
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  

  
 
 

 حماس: قرار الحكومة بشأن الموظفين كان خاطًئا ومناقًضا التفاق المصالحة ولن نسمح بتنفيذ
 فصائل تعلن رفض المشروع المقدم لمجلس األمن وتدعو لسحبه فوراً  ست

 2014طفاًل خالل  1266حالة اعتقال بينهم  6059"هيئة األسرى": 
 شهراً  11عامًا بالسجن الفعلي  60نادي األسير: االحتالل يحكم على فلسطينية عمرها 

 دعم "األقصى"عمان: "اإلخوان" يدشنون مظلة للدفاع عن الحرم القدسي وتشكيل هيئة ل

 يصوت ضد   األمن الدوليمجلس 
االحتالل  إنهاءمشروع قرار 
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إن  3/1/2112 لسببببتاعلبببى تن تعبببود يبببوم 
 شاء هللا



 
 

 
 

           2ص                                     3442 العدد:    31/12/2114 األربعاء التاريخ:

  السلطة:
 7  تقرر عودل موظفي غزل القدامى واستيعان الُمعينين الوفاق خالل جلسة عقدت في غزل حكومة  .2
 8 الفلسطينية انقالن على المصالحةالوفاق التغيير واإلصالح": قرارات حكومة كتلة "  .3
 9 السلطة الفلسطينية تعبر عن صدمتها لدور واشنطن بإجهاض "إنهاء االحتالل"  .4
 11 دحالن يدعو لتشكيل جبهة لب"مقاومة سلوك عباس"  .5
 11 في لبنان يينتخص الفلسطين المهن التيالحكومة الفلسطينية ترحن باالستثناءات في   .6
 11 "إسرائيل"دراسة: تجهزل السلطة األمنية ُتنِشئت لخدمة   .7
 13 كتان فرنسي: عرفات ُقتل ودحالن نفَّذ؟  .8

 
  المقاومة:

 11 لن نسمح بتنفيذو  قًضا التفاق المصالحةحماس: قرار الحكومة بشأن الموظفين كان خاطًئا ومنا  .9
 17 فصائل تعلن رفض المشروع المقدم لمجلس األمن وتدعو لسحبه فوراً  ست  .01
 18 تسامة حمدان: ثالث مهام تساسية تنتظر حكومة التوافق  .00
 19 لسلطة إلى إنهاء سياسة التفرد في القرارات المصيرية"الشعبية" تدعو ا  .02
 21 ليس هناك جهة اسمها القيادل الفلسطينية الموسعة: تيسير خالد  .03
 21 حماس: نأمل تن ينعكس التقارن بين الدوحة والقاهرل على الشعن الفلسطيني  .04
 21 حماس تكر م مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان لدعمه غزل  .05
 22 عين الحلول: مخاوف من اهتزاز األمن.. والجيش يحذ ر": مخيم السفير"  .06
 24 العتداء بعبول ناسفة فتح حركةلتعرض موقع للجنة المركزية مخيم عين الحلول:   .07

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 24 نتنياهو يعي ن نير بركات وزيرًا مكلفًا بشؤون القدسالقنال العاشرل:   .08
 22  ودحالنفي إطار صراعه مع حماس لمجلس األمن عباس يقدم مشروع القرار الفلسطيني ليبرمان:   .09
 22 ليبرمان يدعو لتشكيل حكومة وحدل تضم كل األحزان الصهيونية  .21
 22 يدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادل اإلسرائيلية اإلسرائيلي وزير اإلسكان  .20
 21 الضابط جولدن يقرر فتح تحقيق في تسرين تسجيالت خطف زغانت  .22
 21  يعلنون نيتهم االستقالة "شاس"ترييه درعي يقدم استقالته من الكنيست وجميع نوان   .23
 27 رئيس االستخبارات العسكرية: استهداف التنظيمات "الجهادي ة" بسورية لب"إسرائيل" سُيعم ق شرعيتها  .24
 27 تستنكر طرح الفلسطينيين مشروع االعتراف على مجلس األمن اإلسرائيلية غالبية األحزان  .25
 27 يدعو لتطبيق وفرض السيادل اليهودية على المسجد األقصى "الكنيست"مترشح النتخابات   .26
 28 ا من مشروع القرار الفلسطينيبسبن موقف فرنس "إسرائيل"غضن في   .27
 28 رفح لقتل هدار جولدنفي ترتكن مجزرل موقع "واينت": وحدل جفعاتي"   .28
 29 كاتن إسرائيلي: منظومة االحتياط في الجيش "عليلة"  .29
 29 اإلسرائيلي الل تدرين في الجيشإصابة نجل نتنياهو بجروح خ  .31
 29 2017عدد الفلسطينيين سيفوق عدد اليهود في فلسطين التاريخية بحلول هآرتس:   .30



 
 

 
 

           3ص                                     3442 العدد:    31/12/2114 األربعاء التاريخ:

 
  :األرض، الشعن

 31 2014خالل  طفالً  1266بينهم  حالة اعتقال 6059: "هيئة األسرى"  .32
 31 صعوبة على غزل األسوت واألشد   2014الخضري: العام   .33
 31 %70ريد التعافي لغزل والبطالة وصلت إلى تال  "إسرائيل": "اإلندبندنت"  .34
 32  االحتالل يقوم بعمليات هدم في القدس  .35
 32 يؤيدون قائمة انتخابية موحدل وغير راضين عن تداء تحزابهم 48البفلسطينيو استطالع:   .36
 33 القدس: استشهاد مسن متأثرًا بإصابته  .37
 34 شهراً  11بالسجن الفعلي عامًا  60فلسطينية عمرها االحتالل يحكم على نادي األسير:   .38
 34 األسرى الفلسطينيون في سجن "ايشل" يعانون من ظروف معيشية قاسية  .39
 32 لمجزرل لفتا 67البيرل: إحياء الذكرى الب   .41
 32 ضد  حكومة التوافقموظفو غزل يواصلون االحتجاجات المفتوحة   .40
 31 روث السمك في فلسطين لتمور عالية الجودل  .42

 
  : ثقافة
 31 الممثل الفلسطيني محمود سعيد وفال  .43
 37 تنتهي في القدس مخيم اليرموك والب: آالم فلسطينية تبدت "حبيبي بيستناني عند البحر" فيلم  .44

 
  مصر: 

 37 غزلقطاع يبدت توسيع الشريط العازل مع  المصري الجيش  .45
 

  األردن: 
 38  األردن يؤكد تمسكه بمواصلة دعمه لألشقاء الفلسطينيين في المنابر الدولية  .46
 38 مظلة للدفاع عن الحرم القدسي وتشكيل هيئة لدعم "األقصى""اإلخوان" يدشنون عمان:   .47
 39 تسجيل قضية بحق من تفتى بتخصيص جزء من األقصى لليهود  .48

 
  لبنان: 

 41 على الحدود مع لبنان تستدعي إجراءات احترازية "مريبة"تحركات إسرائيلية   .49
 41 : شعن البحرين في خط الدفاع عن فلسطين"حزن هللا"  .51

 
  عربي، إسالمي:

 41  التطبيع مع "إسرائيل" : الحكم الجديد في تونس سيتجه نحوحركة "وفاء" التونسية  .50
 41 يهوديةالسعودية تنفي السماح باستقبال العمالة ال  .52

 
 



 
 

 
 

           4ص                                     3442 العدد:    31/12/2114 األربعاء التاريخ:

  دولي:
 41 فلسطين ضد   31 اإسرائيل" منهلصالح ""فيتو"  42استخدمت الواليات المتحدل   .53

 
  مختارات:

 42  2114في  118االتحاد الدولي للصحفيين: ارتفاع عدد قتلى الصحفيين إلى   .54
 

  تقارير:
 41 الوضع الميداني على حدود غزل بين تطوره لحرن شاملة تو تصعيد منخفض: تقديرات صهيوني ة  .55

 
  حوارات ومقاالت:

