النداء أن "اإلضراب عن الطعام من قبل المعتقلين اإلداريين الفلسطينيين عملية 
متواصلة، فما يكاد أحد المعتقلين يوقف إضرابه عن الطعام حتى يبدأ معتقل إداري آخر اإلضراب، 

شعور بالظلم يسيطر على المعتقلين، وهم رهائن قرارات وقوانين عسكرية ونظام قضائي حيذ أن ال
 موغلة في العنصرية والتطرف".

سنة(، بدآ إضرابهما عن  29سنة( وأحمد أبو فارة ) 19ولفتت الهيئة إلى أن األسيرين أنس شديد )
اف هاروفيه"،  يوما ، ويمكثان حاليا   87قبل  إدارياالطعام رفضا  لقرار اعتقالهما  في مستشفى "أسم
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لطلباتهما  اإلسرائيلية، بعدما لم تستجب المحكمة العليا أياموامتنعا عن تناول مياه الشرب منذ ستة 
 .بإطالقهما
أن الطبيبين الفلسطينيين محمد جاد هللا ورفيق مصالحة فحصا شديد وأبو فارة وقاال إن  إلىوأشارت 

حياتهما، حيذ انهما "يعانيان من ضرر في عضالت القلب،  الساعات المقبلة ستكون مصيرية في
الموت المفاجئ في حال االستمرار في اإلضراب عن الطعام )...( أو  إلىما قد يفضي بهما 

وطالبت الهيئة كل المؤسسات الدولية "بالتدخل العاجل  بفشل كلوي وأضرار في الدماغ". إصابتهما
 لمنع جريمة قد ترتكب في حقهما".

 20/12/2016اة، لندن، الحي
 
 فلسطينيًا في الضفة 17اعتقال و وعابود  وشقبارنتيس قرى االحتالل يغلق  .34

فقد فرضت قوات االحتالل فجر أمس االثنين، إغالقا  شامال  على قريتي شقبا ورنتيس : وكاالت
لى القريتين بشكل كا  مل.شمال غربي مدينة رام هللا، ومنعت األهالي من الخروج والدخول من وا 

واعتقلت قوات االحتالل فجر أمس االثنين، سبعة عشر فلسطينيا  في مناطق متفرقة من الضفة 
 الغربية وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها خرابا . 

 20/12/2016، الخليج، الشارقة
 
 48تنتصر للغة الضاد في أراضي  تعبوية"بالعربي حقك".. حملة  .35

تقودها منظمة أهلية بمساعدة عشرات الفنانين  48راضي "بالعربي حقك" حملة توعوية داخل أ
والناشطين لمواجهة محاولة طمس اللغة العربية أو التستر على الهوية القومية ألصحابها بالحيز 
العام، في ظل تنامي العنصرية في إسرائيل ال سيما في السنوات األخيرة وبالتحديد غداة الهبة 

 الفلسطينية.
مس حملة "بالعربي حقك"، وهي حملة إعالمية توعوية جاءت بمبادرة من وانطلقت بشكل رسمي أ

واليهود بهدف التأكيد على مكانة اللغة والحضارة  48فلسطينيي جمعية "سيكوي" لتساوي الفرص بين 
 .ا، وضرورة التصدي للمحاوالت المنهجية لتغييبهةالعربي

كوى ضد أي محاولة لمنع المواطنين وتتضمن الحملة دعوة لرفع الصوت والتوجه إلى "سيكوي" بش
 العرب من التحدذ بلغتهم أو مطالبتهم بالتستر على انتمائهم القومي.

 20/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 مع حلب بالداخل الفلسطيني وتضامنيةفعاليات إغاثية  .36
من  على وقع مشاهد اللجوء والتشريد ألهالي حلب، شارك المئات: محمد محسن وتد -أم الفحم 

في فعاليات تقدمها النشء وأئمة المساجد والطالب الجامعيون إلغاثة الالجئين،  48فلسطينيي 
 ومهرجانات تضامنية لنصرة الشعب السوري.

الحمالت التي خرجت بعناوين متعددة "دفولهم"، و"قوارب النجاة"، و"صرخة حياة"، و"من فلسطين.. 
تداخلت فيها مشاعر  ،وروسياالسوري نظام ال " فضال عن وقفات احتجاجية ضدةسالم إلى سوري

 الغضب ودفء التالحم مع الشعب السوري الذي احتضن لعقود الالجئين الفلسطينيين.
وخصصت حملة "دفولهم" والتي بادرت إليها جمعية "بذور من أجل اإلنسانية" التي تنشط على مدار 

لب، دعما وموازرة من إخوانهم من العام إلغاثة الالجئين السوريين في هذه المرحلة ألهالي ح
 الذين عانوا من ويالت التشريد والتهجير في النكبة. 48فلسطينيي 

الذي كان من أوائل المبادرين بالداخل -واختار مدير "بذور من أجل اإلنسانية" فراس أبو عصبة 
العديد من  تعميم تجربته وتوسيعها عبر استقطاب -الفلسطيني إلغاثة الالجئين السوريين بأوروبا

شراكهم بالحملة. شراكهم في الفعاليات الشعبية والوطنية وا   الشبان والشابات وا 
مع  48على التفاعل واإلقبال الجماهيري لفلسطينيي  -في حديثه للجزيرة نت-وأثنى أبو عصبة 

 حمالت اإلغاثة التي يلحظ وجود دور بارز للشاب فيها مسطرين أعلى قيم المعاني اإلنسانية ووحدة
 ولحمة الشعبين السوري والفلسطيني.

ولفت إلى التنافس على التطوع والتفاني بالعطاء والتبرع السخي من أجل مساعدة الالجئين السوريين 
غاثتهم والتعرف على معاناتهم عن كثب من خالل زياراتهم بالمخيمات.  وا 

سالمية إلغاثة األيتام وتحت عنوان "قوارب النجاة" حطت قافلة اإلغاثة التي سيرتها الجمعية اإل
والمحتاجين من الداخل الفلسطيني في تركيا، لتشرف على توزيع آالف الطرود الغذائية التي جمعت 

 إلى الالجئين السوريين على الحدود التركية.. 48من فلسطينيي 
وتكفلت "قوارب النجاة" وفق ما أكد رئيس وفد اإلغاثة منصور عباس بمئات األطفال والعائالت 

الجئة في األردن وتركيا واليونان، حيذ وصلت حمالت التطوع والمساعدة مخيمات لجوء السوريين ال
 في النمسا ودول البلقان والجزر اليونانية.

 19/12/2016. نت، الدوحة، الجزيرة
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 الزواري" على أحد شوارع رفح تخليًدا لذكراه محمدغزة.. إطالق اسم " .37
رت بلدية رف  في قطاع غزة، إطالق اسم : ير والء عيدتحر ، من عبد الغني الشامي -رف   قرم

 لذكراه. ، على أحد شوارعها الرئيسية، تخليدا  المهندس التونسي محمد الزواري الذي تمم اغتياله حديثا  
وقال رئيس البلدية صبحي رضوان لد "قدس برس"، "نحن قررنا كبلدية رف  أن نطلق اسم الشهيد 

رع المدينة وذلك تخليد ا لهذا الشهيد الذي قدم لفلسطين والمقاومة وتأكيد ا محمد الزواري على أحد شوا
 على عمقنا العربي واإلسالمي".

