
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 لم يعد أمامنا الكثير من الوقت إلضاعتهو : أيدينا ما زالت ممدودة للسالم عباس
 يوم على التوالي 100ما زال مغلقًا ألكثر من  رفح معبر": الداخلية"

 سلم أي دعوة لحضور الجلسات القادمة لـ"الوطني"حماس: لم نت
 انهيار السلطة قد يجلب بدياًل أسوأ.. و ومصافحة عباس بروتوكولية نتنياهو: التقيت قادة عرباً 
 ةالقتل نحن نعول على المحكمة اإللهية كي ينتقم منوالد الشهيد أبو خضير: 

المحكمة اإلسرائيلية ترَهن إدانة ومعاقبة 
قتلة أبو خضير بشهادات طبية تؤكد 

 أهليتهم للمحاكمة
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 34 المسلمين "إسرائيل" نفذت عمليات باريس لتحريض أوروبا ضدّ  رئيس مدينة في المجر:  53.
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 45 :كاريكاتير

*** 
 

 قتلة أبو خضير بشهادات طبية تؤكد أهليتهم للمحاكمة ن إدانة ومعاقبةترهَ  المحكمة اإلسرائيلية .1
فاجأ قاضي المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدد  ووي ومحدامي  عبد الرؤوف أرناؤوط، "أ.ف.ب":

الشددديد محمددد أبددو ِضددير باددرثهن  دانددة ثالثددة  سددرائيليين بقصدده وحددرش الفصدد  بحصددولد  علدد  شدددادات 
 طبية صؤكد أهليصد  للمحاكمة.

صدفحة اإلسدرائيليين الثالثدة  40المحامي مدند جبارة لد"األيا ": لقدد أداندت المحكمدة فدي قدرار مدن  وقاه
بقصه الفص  أبو ِضير، ولكندا قالت  ندا صريد الصأكد من األهلية العقليدة لدد . وأضداف: "المفاجدأة هدي 

القضددية، قدد ، يددو  أن محدامي الددفاع عددن المدصد  البددالف بيوسديف بدن دافيدددم وهدو المددصد  الرئيسدي فدي 
الِمددي  الماضددي، صقريددرًا طبيددًا عددن الوضددعية النفسددية، يدددعي فيددر أنددر يعدداني مددن اضددطرابات نفسددية، 
وهدددو األمدددر الدددوي لددد  يقدددد  عليدددر المحدددامي طدددواه فصدددرة المحكمدددة الصدددي اسدددصمرت سدددنة ونصدددف السدددنة، 

 ليصر للمحاكمة.وبالصالي فإنر بموجب القانون اإلسرائيلي ال يمكن  دانصر قبه الصحقش من أه
وأضداف: فدي ضددوء ولد  فددإن القاضدي قدداه فدي قدراري:  ن بددن دافيدد ارصكددب الجريمدة كاملددة ولكندر أرجددأ 

 ./ ديسمبري حص  الصأكد من فحوى الصقرير في العشرين من شدر كانون األوهالنطش بالحك  ضد  
ي بالقصه ولكن أيضدًا طلدب : فيما يصعلش بالمصدمين القاصرين فقد أداندما القاضي اإلسرائيلةوصابع جبار 

 عرضدما عل  ضابط سلو  للصأكد من أهليصدما.
المقبده بمعند  أندر فدي  / يندايركدانون الثداني 13وأشار جبارة  ل  أن "القاضي قرر النطش بدالحك  يدو  
  هوي الجلسة فإن القاضي سيحدد عدد سنوات الحك ".
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أن محمددد أبددو ِضددير "اغصيدده فقددط ألنددر يمددن عددودة أوأعلددن رئددي  كصلددة األحددزاب العربيددة فددي الكنيسددت 
عربي، وهوي المدرة أيضدًا، علد  غدرار مدرات أِدرى كثيدرة فدي الماضدي، حدين يكدون القصلدة يددودًا فدإند  

 يفيدون من حماية المؤسسات القضائية". 
 1/12/2015 ،األيام، رام هللا

 
 في باريس بقمة المناخ يتصافحان وعباسنتنياهو  .2

د وكاالت: شدد مؤصمر المناخ العالمي في باري  مصافحة «   العربيالقد»لوبورجير بفرنسام د 
والرئي  الفلسطيني محمود عبا  في أوه لقاء بيندما منو  ،رئي  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نصنياهو

 ِم  سنوات.
وحدثت المصافحة بعد شدرين من أسوأ أعماه العنف في الشوارع في  سرائيه واألراضي الفلسطينية 

 شدرا. 18سنوات وفي ظه انديار عملية السال  منو  ِاله
 ووقف نصنياهو وعبا  بالقرب من بعضدما البعض ِاله صورة مشصركة لزعماء العال  في القمة.

 1/12/2015، القدس العربي، لندن
 

 لم يعد أمامنا الكثير من الوقت إلضاعتهو ما زالت ممدودة للسالم  أيدينا: عباس .3
 ن شعبنا لن يقبه باسصمرار الوضع »محمود عبا ،  السلطة الفلسطينية  قاه رئي«: وفا»-باري  

ن المجصمع الدولي بأسري مطالب اليو ، وأكثر من  الحالي والعيش في ظه االحصاله واالسصيطان، وا 
أي وقت مض ، بصوسيع المشاركة الدولية لصحقيش السال ، وفش ما جاء في المبادرة الفرنسية، وصوفير 

أننا لن ›، مؤكدًا «ولية لشعبنا، وعبر قرار من مجل  األمن وضمن سقف زمني محددنظا  حماية د
 ‹.نقبه بحلوه مؤقصة أو جزئية

 ن فلسطين ما زالت صعيش صحت حراب »، في كلمصر بمؤصمر باري  للمناخ، أم : عبا وأضاف 
إلسالمية في القد ، االحصاله اإلسرائيلي، وجرائ  مسصوطنير البشعة، وانصدا  لمقدساصنا المسيحية وا

وصمر هوي المِالفات جميعدا، دون عقاب، وبدوا الصدد، فإنر ل  يعد من المفيد صضييع الوقت، في 
مفاوضات من أجه المفاوضات، ِاصة بعد أن أفشلت حكومات  سرائيه المصعاقبة كه فرص 

 صنفيو االصفاقيات وحدنا. السال ، وهوا ما يجعلنا نؤكد مجددًا بأنر ال يمكننا االسصمرار في االلصزا  ب
:  ن أيدينا ما زالت ممدودة للسال  مع جيراننا، السال  العاده والقائ  عل  الحش، وطبقًا عبا وقاه 

ن شعبنا لن يقبه باسصمرار  للقانون الدولي، وسنواصه بناء دولصنا عل  أس  عصرية وديمقراطية، وا 
 هنا أؤكد لك  بأنر ل  يعد أمامنا الكثير منالوضع الحالي والعيش في ظه االحصاله واالسصيطان، و 
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الوقت إلضاعصر، وال أبالف  ن قلت لك  أندا صكاد صكون الفرصة األِيرة المصبقية لصحقيش حه الدولصين 
 وجعه السال  واقعًا ملموسًا، صجني ثماري األجياه القادمة في منطقصنا والعال .

القوانين الدولية المصعلقة بالحفاظ عل  البيئة، يمثه  وأضاف:  ن اسصمرار االحصاله اإلسرائيلي بانصدا 
صحديًا رئيسيًا لجدودنا، وول  باالسصيالء عل  مواردنا الطبيعية، وصدمير محاصيلنا الزراعية واقصالع 
لقاء النفايات بأنواعدا في  أشجارنا وعد  صمكيننا من اسصكماه البنية الصحصية الحيوية لدولصنا، وا 

 ياهنا الجوفية، في  طار نظا  صمييز عنصري مِالف للقانون الدولي.أراضينا، وصلويث م
دولة فلسطين، الصي هي عضو كامه في العديد من الديئات والمعاهدات الدولية، »وقاه:  ن 

سصواصه صحضيراصدا لالنضما  لالصفاقية اإلطارية لصغير المناخ، مصطلعين في وات الوقت للمساهمة 
 «.ية كدولة عضو في المسصقبه القريباإليجابية، وصحمه المسؤول

 1/12/2015، األيام، رام هللا
 

 المالكي: نتنياهو يتعامل مع الدور األوروبي باستخفاف كبير .4
"األيا ": قاه وزير الِارجية رياض المالكي،  ن رئي  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نصنياهو،  -را  هللا 

من ِاله الصلويح  األوروبيويحاوه دوما ابصزاز االصحاد باسصِفاف كبير،  األوروبييصعامه مع الدور 
  ما بالسماح لر أن يلعب دورا في العملية السلمية أو بمنعر.

،  ن صصريحات نصنياهو األِيرة، الصي ادع  فيدا أنر سيوقف أم وأضاف المالكي في بيان صحافي 
بوس  منصجات  األِيرةة لقرار ويندي دوري في عملية السال  نصيج األوروبياالصصاالت مع االصحاد 

وأعرب المالكي عن املر بأن ال يقع االصحاد األوروبي في مثه  المسصوطنات، صأصي في هوا السياش.
، وأن يضع حدا لدوي الغطرسة األرعنهوا الشر ، وأن يصعامه بمسؤولية مطلقة حياه هوا الصدديد 

لالصحاد األوروبي ودولر  األِيرةللمرة وقاه: عل  األقه مثه هوي الصصريحات صكشف  اإلسرائيلية.
 مدى العداوة الصي يعبر عندا رئي  الوزراء اإلسرائيلي ألوروبا، والفوقية الصي يصعامه بدا معدا.

، واألِالقيوأضاف المالكي: هوي فرصة سانحة ألوروبا ألن صضع حدا لدوا االسصدصار السياسي 
 لرئي  وزراء  سرائيه". الوي صعبر عنر مثه هوي الصصريحات غير المسؤولة

من جدة ثانية، رحب د. المالكي ببيان وزارة الِارجية البرازيلية، لمناسبة "يو  الصضامن العالمي مع 
الشعب الفلسطيني"، والوي صضمن نص الرسالة الصي أرسلصدا رئيسة البرازيه ديلما روسيف  ل  

ضامندا الكامه مع الشعب الفلسطيني األمين العا  لألم  المصحدة بان كي مون، وأعربت فيدا عن ص
 وحقر بصقرير مصيري.

 1/12/2015، األيام، رام هللا
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 الحمد هللا: "وقفية القدس" تؤسس لالرتقاء بالبحث العلمي ورفع جودة التعليم .5
فادي أبو سعدى: أعلن رئي  الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا عن صوقيع « القد  العربي»را  هللا د 

بين جامعة القد  والجامعة األردنية « وقفية القد  للبحث العلمي وجودة الصعلي »روع اصفاقية مش
ومؤسسة منيب رشيد المصري للصنمية، الصي بموجبدا سيكون هنا  مركزان صحت نف  االس ، األوه 

 في حر  الجامعة األردنية، والثاني في حر  جامعة القد .
يسرني أن أسصضيفك  لرعاية »ش في مكصبر في مدينة را  هللا: وقاه الحمد هللا ِاله مراس  صوقيع االصفا

بالصعاون بين الجامعة األردنية « وقفية القد  للبحث العلمي وجودة الصعلي »صوقيع اصفاقية مشروع 
وجامعة القد  ومؤسسة منيب المصري للصنمية الصي صأصي اسصكماال لالصفاقية الصي وقعت في األردن 

 «زراء األردني عبد هللا النسور.برعاية دولة رئي  الو 
الصي صجمع مجددا األردن وفلسطين في قلب واحد « وقفية القد »أن مبادرة »وأوضح رئي  الوزراء 

 نما صؤس  لمدمة واحدة موحدة هي االرصقاء بالبحث والصقصي العلمي ورفع جودة الصعلي  ودع  
. كما صوفر  طارا مؤسسيا لصأمين الرياديين أصحاب االبصكارات واإلبداعات في مجاالت واسعة

مصادر مالية مسصدامة به ومصنامية للمساهمة في  نصاج المعرفة والعلو  وصوفير البنية الصحصية الالزمة 
 وصكري  بيئة محفزة لإلبداع ودع  الطلبة المميزين بمئات المنح والقروض الدراسية.

 1/12/2015، القدس العربي، لندن
 

 خضير يمهد لـ "حرق الفلسطينيين" أبوقاتل  إدانةوزير العدل: عدم  .6
ِضير، مددت  أبوبعد أكثر من عا  عل  جريمة  حراش الطفه المقدسي محمد  :مدند العد -القد 

ِضير، ما اعصبري وزير  أبومحكمة االحصاله في القد  اليو  لصبرئة القاصه الرئيسي في جريمة حرش 
 لجرائ  المسصوطنين واسصباحة للد  الفلسطيني".العده الفلسطيني سلي  السقا بمثابة "صشريع 

، أن المصد  الرئيسي في قضية حرش االثنينفي القد  اليو   اإلسرائيليةوأقر قضاة المحكمة المركزية 
عل  صنفيو الجريمة،  ال أنر "ال  أقد عامام  29ِضير، يوسف حايي  بن دافيد ب أبوالطفه محمد 

يث زع  محامو بن دافيد أنر "ل  يكن مؤهال من الناحية بسبب وضعر النفسي"، ح  دانصريمكن 
النفسية عندما نفو جريمصر"، وقدموا صقرير طبيا صادر عن طبيب نفسي، قبه القضاة للنظر فير 

 بمنفو الجريمةم. أهليصروفحص 
عدالة عرجاء.. حين صصعلش القضية  اإلسرائيليةوقاه السقا في حديث لد "القد " دوت كو  "العدالة 

عندما يكون الفلسطيني هو الضحية فان المحاك   أمالسطيني فان حك  المؤبد يكون جاهزا، بف
 ".باإلدانةصصردد  اإلسرائيلية
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قواعد العدالة"،  ألبسطاليو  "مِالف  اإلسرائيليةالسقا أن ما حصه في المحكمة المركزية  وأوضح
 العال  كلر". اأداندواصفا القرار بانر "مجحف بحش ضحية قصلت في جريمة بشعة 

المجر    دانة"، موضحا أن قرار المحكمة عد  وأحكامدا اإلسرائيليةال نثش بالعدالة   ننا" وأضاف
 صداعيات ثقيلة عل  الشارع الفلسطيني".  ل ِضير "سيفضي  أبوالرئيسي في قصه الطفه 

جرائيةوقاه السقا "قرار المحكمة اليو  وما سبقر من قرارات سياسية    طالش، بصسديه ية سرائيل وا 
لقصه  المسصوطنين أيديالميدانية، يطلش  اإلعداماتالرصاص عل  الفلسطينيين، وممارسة 

البراءة في حاه قصلد   أومِففة  أحكا مؤشرا اند  سيحصلون عل    عطائد الفلسطينيين من ِاله 
 فلسطيني". أي

 30/11/2015، القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 يوم على التوالي 100زال مغلقًا ألكثر من  ما رفح معبر": الداخلية" .7
 مصر  األسوأ في عمه معبر رفح البري بين قطاع غزة الُمحاصر وبين 2015العا  الجاري 
  األسوأ في عمه معبر رفح البري بين قطاع غزة الُمحاصر 2015ُيعد العا  الجاري  غزة/ الداِلية:

السابقة الصي شددت فصرات أطوه في فصح المعبر  وبين جمدورية مصر العربية، وول  مقارنة باألعوا 
في ظه صحك  سلطات االحصاله  –الوحيد الوي يربط قطاع غزة بالعال  الِارجي والمغلش حاليًا  –

 بباقي معابر القطاع.
وبحسب صقرير  حصائي صادر عن هيئة المعابر والحدود بوزارة الداِلية فقد ص   غالش المعبر ِاله 

يو  عل   102يومًا وما زاه مغلقًا حص  صاريخ  صدار هوا الصقرير ألكثر من  315ة العا  الجاري لمد
يومًا فقط ِاله الشدور األحد عشر الماضية وعل  فصرات  19الصوالي، في حين ص  فصحر لمدة 

 مصباعدة، األمر الوي ل  ُيلب  الحاجات اإلنسانية لسكان القطاع.
بة سابقة، السلطات بدورها، ناشدت وزارة الداِلية واألمن  الوطني، في أكثر من صصريح ومناسث

ارجر، وفصح معبر رفح بشكه  المصرية بالنظر آلالف الحاالت اإلنسانية العالقة في قطاع غزة ِو
دائ  لصلبية مصطلبات سكان القطاع الُمحاصر في ظه سيطرة االحصاله اإلسرائيلي عل  المعابر 

باسصثناء معبر بيت حانون الوي  -بضائع ولي  األفراد الُمِصصة في األسا  لحركة ال -األِرى 
 ُيمنع أغلبية المواطنين من السفر عبري بُحك   جراءات االحصاله.

ُيشار  ل  أنر ص  فصح المعبر ألربعة أيا  فقد ِاله العا  لدِوه العالقين دون مغادرة أي  من الحاالت 
الماضي، كما ُفصح المعبر لمغادرة وعودة اإلنسانية، كان ول  منصصف شدر صشرين األوه/ أكصوبر 

 أيا  ِاله نف  الشدر. 7حجاج بيت هللا الحرا  لمدة 
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ألف مواطن من الحاالت اإلنسانية بمرض ،  25ويقبع في قطاع غزة "السجن الكبير" أكثر من 
طالب، حملة  قامات، حملة جوازات سفر أجنبيةم ُمسجلون في كشوفات دائرة الصسجيه، وفي حاه 

 باب الصسجيه للسفر مجددًا سصصضاعف األعداد نظرًا لصواصه  غالش المعبر. فصح
 30/11/2015، وزارة الداخلية الفلسطينية

 
 في مخيمات بيروت األمنبتنفيذ مهام حفظ  تبدأ الفلسطينية المشتركة األمنيةمن القوة  "طليعة" .8

وفصائه قوى « الصحرير منظمة»ما زاه الصجاوب السياسي الفلسطيني بين فصائه : محمد صالح
  ل   ضافةلمِيمي شاصيال وبرج البراجنة وعديدها،  األمنيةقيادة القوة  بشأن أشديعل  « الصحالف»

 موضوع الصمويه المالي.
لمِيمات بيروت ما  األمنيةالمحيطة بصشكيه القوة  األجواء أن»  ل وأشار قيادي فلسطيني بارز 

يطالب بإصرار بصولي مدا  « الصحالف» أن  ل ، مشيرا «القوةزالت صناقش هوية القيادة وصشكيه صل  
 ومسؤوليات رئيسية في قيادة القوة في مِيمات بيروت.

