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صابة منفذة عملية الطعن بجراح خطيرةعمليتا    طعن ودهس في الضفة الغربية وا 

كفاح زبون: انتقل التووتر مون القودل  لوض الاوفة ال،ربيوة  أمول  بتود عمليتوين  و دتا  تون  -رام هللا 
يلي قوورب اليليوول ودهوول بيوور قوورب نووابلل   اووافة  لووض  صووابة منفوو   عمليووة ال توون مسووتو ن  سوورا 

بجووراح ي يوور  لل،ايووة  فووي ت ووور موون  ووان  توواجيل الصووراو بووين الفلسوو ينيين وا سوورا يليين  وجوواء  
 التمليتان بتد أيام من ال دوء النسبي  

سووكين عنوود مفوور  تجمووو  وقووال الجوويس ا سوورا يلي  ن فلسووو ينية هاجموو  أحوود المسووتو نين و تنتووو  ب
مسووتو نا  وشوووس عتصوويونو جنوووب بيوو  لحووم فووي الاووفة ال،ربيووة  قبوول أن يصوويب ا الجنووود بجووراح 

 ي ير  نقل  علض أثرها لتلقي التالج 
وأكد   ود عيان أن م  اهدوا جنودا  سرا يليين ي لقوون الرصواع علوض فتوا  فلسو ينية قبول أن تسوق  

 علض األرض وتصرخ عاليا 
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باسم الجويس   ن قووا  األمون وتمكنو  مون الم وتب  ب وا ونقلت وا لتلقوي مزيود مون الرعايوة وقال متحدث 
عاما( من بلود  بيو  فجوار القريبوة مون مجمو   22ال بيةو  وتبين  الحقا  أن الفتا  هي أمل  قا قة )

مسووووتو نا  وشوووووس عتصوووويونو  وكانوووو  أسووووير  سووووابقة  وتنتمووووي لحركووووة فووووت  التووووي يتزعم ووووا الوووور يل 
 محمود عبال  الفلس يني

وجوواء  التمليووة فووي وقوو  ادعووض فيوو  الجوويس ا سوورا يلي أنوو  أحووب  محاولووة  توون قوورب نووابلل  وأنوو  
 اعتقل  ابا يحمل سكينا قرب حاجز وتبواحو 

لكن فلس ينيا بير نج  في مكان قريب  في دهل مستو ن  كما نقل  وسا ل  عالم  سرا يلية  ومن 
 ثم ال  بالفرار 

موون التموور أصوويب بجووراح شايووة فووي الي ووور   فووي  00لية  ن مسووتو نا فووي الووو وقالوو  مصووادر  سوورا ي
حوادث دهوول جنووب نووابلل  وومال الاوفة ال،ربيووة  واتاو  أن السوويار  التووي دهسو  المسووتو ن  فوور  
مون المكوان فوورا باتجوات مفتوور  وتبوواحو جنووب نوابلل  وأشلقو  قوووا  االحوتالل جميو  الحوواجز القريبووة 

عمليا  تم ي  واستة  وقال  النا قة بلسان ال ر ة ا سرا يلية لوبا السمري  جنوب المدينة  وبدأ  
ن ال وور ة والجوويس   ن  سوورا يليا أصوويب بجووراح ي يوور  نتيجووة تتراوو  للوودهل قوورب مدينووة نووابلل  وا 

 يبحثون عن الم تب  بتنفي ت حادث الدهل  ولم تتا  فورا يلفية الحادث 
فجوار أمول  واعتقلو  ج واد  قا قووة والود الفتوا  وي يب وا علووي  واقتحمو  القووا  ا سورا يلية بلود  بيوو 

  قا قة  وحقق  م  بيرين 
و وووهد  سوويارا  عسووكرية تحاصوور منووزل  قا قووة قبوول أن تبوودأ بتمليووة تفتوويس واسووتة وتتتقوول الوالوود 

 والي يب وتنقل ما  لض مركز تحقي   سرا يلي 
منوزل وح مووا محتوياتو  وحققووا مو  الموجوودين وقال  والد  الفتوا  للصوحافيين   ن الجنوود عواثوا فوي ال

 قبل أن يتتقلوا والد الفتا  
نمووا سوومت  عوون التمليووة موون النووال وموون  وأواووح  الوالوود  أن ووا ال تتوورف  ووي ا عوون مصووير ابنت ووا وا 
ن وورا  األيبووار  وقالوو   ن ابنت ووا يرجوو  لتصوو حب  ووقيقت ا الصوو،ير  موون المدرسووة بتوود أن قبلت ووا 

 بالرواية ا سرا يلية  ب كل  بيتي  في ت كيك
 2/12/2114الشرق األوسط، لندن، 

 
 عباس: حماس جزء من "اإلخوان".. وال أحد يكذب أكثر منهم 

قووال ر وويل السوول ة الفلسوو ينية محمووود عبووال  نوو  ال بوود موون االعتووراف بووان حركووة حمووال جووزء موون 
ر واد الودولي لايووان  جماعة ا يوان المسولمين  وهو ا متلون للجميو  وتايو  تتليماتو  مون المكتوب ا 
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وأااف عبال  يالل منتدى األيبار للحوار والو ي عقود بمقور  قامتو  بالقواهر   أن الفصول فوي توور  
حمال في التمليا  ا رهابية بمصر سواء  ان القااء المصري ووعندكم ما  اء هللا قااء محتورمو 

سواء كان فلس يني أو عربي ومن يثب  علي  أن ارتكب جريمة اّد مصر فيتل  في ميدان التحرير 
أو ي ودي ال ي م جنسيت   وتواب : وال يمكون أن جوزم بوالقول  ن حموال هوي المتور وة  ولكون القاواء 
المصري فق  هو صاحب الكلمة في  لك ال ان  ولو عندي مستندا  ساقوم بتسليم م  ولكنض دعني 

 ض أال تتود أ ير  لض أن المرحلة السابقة لم تكن ونظيفةو علض ا  ال  ونتمن
مارل قررنا  30وقال أبو مازن حول المصالحة الفلس ينية والمفاواا  م  الجانب ا سرا يلي: وفي 

 رسال وفود  لوض شوز  مون أجول المصوالحة وكوان هنواك اتفوا  بيننوا وبوين حموال فوي الدوحوة ووثو  هو ا 
  و ني من المسوتقلين االتفا  هنا في القاهر   وكان ي مل نق تين األولض تتتل  بت كيل حكومة وفا

جووراء انتيابووا  ت ووريتية ور اسووية  وبمناسووبة االنتيابووا  فمنوو  االنقووالب الوو ي حوودث فووي  والتكنوووقرا  وا 
وأنا أ الب أعااء حمال باللجوء  لض االنتيابا  مر  أيرى والنتيجة ستكون  ما أن تستمروا  2002

 في سي رتكم علض الق او أو أن ال تب ال ينتيبكم مر  أيرىو 
وأااف: ووافقنا علض ت كيل الحكومة باالتفا  مت م ولكن ال يوجود ب وا فورد واحود مون حركوة حموال  

موون نفوول ال وو ر أي بتوود ع وور أيووام  22حزيووران/ يونيووو  وفووض يوووم  2وأقسووم  الحكومووة اليمووين فووي 
بالاووب   ي فوووا ثالثووة مسووتو نين فووي اليليوول وحاولوو  أن أتفووادى ا ووتتال أزمووة وتحوودث  موو  يالوود 

وسالت    ا كان ل  لحمال عالقة بي ف المسوتو نين فقوال لوي لويل لنوا عالقوة بواألمر وقمو   م تل
بالتاكيوود عليوو  ولكنوو  وأقسووم لووي بووااو أن ووم ليسوووا ل ووم عالقووة بوواألمر موون بتيوود أو قريووب وقلوو  لوو  وأنووا 

 ك  مصدقكو و لوك بالدوحوة وب و ت الفتور  ا وتتل  الحورب علوض الق واو وقمو  بزيوار  تركيوا وق ور فوي
الوقووو  للت ووواور ب وووان المبوووادر  المصووورية وكوووان هنووواك لقووواء مووو  أميووور ق ووور و البتووو  أن يحاووور متووو  
أعااء وقياد  حمال المتواجدين بق رو  وتواب : وقبول اللقواء مت وم يورج علينوا صوال  التواروري  أحود 
أعاووواء الحركوووة وهوووو فوووي  سووو نبول  وأعلووون فوووي كلموووة رسووومية أن حموووال هوووي مووون ي فووو  الثالثوووة 

 نين وقتلت م من أجل أن يساعد  لك في  ثار  حمال الفلسو ينيين فوي الاوفة ال،ربيوة والقودل  مستو 
وهنا سال  م تل مر  أيرى عن المتوور  فوي الحوادث ورد علينوا يوالل حديثوة بوان التواروري يتحودث 
بصفة  يصية وعلض لسان  وليل باسم حمال  وال بد من ا  ار  هنوا أنو  ال يوجود أحود يكو ب أكثور 

 ن م هم وا يوانو م
 31/11/2114أخبار اليوم، القاهرة، 

 
 



 
 
 
 

           7ص                                     3416 العدد:    2/12/2114 الثالثاء التاريخ:

 عباس: فهم مرسي للقضية الفلسطينية مثل معرفتي للغة اليابانية.. والسيسي يفهمها كرجل دولة 
قال ر يل السل ة الفلس ينية محمود عبال  ن الر يل المصري المتزول محمد مرسوي لوم يكون فواهم 

الفلسوو ينية مثلمووا أف ووم أنووا الل،ووة اليابانيووة  وأكوود  يووالل م وواركت  للقاووية الفلسوو ينية  وف موو  للقاووية 
بمنتدي األيبار للحوار م  الكاتب الصحفي ياسر رز  ر يل تحرير صحيفة األيبار ور يل مجلول 

  دار  أيبار اليوم  أن مرسي كان يريد أن ياي  القاية الفلس ينية رهينة لتحقي  مصال  للجماعة 
مقتوورح وايجووورا ايالنوودو الوو ي كووان يوودعو  لووض اقت وواو أرااووي موون سوويناء  قامووة و كوور أنوو  لووو تتوو كروا 

الدولة الفلس ينية وأااف أن مرسي  لوب  قاموة قنصولية ل،وز  فوي مصور لتتزيوز االنقسوام الفلسو يني 
 وال نقبل أن ناي   بر من مصر وال نقبل أن يترك فلس يني أرا  

يسي فاهم للقاية الفلسو ينية وأبتادهوا كرجول دولوة   وقال عبال  ن الر يل المصري عبد الفتاح الس
يونيووو قلوو  للوور يل السوواب  عوودلي منصووور ال تسووتمتوا ل مووريكيين  30وعنوودما زر  القوواهر  بتوود ثووور  
 ألن م يبحثون عن مصالح م 

 31/11/2114أخبار اليوم، القاهرة، 
 
 والتوجه لمجلس األمن مسؤوالن فلسطينيان: المشروع الفرنسي حل وسط بين الفيتو األمريكي 

عبد القادر فارل: فيموا رفاو  و سورا يلو المبوادر  الفرنسوية للتوصول  لوض تسووية بوين و سورا يلو  –شز  
والسل ة الفلس ينية يالل عامين  اعتبر مسؤوالن فلس ينيان لووعكاظو  أن الم روو الفرنسي محاولوة 

  لض األمم المتحد  لتقديم حل وس  بين الفيتو األمريكي والتوج  الفلس يني 
وعبووور عاوووو المكتوووب السياسوووي للجب وووة الديمقرا يوووة لتحريووور فلسووو ين تيسوووير يالووود  وعاوووو اللجنوووة 
التنفي ية في منظمة التحرير د  حنان ع راوي  عن أمل موا أال تتتوارض المبوادر  الفرنسوية مو  التوجو  

ولووة فلسوو ينية علووض حوودود الفلسوو يني لمجلوول األموون الستصوودار قوورار  ن وواء االحووتالل واالعتووراف بد
   عاصمت ا  رقي القدل 2662

وأكد األمين التام لجب ة التحرير الفلسو ينية د  واصول أبوو يوسوف  أن ا جمواو التربوي ي وو  م موة 
في تبنوي الموقوف الفلسو يني فوي ظول التتنو  األمريكوي واعتبوارت التوجو  لمجلول األمون ي وو  أحاديوة 

   وقووال:  ن أبوووو مووازن أبلوول وزراء اليارجيوووة التوورب أن القيووواد  الجانووب وم البتوو  بوووالتود  للمفاواووا
الفلسوو ينية سووتكون فووي حوول موون أي اتفاقيووا  اقتصووادية وسياسووية موو  االحووتالل ا سوورا يلي فووي حووال 

 أف ل  وا ن ن الم روو التربي ال ادف  ن اء االحتالل 
 2/12/2114عكاظ، جدة، 
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 امالمالكي يؤكد التوجه لمجلس األمن خالل أي 
فادي أبو ستدى: أكد وزير اليارجية الفلس يني  رياض المالكي  أن القرارا  التي صودر   –رام هللا 

عن اجتماو الجامتة التربيوة  هوي قورارا  وااوحة  تقووم علوض أسوال  ورح م وروو القورار الفلسو يني 
لتقوديم م وروو والتربي علض مجلل األمن فورًا  ودون أي تايير  وحسب قول  فقد بدأ التحرك بالفتول 

القرار  وللبدء بالمرحلة الن ا ية من الت اور م  ميتلف الج ا  والدول في مجلل األمن  حال وجود 
مالحظووا  ن ا يووة قبوول اللحظووة األييوور  موون  رحوو   وأ ووار  لووض وجووود تتليمووا  رسوومية ببوودء األمانووة 

يصوصوًا الودول دا موة  التامة لجامتة الدول التربية  اتصاال  م  الدول األعااء في مجلل األمن
التاوية من قبل الوفد التربي  ب دف وات م في صور  التحورك الفلسو يني والتربوي  وأهميوة تمريور 
م ووروو القوورار وعوودم تت يلوو   سووواء موون يووالل منوو  الوصووول لتسوو  أصوووا  دايوول مجلوول األموون  أو 

وصو  فلس ينو   ن الموعد الفيتو األمريكي  وقال المالكي يالل حديث  لا اعة الرسمية الفلس ينية 
الن ا ي لتقديم القورار لوم يحودد  لكنو  قريوب جودًا  ألن تحديود اليووم بتينو  يتتمود علوض سوير التحورك فوي 
األموووم المتحووود  لوجسوووتيًا  وسوووير األموووور رسوووميًا ارن هوووو بيووود سوووفراء األردن  التاوووو التربوووي بمجلووول 

 المتحد   األمن  وسفير فلس ين  وسفير الجامتة التربية في األمم
ورجوو  المووالكي تقوووديم م ووروو القوورار يوووالل يووومين علووض األكثووور  وقووال  ن السووفراء التووورب فووي األموووم 
المتحووود  بانتظوووار تحديووود موعووود مووو  الووور يل الجديووود للمجلووول الووو ي توووم تتيينووو  موووؤيرًا لتحديووود األجنووود  

ية  جرا يوووة الياصوووة بووو   والوقووو  الووو ي سووويقوم فيووو  باسوووتقبال الوفووود التربوووي  كوووون القاوووية هوووي قاووو
 لوجستية  وحول وجود ش اء عربي قال و ننا جميتا  اهدنا ال، اء التربي في االجتماوو 

وأكد المالكي أن وزار  اليارجية تتاب  قاية رف  مؤسسة  سرا يلية دعوى علض الر يل عبوال  وهنواك 
 متابتا  قانونية فلس ينية وعربية  للرد علض ه ت االت اما  

  2/12/2114، القدس العربي، لندن
 
 عشراوي: جادون بوقف التنسيق األمني مع "إسرائيل" 

األنااوووول: قالووو  عاوووو اللجنوووة التنفي يوووة لمنظموووة التحريووور الفلسووو ينية حنوووان ع وووراوي  ن  -رام هللا 
القياد  الفلس ينية جاد  بوقف التنسي  األمني م  الجانب ا سورا يلي فوي حوال عودم حصوول فلسو ين 

من الدولي  ن اء االحتالل يالل فتر  زمنية محدد   وأاواف  ع وراوي  فوي علض قرار من مجلل األ
تصووووريحا  ل نااووووول  أن ووقووووف التنسووووي  األمنووووي ي وووووو  موووون سلسوووولة ي وووووا  سووووتتي ها القيووووواد  
الفلسوو ينية فووي حووال عوودم الحصووول علووض قوورار موون مجلوول األموون  وأهم ووا  عوواد  النظوور فووي التالقووة 

 ية واالقتصاديةو الفلس ينية ا سرا يلية األمن
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وحول ميتاد تقديم الم روو الفلس يني  قالو  عاوو اللجنوة التنفي يوة: وكوان متوقتوًا أن يقودم الم وروو 
( لالجتمواو الووزاري التربوي  ولكون وااو  أن الودول التربيوة 30/22للمناق ة في اليووم التوالي )األحود 

م وورووو  الفتووة  لووض أن الم وووروو تريوود أن تقوووم بمج ووود  قنوواو عووودد موون الوودول للتصوووي  لصوووال  ال
سيقدم يالل باتة أيام  وعن الموقوف الفرنسوي  قالو  ع وراوي: وهنواك مباحثوا  حثيثوة مو  الجانوب 
الفرنسووي  ونامووول بتصوووويت  لصوووال  الم ووروو الفلسووو ينيو  م وووير   لوووض أن وفرنسووا تتباحوووث مووو  ألمانيوووا 

  وبري انيا ب  ا ال ان ولحث ما علض التصوي  لصال  الم رووو
ودع  ع راوي الواليوا  المتحود  بوقوف مسواندت ا لووو سرا يلو  قا لوة: وعلوض ا دار  األمريكيوة أن تكوف 
عوون سياسووت ا الحاميووة والراعيووة لالحووتالل ا سوورا يليو  وأ ووار   لووض أن القيوواد  الفلسوو ينية تاموول موون 

المواقوووف األمريكيوووة مووون الووودول األوربيوووة والتربيوووة باتيوووا  مواقوووف لتقوووويض السياسوووية ا سووورا يلية ولجوووم 
يالل دعم فلسو ين واعتوراف الودول شيور المتتورف ب وا  وأاواف : وعلينوا مواج وة ال جموة ا سورا يلية 

قليميو   األمريكية الكندية األسترالية بدعم عربي وا 
 2/12/2114القدس العربي، لندن، 

 
 عشراوي تدعو الحكومة الفنلندية لالعتراف بدولة فلسطين 

جرايسي: دع  عاو اللجنة التنفي يوة لمنظموة التحريور الفلسو ينية حنوان ع وراوي   برهوم -الناصر  
أموووول  الحكومووووة الفنلنديووووة  لالعتووووراف بدولووووة فلسوووو ين  وتجسوووويدًا لموقووووف فنلنوووودا الوووودا م موووون القاووووية 

 الفلس ينية واالعتراف بدولة فلس ينو  من يالل تصويت ا في األمم المتحد  قبل عامين 
ء ع ووراوي أموول فووي رام هللا  بالسووفير  الفنلنديووة لوودى دولووة فلسوو ين  بيركووو ليووزا جوواء هوو ا  يووالل لقووا

كيوسووتيال  موو  وفوود رفيوو  موون اليارجيووة الفنلنديووة  وممثلووين عوون دوا وور السياسووا  الت ويريووة والتتوواون 
 ا نما ي م  ال ر  األوس  وأفريقيا 

 2/12/2114الغد، عّمان، 
 
 بة "الحمد هللا" التصاالت "الداخلية" بغزةوكيل وزارة الداخلية يؤكد عدم استجا 

نبيل سنونو: أكد وكيل وزار  الدايلية في شز  كامل أبوو مااوي  أن جميو  محواوال  االتصوال  -شز  
بر يل الوزراء وزير الدايلية د  رامي الحمد هللا  من  ت كيل حكومة التواف  الو ني  لوم تونج   وقوال 

كيل حكومة التواف  كنا في ق او شز  علض استتداد للتتامل م  أبو مااي لووفلس ينو:و عندما تم ت 
جمي  الوزراء بمن في م ر يل الوزراء وزير الدايلية  ولكن لم نجد وسيلة لالتصال ب   وأج وز  األمون 

 في شز  لم تجد وسيلة اتصال ب و 
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ال وكووووان عاووووو اللجنووووة المركزيووووة لحركووووة فووووت  مسووووؤول ملووووف المصووووالحة في ووووا عووووزام األحموووود قوووود قوووو
لووووفلس ينو  أول موون أموول: وهوول أج ووز  األموون  األموور الواقوو  فووي شووز   منوو  ت ووكيل حكومووة التوافوو  
وحتووووض اليوووووم راجتوووو  وزيوووور الدايليووووة بوووواي ي ووووو  تقوووووم ب وووواو  ماوووويًفا فيمووووا ييووووع المصووووالحة فوووو ن 
والمصووالحة ي وووا  علووض األرض  وحتووض ارن ليسوو  هنوواك ي وووا  عمليووة علووض األرض تموو  فووي 

 تبيرت شز و  وف  ت
بينموووا أواووو  أبوووو مااوووي  أن والدايليوووةو فوووي شوووز  تحووودث  منووو  ت وووكيل الحكوموووة  ومووو  التديووود مووون 
الوس اء  كنا ب ر يل الووزراء د الزيواد أبوو عمورو  لكون ال توجود بليوة حتوض ارن للتواصول مو  وزيور 

هللا لكنو  ولوم  الدايليةو  م يرًا  لض أن مدير عوام قووى األمون الودايلي أياوًا حواول التواصول مو  الحمود
يتلوو  رد"او  وتوواب : وأرسوول م عوود  مراسووال  للوودكتور الحموود هللا  بيصوووع الوودفاو الموودني  ومت لبووا  
التموول  لكنوو  لووم يتوو  جوابووًاو  وأردف وكيوول والدايليووةو: و ن الحموود هللا لووم يتصوول بووالوزار  بتوود الحوورب 

  األيير   حتض ليقول: الحمد ا علض السالمة  وكم  يع است  دو
وأكمل: و البو  الحمود هللا عبور ا عوالم  عنودما لوم أجود وسويلة لالتصوال بو   بتحمول مسوؤوليات  تجوات 

 ق او شز   وليل من الصحي  أن ت،ر  شز  )يالل المنيفض الجوي األيير( ول ا ر يل وزراءو 
 1/12/2114فلسطين أون الين، 

 
 كاتبًا بـ"تطبيق حّد الردة" 18الحكومة الفلسطينية تدين بيانًا لـ"داعش غزة" يتوعد  

  مووون رام هللا  أن الحكوموووة الفلسووو ينية أدانووو  ب ووود  2/12/2114الحيـــاة الجديـــدة، رام هللا، ن وور  
البيان ال ي صدر أمل باسم وتنظويم الدولوة ا سوالميةو )واليوة شوز (  والو ي يتوعود ثمانيوة ع ور كاتبوًا 