وأضاف "القضية الفلسطينية لها عمقها العربي واإلسالمي، ومن يقدم لفلسطين ففلسطين لن تنساه، 
 وهذه لفتة متواضعة من بلدية رف  تجاه هذا الشهيد البطل".

 19/12/2016، قدس برس
 
 مصر تمنع طالب فلسطينيين من السفر للدراسة في الجزائر .38

قال مدير اإلعالم في معبر رف ، وائل أبو : تحرير خلدون مظلوم، من عبد الغني الشامي -رف  
مسافر ا فلسطيني ا من السفر وقامت بإرجاعهم عقب وصولهم  143عمر، إن السلطات المصرية منعت 

 أسباب محددة".الصالة المصرية "دون ذكر 
 30ولفت أبو عمر في تصريحات خاصة لد "قدس برس"، إلى أن السلطات المصرية منعت نحو 

طالب ا(، وأعادتهم  160طالب ا فلسطيني ا ممن حصلوا على المنحة الجزائرية من السفر )عددهم الكلي 
 لقطاع غزة.

 19/12/2016، قدس برس
 
 ي "حوارة" و"عتصيون"الشتاء يفاقم معاناة األسرى الفلسطينيين ف .39

ذكرت جمعية "نادي األسير الفلسطيني" الحقوقية، أن : تحرير والء عيد، من يوسف فقيه -رام هللا 
معاناة األسرى في "عتصيون" و"حوارة" )مراكز توقيف وتحقيق تابعة لالحتالل( تتفاقم مع الظروف 

 الجوية الماطرة والباردة.
يوم اإلثنين، إن معاناة األسرى تتفاقم في ظل عدم توفمر الحدم ، وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها

 األدنى من "الظروف المعيشية وأدوات التدفئة".
وأوضحت، عقب زيارة محاميها للمعتقلين، أن األسرى يشتكون من النقص الشديد في األغطية 

 والمالبس الشتوية والطعام السيء كم ا ونوع ا.
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األسرى في معتقل "عتصيون" جنوب الخليل، أفادوا بأن مياه األمطار وأشار نادي األسير، إلى أن 
الفت ا النظر إلى أن المعتقل )عتصيون( عبارة عن بركسات حديدية، وأن  "دلفت" إلى داخل غرفهم.

جن.  األسرى يجرمدون من جميع مالبسهم قبل دخوله ويزودون بمالبس السم
 19/12/2016، قدس برس

 

 اليهودية استئناف عملية السالم -مع اللجنة األمريكية  يبحثوزير الخارجية المصري  .41
التقى وزير الخارجية المصري سام  شكري، أمس، وفد اللجنة األمريكية اليهودية، الذي  القاهرة:

يزور القاهرة حاليا ، حيذ تم بحذ جهود استئناف عملية السالم في المنطقة، وتعزيز العالقات بين 
 د مكافحة اإلرهاب.القاهرة وواشنطن، وجهو 

 -وقال المتحدذ الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد، إن اللقاء تناول تعزيز العالقات المصرية 
 األمريكية، السيما مع قرب تولي اإلدارة األمريكية الجديدة مهامها مطلع العام الجديد. 

تفصيل رؤية مصر لكيفية وأضاف المتحدذ أن مناقشات شكري مع وفد اللجنة تناولت بقدر من ال
إلى األمام، والتحديات التي تواجه جهود استئناف  "اإلسرائيلية" -دفع عملية السالم الفلسطينية 

المفاوضات بين الجانبين، والدور المهم الذي تضطلع به مصر من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني 
ة النهائية والعادلة للقضية على اتخاذ خطوات جادة وفعالة، على مسار التسوي "اإلسرائيلي"و

 الفلسطينية.
 20/12/2016، الخليج، الشارقة

 
 الزواري المهندسخبير أمني تونسي: أطراف داخلية متورطة في جريمة اغتيال  .41

متورطة  "أطرافا  داخلية"حسن سلمان: قال الخبير األمني التونسي علي الزرمديني إن ثمة  –تونس 
لتونسي محمد الزواري من قبل جهاز الموساد اإلسرائيلي، ملعبمرا  عن في عملية اغتيال خبير الطيران ا

التي قال إنه كان عليها إطالع السلطات التونسية على العالقة التي تربطها  "حماس"لومه لحركة 
 بالزواري من أجل تأمين حماية أمنية له.

من الوطني عبد الرحمن بلحاج كما نفى وجود أي عالقة بين اغتيال الزواري واستقالة المدير العام لا
حمام الشط التي أدت  "مجزرة"علي، كما اعتبر أنه ال يمكن الربط بين عملية االغتيال األخيرة و

 .1985شخصا  عام  150لمقتل وجرح أكثر من 
 3العملية تم التخطيط لها منذ مدة طويلة )": "القدس العربي"وقال الزرمديني في تصري  خاص لد

مصادر(، ومن قام بها )مغربي يحمل الجنسية البلجيكية وآخر سويسري، وثالذ أشهر وفق بعض ال
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مجهول الهوية( على درجة كبيرة من الحرفية، ويجب أن ال ننسى أن يد الموساد اإٍلسرائيلي تتمدد في 
ؤ أو حتى أمريكا(، ولكن هذه العملية لم تكن لتتم لوال تواط أوروباأو  أفريقياكل دول العالم )سواء في 

 ."أطراف داخلية مشتركة بالتنفيذ، بقصد أو بغير قصد
 20/12/2016، القدس العربي، لندن

 
 مهندس الزواريالموجة غضب بتونس بسبب تغطية قناة إسرائيلية عملية اغتيال  .42

أثارت تغطية قناة إسرائيلية من تونس موجة غضب عارمة لدى األوساط : خميس بن بريك -تونس 
في وقت تبرأت فيه السلطات من من  ترخيص للصحفي اإلسرائيلي لتغطية اإلعالمية والشعبية، 

 عملية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري.
وبثت القناة اإلسرائيلية العاشرة أمس تقارير من محافظة صفاقس )جنوب( عن اغتيال الزواري الذي 

سالمية )حماس( أنه من قياداتها أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لد حركة المقاومة اإل
 وأبرز مهندسيها.