 األمنالفلسطينية المشصركة، بصنفيو مدا  حفظ  األمنيةمن القوة « طليعة»، بدأت األثناءفي هوي 
في مِي  برج البراجنة عل   انطالقداقليلة عل   أيا واالسصقرار في مِي  شاصيال في بيروت، بعد 

ارصياحد  لدوي الِطوات  أبدواالوين  لألهالي واالطمئنانالثقة  إلعطاءشكه دوريات ليلية وحواجز 
 .األمنية

ِطة   طارشاصيال في  أحياءالمشصركة سي رت دوريات داِه  األمنيةالقوة  أن« السفير»واكد المقدح لد 
عت حواجز ونقاطا ثابصة لصفصيش السيارات والدراجات داِه المِي ، ووض واالسصقرار األمنلحفظ 

  حصاءالقوة بمشاركة الديئات المدنية الفلسطينية، باشرت عملية  أن  ل النارية. ولفت النظر 
 أنِصيصا لدوي المسألة. كما شدد عل   أعدتالسكان الجدد داِه المِي  وهوياصد  وفش اسصمارات 

ي  برج البراجنة، كما ص  وضع نقاط ثابصة عل  جميع مداِه صجوب شوارع مِ األمنيةدوريات القوة 
في عين الحلوة برئاسة المسؤوه السياسي « حما »وكان وفد من حركة  المِي  الرئيسية والفرعية.
مباركة   ل  أشاراحمد فضه، قد الصق  المقدح وصدر عن اللقاء بيان  أبوللحركة في منطقة صيدا 

 في مِيمات بيروت. األمنيةوصأييد الحركة النصشار القوة 
 األمنيةاللجنة » ألعضاءفي عين الحلوة، اجصماع « الوطني األمنقوات »كما عقد في مقر 

 األوضاععرب، وجرى صقيي   أبوفي لبنان الصابعة لمنظمة الصحرير، بمشاركة « الفلسطينية العليا
 في المِيمات. األمنية

 1/12/2015، السفير، بيروت
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 شريكة في جريمة قتل عائلة دوابشة "ائيلإسر : "عدنان ضميري .9
في القد   اإلسرائيليةند دت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة المركزية : را  هللا د أحمد رمضان

االكصفاء بإدانة مصدمين قاصرين، صرفض المحكمة نشر اسميدما، بصدمة قصه الفص  محمد أبو ِضير 
عامًام بالقصه بزع  حالصر  31وسف حايي  بن دافيد بحرقًا العا  الماضي، فيما ل  صدن المجر  ي

النفسية، مع الصأكيد عل  اشصراكر في الجريمة، لكن الصقيي  النفسي الوي قدمر محاموي منع  دانصر 
 ووضعر في السجن.

ووفقًا لالئحة االصدا  ضد الثالثة، فإند  ضربوا أبو ِضير عل  رأسر، وبعد ول  أحرقوي حيًا ما أدى 
 دادي. ل  اسصش

قرار »اللواء عدنان ضميري  ن  األمنيةوقاه المفوض السياسي العا  والناطش الرسمي باس  المؤسسة 
ِضير مريض نفسيًا، يددف  أبومحاك  االحصاله بأن المصد  الرئي  في قضية حرش الطفه محمد 

لصبرئصد  عل  من العقاب بمساعدة الحكومة الصي صبحث لد  عن ورائع  اإلفالتصمكين القصلة من   ل 
الرغ  من اعصرافد  بجريمصد  النكراء، ويؤكد من جديد شراكة الحكومة اإلسرائيلية وقضائدا 

 «.للمسصوطنين بصشجيعد  عل  ارصكاب جرائمد  بحش الفلسطينيين
اللواء ضميري أن هوي الوريعة ليست األول  الصي صعلندا حكومات االحصاله المصعاقبة بادعاء  وأضاف

اإلضرار بد ، به حصه مع المسصوطن الوي  أوي لمن يقو  بقصه العرب الفلسطينيين المرض النفس
 وادع  االحصاله في حينر أنر مريض نفسيًا. 1969المبار  عا   األقص احرش المسجد 

والممصلكات،  األرواححكومة االحصاله شريكة للمسصوطنين في جرائ  القصه واالعصداء عل  »وأكد أن 
حراشئلة دوابشة وان جريمة حرش عا الصي ل  صفصح قوات االحصاله  واألشجارالمساجد والكنائ   وا 

 «.عن مرصكبيدا ول  صقدمد  للمحاك  عل  الرغ  من معرفصدا لد ، هو دليه فاضح عل  صل  الشراكة
 1/12/2015، المستقبل، بيروت

 
 حماس: لم نتسلم أي دعوة لحضور الجلسات القادمة لـ"الوطني" .11

نف  القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حما "، د.  سماعيه رضوان، : مصريأحمد ال -غزة 
 صسل  حركصر أي دعوة للمشاركة في جلسة المجل  الوطني القادمة.

وقاه رضوان لصحيفة "فلسطين": "ل  نصسل  دعوة رسمية بِصوص حضور جلسات المجل  
وجدصدا اللجنة الصحضيرية لعقد  الوطني"، وهو ما يدحض ما نشر عبر وسائه اإلعال  من دعوة

 جلسات المجل  الوطني لحركصي حما  والجداد اإلسالمي. 
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وقاه رضوان  ن "عقد المجل  الوطني يصوجب فير الصوافش الوطني"، وأن يكون "مجددا للدماء"، وول  
 .، واصفاقي الدوحة والشاطئ2005وفقا لما ص  االصفاش علير في العاصمة المصرية القاهرة، عا  

وأكد ضرورة أن يشمه المجل  الوطني كافة القوى والفصائه الوطنية واإلسالمية، والسيما حركصي 
حما  والجداد اإلسالمي، مع العمه عل  عقدي في دولة عربية كمصر لصفادي عقبات االحصاله 

 اإلسرائيلي.
 1/12/2015، الين أونفلسطين 

 
 مشاورات ال تراجع عنه مطلقاالاس والجهاد في بمشاركة حركتي حم" التحضيرية"قرار : عبد الكريم .11

قاه عضو اللجنة الصحضيرية للمجل  الوطني الفلسطيني، قي  عبد الكري ، : المصري أحمد-غزة 
 ن "قرار اللجنة بمشاركة حركصي حما  والجداد اإلسالمي في مشاورات اللجنة والجلسة القادمة، ال 

 صراجع عنر مطلقا".
ن صأِرها فقط ألمور وأضاف عبد الكري  لصحي فة "فلسطين": "الدعوة الرسمية سصوجر للحركصين، وا 

فنية صقنية لي  أكثر"، مشيرا  ل  أن هوي المشاركة ِطوة عل  طريش صنفيو االسصحقاش الوارد في 
اصفاش المصالحة، المصعلش بشأن  عادة صشكيه المجل  الوطني عل  أسا  منصِب بمشاركة كافة 

 القوى والفصائه.
ي  ل  أن اللجنة الصحضيرية للمجل  الوطني، اصفقت عل  صر  البحث في موضوع مكان انعقاد ونو 

الجلسة القادمة للمجل ، لصحدد وفقا للصطورات الصي من الممكن أن صحدث .. بعضدا حدث وبعضدا 
 محصمه أن يحدث".

ر مار  آوار القاد ، ووكر أن الموعد القاد  للجنة الصحضيرية لن يصجاوز مدة ثالثة أشدر، آِرها شد
الفصا  ل  أن اللجنة اصفقت عل  عد   جراء اسصبداه للمصوفين في المجل  الوطني، وعقد دورة أِيرة 

 للمجل  القائ .
ونبر عبد الكري   ل  أن اجصماع اللجنة الصحضيرية وبمشاركة مندوب لكه فصيه سياسي سصعمه عل  

شصر في جلسة المجل  الوطني الصي صليدا، للبت وضع مسودة للبرنامج السياسي الفلسطيني، لمناق
 فيدا وصنفيوها.

 1/12/2015، الين أونفلسطين 
 
 
 



 
 
 
 

 

 12 ص                                              3769 العدد:        1/12/2015الثالثاء  التاريخ: 
  

 األحمد: تنفيذ "تفاهمات" لفتح معبر رفح قريبا .12
قاه عزا  األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فصح"، ومسؤوه ملف المصالحة األناضوه: -القاهرة

بًا مع الجانب المصري، لصنفيو صفاهمات صصعلش بفصح معبر الفلسطينية،  ن "هنا  مساعي سصبوه قري
 رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأوضح األحمد في صصريح لوكالة "األناضوه"، أنر ما ص  الصوصه  لير مع الجانب المصري 
"صفاهمات"، ولي  "اصفاش"، للصعامه مع "الواقع القائ  حاليًا، واسصئناف العمه في معبر رفح، مع 

 ية لسفر الطلبة، والمرض ، وحاملي اإلقامات بالِارج، "دون قيود". عطاء األولو 
وفيما يصعلش بسفر الفئات األِرى من الشعب الفلسطيني، أشار  ل  أن ول  "يعود للحكومة 

 المصرية، باعصبارها صاحبة السيادة عل  المعبر" عل  حد قولر.
لقاهرة، قبه أسبوع، أيضًا، صنفيو حكومة وصضمنت الصفاهمات الثنائية، الصي جرت ِاله زيارة األحمد ل

 الصوافش الفلسطينية،  جراءات أمنية بل  يوضحدام.
وبي ن أن األجدزة المصرية المعنية" سصصفرغ لصنفيو صفاهمات فصح معبر رفح، بعد االنصداء من جولة 

ربعاءم، دون أن اإلعادة في المرحلة الثانية واألِيرة من االنصِابات البرلمانية المصرية، ببعد غد األ
 يعط صاريًِا بعينر، معربًا عن أملر أن يص  صنفيو هوي الصفاهمات بأسرع وقت.

وقاه المسؤوه الفلسطيني  ن "الحالة الطبيعية للوضع في قطاع غزة، كما أكد الرئي  المصري عبد 
رًا، هي أن ينصدي اال نقسا ، الفصاح السيسي، ِاله لقائر بالرئي  محمود عبا  في القاهرة، مِؤ

وصعود السلطة الشرعية بفي  شارة للسلطة الفلسطينيةم لصولي اإلشراف عل  األمن بالقطاع، بما في 
 ول  المعبر، ومنطقة الحدود" وفش صعبيري.

 1/12/2015، الين أونفلسطين 
 

 أي اتفاق ُيعيد فتح معبر رفح معحماس : غازي حمد .13
صح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر  ندا مع أي اصفاش ُيعيد ف« حما »قالت حركة : غزة

 المغلش في شكه شبر دائ  منو عامين ونصف العا .
القيادي في الحركة غازي حمد أم  الصأكيد « حما »وجدد وكيه وزارة الِارجية الصي صقودها حركة 

د اصفاش أو صفاه  يسمح بفصح معبر رفح في شكه دائ  وحر أ  حركة األفرا»عل  أن الحركة مع أي 
مسصعدة للصعامه في شكه جدي مع أي رؤى وأفكار لفصح »وقاه حمد  ن الحركة «. والبضائع
 «.المعبر
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وأشار  ل  أنر ل  صجر أي اصصاالت رسمية بين الحركة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
 للصنسيش أو وضع آليات فصحر.

ؤولي الحركة العاملين في الوزارات مع مس« ل  صصواصه»أن حكومة الصوافش الوطني   ل ولفت حمد 
والديئات الحكومية المِصلفة في قطاع غزة، معصبرًا عد  الصواصه وعد  االصفاش حوه آلية لصشغيه 

في شأن االصفاش « ال صوجد صفاصيه واضحة»لكن حمد قاه  نر  «.اإلربا يسببان حااًل من »المعبر 
 الوي أبرمر األحمد مع الجانب المصري.

 1/12/2015، دنالحياة، لن
 

 اشتية: إفشال حل الدولتين أفضى لنظام فصل عنصري .14
قاه عضو اللجنة المركزية لحركة 'فصح' محمد اشصية،  ن صصريحات رئي  الوزراء  :وفا–را  هللا 

اإلسرائيلي بنيامين نصنياهو، حوه رفضر صحويه أراضي من مناطش بجم  ل  صصنيف ببم، مصوافقة 
 ر إلمكانية حه الدولصين.مع سلوكر المصطرف والمدم

وأضاف، ِاله لقائر بوفد من حزب المؤصمر الوطني اإلفريقي الحاك  في جنوب  فريقيا، اليو  
االثنين، أن األراضي الصي يصحدث نصنياهو عن  عطائدا للفلسطينيين كان من المفصرض أن يص  

الموقعة الصي ل  صلصز  بدا صحويلدا قبه سنوات عديدة  ل  سيطرة السلطة الوطنية حسب االصفاقيات 
  سرائيه.

وصابع أن  فشاه  سرائيه لحه الدولصين وصشجيعدا لالسصيطان أفض   ل  حالة شبيدة بحالة الفصه 
العنصري في جنوب  فريقيا،  وا ل  نقه أسوء، فدنا  طرش يمنع عل  الفلسطينيين سلوكدا، وحافالت 

 مقصصرة عل  المسصوطنين.
ليات صعزيز العالقات الفلسطينية الجنوب  فريقية المعروفة بمصانصدا وبحث اشصية مع ضيوفر، آ

الصاريِية مع منظمة الصحرير وحركة فصح، وكول  حوه صرسيخ العالقات عل  المسصوى الشعبي 
واالقصصادي، مشيرا  ل  أن جنوب  فريقيا كانت من أوائه الدوه الصي صفاعلت مع المطالب بوس  

 ئيلية ومقاطعصدا.منصجات المسصوطنات اإلسرا
كما بحث المجصمعون النمووج الجنوب  فريقي في المصالحة الوطنية وآليات الصعويض، مصطلعين 
لمساهمة جنوب  فريقية بالوصوه  ل  مصالحة فلسطينية صندي الشش بين شطري الوطن، الوي 

 سنوات. 8مض  علير 
 30/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
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 تالل بشأن قضية أبو خضيرحماس تدين قرار االح .15
المسصوطن المصد  بحرش الطفه   دانة  سرائيليةأدانت حركة حما ، اليو  االثنين، رفض محكمة  :غزة

 محمد أبو ِضير بالقد .
وعد  الناطش باس  الحركة سامي أبو زهري في صصريح صحفي لر، هوا القرار بالدليه عل  عنصرية 

 بحش الشعب الفلسطيني. االحصاله ورعايصر لجرائ  المسصوطنين
وأكد أبو زهري عل  حش الفلسطينيين في الدفاع عن نفسر بكه الوسائه الممكنة، داعيًا المجصمع 

 الدولي  ل  صحمه مسؤولياصر صجاي  رهاب الدولة المنظ  الوي يمارسر االحصاله اإلسرائيلي.
 30/12/2015، القدس، القدس

 
 ك حساباتهبدران: مدينة القدس تؤرق االحتالل وترب .16

أكد الناطش باس  حركة المقاومة اإلسالمية "حما " حسا  بدران، أن مدينة القد  : الدوحة
بِصوصيصدا ومكانصدا سصؤرش االحصاله وصرب  حساباصر ِاصة بعد قرار شبابدا بالرد عل  جرائمر 

ضية حرش المصصاعدة، بعدما قصلت الشاب عباسي مساء أم ، وبر أت صباح اليو  المصد  الرئي  بق
 الطفه محمد أبو ِضير.

وشدد بدران، في صصريح صحفي لر، عل  أن مدينة القد  وضواحيدا دائما ما كانت رأ  الحربة 
ضد االحصاله ومسصوطنير، حيث كانت وال صزاه ضربات مقاوميدا األشد  يالًما للعدو، واألكثر صأثيًرا 

 في مسار االنصفاضة.
ابدا الثائر  ل  كسر الحصار والطوش األمني الوي يفرضر ودعا بدران أهالي مدينة القد  وشب

االحصاله عليد ، مؤكدًا أهمية صفعيه مقاومة شباب القد  ضمن االنصفاضة، وول  لدوره  الكبير 
 الوي يكسر شوكة المحصه وسطوصر الظالمة، بحسب صعبيري.

، سيزيد من ِز  وأشار بدران  ل  أن اسصشداد األسير المحرر الشاب أيمن عباسي مساء أم 
انصفاضة القد  وحد ة المواجدات في وجر جيش االحصاله، كما سيؤدي  ل  رد ٍّ من الشباب المنصفض 

 عل  جرائ  االحصاله في القد  وباقي أرضنا الطاهرة.
وحي ا بدران الدعوات الشبابية والفصائلية  ل  صصعيد المقاومة في وجر االحصاله، والرد عل  جرائمر 

مشيدا بصمكن شباب المدينة من منع قوات االحصاله من اِصطاف جثمان الشديد عباسي، المصواصلة، 
 بددف منع صشييعر ومواراصر الثرى.