ل ثالثة أيوام  وأعلنو  الحكوموة وقوف وا  لوض جانوب وكاتبة من شز  بت بي  حد الرد    ا لم ويتوبواو يال
 الكتّاب جميتًا  سواء أول ك ال ين ورد  أسماؤهم في البيان الم كور  أو الكتّاب ب كل عام 

واعتبر  الحكومة أن البيان وت ديد الكتّاب الفلس ينيين ي كل سابقة ي ير  يجب وا  حد ل ا فوورًا  
لتوووي كفل وووا القوووانون الفلسووو يني األساسوووي  والتوووي دافووو  عن وووا الكتووواب وانت اكوووًا لحريوووة الووورأي والتتبيووور ا

الفلسو ينيون علووض امتوداد توواريي القاوية الفلسوو ينية بوول ودفتووا أرواح ووم ثمنوًا ل ووا  وقالو : و ننووا ننظوور 
بالكثير من الي ور   لض البيان  فمن شير المقبول علض ا  ال  أن يتّم ت ديد الموا نين الفلس ينيين 

رهواب  ن مووا حوودث فووي شووز  موون   ووال  بيانوا  تنت ووك حقووو  الموورأ  الفلسوو ينية أو ت ديوود الكتّوواب وا  م  وا 
  نما يا  الج ا  الفاعلة في شز  أمام مسؤولية جدية في الوصول  لض الفاعلين ومحاسبت مو 
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وأااف  الحكومة: و ن الكاتب والمبدو الفلس يني سواء فوي الوو ن أو ال وتا  يسواهم ب وكل أساسوي 
 ع وواء البتوود ا نسوواني لحقووو   ووتبنا فووي الحريووة واالسووتقالل  والمجتموو  الفلسوو يني ال يمكوون أن فووي 

 يواج  جمي  التحديا  دون وحد  حقيقية وعمل جاد لتحقي  ت لتا   تبناو 
  نقواًل عون مراسول ا فوي شوز   فتحوي صوّباح  أن النوا   باسوم 2/12/2114الحياة، لنـدن، وأااف  

   ياد البزم نفض  في حديث لووالحيا و  وجود تنظيم وداعسو في الق او  وقال  نو  وزار  الدايلية في شز 
وال توجوووود تنظيمووووا  مت وووودد   بمووووا فووووي  لووووك مووووا يسوووومض داعووووسو  واعتبوووور أن ون وووور بتووووض البيانووووا  
والمن ورا  علض  بكا  التواصل االجتماعي يمتبر عن براء فردية وال تقف يلف ا تنظيما   وهوي ال 

وقلل البزم مون أهميوة هو ا البيوان  متتبورًا أنو  وال يتودو كونو  نوزوا   وبابية وم،وامر  مون  تدعو للقل و 
 بتض ال باب قد تحمل فكرًا متينًاو 

وكووان وداعووسو أصوودر أول موون أموول بيانووًا توعوود فيوو  عووددًا موون الكتوواب واألدبوواء وال ووتراء والمبوودعين  
هللاو  وحوو ر البيووان موون وتمووادي م فووي ت وواول م أحوودهم قيووادي فووي حركووة فووت   بالقتوول ومووا لووم يتوبوووا  لووض 

 علض الدين ا سالمي والمسال بال ا  ا ل ية والتقيد  ا سالميةو 
 
 الفلسطيني: "إسرائيل" ترفض رسو سفينة توليد كهرباء تركية قرب غزة االقتصادوزير  

سوووول ا  األنااووووول: قووووال وزيوووور االقتصوووواد الووووو ني فووووي الحكومووووة الفلسوووو ينية محموووود مصوووو فض  ن ال
ا سرا يلية أبلل الفلس ينيين رسميًا  رفا ا مقترحًا لرسو سفينة توليد ك رباء تركيوة قورب سوواحل شوز  

  26/22لتزويد الق او بالك رباء  وقال مص فض في بيوان صوادر عون وزار  االقتصواد مسواء السوب  
م ويرًا  لوض أن األيوام  ن الرفض ا سرا يلي يستدعي ب ل مزيد مون الج وود لحول م وكلة الك ربواء ب،وز  

المااوووية  ووو د  زيووواد  مووود  عمووول الك ربووواء بالق ووواو لمووود  ثمووواني سووواعا  متواصووولة بوووداًل مووون يمووول 
 ساعا   و لك بانتظار قيام ا سرا يليين بمد ي و  لزياد   مدادا  الق او بالك رباء 

فينة توليود الك ربواء وقال الباحث في االقتصاد ا سرا يلي يالد التلمي   ن رفض ا سرا يليين رسوو سو
 التركية يتود ألسباب اقتصادية في المقام األول 

 1/12/2114القدس العربي، لندن، 
 
 محطة توليد الكهرباء في غزة مهددة بالتوقف مجددًا بسبب خالفات مالية مع السلطة 

ريبوًا  شز : أعلن  سل ة ال اقة في ق او شز  أن مح ة توليد الك رباء الوحيد  سوتتوقف عون التمول ق
لتدم التزام هي ة البترول بتوريد الوقود الالزم لت و،يل ا ب ريتوة عودم تحويول األمووال الميصصوة لو لك  



 
 
 
 

           12ص                                     3416 العدد:    2/12/2114 الثالثاء التاريخ:

وهوووو موووا مووون  وووان  أن يزيووود مووون أزموووة انق ووواو التيوووار الك ربووواء علوووض السوووكان  و لوووك بتووود يووووم مووون 
  تصريحا  لمسؤول في السل ة الفلس ينية بقرب انت اء أزمة الك رباء في ق او شز 

وقال  سل ة ال اقة فوي بيوان ل وا  ن وا حولو  فوي   وار سوتي ا لحول أزموة الك ربواء فوي شوز   األمووال 
الالزمة لتوريد الوقود للمح ة  لكن ا أ ار   لض وأن هي ة البترول فاجاتنا بيصوما  مالية من أصل 

بووان األموووال المبلوول المحووول  لووي م موون  وورف  ووركة توزيوو  ك ربوواء شووز   وبوودون  ي ووار سوول ة ال اقووة 
 22المدفوعووة ل ووراء الوقووود سووتنت ي فووي توواريي متووينو  وأكوود  أن هي ووة البتوورول أبل،ووت م بوواألمر قبوول 

ساعة فق   بان  لن يورد وقود المح ة بسوبب نفواد األمووال المدفوعوة مقودما مون شوز   وأكود  أن هو ت 
ة فوي يصوم المبوالل التوي الي و  تتسبب في   فواء مولودا  المح وة  وأكود  أن  جوراءا  وزار  الماليو

كووان مجلوول الوووزراء قوود وافوو  علووض  قرااوو ا لسوول ة ال اقووة فووي شووز  دون تنسووي  موو  سوول ة ال اقووة 
 ويتسبب في  رباك ت ،يل مح ة التوليد وبالتالي  رباك جدول التوزي  المتمول ب  حاليًاو 

أيوة يصووما   وأن توتم  عواد   و الب  وزار  المالية بتوريد الوقود بكامل المبالل المحولة سابقًا وبدون
جدولووة اليصوووما  الم لوبووة موون سوول ة ال اقووة حتووض ال يتسووبب  لووك فووي توقووف مح ووة التوليوود عوون 

 أيام  20التمل   ْ  أن األموال المتوفر  في  ركة الك رباء ال تكفي لت ،يل المح ة لمد  
 6هوو ت األموووال علووض موودى ونا وود  ر وويل الوووزراء أن يتيوو  ا جووراءا  الالزمووة وأن يووتم جدولووة سووداد 

 وو ور  و البوو  بوووااللتزام بتوريوود الوقووود بووودون اووريبة لموود   ووو ر كاموول وعوودم احتسووواب أيووام  شوووال  
 المتابر أو تت ل ا و لك لامان استمرار عمل مح ة الك رباء في شز  دون انق او 
 2/12/2114القدس العربي، لندن، 

 
 لطوارئ في مستشفى رفيدياالحمد هللا يضع حجر األساس لمشروع توسعة قسم ا 

واأليوامو  ووفوواو: واوو  ر وويل الوووزراء الفلسوو يني د  رامووي الحموود هللا حجوور األسووال لم ووروو  -رام هللا 
توسووتة قسووم ال وووارس فووي مست ووفض رفيووديا  أموول فووي نووابلل  بحاووور وزيوور الصووحة د  جووواد عووواد  

 يني للتنميوة وا عموار )بكودار( وعاو اللجنة المركزية لحركة فت  ور يل المجلل االقتصوادي الفلسو
 د  محمد ا تية  ور يل بلدية نابلل شسان ال كتة  وعدد من ال يصيا  االعتبارية والرسمية 

نوو  جوواري  وقووال ر وويل الوووزراء  ن التووام القووادم سي وو د افتتوواح التديوود موون الم وواري  فووي المحافظووة  وا 
 نابلل التمل علض التي ي  لبناء مست فض في المن قة ال رقية في 

مليوون دوالر  0.4وفي سلفي  أعلن الحمد هللا عن رصد عدد من الم اري  يالل الفتر  القادمة بقيمة 
بالف دوالر تج يزا   220ألف دوالر من اجل استصالح األرااي  و 200لصال  المحافظة من ا  
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ألووف  240ألووف دوالر  وو   وور  فووي قريووة قيوورا  و 240 بيووة لم ووافي المحافظووة وسوويار   سووتاف  و
 دوالر لقرية كفل حارل 

 2/12/2114األيام، رام هللا، 
 
 قدس برس: أجهزة أمن السلطة في الضفة تستدعي العشرات بينهم صحفيين وأسرى محررين 

رام هللا: صووّتد  األج ووز  األمنيووة الفلسوو ينية فووي الاووفة ال،ربيووة المحتلووة موون اسووتدعاءات ا للصووحفيين 
ناصووور حركوووة حموووال  حيوووث  ووومل  هووو ت االسوووتدعاءا  أسووورى الفلسووو ينيين واسوووت داف ا ألنصوووار وع

محووررين موون سووجون االحووتالل ا سوورا يلي  وأفوواد  وو ود عيووان أن ج وواز األموون الوقووا ي بوورام هللا قووام 
مؤيرًا باستدعاء الت را  من الموا نين للمقابلوة والتحقيو  فوي مقور الج واز بحوي ا رسوال   ومال رام 

أن االسوووتدعاءا   ووومل  صوووحفيين عووورف مووون بيووون م الكاتوووب هللا  وأواوووح  مصوووادر لوووووقدل بووورلو 
 الصحفي والمحلل السياسي محمد أديب القي   والصحفي مصتب ستيد  وهما أسرين محررين 

 1/12/2114قدس برس، 
 
 عباس يثّمن جهود "الخيرية الهاشمية" بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني 

فلسوو يني محمووود عبووال الج ووود األردنيووة الكبيوور  فووي رامووي الب ووتاوي: ثموون الوور يل ال -بتوورا  –عّمووان 
دعم ومساند  ال تب الفلس يني في ق او شز  والافة ال،ربية  ولف   لض أن المساند  والودعم ياتيوان 
بتوجي ا  من الملك عبد هللا الثاني  لتقديم المساعدا  ا نسانية وا شاثية عون  ريو  ال ي وة الييريوة 

  م بتيفيف متانا  ال تب الفلس يني يالل األحداث األيير  علض الق او األردنية ال ا مية  ما أس
وأ ووواد فوووي لقا ووو  بوووامين عوووام ال ي وووة أيمووون المفلووو  أول مووون أمووول  بالتالقوووا  األيويوووة بوووين ال وووتبين 

 ال قيقين  م يرًا  لض أن األردن هو ال ريان الر يل لل تب الفلس يني 
 2/12/2114الغد، عّمان، 

 
 العليا": لـ"عين الحلوة" قضيته.. وليعد المولوي من حيث أتى الفلسطينيةة "اللجنة األمني 

صيدا: واصل وفد واللجنة األمنية الفلس ينية التلياو بر اسة المسؤول عن واألمن الو نيو صبحي أبو 
عوورب لقاءاتوو  موو  الفاعليووا  فووي من قووة صوويدا  للت وواور فووي الواوو  األمنووي لميوويم عووين الحلووو  علووض 

موام مسوجد القودل ال ويي مواهر يلفية وجو  د م لوبين في   والتقض مفتي صيدا ال يي سليم سوسوان  وا 
 حمود  والمسؤول السياسي لووالجماعة ا سالميةو في الجنوب بسام حمود 
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وأكد سوسان  ثر اللقاء وأن مييم عين الحلوو  سويبقض عواماًل أساسويًا فوي االسوتقرار األمنوي والسياسوي  
 ألي ج ة أو أي  يع يارج عن الدولةو  ولن يكون بي ة حاانة

و ودد المسوؤول ا عالموي فوي وعصووبة األنصوار ا سوالميةو ال ويي وأبوو ال ووريفو عقول علوض وأننوا لوون 
نسم  ألي كان  بان يتتدي علض الجيس اللبنواني أو علوض أي لبنواني  وفوي الوقو  نفسو  سويداف  هو ا 

د ال  وادي المولووي وال احمود األسوير وال كول المييم عن نفس  حيال كول  ور يوديل  ليو   نحون ال نريو
ه ت التناوين التي تحمل ال م والم اكل للمييم  بل نريد أفال عالقة م  ال تب اللبنانيو  الفتا  لض 
و صوورار ج ووا  لبنانيووة يبوودو أن ووا تمتلووك متلومووا  شيوور متوووافر  لوودينا علووض أن المولوووي ديوول الميوويم  

ة وأمانووة وحوورع  لنقووول ل ووادي وشيوورت للميوويم لوو  قاوويت  وسوونتتامل موو  هوو ا المواوووو بكوول صوودقي
ووج ت   والبوصلة األساسية هي فلس ين وأي انحراف للميثاقية عن ه ت البوصلة هو مايتة للدماء 

 في شير مكان ا وليتد من حيث أتض  والمييم بي ة حاانة لكل من يحمل هم فلس ينو 
 الحلو   ونوت ال يي حمود بدور والقو  األمنيةو في عين 

 2/12/2114النهار، بيروت، 
 
 محمود الزهار: بدائل الحكومة يجب إخضاعها لتوافق 

شز : أكد عاو المكتب السياسي لحركة حمال د  محمود الزهار أن أي بدا ل لحكومة التواف  يجب 
 أن يتم االتفا  علي ا م  الفصا ل والقوى الو نية 

  الستة   ور وهي التمر المحدد مسبقًا لحكوموة التوافو  وقال الزهار   اعة األقصض   ن انقااء فتر 
 وال يتني انت اءها فورًا ورحيل ا  بل ستبقض حتض يتم بحث بدا ل أيرىو 

وحوووول ماهيوووة هووو ت البووودا ل قوووال الزهوووار  نووو  سووويكون هنووواك تحووورك    ا لوووم يكووون تحركوووا  ايجابيوووة مووون 
كومووة لوون تنت ووي  ال بوجووود حكومووة أيوورى  الحكومووة تجووات الموووا ن فووي الفتوور  القادمووة  مؤكوودًا أن الح
وأوا  الزهار أن الحكوموة و ف ول  حتوض  وأااف:و الم كلة ليس  في مد  الحكومة بل في عمل او 

اللحظة في تحقي  أي  يء للفلس ينيين ياصة سكان ق او شوز   لوم تتيو  أي  جوراءا  لالنتيابوا  
علوض  لوك:و يجووب أن يكوون هنواك ييووارا   وعقووب أو ا عموار وال تتواصول مو  الوووزارا  بق واو شوز و 

وبوودا ل  لوون نتتجوول فووي الحووديث عن ووا ألنوو  ال بوود أن يكووون هنوواك اتفووا  و نووي موو  الفصووا ل حول ووا  
وبالتالي ال بد أن يجري االتفا  علوض برنوامل بكيفيوة الورد علوض هو ت الحكوموة بحيوث ال تكوون القاوية 

حووووداث فوووورا و  الفلسوووو يني ي ووووتر بالملوووول موووون الحووووديث عوووون  وأ ووووار  لووووض أن ال ووووارو قفووووز  بووووال واء وا 
 المصالحة  م دًدا في الوق  نفس  علض ارور  أن يكون لحمال عالقا  م  الدول التربية وا قليم 

 1/12/2114الرسالة، فلسطين، 
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 مشير المصري: حكومة التوافق سقطت في االختبار الوطني ونبحث عن بدائل 

ير المصوووري  أن حكوموووة الوفوووا  الوووو ني سوووق   فوووي شوووز : أكووود النا وووب فوووي المجلووول الت وووريتي م ووو
االيتبوووار الوووو ني  وف ووول  فوووي تنفيووو  الم وووام الموكلوووة  لي وووا  بحسوووب نوووع المصوووالحة  وهوووي لوووم تلوووّب 

 ت لتا   تبنا 
(  أن 22-2وأ ووار النا ووب المصووري فووي تصووري  عمموو  المكتووب ا عالمووي للت ووريتي اليوووم االثنووين )

ني هووو سوتة  وو ور  حسوب اتفووا  المصوالحة فووي القواهر   وجووار  التمور السياسووي لحكوموة الوفووا  الوو 
 البحث عن بدا ل 

وقال: والحكومة لم تستند  لض بتد قانوني  حيث  ن وا لوم تتورض علوض المجلول الت وريتي الفلسو يني  
رشم أن اتفا  ال ا ئ نع علض عقد جلسة المجلل األولض لترض الحكومة علي  بتد يمسة أسابي  

 من ت كيل او 
ااف أّن الحكومة ولم تقم بالم موا  ا داريوة  ياصوة أن وا لوم تثبو  أن وا حكوموة وفوا  و نوي  فوال وأ

أثر ل ا فوي ق واو شوز   ولوم تتحمول مسو وليات ا كاملوة  ولو لك كوان مون المقورر أن تحاور النتيابوا  
 برلمانية ور اسية  والتحاير النتيابا  مجلل و نيو 

الوفوا  لوم تلوب ت لتوا   وتبنا  ولوم تتحمول أدنوض مسو وليات ا   وأ ار النا ب المصري  لوض أّن حكوموة
م ددا علض اورور  البحوث عون ييوارا  لت وكيل حكوموة تكوون قوادر  علوض تحمول مسو وليات ا  وتكوون 
حكومة و نية حقيقيوة وليسو  حزبيوة  وأن تكوون حكوموة حقيقيوة ولويل هالميوة  وهو ا موا سونبحث  فوي 

 اللقاءا  المرتقبة 
نَّ حركووة فووت  أثبتوو  عوودم جووديت ا بالتوجوو  نحووو المصووالحة الفلسوو ينية  وماووض يقووول: كمووا لفوو   لووض أ

وحركة فت  ومحمود عبال يتحمالن المس ولية الكاملة عون تت يول المصوالحة الفلسو ينية  مون يوالل 
عدم  ع اء الاوء األيار لحكومة الوفا  بتحمل مس وليات ا  وعدم الدعو  لتقد جلسوة مجلول رشوم 

يوود متتوودد   وعوودم دعووو  عبووال الجتموواو ا  ووار القيووادي المؤقوو  لمنظمووة التحريوور  وعوودم تحديوود مواع
  صدار عبال مرسوما لتحديد مواعيد االنتيابا  ب كل متزامن حسب االتفاقا و 

و الوب النا ووب المصوري حركووة فووت   أن تكوون صووريحة موو   وتبنا  موون يووالل تحديود أسووباب عزوف ووا 
  لك ناب  من قرار  اتي أو ياوو لاراد  األمريكية والص يونيةو  عن المصالحة الفلس ينية  وأن

 1/12/2114المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 حركة فتح تنفي وجود موعد محدد إلنهاء أعمال حكومة التوافق 
رفا  حركة وفت و   عالن حركة وحمالو  انت اء والية حكومة الوفا  الو ني اليوم الثالثاء  مؤكود  

 المصالحة ال ينع علض موعد محدد ين ي عمل ه ت الحكومة أن اتفا  
 23وقووال عاووو المجلوول الثوووري لحركووة وفووت و  فيصوول أبووو  وو ال   ن نووع االتفووا  الوو ي وقّوو  فووي 

نيسووان المااووي  بووين منظمووة التحريوور الفلسوو ينية  وحركووة وحمووالو  يقاووي بت ووكيل حكومووة توافقيووة 
والمجلول الوو ني  ولوم يوتم الت ور   لوض موعود انت واء عمول للتحاير لالنتيابا  الت ريتية والر اسوية 

 حكومة التواف  
وأااف: وحوديث حموال عون انت واء المود  المتاحوة لحكوموة التوافو   شودًا )اليووم الثالثواء(  ممبتودو وال 
عالقووة لوو  باالتفووا و  وتوواب : والموود  التووي تتحوودث حركووة وحمووالو عن ووا  هووي الموود  المتاحووة لحكومووة 

حاير لالنتيابا   والحكومة كان  أدا  للمصالحة واالنتيابا   فكان األولض بووحمالو أن التواف  للت
تيوورج بي وواب ي الووب بوو جراء انتيابووا   ال ت ووكيل حكومووة وحوود  و نيووة جديوود   والتووي تحتوواج  لووض 

 اتفا  بير جديدو 
 2/12/2114المستقبل، بيروت، 

 
 بغزة 27حماس تلغي مهرجان انطالقتها الـ  

هوو ا التووام فووي ق وواو شووز  بسووبب  22لنوو  حمووال اليوووم االثنووين  ل،وواء م رجووان ان القت ووا الووو شووز : أع
 األوااو الصتبة التي يتي  ا الق او 

وقالوووو  الحركووووة فووووي تصووووري  صووووحفي وصوووول والمركووووز الفلسوووو يني لاعووووالمو  نسووووية عنوووو   ن  ل،وووواء 
وجو  التودوان   والتزاموا بواجبنوا الم رجان ه ا التام يواتي ووفواًء للو ين احتاونوا المقاوموة وصومدوا فوي 

 الو ني واأليالقي تجات  تبناو 
وعود  الحركووة هوو ت الي وو  وانسووجاما موو  األواوواو المتي وية ألهلنووا فووي الق واو  وفووي ظوول الحصووار 
اليووان  الم بوو  علووض شووز   وتووايير ا عمووار المتتموود موون قبوول السوول ة والتوودو الصوو يوني  واأل ووراف 

