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• ا�ست�شهد م�أمون رائد اخلطيب ( 16عاماً) ومرام رامز ح�سونة ( 19عاماً) ،بعد �أن �أطلقت قوات
االحتالل النار عليهما ،بحجة حماولتها تنفيذ عمليتي طعن بالقرب من جممع غو�ش عت�صيون
اال�ستيطاين ،بالقرب من حاجز عناب الع�سكري املقام على طريق نابل�س  -طولكرم.1
• قالت الإدارة العامة للعالقات العامة والإعالم يف وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية الفل�سطينية،
يف بيان �صحفي� ،إن االحتالل وا�صل خالل ت�رشين الثاين /نوفمرب  2015اعتداءاته وانتهاكه
حلرمة امل�سجد الأق�صى وامل�سجد الإبراهيمي ،حيث ّ
مت ت�سجيل  113انتهاكا ً واعتداء؛ �أكرث من
خم�سني اقتحاما ً للم�سجد الأق�صى ،و�أكرث من  59اقتحاما ً للم�سجد الإبراهيمي مع منع رفع
الأذان فيه.2
• �أكد الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �أن الت�رصيحات امل�رصية ب�أن الإجراءات
على احلدود بني م�رص وغزة تت ّم بالتن�سيق الكامل مع رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س ,حت ّمله
امل�س�ؤولية عما تتعر�ض له غزة من كارثة �إن�سانية ،ب�سبب �إغالقها و�إغراقها باملياه .وطالب
�أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي ،الف�صائل الفل�سطينية بتحمل م�س�ؤولياتها لل�ضغط على
حممود عبا�س لإلزامه بذلك.3
• �صادقت جلنة التخطيط والبناء اللوائية ،التابعة لبلدية االحتالل يف القد�س ،على خمطط
م�رشوع “بيت اجلوهر” (بيت هليبة باللغة العربية) التهويدي ،املقرر �إقامته على بعد نحو
مئة مرت غرب امل�سجد الأق�صى ،مع �إجراء بع�ض التغيريات الطفيفة .ويقوم بتنفيذ امل�رشوع
�رشكة حكومية ُت�سمى “�صندوق �إرث املبكى” ،على م�ساحة تقارب الـ  1. 84دومنا ً
(نحو  1,840م ،)2وم�ساحة بنائية ت�صل �إىل نحو  2,825مرت مربع.4
• �أكد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �أن اجلي�ش الإ�رسائيلي “ينفذ عمليات” يف
�سورية ،معرتفا ً للمرة الأوىل بو�ضوح بتدخل “�إ�رسائيل” يف الأزمة ال�سورية ،و�أ�شار �إىل �أن
هذه “العمليات” تهدف �إىل “جتنب �أن يتحول هذا البلد جبهة �ضدنا” ،و“لتفادي نقل �أ�سلحة
فتاكة من �سورية �إىل لبنان”.5
• قررت املحكمة العليا الإ�رسائيلية �إلغاء هدم منزل نور الدين �أبو حا�شية من �سكان خميم
ع�سكر يف نابل�س ،ومنفذ عملية طعن قتل فيها جندي �إ�رسائيلي يف تل �أبيب يف ت�رشين الثاين/
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نوفمرب  .2014وقال قا�ضي املحكمة �إن هذا القرار جاء بعد مرور �أكرث من �سنة على تنفيذ
عملية الطعن ،و�إنه ال يرى ب�أن هدم املنزل �سيحقق الردع بعد هذا الوقت.6
• �أفادت وزارة ال�صحة الفل�سطينية �أن ح�صيلة العدوان الإ�رسائيلي يف ت�رشين الثاين /نوفمرب
كانت � 36شهيداً ،و�أكرث من  2,530جريحاً ،وقالت الوزارة �إن ح�صيلة ال�شهداء منذ بدء
االنتفا�ضة يف مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015بلغت � 108شهداء ،بينهم  24طفالً وطفلة
وخم�س �سيدات� ،إ�ضافة �إىل  4,800م�صاب.7
• قال مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات �إنه ر�صد  940حالة اعتقال نفذتها قوات االحتالل خالل
ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2015بينهم  400طفل ،بع�ضهم جرحى .وقال الناطق الإعالمي
للمركز ريا�ض الأ�شقر� ،إن عدد الأطفال الأ�رسى ارتفع نتيجة حملة االعتقاالت �إىل ما يقارب
 420طفالً ،و�أ�ضاف �أنه ّ
مت ر�صد  31حالة اعتقال للن�ساء خالل الفرتة ذاتها بينهن قا�رصات
وجريحات وم�سنات.8
• �أكد الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،خالل
اجتماعهما يف باري�س�“ ،أهمية عودة م�ؤ�س�سات دولة فل�سطني �إىل قطاع غزة ،وتوليها الإ�رشاف
على املعابر وفقا ً للمقررات الدولية ،ما من �ش�أنه �أن ي�سهم �إيجابيا ً يف انتظام فتح املعابر مع
القطاع ،ما �سيي�رس معي�شة الأ�شقاء الفل�سطينيني يف غزة ،وي�سهم يف توفري احتياجاتهم
اليومية” .و�أ�شار ال�سي�سي �إىل “�أن الإجراءات التي تتخذها م�رص من �أجل ت�أمني حدودها
ال�رشقية تت ّم بتن�سيق كامل مع الدولة الفل�سطينية ،وال ميكن �أن تهدف �إىل الإ�رضار بالأ�شقاء
الفل�سطينيني يف قطاع غزة”.9
ن�صبت حكومة كرد�ستان العراق ر�سميا ً �رشداد عمر مم�ساين ممثالً للطائفة اليهودية يف
• ّ
وزارة ال�ش�ؤون الدينية ،يف حفل ُيعد �سابقة من نوعه ،وح�رضه م�س�ؤولون و�أكراد من �أ�صول
يهودية ،لإحياء ذكرى مقتل مئة عراقي يهودي �سنة .101941
• �أقام ملك �إ�سبانيا فيليب ال�ساد�س  Felipe VIحفالً بالق�رص امللكي مبدريد احتفاء ببدء �رسيان
قانون منح اجلن�سية لـ  4,302من يهود ال�سفاردمي الذين طردوا من �إ�سبانيا �سنة .1492
وقال امللك الإ�سباين ،يف كلمته �أمام ممثلي اجلاليات اليهودية“ ،كتبنا �صفحة من التاريخ بهذا
القانون” ،و�أ�ضاف “لقد ا�شتقنا �إليكم”.11
الأربعاء2015/12/2 ،

• دعا رئي�س الوزراء الفل�سطيني رامي احلمد اهلل �إىل تنامي دعم الدول املانحة للحكومة
الفل�سطينية ،خ�صو�صا ً يف ظ ّل الظروف الراهنة ال�صعبة ،والتي تنخف�ض فيها ن�سبة امل�ساعدات
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اخلارجية لفل�سطني وتتزايد فيها املعيقات الإ�رسائيلية يف وجه االقت�صاد الفل�سطيني وجهود
التنمية ،بالإ�ضافة �إىل ان�سداد الأفق ال�سيا�سي وجمود العملية ال�سلمية مع “�إ�رسائيل”.12
• عقد رئي�س الوزراء الفل�سطيني الأ�سبق �سالم فيا�ض اجتماعا ً فور و�صوله �إىل قطاع غزة
مع النائب جميل املجدالوي بح�ضور رباح مهنا ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي للجبهة ال�شعبية،
وممثلني عن حزب ال�شعب الفل�سطيني ،واجلبهة الدميوقراطية ،و�أع�ضاء من هيئة العمل
الوطني ،والقيادي يف حركة حما�س �أحمد يو�سف .وقال فيا�ض �إنه يجب �إنهاء االنق�سام
الفل�سطيني كمقدمة لإنهاء م�شكلة املوظفني وفتح معرب رفح .وقال يو�سف �إن زيارة فيا�ض �إىل
غزة ت�أتي يف �إطار “حتريك املياه الراكدة” ،كا�شفا ً عن تقدمي فيا�ض مبادرة لإنهاء االنق�سام.13
•	�أ�صدر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س مر�سوما ً يق�ضي باعتماد الت�شكيل اجلديد
ملجل�س الإفتاء الأعلى يف فل�سطني ،بناء على تن�سيب املفتي ال�شيخ حممد ح�سني.14
• بد�أ اجلي�ش الإ�رسائيلي تدريبا ً ع�سكريا ً و�صف ب�أنه “مفاجئ” ،ملا ي�سمى باجلبهة اجلنوبية.
وذكرت �إذاعة االحتالل �أن منطقة قطاع غزة والنقب الغربي ت�شهد حركة ع�سكرية وا�سعة
ت�شمل املركبات و�سالح الطريان الإ�رسائيلي.15
•	�أفادت معطيات اجلي�ش الإ�رسائيلي �أنه يف �سنة ّ 2014
مت فتح  229ملف حتقيق يف �رشطة
التحقيقات الع�سكرية ،تناولت  229حادثا ً ا�شتبُه فيها جنود بارتكاب خمالفات جنائية بحق
فل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة� .أثمرت ثمانية ملفات منها (نحو  )%3.5عن تقدمي
لوائح ا ّتهام ،مقارنة بت�سعة ملفات (نحو  )%4.5من �أ�صل  199انتهت بتقدمي لوائح ا ّتهام يف
�سنة .162013
• ن َّفذ ما يزيد عن �ألف جندي و�رشطي �إ�رسائيلي �أمر رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي
غادي �آيزنكوت ،بهدم منزل ال�شهيد �إبراهيم العكاري يف خميم �شعفاط لالجئني يف مدينة
القد�س املحتلة .وقال الهالل الأحمر الفل�سطيني �إن  43مواطنا ً �أ�صيبوا خالل املواجهات التي
اندلعت عقب عملية الهدم.17
•	�أكد رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي غادي �آيزنكوت �أن العمليات الع�سكرية التي جتريها
قواته يف ال�ضفة املحتلة “لن ت�ؤثر على جاهزية اجلي�ش ملواجهة على جبهة قطاع غزة ،ورمبا
على احلدود ال�شمالية” .ووفقا ً لآيزنكوت ف�إن اجلي�ش لن يكرر خط�أه ال�سابق حني �أر�سل �إىل
لبنان قواته املرهقة بالعمليات القتالية الروتينية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.18
اخلمي�س2015/12/3 ،

• ا�ست�شهد ال�ضابط يف جهاز املخابرات الفل�سطينية مازن ح�سن عريبة ( 37عاماً) بر�صا�ص
اجلي�ش الإ�رسائيلي بعد �أن هاجم جنديا ً ب�سالح ناري و�أ�صابه بجروح ،يف حزمة قرب القد�س
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املحتلة .كما ا�ست�شهد فل�سطيني بعد قيامه بعملية طعن �أ�صاب بها �رشطيا ً �إ�رسائيليا ً يف �شارع
الأنبياء يف القد�س.19
•	�أكدت وزارة ال�صحة الفل�سطينية �أن م�ست�شفى تل ه�شومري الإ�رسائيلي طالبها ب�رصف نفقات
عالج الطفل �أحمد الدواب�شة الذي �أ�صيب بحروق بعد حرقه وعائلته يف منزلهم على �أيدي
م�ستوطنني �إ�رسائيليني يف قرية دوما مبحافظة نابل�س يف متوز /يوليو  .2015ونفت الوزارة،
يف بيان لها ،ت�رصيحا ً لقائد الإدارة املدنية الإ�رسائيلية يو�آف مردخاي ادعى فيه �أن احلكومة
الإ�رسائيلية هي من �ستتحمل نفقات عالج �أحمد الدواب�شة.20
• قال رئي�س اللجنة احلكومية لك�رس احل�صار وا�ستقبال الوفود عالء الدين البطة —
قطاع غزة— �إن �إغالق معرب رفح حال دون دخول �أي من الوفود املت�ضامنة مع القطاع يف
�سنة  .2015و�أ�شار البطة �إىل �أنه يف �سنة ّ 2014
مت ا�ستقبال  41وفدا ً ب�إجمايل  317مت�ضامناً،
و�سنة � 2013شهدت دخول  218وفدا ً ب�إجمايل  4,485مت�ضامنا ً.21
• �ش ّن املتحدث با�سم حركة فتح �أ�سامة القوا�سمي هجوما ً على رئي�س الوزراء الفل�سطيني
الأ�سبق �سالم فيا�ض ،الذي يزور قطاع غزة ،قائالً �إن “فيا�ض ال ميثل �شيئا ً يف املجتمع
الفل�سطيني ،ولي�س لديه من التاريخ الوطني واملهني ما ي�ؤهله لتقدمي الن�صح والإر�شاد لأحد،
وعندما ي�ستدعي عِليَة القوم لتحمل امل�س�ؤولية ،فالأوىل به �أن ي�صمت مرة وللأبد”.22
• بعد غياب طويل دام �أكرث من مئة يوم ،فتحت ال�سلطات امل�رصية معرب رفح الربي ل�سفر
احلاالت الإن�سانية من مر�ضى وطالب و�أ�صحاب �إقامات يف اخلارج .وقال �أدهم �أبو �سلمية،
الناطق با�سم هيئة ك�رس احل�صار عن قطاع غزة� ،إن فتح املعرب ملدة يومني ُيع ُّد “خطوة غري
كافية ،وال تلبي �أب�سط حقوق �شعبنا يف ال�سفر” .و�أ�شار �أبو �سلمية �إىل �أن هذه اخلطوة �ستجعل
�أعداد العالقني يف غزة واملحتاجني لل�سفر � 24ألفاً ،بدالً من � 25ألفاً ،ودعا م�رص لفتح املعرب
ب�شكل دائم.23
• قال رئي�س جلنة �أهايل الأ�رسى واملعتقلني املقد�سيني �أجمد �أبو ع�صب �إن املحكمة العليا
الإ�رسائيلية �أعادت الأحكام امل�ؤبدة لعدد من الأ�رسى املقد�سيني املحررين �ضمن “�صفقة
�شاليط” ،بحجة “خرق بنود الإفراج” .و�أو�ضح �أبو ع�صب �أن املحكمة الإ�رسائيلية رف�ضت
اال�ستئناف الذي تقدم به �ستة �أ�رسى مقد�سيني و�سابع من رام اهلل ،و�أيدت عملية �إعادة
الأحكام ال�سابقة ال�صادرة بحقهم.24
اجلمعة2015/12/4 ،

• قتلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي �أربعة فل�سطينيني عند حواجز تقيمها يف ال�ضفة الغربية
بذريعة حماولتهم ده�س �أو طعن جنود �إ�رسائيليني.25
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• �أكد ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق �أن احلركة عر�ضت على ال�سلطة
ت�سلم معرب رفح ،و�أن يكون حتت �إ�رشافها ،لكنها رف�ضت .وقال �أبو مرزوق ،يف ت�رصيح
�صحفي“ ،لقد عر�ضنا �أن يعود حر�س الرئا�سة ،ورف�ضتم وعر�ضنا �أن يعود من كان يعمل
يف املعرب �سابقا ً مع �إخوانهم القائمني على عمله الآن ،وحتت �إ�رشافكم ،ولكنكم رف�ضتم ذلك
�أي�ضا ً” .وت�ساءل�“ :أي معرب تريدون ا�ستالمه ،معرب بيت حانون �أم معرب الكرامة �أم �أي معرب
تق�صدون؟”.26
• قال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة اجلهاد الإ�سالمي نافذ عزام �إن انتفا�ضة القد�س “توفر
فر�صة لتنقية الأجواء بني الفل�سطينيني؛ لكن للأ�سف هذا مل يحدث حتى الآن”.27
•	�أعرب وزير الهجرة واال�ستيعاب الإ�رسائيلي زئيف �ألكني عن رف�ضه التام لفكرة �إقامة احتاد
كونفدرايل يجمع “�إ�رسائيل” وفل�سطني ،التي طرحها الرئي�س ر�ؤوفني ريفلني يف ،2015/12/3
وقال �إنها غري قابلة للتطبيق .ويف حديث �إذاعي نقلته �إذاعة “�صوت �إ�رسائيل” ،قال �ألكني �إن
حركة حما�س هي الأقوى بال�شارع الفل�سطيني ،وهي تدعو علنا ً �إىل الق�ضاء على “�إ�رسائيل”...
كما رحب مبعار�ضة ريفلني �إقامة دولة فل�سطينية منف�صلة.28
•	�ألغى نائب امل�ست�شار النم�ساوي رينهولد ميرتلينري  Reinhold Mitterlehnerزيارة له
كانت مرتقبة لـ“�إ�رسائيل” يف  ،2015/1/6ب�سبب الإ�رصار الإ�رسائيلي على عقد لقاء معه يف
�رشقي القد�س ،كما �أوردت م�صادر قريبة من احلكومتني.29
• قالت وزيرة اخلارجية ال�سويدية مارجوت وول�سرتوم �إن “�إ�رسائيل” تنفذ وترتكب عمليات
�إعدام ميداين بحق الفل�سطينيني خارج �إطار القانون ودون �أي حماكمة .وقالت وول�سرتوم:
“�إننا ندين عمليات الطعن التي يقوم بها فل�سطينيون ،ولإ�رسائيل حق الدفاع عن نف�سها
و�ضمان �أمنها ..لكن يف الوقت نف�سه �أقول �إنه يف مثل هذه احلاالت يجب �أن ال تنفذ عمليات
خارج نطاق املحاكمة والق�ضاء”.30
ال�سبت2015/12/5 ،