 48 فوزي قءسم أنيسد. ... الفلسطينيون الجدد  .56
 22 عدنءن أعو عءمبر ...مكاسن حماس وخسائرها عقن مصالحة قطر مع مصر  .57
 22 سءبري عبراعي... حماس بين رام هللا وطهران!  .58
 28 يوسي يهوشع... المواجهة العسكرية وجرس االستيقاظ األخير  .59

 
 29 :كاريكاتير

*** 
 

 اإلسرائيلياالحتالل  إنهاءرار مشروع ق يصوت ضد   األمن الدوليمجلس  .0
 الدولي صوت الثالثء  ضد   من برام هللا، أن مجلس األمن 2114/ 12/ 31القدس، القدس، نشبرت 

وذلك عاد تصويت ثمءني دول فقط لصاءلح  مقءعال  اإلسبرائيلياالحتالل  إلنهء مشبروع قبرابر فلسطيني 
تساا   إلا صادوبره ااءن يحتاء   أندولتين صوتتء ضده وخمس دول امتنات عن التصويت، في حاين 

 .أصوات
وصوتت لصءلح مشبروع القبرابر ثمءني دول عينهء فبرنسء والصين وبروسيء فاي حاين صاوتت دولتاءن  ماء 

 إلا شاهبرا للتوصال مان خاالل ماءوضاءت  31ضاد الانا الاذي يحادد مهلا   وأستبراليءالواليءت المتحدة 
  "فابرانس عابرس" عان مصاءدبر دعلومءساي  وعحسب مء نقلت واءل والالسطينيين. إسبرائيلاتاءق سالم عين 

جءنااب القاابرابر عاادلت عاان موقاهااء فااي اللح اا   إلاا تصااوت  أنن نيجيبريااء التااي اااءن ماان الماتاابر  إفاا
 واختءبرت االمتنءع عن التصويت. األخيبرة
، لاويس شاءبرعونومن األمم المتحدة، نقال عان  2114/ 12/ 31، 48وكالة رويترز لألنباء وذابرت 

فلاام يااان  إلقاابرابرهحصاال علاا  األصااوات التسااا  الالزماا  قااد لااو اااءن القاابرابر  أناا  حتاا محمااد اليمااءني و 
ليحصل عل  الموافق  ن برا لتصويت الواليءت المتحدة ضد القبرابر و ي واحدة من الدول الخمس دائم  

 النق  )الايتو(.الاضوي  عمجلس األمن والتي تح   عحق 
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المتحادة عان موقاال عالد اء مان مساودة القابرابر  ودافات سمءنثء عءوبر سايبرة الواليءت المتحدة لاد  األمام
دولا  وقءلات إن التصاويت لايس ضاد الساالم عاين اإلسابرائيليين  35في الم  أمءم المجلس المؤلال من 

 والالسطينيين.
وقءلت عءوبر "تعحث الواليءت المتحدة ال يوم عن سعل جديدة التخءذ خطوات عنء ة لدعم األطبراال في 

سااوي  عاان طبريااق التاااءو ... قاابرابر مجلااس األماان الااذي طاابر  أمءمنااء تحقيااق تقاادم نحااو التوصاال إلاا  ت
 ".اليوم ليس ضمن  ذه الخطوات العنء ة

وتءعات "إن  غيبر متوازن للغءي  ويحتوي عل  عنءصبر عديدة ليست إيجءعي  للماءوضءت عين الطابرفين 
مشااابروع  عماااء فاااي ذلاااك وضاااع مواعياااد نهءئيااا  غيااابر عناااء ة ال تضاااع فاااي االعتعاااءبر المخاااءوال األمنيااا  ال

وأضاااااءفت أن القااااابرابر "طااااابر  للتصاااااويت دون المنءقشااااا  أو الدبراسااااا  الواجعااااا  عاااااين أعضاااااء  ". إلسااااابرائيل
 ".المجلس

وقءلات قااوابر  وععبرت سايبرة األبردن لد  األمم المتحدة دينء قاوابر عن أساهء للتصويت عابرف  القابرابر.
  المجلاس المساؤوليتين "انء نأمل عاأن يتعنا  مجلاس األمان الياوم مشابروع القابرابر الابرعاي حياث تقاع علا

القءنونيااا  واألخالقيااا  فاااي الامااال علااا  حااال النااازاع اإلسااابرائيلي الالساااطيني جاااو بر الصااابراع فاااي الشااابرق 
 ".األوسط

نمااء فااي  وأضااءفت "جميااع المحااءوبر فااي مشاابروع القاابرابر محاال قعااول لاايس فقااط لجميااع أعضااء  المجلااس وا 
تقبرياابر مصاايبره والوصااول إلاا   المجتمااع الاادولي اااال و ااذه المحااءوبر تشاامل حااق الشاااب الالسااطيني فااي

حل سلمي ينهي االحتالل لألبراضي الالسطيني  ويحقق برؤي  الدولتين ويحل قضي  الالجئين والقضءيء 
 ".األخبر  عادال  ويؤدي ألن تاون القدس الشبرقي  عءصم  للدول  الالسطيني 

أنهاء ال تبرياد  ولم يان برف  القبرابر ماءجئ . فقد قءل دعلومءسيون عمجلاس األمان أن واشانطن أوضاحت
 طبر  مشبروع القبرابر الالسطيني للتصويت قعل االنتخءعءت اإلسبرائيلي  في مءبرس آذابر القءدم.

لااان الدعلومءساايين قااءلوا إن الالسااطينيين أصاابروا علاا  طاابر  القاابرابر للتصااويت علاا  الاابرغم ماان أناا  اااءن 
طلاااع األساااعوع واضاااحء مساااعقء أن واشااانطن لااان تسااامح عءلموافقااا  عليااا . وااااءن اإلعاااالن المااااءج  فاااي م

 د ش  الوفود الغبرعي  في المجلس. أثءبرالمءضي عن التصويت قعل الاءم الجديد قد 
واءن إقبرابر مشابروع القابرابر يحتاء  إلا  موافقا  تساا  أعضاء  عمجلاس األمان ماع عادم اساتخدام أي مان 

 أعضء  المجلس الدائمين حق النق  )الايتو( ضده.
التصويت. فقد صوتت فبرنسء ولواسامعوبر  لصاءلح القابرابر  وانقسم الماسابران األوبروعي واألفبريقي عشأن

عينماء امتناات عبريطءنياء وليتوانياء عان التصاويت فيماء صاوتت تشاءد لصاءلح القابرابر عينماء امتناات برواناادا 
 ونيجيبريء عن التصويت.
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وقاااءل المبراقاااب الالساااطيني عاااءألمم المتحااادة برياااء  منصاااوبر إن مشااابروع القااابرابر جاااء  عااااد ثالثااا  أشاااهبر 
وتاءعع قاءئال إن الوقات قااد  مان الجهاود عاااد الحابرب اإلسابرائيلي  األخيابرة فاي قطااءع غازة.ونصاال الشاهبر 

حاااءن إلنهاااء  "االحاااتالل اإلسااابرائيلي العغاااي  واإلفاااالت مااان الاقاااءب الاااذي جلاااب لشااااعنء الاثيااابر مااان 
 ".الماءنءة

وقءل منصوبر "نتيجا  تصاويت الياوم تادل علا  أن مجلاس األمان ااال غيابر مساتاد لتحمال مساؤوليءت  
بريق  من شأنهء أن تسمح لنء عاتح األعواب من أجل السالم... من المؤساال أن يعقا  مجلاس األمان عط

 ".مشلوال
وأضااءال منصااوبر أن القيااءدة الالسااطيني  "يجااب ا ن أن تاادبرس خطواتهااء التءلياا ." ولاام يوضااح تاءصاايل 

 عشأن تلك الخطوات.
لمجلاس إن الالساطينيين انتهازوا اال وفي عيءن مقتضب جدا قءل المندوب اإلسبرائيلي إسبرائيل نيتساءن ل

فبرصااا  ممانااا  لتجناااب الماءوضاااءت المعءشااابرة وجاااء وا إلااا  المجلاااس "عاااءقتبرا  مااان جءناااب واحاااد مناااءال 
 للاقل".

