
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 شهيدان في مخيم العروب وقطنة.. وثالث من جنين على حاجز زعترة
 حماس لم نتلقى مقترحًا مصريًا لفتح معبر رفح

 لفلسطينية"الكابينيت" يناقش سيناريو انهيار السلطة اهآرتس: 
 جدل حول زيارة بطريرك األقباط للقدس للمرة األولى منذ عقود

 "دحالن يدعو لوقف التنسيق األمني مع االحتالل ويتهم حماس أنها تتعاون مع "إسرائيل

تفتتح ممثلية  "إسرائيل: ""هآرتس"
 دبلوماسية رسمية في أبو ظبي

 
 4... ص 

 3765 27/11/2015الجمعة 



 
 
 
 

 

 2 ص                                              3765 العدد:        27/11/2015الجمعة  التاريخ: 
  

  :أخبار الزيتونة
 5 : تركيا والقضية الفلسطينية بعد االنتخابات البرلمانيةلمركز الزيتونةر استراتيجي تقدي  2.

 
  السلطة:

 5 الموقعة معهاغير قادرين وحدنا على تطبيق االتفاقيات عباس: ممارسات "إسرائيل" جعلتنا   3.

 6 "األمني مع االحتالل ويتهم حماس أنها تتعاون مع "إسرائيل دحالن يدعو لوقف التنسيق  4.

 7 "ةالهب  ": توجه قوي لتأجيل انعقاد جلسة الوطني المقررة قبل نهاية العام بسبب "القدس العربي"  5.

 9 والضفة القطاعن يدعو لتوحيد السلطة القضائية بي في غزة النائب العام  6.

 9 سلطة الطاقة في غزة تحذر من توقف محطة الكهرباء  7.

 10 " في غزةج عن عشرات "السلفيين الجهاديينافر اإل لقدس":ا"  8.

 10 يدعو روسيا واليابان لمقاطعة المستوطنات محمد أشتية  9.
 

  المقاومة:
 11 شهيدان في مخيم العروب وقطنة.. وثالث من جنين على حاجز زعترة  10.
 12 حماس لم نتلقى مقترحًا مصريًا لفتح معبر رفح  11.
 12 حماس تدعو إلى عقد جلسة "الوطني" خارج فلسطين  12.
 13 "جمعة الغضب"حماس تدعو لتصعيد المقاومة في   13.
 13 "الديمقراطية" تطالب بفتح معبر رفح بشكل دائم  14.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 14 رين األخيرينفلسطيني من أنحاء الضفة الغربية خالل الشه 800يعلون: الجيش اعتقل   15.

 15  سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية "الكابينيت" يناقشهآرتس:   16.

 16 قائد وحدة المظليين: هل من الممكن االنتصار على اإلرهاب سؤال مرتبط جدًا بقرارات سياسية  17.

 16  بين المستوى السياسّي واألمنّي بـ"إسرائيل" بسبب فشل ُمواجهة االنتفاضة الثالثة خالفات عميقة  18.

 18 ضابط في سالح الجو اإلسرائيلي: لن ُنسقط طائرة روسية حتى لو اخترقت أجواءنا  19.

 19 لى حسابناالنائب أبو عرار: ال نقبل أي تطوير للمستوطنات ع  20.

صابة   21.  19 بانقالب حافلة 48مقتل مجندة إسرائيلية وا 

 19 منظمة "فيتسو": العنف األسري يالحق آالف اإلسرائيليات  22.

 20 هآرتس: مناورات جوية تحاكي سيناريو حرب في الشمال  23.

 21 لإلسرائيليين األمنلن يجلب  األسلحة: شراء إسرائيليموقع   24.

 22 شواهد لتجريم الفلسطينيين اإلسرائيليةهكذا ُتفبرك المواقع "العربي الجديد":   25.

 24 سيدفع اليهود للهجرة العكسية فشل اإلجراءات األمنية في وضع حد النتفاضة القدس باحثون:  26.
 
 



 
 
 
 

 

 3 ص                                              3765 العدد:        27/11/2015الجمعة  التاريخ: 
  

  :األرض، الشعب
 24  شهيد منذ اندالع االنتفاضة 102: ارتفاع عدد الشهداء إلى وزارة الصحة  27.
 24 منشأة باألغوار 15االحتالل يهدم   28.
 25  ساعة 48سرح الحكواتي باإلغالق خالل القدس: االحتالل يهدد م  29.
 25 الحتجاج على قرار حظر الحركة اإلسالميةليدعون لمشاركة واسعة بمسيرة  48الـفلسطينيو   30.
 26 االحتالل يغلق مدخل بيت جاال الغربي  31.
 26 قارًبا منذ التهدئة 35صياًدا ومصادرة  76تقال نقابات العمال: اع  32.
 27 إصابات في مواجهات شمال محافظة الخليل  33.
 27 أهالي الشبان الفلسطينيين المختطفين من سيناء يطالبون الرئيس السيسي بكشف مصيرهم  34.
 27 مستوطنين تجدد اقتحام األقصى بحراسة معززة ومشددة من شرطة خاصةعصابات ال  35.
 28 غزة: حملة "#وينك_عنها" لنصرة الفلسطينيات المنتفضات  36.
 29 "قطنة شهيد" جثمان تشييع عقب االحتالل برصاص إصابة 50 الهالل األحمر الفلسطيني:  37.

 
  : افةثق

 29 فنانون فلسطينيون يرسمون الحياة على جدران غزة  38.
 

  : مصر
 30 جدل حول زيارة بطريرك األقباط للقدس للمرة األولى منذ عقود  39.

 
  األردن: 

 33 ر أسير أردنيسنة ألصغ 51بالحبس  إسرائيليحكم   40.

 33 األطفالتشريع إسرائيلي يحبس  إقرارفريق دعم األسرى يستغرب صمت العالم على   41.
 

  عربي، إسالمي:
 34 مشاورات عربية لتوفير الحماية للفلسطينيين  42.
 34 نهي زيارة لفنزويال بتأكيد البلدين على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهأمير قطر ي  43.

 
  دولي:

 34 رئيس الوزراء اليوناني يعبِّّر عن قلقه من تصاعد أعمال العنف بالمنطقة  44.
 

  حوارات ومقاالت:
داناتاإلعدامات اإلسرائيلية.. حق  45.  35 د. أسعد عبد الرحمن... ائق وا 
 37 رندة حيدر... ال تنسوا ثورة الشباب الفلسطيني  46.
 38 عريب الرنتاوي... كيري يترك السلطة لليأس والفراغ  47.



 
 
 
 

 

 4 ص                                              3765 العدد:        27/11/2015الجمعة  التاريخ: 
  

 40 لقراإياد ا ...االنتفاضة والمتغيرات اإلقليمية  48.

 41 هرئيل إسرائيل "...ج"حان الوقت لتكبيد الفلسطينيين خسائر جغرافية: ضم مناطق   49.
 

 43 :كاريكاتير
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 تفتتح ممثلية دبلوماسية رسمية في أبو ظبي "إسرائيل: ""هآرتس" .5

ائيلية، حدبا  الجمعدة، أن دت آتقدرر تدم زتدام سيدارة سدرية كشدت  حدحيتة آهدسرتاآ ا سدر : هاشم حمددان
قام بها مدير عام الزارجية ا سرائيلية، دوري غولد، إلى دولة ا مارا  العربية المتحدة هذا األسدبو،، 

 تتح ممثلية دبلوماسية إسرائيلية تم أبوظبمآ.
 الزارجيدة دوري غولدد سدرا   وبحسب ححيتة آهسرتاآ تقد وحل، الثالثاء الماضم، المدير العام لوسارة

إلددى العاحددمة ا ماراتيددة، أبددو ظبددم، للمشدداركة تددم اجتمددا، لمجلددا الوكالددة الدوليددة لل اقددة المتجددددة 
آ التابعددة لممددم المتحدددة، بيددد أن الهدددل األساسددم للسيددارة كددان اىتتددا  النهددائم علددى تددتح IRENAآ

 ممثلية إسرائيلية.
يدددام، التقدددى زاللهدددا المددددير العدددام للوكالدددة الدوليدددة لل اقدددة وجددداء أن غولدددد مكدددظ تدددم أبدددو ظبدددم ثالثدددة أ

 المتجددة، عدنان أمين، وناقش معت تتح الممثلية ا سرائيلية.
للممثليدة الجديددة، ومدن المتوقد  أن  تعيين الدبلوماسم رامم حتدان رئيسدا   وقال مسؤول إسرائيلم إنت تم  

 ب للممثليددة يجددري إعدددادها لالتتتددا  الرسددمم.العثددور علددى مكاتدد إلددى أبددو ظبددم، كمددا تددم   يتوجددت قريبددا  
 آإسدددرائيلآتدددم الوكالدددة الدوليدددة لل اقدددة المتجدددددة تجعدددل مدددن  آإسدددرائيلآوأضدددال المسدددؤول أن عضدددوية 

الدولددة الوحيدددة التددم سدديكون لددديها ممثليددة دبلوماسددية تددم أبددو ظبددم مددن زددالل العضددوية، األمددر الددذي 
 مارا .يتيح لها أن تتواجد بشكل رسمم ومكشول تم ا 

وقال  ححيتة آهسرتاآ إن اىتحاى  بشأن تتح الممثلية قد بدأ  بشكل سري مندذ سدنوا . كمدا أن 
إلى دعم إقامة مقر الوكالة الدولية لل اقة المتجددة تم أبدو  9002 سنةهذه التكرة دتع  إسرائيل تم 

 ظبم وليا تم ألمانيا.
  72/55/7151 ،84عرب 
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 : تركيا والقضية الفلسطينية بعد االنتخابات البرلمانيةيتونةالز لمركز تقدير استراتيجي  .7
: أحدر مركس السيتونة تقديرا استراتيجيا حول تركيا والقضية التلس ينية، ومما جاء اليوم رأي- بيرو 

 تم هذا التقدير ما يلم:
تاعلة م  بسياسة زارجية نش ة ومت 2002امتاس  تترة حكم حسب العدالة والتنمية تم تركيا منذ سنة 

، والتم زسر 7/6/2015قضايا المن قة، م  اهتمام زاص بالقضية التلس ينية. بيد أن انتزابا  
تيها الحسب الحاكم أغلبيتت البرلمانية، قد ألق  بظالل من الشك حول مستقبل تجربة الحسب وسياستت 

 عدة ملتا  إقليمية. الزارجية الزالتية م  أحساب المعارضة، تم ظل  تراجعا  تكتيكية من أنقرة تم
، والتم أعاد  الحسب إلى إمكانية تشكيل الحكومة بمترده بأغلبية مريحة، 1/11/2015وم  انتزابا  

بات  الحاجة ملحة  عادة تقييم مرتكسا  ومحددا  السياسة الزارجية التركية إساء القضية 
 وزارجيا ، وت  عدة سيناريوها :التلس ينية، واستشرال إمكانية تأثرها بالت ورا  السياسية دازليا  

األول: تراج  سياسة أنقرة تجاه القضية التلس ينية، بتعل اىنكتاء على المشاكل الدازلية، واستجابة 
 للضغو  والتأثيرا  ا قليمية والدولية.

الثانم: ثبا  موقل تركيا من القضية على شكلها الحالم، دون تعرضها لهسا  شديدة أو تحقيقها 
 مرتقبة.إنجاسا  

الثالظ: استتادة العدالة والتنمية من تثبي  نتست تم المعادلة الدازلية لتحقي  ازتراقا  ونجاحا  
تركية تيما يتعل  بالقضية التلس ينية. ويظهر أن سيناريو ثبا  الموقل التركم على شكلت الحالم 

 هو السيناريو المرجح.
 26/11/2015، لندن، ي اليومأر 

 
 الموقعة معهاغير قادرين وحدنا على تطبيق االتفاقيات " جعلتنا رائيلإسعباس: ممارسات " .3

إلى دور أوروبم أكبر تم »محمود عباا الدعوة رئيا السل ة التلس ينية : جدد وكاى -رام هللا 
إيجاد حل سياسم ينهم اىحتالل ا سرائيلم، ألرض دولة تلس ين، وت  حل الدولتين، وعلى أساا 

 «.قرارا  الشرعية الدولية، وضمن سقل سمنم محدد، و 1967حدود العام 
وقال الرئيا تم مؤتمر ححاتم م  أليكسيا تسيبراا رئيا وسراء اليونان السائر أما: إذ إننا ى 
نريد متاوضا  من أجل المتاوضا ، ولن نقبل بحلول انتقالية أو جسئية، وسنواحل انضمامنا إلى 

و  شعبنا وترسيخ أسا دولتنا الديمقرا ية القادمة. وعلى المعاهدا  واىتتاقيا  الدولية لحون حق
ضوء ما تقدم، تإننا نؤكد ضرورة أن يستجيب المجتم  الدولم لم لبنا بتوتير نظام حماية دولية 

 لشعبنا، إلى أن ينال حريتت واستقاللت.
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وأضال: إن ما يعيشت شعبنا من ظرول بالغة الحعوبة والز ورة، جراء استمرار اىحتالل 
ا سرائيلم، وممارسا  مستو نيت ا جرامية، وعمليا  التنكيل واىعتقاى  وا عداما  الميدانية 
لشبابنا، والححار اىقتحادي الزان  لشعبنا، وغياب األت  السياسم، كلها أسباب ولد  اليأا 

. ومن ناحية وا حبا  وانعدام األمل بالمستقبل، وأوحل  شبابنا إلى ما تشهده بالدنا من ردود أتعال
أزرى، تإن الحكومة ا سرائيلية الحالية أتشل  كل ترص تحقي  السالم، ودمر  األسا التم بني  
عليها اىتتاقا  السياسية واىقتحادية واألمنية معنا، األمر الذي يجعلنا غير قادرين وحدنا على 

 ت بي  اىتتاقيا  الموقعة بين الجانبين.
ن عاليا  مواقل اىتحاد األوروبم، زاحة مواقتت تجاه اىستي ان وأضال: ى يتوتنا هنا أن نثم

كما نرحب بتوحيا  البرلمانا  األوروبية لحكوماتها لالعترال بدولة تلس ين، وتم هذا  ومنتجاتت.
ا  ار، تإننا ندعو الدول التم لم تعترل بعد بدولة تلس ين وتؤمن بحل الدولتين، أن تعترل 

 احدة.بالدولتين وليا بدولة و 
وقال الرئيا: استعرضنا م  دولة رئيا الوسراء، ما تعيشت من قتنا والعالم من أحداظ، ونحن إذ 
ندين ا رهاب بكاتة أشكالت، تإننا نعبر عن تضامننا م  الدول الشقيقة والحديقة، التم تتعرض 

  رهاب مجموعا  مت رتة تتزذ الدين ذريعة ألعمالها ا جرامية.
 يونانية-مواتية زالل محادثاتنا لتناول أهمية إنشاء لجنة حكومية تلس ينية وأضال: كان  ترحة 

 مشتركة، لبحظ جمي  القضايا الثنائية، ومن أجل مسيد من ت وير العالقا  بين البلدين والشعبين.
وعقد الرئيا، وضيتت رئيا الوسراء اليونانم، جلسة مباحثا  تناول  آزر مستجدا  األوضا، تم 

  ينية، والمن قة، إضاتة إلى سبل تعسيس العالقا  الثنائية بين البلدين.األرض التلس
 27/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 "إسرائيل"تتعاون مع  أنها ل ويتهم حماساألمني مع االحتال  التنسيقدحالن يدعو لوقف  .8

ينية دعا عضو المجلا التشريعم التلس ينم محمد دحالن السل ة التلس  :دويتشت تيللتالمحدر 
إلى وقل آالتنسي  األمنمآ م  اىحتالل ا سرائيلم، وأعرب عن تأييده ترشيح مروان البرغوثم 
للرئاسة باىنتزابا  المقبلة، متهما السل ة وحركة المقاومة ا سالمية )حماا( بالنأي بأنتسهما عن 

 الهب ة التلس ينية.
ن السل ة التلس ينية إن إسرائيل دمر  عم -المتحول من حركة تتح-وقال القيادي  لية السالم، وا 

أحبح  تقوم تق  بواجبا  األمن المتعلقة بزدمة إسرائيل، وت  تعبيره، داعيا إلى وقل آالتنسي  
 األمنمآ م  اىحتالل.
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إلى أن السل ة بقيادة الرئيا محمود عباا  -تم مقابلة م  تلتسيون دويتشت تيللت األلمانم-وأشار 
  تقوم بت أيام الرئيا الراحل ياسر عرتا ، موضحا أن آأبناء القدا ى تقوم بالدور الذي كان

والزليل تمردوا على الواق  المهين الذي تعيشت السل ة، وازتاروا النضال على  ريقتهم، وانتتضوا 
 ضد اىحتاللآ.

أن وتاب  أن التحائل التلس ينية التقليدية ابتعد  عن األحداظ بالقدا وتركتها ألهلها، مشيرا إلى 
 آحماا التم تدعم المقاومة ى تشارك حتى بكلمة تعا ل م  سكان القداآ.