•	�ألزمت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية كافة ممثلياتها يف اخلارج عر�ض وثيقة خا�صة على
املواقع الإلكرتونية الر�سمية اخلا�صة بال�سفارات واملمثليات الإ�رسائيلية“ ،تثبت �رشعية
وقانونية امل�ستوطنات �سواء من الناحية القانونية �أو التاريخية” .ووفقا ً لت�سيبي حوتوفيلي،
نائب وزير اخلارجية الإ�رسائيلية ،ف�إن هذا الإجراء يهدف �إىل “�إثبات” حقّ اليهود يف �إقامة
امل�ستعمرات يف ال�ضفة الغربية ،و�رضورة �أن تعر�ض “�إ�رسائيل” موقفا ً “�إيجابيا ً حا�سما ً
و�صلبا ً جتاه ق�ضية امل�ستوطنات بدالً من اخلط الدفاعي الذي تبنته حكومات �إ�رسائيل طيلة
ال�سنوات املا�ضية”.31
469

اليوميات الفل�سطينية
• كلفت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،خالل اجتماعها يف رام اهلل ،اللجنة
ال�سيا�سية للمنظمة ،بو�ضع �آليات تنفيذ قرارات املجل�س املركزي الفل�سطيني املتخذة يف �شهر
�آذار /مار�س  ،2015والذي ي�شمل حتديد العالقات الأمنية وال�سيا�سية واالقت�صادية مع
“�إ�رسائيل”.32
• قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو� ،أمام �أع�ضاء يف الكني�ست من حزب الليكود،
�إن “مبقدور �إ�رسائيل تدمري امل�سجد الأق�صى ب�سهولة �إذا ما كانت تريد ذلك ،بدون جمهود
كبري ،ولكنها تختار عدم القيام بهذا”.33
• قال ع�ضو الكني�ست ،ورئي�س حزب ي�ش عتيد (يوجد م�ستقبل) ،يائري البيد ،خالل م�شاركته
يف منتدى �سابان  Saban Forumيف الواليات املتحدة� ،إن “�إ�رسائيل ال ت�ستطيع ولي�س عليها
حماولة ا�ستيعاب  3.5مليون فل�سطيني �إذا ما �أرادت احلفاظ على نف�سها كدولة يهودية
ودميوقراطية ،علينا بالبدء باتخاذ خطوات تو�صلنا التفاق �سيا�سي دويل ي�سمح لنا ب�إخراج
الفل�سطينيني من حياتنا”.34
• �أظهر ا�ستطالع للر�أي� ،أجري بني اليهود فقط ون�رشته �صحيفتا معاريف وجريوزاليم بو�ست،
�أن ن�صف الإ�رسائيليني يتخوفون من امل�شاركة يف احتفاالت عامة مبنا�سبة عيد الأنوار
اليهودي ،يف �أعقاب ت�صاعد التوتر الأمني ب�سبب االنتفا�ضة الفل�سطينية .وقال � %81إنهم
غريوا ت�رصفهم يف �أعقاب العمليات الفل�سطينية منذ مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر ،2015
و %46قالوا �إنهم �سيفكرون مرتني قبل امل�شاركة يف احتفاالت عامة ،بينما قال � %37إن
الأحداث لن ت�ؤثر على قرارهم يف هذا الأمر.35
• �أغلقت ال�سلطات امل�رصية معرب رفح الربي بعد يومني من فتحه ب�شكل ا�ستثنائي �أمام حركة
امل�سافرين يف كال االجتاهني .وذكر �إياد البزم ،املتحدث با�سم وزارة الداخلية والأمن الوطني
الفل�سطيني� ،أن  1,526مواطنا ً متكنوا من مغادرة القطاع يف هذين اليومني ،منوها ً �إىل وجود
�أكرث من � 23ألف حالة �إن�سانية بحاجة ما�سة لل�سفر.36
• قال وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،خالل م�شاركته يف منتدى �سابان يف العا�صمة
الأمريكية وا�شنطن� ،إن “�إ�رسائيل” ال ت�ستطيع �أن تكون دولة يهودية يف ظ ّل الدولة الواحدة،
لأنها يف هذه احلالة ال متلك �أغلبية يهودية .وقال كريي �إن هناك وزراء يف حكومة نتنياهو ال
يريدون �إقامة دولة فل�سطينية“ ،عليهم التوقف عن التفاخر بهذا ،احتماالت انهيار ال�سلطة
الفل�سطينية تتزايد يوما ً بعد يوم ،هل ت�ستطيع �إ�رسائيل مواجهة هذا الو�ضع؟ هل ت�ستطيع
�إ�رسائيل �إعادة اجلنود �إىل ال�ضفة الغربية ومواجهة العنف هناك بدون ال�سلطة الفل�سطينية؟”.
وت�ساءل كريي “ماذا �سيحدث يف حال انهيار االقت�صاد الفل�سطيني؟ �ست�ضطر �إ�رسائيل
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لتوفري خدمات كالتعليم وال�صحة بالإ�ضافة للحفاظ على القانون والنظام ،الأمر الذي
�سيكلف خزينتها املليارات� ،أال يجب فعل املزيد من �أجل احلفاظ على ال�سلطة الفل�سطينية؟”.37
الأحد2015/12/6 ،

• قال خالد م�شعل ،رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،إن ما تعي�شه القد�س واملناطق
الفل�سطينية املختلفة انتفا�ضة حقيقة ،و�أكد ا�ستعداده للقاء مع حركة فتح ملعاجلة كل ملفات
امل�صاحلة دون انتقاء ،وقال خماطبا ً القيادة الفل�سطينية �إن “هذه حلظة تاريخية وال بد
من �سند النتفا�ضة القد�س” .ودعا م�شعل فتح وغريها من التنظيمات الفل�سطينية �إىل تبني
االنتفا�ضة ،م�شريا ً �إىل �أنها “ت�شكو من غياب الأبوة القيادية وال�سيا�سية” ،كما دعا حكومة
ال�سلطة الفل�سطينية لإدارة معرب رفح دون امل�س باملوظفني.38
• ا�ست�شهد ال�شاب عمر يا�رس فخري �سكايف ( 21عاماً) من بيت حنينا غربي القد�س ،بر�صا�ص
ال�رشطة الإ�رسائيلية ومدنيني �إ�رسائيليني �أطلقوا النار عليه ،بزعم حماولته ده�س وطعن عدد
من الإ�رسائيليني.39
•	�أكد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �أن “�إ�رسائيل” لن ت�صبح دولة ثنائية القومية،
معقبا ً بذلك على حتذير وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي ،من احتمال انهيار ال�سلطة
الفل�سطينية .وذكر نتنياهو �أن حتقيق ال�سالم يتطلب �أي�ضا ً من الطرف الآخر �أن يبدي الرغبة
يف احل�صول عليه ،وللأ�سف ال�شديد لي�س لدى الفل�سطينيني مثل هذه الرغبة.40
•	�أقرت اللجنة الوزارية الإ�رسائيلية لل�ش�ؤون الت�رشيعية م�رشوع قانون ،عر�ضته رئي�سة
اللجنة وزيرة العدل �إيليت �شاكيد ،ويق�ضي ب�إمكانية ا�ستخدام الأدلة والرباهني واملوجودات
التي اعتمدتها املحاكم الع�سكرية يف ال�ضفة الغربية ملحاكمة “الإرهابيني” ملقا�ضاتهم �أمام
حماكم مدنية داخل “�إ�رسائيل” ،ومطالبتهم بتعوي�ضات مالية وغريها.41
• ذكر تقرير ملوقع واال العربي �أن ن�سبة عدد الأ�رسى الفل�سطينيني القا�رصين يف ال�سجون
الإ�رسائيلية ارتفعت �إىل  .%120و�أو�ضح املوقع ،وفقا ً لإدارة م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية،
�أن عدد الأ�رسى القا�رصين و�صل �إىل � 420أ�سرياً ،ترتاوح �أعمارهم ما بني � 13إىل  17عاماً،
م�شريا ً �إىل �أن هذا العدد ارتفع منذ �شهر �أيلول� /سبتمرب  .2015و�أ�شار املوقع �إىل �أنه قبل
االنتفا�ضة الفل�سطينية كان عدد الأ�رسى القا�رصين فقط .42190
• قالت �رشكة “املرافق الإ�رسائيلية” ،اململوكة لـ“الدولة الإ�رسائيلية” ،يف بيان لها� ،إن حمكمة
دولية ق�ضت لها بتعوي�ض قدره  1.76مليار دوالر بالإ�ضافة للفوائد والنفقات القانونية من
�رشكات م�رصية للغاز الطبيعي .وادعت ال�رشكة �أنها تعر�ضت لأ�رضار فادحة من جراء وقف
�إمدادات الغاز وا�ضطرت �إىل �رشاء الوقود ب�أ�سعار عالية.
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وقال �رشيف �إ�سماعيل ،رئي�س الوزراء امل�رصي� ،إن هناك طعنا ً �سيتم خالل �ستة �أ�سابيع على
ما ّ
مت ،ب�ش�أن �إلزام هيئة التحكيم الدولية دفع التعوي�ضات ل�رشكة الكهرباء الإ�رسائيلية ،و�أن
املفاو�ضات �ستتوقف ب�ش�أن ا�سترياد الغاز من “�إ�رسائيل”.43
• �أعلنت وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية �أنها �أن�ش�أت وحدة جديدة ملراقبة �شبكات التوا�صل
باللغة العربية ملحاربة ما �سمته التحري�ض على العنف من خالل ال�شبكة .ويت�ألف الطاقم من
ع�رشة �أ�شخا�ص خمت�صني يف اللغة العربية ،معظمهم جنود يتبعون وحدة النخبة يف �شعبة
املخابرات الع�سكرية ،و�ستن�سق الوحدة مع مواقع و�رشكات عاملية حلذف مقاطع فيديو
تو�صف بالتحري�ضية.44
الإثنني2015/12/7 ،

• ا�ست�شهد ال�شاب �إيهاب فتحي م�سودي ( 21عاماً) ،بر�صا�ص االحتالل الإ�رسائيلي ،بعد طعنه
م�ستوطنا ً �إ�رسائيليا ً على حاجز �أبو الري�ش القريب من امل�سجد الإبراهيمي يف مدينة اخلليل.45
• توقع رئي�س هيئة الأركان يف جي�ش االحتالل غادي �آيزنكوت اندالع مواجهة يف غزة يف �أي
حلظة ،وقال �آيزنكوت ،خالل م�شاركته يف �إ�شعال �شمعة عيد الأنوار اليهودي مبقر قيادة فرقة
غزة بكيبوت�س ريعيم �رشقي القطاع� ،إن الو�ضع يف غزة “معقد وغري بعيد عن الت�صعيد”.46
• حكمت حمكمة ع�سكرية �إ�رسائيلية بال�سجن ملدة � 15شهرا ًعلى النائبة الفل�سطينية خالدة جرار،
بعد �إدانتها بتهمة “التحري�ض على العنف والإرهاب“ ،وفق ما �أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي.47
• ك�شف رئي�س جمل�س الأمن القومي الإ�رسائيلي يو�سي كوهني  Yossi Cohenالنقاب عن
حماوالت من تنظيمات “�إرهابية“ ل�رضب من�صات الغاز الإ�رسائيلية يف البحر الأبي�ض
املتو�سط ،و�أو�ضح خالل مداخلة ق ّدمها يف جلنة االقت�صاد التابعة للكني�ست� ،أن املُحاوالت
جرت خالل احلرب على قطاع غزة يف �صيف  .2014و�شدد كوهني على �أن املحاوالت باءت
بالف�شل لأن ال�صواريخ التي قامت حركة حما�س با�ستخدامها كانت بدائية ال�صنع.
وقال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن الف�صائل الفل�سطينية يف قطاع غزة ،ويف
مقدمتها حركة حما�س� ،أطلقت خالل احلرب على غزة يف �صيف � ،2014صواريخا ً باجتاه
من�ش�أة نفط وحمطة لتوليد الكهرباء يف ع�سقالن ،وبع�ض هذه الر�شقات �أ�صابت منطقة املحطة
و�أحلقت �أ�رضارا ً بها.48
• قالت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال  -فرع فل�سطني� ،إن قوات االحتالل الإ�رسائيلي
م�ستمرة با�ستهداف الأطفال الفل�سطينيني بالر�صا�ص احلي بق�صد القتل ،الذي ي�صل �إىل ح ّد
القتل خارج نطاق القانون .ووثقت احلركة العاملية قتل قوات االحتالل الإ�رسائيلي لـ  23طفالً
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فل�سطينيا ً منذ بداية ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015يف حوادث منف�صلة ب�أنحاء ال�ضفة الغربية
مبا فيها �رشقي القد�س ،وقطاع غزة 21 ،منهم قتلوا بالر�صا�ص احلي ،ما زالت قوات
االحتالل حتتجز جثامني  11منهم ،بينهم طفلتان.49
• ك�شف حتقيق ن�رشته �صحيفة ه�آرت�س الإ�رسائيلية �أن نحو  50منظمة �أمريكية قدمت خالل
الفرتة  2013–2009دعما ً ماليا ً للم�ستعمرات اليهودية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
�سنة  1967مببلغ �إجمايل ي�صل لـ  220مليون دوالر ،وذلك عن طريق جمعيات �إ�رسائيلية
داعمة للم�ستوطنني� ،أقيمت “لي�س لهدف الربح”� ،أي �أنها معفية من دفع �رضائب على مبالغ
التربعات.50
الثالثاء2015/12/8 ،
•
•
•

•

ا�ست�شهد ال�شاب مالك �أكرم �شاهني ( 20عاماً) من خميم الدهي�شة جنوب بيت حلم ،بر�صا�ص
قوات االحتالل خالل اقتحامها املخيم.51
قال رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو �إن جهاز املو�ساد ي�ساعده “يف تطوير العالقات
الدبلوما�سية وال�سيا�سية يف كل �أنحاء العامل ،مبا يف ذلك مع دول عربية و�إ�سالمية”.52
قال وزير العمل الفل�سطيني م�أمون �أبو �شهال� ،إن حتفظ العديد من الدول العربية على منح
ت�أ�شريات �سفر حلملة جواز ال�سفر الفل�سطيني ،يعود �إىل ما تعانيه بع�ض هذه الدول من بطالة
يف �صفوف اخلريجني لديها ،امل�شكلة الأبرز �أمام التحاق العمالة الفل�سطينية ب�أ�سواق تلك
الدول.53
ّ
مت �إنقاذ  14فل�سطينياً ،بعد �أن علقوا يف نفق يف قطاع غزة قرب احلدود امل�رصية� ،إثر انهيار

جزء منه عقب انغماره باملياه.54
• قال رئي�س احلكومة ال�سويدية �ستيفان لوفني ،معلقا ً على ت�رصيح وزيرة خارجيته مارجوت
وول�سرتوم التي �أعلنت فيها �أن “�إ�رسائيل” “تنفذ عمليات �إعدام بدون حماكمة” بحق
الفل�سطينيني الذين يهاجمون الإ�رسائيليني� ،إن “القانون الدويل ال يعترب هجمات ال�سكاكني
�إرهابا ً” ،غري �أنه �أردف قائالً �إن “الهجمات نف�سها تعترب �إرهابا ً لكنه ال يعرف ما �إن كان
املهاجمون ينتمون �إىل تنظيم �إرهابي”.55
• ق�ضت حمكمة ا�ستئناف �أمريكية �أنه ال يجوز لآالف من املواطنني غري الأمريكيني مقا�ضاة
البنك العربي عن تقدمي الدعم لـ“جماعات مت�شددة” م�س�ؤولة عن هجمات �ض ّد “�إ�رسائيل”.
و�أيدت الدائرة الثانية من حمكمة اال�ستئناف الأمريكية يف نيويورك حكما ً �صدر يف �سنة 2013
برف�ض دعاوى �أقيمت على البنك ،والذي وجدت هيئة حملفني يف �سنة � 2014أنه م�س�ؤول
قانونيا ً عن تقدمي دعم مادي حلركة حما�س.56
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الأربعاء2015/12/9 ،

• ا�ست�شهد ال�شاب عبد الرحمن ي�رسي م�سودة ( 21عاماً) ،بعد طعنه جنديا ً وم�ستوطنا ً
�إ�رسائيليني يف �شارع ال�شهداء و�سط مدينة اخلليل .كما �أُ�صيب م�ستوطنان هما احلاخام
�شا�ؤول نري  Shaul Nirوزوجته را�شيل  ،Rachelبجروح خطرية ومتو�سطة ،جراء �إطالق
نار عليهما قرب م�ستعمرة �آفني حيفت�س ،يف طولكرم.57
• قال نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية �إن حركته مع � ّأي مبادرة �أو
مقرتح لفتح معرب رفح؛ ولكن على قاعدة ال�رشاكة ،ولي�س على قاعدة الإبدال �أو الإحالل.
وقال هنية �إن حركته مل تتلقَ حتى اللحظة � ّأي مبادرة ب�شكل ر�سمي ،ت�سهم يف فتح املعرب