وقاااءل الساااايبر الابرنساااي فبرانساااوا ديالتااابر إن عاااءبريس ستواصااال جهود اااء الستصااادابر قااابرابر مااان المجلاااس 
الياوم لاان جهودناء  إجماءعلتوصال إلا  وأضاءال "تأساال فبرنساء لاادم ا للمسءعدة في دفع جهود السالم.

 ".يجب أال تتوقال  نء. علينء مسؤولي  المحءول  مبرة أخبر 
الساااايبر العبريطاااءني لاااد  ، نقاااالن عااان )أ ال ب( أن 2114/ 12/ 31رتي اليبببوم، لنبببدن وذاااابر موقاااع 

 إل  "إشءبراتعالده ال تدعم مشبروع القبرابر الالسطيني لتضمن   إنالمتحدة مءبرك ليءل غبرانت قءل  األمم
 ."المهل الزمني  وتاءعيبر جديدة حول الالجئين

 األمانمجلاس  أماءمجءنب القبرابر فأعبرب في الم   إل السايبر الابرنسي فبرانسوا ديالتبر الذي صوت  أمء
المجلااس،  أعضااء ملاا  لااادم نجااء  الجهااود التااي عااذلت للتاااءو  علاا  نااا يتوافااق حولاا  أعاان خيعاا  

 ."التحبرك إل مدفوع  عءلحءج  الملح  "الالسطيني عالده صوتت لصءلح مشبروع القبرابر  أنمؤادا 
 أنقعااال  أاثاابرنحااءول  أنمسااؤوليتنء  اااي  إنتتوقاااال  نااء.  أنلاااان جهودنااء ال يجااب "ديالتاابر  وأضااءال
 .األوان"ياوت 

نتيجاااا   إنفيااااديبرياء مااااوغيبريني  األوبروعاااايوفااااي برد فااااال ماااان عبرواساااال قءلاااات وزياااابرة خءبرجياااا  االتحااااءد 
تستأنال عشال عءجل ماءوضءت حقيقيا  عاين  أنة جديدة ضبروبرة مبر "تؤاد  األمنالتصويت في مجلس 

 إلاا للتوصاال  "يبراااز المجتمااع الاادولي جهااوده علاا  تحقيااق نتااءئ  ملموساا  أنواااذلك ضاابروبرة  األطاابراال
 اتاءق نهءئي.
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معاادأ وجااود  إلاا اتاااءق سااالم شااءمل يبرتاااز  إلاا الهاادال المشااتبرك  ااو التوصاال  أنفااي عيااءن  وأضااءفت
 .عءألخبر "من وتاتبرال ال منهمء أجنب عسالم و  إل تايشءن جنعء "دولتين 

 
 تقرر عودل موظفي غزل القدامى واستيعان الُمعينين الوفاق خالل جلسة عقدت في غزل حكومة .2

حاوم  الوفءق أن  :واءالتنقالن عن الغزة من  31/12/2114رام هللا،  ،الحيال الجديدلذابرت 
ين عمء يضمن حقوقهم ضمن االجبرا ات الوطني تاهدت أمس عءلتاءمل مع اءف  الملاءت للمو ا

 وعودة المو اين القدام  عودة مبرن  عمء يتال م مع المصلح  الاءم . المتعا 
وأاد مجلس الوزبرا  خالل جلست  األسعوعي  عبرئءس  برئيس الوزبرا  برامي الحمد هللا، ان الوزبرا  

 وبرؤسء  المؤسسءت الحاومي  سيواصلون عملهم في غزة ومن غزة.
الوزبرا  في مستهل الجلس  إن الحاوم  "لن تتخل  عن مسؤوليءتهء الوطني  تجءه أعنء   وقءل برئيس

شاعنء في قطءع غزة، ولن تتوقال عند عا  التصبريحءت التي تااي االحتالل من مسؤوليت  عن 
 الحصءبر ال ءلم المابرو  عل  قطءع غزة والتحام عءلماءعبر وتاطيل عملي  إعءدة اإلعمءبر".

تسا  من أجل تجسيد الوحدة، وعذل أقص  الجهود لتخايال ماءنءة األ ل في  وأاد أن الحاوم 
قطءع غزة، وتاميق الخطءب الوحدوي الذي يمنح األمل للمواطن الالسطيني، موجهء الدعوة لجميع 
الاصءئل لدعم حاوم  الوفءق الوطني التي تعذل أقص  الجهود لماءلج  جميع تداعيءت االنقسءم، 

ة الالسطيني ، و"الذي يتطلب جهدا ماثاء وتاءونء وشبراا  حقيقي  من قعل جميع وتعاءت  عل  الحيء
األطبراال السيءسي  ومؤسسءت المجتمع المدني الالسطيني والقطءع الخءا والقطءع األ لي لتماين 

 حاوم  الوفءق الوطني من القيءم عدوبر ء وتسهيل عملهء".
ايد االجتمءع األسعوعي للحاوم  في مؤتمبر من جءنع  قءل النءطق عءسم الحاوم  إيهءب عسيسو ع

صحاي: "اجتمع مجلس الوزبرا  اليوم )أمس( عين غزة وبرام هللا ععبر تقني  الايديو اونابرنس واءن 
االجتمءع مهمء وفاءال تمت في  منءقش  الاديد من القضءيء، التي تهم المواطن وتحديدا أ لنء في قطءع 

 غزة".
جتمءع مجلس الوزبرا   و قضي  المو اين، والحاوم  اتخذت وأاد عسيسو أن أعبرز مء جء  في ا

مجموع  من اإلجبرا ات، التي تتال م مع اللوائح والقوانين عمء يضمن الادال  للجميع، وتتاهد عأن 
تتاءمل مع اءف  الملاءت للمو اين عمء يضمن حقوق جميع المو اين ضمن االجبرا ات المتعا ، 

 دة المو اين القدام  عودة مبرن  عمء يتال م مع المصلح  الاءم .وتجدد الحاوم  عهد ء وقبرابر ء عاو 
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وأضءال عسيسو "تتاءمل الحاوم  وفق اللجن  اإلدابري  والقءنوني عشال فاءل من أجل العد  عءستياءب 
وستتاءمل الحاوم  وفق احتيء  ال مؤسس   1002حزيبران 34المو اين، الذين تم تايينهم عاد 

 لاءم وخدم  المواطن".ووزابرة عمء يضمن الصءلح ا
وتءعع "نحن أمءم تحديءت اعيبرة نتطلع من جميع األطبراال، التي وقات عل  اتاءق القء برة وعل  
إعالن الشءط  أن توفبر األبرضي  المالئم  للحاوم  لماءلج  قضي  المو اين عايدا عن أي منءااءت 

ينء وأ لنء في قطءع غزة سيءسي  ألن  ذه المسأل  حسءس  لد  الجميع، ونحن نتاهد أمءم مواطن
 ".اإلطءبرعماءلج  اءف  قضءيء المو اين في  ذا 

وشدد عل  أن "المسأل  عحءج  إل  تاءون الجميع، عودة المو اين القدام  عودة ال تتاءبر  مع 
طعيا  الخدمءت والمصءلح الاءم  وأيضء الابراقيل اللوجستي ، اذلك األمبر عد  االستياءب للمو اين 

، وعءلتءلي  ذه المبرحل  األول  التي تليهء 1002حزيبران34هم في الوزابرات المختلا  عاد الذين تم تايين
المبراحل القءدم  من أجل أن تحل قضي  المو اين عل  قءعدة وحدة وطني  ووحدة مؤسسءتي  لجميع 

 مبرافق ومؤسسءت حاوم  الوفءق الوطني".
عسيسو ، أن نعيل سنونواسلهء نقالن عن مبر  غزةمن  31/12/2114فلسطين تون الين، وأضءفت 

أاد جء زي  الحاوم  الستالم جميع الماءعبر، قءئالن: "إن  ذا تأايد عل  مسؤوليءت الحاوم  تجءه 
ء من خالل ذلك عل  أ مي  أن تاون البرسءل  الالسطيني  واضح  أمءم  أ لنء في القطءع، وتأايد أيضن