 مال بواجباتنا وأهدافنا ومباد نا في يدمة أبناء  تبناو الم اركة في حصار شز    وع
ودع  الحركة أبناءها وأنصارها وجماهير ال تب الفلس يني لتكريل كول الج وود وا مكانوا  والتمول 
الجوواد للتيفيووف موون متانووا  المكلووومين والمتاووررين فووي شووز   وبوو ل ال،ووالي والنفوويل لرفوو  الحصووار  

عاد  ا عمار   وا 
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كن يووووم االن القوووة يووووم الوفووواء ألهوووالي ال ووو داء واألسووورى والجرحوووض وأصوووحاب البيوووو  وأاووواف : وفلوووي
المدمر  والفقراء والمتوزينو  مؤكد  ماي ا قدما وفي  ري  التز  والكرامة حتض النصر والتمكين ب  نو  

 تتالضو 
 1/12/2114المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 انفصالي فيها يرفض حكومة الوفاق أمين مقبول: حماس تسيطر أمنيًا على غزة وتيار 

رام هللا: أكد أمين سر المجلل الثوري لحركة فوت  أموين مقبوول سوي ر  حموال أمنيوًا علوض ق واو شوز   
 واصفًا نفي نا ق ا ه ا األمر بوواألكا يب المك وفةو 

و وودد مقبووول فوووي لقوواء مووو    اعووة موووو ني اليوووم االثنوووين  علووض وجوووود تيووار انفصوووالي دايوول حموووال  
 فض حكومة الوفا  الو ني والوحد  الو نية ير 

واسووووت،رب مقبووووول نفووووي النووووا   باسووووم حمووووال سووووامي أبووووو زهووووري سووووي ر  حمووووال علووووض ق وووواو شووووز   
فقووال:وعلض النووا   ا عالمووي باسووم حمووال أن ال يووردد هوو ت األكا يووب المك وووفة  فووالجمي  يتوورف أن 

 و حكومة الظلو كل أ كال السي ر  في ق او شز  هي لحمال  وأن هناك ما يسمض 
و دد مقبول علض اورور  تمكوين حكوموة الوفوا  الوو ني مون بسو  سوي رت ا فوي ق واو شوز  ورفو  يود 
حمال األمنية  التي فجر  منازل قاد  حركة فوت  فوي الق واو  ومنتو   حيواء الو كرى التا ور  لرحيول 

 الرمز ياسر عرفا  
فوووي ظووول سوووي ر  حموووال علوووض الق ووواو  وجووودد مقبوووول التاكيووود علوووض انتووودام  مكانيوووة  جوووراء انتيابوووا  

ورفا ا تمكين حكومة الوفا  الو ني من بس  سي رت ا وسل ة القانون في ق او شز   مواحا أن 
التتبيرا  التي ت لق ا حمال حول حكومة الوفا  ليل ل ا عالقة بالمد  القانونية  مبينًا :و أن الونع 

جري ا عوداد لالنتيابوا  بتود ت وكيل الحكوموة الوارد في اتفا  ت كيل حكومة الوفا  الو ني هو: و ي
بستة أ  ر و  ولم يرد في    القًا عبوار  و ن مودت ا سوتة أ و رو وأردف قوا ال:و بموا أن حموال تسوي ر 

 علض شز  وتتتدي علض مؤسساتنا الو نية   ال يمكننا  جراء االنتيابا و 
 1/12/2114وكالة معًا اإلخبارية، 

 
طالق الحريات"الشعبية": التصدي "لهلوس   ات داعش" تكون بوحدة الموقف وا 

شوز : دعو  الجب وة ال وتبية اليووم أج وز  األمون فووي ق واو شوز   لوض تحمول مسوؤوليات ا فوي متابتوة كوول 
 من يقف وراء بيانا  منسوبة  لض وداعسو 
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ية وقال  الجب ة في بيان وصل ومتاو أ ّل  علينا يوم أمل بيانا  منسوبة  لض ما يمسّمض وداعسو وال
شز   تم دد وتتوعد النساء وأولياء أمورهن ما لم يلبسن الجلباب الفافاض بمواصفا  والدواعسو  كموا 

 تم ّدد عددًا من المثقفين والكمتّاب واألدباء عقابًا علض  بداعات م وأفكارهمو 
وأااف : وب،ض النظر عن مدى جّدية ه ت البيانا  وما   ا كان يقف وراءها بتوض مون ينتموي  لوض 
األفكار والتيوارا  الظالميوة والتيلوف أم ال  فو ن الجب وة ال وتبية لتحريور فلسو ين تودعو  لوض التصودي 
بحووزم وبصووور  ديمقرا يووة ومجتمتيووة ل وو ت وال لوسووا و ومووا يوورتب  ب ووا موون أهووداف تمووؤّدي  لووض حوورف 

والودفاو  المجتم  وقوات عن متركت  الر يسية اد التدو الص يوني وعلي  تصب  م مة تتزيز الحريا 
قاموة النظوام الوو ني الوديمقرا ي  عن ا وصواًل  لض  ن اء االنقسام واستتاد  الوحد  الو نية التتدديوة  وا 

 الفلس يني  ميرجًا ر يسيًا في مجاب ة كل مظاهر التيلف واالستبدادو 
ودعوو  الجب ووة ال ووتبية  لووض وحوود  موقووف موون القوووى الو نيووة وا سووالمية ومؤسسووا  المجتموو  الموودني 
تجات ه ت الظواهر  كما دع  أج ز  األمن فوي ق واو شوز   لوض تحمول مسوؤوليات ا فوي متابتوة كول مون 

 يقف وراء ه ت البيانا  التي تحمل ت ديدًا لحيا  وييارا  وأفكار النال 
 1/12/2114وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 مقدساتعباس زكي: الملك أظهر فروسية وشجاعة فريدة بقبوله الوصاية على القدس وال 

كموووال زكارنوووة: أ ووواد عاوووو اللجنوووة المركزيوووة لحركوووة فوووت  عبوووال زكوووي بمواقوووف األردن ملكوووا  -عموووان
وحكوموة و ووتبا الداعمووة والمسواند  لل ووتب الفلسوو يني وقاويت  التادلووة عبوور التواريي موو كرا بتاووحيا  

ارك الم ورفة ودماء األردنيين الزكية التي امتزج  بالتراب والدم الفلسو يني علوض ارض فلسو ين والمتو
 التي ياا ا الجيس التربي األردني اد االحتالل ا سرا يلي في فلس ين 

وقال زكي في محاار  ألقاها أمل في منتدى الدستور للفكر والحوار أن جاللة الملك عبد هللا الثاني 
 بن الحسين اظ ر فروسية و جاعة فريد  بقبول  الوصاية علض القدل والمقدسا  والجمي  يدرك حجم

 وي ور  ه ت المسؤولية النابتة من الميا ر الكبير  جدا التي تت دد القدل والمقدسا  في ا 
ودعووا جميوو  الوودول التربيووة وا سووالمية  لووض أن تحوو و حوو و األردن فووي الوقوووف  لووض جانووب فلسوو ين 

 والدفاو عن القدل والمقدسا   مبينا أن األردن وفلس ين يتصدران الدفاو عن المدينة المقدسة 
وأعرب زكي عن تقديرت لمجلل األمة ب قي  األعيان والنواب وال ارو األردني ال ين وقفوا جميتا صفا 
واحدا متراصا يلف القياد  ال ا مية من اجل نصر  فلس ين والقدل وال تب الفلس يني  مؤكدا علض 

كوة موو ال لجميو  أن الحفاظ علض امن واستقرار األردن يت ي الدعم والقو  لفلسو ين ويبقوي علوض الممل
 المظلومين والما  دين في المن قة 
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ن ووواء  و ووودد زكوووي علوووض اووورور  رع الصوووفوف علوووض السووواحة الفلسووو ينية وتجسووويد الوحووود  الو نيوووة وا 
اليالفووا  الدايليووة  مؤكوودا أن القيوواد  الفلسوو ينية بالتتوواون موو  األ ووقاء التوورب وفووي مقوودمت م األردن 

 رار  ن اء االحتالل وف  جدول زمني محدد ست هب  لض مجلل األمن الدولي بم روو ق
 1/12/2114الدستور، عّمان، 

 
 إطالق نار تجاه حافلة إسرائيلية شرق رام هللا 

وكووواال : قوووال مصووودر عسوووكري  سووورا يلي  ن مجموعوووة مووون الفلسووو ينيين أ لقووووا النوووار باتجوووات حافلوووة 
  سرا يلية قرب بلد  سلواد  ر  رام هللا  دون وق   صابا  

يفة ومتاريفو التبرية عن المصدر قول   ن ومجموعة فلس ينية أ لق  النار باتجات حافلوة ونقل  صح
 بالقرب من بلد  سلواد دون  صابا و  60 سرا يلية في  ارو 

وأ وووار المصووودر  لوووض أن قووووا  كبيووور  مووون جووويس االحوووتالل تتجووو   لوووض مكوووان الحوووادث للوقووووف علوووض 
 مالبسات  واب  المنف ين 

لوون جوويس االحووتالل ا سوورا يلي عوون قيووام  ووبان فلسوو ينيين ب لقوواء زجاجووة حارقووة موون ناحيووة أيوورى  أع
 علض سيار   سرا يلية مساء اليوم جنوب الافة ال،ربية دون  صابا  

وقال الجيس  في بيان ل  مسواء اليووم: وتتّراو  سويار  مسوتو ن  سورا يلي مسواء اليووم  لقواء زجاجوة 
 ة ال،ربية دون وقوو  صابا و حارقة بالقرب من بلد  حوسان جنوب الاف

 1/12/2114فلسطين أون الين، 
 
"الجهــاد": الســلطة ال يمكنهــا أن تغــادر مربــع التنســيق األمنــي.. والعمليــات االستشــهادية ســتواجه  

 اعتداءات القدس
 سالم الكومي: توعّد يار حبيب  القيادي في حركة الج اد ا سالمي  بالرد القاسي علض االحوتالل 

فووي عدوانوو  علووض مدينووة القوودل المحتلووة  وقووال  ن وحركتوو  سووتلجا  لووض تنفيوو  كوول أ ووكال  حووال تمووادى
 المقاومة وفي مقدمت ا التمليا  االست  اديةو 

وأكووّد حبيووب فووي حوووار موو  والرسووالة نوو و  أّن المقاومووة لوون تصووم  علووض جوورا م ) سوورا يل( التووي تتتبوور 
مفتوحوة   والتمليوا  االست و ادية هوي أرقوض وسوا ل راعية ا رهاب في التوالم  وقوال ول وتبنا يياراتو  ال

 المقاومة اد المحتلو 
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وندد في الوق  نفس  بالموقف ا قليمي تجات قاية القودل  م ويًرا  لوض أن م وروو المقاوموة يتتوارض 
م  ما أجمت  علي  األنظمة التربية تح  مسمض والمبادر  التربيةو  متتبًرا أن ما تتترض ل  شز  هو 

 ية علض م روو المقاومة حرب  قليم
 

 أحداث القدس
وعوووّرج حبيوووب  لوووض أحوووداث القووودل با  وووار   لوووض أن كووول المت يوووا  تؤكووود أن موووا يحووودث فوووي المدينوووة 
انتفااووة حقيقيووة  منوًهوووا  لووض أنووو  حووال اسوووتمر هوو ا التوودوان  فووو ن االنتفااووة ستتصووواعد وت وومل كووول 

 منا   األرااي المحتلة بما في  لك ق او شز  
ور  توووورك المقدسوووويين لوحوووودهم  وأّلن أي يسووووار  سووووتلح  ب ووووم سووووتكون يسووووار  للتووووالم وحوووو ر موووون ي وووو

 ا سالمي كل  وليل وحدهم من سييسرونو كما قال 
ونوت حبيب  لض ي ور  التنسي  األمني اد المقاومة الفلس ينية وانتفااة القدل  وقوال  نو  الي ي وة 

ًدا علووض أن االحووتالل هووو المسووتفيد الوحيوود الكبوورى والجريمووة المتواصوولة بحوو  ال ووتب الفلسوو يني  م وود
 من  بينما ال تب الفلس يني هو الياسر الكبير 

ورأى أن السل ة ال يمكن ا أن ت،ادر مربو  التنسوي  األمنوي ألنو  مورتب  بمصويرها  داعًيوا  لوض اورور  
  يجاد بدا ل أيرى عن اتفا  أوسلو ال ي  رعن ه ا االرتبا  األمني م  االحتالل 

 
 ف المقاومةاستهدا

قليميووة بالتموول علووض عرقلووة ا عمووار   وفيمووا يتتلوو  باواوواو ق وواو شووز   ات ووم حبيووب أ رافًووا دوليووة وا 
وألن ا ال تريد أن يكتب للمقاومة أن ا حقق  أي انجاز لل تب الفلس يني  وترشب بتزل المقاومة عن 

 حاانت ا ال تبية  كي تكفر الجماهير ب  ت المقاومةو 
المتيقوووا  فووي عمليووة ا عموووار يكموون فووي اليوووالف الفلسوو يني الوودايلي  وانتووودام  ورأى حبيووب أن أهووم

التوافو  واالنسوجام علوض السواحة الفلسو ينية  م الًبوا باورور  فوت  حووار و نوي جواد و وامل مون أجول 
 تحقي  التواف  الفلس يني وتجاوز حالة اليالف الدايلي  التي يست،ل ا االحتالل  عاقة ا عمار 

  بي ووة ا عمووار  نفووض حبيووب ا ووالو حركتوو  علووض ي ووة المبتوووث األممووي روبوور  سوويري وفيمووا يتتلوو
 علض ه ت الي ة  مؤكًدا رفا  ل ا  لما تحمل  من   الل لل تب الفلس يني   بًقا لتتبيرت 

ولفوو   لووض أن حركتوو  ال ترشووب بتجوودد المواج ووة موو  االحووتالل  شيوور أّن اسووتمرار األواوواو المترديووة 
فوي الق واو  وسوتبقي األموور مفتوحوة علوض كول الييوارا   وقود يتجودد التودوان وهو ا علض ما هوي عليو  

 ليل في صال  أحد علض مستوى المن قةو حسبما قال 
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وأااف أن مفتاح قرار است ناف المفاواا  شير المبا ر  بين المقاومة االحتالل  هو بيد المصريين 
اواوووا   داعًيوووا الجانوووب المصوووري  لوووض اووورور  وسووول ة رام هللا  مؤكوووًدا انووو  ال يوجووود أفووو  وااووو  للمف

 الدعو  الست ناف ا كي يتم االستتجال با عمار 
و الوووب حبيوووب الووودول التربيوووة باووورور  الاووو،  علوووض مصووور مووون أجووول اسوووت ناف المفاواوووا  شيووور 

 المبا ر   حرًصا علض مصلحة ال تب الفلس يني 
قاووية الفلسووو ينية فووي   وووار   لوووض وأ ووار  لوووض أن حركتوو  ال تتوووارض أي دور عربووي أو دولوووي داعوووم لل

الووودعم التركوووي والق وووري  ولّكووون الجميووو  يرشوووب ب بقووواء الووودور المصوووري لموووا يمثلووو  مووون أهميوووة لل وووتب 
 الفلس يني 

 
 الخالف الداخلي

وفي التالقة الو نية  ك ف حبيب لووالرسالة نو و عون أن االتصواال  بوين حموال وفوت  وصول   لوض 
ل وورفين علووض مواقف مووا  مؤكووًدا أن جميوو  القوووى مووا زالوو   ريوو  مسوودود  ياصووة فووي اوووء  صوورار ا

 تبحث عن ال ريقة التي تتيد تفتيل التالقة بين الحركتين 
ورأى أن عووودم التقووودم فوووي هووو ت القاوووية سياووو  األموووور فوووي ي ووور حقيقوووي علوووض صوووتيد التالقوووة بوووين 

 ال رفين وبين الكل الفلس يني أياا  بحسب تتبيرت 
 1/12/2114الرسالة، فلسطين، 

 
 تأجيل انتخابات فتح في إقليم خانيونس بعد حصول مشادات وضرب 

قالو  مصوادر فتحاويوة م لتوة  اليووم االثنوين  أنوو  توم تاجيول عمليوة االنتيابوا  الدايليوة  قلويم حركووة 
 فت  في من قة  ر  يانيونل جنوب ق او شز   بسبب م اكل دايلية 

علض بتوض قيوادا  وكووادر ا قلويم والحركوة وأواح  المصادر أن م ادا  كالمية ت ور  العتداء 
براهيم أبو النجا يالل تواجدهم في  قليم الحركة بمن قة عبسان  أدى لتوقف  من بين ا أحمد ال يبي وا 

  االنتيابا  مؤقتا ثم تاجيل ا لوق  شير محدد 
يوووم وأ ووار  المصووادر  لووض أن م وواكل كثيوور  اعتراوو  عمليووة  جووراء االنتيابووا  مووا أدى لت ورهووا ال

 بالم ادا  الكالمية ومن ثم االعتداء علض بتض قيادا  الحركة أثناء تواجدهم بالمكان 
 1/12/2114فلسطين أون الين، 
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 حماس حول األوضاع في عين الحلوة: وحدة الموقف الفلسطيني ضمانة لمواجهة التحديات 
موون عوين الحلووو  بر اسوة قا وود محمود صووال : حملو  واللجنووة األمنيوة الفلسوو ينية التليواو  الم وورفة علوض أ

واألمووون الوووو ني الفلسووو ينيو صوووبحي أبوووو عووورب  قاوووية الم لووووب  وووادي المولووووي وانتقلووو  ب وووا  لوووض 
 صيدا 

مووام ومسووجد  وعراوو  اللجنووة هوو ا الملووف موو  كووّل موون: مفتووي صوويدا وأقاوويت ا ال وويي سووليم سوسووان  وا 
ةو في الجنوب بسوام حموود  و لوك القدلو ال يي ماهر حمود  والمسؤول السياسي لووالجماعة ا سالمي

 ومن باب المظلومية التي لحق  بالمييم وأهل  وبالفصا ل مجتمتة وبالقاية الفلس ينية برّمت او 
وقال المسؤول السياسي لحركة وحمالو في من قة صيدا أحمد عبود ال وادي  فورأى أّنو  وب،وّض النظور 

  فو ن ال وتب الفلسو يني والقيواد  الفلسو ينية  ن كان المولوي موجودًا أو شير موجودًا في عين الحلو 
واللجنوووة األمنيوووة التليوووا بموقف وووا الموحووود سوووتتالل هووو ا المواووووو برويوووة وحكموووة لنيووورج منووو  مووون دون 
أاوورارو  مؤكوودًا فووي الوقوو  عينوو  بووووأننا سوونكون سووياجًا فووي وجوو  أي  يووالل بوواألمن يمكوون أن يلحوو  

 الارر بالجوار اللبنانيو 
ناك من يريد أن يلح  األ ى بالجوار اللبناني ان القًا من عين الحلو   ف ن وحد  وأااف: و  ا كان ه

الموقووف الفلسوو يني نتتبرهووا اوومانة لمواج ووة كوول التحووديا  التووي يمكوون أن تلحوو  بال ووتب الفلسوو يني 
فوووي لبنوووان أو فوووي المييموووا و  متتبووورًا وأّننوووا سووونكون صووومام أموووان ل مووون واالسوووتقرار فوووي الميووويم وفوووي 

ولن يكون مييم عين الحلو  في أي لحظة من اللحظا  عاماًل لايالل بواألمن أو  ووكة فوي  الجوار
 ياصر  اللبنانيينو 

  2/12/2114السفير، بيروت، 
 
 نتنياهو يضع للبيد: خمسة شروط لبقاء الحكومة الحالية أو إجراء انتخابات عامة مبكرة 

أن ر ويل الووزراء ا سورا يلي بنيوامين   عون األنااوول  2/12/2114القدس العربـي، لنـدن،  كر  
ووزير المالية يا ير لبيد   نتانياهو  وا  يوم االثنين  في اجتماو في القدل بر يل حزب ويس عتيدو

 يمسة  رو  الستمرار الحكومة الحالية والتي بدورت رفا ا لبيد 
أن ال رو  هوي ووقوف  ووصف  صحيفة )يديتو  أحرونو ( ا سرا يلية اللقاء بووالمتوترو  م ير   لض

مليوار دوالر أمريكوي(  لوض ميزانيوة األمون  2.20مليوار  ويكل )نحوو  6م اجموة أداء الحكوموة  تحويول 
ا سووورا يلي  تحويووول ميزانيوووا  تكفوووي لنقووول قواعووود الجووويس ا سووورا يلي مووون وسووو   سووورا يل  لوووض النقوووب 

يموة الماوافة علوض  وراء ال وق  )جنوب(  تاييد م روو قانون وي ودية الدولةو  تجميد  ل،اء اريبة الق
 السكنية ل زواج ال بابو 
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وقووال بيووان صووادر عوون مكتووب نتنيوواهو  مسوواء االثنووين   ن نتنيوواهو أيبوور لبيوود أنوو  وال يسووت ي   دار  
  ؤون الدولة م  ه ت الحكومة   ا ظل  األمور علض ما هي علي و 

 وو ا ال ووكل  فووال مفوور موون  لووب ثقووة وتوواب  نتنيوواهو و  ا اسووتمر أداء بتووض الوووزراء )دون تحديوودهم( ب
الجم ووور مجووددا  وهووو البووديل الوو ي أسووتض  ليوو   ولكوون الييووار األسوووأ هووو بقوواء حكومووة تاووم وزراء 

 يترقلون أعمال ا وسياست ا بما يتتارض م  مصلحة الجم ورو 
 وجاء اللقاء لحسم اليالفا  بين لبيد ونتنياهو أو ال هاب  لض انتيابا  مبكر  

لبيود هجوموا علوض نتنيواهو بتود االجتمواو قوا ال  ن ونتنيواهو يتجو  ب سورا يل النتيابوا   من جانبو    ون
 مبكر و  متابتا وهو )نتنياهو( وا  احتياجا  الجم ور جانبا واهتم بمت لبات  الياصةو 

لوض واعتبر  القنا  التا ر  ا سرا يلية اللقاء بين لبيد ونتنياهو وعدم االتفوا  بين موا بانو  بوا  مؤ ورا ع
  مكانية حدوث انتيابا  مبكر  

  عون محمود اليمواني  أن نتنيواهو قود يودعو النتيابوا  1/12/2114وكالة رويترز لألنباء، ون ر  
 عامة مبكر  ما لم يتوقف الوزراء المتمردون عن م اجمة سياسا  الحكومة 

راء تجوات الحكوموة التوي وقال نتنياهو و نني لوم أحوظ بالوفواء حتوض بواهم التوزام وهوو والء ومسوؤولية الووز 
يتملوووون في وووا  وأاووواف وأ الوووب هوووؤالء الووووزراء بوووالتوقف عووون أاوووتافي ووقوووف ال جموووا   أ الوووب أن 
يتحدوا وراء السياسة المناسبة لقياد  البالد من أجل أمن ا واقتصادها ويفض تكاليف المتي ة في كول 