والتخفيف من معاناة املواطنني.58

• اتفق ال�سفري الفل�سطيني يف �سورية �أنور عبد الهادي مع رئي�س الوزراء ال�سوري وائل احللقي
على الإ�رساع بعودة الالجئني الفل�سطينيني املهجرين من خميم �سبينة �إىل خميمهم ،بعد �أن
ّ
مت �إخال�ؤه من ال�سالح وامل�سلحني .و�أكد الطرفان على دعم وتن�سيق اجلهود التي تقوم بها
الأمم املتحدة بالتعاون مع احلكومة ال�سورية ومنظمة التحرير الفل�سطينية للعمل على
�إخالء خميم الريموك واملناطق املجاورة له ،من ال�سالح وامل�سلحني ،من �أجل عودة الالجئني
الفل�سطينيني �إليه يف �أقرب وقت.59
• قال وزير الطاقة الإ�رسائيلي يوفال �شتاينت�س �إنه من غري املرجح �أن تتنازل بالده عن
تعوي�ض تبلغ قيمته  1.76مليار دوالر ح�صلت على حكم به نتيجة لتوقف م�رص عن تنفيذ
عقد لتزويدها بالغاز الطبيعي يف  ،2012على الرغم من �أن البلدين يريدان �إيجاد �سبيل لإنهاء
النزاع .و�أ�ضاف �شتاينت�س “نرى عالقات تزداد قوة فيما يتعلق بالأمن واالقت�صاد والطاقة
حيث تتجاوز �أهمية م�رص حدود االقت�صاد ...لكننا نرى �أي�ضا ً �أهمية بالإ�ضافة �إىل ذلك يف
ت�صدير الغاز لدول �أخرى يف منطقتنا وندر�س هذا الأمر منذ عدة �أ�شهر” ،م�شريا ً �إىل الأردن

وتركيا واليونان ك�أ�سواق حمتملة.60
•	�أفادت درا�سة �أعدها مركز الأبحاث واملعلومات يف الكني�ست Knesset Research and

� ،Information Centerإن ثلث املواطنني الإ�رسائيليني الذين �أقدموا على االنتحار يف ال�سنوات
 2013–2000هم من املهاجرين الرو�س �إىل “�إ�رسائيل” ،و�أنه خالل هذه الفرتة جرى ت�سجيل
 4,806عملية انتحار ،من بينهم  )%34.5( 1,658من املهاجرين الرو�س ،يف �س ّن  15عاما ً فما
فوق .و�أ�ضافت الدرا�سة �أن  %77.9من املنتحرين (من �أ�صل رو�سي) هم من مواليد االحتاد

ال�سوفييتي ال�سابق ،و %16.6من عموم املنتحرين هم من مواليد �إثيوبيا.61
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• قال �سفري االحتاد الأوروبي لدى “�إ�رسائيل” الر�س �أندر�سون ،يف مقابلة مع �إذاعة كول حاي
 Radio Kol Haiالإ�رسائيلية�“ ،إنه ال جتوز مقارنة �إرهاب داع�ش الذي تواجهه �أوروبا،
وبني عمليات الطعن التي يقوم بها فل�سطينيون” .و�أ�ضاف �أندر�سون “�إرهاب داع�ش هو
�إرهاب منظم ويجب ا�ستخدام القوة �ض ّده� ،أما العمليات الفل�سطينية ،فهي بحاجة لو�سائل
دبلوما�سية و�سيا�سية لوقفها”.62
• قدمت حكومة اململكة املتحدة من خالل وزارة التعاون الدويل تربعا ً �إ�ضافيا ً مببلغ  20مليون
جنيه �إ�سرتليني (نحو  30.04مليون دوالر) لدعم جهود وكالة الأونروا يف اال�ستجابة
لالحتياجات الإن�سانية لالجئي فل�سطني يف �سورية واملنطقة املحيطة .وبهذا املبلغ ،ي�صبح
�إجمايل التربعات التي قدمتها اململكة املتحدة من �أجل املنا�شدة الطارئة لأزمة �سورية الإقليمية
يف �سنة  28 :2015مليون جنيه �إ�سرتليني (نحو  42.06مليون دوالر).63
اخلمي�س2015/12/10 ،

• �أ�صيب �أربعة جنود �إ�رسائيليني بجراح� ،أحدهم بحالة حرجة ،بعملية ده�س نفذها فل�سطيني
داخل قرية اللنب الغربية قرب حمافظة �سلفيت ،وذكرت القناة ال�سابعة العربية �أن املهاجم
متكن من االن�سحاب من املكان.64
• ك�شفت �صحيفة ه�آرت�س الإ�رسائيلية عن جتميد بلدية االحتالل يف القد�س �إ�صدار تراخي�ص
البناء للفل�سطينيني يف �رشقي القد�س ،مما دفع املقد�سيني �إىل البناء غري املرخ�ص ملواجهة
احتياجاتهم .و�أظهرت �إح�صائية ن�رشتها ال�صحيفة �أنه يف �سنة � 2010أ�صدرت بلدية االحتالل
 1,828رخ�صة بناء لليهود مقابل  167رخ�صة فقط للفل�سطينيني� .أما يف �سنة  2013فقد
�أ�صدرت بلدية االحتالل  2,469رخ�صة بناء لليهود مقابل  178رخ�صة بناء للفل�سطينيني،
بينما �أ�صدرت  1,799رخ�صة لليهود مقابل  166رخ�صة بناء للفل�سطينيني خالل �سنة .652015
• �أعلن مفيد احل�ساينة ،وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطيني� ،أنه ّ
مت التوافق بني الوزارة
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،على البدء يف �إعادة �إعمار � 22ألف منزل دمر بالكامل ،خالل
احلرب على قطاع غزة �صيف  ،2014وقال �إن  %80من حجم الدمار جرى �إزالته بالكامل.
و�أ�ضاف احل�ساينة �أن تكلفة بناء هذه املنازل يرتاوح ما بني ع�رشة �آالف �إىل خم�سني �ألف دوالر
للمنزل الواحد .و�أكد �أنه �سيتم ت�سليمها قبل نهاية �شهر كانون الأول /دي�سمرب  ،2015عرب
منحة مقدمة من البنك الإ�سالمي يف ج ّدة وال�صندوق ال�سعودي قدرها  33مليون دوالر.66
• �أكد وزير املوا�صالت الإ�رسائيلي ي�رسائيل كات�س �أن “�إقامة جزيرة ا�صطناعية قبالة �شواطئ
تف�س على �أنها مبادرة �سيا�سية” ،الفتا ً �إىل �أن “هذه الفكرة ما زالت تطبخ”،
غزة فكرة جوهرية َّ
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و�إىل “�أنها فكرة �أقدمها منذ �سنني ،منذ االنف�صال لإنهاء م�س�ؤوليتنا عن غزة” .و�أو�ضح
كات�س�“ :سيكون هناك ميناء ومطار ب�إ�رشاف دويل� ،إ�رسائيل �ست�رشف على الأمن وتف ّقد
ال�سفن الداخلة وعلى املعابر .احلق الأمني يجب �أن يكون معلوما ً م�سبقاً ،والفل�سطينيون
�سيح�صلون على خدمات املطار ،و�سيكون لهم خمرج �إىل العامل ،و�أمننا �سيكون حمفوظا ً”.67
• �سلمت القاهرة الإ�رسائيلي املُدان بالتج�س�س عودة ترابني �إىل تل �أبيب بعد انتهاء فرتة
�سجنه ( 15عاماً) بتهمة التخابر ،فيما �أفرجت الدولة العربية عن م�رصيني اثنني بعد ق�ضاء
حمكوميتهما يف �سجون �إ�رسائيلية ،باتهامات مل تت�ضح طبيعتها .وو�صف التلفزيون الر�سمي
الإ�رسائيلي الإفراج املتبادل ب�أنه “�صفقة” ،م�شريا ً �إىل �أن “من املنتظر الإفراج عن عنا�رص
م�رصية �أخرى من ال�سجون الإ�رسائيلية خالل الفرتة املقبلة”.68
اجلمعة2015/12/11 ،

• ا�ست�شهد �أربعة فل�سطينيني ،اثنان منهم يف مدينة اخلليل ،واثنان يف قطاع غزة ،بينما �أ�صيب
�أكرث من مئة �آخرين� ،ستون منهم يف غزة ،بعد مواجهات مع اجلي�ش الإ�رسائيلي.69
•	�أكد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �أن انتفا�ضة القد�س �أوقفت املخطط
الإ�رسائيلي يف تق�سيم الأق�صى زمانيا ً ومكانياً ،م�شددا ً على �أن لغة الدم �أجربت االحتالل على
الرتاجع عن خمططاته .و�أ�شار م�شعل ،يف كلمة �ألقاها يف العا�صمة املاليزية كواالملبور� ،إىل �أن
�سبب ا�شتعال انتفا�ضة القد�س جاء ب�سبب تراكم املعاناة والظلم ،و“�شعور الفل�سطينيني �أن
يق�سم فعليا ً على الأر�ض” .و�أ�ضاف م�شعل �أن
الأق�صى لي�س حتت اخلطر فح�سب ،بل بد�أ ّ
“االنتفا�ضة �أظهرت ه�شا�شة االحتالل ،فهو مذعور من �سكني ..لو كان بال�ضفة والقد�س
�صواريخ وبنادق و�سالح بيد الفل�سطينيني؛ خلرج االحتالل �صاغرا ًمن �شتّى بقاع فل�سطني”.70
• قال ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد ا�شتية �إن القيادة الفل�سطينية وحركة فتح
ت�شجعان الهبّة ال�شعبية الفل�سطينية ،وال ميكن ب�أي حال من الأحوال العمل على وقفها،
“ونعلن دعمها �رصاحة” .واعرتف ا�شتية ب�أن “هناك فجوة ما بني ال�شارع والقيادة ،لكن
العمل جا ٍر على ر�أب ال�صدع بني الطرفني“.71
• قال القائد العام لكتائب الق�سام حممد ال�ضيف �إن قوة كتائب الق�سام ت�ضاعفت �أ�ضعافا ً
م�ضاعفة بعد حرب غزة ،و�ستزيد .و�أ�ضاف ،يف كلمة نقلها عن ل�سانه �أحد قادة حما�س،
“و�سي�أتي قادة االحتالل �إلينا �صاغرين”.72
• قال خليل احلية ،ع�ضو القيادة ال�سيا�سية حلركة حما�س� ،إن حركته “لن تلوث �سالح كتائب
الق�سام ب�أي دم غري الدم ال�صهيوين اللعني” ،م�شريا ً �إىل �أنه لي�س لدى حركته �أي معارك
جانبية مع �أحد .و�أكد احلية ،يف كلمة �ألقاها خالل م�سرية دعت لها احلركة بذكرى انطالقتها
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يف مدينة خانيون�س� ،أن اخلالف بني حركته وحركة فتح “لي�س خالفا ً حول ال�سلطة” ،م�شددا ً
على �رضورة �إجراء م�صاحلة على �أ�سا�س ال�رشاكة ال على مبد�أ الإق�صاء والتفرد.73
• حذر الأمني العام للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني �أحمد �سعدات ،يف ر�سالة بعث بها من
�سجنه ،مبنا�سبة ذكرى انطالقة اجلبهة ال�شعبية ،مما و�صفه بـ“الدعوات لاللتفاف على هذه
االنتفا�ضة� ،أو تدجينها وحتويلها �إىل خطوة تكتيكية للعودة لدوامة الت�سوية ،وحتت �شعارات
ف�ضفا�ضة حت ّولها من مقاومة �شعبية �شاملة �إىل مقاومة �سلمية”.74
• ق�ضت حمكمة �إ�رسائيلية بالإفراج عن �أحد امل�ستوطنني املتهمني بجرمية حرق عائلة دواب�شة يف
قرية دوما جنوب نابل�س يف نهاية متوز /يوليو  .2015وذكر موقع القناة العربية ال�سابعة� ،أن
املفرج عنه يعي�ش يف �إحدى م�ستعمرات �شمال رام اهلل ،وخ�ضع للتحقيق على مدار �أ�سبوعني
حول اجلرمية ،و�أفرج عنه يف النهاية وفر�ضت عليه الإقامة اجلربية.75
ال�سبت2015/12/12 ،

• ان�ضمت دولة فل�سطني ر�سمياً ،يف ختام م�ؤمتر املناخ الذي انعقد يف باري�س� ،إىل اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ.76
•	�أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�سطيني يف قطاع غزة عن تعيني اللواء توفيق
�أبو نعيم قائدا ً جديدا ً لقوى الأمن الداخلي ،وهو �أحد قادة حركة حما�س الذين �أفرج عنهم يف
�صفقة تبادل ا لأ�رسى مع �شاليط ،بد الً من القائد ال�سابق للجهاز اللواء �صالح الدين
�أبو �رشخ.77
• قالت القناة العا�رشة يف التلفزيون الإ�رسائيلي ،يف تقرير لها� ،إن عدد عمليات املقاومة
الفل�سطينية خالل ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015بلغ  620عملية� ،أ�سفرت عن مقتل � 11إ�رسائيلياً،
يف حني �شهد �شهر ت�رشين الثاين /نوفمرب  326عملية� ،أوقعت  10قتلى �إ�رسائيليني.78
• قال اجلا�سو�س الإ�رسائيلي عودة الرتابني ،يف مقابلة مع القناة التلفزيونية الإ�رسائيلية الثانية،
�إن ظروف اعتقاله “كانت ت�شبه ظروف اعتقال الرئي�س امل�رصي املخلوع حممد ح�سني
مبارك” ،و�إن �إدارة ال�سجون امل�رصية اعتادت اال�ستجابة لكل طلباته خالل فرتة االعتقال،
كما قامت بتزويد غرفته مبحتويات و�أجهزة تنعدم يف زنازين بقية ال�سجناء .وقال الرتابني
“هذا التعامل مل َ
يحظ به �إال مبارك ،لقد كانوا يعاملونني مبنتهى االحرتام واحل�سا�سية”.79

الأحد2015/12/13 ،

• قال �صائب عريقات� ،أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية“ ،املفاو�ضات
الثنائية برعاية �أمريكا انتهت ،ولن ي�سمح بها بعد الآن ،ونريد م�ؤمترا ً دوليا ً مب�شاركة الدول
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دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن ،واالحتاد الأوروبي ،وجمموعة دول الربيك�س ،والدول
العربية” .و�شدد عريقات على �أن يكون لهذا امل�ؤمتر “هدف حمدد ،وهو دولتان على
حدود  ،1967دولة فل�سطني على حدود  1967والقد�س ال�رشقية عا�صمة لها� ،ضمن �سقف
زمني حمدد”.80
• دعت زهافا �شا�ؤول  ،Zahava Shaulوالدة اجلندي الإ�رسائيلي الأ�سري يف غزة �شا�ؤول
�آرون ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية للك�شف عن مزيد من
املعلومات والدالئل حول ابنها ،ووعدت بـ“قلب الدنيا” حتى يت ّم �إجناز �صفقة تبادل بني
حما�س و“�إ�رسائيل”.81
• �أعلنت احلملة ال�شبابية لإعادة �إعمار املنازل التي هدمها االحتالل ا لإ�رسائيلي يف
ال�ضفة الغربية ،عقابا ً على م�شاركة �أفراد من عائالت هذه املنازل يف عمليات �ض ّد �إ�رسائيليني،
عن جمع مليون �شيكل (نحو � 259ألف دوالر) تربعات مالية وعينية ،خالل حملة التربعات
التي ا�ستمرت ملدة �أ�سبوع يف نابل�س .وت�شري �إح�صائية ملنظمة بت�سيلم �إىل �أن “�إ�رسائيل”
هدمت خالل �شهري ت�رشين الأول� /أكتوبر وت�رشين الثاين /نوفمرب  2015ع�رشة منازل يف
القد�س وال�ضفة الغربية كو�سيلة للعقاب.82
• �أكد الروائي والباحث امل�رصي يو�سف زيدان �صحة ت�سجيالت حتدث فيها عن اتفاقه مع
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي على الرتويج لفكرة �أن امل�سجد الأق�صى لي�س �أحد املقد�سات
الإ�سالمية ،وقال �إن ما طرحه قدمي وغري �رسي .ويرى زيدان �أن امل�سجد الأق�صى لي�س �أوىل
القبلتني ولي�س له قد�سية عند امل�سلمني و�أن املق�صود يف ق�صة الإ�رساء واملعراج هو م�سجد
التنعيم املوجود يف مكة حالياً ،و�أن القد�س كلها مدينة عربانية ،وبذلك ف�إن ال�رصاع حول
املدينة على �أ�سا�س ديني ال �أ�سا�س له.83
• �أعلنت الواليات املتحدة عن منحة تزيد عن  123مليون دوالر لدعم الالجئني الفل�سطينيني
ووكالة الأونروا .وت�شكل هذه املنحة الدفعة الأوىل من جمموع املخ�ص�صات الأمريكية
مل�ساعدة تغطية احتياجات الأونروا يف �سنة .842016
الإثنني2015/12/14 ،

• ا�ست�شهد عبد املح�سن ح�سونة ( 21عاماً) بر�صا�ص االحتالل الإ�رسائيلي ،بعد قيامه بعملية
ده�س م�ستوطنني ب�سيارته يف موقف �إىل جانب حمطة احلافالت املركزية ،عند مدخل الق�سم
الغربي من القد�س ،والذي �أدى �إىل �إ�صابة  14منهم .وقالت القناة الثانية يف التلفزيون
الإ�رسائيلي �إن “رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو� ،أ�صدر توجيهاته ،يف �أعقاب
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م�شاورات مع وزير الأمن الداخلي جلعاد �أردان ،ووزير املوا�صالت ي�رسائيل كات�س ،بتح�صني
نحو  300موقف حافالت يف مدينة القد�س” ،وذلك على خلفية هذه العملية .و�أو�ضحت القناة
�أن امل�رشوع �سيكلف قرابة مليوين �شيكل �إ�رسائيلي (نحو � 518ألف دوالر).85
• قال رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ،يف كلمة �ألقاها خالل احتفال مبنا�سبة اليوم
العاملي ملكافحة الف�ساد يف رام اهلل“ :بد�أت هبة جماهريية مربرة ،وال منلك �أن نقول لل�شباب
ملاذا �أنتم خارجون؟ ،خرجوا لأ�سباب عدة �أولها �أنهم بد�أوا ي�شعرون بالي�أ�س من الدولتني،
يتجولون فال يرون �أ�سا�سا ً منطقيا ً لدولتني ،فدولتنا غري موجودة ،ا�ستيطان ،حواجز ،وبد�أ
الي�أ�س يقرتب �إىل عقولهم ،فبد�أ يرتاكم هذا الأمر ،ومل يجدوا �أمامهم حالً”.86