إعءدة اإلعمءبر، وعءلتءلي نتطلع إل  برو   المجتمع الدولي الذي تاهد عءلتزامءت  المءلي  من أجل
المسؤولي  من قعل جميع األطبراال من أجل أن تستلم الحاوم  الماءعبر، لتاون خطوة مهم  وفاءل  

 عل  صايد عملي  إعءدة اإلعمءبر، وتوحيد الجهود المؤسسءتي  والبرسمي  في  ذا السيءق".
يع الماءعبر؛ اإلجبرا ات الاني  في طوبر وأضءال: "إن الحاوم  جء زة عطواقمهء وخطتهء الستالم جم

النقءش والمعءحثءت ولان البرسءل  السيءسي  عدون استالم الماءعبر من قعل حاوم  الوفءق الوطني عل  
دابري ، فيهء إشاءلي  عل  ال المستويءت منهء فيمء يتالق عإعءدة اإلعمءبر وفيمء يتالق  قءعدة مهني  وا 

 الدولي للوفء  عءلتزامءت  تجءه عملي  اإلعمءبر". عءلبرسءل  الالسطيني  الموجه  للمجتمع
 

 الفلسطينية انقالن على المصالحةالوفاق التغيير واإلصالح": قرارات حكومة كتلة " .3
وصات اتل  التغييبر واإلصال  ممثل  حبرا  حمءس في المجلس التشبرياي أن قبرابرات حاوم   :غزة

 وعد تهء انقالعنء عل  المصءلح .التوافق الوطني عشأن المو اين عأنهء "غيبر وفءقي "، 
وقءلت الاتل  في عيءن صحاي تلق  "المبراز الالسطيني لإلعالم" نسخ ن من  مسء  اليوم، إن قبرابرات 

صبرابر عل  تعني سيءس  فئوي  حزعي  ضيق .  حاوم  التوافق غيبر وفءقي  وانقالب عل  المصءلح  وا 
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ءص  عءلشاب ال فئ  محددة، وتمثل وطننء ال ودعت الاتل  الحاوم  لتاون حاوم  وفءق ال انقسءم، خ
 حزعنء مايننء، مطءلع  إيء ء عتحمل مسئوليءتهء اءمل  تجءه الشاب الالسطيني ومو اي .

امء حملت الاتل  حبرا  فتح مسئولي  تاطيل المصءلح  وتاعيل عمل الحاوم ، مشددة عل  أن 
 لهء عل  أبر  الواقع.قبرابرات الحاوم  عشأن المو اين تمثل مخءلا  صءبرخ  ال قيم  

 31/12/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عن صدمتها لدور واشنطن بإجهاض "إنهاء االحتالل"تعبر الفلسطينية  السلطة .4

ععبرت القيءدة الالسطيني  عن صدمتهء للدوبر الذي لاعت  الواليءت المتحدة في إفشءل مشبروع القبرابر 
عءمين، والذي عبر  للتصويت خالل جلس  طءبرئ  لمجلس الابرعي إلنهء  االحتالل اإلسبرائيلي خالل 

 األمن الدولي.
وقءل مديبر ماتب الجزيبرة في الضا  الغبرعي  وليد الامبري إن حءل  من اإلحعءط تسود األوسءط 

 الالسطيني  جبرا  مء آلت إلي  جلس  التصويت عمجلس األمن.
القبرابر عل  موافق  تسع دول في  مشبروع حصول-التصويتقعل -وأضءال أن  تأاد للقيءدة الالسطيني  

المجلس، لان مء حدث أن القبرابر حءز عل  موافق  ثمءني دول فقط، و و مء يمنع تمبريبره حت  إذا لم 
 تستخدم الواليءت المتحدة حق النق  )فيتو(.

وقءل الامبري إن القيءدة الالسطيني  ستاقد جلس  طءبرئ  تنءقش خاللهء التوج  إل  المحام  الجنءئي  
 لي ، واالنضمءم إل  اتاءقي  برومء، مضياء أنهء مءضي  في طبريقهء لتدويل القضي  الالسطيني .الدو 

عدوبره وصال اعيبر الماءوضين الالسطينيين صءئب عبريقءت مء جبر  عأن  ضبرع  للقءنون الدولي، و و 
يمنح إسبرائيل غطء  لالستمبرابر في غطبرستهء واحتاللهء لألبر  الالسطيني ، واعتعبر أن من صوت 

 ضد القبرابر فقد صو ت لحمءي  إسبرائيل واستمبرابر االحتالل.
وقءل عبريقءت إن استخدام واشنطن حق النق  برغم عدم حءجتهء إل  استخدام ،  و برسءل  
للالسطينيين والابرب عأن المسءئل تقبربر عنء  عل  أن "إسبرائيل دول  فوق القءنون وستستمبر الواليءت 

 بر  يمثل "وصم  عءبر" للقءنون الدولي وللاالقءت الدولي .المتحدة في حمءيتهء"، ماتعبرا أن مء ج
امء نقل الامبري عن مسؤول فلسطيني قول  إن مء فالت  واشنطن يمثل "قبرصن "، في إشءبرة إل  مء 
وصاهء عءلضغوط التي مءبرستهء الواليءت المتحدة عل  إحد  الدول التسع التي اءن ياتبر  عهء أن 

 تصوت لصءلح القبرابر.
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مشبروع  لصءلح-وبروسيءعينهء ثالث تمتلك حق النق   ي فبرنسء والصين -دول  وصوتت ثمءني
القبرابر الذي قدم  األبردن أمس االثنين، عينمء صوتت ضده الواليءت المتحدة وأستبراليء، وامتنات خمس 

 دول عن التصويت عينهء عبريطءنيء التي تمتلك حق النق .
 31/12/2114، نت الجزيرل

 

 لب"مقاومة سلوك عباس" دحالن يدعو لتشكيل جبهة .5

دعء القيءدي الماصول في حبرا  فتح النءئب محمد دحالن مسء  اليوم الثالثء  إل  تشايل مء : غزة
 قءل إنهء "جعه  وطني  موحدة لمقءوم  سلوك البرئيس محمود ععءس الابردي".

مجلس  ووصال دحالن في لقء  متلاز عل  قنءة "ساءي نيوز" مشبروع القبرابر الالسطيني المقدم إل 
 األمن الدولي عأن  "اءبرث "، مؤادنا أن حبرات  عمؤسسءتهء عبريئ  من  ولم تشءبرك في إعداده.

وقءل إن  ذا المشبروع ععءبرة عن أوسلو ثءني  وجديدة ومحط  تاءو  وتنءزل اعيبر عن غءلعي  ثواعت 
 .الشاب الالسطيني، مستهجنء مء قءل إن  "تحام عا  االشخءا في قيءدة السلط  عءلقبرابر"

وأشءبر دحالن إل  أن قبرابر عهذا الحجم يتخذ عمثل  ذه الاشوائي  واالستهتءبر ودون إجمءع من أحد أو 
 تدابرس  أو المشءبرا  في إعداده، الفتء إل  أن السلط  عدلت  عدة مبرات قعل تقديم .