وأمن الصحفي اإلسرائيلي مواف فادري التغطية قرب منزل الزواري بصفاقس، وظهر في تقرير 
مصور يشير بإصبعه للرصاص الذي اخترق باب مرآب المنزل. كما قام بأخذ شهادات حية من 

 مة تونس، وتحديدا أمام مبنى الداخلية.بعض الجيران. ثم خرج على الهواء مباشرة من قلب العاص
وأثار تجول الصحفي بأريحية وقيامه بأخذ التصريحات بميكروفون عليه شارة قناة إسرائيلية وبثه 
للتغطية مباشرة عبر القمر االصطناعي موجة غضب عارمة، ال سيما لدى الصحفيين الذي نددوا 

 ستفزازا من المخابرات اإلسرائيلية لبلدهم.بالتقصير األمني ألجهزة الدولة واعتبروا التغطية ا
وتعليقا على ذلك، قال المستشار اإلعالمي السابق برئاسة الحكومة عبد السالم الزبيدي إن ما وقع 
"يؤكد أن هناك خلال هيكليا في أداء أجهزة الدولة" لكنه استبعد أن تكون رئاسة الحكومة منحت 

 ترخيصا للصحفي اإلسرائيلي.
ي لد الجزيرة نت أن دخول اإلسرائيليين تونس أو بلدان العالم يتم بواسطة جوازات سفر وأضاف الزبيد

أوروبية ال تحمل مهنهم أو صفاتهم الحقيقية، مشيرا إلى أنهم يدخلون المطارات على أساس أنهم 
 مستثمرون أو رجال أعمال للتمويه.

يس الوزراء تدخل رئاسة الحكومة من جهة أخرى، نفى مفدي المسدي المستشار اإلعالمي الحالي لرئ
لمن  ترخيص للصحفي اإلسرائيلي، مؤكدا للجزيرة نت أن فادري دخل تونس بجوز سفر ألماني عليه 

 صفة كاتب.
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من جانبه، قال عضو نقابة الصحفيين التونسيين زياد الدبار إن هناك غيابا تاما لليقظة لدى أجهزة 
تونسيين للمضايقات من قبل رجال األمن في بعض  الدولة، معربا عن استيائه من تعرض صحفيين

 األحداذ مقابل غياب األمن في مكان اغتيال الزواري.
يلشار إلى أن الحكومة أعلنت أن أطرافا أجنبية متورطة في اغتيال الزواري الذي ساهم في تطوير 

امرأة حتى اآلن، طائرات األبابيل لفائدة حركة حماس. وقد تم اعتقال ثمانية أشخاص تونسيين بينهم 
 كما وجهت طلبا لد اإلنتربول العتقال مواطن بلجيكي من أصول مغربية متورط في القضية.

 19/12/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها إلنهاء االحتالل .43

العربية المعنية بالشأن الفلسطيني، أمس االثنين، عقدت اللجنة الوزارية : سوسن أبو حسين - القاهرة
سام  شكري، وبحضور  اجتماعا لها في مقر الجامعة العربية، برئاسة وزير الخارجية المصري،

األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية األردن ناصر جودة، ووزير خارجية 
 مغربية.فلسطين رياض المالكي، وممثل المملكة ال

أنه جرى االتفاق على الطرق الواجب اتباعها للعمل على إنهاء االحتالل  "الشرق األوسط"وعلمت 
 ، ولتمرير1967اإلسرائيلي لاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

 مشروع قرار ضد االستيطان اإلسرائيلي في مجلس األمن. وقد أقرت اللجنة ما يلي:
في نيويورك مباشرة طرح مشروع قرار في مجلس األمن، لتجديد  الطلب من المجموعة العربية 

فلسطين المحتلة، بما فيها  اإلجماع الدولي ضد سياسة ونشاط االستيطان اإلسرائيلي في أرض دولة
 القدس الشرقية، ويشمل أسس حل القضية بشكل عادل وشامل.

عضاء مجلس األمن والمجموعات الطلب من المجموعة العربية في نيويورك متابعة المشاورات مع أ  
لدولة فلسطين في األمم المتحدة  اإلقليمية والدولية، حول فرص وموعد إعادة طرح العضوية الكاملة

 على مجلس األمن.
متابعة الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي بما في ذلك المبادرة الفرنسية، وعقد  

 لجهود المصرية في هذا الشأن.مؤتمر دولي للسالم، وكذلك ا
إبقاء اللجنة في حالة انعقاد لمتابعة المواضيع المطروحة، والطلب إلى األمين العام لجامعة الدول  

 لمجلس الجامعة. العربية متابعة تنفيذ هذه البنود، وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة المقبلة
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دة من قِّبل المجموعة العربية، لتقديم مشروع وكانت اللجنة قد ناقشت بحذ التحرك في األمم المتح
الفلسطينية، قبل نهاية العام  قرار عربي إلى مجلس األمن يدين االستيطان اإلسرائيلي في األراضي

 الحالي، والمطالبة بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وفق جدول زمني وصوال إلى حل الدولتين.
يورك بدأت فعليا التشاور حول هذا الموضوع قبل وأفادت المصادر بأن المجموعة العربية في نيو 

الثقة بأن األجواء تبدو  نحو شهرين، وستسمر في هذه المشاورات خالل الفترة المقبلة، معربة عن
أصوات، مع  9مشجعة بأن يحصل القرار على األغلبية المطلوبة، التي تتمثل في الحصول على 

 المتحدة. ات، خصوصا من الوالي"الفتيو"ضمان عدم استخدام 
 20/12/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 أبو الغيط: يجب التصدي لمحاولة شرعنة االستيطان .44

 األراضيفي  اإلسرائيليالعام للجامعة العربية أن االستيطان  األمينالغيط  أبوأكد أحمد  :القاهرة
المواثيق الدولية الفلسطينية يظل عمال  غير مشروع يخرج عن القانون الدولي بحكم كافة القرارات و 

 وبغض النظر عما يقره الجانب اإلسرائيلي من قوانين أو تشريعات.
وقال أحمد أبوالغيط، خالل استقباله نيكوالي مالدينيوف المبعوذ الخاص لامم المتحدة لعملية 
السالم في الشرق األوسط أن على المجتمع الدولي التصدي بكل قوة لمحاولة إسرائيل شرعنة 

 .الكنيست فيما يسمى بقانون التسوية  إقرارمن خالل االستيطان 
 19/12/2016، القدس، القدس

 
 وزراء السياحة العرب يدعون إلى تشجيع زيارة فلسطين .45

إلى تشجيع  ثنين،دعا اجتماع وزراء السياحة العرب، المنعقد في سلطنة عمان أمس اإل: د.ب.أ
 جهود زيارة فلسطين والحفاظ على تراثها األثري.

وحذ الوزراء الوفود العربية على  قش االجتماع عشرة بنود بينها مساعدة السياحة في فلسطين.ونا
اآلثار الموجودة في األراضي المحتلة هي آثار فلسطينية "التنويه والترويج في المحافل كافة على أن 

ريكا الجنوبية ، وتأمين اتفاقيات سياحية مع دول أم"في هذا الشأن "اإلسرائيلية"وتكذيب االدعاءات 
لدعم زيارة دولة فلسطين وتحديدا  مدينة القدس من قبل مواطني هذه الدول، وتأييد وجهة النظر 
الفلسطينية لتشجيع زيارة مدينة القدس واعتبار الزيارة ليست تطبيعا  وذلك بناء على طلب الجانب 

 الفلسطيني.
 20/12/2016قة، الخليج، الشار 
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 لنا الجوالنالمسلمين.. و اإلخوان على ن وترامب: حرب مركز إسرائيلي عن صفقة بوتي .46
صال  النعامي: توقع مركز أبحاذ نافذ في تل أبيب أن تكون الحرب على "اإلخوان  -غزة 

المسلمين" على رأس بنود الصفقة المحتملة بين الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس 
"، قال 21موقف نشرها موقعه اليوم، وترجمتها "عربيالروسي فالديمير بوتين. وحسب ورقة تقدير 

"مركز يروشليم لدراسة الجمهور والدولة" إن الصفقة المحتملة ستضمن إلسرائيل هامش حرية مطلق 
في التعاطي مع الشأن الفلسطيني، مشيرا إلى أن اإلعالن عن إصرار ترامب على نقل السفارة 

لحرية المطلق الذي ستتمتع به حكومة نتنياهو في كل ما األمريكية للقدس المحتلة يدلل على هامش ا
 يتعلق بالموقف الدولي من الشأن الفلسطيني.