 30/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "فتح": مؤسسات دولة االحتالل شريكة ومتواطئة في جرائم اإلرهاب العنصري .17
طيني بفصحم صبرئة المحكمة المركزية لدولة االحصاله اعصبرت حركة الصحرير الوطني الفلس: را  هللا

ب سرائيهم للمصد  الرئي  بقصه الطفه الفلسطيني المقدسي محمد أبو ِضير صواطئا وشراكة في جريمة 
 حي. حراش طفه فلسطيني وهو 

وجاء في بيان للحركة صدر عن مفوضية اإلعال  والثقافة، اليو  االثنين، " ن مجرد قبوه المحكمة 
ب هيئة الدفاع النظر باألهلية النفسية للمجر  الحاِا  يوسيف حايي  بن دافيد، يكشف لكه باحث طل

عن الحقيقة والعده في هوا العال  حج  الصواطؤ والشراكة في الجرائ  بحش الشعب الفلسطيني بين 
 أركان دولة االحصاله ومؤسساصدا".

ا قائمة عل  باطه وأحكامدا باطلة، لكن ما وأضافت "فصح": "ال نثش بمحاك  دولة االحصاله، ألند
يدمنا أن يعل  العال  شبكة العالقة المنظمة بين مجرمي دولة االحصاله الوين يصمصعون بغطاء قانوني 
من أعل  الديئات والمؤسسات، ويحظون بصِريجات وأحكا  براءة، أو غيرها من اإلجراءات المشجعة 

قد ص ، حيث جاءت عملية  حراش عائلة الدوابشة في قرية عل  ارصكاب جرائ  أفظع، وهوا فعال ما 
المجرمين المسصوطنين  ل  منظومة الحماية الصي صوفرها لد   اطمئناندوما قضاء نابل  بعد 

 المؤسسات الرسمية والقضائية اإلسرائيلية".
الكصشاف وطالبت "فصح" المؤسسات الدولية الحقوقية بوضع النظا  القضائي اإلسرائيلي صحت المجدر 

حج  شراكصر في الجرائ  وات الدوافع العنصرية واإلرهابية، حيث صحفه سجالت المحاك  اإلسرائيلية 
 بأحكا  البراءة لمجرمين، يمكن صصنيفد  كمجرمي حرب.

 30/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 : ثورة السكاكين انتصار للقضية الفلسطينية"التقدمي" و"حماس" .18
رأسر المسؤوه السياسي للحركة في البقاع بسا  ِلف، مركز كماه  "حما "د من حركة زار وف: راشيا

جنبالط الثقافي االجصماعي في راشيا حيث عقد لقاء مع قيادة الصقدمي في وكالة داِلية البقاع 
 الجنوبي بحضور وكيه الداِلية رباح القاضي.

الصي   سرائيهلسطيني في مواجدة حش الشعب الف»في بيان،  "حما "و "الصقدمي"وأكدت قيادصا 
ثورة السكاكين انصصار للقضية الفلسطينية في مواجدة آلة  أن». واعصبرصا "صغصصب ارض فلسطين

الصوافش  وأهميةينحاز للحش الفلسطيني،  أن. وعل  المجصمع الدولي اإلسرائيلية واإلجرا القصه 
 .الوطني"الفلسطيني الفلسطيني لصعزيز قوة الموقف 
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 وأِالقي،  نسانيلبيان عل  أهمية مقاربة الملفات الحياصية المصعلقة بحقوش الالجئين بمنطش وشدد ا
الصي يقو  بدا وزير  اإليجابيةال سيما عل  مسصوى الطبابة والسكن والِدمات، مقدرين الِطوات 

ة الصحة العامة وائه أبو فاعور في الشأن الصحي، والصواصه الدائ  لصعزيز العالقة اللبناني
 الفلسطينية.

 1/12/2015، المستقبل، بيروت
 

 عن القانون "لهافا"لمجتمع الدولي بالتدخل إلخراج المنظمة اليهودية اإلرهابية دلياني يطالب ا .19
را  هللا د فادي أبو سعدى: قاه عضو المجل  الثوري لحركة فصح واألمين العا  للصجمع الوطني 

اليدودية المصطرفة صطالب بطرد « لدافا»ي  ن منظمة المسيحي في األراضي المقدسة ديمصري دليان
الفلسطينيين المسيحيين من فلسطين الصاريِية. هوي الدعوات أصت ضمن صظاهرة نظمصدا المنظمة 
اليدودية احصجاجًا عل  فعاليات جمعية الشبان المسيحية في القد  الغربية لالحصفاه بعيد ميالد 

 المسيح علير السال .
ومة االحصاله برئاسة بنيامين نصنياهو مسؤولية وصبعات هكوا دعوات عنصرية وحمه دلياني حك

 رهابية لرعايصدا المباشرة وغير المباشرة للفكر الصديوني المصطرف وصوفيرها الغطاء القانوني لمنظمة 
الصي ثبت صورط أعضائدا في عدد من الجرائ  اإلرهابية بحش « لدافا» رهابية يدودية مثه منظمة 

 الشعب الفلسطيني. أبناء
 ننا كفلسطينيين مسيحيين لسنا ضيوفًا عل  أحد في وطننا فلسطين لصص  المطالبة »وأضاف دلياني 

بطردنا مندا به نحن ملح هوي األرض وجوورها وجزء ال يصجزأ من صاريِدا وحضارصدا وثقافصدا 
رض هي أرض مولد هوي األ» وأضاف«. المسيحي الواحد -ونضالدا ونسيجدا االجصماعي اإلسالمي

المسيح ومدد الديانة المسيحية وُمنطلقدا  ل  العال  ولن نسمح لمجموعة من اإلرهابيين اليدود أن 
 «.يؤثروا قيد أنملة عل  رباطنا وصمودنا وصمسكنا بأرضنا في  طار النضاه الوطني الفلسطيني

راج المنظمة اليدودية وطالب دلياني المجصمع الدولي بالصدِه والضغط عل  دولة االحصاله إلِ
عن القانون، مؤكدًا أن اسصمرار مثه هوي المنظمة في ممارسة نشاطاصدا بحرية في « لدافا»اإلرهابية 

دولة االحصاله هو أكبر دليه عل  رض  حكومة نصنياهو عن سياقدا اإلرهابي الوي يسصمد جووري من 
 ي.نف  القاعدة الفكرية الُمشكلة لالئصالف الحكومي اإلسرائيل

 1/12/2015، القدس العربي، لندن
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 انهيار السلطة قد يجلب بدياًل أسوأ.. و ومصافحة عباس بروتوكولية قادة عرباً  التقيتنتنياهو:  .21
فددي حديثددر مددع المراسددلين، مسدداء اإلثنددين فددي مددؤصمر المندداخ فددي بدداري ، قدداه رئددي  : هاشدد  حمدددان

ي  السدلطة الفلسدطينية، محمدود عبدا ، كاندت الحكومة اإلسدرائيلية بنيدامين نصنيداهو  ن مصدافحصر لدرئ
  ن انديدار السدلطة الفلسدطينية قدد يجلدب بدديالً  في العالقدات. وقداه أيضداً  بروصوكولية، وال صعك  صغيراً 

 عالقات مع بالده . " سرائيهد"أسوأ. كما أشار  ل  أنر الصق  قادة عرب، بيند  ممن لي  ل
جلدد  الددوزاري اإلسددرائيلي المصددغر بدددوا الشددأن، األسددبوع ورفددض نصنيدداهو الصطددرف مباشددرة  لدد  جلسددة الم

عن موقف بعض الوزراء الوين ادعوا أن انديدار السدلطة الفلسدطينية  الماضي، بيد أن موقفر كان مِصلفاً 
ونقده عندر قولدر  ندر ال يصمند  انديدار  قد يِد  المصالح اإلسرائيلية، ولول  يجب عد  منع حصوه ول .

ن صحدداوه القيددا  بددإجراءات صمنددع حصددوه مثدده هددوا السدديناريو، بيددد أنددر  " سددرائيه" السددلطة الفلسددطينية. وا 
ن "وجددود بددديه سدديئ بالسددلطة الفلسددطينيةم ال يعنددي  وقدداه  رفددض صقدددي  صفاصدديه بشددأن هددوي اإلجددراءات.

 أسوأ. ولكن يجب أن يأصي الصغيير في قيادة السلطة الفلسطينية". أننا لن نصلق  بديالً 
الصقددداط الصدددور الجماعيدددة لرؤسددداء الددددوه الدددوين شددداركوا فدددي مدددؤصمر المنددداخ، وضدددع  يشدددار  لددد  أندددر ِددداله

المضيفون كال من عبا  ونصنياهو في صف واحد يفصه بيندما رئي  حكومة نيوزيالند، جون كي. وبعد 
 .2010انصداء الصصوير صصافح االثنان وصبادال بضع كلمات مجاملة، للمرة األول  منو أيلوه/ سبصمبر 

قيبر عل  المصافحة، قاه نصنياهو  ندا حصلت كجزء من قواعد البروصوكوه، وال صشير  ل  أي وفي صع
صغيير في العالقدات بيندمدا. وقداه "هندا  بروصوكدوه دبلوماسدي، وأندا أصصدرف كمدا هدو مصبدع. وأضداف 

  بشدأن أنر "من المد  أن يرى العال  أننا عل  اسصعداد للصحدث مع الفلسطينيين، ولكن لي  لدينا أوها
 أبو مازن". عل  حد صعبيري.

دقدائش مدع الدرئي  األمريكدي بدارا  أوبامدا قداه لدر "أنظدر  10قاه نصنياهو  نر ِداله محادثدة اسدصمرت و 
للسددال  هددي وقددف  األولدد كيددف يواصدده أبددو مددازن الصحددريض". وأضدداف أنددر قدداه ألوبامددا  ن "الِطددوة 

وقداه  ن  ف الصحدريض ونشدر األكاويدب.الصحريض ووقف اإلرهاب". وبحسبر فإنر علد  عبدا  أن يوقد
 أوباما أبلغر بأنر ينوي الصحدث مع عبا  بدوا الشأن، وأنر يصفش معر بشأن ضرورة وقف الصحريض.

أفدددادت صقدددارير  سدددرائيلية أن نصنيددداهو قدددد صباحدددث مدددع الدددرئي  الفرنسدددي بشدددأن الوضدددع فدددي سدددورية،  كمدددا
 ، وشدد عل  "المصالح اإلسرائيلية في سورية".ومحاوالت الصوصه  ل  صسوية سياسية صندي القصاه فيدا

من الزعماء،  ل  جانب أوبامدا وبدوصين وهوالندد، بيدند  رئدي  حكومدة كده  وعل  أن نصنياهو الصق  عدداً 
 من الدند وكندا وأسصراليا والنرويج وبريطانيا، والمسصشارة األلمانية أنجيال ميركه، وآِرين.

هو  نر اجصمع من وراء الكوالي  مع عدد من القادة العرب، الدوين وفي حديثر مع المراسلين، قاه نصنيا
صوجدددوا  ونقدده عنددر قولددر  ن "قددادة عربدداً  صوجدددوا  ليدددا وصحدددثوا معددر. ورفددض نصنيدداهو اإلدالء بأسددمائد .
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عالقدات مدع بالدهد   " سرائيهد" لير أما  ندواظر العدال  وصدافحوي". وأضداف أندر ال يقصدد الدوين يوجدد لد
نما آ  ِرين، وأن أحده  أبلغر بصقديري للِطاب الوي ألقاي في األم  المصحدة.فقط، وا 

 1/12/2015 ،48عرب 
 

 يعلون: ال إشارات على تراجع موجة االحتجاجات الحالية .21
وزيدددر الددددفاع اإلسدددرائيلي موشددددي يعدددالون قددداه فددددي  ، أنالقددددد ، مدددن 1/12/2015 ،األيـــام، رام هللانشدددرت 

ِارجية واألمدن الصابعدة للكنيسدت: أي مظددر أو  شدارة علد  صراجدع أو مسصده جلسة عقدصدا، أم ، لجنة ال
وأضدداف يعددالون: "نسددصِد  كافددة الوسددائه المصددوفرة  صوقددف موجددة االحصجاجددات الحاليددة لدد  صلددوح فددي األفددش.

 لدينا والجيش يواصه العمه عل  وقف هوي الموجة وهو مسصعد لمواجدة كافة الصطورات وأي صصعيد".
موشدددير يعدددالون السدددلطة الفلسدددطينية  لددد  الكدددف عدددن  ، دعدددا1/12/2015 ،ّمـــانالســـبيل، عوأضدددافت 

لدددد  اسددددصنكار العمليددددات الصددددي ينفددددوها فلسددددطينيون، الصددددي صددددددد السددددلطة  الصحددددريض ضددددد   " سددددرائيه"، وا 
وطالدب السدلطة بدالصوقف عدن دعد  "االفصدراءات والروايدات الكاوبدة"،  ، علد  حدد قولدر.الفلسطينية أيضداً 
 رائيليين يقومون بإعدا  مرصكبي العمليات، وفش صعبيري. وكأن الجنود اإلس

  
 منذ انطالقة انتفاضة القدس إسرائيلياً  20مقتل  .22

قدداه مركددز "القددد  لدراسددات الشددأن اإلسددرائيلي"  ن عدددد العمليددات الصددي نفددوها الفلسددطينيون،  :الِليدده
صاله اإلسدددرائيلي، أهدددداف صابعدددة لالحددد عمليدددة ضدددد   175أكصدددوبر الماضدددي صجددداوز  /مطلدددع صشدددرين أوه

  صابة. 300قصياًل  سرائيليًا وأكثر من  20أوقعت ِاللدا 
 30/11/2015، قدس برس

 
 المقدمة للفلسطينيين األوروبيةالخارجية اإلسرائيلية تهدد بعرقلة المشاريع  .23

بمراجعددة صعاوندددا بِصددوص مشدداريع لالصحدداد األوروبددي صعددود  ،يددو  االثنددين "، سددرائيه"هددددت  :القددد 
 لزا  منصجي البضدائع الدواردة  األوروبيع عل  الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب قرار االصحاد بالنف

وبدا المصحدث  بوضع ملصقات صشير لدويصدا. " سرائيه" لير من مسصوطنات يدودية في أراض صحصلدا 
االصحدداد  د  باسدد  الِارجيددة اإلسددرائيلية  يمانويدده نحشددون وكأنددر يوسددع نطدداش الِطددوات اإلسددرائيلية ضدد

بدالقوه  نددا قدد صسدصبعد مدن بعدض المبدادرات  -وهو من كبار المانحين للسدلطة الفلسدطينية -األوروبي
وقاه "صحيح أندر ال صوجدد عمليدة سدال .. لكدن االصحداد األوروبدي  الساعية لصحسين حياة الفلسطينيين.

الفلسددطينيين مددع كدده يرغددب فددي االنِددراط فددي مجموعددة مصنوعددة مددن المشدداريع.. بعضدددا يصعلددش بحيدداة 
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هوي المشاريع فإننا سنحصاج إلعادة النظر في جدوى اعصبار االصحاد األوروبدي شدريكا مدع اسدصمراري فدي 
 اسصِدا   جراءات صمييز ومقاطعة ضد دولة  سرائيه".

 30/11/2015 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 في القدس تبحث إقامة مشروع استيطاني ضخم اللجنة اللوائية .24
بحثددت اللجنددة اللوائيددة للصِطدديط والبندداء فددي مدينددة القددد  المحصلددة،   بددراهي :كامدده  -المحصلددة القددد  

وعقدد االجصمداع دون  مشروع اسصيطاني ضدِ .  قامةم  االثنين، أالصابعة لوزارة الداِلية اإلسرائيلية، 
 مه مركزاً مشروع اسصيطاني ضِ  يطلش علير اس  "بيت هليبا"، ويش  قامة، لبحث رالكشف عن نصائج

 ومكاصب يجري الصِطيط لبنائر قبالة حائط البراش في البلدة القديمة في القد  المحصلة. سياحياً 
وضع هوا المِطط االسصيطاني منو فصرة طويلة، وكان قد صقرر  وقالت  واعة الجيش اإلسرائيلي  نر ص   

ألسددباب سياسددية،  لدد  امصنعددت عددن المصددادقة عليددر  " سددرائيه"بحثددر مددرصين فددي الماضددي لكددن حكومددة 
 جانب كون الموقع المِطط  قامة هوا المشروع علير يعصبر موقعا حساسا.

 1/12/2015 ،الرأي، عّمان
  

 تطورات جدية في قضية أمنية ذات صلة باإلرهاب اليهودي .25
قالت القناة الصلفزيونيدة اإلسدرائيلية الثانيدة، مسداء يدو  اإلثندين،  ن صطدورات جديدة طدرأت : هاش  حمدان

راً  وبحسدددب القنددداة الثانيدددة فقدددد حصددده "صحدددوه درامدددي  ." سرائيهد"بددد علددد  "قضدددية أمنيدددة" عصدددفت مدددِؤ
راً  فدددي  حددددى القضدددايا الصدددي صدددص  معالجصددددا فدددي اآلوندددة األِيدددرة مدددن قبددده أجددددزة األمدددن  وملمدددو " مدددِؤ

راً  اإلسرائيلية. . كمدا اً ملموس سلسلة مباحثات حققت صقدماً  وأشارت  ل  أن الشرطة والشابا  أجريا مِؤ
وبحسددب الصقددديرات اإلسددرائيلية، فددإن  مددر منددع نشددر علدد  صفاصدديه القضددية.أفددرض  أشددارت  لدد  أنددر صدد   

 أمر حظر النشر سوف ينصدي في األيا  القريبة، وعندها يمكن الكشف عن الصفاصيه الجديدة.
 30/11/2015 ،48عرب 

 
 خلفية الطعن في القدس جنائية على األرجح .26

، أصيب صباح اليو  عاماً  25يبلف من العمر  طبية  سرائيلية  ن مسصوطناً  قالت مصادر: رامي حيدر
وصددرجح الشددرطة  فددي مدينددة القددد ، ولدد  صحدددد ِلفيددة الطعددن. "بيددت  سددرائيه"الثالثدداء بطعنددة فددي حددي 

 مر بالصحقيش لحين  ثبات ول .سصاإلسرائيلية أن ِلفية الحادثة جنائية، لكندا أعلنت أندا سص
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 ِبارية  سرائيلية أندا عمليدة طعدن علد  ِلفيدة قوميدة، مسدصندة  لد  المصداب الدوي  فيما وكرت صقارير
 وصفت  صابصر بالطفيفة، والوي قاه  نر صعرض لطعنة من عربي في مدينة القد .