• قال رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س خالد م�شعل �إن احلركة �أ�ضافت ب�صمة مميزة
للعمل الفل�سطيني املقاوم .و�أكد م�شعل �أن التطور الذي ت�شهده املقاومة جعل فكرة التحرير
التي انطلقت بها احلركة منذ عقود ،قريبة بالرغم من التحديات ،الفتا ً النظر �إىل �أن ما �أ�ضافته
حما�س مع باقي الف�صائل يقرب الفل�سطينيني �أكرث �إىل القد�س والتحرير.87
•	�أجرى رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س تعديالً وزاريا ً على ت�شكيلة احلكومة
الفل�سطينية التي ير�أ�سها رامي احلمد اهلل ،بتعيني ثالثة وزراء جدد ،هم� :إيهاب ب�سي�سو
وزيرا ً للثقافة ،وعلي �أبو دياك وزيرا ً للعدل ،و�إبراهيم ال�شاعر وزيرا ً لل�ش�ؤون االجتماعية،
حيث �أدى الوزراء الثالثة اليمني القانونية �أمام الرئي�س ،يف مقر الرئا�سة برام اهلل ،بح�ضور
احلمد اهلل.88
• قال القيادي يف حركة حما�س زياد الظاظا �إن التعديل الوزاري الذي �أجراه رئي�س ال�سلطة
الفل�سطينية حممود عبا�س على حكومة الوفاق الوطني ،مل يتم بالتن�سيق مع حركة حما�س
والف�صائل الفل�سطينية .وا�ستهجن الظاظا التعديل الوزاري اجلديد ،م�شددا ً �أن عبا�س بهذه
اخلطوة “ميعن يف البعد عن ال�رشاكة الوطنية والت�رصف �أحادي الأجانب ،وهذا ي�رض
بامل�صاحلة الوطنية”.89
• قال �أ�سامة احلاج �أحمد ،ع�ضو اللجنة املركزية العامة للجبهة ال�شعبية� ،إن الف�صائل يف
قطاع غزة (ما عدا حركتي فتح وحما�س) تبنت مبادرة حل ّل �أزمة معرب رفح واتفقت على
عر�ضها على حركتي فتح وحما�س متهيدا ً للإعالن عنها بعد التوافق مع الرئا�سة الفل�سطينية

واحلكومة امل�رصية .وتن�ص املبادرة على �أن يتم �إ�سناد �إدارة املعرب �إىل �شخ�صية وطنية
متفق عليها حتت �سقف حكومة التوافق ،مع ح ّل �أزمة العاملني يف املعرب من موظفني حاليني
و�سابقني.90
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• قال الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون ،خالل كلمة �ألقيت با�سمه يف م�ؤمتر انعقد يف
العا�صمة الإندوني�سية جاكارتا حول القد�س� ،إن ا�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي هو ال�سبب
يف العمليات الفل�سطينية ،داعيا ً القيادة الإ�رسائيلية لكبح جماح ردود الفعل على عمليات
الفل�سطينيني.91
• ك�شف املركز الفل�سطيني مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني (بديل) �أن عدد الالجئني
واملهجرين الفل�سطينيني يف نهاية �سنة  2014و�صل �إىل  7.98ماليني ،ي�شكلون ما ن�سبته

 %66من �أ�صل  12.1مليون فل�سطيني يف جميع �أنحاء العامل .وو�صلت ن�سبة الالجئني
الفل�سطينيني يف الأردن �إىل  ،%40ويف قطاع غزة  ،%24وال�ضفة الغربية  ،%17ولبنان ،%9
و�سورية  ،%10يعي�ش  1.58مليون منهم يف  58خميما ً ر�سمياً ،و 0.21مليون يف  17خميما ً
غري ر�سمي ،و 5.46ماليني يعي�شون خارج املخيمات.92

• قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إن املنطقة ب�أ�رسها �سوف ت�ستفيد من تطبيع
العالقات الرتكية الإ�رسائيلية ،وميكن الو�صول �إىل ت�سوية مع “�إ�رسائيل” يف حال وافقت
حكومة نتنياهو على بع�ض الأمور؛ يف حال التوافق على تعوي�ضات �ضحايا �سفينة مرمرة،
ويف حال رفعت “�إ�رسائيل” احل�صار عن الفل�سطينيني يف قطاع غزة.93
• �أعلن الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون ال�سيا�سية يف منظمة التعاون الإ�سالمي عبد اهلل عامل �أن
املنظمة بد�أت �إجراءاتها الفعلية لفتح مكتب لها يف رام اهلل.94
• انطالق امل�ؤمتر الدويل حول القد�س يف العا�صمة الإندوني�سية جاكرتا ،برعاية منظمة التعاون
الإ�سالمي ،وبال�رشاكة مع جلنة الأمم املتحدة املعنية مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني حلقوقه
غري القابلة للت�رصف ،ووزارة اخلارجية الإندوني�سية.95
• انتقد وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي بنيامني نتنياهو و�سيا�سته ،وقال �إن “�إ�رسائيل”

ال تعرف كيف تدير ال�رصاع مع الفل�سطينيني ،وال تعرف ما احلل الذي تريده ،ويف ظ ّل
ال�سيا�سات التي تنتهجها� ،ست�صبح دولة ثنائية القومية ي�صعب �إدارتها ،و�أعرب عن خماوفه
من انهيار ال�سلطة الفل�سطينية برئا�سة حممود عبا�س .وذكر كريي �أن قلقه الأكرب من انهيار
ال�سلطة هو تفرق نحو � 30ألف عن�رص �أمن فل�سطيني يف كل �أرجاء ال�ضفة الغربية ،الأمر الذي
�سي�ؤدي �إىل مواجهات و�صدامات عنيفة ودامية بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني.96

الثالثاء2015/12/15 ،

• �أكد رامي احلمد اهلل ،رئي�س الوزراء الفل�سطيني ،خالل جل�سة جمل�س الوزراء�“ ،أن التعديل
الوزاري �سيعزز من جهود احلكومة لإنهاء االنق�سام الفل�سطيني و�إعادة الوحدة ك�رشط
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�أ�سا�سي ال ي�سبقه �رشط �آخر ،ملواجهة التحديات و�إنقاذ م�رشوعنا الوطني ،وموا�صلة �إعادة
�إعمار قطاع غزة”.97
• قال النائب عن كتلة التغيري والإ�صالح �إ�سماعيل الأ�شقر� ،إن �إجراء الرئي�س حممود عبا�س
تعديالً وزاريا ً على احلكومة غري �رشعي وال قانوين وال وطني ،م�شرياً�“ :إن الرئي�س ي�رضب
بعر�ض احلائط كل التوافقات الوطنية ،والنظم ،والقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني”.98
القيادي يف حركة فتح عزام الأحمد عن ت�أزم العالقة مع القاهرة بعد �أن قام وزير
• ك�شف
ّ
العدل يف حكومة التوافق الوطني �سليم ال�سقا بتوجيه ر�سالة �إىل م�رص خارج �إطار

�صالحياته ،يف مو�ضوع خطف �أربعة �شبان يف �سيناء .وقال الأحمد� ،إن الرئي�س عبا�س �أمر
بتعيني علي �أبو دياك خلفا ً للوزير ال�سقا “الذي متت �إقالته الرتكابه خط�أ كبريا ً بالت�رصف يف
غري �صالحياته ،و�إ�ساءته �إىل العالقة مع دولة �شقيقة من دون علم القيادة ،وهي لي�ست من
اخت�صا�صه ومل يكن من حقه الت�رصف يف ذلك الإجراء”.99
•	�أعلنت حركة حما�س عن ت�أ�سي�س “جي�ش �إلكرتوين” ي�ضم العديد من النا�شطني يف هذا املجال،
وذلك خالل مهرجان �إلكرتوين �أقامته احلركة يف ذكرى انطالقتها الـ  ،28مب�شاركة قادة
احلركة ونوابها يف املجل�س الت�رشيعي ونحو  250نا�شطا ً يف جمال الإعالم.100
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن الدوائر الأمنية تعتقد �أنها تعرف هوية قتلة
عائلة دواب�شة� ،إال �أن الأدلة غري كافية ملحاكمتهم ،و�أ�ضاف �أنه ي�شعر باخلزي والعار �إزاء
الإرهاب اليهودي الذي ارتكب هذه اجلرمية .ويف �سياق مقابلة مع �إذاعة جي�ش الدفاع ،تطرق
يعلون �إىل انتقادات وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي الأخرية لـ“�إ�رسائيل” قائالً �إنه
ال يخفى على �أحد وجود خالفات يف الر�أي بني البلدين .ولفت يعلون النظر �إىل �أنه لو قبلت
“�إ�رسائيل” باقرتاح كريي ،الذي طرحه قبل �أكرث من �سنة يف املجال الأمني ،لكانت القذائف
ال�صاروخية تت�ساقط يف �أيامنا هذه على مطار بن جوريون وعلى تل �أبيب.101
• ذكر التقرير ال�سنوي الذي �أعدته منظمة التت  Latetغري احلكومية حول الفقر� ،أن عدد
الفقراء يف “�إ�رسائيل” يفوق  2.6مليون �شخ�ص ،بينهم مليون طفل .وبح�سب املعطيات ،ف�إن
 %14من الأطفال ذكروا �أن اجلوع ا�ضطرهم �إىل البحث عن الطعام يف حاويات القمامة ،و�إىل

الت�سول ،وحتى ال�رسقة ل�سد رمقهم.102
•	�أفادت تقارير �صادرة عن دوائر الأحوال املدنية مبديريات الداخلية اخلم�س يف قطاع غزة� ،أن
القطاع �شهد والدة  4,647مولودا ً خالل ت�رشين الثاين /نوفمرب  ،2015مبعدل  155مولودا ً
يوميا ً.103
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• ذكر موقع �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن طائرات تابعة ل�سالح اجلو امل�رصي عربت احلدود
مع الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �سنة  ،1948وذلك للمرة الأوىل منذ حرب  ،1973ولكن لي�س
يف مهمات قتالية ،و�إمنا بتن�سيق مع اجلي�ش الإ�رسائيلي يف �إطار احلرب على تنظيم داع�ش يف
�سيناء .وقال موقع ال�صحيفة �إن ذلك تكرر خالل ال�شهور الأخرية ،و�إن الطائرات امل�رصية
ق�صفت �أهدافا ً لـداع�ش على ُبعد كيلومرتات معدودة من احلدود ،يف العري�ش وال�شيخ زويد.104

• قررت �رشكة الت�أمني و�صندوق التقاعد اخلا�ص الأكرب يف الدمنارك� ،أف بي �أي بان�شني
 ،FPA Pensionالذي تقدر قيمة �أمالكه بخم�سني مليار دوالر� ،سحب ا�ستثماراتها من
ال�رشكة الأملانية الدولية العمالقة ملواد البناء هایدلربج�سمنت  ،Heidelberg Cementب�سبب
�ضلوعها غري املبا�رش يف ا�ستغالل موارد طبيعية يف ال�ضفة الغربية.105
الأربعاء2015/12/16 ،

• ا�ست�شهد �أحمد جحاجحة ( 23عاماً) وحكمت حمدان ( 29عاماً) ،بنريان قوات االحتالل
الإ�رسائيلي خالل عملية ع�سكرية نفذت يف خميم قلنديا جنوب رام اهلل ،وادعت و�سائل �إعالم
عربية �أن ال�شهيدين قاما مبحاولتي ده�س جلنود .كما ا�ست�شهدت �سماح عبد اهلل ( 19عاماً)،
مت�أثرة بجروحها ،نتيجة �إ�صابتها بر�صا�ص االحتالل على حاجز حوارة �أواخر ت�رشين
الثاين /نوفمرب .1062015
• قال �إيلي بن دهان ،نائب وزير الدفاع الإ�رسائيلي� ،إن “�إ�رسائيل” لن تقوم بتعوي�ض عائلة
دواب�شة ،لأن القانون يتيح فقط تعوي�ض املت�رضرين من الأعمال الإرهابية من الإ�رسائيليني
فقط .وقال دهان �إن على عائلة دواب�شة تقدمي طلب لتلقي تعوي�ضات �أمام جلنة خا�صة تابعة
لوازرة الدفاع.107
• �أطلق ع�ضو الكني�ست ورئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان حملة يف �صفحته على
موقع الفي�س بوك لإبعاد النائبة حنني زعبي والتجمع الوطني الدميقراطي من الكني�ست.108
• قال موقع واال الإخباري العربي �إن �سلطات اجلمارك الإ�رسائيلية يف ميناء �أ�سدود �أحبطت
يف ال�شهور الأخرية �أكرب عملية تهريب لعتاد ع�سكري ب�أنواع خمتلفة كان يف طريقه
للفل�سطينيني بالقد�س املحتلة .ووفقا ً للموقع ،ف�إنه ّ
مت العثور على ع�رشات الآالف من �أجهزة
ال�صدم الكهربائي ،وبنادق ،و�سيوف ،و ِبدل ع�سكرية ،ونواظري ليلية ،و�أجهزة ت�شفري
االت�صاالت.109
• ك�شف خليل التفكجي ،مدير دائرة اخلرائط يف جمعية الدرا�سات العربية ،النقاب عن و�ضع
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي اليد على  680دومنا ً ( 0.68كم )2من �أرا�ضي الوجلة ،جنوب
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أرا�ض ليهود ،وتوطئة لإقامة م�ستعمرة عليها .و�أ�شار التفكجي �إىل �أنه
القد�س ،بحجة �أنها � ٍ
“مبوجب درا�سات �إ�رسائيلية �سابقة ف�إن امل�ستعمرة اجلديدة �ست�شمل خم�سة �آالف وحدة
ا�ستيطانية”.110
• قال �صالح زيدان ،وزير ال�ش�ؤون االجتماعية ا لأ�سبق ،وع�ضو املكتب ال�سيا�سي
للجبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني ،خالل ندوة حوارية يف قطاع غزة� ،إن ن�سبة البطالة
العامة يف غزة  ،%42.7وهي من �أعلى املعدالت يف العامل ،يف حني تبلغ البطالة يف �صفوف
اخلريجني  ،%45.5ويف �صفوف الن�ساء  ،%63.3فيما تزيد ن�سبة الفقر عن  .%40وقال
زيدان :بلغ عدد اخلريجني يف �سنة  2014يف قطاع غزة نحو  18,815خريجا ً من �أ�صل � 32ألف
خريج.111
• قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين عي�سى قراقع� ،إن �سنة  2015هي �سنة اجلرمية
املنظمة من قبل حكومة االحتالل بحق �أبناء ال�شعب الفل�سطيني وبحق الأ�رسى ،م�شريا ً �إىل �أن
جي�ش االحتالل نفذ �أكرث من خم�سة �آالف حالة اعتقال يف �صفوف ال�شعب الفل�سطيني.112
• قال مري�سالف جان�شا  ،Miroslav Jenčaم�ساعد الأمني العام للأمم املتحدة لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية� ،إن الظروف احلالية بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ال ينبغي �أن ُتقبل على �أنها
“الو�ضع الطبيعي اجلديد” ،و�أن “ما ينظر �إليه على �أنه �إفالت من العقاب لعنف امل�ستوطنني
�ض ّد الفل�سطينيني �أدى �أي�ضا ً �إىل العنف” .و�أ�ضاف جان�شا قائالً“ :يبدو �أن الأفق ال�سيا�سي
لإنهاء ال�رصاع الآن [هو] �أبعد من �أي وقت م�ضى”.113
اخلمي�س2015/12/17 ،

• ا�ست�شهد عبد اهلل ح�سني ن�صا�رصة ( 16عاماً) جراء �إطالق النار عليه من قبل جنود االحتالل
الإ�رسائيلي قرب حاجز حوارة جنوب نابل�س.114
• قال �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات� ،إن مبعوثي
اللجنة الرباعية الدولية مل يقدموا مقرتحات حمددة يف اجتماعهم مع اجلانب الفل�سطيني،
م�شريا ً �إىل �أن حديثهم اقت�رص على التهدئة وخف�ض التوتر والتزامهم بتحقيق ح ّل الدولتني.
وذكر عريقات �أن اجلانب الفل�سطيني قدم ملبعوثي اللجنة الرباعية ملفات حول ال�شهداء
الفل�سطينيني ،وهدم املنازل ،واعتداءات امل�ستوطنني ،والن�شاط اال�ستيطاين ،والتحري�ض
الإ�رسائيلي �ض ّد الفل�سطينيني والقيادة الفل�سطينية.115
• قال �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س�“ ،إن خمططات االحتالل
الإ�رسائيلي ومن يقف معه يف وقف انتفا�ضة القد�س لن ُيكتب لها النجاح” .و�أكد هنية خالل
كلمة له يف م�ؤمتر “الواقع الثقايف واالجتماعي يف القد�س و�سبل النهو�ض” ،على �أن انتفا�ضة
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القد�س ما زالت يف بداية الطريق ومل تخرِج كل ما يف جعبتها بعد .و�شدد هنية على �أن خمزون
انتفا�ضة القد�س لدى هذا اجليل �أعمق مما يت�صور االحتالل الإ�رسائيلي ،م�ؤكدا ً على �أن
االنتفا�ضة �شكلت نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة قد ال تكون نهايتها �إال بتحرير امل�سجد
الأق�صى.116
• �أكد وزير الطاقة الرتكي بر�آت �آلبريق � Berat Albayrakأن عودة العالقات مع “�إ�رسائيل”