واستدرك المركز، الذي يرأس مجلس إدارته وكيل الخارجية اإلسرائيلي السابق دوري غولد، قائال إنه 
ة المتعلقة بسورية"، يتوجب على دوائر صنع القرار في تل أبيب أن تبدي "يقظة كبيرة إزاء بنود الصفق

مطالبا بأن يعمل نتنياهو على تأمين أن تتضمن الصفقة إقرارا روسيا أمريكيا بحق إسرائيل في ضم 
 هضبة الجوالن.

وحذرت الورقة من توجه ترامب نحو اعتماد أسلوب "الصفقات التجارية" مع بوتين، مشددا على أنه 
الن من أجل إضفاء صدقية على نظام الحكم يمكن لاخير أن يقنعه بأن تنسحب إسرائيل من الجو 

 في دمشق.
 19/12/2016، "21موقع "عربي 

 
 2003العام  إيلبيت  لمستعمرةترامب تبرع بعشرة آالف دوالر  .47

رام هللا: كشف يعقوب كاتس عضو الكنيست اليميني السابق أن الرئيس األميركي المنتخب، دونالد 
 .2003وطنة "بيت إيل" في العام ترامب، تبرع بمبلغ عشرة آالف دوالر لمست

وأضاف كاتس: إن ترامب قدم هذا التبرع احتراما لمحاميه ديفيد فريدمان، الذي عينه ترامب، األسبوع 
الماضي، سفيرا للواليات المتحدة في تل أبيب. ويشار إلى أن فريدمان، وهو يهودي أميركي، هو 

يجند سنويا مليوني دوالر لصال  مؤسسات رئيس جمعية أصدقاء مستوطنة "بيت إيل" في أميركا، و 
ويظهر التبرع لمستوطنة "بيت إيل" في تقارير الضرائب التي قدمها "صندوق ترامب"  في المستوطنة.

دوالر ألربعين مؤسسة، والتبرع لهذه المستوطنة هو أحد أكبر  186700، وبلغ حجمها 2003في العام 
 عام.مبالغ التبرعات التي قدمها ترامب في ذلك ال
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دعما ماليا من عائلة جارد كوشنر، صهر ترامب، حسبما  اإللكترونيكذلك يتلقى موقع القناة السابعة 
ألف دوالر لمؤسسات في "بيت إيل" في  20أفادت صحيفة "هآرتس". وتبرعت عائلة كوشنر بمبلغ 

 .2013العام 
 20/12/2016، األيام، رام هللا

 
 لى المتضررين من حرب غزة "األونروا" توزع مبالغ مالية جديدة ع .48

مليون دوالر أمريكي  1.8أعلنت األونروا، اليوم االثنين، أنها ستبدأ بتوزيع مبلغ مالي يزيد عن  :غزة
 للعوائل المتضررة من الحرب األخيرة على قطاع غزة.

دوالر أمريكي(، ألعمال إعادة اإلعمار،  1,160,977وأوضحت أنه سيتم توزيع مبلغ )ما يزيد عن 
دوالر أمريكي( ألعمال إصالح المساكن المدمرة بشكل بالغ. مشيرة  إلى  633,752بلغ )يزيد عن وم

عائلة الجئة من مختلف أنحاء قطاع غزة،  257أن هذه األموال سيتم توزيعها على ما مجموعه 
 وستتمكن العائالت من الحصول على تلك المساعدة عبر البنوك المحلية خالل األسبوع الجاري.

 19/12/2016دس، القدس، الق
 
 "إسرائيل"في  مساع يهودية أمريكية إلحباط تعيين فريدمان سفيراً  .49

من وديع عواودة: فيما يواصل اليمين اإلسرائيلي االحتفال بتعيين ديفيد  "القدس العربي"الناصرة د 
مس عن فريدمان سفيرا للواليات المتحدة في إسرائيل، وربما في القدس بدال من تل أبيب، كشف أ

مساع تقوم بها مجموعات يهودية ليبرالية في الواليات المتحدة في أروقة كابيتول هيل إلحباط هذا 
 التعيين. 

في عددها أمس أن تعيين فريدمان يمزق اليهود األمريكيين لمعسكرين.  "هآرتس"وكشفت صحيفة 
ا التعيين من خالل أعضاء وتسعى بعض األوساط الليبرالية اليهودية في الواليات المتحدة إلحباط هذ

 الكونغرس األمريكي المؤيدين لحل الدولتين.
وتنطلق هذه األوساط بمعارضتها التعيين من كون فريدمان يمينيا متطرفا مؤيدا لالستيطان ومن شأن 
تعيينه أن يعقد الصراع مع الفلسطينيين ويدفع تسوية الدولتين نحو طريق مسدود نهائيا. وتتساءل 

إذا كان هذا التعيين يعكس فعال تحوال استراتيجيا في السياسة األمريكية تجاه الصراع الصحيفة عما 
 اإلسرائيلي وتسويته. –الفلسطيني 

 20/12/2016القدس العربي، لندن، 
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 دولة في األمم المتحدة تصوت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره  177: نيويورك .51
المتحدة اليوم بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان "حق  اعتمدت الجمعية العامة لامم: نيويورك

 دولة لصال  القرار. 177في تقرير المصير" وكانت نتيجة التصويت  الشعب الفلسطيني
ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له 

كاالت المتخصصة ومؤسسات منظومة األمم دولته المستقلة، فلسطين، ويحذ جميع الدول والو 
المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب 

( دول )إسرائيل، الواليات المتحدة، كندا، باالو، ميكرونيزيا، جزر 7وقد عارضت القرار ) وقت.
ميرون، تونغا، جنوب السودان، كوت ا( دول عن التصويت )الك4) وامتنعتالمارشال، ناورو( 

 ديفوار(.
 19/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مليون دوالر للفلسطينيين 547لجمع مساعدات بقيمة  األمم المتحدة توجه نداءً  .51

 بحجم أموالجمع  إلىالمجتمع الدولي يدعو  إلىوجهت األمم المتحدة نداء اليوم االثنين، : القدس
 .2017مليون فلسطيني للعام  1.6مليون دوالر عبارة عن مساعدات لنحو  547

مليون فلسطيني في قطاع غزة الخاضع  1.1تغطي هذه المساعدة احتياجات  أنومن المفترض 
 محكم، ونحو نصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. إسرائيليلحصار 