بين وأضال دحالن أن آمن يقبل بشرو  اىحتالل ى يزتلل عن اىحتالل، وى يوجد تر  اآلن 
 وسل ة عبااآ. حماا

وتم إ ار حديثت عن اىنتزابا ، أكد دحالن أنت ى يسعى ألن يحبح رئيسا للشعب التلس ينم، 
كنت قال إنت سيعلن عن قراره تم حينت، مشيرا إلى أنت آمن العيب الحديظ عن هذا األمر والشعب ول

 يعانم على كل األحعدةآ.
 وقال القيادي المتحول من تتح آأتمنى أن أرى مروان البرغوثم رئيسا. إذا رشح نتست تسأدعمتآ.

ن القاهرة، وقال إن عباا آيريد وعن عالقتت بعباا، أشار دحالن إلى أنت يلتسم بالمحالحة ب لب م
 أن يرى نتست رئيسا م لقا تم رام هللا، وأنا ى أع م الوىء وال اعة لمن يكون على ز أآ.

وعن اتهاما  حماا باىتحال المباشر م  اىحتالل، قال دحالن آى يوجد تر  بين اتحال مباشر 
ل، تهم تحمم حدود ق ا، غسة على وغير مباشر م  إسرائيلآ مضيتا أن الحركة آتتعاون م  إسرائي

 أكمل وجتآ.
وازتتم بأن حماا واهمة إذا اعتقد  أنها تست ي  أن تبنم دولة تم غسة، مؤكدا أنت آليا أمام 

 حماا والسل ة إى الوحدة الو نيةآ.
، ويقيم حاليا 2011ويسود زالل حاد بين عباا ودحالن الذي ُتحل من تتح تم يونيو/حسيران 

قرارا برت  الححانة عن ذلك النائب تمهيدا لتقديمت  2012 . وقد أحدر عباا عام بدولة ا مارا
 للمحاكمة بتهمة ازتالا المال العام والكسب غير المشرو،.

 26/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 

 "الهبة": توجه قوي لتأجيل انعقاد جلسة الوطني المقررة قبل نهاية العام بسبب "القدس العربي" .1
أنت لن يكون بإمكان منظمة « القدا العربم»رل الهور: أكد  محادر تلس ينية لد أش - غسة

التحرير التلس ينية، تم ظل األحداظ الجارية عقد جلسة المجلا الو نم قبل نهاية العام الجاري، 
وت  الترتيبا  السابقة. تم الوق  ذاتت تواحل اللجنة التحضيرية اجتماعاتها تم رام هللا، للبحظ تم 
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لتا  مهمة  تمام اىنعقاد وتم مقدمتها ملتا  العضوية وحضور حماا والجهاد، والبرنامج م
 السياسم الجديد.

أنت بالرغم من إمكانية إنهاء معظم التحضيرا  الزاحة بانعقاد « القدا العربم»وأكد  المحادر لد 
 أن هناك العديد من المجلا الو نم، ىنتزاب لجنة تنتيذية جديدة، قبل حلول العام الجديد، إى

تم ظل « الترتيبا  اللوجستية»الملتا  زاحة حضور حماا والجهاد ا سالمم، إلى جانب 
 األوضا، الحالية، تحول دون عقده تم موعده الذي أعلن عنت سابقا قبل نهاية العام الجاري.

حدد بعد الذي كان وأشار  المحادر إلى قرار تأجيل حركة تتح مؤتمرها العام الساب ، إلى موعد لم ي
تشرين الثانم/ نوتمبر الحالم، بسب األحداظ التم تشهدها المنا   التلس ينية  29مقررا تم 

الحالية، وقال إن األمور متشابهة. وأكد أن كالهما يحتاج إلى ترتيبا  زاحة واتحاى  وتحاريح 
 الجلسة. كبيرة، زاحة الو نم الذي يحتاج إلى نحاب قدره ثلثا األعضاء من أجل عقد

أن قرار التأجيل ربما يؤجل إلى الشهر المقبل، تم ظل استمرار اللجنة « القدا العربم»وعلم  
التحضيرية التم يرأسها رئيا المجلا الو نم سليم السعنون، تم اىنعقاد، لالنتهاء من جملة 

 الملتا  التم يتوجب ترتيبها قبل اىنعقاد.
يوسل، عضو اللجنة التنتيذية إن التحضيرا  لعقد المجلا  وتم هذا السيا  قال الدكتور واحل أبو

وأكد أن اجتماعا عقد أما ألعضاء اللجنة برئاسة «. ى تسال قائمة»قبل نهاية العام الجاري 
 السعنون، لمتابعة بحظ كل ملتا  التحضيرا  الزاحة لعقد هذه الجلسة.

، مشيرا تم هذا األمر «ل العضويةمل»مة، أولها هوأشار إلى أن التحضيرا  تبحظ ثالظ قضايا م
إلى أن عضوية المجلا الو نم مقسمة إلى أربعة أقسام متساوية من عدد األعضاء ا جمالم البالغ 

عضوا، تجسء منها مزحص لمحساب، وآزر للمنظما  الشعبية، وثالظ للعسكريين، وراب   776
 للمستقلين.

تعمل على حلها، تتمثل تم عملية تمثيل  وكشل أبو واحل عن معضلة قال إن اللجنة التحضيرية
منهم، ممن يحملون عضوية الو نم، زاحة وأن استبدالهم أو تغييرهم  62المستقلين، تم ظل وتاة 

بالعادة يكون تم دورة جديدة للمجلا الو نم. وأشار إلى أن استبدال المتوتين ضرورة من أجل 
حظ كيتية استبدالهم، وتأمين عمليا  اكتمال نحاب الو نم، وأن هناك نقاشا  تجري اآلن لب

 حضور األعضاء من الضتة الغربية وق ا، غسة والزارج.
، وأكد «البرنامج السياسم»وأضال أن جسءا مهما من النقاشا  مزحص لبحظ الوثائ ، وباألزص 

أنت لم يجر تغيير على البرنامج السياسم الساب  للمنظمة، لكنت سيتم إدزال بعض النقا  الجديدة، 
ومن بينها دعم اىنتتاضة الجماهيرية التم تشهدها المنا   التلس ينية، تم ظل انغال  األت  
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السياسم. وتاب  القول إن المجلا سيؤكد على قرار المجلا المركسي، بإنهاء العالقة م  إسرائيل تم 
 السابقة. كثير من الملتا ، أولها األمنية واىقتحادية، كما جرى إقرار األمر تم جلسة المركسي

أبو يوسل عن آزر اىتحاى  م  حركتم حماا والجهاد ا سالمم، « القدا العربم»وسأل  
لتأمين حضورهما وتمثيلهما تم المجلا الو نم، تم اللجنة التنتيذية، تأتاد بوجود اتحاى  م  

 قبل.هاتين الحركتين، وشدد على ضرورة مشاركة كل التحائل التلس ينية تم اجتما، الو نم الم
  27/11/2015القدس العربي، لندن، 

 

 والضفة القطاعيدعو لتوحيد السلطة القضائية بين  في غزة النائب العام .6
جبر لتوحيد السل ة القضائية بين ق ا، غسة والضتة الغربية  إسماعيلدعا النائب العام : الرأي-غسة

 المحتلة كمقدمة للوحدة التلس ينية بين حركة حماا وتتح.
ه التحريحا  على هامش مؤتمر القضاء التلس ينم األول تم ق ا، غسة بعنوان آالمناخ وجاء  هذ

القضائم الداعم للعدالة الناجسةآ، الذي جاء بالتعاون م  مؤسسة بي  الحكمة لالستشارا  وبرعاية 
 إعالمية من شبكة آالرأيآ التلس ينية.

تلس ينم وتأثير ذلك على واق  القضاء وأشار جبر إلى أن المؤتمر ركس على أهمية وحدة القضاء ال
تم تلس ين، معتبرا  أن توحيد السياسا  واللوائح والقوانين أمر يسيل العقبا  والحعوبا  التم تواجت 

 السلك القضائم.
 26/11/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 من توقف محطة الكهرباء تحذرسلطة الطاقة في غزة  .2

، من أن قرار إعتاء الوقود «حماا»تم ق ا، غسة، التم تديرها حركة حذر  سل ة ال اقة : غسة
الذي ينتهم نهاية الشهر الجاري، سيؤدي « بلو»الالسم لتشغيل مح ة الكهرباء الوحيدة من ضريبة 

 إلى توقل المح ة عن العمل.
قرارا   وقال  سل ة ال اقة تم بيان أما إن حكومة الوتا  الو نم التلس ينية لم تتزذ حتى اآلن

 بتجديد ا عتاء، ما يض  الق ا، أمام تداعيا  أسمة كهرباء جديدة بزاحة م  حلول تحل الشتاء.
وثمن  السل ة دور اللجنة الو نية لمتابعة أسمة الكهرباء وتعاونها لتزتيتها، وناشد  جمي  األ رال 

 كل دائم.المعنية بسرعة العمل على تمديد قرار إعتاء وقود المح ة من الضريبة تم ش
 27/11/2015الحياة، لندن، 
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 " في غزةعن عشرات "السلفيين الجهاديين فراج"القدس": اإل .4
أترج  األجهسة األمنية تم ق ا، غسة زالل اليومين الماضيين عن : آالقداآ دو  كوم -غسة 

 عشرا  السلتيين الجهاديين الذين اعتقلتهم قبل أشهر زالل حملة كبيرة ضدهم.
تيمية تم بيان لت اليوم الزميا، أن عملية ا تراج تم  بشكل  بيعم وليا نتيجة  وأتاد مركس ابن

أشهر  6ىتتا  أو حتقة م  حركة حماا، مبينا، أن المعتقلين المترج عنهم أمضوا أكثر من 
 بقرارا  آكيدية ى تستند ألي مسوغ حتى من قوانينهم الوضعية الوضيعةآ، حسب وحل البيان.

تص بشؤون السلتية تم غسة، عناحر السلتية الجهادية الم ل  سراحهم لتوزم ودعا المركس المز
الحذر من عمليا  اغتيال قد ينتذها جيش اىحتالل ضدهم، مشيرا لوجود معلوما  حول نية 

 اىحتالل تنتيذ تلك العمليا  بعد ا تراج عنهم.
 26/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 يابان لمقاطعة المستوطناتوال روسيايدعو  محمد أشتية .9

، روسيا واليابان أشتيةدعا عضو اللجنة المركسية لحركة تتح د. محمد : آالقداآ دو  كوم -رام هللا
إلى مقا عة منتجا  المستو نا  المقامة على األرض التلس ينية، كأسلوب سلمم ضاغ  على 

 اد األوروبم.، واتزاذ إجراءا  ضد المستو نا  على غرار إجراءا  اىتحإسرائيل
روداكولآ والستير  ألكسندرو الب، زالل لقائين منتحلين م  الستير الروسم لدى تلس ين آ

، 1967اليابانم آتاكيشم أوكوبوآ تم رام هللا، بضرورة اعترال بلديهما بدولة تلس ين على حدود عام 
ل وغياب الضغ  اىحتال بإنهاءكز وة سياسية باتجاه إحياء حل الدولتين بعد تشل المتاوضا  

 وتمادي األزيرة تم سياستها اىستي انية وعنتها. إسرائيلاألمريكم على 
وقال إن تهميش القضية التلس ينية من األجندة الدولية كان أحد األسباب التم أد  إلى انتجار 

اىحتالل وغياب األت  السياسم وتردي األوضا،  اعتداءا غضب الشباب التلس ينم إلى جانب 
 ادية.اىقتح
روسيا واليابان إلى لعب دور تم حل القضية التلس ينية، آتهناك مسؤولية تق  عليهما  أشتيةودعا 

تحلها سيساهم  التلس ينيةكقوتين اقتحاديتين وسياسيتين دوليتين، ما يحتم عليهما اىهتمام بالقضية 
 بحل مشاكل المن قةآ.

يجاد ضغ  جدي على  احتاللها، مجددا الم البة   نهاء ئيلإسراوقال إن الم لوب جهد دولم وا 
 بمؤتمر دولم للقضية التلس ينية تشارك تيت كل األ رال التاعلة دوليا.

 26/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
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 شهيدان في مخيم العروب وقطنة.. وثالث من جنين على حاجز زعترة .51

لزميا، تم قرية ق نة قرب تلس ينيين، أما ا 3استشهد  ، وكاى :«الزليج»تلس ين المحتلة 
القدا وحاجس سعترة تم نابلا ومزيم العروب شمالم الزليل بالضتة الغربية المحتلة. وارتقى األول 
متأثرا  بجروحت إثر مواجها  اندلع  م  شبان قرية ق نة، تم حين استشهد اآلزر بعد أن سعم جيش 

استشهد الشاب الثالظ بالعروب بعد  اىحتالل محاولتت  عن جندي على حاجس سعترة بنابلا، بينما
 برحاحتين تم الب ن.  إحابتت

عاما(  19بالزليل استشهاد الشاب زالد محمود جوابرة ) األهلمعلن  محادر  بية تم مستشتى وأ 
 الب ن.تم  ا سرائيلمبرحاص اىحتالل  إحابتتمن مزيم العروب بعد 

عاما ( من ق نة شمال  21حيى يسري  ت )وقال  وسارة الححة التلس ينية، تم بيان، إن الشاب ي
 غربم القدا استشهد بعد إحابتت برحاحة تم الرأا أثناء مواجها  شهدتها البلدة.

وكان شهود عيان أتادوا بأن قوا  اىحتالل اقتحم  البلدة تم ساعا  التجر األولى من يوم أما، 
 وبدأ  بأعمال تتتيش للمناسل، مما أدى إلى اندى، مواجها .

ستزدم جيش اىحتالل الرحاص الحم والم ا م وقنابل الغاس المدم  لتتري  المتظاهرين، تم وا
حين رش  الشبان القوا  بالحجارة والعبوا  التارغة. وتم نابلا، أ لق  قوا  اىحتالل النار على 

 تلس ينم بسعم محاولتت  عن جنود.
وا  اىحتالل، وذكر  أن جنود وأعلن  وسارة الححة التلس ينية استشهاد تلس ينم برحاص ق

عاما ( على حاجس  51اىحتالل أ لقوا النار على الموا ن التلس ينم سامر حسن سريسم )
 وتركوه دون تقديم ا سعاتا  ال بية الالسمة لت، حتى أعلن عن استشهاده تم المكان. « سعترة»

سعال التابعة لت عند حاجس إن جيش اىحتالل احتجس سيارا  ا »وقال الهالل األحمر التلس ينم 
 «.حوارة ومنعها من الوحول إلى حاجس سعترة  سعال المحاب التلس ينم

بأن جنود اىحتالل أ لقوا النار على تلس ينم ترجل من سيارة تاكسم، « إسرائيلية»وسعم  محادر 
 وحاول  عن الجنود المتواجدين على الحاجس.
ان التلس ينيين على مدزل مزيم التوار جنوب الزليل واندلع  مواجها  بين قوا  اىحتالل والشب

تعبيرا  عن غضبهم ىستشهاد تلس ينم عند مدزل المزيم أول أما. وقال شهود عيان إن أعدادا  
كبيرة من جنود اىحتالل تمترسوا على مدزل المزيم وشرعوا تم إ ال  النار تجاه راشقم الحجارة 

 من الشبان التلس ينيين. 
 27/11/2015، ارقةالخليج، الش
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 حماس لم نتلقى مقترحًا مصريًا لفتح معبر رفح .55

قال وكيل وسارة الزارجية غاسي حمد أن حركة حماا م  أي آاتتا  أو تتاهم يمكن أن يسمح : غسة
 بتتح معبر رتح بشكل دائم بشكل حر أم حركة األتراد والبضائ آ.