لو�ضعها الطبيعي مرهونة بتحقيق ثالثة �رشوط ّ
مت طرحها �سابقاً .و�شدد الوزير ،بح�سب ما
نقلته �صحيفة خرب تورك  Haber Turkالرتكية ،على �أنه “ال عالقة طبيعية مع �إ�رسائيل قبل
حتقيق تلك ال�رشوط”.117

• �أكدت كتائب الق�سام �أنها �ستنجز �صفقة “وفاء الأحرار” �أخرى ،مبا لديها من جنود �أ�رسى
لالحتالل �أ�رستهم يف معركة الع�صف امل�أكول (عدوان �صيف .118)2015
• ك�شف ال�سفري الفل�سطيني يف �سورية �أنور عبد الهادي عن التح�ضري ملا �سماها خلية ح ّل
ثالثية ،م�ش ّكلة من :احلكومة ال�سورية ،ووكالة الأونروا ،ومنظمة التحرير؛ لرتتيب خميم
الريموك وتنظيمه ،يف حال ّ
مت �إخال�ؤه من امل�سلحني والأ�سلحة.119
• ذكر موقع القناة الثانية الإ�رسائيلية ،نقالً عن املتحدث با�سم اجلي�ش� ،أنه خالل الأ�شهر الثالثة
املا�ضية ،وقعت نحو  2,225حادثة ر�شق حجارة.120
• و ّقع رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،ب�صفته وزيرا ً لالقت�صاد ،على الوثيقة
التي ت�س ّوغ �إدارة �سوق الغاز بني احلكومة الإ�رسائيلية و�رشكتَي نوبل �إنرجي الأمريكية
وديلك الإ�رسائيلية .و�أعلن نتنياهو �أنه قرر “امل�صادقة على �صيغة الغاز؛ فال�صيغة حيوية
لأمننا ،لأننا ال نريد البقاء مع حمطة طاقة واحدة يطلقون النار عليها .نحن نريد الإكثار من
من�صات الغاز”.121

• قال رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتنا” �أفيجدور ليربمان �إن احلل الأمثل لوقف هجمات
الفل�سطينيني يكمن با�ستخدام مزيد من القوة �ض ّدهم ،داعيا ً �إىل اغتيال قادة حركة حما�س،
ومتهما ً احلكومة الإ�رسائيلية بكونها املمولة الرئي�سية للهجمات الفل�سطينية ،عرب حتويلها
الدوري للأموال لل�سلطة الفل�سطينية .وقال ليربمان �إن هذه الأموال جتد طريقها لعائالت
منفذي العمليات �ض ّد الإ�رسائيليني� ،سواء قتلوا خالل هذه العمليات �أم وقعوا يف الأ�رس
الإ�رسائيلي ،مبا قيمته � 14إىل � 15ألف �شيكل (نحو � 3,600إىل  3,866دوالر) �شهريا ً.122
• قالت النائبة يف الكني�ست حنني زعبي� ،إن ما عر�ضه رئي�س حزب “�إ�رسائيل بيتينا” �أفيجدور
ليربمان من خطة لإبعادها و�إبعاد التجمع الدميقراطي من الكني�ست ،لي�ست جمرد ت�رصيحات
عن�رصية .و�شددت زعبي على �أن “الأمر جدي وحقيقي ،فقد جنحت �إ�رسائيل يف حظر احلركة
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الإ�سالمية ،وجاء الدور اليوم على التجمع الدميقراطي ،وهو جزء من خطة لردع وتروي�ض
ملجمل ال�شعب الفل�سطيني بالداخل”.123
• قالت احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال  -فرع فل�سطني� ,إن عدد الأطفال الفل�سطينيني
املعتقلني يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي ت�ضاعف خالل �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر ،2015
يف ظروف �سيئة ت�شملهم جميعاً .و�أو�ضحت احلركة �أن عدد الأطفال الذين يقبعون يف �سجون
االحتالل بلغ � 307أطفال مع نهاية �شهر ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،2015بزيادة قدرها %79.5
مقارنة ب�شهر �أيلول� /سبتمرب  ،2015وفقا ً لبيانات م�صلحة ال�سجون الإ�رسائيلية ،و�أ�شارت
�إىل �أن هذا العدد هو الأعلى منذ ني�سان� /أبريل .1242010
•	�أعلنت وكالة الأونروا عن �أن البنك الأملاين للتنمية و ّقع مع الوكالة ثالث اتفاقيات،
تتربع مبوجبها وزارة التعاون االقت�صادي والتنمية الأملانية مببلغ  45.8مليون يورو
(نحو  50.07مليون دوالر) للوكالة ،من �أجل دعم الالجئني الفل�سطينيني يف غزة ،ولبنان،
والأردن .و�أ�شارت الوكالة �إىل �أن تربعات �أملانيا للأونروا يف �سنة  2015بلغت  83.2مليون
يورو (نحو  90.9مليون دوالر).125
• دعا جمل�س النواب (الغرفة الأوىل) بالربملان الت�شيكي احلكومة لتجاهل قرارات االحتاد
الأوروبي بو�ضع مل�صقات على منتجات امل�ستعمرات الإ�رسائيلية لتمييزها ،لتن�ضم للمجر
يف خمالفة القرار .وقال املجل�س الت�شيكي �إن ال�ضوابط اجلديدة من االحتاد الأوروبي التي
تلزم بو�ضع مل�صقات على الب�ضائع امل�ستوردة من امل�ستعمرات الإ�رسائيلية يف ال�ضفة الغربية
“حتركها مواقف �سيا�سية �ض ّد دولة �إ�رسائيل” .و�أيد قرار الربملان معظم الأحزاب الت�شيكية.
وقالت وزارة اخلارجية الت�شيكية ،يف بيان لها� ،إن الت�شيك حترتم التزاماتها جتاه االحتاد
الأوروبي لكنها �أي�ضا ً تع ّد “�إ�رسائيل” �رشيكا ً ا�سرتاتيجيا ً.126
اجلمعة2015/12/18 ،

• ا�ست�شهد ثالثة فل�سطينيني و�أ�صيب الع�رشات خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف عدة
مناطق بال�ضفة الغربية وقطاع غزة.127
• ك�شف وزير العمل الفل�سطيني م�أمون �أبو �شهال النقاب عن ات�صاالت ومباحثات غري معلنة
جتري بني م�س�ؤولني يف حكومة التوافق وحركة حما�س والقيادات املختلفة يف الف�صائل،
لو�ضع حلول مل�شكلة �آالف املوظفني الذين ال يتقا�ضون رواتبهم من املوازنة العامة لل�سلطة
الفل�سطينية.128
• دعا نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س مو�سى �أبو مرزوق رئي�س احلكومة
الربيطانية ديفيد كامريون ،واللجنة التي �أعدت التقرير حول الإخوان امل�سلمني� ،إىل مراجعة
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مواقفهم من حما�س ومن الإخوان امل�سلمني بعيدا ً عن “�ضغوط املال وال�سيا�سة” .و�أكد
�أبو مرزوق ،يف تعليق له على تقرير احلكومة الربيطانية الذي �صدر يف  2015/12/17ب�ش�أن
الإخوان امل�سلمني� ،أن “الإرهاب تعريف مطاط ت�ستخدمه القوى الكربى من �أجل تطويع
الثوار تبعا ً ل�سيا�ساتهم ،ولي�س تعريفا ً من�ضبطا ً”.129
• طالبت والدة اجلندي الأ�سري يف قطاع غزة �شا�ؤول �آرون من حكومة االحتالل اعتبار ابنها
جنديا ً مفقوداً ،ولي�س قتيالً غري معروف مكان دفنه .ونقلت القناة العا�رشة العربية عن
والدة �آرون ت�شكيكها برواية احلاخام الع�سكري بجي�ش االحتالل ،والذي زعم �أن �آرون لقي
م�رصعه خالل املعارك على تخوم غزة �إبان العدوان على قطاع غزة يف �صيف .1302014
• وثقت جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني �إ�صابة  14,680فل�سطينيا ً يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة منذ بداية املواجهات مع االحتالل مطلع ت�رشين الأول� /أكتوبر  2015حتى .2015/12/17
و�أعلنت اجلمعية ،يف بيان لها� ،إن من بني الإ�صابات � 1,380إ�صابة بالر�صا�ص احلي و3,022
بالر�صا�ص املغلف باملطاط ،و 9,811بالغاز امل�سيل للدموع ،و 454بال�رضب وال�سقوط ،و13
بالده�س.131
• رف�ض ال�شيخ عكرمة �صربي ،رئي�س الهيئة الإ�سالمية العليا“ ،الت�شكيك يف موقع امل�سجد
الأق�صى” ،معتربا ً �أن “ما �صدر من ت�رصيحات بهذا ال�ش�أن ،هو حماولة لقطع عالقة امل�سلمني
بفل�سطني”.132
• قال وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو ،معلقا ً على املباحثات اجلارية مع �أنقرة
و“�إ�رسائيل” لتطبيع العالقات“ :بالطبع �ستكون هناك مباحثات ،ويجب �أن ت�ستمر ،لقد
ا�ستُجيب ل�رشط واحد من �رشوطنا (لتطبيع العالقات) ،واملباحثات جتري على م�ستوى
اخلرباء من �أجل تنفيذ باقي ال�رشوط”.133
ال�سبت2015/12/19 ،

• �أ�صيب ثالثة �إ�رسائيليني ،و�صفت �إ�صابة �أحدهم باخلطرية ،بعد تعر�ضهم للطعن يف رعنانا
�شمال �رشقي تل �أبيب .و�أفادت م�صادر �إ�رسائيلية ب�أن قوات االحتالل فتحت النار على املنفذ
حممد ب�شارات ( 20عاماً) من قرية طمون يف طوبا�س ،و�أ�صابته بجروح خطرية ،قبل �أن
تعتقله.134
• ر�أى �إ�سماعيل هنية ،نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س� ،أن “مزيدا ً من العنف
الإ�رسائيلي يزيد من وترية املقاومة واالنتفا�ضة” ،وقال �إن “اجليل الذي يقود االنتفا�ضة هو
جيل حترير القد�س”.135
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• قال �سامي �أبو زهري ،املتحدث الر�سمي با�سم حركة حما�س ،يف بيان له� ،إن “هناك حراكا ً
و�ضغوطا ً م�شبوهة من بع�ض الأطراف الدولية (مل ي�سمها) ،لوقف االنتفا�ضة” .ودعا
�أبو زهري ال�سلطة الفل�سطينية وقيادة حركة فتح �إىل ما و�صفه بـ“عدم اال�ستدراج” نحو هذا
املخطط ،وطالب ب�رضورة التكاتف الوطني حلماية االنتفا�ضة و�إ�سنادها ،والعمل على �إف�شال
كافة املخططات الرامية لإ�سكاتها.136
• تو�صلت الكتلتان احلريديتان يف االئتالف احلكومي الإ�رسائيلي� ،شا�س ويهود التوراة
(يهدوت هتوراة)� ،إىل �صفقة مع كتلة البيت اليهودي ،تق�ضي ب�إعادة ميزانيات (خم�ص�صات)
�إىل م�ؤ�س�سات حريدية ،بحجم مليار �شيكل (نحو  256.5مليون دوالر) ،مقابل ت�أييدهم �ضخّ
�أموال �إىل “دائرة اال�ستيطان” لتمويل م�شاريع ا�ستيطانية ،بحجم  317مليون �شيكل
(نحو  81.3مليون دوالر) .وت�أتي هذه ال�صفقة يف �إطار حتويل وزارة املالية �أموال من خالل
�إجراء تعديالت على املوازنة العامة ،بحجم  31مليار �شيكل (نحو  7.95مليار دوالر) ،من
فائ�ض املوازنة.137
• قال �أحمد فارول  ،Ahmet Varolالقيادي يف حزب العدالة والتنمية الرتكي� ،إن املباحثات
اجلارية يف �سوي�رسا ،تت�ضمن بحث ال�رشوط الرتكية لإعادة العالقة بني الطرفني الرتكي
والإ�رسائيلي ،وهما بندي التعوي�ضات ورفع احل�صار عن قطاع غزة ،بعدما قدمت “�إ�رسائيل”
اعتذارها عن االعتداء على �سفينة مرمرة الرتكية �سابقاً .و�أ�شار فارول �إىل وجود اتفاق مبدئي
على حتديد موعد زمني ب�ش�أن رفع احل�صار.138
الأحد2015/12/20 ،

• �أكد عمر جليك  ،Ömer Çelikنائب رئي�س حزب العدالة والتنمية الرتكي� ،أنه لن يكون هناك
�أي تطبيع للعالقات مع “�إ�رسائيل” ،ما مل تعتذر الأخرية عن اعتدائها على �سفينة مايف مرمرة،
وما مل ترفع ح�صارها عن قطاع غزة .و�أو�ضح جليك �أن “و�سائل �إعالم خمتلفة حتدثت عن
اتفاق تركي �إ�رسائيلي ّ
مت توقيعه م�ؤخراً ،لكن ال يوجد � ّأي اتفاق موقع بني البلدين حتى الآن،
و�إمنا هناك م�سودة يتباحث الطرفان حولها فقط”.139
• �أعلن �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �صائب عريقات �أن ال�سلطة
الفل�سطينية �ستبد�أ قطع عالقاتها مع “�إ�رسائيل” ر�سميا ً مطلع �سنة  ،2016مو�ضحا ً �أنها
�ستوقف جميع العالقات مبا فيها وقف التن�سيق الأمني.140
• �أكد في�صل �أبو �شهال ،مفو�ض العالقات الوطنية حلركة فتح بغزة� ،أن احلركة قررت العودة
وامل�شاركة يف اجتماعات القوى الوطنية والإ�سالمية التي حت�رضها حما�س ،بعد غياب ا�ستمر
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�أكرث من �سنة .وقد �شاركت حركة فتح باالجتماع الذي ُعقد يف مكتب م�س�ؤول فتح يف قطاع
غزة زكريا الأغا.141
• ك�شف م�صدر قيادي يف حركة حما�س ،يف ت�رصيحات خا�صة لـلقد�س العربي� ،أن القيادي يف
احلركة وع�ضو مكتبها ال�سيا�سي �صالح العاروري مل يعد يقيم يف تركيا فعليا ً منذ عدة �أ�شهر،
مو�ضحا ً �أن العاروري بات يتنقل بني عدة دول دون اال�ستقرار يف مكان معني ،وذلك بعد
�ضغط �أمريكي و�إ�رسائيلي غري م�سبوق على تركيا.142
• �أعلن حزب اهلل اللبناين مقتل القيادي يف احلزب �سمري القنطار بغارة �إ�رسائيلية ا�ستهدفت
مبنى يف بلدة جرمانا جنوب دم�شق ،فيما �أفادت مواقع موالية للنظام ال�سوري �أن من بني
القتلى القيادي يف “املقاومة ال�سورية” �ض ّد االحتالل الإ�رسائيلي فرحان ال�شعالن .و�أنحت
و�سائل �إعالم �سورية بالالئمة يف الق�صف على ما و�صفته بـ“جماعات �إرهابية”.143
• ن�رش موقع القناة ال�سابعة الإ�رسائيلية �إح�صائية ت�شري �إىل “ا�ستمرار خطري يف العمليات
الفل�سطينية” �ض ّد الإ�رسائيليني ،بني �إلقاء حجارة وزجاجات حارقة ،منذ �سنة  2013الذي
�شهد  1,414عملية ،ث ّم ارتفع العدد �إىل  1,650يف �سنة  2014و 1,700يف �سنة  ،2015وبلغ عدد
القتلى الإ�رسائيليني يف هذه العمليات يف ال�سنوات الثالثة املا�ضية  35قتيالً ،يف حني مل ت�سجل
�سنة ّ � 2012أي قتيل �إ�رسائيلي .وذكرت القناة الإ�رسائيلية الثانية �أنه منذ اندالع االنتفا�ضة
الفل�سطينية وحتى منت�صف كانون الأول /دي�سمرب  ،2015قتل � 22إ�رسائيلياً ،و�أ�صيب ،252
خالل  169عملية فل�سطينية خمتلفة.144
• �أعلن وزير الداخلية الإ�رسائيلي �سيلفان �شالوم ا�ستقالته من الكني�ست ،و�سط مزاعم بقيامه
بالتحر�ش اجلن�سي .وقال �شالوم �إن املزاعم اخلا�صة بالتحر�ش اجلن�سي قد �سببت �آملا ً له
ولأ�رسته وبالتايل�“ :أتنحى بالرغم من �إ�رصاري على �أن هذه املزاعم كاذبة” .و�سوف يحل
ِثلي
مكانه ع�ضو الكني�ست �أمري �أوحانا  ،Amir Ohanaوهو �أول ع�ضو بالليكود يعلن �أنه م ّ
(�شاذ جن�سياً).145
• قررت املحكمة الإ�رسائيلية العليا �إطالق �رساح اثنني من املتهمني بجرمية حرق عائلة
الدواب�شة ،ونقلهما �إىل احلب�س املنزيل� ،أحدهما قا�رص ومعتقل منذ ثالثة �أ�سابيع ،والآخر بالغ
اعتقل قبل نحو �أ�سبوع .و�أطلق �رساح كل من القا�رص مقابل حب�س منزيل ملدة ع�رشة �أيام،
والبالغ ملدة خم�سة �أيام فقط.146
• ذكر تقرير �صدر عن الإغاثة الطبية واجلمعية الوطنية لت�أهيل املعاقني الفل�سطينية �أن عدد
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف حمافظات قطاع غزة بلغ �أكرث من � 43ألف �شخ�ص� ،أي ما ن�سبته
 %2.4من �إجمايل عدد �سكان القطاع.147
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• �أعلنت عمادة اجلامعة املركزية يف بر�شلونة مقاطعتها لـ“�إ�رسائيل” ،وقطع كل �أنواع التوا�صل
والعالقات مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الإ�رسائيلية التي لها عالقة بطريقة مبا�رشة �أو غري
مبا�رشة باالحتالل ،ووافقت �أن تكون جزءا ً من املبادرة العاملية “�أماكن بال عن�رصية”
 ،Places without racismوالتي ت�ضم املئات من البلديات ،وامل�ؤ�س�سات ،واجلامعات،
واملنظمات يف العامل.148
الإثنني2015/12/21 ،

• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �إن “�إ�رسائيل” ترف�ض ال�رشط الرتكي،
و�أنها ال تنوي ف ّك احل�صار الذي تفر�ضه على قطاع غزة .وقالت القناة ال�سابعة يف الإذاعة
الإ�رسائيلية �إن نتنياهو قال ،يف جل�سة لكتلة الليكود� ،إن “�إ�رسائيل” جتري ات�صاالت مع
تركيا كل ب�ضعة �شهور ،و�أنه “ال يوجد تفاهمات بعد ،لأن هناك ق�ضايا تهتم بها �إ�رسائيل،
مثل ن�شاط حركة حما�س ولكن ذلك ال يكفي ،و�إمنا نريد �أن ن�ضمن �أال يكون هناك � ّأي ن�شاط
�إرهابي من �أرا�ضي تركيا”.149
غي اجلي�ش الإ�رسائيلي ال�سيا�سة التي �أقرتها احلكومة ب�ش�أن احتجاز جثامني فل�سطينيني
• ّ
ا�ست�شهدوا بعد تنفيذ عمليات �أو ا�شتبهوا بتنفيذها وقتلوا بنريان القوات الإ�رسائيلية ،و�أقر
ال�سيا�سة اجلديدة التي تق�ضي ب�إعادة اجلثامني لعائالت ال�شهداء .و�أ�شار م�صدر �أمني �إىل �أن
احتجاز اجلثامني هو �إجراء بدون جدوى ويثري حالة غليان بني الفل�سطينيني.150
• نفت حركة حما�س “مزاعم” الناطق با�سم حركة فتح في�صل �أبو �شهال برف�ض احلركة مبادرة
الف�صائل ب�ش�أن معرب رفح .و�أكد الناطق با�سم احلركة �سامي �أبو زهري ،يف ت�رصيح
�صحفي� ،أن ت�رصيحات �أبو �شهال غري �صحيحة وال �أ�سا�س لها من ال�صحة .و �أو�ضح
�أبو زهري �أن حما�س مل تطلع حتى اللحظة على مبادرة الف�صائل حتى يزعم �أبو �شهال �أن
احلركة رف�ضتها.151
• �أكد القيادي يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني هاين الثوابتة �أن “كل الف�صائل الفل�سطينية
توافقت على مبادرة وطنية من �أجل ح ّل م�شكلة الإغالق املتكرر و�شبه امل�ستمر ملعرب رفح
الربي” ،مو�ضحا ً �أن الف�صائل الفل�سطينية ،ما عدا حركتي فتح وحما�س� ،أبدت “املوافقة
الكاملة على املبادرة” .وك�شف الثوابتة تفا�صيل هذه املبادرة التي بنيت على “اختيار �شخ�صية
فل�سطينية مهنية وطنية متفق عليها ،تكون حمل �إجماع فل�سطيني؛ من �أجل الإ�رشاف على
�إدارة املعرب” ،مو�ضحا ً �أن املبادرة تن�ص على “وجود طاقم عمل لإدارة املعرب تنطبق عليه
ال�رشوط �سابقة الذكر”.152
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• �أعلن اجلي�ش الإ�رسائيلي �أنه �أجرى �سل�سلة جتارب ملنظومة الع�صا ال�سحرية� ،أثبتت جناحها
يف اعرتا�ض ال�صواريخ ،ومن املتوقع �أن تدخل هذه املنظومة اخلدمة خالل �أربعة �أ�شهر.153
• دعا رئي�س تنظيم لهافا  Lehavaبنت�سي غوب�شتاين  ،Benzi Gopsteinيف مقال كتبه يف موقع
كوكر  Kookerالعربي حتت عنوان “لو�ضع ح ّد مل�صا�صي الدماء”� ،إىل حظر احتفاالت
عيد امليالد ،وا�صفا ً فل�سطينيي  1948امل�سيحيني مب�صا�صي الدماء و�أنه يتوجب طردهم.154
•	�أكد الأمني العام حلزب اهلل ح�سن ن�رص اهلل �أن العدو الإ�رسائيلي هو الذي نفذ عملية اغتيال
القيادي �سمري القنطار و“مقاومني �سوريني �آخرين” من خالل “عملية ع�سكرية �صاخبة”،
م�شريا ً �إىل �أنه “ل�سنا �أمام عملية �أمنية مبهمة” .و�أو�ضح ن�رص اهلل �أن العملية متت عرب �إطالق
�صواريخ دقيقة وحمددة �إىل مبنى �سكني كان يتواجد فيه القنطار ،وقال“ :من حقنا �أن نرد
على قتله باملكان والزمان والطريقة التي نراها منا�سبة ،ونحن يف حزب اهلل �سنمار�س هذا
احلق واجلميع عليه �أن يعمل على هذا الأ�سا�س”.155
•	�أظهرت نتائج ا�ستطالع “امل�ؤ�رش العربي لعام � ،”2015أنّ الغالبية العظمى من املواطنني العرب
( )%85يرف�ضون االعرتاف بـ“�إ�رسائيل” .و�شمل اال�ستطالع ،الذي �أجراه املركز العربي
للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات من �أيار /مايو �إىل �أيلول� /سبتمرب  12 ،2015دولة عربية ،هي:
موريتانيا ،واملغرب ،واجلزائر ،وتون�س ،وم�رص ،وال�سودان ،وفل�سطني ،ولبنان ،والأردن،
والعراق ،وال�سعودية ،والكويت.156
•	�أعلن رئي�س الوزراء اليوناين الك�سي�س ت�سيربا�س � Alexis Tsiprasأن “كلمة فل�سطني
�ست�ستخدم بدل كلمة ال�سلطة الفل�سطينية يف كل وثائق الدولة اليونانية ،وهي ر�سالة ذات
طابع رمزي”.157
• و ّقعت احلكومتان الإ�رسائيلية والألبانية مذكرة �صداقة م�شرتكة واتفاقيتي تعاون ،مبنا�سبة
مرور � 25سنة على �إقامة العالقات الديبلوما�سية بينهما .و�شملت االتفاقيات مذكرة تعاون
بني امل�ست�شفيات الإ�رسائيلية والألبانية ،يف جمال ال�صحة والبحث الطبي ،واتفاقية حول
ت�شغيل �أزواج الديبلوما�سيني.158
الثالثاء2015/12/22 ،

• �ص ّوت الربملان اليوناين بالإجماع على قرار حمل �صفة “تو�صية” ،ل�صالح االعرتاف بدولة
فل�سطني ،وا�ستخدام ا�سم فل�سطني ر�سميا ً يف الوثائق اليونانية ،وذلك بح�ضور الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س ورئي�س الوزراء اليوناين �أليك�سي�س ت�سيربا�س.159
•	�أكدت قيادة القوى الوطنية والإ�سالمية يف ختام اجتماع لها يف غزة على �رضورة ت�صعيد
االنتفا�ضة يف كل مواقع التما�س واال�ستيطان واحلواجز الع�سكرية ،ودعت ال�ستمرار
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تخ�صي�ص يومي الثالثاء واجلمعة كفعاليات مركزية يف كل املناطق الفل�سطينية النطالق
“م�سريات الغ�ضب“ ،للت�أكيد على رف�ض جرائم العدوان واالحتالل .وطالبت القيادات بالتنفيذ
الفوري لقرارات املجل�س املركزي واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،وبالتخل�ص من كل
االتفاقيات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية مع االحتالل ،وفر�ض مقاطعة �شاملة وعزلة عليه.160
• قدم النائب بت�سلئيل �سموتريت�س  Bezalel Smotrichمن كتلة البيت اليهودي ،ومعه عدد
من نواب كتلته ومن حزب الليكود ،م�رشوع قانون يهدف �ضمنا ً منح اليهود “احلق” يف
ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى املبارك ،من خالل تعديل لقانون “احلفاظ على الأماكن املقد�سة”

املقرر يف الكني�ست منذ �سنة  .1967وين�ص التعديل على �إدخال عبارة ف�ضفا�ضة �إىل قانون
حماية الأماكن الدينية ملختلف الأديان ،ب�شكل يجعل “احلق” يف �أداء ال�صالة يف “�أي مكان و�أي
وقت” ،للجميع ولي�س فقط لأ�صحاب املكان املقد�س.161
• قال رئي�س الوزراء الرتكي �أحمد داود �أوغلو �إن “القول ب�أن تركيا ن�سيت �شعب غزة ،وبد�أت
بالتقرب من �إ�رسائيل متجاهلة دعم فل�سطني ،ادعاء باطل ،فنحن ال نن�سى غزة ،وفل�سطني،
والقد�س ،وامل�سجد الأق�صى حتى يف �أحالمنا ،فكيف يف املفاو�ضات” .و�أ�شار �أوغلو ،يف كلمة
له �أمام الكتلة النيابية حلزبه يف الربملان� ،أن “املفاو�ضات بني �أنقرة وتل �أبيب ت�سري ب�شكل
�إيجابي ،لكن دون �صدور نتيجة نهائية لتلك املفاو�ضات”.162
• رف�ضت وزارة اخلارجية الأمريكية دعوات لإغالق مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية يف
وا�شنطن �صدرت من م�رشعني يف الكوجنر�س ،منهم املر�شح اجلمهوري املحتمل للرئا�سة
تيد كروز  .Ted Cruzوكان امل�رشعون قد دعوا ،يف ر�سالة يف  ،2015/12/18وزير اخلارجية
الأمريكي جون كريي �إىل �إلغاء �إجراء ا�ستثنائي ي�سمح ببقاء مكتب املنظمة يف وا�شنطن
مفتوحاً .وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية �إليزابيث ترودو :Elizabeth Trudeau
“نعتقد �أن منظمة التحرير الفل�سطينية تتمتع بو�ضع �سليم ،و�سوف نعار�ض تلك امل�ساعي
الرامية لإغالق املكتب“.163
• قال الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية جون كريبي� ،إن حكومته على علم
مبا ن�سب لرئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س ب�ش�أن عزم ال�سلطة الفل�سطينية تغيري
جواز ال�سفر الفل�سطيني ليعك�س ت�صنيفه اجلديد “دولة فل�سطني” خالل عام .وقال كريبي:
“كما تعلمون ف�إننا ال نعرتف بدولة فل�سطني” ،والواليات املتحدة تعرتف بجواز �سفر ال�سلطة
الفل�سطينية ،ومتنح الت�أ�شريات عليه ويحق حلامليه دخول الواليات املتحدة ،ملمحا ً �إىل �أنه
ويف حال �أقدمت ال�سلطة الفل�سطينية على تغيري جواز ال�سفر ليعرب عن “دولة فل�سطني” ف�إن
الواليات املتحدة لن متنح ت�أ�شريات جلوازات ال�سفر املعنونة بـ“دولة فل�سطني”.164
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الأربعاء2015/12/23 ،

• ا�ست�شهد عي�سى ع�ساف وعنان �أبو حب�سة (كالهما  21عاماً) من خميم قلنديا ،مت�أثران
بجراحهما بعد �إطالق النار عليهما من قبل �رشطة االحتالل ،بعد �أن نفذا عملية طعن يف مدينة
القد�س املحتلة نتج عنها مقتل م�ستوطنني �إ�رسائيليني و�إ�صابة ثالث بجروح.165
•	�أكد النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �أحمد بحر� ،أن املجل�س يدعم �أي
مبادرة وطنية حقيقية تقدم لإنهاء �أزمة �إغالق معرب رفح الربي ،ولكن على �أ�سا�س مفاهيم
ال�رشاكة ،وبعيدا ً عن الإق�صاء والإحالل لأي طرف من الأطراف .وقال بحر� ،إن ا�ستمرار
�إغالق ال�سلطات امل�رصية ملعرب رفح “ينذر بكارثة �إن�سانية و�صحية وبيئية يف قطاع غزة”.166
•	�أعلن جهاز ال�شاباك الإ�رسائيلي عن متكنه ،بالتعاون مع اجلي�ش وال�رشطة الإ�رسائيلية ،من
اعتقال  25فل�سطينياً ،غالبيتهم طالب من جامعة القد�س يف �أبو دي�س ،بتهمة التخطيط لتنفيذ
عمليات تفجري وعمليات انتحارية �ض ّد �أهداف �إ�رسائيلية .وبح�سب اجلهاز ف�إن املجموعة
عملت بتوجيهات من ن�شطاء يف كتائب الق�سام يف غزة.167
•	�أ�صدرت وزارة الطاقة الإ�رسائيلية �أول ت�رصيح بت�صدير الغاز من “�إ�رسائيل” �إىل م�رص
بقيمة مليار دوالر .وي�سمح الت�رصيح بت�صدير خم�سة مليارات م 3من الغاز الطبيعي من
حقل تامار خالل �سبع �سنوات .و�ست�ص ّدر “�إ�رسائيل” هذا الغاز �إىل �رشكة دولفينو�س يف
م�رص.168
• بثت القناة العا�رشة الإ�رسائيلية م�شاهد حفل زفاف لن�شطاء يف اليمني املتطرف الإ�رسائيلي
ُتظهر ع�رشات الإرهابيني اليهود يف قاعة و�سط القد�س يحملون �سكاكني وبنادق وزجاجات
حارقة وم�سد�سات ،كما تظهر �أحد امل�شاركني يرفع �صورة للطفل علي دواب�شة ،الذي �أحرق
حتى املوت مع والديه على �أيدي م�ستوطنني يف قرية دوما ق�ضاء نابل�س ،وقيام �أحد الن�شطاء
بطعن ال�صورة ب�سكني ،يف ظ ّل هتافات حما�سية من قبل املحتفلني تدعو لالنتقام من العرب
والفل�سطينيني.169

• ح ّول البنك الدويل  22مليون دوالر لل�سلطة الفل�سطينية من �أموال ال�صندوق اال�ستئماين
للخطة الفل�سطينية للإ�صالح والتنمية ،الذي ميثل �آلية متعددة للمانحني يديرها البنك لدعم

املوازنة الفل�سطينية.170
• اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة م�رشوع قرار بعنوان “ال�سيادة الدائمة لل�شعب
الفل�سطيني يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ،مبا فيها القد�س ال�رشقية ،ولل�سكان العرب يف
اجلوالن ال�سوري املحتل على مواردهم الطبيعية” .و�صوتت  164دولة ل�صالح القرار ،بينما
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عار�ضته خم�س دول ،هي “�إ�رسائيل” ،والواليات املتحدة ،وكندا ،وميكرونيزيا ،وجزر
املار�شال ،فيما امتنعت ع�رش دول عن الت�صويت ،هي �أ�سرتاليا ،والكامريون،
وكوت ديفوار ،وهندورا�س ،وبابوا غينيا اجلديدة ،وباراغواي ،وجنوب ال�سودان ،وتوغو،
وتونغا ،وفانواتو.171
• ذكرت اللجنة الوطنية الفل�سطينية ملقاطعة “�إ�رسائيل”� ،أن �أكرث من  25مقاطعة وبلدية يف
�إ�سبانيا (مبا فيها �إقليمي كاتالونيا والبا�سك) �أعلنت عن تبنيها حلراك مقاطعة “�إ�رسائيل”.172
اخلمي�س2015/12/24 ،