رفاووا فسنسوتيلع النتوا ل وسونتود المجاال     ا وافقوا علض  لك فسيكون ب مكاننا التمل متوا  وا  ا 
 للنايبين و
  أن حووزب ويوويس عتيوودو أعلوون رفاوو  ل وورو  نتنيوواهو  وأّكوود أن 2/12/2114، 48عــرب وأاوواف  

ر وويل الحووزب يووا ير لبيوود أبلوول نتنيوواهو فووي يتووام االجتموواو الوو ي عقوود مسوواء أموول أنوو  لوون يووتمكن موون 
 الف االستجابة لم الب   وب لك ي   الحزب  ريق  يارج اال ت

وقووال لبيوود لنتنيووواهو  نوو  يوورفض الم الوووب التووي تتاوومن التيلوووي عوون قووانون ا عفووواء الاووريبي ودعوووم 
 م روو قانون أسال والدولة القوميةو 

وقووال مسووؤول فووي ويوويس عتيوودو  ن وكوول  وويء كووان موودبرا وبيووان ر وويل الحكومووة كووان جوواهزا مسووبقاو  
سووورا يل وأاووواف: وكوووان وااوووحا مسوووبقا أننوووا لووون نقبووول ال ووورو  التوووي  حوووددها نتنيووواهو كوووان وااوووحا  وا 

 مااية نحو االنتيابا  بدل تمرير ميزانية اجتماعيةو 
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 ليفني: إذا كان نتنياهو يريد حقًا االمتناع عن االنتخابات فعليه أن يكبح جماح المتطرفين 
ر ويل حوزب والحركوةو تسويبي ليفنوي  قالو   ن وا سوت لب  أن، 2/12/2114األخبار، بيروت،  كر  

ر يل الوزراء بنيامين نتنياهو  ل،واء سلسولة القووانين المت رفوة التوي يتمول علي وا اال وتالف  كودليل  من
علض رشبت  في الحفاظ علض الحكومة الحالية  ولكن ا أّكد  أن وه ا لويل  نو ارًا  بول  لوبم يرموي  لوض 

نووي  كمووا نقلوو  عن ووا رؤيووة وج ووة نتنيوواهو نحووو الت د ووة ال االنتيابووا و  وفووي أحاديووث م،لقووة  قالوو  ليف
تقووارير  عالميووة  سوورا يلية  أّنوو  و  ا كووان ر وويل الوووزراء يريوود حقووًا االمتنوواو عوون االنتيابووا   فتليوو  أن 
يكووووب  جموووواح المت وووورفين  ويوقووووف مبووووادرا  الت ووووري  المت رفووووة  المناهاووووة للصوووو يونية  المتحّمسووووة 

ال فلن يكون هناك مف  ّر من االنتيابا و والمتزلفةو  ورأ  أّن ه ا هو االيتبار ووا 
  أن ليفنوي قالوو  فوي اجتموواو لكتلت وا و ن الحكومووة 2/12/2114الحيــاة الجديــدة، رام هللا، وأاواف  

ا سرا يلية وصل  لمفتور   ور   ف موا أن تكوب  الت ورف  وأن نحوارب سووى اود التنوف والتنصورية  
 تي نظر ميتلفتينو أو التوج  للنايب لاليتيار بين وج  –ووقف م اري  القوانين التنصرية 

 
 الحكومة اإلسرائيلّية تواجه مشروع قانون لحّل الكنيست 

تتواصووول توووداعيا  األزموووة التوووي تواج  وووا حكوموووة بنيوووامين نتنيووواهو علوووض المسوووتوى السياسوووي  وجانوووب 
التالقووا  البينيووة بووين أ ووراف الحكومووة  فنتيجووة عوودم الثقووة المتبادلووة   لووب نتنيوواهو  جووراء تصوووي   

ض سلسوولة اقتراحووا  حجووب الثقووة التووي صووو  علي ووا الكنيسوو  يوووم أموول  ورأ  مصووادر باألسووماء  علوو
في حزب والليكودو  أّن سبب التصووي  بالصوو  واالسوم  يتوود  لوض الي وية مون منواور  لحوزب ويوجود 

 مستقبلو ال ي وعلض ما يبدو يتآمر  سقا  الحكومة باالتفا  م  المتاراةو 
كنيس    يلي يحيموفيتس  الي و   ووصفت ا ب،ير المسوبوقة  كموا تتليقًا علض  لك  انتقد  عاو ال

رأ  أّن  لك يتّبر وعن عدم ثقة أعااء الحكومة بالحكوموةو  ورأ  أّن األمور يودل علوض حالوة التفكوك 
 التي تواج  ا الحكومة  وياصة أن ا تتصّرف علض أن ا حكومة مفككة 

لحول الكنيسو   علوض أن يجوري التصووي  عليو   بادر  المتاراة ا سرا يلية  لض  رح م وروو قوانون
اليوم  ويبدو أن حزبي والتملو ووميرتلو ايتارا توقيتًا مدروسًا في  رح هو ا الم وروو  ألنو  أتوض قبول 
سووواعا  مووون لقووواءين لووور يل الحكوموووة يفتووورض أن يحسوووما مسوووتقبل الحكوموووة: األّول مووو  ر ووويل حوووزب 

 زب والحركةو تسيبي ليفني  ويوجد مستقبلو يا ير لبيد  والثاني م  ر يل ح
 2/12/2114األخبار، بيروت، 
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 "إسرائيل" ترفض المبادرة الفرنسية إلحالل السالم في الشرق األوسط 
فادي أبو سوتدى: أعلنو  صوحيفة ويسورا يل هيوومو اليمينيوة  المقربوة مون اال وتالف الحكوومي  –رام هللا 

يلية توورفض المبووادر  الفرنسووية  حووالل السووالم فووي ا سوورا يلي الحوواكم فووي  سوورا يل  أن الحكومووة ا سوورا 
ال ر  األوس  في شاون عامين  ونقل  الصحيفة عن مصادر سياسوية رفيتوة المسوتوى  أن رفوض 
 سرا يل ل  ت المبادر   ناب  من كون ا محدد  بسقف زمني  وبالتالي ف ن تحديد سوقف زمنوي يتنوي فوي 

 تدهور األوااو األمنية ن اية الم اف ف ل ه ت المحادثا   وبالتالي 
وكان وزير اليارجية الفرنسي لوران فابيول  قد  رح مبوادر  فرنسوية جديود   حيواء عمليوة السوالم فوي 
ال ر  األوس   ب  راف من االتحاد األوروبي والواليا  المتحد  والجامتوة التربيوة  ب وكل جودي وفوي 

 ين التووامين فوو ن االتحوواد األوروبووي سووقف زمنووي ال يزيوود عوون التووامين  وحووال ف وول المفاواووا  فووي هوو
 سيتترف بدولة فلس ينية ويدعم قيام ا 

 2/12/2114القدس العربي، لندن، 
 
 شهور 4"الليكود": االنتخابات خالل  

: ييمووو  أجوووواء االنتيابوووا  علوووض المنظوموووة السياسوووية ا سووورا يلية  وأفووواد  تقوووديرا  دايووول 44عووورب 
 ووووو ور وأن الموعووووود سووووويكون حتوووووض ن ايوووووة  4ون حوووووزب الليكوووووود أن االنتيابوووووا  سوووووتجرى فوووووي شاووووو

 ب ار)مارل( المقبل 
وقال  صحيفة يديتو  أحرونو   ن مسؤولين في الليكود يتوقتوون أن تجورى االنتيابوا  حتوض ن ايوة 

يوموا مون حول الكنيسو   وجوور   60ب ار  ماويفة أنو  حسوب القوانون تجورى االنتيابوا  فوي شاوون 
يوما بير  ومن هنا جاء  التقوديرا  بوان االنتيابوا   24ركزية التاد  أن ت لب لجنة االنتيابا  الم

   ور  4ستجري في شاون 
 2/12/2114، 48عرب 

 
 حزب "يسرائيل بيتينو" يقرر خوض االنتخابات منفردًا وليس في قائمة مشتركة مع "الليكود"  

ي قا موة م وتركة أعلن حزب ويسرا يل بيتينوو أن  قرر يوض االنتيابوا  هو ت المور  منفوردا أي لويل فو
م  الليكود كما كان في االنتيابا  األيير   كما قرر أن يقوم أعااء الكنيسو  الو ين يتولوون حقا وب 
وزارية ب يالء مواقت م في الكنيس   واتف  مسؤولون في الحوزب مو  تقوديرا  الليكوود بوان االنتيابوا  

 ستجرى حتض ن اية ب ار 
 2/12/2114، 48عرب 
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 ي" تواجه خطر االنقسامكتلة "البيت اليهود 

تواج  كتلة والبي  الي وديو التي يترأسو ا اليمينوي المت ورف نفتوالي بينيو   ي ور االنقسوام     أعلنو  
كتلة االتحاد القومي التي يترأس ا أوري اري يل  وتناوي في الكتلة  أّن  بسبب عدم التواف  م  ر يل 

نوووو  ستسووووتمّر فووووي كون ووووا جووووزءا موووون والبيوووو  والبيوووو  الي وووووديو  ف ن ووووا توووودرل ييارهووووا حووووول مووووا  ن كا
نا بوا  سوتتتّرض  22الي وديو  وا  ا تحق   لك  فو ن هو ت الكتلوة  البوالل عودد أعاوا  ا فوي الكنيسو   

 لالنقسام 
 2/12/2114األخبار، بيروت، 

 
 تفشي الكراهية في الدولة العبرية: ساسة إسرائيليون بألبسة وقبعات نازية 

اد ال يموور يوووم فووي  سوورا يل ال يتبوور فيوو  عوون الكراهيووة والت وورف القووومي وديوو  عووواود : يكوو -الناصوور  
والديني التنصري التي بات  توج  وس ام ا المسمومةو لويل فوي اتجوات الفلسو ينيين فقو  بول نحوو كول 

 من يتحفظ علض الت رف أو يح ر من م،بت  حتض لو كان ر يس ا أو وزيرا في ا 
ر يل  سرا يل رؤوفين ريفلين  وقا د ال ر ة يوحنان دانينو  ون ر  في ال بكة التنكبوتية أمل صور

ووزيوور الماليووة ي يوور لبيوود ووزيوور  القاوواء تسوويبي ليفنووي وهووم يرتوودون ألبسووة وقبتووا  نازيووة  ون وور  هوو ت 
الصور النازية في الفيسبوك امن صوفحة لصواحب حسواب مج وول أسومض  اتو  ونتوان زعبويو وأسوفل 

 ال ين يتاراون دولة ي ودية في أرض  سرا يلو الصور كتب: وهؤالء الالساميون 
وبووو لك كوووان ي وووير نا ووور الصوووور للسياسووويين ا سووورا يليين الووو ين تحفظووووا مووون م وووروو قوووانون الدولوووة 
الي ودية ال ي صوت  لصالح  الحكومة بر اسوة بنيوامين نتنيواهو  واعتبوروت ي ورا علوض مكانوة وصوور  

  سرا يل 
أهرونوفيتس للمست ار القاا ي للحكوموة ب،يوة فوت  ملوف تحقيو  وتوج  وزير األمن الدايلي يتسحا  

 فوري بن ر صور قاد   سرا يليين وهم يرتدون زيا نازيا  متتبرا  لك تجاوزا لي  أحمر وي  أسود 
ودعووووا أهرونوووووفيتس سوووول ا  ت بيوووو  القووووانون السووووتنفاد الوسووووا ل المتاحووووة كافووووة للك ووووف عوووون الجنووووا  

وتاب  القول ون كر جيدا  لض أين قاد  بالمااي عمليا  التحوريض  المتور ين ب  ا والتمل الي يرو 
من ه ا القبيل وعلينا التحرك بسرعة  لقاء القبض علض الجنا  ومحاكمت مو  وبو لك كوان أهرونووفيتس 
يلموو  لتمليووة التحووريض علووض ر وويل الوووزراء ا سوورا يلي اسووح  رابووين الوو ي ن وور  صووورت بلبووال نووازي 

   2660ن الثاني/ ديسمبر من عام قبيل اشتيال  في ت ري
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قووال ريفلووين أموول أن ي وواب الكراهيووة والتنووف الموجوو  نحووو مجموعووا  كثيوور  فووي  سوورا يل ي وودد الحيووا  
الم وووتركة فووووي الدولوووة  وتوووواب  القووووول ولسووو  وحوووودي الووو ي يحموووول هوووو ا ال وووتور فكوووول مووون يسووووم  هوووو ت 

نيين ويساريين  ف ؤالء هدف لس ام المالحظا  يستبد ب م القل  متدينين وعلمانيين علض حد سواء يمي
السووّم هوو ت و  ودعووا ريفلووين أعاوواء الكنيسوو   لووض عوودم السووكو  علووض هوو ا التحووريض  م ووددا علووض أن 

 الصم  ي ير جدا 
 2/12/2114القدس العربي، لندن، 

 
 مدرسة إسرائيلية تعاقب طالًبا لفضحه رسالة عنصرية 

يلي أن  حدى المدارل الثانويوة فوي مدينوة عسوقالن كامل  براهيم: ك ف تقرير  سرا  -القدل المحتلة 
فاوول  تجاهول رسووالة عنصورية بتوث ب ووا أحود المووربين  لوض ال ووالب   44المحتلوة دايول أرااووي عوام 

وبحسووب التقريوور الوو ي ن وورت  صووحيفة وهووآرتلو فوو ن ال الووب الوو ي ك ووف الرسووالة هووو الوو ي تتوورض 
 لض  الب  جاء في ا: ومن الم م أن نت كر  في للتقاب بداًل من المربي  وجاء أن المربي بتث رسالة 

هوو ت األيووام  أن هنوواك عرًبووا جيوودون وهووم موجووودون هنوواو  وأرفوو  موو  الرسووالة صووور  لمقبوور   سووالمية  
 األمر ال ي دف  عدًدا من ال الب  لض توجي  انتقادا  للمربي 

بين أن االعت ار جاء بتد وتدعي وزار  المتارف وبلدية عسقالن أن المربي قد اعت ر لل الب  ولكن ت
 الك ف عن  لك في وسا ل ا عالم 

 2/12/2114الرأي، عّمان، 
 
 قراقع: بدأنا ترتيبات عقد مؤتمر دولي عن األسرى المرضى 

فادي أبو ستدى: أعلن عيسض قراق   ر يل هي ة  ؤون األسرى والمحررين  عن ان ال   –رام هللا 
م  المؤسسا  والجمتيا  الحقوقية كافة  لتقد مؤتمر دولي التحايرا  المحلية والدولية  بالتتاون 

 حول األسرى المراض وظروف م الصحية في سجون االحتالل 
  و لك علض «أوقفوا الجرا م ال بية بح  أسرانا»وك ف قراق  عن اسم المؤتمر  ال ي سيحمل عنوان 

أجسادهم  مت مًا  اوء ي ور  الوا  الصحي ل سرى  وتفاقم األمراض الصتبة والمزمنة في
مصلحة السجون وأ باءها بممارسة ا همال ال بي والتقصير المتتمد  في تقديم التالجا  الالزمة 
ل سرى  كما ات م حكومة االحتالل باالست تار والالمباال   في التتا ي م  الحاال  المراية في 

ثار  ه ا الملف بقو   ودعو »السجون  وقال قراق   كافة الج ا  الحقوقية والدولية  نحن  زاء تحرك وا 
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ومؤسسا  حقو  ا نسان واألمم المتحد  لتحمل مسؤوليات ا القانونية واأليالقية  تجات ما يجري بح  
 « أسرانا المراض في السجون

 2/12/2114القدس العربي، 
 
 مقدسيين 7مواطنا بينهم  12هدم منزل بالعيسوية ومستوطن يعتدي على سائق مقدسي واعتقال  

وفا: أصيب سا   سيار  أجر  مقدسي  بتد ظ ر امل  اثر اعتداء  –الحيا  الجديد   -محافظا  
مستو ن علي  بر   بال،از المسيل للدموو قبل أن يلو  المتتدي بالفرار في من قة  ارو والملك 
جورجو بالقدل  وأفاد  مصادر عبرية بنقل السا   ال ي أصيب بجروح وصف  بال فيفة لتلقي 

ج المناسب في مست فض و تري  تصيد و بالقدل  فيما ادع   ر ة االحتالل في القدل في التال
 بيان ا أن ا تجري أعمال تم ي  بحثًا عن المتدي ال ي فر من المكان  

واعتقل  قوا  االحتالل من حي رال التامود ببلد  سلوان سا د ويزن ورامي نجدي وتم  االعتقاال  
 ل الموا نين في الحي يالل حملة مداهما  لمناز 

  أمل  ثالثة من عا لة المتتقل عمر  براهيم التباسي يالل جلسة «الناح ون»كما اعتقل  قوا  
 ا سرا يلية بالقدل المحتلة « المركزية»محاكمة ل  في المحكمة 

كما  رع  جرافا  تابتة لبلدية االحتالل في القدل  أمل  بتدمير وهدم مبنض سكني من  اب  
 ي بلد  التيسوية وس  القدل المحتلة ب ريتة البناء دون ترييع واحد ف

متر مرب    200وقال   ود عيان أن المبنض يتود للموا ن اسح  مص فض حمدان  وتبلل مساحت  
علما أن عملية ال دم جر  وصاحب المنزل متتقل بسجون االحتالل علض يلفية عدم قدرت  دف  

 ميالفا  بناء عالية للبلدية 
  قو  كبير  من جنود و ر ة االحتالل الياصة ارب  من  ساعا  صباح أمل  وقا عسكريا وكان

 محكما علض البلد  قبل أن تقتحم ا وتحاصر من قة ال دم 
ه ام بزار  أن قوا  االحتالل اقتحم  قرية « دير عمار وبيتللو وجمالة»وقال ر يل بلدية االتحاد 

وأ ار  لض أن وحدا  من جيس االحتالل اعتل  منازل عدد دير عمار وبيتللو شرب رام هللا فجرا  
من الموا نين في القرية ونصب  حواجز تفتيس علض مدايل ا  وفي جنين اعتقل  قوا  االحتالل 

 االثنين   البا جامتيا من مييم جنين علض حاجز عسكري مفاجئ جنوب المحافظة 
لموا ن عماد الدين عصافر  بتد مداهمت ا وفي اليليل اعتقل  قوا  االحتالل من بلد  بي  كاحل ا

لبلد  بي  كاحل ونصب  حاجزا علض جسر حلحول وقام  بتوقيف الموا نين ودقق  في ب اقات م 
 ال يصية  وفي نابلل اعتقل   ر ة االحتالل االثنين   ابا بالقرب من حاجز زعتر  جنوب نابلل 
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ل   ابا بالقرب من حاجز زعتر   وان قوا     ن  ر ة االحتالل اعتق«وفا»وقال  مصادر أمنية لو 
االحتالل أبل،  االرتبا  الفلس يني باعتقال  وان  تم اب  سكين بحوزت   وايت ف  قوا   سرا يلية 

 عاما( من من قة الجبل ال مالي  24ياصة أمل ال اب تامر فارو   رف )
 2/12/2114الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ورين الصحافيين كدروع بشريةقوات االحتالل تستخدم المص 

' أن قوا  جيس االحتالل ا سرا يلي عاد  مؤيًرا 44رامي حيدر: أكد صحافيون لموق  'عرب 
النت اك أبس  مبادس حقو  ا نسان واستتمال أسلوب واي  من أساليب ا المتتاد   وهو استيدام 

ليتلقض المصورون الحجار   المصورين الصحافيين كدروو ب رية تحول ما بين م وبين المتظاهرين 
 وكل ما يستيدم  ال بان الفلس ينيون في المواج ا   بداًل عن م 

وتيتلف  ريقة التمترل يلف المصورين  فتار  يقف الجندي يلف المصور دون  رشام  أو المل 
ب   وا  ا ما تحرك المصور يتحرك الجندي يلف  كظل   وتار  يثب  الجندي المصور أمام  ليتلقض 

 ربا  بداًل عن  شير بب  بالقوانين واألعراف الدولية ودون أدني  ر   نسانية الا
 ويالل األسبوعين األييرين  أصيب مصوران صحافيان جراء استيدام ما كدروو ب رية  

 1/12/2114، 48عرب 
 
 بيان منسوب لتنظيم "داعش" يتوعد ُكتابًا وشعراء في غزة 

لتنظيم الدولة وداعسو عددا من ال تراء والكتاب في شز   القدل دو  كوم: ح ر بيان منسوب -شز  
من وت اول م علض الدين ا سالمي والمسال بال ا  ا ل ية والتقيد  ا سالميةو  حسب الوصف  
وجاء في البيان: ونح رهم من أقوال م الفاسقة وأفتال الزندقة التي يقومون ب ا  ونت ض المرتدين فتر  

وفسق م والديول في الدين ا سالمي من جديدو  وأ ار البيان ال ي تناقلت   أيام للتود  عن ردت م 3
والية شز  ستقوم بت بي  حد الرد  اد كل مرتد -وسا ل التواصل االجتماعي  أن والدولة ا سالمية

 أفاكو  
 وكان بيان بير للتنظيم تم تداول  أمل  الب النساء في شز  االلتزام بالزي ال رعي 

ض النا   باسم وزار  الدايلية في شز   ياد البزم أي وجود لتنظيم وداعسو في الق او  من ج ت   نف
متتبرا أن ا وال تتدو كون ا نزوا   بابية وم،امر  من بتض ال باب قد تحمل فكرا متيناو  وأكد أن 

 كل ص،ير  وكبير   ه ت القاية شير مقلقة   القا  وأن األج ز  األمنية تتاب  مثل ه ت القاايا في
 1/12/2114القدس، القدس، 
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 أصحاب البيوت المدمرة في غزة يعتصمون أمام مقر "األونروا" احتجاجًا على تأخر اإلعمار 

فايز أبو عون: أكد أصحاب البيو  المدمر  أن  من أجل السماح ب ديال نحو ألفي  ن من مواد 
سالم ا سرا يلي في األيام التي يمفت  في ا المتبر  البناء يوميًا  لض ق او شز  من يالل متبر كرم أبو

ألف وحد  سكنية دمر  ب كل كلي   20ألف وحد  سكنية ب كل كلي وجز ي  بين م  220لبناء 
 يتني أن  يحتاج لثالثة أعوام ونصف  ديال مواد ا عمار فق  