فددي محطددة الحددافالت المركزيددة فددي مدينددة القددد ، لكندددا لدد   فلسددطينياً  واعصقلددت شددرطة االحددصاله شدداباً 
 اه وو صلة بالطعن أ  ال. صوكر  وا ما كان االعصق

 1/12/2015 ،48عرب 
 

 تدين التقرير التحريضي على التجمع وقيادته "القائمة المشتركة" .27
داندددت القائمدددة المشدددصركة، الصقريدددر الصحريضدددي واالفصرائدددي الدددوي، نشدددرصر القنددداة : صحريدددر هاشددد  حمددددان

وأكدددت القائمددة  ي وقيادصددر.قراطو اإلسددرائيلية العاشددرة، مسدداء السددبت، عددن حددزب الصجمددع الددوطني الددديم
المشدددصركة أن الصقريدددر ينسدددج  ويصنددداغ  مدددع الصحدددريض المندجدددي والمسدددمو  للحكومدددة اإلسدددرائيلية علددد  

، حيدددث يسدددصغه كددده فرصدددة األقليدددة العربيدددة وقياداصددددا، الدددوي يقدددودي ويوجددددر بنيدددامين نصنيددداهو شِصدددياً 
 ِراج الحركة اإلسالمية عن  حد   لالنفالت بالصحريض عل  الحركات السياسية العربية، ووصه األمر

 القانون في قرار جائر وصعسفي.
 30/11/2015 ،48عرب 

 
 أوساط قضائية إسرائيلية تعارض اإلبعاد إلى غزة :موقع "ريشت بيت" .28

الوكاالت: أوصت جدات قضدائية عسدكرية صابعدة لقدوات االحدصاله بعدد   بعداد المدواطنين الفلسدطينيين 
غدزة، وولد  لعدد  جددوى مثده هدوا اإلجدراء والضدرر الكبيدر الدوي يلحقددر مدن الضدفة الغربيدة  لد  قطداع 

ونقده الموقدع عدن مصددر أمندي  ، وفقًا لما كشفر، أمد ، موقدع "ريشدت بيدت" العبدري." سرائيه"بصورة 
وصفر بالرفيع قولر: "اصِونا فيما مض  مثده هدوا اإلجدراء لكندر لد  يثبدت جددواي ولد  يسداه  فدي ِفدض 

يعلون عل  هوي الصقرير بدالقوه:  ن اإلبعداد  لد  قطداع موشير  دفاعلش وزير الوع مسصويات اإلرهاب".
 غزة أحد الِطوات واإلجراءات الِاضعة حاليًا للدراسة والبحث  ل  جانب  جراءات أِرى. 

 1/12/2015 ،األيام، رام هللا
  

 منظمة "لهافا" اليهودية العنصرية تدعو لطرد المسيحيين الفلسطينيين .29
فددادي أبددو سددعدى: طالبددت منظمددة "لدافددا" اليدوديددة المصطرفددة العنصددرية بطددرد الفلسددطينيين  -را  هللا 

 المسيحيين من فلسطين الصاريِية.
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وجددداءت هدددوي المطالبدددات ِددداله صظددداهرة نظمصددددا المنظمدددة اليدوديدددة احصجاجدددًا علددد  فعاليدددات جمعيدددة  
 الشبان المسيحية في القد  الغربية لالحصفاه بعيد ميالد المسيح.

 1/12/2015 ،القدس العربي، لندن
 

 "النيابة اإلسرائيلية" ترفض اعتبار مصطلح "الموت للعرب" تحريضاً  .31
فدي الدداِه،  اإلنسدانرفضت ما صسم  "نيابة الدولة" اإلسرائيلية طلب مؤسسة ميزان لحقوش  :الناصرة

لمِدرب" القدائمين علد  لعبدة حاسدوب عنصدرية صحريضدية صحدت اسد  "اضدرب ا بفصح ملف صحقيش ضدد  
موقددع "يلدددود "   دارةمطددو ري اللعبددة وضددد  بادعدداء "انددر ال يوجددد أي مبددرر لفددصح صحقيددش جنددائي ضددد  

 الحدديث يددور عدن لعبدة صحدوي مضدامين أنهوي القناعدة رغد    ل وصلت النيابة "و الوي نشر اللعبة.
فدي الرسدالة فظة، صِرج عن اإلطار المألوف، ِاصة أن الحديث يددور عدن لعبدة أوالد". حسدبما جداء 

المسصشدار القضدائي للحكومدة يددودا فاينشدصاين   لد الصي وصلت مؤسسة ميزان ردًا عل  صوجر األِيرة 
 وللقائ  بأعماه مفصش عا  الشرطة بنصسي ساو.

وجاء في رد النيابة اإلسرائيلية وصفسديرها لدرفض الشدكوى المقدمدة مدن قبده ميدزان: "أندر بالنسدبة لجنحدة 
"العددرب"،  نمددا هددو موجددر وبشددكه مباشددر   لدد الموقددع المددوكور ال يصطددرش  الصحددريض للعنصددرية، فددإن

للد"مِربين". وأن الشِصيات الواردة في اللعبة، رغ  أنددا صحمده مالمدح عربيدة، وصصميدز بشدكه واضدح 
كشِصيات مِربين، وكلد  يحملون أسلحة من أنواع مِصلفة، رغ  كه ولد  فدإنني ال اعصقدد أن اللعبدة 

 ِارجدا". عل  حد زع  النيابة العامة. أوالمجصمع العربي في البالد  صدعو للعنصرية ضد
يقدددود الرصكددداب  أنوصضددديف النيابدددة فدددي ردهدددا: "أن اسدددصعماه مصدددطلح "المدددوت للعدددرب" مدددن الممكدددن 

مِالفدددة الصحدددريض للعنصدددرية، لكدددن مدددن مجمددده الظدددروف الدددواردة فدددي هدددوي الحالدددة فدددإن اسدددصعماه هدددوا 
وقع ولي  من قبه القائمين عل  الموقع. وأنر مدن ِداله مدا رشدح المصطلح ص  عل  يد مصصفحي الم

في وسائه اإلعال  فإن المصصفحين ه  من سموا أنفسد  بمصطلح "المدوت للعدرب"، وأن  دارة الموقدع 
 قد حوفت هوا المصطلح من قائمة المعقبين عل  اللعبة". كما جاء.

 30/11/2015 ،موقع صحيفة القدس، القدس
 

 يارة رسمية هي األولى لواشنطنأيمن عودة في ز  .31
وكددددرت صددددحيفة يددددديعوت احرونددددوت العبريددددة أن رئددددي  القائمددددة المشددددصركة  :صرجمددددة ِاصددددة -را  هللا 

  لدد يمددن عدودي، مددن المقدرر أن يغددادر الليلدة القادمددة مصجددا أالعضدو العربددي فدي الكنيسددت اإلسدرائيلية 
ر  جوالكددون األبدديضلزيددارة البيددت  -دددا مددن نوع األولدد هددي  -الواليددات المصحدددة، صلبيددة لدددعوة رسددمية 
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عدددودة سدديلصقي مسدددؤولين فدددي وزارة الِارجيددة األمريكيدددة والبيدددت  أن  لددد الصددحيفة  وأشدددارت األمريكددي.
حفلددة ِاصددة علدد  شددرفة بدددعوة مددن المليدداردير األمريكددي دانيدداه ابراهددامز،   لدد  باإلضددافة، األبدديض
 لواليات المصحدة، ومن بيند  الفلسطيني.ليدا سفراء العشرات من الدوه الممثلين في ا ُيدع  

 30/11/2015 ،موقع صحيفة القدس، القدس
 

 ال تهدد طائراتنا ةيعلون: بطاريات الصواريخ الروسية في سوري .32
قدداه وزيددر الدددفاع اإلسددرائيلي موشددير يعددالون  ن بطاريددات الصددواريخ : عبددد الددرؤوف أرندداؤوط - القددد 

ونقلدت اإلواعدة اإلسدرائيلية العامدة عدن  الطدائرات اإلسدرائيلية.، ال صدددد ةم في سدوري400الروسية ب   
علد  سدؤاه بشدأن هدوي  يعالون قولر، يو  اإلثنين ِداله جولدة فدي مركدز للصجنيدد فدي صده هشدومير، رداً 

 علددد  حريدددة الصحليدددش اإلسدددرائيلية". البطاريدددات:"  نددددا ال صدددددد الطدددائرات اإلسدددرائيلية، وال صضدددع قيدددوداً 
 بين  سرائيه وروسيا بدوا الصدد". فاهماً وأضاف:"  ن هنا  ص

 30/11/2015 ،، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 مستوطنو "بسغات زئيف": الفلسطينيون يسلطون علينا أضواء الليزر .33
المصكدرر مدن  اإلزعاجفادي أبو سعدى: قاه مسصوطنون في القد  المحصلة اند  يعانون من  -را  هللا 

السدائقين. وحسدب  أنظدارليزر أِضر يبددر   شعاعلصي يقو  شباندا بصسليط جدة اإلحياء الفلسطينية ا
أقددواه السددكان فإنددر  لدد  جانددب الِطددر الددوي يشددكلر هددوا الددوهج علدد  القرنيددة فددإن السددياقة معددر صصددبح 

وصصركدز هدوي الظداهرة  بالغة الِطورة، ِاصة وان الصوهج يأصي من مسافة عدة مئات من األمصار فقدط.
صلقي شدكاوى مماثلدة مدن  أيضاً  حي بسغات زئيف المجاورة لمِي  شعفاط. لكنر ص    في عدة شوارع في

جدة قرية حزمة. وقاه سكان الحي الشرقي مدن بسدغات زئيدف اندد  يعدانون مدن هدوا الصدوهج مندو عددة 
 صصوقف ازدادت. أنمن  وصوجر المسصوطنون  ل  الشرطة في هوا الموضوع لكن الظاهرة وبدالً  أشدر.

 1/12/2015 ،بي، لندنالقدس العر 
 

 استقالة عضو كنيست لشبهات حول تحرشه جنسيًا بموظفات .34
الحدزب نفصدالي بيندت، بعدد  رئي قد   عضو الكنيست عن حزب البيت اليدودي يدانون مغداه اسدصقالصر لد

وفدور عودصددر  العديدد مدن الفضددائح الصدي الحقصدر بسددبب صحرشدات جنسدية بموظفددات أيدا  عملدر السددابش.
أرسدده مغدداه رسددالة اسددصقالصر مددن عضددوية الكنيسددت الصددي قدداه فيدددا  نددر بسددبب صضددرر  " سددرائيه" لدد  
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العديددد مددن النددا  مددن صصددرفاصر فددي الماضددي، قددرر االسددصقالة مددن الكنيسددت، مددع أنددر واثددش أال مِالفددة 
 جنائية في صصرفاصر.

 1/12/2015 ،المستقبل، بيروت
 

 ها لناقالت جند" للتقاعد ويحول2جيش االحتالل يحيل الدبابة "ميركافا  .35
 حالددة الدددبابات  أشددرف الدددور: كشددفت صقددارير  سددرائيلية أن قيددادة جدديش االحددصاله قددررت رسددمياً  -غددزة 

"  لد  الصقاعددد، وصحويلددا  لد  نداقالت جندد، بعددد فشده النداقالت السدابقة فدي الحددرب 2مدن ندوع "ميركافدا 
 .2014األِيرة عل  غزة صيف 

  بوست" اإلسرائيلية أن جيش االحصاله سيبدأ بالصِلي عن وفي هوا السياش وكرت صحيفة "جيروسالي
هوا النوع من الدبابات، عل  أن صسصِد  في مدا  مراقبة الحدود من قبه جيش االحصيداط، ِداله فصدرة 

ونقلددت الصددحيفة عددن دفيددر أدري المسددؤوه عددن مدرسددة صدددريب الجنددود، أنددد  سيسددصِدمون  الحددروب.
فددي العمليددات العسددكرية، وسدديص  اسددصِدا  العديددد مددن هددوي الدددبابات "  4"، و"ميركافددا3دبابددات "ميركافددا

كناقالت للجنود، ولنقه الجنود المصابين. وأضاف "الجيش صوقف عدن صددريب الجندود علد  هدوا الندوع 
 من الدبابات، وسيص  صدريبد  فقط عل  األنواع الحديثة.

 1/12/2015 ،القدس العربي، لندن
 

 األول/ أكتوبرتشرين  منذمواطنًا  2,500 االحتالل يعتقل: نادي األسير .36
مواطن ِاله شدر  900قاه نادي األسير،  ن قوات االحصاله اإلسرائيلي اعصقلت أكثر من : را  هللا

 .2015 / نوفمبرصشرين الثاني
جاء ول  في الصقرير الصوثيقي الوي أصدري النادي، مساء يو  االثنين، وصناوه فير أبرز اإلحصائيات 

 واالنصداكات المصعل قة بالحركة األسيرة في سجون االحصاله اإلسرائيلي ِاله هوا الشدر.واألحداث 
، مندا اعصقاه / نوفمبرمواطنا ِاله شدر صشرين الثاني 914 رصد نادي األسير اعصقاه االحصاله لد

األوه  مند  أطفاه، وبول  يرصفع عدد المعصقلين منو بداية األحداث الجارية في %40فصاة وسيدة،  29
معصقه، مع اإلشارة  ل  أن  اإلحصائية صشمه جميع من  2500من صشرين األوه الماضي  ل  قرابة 

ن ص   اإلفراج عند  الحقًا.  صعر ضوا لالعصقاه، حص  وا 
 1/12/2015، رام هللا، الحياة الجديدة
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 قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت في أنحاء الضفة .37
مواطنين بيند  أشقاء، عقب مداهمة عددا من منازه  10الثالثاء،  اعصقلت قوات االحصاله، اليو 
  المواطنين في محافظة الِليه.

وداهمت قوات االحصاله عدة أحياء بمدينة الِليه، ونصبت حواجزها العسكرية عل  مداِه بلدات 
ه، وعل  مدِه مدينة الِليه الشمالي، وعل  مدِه مِي  الفوار، وعملت عل   يقاف سعير وحلحو 

 المركبات وصفصيشدا والصدقيش في بطاقات المواطنين، ما صسبب في  عاقة مروره .
 شبان في محافظة جنين. 4كما اعصقلت قوات االحصاله 

اطنا أثناء صواجدي عل  طريش ومن مدينة نابل ، اعصقلت قوات االحصاله، فجر اليو  الثالثاء، مو 
 را  هللا الرئي . -نابل 

 1/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 أبو خضير يمهد لتبرئة المتهمينبشأن جريمة  المركزية اإلسرائيليةقرار المحكمة  ر":"الضمي .38
 ، في مؤسسة "الضمير" رائد جاد هللا، في حديث لد"القد " دوت كو  اإلنسانقاه الباحث في حقوش 

حرش الطفه محمد أبو المركزية "يمدد لصبرئة المصدمين في جريمة  اإلسرائيليةقرار المحكمة   ن
 صقرير طبي مشكو  في مصداقيصر".  ل رغ  بشاعصدا ورغ  اعصرافد  بارصكابدا، وول  اسصنادا ِضير 
مثه  إلصدار سرائيليةاإل والمحاك  اإلسرائيلية"صواطؤ بين المراكز النفسية والشرطة   ل جاد هللا  وأشار

من   سرائيليينسابقة ص  فيدا صبرئة مصدمين  أِرى"هنا  حاالت  أنهوي الصقارير الطبية" موضحا 
 أن وأوضح القصلة نفسيا". أهليةعد    ل صقارير طبية صشير   صدارين من ِاله نيجرائ  قصه فلسطي

يين، من ِاله فرض اقص  "القرار يكشف عنصرية قوانين االحصاله في الصعامه مع الفلسطين
حك  مِفف   صدار أو اإلسرائيلي، بينما صص  صبرئة القاصه أيضاالعقوبات عليد  وعل  عائالصد  

 ضدي".
 30/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 القتلة نحن نعول على المحكمة اإللهية كي ينتقم منوالد الشهيد أبو خضير:  .39

صفحة اإلسرائيليين الثالثة  40لقد أدانت المحكمة في قرار من  قاه المحامي مدند جبارة لد"األيا ":
 بقصه الفص  أبو ِضير، ولكندا قالت  ندا صريد الصأكد من األهلية العقلية لد . 