أن حركتت مستعدة للتعامل بشكل جدي وأوضح حمد تم تحريح زاص لوكالة آالرأيآ التلس ينية، 
م  أي رؤى وأتكار لتتح المعبر، لكنت أشار تم الوق  نتست إلى أنت لم تجري أي اتحاى  رسمية 

 بين غسة أو الضتة للتنسي  أو لوض  اآلليا  حول تتحت.
وشدد أن عدم تواحل حكومة الوتا  الو نم م  المسؤولين تم غسة، واىتتا  حول آلية لتشغيل 

 .ا رباكعبر يسبب حالة من م
وقال حمد أنت ى يوجد آتتاحيل واضحةآ بشأن اىتتا  الذي أبرمت القيادي تم حركة تتح عسام 

 األحمد م  الجانب المحري.
بدوره، قال النا   باسم حركة حماا سامم أبو سهري إن تقارير إعالمية محرية أورد  أن الحركة 

وأكد  تح البري م  ق ا، غسة من زالل شركة أمن محايدةآ.رتض  مقترحا جديدا بشأن تتح معبر ر 
إن الحركة لم تتل  أي مقترحا جديدا بشأن معبر رتح وما  النا   باسم حماا سامم أبو سهري،

 أوردتت التقارير المحرية حول هذا األمر ى أساا لت من الححة
ية التنقل دون أي وشدد أن حماا تسعى لتتح معبر رتح لضمان ح  الشعب التلس ينم تم حر 

 قيود، وتم المقابل أبد  استعدادها للتع م م  آأي مقتر  إيجابم يهدل لتتح المعبر بشكل  بيعمآ.
آرتض  مشروعا  إن حمااونشر  مواق  رسمية محرية نقال  عن مسؤول محري كبير قولت 

 ةمحريا لتتح معبر رتح بشكل دائم لعبور األتراد والشاحنا  التجارية بين محر وغس 
وقال المسؤول المحري إن محر اشتر   أن ترت  حماا يدها عن إدارة معبر رتح من الجانب 
التلس ينم وتسليم المعبر لشركة أمن متزححة محايدة قد تكون شركة عربية ى تنتمم لحماا أو 

 تتح.
 26/11/2015، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 طينحماس تدعو إلى عقد جلسة "الوطني" خارج فلس .57

، إلى عقد اجتما، المجلا 2015-11-26دع  حركة المقاومة ا سالمية آحمااآ، الزميا : غسة
 الو نم التلس ينم، زارج األراضم التلس ينية.
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وقال سامم أبو سهري، المتحدظ الرسمم باسم الحركة، تم بيان ححتم، إن حركتت ترحب بالدعوة 
 ينية، لعقد اجتما، المجلا الو نم زارج الحادرة عن تحائل تابعة لمنظمة التحرير التلس

 تلس ين.
وأضال: آندعو إلى احترام التوات  الو نم، وعدم اتزاذ أي قرارا  تردية، حرحا  على توحيد 

 الموقل الو نم الداعم لالنتتاضةآ.
 26/11/2015، فلسطين أون الين

 
 "جمعة الغضب"حماس تدعو لتصعيد المقاومة في  .53

« إشعال المواجها  الغاضبة»ا دع  حركة حماا الشعب التلس ينم إلى غسة د أشرل الهور: مجدد
الجديدة، والزروج تم المظاهرا  والمسيرا  التم ستن ل  « جمعة الغضب»تم وجت اىحتالل تم 

مضاعتة الضغ  وتوسي  »عقب حالة الجمعة. وشدد  الحركة تم بيان ححاتم، على ضرورة 
 «.عمدة اىنتتاضة وأركان مقاومتها الباسلةالمواجها  أيام الُجم  التم تعتبر أ 

، «تحعيد المقاومة بكل األشكال واألدوا »و الب  أبناء الشعب التلس ينم وتحائلت الحية إلى 
حتى يندحر اىحتالل عن أرضنا المباركة، وتتحق  جمي  م الب الشعب بالحرية »وذلك 

 «.واىستقالل
لشهداء، واستمرار هجومت على المسجد األقحى، وأكد  أن مواحلة اىحتالل احتجاس جثامين ا

يستدعم تحركا  شعبيا  واسعا  ومقاومة حلبة للضغ  على »وتعديت على المحلين والمراب ا  
وجدد  حماا الوتاء « اىحتالل، وتشتي  قواه األمنية والعسكرية تم مزتلل محاتظا  الضتة.

عهدا  تم أعنا  المقاومين ما دام تم الشعب  ستبقى»لدماء الشهداء األبرار، وقال  إن هذه الدماء 
العمليا  الب ولية التم آلم  المحتل وى تسال هم ما يرسم »، مذكرة بأن «التلس ينم قلب ينبض

 «. ري  الحرية التم ينشدها الشهداء األب ال
 27/11/2015، القدس العربي، لندن

 
 "الديمقراطية" تطالب بفتح معبر رفح بشكل دائم .58

  آالجبهة الديمقرا يةآ لتحرير تلس ين السل ا  المحرية بوقل ضخ مياه البحر أستل  الب: غسة
الحدود التلس ينية المحرية وتتح معبر رتح المغل  منذ ثالثة أشهر متتالية. مشددة على ضرورة 

 آتجنيب المعبر للتجاذبا  السياسيةآ.
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 11/ 26، الزميا )وأكد سياد جرغون، عضو المكتب السياسم للجبهة، تم تحريح ححتم
( أن استمرار ضح مياه البحر على  ول الشري  الحدودي بين محر وق ا، غسة يهدد 2015/

 بانهيارا  واسعة تم التربة، مما يشكل ز را  على مناسل الموا نين والمياه الجوتية التلس ينية.
دة المحرية إلى وشدد جرغون على حرص الشعب التلس ينم على أمن محر واستقرارها، داعيا  القيا

وقل ضخ مياه البحر على الشري  الحدودي، وتحويل الشري  الحدودي بين رتح التلس ينية 
 ونظيرتها المحرية لد آحدود تعاونآ بين الشعبين التلس ينم والمحري.

و الب القيادي تم الديمقرا ية السل ا  المحرية بتتح معبر رتح بشكل دائم أمام حركة المساترين، 
 يوما  متواحلةآ، مشيرا  إلى وجود آىل المرضى التلس ينيين. 95ظل إغالقت ألكثر من  آزاحة تم

 26/11/2015، فلسطين أون الين
 
 خالل الشهرين األخيرين فلسطيني من أنحاء الضفة الغربية 800 اعتقليعلون: الجيش  .51

إ ال  ز ة األمن  تادي أبو سعدى: شارك وسير األمن ا سرائيلم موشيت يعلون تم حتل -رام هللا 
القومم والديمقرا ية على اسم الجنرال امنون ليتكين شاحك تم المعهد ا سرائيلم للديمقرا ية. وقال 

ما شغل بال شاحك هو مستقبل إسرائيل. وت ر  إلى موجة ا رهاب تم إسرائيل  إنتم كلمتت 
م من أنحاء الضتة الغربية، تلس ين 800والعالم. وقال إن قوا  األمن اعتقل  تم الشهرين األزيرين 

 بعضهم اعتقل إداريا  من دون محاكمة.
هل يمكن السما  بحرية الحركة والزروج  –تم الحرب الحالية توجد مسس  ليس  بسي ة »وأضال: 

إلى العمل تم إسرائيل. هل يتم هدم البيو  وأي الز وا  يمكن تنتيذها من أجل رد، المزرب 
 أولوا لنوجت ضربة اآلن. هذه تحريحا  ى تعتمد على أي أساا المنترد؟. هناك من يقولون تعا

 «. وعم أوتتكير 
والمح يعلون إلى الدعوة التم أ لقها الوسير التعليم نتتالم بين  من حسب البي  اليهودي لشن حملة 

الجرل الحامد )الحرب  أيامتشبت  األيامإن هذه »وقال:  ا رهابردا على موجة « 2السور الواقم »
ى غسة(. تم حينت سمعنا أناسا يقولون تعالوا ندزل وندمر ونش ب. بكل بسا ة هذه أقوال ليس  عل

 «.ذا  حلة وى تتعامل م  الجوهر وهم ليس  إى شعارا  تارغة
 27/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 
 



 
 
 
 

 

 15 ص                                              3765 العدد:        27/11/2015الجمعة  التاريخ: 
  

 انهيار السلطة الفلسطينيةسيناريو  يناقش هآرتس: "الكابينيت" .56
ا الوساري السياسم األمنم، ا سرائيلم المحغر، بشكل مكثل سيناريو ناقش المجل: هاشم حمدان

 انهيار السل ة التلس ينية، كما ناقش كيل يجب أن تتعامل وتستعد إسرائيل لهذه ا مكانية.
وقال مسؤول إسرائيلم، حضر الجلسة التم استمر  ليومين، وانته  يوم أما الزميا، إن عددا 

ري المحغر قد ادعوا أن انهيار السل ة من شأنت أن يزدم محالح من الوسراء تم المجلا الوسا
 إسرائيل، ولذلك ليا هناك حاجة بالضرورة لمن  ححول مثل هذا السيناريو.
على تتاحيلها،  ا العهموبحسب ححيتة آهسرتاآ، نقال عن ثالثة محادر حضروا الجلسة أو تم 

  الليل المتأزرة، دون أن تنتهم تإن الجلسة عقد  بعد ظهر األربعاء واستمر  حتى ساعا
 المباحثا  بهذا الشأن، وجرى إكمالها الزميا تم جلسة استمر  عدة ساعا .

وجاء أن رئيا الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد بادر إلى عقد هذه الجلسة تم أعقاب تشل سيارة وسير 
 الزارجية األميركية، جون كيري، للمن قة الثالثاء الماضم.

ة عن مسؤول إسرائيلم كبير قولت إن نتنياهو عقد الجلسة تم أعقاب معلوما  وحل  ونقل  الححيت
إسرائيل متادها أن السل ة التلس ينية تنوي القيام بز وا  جديدة تم الساحة الدولية كنتيجة لتشل 

 جهود كيري تم بلورة رسمة إجراءا  إسرائيلية لتهدئة الوض .
تإن السل ة التلس ينية تناقش إمكانية الدت  بقرار تم وبحسب المعلوما  التم وحل  إسرائيل، 

مجلا األمن أو الجمعية العامة لممم المتحدة، حيظ ى يوجد للوىيا  المتحدة حالحية استزدام 
 ح  النقض هناك، يدعو إلى توتير الحماية الدولية للشعب التلس ينية تم آدولة تلس ين المحتلةآ.

هسرتاآ إن نتنياهو والوسراء ناقشوا اىستعداد ا سرائيلم لهذه وقال  المحادر ذاتها لححيتة آ
 الز وا  تم الساحة الدولية، وتم مرحلة معينة تم  مناقشة سيناريو انهيار السل ة التلس ينية.

ونقل عن مسؤول إسرائيلم قولت إن سيناريو انهيار السل ة لم يتحل بإمكانية أن يقوم الرئيا 
نما بإمكانية أن يؤدي التلس ينم محمود عباا بح ل السل ة، وهو إجراء ى تتم دراستت بجدية، وا 

الضغ  العسكري ا سرائيلم بالتسامن م  األسمة اىقتحادية وتراج  شرعية سل ة عباا إلى انهيار 
 السل ة.

ولتت  الححيتة تم هذا السيا  إلى أن كبار المسؤولين تم الجيش ا سرائيلم والشاباك حذروا من 
 انهيار السل ة التلس ينية، كما حذروا الوسراء من التبعا  األمنية والمدنية لهذه ا مكانية. إمكانية

وقال المسؤول ا سرائيلم نتست إن عددا من الوسراء تم المجلا المحغر قد ادعوا أن انهيار السل ة 
 قد يزدم محالح إسرائيل، وأن يجب أى تعمل إسرائيل على من  انهيار السل ة.
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عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن كيري غادر المن قة محب ا من ال رتين اللذين تمسكا ونقل 
 بموقتيهما.

ولتت  الححيتة إلى أن نتنياهو كان قد سار الوىيا  المتحدة، قبل أسبوعين، وتم جعبتت جملة من 
سرائيلية تإن الز وا  التم ينوي القيام بها، إى أنت ما لبظ أن تراج  عن ذلك. وبحسب تحليال  إ

أسباب جعل  نتنياهو يتراج  عنها: أولهما وأهمها هجما  باريا التم جعل  نتنياهو يعتقد  3هناك 
أنت لن يمارا عليت أية ضغو ا  دولية جدية؛ أما السبب الثانم تهو سلسلة العمليا  تم األيام 

غ  السياسم الذي مورا قتلى إسرائيليين؛ والسبب الثالظ هو الض 8التم سبق  سيارة كيري وأوقع  
على نتنياهو من قبل رئيا البي  اليهودي، نتتالم بيني ، لمنعت من تقديم بادرا  حسنة 

 للتلس ينيين.
 27/11/2015، 48عرب 

 
 جدًا بقرارات سياسيةسؤال مرتبط  االنتصار على اإلرهاب: هل من الممكن قائد وحدة المظليين .52

ا ذاعة العسكرية  إلىليين الكولونيل نمرود ألونم تم حديظ أقر  قائد وحدة المظ: الحياة –الناحرة 
، مضيتا  أن السؤال عما «يشعر بالحيرة تم كيتية مواجهة موجة ا رهاب الحالية»أما أن الجيش 

ليا سؤاى  عسكريا  ألن األمر مرتب  جدا  بقرارا  سياسية. »إذا كان ممكنا  اىنتحار على ا رهاب 
نقوم باللعب الدتاعم عن ز  مرمانا ونحاول من  ححول الهجوم المسلح تنحن تم هذه المرحلة 

 ، مضيتا  أن العمليا  تحظى بدعم شعبم تلس ينم.«المقبل
بل سيستمر وقتا  »كبير أن يتغير الوض  األمنم الحالم تم التترة القريبة،  إسرائيلمواستبعد ضاب  

لحة، ونحن نتأهب للتحعيد وللجمت بكل وسيلة  ويال ، ألسابي  وألشهر، نشهد تيت عنتا  وعمليا  مس
 99مضيتا  أن الجيش نجح تم إحبا  « هب ة محدودة الن ا »ووحل الضاب  ما يححل «. ممكنة

تم المئة من عمليا  ز    على يد زاليا تم الضتة الغربية، تيما كثل الجيش متابعة ما ينشر 
 حتملين.تم شبكا  التواحل اىجتماعم بهدل رحد منتذي هجما  م

 27/11/2015الحياة، لندن، 

 

 

 بسبب فشل ُمواجهة االنتفاضة الثالثة "إسرائيلـ"خالفات عميقة بين المستوى السياسّي واألمنّي ب .54
على الرغم من المحاوى  ا سرائيلي ة بإظهار نوٍ، من ا جما، تيما يتعل    سهير أندراوا: –الناحرة 

ثة، إى  أن  ازتالتا  عميقة تم الرأي وز يرة  ت  على الس ح بُمواجهة اىنتتاضة التلس يني ة الثال
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تم األيام األزيرة بين رئيا الوسراء ا سرائيلم  بنيامين نتنياهو ووسير األمن موشيت يعلون من 
هاس األمن العام )الشاباك( من الجانب اآلزر حول كيتية معالجة ججانب، وقيادة الجيش ا سرائيلم و 

، ونقل  )يديعو  أحرونو ( تم عددها الحادر اليوم الزميا عن محادر ا رهاب التلس ينم  
الحالي ة. وبحسب ” ا رهاب“سياسي ة تم تل أبيب قولها إن  الشاباك لم يتمك ن من وقل موجة 

المحادر عينها، تإن  نتنياهو ويعالون يقوىن، تم نهاية األمر سننجح تم استنسال ا رهاب ونقن  
 ن، بما تم ذلك من زالل اىغتياى  التورية للمزربين، بوقل العمليا .السكان التلس ينيي

ولكن  المحادر الُمقرب ة من األجهسة األمني ة ا سرائيلي ة شد د   على أن  الجها  المهنية المزتحة 
نما العكا ححيح.  مز ئين، تلياقال  لهما: أنتما  هناك أي مؤشر ىنزتاض مستوى العمليا  وا 

ادر عينها إلى أن  هناك ارتتا، حاد تم العمليا ، موضحة  بشكٍل غيُر قابٍل للتأويل وأشار  المح
 بأن ت ى يمكن معالجة عمليا  من هذا النو، بالوسائل العسكرية.

أكثر من ذلك، تابع  المحادر ذاتها، هناك انتقال واضح لمعمال ا رهابية من الزليل إلى الضتة.  
ذا اسداد  وتيرة هذا اىن تقال، تحذر الجها  العسكرية واىستزباراتية، تأن ا رهاب سينسل  إلى وا 

دازل الز  األزضر، حيظ مدن السامرة وسهل العتولة ووادي يسراعيل ستحبح جميعها أهدات ا. وتم 
حال وقو، مثل هذا السيناريو إذن تقد اقترب  لحظة مرحلة حسب رأي الجيش والشاباك تيها 

عسكري لتتح سينضم إلى العمليا  وحينها ستقل إسرائيل أمام انتتاضة أو الجنا  ال” التنظيم“
مسلحة. لذلك تقتر  المستويا  العسكرية واىستزباراتية ز ة العمل التالية ذا  النقا  السبعة: 
ترض إغال  شامل، ولتترة غير محدودة على المنا   التلس ينية تم يهودا والسامرة )الضتة الغربية 

 ل ا غال  جمي  األحياء التلس ينية تم القدا الشرقية.المحتلة(. سيشم
ز  ا غال  سيكون متدازال  بشكل أو بسزر م  السور الواقم تم المنا   التم ى يوجد تيها جدار 

وقوا  تتعامل م  التسلال  الزاحة. ى جدوى من  ا لكترونيةأو سور، تنحب وسائل تعقب 
  الحواجس على ال ر  الجانبية المؤدية من القرى الز وا  التم اتزذ  إلى اآلن، مثل وض

تم من قتم  60التلس ينية إلى ال ر  الرئيسية. كما يحدظ تم األيام األزيرة على  ول ال ري  رقم 
 غوش عتسيون والزليل.