تنسجم م  الحاجة  وأعلنوا رفا م واستنكارهم لما تسمض ي ة سيري و لك كون ا تحمل بنودًا ال
ا نسانية لسكان الق او  محملين األمم المتحد  المسؤولية المبا ر  عن كل ما يترتب علض ه ت 

 الي ة والتي تتمل علض تايير أمد ا عمار ومفاقمة متانا  النال 
جاء  لك يالل اعتصام نظمت  هي ة  عاد  ا عمار  أمل   ارك في  ع را  الموا نين من 

المدمر  أمام مقر وكالة شوث وت ،يل الالج ين الفلس ينيين )أونروا( ب،ز   احتجاجًا  أصحاب البيو 
علض تاير  عاد  ا عمار  ورفاًا لي ة المبتوث األممي روبر  سيري   ارك في  عدد كبير من 

 النساء واأل فال 
زمة بالقيام وأكد المنظمون في مؤتمر صحافي نظموت يالل االعتصام أن وكالة ال،وث الدولية ممل

بدورها القانوني وا نساني الجاد  والتمل بسرعة علض تيفيف متانا  السكان المدنيين وليل الم اركة 
 في مؤامر  حصار الق اوو 

 220يم كر أن قوا  االحتالل ا سرا يلي كان  دمر  يالل التدوان األيير علض الق او أكثر من 
 ألف وحد  سكنية دمر  ب كل كلي  20ألف وحد  سكنية ب كل كلي وجز ي  بين م 

 2/12/2114األيام، رام هللا، 
 
 وقتًا في الحرم اإلبراهيمي الشهر الماضي 50االحتالل يمنع رفع األذان  

واأليامو: منت  قوا  االحتالل رف  األ ان في الحرم ا براهيمي ال ريف بمدينة اليليل   -رام هللا 
 وقتًا للصال  يالل ال  ر المااي  00
كد  وزار  األوقاف وال ؤون الدينية  في بيان صدر عن ا أمل  أن ه ت السياسة تنت ج ا سل ا  وأ

االحتالل ب كل متواصل  للتايي  علض المسلمين ومنت م من أداء صلوات م بالمسجد ال ريف   لض 
مسجد جانب ا جراءا  التسكرية الم دد  علض المدايل وال ر  الر يسة المؤدية  لي   وا شالق ا لل

بالكامل لتد  أيام في ال  ر  ومواصلت ا تدنيل باحات  وأركان  وتكرار اقتحام ا لمن قة ا سحاقية 
 ب كل متكرر 
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وأ ار   لض أن قوا  االحتالل تيا  المصلين لتمليا  االبتزاز والتفتيس علض البوابا  ا لكترونية 
ديمة من مدينة اليليل  وتواصل ماايقت ا والحواجز التسكرية المؤدية للمسجد ا براهيمي والبلد  الق

ل م داعية الموا نين بارور  التواجد الكبير والمراب ة في  كل الوق  لتفوي  الفرصة علض االحتالل 
 وأ رع  التنفي ية 

 2/12/2114األيام، رام هللا، 
 
 "إسرائيل" تتعمد إفقار أهل القدس وتحويل المدينة ألحياء من الصفيح 

عواود : تفيد مصادر  سرا يلية أن االحتالل يتتمد  فقار المقدسيين وتحويل القدل ودي   –الناصر  
هبة أهالي ا األيير  نوعا « هآرتل»لمدن صفي  ب،ية تقليع عددهم بدواف  سياسية  وتتتبر صحيفة 

 من انتفااة الفقراء 
أن ي كك في أن  عاما من االحتالل والام ال يمكن ألحد 00وقال متد التحقي  نير حسون ان  بتد 

سكان القدل المحتلة يتي ون في أدنض سلم المستويا  االجتماعية واالقتصادية  ويرب  بين واق  
من سكان ا دون ي   %20الفقر وبين موجة التنف التي اندلت  في القدل ال رقية التي يتيس 

 الفقر 
ر  في القدل ال رقية أن متوس  ديل ال يع في أسر  فقي« متا»ويستدل من تقرير منظمة التمال 

دوالر(  مقابل متوس  ديل الفقير في الجانب ال،ربي  300 يكل   ريا ) 2.420يصل  لض حوالي 
 يكل   ريا  وتتترف الصحيفة بدور التمييز التنصري ال ي يتاني  سكان  2.420من المدينة 

 القدل ال رقية في كل جانب تقريبا مقارنة م  ال   ال،ربي من المدينة 
جانب الوا  القانوني  ينتكل التمييز المؤسسي في القدل المحتلة  أياا  في قاايا التتليم   لض 

والتي ي  المدني  والبنية التحتية  وحرية التنقل والصرف الصحي وحق م في الماء وه ا ما توثق  
 منظما  حقوقية  سرا يلية أياا  وعلض سبيل المثال  ي ير التقرير ال ي أعدت  جمتية حقو 
الموا ن من  عامين ونصف  لض حدوث ان يار اقتصادي حقيقي في  رقي المدينة يالل التقد 

  فيالل تلك السنوا   ارتفت  نسبة الفقر بين سكان القدل 2022و 2002الممتد بين عامي 
 مقارنة بالنسب المتروفة اليوم  %20المحتلة بنحو 

كبير  جراء الجدار  وتواج  المست فيا   كما يتاني الج از الصحي في القدل ال رقية من مصاعب
الفلس ينية الثالثة الفاعلة في القدل ال رقية  أزمة اقتصادية  ديد   ت دد باستمرارية عمل ا  بسبب 
عدم وصول المراض من الافة ال،ربية  أما السبب الثاني لالن يار االقتصادي  حسب تقرير 

 الجمتية  فيرج   لض االكتظاظ السكاني 
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قابل يتتامل النا قون بلسان اليمين ا سرا يلي  وعلض رأس م ر يل الحكومة بنيامين نتنياهو  في الم
م  سكان القدل ال رقية كايو  شير أ قاء  ويست،لون كل فرصة لت ديدهم بحرمان م من حقوق م  

فق  من التا ال  الفقير  في القدل ال رقية تحصل علض  %0.20أن « متا»ويستدل من تقرير 
 في منا   أيرى دايل  سرا يل   %6.22صا  امان الديل  مقابل ميص

 2/12/2114القدس العربي، 
 
 ارتفاع أسعار اإلسمنت يثقل كاهل الغزيين 

شز  و نيللي المصري: ال تزال أستار ا سمن  تؤر  ال،زيين فرشم ديول ه ت الماد  الق او بكميا  
اتاف مااعفة عن الستر ال ي حددت  وزار   حيحة   ال أن بتض التجار يحتكرون  ويبيتون  با

 االقتصاد 
وقال وكيل وزار  األ ،ال التامة وا سكان الفلس ينية ناجي سرحان  ن وعدم توالي ن ر أسماء 
المتاررين المستفيدين من كوبون ا سمن  يالل األيام األيير  كان  لتدم توفر ا سمن  بميازن 

ا  أن لدى الوزار  ك فًا باسماء أربتة بالف متارر الموردين في محافظا  ق او شز و  وأو 
مستفيد من كوبون ا سمن   لكن الوزار  تتريث قلياًل في ن رها حتض تتوفر كمية ا سمن  التي تم 

  دراج ا امن الك وفا  التا د  من ال ؤون المدنية بتد موافقة االحتالل علي ا 
تض اللحظة وهي بانتظار وصول ا سمن  للموردين ولف   لض أن الوزار  قام  بن ر ألفي اسم فق  ح

لن ر أربتة بالف اسم  ووفقًا لتصري  ساب  للوزار  ف ن ا ستقوم بن ر ألفي اسم كل يوم للمستفيدين 
 من كبونة ا سمن  

ألف اسم لل ؤون المدنية التي بدورها أرسلت م  24وأ ار سرحان  لض أن الوزار  أرسل  نحو 
وال ي واف  علض ستة بالف علض مدار األيام األيير  لكن كمية ا سمن  لنحو  لالحتالل ا سرا يلي

 أربتة بالف اسم لم ترسل حتض ارن 
 2/12/2114البيان، دبي، 

 
 أهالي غزة يواجهون شتاًء قاسيًا بين األنقاض 

القدل دو  كوم: من  التدوان علض شز  في   ري تموز وبب ال ي است  د يالل  ما يربو  -شز  
 سرا يليا لم يتحق  تقدم ي كر  عاد  بناء الق او ال ي حل ب   20فلس يني وقتل  2200لض ع

 الدمار م  أن المانحين تت دوا بتقديم يمسة مليارا  دوالر 
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وتفرض  سرا يل رقابة صارمة علض استيراد مواد البناء والمتدا   لض شز  بدعوى أن ا   ا لم تفتل 
ء األنفا  التي يستيدم ا مقاتلو حمال ال ين يسي رون علض الق او  لك فقد تستيدم في  عاد  بنا

 في تنفي  هجما  
ويقول مسؤولون فلس ينيون ومنتقدون للسياسة ا سرا يلية   ن ه ا جتل من المستحيل  عاد  البناء 

مليون نسمة في مالجئ مؤقتة وبالفا يواج ون  2.4ألفا من سكان الق او البالل عددهم  40تاركا 
  تاء القاسي في أنقاض ال تصل  للسكنض ال

وقال  ساري با ي المؤسسة الم اركة لمنظمة جي ا ا سرا يلية التي تراقب حركة الباا    لض شز   
  ن  ال يصل  لض الق او سوى جزء ا يل من ا سمن  الم لوب لتلبية االحتياجا   

قول الحساينة   ن ق او شز  يحتاج  لض وقال مفيد الحساينة: وأنا أتتل وزير  سكان في التالمو  وي
 ن من ا سمن  يوميا لتلبية االحتياجا   وقال   ن النظام الجديد ال ي أن ئ بالتتاون م   4000

 ن علض أقصض تقدير   2000األمم المتحد  امتثاال للم الب ا سرا يلية ال يسم   ال بديول 
ة الوفا  مقرهم في ق او شز  ال في وهو واحد من أربتة أعااء في حكوم-وأااف الحساينة 

 عاما  30 ن  ب  ا المتدل ف ن  عاد  البناء ستست،ر  أكثر من  -الافة ال،ربية
ألف مبنض مدمر تدميرا جز يا   00ألف مبنض مدمر تدميرا كامال  ونحو  24وقال الحساينة: ولدينا 

ير  النمو السكاني  وارن بتد ألف  قة سكنية سنويا لمسا 20وشز  قبل الحرب كان  تحتاج  لض نحو 
 ألف  قة سكنية جديد و  200الحرب تحتاج شز   لض 

صالح ال ر  والجسور وشيرها  وفيما يتتل  ب زالة جبال من الح ام واألنقاض وا عاد  بناء المنازل وا 
 من مراف  البنية التحتية المدمر  ف ن  لم يتحق   يء 

شيرها من المتدا   لض شز   وقد أبق  مصر  لض حد وتكمن أكبر صتوبة في  ديال مواد البناء و 
كبير حدودها م  شز  م،لقة  ول لك ف ن الباا   يجب نقل ا من  سرا يل التي لدي ا متبران أحدهما 

 للباا   وارير ل فراد 
 1/12/2114القدس، القدس، 

 
 آثار غّزة تحت الحصار وقسوة الطقس 

تالم  وهي المدينة التي   د  حقبًا تارييية قديمة  بدءًا شز : من المتروف أن شّز  من أقدم مدن ال
من الكنتانيين وانت اًء بالتثمانيين  م   لك  ف،ز  اليوم عاجز  عن حفظ ما بقي من بثارها التي 
تتاني عوامل التترية  وتداعيا  المنيفاا  الجوية  وال تجد من ي تم ب  ا التراث ا نساني ويمنح  

 االهتمام الال   
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ينما يؤّكد متيصصون أن المباني األثرّية في الق او تحي  ب ا األي ار جّراء صتوبة ترميم ا وب
في وزار  السياحة  هيام البي ار  « الدراسا  واألبحاث»بسبب الحصار ووقّلة التمويلو  ترى مسؤولة 

ية  ال يزال الي ر ال ي يت دد البلد  القديمة في شز  التي تحوي أكبر عدد من البيو  األثر »أّن 
عامًا وينقص ا التمويل  200هناك عدد من المنازل يزيد عمرها علض »  وتتاب  حديث ا: «قا ماً 

 عاد  الترميم  ألن ا تحتاج وسا ل ياّصة تتيدها  لض  كل ا القديم ال ي يرج   لض الحقبتين 
 « المملوكّية والتثمانية

 رً   وتصّدو ع رون بيتًا أيرى  فيما يح ر أما الحرب األيير   فاار  بيمسة مبان  أثرّية مبا
 « المتيصصون من ترك ه ت المنازل لمصيرها  أي االن يار

 نقا  التراث  أن عملية ا عمار الياصة بآالف التا ال  في « السياحة»وما يصتب التمل بمنا د  
لض أكثر من شز  لم تسر بتد وف  الي   المواوعة  وارن ياتي فصل ال تاء ليزيد ال ين بلة ع

مساجد  والباقي كنا ل وأسوا  وقصور وأسب ة  4بيتًا  و 64مكونة من »مبنض أثريًا   242
 « ومدارل أثرية

وتام البلد  القديمة في شز  أحياًء سكنية مكتظة )الزيتون  وال جاعّية  والتفاح( اا ر بتض 
أليرى يق ن ا أشنياء ورثوها عن فقرا  ا  لض السكن في بيو  أثرية تتود  لض التصر التثماني  فيما ا

 أجدادهم أو ا تروها باستار كبير  
 2/12/2114األخبار، بيروت، 

 
 2016-2014رام هللا: اعتماد الخطة االستراتيجية لقطاع العدالة  

-2024ووفاو: اعتمد  مجموعة عمل ق او التدالة  الي ة االستراتيجية لق او التدالة  -رام هللا 
تماد ت كيل لجنة متابتة وتقييم لقيال  نجاز الي ة و رو  مرجتية جديد     اافة  لض اع2026

لتفتيل عمل الي ة االستراتيجية  و لك يالل اجتماو مجموعة عمل ق او التدالة  ال ي عقد في 
رام هللا  أمل  و ارك في  رؤساء ق او التدالة الفلس ينية والمؤسسا  األجنبية المانحة لق او 

  2020عرض أولويا  كل مؤسسة في الي   التنفي ية لتام التدالة  حيث تم 
وترأل االجتماو عن الجانب الفلس يني الر يل الدوري لمجموعة عمل ق او التدالة  النا ب التام 

 القااي عبد ال،ني التويوي وعن جانب المانحين ممثل هولندا لدى فلس ين بيتر موليمر 
 2/12/2114األيام، رام هللا، 
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 يومين للعالقين تغلق معبر رفح بعد فتحه المصريةالسلطات  
أفاد  مصادر محلية بان السل ا  المصرية أعاد  مساء اليوم االثنين   شال  متبر رف  البري 

مسافًرا  004حتض   تار بير بتد فتح  استثنا يا لمد  يومين في اتجات واحد  ووفقًا للمصادر  ف ن 
 من م ار القاهر  الدولي  ومرحاًل  202وصلوا المتبر من بين م و

وفتح  السل ا  المصرية المتبر صباح أمل للتالقين فق  وحتض مساء اليوم ]االثنين[  دون أن 
 تسم  ألي حالة بم،ادر  ق او شز  

 1/12/2114فلسطين أون الين، 
 
 وزير األوقاف: أبواب األردن ليست منخفضة ألي قرارات تريد "إسرائيل" أن تمررها على حسابنا 

السووبيل: قووال وزيوور األوقوواف وال ووؤون والمقدسووا  هايوول داوود لووو األنااووول  ن و قووانون ي وديووة الدولووة 
الو ي تحواول السول ا  الصو يونية تمريورت قوانون عنصووري تميوزي يودل علوض تيلوف الدولوة وعنصووريت ا 

تجاه وا وأن ا ال زال  تنظر باف  اي  لمثل ه ا المسوا ل  وعلوض المجتمو  الودولي اتيوا  موقوف قووي 
وهي ما تزال تقوم علض أسل عنصرية تجاوزها الزمن  وتدلل علض نواياها التدوانية وأن ا ال يمكن أن 
تفكر بالسالمو  وحول أثر القرار في حال تم تمريورت مون الكنيسو  )البرلموان( ا سورا يلي( علوض األردن 

اوووفاءت مزيووودًا مووون حموووال  الت جيووور  لوووض  ووور  الن ووور  أكووود الووووزير داوود  أن وأبوووواب األردن ليسووو  وا 
 منيفاة ألية قرارا  تريد  سرا يل أن تمررها علض حسابناو 

 2/12/2114السبيل، األردن، 
 
 النائب الرواشدة: قانون "يهودية إسرائيل" قد يؤدي إلى حمالت تهجير جديدة للفلسطينيين 

ول  ن و قوانون ي وديوة السبيل: قال النا ب مص فض الروا د  وهوو النقيوب السواب  للمتلموين لوو األنااو
 الدولة ال ي تحاول و سرا يلو تمريرت ي كل ي را علض األردنو 

وأااف أن والي ر علض بالدت يتمثل بمزيود مون حموال  اللجووء    أن قيوام دولوة  سورا يل المصو نتة 
علض أسوال دينوي يتنوي رفوض أي جونل وديون أيور  وهو ا يمكون أن يوؤدي ربموا  لوض حموال  ت جيور 

يووووة الميتلفووووةو  وتوووواب  ونحوووون سوووونقف بحووووزم اوووود أي قوووورار يمكوووون أن ي وووودد بلوووودنا ودولتنووووا للوووودول الترب
 وسنرفا   متتبرًا أن  يمكن التصدي ل ك ا قرار بموقف عربي موحد وحازمو 

 2/12/2114السبيل، األردن، 
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سبانيا إلى دعم قيام الدولة الفلسطينية   نواب أردنيون يدعون السويد وا 
اب الم نووودل يليووول ع يوووة والووودكتور عسووواف ال ووووبكي وسووومير عوووويل وعلوووي بتووورا: زار النوووو  –عموووان 

سبانيا المتتمدين لدى المملكة كال علض حد    السنيد أمل االثنين سفيري السويد وا 
و وووكر النوووواب السوووفير السوووويدي علوووض موقوووف حكوموووة وبرلموووان السوووويد فوووي االعتوووراف بدولوووة فلسووو ين 

 علض موقف برلمان بالدت في ه ا ال ان  ال قيقة كما قدموا ال كر للسفير ا سباني
سبانيا من يالل السفيرين  لض استثمار نفو هما في االتحاد األوروبي لدعم قيام  ودعا النواب السويد وا 
عاد  الحقو  الم،تصبة  لض أصحاب ا ال رعيين وأن واء أيور احوتالل ي و دت التوالم  الدولة الفلس ينية وا 

   من  ع را  السنين وتحقي  التدالة ل تب م رد عن أرا
 2/12/2114الرأي، عّمان، 

 
 نّواب أردنيون يعتصمون أمام البرلمان رفضًا التفاقية استيراد الغاز من "إسرائيل" 

واليليلو: انام نّواب أردنيون  لض وقفة احتجاجية قادهوا نا و ون أموام مقور البرلموان  أمول  -عّمان 
 سوورا يلو المزموو  توقيت ووا قريبووًا  فووي وقوو  يتتووزم أعاوواء االثنووين  رفاووًا التفاقيووة اسووتيراد ال،وواز موون و
سوووؤااًل  فاووواًل عووون اسوووتجوابين حيوووال قووووانين وقاوووايا  23البرلموووان مواج وووة الحكوموووة بردودهوووا علوووض 

ميتلفة  و لك يالل جلسة اليوم الثالثاء  وأكد النا ب جمال قمو  ر يل لجنة ال اقوة بالبرلموان يوالل 
قابيين وممثلين عن حركا   بابية في االعتصام  أن الحكوموة تتحمول م اركت  ع را  الحزبيين والن

مسؤولية الماي في توقي  االتفاقية من عدم   الفتًا  لوض توجو  البرلموان للوقووف اود االتفاقيوة وعودم 
 عاوًا  24تمريرها بناء علض م كر  ام  

 22/12/2114الخليج، الشارقة، 
 
 شتاء لطالب مدرسة بالقطاع" يوزع كسوة 33المستشفى الميداني "غزة  

و أموول كسووو  ال ووتاء علووض 33بتوورا: وزعوو  قيوواد  المست ووفض الميووداني التسووكري األردنووي وشووز   –شووز  
 عدد من  الب مدرسة فا مة بن  أسد في شز  

و وووارك فوووي التوزيووو  قا ووود المست وووفض التقيووود الوووركن شوووازي السووورحان  وموووديرها التقيووود ال بيوووب ي وووار 
 لل  دار  الجمتية الو نية للت وير والتنمية )نماء( الدكتور منير البرس حدادين بحاور ر يل مج

وقوووال السووورحان  ن التوزيووو  يووواتي فوووي   وووار المسووواعدا  ا شاثيوووة وا نسوووانية المتواصووولة التوووي تسووويرها 
ال ي ة الييرية األردنية ال ا مية  لوض أهلنوا ب،وز  بموا ييفوف مون توداعيا  الواقو  الصوتب عون م  ورسوم 



 
 
 
 

           37ص                                     3416 العدد:    2/12/2114 الثالثاء التاريخ:

امة علض وجوت األ فال  وتاكيدا علوض التواصول مو  أهوالي الق واو مون يوالل تلمول احتياجوات م االبتس
 وتقديم كل ما يمكن ل م 

 2/12/2114الغد، عّمان، 
 
 مفتي صيدا: األخوة بـ"عين الحلوة" يتعاونون مع كل القوى السياسية بصيدا على األمن واالستقرار 

ايت ا ال يي سليم سوسان في مكتبو  فوي دار ا فتواء وفودًا المستقبل: استقبل مفتي صيدا وأق –صيدا 
من اللجنة األمنية الفلس ينية التليا في   ار جولة تقوم ب ا علض فاعليا  المدينة لوات ا في صور  
الموقف الفلس يني في لبنان لج ة الحرع علض امن واستقرار المييموا  والجووار ورفوض اسوتيدام ا 

السوت داف األمون اللبنواني  فوي ظول موا توردد أييورا عون لجووء م لووبين  لوض  من أي كان مقرًا أو مموراً 
 عين الحلو   

وأكود المفتوي سوسووان وان عوين الحلوو  لوون يكوون بي وة حااوونة ألي  ورف أو فورد أو ج ووة يارجوة عوون 
القانون وعن النظام  ولن يكون ماوى لل اربين من القانون  واأليو  في عين الحلو  يتتاونون مو  كول 