المتحدة لاراضي الفلسطينية روبرت بيبر،  األممدى ل اإلنسانيونقلت "فرانس برس" عن المنسق 
قوله في رسالته التي وجه عبرها طلب المساعدة إن "االحتياجات في غزة تبقى كبيرة جدا، والتقديمات 

 التي يقدمها المجتمع الدولي حيوية للغاية". اإلنسانية
 المتحدة. األمما طلبته 571 أصلمليون دوالر من  267ولم يتم السنة الماضية سوى تدبير 

حرازتترافق مع تحسن في العالقات بين الفلسطينيين،  أنالمساعدة الدولية يجب  أنبيبر،  وأضاف  وا 
وختم بيبر  لنتمكن من تحقيق تحسن فعلي في وضع الفلسطينيين. إسرائيلتقدم في عملية السالم مع 

 ".تترافق مع تحرك سياسي جريء أنيجب  اإلنسانيةقائال "إن المساعدة 
 19/12/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 صمت محير ومريب .52
 فهمي هويدي

 إقليميالوقت الراهن لعقد مؤتمر  فيأن ثمة اتصاالت جارية  "يديعوت أحرونوت"ذكرت صحيفة 
دون  "المعتدلة"يهدف إلى تحسين عالقات إسرائيل مع الدول العربية  إسرائيليبرعاية مصرية وتنسيق 

 في "16/12" الماضيحل القضية الفلسطينية. الخبر الخطير نشرته الصحيفة العبرية يوم الجمعة 
 "الموساد"سياق تقرير لها عن زيارة سرية إلى واشنطن قام بها رئيس جهاز المخابرات الخارجية 

المنتخب  األمريكييوسى كوهين، بتكليف من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقاء طاقم الرئيس 
 ظل الرئاسة الجديدة. فيوتبادل اآلراء معهم حول خطوات العمل المشترك 

مباحثاته على أربعة عناوين رئيسية  فيأشار تقرير الصحيفة اإلسرائيلية إلى أن وفد الموساد ركز 
واألزمة السورية والقضية الفلسطينية وتهديدات اإلرهاب، أما موضوع  اإليراني النوويالبرنامج  هي
سياق إحاطة  فييجرى اإلعداد له من جانب مصر فقد تم التطرق إليه  الذي اإلقليميلمؤتمر ا

 الشرق األوسط. فيتنوى إسرائيل ترتيبها  التياإلدارة األمريكية الجديدة باألوضاع 
الخبر قوبل بصمت محير ومريب. فال القاهرة صدقته أو كذبته، كما أن الحكومة اإلسرائيلية لم تعلق 

 :يليبالسلب أو باإليجاب مع ذلك فثمة قرائن عدة ال تستبعده منها ما عليه 
 قمة في طرحت التي العربية المبادرة بإحياء العربية الدول بعض جانب من مفاجئ اهتمام ثمة ●

 ."تحديثها" بدعوى التعديالت بعض إجراء عن الحديذ وجرى. ذلك بعد نسيت ثم ٢٠٠٢ عام بيروت
تحدثت  الذيدم لتفريغها من مضمونها وفت  الباب للتطبيع مع إسرائيل استخ الذيوهو المصطل  

هذه  فيأن تمت  "تصادف"احتلتها. و التي األراضيعنه المبادرة مقابل االنسحاب الكامل من 
 أول بادرة معلنة من نوعها. فيالسابق إلسرائيل  السعودياألجواء زيارة المسئول 

 واإلمارات واألردن مصر ضم العربية الرباعية باسم عربيةال الجامعة خارج إقليمي تجمع ظهور ●
االنحياز  فيدول تحتفظ بعالقات دافئة بدرجة أو أخرى مع إسرائيل، كما أنها تشترك  هيو  والسعودية
ترشحه لخالفة أبومازن من خالل تقديمه بحسبانه  الذيالسابق محمد دحالن  الفلسطيني للقيادي

 .نيالفلسطيزعيما لتيار اإلصالح 
 الفلسطينيروعا لنصالح مش أعدت المذكورة الرباعية أن عن الماضي سبتمبر شهر في أعلن ●

نهاء االنقسام داخل حركة فت  بما يسم  بعودة محمد دحالن إلى قيادة الحركة، وذلك إلى جانب  وا 
حالة رفض  فيمقترحات أخرى، وطبقا لما نشر آنذاك فإن دول الرباعية لوحت ألبومازن بأنه 

 مقترحاتها فإنها سوف تتصرف من جانبها لمعالجة المشكالت العالقة بمعزل عنه.
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بنيامين نتنياهو إلى احتفاظه بعالقات شخصية مع بعض  اإلسرائيلي> تواتر إشارات رئيس الوزراء 
 "المعتدلة"القادة العرب، وحديثه الدائم على مدى العام عن وقوف إسرائيل إلى جانب الدول العربية 

 .العربيالعالم  في اإليرانيواجهة اإلرهاب، وضد تمدد النفوذ م في
مع إسرائيل، وهو ما عبر  االستراتيجيبعض األوساط عن أهمية التحالف  فيلحديذ الصري  ا ●

هذا الصدد أن  فيعنه أحد األكاديميين المصريين المحسوبين على األجهزة المعنية. ومما له داللته 
السابق ورئيس االستخبارات األمريكية األسبق ليون  األمريكييام وزير الدفاع الفكرة ذاتها رددها قبل أ

عن المنهج  دبي فيعقد  الذي العربي االستراتيجيجلسة للمنتدى  فيبانيتا إذ سئل هذا األسبوع 
 األفضل للتعامل مع إيران فرد قائال إن التحالف مع إسرائيل سيحسم األمر ويحل اإلشكال.

طع بصحة خبر رعاية القاهرة لمؤتمر للتطبيع مع إسرائيل، لكن توجهات اإلدارة ليس لدينا ما يق
األمريكية الجديدة ال تدع مجاال للشك أن العام المقبل سيكون عام إسرائيل، والتجهيزات الجارية اآلن 

 لنقل السفارة األمريكية إلى القدس قد تكون أول الغيذ.
 18/12/2016، الشروق، مصر

 
 لمشروع الوطني الفلسطينيإعادة بناء ا .53

 هاني المصري
تحت هذا العنوان عقد مركز مسارات مؤتمره السنوي الخامس، بهدف تسليط الضوء وخطوة على 

 االستراتيجياتطريق تنظيم وتعميق الحوار الوطني الذي بدأ منذ سنوات طويلة، وتحديد ا منذ وصول 
لى األبد( أو تعطلت )المقاومة المعتمدة إما إلى الفشل والطريق المسدود )خيار المف اوضات حياة وا 

المسلحة األحادية من دون رؤية وال برنامج سياسي(، ما أدى خالل هذه المسيرة إلى عدم وضوح 
قامة دولة فلسطين الديمقراطية، أو  ماهية المشروع الوطني، وهل هو التحرير الكامل والعودة وا 

دولة واحدة لكل مواطنيها، أو ثنائية القومية، سواء  اإلسالمية، أم دولة وعودة وتقرير المصير، أم
بالتصال  مع الحركة الصهيونية واالعتراف بها كحركة قومية للشعب اليهودي، أو عبر تفكيك 