وأضاف: "المفاجأة هي أن محامي الدفاع عن المصد  البالف بيوسيف بن دافيدم وهو المصد  الرئيسي 
، صقريرًا طبيًا عن الوضعية النفسية، يدعي فير أنر يعاني من في القضية، قد ، يو  الِمي  الماضي
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اضطرابات نفسية، وهو األمر الوي ل  يقد  علير المحامي طواه فصرة المحكمة الصي اسصمرت سنة 
ونصف السنة، وبالصالي فإنر بموجب القانون اإلسرائيلي ال يمكن  دانصر قبه الصحقش من أهليصر 

 للمحاكمة.
ل  فإن القاضي قاه في قراري:  ن بن دافيد ارصكب الجريمة كاملة ولكنر أرجأ وأضاف: في ضوء و

 النطش بالحك  ضدي حص  الصأكد من فحوى الصقرير في العشرين من شدر كانون األوه بالجاريم.
: فيما يصعلش بالمصدمين القاصرين فقد أداندما القاضي اإلسرائيلي بالقصه ولكن أيضًا طلب جبارةوصابع 

 عل  ضابط سلو  للصأكد من أهليصدما. عرضدما
المقبه بمعن  أنر في  / ينايركانون الثاني 13وأشار جبارة  ل  أن "القاضي قرر النطش بالحك  يو  
 هوي الجلسة فإن القاضي سيحدد عدد سنوات الحك ". 

 / ديسمبركانون األوه 20وقاه: "أصوقع أنر في حاه اصِو القاضي قراري بشأن بن دافيد حص  
كانون الثاني، وفي حاه  13بالجاريم فإنر عل  األرجح سيص  النطش بالحك  ضدي أيضًا في جلسة 
 ص  ول  فإن من المؤكد أال يكون الحك  ضدي أقه من سجن مدى الحياة".

واسصغرب حسين أبو ِضير، والد الشديد، القرار، وقاه للصحافيين بعد قرار المحكمة: نحن ال نعوه 
إلسرائيلية، ألندا صقوه  ن المجر  مدان وغير مدان، فنحن نعوه عل  المحكمة عل  هوي المحكمة ا

وأضاف: المحكمة أدانت المجرمين الثالثة ولكن اإلدانة غير  اإللدية كي ينصق  مند  ربنا  ن شاء هللا.
كاملة، فال صوجد عقوبة قطعية حص  اآلن وهوي أالعيب  سرائيلية صسصِدمدا المحاك  ضد شعبنا، 

طو  صنا القادمة سصكون الصصعيد باصجاي المحكمة الجنائية الدولية، سنقاضي هؤالء النازيين في ِو
 المحكمة الجنائية الدولية وفي نداية األمر سنقاضيد  عند رب العالمين.

 1/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل يهدم ما تبقى من منزل الشهيد أبو جملو  في عدة أحياء مواجهات .41
ع مئات المواطنين، بعد منصصف ليلة أوه من أم ، الشديد أيمن العباسي في حي شي   "وفا": "األيا "،

 رأ  العامود في القد  الشرقية المحصلة.
وقد حاولت سلطات االحصاله الوصوه  ل  جثمان عباسي بعد اسصشدادي بإصابصر برصاصة في 

 صدري ولكن الشبان في الحي صمكنوا من  ِفاء الجثمان.
لعباسي اسصشدد بالرصاص الحي الوي أطلقصر قوات االحصاله ِاله مواجدات بين الشبان وكان ا

 وقوات االحصاله.
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وشدد رأ  العامود وسلوان وقرية العيسوية، نصرة للشديد العباسي، فيما اقصحمت قوات االحصاله 
 منزه الشديد غسان أبو جمه في قرية جبه المكبر لدد  ما صبق  منر. 

ن:  ن قوات االحصاله برفقة طواق  ِاصة اقصحمت، عصر أم ، منزه الشديد أبو وقاه شدود عيا
 جمه مرصين، وشرعت بدد  ما صبق  منر بالسقف والجدرانم.

أسيرًا وأسيرة جرى اعصقالد  عل  يد سلطات  22من جدصدا، رصدت هيئة شؤون األسري والمحررين 
صابصد ، وبعضد  م ا زاه يقبع في المسصشفيات اإلسرائيلية وعدد االحصاله بعد  طالش النار عليد  وا 

 مند  ما زاه في وضع صحي حرج.
 1/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 وتناشد قوى الخليج الحّية الوقوف في وجهه "إسرائيل"لجنة المقاطعة تدين التطبيع اإلماراتي مع  .41

ائيه، وهي أكبر صحالف دانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة  سر : فادي أبو سعد -را  هللا 
م BDSمجصمعي وقيادة حركة مقاطعة  سرائيه وسحب االسصثمارات مندا وفرض العقوبات عليدا ب

الفصه الجديد والِطير من الصطبيع اإلماراصي الرسمي مع  سرائيه. ودعت الشعب اإلماراصي الشقيش 
اصية الرسمية صجاي بناء للضغط بشص  الوسائه السلمية المصاحة من أجه وقف هوي الدرولة اإلمار 

عالقات مع دولة االحصاله واألبارصدايد، ِاصة بعد بيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المصجددة 
م يفيد أن اإلمارات العربية المصحدة سصسصضيف ممثلية  سرائيلية رسمية في مقر الوكالة في IRENAب

 أبو ظبي.
إلسرائيلية في أبو ظبي ال صقصصر فقط عل  الضرب واعصبرت اللجنة أن ِطورة فصح هوي الممثلية ا

بعرض الحائط بصاريخ دع  شعب اإلمارات الشقيش وحكوماصدا المصعاقبة للقضية الفلسطينية ولمقاطعة 
 سرائيه، به صكمن كول  في كوندا ِطوة نوعية عل  طريش بناء عالقات دبلوماسية رسمية كاملة 

سرائيه. فدوي الممثلية سصكون أوه ممثلية دائمة عل  مسصوى دبلوماسي إلسرائيه في  بين اإلمارات وا 
 دوه الِليج العربي.

 1/12/2015، لندن، القدس العربي
 

 االحتالل يختطف طفاًل من مخيم قلنديا شمال القدس .42
أكدت مصادر محلية في القد  أن قوة ِاصة من جيش االحصاله اِصطفت الليلة الماضية، الطفه 

 جدة مجدولة.  ل عامام من مِي  قلنديا شماه القد  المحصلة، واقصادصر  14وجير هيث  الِطيب ب
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وكانت قوات االحصاله احصجزت أقارب الطفه الِطيب عند حاجز قلنديا العسكري، واشصرطت صسلي  
 الطفه وجير نفسر حص  صطلش سراح أقربائر. 

 1/12/2015السبيل، عمَّان، 
 

 بسلوان إضراب تجاري وحداد ومواجهات مع االحتالل .43
شددت بلدة سلوان بالقد  المحصلة أم  االثنين  ضراًبا صجارًيا وحداًدا عل  روح الشديد أيمن 

عاًمام الوي اسصشدد برصاص االحصاله اإلسرائيلي الليلة الماضية ِاله مواجدات في  17العباسي ب
شددت منو الصباح  حي رأ  العامود. وقاه الناشط المقدسي فِري أبو دياب أن البلدة بكافة أحيائدا

ضراًبا صجارًيا عبر  غالش أبواب كافة المحالت الصجارية، وصعطيه العملية الصعليمية في العديد  حداًدا وا 
 من المدار ، احصجاًجا عل  اسصشداد الفص  العباسي.

وأوضح أن قوات االحصاله أغلقت كافة مداِه ومِارج البلدة، ونصبت المصاري  والحواجز الحديدية 
 .األحدأزقصدا وشوارعدا لمنع امصداد المواجدات الصي شددصدا البلدة منو مساء داِه 

وأفاد أن مواجدات اندلعت بين الشبان وقوات االحصاله في حي رأ  العامود بالبلدة، أطلقت ِاللدا 
القنابه الصوصية والغاز المسيه للدموع، مما أدى لوقوع حاالت اِصناش، كما اسصددفت صل  القوات 

ازه في الحي. ووصف أبو دياب الوضع في سلوان بأنر "مشحون ومصوصر للغاية"، في ظه المن
 اسصمرار  غالش البلدة، وانصشار القوات الِاصة والمسصعربين بداِلدا.

وكان الفص  أيمن العباسي اسصشدد مساء األحد برصاص قوات االحصاله ِاله مواجدات في حي 
حصاله احصجاز جثمانر ومعرفة مكانر،  ال أن عائلصر قامت رأ  العامود ببلدة سلوان. وحاوه اال

 بإكرامر بأن ألقت نظرة الوداع علير في بيصر، ث  الصالة علير وصشييع جثمانر في جنازة صليش بالشديد.
عن اسصشداد العباسي اندلعت مواجدات عنيفة في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بين  اإلعالنوعقب 

االحصاله الصي اقصحمت مركز عين اللوزة الطبي، واحصجزت هويات الطاق  الشبان الغاضبين وقوات 
 الطبي، كما احصجزت هويات بعض الشبان المصواجدين في المنطقة. 

 1/12/2015السبيل، عمَّان، 
 

 الشعبية االنتفاضةاعتقالهم خالل  مصابا تمّ  22 األسرى:هيئة شؤون  .44
أسيرا وأسيرة اعصقلصد  سلطات االحصاله بعد  22 ن  والمحررين، األسرىقالت هيئة شؤون : را  هللا

صابصد اطالش النار عليد    .اإلسرائيلية، بعضد  ما يزاه يقبع في المسصشفيات وا 
 30/11/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
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 مؤتمر فلسطين في الواليات المتحدة يسائل الحاضر والمستقبل .45

ط الجيه الفلسطيني في أمريكا بقضيصر األ ، ومناقشة بين السعي لرب :عبد الجليه البِاري -شيكاغو
عدد من القضايا العربية الراهنة، حاوه المؤصمر السنوي الثامن لفلسطين في أمريكا الشمالية والوي 
احصضنصر مدينة شيكاغو  بوالية  لينوي، طرح عدد من األسئلة واسصعراض نقاشات للِروج بمجموعة 

 من الصصورات.
ت فيدا النقاشات األكاديمية من ِاله مشاركة شِصيات سياسية عربية ومفكرين ففي أجواء اِصلط

وا عالميين، بأِرى ثقافية واجصماعية من ِاله أروقة فنية اسصحضرت للزائرين الدوية والحياة 
 الفلسطينية، كان هنا   جماع بأن القضية ما زالت صفرض نفسدا في الواقعين العربي والدولي.

الوي أشرفت علير منظمة "مسلمي أمريكا -يِف صالح سرور رئي  المؤصمر  وفي هوا الصدد ل 
في صصريحر للجزيرة نت، القوه  ن هدف اللقاء اسصحضار الرواية الفلسطينية  -من أجه فلسطين"

لمواجدة صدلي  االحصاله اإلسرائيلي والصديونية لطم  القضية الفلسطينية وصغيير الحقائش الصاريِية 
 المرصبطة بدا.

وأكد سرور أن المؤصمر يأصي أيضا لمواكبة ودع  انصفاضة الشعب الفلسطيني المصواصلة، وا عادة 
الرواية الفلسطينية الحقيقية  ل  الرأي العا  األمريكي لدع  الموقف الفلسطيني في الواليات المصحدة 

 في مواجدة االحصاله والصديونية العالمية.
 1/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 خرج الفلسطيني ميشيل خليفي: الفيلم وثيقة تاريخّية وشرطه األساسي هو الحّريةالم .46

سينما فلسطينم الصي نظمصدا جمعي ة "هنا، هنا ، هنال " في بسلي  البي : ضمن عروض   -صولوز 
مدينة صولوز في النصف الثاني من شدر أكصوبر/صشرين األوه، ُعرضت ثالثة أفال  للمِرج 

ِليفي، هي "عر  في الجليه" و"الواكرة الِصبة" و"حكاية الجواهر الثالث" في الفلسطيني ميشيه 
"سينماصي  صولوز"، وكان ِليفي الضيف الرئيسي للدورة الحالية من العروض. الصقيناي  ثرها وقبه 

 عودصر  ل  بروكسه، مكان  قامصر، فكان هوا الحوار عن اللغة والسلطة والحرية والسينما.
في صاريخ السينما السوفييصية، المِرجون المعارضون كان همد  حوار ُأجري معر: وقاه ِليفة في 

الوحيد أن ينجزوا أفالمد ، والصاريخ هو ما سيصكفه بعرضدا، وهوا حاه أفالمي،  ن ُعرضت كما 
ن ال، سيأصي وقصدا، بعد مئة سنة أو مئصين. حين يرغب أحده  بمشاهدة حياة  هي، جي د. وا 

من معين سيشاهدون هوي األفال . مثاًل فيل  "حكاية الجواهر الثالث"،  ن أراد الجيه الفلسطينيين في ز 
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الحالي في غزة معرفة حاه أهلد  في الصسعينيات، سيكون ول  من ِاله الفيل . وكول  في "عر  
في الجليه"، فإن وضعت الكاميرا اآلن في مواقع الصصوير واصدا سصجد أن البلد كل دا صغي رت، صارت 

ن أردت ربط نفسي بأي سلطة أفقد حر يصي. لي م سصعمرات. الفيل  هو وثيقة صاريِية بدوا المعن . وا 
 الحش في الصفكير بحري ة.

 1/12/2015القدس العربي، لندن، 
 

لطرح عطاء أولى مراحل "ناقل  الجانب االسرائيلي والفلسطينيتوقع اتفاقية مع  باألردنوزارة المياه  .47
 البحرين"

الصحف المحلية والعالمية طرح عطاء صنفيو  أم  فيأعلنت وزارة المياي والري : زكارنةكماه -عمان
من قبه مقاولي  الصأهيهالميت السصدراج عروض –المرحلة االول  من مشروع ناقه البحر االحمر 

 الشركات المحلية والدولية 
مع الجانب االسرائيلي والفلسطيني  لالصفاقيةوقد اعلنت الوزارة كافة الصفاصيه الفنية للمشروع وصوقيعدا 

وفش ما صنص علير االلصزامات الدولية وااللصزا  مع الدوه الممولة والمانحة والقطاع الِاص لضمان 
اضافية من  3م مليون  30االشقاء الفلسطينيين بواقع ب وكول  صزويدايجاد صمويه لصنفيو المشروع 

 شقاء في فلسطين لكه قطرة ماء ولكه دع .المياي الصالحة للشرب في وقت احوج ما يكون اال
 1/12/2015الدستور، عمان، 

 
 لبنان: وقفات تضامن مع انتفاضة القدس ودعمًا لألسرى الفلسطينيين ضّد االحتالل الصهيوني .48

صواصلت في العديد من المناطش، ولمناسبة اليو  العالمي للصضامن مع الشعب الفلسطيني في وكرى 
القد  ودعما لألسرى الفلسطينيين  انصفاضةحصفاالت في وقفات صضامن مع الصقسي ، النشاطات واال

 ضد االحصاله الصديوني.
في طرابل  بالمسصقبهم، أقيمت في نقابة محامي طرابل  والشماه، وقفة صضامنية بحضور نقيب 

بقين ريفي، النقيبين السا أشرفالمحامين فدد المقد ، محمد كماه زيادة ممثال وزير العده اللواء 
لدون نجا، وفد الفصائه الفلسطينية في الشماه برئاسة مسؤوه فصائه منظمة  انطوان عيروت ِو

 الصحرير وحركة فصح في الشماه ابو جداد فياض.
ِصصت الشبكة المدرسية لصيدا والجواربالمسصقبهم، درسا نمووجيا لطالبدا عن من جدة أِرى، 

الوطنية والدينية بشرح صاريخ فلسطين والقد  وما القد  وفلسطين. وقا  معلمو ومعلمات الصربية 
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صِصزنر من صراث روحي وانساني، واسصعراض المراحه الصي مرت بدا القضية الفلسطينية منو النكبة 
 وحص  اليو  واالنصفاضات دفاعا عن األرض والمقدسات بوجر االحصاله والصدويد االسرائيلي.

لحريري زمالء لد  من مدرسصي رفيديا ودير القاسي واسصضاف صالموة مدرسة الحاج بداء الدين ا
الصابعصين لوكالة األونروا ِاله در  نمووجي حوه مجس  لألقص  وقبة الصِرة صوسط قاعة مجمع 

شار  فير رئي  بلدية صيدا محمد السعودي ومدير « القد  درسنا األوه واألبدي"البداء بعنوان 
زيدان بحضور مديرة البداء وداد النادري ومنسش عا   الصعلي  في األونروا في منطقة صيدا محمود

 الشبكة المدرسية نبيه بواب.
 وقا  طالبان من مدرسصي رفيديا ودير القاسي بصقليد السعودي وزيدان الكوفية الفلسطينية.

 1/12/2015المستقبل، بيروت، 

 
 لةبأبوظبي ثمرة سنوات من التطبيع.. القصة كام اإلسرائيليالمكتب "قدس نت":  .49

اإلسرائيلية عن قرب ” هآرص “هيث  فيضي: أثار الِبر الوي نشرصر صحيفة –را  هللا  -ِاص
في ” آيرينا“وصوه بعثة دبلوماسية  سرائيلية الفصصاح مفوضية معصمدة للوكالة الدولية للطاقة المصجددة 

صجمعدا باالحصاله أبوظبي، موجة من االنصقادات الحادة ضد  جراءات الدولة الِليجية الصطبيعية الصي 
 اإلسرائيلي.