قوووى السياسووية فووي مدينووة صوويدا علووض األموون واالسووتقرار ونبوو  الفووتن الم هبيووة أو ال ا فيووة وعلووض عوودم ال
الديول فوي تناقاوا  الواو  السياسوي فوي لبنوانو  وقوال: وهوم حريصوون علوض قاويت م ونحون مت وم 
حريصوووون علوووض عوووودت م وعلوووض القووودل وفلسووو ين  وهووو ا التكامووول الج،رافوووي لووون يكوووون بي وووة حااووونة 

بوول سوونتمل جميتووًا موون اجوول قيووام الدولووة القويووة التادلووة بالتتوواون موو  كوول مؤسسووا  ال وورعية  لارهوواب
 والقانونيةو 

 2/12/2114المستقبل، بيروت، 
 
 بسام حمود: مخيم عين الحلوة أثبت أنه حريص على أمن واستقرار مدينة صيدا 

وب بسوام حموود  بحاوور المستقبل: استقبل المسؤول السياسي للجماعوة ا سوالمية فوي الجنو –صيدا 
حسن ال مال ومحمد الزعتري وفدًا من اللجنة األمنية الفلس ينية التليا  وكان تاكيد م ترك علض ان 
مييم عين الحلو  لن يكون عامل أيالل بامن الجووار وان يوتم متالجوة القاوايا التالقوة ب ودوء وحكموة 

 وبالتنسي  م  الدولة اللبنانية 
يني فووي لبنووان وفووي ميوويم عووين الحلووو  ب ووكل يوواع  اثبوو  موون يووالل وقووال حمووود: ال ووتب الفلسوو 

ممارسوووات  اليوميوووة  ولووويل فقووو  مووون يوووالل البيانوووا  والكوووالم  انووو  اووونين بووواألمن دايووول الميووويم وانووو  
حريع علض أفال التالقوا  بوين الميويم وصويدا والميويم والجووار وحتوض علوض عالقوة دا موة وممتواز  

اللبناني ال ي نحرع جميتا كقوى سياسية وكقووى رسومية وأمنيوة ووااحة وصريحة م  قياد  الجيس 
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لبنانيووة وفلسوو ينية علووض االسووتقرار فووي المن قووة وعلووض المحافظووة علووض هوو ا ال وودوء النسووبي الم لوووب 
 فااًل عن رفض الفتنة واي  كل من التحارب الموجود في المن قة 

 2/12/2114المستقبل، بيروت، 
 
 الصهاينة والفرس وجهان لعملة واحدةحركة "الناصريين األحرار":  

رأى ر يل مجلل قياد  حركة والناصريين األحورارو زيواد التجووز أن والصو اينة والفورل وج وان لتملوة 
جراموووًا بموا ني ووواو  مووو كرًا بوووان واألحوووواز  واحووود   وكالهموووا اشتصوووب أرااوووي عربيوووة  وأمتووون تنكوووياًل وا 

 حدًا ينادي بتحريرها  علض الرشم من عراقة تاريي او التربية احتل ا الفرل من  أمد  ويل  ولم تجد أ
وقال في ندو  سياسية تح  عنوان وكي ال ننسض أرااينا التربية المحتلةو  في حاور كوادر الحركة 
في بيورو  أمول: ول سوف ال وديد   ن األرااوي التربيوة المحتلوة كواد  أن تصوب  فوي  وي النسويان  

 التربية ما زال يمتن في اشتصاب  لحقوقنا ال بيتيةو   ألن التدو ال ي ايتار احتالل أرانا
 2/12/2114المستقبل، بيروت، 

 
 الفلسطينية هي المتضرر األكبر من األحداث التي تشهدها الساحة العربية القضيةاألسد:  

سانا: اعتبر الر يل السوري ب ار األسد  أمل  أن القاية الفلس ينية هي المتارر األكبر من 
 تي ت  دها الساحة التربية من  سنوا  األحداث ال

والتقض األسد  في دم    أعااء األمانة التامة التحاد الجاليا  الفلس ينية في أوروبا بر اسة ر يل 
األمانة التامة رااي ال تيبي  ال ين ايتتموا أمل األول أعمال مؤتمرهم التام بدار األسد للثقافة 

 والفنون في التاصمة السورية 
ايتيار األمانة التامة دم   لتكون مقر انتقاد مؤتمرها التام  بالرشم من الظروف »سد أن وأكد األ

التي تمّر ب ا سوريا والمن قة  يحمل في  يات  التديد من الماامين  أهم ا تقدير الفلس ينيين 
ر لمواقف سوريا ودورها المحوري في دعم القاية الفلس ينية  وي ير من ناحية أيرى  لض استمرا

  م يرًا  لض أن «ال تب السوري بالوقوف  لض جانب ال تب الفلس يني م ما كان  التحديا 
المتارر األكبر من األحداث التي ت  دها الساحة التربية من  عد  سنوا  هو القاية »

 « الفلس ينية
تربية  الدور الريادي التحاد الجاليا  الفلس ينية في أوروبا ب رح القاايا ال»و دد األسد علض 

دعم سوريا لمثل ه ت االتحادا  »  مؤكدًا «وميا ر السياسا  ال،ربية علض المن قة والتالم
 « والتجّمتا   التي تتبر عن وجدان ال ارو الفلس يني والتربي المتمسك بحقوق  التادلة
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قون الفلس ينيين سيب»عن أعااء األمانة ت ديدهم علض أن « سانا» -ونقل  وكالة األنباء السورية 
الحرب التي يواج  ا »واعتبروا أن «  أوفياء لسوريا  التي قّدم  الكثير من التاحيا  لدعم قايت م

ال تب الفلس يني يدعم سوريا  »  مؤكدين أن «ال تب السوري هي بسبب مواقف  القومية والتروبية
 « وهو يرى في صمودها انتصارًا للقاية الفلس ينية والحقو  التربية

 2/12/2114وت، السفير، بير 
 
 "هآرتس": خط طيران سري بين "إسرائيل" ودولة خليجية 

حدى دول 44عرب  : ك ف  وسا ل  عالم  سرا يلية عن وجود ي   يران سري بين  سرا يل وا 
 اليليل التربي  لم ت كرها 

وقال  صحيفة 'هآرتل'  ن ا أجر  فحصا حول  ا ر  أجنبية  وهد  في ال  ور األيير  في من قة 
بية في م ار 'بن شوريون' وتبين أن الحديث يدور عن ي   يران دا م بين م ار بن شوريون جان

حدى دول اليليل التربي   وا 
وأوا  التقرير أن الفحع اعتمد علض تحليل المتلوما  المتوفر  في مراكز متلوما  علض  بكة 

بين م ار 'بن شوريون'  ال ا ر  تقف في وس  ما يبدو أن  ي  رحال  ثاب »ا نترن   وبين أن أن 
 « ودولة يليجية

عالقة  سرا يل بدول اليليل هي قاية سياسية حساسة جدا     ال توجد »وأااف التقرير أن 
عالقا  ديبلوماسية رسمية ومتلنة م  تلك الدول  ل لك ال يوجد رحال   يران مبا ر  متبادلة  لكن 

ن ال ا ر  تن ل  من 'بن شوريون' وبتد أن التحليل التقني لمت يا  الرحال  الجوية ي ير  لض أ
تقاي عد  أيام في  حدى دول اليليل تتود  سرا يل  وبين الفحع أن ال ا ر  أجر  رحال  ب كل 

 « ثاب  بين 'بن شوريون' وتلك الدولة
وقال التقرير  ن ال ا ر  تابتة ل ركة  يران أجنبية ص،ير  مسجلة في دولة أجنبية  وال ركة تؤجر 

ا  و واقم ا لرجال أعمال في ق او األعمال  كما تقوم برحال  ياصة لصال   ركة ال ا ر 
 'لوف انزا' األلمانية و'سال' النرويجية و ركا  أيرى 

وأااف: يتا  من مت يا  ترييع ال ا ر  أن  بتد يومين من نقل ا  لض  ركة أجنبية ح   في 
 4رجال األعمال و اولتي اجتماعا  م   سرا يل للمر  األولض  وتحتوي ال ا ر  علض قسم ياع ب

 مقاعد في مقدمة ال ا ر  
وتابت : 'من شير الواا  من هي الج ة التي تستيدم ال ا ر  في رحال  من بن شوريون  لض 

 الدولة اليليجية  وا  ا ما كان  ج ة  سرا يلية  لكن ي  ال يران يتمل ب دوء وسرية 
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لسان  ركة ال يران األجنبية المالكة لل ا ر : ' وردا علض استفسار الصحيفة  قال  نا قة ب
المتلوما  التي ت لبون ا سرية ألن ا تيع زبونا ياصا  وعلينا الحفاظ علض سرية ل  ا ال يمكننا 

 ا فصاح عن متلوما ' 
 2/12/2114، 48عرب

 
 مشادة حادة بين وزيرة جزائرية رافضة للتطبيع ووزيرة فلسطينية مؤيدة له 

اليوم: انفجر  مواج ة كالمية ساينة قبل يومين اثناء جلسا  مؤتمر وزراء السياحة راي  -القاهر  
الترب ال ي انتقد في القاهر  بين وزير  السياحة الجزا رية السيد  نورية زرهوني والسيد  روال متايتة 

 وزير  السياحة الفلس ينية 
اد  بدأ  عندما اقترح الوزير القا م بم ام ان الم ” راي اليوم“  ود عيان تابتوا ه ت المواج ة قالوا لو 

وزير السياحة التراقي عادل ال ر اب عقد الدور  المقبلة لوزراء السياحة الترب في رام هللا تاامنا 
 م  ال تب الفلس يني تح  االحتالل 

با ا ت  شاا” دول الممانتة“وزير  السياحة الجزا رية السيد  زرهوني ال ي بقي  الوحيد  من منظومة 
من ه ا االقتراح  ووصف ا بان  يصب في مصلحة الت بي  وتساءل  عما ا ا كان الترب يم دون 

ا ا ارد  االعتراف ب سرا يل قولوا لنا بكل صراحة او مواربة  وا ا اردتم “لالعتراف ب سرا يل  وقال  
 ” الت بي  مت ا صارحونا

التراقي ال ي ا رب ا اقتراح  لتما ي  م   السياحة الفلس ينية روال متايتة انتصر  للوزير” وزير “
سياسة السل ة في رام هللا التي تحث الترب والمسلمين علض زيار  القدل المحتلة والصال  في 
المسجد االقصض  الوزير  الفلس ينية تصد  لوزير السياحة الجزا ري وقال  ان من ي هبون الض 

 امنون مت  ويتا” يزورون السجين وليل السجان“االرض المحتلة 
الوزير  الجزا رية قال  ان حكومت ا تتارض الت بي  بكل ا كال  وترفض االعتراف ب سرا يل 
واحتالل ا  وتتتبر اي زيار  ل رااي المحتلة هو ت بي  م  السجان مثلما أكد وزير عربي  ارك في 

 ” راي اليوم“الجلسة لو 
زير  الجزا رية  وك لك حال وزير السياحة التراقي  امتق و من اقوال الو “وج  وزير  السياحة الفلس ينية 

 وجرى تاجيل البحث في مسالة مكان انتقاد المؤتمر المقبل للوزراء ” الصم “والتزم وزراء بيرون 
 2/12/2114رأي اليوم، لندن، 
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 إندونيسيا ترفض فتح مكتب لحماس على أراضيها 
جاكرتا  نتيجة ا،  من السل ة رفا  اندونيسيا رسميا فت  مكتب للحركة في التاصمة 

 الفلس ينية وعدد من الدول التربية 
ياتي رفض الحكومة برشم موافقة البرلمان االندونيسي علض  قامة مكتب للحركة في التاصمة  وأفاد 
مدير  حدى الدوا ر في وزار  اليارجية هناك  ويدعض حسن كليب  بان سبب  لب حمال  قامة 

بفلس ين كدولة  2644اندونيسيا اعترف  من  عام »اا   مايفا أن مكتب ل ا في جاكرتا شير و 
 « مستقلة  ول لك ف ن التالقا  الدبلوماسية ال تكون  ال م  الدولة فق   ال م  الفصا ل السياسية

وكان سبتة من أعااء في المجلل الت ريتي الفلس يني عن حركة حمال الجمتة المااية في 
يوسف كاال  كما أقنتوا نوابا في البرلمان االندونيسي بالموافقة تح  عنوان البالد والتقوا نا ب الر يل 

  لكن الحكومة رفا  تح  ا،  من «الحاجة  لض استيتاب اندونيسيا وجود مكتب ممثل حمال»
 رام هللا ودول عربية تدعم األيير  

(   ن م PKSالم )وبينما قال أحد أعااء البرلمان من حزب التدالة والرفاهية القا مة علض ا س
 ندونيسيا يجب أن تت ي فرصة متساوية لحركتي فت  وحمال  وهما »يؤيدون االقتراح بحجة أن 

  رّد السفير الفلس يني لدى  ندونيسيا  فيريز م داوي  «الفصيالن السياسيان المتنافسان في فلس ين
 «  من شير المقبول أن يكون لحزب سياسي تمثيل دبلوماسي بحد  ات»بالقول: 

 29/11/2114(، Jakarta Postجاكرتا بوست ) ـ 
 
 االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينظم ندوة لدعم المسجد األقصى 

نظم االتحاد التالمي لتلماء المسلمين  االحد المااي  ندو  لدعم المسجد األقصض والقدل 
 ست،يثو وفلس ين  بحاور عدد من أعااء مجلل أمناء االتحاد تح  عنوان واألقصض ي

وأعلن االتحاد عن أسبوو عالمي لنصر  األقصض والقدل وهو األسبوو الثالث من   ر أشس ل من 
  2666كل عام وهو  كرى حري  المسجد األقصض عام 

وألقض التالمة ال يي يوسف القرااوي  كلمة حث في ا التلماء للقيام بدورهم في توعية ال توب 
ومحكومين لتظل قاية فلس ين هي القاية األولض والر يسية في  واألي  بيد األمة ا سالمية حكاماً 

حيا  األمة مؤكدًا علض أن فلس ين لن تمو  وسييرج الجيل حتمًا ال ي ياتي النصر علض يدي  
 ويتحرر األقصض من قيود االحتالل الص يوني ال،ا م 
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ياد  الديكتاتوريا   وق ر وح ر القرااوي من حالة الاياو التي تتي  ا األمة حاليًا  والتمل علض ز 
ال توب  وقم  الحريا   مؤكدًا أن  وبدون الحرية لل توب التربية وا سالمية فيتت ل تحرير 

 للمقدسا  
يالل كلمت  عن تيصيع األسبوو الثالث  -أمين عام االتحاد  -وقد أعلن الدكتور علي القرت داشي 

 22م  حر  المسجد األقصض ال ريف في من كل عام أسبوعًا ل قصض والقدل وهو ال ي يتواكب 
مايفًا أن قاية فلس ين والقدل واألقصض هي في القلب دا مًا ولكن تحديد  2666أشس ل 

األسبوو لتسلي  الاوء سنويًا علض القاية ب كل مركز بماًل أال ياتي التام القادم  ال وفلس ين 
هما متيار قو  المسلمين وقو   يمان م  محرر  بالكامل  كما أكد القرت داشي علض أن القدل واألقصض 

فحيثما كان المسلمون أقوياء كان األقصض مت م ووقتما كانوا اتفاء ااو األقصض كما هو حالنا 
ارن   لض أن النصر قادم ال محالة ألن  بيد هللا  أما نحن فتلينا واجب ا عداد والتمل من أجل أن 

داشي ال كر والتحية للمراب ين والمراب ا  في األقصض  يتحق  النصر ب  ن هللا تتالض   ووج  القرت
 والقدل 

 -مفتي سل نة عمان ونا ب ر يل االتحاد التالمي لتلماء المسلمين  -كما أكد ال يي أحمد اليليلي 
بان تحرير المسجد األقصض واجب علض جمي  المسلمين  وا عداد لمتركة التحرير ارور  يفرا ا 

ض وجوب  يقاف الفرقة التي ساد  واق  المسلمين اليوم والتمل علض توحيد الواق  ارن  مؤكدًا عل
 -وقدم للندو  ال يي أحمد التمري  الصفوف والج ود ونب  اليالفا  حتض تستح  األمة النصر  

ر يل لجنة القدل باالتحاد وعاو مجلل األمناء  وكان من بين المتحدثين: ال يي نواف التكروري 
فلس ين في اليارج وعاو مجلل أمناء االتحاد  وال يي محمد الحسن الددو  ر يل هي ة علماء -
 عاو مجلل أمناء االتحاد  -عاو مجلل أمناء االتحاد  وال يي جمال عبد الستار  -

 2/12/2114الشرق، الدوحة،
 
 مسؤول كردي ينفي سقوط كندية إسرائيلية في قبضة الدولة اإلسالمية "داعش" 

د اليماني: نفض مسؤول كردي في سوريا يوم االثنين تقارير سابقة تفيد بان محم -بيرو   –أوتاوا 
مقاتلي الدولة ا سالمية ايت فوا الكندية ا سرا يلية جيل روزنبرج  وقال  روزنبرج علض صفحت ا 

عاما(  يار  مدنية وكان  امن وحد  للبحث  32وروزنبرج ) علض موق  فيسبوك وأنا سالمة تماماو 
وقد قال  لرويترز في نوفمبر  2006ي الجيس ا سرا يلي قبل  لقاء القبض علي ا عام وا نقا  ف

 ت رين الثاني الجاري  ن ا في سوريا 
 2/12/2114وكالة رويترز لألنباء، 



 
 
 
 

           43ص                                     3416 العدد:    2/12/2114 الثالثاء التاريخ:

 
 شبكة الجزيرة تطلق نافذة تفاعلية غير مسبوقة عن فلسطين 

  وهو «ريمكل فلس ين»موق   سليمان حاج  براهيم: أ لق   بكة الجزير  ا عالمية  -الدوحة 
ناف   تفاعلية شير مسبوقة بارب  ل،ا : التربية وا نكليزية والبوسنية والتركية  و لك بالتزامن م  يوم 

 األمم المتحد  التالمي للتاامن م  ال تب الفلس يني 
لزوار الموق  ا لكتروني أن يتيدوا رواية الحكاية من يالل أحدث « ريمكل فلس ين»ويتي  

التقنيا   فااًل عن م اهد  بتض أفال الوثا قيا  التي أنتجت ا قنا  الجزير  ا يبارية عن 
 فلس ين 

التي تتمت  باعلض درجا  التفاعلية المتصف  من تحريك أجزاء ميتلفة « الريمكل»وتمكن تكنولوجيا 
كيب النع من األفالم الموجود  لبناء قصة جديد  عن فلس ين عبر مونتاج بسي  يتتمد علض تر 

وليل الصور   وثم يمكن  يالل دقا   من م اركة ه ا الفيلم القصير عبر وسا ل التواصل 
وزود الموق  المتصف  بيرا   تفاعلية حول «  شوشل بلل«و« تويتر«و« فيسبوك»االجتماعي: 

م  لض اليوم يقرب  من ف  2266الت  ير الترقي لفلس ين التارييية وتسلسل زمني تفاعلي من  عام 
 القاية الفلس ينية وتكوين صور  بصرية س لة ل ا 

ه ا هو الم روو األول »وتؤكد روان الاامن  م رفة م روو ريمكل فلس ين في  بكة الجزير   أن 
من نوع  عربيًا وعالميًا عن القاية الفلس ينية  ويفت  القصع عن فلس ين لكل النال ليست يتوا 

 « دوا رواية قصة فلس ين بل،ا  ميتلفةالياصة ب م  ويتي« الريمكسا » ن اء 
الموق  ا لكتروني األول من نوع  حول القاية الفلس ينية  ويتوق  أن « ريمكل فلس ين»ويتد 

يصب  أحد المراج  ل كاديميين والحقوقيين والم تمين بال ان الفلس يني  ول  نسية س لة االستيدام 
 لمحمولة قبل ن اية التام الجاري علض الموبايل  وسين ل  ت بيقًا علض األج ز  ا

 www.palestineremix.netراب  الموق : بالتربية:  
 2/12/2114القدس العربي، لندن، 

 
 البرلمان الفرنسي يدعو لالعتراف بالدولة الفلسطينية 

تصوي  يوم الثالثاء علض دعو  الحكومة جون أيريس: يتتزم أعااء البرلمان الفرنسي ال -باريل 
لالعتراف بالدولة الفلس ينية في ي و  رمزية لن تؤثر علض الموقف الدبلوماسي الفرنسي علض الفور 

 لكن ا تتكل نفاد الصبر األوروبي  زاء عملية السالم المتوقفة 

http://www.palestineremix.net/


 
 
 
 

           44ص                                     3416 العدد:    2/12/2114 الثالثاء التاريخ:

سارية وبتض المحافظين والي و  الفرنسية التي أثارها الحزب اال تراكي الحاكم وتدعم ا األحزاب الي
 ت الب الحكومة وباستيدام االعتراف بدولة فلس ينية ب دف حل الصراو ب كل ن ا يو 

وقال وزير اليارجية الفرنسي لوران فابيول للبرلمان  ن الحكومة ليس  ملزمة بالتصوي   لكن  قال 
ن فرنسا ستتترف بالدولة الفلس ينية دون تسو  ية عن  ري  التفاوض  ن الوا  الراهن شير مقبول وا 

   ا ف ل  الجولة األيير  من المحادثا  
 1/12/2114وكالة رويترز لألنباء، 

 
رئيسـة لجنـة الشـؤون الخارجيــة بالبرلمـان الفرنسـي: قـرار االعتــراف بالدولـة الفلسـطينية ســيحظى  

 باألكثرية
ث الحكومة مي ال أبو نجم: يصو  مجلل النواب الفرنسي اليوم علض م روو قرار يح -باريل 

الفرنسية علض االعتراف بالدولة الفلس ينية  وياتي التصوي  بتد جلسة مناق ا    دت ا الجمتية 
الو نية يوم الجمتة المااي ايتتم ا وزير اليارجية لوران فابيول با عالن عن مبادرتين 

ا  بين دبلوماسيتين: األولض  الستي في مجلل األمن الستصدار قرار يدعو الست ناف المفاوا
سرا يل لمد  عامين في أقصض حد  وتتيين المحددا  التي ينب،ي أن تقوم علض  الفلس ينيين وا 

 أساس ا المفاواا  والسالم  والثانية  ا عراب عن االستتداد للدعو  لمؤتمر دولي للسالم 
وتتترف بالدولة الفلس ينية  ن لم تحق  « ستتحمل مسؤوليات ا»وفي أي حال  ف ن باريل 

 فاواا  تقدما الم
  تقول  ليزابيث شي،و  ر يسة مجموعة النواب «ال ر  األوس »وفي الحوار ال ي يص  ب  