• ا�ست�شهد ثالثة فل�سطينيني بر�صا�ص جنود �إ�رسائيليني يف ثالث عمليات منف�صلة ادعى
االحتالل خاللها �أن ال�شبان الثالثة حاولوا تنفيذ عمليات “ده�س وحماولة طعن” ،يف القد�س
واخلليل و�سلفيت� ،أ�سفرت عن �إ�صابة ثالثة جنود ،كما ا�ست�شهد فل�سطيني رابع يف مواجهات
مبخيم قلنديا قرب رام اهلل.173
• اتهم رئي�س “اللجنة ال�شعبية ملواجهة احل�صار” النائب يف املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
جمال اخل�رضي االحتالل الإ�رسائيلي ب�أنه ي�سعى �إىل �إطالة �أمد احل�صار على غزة وجعله
واقعا ً وحالة طبيعية ،وهذا �أمر خطري يجب العمل فل�سطينيا ً وعربيا ً ودوليا ً لإنهائه.174
رصح املتحدث با�سم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�سطيني �إياد البزم ب�أن اجلي�ش
•� ّ
امل�رصي قتل فل�سطينيا ً �أعزالً على احلدود اجلنوبية للقطاع ،و�أن اجلي�ش امل�رصي يحتجز
جثمانه .و�أ�ضاف البزم �أن وزارة الداخلية ُتري حتقيقاتها وات�صاالتها للوقوف على
تفا�صيل احلادث.175
• دعا الأمني العام حلركة اجلهاد الإ�سالمي رم�ضان عبد اهلل حركة فتح ،باعتبارها حزب
ال�سلطة الفل�سطينية ،لأن حت�سم ال�سلطة �أمرها وتعلن االنحياز لالنتفا�ضة كما فعل الرئي�س
الراحل يا�رس عرفات وانحاز النتفا�ضة الأق�صى .وقال عبد اهلل �إن �شعار ال�سلطة اليوم
يتمثل يف “اتركونا على ما نحن عليه ،وال �شيء �أف�ضل من �أي �شيء” ،داعيا ً حركة فتح لدعم
االنتفا�ضة ،ووقف التن�سيق الأمني ،و�إعالن ف�شل خيار الت�سوية .كما دعا ل�صياغة جديدة
تعتمد املقاومة امل�سلحة ال�سرتداد احلقوق وحترير الأر�ض ،و�إىل االبتعاد “عن � ّأي م�صالح
حزبية �ضيقة ،و�أن نعمل جاهدين لإنهاء االنق�سام”.176
• ك�شف �سامي خاطر ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،تفا�صيل زيارة وفد احلركة
للعا�صمة الرتكية �أنقرة ،م�شريا ً �إىل �أنها قدمت املطالب الفل�سطينية �إىل القيادة الرتكية ،واطلعت
على طبيعة التطورات يف هذا املو�ضوع .وقال خاطر �إن الزيارة متت بناء على رغبة القيادة
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الرتكية لإطالع حركة حما�س على �أجواء املباحثات التي جتري بني �أنقرة وكيان االحتالل.
و�أ�ضاف خاطر �أن الأتراك �أو�ضحوا �أن الكيان بادر يف االت�صال بهم ال�ستئناف املباحثات التي
توقفت يف �آب� /أغ�سط�س  ،2013و�أن ما يجري بني الطرفني ،هي بداية مباحثات ولي�س اتفاقا ً
نهائيا ً بينهما .كما ك�شف خاطر عن وجود م�ساع وات�صاالت جتريها �أطراف �أوروبية من �أجل
البحث عن ف ّك احل�صار ،و�إعادة الإعمار ،وتلبية احتياجات قطاع غزة.177
•	�أظهرت �إح�صائية� ،أجراها مركز القد�س بعد  85يوما ً من عمر انتفا�ضة القد�س ،وقوع نحو
 203عمليات وحماوالت ،توزعت على نحو  72عملية �إطالق نار ،ونحو  71عملية طعن،
و  41حماولة ،ونحو  19عملية ده�س .و �أ�شار املركز �إىل �أن العمليات �أوقعت  24قتيالً
�إ�رسائيلياً ،منهم ثالثة بنريان ال�رشطة الإ�رسائيلية ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صابة نحو � 342إ�رسائيليا ً
بجروح خمتلفة.178
• �صادقت الكني�ست بالقراءتني الثانية والثالثة على م�رشوع قانون قدمه ع�ضو
كتلة البيت اليهودي بت�سلئيل �سموتريت�س لتنظيم مكانة ق�سم اال�ستيطان التابع للمنظمة
ال�صهيونية.179
• قبلت حمكمة االحتالل ،التي تنظر بجرمية قتل وحرق الفتى املقد�سي حممد �أبو خ�ضري،
تقدمي املتهم الرئي�سي يف تنفيذ اجلرمية ،لتقرير طبي يدعي فيه �أنه يعاين من ا�ضطرابات
نف�سية وعقلية .و�أو�ضح مهند جبارة ،حمامي عائلة ال�شهيد �أبو خ�ضري� ،أن املحكمة قبلت
النظر يف م�ضمون هذا التقرير ،و�ست�ستمع ل�شهادة الطبيب النف�سي يف اجلل�سة املقرر عقدها
يف .1802016/1/20
• قال املتحدث با�سم وزارة الهجرة الإ�رسائيلية �إن نحو ثمانية �آالف يهودي من فرن�سا و�صلوا
�إىل “�إ�رسائيل” خالل �سنة  ،2015وقال املتحدث �إنه “رقم قيا�سي تاريخي” .وبذلك تكون
هجرة اليهود من فرن�سا �إىل “�إ�رسائيل” قد ارتفعت يف �سنة  2015بن�سبة  ،%10مقارنة مع
�سنة  ،2014وفقا ً للوكالة اليهودية.181
اجلمعة2015/12/25 ،

•	�أعدم جنود االحتالل مهدية حماد ( 40عاماً) عند املدخل الغربي لبلدة �سلواد �رشق رام اهلل ،بزعم
حماولتها تنفيذ عملية ده�س ،فيما �أكدت م�صادر �أن ال�شهيدة تعر�ضت لوابل من الر�صا�ص
احلي قبل و�صولها ملوقع متركز اجلنود .كما ا�ست�شهد هاين وهدان ( 22عاماً) �إثر �إ�صابته
بر�صا�صة يف الر�أ�س خالل مواجهات اندلعت قرب موقع ناحل عوز الع�سكري �رشق حي
ال�شجاعية يف قطاع غزة.182
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دانت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفل�سطينية يف قطاع غزة قتل جنود م�رصيني ل�شاب
فل�سطيني ُيعاين ا�ضطرابات نف�سية وعقلية ،بعد جتاوزه احلدود البحرية الفل�سطينية
امل�رصية ب�أمتار قليلة غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة ،يف  .2015/12/24ودعا املتحدث
با�سم وزارة الداخلية �إياد البزم ،ال�سلطات امل�رصية لفتح حتقيق عاجل ،وحماكمة ال�ضباط
واجلنود امل�س�ؤولني عن هذه اجلرمية.183
قام جهاز �أمن الرئا�سة الفل�سطيني بقمع م�سرية للقوى والف�صائل الفل�سطينية يف رام اهلل،
ومنعها من الو�صول ملحيط م�ستعمرة بيت �إيل واال�شتباك مع االحتالل .و�أكدت ف�صائل من
منظمة التحرير �إقدام �أجهزة �أمن ال�سلطة الفل�سطينية على التعر�ض للم�سرية ،التي �شارك
ّ
�صف عري�ض من القيادات الوطنية ،واملجتمعية ،والن�سائية.184
فيها
قال رئي�س الدائرة ال�سيا�سية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية اجلرنال عامو�س جلعاد ،يف مقابلة
�صحفية مع �صحيفة ماكور ري�شون الإ�رسائيلية� ،إن “العالقات االقت�صادية بني �إ�رسائيل
وتركيا معقولة” ،بينما العالقات الأمنية بني الدولتني احلليفتني ال�سابقتني ّ
مت “حموها”.185
بلغ عدد اليهود الذين هاجروا يف �سنة � 2015إىل “�إ�رسائيل” نحو � 30ألفا ً مقابل  26,500يف
�سنة  .2014وو�صل غالبية املهاجرين من فرن�سا و�أوكرانيا.186
قالت احلكومة املاليزية �إنها وافقت على ان�سحاب متز َ
جلني �إ�رسائيليَني اثنني من بطولة
العامل لل�شباب يف ال�رشاع (�إي�ساف)  ،ISAF Youth Sailing World Championshipالتي
تبد�أ فعاليتها يف  .2015/12/27وقال وزير ال�شباب والريا�ضة املاليزي خريي جمال الدين
� Khairy Jamaluddinإن ماليزيا ال تقيم عالقات ديبلوما�سية مع “�إ�رسائيل”.187

ال�سبت2015/12/26 ،

•	�أعدمت قوات االحتالل الإ�رسائيلي م�صعب الغزايل ( 26عاماً) عند �أ�سوار البلدة القدمية يف
�رشقي القد�س ،بعد �أن زعمت �أنه حاول طعن �أفراد من ال�رشطة الإ�رسائيلية .كما �أعدمت ماهر
جابي ( 56عاماً) على حاجز حوارة جنوب نابل�س ،بزعم حماولته ده�س جنود االحتالل على
احلاجز.188
• قال وزير الدفاع الإ�رسائيلي مو�شيه يعلون �إن الإرهاب اليهودي يلقى دعما ً من �سيا�سيني
ميينيني وحاخامات ،و�أن هذا يتطلب حتقيقا ً وا�سعاً .و�أ�شار يعلون ،يف حديث للقناة العربية
الثانية� ،إىل �أن الهجوم �ض ّد عائلة دواب�شة كان الأخطر على الإطالق ،زاعما ً �أنهم اتخذوا تدابري
�صارمة ملنع مزيد من الهجمات.189
• نقل موقع واال العربي عن حاييم يلني  Haim Jelinع�ضو الكني�ست عن حزب ي�ش عتيد
(يوجد م�ستقبل) قوله“ :مطالب تركيا املتمثلة يف نقل غري حمدود الحتياجات غزة وحرية
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العمل فيها ،يتطلب تفكيك ونزع �سالح حما�س و�ضمان الو�صول التفاق �سيا�سي واقت�صادي
ي�ضمن �أمن �إ�رسائيل ملدة طويلة” .و�أ�ضاف يلني“ :امل�صاحلة مع تركيا ال ميكن �أن ت�سمح
با�ستمرار ت�آكل قوة الردع �ض ّد حما�س يف غزة” ،داعيا ً لإيجاد “�سيا�سة �إ�رسائيلية ثابتة” جتاه
غزة.190
• نا�شد الأ�رسى املح ّررون من ال�سجون الإ�رسائيلية ،يف ر�سالة قاموا بتوجيهها لرئي�س ال�سلطة
حممود عبا�س� ،إ�صدار �أمر رئا�سي ب�رصف رواتبهم امل�ستحقة واملقطوعة بقرار من وزارة
املالية الفل�سطينية منذ �سنوات“ ،دون م�سوغ �رشعي �أو قانوين”.191

•	�أطلق نا�شطون فل�سطينيون ها�شتاغ #لي�ش_قتلوه على ال�شبكات االجتماعية تفاعالً مع مقطع
فيديو بثته قناة اجلزيرة ،ويظهر �إطالق جنود م�رصيني النار على ال�شاب الفل�سطيني �إ�سحق
ح�سان الذي يعاين ا�ضطرابات نف�سية وعقلية.192

• ك�شف م�صدر مطلع يف وزارة الزراعة الأردنية عن ت�صدير  4,516طنا ً من ثمار الزيتون �إىل
“�إ�رسائيل” من بداية املو�سم يف �سنة  ،2015م�ؤكدا ً �أن الت�صدير يتم من خالل جتار و�سطاء.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن وزارة الزراعة �سمحت بت�صدير �سبعة �آالف طن من ثمار الزيتون
لـ“�إ�رسائيل” ودول اخلليج ،وغريها من الدول التي ت�ستقبل كميات من ثمار الزيتون
املحلية.193
• هدد زعيم تنظيم الدولة الإ�سالمية �أبو بكر البغدادي مبهاجمة “�إ�رسائيل” ،وحتدث البغدادي،
يف ت�سجيل �صوتي ،للمرة الأوىل يف خطاباته ،عن حترير فل�سطني ومهاجمة “�إ�رسائيل”،
قائالً �إننا “مل نن�س فل�سطني يوماً ،وقريبا ً ب�إذن اهلل ت�سمعون دبيب املجاهدين وحتا�رصكم

طالئعهم ،يف يوم ترونه بعيدا ً ونراه قريبا ً” .وتابع خماطبا ً “اليهود” ب�أن التنظيم يقرتب
“يوما ً بعد يوم من فل�سطني ،و�إن ح�سابكم ع�سري ،لن تهن�أوا بفل�سطني ،ولن تكون داركم
و�أر�ضكم ،و�ستكون فل�سطني مقربة لكم ،وما جمعكم اهلل فيها �إال ليقتلكم امل�سلمون”.194
الأحد2015/12/27 ،

•	�أعدمت قوات االحتالل الإ�رسائيلي �شابني فل�سطينيني ،بذريعة حماولتهما طعن جنود
�إ�رسائيليني و�سط بلدة حوارة جنوب نابل�س.195
•	�أكد نائب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س �إ�سماعيل هنية� ،أن املقاومة يف غزة باتت
�أقوى �أ�ضعافا ً مما كانت عليه يف معركة “الع�صف امل�أكول” .وقال هنية ،خالل مهرجان �أقامته
ال�رشطة يف غزة� ،أعتقد �أن املقاومة بال�ضفة يف �سنة � 2016سوف ت�صل �إىل م�ستوى يقرتب من

م�ستوى املقاومة يف غزة ،و�أ�ضاف�“ :إذا فكر العدو يف االعتداء على غزة ف�سوف يدفع ثمنا ً
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�أبهظ بكثري من الذي دفعه يف الع�صف امل�أكول ،و�إن القائد ال�سيا�سي ال�صهيوين الذي �سي�أخذ
قرار احلرب �سيدفع ثمنه م�ستقبله ال�سيا�سي”.196
• رف�ض �صائب عريقات �أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ادعاءات “�إ�رسائيل” ب�أنه
اقرتح يف اجتماعات عقدت يف ع ّمان والقاهرة مع اجلانب الإ�رسائيلي �إجراء “مفاو�ضات
�رسية” .وحتدث يف الوقت ذاته عن وجود خمطط ي�شمل “�إعادة ت�شكيل احلدود” ملنطقة
ال�رشق الأو�سط .وقال عريقات �إن القيادة الفل�سطينية �ستجتمع مطلع �سنة  2016لـ“اتخاذ
القرار النهائي لتحديد العالقات مع �إ�رسائيل”.197
• طالب النائب الثاين لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ح�سن خري�شة ال�سلطة الفل�سطينية
بالكف عن خداع ال�شعب الفل�سطيني ،وبوقف مفاو�ضاتها مع الإ�رسائيليني ،التي قال عنها
�أنها “و�أد النتفا�ضة ال�شعب الفل�سطيني”.198
• �أبدت وزارة املالية يف غزة ا�ستعدادها �إر�سال �إيرادات القطاع �إىل وزارة املالية يف حكومة
التوافق الفل�سطيني ،لكن ب�رشط �ضمان �رصف رواتب املوظفني بغزة وامل�رصوفات
الت�شغيلية للوزارات.199
• قال عزام الأحمد ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح� ،إن م�رص و�سلطاتها بريئة من ا�ستمرار
�إغالق معرب رفح ،حممالً حركة حما�س م�س�ؤولية “ا�ستمرار غلق املعرب ومعاناة �أهلنا يف غزة”.
وقال الأحمد� ،إن معرب رفح هو �ش�أن احلكومة ،ولي�س �ش�أن ف�صائل �أو حركات ،مو�ضحا ً
�أن “جتزئة خطوات �إنهاء االنق�سام ال تعني �إنهاء االنق�سام بل تعني �أنه �إدارة لالنق�سام“.
و�أ�ضاف� :إن موقف حركة فتح وا�ضح وهو مع �إنهاء االنق�سام ولي�س مع �إدارته.200
• رف�ض رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو �أي مقارنة بني “الإرهاب اليهودي”

و“الإرهاب العربي” ،بداعي �أنه بينما تندد “�إ�رسائيل” بالإرهاب اليهودي ف�إن العرب
ميجدون “الإرهاب العربي” ،و�أنه “خالفا ً للإرهاب اليهودي الذي يح�صل بحجم حمدود،
ّ
ف�إن الإرهاب العربي يهاجمنا بال انقطاع ،وهو بحجم �أكرب بكثري” .وتابع نتنياهو �أنه بينما
احلكومة يف “�إ�رسائيل” تعار�ض الإرهاب اليهودي ،ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية تطلق �أ�سماء
الإرهابيني على امليادين وال�شوارع تكرميا ً لهم.201
• �أقرت اللجنة الوزارية ل�ش�ؤون الت�رشيع الإ�رسائيلي م�رشوع “قانون اجلمعيات” ،الذي قدمته
وزيرة العدل �إيليت �شاكيد ،والذي ُيرغم اجلمعيات التي ي�شكل الدعم املايل الأجنبي �أكرث
من ن�صف موازنتها ،على الت�رصيح الر�سمي عن م�صادر التمويل ،و�أن ي�ضع نا�شطو هذه
اجلمعيات �شارات تعريف ب�أ�سمائهم و�أ�سماء اجلمعيات التي ين�شطون فيها على �صدورهم
خالل دخولهم الكني�ست.202
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• �أعلنت وزارة الدفاع الإ�رسائيلية عن �إقالة يائري راماتي  ،Yair Ramatiرئي�س �إدارة حوما
( Homaاحلائط الدفاعي) ،الهيئة امل�س�ؤولة عن تطوير منظومات اعرتا�ض ال�صواريخ:
حيت�س ،والع�صا ال�سحرية ،والقبة احلديدية ،وذلك يف �أعقاب خمالفة �أمنية خطرية خا�صة
ب�أمن املعلومات ،حيث احتفظ يف حا�سوبه ال�شخ�صي مبواد �رسية جداً ،خالفا ً لتعليمات
امل�س�ؤول عن الأمن يف وزارة الدفاع.203
•	�أعلنت يف بلدة جدعونة� ،شمال فل�سطني املحتلة �سنة  ،1948مرا�سم الإعالن عن �إقامة �أول لواء
للكوماندوز يف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،و�سي�ضم �أربع وحدات ع�سكرية منتخبة� :إيغوز Egoz
من لواء جوالين  ،Golaniورميون  Rimonمن لواء جفعاتي  ،Givatiوماجالن  Maglanمن
الكتيبة  ،98ودوفدوفان  Duvdevanمن كتيبة ال�ضفة .و�سيتوىل قيادة اللواء اجلديد العقيد
دافيد زيني  David Ziniالقائد ال�سابق لوحدة �إيغوز ،و�سيخ�ضع للكتيبة  98بقيادة العميد
�أوري جوردين .204Uri Gordin
• طلبت احلكومة ال�سورية من قادة الف�صائل الفل�سطينية املعار�ضة ،با�ستثناء حركة حما�س،
ت�شكيل قوات م�شرتكة لـ“ملء الفراغ” بعد ان�سحاب عنا�رص داع�ش من “مثلث اجلنوب“
الدم�شقي ،الذي ي�ضم خميم الريموك ،واحلجر الأ�سود ،والت�ضامن.205
الإثنني2015/12/28 ،
•