لكي  2010لدع  صرشيح أبوظبي في ”  سرائيه“اصفاش اإلمارات مع ” هآرص “وبين الِبر الوي نشرصر 
صسصضيف المقر الدائ  للوكالة الدولية للطاقة المصجددة في اإلمارة، مقابه عد  اعصراض االمارات أو 

 اإلمارات في أي وقت الحش. منعدا ألي نشاط أو زيارة للوفود اإلسرائيلية  ل 
وعل  الرغ  من وجود قانون  ماراصي يجر  الصطبيع والصعامه مع االحصاله، باإلضافة  ل  الصزا  
اإلمارات ببنود المبادرة العربية الصي صنص عل  عد  السماح بالصطبيع مع االحصاله أو السماح 

لشعب الفلسطيني كافة حقوقر، فإن الدولة ا”  سرائيه“باسصقباه أي جواز سفر  سرائيلي طالما ل  صمنح 
 عل  المسصوى السياسي.”  سرائيه“الِليجية صمل  عالقات يمكن وصفدا بالجيدة صجمعدا مع 

وصرصد شبكة قد  اإلِبارية في هوا الصقرير صطور للنشاطات الصطبيعية الصي جرى اإلعالن عندا 
وان اإلسرائيلي األوه عل  قطاع غزة مطلع ول  ، وصحديدًا بعد انصداء العد2009بين الدولصين منو عا  

 العا .
مباشرة وبعد نداية العدوان الوي أودى بحياة قرابة األلف فلسطيني. منحت اإلمارات العب صن  
 سرائيلي صأشيرة دِوه للمشاركة في بطولة دبي للصن ، وفش ما كشفت صحيفة الجارديان البريطانية 

 في حينر.
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بشكه رسمي في أبوظبي ِاله اجصماع الوكالة الدولية للطاقة المصجددة ” يه سرائ“لحش ول  رفع عل  
وول  بمشاركة مسؤولين  سرائيليين حسب ما أعلنت بي بي سي في حينر كول ، وهي الوكالة واصدا 

 الصي رعت االصفاش اإلماراصي اإلسرائيلي لفصح مكصب الصمثيه في أبوظبي.
، حين أصبح وزير البنية 2010مع االحصاله كان في أوائه ولكن الحدث األبرز في مسلسه الصطبيع 

الصحصية اإلسرائيلي حيندا عوزي لنداو، أوه وزير  سرائيلي يزور اإلمارات رسميًا وعلنيًا. ويعد لنداو 
الوي يصزعمر أفيغدور ليبرمان صاحب المواقف شديدة الصطرف ”  سرائيه بيصنا“من أبرز قيادات حزب 

بادصد  وطرده .والداعية لقصه الفلس  طينيين وا 
بعد ول  بثالثة أيا ، نفوت وحدة  سرائيلية عملية اغصياه القيادي في حما  محمود المبحوح داِه 

”  سرائيه“فندش في دبي، وقد صبع ول   طالش رئي  شرطة دبي ضاحي ِلفان صصريحات هاج  فيدا 
 ال أن األِيرة اسصضافت بعد أقه من لكن رغ  االنصدا  اإلسرائيلي الصارخ لسيادة اإلمارات، ”. بشدة

 فريش سباحة  سرائيلي، وفقا لقناة بي بي سي العربية. 2010عا  وصحديدا في كانون أوه/
 ثر  2014وكانت الكويت قد أعلنت مقاطعصدا لمؤصمر حوه الطاقة عقد باإلمارات في كانون ثاني/

لما أن شالو  أطلش صدديدات عديدة ضد مشاركة وزير الطاقة اإلسرائيلي سلفان شالو  في فعالياصر، ع
غزة ِاله صل  الفصرة والفصرة الصي صلصدا، وصواًل  ل  العدوان عل  غزة العا  الماضي، والوي اسصمر لد 

 يوما وأودى بحياة اآلالف. 53
اص بين دولة ” هآرص “كشفت صحيفة  2014وفي أواِر العا   عن افصصاح ِط جوي سري ِو

سرائيلي، ووفش  فإن صل  الدولة هي اإلمارات.” هآرص “المصدر نفسر الوي أوردصر  ِليجية وا 
البريطاني في صحقيش لر عن صعاقد اإلمارات مع شركة آي جي ” ميده  يست آي” الحقًا أشار موقع 

صي اإلسرائيلية لصركيب أنظمة مراقبة لحماية المواقع في أبوظبي، مرجحا أن صكون الشركة عل  عالقة 
 الجوية السرية بين الدولصين.مباشرة بالرحالت 

وبرزت كول  أِبار عن وجود صعاقد بين صحف  ماراصية حكومية وشركة الحماية صل  منو العا  
 ، لكن دون  يراد أي صأكيدات عن ارصباط الصعاقد هوا بدولة االحصاله.2008

الِارجية أما ويكلك  ووثائقدا المسربة فقد كشفت عن وجود عالقة شِصية قوية صجمع بين وزير 
صسيبي ليفني، علما أن ليفني  -وقت الصسريب-اإلماراصي عبد هللا بن زايد ووزيرة الِارجية اإلسرائيلية 

الوي نصج عن صحالف حزب الحركة مع حزب العمه، وفشه ” المعسكر الصديوني“هي نائبة صجمع 
 بعد ول  في الفوز بانصِابات الكنيست ِاله آوار الماضي.
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ر  صايمز األمريكية قد نشرت مقااًل لصوما  فريدمان كشف فير عن أن الرئي  وكانت صحيفة نيويو 
اإلسرائيلي شمعون بيريز قد وجر ِطابًا عبر األقمار الصناعية لعدة ممثلين من حكومات عربية 

 .2013واسالمية أثناء صواجدي في اإلمارات ِاله صشرين ثاني/
كري فريدمان في مقالر، وأضافت علير أن بيريز اإلسرائيلية ما و” يديعوت أحرنوت“وأكدت صحيفة 
سالمية من بيند  وزراء ِارجية دوه مجل  الصعاون الِليجي. 29ِاطب ممثلي   دولة عربية وا 

وأكدت الصحيفة أيضًا أن بيريز صواجد في اإلمارات أثناء االجصماع، وأن اإلمارات هي من رصبت لدوا 
طورصر  ل  يصدر أي نفي من أي جدة رسمية في  شارة  ل  االجصماع. ورغ  حج  هوا االدعاء ِو

 صدش ما جاء في الصقريرين الموكورين.
صجدر اإلشارة  ل  أن اإلمارات صمنع منو جريمة اغصياه المبحوح حملة جواز السفر الفلسطيني من 
ة دِوه اإلمارات، وقد شاهد فلسطينيون دِلوا اإلمارات بالجواز األردني عل  فلسطين مدرجا في قائم

 الجنسيات الممنوعة من دِوه اإلمارات وكانت هوي القائمة في مطارات  ماراصية.
 30/11/2015، غزة –وكالة قدس نت 

 
 اإلسرائيلي –حول النزاع الفلسطيني  "سيواصل العمل"االتحاد األوروبي  :األوروبيةالمفوضية  .51

عل  عملية السال ، عل  « سيواصه العمه»أكد االصحاد األوروبي اإلثنين أنر : أ ف ب -بروكسيه 
اإلسرائيلي، ردًا عل   -رغ   عالن  سرائيه صعليش اصصاالصدا مع األوروبيين حوه النزاع الفلسطيني

قرار االصحاد وضع ملصقات عل  منصجات المسصوطنات اإلسرائيلية المصدرة  ل  أوروبا لصمييزها عن 
وروبية للشؤون الِارجية في ندوة صحافية وأعلنت مصحدثة باس  المفوضية األ المنصجات اإلسرائيلية.

في ما يصعلش بعملية السال ، يواصه االصحاد األوروبي وسيواصه العمه في هوا الشأن، في »اإلثنين، 
للشرش األوسط باالصحاد األوروبي والواليات المصحدة واألم  المصحدة وروسيام. »  طار اللجنة الرباعية 

ناقشت هوا الموضوع هوا الصباح مع »وبية فيديريكا موغيريني وأضافت أن وزيرة الِارجية األور 
 عل  هامش مؤصمر باري  حوه المناخ.« رئي  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نصانياهو

ال  ول ، أفادت صقارير صحافية ان موغريني طالبت نصانياهو بصقدي  صوضيحات لقراري قبه يومين 
 صحاد المصعلقة بالملف الفلسطيني.صعليش كه االصصاالت الديبلوماسية مع اال

وقالت مصحدثة باس  االصحاد  ن الدوه األعضاء في االصحاد هي الصي طلبت صعليمات من المفوضية 
في شأن هوي  28في شأن وس  منصجات المسصوطنات، وأن ثمة صوافقًا في الرأي بين أعضائدا الد 

 المسألة.
 1/12/2015الحياة، لندن، 
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 ـةالروسي اإلسرائيلي بشـأن العمليـات العسكريـة فـي سوري بالتعاونبوتين يشيد  .51

قاه الرئي  الروسي ورئي  الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نصنياهو في  وكاالت:-لوبورجير بفرنسام
الجيشين الروسي واإلسرائيلي ينسقان بشكه جيد   نالمصحدة  األم اجصماعدما عل  هامش مؤصمر 

 جديدة ص   عدادها عل  ضوء األزمة المصفاقمة سوءا في سوريا.في  طار آلية صنسيش  أنشطصدما
أود أن أشير  ل  أن آلية الصفاعه بين جيشنا الصي ص   عدادها بناء عل  « وأبلف بوصين نصنياهو قائال

 صا .  يصاربحسب وكالة « طلبك  بسبب الموقف المصفاه  سوء في المنطقة صعمه بشكه جيد
قالر بوصين، وقاه  ن الجيشين اإلسرائيلي والروسي يواصالن  يلي عل  ماصفش رئي  الوزراء اإلسرائاو 

 الصنسيش والصواصه والصفاعه فيما بيندما بشكه جيد.
را جعلت الصنسيش والصفاعه بيننا ها  بشكه ِاص»وأضاف   «.األحداث المأساوية الصي شاهدناها مِؤ

وأشار نصنياهو  ل  أن  إلرهاب الدولي.وصابع أن المزيد والمزيد من الدوه صنض   ل  المعركة ضد ا
 «.عل  األرض وفي الجو» سرائيه وروسيا عاقدصان العز  عل  الصحر  عل  طريش الصفاعه 

/سبصمبر الماضي عل  صشكيه  أيلوهلروسيا في شدر  األِيركان بوصين ونصنياهو قد اصفقا ِاله زيارة 
 ير مقصود في سوريا .روسي لمنع حدوث أي  طالش نار غ -فريش صنسيش  سرائيلي

 1/12/2015، لندن، القدس العربي
 

 ترفض وسم بضائع المستوطنات القدس الفلسطينية: الواليات المتحدة .52

علمت "القد " دوت كو ، من مصدر مطلع أن  دارة الرئي  أوباما لن  :عريقات سعيد-واشنطن
صوطنات اليدودية في صصِو  جراءات مماثلة صصعلش بوضع ملصقات عل  السلع المنصجة في المس

الضفة الغربية وهضبة الجوالن السورية كما فعه االصحاد األوربي، كون واشنطن صرفض كافة أشكاه 
وقاه المصدر ان "اإلدارة األميركية صعارض وبشدة أي مقاطعة صفرض عل   المقاطعة ضد  سرائيه.

ة االميركيةم صقد  الحماية  سرائيه أو صصعلش بسحب االسصثمارات والعقوبات ضدها، وأندا باالدار 
إلسرائيه ضد هوي اإلجراءات" ولكنر سرعان ما أشار  ل  البيان الوي كانت قد أصدرصر وزارة 

حزيران الماضي والوي وكر ان "هوي الحماية ال صمصد  ل  األراضي الصي  30الِارجية األميركية يو  
نية المحصلة وول  في  طار صوضيح صسيطر عليدا  سرائيه" في  شارة واضحة ال  األراضي الفلسطي

موقفدا بِصوص البند الوي صناوه موقف الواليات المصحدة من مساعي المقاطعة األكاديمية 
والصجارية في "قانون الصجارة" الوي كان قد وقعر الرئي  األميركي بارا  أوباما في البيت األبيض يو  

 كي.بعد أن أقري الكونغر  األمير  2015حزيران 29االثنين 
 1/12/2015القدس، القدس، 
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 المسلمين "إسرائيل" نفذت عمليات باريس لتحريض أوروبا ضدّ  المجر:في رئيس مدينة  .53

، أن رئي  مدينة "سانصغوصارد" 2015-12-1وكرت صحيفة يديعوت اليو  الثالثاء  :وكاالت-المجر
نوفمبر ب سرائيهم  16في المجر، غابور هوزدار، اصد  ِاله اجصماع مسجه لمجل  البلدية بصاريخ 

قائال: "اسمعوا هوا مني فما حدث في باري  يعصبر  باري ،بالوقوف ِلف العمليات الصي وقعت في 
دليه واضح بأن دولة اليدود ب سرائيهم هي من صقف من ِلف صل  العمليات الن اسرائيه صريد 

 صحريض أوروبا ضد المسلمين.
 1/12/2015فلسطين أون الين، 

 
 لمراقبة يوتيوب "إسرائيل"في االتفاق مع شركة غوغل تن .54

نفت شركة غوغه األميركية أن صكون وقعت اصفاقا مع الحكومة اإلسرائيلية بددف مراقبة : الفرنسية
الصحريض عل  العنف عبر أشرطة مصورة صبث عل  موقع يوصيوب، األمر الوي يصناف  مع 

 صصريحات للِارجية اإلسرائيلية.
وكالة الصحافة الفرنسية أنر ل  يص   برا  أي اصفاش بدوا المعن ، موضحا أكد مصحدث باس  غوغه لو 

أن االجصماع "ل  يكن  ال لقاء ضمن العديد من اللقاءات الصي صجمعنا بمسؤولين في مِصلف الدوه 
 لصوضيح سياسصنا بشأن المحصويات المثيرة للجده واإلِطارات وسحب المضامين".

 1/12/2015الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 سكاكين؟ "انتفاضــة"لماذا  .55

 هاني المصري
منو اندالع الموجة االنصفاضي ة الصي صمي زت باسصِدا  السكاكين والده ، يدور حوار بدأ عل  
اسصحياء، وفي الكوالي ، ومن نثفثر قليه، حوه الشكه الوي اصِوصر، ث  أصبح الحوار ساًِنا وعلنًيا، 

رت لر وسائه اإلعال  ووسائه الصوا  ِ  صه االجصماعي.  وُس
الحياة أبق  »، وُشك لت مجموعات صحمه أسماء «موصًا مجانًيا»أو « انصحاًرا»يجرى  البعض مااعصبر 

، وطالبت بعد   لقاء األطفاه  ل  المعركة حص  يعيشوا «ال للموت المجاني«، و«من الموت
واالعصداءات اإلسرائيلية  طفولصد ، وكأن االحصاله يميز بين األطفاه وغيره ، وأن اإلعدا  الميداني

المصنوعة وعمليات القصه والحرش الصي جرت قبه وبعد صجري في كوكب آِر بعيًدا عن صواجد 
 األطفاه.
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كما طالب بعض الُكص اب القيادةث والفصائه والمؤثرين عل  الرأي العا  بالصدِه لوقف هوي الظاهرة، 
مع أن نسبة مشاركة األطفاه في هوي  ووقف صمجيد وصشجيع زج األطفاه في اسصِدا  السكاكين،

الموجة أقه بكثير مما يجري صصويري، وكأن بعض من يقف ِلف هوي األفكار يِصبئ صحت عباءة 
لدوا « االنصفاضة»حماية الطفولة، في حين أنر يحرف األنظار عن المسؤوه الحقيقي عن اصِاو 

 الشكه.
لط بيندا ووصه األمر بمحله معروف أن قاه بأن اسصِدا  السكاكي ن يِالف القانون الدولي، ِو

وبين اسصِدا  السالح، مع أن المقاومة المسلحة مقر ة في القانون الدولي.  وأضاف المحله أن ما 
يمنع صحوه الدبة  ل  انصفاضة شعبية سلمية عارمة كما صطالب القيادة هو اسصِدا  السكاكين 

أي أن االكصفاء بالمطالبة اآلن وسابًقا لفظًيا  والده ، مع أنر ل  يوضح كيف ولماوا ال يكون العك ؟
بانصفاضة سلمية ومقاومة شعبية ل  يصحقش، ما يعك  عد  صوفر قناعة بالمقاومة كأسلوب  سصراصيجي 

 مدما كانت سلمية أو عسكرية، أو عد  جدية أو قدرة المطالبين بصحقيش ما يطالبون بر.
والقوى هو الوي جعه االنصفاضة صأِو هوا الشكه الوي  ن عد  شش مجرى فع اه للكفاح صقودي القيادة 

اصِوصر، ويمكن أن صصِوي في المسصقبه، أو صصحوه  ل  أشكاه أِرى، مثه اسصِدا  السالح بشكه 
واسع بسبب عد  وجود سياسة ومقاومة فعالة، ما أوجد فراًغا، والطبيعة صكري الفراغ.  لول ، وجدنا 

فثلثو كانت هنا  مقاومة شعبية حقيقية، أو كان بمصناوه  انصشار انصفاضة السكاكين والده ،
م وكورنيت ومضاد للطيران فإنر ل  يلجأ  ل  السيارة RBJم وقوائف بF16الفلسطيني طائرات ب

 والسكين والمقص وحف ار الكوسا.
 ن أصحاب هوي األفكار نسوا أو صناسوا أن الموجة االنصفاضية شأندا شأن الشعب الفلسطيني كلر، 

 عنوان وبال قيادة، ألن القيادة والقوى والمؤسسات الوطنية منقسمة وفي حالة صوهان وانعدا  بال
الِيارات، وصصآكه بالصدريج، وال صقو  بدورها القيادي والصعبوي والصنظيمي، وبالصالي كيف يمكن 

أندا أوصلت مطالبصدا بوقف انصفاضة السكاكين والده ، سواء بزع  أندا كانت ِطأ منو البداية، أو ب
رسالصدا وعليدا أن صصوقف. لوا، الحظنا بعض القيادات الوين لسد عجزه  يقدسون العفوية ويصغنون 

 بال قيادة أفضه، وأنر لو كان هنا  صنظي  لفشلت.« االنصفاضة»بأن 
من دون قيادة وال صنظي  وال صحديد أهداف وال صوفير « االنصفاضة»الحقيقة المر ة أنر  وا اسصمرت 

كما يصمن  البعض، به  وا صوقفت « االنصفاضة»انيات، فاالحصماه الوحيد لي  أن صصوقف هوي  مك
يمكن أن صصلوها بعد فصرة قصيرة أو طويلة انصفاضة فردية صسصِد  السالح، وصكون عرضة لصدِالت 

 ِارجية، أو صرصد داِلًيا ولي  ضد االحصاله.
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رج  ن انفجار الغضب الشعبي حدث عندما أصبح المواط ن الفلسطيني غير قادر عل  االحصماه، ِو
 من أجه حش وواجب وطني صجسيًدا للشدادة والصضحية، ولي  كشكه من أشكاه االنصحار.  