اال تراكيين في البرلمان ومقدمة الم روو باسم مجموعت ا   ن  سيحظض باألكثرية الالزمة وربما جاوز 
نواب اليسار وبتض صو   وتنقسم الكتل النيابية بين كتلة مؤيد  )اال تراكيون  اليار   300الو
  وهو اليميني المتارض(  وأيرى «االتحاد من أجل حركة  تبية»عن حزب « النواب المن قين»

متاراة )الحزب األيير الم كور  حزب اتحاد الوس   وحفنة من المؤيدين  سرا يل من بين 
السياسية في صفوف اال تراكيين(  ودع  شي،و القوى السياسية واألحزاب  لض عدم الزج بالنزاعا  

 مواوو االعتراف واالبتتاد عن استيدام  في المماحكا  السياسية 
وتبدو ر يسة لجنة ال ؤون اليارجية واثقة من تحرك فابيول  وفي رأي ا أن  من المفال الستي  لض 
تحقي   جماو في مجلل األمن الدولي حول م روو القرار ال ي يمكن أن ي رح علض التصوي   

 األميركي  لتالفي الفيتو 
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راشبة في أن تت ي »وأفاد  شي،و التي قام  بزيار  م ولة  لض الواليا  المتحد  أييرا  ن وا ن ن 
 «  السالم فرصة جديد 

 2/12/2114الشرق األوسط، لندن، 
 
 فرنسا: أصدقاء "إسرائيل" يفشلون في إحباط قرار يعترف بفلسطين 

فرنسا عن ي س م من احتمال احبا  قرار  برهوم جرايسي: عبر أنصار  سرا يل في –الناصر  
البرلمان الفرنسي اليوم الثالثاء  االعتراف بدولة فلس ين  حيث وصف أحد النواب الفرنسيين الي ود 
األجواء في البرلمان الفرنسية بووال ساميةو  في حين دع  القيادية الفلس ينية حنان ع راوي فنلندا 

 ا للقاية الفلس ينية لالعتراف بدولة فلس ين تجسيدا لدعم 
ومن المفترض أن يصو  البرلمان الفرنسي اليوم علض قرار باالعتراف بدولة فلس ين  أسو  بقرارا  

 م اب ة صدر  في السويد وبري انيا  ومبادرا  م اب ة في دول أوروبية أيرى  تنتظر التنفي  
قرارا  رمزية ك  ت  علض الرأي ويرى يبراء أن  لك  يزيد من قل   سرا يل  التي تتيوف من انتكال 

 التام لدى  توب تلك الدول  لتصتيد حراك  دعما للقاية الفلس ينية ودولت  
وقال عاو البرلمان الفرنسي الي ودي م ير حبيب  في مقابلة ل  م  موق  وواين و التاب  لصحيفة 

ية  فالنواب ويديتو  أحرنو و   ن والبرلمان الفرنسي  ومن دون أدنض  ك  مناهض للص يون
الفرنسيون يتسترون من يلف مص ل  مناهاة الص يونية  ولكن واا  للجمي  أن في البرلمان ال 

 ساميةو 
وقال حبيب  اكيا ي س  من ف ل محاوال   قناع  النواب  ولقد حاول  أن أفسر ل م بان القرار من 

ظاهر  كبير  في باريل  ان  أن يتزز االرهاب  ولكن م ال يف مون  ففي الصيف المااي  كان  م
تؤيد حمال اد التدوان علض شز   وصدح  في ا هتافا  المو  للي ود  و ارك في ا نواب 
فرنسيون  لقد تحادث م  ر يل الوزراء الفرنسي في جلسة ياصة  وهو متف م جدا ل مر  ولكن  ال 

 يست ي  اقناو البرلمانو 
البرلمان الفرنسي بت،يير النتيجة  فاألشلبية وأااف حبيب  وألسفي ال توجد أية امكانية  قناو 

ال يوعية واال تراكية واليار سيصوتون تاييدا لالعتراف  ألن م يتتقدون أن االعتراف بفلس ين 
 سيحل كل الصراعا و 

وتبين من المقابلة  أن النا ب الفرنسي الي ودي  يتردد كثيرا علض  سرا يل  وهو أحد أبرز أعااء 
 ي فرنسا اللوبي الص يوني ف

 2/12/2114الغد، عمان،
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 الحكومة السويدية تتسلم جائزة الشعب الفلسطيني 

القدل دو  كوم: تسلم  الحكومة السويدية  االثنين  جا ز  ال تب الفلس يني  من الراب ة -رام هللا 
 الفلس ينية في ستوك ولم 

أقيم بالتاصمة السويدية وقال  وزار  اليارجية في بيان ل ا   ن تسليم الجا ز  جاء يالل حفل 
 بالتزامن م  يوم التاامن م  ال تب الفلس يني 

وأكد  نا بة وزير  اليارجية السويدية بنيكا سودير  أن اعتراف بالدها بدولة فلس ين جاء لدعم 
ناال ال تب الفلس يني في سبيل الحصول علض حريت  وتحقي  استقالل   وأااف  أن قرار 

 قانون وال رعية الدولية الداعمة لحقو  ال توب في تقرير مصيرها االعتراف جاء علض أسل ال
 1/12/2114القدس، القدس، 

 
 هل بقَّ الرئيس الَبْحَصة؟ 

 هاني المصري
أوحض الر يل أبو مازن في ي اب  أمام الجامتة التربّية  لض أّن  َسَيبم ُّ الَبْحَصَة  وقال  ّن استمرار 

ّن سياس ة واالنتظار والترّيثو التي اعتمدها  وال الفتر  المااية لم تتد األمر الواق  مستحيلم  وا 
مجدية  وأكد أّن    ا لم تستانف المفاواا  وف  ال رو  أو المت ّلبا  الفلس ينّية ف ن  سيتوج   لض 

 مجلل األمن  ب دف الحصول علض قرار ب ن اء االحتالل يالل مد  زمنّية محدد  
دم الحصول علض األصوا  التستة الم لوبة لترض م روو القرار وا  ا لم ينج  في  لك  جّراء ع

للتصوي   أو   ا توّفر  ه ت األصوا  واستيدم  ا دار  األميركّية الفيتو ادت؛ ف ن  سيقوم 
باالنامام  لض الوكاال  الدولّية  بما في ا محكمة الجنايا  الدولّية  وسيوقف التنسي  األمني  

سؤوليات  عن االحتالل  من دون أن يوا  فيما   ا كان ه ا ا جراء وسي الب االحتالل بتحمل م
يتني حل السل ة وتسليم مفاتيح ا للحكومة ا سرا يلّية كما سب  وأن أعلن الر يل أكثر من مر   أم 
سيتني  عاد  النظر في  كل السل ة ووظا ف ا و بيتت ا والتزامات ا بما يتناسب م  تجاوز الحكوما  

ة التفا  أوسلو  وم  االعتراف الدولي بالدولة الفلس ينّية  ال ي حّول الصراو من صراو ا سرا يليّ 
علض أراض  محتلة  لض صراو علض دولة تح  االحتالل  أم أن األمر يتني  يً ا بير  فابقض الر يل 

 ه ت النق ة شاماة من دون تفسير 
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  ال تزال علض المفاواا   بدليل من دون  ك   ن ي اب الر يل تاّمن مواقف جديد   ولكّن عين
أن  ال يزال يت ي األولوّية لتقديم م روو القرار  لض مجلل األمن  ويؤجل م   لك ه ا األمر يوًما 

 بتد يوم وأسبوًعا بتد أسبوو 
بتد حصول  علض الدعم التربي من المفترض أن يرى م روو القرار النور يالل أيام أو أسابي  

القادم كحد أقصض  بحجة  ن اء الم اورا  م  الدول للحصول علض تاييدها  قليلة  أو بداية التام
 لم روو القرار     امن حتض ارن تاييد سبتة  لض ثمانية أصوا  في مجلل األمن 

 ن  بقاء الوهم واا  جًدا في ي اب الر يل ال ي أعاد  رح  رو   )عفًوا  مت لبات ( الست ناف 
ب  في األمم المتحد  في   ر أيلول المااي يا ًسا تماًما من المفاواا   بتد أن كان في ي ا

  مكانّية است ناف المفاواا  
أي است ناف للمفاواا  من دون موافقة  سرا يلّية )أ دد  سرا يلّية وليس  دولّية أو حتض أميركّية 

نب   ري ة أن فق ( علض  ن اء االحتالل ووقف االستي ان وجمي  ا جراءا  االحتاللّية أحادّية الجا
تكون مفاواا  في   ار مؤتمر دولي مستمر وكامل الصالحيا   وعلض أسال القانون الدولي 
وقرارا  األمم المتحد ؛ سيت ي الفرصة ل،ال  المت رفين الص اينة للقااء علض أي أمل متب   

 سرا يلّية لتحقي  السالم  من يالل تتمي  االحتالل وتوسي  االستي ان  السيما أن هناك مي  ا  
 لزياد  عدد المستو نين في الافة ال،ربّية يالل السنوا  القليلة القادمة ليصل  لض مليون مستو ن 

في اوء ما تقدم  ال نيفي أن لدينا مياوف من استمرار السياسة االنتظارّية التي تنّدر من ا الر يل 
للمبادر  الفرنسّية التي تست دف  صدار في ي اب  األيير  وما يتزز  لك أواًل انتظارم َوَكْيلم المدي  

قرار من مجلل األمن يت ي الفرصة الست ناف المفاواا  ويجتل االعتراف الفرنسي  وربما 
 األوروبي  بالدولة الفلس ينّية مؤجاًل عامين  لض ما بتد نجاح أو ف ل المفاواا  الجديد  

في حال حصول   -ّرض للفيتو األميركي وثانًيا   ع اء األولوّية لصدور قرار من مجلل األمن المت
علض االنامام فوًرا  لض الوكاال  الدولّية ووقف التنسي  األمني  -علض األصوا  التستة الم لوبة 

وتحميل  سرا يل مسؤوليت ا عن االحتالل  وعلض التركيز علض  نجاز الوحد  وتوفير مقوما  الصمود 
 مة المثمر  بكل أ كال ا  ويصوًصا المقا تة والتواجد الفلس يني علض أرض فلس ين والمقاو 

كما تظ ر المياوف من احتمال أن تمتن  الواليا  المتحد  األميركّية عن التصوي   يصوًصا   ا 
فراش  من مامون   وه ا االحتمال ال يمكن  سقا   كلًيا من  تم تتديل م روو القرار التربي وا 

تالقا  ا سرا يلّية األميركّية  وفي ظل أن قراًرا الحساب  يصوًصا في ظل التوتر ال ي ت  دت ال
صادًرا عن مجلل األمن ليل تح  البند الساب   أي ال يملك قو   لزامّية  ال يتتبر قاّية كبير  جًدا 
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علض أهميت   كون  ال ي،ّير جوهري"ا الموقَف األميركيَّ الداعم  سرا يل  يصوًصا   ا كان المقابل 
 ا وهو التود   لض دوامة المفاواا  التبثّية الفلس يني ل  م م جدً 

 ن ه ا االحتمال المستبتد )امتناو الواليا  المتحد  عن التصوي  بداًل من استيدام الفيتو( حتض   ا 
تحق  ال يمكن التتويل علي   ألن القرار الجديد سيااف  لض ع را  القرارا  الصادر  عن مجلل 

تحد   التي أدان  االحتالل وجرا م   يصوًصا االستي ان والمجازر األمن والجمتّية التامة ل مم الم
وا جراءا  والسياسا  والقوانين التنصرّية  بما في ا الرأي االست اري لمحكمة الهاي وتقرير 

 شولدستون  من دون أن ت،ّير ه ت القرارا  الواق  علض األرض  
حتض سياسّية وقانونّية  من يالل االعتراف  أي ر ما نواج   حالًيا أننا نحق   نجازا  رمزّية  أو

الدولي والقرارا  الدولّية  واالعترافا  من الدول ب كل منفرد  في حين أن ما يجري علض األرض 
قامة الدولة الفلس ينّية   متاكل كلًيا     يقاي علض أي أمل ب ن اء االحتالل وا 

ا  الرامية للتوصل  لض حل هو االيتالل ما حال دون ت بي  ه ت القرارا  ومن  نجاح جمي  المبادر 
الفادح في ميزان القوى لصال   سرا يل  جّراء تفوق ا التسكري وتتنت ا السياسي واأليديولوجي  
والنفا  الدولي والتجز التربي  وجّراء حالة الاياو الفلس يني الناجمة عن االنقسام واالستراتيجيا  

حل المتفاوض علي  ثنا ًيا برعاية أميركّية   اافة  لض المتناقاة  يصوًصا الل اث وراء سراب ال
االنحياز األميركي الم ل   سرا يل  ال ي تجسد با كال عديد   من امن ا استيدام الفيتو لحمايت ا 
 ع را  المرا   ومن   جبارها علض  ن اء االحتالل  والتتامل مت ا كدولة مدللة فو  القانون الدولي 

يت لب التركيز علض ت،يير موازين القوى م ما كّلف  لك من وق  وج د   ن كسر ه ت المتادلة
 وتاحيا   حتض يصب  االحتالل مكلًفا  سرا يل ومن يدعم ا  

تاسيًسا علض ما سب   ف ن المديل العتماد استراتيجيا  جديد  قادر  علض ت،يير موازين القوى يتجسد 
وحد  علض أسال  راكة سياسّية حقيقّية وأسل و نّية ب ع اء األولوّية  ن اء االنقسام واستتاد  ال

 وديموقرا ّية 
  ا حاكمنا ي اب الر يل علض ه ا األسال ف ن الي و  األولض التي تنسجم م  التوج  نحو 
المجاب ة القادمة تكون بترتيب أوااو حركة فت   والدعو   لض عقد ا  ار القيادي المؤق  لمنظمة 

  ال روو في  عاد  بناء مؤسسا  المنظمة ب كل ا الجديد لتكون البي  التحرير  ال ي يتوجب علي
 الفلس يني ال ي يتس  لميتلف مكونا  ال يف السياسي الفلس يني 

بداًل من  لك  دعا الر يل  لض التوج   جراء االنتيابا  ك ري  لتحقي  المصالحة  م  أن ال ي 
أما االنتيابا  تح  االحتالل وقبل تحقي  الوحد  ينوي التوج  فتال للمجاب ة علي  أن يستتد ل ا  

ف ي ت ّكي التنافل واليالفا  الدايلّية وبحاجة  لض موافقة  سرا يلّية وأميركّية حتض تجرى )ولن تاتي 
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نما  لض تكريل االنقسام وتتميق   وق    الموافقة من دون ثمن باهظ(  ولن تؤدي  لض الوحد   وا 
 ة م  االحتالل ال ري  علض أي مجاب ة حقيقيّ 

 ن ما سب  يجتل الحديث عن وقف التنسي  األمني واالنامام لمحكمة الجنايا  وتحميل االحتالل 
المسؤولية عن احتالل  مجرد ت ديد لفظي لن يجد  ريق  للتحقي   أو اربة يال تست دف   ال  

   أو الياوو مجدًدا ال لقة األيير  لتّل وعسض يمكن أن تؤدي  لض ن وء عملّية سياسّية جديد  جاد
لتملّية سياسّية زا فة تلتق  أي  يء يسم  باست ناف المفاواا   ألن تنفي  الت ديد يتني التسل  
باورا  القو   وه ا  يء م م  لكن هناك فر  بين الحصول علض السالح وبين استيدام   فقد ننام 

ل ه ا االنامام مثلما حصلنا علض الفتوى القانونّية لمحكمة   لض محكمة الجنايا  الدولّية وال نمَفتِّّ
ل ا  وقد نوقف التنسي  األمني ونحّمل االحتالل المسؤولّية عن احتالل  من دون أن  الهاي ولم نفتِّّ
يكون لدينا بديل مثل منظمة تحرير قادر  علض قياد  ال تب الفلس يني في مواج ة التحديا  

 ني فت   ري  االن يار والفواض والفلتان األمني والميا ر التي ت دد القاّية الفلس ينّية  ما يت
2/12/2114األيام، رام هللا،   

 
 نعلن سحب اعترافنا بدولة "إسرائيل" بيان لم يصدر من السلطة الفلسطينية 

 محمد سيف الدولة
نتاب  ب،اب ال حدود ل   االعتداءا  )ا سرا يلية( الدا مة علض  تبنا الفلس يني  وبيرها المساعي 

ر  ال ادفة  لض  صدار ت ري  جديد ينع علض ي ودية دولة ) سرا يل(  والتي تؤكد للمر  األلف األيي
  بيتة ه ا الكيان االستتماري االستي اني التنصري  

لقد دأب  ) سرا يل( من  توقي  اتفاقيا  أوسلو علض التدوان علض كل فرصة ممكنة للسالم  فبينما 
ال  وم ادنا ؛ فتنازلنا ل ا عن شالبية أرااض و ننا التارييي  قدمنا نحن ما يفو  الييال من تناز 

واعترفنا ب رعية دولت ا  ميالفين ب لك كل الثواب  الو نية الفلس ينية والتربية  وتنازلنا عن حقنا في 
لقاء سالحنا وااللتزام  المقاومة والكفاح المسل   رشم أن  ح  تكفل  لنا المواثي  الدولية  وقمنا بتسليم وا 
بالتفاوض ك ري  وحيد لتحرير ما تبقض من أرانا الم،تصبة في الافة ال،ربية وشز   كما التزامنا 
بكل أنواو التنسي  األمني والسياسي والمالي الم ين والم ل م  سل ا  االحتالل  فقمنا باعتقال 

سبيل  لك   وينا وأهلنا وجماهير  تبنا و اردناهم ونزعنا سالح م وحظرنا أن  ت م  وتحملنا فض
م اعر الرفض وال،اب ال ا ل من  تبنا فض الدايل واليارج وات ام  لنا بالينوو واالستسالم 

 والييانة والتبتية والتمل فض يدمة المحتل 
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رشم كل ه ت التنازال  التي قدمناها   ال أن  سرا يل دأب  من  البداية علض انت اج كل السياسا  
السالم واالستيالء علض البقية الباقية من أو اننا  فلم تكف لحظة والقرارا  والسبل والحيل  ج اض 

   ولم تكف عن أعمال التدوان واالشتيال 2662عن بناء المستو نا  ا سرا يلية دايل حدود 
والقتل وجرا م الحرب واألسر والتزل والتت يب والتوقيف والحصار والفصل التنصري وحواجز ال ر  

زل واقتالو األ جار وتجريف الحقول والمن  من الحركة والسفر واالنتقال ونزو األرااي وهدم المنا
والصال   واالعتداء اليومي علض األرض وال تب والمقدسا  في القدل ال رقية عاصمة الدولة 

 الفلس ينية المن ود  
تدنيل والتدوان علض المدينة القديمة والمسجد األقصض واست داف  بالت ويد وا شال  واالقتحام وال

وميا ر ال دم بالتنقيب تحت  عن بثار مزعومة ل يكل سليمان  ورشم صبرنا ال ويل علض كل ه ت 
االعتداءا  ومحاولتنا وج ودنا الحثيثة المتصاع ال،اب ال تبي الفلس يني باللين أحيانا وبالقسو  

دانت ا سرا في متظم األحيان  بما في  لك التمل علض  ج اض كل الدعوا  النتفااة جديد   بل  وا 
رجاء كل ي واتنا في تدويل القاية الفلس ينية في األمم المتحد    وعالنية  دايليا وعربيا ودوليا  وا 
دانت م لتمليا   صدارهم للمبادر  التربية للسالم  وا  قناعنا للدول التربية بمباركة عمليا  السالم وا  وا 

 المقاومة الفلس ينية 
عاما  وتلف وتدور وتتحايل  20( تراو  علض امتداد أكثر من  ال أن  رشم كل  لك أي   ) سرا يل

وتتآمر حتض ال تصل المفاواا   لض أي نتيجة  وكنا كلما ننف  أحد  رو  ا ونقدم تنازال  اافيا 
نجاح التسوية     ب ا تفاج نا ب رو  وم الب جديد  وهك ا  رشبة منا في استكمال عملية السالم وا 

 ة  حتض لم يتبَ  لنا  يء لنتنازل عن  في عملية ليل ل ا من ن اي
وبتد كل  لك تيرج لنا بحيلت ا اليبيثة الجديد  المسما  بقانون وي ودية الدولةو لتتمادى أكثر وأكثر 

  ولتم د لي ت ا المرفواة 2644في سياسا  االشتصاب والتنصرية اد  تبنا من عرب 
ج ين الفلس ينيين المنصوع علي  في باستبدال األرااي  با اافة  لض عصف ا بح  عود  الال

  ه ا الح  التادل ال ي استبدلوت من  النكبة بقانون  ا  وشريب علض 264قراري األمم المتحد  رقم 
المجتم  الب ري يسمض وقانون التود و ال ي يسم  للي ودي ا نجليزي والروسي والبولندي وشيرهم  

 م  بينما يحرمون أصحاب األرض الحقيقيين من ه ا بحق م في ال جر   لض فلس ين واعتبارها و نا ل
 الح  

ثم ييترعون لنا كلما  ومص لحا  با لة ومزيفة و ا   لتمرير ه ا القانون االستتماري التنصري  
 كلما  مثل ال تب الي ودي والو ن التارييي وال تا  الي ودي وعيد االستقالل وشيرها 
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انين ا سرا يلية  قاصد  ب  كل ي ود التالم  نما هو ايتراو فال تب الي ودي ال ي تتحدث عن  كل القو 
وفبركة لنظرية عنصرية جديد  لو  بق  في التالم ليربت  ولفجر  حروبا وصراعا  ال أول ل ا وال 
عاد  تقسيم   لض أرب  أو يمل دول فق   بير  فبموجب ه ا المف وم يجب  ل،اء كل دول التالم وا 

ولة للمسلمين وأيرى للمسيحيين وثالثة للي ود وهك ا  وفت  باب ال جر  بتدد األديان في التالم؛ د
لمليارا  الب ر  لض بالد ليس  بالدهم  ليستو نوا ويستقروا جنبا  لض جنب م  أقران م في كل دين  

  ن  ال يتدو أن يكون هراًء عنصريًا 
علض أسا ير ال تم   أما ال تا  الي ودي ال ي ي كرت قانون م التنصري ف و  تا  وهمي مؤسل

للحقا   التارييية والو نية والقومية واالجتماعية باي صلة  فال تا  الوحيد هو أن ي رد موا ن من 
 أرا  وو ن  ال ي عاس علي ا هو وبباؤت وأجدادت ولم ي،ادروها أبدا من  بالف السنين 