وشدد عل  أن نصوا القبرابر تضيع اثيبرا من حقوق الشاب الالسطيني وأعبرز ء عودة الالجئين 
 س ااءصم  لدول  فلسطين، وأن  ياد أاعبر اءبرث  في تءبريخ الاالق  مع "إسبرائيل".والقد

وأاد دحالن عل  أن أولويت  منصع  نحو تشايل جعه  وطني  لمقءوم  سلوك ععءس الابردي الذي 
سيجلب الاءبر والاءبرث  لشاعنء.. ال يجب أن يتبرك أعو مءزن ليتخذ القبرابرات ويصيغهء ويادل علي  

 دون إجمءع".
وأوضح أن الجعه  الوطني  مهمتهء حمءي  المشبروع الوطني من أن يوبرثنء ععءس وثيق  تنءزالت جديدة 

 ضمن صاق  دولي  وجود ضمءنءت أو آليءت للتطعيق.
 31/12/2114، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 في لبنان تخص الفلسطينيين المهن التيالفلسطينية ترحن باالستثناءات في  الحكومة .6

تلق  وزيبر الامل سجاءن قزي اتصءال من ن يبره الالسطيني احمد مجدالني الذي شابره عل  
في مء يتالق عءلمهن.  "االلتاءت  الخءص  التي اعدا ء تجءه الالجئين الالسطينيين المسجلين في لعنءن»

 ونقل الي  تحيءت برئيس السلط  الالسطيني  محمود ععءس.
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زبرا  الالسطيني الذي اناقد عبرئءس  البرئيس ععءس توصي  وفي  ذا السيءق، صدبر عن مجلس الو 
اشءدت عموقال الوزيبر قزي في مء خا القبرابر االخيبر الذي يحدد المهن عين اللعنءنيين واالجءنب 

 واالستثنء ات التي تخا الالسطينيين.
المهن برحب مجلس الوزبرا  الالسطيني عقبرابر وزيبر الامل اللعنءني الذي حدد في  »وجء  في التوصي : 

الواجب حصبر ء عءللعنءنيين مع االستثنء ات المبرعي  للالسطينيين المولودين عل  األبراضي اللعنءني  
والمسجلين عشال برسمي في سجالت وزابرة الداخلي  والعلديءت اللعنءني ، عءستثنء  المهن الحبرة وسءئبر 

وجدد المجلس التأايد  المهن المن م  الصءدبرة عنا قءنوني ويح بر ممءبرستهء من غيبر اللعنءنيين.
 .عل  موقال القيءدة الالسطيني  عبرف  التوطين، وحبرصهء عل  احتبرام السيءدة اللعنءني 

يذابر ان قبرابر الوزيبر قزي يحدد للمبرة االول  عشال علني، آلي  لحمءي  اليد الاءمل  اللعنءني  مع االخذ 
 ضءن.عءالعتعءبر حءجءت سوق الامل اللعنءني لليد الاءمل  االجنعي  اي

 31/12/2114المستقبل، بيروت، 

 
 "إسرائيل": تجهزل السلطة األمنية ُتنِشئت لخدمة دراسة .7

قءلت دبراس  علمي ، إن أجهزة السلط  األمني  ُأنِشئت لتلعي  المتطلعءت اإلسبرائيلي ، مستدل  عادة 
 اتاءقيءت موقا  عين السلط  ودول  االحتالل منذ نشأة األول .

برة عن مبراز الزيتون  للدبراسءت واالستشءبرات، والتي أعد ء حسن اعحيا، أن وأضءفت الدبراس  الصءد
 االتاءقيءت السءعق  ألزمت السلط  عإثعءت حسن نوايء ء، اشبرط يسعق تقديم دول  االحتالل ألي  
تنءزالت إضءفي  "لم تقدمهء في اثيبر من األحيءن عل  البرغم من التزام الالسطينيين عدفع مقءعلهء، عل  

 منهم الداخلي ووحدتهم الوطني ".حسءب أ
، تضمنت مءدة وحيدة مخصص  للحديث عن الصالحيءت 3991وذابرت الدبراس  أن وثيق  "أوسلو" 

عانوان "الن ءم  8األمني  لسلط  الحام الذاتي االنتقءلي، التي تم  التوافق عل  إنشءئهء؛ و ي المءدة 
لملحق عءلوثيق  حول انسحءب القوات اإلسبرائيلي  واألمن الاءم"، وتوضيحءتهء الوابردة في العبروتواول ا

من قطءع غزة ومنطق  أبريحء، غيبر أن الوثيق  أشءبرت إل  عا  التبرتيعءت اإلجبرائي  التي سيتم 
اتخءذ ء عل  األبر  في المجءل األمني في عضا  مواضع أخبر ، تتالق عإعءدة تموضع القوات 

 سبرائيلي المشتبرك "ألغبرا  األمن المتعءدل".اإلسبرائيلي ، وتشايل لجن  للتنسيق الالسطيني اإل
وأشءبرت إل  أن االتاءق لم يحمل أي  ماءلم محددة للصالحيءت األمني  الموال  للسلط  الالسطيني ، 
عءستثنء  اقتصءبر ء عل  تشايل "قوة شبرط  قوي " عهدال "ضمءن الن ءم الاءم واألمن الداخلي 

عينمء احتا ت دول  االحتالل عموجب االتاءق  للالسطينيين في الضا  الغبرعي  وقطءع غزة"،
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عصالحيءتهء في مجءلي "الدفءع ضد  التهديدات الخءبرجي " ومسؤولي  األمن اإلجمءلي اإلسبرائيلي، عمء 
 في ذلك أمن المستوطنءت المقءم  عل  أبر  الضا  والقطءع.

 
 صالحيات تمنية

"اتاءق تنايذ الحام الذاتي في قطءع م، تحت مسم  3994ولاتت الدبراس  الن بر إل  اتاءق القء برة 
أبريحء، وتضمن التبرتيعءت اإلجبرائي  التي أسست  –غزة ومنطق  أبريحء"، وعبرال أيضءن عءسم اتاءق غزة 

لقيءم السلط  الالسطيني  ومعءشبرة صالحيءتهء عل  األبراضي المتاق عليهء. وقد جء ت الصالحيءت 
واحتلت حيزان أاعبر  ذه المبرة، وشملت المسءئل  والتبرتيعءت األمني  أاثبر تاصيالن عطعيا  الحءل،

المتصل  عءألمن، وجمياهء نصت عل  إنشء  "شبرط  فلسطيني  قوي  لضمءن الن ءم الاءم واألمن 
الداخلي للالسطينيين"، عينمء تتول  )إسبرائيل( مسؤولي  "الدفءع ضد  التهديدات الخءبرجي "، عمء في ذلك 

ن  األبردني، والدفءع في مواجه  التهديدات الخءبرجي  من العحبر "حمءي  الحدود المصبري ، وخط  الهد
 والجو، وأيضءن المسؤولي  عن أمن اإلسبرائيليين والمستوطنءت عصا  عءم ".

امء حصبرت حجم قوة الشبرط  الالسطيني  في ذلك الحين عتسا  آالال شبرطي، وتشايالتهء عأبرعا  
برات، والدفءع المدني، ووضات شبروطءن عل  فبروع،  ي: الشبرط  المدني ، واألمن الاءم، والمخءع

األفبراد الذين سُيقعل تجنيد م في الشبرط  قعل التجنيد وعاده، وحددت أنواع األسلح ، والذخءئبر، 
والمادات التي يمان للشبرط  الالسطيني  امتالاهء، وأعداد ء، وغيبر ء من التبرتيعءت األمني ، 

دابرة الماءعبر، وأمن  –يني وخصوصءن تلك المتالق  عءلتنسيق األمني الالسط اإلسبرائيلي المشتبرك، وا 
 المجءل الجوي، والتبرتيعءت عل  حدود قطءع غزة عبران وعحبران، وفي محيط المستوطنءت.