، وصنظيمدا، «االنصفاضة»في ظه صِلف القيادة والفصائه عن القيا  بدورها المفصرض في صوجير 
عفوية وطغت عليدا الفردية، واسصمرت  «االنصفاضة»وصوعيصدا، وصحديد أهدافدا وأشكالدا؛ انطلقت 

كول  بالرغ  من مرور شدرين عل  انطالقدا.  فاللو  هنا يجب أال يقع عل  األفراد الوين ل  يعودوا 
نما عل   قادرين عل  الصحم ه، وقاموا بدوره  ببسالة منقطعة النظير ادهشت العدو قبه الصديش، وا 

 بة االنصفاضة وصوفير مصطلباصدا.القيادات والقوى والنِب الصي عجزت عن مواك
ما يحصه في فلسطين هو أن الموجة االنصفاضية الحالية أعل  من سابقاصدا اللواصي شددناهن ِاله 
األعوا  السابقة، صحت عناوين: األسرى، القد ، المقاطعة، األقص ، االسصيطان ..  لخ، وأندا سبقت 

ًقا في االنصفاضة األول ، ولكن سرعان ما القيادة والقوى، وهوا أمر يمكن أن يحدث وحدث ساب
الصي حددت  يقاعدا، أما هوي الموجة فما زالت يصيمة من دون « القيادة الوطنية الموحدة»صشكلت 

قيادة وال صنظي  وال هدف، أي من دون عقه يوجددا، وهوا أمر ال يمكن صفسيري  ال بأن القيادة صِل ت 
  صدر  النِب ما يجري وحج  الصغيير الوي يعصمه داِه عن مسؤولياصدا، والقوى عاجزة، بينما ل

 الشباب الفلسطيني، الوي أدى  ل  حصوه ما نشاهدي اآلن.
فالقوى  ما أندا ال صقدر عل  قيادة انصفاضة أو أندا ال صريدها لِشيصدا من ِروجدا عن السيطرة، أو 

عد أكثر من عشرين عاًما عل  اسصِدامدا من قبه ِصومدا الداِليين وصدديدها للمصالح المكصسبة ب
اله وقت «أوسلو» قامة سلطة  ، الصي أوجدت أفراًدا وشرائح صحكمت بثروة ونفوو ل  صحل  بدما ِو

قياسي، لوا جه ما يدمدا أن صبق  األمور كما هي علير من دون صغيير ال بثورة وال بغيرها، أو أندا 
دمدا صوظيف االنصفاضة ضد ِصومدا من قوى مسصنزفة من قمع السلطة واالحصاله مًعا، وجه ما ي

دون رمي كه ثقلدا لدع  االنصفاضة، ألندا صِش  من الرد اإلسرائيلي عل  ما يجري في الضفة 
 بصوجير ضربة قوية لسلطصدا في غزة، مثلما صِش  أن ُصسصثمر بما يفيد ِصمدا الداِلي.

ده ، وأنجزت  نجازات كبيرة، كانصفاضة سكاكين و « االنصفاضة»في هوا السياش، اندلعت واسصمرت 
سبش أن صناولناها وصناولدا غيرنا، وما يحركدا جحي  االحصاله بكه اعصداءاصر واسصيطانر وعنصريصر 
ووحشيصر، الوي وصه حًدا غير مسبوش، ومرشًحا للصصاعد أكثر في ظه اصجاي  سرائيه نحو مزيد 

قامة دولة  كما«  سرائيه الكاملة»من الصطر ف، ونحو  حياء هدف  قامة  يظدر برفض الصسوية، وا 
 %60، ومناطش بجم الصي صشكه «الكصه االسصيطانية»فلسطينية، وصزايد الدعوات اإلسرائيلية لض  

 م ألف مقدسي.200-80من مساحة الضفة، وسحب الدوية من عدد من الفلسطينيين يصراوح ما بين ب
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نما لماوا اسصمرت انصفاضة «اكينانصفاضة سك»السؤاه األه  الوي يطرح نفسر: لي  لماوا هي  ، وا 
 أفراد، وما مغزى ول ، وكيف يمكن صفسيري؟

دِلت الموجة االنصفاضية في شدرها الثالث وبدأت عفوية واسصمرت كول ، فال يمكن محاسبصدا 
وكأندا منظ مة ووات قيادة، حص  نقوه  ندا صوحد العدو وصمكنر من اسصِدا  القوة المفرطة وغير ول  

صحركدا القيادة أو « االنصفاضة»والورائع، الصي يمكن أن صكون جديرة باالهصما  لو كانت  من الحجج
 قوى وفصائه منظمة. 

لو كانت هنا  مقاومة شعبية فعالة ومقاطعة ومالحقة جدية إلسرائيه عل  جرائمدا الفردية 
شكه الوي اسصدعصر هوا ال« االنصفاضة»والجماعية في محكمة الجنايات الدولية وغيرها، لما اصِوت 

الضرورة، ألن األفراد الوين وصلوا  ل  درجة عد  القدرة عل  االحصماه صحركوا بدوا الشكه كرد فعه 
طبيعي عل  االحصاله واعصداءاصر، لعلر يؤثر ويحر  الشعب والقوى والقيادة.  وبداًل من االعصراف 

مات كبيرة وصغيرة ويقدسون عفوية بدوي الحقائش القاسية، وجدنا من ينظر من قادة ومحللين لصنظي
لت «االنصفاضة» ، لدرجة  عالن قائد بارز أنر لو كان هنا  صنظي  أو صنظيمات وراء االنصفاضة ألُفشا

وصوقفت، مع أنر يصابع كالمر بعد ول  مطالًبا بإيجاد قيادة لالنصفاضة، ويوهب  ل  حد الصغني بابصعاد 
أو ميزة صحسب لدا، ألندا لن صصحمه المسؤولية عن  الفصائه عن االنصفاضة وكأندا من ة مندا،

 «.االنصفاضة»عمليات 
محدودة بالرغ  من الصأييد الكبير لدا، بسبب االنقسا ، « االنصفاضة»ال صزاه المشاركة الشعبية في 

يار ينضج ول  يولد بعد، وألن الجمدور  وغياب الرؤية، والصردد بين ِيار انصد  ول  يدفن بعد، ِو
، «بين بين«صفرج بين مؤيد لما يجري من دون أن يصه  ل  االنِراط فيدا، وبين معارض والواسع ي

، ألندا %100والمعارض يض  قسمين: األوه، ال يريد االنصفاضة بأي شكه حص  لو كانت سلمية 
يمكن أن صم  مصالحر ووزنر في السلطة والمجصمع، وألندا يمكن أن صؤدي  ل  انديار السلطة، 

أما القس  الثاني، فال «.  سلطة بال سلطة»أن السلطة كما يردد الرئي  وقادصدا أصبحت بالرغ  من 
ينِرط في االنصفاضة ويعارضدا، ألنر رأى ما انصدت  لير االنصفاضصان السابقصان، حيث كانت 
المكاسب أقه بكثير من الصضحيات والمعاناة، فضاًل عن أندما انصديصا  ل  الفوض  والفلصان األمني، 

وا شعر هوا «اصفاش أوسلو» و انصدت األول   ل   ، بينما وصلنا بعد الثانية  ل  االنقسا  األسود.  وا 
القس  الواسع من الجمدور الفلسطيني بأن هنا  اسصيعابا للدرو  والعبر من الصجارب السابقة، أو 

قوى جديدة؛ سعي جدي نحو هوا االصجاي، أو أن هوي االنصفاضة سصكون مدِاًل لبلورة قيادات و 
 بصورة ل  صحدث من قبه.« االنصفاضة»فسينِرط في 

 1/12/2015، األيام، رام هللا
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 بال فلسطينيين جديدةخارطة  .56
 حافظ البرغوثي

قبه ما يقارب الشدرين، « اإلسرائيلي»بلف عدد المعصقلين، منو بدء الغضبة الشعبية ضد االحصاله 
دد الشدداء أكثر من مئة، أم ا الجرح  فد  معصقه؛ نصفد  من األطفاه.. وبلف ع 2400قرابة 

بالمئات، ومع ول  فإن الوزير األمريكي جون كيري جاء  ل  المقاطعة، حيث مقر الرئاسة 
الفلسطينية ليطلب الصددئة والعمه من أجلدا، مع أنر يعل  أن المسبب لدا هو االحصاله واسصفزازاصر في 

بنيامين نصنياهو « اإلسرائيلي»اع رئي  الوزراء القد  الشريف. وجاء كيري بعد أن فشه في  قن
 باصِاو ما من شأنر صِفيف الصوصر والممارسات الصي أدت  ل  غضب شعبي عار  مازاه مسصمرًا.

السلطة الفلسطينية من جانبدا أبلغت الوزير كيري بأندا ال صحرض وال صدفع النا   ل  المواجدات، 
العمليات الصي ُصجرى هي أعماه فردية ومبادرات فردية من وأن الفصائه الفلسطينية ال صشار ، وكه 

والقصه بمجرد « اإلسرائيلية»شبان وأطفاه صصرفوا بمفرده  من دون  يحاء من أحد، وأن العقوبات 
 االشصباي زاد األمر صعقيدًا، فسياسة القمع هي الصي صحثد  عل  الرد الفردي بأية وسيلة كانت. 

أراد نصنياهو انصداز اللحظة، أي جمود السياسة األمريكية، بسبب السنة  في محادثاصر مع الوزير كيري
االنصِابية؛ وأراد انصزاع اعصراف أمريكي بالكصه االسصيطانية الممصدة شرقي القد ، وبين بيت لح  
والِليه، وجنوب نابل ، مقابه ما سماي وقف االسصيطان، لكن كيري رفض هوا العرض 

 ، والصي ال صؤيد االسصيطان. 1967السياسة األمريكية المعلنة منو عا  الوي يناقض « اإلسرائيلي»
من جانبد  صحدث مسؤولون فلسطينيون  ل  الوفد األمريكي عن أن نصنياهو  وا كان ال يريد الصفاوض 
حوه الدولة الفلسطينية، ويرفض حه الدولصين فال ضرورة للصفاوض، من أجه الصفاوض، وبوسعر 

عل  المنطقة من البحر  ل  الندر، وأكد المسؤولون أن السلطة ماضية « رائيلياإلس»فرض القانون 
في االنضما   ل  المنظمات الدولية، وصقدي  الملفات  ل  المحكمة الجزائية واللجوء  ل  الجمعية 
العامة لألم  المصحدة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مادا  ال يوجد فيصو أمريكي في 

روج األمور عن السيطرة في  الجمعية العامة. كيري من جانبر حور من عواقب ول  عل  السلطة، ِو
حالة  قدا  السلطة عل  ول ؛ لكن أحد المسؤولين الفلسطينيين صحدث صراحة عن أن انديار السلطة 

ِوانر، هو البديه، وعل  « داعش»يعني، صلقائيًا، أن   ة.أن صواجر المسصقبه بدوي الصور «  سرائيه»وا 
الصي حزمت أمرها بعد  االعصراف بحه الدولصين أو الصفاوض حوه الدولة « اإلسرائيلية»الحكومة 

الفلسطينية، سارعت بعد فشه جولة كيري  ل  عقد جلسة ِاصة لمناقشة ما بعد السلطة، وصحدثوا 
 عن سلسلة عقوبات جماعية كفرض منع الصجوه، وهد  منازه من ينفوون عمليات، وصرحيه أسره 
 ل  غزة وسحب صصاريح العمه، وصوسيع االسصيطان. فالوزراء في المجل  المصغر ه  دعاة 
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اسصيطان وحرب واسصعرضوا سيناريوهات انديار السلطة الفلسطينية بنظرة أغلبدا  يجابي، بعك  ما 
جيش كان علير األمر قبه ما ُيسم  الربيع العربي، والفصن الدائرة في العال  العربي. لكن صقديرات 

االحصاله وقادة أجدزصر األمنية صِالف ول  ألن عواقب الفوض  والفلصان وانديار السلطة يعني صجدد 
روج األمور عن سيطرة االحصاله أيضًا، ومع ول   األعماه العسكرية وزيادة مسصوى سف  الدماء، ِو

ولية مواصية لصنفيو فإن هوا السيناريو الدموي ال يقلش أغلب أعضاء حكومة نصنياهو، ألن الفرصة الد
مِططات اسصيطانية وصرحيه وقصه جماعي، من دون ردود فعه؛ ال عربية وال دولية، حيث بدأت نور 
الصراع بين القطبين الروسي واألمريكي عل  ساحة الشرش األوسط، ومن سيدص  مثاًل بمصير مليوني 

 جوار العربي؟ فلسطيني ونيف، في الضفة الغربية، وهنا  ماليين ُصدجر وصُقصه في ال
شارون آنوا ،  آرييهففي العقيدة الليكودية وأحزاب اليمين منو بداية الثمانينات ما ورد عل  لسان 

وهو بإمكان الكيان، وصحت  طار أي حرب أن يعمه عل  صرحيه الفلسطينيين من الضفة، ولي  
جد أن هنا  مفارقة هنا  اآلن ما يمنع من صنفيو هوي المِططات. فمع صفاق  الوضع في المنطقة ن

الصديوني فقط يحصفظ بعالقات مع كه األطراف المصقاصلة، فدو ينسش مع « الكيان»غريبة، وهي أن 
روسيا في سوريا، وينسش مع حلف األطلسي وواشنطن ولر عالقات أقوى مما سبش مع صركيا، كما 

رًا، بقولر:  ن عالقاصنا مع صركيا أقوى مما نحصمه صص وري.. وللكيان عالقات وصفدا نصنياهو، مِؤ
صنسيش مسصمرة مع المعارضة السورية وجبدة النصرة، وبعض أجنحة الجيش الحر وبعض أمراء 

أية  شارات عن رغبة في السال  مع الفلسطينيين؛ في «  سرائيه»داعش في سوريا. فكيف سصقد  
رس  ِارطة جيوسياسية صعمه عل   عادة « معامه»وضع أنمووجي بالنسبة لدا، ِاصة أن هنا  

 المنطقة بال دوه قائمة به بدويالت جديدة.. قد ال يكون بيندا دولة فلسطينية أو شعب فلسطيني.
 1/12/2015، الخليج، الشارقة

 
 شبكات أمنية! .57

 طير أبوماهر 
كه الصنديد بالصطبيع مع  سرائيه، ل  يمنع شركات مصِصصة في األردن، من الصورط في صرصيبات 

حيث يعمه   يالتدوالر شدريا، ِصوصا، في  ألفللعمه في  سرائيه، مقابه  أردنيينعماه  إلرساه
 األردن.  ل مئات العماه، ويعودون يوميا 

الف آمئات العماه يغادرون يوميا، والصِطيط اإلسرائيلي يصحدث عن اسصقطاب لما يزيد عن عشرة 
 عامه قريبا، يعملون في المدن السياحية والبناء.
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كأن الفقر الوي يعصف بدؤالء بات سببا لصيده  من جانب  سرائيه للعمه اِصراش مؤل  جدا، و 
لديدا، وهوا صطبيع لن يصوقف برغ  كه الصدليه الوي نسمعر ضد  سرائيه في بالدنا، الن هنا  

ويريدون  األقوىالمحصه   ل ضعاف النفو ، وهنا  الفقراء، وهنا  أيضًا من ينجوبون بطبعد  
 ر.االرصباط بر بشكه أو آِ

االحصاله، في  لدى-أيضاً -هي وات الكارثة الصي نراها في فلسطين المحصلة حين يعمه الفلسطينيون 
بقية المناطش،  أوغزة،  أوالقد   أوالضفة الغربية  أههبناء المسصوطنات وغير ول ، سواء من 
لعداوة جراء شغيلة وعمالء وعبيد لدير، وهو بول  ينزع ا  ل فاالحصاله يريد صحويه شعوب المنطقة 

المنطقة، باعصباره  يقولون شيئا ويفعلون شيئا  أههالحاجة االقصصادية، ويصر  عالمة فارقة عل  وجر 
 آِر.