التلس ينيون يوجدون  رق ا بديلة. تتجير مناسل الزربين لم يترك ان باع ا لدى التلس ينيين ولم يزل   
ا رادع ا كما تقول وسائل ا عالم. ال ريقة الوحيدة حسب رأي الجها  المهنية واىستزبارية التم تأثير  

ظل  متتوحة هم أن نض  السكان التلس ينيين أمام الزيار: إما أن تتوقل موجة ا رهاب، أو أن 
ة عالقتكم بإسرائيل ستنق   ولن يكون لكم ى عمل وى محادر دزل.  قادة الجها  العسكري

واىستزباراتية يعرتون أنت لكم ينتذون ز ة من هذا النو، تستكون هناك حاجة لتجنيد واس  
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ا إن  نتنياهو ويعلون يعارضون حالي ا هذه الز ة ولكل واحد منهما  لالحتيا . وتقول المحادر أيض 
الدولية  أسبابت الزاحة ولكن معارضتهما واحدة. رئيا الحكومة نتنياهو يزشى من النتائج السياسية

لإلغال  ا سرائيلم الكامل على التلس ينيين. ومن الناحية السياسية الدازلية، تأنت يعارض ترض 
ا غال  على األحياء التلس ينية تم القدا، والذي سيضعت تم وض  يبدو تيت وكأنت يقسم القدا. 

رأيت إعالن إغال   األمن موشيت يعلون، قال  المحادر، تإن ت يعارض هذه الز ة إذ حسب أم ا وسير
شامل على مجمل السكان التلس ينيين سيعتبرها التلس ينيون إعالن حرب من قبل إسرائيل عليهم 

 وحينها ستندل  حرب تلس ينية إسرائيلية بكل قوة.
وتؤكد المحادر أن المستويا  العسكرية واىستزباراتية يقدرون أنت تم نهاية الم ال سيحل  

ستويا  كهذه، بحيظ لن يكون أمام نتنياهو ويعلون سوى تنتيذ ز ة ا رهاب التلس ينم إلى م
 ا غال  الم روحة عليهما، على حد  تعبيرها. 

 26/11/2015، رأي اليوم، لندن

 

 : لن ُنسقط طائرة روسية حتى لو اخترقت أجواءنااإلسرائيلي ضابط في سالح الجو .59
من « ى ت لب إذنا  »، إنَّ إسرائيل ائيلما سر  قال ضاب  رتي  المستوى تم سال  الجو: حلمم موسى

وتعليقا  على إسقا  ال ائرة الروسية، «. تحرص على أن تقوم بعملها»أحد للعمل تم سوريا، وهم 
أشار الضاب  إلى أنَّت ى يعرل ما الذي قاد إلى إسقا ها، لكن من أجل من  سوء تتاهما  يمكن أن 

هذه اآللية »ُأنشئ  آلية تنسي  بين الجيشين. وقال إنَّ  تنشأ بين سالَحم الجو ا سرائيلم والروسم،
بدائية بما تيت الكتاية. وعند الحاجة نعرل كيل ننس  من أجل أىَّ يقترب أحدنا من اآلزر. إنها 

 «.بمستوى يسمح برت  سماعة الهاتل والتحدظ إلى ال رل اآلزر
ن  سرائيل العمل تيها، ولكن يوجد ى يمك« منا   محايدة»وشدد الضاب  على أنَّت لم يتم تحديد 

نحن ى »تتاهم متبادل بين السالحين حول األماكن التم يمكن العمل تيها وتم أي  وق . وقال 
الروا هنا ىعب جديد ومركسي، »، مضيتا  أنَّ «ن لب إذنا  من أحد، ونبذل الجهد للقيام بعملنا

شأننا. وهم بالتأكيد قوة عظمى موجودة ونحن تم األساا نقوم بالتمييس. هم تم شأنهم ونحن تم 
هنا، وتم سياستنا، نحن ى نهاجم أو ن ل  النار على أي روسم. وروسيا ليس  عدوا . نحن نحاول 

و سرائيل، بحسب «. اىمتنا، عن احتكاكا  م  الروا، وهم يحاولون تجنب اىحتكاك معنا
 حتى إذا ازترق  األجواء ا سرائيلية. الضاب ، سياسة شبت معلنة وهم عدم إسقا  أي   ائرة روسية

 27/11/2015السفير، بيروت، 
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 النائب أبو عرار: ال نقبل أي تطوير للمستوطنات على حسابنا .71
 الب العضو العربم تم الكنيس  ا سرائيلم  لب أبو عرار الحكومة ا سرائيلية  :وتا–النقب 

 رال.بت وير القرى العربية، واىعترال بالقرى مسلوبة اىعت
وأضال أبو عرار، تعقيبا  حول إقرار الحكومة ا سرائيلية، إقامة زما مستو نا  جديدة تم النقب، 
أن الحكومة ا سرائيلية أقر  إقامة زما مستو نا  على أراض عربية، ومنها على حساب قرى 

عترال عربية قائمة. وقال إن حكومة نتنياهو تعمل بشكل عنحري لتهويد النقب، تد'بدى من اى
 بإقرار إقامة المستو نا  على أراض عربية'. ا سرائيليةبالقرى غير المعترل بها؛ تقوم السل ا  

واعتبر أن من غير المعقول اىعترال بمستو نا  غير موجودة، بينما ى يعترل بقرى موجودة قوام 
ترال بها لكن لم ألل موا ن تم قرى تم اىع 60ألل موا ن، عالوة على قرابة  60سكانها أكثر من 

 يتم ت ويرها.
 26/11/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

صابة  .75  بانقالب حافلة 48مقتل مجندة إسرائيلية وا 
منهم  3آزرون بجرو  متتاوتة،  48لقي  مجندة إسرائيلية حتتها وأحيب : اىتحاد –القدا المحتلة 

م الضتة الغربية أما. وهرع   واقم بحال حرجة، جراء انقالب حاتلة محتحة شر  مدينة رام هللا ت
ا سعال معسسة بقوا  كبيرة من شر ة اىحتالل ومروحيا  عسكرية لمكان الحادثة، تيما ورد  

 أنباء عن أن ركاب الحاتلة بينهم جنود.
 27/11/2015، االتحاد، أبو ظبي

 

 العنف األسري يالحق آالف اإلسرائيليات :منظمة "فيتسو" .77
راسة أجري  تم الكيان ا سرائيلم عن ارتتا، كبير تم ظاهرة العنل األسري كشت  نتائج د :السبيل

ضد النساء، حيظ تؤكد الدراسة التم أعدتها منظمة آتيتسوآ النسائية أن ثالثمئة امرأة قتل  تم 
وبالتسامن م   آإسرائيلآ زالل السنوا  الزما عشرة األزيرة عالوة على المئا  من محاوى  القتل.

المم لمكاتحة العنل ضد النساء، كشت  منظمة آتيتسوآ عن أن السل ا  المزتلتة عالج  اليوم الع
حالة العام المنحرم، متهمة الشر ة  19500حالة عنل دازل األسرة مقابل  22124منذ بداية العام 

 بالتقحير وعدم حماية النساء.
امرأة د نحو مئتم ألل وتقدر مسؤولة ملل العنل دازل األسرة بالمنظمة نوري  كاوتمان، وجو 

 للضرب تم إسرائيل وستمئة ألل  تل يشاهدون هذه اىعتداءا . تتعرض
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سيدة إسرائيلية دازل مالجئ زاحة  755وأشار  كاوتمان، تم تحريح للجسيرة ن ، إلى إقامة 
بالنساء المضروبا ، محذرة من تحاعد أجواء العدوانية والكراهية تم الشار، ا سرائيلم بالسنوا  

 ألزيرة.ا
امرأة زالل عام  12امرأة على يد أقاربهن، مقابل  18وشدد  على أن العام الحالم شهد مقتل 

 ، داعية الدولة  يجاد حلول عملية للقضاء على جرائم العنل األسري بح  النساء.2014
ها لعب  دورا مهما تم زتض عدد الجرائم وقت 2014ورأ  الناش ة النسائية أن الحرب على غسة عام 

 ىنشغال ا سرائيليين باألوضا، األمنية وبالعدو الزارجم.
 27/11/2015، السبيل، عّمان

 

 

 مناورات جوية تحاكي سيناريو حرب في الشمالهآرتس:  .73
أنهى سال  الجو ا سرائيلم، يوم أما، إحدى أكبر مناوراتت العسكرية الجوية والتم : حلمم موسى

 عة تم الشمال. وعلى هامش المناورة.جر  على قاعدة سيناريو نشوب حرب واس
وقد انته  أما، المناورا  الجوية الواسعة التم قال  الححل ا سرائيلية إنَّت جرى تم إ ارها 
تدريب كل أسراب ال ائرا  الحربية ا سرائيلية على احتماى  الحرب تم الشمال. وبحسب موق  

  شن  غارا  هجومية، وعلى مواجهة ، تدرب  ال ائرا  ا سرائيلية على سيناريوها«هسرتا»
وُنُظم دتا، جو ي أزرى. وقال  إنَّ معظم منظوما  الدتا، الجوي التم « أرض د جو»حواريخ 

تواجهها إسرائيل تم الجبهة الشمالية هم من حن  روسم، وسب  أن نشر  أنباء سابقا ، عن 
« أرض د جو»بينها حواريخ  ،«حسب هللا»مهاجمة ال ائرا  ا سرائيلية لقواتل سال  متجهة لد 

 مت ورة. 
وتن ل  إسرائيل من وضعها للز و  الحمراء تم الشمال من قواعد عدة، إحداها الحتاظ على تتو   
سال  الجو ا سرائيلم وحرية عملت. ولهذا عارض  إسرائيل دوما  قيام روسيا بتسليم منظوما  دتا، 

 جوي مت ورة لسوريا.
ثانية هذا العام التم يتم  تيها تدريب كل المنظوما . وقد بدأ  المناورة وهذه هم المناورة الكبرى ال

يوم األحد الماضم وانته  أما، وكان الهدل الواضح منها الحتاظ على جاهسية قتالية تحسبا  ألي  
 ظرل. 

 27/11/2015السفير، بيروت، 
 



 
 
 
 

 

 21 ص                                              3765 العدد:        27/11/2015الجمعة  التاريخ: 
  

 لإلسرائيليين األمنلن يجلب  األسلحة: شراء إسرائيليموقع  .78
على شراء  ا سرائيليينآ ا سرائيلم تقريرا حول تساحم 972نشر موق  آ :ترجمة زاحة -رام هللا 
، من عمليا   عن ودهاآ، األمر الذي دت  بالشوار،بعد ما اسماه آانتشار أعمال العنل  األسلحة

شراء األسلحة، واعتبر الموق  أن هذا يشكل ز را على  إلىالكثير من الموا نين ا سرائيليين 
العنل الدازلم آزاحة تجاه النساء، الذين نادرا  ما نسم  عن  إعمال، ويسيد من ا سرائيلمم  المجت

 الجرائم التم تحدظ بحقهم تم الححلآ.
وقال الموق  ان الشعور باألمن تم المجتم  ا سرائيلم ينب  بشكل كبير من ت ور حناعة األسلحة 

من حن  زيالنا،  أوتهديد، سواء كان حقيقم  والتسليح الضزم للجيش، ويضيل آهذا هو جوابنا لكل
األسلحةآ. تالجيش يلعب دورا  مهما  تم الحياة اليومية للمجتم  ا سرائيلم، وتم حياة كل موا ن 

  بيعيا. أمرا األسلحة، حتى أحبح حمل إسرائيلم
م مجال وأضال الموق  ان جسءا كبيرا من اىقتحاد ا سرائيلم يعتمد على حناعة األسلحة، سواء ت

 إنهااستيرادها أو تحديرها. تالحكومة ا سرائيلية تدعم هذه الحناعا  وتروج لها على  أوت ويرها 
 تم حياتت اليومية. أمناامر ضروري لبقاء الموا ن ا سرائيلم 
يشعرون انهم مهددون بسبب وجود السال ، حيظ  األشزاصوقال الموق  آالحقيقة ان الكثير من 

الشر ة  أويعملون تم الجيش  أشزاص أودد من القضايا استزدم تيها موا نون سمعنا مؤزرا  عن ع
 قتلوا عن  ري  الز أآ. أو أحيبوا أشزاص إلى با ضاتةبشكل غير مناسب، وذلك  أسلحتهم

دازل المنسل، وقد نجح ائتالل  إسرائيلعنل كثيرة تحدظ بح  النساء تم  إعمالوذكر الموق  ان 
السل ا   إرغامسلحة الذي يدعى آى أسلحة على  اولة الم بخآ على الجمعيا  المناهضة لم

، والتم تترض 2013نشر  تم العام  ا سرائيليةا سرائيلية بترض تعليما  من قبل وسارة الجيش 
من موظتيها عند نهاية الدوام، وجاء هذا القرار بعد عدد من  األسلحةعلى الشركا  األمنية سحب 

تابعة لحراا األمن، ومنذ ت بي  القرار لم يبلغ عن حالة  أسلحةقتل باستزدام القضايا المتعلقة بال
 العائلة من قبل حراا األمن. أتراد أحد أوقتل ىمرأة 
الدازلم الساب  اسح  أهارونوتيتش،  األمنمن قبل وسير  2014لغاء هذا القرار تم العام إلكن تم 

لعمل، وبرر أهارونوتيتش قراره بأنت ناب  من زارج مكان ا أسلحتهمحيظ سمح لحراا األمن بحمل 
تعسيس الشعور باألمن بين الموا نين ا سرائيليينآ بعد عدد من عمليا  قام بها شبان  إلىآالحاجة 

 تلس ينيون.
وزتم الموق  التقرير بالقول آسهولة منح رزص الححول على السال  تم إسرائيل، والزول والشعور 

عرضة لمذى الجسدي من زالل  إسرائيلار،، يترك الموا نين تم السير تم الش إثناءبالذعر 
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ان يعارضوا ثقاتة أن حمل السال  هو  ا سرائيليينتعرضهم   ال  النيرانآ. وقال إنت آيجب على 
 حرا،، وضد ثقاتة العنل والتسليحآ. أوالحل لكل ز ر 

 26/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 شواهد لتجريم الفلسطينيين اإلسرائيليةفبرك المواقع هكذا تُ "العربي الجديد":  .71

تم الوق  الذي أعلن  آغوغلآ تجندها لحالح إسرائيل تم مواجهة آالتحريض : حالح النعامم
التلس ينم على العنلآ تم الشبكة، تإن  مواق  إزبارية يمينية مقر بة من الحكومة ا سرائيلية تواحل 

دد تم القيام بكل ز وة من أجل تشويت نضالهم ضد اىحتالل. التحريض على التلس ينيين وى تتر 
وقد عمد  بعض هذه المواق  إلى استغالل اعتداءا  باريا األزيرة تم تشويت التلس ينيين 
والتحريض عليهم من تبركة آشواهدآ سعم  أنها توث   احتتاء التلس ينيين بهذه اىعتداءا  وتدل ل 

 على تضامنهم م  منتذيها. 
الذي يعد أحد أهم مواق  اليمين ا زبارية والذي يحظى بنسبة  News Deskالموق  ا زباري وبرس 

تحتح عالية، حيظ ُيقِبل عليت بشكل كبير اليهود دازل إسرائيل والعالم تم ازتال  األكاذيب تم 
 سعيت لتجريم التلس ينيين ونضالهم من زالل اتبا، هذا التكتيك الدعائم التحريضم. تعلى سبيل
المثال عرض الموق  بعد أحداظ باريا شري  تيديو يظهر تيت آىل التلس ينيين يتجمعون تم رام 
هللا وهم يحتتون ويوسعون الحلويا  على بعضهم البعض، حيظ سعم الموق  أن هذا التيديو يوث  

ى  نظمت احتتاء التلس ينيين باعتداءا  باريا. ويتبي ن بوضو  أن هذا الشري  يوث  تم الواق  احتتا
التلس ينيون قبل ثالثة أعوام تم قلب ميدان آالمنارةآ، وس  رام هللا، بمناسبة قبول تلس ين كعضو 

 مراقب تم األمم المتحدة. 
نشرها الموق ، وسعم أنها تمثل احتتاء التلس ينيين بهجما  باريا كان  ومن الحور التم 

لتلس ينيين يحتتلون تم مدينة غسة بنجا  آكتائب عس الدين القسامآ التابعة لحركة آحمااآ تم أسر 
جنود اىحتالل وذلك أثناء الحرب األزيرة على الق ا،. وقد  لب القائمون على الموق  من 

يحالها ألكبر عدد من حسابا  الموا نين متحتحيت إعادة نشر  مقا   التيديو هذه وتلك الحور وا 
الترنسيين على مواق  التواحل اىجتماعم، تم مسعى واضح لتشويت حورة التلس ينيين من زالل 

 التلتي ، على أمل أن ينجحوا تم استعداء أكبر ق ا، ممكن من الترنسيين ضد التلس ينيين. 
يحرحون على اىستما، تم سياراتهم  48الموق  ذاتت أن تلس ينيم  وتم مناسبة أزرى، ادعى

د تنظيم آالدولة ا سالميةآ واعتداءا  باريا، واحتا  هذا السلوك بدآالظاهرةآ. ولم يتو    ألغاٍن تمج 
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الموق  الترحة لالستنتاج بأن هذا يدلل على آعم  التحوى  األيديولوجية التم يمر بها تلس ينيو 
 عكا تعاظم تأييدهم للجهاد العالممآ. الدازل، وي

آ ا زباري الذي با  من أكثر 0404ومن بين المواق  التم ُتعنى بالتحريض على التلس ينيين موق  آ
المواق  ا زبارية تحتحا  من قبل ا سرائيليين أثناء انتتاضة القدا بسبب نجاحت تم ا بالغ عن 