، أو ضمنها، أو فيها مع تبادل أراٍض 67وهزيمة هذا المشروع، أم حل الدولتين أو دولة على حدود 
ن المشروع الوطني بات هو قبول األمر الواقع كما هو وحل متفق عليه لقضية الالجئين، أم أ

 والسعي إلى البقاء؟
دار نقاش قبل وأثناء وبعد مؤتمر مسارات حول هل ما نحتاجه هو إعادة بناء المشروع الوطني، أم 
هدمه بكل ما رافقه من أطر ونخب وهياكل بعد أن وصلنا إلى الكارثة التي نحن فيها، أم أن 
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ير وأن كل المطلوب بناء الجبهة الوطنية العريضة وتغيير البرامج المشروع الوطني بخ
 المعتمدة؟ واالستراتيجيات

يتجاهل الرأي األخير أن تعريف المشروع الوطني أصب  محل تباين واسع، ما يجعل من الضرورة 
 ةاستراتيجيبلورة هذا المشروع ضمن رؤية شاملة قادرة على تحقيق نوع من اإلجماع، وينبثق عنها 

سياسية ونضالية قادرة على توفير مقومات استمرار التواجد البشري الفلسطيني على أرض فلسطين، 
ومقومات الصمود والمقاومة القادرة رويد ا رويد ا على تغيير موازين القوى، بحيذ يمكن أن نصل إلى 

 إجبار المشروع االستعماري االستيطاني االحتاللي على التراجع.
داخل المؤتمر يقوم على فت  الخيارات والجمع ما بينها وليس االنغالق على خيار لقد برز رأي قوي 

واحد وحيد، بمعنى أن وصول خيار الدولة الفلسطينية إلى الفشل، أو ما يسمى خطأ حل الدولتين ال 
ا لحل الدولة الواحدة، فالعوامل واألسباب التي أدت إلى وصول مسيرة  يعني أن الباب بات مفتوح 

ية إلى طريق مسدود، وأهمها رفض إسرائيل وتعنتها، تفعل فعلها بقوة أكبر برفض حل الدولة التسو 
الواحدة التي تقوم على المساواة للمواطنين، أو دولة ثنائية القومية. فالدولة الواحدة القائمة التي تسعى 

تعماري إسرائيل لترسيخها تقوم على أساس ترسي  إسرائيل كتجسيد للمشروع الصهيوني االس
االستيطاني و"كدولة" للشعب اليهودي، وطرد أكبر عدد ممكن من السكان أصحاب البالد األصليين، 
وحصر ما تبقى منهم في معازل محاصرة ال تملك مقومات الحياة الكريمة وال مقومات الدولة، 

ا السيادة التي وحدها تعطي للدولة معنى، إلى حين توفر لحظة مناسبة لطردهم أو طرد  وخصوص 
 أكبر عدد ممكن منهم.

 -وفق تطلعاتهم  -في هذا السياق، على من يتبنون خيار الدولة الواحدة أال يقعوا باألوهام بأنها 
قامة دولة من  بكونها ديمقراطية أو ثنائية القومية أسهل وقابلة للتحقيق أكثر من إنهاء االحتالل وا 

إن تجاهل هذا األمر إن حصل يجعلهم  دون هزيمة وتفكيك المشروع االستعماري االستيطاني.
مدافعين بوعي أو بال وعي عن صب المياه في طاحونة الحركة الصهيونية التي قامت على أساس 

 أن "أرض الميعاد" في كل فلسطين هي "وعد هللا لليهود".
ا في  وقد وصل األمر ببعض دعاة الدولة الواحدة إلى اعتبار أن االستعمار االستيطاني، خصوص 

ضفة، ليس َذا أهمية، مع أنه الخطر األكبر المباشر الذي يجب التركيز عليه، ومثل هذا المنطق ال
 ربما يصل عند البعض إلى طلب ضم إسرائيل للضفة والحصول على الجنسية اإلسرائيلية "كخطوة"

 على طريق إقامة الدولة الواحدة الموعودة.
، فالعالم يعترف بإسرائيل وال يعترف 1967لعام واألراضي المحتلة ا 1948 أراضيهناك اختالف بين 

باحتاللها، وهناك أغلبية فلسطينية ال تزال موجودة في الضفة وغزة، وحتى في الضفة وحدها، حيذ 



 
 

 
 

 

 38 ص             4144 العدد:        20/12/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

ألف مستوطن.  800مليون فلسطيني، وهم أضعاف أعداد المستوطنين البالغة  4.5يوجد أكثر من 
اطعة، عدا عن أن األمم المتحدة اعترفت بالدولة تشهد مقاومة وانتفاضات ومق 67كما أن أراضي 

الفلسطينية كعضو مراقب، وأن ميزان القوى المطلوب لتغيير كل إسرائيل أكبر بكثير من ميزان القوى 
 .67المطلوب لفرض إنهاء احتاللها ألراضي 

إن النضال بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أقصى ما يمكن في كل مرحلة وتركيز كل تجمع 
طيني على تحقيق مهمته المركزية ال يتعارض مع الحفاظ على الحقوق والرواية التاريخية والهدف فلس

النهائي، على أساس أن ما يجمع الفلسطينيين بسبب طبيعة وخصائص المشروع الصهيوني 
االستعماري االستيطاني وكونه ال يقبل التسوية ويستهدفهم جميع ا بال تمييز حقيقي بينهم أكبر مما 

طار جامع يعترف بالخصائص المميزة لكل تجمع.ي  فرقهم، شريطة أن تكون هناك رؤية شاملة وا 
تدل ردة الفعل الشعبية على إثارة موضوع مثل إعادة بناء المشروع الوطني على الهوة الواسعة التي 
 تتجه للمزيد من االتساع بين القيادة والنخب الفلسطينية من جهة، وبين الشعب من جهة أخرى.
فالوضع صعب وال حل قريب ا على األبواب، ال دولة فلسطينية وال واحدة، في ظل الضم اإلسرائيلي 
الزاحف لاراضي الفلسطينية تحقيق ا إلقامة "إسرائيل الكبرى"، وغالب ا يكون من دون إعالنات رسمية، 

كن البناء عليها، ولكن هذا الوضع ال يبرر العدمية المطلقة واليأس من كل شيء، فهناك إنجازات يم
وهناك شعب لم ييأس رغم كل شيء. قيادته يئست وهزمت أو عاجزة أو تكتفي بتسجيل المواقف 
للتاري  نعم، أما هو فلم ييأس، بدليل كل مظاهر الصمود والمقاومة والنهوض الثقافي الذي يعوض 

 انحدار السياسة، ويمهد لنهوض سياسي جديد.
ل لعشرات السنين أو حتى مائة عام، وأن الهزيمة التي وصلنا إليها هناك آراء مقلقة مثل القول ال ح

كانت حتمية ومكتوبة، أو بذورها ماثلة منذ البداية، وأن المصالحة والوحدة الوطنية مستحيلة، 
والمقاومة كذلك، وال إمكانية إلعادة بناء اإلطار الوطني الجامع، وأن الحل يكون باالنتخابات. فإذا 