  ن، ونحن نقوه هنا، أِرىجدود مقاومة الصطبيع في األردن جيدة، لكندا صشصعه صارة، وصنطفئ صارة 
 اإلضافيينالف العماه آلصشغيه يفصح بشكه واضح؛ الن النية صصجر  أنملف عمالة  سرائيه يجب 

 ِاله الفصرة المقبلة.
الموانع الدينية واالجصماعية والعائلية الصي ل  صقف في وجر هؤالء حين صلقوا عروض العمه، او  أينث  

عملد  مع االحصاله محر  دينيا،  أنصكون هنا  ضمائر حية صقوه لدؤالء  أنان المفصرض هنا 
صعنير  ماه آث  بكه ما وأطفالد مالد  هنا الوي يدِلوي عل  بيوصد   أنومرفوض اجصماعيا، هوا فوش 

 الكلمة.
يبق  الصحوير من امر مد ، يصعلش بما قد صفعلر  سرائيه مع هؤالء عبر صجنيد بعضد  امنيا، وه  امر 

يكون بيند  من يعمه لصالحدا عينا عل  بقية العماه  أنممكن، الن  سرائيه لن صطمئن لد ، دون 
من  أكثر، وفي مدمات في األردن من جدة أِرى، وهكوا يكون ِطر العماه عل  األردن، من جدة
 إلسرائيه في كه جوار فلسطين المحصلة. أمنيةعل   سرائيه، في سياش بناء شبكات  األمنيِطره  

 1/12/2015، الدستور، عّمان
 

 يسحب البساط من تحت أرجل نتنياهو اإلسرائيليالشاباك  .58
 ميرون رابوبورت
بينما يصف رئي  الوزراء اإلسرائيلي كه عنف فلسطيني بأنر مناهض للسامية، فإن جداز األمن 

 الصابع لحكومصر يعبر عن آراء مِالفة آلرائر.
رئيسا لجداز األمن العا  فيدا بوالمشدور باسمر  2011حينما عينت  سرائيه يور  كوهين في عا  

ن بيتم، فإن صعيينر اسصقبه من بعض قطاعات العبري الشابا ، ويطلش علير أيضًا اس  الشي
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المجصمع اإلسرائيلي بالقلش، ولكنر حظي بصأييد ودع  اليدود المؤيدين لحركة االسصيطان والداعمين 
لدا. حيندا، قاه بعض المعارضين لصعيين شِص مصد  بدع  االسصيطان في هوا المنصب  ن صعيينر 

 أشبر بصكليف القطة بحراسة اللبن.
أربعة أعوا ، يصعب معرفة ما  وا كان كوهين قد غير انصماءي السياسي وهو عل  رأ   ولكن بعد

عملر رئيسا لجداز األمن العا ،  ال أن من المؤكد أنر بات مصدر صنغيص دائ  لرئي  الوزراء 
بنيامين نصنياهو،  و  نر يكثر من الجده واالِصالف معر بشأن المزاع  الصي يطلقدا من حين آلِر 

 هو ضد الرئي  الفلسطيني محمود عبا  وضد سلطصر الفلسطينية.نصنيا
ثر قيا  فلسطينيين اثنين بقصه أربعة مدنيين  سرائيليين وشرطي 2014في صشرين الثاني/ نوفمبر  ، وا 

 سرائيلي داِه كني  يدودي في القد ، سارع نصنياهو  ل  االدعاء بأن عبا  كان المحرض 
كوهين ِرج عل  المأل أما  لجنة الِارجية واألمن الصابعة للكنيست  الرئي  عل  ول  الدجو ،  ال أن

 لينفي بشكه قاطع صحة هوي المزاع .
قاه كوهين أما  البرلمانيين: "أبو مازن بعبا م ال يشجع عل  اإلرهاب، ولي  حريصا عل  

 اإلرهاب وال يحرض عل  اإلرهاب، وال حص  من صحت الطاولة".
ل  الصي يناقض فيدا كوهين رئي  الوزراء نصنياهو عالنية. فقد حصه ول  ل  صكن صل  هي المرة األو 

أثناء الحرب عل  غزة في وقت مبكر من العا  الماضي وفي مناسبات أِرى عديدة. ولكن اآلن، 
من الفلسطينيين  102وبعد شدرين من بدء الدورة الحالية من العنف والصي قصه فيدا ما ال يقه عن 

زادت وصيرة الجده بين الرجلين وأصبح ول  ملموسا لدى قطاعات أوسع من  ، فقد سرائيليا 23و
 النا .

بينما يبوه نصنياهو جددا كبيرا في سبيه  قناع الرأي العا  اإلسرائيلي والرأي العا  الدولي بأن جوور 
نما في الكراهية الشديدة للصديونية ولليدود، مسصعين ا في العنف الفلسطيني ال صكمن في االحصاله وا 

ول  بقصة صزع  أن المفصي الحاج أمين الحسيني لعب دورا في  قناع ألمانيا النازية بإبادة اليدود سعيا 
 منر إلثبات وجدة نظر ما،  ال أن هوي المزاع  ل  صرش للشابا .

في صحليه نشري األسبوع الماضي عل  موقعر الرسمي عل  اإلنصرنيت، ِلص الشابا   ل  أن الفصية 
ين الوين ينشطون في الصصعيد الحالي ال ينصمون  ل   طار سياسي واضح وال صوجدد  قيادة الفلسطيني

منظمة، وأن ما يحفزه  هو مزيج من المشاعر القومية والصدميش والحرمان االقصصادي، وأند  بول  
ش  يسعون للدرب من واقع يسبب لد  اإلحباط ل  يعد ممكنًا من وجدة نظره  صغييري أو صعديلر. وال 

 أن مثه هوي الصورة صناقض بشكه صارخ صل  الصورة الصي يحاوه نصنياهو رسمدا باسصمرار.
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عل  مدى سنوات لعب الشابا  دورا غامضا في االحصاله اإلسرائيلي للمناطش الفلسطينية. فمن 
رة ناحية، كان الشابا  أحد األدوات الرئيسية،  ن ل  يكن األداة الرئيسية، الصي اسصِدمت لبسط سيط

االحصاله اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، من ِاله اِصراش المجصمع الفلسطيني بشكه 
مكثف، وابصزاز النا  واعصقالد  وصعويبد  أثناء الصحقيش معد  وممارسة الكوب أما  المحاك  

ائيلي اإلسرائيلية. ومن ناحية أِرى، بدا قادة الجداز أكثر قدرة عل  فد  آثار االحصاله اإلسر 
 وصداعياصر عل  النا  داِه المجصمع الفلسطيني. 

وكان ول  جليا من ِاله الفيل  الوثائقي "حرا  البوابة"، والوي اشصمه عل  مقابالت مع سصة من 
الرؤساء السابقين لجداز الشابا . فرغ  أن بعضا مند  فقط أعرب عن شكر في مدى أِالقية النشاط 

الغربية وفي قطاع غزة  ال أن كه واحد مند  صقريبا أقر بأن ول   الوي يقو  بر الشابا  في الضفة
النشاط ل  يكن فعاال عل  اإلطالش، به وهبوا  ل  أبعد من ول  حين اعصبروا الشابا  مجرد "منظف 

 للبالوعات" في البنية الصحصية لالحصاله. 
بصرحاب أقه هوي األيا   ل  يرحب كثيرون بوجدة نظر الفيل  حينما ظدر قبه عامين، ولربما اسصقبه

في ظه حكومة  سرائيلية هي األكثر يمينية واألشد صطرفا في صاريخ  سرائيه. قد يبدو نصنياهو، الوي 
ال يصوقف عن صوجير اللو  لعبا ، معصدال مقارنة بالوزراء اآلِرين في حكومصر الوين طالبوا باعصقاه، 

 أو حص  صصفية الزعي  الفلسطيني.
أن الرواية الرسمية اإلسرائيلية، والصي صصبناها معظ  وسائه اإلعال  الشعبية، صدعي  من الجدير بالوكر

أن اإلسرائيليين  نما يداجمون لمجرد كوند  يدودا، وأن االحصاله وسوء األوضاع الصي يعيش فيدا 
ا  الفلسطينيون ليست سوى أعوار لصبرير هوا العنف المناهض للسامية. ولول  ينظر  ل  صحليه الشاب

 الواضح بشأن جوور االنصفاضة الحالية عل  أنر صحد سافر للِطاب السائد. 
ولكن، صجدر اإلشارة أيضًا  ل  أن الشابا  لي  الوحيد الوي يقف معارضا للمزاج المديمن داِه 
الحكومة اإلسرائيلية اليمينية. فبينما يدعو بعض السياسيين مثه وزير الصعلي  نفصالي بينيت، رئي  

بيت اليدودي،  ل   جراءات أشد صرامة ضد الفلسطينيين، بما في ول  حظر صنقلد  عبر حزب ال
الطرش "المِصصة حصريا لإلسرائيليين" داِه الضفة الغربية وبما في ول  أيضًا  عادة احصاله 
المدن الفلسطينية، فقد صقد  الجيش اإلسرائيلي من الحكومة اإلسرائيلية بقائمة من الصوصيات صعارض 

وبحسب هوي الصوصيات ينبغي عل   سرائيه  صدار المزيد من  اما مثه هوي الصصريحات الرعناء.صم
الصصاريح للفلسطينيين الراغبين في العمه داِه  سرائيه، والسماح بعبور مزيد من البضائع من 

طالش سراح السجناء الفلسطينيين، وحص  صزويد السلطة الفلسطين ية الضفة الغربية  ل   سرائيه، وا 
بمزيد من العصاد. وفي صطابش صا  مع الصحليه الصادر عن جداز الشابا ، قاه مسؤوه كبير في 
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الجيش اإلسرائيلي ل  يكشف عن هويصر في صصريح لموقع واي نيت نيوز دوت كو  في الِام  
والعشرين من صشرين الثاني/ نوفمبر  ن الفلسطينيين الوين يشاركون في هجمات ضد الجنود 

 ن اإلسرائيليين ما ه  سوى فصيان يعانون من اليأ  واإلحباط. والمدنيي
وحسب ما صرح بر هوا الضابط، يسع  الجيش اإلسرائيلي  ل  الصقليه قدر اإلمكان من اإلصابات 

صعل  من االنصفاضات السابقة أنر كلما زاد عدد القصل  كلما ازداد سعار العنف.  الفلسطينيين ألنربين 
أبعد من ول  حين انصقد وبشكه مباشر الحاالت الصي ُقصه فيدا فلسطينيون به وهب الضابط  ل  

لقاء القبض عليد ، موكرا بأن مثه هوي األعماه  اشصبر بأند  شاركوا في هجمات بعد أن ص  صوقيفد  وا 
 صعصبر عمليات  عدا  غير قانونية من وجدة نظر الكثيرين من النشطاء في مجاه حقوش اإلنسان.  

 ل  قصه فصاصين فلسطينيصين في القد  الشرقية بعد هجومدما عل  أحد المشاة في األسبوع وفي  شارة 
الماضي، قاه الضابط: "عندما يكون لدي  فصاة صرصعش وفي يدها مقص، لست بحاجة  ل  أن صمزش 

 جسدها بعشر رصاصات. بإمكان  بدال من ول  أن صركلدا أو أن صطلش النار عل  ساقدا." 
 سبش القوه  ن الجيش اإلسرائيلي والشابا  أصبحا محبين للفلسطينيين. ال يقصد مما 

به هما أبعد ما يكونان عن ول ، فما زاه الجيش والشابا  يحاصران قرى الضفة الغربية الصي صعصبر 
معادية، كما بدأ العمه عل  عزه السيارات الفلسطينية حص  ال صصمكن من االنصقاه عبر الطريش 

 ال أن المقصود هو اإلشارة  ل  الدوة اآلِوة في االصساع بين ه الِليه ببيت لح . ئيسي الوي يصالر 
الحكومة اإلسرائيلية الصي صزداد صطرفًا يو  بعد يو  من جدة واألجدزة العسكرية واألمنية من جدة 
أِرى. فبينما يرى بعض الوزراء أن السلطة الفلسطينية هي مصدر كه الشرور ويرغبون في 

مازاه الجيش اإلسرائيلي وجداز الشابا  يريان في السلطة الفلسطينية األداة الوحيدة القادرة صفكيكدا، 
 عل  الحيلولة دون انطالش انصفاضة ثالثة شاملة.  

عل  الرغ  من أن العنف مسصمر منو شدرين، وال صلوح في األفش معال  نداية لر، مازاه المعلقون 
يين اإلسرائيليين يمصنعون عن وضعر ضمن  طار انصفاضة الفلسطينيون وكبار المسؤولين العسكر 

جديدة ألن هوا االضطراب ال صوجد لر قيادة واضحة، كما أن مجمه المجصمع الفلسطيني ل  ينض  
  ل  الحرا  بعد، وفي نف  الوقت ال يرغب الجيش اإلسرائيلي في الصصعيد.

اط الجمدور اإلسرائيلي، قادرة عل  مازالت المؤسسة العسكرية، الصي صحظ  باحصرا  شديد في أوس
مقاومة الضغط الوي صمارسر عليدا الطبقة السياسية. ولكن  وا ما اسصمر العنف، واسصمر سياسيو 
اليمين المصطرف في وص  الجيش والشابا  بصفات مثه "العجز" عن وقفر، فقد صطرأ صغيرات. ال 

بصر في أن يرى  سرائيه صض   ليدا يِفي بينيت، وهو في ول  مؤيد من قبه سياسيين آِرين، رغ
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أجزاء مما يسم  "المنطقة ألف" داِه الضفة الغربية. لو حصه ول ، فإنر سيؤون بنداية الوضع 
 القائ ، الوي يرغب الجيش، وحص  نصنياهو نفسر، في اإلبقاء علير كما هو دون صغيير.

 "ميدل إيست آي"
 30/12/2015، "21موقع "عربي 

 
 الضفة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية من %75االنسحاب من  .59

 سفير أوري
اليمين اإلسرائيلي مقصنع بأنر انصصر في المعركة عل  صورة  سرائيه وعل  طابعدا: منع صقسي  البالد 

مع » ل  دولصين من ِاله مشروع االسصيطان المزدهر، بالد  سرائيه الكاملة من البحر حص  الندر 
. ال مِطئا الفلسطينيين، مواطنين من الصنف الثاني. ولكن اليمين من الحك  الواصي للرعاي« جيوب

احصماال في العال ، أن صنجح  سرائيه في صِليد االحصاله عل  سكان من نحو ثالثة ماليين فلسطيني، 
والعال  يسل  بول . صحيح أننا في الطريش الن نكون دولة أبرصدايد ثنائية القومية منبووة من العال  د 

 فصه سيمر، بشع وغير أِالقي. ولكن هوا
الصِلي عن حه الدولصين ال ينبع فقط من عدد المسصوطنين، نحو نصف مليون شرقي الِط   ن

فقط سيضطرون  ل  االنصقاه  ل  الكصه االسصيطانية  ألف 80، نحو األراضي،  و بصباده األِضر
صنبع من عد  اسصعداد كه الصسوية   مكانيةاليأ  من  إلحسا  األسبابالصي سصض   ل   سرائيه. 

مفصوحة للمزيد مندا، الن صصِو  اإلمكانيةحكومات نصنياهو، وسبش أن كانت أربعة كدوي وال صزاه 
 أبوالقرارات الصاريِية الضرورية للحفاظ عل  هويصنا الديمقراطية واليدودية. كما أن ضعف نظا  

 مازن يساعد عل  الصسلي  الحالي بواقع غياب الحه السياسي.
اسصعمار نجح في الصمود. والشعب اليدودي يعرف هوا من صجربة  أواريِيا، ال يوجد أي احصاله ص

الوين حكموا هنا. يكاد ال يكون هنا  نزاع حديث ل  يجد حال سياسيا، حص  لو اسصغرش هوا  أولئ 
اسحش  األسبقانويوغسالفيا السابقة. لقد فد  رئيسا الوزراء   يرلندا، أفريقياوقصا، انظروا حاالت جنوب 

. اما اليو ، ونظرا للوضع 1996رابين وشمعون بير  ول ، مما رفع  سرائيه  ل  السبيه القوي  حص  
السياسي في الطرفين، يحصمه  ال يكون مفر غير العودة  ل  حه الدولصين من ِاله انسحاب من 

كلة اإلرهاب غير صؤيد ول  انطالقا من الفد  بان مش أصواتطرف واحد. في جداز األمن صنطلش 
قابلة للحه العسكري. وأمن الدولة يسصوجب االنفصاه عن الفلسطينيين. منو أربعين سنة ونحن ال 

 ننجح في الصغلب عل  اإلرهاب.
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الصي  األِطاءانسحاب من طرف واحد في الضفة الغربية سيسصوجب االسصناد  ل  االسصنصاجات من 
واسعة من الضفة  أجزاءالمرة يصعين عل  االنسحاب من ف  االرصباط عن غزة. هوي  أثناءارصكبت في 

الغربية أن صكون منسقة مع السلطة الفلسطينية كي صحه أجدزصدا األمنية بولي  حما م محه 
 أراضيفي المئة من  75يكون االنسحاب من طرف واحد من نحو  أنالجيش اإلسرائيلي. مرغوب 

م؛ حيث صوجد في هوي األردنعل  طوه ندر  األمنيوغربي الحزا   األمنيالضفة بشرقي السور 
. أيضاً المنطقة دولة فلسطينية مؤقصة معصرف بدا كعضو كامه في األم  المصحدة، من قبه  سرائيه 

وثيش ضد اإلرهاب   قليميمصشددة عل  طوه الحدود والندر، وصعاون  أمنيةصرصيبات  أعقابوول  في 
 والمصريين. األردنيينمع الفلسطينيين، 

وي المرحلة، صجرى المفاوضات للصسوية الدائمة، وصطبيقدا عل  مدى ثالث سنوات بكما اصفش بعد ه
مصساو بين دولصين والحفاظ عل  طابع  أسا ، عل  األصعبم وهنا  صحه المسائه أوسلوفي 

من حه مفروض من العال ، ينبغي  وأفضههوا سيناريو مرغوب فير،   سرائيه الديمقراطي واليدودي.
 األِالقي، االقصصاد والطابع األمنوطني من اجه   نقاوحدة وطنية أن صقو  بر. هوا لحكومة و 
 .إلسرائيه
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