ححريةآ، التم تنسب إلى محادر كبيرة تم قيادة الجيش األحداظ بسرعة تائقة، عالوة على مواده آال
آ على تحوير كل عملية اعتداء ينتذها المستو نون اليهود 0404واىستزبارا . وقد حرص موق  آ

ضد التلس ينيين تم أرجاء الضتة الغربية على أنها جاء  نتاج رد  هؤىء المستو نين على 
لسياسة التحريرية للموق  بين الجانب الزبري والتحريضم، اعتداءا  بادر إليها التلس ينيون. وتمسج ا

من زالل ا  راء على جنود اىحتالل والمستو نين كل ما قاموا بقتل أو جر  أي تلس ينم؛ ناهيك 
عن أنت يحمم مح لحا  التغ ية لتحقي  أكبر قدر من التحريض، مثل: ا رهاب التلس ينم، 

 إرهاب الحجارة، وغيرها. 
واق  آا زباريةآ التحريضية موق  آاليمين الحقيقمآ، الذي يمسج بين نشر آاألزبارآ ومن بين الم

والترويج للتكر ا رهابم، من زالل التأكيد على أن حل المشكلة يكمن تم  رد التلس ينيين، ناهيك 
عن أن الموق  ينشر إشادا  بمجرمين يهود سب  أن قاموا بقتل التلس ينيين، ويعرض آتتاوىآ 

ما  كبار تتضمن آالمسوغا  الشرعيةآ حسب الديانة اليهودية التم توجب قتل التلس ينيين. لحازا
وقد أترد الموق  مساحة لتتاوى الحازام إسحا  شابيرا، الذي أل ل كتاب آشريعة الملكآ، الذي ضم نت 

 آمسو غا  تقهيةآ تبرر قتل حتى األ تال الرض   من التلس ينيين. 
ق  تواحل التحريض المنتل  ضد التلس ينيين، تم الوق  الذي تعتمد الكثير المتارقة أن هذه الموا

من نزب سياسية وا عالمية وأكاديمية تم جمي  أرجاء العالم على ما تنشره مؤسسة آميمريآ 
ا سرائيلية التم أسسها رجل اىستزبارا  ا سرائيلم الساب  يغسل كرمون، والتم تعنى بمتابعة آالمواد 

 التم ينشرها ا عالم التلس ينم والعربم. التحريضيةآ 
وتعنى هذه المؤسسة بمتابعة ما تنشره وسائل ا عالم العربية من الكوي  تم أقحى الشر  وحتى 
المغرب تم أقحى الغرب. ومما يسيد األمور تعقيدا  أن الكونغرا األميركم يعتمد على ما تنشره 

 عربم والتلس ينم على ا رهابآ.آميمريآ تم بلورة موقتت من مسألة آالتحريض ال
 27/11/2015، العربي الجديد، لندن
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 في وضع حد النتفاضة القدس سيدفع اليهود للهجرة العكسية األمنيةفشل اإلجراءات  باحثون: .76
بسبب تشل ا جراءا   الحهيونمحالة ا حبا  التم يعيشها المجتم   ة من أن  حهيونيحذر  نزب 

 .آإسرائيلآحد ىنتتاضة القدا، مس  بشكل غير مسبو  بالمساج العام تم األمنية المتبعة تم وض  
بعض اليهود شرعوا تم التتكير بالمغادرة، بسبب  غيان حالة  ، إن  آيوسم كالينآوقال المتكر 

آرييت شاتي ،  ،من ناحيتت، هاجم الكاتب .ا حبا  الذي مرده تدنم مستوى الشعور باألمن الشزحم
ت تم ظل الحكم اليمينم تتجر  المقاومة ا إلى أن  ، مشير  آتل أبيبآمينية تم مستويا  الحكم الي

مليون تلس ينم تم غسة إلى  1.8ت تم ظل هذه الحكومة تحول قال إن  و  .التلس ينية على اىحتالل
بسبب حالة ا حبا  التم يعيشونها بتعل إجراءا  الححار  آإسرائيلآمحدر تهديد استراتيجم على 

اليمين الحاكم نسل إنجاس  يدلل على أن   آإسرائيلآالواق  تم الضتة و إلى أن  آ، منوه ا ةا سرائيليآ
الحركة الحهيونية المتمثل تم إقامة دولة آيهودية وديموقرا يةآ،  حراره على ا بقاء على المشرو، 

ستوى ا بين المعن زالل عمي  جد   آيعكول ىبينآمن ناحية ثانية، كشل الححاتم و  .اىستي انم
قيادة الجيش تحذر بقوة ، مضيت ا أن  السياسم والمؤسسة األمنية بشأن سبل التعا م م  اىنتتاضة

كال  من الجيش  ا إلى أن  من التداعيا  العكسية للعقوبا  الجماعية التم أمر بها نتنياهو، منوه  
ة اىنتتاضة وستعمل هذه العقوبا  ستوس  دائر  وجهاس المزابرا  الدازلية آالشاباكآ يحذران من أن  

  .على التحا  المسيد من الق اعا  الجماهيرية التلس ينية بها
 26/11/2015، 3420التقرير المعلوماتي،

 
 شهيد منذ اندالع االنتفاضة 102الشهداء إلى  عدد: ارتفاع وزارة الصحة .72

مئة قال  وسارة الححة تم بيان إن عدد الشهداء ارتت  إلى  وكاى :-موسىنائل -محاتظا 
موا نا ،  4 تال و تلة و 22الماضم، بينهم  / أكتوبروشهيدين، منذ م ل  شهر تشرين األول

ألل موا ن أحيبوا منذ بداية الشهر الماضم،  12وشهيد من النقب. وأوضح  الوسارة أن أكثر من 
 آىل أحيبوا بالرحاص المعدنم والرحاص الم ا م. 3بينهم أكثر من 

 27/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 منشأة باألغوار 15االحتالل يهدم  .74

منشأة تم زرية الحديدية تم  15هدم  قوا  اىحتالل ا سرائيلم، حبا  اليوم الزميا، ر: األغوا
 األغوار الشمالية.
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وقال  محادر محلية، إن قوا  اىحتالل شرع  بهدم المنشس  التم تعود ملكيتها لد عبد الرحيم 
 وعلم بشارا . بشارا  وابنت غاسي

وذكر  أن قوا  اىحتالل جرت  يوم أما  ري  ترابية يمتد  ولت أكثر من كيلو متر كان 
 يستزدمها سكان المن قة، من أجل تسهيل حركتهم تم تحل الشتاء.

 26/11/2015، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ساعة 48القدس: االحتالل يهدد مسرح الحكواتي باإلغالق خالل  .79
أحدر  قوا  اىحتالل حبا  اليوم الزميا أمرا بالحجس الكامل على  :آالقداآ دو  كوم -رام هللا

 ساعة القادمة. 48الحكواتم زالل  -المسر  الو نم التلس ينم
وقال مدير المسر  عامر زليل تم بيان أحدره إنت تلقى اتحاى هاتتيا من آدائرة ا جراء ا سرائيليةآ 

ساعة، بعد حجسها قبل حوالم أسبوعين على  48الكامل على المبنى زالل عن عسمهم بالحجس 
 حساب المسر  تم بنك آمسكنتيلآ وما سال الحجس قائما.

لمؤسسا   وأيضاوأضال زليل آ أن الحجس ناتج عن تراكم الديون للمؤسسا  ا سرائيلية الرسمية، 
 الموردينآ.زرى مثل شركة التأمين وشركة الكهرباء والعديد من أوشركا  

تم المدينة بإنقاذ المسر ، الذي يعتبر واحدا من أهم  األعمالوناشد زليل مؤسسا  القدا ورجال 
 المؤسسا  الثقاتية الو نية تم المدينة.

 26/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 الحتجاج على قرار حظر الحركة اإلسالميةليدعون لمشاركة واسعة بمسيرة  48الـفلسطينيو  .31
دع  لجنة المتابعة العربية العليا إلى المشاركة الشعبية الواسعة تم مظاهرة  :الريماوي عالء- لقداا

السب  المقبل، احتجاجا على قرار الحكومة ا سرائيلية، حظر  التحم،سيتم تنظيمها تم مدينة أم 
األناضول  وقال بيان ححتم حادر عن رئيا اللجنة، محمد بركة، تلقى مراسل الحركة ا سالمية.

دعو أبناء شعبنا إلى أوس  مشاركة تم المظاهرة الحاشدة، التم آننسزة منت، مساء يوم الزميا، 
ستنظم تم مدينة أم التحم، السب  القادم، لالحتجاج على قرار الحكومة ا سرائيلية حظر نشا  

 (آ.)الجنا  الشمالم ا سالميةالحركة 
 نية الوحدوية، هم رسالة واضحة للحكومة ا سرائيلية أن الوقتة الو آوأضال بيان رئيا اللجنة 

 آ.وأجهستها، بأنت لن يكون با مكان اىستتراد بأي جسء من شعبنا
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وأوضح أن المسيرة ستن ل ، ظهر السب ، من مركس مدينة أم التحم، وتنتهم بمهرجان ز ابم تم 
حشد آتمعية العربية، إلى ودعا بركة األحساب والقوى السياسية والمج .آالسو  البلديآمن قة 

 .آالجماهير لهذه المظاهرة، لتكون حرزة غضب تم وجت السياسة العنحرية ا سرائيلية
 27/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل يغلق مدخل بيت جاال الغربي .35

 إسمنتيةوضع  قوا  اىحتالل مساء اليوم, مكعبا  : نجيب تراج -آالقداآ دو  كوم -بي  لحم
 لمدزل الغربم لمدينة بي  جاى والذي يرب ها م  قرى غرب وشمال محاتظة بي  لحم.عند ا

الهدل من وراء وض  هذه المكعبا  ترض مسيد من الزنا   إنوقال موا نون من المحاتظة، 
 والتضيي  على حركة الموا نين ومركباتهم.

 26/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 قارًبا منذ التهدئة 35ياًدا ومصادرة ص 76نقابات العمال: اعتقال  .37

استنكر رئيا اىتحاد العام لنقابا  عمال تلس ين سامم العمحم، إ ال  اىحتالل أما، النار 
على الحيادين قبالة دير البلح وس  ق ا، غسة، مما أدى  حابة الحيادين هيثم علم الهبيل 

ياد جواد بكر )41) رية المحرية النار على حيادين جنوب عاما(، منددا  بإ ال  البح38عاما( وا 
 الق ا، قبل عدة أيام.

وقال العمحم تم بيان ححتم تلق  آالرأيآ نسزة عنت الزميا: آ إن اىحتالل ا سرائيلم اعتقل 
يسال يعتقل اثنين منهم بتهمة الحياسة على مادة التيبر جالا، وما حيادا أترج عن معظمهم  76

آب/  26عالن عن وقل إ ال  النار بين المقاومة واىحتالل تم قاربا منذ ا  35لمحادرة إضاتة 
حابة العشرا  بالرحاص المحري وا سرائيلم.2014أغس ا   مآ، ىتتا  إلى استشهاد حيادين وا 

وأشار إلى تحاعد حاى  اىعتقال وا  ال  النار التم تقوم بها القوا  البحرية المحرية وا سرائيلية 
ين زالل ممارستهم مهنة الحيد آ، م البا  بضرورة تدزل المؤسسا  ضد الحيادين التلس يني

 الحقوقية العربية والدولية لوقل هذه اىنتهاكا .
وأوضح أن السل ا  المحرية أترج  عن حيادين اعتقلتهما منذ عام ونحل وهما الشقيقان 

زيرة، واعتقال حيادين زالل الحرب األ 5محعب ومحمد جمال األقر،، ىتتا  إلى إتراج محر عن 
 آزرين تم شهر مارا/ أذار ما يسالون رهن اىعتقالآ. 9

 26/11/2015، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 إصابات في مواجهات شمال محافظة الخليل .33

( مواجها  عنيتة بين 2015/ 11/ 26اندلع  مساء الزميا ) : تلس ين أون ىين -الزليل 
سنة( من مزيم  19مة اغتيال اىحتالل للشاب زالد محمود جوابرة)الموا نين الغاضبين على جري

الزليل  -العروب، وجنود اىحتالل المتمركسين على المدزل الرئيسم للمزيم، المحاذي لشار، القدا
 العام.

واستزدم  قوا  اىحتالل زالل المواجها  قنابل الحو  والغاس السام، والعيارا  المعدنية المغلتة 
ا أدى إلى إحابة عدد من الموا نين بحاى  ازتنا  متتاوتة، تيما استدعى اىحتالل بالم ا ، م

 مسيدا من التعسيسا  إلى المن قة.
 26/11/2015، فلسطين أون الين

 
 أهالي الشبان الفلسطينيين المختطفين من سيناء يطالبون الرئيس السيسي بكشف مصيرهم .38

يوم من  100أربعة شبان تلس ينيين ازت توا قبل أشرل الهور:  الب تجم  شعبم وأهالم  -غسة 
من قة سيناء، الرئيا المحري عبد التتا  السيسم بالكشل عن محيرهم. وعقد التجم  الشعبم 
للتضامن م  هؤىء الشبان األربعة المزت تين مؤتمرا ححاتيا أمام بوابة معبر رتح، بمشاركة ذوي 

 هؤىء الشبان.
سم األهالم أنت جرى التواحل م  الجها  األمنية المحرية  عادة وزالل المؤتمر أعلن متحدظ با

أبنائهم، وكشل محيرهم، غير أنهم لم يتلقوا أي رد حتى اللحظة. وقال المتحدظ إنت يتوجب على 
لوها مسؤولية اىزت ال أن تقدم أبناءهم للمحاكمة العادلة، إن كانوا قد السل ا  المحرية التم حمَّ 

 كنهم يرتضون استمرار ازت اتهم دون أي ذنب.اقترتوا أي ز أ، ل
وناشد  العائال  المؤسسا  الحقوقية للقيام بواجبها وأزذ دورها تجاه الحادثة، وأكد  على استمرار 

 تحركاتها هذه حتى معرتة محير أبنائها.
 27/11/2015، لندن، القدس العربي

 
 دة من شرطة خاصةعصابات المستوطنين تجدد اقتحام األقصى بحراسة معززة ومشد .31

واحل  عحابا  المستو نين اليهودية أما، : عالء المشهراوي، عبد الرحيم حسين -رام هللا 
وأكد شهود أن قوا   اقتحامها للمسجد األقحى بحراسة معسسة ومشددة من شر ة اىحتالل الزاحة.

ناسل اىحتالل أ لق  الرحاص الحم وقنابل الحو  والغاس بشكل عشوائم على الشبان وم
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الموا نين ببلدة ق نت، تيما أحيب عدد من الشبان بمواجها  اندلع  وس  البلدة وعلى مترقها 
الرئيسم، حيظ أحيب  ت بحورة ز يرة، استشهد على إثرها نتيجة تركت ينسل لمدة ساعة ونحل 

هم  الساعة، بعد من  الجنود اىحتالل مركبا  ا سعال من التقدم باتجاه المحابين ونقلهم. ودا 
قوا  اىحتالل المناسل بشكل شرا ومنظم من بي  إلى بي ، وقام  بتتتيشها بالكامل وحذر  
الموا نين من الزروج من مناسلهم، لتشبعهم تنكيال  بالضرب والشتائم. وكان أكثر من ألل جندي 

يظ حاحروا البلدة منذ منتحل الليلة قبل التائتة، قبل اقتحامها عند ساعا  الحبا  األولى، ح
مواجها  عنيتة بين الشبان وجيش اىحتالل. وتأتم هذه الحملة بعد عملية إ ال  نار على 

 مستو نة هارآدار القريبة من البلدة من قبل مسلحين تلس ينيين وتمكنهم من الترار أما األول.
 24/11/2015االتحاد، أبو ظبي، 

 
 غزة: حملة "#وينك_عنها" لنصرة الفلسطينيات المنتفضات .36

آالمقاومة ليس  حكرا  على الرجالآ، عبارة سع  مجموعة من تتيا  : دد عبد الرحمن ال هراويغسة 
ق ا، غسة  ثباتها، عبر إ ال  حملة إلكترونية عبر مواق  التواحل اىجتماعم، تتحدظ عن دور 

الحاحلة تم مدن الضتة  اىنتتاضةالنساء التلس ينيا  تم مقاومة اىحتالل ا سرائيلم، زالل 
 الغربية والقدا المحتلتين. 

وتهدل الحملة التم نظمتها شبكة آالماجدا  ا عالميا آ وبدأ  تعالياتها تم قاعة مكتبة بلدية غسة 
وس  المدينة، إلى دعم حمود المرأة والتأكيد على حقها تم الدتا، عن نتسها، وكذلك للكشل عن 

 رائيليين، دازل مدن وبلدا  الضتة الغربية. اىنتهاكا  التم تمارا بح  المرأة من قبل الجنود ا س
وأشار  الناش ة، ريم علم، تم تغريدتها على ذا  الوسم، إلى أن وسائل ا عالم التابعة لالحتالل 
قدم  المرأة التلس ينية وكأنها مض هدة دازل مجتمعها المحلم، وتسعى للمو  بأية وسيلة، ولكن 

 الحقيقة غير ذلك إ القا . 
عمال الحملة ا لكترونية على نشر التغريدا ، بل استزدم  أدوا  أزرى كمقا   ولم تقتحر أ 

التيديو القحيرة والتحاميم ورسوم الكاريكاتير، التم تنسجم م  أهدال الحملة، بجانب إعادة نشر 
 األعمال التنية المتنوعة التم أنتج  زالل التترة الماضية لإلشادة بالمرأة التلس ينية وحمودها.