همي من ايتراعكم أنتم أما عن و نكم التارييي ال ي تصدعونا ب  من  قرن من الزمان  ف و و ن و 
 فق   فاو انكم الحقيقية هي تلك التي تركتموها وهاجرتم من ا لتحتلوا وت،تصبوا أو اننا 

أما عيد االستقالل ال ي تقومون ب حيا   كل عام  ف و في حقيقت  عيد النكبة واالحتالل واالشتصاب  
أي استقالل تتحدثون   ورمز ألسوأ ظاهر  استتمارية   دت ا الب رية علض مر عصورها  فتن

واستقالل من عن من  نحن نتيس في ه ت األرض من  ع را  القرون  ولوال ظ ور نظرية الكراهية 
والتنصرية وا رهاب المسما  بالص يونية لكان ي ود  سرا يل ال يزالون يتي ون في أو ان م ال بيتية 

 م  باقي  توب التالم 
المقدسة: وال ي بموجب  تريدون حماية أماكنكم المقدسة  ويتحدث القانون عن مبدأ حماية األماكن

 المزعومة ومن  تدنيس ا ومن  أي اعتداء علي ا ومن  كل ما من  ان  الحّد من حرية وصولكم  لي ا  
وهو األمر ال ي ال يحتاج  لض عبقرية الكت اف ما ييفي  من كوارث ستلح  ب تبنا وبمقدساتنا  فيما 

فما هي مقدساتكم في أرانا وأين هي   ن نيبة من أهم علماء ارثار ومن م لو تم  قرارت وت بيق   
علماء ي ود  أقروا بان  ال توجد أي بثار ي ودية فض ه ت األرض  وبفرض وجودها  من  متض يحتاج 
أصحاب أي دين  لض االستيالء علض أو ان اريرين لكي يتتبدوا هللا  لو كان األمر ك لك لرأينا 

م ي،تصبون القدل أو الفاتيكان  أو مسلمي التالم يحتلون مكة   نكم تت رعون بقانونكم مسيحيي التال
 التنصري الكري  لتتمكنوا من سرقة مقدساتنا ا سالمية والمسيحية بتد أن سرقتم أو اننا  هي ا   
سالمية  و  تان وتدافتون عن قانونكم بت بي   بما تنع علي  الدساتير التربية من هويا  عربية وا 

بين الحالتين  فالدول التربية قا مة علض أو ان  بيتية تتيس في ا  توب  بيتية استقر  علض 
أرااي ا ولم ت،ادرها أبدا من  ع را  القرون  فايتص  ب ا وامتلكت ا دونا عن باقي  توب األرض  

 قرون  ويلة  فالتروبة هنا تتبر عن حقا   تارييية وج،رافية وقومية ثابتة ومستقر  علض األرض من 
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كما أن ا ت مل وتام كل الترب من كل األديان  مسلمين ومسيحيين وي ود  وهو ما ييتلف ج ريا 
عن تجم  من الموا نين الم،تصبين ينتمون  لض أو ان ميتلفة ويتحدثون بل،ا  ميتلفة  جمتت م 

 حركة استتمارية عدوانية عنصرية  ايترع  و نا وهوية وأسا يرا مزيفة  
ا سالم ف و يرد في كل الدساتير التربية علض أن  الدين الرسمي أو أن  المصدر الر يسي أما عن 

للت ري   وال يوجد دستور عربي أو شير عربي  ينع علض أن ا سالم هو  ر  الموا نة  أو أن 
الدين هو الجنسية  بل  ن كل دساتير التالم تنع علض أن الموا نين متساوون في الحقو  

 بصرف النظر عن الدين أو الجنل أو التر  أو اللون والواجبا  
 

*** 
 

وأييرا نود أن نؤكد أن القانون الم كور ليل هو القاية الر يسة وراء ما يلي من قرارا   بل هو ال 
يتدو أن يكون الق ة التي قصم  ظ ر البتير  أو الق ر  األيير  في  ناء ال ل واالحتالل وا رهاب 

التي نتجرع ا علض امتداد سنوا   ويلة  والتي أفاقتنا وأنار  بصيرتنا وأل متنا  والتنصرية الص يونية
 التيا  القرارا  التي تاير  كثيرا والوارد  فيما يلي: 

وفي  2644أوال و نتقدم باعت ارنا  لض كل جماهير ال تب الفلس يني في كل مكان: في فلس ين 
ن ي  نا السياسي والتارييي في انت اج مسار السالم الافة ال،ربية وشز  وفي المييما  والمنافي  ع

م  التدو الص يوني ال،اصب  ونتت ر عن كل التنازال  التي قدمناها ل  ا التدو كسل ة فلس ينية 
 أو كمنظمة التحرير الفلس ينية 

اما  ثانيا و  ل،اء اتفاقية أوسلو جملة وتفصيال  وكل ما ترتب علي ا من االتفاقيا  والمالح  وااللتز 
 والترتيبا  والتنسيقا  الفرعية أو األمنية وشيرها  التي أار  بوجودنا واستقاللنا وقايتنا وحقوقنا 

ل،اء كل التتديال  التي 2664ثالثا و  عاد  االعتبار  لض الميثا  الو ني الفلس يني األصلي    وا 
 تح  ا كرات األمريكي والدولي  2664أديل  علي  عام 
 افنا ب رعية دولة  سرا يل رابتا و سحب اعتر 

  ال ي نتتبرت وكل ما 2642يامسا و الم البة بكل أرض فلس ين التارييية قبل قرار التقسيم في 
 سبق  أو تالت أو ترتب علي  با ال ال يلزم ال تب الفلس يني بكل أجيال  المتتاقبة 

يض المتوس  ون ر األردن  هي سادسا و اعتبار أن فلس ين التربية التارييية الواقتة بين البحر األب
الو ن التارييي والحالي والمستقبلي حتض يوم الدين  لكل الفلس ينيين في التالم  وأن من ح  أي 

 فلس يني في المنفض أن يتود  لي ا في أي وق  ي اء  
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 سابتا و المقاومة والكفاح المسل  هي ال ري  الر يسي لتحرير األرض المحتلة  بتد أن أثب  التاريي
 والتجارب أن  ال بديل عن  

ثامنا و ا فراج عن كل المتتقلين الفلس ينيين في سجون السل ة الفلس ينية ال ين تم توقيف م وفقا 
  جراءا  وتفاهما  التنسي  األمني م  سل ا  االحتالل 

 سرا يلية تاستا و دعو  الجماهير الفلس ينية  لض االستتداد والتتب ة التامة في مواج ة االعتداءا  ا
لض الناال بكل السبل وال ر  والوسا ل بما في ا االنتفااا  المباركة  المتوقتة بتد ه  البيان  وا 
ليليلة األرض تح  أقدام االحتالل  ورف  الحظر المفروض علض حمل السالح لل تب الفلس يني  

سل ا   واعتبار أي عنف من التدو الص يوني علض أي موا ن فلس يني هو عدوان با ل من
االحتالل علض أصحاب األرض  وفض المقابل اعتبار أي عنف من ال تب الفلس يني اد سل ا  

 االحتالل هو دفاو م روو عن النفل واألرض والترض تبيح  كل المواثي  الدولية 
عا را و دعو  كل الفصا ل الفلس ينية  لض التوحد في   ار منظمة التحرير الفلس ينية وعلض أسال 

 الو ني األصلي  الميثا 
حادي ع ر و دعو  الجامتة التربية وكل دول ا الموقر   لض سحب مبادر  السالم التربية الصادر  في 

  والتود  للم البة بتحرير كامل التراب الفلس يني ال ي يتتبر جزءا ال يتجزأ من األمة 2002
 ا المتاحة للا،  علض الدول التربية  ودعو  األ قاء الترب في دول النف   لض توظيف كل  مكانيات

 الراعية  سرا يل لكف دعم ا للكيان الص يوني 
ثاني ع ر و دعو  األ قاء الترب في مصر واألردن  لض تجميد أو  ل،اء اتفاقيا  السالم الموقتة 

 بين ا وبين دولة ) سرا يل(  وسحب اعتراف ا ب رعيت ا 
 ت اللحظا  التارييية الحاسمة كتفا بكتف م  ثالث ع ر و دعو  ال توب التربية  لض الوقوف في ه

ال تب الفلس يني ومناصرت  في مقاومت  وصمودت ومتارك  لتحرير أرا  المحتلة  ودعو  كل 
ال توب الحر  والصديقة  لض الوقوف بجانب ال تب الفلس يني في مواج ة االحتالل ا سرا يلي 

 والحصار الدولي 
1/12/2114"، 21موقع "عربي   

 
 الضفة الغربية تسليح 

 عريب الرنتاوي
من شز   لي ا     ” المقاومة المسلحة“الافة ال،ربية  ونقل ييار ” تسلي “ازداد الحديث مؤيرًا عن 

المر د األعلض للثور  ا سالمية تت د ب لك  وتل  تصريحات  ب  ا ال ان  سلسلة من التصريحا  
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 ل فلس ينية رفت   تار نقل المقاومة  لض لكبار المسؤولين في الحرل الثوري وفيل  القدل  فصا
الافة  الدكتور محمود الزهار دعا أهل شز    ال  النار علض رأس   ن لم ينج  وصحب  في 
تحقي  ه ا ال دف  ياليا ومحاوال  وعمليا  في الافة تدار من قياد  حمال في اليارج  وتحديدًا 

سرا يلية     لض شير ما هنالك من  س نبول  كما تقول تقارير فلس ينية وا 
المقاومة بكافة أ كال ا  بما في ا المقاومة المسلحة  ح  م روو ل تب يرزح تح  االحتالل  كفلت  
ميتلف ال را   السماوية والواتية وأبقت  ال رعية الدولية ييارًا متاحًا لل توب المق ور   م  أن ا لم 

  يستدعي توافر جملة ”أب،ض الحالل“من باب يمتبد  فاللجوء  لض ه ا الييار  و ” صنماً “تجتل من  
من الظروف وال رو   المواوعية وال اتية  والمسالة برمت ا تيا  لميزان الرب  واليسار  الدقي   

 والح  قد يمؤي  ب  وقد يتل  أو يجمد  لض حين  والقرار ب لك سياسي بامتياز 
يفا  الوس” حل الدولتين“انسداد ييار المفاواا  وتآكل   ي  األمريكي الحصري في الوصول  لض وا 

والمما لة والتسويف  هو التامل الر يل الكامن وراء ” التبث“حل تفاواي بتد ع رين عامًا من 
الافة ونقل المقاومة  لي ا     وأس م الصمود الب ولي لق او شز  في وج  ” تسلي “تجدد الدعوا  لو 

لس  الفا تة  في ت جي  أ راف عديد  علض التفكير التدوانا  ا سرا يلية المتكرر  يالل السنوا  ا
 ب  ا الييار والدعو   لي  مجددًا 

لكن المراقب عن كثب لم  د االنقسام الفلس يني الدايلي  ال تفوت  مالحظة أن مثل ه ت الدعوا   
      وليل في مواج ة االحتالل ا سرا يلي أساسًا ”الصراو الفلس يني الدايلي“ نما تاتي في سيا  

ينتتس في منايا  المصالحة والوفا  الو نيين  أما ” المقاومة ال تبية السلمية“فالحديث عن 
األصوا  الداعية للتسل  والتسلي  والمقاومة في الافة  فترتف  بقو   في لحظا  الترا   السياسي 

ن جاز وا عالمي بين فت  وحمال  وشالبًا ألهداف تتتل  بتفكيك قباة السل ة علض الافة ) 
الحديث ب  ت الل،ة في الحالة الفلس ينية(  ويل  منايا  دايلية تس م في  اتاف ا وتساعد في 

 تقوية فري  علض حساب فري  بير  وهنا نتحدث عن حمال في مواج ة فت  تحديدًا 
ثمة ما ي ب  ا جماو الفلس يني علض انسداد أف  التفاوض والرعاية األمريكية للمفاواا   من هنا 

ء التوج   لض مجلل األمن بم روو قرار يتامن ي ة  ن اء االحتالل وبناء الدولة وحل القاية جا
الفلس ينية من ميتلف جوانب ا  وفي ه ا السيا  جاء االجتماو األيير لوزراء اليارجية الترب في 

ما ينادي ب   القاهر   داعمًا ل  ا التوج      والحقيقة أن ه ت الي و  يجب تدعيم ا وت جيت ا  وه ا
فري  من حمال ك لك )تصريحا  أحمد يوسف علض سبيل المثال(  بيد أن ه ا التوج  لوحدت  
وبفرض نجاح  في تي ي الفيتو األمريكي والحصول علض أشلبية مناسبة في مجلل األمن  لن 

مية  من يكون كافيًا  رشام  سرا يل علض  ن اء احتالل ا المديد  ف ي بحاجة لي وا  أيرى أكثر أه
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بين ا استكمال عاوية فلس ين في ميتلف المنظما  والمتاهدا  والمحافل الدولية  وا  ال  مقاومة 
 تبية سلمية  جماهيرية وواستة الن ا   وعلض امتداد ي و  التمال م  االحتالل واالستي ان في 

ن اء حالة االنقسا  م المكلف الافة والقدل  فااًل عن ترتيب البي  الفلس يني الدايلي  وا 
التي بدأ  في القار  الالتينية ” الصحو  الدولية“  يمكن أن تنج  في ت وير ”االستراتيجية“مثل ه ت 

يرلندا وفرنسا  وهي  سبانيا وا  وامتد   لض السويد  وتردد صداها في برلمانا  كل من بري انيا وا 
نًا ومستو نا  مر حة لالتساو والتج ر  وتن ر بنزو ال رعية عن االحتالل  كيا” صحو “

وممارسا   وتوفر فرصة لوا   سرا يل في  ا  اليانة التي وجد نظام الفصل التنصري نفس  
 في ا  قبيل سنوا  قال ل من ان يارت 

لقد أظ ر  ثورا  الربي  التربي أن للمقاومة ال تبية السلمية لماليين الموا نين قو  ثورية ها لة  
   والمؤكد أن ا في الحالة الفلس ينية  ستكون قادر  علض  ن اء قادر  علض ت،يير األنظمة والمتادال

االحتالل   ا ما استكمل   رو  ا وعناصر استمرارها  مستفيد  مما توفرت أ كال الناال األيرى 
في الميادين السياسية والدبلوماسية والحقوقية من أورا  قو   ال يجوز بحال االست انة باثرها وتاثيرها  

 ايا  دولية مواتية تمامًا ومدعومة بمن
ني ض أن يفاي االنقسام الفلس يني الدايلي من ج ة  ورشبة أ راف  قليمية في الديول علض ي  

ا سرا يلي   لض وا  الافة ال،ربية أمام ييارا  ليس  جاهز  للتتامل مت ا   –الصراو الفلس يني 
لحظة  قليمية  ديد  الحرج  تتمثل  وبصور  تنتكل باويم التواقب علض فلس ينيي ه ت المنا    في

في صتود دور الحركا  األصولية المت رفة والج ادية  وتف ي ظاهر  اللجوء والنزوح والت جير 
القسري لماليين السوريين والتراقيين والليبيين     ني ض أن نكون أمام م،امرا  شير محسوبة  

فلس يني تح  ستار الحروب والمتارك ثانية  يجري فرا ا علض ال تب ال” نكبة“تنت ي بنا  لض 
األولض لم تتجل في اياو األرض أساسًا  بل في هجر  ” النكبة“ال احنة التي ت  دها المن قة  فو 

سكان ا األصليين  وتحول م  لض جيوس من الالج ين والنازحين في أو ان م  والمنافي القريبة 
 والبتيد  

ية الفلس ينية مواتية تمامًا اليتبار ييار المقاومة ال تبية الحالة ا قليمية والدولية المحي ة بالقا
السلمية واستة الن ا   واستكمال عاوية فلس ين في ميتلف المحافل  وم ارد   سرا يل في كل 
الساحا  والميادين  أما ييار تسلي  الافة وعسكرت ا  فاحسب أن  مقامر  شير محسوبة  ودوافت ا 

لصراو الفلس يني الدايلي  لض حروب الم اهب والمحاور  وصراو أيرى  من ا” م ارح“تكمن في 
 الاواري علض األدوار وتقاسم النفو  الم تتل  قليميًا 

2/12/2114الدستور، عّمان،   



 
 
 
 

           56ص                                     3416 العدد:    2/12/2114 الثالثاء التاريخ:

 
 فشل استراتيجي بين الجرف الصامد والحرم 

 أفرايم هليفي
ركة فيصتب حل ب نجاز عسكري  أما النتيجة السياسية للمت« الجرف الصامد»لقد انت   حملة 

فقد وج  ر يل الوزراء تتليمات  أال تمن  حمال أي  نجاز  –ل،زها  كون ا عرف  ب ريقة سلبية 
« حكومة»سياسي في أي مفاواا  تتقد لتقرير مستقبل التالقا  بين  سرا يل والمنظمة التاملة كو 

 يل تواقا للتجلة في الق او  وباستثناء أعمال ا عمار االقتصادي الجارية بكسل  فان أحدا ل
ليل لحمال مكانة أو جدوى في نظر  سرا يل  وكل ما علي ا ان تفتل  هو أن تحب  عمليات ا  تنف  
عمليا  وقا ية واستة في المنا    توقف ن  اء حمال كثيرين قدر ا مكان قبل أن ينجحوا في 

 تنفي  مبت،اهم  ومتاقبة الميربين ال ين ينجحون م   لك في تنفي  عمليا 
 فظيتة مثل جريمة القتل النكراء لاسرا يليين اليمسة في الكنيل في هار نوف في القدل 

 لض أحداث القدل  فاعتبارا  أمنية تمن  كل « الجرف الصامد»ي  مبا ر امتد من ن اية حملة 
 مكانية للتيلي عن السي ر  الكاملة في ي ودا والسامر : الصاروخ الوحيد ال ي وصل من شز  من 

ساعة  وا  حدا  36قة م ار بن شوريون وع ل متظم ال يران المدني من والض  سرا يل لو من 
شير  حكومة  سرا يل « مسير »في الفتر  المنظور  للتيان  وفي ظل عدم وجود « مسير  السالم»لو

 استراتيجيت ا السياسية في كل ما يتتل  بالقدل 
ن  من بين كل المسا ل المركزية التي بين  سرا يل من  حرب األيام الستة اعتقد  حكوما   سرا يل با

فان م كلة الالج ين والقدل هما األصتب   –األمن  الحدود  الالج ين  القدل  –والفلس ينيين 
وانكب رؤساء الوزراء ونجحوا علض  بقاء مسالة القدل بير المسا ل  وكان التفكير بان  كلما كان  

هل واألجواء ستساعد في  يجاد حلول  بداعية  امن أمور توافقا  بين ال رفين  ستتحسن المنا
 أيرى لمستقبل القدل 

وأد  نتا ل المتركة في شز  وف ل المفاواا  برعاية وزير اليارجية األمريكي بالحكومة  لض ت،يير 
من القدل في الن اية  لض القدل في البداية  ووجد  االستراتيجية الجديد  تتبيرها في  –الترتيب 
اوء ايار لالنت ار المتزايد للي ود في األحياء التربية في القدل وفي القول ان  ال ينب،ي   ع اء

 من  الي ود من البناء في كل مكان في المدينة 
بتد أسابي  قليلة من انت اء الحملة في شز  نزل  مجموعة من الي ود للسكن في من قة سلوان و مدينة 

أعلن في مؤتمر صحفي ليلي ودراماتيكي بان ه ا فتل  داود و ووزير  ؤون القدل في الحكومة
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وبالفتل  فان سكان جبل المكبر وسلوان يف مون المتنض بتيد األثر للي و  وما ا ستكون «  تارييي»
 ن ايت ا 

كرر في  « نيويورك تايمز»في  رو  االا رابا  في القدل ن ر وزير  ؤون القدل مقاال في 
 ا اقتراح الموا نة ا سرا يلية لسكان المن قة ج  وال ين يقدر عددهم اقتراحات  لحل النزاو  بما في

 ألف نسمة  20بنحو 
ألف نسمة  ف ل  400وال يوجد أي  كر في المقال للقدل وسكان ا الترب ال ين يبلل عددهم نحو 

هؤالء أياًا سيصبحون موا نون  سرا يليين وهك ا يااف نصف مليون نسمة بير لتدد األقلية 
ية  وا  ا لم تكن هناك نية ك  ت  فما هي المكانة الدا مة المقترحة علض المقدسيين الترب في الترب

 القدل الموحد  
ومن هنا  لض اال تتال حول الحرم وال ي كتب عن  الكثير  فالحيا  اليومية في المدينة عان  من 

يمة في مح ات  وفي أماكن عراقيل كبير  ومتزايد   تيريبا  متكرر  للق ار اليفيف وجملة عمليا  أل
ارن بال ا  لحمال فرصة « ملف القدل»أيرى قوا   حسال األمن لدى السكان  ووفر فت  

فقد أتاح ل م  ثار  اا رابا  «  الجرف الصامد»نادر  للتحرر  مؤقتا علض األقل من أزمة هزيمة 
اثل م  المتركة علض  ديد  سواء في التاصمة أم في الافة  أجبر  السل ة الفلس ينية علض الم

المقدسا  ا سالمية في الحرم  بل أجبر األردن ومصر علض االنامام الض الا،  علض  سرا يل 
 علض يلفية النزاو  ي البتد الديني المزعوم 

من  –علض المستوى الدولي األوس  ن ا قاسم م ترك في التالم ا سالمي من أقصات  لض أقصات 
حا  الميابرا  في الك ف عن ياليا واستة من  بكا  حمال داعس وحتض عرب  سرا يل  ونجا

التي تتبت ا « قع الت ب»هي جدير  بالثناء  وفي نفل الوق  تا  عالما  استف ام علض سياسة 
ف ل سياسة الحفر الال ن ا ية ستؤدي  لض  – سرا يل من  سنين  وبتتبير بير    ا لم يكن للحفر  قاو 

 أكثر من حل مؤق  
الض ما ال ن اية  « تنساها»حمال الماروبة في شز  بان ا لن تسم   سرا يل بان لقد أثبت  

وحرع ر يل الوزراء علض أن يحدد هدفا عسكريا ايقا وواقتيا للحملة األيير  في شز   
واالستراتيجية التي تم تبني ا في ه ا اليريف في القدل أثبت  بان ا تؤدي الض مصيبة متتدد  

تود  لض تحديد استراتيجية أيرى في القدل وان يحدد ل ا هدفا واقتيا ومتلنا  يكون األبتاد  علي  أن ي
 وااحا  مف وما وملزما لكل موا ني  سرا يل وكل زعما  ا 

1/12/2114يديعوت   
2/12/2114القدس العربي، لندن،   
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