•

•

•

ك�شفت حركة ال�سالم الآن الإ�رسائيلية النقاب عن �أن وزارة الإ�سكان الإ�رسائيلية تعمل على
خطط لإقامة  55,548وحدة ا�ستيطانية جديدة يف ال�ضفة الغربية ،من بينها  8,372وحدة يف
امل�رشوع اال�ستيطاين �إي � ،1رشقي القد�س ،ال�ستيعاب ربع مليون م�ستوطن جديد يف املناطق
املحتلة �سنة .2061967
دعا �أحمد بحر ،النائب الأول لرئي�س املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،ال�سلطات امل�رصية
لالعتذار للفل�سطينيني وتغيري ما و�صفها بـ“�سيا�ستها العدائية” جتاه قطاع غزة ،وذلك بعد
قيام الأمن امل�رصي ب�إطالق النار جتاه ال�شاب الفل�سطيني الأعزل �إ�سحق ح�سان على احلدود
الفل�سطينية  -امل�رصية .وطالب بحر بت�شكيل جلنة حتقيق فل�سطينية  -م�رصية م�شرتكة
للوقوف على الأ�سباب واخللفيات التي دفعت الأمن امل�رصي الرتكاب اجلرمية.207
قال حممد ا�شتية ،ع�ضو اللجنة املركزية حلركة فتح� ،إن املفاو�ضات الفل�سطينية  -الإ�رسائيلية
يف �شكلها القدمي انتهت ،و“�سواء كانت �رسية �أم علنية ،ال يوجد �أي �أفق لأي مفاو�ضات
فل�سطينية مع هذه احلكومة ،لأنها ال ت�ؤمن بحل الدولتني”.208
قال الناطق با�سم حركة حما�س �سامي �أبو زهري �إن ت�رصيحات �أمني �رس اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير �صائب عريقات حول التقائه عدة مرات �رسا ً مع نائب رئي�س حكومة االحتالل
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�سيلفان �شالوم دليل على عدم م�صداقية ال�سلطة .و�أكد �أبو زهري ،يف ت�رصيح �صحفي� ،أن
ال�سلطة ما زالت تراوغ وتخفي حقيقة مواقفها وات�صاالتها عن ال�شعب الفل�سطيني.209
• ر�أت اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف اعرتاف قيادات و�صفتها بـ“املتنفذة” يف ال�سلطة
الفل�سطينية بعقد لقاءات مع م�س�ؤولني �إ�رسائيليني“ ،طعنة غادرة يف خا�رصة ال�شعب
الفل�سطيني” .وقالت اجلبهة �إن ا�ستمرار هذه اللقاءات �إ�ساءة لن�ضاالت الفل�سطينيني ،ولدماء
ال�شهداء وت�ضحياتهم التي مل تتوقف ،وت�ش ّكل ا�ستهتارا ً بحالة الإجماع الوطني الراف�ضة
لهذا اخليار العقيم.210
• قال مو�سى �أبو مرزوق ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س ،يف ت�رصيحات و�صلت “بوابة
الأهرام”� ،إن ملف عالقة احلركة بجماعة الإخوان امل�سلمون لي�س من �ضمن عنا�رص الأزمة
مع النظام يف م�رص ،و�أنها “�صفحة ّ
مت �إغالقها” ،وا�صفا ً احلديث عن �إ�شكالية العالقة بني م�رص
والإخوان وحما�س بـ“الأوهام” ،ومتهما ً عنا�رص ،مل يذكرها ،باال�ستفادة من هذا امللف.211
• قال اجلرنال عامو�س جلعاد ،رئي�س الدائرة ال�سيا�سية والأمنية يف وزارة الدفاع الإ�رسائيلية،
يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة ماكور ري�شون� ،إن الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي ،من
خالل عزل الرئي�س حممد مر�سي ،منع جماعة الإخوان امل�سلمني من تنفيذ خمطط لتغيري
املعادالت الإقليمية ب�شكل جذري ،مبا كان �سينعك�س �سلبا ً على “�إ�رسائيل” والغرب .وقال
جلعاد �إن هناك تعاونا ً م�رصيا ً �إ�رسائيليا ً يف احلرب على حركة حما�س ب�صفتها “جزءا ً ال
يتجز�أ من جماعة الإخوان امل�سلمني” ،متهما ً احلركة ب�أنها تهدد الأمن لكل من “�إ�رسائيل”
وم�رص ،وم�شريا ً �إىل �أن نظام احلكم امل�رصي احلايل يرى يف حركة حما�س “عدوا ً وم�صدر
تهديد كبري”.212
• قال مدير عام وزارة اخلارجية الإ�رسائيلي دوري جولد ،يف لقاء خا�ص مع موقع �إيالف،
�إن “العالقات الإ�رسائيلية امل�رصية قوية ومتينة ،و�إن امل�صالح امل�شرتكة �أقوى من نقاط
اخلالف ...ونحن نرى م�رص ال�سي�سي حتاول �أن حتافظ وتكر�س اال�ستقرار الداخلي �أوالً،
و�أن تكون جزءا ً من اال�ستقرار يف املنطقة”.213
• قال غادي �آيزنكوت ،رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�رسائيلي ،ردا ً على تهديدات الأمني العام
حلزب اهلل ح�سن ن�رص اهلل“ ،يعلم �أعدا�ؤنا متام العلم �أنهم �سيتحملون النتائج اخلطرية لأي
حماولة �سيقومون بها لزعزعة �أمن �إ�رسائيل”.214
•	�أو�ضحت درا�سة �إح�صائية �أعدها مركز القد�س لدرا�سات ال�ش�أن الإ�رسائيلي والفل�سطيني،
�أن عدد �شهداء انتفا�ضة القد�س ارتفع �إىل � 142شهيداً ،منهم  27طفالً (بن�سبة ،)%21
و � 12شهيدة (بن�سبة  ،)%8و� 45شهيدا ً دون الع�رشين (بن�سبة .215)%40
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•	�أ�صدرت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين تقريرا ً عن حاالت االعتقال خالل �سنة ،2015
وقالت �إن ن�سبة االعتقاالت يف تزايد واطراد منذ خم�س �سنوات ،و�أن غالبية املعتقلني هم من
الأطفال .وجاء يف التقرير �أن �سلطات االحتالل اعتقلت  6,830فل�سطينيا ً خالل �سنة ،2015
و�أن جميع من م ّروا بتجربة االعتقال تعر�ضوا ل�شكل �أو �أكرث من �أ�شكال التعذيب اجل�سدي �أو
النف�سي.216
• قال ال�شيخ رائد �صالح ،رئي�س احلركة الإ�سالمية يف الداخل الفل�سطيني“ :ا�ستلمت،
علي دخول القد�س املباركة ملدة �ستة �أ�شهر ،حتى
اليوم� ،أمرا ً ع�سكريا ً �إ�رسائيلياً ،يحظر ّ
 .”2016/6/24و�أ�ضاف �صالح “�إىل جانب ذلك �أنا ممنوع من االقرتاب على بعد 150م ،من
القد�س القدمية ،وامل�سجد الأق�صى املبارك ،منذ عام  2007حتى الآن ،وممنوع كذلك من
ال�سفر �إىل اخلارج”.217
الثالثاء2015/12/29 ،

•	�أعلنت ال�سلطات الإ�رسائيلية عن م�صادرتها نحو  500دومن ( 0.5كم ) من الأرا�ضي
جنوبي مدينة نابل�س ،فيما ر�صد تقرير ملنظمة التحرير الفل�سطينية قيام �سلطات
الفل�سطينية
ّ
االحتالل “به ّدم نحو  247منزالً ،ونحو  231من�ش�أة خمتلفة ،يف كافة حمافظات ال�ضفة الغربية
املحتلة ،خالل العام احلايل [.218”]2015
• قال بيان با�سم احلكومة الفل�سطينية �إنها ترحب باالقرتاح الذي تقدمت به الف�صائل
الفل�سطينية �إىل رئي�س الوزراء حلل �أزمة معرب رفح.219
•	�أعلنت كتائب الق�سام عن �أ�سماء عدد من ال�شهداء الذين �شاركوا يف احتجاز اجلندي الإ�رسائيلي
جلعاد �شاليط طوال فرتة �أ�رسه ،وهم� :سامي احلمايدة ،وعبد اهلل علي لبد ،وخالد �أبو بكرة،
وحممد ر�شيد داود ،وعبد الرحمن املبا�رش.220
• حددت املحكمة الإ�رسائيلية العليا  2016/2/15موعدا ً لدخول رئي�س احلكومة ال�سابق �إيهود
�أوملرت ال�سجن الفعلي ملدة � 18شهراً ،بعد �إدانته بتلقي ر�شوة مالية مببلغ � 15ألف دوالر؛
ليكون �أول رئي�س حكومة �إ�رسائيلي يحكم عليه بال�سجن.221
• بينت تقارير �إ�رسائيلية �أن عدد املهاجرين اليهود من دول االحتاد ال�سوفييتي �سابقا ً �إىل
“�إ�رسائيل” قد �سجل رقما ً قيا�سيا ً يف �سنة  ،2015و�أن عددهم و�صل �إىل ن�صف املهاجرين
اليهود من كافة �أنحاء العامل �إىل “�إ�رسائيل” ،حيث و�صل نحو � 15ألف مهاجر رو�سي ،وهو
العدد الأكرب منذ ع�رش �سنوات.222
•	�أكدت وزارة اخلارجية الرو�سية تطابق مواقف مو�سكو ووا�شنطن حول قائمة التنظيمات
الإرهابية ،غري �أن اخلارجية الرو�سية �أكدت �أن اجلانب الرو�سي يرف�ض احلديث عن �إدراج
2
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حزب اهلل وحما�س �ضمن القائمة .وقال غينادي غاتيلوف  ،Gennady Gatilovنائب وزير
اخلارجية الرو�سي“ ،تتطابق �آرا�ؤنا حول التنظيمات الإرهابية الأ�سا�سية ،وهي داع�ش،
والقاعدة ،وجبهة الن�رصة” .و�أ�ضاف قائالً“ :فيما يخ�ص حزب اهلل وحما�س ،فنحن نرف�ض
حتى احلديث عنهما مع الأمريكيني”.223
الأربعاء2015/12/30 ،

• قال القيادي يف حركة حما�س م�شري امل�رصي �إن “ع�رشات الآالف من رجال الق�سام يعملون
ليل نهار فوق الأر�ض وحتتها للإعداد بكل قوة للمعركة القادمة مع العدو“ ،وتابع قائالً�“ :أي
معركة يريدها الق�سام �ستكون يف قلب تل �أبيب ،وحيفا ،ويافا ،و�صفد ,تزلزل كيان العدو“.224
• �أعلنت ال�رشطة الفل�سطينية يف قطاع غزة منع �إقامة احتفاالت بر�أ�س ال�سنة اجلديدة يف املطاعم
والفنادق واملقاهي ،للحفاظ على “القيم والتقاليد الدينية” ،وت�ضامنا ً مع “ال�شهداء” يف
“انتفا�ضة القد�س”.225
• قال �سفري دولة فل�سطني لدى بلغاريا �أحمد املذبوح ،لدى ا�ستقباله وفدا ً من �أبناء اجلالية
الفل�سطينية يف مقر ال�سفارة� ،إن طلب “�إ�رسائيل” من ال�سلطات الق�ضائية البلغارية ت�سليم
الفل�سطيني عمر نايف ح�سن زايد ي�ستند �إىل مغالطات مق�صودة —وتتهم “�إ�رسائيل” زايد
ب�أنه فار من العدالة— م�ؤكدا ً �أن ادعاءات “�إ�رسائيل” غري �صحيحة ،لأن ق�ضية زايد لي�ست
جنائية بل ق�ضية مقاومة لالحتالل ،عدا عن كونه ع�ضوا ً يف �إحدى التنظيمات الفل�سطينية.226
• قال رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية بنيامني نتنياهو ،يف افتتاح جل�سة احلكومة“ ،نقول ملن
يحاول اقتالعنا من احلرم الإبراهيمي� ،إننا هنا منذ � 4آالف �سنة و�سنظل هنا للأبد ،ولن
تتمكنوا من اقتالعنا”.227
• دعا احلاخام الإ�رسائيلي بينت�س كوبت�شني � Bentzi Gopsteinإىل حرق امل�ساجد والكنائ�س يف
مدينة القد�س املحتلة لتقوي�ض حركة غري اليهود يف املدينة ،وقال ،يف لقاء مع القناة الإ�رسائيلية
الثانية�“ ،إن الوجود امل�سيحي يف القد�س غري مرحب به ،وهذا ما يجب �أن ترتجمه ممار�ساتنا
و�أفعالنا” ،زاعما ً �أن امل�سيحية “�رضب من �رضوب الوثنية” ،وهو ما يوجب حماربتها،
وو�ضع العراقيل �أمام انت�شارها يف القد�س ،و�أمام املمار�سات الدينية املتعلقة بها يف املدينة.228
• خل�ص تقرير �سنوي �أ�صدره مركز �أبحاث الأرا�ضي التابع جلمعية الدرا�سات العربية� ،إىل
�أن الربع الأخري من �سنة  2015كان الأكرث م�أ�ساوية على الفل�سطينيني .وتظهر املعطيات
�أن م�ساحة الأرا�ضي التي �أعلن االحتالل م�صادرتها طوال �سنة  2015بلغت  6,386دومنا ً
وبي املركز �أن االحتالل اقتلع �أكرث من � 18ألف �شجرة ،من بينها �أكرث من
(حوايل  6.4كمّ .)2
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اليوميات الفل�سطينية
� 13ألف �شجرة زيتون ،بع�ضها يقدر عمره مبئات ال�سنني ،وم�شريا ً �إىل �أن م�ساحة الأرا�ضي
املعتدى عليها بالتجريف والتدمري بلغت  6,569دومنا ً (حوايل  6.6كم .)2وذكر املركز �أن عدد
امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية بلغ  219م�ستوطنة� ،إ�ضافة �إىل بناء  279ب�ؤرة ا�ستيطانية،
ونحو  1,300وحدة ا�ستيطانية حتت الإن�شاء.229
• اختربت الهند بنجاح �صاروخ �أر�ض جو باراك � 8أو  Barak 8بعيد املدى ،والذي ميكنه
الت�صدي للتهديدات اجلوية .وقالت وزارة الدفاع الهندية ،يف بيان لها� ،إن ال�سفينة احلربية
�آي �أن �أ�س كولكتا  INS Kolkataنفذت جتربة �إطالق نظام ال�صواريخ الذي تعاونت الهند
و“�إ�رسائيل” على تطويره.230
اخلمي�س2015/12/31 ،

• ا�ست�شهد الفل�سطيني ح�سن بزور ( 22عاماً) ،وزعم اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن ال�شاب قدم
ب�سيارته لي�صدم جمموعة من اجلنود الإ�رسائيليني الذين كانوا قرب حوارة جنوب نابل�س،
ف�أ�صاب جنديا ً.231
• قالت غرفة جتارة و�صناعة حمافظة غزة �إن قطاع غزة لي�س على حافة االنهيار فح�سب؛ بل
دخل مرحلة املوت ال�رسيري وقد �أ�صبح منوذجا ً لأكرب �سجن بالعامل .وحذر مدير العالقات
العامة والإعالم بالغرفة التجارية ماهر الطباع ،يف تقرير ،من �أن االنفجار قادم ال حمالة ،يف
ظ ّل توقف الإعمار ،و�إغالق املعابر ،و�أزمات املياه والكهرباء ،واحل�صار ،وعدم التنمية .وقال
الطباع �إن �سنة � 2015شهدت ارتفاعا ً يف معدالت البطالة يف قطاع غزة ،م�سجلة  %42.7يف
الربع الثالث من ال�سنة ،وجتاوز عدد العاطلني عن العمل الـ � 200ألف �شخ�ص.232
• قال الناطق با�سم وزارة ال�صحة الفل�سطينية يف غزة �أ�رشف القدرة “�إن معرب رفح الربي بني
مما �سمح لعدد ب�سيط جدا ً
م�رص وقطاع غزة مل يفتح خالل العام � 2015سوى  21يوما ً فقطّ ،
من املر�ضى من الو�صول �إىل امل�شايف التخ�ص�صية يف جمهورية م�رص العربية”.233
• قال النائب عن حزب البيت اليهودي الإ�رسائيلي بت�سلئيل �سموتريت�س ،خالل نقا�ش برملاين
حول م�رشوع قانون “�أ�صحاب ملكية الأرا�ضي املنقولة” ،والذي �صادق عليه الكني�ست
بالقراءة التمهيدية“ ،ال يوجد ومل يكن هنا �شعب فل�سطيني ،عليكم الفهم ب�أننا ال نريد فقط
�إلغاء اتفاقيات �أو�سلو ،و�إمنا فر�ض قانون و�سيادة الدولة وال�شعب اليهودي يف ال�ضفة
وغزة” .و�أ�ضاف �سموتريت�س قائالً“ :نحن �سن�ضم املناطق �سواء �شئتم �أم �أبيتم؛ فهذه �أر�ض
�إ�رسائيل لنا ،لقد منحنا �إياها اهلل ،نحن �سن�ضم كل �أجزاء الوطن �إىل �أر�ض �إ�رسائيل”.234
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