 27/11/2015بي الجديد، لندن، العر 
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 "قطنة شهيد" جثمان تشييع عقب االحتالل برصاص إصابة 50 :الفلسطينيالهالل األحمر  .32
 مواجها  زالل ،(11|26) الزميا يوم ظهر متتاوتة، بجرا  التلس ينيين الموا نين عشرا  ُأحيب

 تشيي  زالل والغاس الحو  لبقناب الموا نين استهدال عقب اندلع  ا سرائيلم اىحتالل قوا  م 
 .المحتلة القدا مدينة غرب شمالم ق نة، قرية تم( عاما   21)  ت يسري يحيى الشهيد جثمان
 م  المستمرة المواجها  زالل ُأحيبوا تلس ينيا   50 بأن التلس ينم األحمر الهالل جمعية وأتاد 

 المغلل المعدنم بالرحاص 7و م،الح بالرحاص ُأحيبوا منهم 6 أن مبينة ق ن ة، قرية تم اىحتالل
 .السام الغاس استنشا  نتيجة ازتنا  حالة 37و بالم ا ،

 26/11/2015برس،  قدس
 
 الحياة على جدران غزة يرسمونفنانون فلسطينيون  .34

منذ إنشاء مزيم الشا ئ لالجئين التلس ينيين تم ق ا، غسة، عقب ترحيل : بديعة سيدان -رام هللا 
، وجدرانت تحمل 1948تهم وقراهم األحلية م  نكبة اىحتالل ا سرائيلم عام سكانت من مدنهم وبلدا

اللون الرمادي الباه  الذي تحول م  السمن، وم  أكثر من عدوان على الق ا، إلى السواد القاتم 
 الذي يذكر سكانت وسواره، بالمأساة التم يعيشونها كالجئين تم ظرول مأسوية.

لتلس ينيين بدأ  تلوين جدران مناسل المزيم، زحوحا  الم لة منها بيد أن مجموعة من التنانين ا
على ساحل البحر األبيض المتوس ، بألوان ساهية، كالبرتقالم والسهري والبنتسجم واألحتر وغيرها، 
إضاتة إلى تسيينها بإ ارا  من زشب، وا  ارا  معلقة تحمل سهورا ، ورسوم معبرة ونقوش،  دزال 

ا نيت وسواره، بعد مرور سنة ونحل السنة تقريبا  على العدوان ا سرائيلم السعادة إلى قلوب ق
 األزير على ق ا، غسة.

، حول  جدران تسعين منسى  تقوم على مساتة تمتد «غسة أحلى»أعمال ثالثين تنانا  تم إ ار مبادرة 
ان لق  تم  وتستمر مبادرة تلوين ساحل مزيم الشا ئ التم قرابة كيلومترين، إلى لوحا  بديعة.

منتحل الشهر الجاري، بدعم من شركة باديكو التلس ينية شهرا  كامال ، تم أكبر تترة استغرقتها 
وعبر هذه المبادرة، بدأ  الحارا  المدمرة بتعل  مبادرة شبابية منذ بدء مشاري  التلوين تم ق ا، غسة.
بألوان ساهية وأشكال هندسية حارا  ملونة  إلىالعدوان ا سرائيلم األزير على ق ا، غسة، تتحول 

با  يراها  أن إلىمميسة ترتسم على الجدران لتع م أهالم هذه المنا   المهمشة حياة جديدة، 
 كثيرون بقعة ضوء تبعظ األمل تم نتوا ساكنيها والناظرين.

 27/11/2015الحياة، لندن، 
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 جدل حول زيارة بطريرك األقباط للقدس للمرة األولى منذ عقود .39
ب ريرك األقبا   ، أنالقاهرة أحمد رحيم، نقال  عن مراسلها تم 72/55/7151 ،لحياة، لندنانشر  

األرثوذكا البابا تواضروا الثانم تاجأ األوسا  الكنسية بالستر أمدا إلدى القددا المحتلدة، عبدر تدل 
ياهدا عددم أبيب، تم أول سيارة من نوعها لرأا الكنيسة المحرية منذ عقود، إذ ُتلدسم الكنيسدة عدادة رعا

 سيارة المقدسا  تم المدينة آ الما ظل  تح  اىحتاللآ.
، 7291 سدنةوقرر البابا الراحل كيرلا السادا حظر ستر المسيحيين إلى القددا تدور احتاللهدا تدم 

ندت رتدض السدتر بحدحبة الدرئيا أوهو القرار الذي  بقت بشدة زلتت الراحل البابا شنودة الثالدظ، حتدى 
وأحدر  بسبب هذا القرار، ما وت ر العالقا  بينهما. 7211 سنةإلى المدينة تم  الراحل أنور السادا 

، زشددية كسددر قددرار 7290 سددنةتددم  آإسددرائيلآالمجمدد  المقدددا تددم الكنيسددة قددرارا  بحظددر السددتر إلددى 
 . آإسرائيلآالبابا، بعد ت بي  العالقا  بين محر و

م تشديي  األنبدا إبراهدام م دران القددا والشدر  وأعلن  الكنيسة أن البابا سداتر إلدى القددا آللمشداركة تد
األدنىآ، وهو أقدم أعضداء المجمد  المقددا والشزحدية التاليدة للبابدا مدن حيدظ األقدميدة، وكدان مقدررا  

، لكنت اعتدذر لمرضدت، 9079مارا  /أن يتولى الكرسم البابوي بعد وتاة البابا شنودة الثالظ تم آذار
 .9079نوتمبر  /تواضروا الثانم تم تشرين الثانم ليزلتت األنبا بازوميوا قبل تنحيب

وقال  الكنيسة القب يدة األرثوذكسدية تدم بيدان إن الب ريدرك آسديترأا حدالة الجنداسة السدب  علدى رو  
 األنبا إبراهام م ران الكرسم األورشليمم والشر  األدنى الذي واتتت المنية حبا  األربعاءآ.

مددن كبددار األسدداقتة والكهنددة والشمامسددة، مددن م ددار القدداهرة  1وسدداتر البابددا علددى رأا وتددد ضددم أيضددا  
وريدددون تدددم تدددل أبيدددب، متجهدددا  إلدددى القددددا المحتلدددة، بعدددد الححدددول علدددى التأشددديرا  جإلدددى م دددار بدددن 

 الالسمة من الستارة ا سرائيلية تم القاهرة.
حددقة لكنيسددة وعلمدد  آالحيدداةآ أنددت سدديقيم زددالل تواجددده تددم القدددا تددم كنيسددة آالقديسددة هيالنددةآ المال

القيامددة تددم البلدددة القديمددة تددم القدددا، والتددم ُتعددد جددسءا  منهددا، ويتحددلها عنهددا آديددر السددل انآ المتندداس، 
 عليت بين الكنيستين المحرية وا ثيوبية. وسيشي  م ران القدا من كنيسة آالقديسة هيالنةآ.

ية تم محر، تدم ظدل تمسدك و الما أثار  مسألة الستر إلى القدا المحتلة جدى  تم األوسا  الكنس
البابا الراحل شنودة الثالظ برتض التعامدل مد  سدل ا  اىحدتالل  تمدام إجدراءا  السدتر إلدى المديندة، 
وتوقيدد  عقوبدددا  كنسدددية علدددى مزدددالتم هدددذا القدددرار. واعتددداد علدددى تأكيدددد أندددت لدددن يدددسور القددددا آإى تدددم 

الموقدددل نتسدددت عندددد تنددداول تلدددك  وكدددرر البابدددا تواضدددروا الثدددانم حدددحبة شددديخ األسهدددر بعدددد تحريرهددداآ.
المسألة، لكن لوحظ  بعد تنحيبت مرونة إساء هذا األمر، إذ تسداهل تدم مسدألة توقيد  العقوبدا  علدى 
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مزددالتم قددرار حظددر السددتر. وقددال لدددآالحياةآ محدددر كنسددم إن آالبابددا بعددد نقدداش تددم المجمدد ، لددم يوقدد  
لمددنحهم ترحددة لسيددارة القبددر  00ر الددد عقوبددا  علددى حدداملم جددواسا  السددتر األجنبيددة، ومددن تز ددوا عمدد

وظهددر  أيضددا  مرونددة البابددا تددم السددما  للشددركا  التددم تددنظم الددرحال  الدينيددة إلددى القدددا  المقددداآ.
 المحتلة بنشر إعالناتها عن رحال  تم عيد القيامة دازل الكنائا المحرية للمرة األولى منذ عقود.

تم تشيي  الم ران آى تعكا تغيرا  تدم موقدل الكنيسدة  لكن الكنيسة تمسك  بأن سيارة البابا للمشاركة
من رتض السيارا  الدينيدة للمسديحيين إلدى المديندة المقدسدةآ. وقدال الندا   باسدم الكنيسدة بدولا حلديم 
لدددآالحياةآ إن آموقددل الكنيسددة مدددن السددتر إلددى القددددا لددم يتغيددر... سيددارة البابدددا هدددتها العددساء، وسدددببها 

 حظى بها م ران القدا المتنيح والتم تتناسب م  هذا القرارآ.المكانة الكبيرة التم ي
وأكددد وكيددل الب ريركيددة القمددص سددرجيوا سددرجيوا الموقددل ذاتددت، مشدديرا  إلددى أن آسددتر البابددا هدتددت 
تشيي  جناسة األنبا إبراهام، وى يعنم بأي حال من األحوال كسر قرار المجم  المقدا بمقا عة الستر 

ل ا سددرائيلمآ. وقددال لوكالددة أنبدداء الشددر  األوسدد  الرسددمية إن آالبابددا تتلمددذ إلددى القدددا تحدد  اىحددتال
على يد األنبا المتنيح وترب ت بت عالقة شزحية ويدين لت بالتضل، لذلك قرر السدتر إلدى القددا تدم 
شكل استثنائم لتشيي  جناستتآ. ودعا وسائل ا عالم إلى آعددم تحميدل السيدارة أكثدر مدن معناهدا وعددم 

 اللغ  حولها... األمر كلت لتتة شزحية من البابا تواضرواآ. إثارة
وظهددر أن قددرار السددتر اتزددذ تددم شددكل متدداجئ، إذ أعلددن الب ريددرك مسدداء أول مددن أمددا أن الكنيسددة 

مددن اآلبدداء األسدداقتة والكهنددة والشمامسددة لتمثيلهددا تددم حددلوا  الجندداسة علددى  1قددرر  تشددكيل وتددد مددن 
 يسة بعدها بنحو ساعتين أن البابا سيساتر بنتست.م ران القدا، قبل أن ُتعلن الكن

ونعى الب ريرك تم عظتت مساء أول من أما م ران القدا. وتحدظ عندت بتدأثر، قدائال : آيعدس عليندا 
انتقال حبر جليل تم الكنيسة القب ية نياتة المتنيح األنبا إبراهام م ران الكرسم األورشدليمم والشدر . 

بدداء الكبددار تددم كنيسددتنا القب يددة، وأحددد اآلبدداء المحبددوبين مددن كددل أعضدداء نياتددة األنبددا إبراهددام أحددد اآل
المجم  المقدا ومن كل الكنيسة، وهو حورة مشرتة للكنيسة المحرية... يزددم تدم أورشدليم القددا، 
وتحمددل أعبدداء  كثيددرة، وكددان مسددؤوى  عددن كنددائا تددم دول عدددة تددم الزلدديج وتددم دول أسدديوية وعددانى 

أن الراحددل آتددم التقليددد الكنسددم القب ددم هددو الشزحددية التاليددة لبابددا ا سددكندرية تددم كثيددرا آ. وأشددار إلددى 
 األقدمية والمسؤوليةآ.

وتم ردود التعل، أعرب حسب آالكرامةآ الناحري عن أستت لستر الب ريرك إلى القدا المحتلدة. وقدال 
  مدددد  الكيددددان تددددم بيددددان إن آسددددتر بابددددا المحددددريين سدددديحدظ شددددرزا  عميقددددا  تددددم جدددددار مقاومددددة الت بيدددد

الحددهيونم الددذي يرتكددب المددذابح اليوميددة بحدد  شددعبنا العربددم تددم تلسدد ينآ. وأضددال: آكنددا نأمددل بددأن 
يحاتظ بابا المحريين على ثواب  الكنيسة الو نية المحرية تم هذا الشأن والتم أرساها البابا الراحدل 



 
 
 
 

 

 32 ص                                              3765 العدد:        27/11/2015الجمعة  التاريخ: 
  

األرض المحتلدددة إى بعدددد  العظددديم شدددنودة الدددذي واجدددت الدددرئيا السدددادا  راتضدددا  سيدددارة المسددديحيين إلدددى
تحريرهاآ. و الب البابا بدآالثبا  على المبادئ الو نية تم ما يزص القضايا المحيرية، وعلدى رأسدها 

 القضية التلس ينية، تم هذا الظرل الدقي آ.
البابدددددا ، أن محددددد تى بسددددديونم، نقدددددال  عدددددن مراسدددددلها 72/55/7151 ،الســـــفير، بيـــــروتوأضدددددات  

رد لدت علدى اىنتقدادا : آهدذه ليسد  سيدارة،  أولها من مدينة القددا تدم تواضروا قال، تم كلمة ألقا
ألن كلمدة سيددارة تعنددم تحضديراٍ  وجدددوَل مواعيددٍد وأمداكَن محدددَّدة . هددذا واجدب إنسددانم، وواجددب للعددساء، 
ولمسة وتاء  نسان قد م حياتدت كلهدا، سدواء علدى المسدتوى الدو نم، أو علدى المسدتوى ا نسدانمآ، تدم 

وأضددال البابددا تواضددروا أن آعدددم حضددور )جندداسة األنبددا أبراهددام(،  األنبددا الراحددل أبراهددام.إشددارة إلددى 
سواء على مستوى المكان الذي يمثلت أو على المستوى الشزحم، كان سيعد نوعا  من التقحير غير 

يدد الددور المقبولآ، مؤكدا  أن حضوره جنداسة األنبدا أبراهدام لدت جانبدان: آأولهمدا التعسيدة والمشداركة، وتأك
 القوي الذي قام بت الم ران األنبا أبراهام التاضل. والجانب اآلزر جانب شزحمآ.

ولعل  ستر البابا بنتست إلى األراضم المحتلة قد تكون نتيجتت تذر، أعدداد كبيدرة بالسيدارة للقيدام بسيدارا  
المحددرية  تزددالل وجهددة المقا عددة المتزددذة مددن قبددل المجمدد  المقدددا، زحوحددا  تددم ت ددور العالقددا 

 ا سرائيلية على الحعيد الرسمم.
وتددم هددذا ا  ددار، رأى القيددادي الناحددري أمددين إسددكندر )قب ددم(، تددم حددديظ إلددى آالسددتيرآ، أن آهددذه 

اتزداذه بالتتداهم مد   الز وة ليس  بعيدة عن تحالتا  الدولة الحاليدة. وأغلدب الظدن أن قدرار السيدارة تدم  
وأضددال إسددكندر: آمددن الممكددن أن نجددد أنتسددنا أمددام تحددريحا   أجهددسة الدولددة، وربمددا بم البددة منهدداآ.

باقتحار السيارة على الحالة علدى األنبدا أبراهدام، حتدى ى تبددو مزالتدة لقدرار البابدا شدنودة، وأظدن أندت 
قدد وحددل للكنيسددة الغضددب الواسدد  مددن قبددل قيدادا  محددرية مسدديحية وغيددر مسدديحية مددن هددذه السيددارة. 