م، فقد استندت العنود األمني  في اتاءق واشنطن الموق ع في 3995وفيمء يتالق عءتاءق واشنطن 
ت عقدبر أاعبر من التاءصيل والمتطلعءت، حيث أسءسءن إل  اتاءق القء برة، ولانهء جء  18/9/3995

خصا الاصل الثءني من االتاءق عشال اءمل لموضوع "إعءدة االنتشءبر والتبرتيعءت األمني "، 
 (.31–30وتضمن سعع مواد )المواد 

 
 تحديد الصالحيات

وعينت الدبراس  أن أعبرز مء تضمن  اتاءق واشنطن من إضءفءت, اءن تحديد الصالحيءت األمني  
لسطيني  عحسب المنطق ، حيث تم  تقسيم منءطق السلط  الالسطيني  إل  ثالث فئءت: المنطق  "أ" الا

وتمتلك فيهء السلط  صالحيءت أمني  اءمل ، والمنطق  "ب" وتمتلك فيهء صالحيءت أمني  محدودة 
مل " والتي تعق  خءضا  عشال اءCومشبروط  عءلتنسيق مع الجءنب اإلسبرائيلي، والمنطق  " " أو "
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للسيطبرة األمني  اإلسبرائيلي ، مع الالم أن االتاءق حدد عءلتاصيل توزيع أفبراد الشبرط  عل  محءف ءت 
التي سمح عإقءمتهء في  15الضا  الغبرعي  في منءطق أ و ب، امء حدد توزيع مبرااز الشبرط  الا

 المنطق  ب، وعدد أفبراد الشبرط  الاءملين في ال منهء وتسليحهم وتجهيزاتهم.
، الذي ن  م عملي  إعءدة االنتشءبر الثءني  لقوات 3998التاءق األخيبر، فهو اتاءق "واي بريابر" وأمء ا

االحتالل في الضا  الغبرعي ، وقد اءن الملال األمني محوبر التبرايز األسءس لالتاءق، فقد تم  عموجع  
  من نقل مسءحءت إضءفي  محدودة من الضا  إل  السيطبرة األمني  الالسطيني ، مقءعل مجموع

التداعيبر األمني  الواجب عل  السلط  اتخءذ ء في مجءل "التصدي لإلبر ءب"؛ وشملت "اعتعءبر 
المن مءت اإلبر ءعي  خءبرج  عل  القءنون، والتصد ي لهء" و"منع األسلح  غيبر الشبرعي " و"منع 

 التحبري "، إل  جءنب مواصل  التنسيق األمني الاءمل عين الالسطينيين واإلسبرائيليين. 
نا   ذا االتاءق عل  وجود دوبر معءشبر للواليءت المتحدة في اإلشبراال عل  قيءم السلط   وقد

الالسطيني  عواجعءتهء األمني ، ودخولهء اطبرال ثءلث في مجءل التنسيق األمني من خالل تشايل لجن  
 .(اإلسبرائيلي-تنسيق ثالثي ، تجتمع ال أسعوعين )إل  جءنب مواصل  التنسيق الثنءئي الالسطيني 

وتجدبر اإلشءبرة في  ذا السيءق إل  أن القبرابر الذي اتخذت  حاوم  االحتالل اإلسبرائيلي  في 
 عءلموافق  عل  اتاءق واي بريابر، جء  مشبروطءن عمجموع  من النقءط، امء تضم ن 33/33/3998

صبراح  ضبروبرة اعتقءل السلط  لثالثين "مشعو ءن" أمنيءن حددتهم دول  االحتالل، وشد دت عل  أن 
 إلفبرا  عن أي  منهم في وقت الحق سياد  خبرقءن لالتاءق.ا

 31/12/2114، فلسطين تون الين
 

 : عرفات ُقتل ودحالن نفَّذ؟فرنسيكتان  .8
نشبر الاءتب واالعالمي  ،1004عءبريس | في سءعق ، منذ وفءة البرئيس الالسطيني يءسبر عبرفءت عءم 

ذافءت. الابرنسي ايمءنويل فو التقبريبر الطعي الاءمل حول وفءة عبر  اءن التقبريبر البرسمي يتجنب  وا 
فبرضي  القتل، فءن الاءتب الذي عحث طويال في  ذه القضي ، يؤاد ان الوفءة لم تان عبرضي  وال 

، وياءد يلصق تهم  تنايذ مهم  القتل االسبرائيلي  عءلبرئيس السءعق «موت متامَّد»طعياي ، وانمء نتيج  
 .لجهءز االمن الوقءئي الالسطيني محمد دحالن

، ويلخا «قضي  عبرفءت، الموت الغبريب للزعيم الالسطيني»الاتءب الصءدبر قعل ايءم يحمل عنوان: 
نتيج  المقءعالت التي اجبرا ء الصحءفي الابرنسي مع أعبرز االطعء  الذين أشبرفوا عل  التقبريبر الطعي، 

 و ذه أعبرز أقوالهم:
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برئءس  قسم االمبرا  الُمادي  واالستوائي  في اااا العبروفسوبر فبرانسوا عبريايبر، المشهوبر عءلميءن منذ تولي  
لم يان ثم  شي  ُمْاٍد في حءل  عبرفءت، واحتمءل الموت »، يقول: «عيتيي  سءلعيتبرييبر»مستشا  

الطعياي يعدو لي سطحيءن. األبرجح أن في األمبر ُسمءن خءبرجيءن، وأنء ابر  ان  سم نعءتي او غذائي، اي 
 «.وتسممءن غذائيءن  سم جبر  اعتالع  فأحدث اضطبراعءت ماوي 

، يقول: «عيشء»اااا العبروفسوبر مءبرسيل فبرنسيساءن، البرئيس السءعق لقسم األمبرا  البرئوي  في مستشا  
ويلات ال  ان الاوابر  البرئوي  واضطبراعءت «. أنء مقتنع تمءمء عقتل عبرفءت منذ اللح ءت االول »

ط  عامبره السعايني، وال عءالبر ءق عا  اعضء  جسد الزعيم الالسطيني في أيءم  االخيبرة ليست مبرتع
ويشيبر ال  ان اسبرائيل، التي وق ات، ولان لم توافق عل  الشبرع  الدولي  لمنع «. عل عشي  آخبر»

متخصا « نس زيونء»االسلح  الايمءوي ، أسست قبرب تل اعيب ماهدان محءطءن عسبري  اعيبرة اسم  
حيءة  إلنقءذسين الاال  المضءد للسم في العحث عن السموم، و و الماهد ناس  الذي أبرسل للملك ح

 .3992خءلد مشال، عادمء سممت  اسبرائيل واءدت تقتل  لوال تهديد الملك عءم 
 نءك الاثيبر من »اااا العبروفسوبر زا بر عموبرة برئيس قسم الطب الداخلي في المستشا  ناس  يقول: 

  لمستشا  عيبرسي الاسابري تقنيءت التسميم التي ال تزال مجهول ... لان )عسعب( الطعيا  الاسابري
 «.الذي عول  في  عبرفءت )فإن( ال الم  محسوع 

اااا الداتوبر أشبرال الابردي طعيب عبرفءت الذي سءبرع للاشال علي  في برام هللا قعل نقل  ال  فبرنسء، 
آالم البرئتين والمادة، وغيءب الشهي ، وتنءقا الابريءت العيضء  والاقدان السبريع للوزن، »يؤاد ان 
 «.حمبرا  عل  الوج ، والجلد االصابر تؤاد ألي طعيب ان في االمبر عملي  تسميموالعقع ال

يءسبر عبرفءت »واستنءدان ال  مقءعالت  مع  ؤال  االطعء  وغيبر م، يصل الاءتب ال  نتيج  ماءد ء ان 
لم يمت ميت  طعياي  وال عسعب الامبر وو ن الجسد أو عسعب مء تابر  ل  من ماءنءة في سنوات 

ل، وانمء موت  الماءج  و و في خبريا  السعاين عل  سبريبر مستشا  اءن ُمبرادان ومتامدان نضءل  الطوي
وياود المؤلال الابرنسي ال  النتءئ  الثالث المتنءقض  التي صدبرت عن لجءن الخعبرا  في «. ومطلوعءن 

متاق  عل  القول ان الحءل  الصحي  للبرئيس »ال من سويسبرا وفبرنسء وبروسيء، فءلاواصم الثالث 
لالسطيني في االيءم الثالثين االخيبرة من حيءت  ليست لبرجل مءت طعيايءن، او عسعب الامبر، ولذلك ا

 «.فءن الموت المتامد  و الوحيد الواجب أخذه عاين االعتعءبر
 ؟عءألمبرولان مء عالق  دحالن 

دول واالميبرايين و  عءإلسبرائيليينيابرد المؤلال قسمءن اءمالن من اتءع  للحديث عن عالق  دحالن 
ان » 1004الخلي ، ويستايد جمل  من البرئيس االميبراي السءعق جوبر  دعليو عوش يقول فيهء عءم 
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ويؤاد الاءتب ان دحالن حين زابر العيت االعي  غءدبره ُمحمَّالن عشيك مصبرفي «.  ذا  و بَرُجُلنء
 ووعود اميبراي  عدعم عمليت  االمني  في غزة.
يقءل ان دحالن وجههء ال  وزيبر الدفءع االسبرائيلي في  واال م ان المؤلال ينشبر نا البرسءل  التي