ا السوء لماذا االنتخابات. فهذا القول غير مقنع. فلماذا االنتخابات من دون أمل من كان الوضع بهذ
خالل وضع هدف أو أهداف يمكن تحقيقها؟ وكيف يمكن إجراء االنتخابات وضمان مشاركة 

 الفلسطينيين فيها ضمن هذا الخراب العظيم )إذا كان الوضع شديد القتامة كما يجري تصويره(؟
العدمي لكل شيء يقود عن وعي أو بال وعي لقبول الواقع والتصال  معه، على إن الرفض المطلق 

أساس "أن ليس باإلمكان أبدع مما كان"، وهذا يقود إلى التصال  مع الصهيونية وتغليب المصال  
الفردية على حساب المبادئ والحقوق واألخالق واألهداف العامة، وترك كل فرد وكل تجمع يدبر 

 هذه أسوأ وصفة يمكن أن نصل إليها.رْاسه بمفرده، و 
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وحتى ندرك مدى الهوة بين القيادة والنخب والشعب نعرض بعض األفكار والعبارات المتداولة في 
وسائل التواصل االجتماعي: "عن أي مشروع وطني تتحدثون، وأنتم قتلتم وهدمتم وغيبتم اإلنسان 

وطني صعب التحقيق لوجود قيادة همها الفلسطيني المفترض أن يحمل هذا المشروع". "المشروع ال
من دون تطبيق،  واستراتيجياتشخصي وليس وطنيا". "توصيات توصيات وتكرار لالقتراحات 

والوطن أصب  وطنين والحبل على الجرار". . "بس ارحلوا عن المشروع الوطني الفلسطيني والقضية، 
 ع الوطني وتنتصر القضية"!.وسيبوا الشعب في حاله يْصلل  الوضع تلقائي ا ويتحقق المشرو 

 20/12/2016، األيام، رام هللا
 
 قضية فلسطين وأهمية التوثيق .54

 نبيل السهلي
( 10/11/2016أوصى الكاتب والباحذ الفلسطيني، معين الطاهر، في مقالته في "العربي الجديد" )
ية الفلسطينية "نحو جمع ذاكرة فلسطينية ضائعة"، بتسجيل ذاكرة األجيال التي صنعت الحركة الوطن

المعاصرة، خصوصا  أنها تجاوزت العقد السادس من عمرها، فضال  عن العمل على إعادة االعتبار 
. توصية هامة للغاية، سبقتها 1948ألرشيف فلسطيني أرمخ لمرحلة الكفاح الفلسطيني بعد نكبة 

سلمان أبو ستة توصيات ال تقل أهمية في ندوات ومؤتمرات، كان من أهمها مؤتمر ترأسه الباحذ 
عن التأري  الشفوي الفلسطيني، وكان من أهم توصياته إنشاء شبكة  2005في عممان في مايو/ أيار 

لهذا التأري ، خصوصا  بعد إنجاز جامعات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عمليات توثيق 
يبة والبعيدة، فضال  عن مهمة ألهالي القرى والمدن الفلسطينية التي هجر أهلها إلى المنافي القر 

 تسجيل باحثين فلسطينيين في مناطق لجوء مختلفة ذاكرة أهالي النكبة، ولكن بشكل غير ممنهج. 
وفي إطار توثيق النكبة وتداعياتها، أصدر باحثون وكتاب فلسطينيون في سورية بعد اتفاقات أوسلو 

يديرها الشهيد غسان الشهابي الذي  كتبا  عن قراهم، وتبنت غالبيتها دار الشجرة التي كان 1993في 
. ومن هذه الكتب التي اشتملت على مقابالت مع 2013قضى بطلقة قناص في مخيم اليرموك في 

جزم من قرى قضاء حيفا على الساحل الفلسطيني،  كبار السن من الجنسين "إجزم حمامة بيضاء"، وا 
طبرية إلبراهيم الشهابي، وآخر عن لمؤلفه المربي مروان الماضي، وكتاب عن قرية لوبية في قضاء 

، عن مدينة صفد للمحامي ظافر 2000قرية طيرة حيفا ألحمد الباش. وصدرت كتب أخرى بعد عام 
الخضراء، وقرية الشجرة في قضاء طبرية لمعتصم حياتلة، وقرية صفورية في قضاء الناصرة لمأمون 

ه المقالة، وكتاب عن قرية ترشيحا موعد وهشام موعد، وقرية بلد الشي  في قضاء حيفا لكاتب هذ
للمربي عبد الوهاب مصطفى. وكان هناك ميل لدى كتاب ومثقفين فلسطينيين كثيرين إلى تسجيل 
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ذاكرة أهالي قراهم من كبار السن بعد اتفاقات أوسلو، نظرا  إلى خوفهم على مستقبل قضية الالجئين 
 تحقق آمال الالجئين الفلسطينيين، وطموحهم الفلسطينيين، على اعتبار أن االتفاقات أنجزت سلطة  ال

وتطلعاتهم، فصدرت كتب عديدة عن القرى الفلسطينية في لبنان واألردن وسورية، سلطت الضوء 
ر أهلها، ومن ثم سردية النكبة الفلسطينية بتفاصيلها،  على جغرافية وتاري  القرية أو المدينة التي هجم

 . وصوال  إلى الشتات وتجلياته المختلفة
على الرغم من أهمية التوثيق لمرحلة الكفاح الفلسطيني، كما أوصى الكاتب والباحذ معين الطاهر، 
وكذلك ضرورة تسجيل التاري  الشفوي للنكبة وتداعياتها المختلفة على الشعب الفلسطيني قبل فوات 

م وبقوة ضرورة األوان، أي قبل رحيل أو شطب ذاكرة من عايشوا النكبة بتفاصيلها، تبرز إلى األما
توثيق ما يتعرمض له الالجئون الفلسطينيون في مناطق لجوئهم المختلفة، وبشكل خاص في سورية، 

، وهو 2012حيذ القتل والحصار وتدمير المخيمات واالعتقال اليومي لالجئين الفلسطينيين منذ عام 
م نشطاء إعالميين ماعملت عليه مجموعات شبابية فلسطينية من مخيمات الالجئين في سورية، تض

وحقوقيين وا غاثيين وثمقوا األحداذ التي جرت في مخيماتهم منذ بدايتها. وكان من أبرزها مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية التي وثمقت، باألرقام واإلحصاءات والتواري ، باإلضافة إلى 

ات وعلى امتداد األرض الشهادات والصور، معظم االنتهاكات التي تعرضم لها الالجئون في المخيم
السورية. كان جديدها اإلحصائية التي صدرت بمناسبة الذكرى الرابعة لقصف طائرة ميغ سورية 

(، ونتج عنه تهجير غالبية سكانه 2016-12-16جامع عبد القادر الحسيني في وسط مخيم اليرموك )
ل في سجالت وكالة ألف الجئ فلسطيني، مسج 151( ألف نسمة، منهم 300البالغ عددهم آنذاك )

فلسطينيا  1135امرأة. وثممة  455ضحية، منهم  3411الغوذ )أونروا(. وقد أكدت اإلحصاءات سقوط 
ألف فلسطيني من  80امرأة، كما أكدت المعطيات تهجير نحو  55في المعتقالت السورية، بينهم 

ى لبنان واألردن ومصر، ألفا ، تمم تهجيرهم إل 54سورية إلى أوروبا عبر قوارب الموت، إضافة إلى 
 تعد قضيتهم من منظور سلطات تلك الدول أمنية بامتياز.