 سيارة يجب أن تتس  حتى ى تكون بداية لت بي  أوس آ.وأعتقد أن دوائر رتض هذه ال
ووحل إسكندر السيارة بأنها آانتكاسةآ. وأضال آأشم رائحة محالح رجدال األعمدال. وى يمكدن تحدل 
هذه السيارة عن انزتاض الحو  العروبم تم أجهسة الدولة، واتسا، مساحا  الت بيد ، زحوحدا  أن 

وتدداب  إسددكندر: آى يوجددد  قبددل األسهددر ولكددن تددم تددداركهاآ.هندداك دعددوا  حدددر  تددم هددذا ا  ددار مددن 
مبدددرر حقيقدددم لهدددذه السيدددارة، وأظنهدددا تمددد  وتددد  رغبدددة أجهدددسة الدولدددة، وأراهدددا معبدددرة عدددن المرحلدددة التدددم 

واعتبدددر إسدددكندر أندددت آكدددان يمكدددن إقامدددة الحدددالة علدددى األنبدددا أبراهدددام تدددم محدددر، وتدددم كدددل  نعيشدددهاآ.
وتدداب : آكاندد  هندداك مجموعددا  )قب يددة( تسدداتر عبددر  المحتلددةآ.الكنددائا، وعدددم السددتر إلددى األراضددم 

شركا  سياحية إلى األراضم المحتلة ألغراض دينية بحتة، وكنا نعتبر ذلك تجاوسا ... أما اآلن ترمس 
 الكنيسة نتست ساتر إلى القدا، األمر الذي ستكون لت نتائجتآ.
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ــــيج، الشــــارقةوجدددداء تددددم  بددددد المددددالك المتكددددر القب ددددم قددددال جمددددال أسددددعد ع: 72/55/7151 ،الخل
المعرول، إن سيارة البابا تواضروا الثانم إلى القدا، عبر آتدل أبيدبآ هدم السيدارة األولدى لشزحدية 

وأضدال  سدة.يتعتلم كرسم البابوية المحرية مندذ عشدرا  السدنين، وهدم ليسد  تغييدرا  تدم موقدل الكن
تجنبددا  لزدر  القددرار الكنسدم بعدددم سيددارة  أندت كددان يتعدين علددى البابدا اىكتتدداء بسدتر الوتددد الكنسددم وذلدك

 األقبا  القدا،  الما ظل  تح  اىحتالل. 
وقدددال جدددورج إسدددح  عضدددو المجلدددا القدددومم لحقدددو  ا نسدددان إن سيدددارة البابدددا تواضدددروا سيدددارة دينيدددة 

 وستظل تم إ ارها الدينم.
سدة المحدرية مدن وقال أحمدد بهداء الددين شدعبان رئديا الحدسب آاىشدتراكم المحدريآ: إن موقدل الكني

 قضية الت بي  والقضايا الو نية مشهودة.
 
 سنة ألصغر أسير أردني 51 بالحبس إسرائيليحكم  .81

ددان بالسدددجن  مددا الزمددديا حكمدددا  أأحددددر  سددل ا  اىحدددتالل ا سدددرائيلم يدددوم : حمددددان الحددداج - عم 
ل بحددد  لدددل شددديكأ 00لدددذوي المسدددتو نة الحدددهيونية المقتولدددة بقيمدددة  سدددنة وتعويضدددا   70التعلدددم لمددددة 

وأكد مهدي سليمان والدد األسدير أندت كدان مدن المقدرر  أحغر أسير أردنم التتى محمد مهدي سليمان.
ما، علما أنهم كانوا تم وق  أوأحدر  الحكم يوم  تاجأتهمالمحكمة الحهيونية  أن إىتأجيل الحكم 

 شيكل. ألل 00ساب  قد  البوا بتأجيل المحاكمة لتأمين مبلغ 
  72/55/7151 ،الدستور، عّمان

 
 األطفالتشريع إسرائيلي يحبس  إقرارصمت العالم على  يستغربفريق دعم األسرى  .85

المؤسسا  والجمعيدا  الحقوقيدة  األردنم  الب تري  دعم األسرى ا عالمم: حمدان الحاج - عم ان
وقول الرسمية وغير الرسمية وعلى رأسدها األمدم المتحددة ومحكمدة العتدو الدوليدة والحدليب األحمدر بدال

تددم وجددت سددل ا  اىحددتالل الحددهيونم الددذي انتهددك كددل اىتتاقيددا  والمواثيدد  واألنظمددة والمعاهدددا  
عامدددا   71مشدددرو، قدددانون يسدددمح بمحاكمدددة وسدددجن األ تدددال ممدددن هدددم دون  إقدددرارالدوليدددة، وذلدددك بعدددد 

 عضوا  تم الكنيس  الحهيونم. 90بأغلبية 
  72/55/7151 ،الدستور، عّمان
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 الحماية للفلسطينيين لتوفيرمشاورات عربية  .87
بدددأ  الجامعددة العربيددة إجددراء مشدداورا  مدد  دولهددا األعضدداء، لتشددكيل لجنددة قانونيددة برئاسددة  القدداهرة:

األمدين العدام للجامعدة نبيدل العربدم. وتضدم اللجنددة تريقدا  مدن الزبدراء القدانونيين العدرب، لبحدظ البدددائل 
دولية ألبنداء الشدعب التلسد ينم، وتوثيد  جدرائم آإسدرائيلآ السياسية والقانونية المتاحة لتوتير الحماية ال

تم األراضم المحتلة، زاحة تم القدا واألقحى، تنتيذا  لقرار مجلا الجامعدة العربيدة األزيدر علدى 
 المستوى الوساري تم الرياض.

  72/55/7151 ،الخليج، الشارقة
 
 الفلسطيني في تقرير مصيرهأمير قطر ينهي زيارة لفنزويال بتأكيد البلدين على حق الشعب  .83
وكاى : غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثانم أمير ق ر العاحمة كاراكاا األربعداء، تدم زتدام سيدارة ال

رسمية لجمهورية تنسويال البوليتارية استغرق  يومين، استعراض زاللهدا مد  الدرئيا نيكدوىا مدادورو 
وأكدددد  لقضدددايا ذا  اىهتمدددام المتبدددادل.مدددورا عالقدددا  الحدددداقة بدددين البلددددين، إضددداتة إلدددى مناقشدددة ا

الجانبدددان علدددى حددد  الشدددعب التلسددد ينم تدددم تقريدددر محددديره وم البدددة المجتمددد  الددددولم بالضدددغ  علدددى 
لوقل اىستي ان وقتل األبرياء واىنتهاكا  التم تقوم بها قوا  اىحتالل ا سرائيلم وأهميدة  آإسرائيلآ

 سالم العربية وقرارا  الشرعية الدولية.تحقي  سالم عادل وشامل ودائم وتقا لمبادرة ال
  72/55/7151 ،القدس العربي، لندن

 
 يعبر عن قلقه من تصاعد أعمال العنف بالمنطقة اليونانيرئيس الوزراء  .88

م  الرئيا التلس ينم محمود أعرب رئيا الوسراء اليونانم زالل مؤتمر ححتم عقده : رام هللا
لعنل الممارا بح  المدنيين تم المن قة، وتوسي  عن قل  بالده إساء تحاعد أعمال اعباا 

 سياسية اىستي ان ا سرائيلم على حساب حقو  الشعب التلس ينم.
وقال تسيبراا، إن آأكثر ما يقلقنا هو انعدام العملية السياسية وغياب ترص التقدم الواضح تيما 

الذي يحتاج ويستح  أن يكون يتعل  بالقضية التلس ينية لبظ األمل المنشود لدى الشعب التلس ينم 
 لديت هذا األملآ.

واعتبر أن آالجر  العمي  الناسل المتمثل بالقضية التلس ينية هو أحد أسباب تحاعد اىض رابا  
والحراعا  تم المن قةآ، مشددا على أنت آحان الوق  ىتزاذ ز وا  شجاعة ودعم أي مبادرة دولية 

 لحل القضية التلس ينيةآ.
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دعم اليونان تم كل المحاتل الدولية لمبدأ حل الدولتين تيما يتعل  بالقضية  وأبدى تسيبراا
التلس ينية آمن أجل قيام دولة تلس ينية ذا  سيادة وعاحمتها القدا الشرقية على حدود عام 

 آ.1967
كما أكد تسيبراا، أهمية حماية واحترام الوض  التاريزم لجمي  المقدسا  تم مدينة القدا بما تيها 

 حرم القدسم الشريل.ال
وكان  أقيم  مراسم استقبال رسمية لرئيا الوسراء اليونانم لدى وحولت إلى مدينة رام هللا حيظ 
استعرض م  عباا حرا الشرل الذي اح ل لتحيتهما، تيما عسل السالمان الو نيان اليونانم 

 والتلس ينم.
 27/11/2015القدس، القدس، 

 
دانات.. حقائق اإلسرائيليةاإلعدامات  .81  وا 

 د. أسعد عبد الرحمن
التلس ينية، تتاقم  ظاهرة ا عدام )اىغتيال( الميدانم التم « هب ة تروي  ا سرائيليين»م  اندى، 

تمارسها قوا  اىحتالل بح  الشبان التلس ينيين، بسعم نية هؤىء الشبان تنتيذ عمليا   عن قد 
وت  تعليما  عليا حادرة -نود اىحتالل تكون حقيقية، أو قد تكون من دون أساا! لذلك نرى ج

يسارعون إلى إ ال  النار حتى دون وجود ز ر حقيقم يهدد حياتهم، ويقتلون هؤىء الشبان،  -إليهم
وحتى األ تال، رغم سهولة اعتقالهم. وقد تاقم هذه الظاهرة قيام حكومة اىحتالل بمنح ترازيص 

ساد من مقارتا  اىستهدال للتلس ينم، لمجرد  لإلسرائيليين لحمل السال  الشزحم، األمر الذي
، أو يعتقد أنت تم نيتت تنتيذ عملية  عن، بحيظ تعسس  ممارسا  ارتكاب «يشكل ز را  »الشك بأنت 

، كنهج وسياسة معتمدين من المستوى الرسمم «القانون»جرائم ا عداما  الميدانية والقتل زارج 
 ا سرائيلم.

حقوقية الدولية بتحقي  جدي تم حوادظ اىغتيال هذه، زاحة م  لقد  الب  عديد المنظما  ال
استمرار تجاهل الحكومة ا سرائيلية للدعوا  بالتحقي  ومحاسبة التاعلين، األمر الذي يع م 

التلس ينم تم سيا  من انتهاكا  الحقو  « الدم األحمر»لمسيد من هدر « الضوء األزضر»
، «القانون»ياة أبنائت. وكل هذا يتم تم ظل تغييب سل ة ا نسانية لهذا الشعب، واىستهتار بح

، وعدم تتح تحقي  أو تسجيل ملتا  «مستو نين»وانعدام الرد، للقتلة، من جنود، وشر ة، وق عان 
بحيظ يجري منح غ اء لقوا  اىحتالل  -«القانون»كما يقتضم -جنائية ضدهم بالحوادظ 



 
 
 
 

 

 36 ص                                              3765 العدد:        27/11/2015الجمعة  التاريخ: 
  

د التلس ينيين، م  ضمان إتالتهم من العقاب، وعدم ا سرائيلم والمستو نين باستزدام السال  ض
 «!الدتا، عن النتا»المساءلة والمحاكمة، وتبرير ممارستهم القتل، بسعم 

وم  تتاقم التوجها  اليمينية المت رتة للمجتم  ا سرائيلم، تسايد منسوب الت رل والكراهية تم 
، ُمظِهرا  تأييد أغلبيتهم لإلعداما  الميدانية. الشار، ا سرائيلم )المتناغم دوما  م  المؤسسة الحاكمة(

عدامت، »تقد أيد  أغلبية ا سرائيليين اىعتداء بوحشية على تلس ينم جريح وى يقوى على الحركة، وا 
المعهد ا سرائيلم »، الذي أجراه «مؤشر السالم»وجاء هذا تم است ال، «. بادعاء أنت نتذ عملية

من المشاركين إعدام أي تلس ينم ينتذ عملية  حتى  %53أيد »حيظ وجامعة تل أبيب، « للديمقرا ية
 «.بعد اعتقالت، ودون أن يشكل أي ز ر

وعلى حعيد متمم، حذ ر زبيران تم األمم المتحدة من أن تكون قوا  اىحتالل ا سرائيلم قد لجأ  
، قال مقرر األمم إلى استزدام متر  للقوة، ونت ذ  عمليا  إعدام تعستية بح  تلس ينيين. وعن ذلك

وزبير األمم المتحدة حول ا عداما  التعستية « مكارم ويبيسونو»المتحدة تم األراضم التلس ينية 
هناك حاى  استزدام متر  للقوة من قبل قوا  األمن ا سرائيلية ضد »إن «: كريستول هاينس»

  مستمرة، وبعضها تم التلس ينيين، بينها بعض الحاى  التم قد تعتبر إعداما  تعستية ماسال
إجراء تحقيقا  تورية »وقد  لب اىثنان من سل ا  اىحتالل «. تسجيلت على أشر ة محورة

و بعا ، وق  هذا «. ومستقلة تم جمي  الحاى  المشتبت تم كونها إعداما  زارج السيا  القضائم
 «!ُأذن من  ين.. وُأذن من عجين»ال لب على 

، ا عداما  الميدانية ا سرائيلية المتسايدة، منددة  «أمنستم»الدولية من جهتها، أدان  منظمة العتو 
بناء  على عمليا  البحظ والتحري، »باستزدام جيشها القوة التتاكة دون أي مبرر. وقال  المنظمة: 

التم قمنا بها تم الضتة الغربية والقدا، تقد وثقنا أحداثا  ُقتل تيها تلس ينيون، ليتبين أنهم تعرضوا 
القوا  »واعتبر المدير تم المنظمة )تيليب لوثر( أن «. لقتل دون تعريض أي حياة للز رل

ا سرائيلية لديها تاريخ  ويل تم تنتيذ عمليا  القتل غير القانونية تم األراضم التلس ينية المحتلة، 
تلس ينيون بما تم ذلك عمليا  ا عدام زارج ن ا  القضاء، وأن ارتتا، عدد الهجما  التم يشنها ال

على إسرائيل منذ بداية شهر أكتوبر ى يع م أي مبرر لقوا  الجيش والشر ة ا سرائيلية باستزدام 
وبحسب ال يار الساب  بالقوا  الجوية ا سرائيلية «. القوة المميتة، حين ى يقتضم األمر ذلك

)إبان  2001م عام ، تإن سياسة اىغتياى  بدأ  ت«جوناثان شابيرا»والمنتقد الحاد لالحتالل 
اىنتتاضة التلس ينية الثانية(، بل بدأ  م  المراحل األولى للتشكيال  العسكرية الحهيونية تم 
عشرينيا  وثالثينيا  القرن الماضم، حين استهدت  التلس ينيين عموما  )وأحيانا  أترادا  من قوا  

 اىنتداب البري انم(.
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، وهو منظمة أوروبية مقرها الرئيسم تم «ا نسانالمرحد األورومتوس م لحقو  »كذلك، أحدر 
مبادئ المن  »جنيل، تقريرا  سجل تيت حقيقة كون ا عداما  الميدانية ا سرائيلية تمثل مزالتة لد

 «.والتقحم التعالين لعمليا  ا عدام زارج ن ا  القانون وا عدام التعستم وا عدام دون محاكمة
( الميدانية التم تمارسها القوا  العسكرية والشر ية وق عان إن ظاهرة ا عداما  )اىغتياى 

المستو نين، هم جسء من إرهاب الدولة المنظم الذي تمارست السل ا  ا سرائيلية بشكل يومم ضد 
الشعب التلس ينم، بوسا ة آلة قتل منظمة زارجة على جمي  القوانين والمواثي  واألعرال الدولية 

وهم، كما تثب  أشر ة التيديو، تحل غير استثنائم من مقارتا  اىحتالل وا نسانية واألزالقية. 
القحد منها هو القتل المتعمد، لتزويل وترهيب التلس ينيين وثنيهم عن المشاركة بالمظاهرا  

 «.الهب ة»والمواجها ، بغية إزماد تتيل 
 27/11/2015، االتحاد، أبو ظبي

 
 الفلسطيني الشبابال تنسوا ثورة  .86

 يدررندة ح
تكاد الحرب الدموية المشتعلة تم سوريا، والحرا، ا قليمم على النتوذ تم المن قة، والتعبئة 

آالدولة ا سالميةآ أن تغ م ما يجري تم أراضم الضتة الغربية والقدا، وأن  إرهاباألوروبية ضد 
يحرل اىهتمام عن أهم حراك تلس ينم شعبم عتوي شبابم عنتم الى حد اليأا يعيشت 

 تلس ينيون اليوم احتجاجا  على استمرار اىحتالل ا سرائيلم.ال
بعد مرور شهرين على بدء الهب ة التلس ينية يعترل المسؤولون تم إسرائيل والمجتم  ا سرائيلم كلت 

ت ر  تحديا  حقيقيا   وأنهاثورة مزتلتة من نوعها ى تقل ز را  عن اىنتتاضا  السابقة،  إساءانهم 
 السياسية والعسكرية تم إسرائيل اللتين عجستا حتى اآلن عن كبحها. على المؤسستين

تم مواجهة شباب السكاكين لم تنت  حتى اآلن كل األساليب العقابية التم استزدمتها إسرائيل. لم 
ينت  القتل ألن هؤىء الشباب ازتاروا  وعا  المو ، وكانوا يعرتون سلتا  انهم سيالقون حتتهم، وألن 

من حياة الذل. كما لم تنت   أتضلتم رأيهم كما كتبوا تم حتحاتهم بموق  آتايسبوكآ اىستشهاد 
عقوبة هدم المناسل، تالشبان الذين يقدمون على عملياتهم اعتذروا من عائالتهم سلتا  لتعريضهم إياها 

 من زالل من  دزول التلس ينيين للعمل تم األرسا لمثل هذه الزسارة. كما لم تنت  عقوبة ق   
إسرائيل. لم يب  سوى سياسة العسل وال رد أو الضم القسري، لكن ثمة شكا  تم ان تمثل رداعا  

 .األبدلشباب كسروا حاجس الزول مرة واحدة والى 
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 إلىالوض  الراهن الذي يسعى اليمين ا سرائيلم  أسالقد نجح شباب ثورة السكاكين تم سعسعة 
احلة اىحتالل وتوسي  المستو نا  وتدجين الشعب تأبيده من زالل الترويج أنت من الممكن مو 

ما  إلىالتلس ينم والتحكم بحياتت، والسي رة على سل تت الو نية، واستغالل انقساماتت السياسية 
 نهاية.