اونوا عل  ثق  عأن ايءم يءسبر عبرفءت عءتت »ويقول فيهء  1001تموز  31عهد آبرييل شءبرون في 
اغتيءل عبرفءت »ويستنت  ان «. مادودة، ولان اسمحوا لي عءن انهي االمبر عل  طبريقتي ال طبريقتام

لمخطط االسبرائيلي الذي سلم المءدة القءتل ، ومسؤول قد ياون نتيج  مسءبر ماقد اجتمع في  ا
فلسطيني اءن قءدبرا عل  الدخول ال  المقءطا  )حيث حوصبر عبرفءت في آخبر ايءم ( وناذ عملي  

 «.قتل الزعيم التءبريخي الالسطيني
ثم  أمبر آخبر مثيبر لالنتعءه يتالق عدحالن. فاي لقء  المؤلال مع توفيق الطيبراوي، برئيس لجن  

يسأل  المؤلال: «. وفق مالومءتنء فإن البرئيس عبرفءت قد ُقتل»الالسطيني ، قءل االخيبر:  التحقيق
، «انام تأادتم من مقتل عبرفءت ومن ان اسبرائيل  ي المسؤول  فلمءذا تواصلون التحقيق؟ طءلمء»

 ي التي اعطت االوامبر، ولاْن  نءك شخا  فإسبرائيلألننء لم نجد عاد القءتل، »فيجيب الطيبراوي: 
وايال تن برون ال  اتهءمءت »وعندمء يسأل  الاءتب: «. اذ وال يزال طليقءن، و و الذي نعحث عن ن

ويستغبرب الاءتب ان يجيب «. ععءس لم يتهم دحالن»، يسءبرع الطيبراوي ال  القول: «محمود ععءس؟
  اذا عبرغم ان  لم يسأل  عن دحالن.

سنوات من وفءة عبرفءت، و ذا في حد  ذات   1 يشءبر ال  ان لجن  التحقيق الالسطيني  لم تتألال اال عاد
اللجن ؟ لمءذا لم يحصل تشبريح  تأخبرتلمءذا  وعينهء:واحد من اسئل  اثيبرة مشاا  يطبرحهء المؤلال، 

سعب الوفءة غيبر  أن وأعلنوالجث  عبرفءت؟ لمءذا استعاد الابرنسيون فوبرا احتمءل التسميم المتامد، 
سنوات قعل ان تلجأ ال  فحا ثيءب  2الزعيم الالسطيني محدد، ولمءذا انت برت سه  عبرفءت ابرمل  

القدوة(  )نءصبرزوجهء، التي اءنت في شق  سءئقهء العءبريسي؟ ولمءذا تخءصمت مع اعن شقيق عبرفءت 
عيدت أ لنءحي  اعءدة نعش برفءت  لاحص ، ولمءذا لم ينشبر تقبريبر الخعبرا  الابرنسيين؟ ولمءذا  1031عءم 

برة الخءبرجي ، ولمءذا لم يستجب القضءة الابرنسيون لطلعءت لجن  صيءغ  التقبريبر البروسي في وزا
وحده السؤال االخيبر يجد جواعء في  من الشاوك الاثيبرة، ذلك ان القضء  « التحقيق الالسطيني ؟

الابرنسي يقول ان  ال يمان ان يستجيب لسلط  فلسطيني  لم تصعح دول  لياءملهء عءلمثل، وعليهء ان 
االنءع  القضءئي  الدولي ، فلمءذا لم تتقدم السلط  الالسطيني  حت  االن عطلب  تلجأ عءلتءلي ال  لجن 

 قضءئي اهذا ال  فبرنسء؟
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تاشال قضي  عبرفءت  أنيبريد  أحداسئل  اثيبرة، توحي اأن الاءتب الابرنسي يبريد القول إن  مء من 
قهم وسيءدتهم مء عءد مقعوال اليوم ان برجءال ونسء  ينءضلون من اجل حقو »لسعب مجهول. ويضيال: 

 «.واستقاللهم وديمقبراطيتهم ال ياءملون اشاب براشد يجب حمءي  ابرامت 
في علد صءبر في  مجبرد االشءبرة ال  اسبرائيل سععء التهءم القءئل عءلانصبري  او  جبري ،اتءب فاال 

 ، واأن السءمي  محصوبرة عءليهود.«الالسءمي »
 29/12/2114، األخبار، بيروت

 
 لن نسمح بتنفيذو  أن الموظفين كان خاطًئا ومناقًضا التفاق المصالحةحماس: قرار الحكومة بش .9

حبرا  المقءوم  اإلسالمي  ، أن غزة، من 31/12/2114، وكالة الرتي الفلسطينية لإلعالمذابرت 
"حمءس" أعلغت الليل  المءضي ، وزبرا  حاوم  التوافق الوطني عأن قبرابر م عشأن المو اين اءن خءطئنء 

ء التاءق المصءلح ، مشددةن عل  أن  لم يسمح عتنايذه.وتوتيبرينء، ومنءق  ضن
النءطق عءسم الحبرا  سءمي أعو ز بري في تصبريح وصل "البرأي" نسخ  عن ، إن حبرات  أعلغت  وأاد

وزبرا  الحاوم  خالل لقء  الاصءئل ماهم الليل  المءضي  عأن قبرابر م عشأن المو اين اءن خءطئء 
 وان  عمليء لن يسمح عتنايذه. وتوتيبريء ومنءقضء التاءق المصءلح 

وأوضح أعو ز بري أن مداخالت الاصءئل خالل اللقء  أادت عل  أن قضي  المو اين  ي قضي  
 تاجيبري  وأن نقط  العداي  لنجء  الحاوم   ي حل مشال  المو اين

واءن النءطق عءسم حاوم  التوافق إيهءب عسيسو، قءل خالل مؤتمبر صحاي عقب انتهء  جلس  
عغزة، أمس الثالثء ، أن ملال أزم  المو اين في غزة يعدأ عاودة مبرن  للمو اين القدام  ثم  الحاوم 

 لمل  الشواغبر. 1002يونيو  34االستاءن  عمن ُعينوا عاد 
 أعو ز بري، أن نعيل سنونو، عن مبراسلهء غزة، من 31/12/2114، الين تونفلسطين وأضءفت 

االجتمءعي "فيسعوك"، أن قبرابرات الحاوم  عشأن  قءل في تصبريح ععبر صاحت  عل  موقع التواصل
 ملال المو اين، "تااس مد  ابرتهءن الحاوم  لقيءدة حبرا  فتح عل  حسءب التوافق الوطني".
وأوضح "أن ال المعبربرات التي قدمتهء الحاوم  عشأن الماءعبر تاتمد عل  سيءس  اإلقصء  واستعاءد 

 الشبراا ". 
اللتزام عءتاءق المصءلح  والتوقال عن سيءس  التمييز ضد أ ل وأاد أعو ز بري، أن "عل  الحاوم  ا

 غزة ومو ايهء".
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برأ  في تصبريحءت لا "قدس عبرس"، و أعو ز بري ، أن غزةمن  ،31/12/2114، قدس برسوأوبردت 
أن حاوم  التوافق الوطني تعبر ن يومء عاد ا خبر أنهء لم تان أ ال للثق  التي ُمنحت لهء، وقءل: 

ومصءلح  إلمال اتعشأن المو اين  ي قبرابرات فئوي  وتااس ابرتهءن  ذه الحاوم  "قبرابرات الحاوم  
الو ياي  واإلقصء حبرا  فتح عل  حسءب التوافق الوطني. و ذه الحاوم  تمءبرس سيءس  انتقءئي  

 والتمييز ضد أ ل غزة ومو ايهء".
نمء  لتوفيبر التغطي  وأشءبر أعو ز بري إل  أن قدوم الحاوم  إل  غزة ليس لحل مشءال أ لهء وا 