 20/12/2016، العربي الجديد، لندن
 
 السكين والطفل .55

 عميره هاس
وجه طفل ممدد على صخرة ونظراته  أظهرتالتي نشرت في واتس آب والفيس بوك  األولىالصورة 

ن الدماء. وقبل ذلك، حين وقف الجنود أمامه الخائفة، فيها بعض الفضول. وعلى الصخرة بقعة م
، بين الكرم األعشاببين  يختبئوهو  –الذي رآه  األولوفي يده سكين، الحظوا خوفه. الجندي 
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. وأمام "أكبرهللا "رآه وهو يرفع السكين ويقول  – أربعوموقف السيارات، على مدخل مستوطنة كريات 
 ء.البندقية المصوبة أنزل السكين وبدأ بالبكا

معروف لدى الصحفيين الفلسطينيين، ونحن يحظر علينا كتابته بالكامل أو أن  اسمهإنه أ. ز، 
عملية له  إجراء/سبتمبر الماضي. وتم أيلول 23بالغة واعتقل في  إصابةنكشف وجهه. لقد أصيب 

 واتهم بمحاولة القتل العمد. ولم يكن هناك أي مصابين.
لولد ورآه وهو يبكي، جندي آخر وضابط. أي أنه في لحظة الذي صادف ا األولانضم إلى الجندي 

. ورغم ذلك قام أحدهم أشهر 4سنة و 14ما كان هناك ثالثة جنود مسلحين أمام ولد خائف عمره 
صابتهبإطالق النار عليه   بالغة. إصابة وا 

ملت ، قال الجندي مطلق النار، ألن الولد لوح بيده الصغيرة التي ح"كان ذلك دفاعا عن النفس"
، سأل الوالدان وتخيال ابنهما "هل هذا ابننا"سكين المطب  التي ألقاها من بعيد نحو الجندي المسل . 

أمام ثالثة رجال مسلحين. حيذ إن رأسه قد يصل بصعوبة إلى مستوى صدورهم. لقد فهم الوالدان 
. ومن شدة خوفه الواقع بشكل مختلف: لقد وقف ابنهما قرب الجنود الثالثة وهو خائف ويحمل سكينا

لقد مللت من "لقاء السكين قام بإلقائها، ولسان حاله يقول إ، وعندما طلب منه الجنود "أكبرهللا "صرخ 
. لقد مر شهران ونصف إلى أن تمكن "العودة إلى البيت أريدهذه اللعبة، هذا مخيف جدا وأنا 

من مستشفى شعاري تصيدق  سمارة من الحصول على التقارير الطبية وأكرمالمحاميان ميري رماتي 
)استغرق وقت طويل لمعرفة أن الولد تم تسجيله في المستشفى تحت رقم هوية وهمي(. وتثبت 

صغيرة في الظهر حيذ اخترقت الرصاصة،  إصابةالتقارير الطبية ادعاءه من البداية، بناء على 
صابة عليه  أطلقتوعندها  كبيرة في الصدر حيذ خرجت. ومثلما قال الولد، فقد هرب نحو الكرم وا 

النار على الولد من  إطالقالنار. وحتى اآلن قبل القضاة رواية الجندي والنيابة العسكرية، بأنه تم 
. لذلك رفض القضاة اسحق اوزودين ورئيس محكمة االستئنافات القاضي نتلئيل بنيشو طلب األمام
 إضافياليبرمان، يناقش اآلن طلبا سراحه بكفالة. رئيس المحكمة العسكرية للقاصرين، مناحيم  إطالق
 سراحه بكفالة بناء على التناقضات بين رواية الجندي مطلق النار وبين التقارير الطبية. إلطالق

لقد رأى األبوان وجه الطفل الخائف في الواتس آب، وبعد ذلك سمعوا أنه نقل إلى مستشفى شعاري 
فقط  األولىرة اعتقاله. كانت فرصة رؤيته عملية له. وفي نفس اليوم بدأت فت إجراءتصيدق، وتم 

للحاسوب في جنوب الخليل، كان  أستاذ –كان يأتي األب  أحياناعندما بدأت المحاكمة في عوفر. 
كان يأتي هو  أحياناشيكل.  1200يحلم بالعمل في إسرائيل عامال ألنه ال يستطيع العيش براتب 

ة من اجل النقاش في الئحة االتهام وطلبات وزوجته. وقد عقدت عشر جلسات في المحكمة العسكري
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الفلسطيني ورماتي يجدان  األسيرسراحه بالكفالة، والرفض. المحاميان سمارة من نادي  إطالق
 صعوبة في عد الجلسات.

: كل مرة يتم فيها نقله إلى عوفر وهو على األقللقد رأى الولد عشرة قضاة عسكريين إسرائيليين على 
ملة، حيذ تم نقله إلى هناك بعد شعاري تصيدق. في البداية ترك في سريره سرير مستشفى سجن الر 

وعليه بطانية خفيفة تحميه من البرد والسرير واسع، وفي  األسرىخارج الكرفان الذي يوضع فيه 
الماضي فقط اكتشفت المحكمة العسكرية البرغي الذي يفت  الباب الثاني للكرفان من اجل  األسبوع
قام الولد بالبكاء عندما سمحوا له بالحديذ  األولىلطفل المصاب عليه. في المرات السرير وا إدخال

صابةمع أهله دون لمسه. واآلن هو معافى أكثر، قدمه في الجبس، وفيها معدن،  صدره تتعافى.  وا 
 قيد االعتقال حتى انتهاء المحاكمة. إبقاؤهوبسبب خطورته فإن النيابة العسكرية تطلب 

لقاء القبض على طفل صغير يحمل سكينا دون أن يقوم إستطيع ثالثة جنود مسلحين هل بالفعل ال ي
صابته  خطيرة؟ ليس هذا هو السؤال الذي تقوم المحكمة  إصابةأحدهم بإطالق النار على ظهره وا 

غادي آيزنكوت بفحص التدريبات التي يحصل  األركانالعسكرية بفحصه. ونحن نأمل أن يقوم رئيس 
لمسلحون الذين يخافون إلى هذه الدرجة من طفل يحمل السكين، أو بعد إلقائه عليها جنودنا ا

للسكين، إلى درجة تجعلهم يطلقون النار على ظهره. ونحن نتكهن: لو لم يطلق الجندي النار على 
ظهر الطفل، فإن النيابة العسكرية لم تكن ستقدم الئحة اتهام خطيرة بهذا الشكل، تتهم طفل بمحاولة 

 لعمد.القتل ا
 19/12/2016هآرتس 
 20/12/2016، القدس العربي، لندن
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