هم شبان وشابا  غالبيتهم لم تتز   سن العشرين، انهم أبناء الجيل  األزيرةأبناء الهب ة التلس ينية 
ىستشهاديين. شبان وشابا  يزتارون المو   وعا  من دون تحضير نتسم أو الجديد من المقاومين ا

تحيل محدد.  إلى، ومن دون دعم لوجستم أو مادي، ومن دون سعيم معين أو انتماء إيديولوجم
انهم جيل من الشباب التلس ينم الغاضب واليائا والثائر ليا على المحتل تحسب بل على 

عدد  أضعال األزيرينعدد اىستشهاديين الجدد بلغ زالل الشهرين  أنسعاماتت التقليدية. والمدهش 
 اىنتحاريين الذين عرتتهم اىنتتاضة التلس ينية الثانية زالل ثالظ سنوا .

 إلىتم هذه المرحلة الز رة من التبدى  التم قد تغير حورة الشر  األوس  كلت، تسعى إسرائيل 
هادي لتشويت حورة النضال التلس ينم وتحريض العالم الج ا رهاباستغالل الحملة الدولية على 

 هابا ، انت حرزة يأا تلس ينية قبل الثورة العارمة.إر عليت. لكن ما يجري ليا 
 27/11/2015، النهار، بيروت

 
 لليأس والفراغ السلطةكيري يترك  .82

 عريب الرنتاوي
تى أن الذين استبشروا زيرا  ترك الوسير األمريكم جون كيري زلتت تم رام هللا زيبة أمل كبيرة، ح

بجولتت الثانية تم غضون أقل من شهر، تمنوا لو أن الرجل لم يأ ، تهو استهل سيارتت  سرائيل 
بهجوم على التلس ينيين، منددا  برماة الحجارة وحملة السكاكين من أ تال وتتيان وشبان، واحتا  

تم الدتا، عن نتسها ... استهالل غير  يب، ، مداتعا  عم ا أسماه ح  إسرائيل «ا رهابيين»إياهم بد 
تإذا بت تحب مسيدا  من السي  على نار « التهدئة»لرحلة كان من المز   لها أن تنتهم باستعادة 

 الحرا، المت قدة.
ذ تجاهل الوسير األمريكم، كاتة الم الب التلس ينية المتحلة بتجميد اىستي ان وا تراج عن  وا 

« حتنة من الدوىرا »يا  باقترا  تزتيل ا جراءا  األمنية الحارمة وتقديم األسرى والمعتقلين، مكتت
  تاء ظمأ السل ة واحتياجاتها المالية الضاغ ة ... تإنت عمل من حيظ يدري أو ى يدري، على 
تشجي  الجانب ا سرائيلم على ا معان تم التعن ، و ر  مسيد من الشرو  التعجيسية، أهمها على 

 سرائيل بالبناء تم الكتل اىستي انية الكبرى، مقابل « الح  الشرعم»لب اىعترال بد ا  ال ،  
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تم الضتة الغربية، وهو الم لب الذي ي ر  ألول « ج»لهم للبناء تم المنا   « ُتمنح»تسهيال  
 مرة رسميا  على األمريكيين والتلس ينيين على حد سواء.

 سرائيلم، بإع اء ضوء أزضر للتوس  اىستي انم، ححيح أن واشن ن رتض  اىستجابة لل لب ا
لكن الححيح كذلك، أنها امتنع  عن م البة حكومة نتنياهو بتجميد البناء اىستي انم، باعتباره 

، إلى غير ما هناك من حيغ اعتاد  واشن ن «حل الدولتين»غير شرعم ومعرقال لترص تجسيد 
رتقها بأية إجراءا  عملية أو ضغو   لسام إسرائيل تم مراحل سابقة، على الن   بها، من دون أن ت

 بالتوقل عن نهب أرض التلس ينيين وسلب حقوقهم.
والحقيقة أن أحدا  لم يكن يراهن كثيرا  على ما يمكن أن تؤول إليت، مهمة كيري األزيرة، بمن تم ذلك 

ويلة األمد  وال بعض أوسا  السل ة والمنظمة وحركة تتح، وهم األ رال التم بن  استراتيجية  
لكن ال ريقة التم أدار بها كيري مهمتت، » ... المتاوضا  »رب  القرن التائ ، تتمحور أساسا  حول 

والمواقل اىستتساسية التم تلتظ بها، والدعم الكبير الذي منحت لحكومة اليمين واليمين المت رل، 
 ى، تجرعها كالسم.كان  بمثابة حدمة إضاتية تلقاها الجانب التلس ينم، أو باألحر 

كيري لم يبذل جهدا  حقيقا  لتعل ما يتعين تعلت ىستعادة الهدوء الذي جاء من أجلت ... لكأنت تم 
وداعية، يجريها تم المن قة، كتاحل سمنم أو استراحة بين مهمتين ... حتى أن « رت  عتب»رحلة 

وتها ... غادر رام هللا من دون أن الرجل لم يول اهتماما  بتهدئة رو، القيادة التلس ينية وتبديد مزا
 يلوي على أي شمء، تاركا  القيادة التلس ينية نهبا  لليأا والتراغ.

لم يعبر عن كنت الموقل األمريكم  ، تهو«متحالحا  م  نتست»على أية حال، لقد كان الرجل 
أن بالده ى تنوي المنحاس ى  سرائيل تحسب، بل وألكثر تياراتها ت رتا  وغلوا ، وهو سب  وأن أعلن 

ا سرائيلم، تيما تبقى لوىية الرئيا أوباما من  –القيام بأية مبادرة جديدة على المسار التلس ينم 
تاركا   إليها،وق  وتتويض تم البي  األبيض ... وهكذا عاد من المن قة بأسوأ مما جاء بت 

 «.يقل عون أشواكهم بأياديهم»التلس ينيين 
لتلس ينم، وعلى السل ة والمنظمة وتتح على وجت التحديد، وبدرجة أقل الكرة اآلن تم الملعب ا

تشر  تيت مالمح ز تها « بيان موقل«حماا وغيرها من التحائل، أن تزرج إلى شعبها بد
واستراتيجيتها للمرحلة القادمة، أو تض  استقالتها بين يدي أبناء الشعب التلس ينم، ليزتار من 

 لمقبلة وكيل.سيمثلت ويقوده تم المرحلة ا
لكن كثيرين تم رام هللا لمسل، ى يتكرون على هذا النحو، تهم ى يمانعون اىنتظار لعامين 
إضاتيين قادمين،  الما أنهم على رأا مواقعهم ومكاسبهم، بانتظار جولة جديدة من المبادرا  

بة العبثية ذاتها.... كما والمحاوى  الرامية استئنال المتاوضا ، أو باألحرى اىستمرار تم إدارة اللع
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لسنوا  عديدة قادمة، حتى « زيار المقاومة»أن كثيرين تم غسة، مستعدون لمواحلة الحديظ عن 
ن كان   ،  الما أن أرض الق ا، برمتت، يمكن أن تتحول إلى «مقاومة م  وقل التنتيذ»وا 

دل الرواتب المتوقتة أو يجري توسيعها على الناتذين والمريدين واألنحار والمحاسيب، ب« إق اعيا »
 المنقوحة.

المشرو، الو نم التلس ينم تم ز ر ماح ، ى بسبب السحل اىستي انم ا سرائيلم المححوب 
 –بأكثر السياسا  والتشريعا  وا جراءا ، عدوانية وعنحرية تم تاريخ الحرا، التلس ينم 

على ضتتم اىنقسام التلس ينم على هذا المشرو، كذلك، و « القائمين»ا سرائيلم تحسب، بل بسبب 
الدازلم، د، عنك تهتك الحالة العربية، الرسمية والشعبية، وانشغال المجتم  الدولم لسنوا  عديدة 

 قادمة، بأولويا  أزرى ضاغ ة.
تلس ينية، « هب ة شعبية»الذي زرج تم « جيل أوسلو»أما بحيص األمل المتبقم، تإنما ينبعظ من 

« المتاوضا  العبثية»ة والتحائل والمجتم  المدنم، ومتز يا  زياري متجاوسا  السل ة والمنظم
، ى سيما إن ت ور هذا الحراك وتعم  وتوس ، ونجح تم بلورة رؤيتت «المقاومة م  وقل التنتيذ«و

نتاج أ ره وهياكلت وقياداتت.  ومشروعت، وا 
 27/11/2015، الدستور، عّمان

 
 اإلقليمية والمتغيراتاالنتفاضة  .84

 قراإياد ال
األسمة التركية الروسية تم أعقاب إسقا  تركيا  ائرة آسوزويآ الروسية، تأتم ضمن مرحلة جديدة 
من التغيرا  التم تحدظ تم المن قة، وزل  األورا  بين األ رال كاتة التم تتحرك تم المن قة، 

ة التم وزاحة بعد التدزل الروسم تم المن قة لحالح نظام بشار األسد، وتم نتا الوق  الضرب
 راكب ا. 224تلقتها روسيا تم أقل من شهر بعد تتجير ال ائرة الروسية تم أجواء سيناء ورا  ضحيتها 

تتواحل األسمة السورية بأبعادها وأ راتها المتعددة، إلى جانب تتجيرا  ترنسا التم  الوق ،تم نتا 
تحالل الدولم تم القضاء هس  أوروبا، وأعلن تنظيم الدولة آداعشآ مسؤوليتت عنها، وأكد  تشل ال

على التنظيم، إلى جانب استمرار الحرب تم اليمن التم يشنها التحالل العربم ضد جماعة 
 الحوثيين، والسعم  عادة السي رة الشرعية تم اليمن لحالح الرئيا اليمنم هادي منحور.

توجت ضربا   وس  كل ذلك تواحل اىنتتاضة التلس ينية سزمها الشعبم بعمليا  المقاومة التم
مؤلمة لالحتالل ا سرائيلم، على الرغم من محاوىتت استغالل الظرل الدولم لالستتراد بالضتة 

 الغربية، وممارسة مسيد من الجرائم والقم .
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اعتاد اىحتالل أن يستترد بالتلس ينيين تم أي مواجهة معهم، تح  مبرر انشغال المحي  باألحداظ 
ور تم المن قة من تغيرا ، ويعمل على استغالل ما يحدظ تم التحريض ا قليمية، واليوم يرى ما يد

على المقاومة ورب  ما حدظ تم ترنسا ومالم بما يحدظ تم القدا، ضمن سياسة الدعاية التم 
 يمارسها قادة اىحتالل، ويتبناها بعض الحهاينة مثل جون كيري وسير الزارجية األمريكم.

شك أنها تترك تأثير ا سلبيًّا على الدعم الجماهيري وا عالمم المتغيرا  تم المحي  العربم ى 
بترض معادى   لذلك،لالنتتاضة، لكن التلس ينيين تجاوسوا هذه المرحلة على الرغم من حاجتهم 

مواجهة مزتلتة تقوم على سر، الرعب تم قلوب اىحتالل، والتعامل بقوة األزال  تم عمليا  
عملية القنص شمال الزليل، حيظ تجنب المقاومون لما األ تال تم المقاومة، كما حدظ أزيرا  تم 

 سيارة المستو نين أثناء إ ال  النار.
بينما تشل اىحتالل تم الدتا، عن مشروعت اىستي انم تم أوروبا من زالل القرار الذي اتزذ من 

ى حمال  قبل بعض المراكس التجارية بتمييس منتجا  المستو نا  بوسم زاص، وبعضهم لجأ إل
لمقا عة منتجا  المستو نا  وعدم عرضها تم المعارض التجارية، واستمرار المقا عة األكاديمية 

 واتساعها تم أوروبا ودول جنوب أمريكا ضد المؤسسا  ا سرائيلية.
الجهد المبذول بحاجة إلى مسيد من المتابعة واىهتمام نحو تضح ممارسا  اىحتالل وزاحة ضد 

والمدنيين وسياسة القم  التم يتبعها اىحتالل اعتقادا  منت أن المحي  العربم منشغل  األ تال والنساء
لكن هذه السياسة ستتشل أمام إحرار  بالتلس ينيين،بما يحدظ ويع يت الترحة لالستتراد 

 التلس ينيين على مقاومتهم مدعومين بمناحريهم واألحرار حول العالم.
 25/11/2015، فلسطين أون الين
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 هرئيل إسرائيل
آىل دونم من  10المدنية أن ما سينقذنا من المو  هو نقل  ا دارةآا رهابآ يتحاعد، ويتهمون تم 

نجاحا  ىتتة، وهم  إلىالمن قة ج للسل ة التلس ينية. هذه النية وحتة حائبة أد  حتى اآلن 
 آ ى تتوقل كان الرد عليها بحسن نية ى يتوقل.إرهابيةجا  آعبارة عن مو 

ألم يحن الوق  لعمل آمبادرة حسن نيةآ تتسبب للتلس ينيين بضرر مؤلم، حيظ بعده ى ي لبون 
مبادرة حسن نية؟ ضم المن قة ج لدولة إسرائيل حسن نية أيضا . التكرة التم هم ليس  جديدة 

هذه المن قة توجد جمي  المستو نا  ا سرائيلية تم آيهوداآ يؤيدها عدد كبير من الجمهور. تم 
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آيهوداآ وآالسامرةآ توجد تيها تم حين أن  أراضمبالمئة من  60وآالسامرةآ والمواق  العسكرية.  نحو 
 بالمئة تق  من السكان العرب يعيشون تيها. 6

حقو   إع اءعدم ، حيظ تتعرض للهجوم حبا  مساء: إن األسمةإن الضم سُيزرج إسرائيل من 
مساوية للعرب تم آالمنا  آ التم تسي ر عليها إسرائيل يتوجب ترض القانون المدنم ا سرائيلم. 

 يمكن مواجهة هذا التحدي الديمغراتم وكذلك المعارضة الدولية.
 يقول بنيامين نتنياهو دائما إن السمة البارسة التم تميس بين الحاكم والسياسم هم القدرة على استغالل

ُتتح أمامت عدد من الترص ُتمكنت من رت  حورة المتردد  األيامالتوقي  بشكل ححيح. تم هذه 
لنتست، وُيثب  نتست كسعيم يستغل التوقي  بشكل ححيح، وهذه الترص ليا دائما يحظى بها رؤساء 

 الحكوما .
جرين، حيظ إن الغارقة بالالجئين والمها أوروباإن اىهتمام الدولم الذي يركس على ا رهاب تم 

هم  ا سالمحينما اعتبروا أن دوات   أز أواعددا من قادة الدول والسياسيين بدأوا باىعترال بأنهم 
هذا  –التسامح تجاهت. ححيح أن ضم المن قة ج سيجعل العالم يهتم بما يحدظ هنا لتترة قحيرة 

والتأييد أيضا   سرائيل، لكن سيعتاد العالم على ذلك، وم  الوق  سُيظهر التتهم  –ارتبا  شر م 
 تتح عيونهم التم كان  مغمضة حتى اآلن. إلىالذي سيدت  آداعشآ وأمثالت  األمر

حد كبير عن  إلى: تم الوىيا  المتحدة يوجد رئيا ضعيل، وهو مسؤول أزرىوهناك ترحة 
هذا اىمر  انتهاء وىيتت سيمتن  عن الحا  الضرر بإسرائيل ألن أبوابتجاه آداعشآ. وعلى  ا زتا 

 سينشئ زالتا بين الجالية اليهودية وبين المرشحة الديمقرا ية للرئاسة.
الترحة األهم هم الدازلية: ى نجد  ريقة تض  حدا للعمليا  ألننا نبحظ عنها تم المجال المان  

العدو أن موجة  إقنا،التكتيكم تم الوق  الذي توجد تيت تم المجال اىستراتيجم. من الواجب 
: إحالحهاالهدوء وبحسن نية إسرائيلية بل بزسارة ى يمكن  بإعادةرهابآ الحالية لن تنتهم تق  آا 

. القتلى ليسوا مهمين األزرىالكل عن الجوى   إلى. تق  سقو  كهذا سيدتعت األراضمتقدان 
 للمو . األ تالبالنسبة لت، بل العكا: إنت حتى يرسل 
ئما والزائل دائما مستعد لهذا الضم. لذلك تنحن نقتر  عليت يحعب التحدي  بأن نتنياهو المتردد دا

ليت. إالبدء بضم غوش عحيون. منذ سقو  الغوش تم حرب التحرير كان هناك تع ش عام للعودة 
شكول أقامتت من جديد. وُتظهر اىست العا  أن الغوش ُمجم  عليت اآلن، ومعظم أحكومة ليتم 

 . ا سرائيليةزتياره كنق ة تحول تم سياسة تلقم الضربا  العمليا  تحدظ تيت، وهذا سبب جيد ى
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سهل من الناحية الجغراتية، و بيعم من الناحية التاريزية  1967الوحل بين الغوش وبين حدود 
 وهو م لوب لمعظم اليهود.

 "هآرتس"
 27/11/2015، األيام، رام هللا
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