السيءسي  لمشبروع ععءس أمءم األمم المتحدة، وقءل إن "غزة غءبرق  في ال الم ولم نسمع عن أي 
حلول قدمت لمشال  الاهبرعء ، الحاوم  جء ت لتوفيبر غطء  لخطوة ععءس في مجلس األمن عأن  

  فبر  مسؤول عن ال الشاب الالسطيني، امء أنهء جء ت لخدم  مصءلح "فتح" من خالل محءول
عقءئهم ياملون عءلسخبرة دون أي حل  عودة مو اي "فتح" قعل ماءلج  مو اي الحاوم  السءعق  وا 

 حقيقي".
أن  المتحدث عءسم حمءس فوزي عبر وم ، عن غزةمن  ،31/12/211، الحيال الجديدل، رام هللاونقلت 
ال ينم عن  إحالليئي التبرتيعءت حول المو اين منءفي  للتوافقءت عشأنهم و و تاءمل انتقء إنقءل: "

 المو اين عءلاءمل" حسب تاعيبره. أزم نوايء صءدق  لد  الحاوم  لحل 
 

 فصائل تعلن رفض المشروع المقدم لمجلس األمن وتدعو لسحبه فوراً  ست .01
سالمي  برفضهء لمشبروع القبرابر الذي قدمت  قيءدة السلط  الالسطيني  : غزة أعلنت ست  فصءئل وطني  وا 

   عسحع .لمجلس األمن، مطءلع
وقءلت الاصءئل التي تضم حبراتي حمءس والجهءد اإلسالمي، والجعهتين الشاعي  والديمقبراطي ، 
والقيءدة الاءم ، ومن م  الصءعق ، في عيءٍن مشتبرك لهء، إنهء تبرف  المشبروع المقدم لمجلس األمن 

ءص  موضوع عخصوا إنهء  االحتالل؛ "لمء يتضمن  من انتقءا لحقوقنء وثواعتنء الالسطيني  خ
 عودة الالجئين، حبري  األسبر ، والقدس، والحدود"، مطءلع  عسحع  فوبرا من التداول.

وأشءبرت إل  أن المشبروع يطبر  جدوال زمنيء إلنهء  االحتالل ياتح الطبريق للتاءو  الثنءئي عبرعءي  
  برفضنء أمبرياي  "ممء ياني االستمبرابر في دوام  التاءو  واالنحيءز األمبرياي مجددا، مشددين عل

 الاودة لمنه  التاءو  الاعثي".
وأادت القو  عل  قبرابر األمم المتحدة المتالق عءلتاوي  وعودة الالجئين الالسطينيين إل  عيوتهم 

، مشددة عل  أن  ذا الحق لب  الصبراع الالسطيني 394التي  جبروا منهء، انطالقء من قبرابر 
 غيبر قءعل للتصبرال. الصهيوني وأن 
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شاعنء في المقءوم  عاءف  أشاءلهء والتي أقبرتهء الشبرائع الدولي  في مواجه  امء أادت عل  حق 
 واإلبر ءب. الالسطيني عءلانالالشاب  لوسم نضءالتاالحتالل، مالن  برفضهء أي محءوالت 

وشددت عل  أن القدس ستعق  عءصم  الشاب الالسطيني، برافض  أي مسءس عحقنء فيهء، امء دعت 
مءل تحقيق المصءلح  الوطني  واستاءدة الوحدة لمواجه  التحديءت التي لتضءفبر الجهود من أجل استا

 إعءدة اإلعمءبر.تواجه  القضي  الالسطيني ، وفي مقدمتهء فك الحصءبر عن القطءع، وتسبريع 
31/12/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 تسامة حمدان: ثالث مهام تساسية تنتظر حكومة التوافق .00

قءل مسؤول الاالقءت الخءبرجي  عحبرا  المقءوم  اإلسالمي  )حمءس(، : ءمحمد ولد شين -نوااشوط 
أسءم  حمدان، إن حاوم  التوافق ال تزال أمءمهء ثالث مهءم برئيسي  حسب اتاءق القء برة، و ي 

عءدة عنء  العيت الداخلي الالسطيني وتبرتيع ". جبرا  االنتخءعءت، وا   "إعمءبر غزة، وا 
": "أستطيع أن أقول إننء 13ء حءليء، في تصبريح خءا لا"عبرعيوأضءال حمدان الذي يزوبر موبريتءني

ن قطانء أشواطء في المصءلح ، لاننء حت  ا ن غيبر براضين"، ماتعبرا أن  "طول فتبرة االنقسءم برتعت  وا 
 حءج  لجهد مبراز وماثال، وا ن ال معبربر للتاطيل".

عدأت األحد، لتن يم ال شؤون  وقءل حمدان إن  يأمل أن تاون زيءبرة حاوم  الحمد هللا إل  غزة التي
مؤسسءتهم، "عنوان إنجءز مبرحل  الحاوم  ودوبر ء ومهءمهء، لننطلق في المبراحل األخبر  المتمثل  في 

جبرا  االنتخءعءت".  إعءدة تشايل العيت الالسطيني وا 
 

 غزل وتمن مصر االستراتيجي
عالم عشأن تهديد غزة وقءل مسؤول الاالقءت الخءبرجي  في حمءس، إن ال مء سءق  وبرو   ل  اإل

وحبرا  المقءوم  اإلسالمي  )حمءس( لألمن المصبري، تعي ن أن ال أسءس ل  من الصح ، مضياء أن 
"غزة ال يمان عأي حءل من األحوال أن تمثل قلقء أمنيء أو تهديدا لدول  عبرعي ، عل عل  الااس من 

بر ء من دول الجوابر ذلك تمثل فلسطين وغزة عل  وج  الخصوا أمنء استبراتيجيء لمصبر ولغي
 الابرعي"، عحسب قول .

وتاليقء عل  برف  القء برة فتح ماعبر برفح عشال مستمبر، قءل حمدان: "أن يحءصبرك الادو،  ذا 
منطقي؛ ألن  يبريد استئصءلك وخنقك وتدميبرك، لان أن يأتي الحصءبر واإلغالق من شقيق فهذا أمبر 

 غيبر مقعول".
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ن ناتقد أن  نءك مسؤولي  اعيبرة عل  الجءنب المصبري، وحول مء يتالق عغزة وماعبر برفح، قءل: "نح
تحتم علي  أن يقوم عهء عل  الجءنب الالسطيني في غزة، وال مء سءق  اإلعالم من اتهءمءت تعين من 
خالل اتصءالتنء البرسمي  أن ال أسءس لهء من الصح ، وال يمان أن تمث ل غزة قلقء أمنيء أو تهديدا 

 أمنيء لمصبر".
 

 لحةمعوقات المصا
قءت التي تواج  المصءلح  الالسطيني ، قءل حمدان، إن الماو ق  وفي برده عل  سؤال حول أ م الماو 
األسءسي للمصءلح   و التدخل الخءبرجي، مضياء أن  ذا التدخل يصعح ماوقء عندمء يجد ل  آذانء 

األحوال أن صءغي ، "ولذلك نحن أخذنء عل  عءتقنء أال نسمح لهذا التدخل الخءبرجي في أي حءل من 
 يابرقل المصءلح ".

" في نوااشوط، أن األطبراال الالسطيني  حققت 13وأاد أسءم  حمدان في تصبريحءت ، لمبراسل "عبرعي
جمل  ممء اتاقت علي ، لانهء لم تحقق ال مء اتاق علي ، مضياء: "شالنء الحاوم ، وأنهينء قوائم 

 النءخعين، وعدأنء في المصءلح  المجتماي ".
31/12/2114، "21موقع "عربي   

 
 "الشعبية" تدعو السلطة إلى إنهاء سياسة التفرد في القرارات المصيرية .02

االحتالل للشهيد الات   جبريم  قتلأادت "الجعه  الشاعي  لتحبريبر فلسطين" عل  أن البرد عل  : برام هللا
تازيز ء إمءم دوياءت في نءعلس أمس االثنين، يتطلب من الجميع "تصايد المقءوم  عاءف  أشاءلهء و 

عموقال فلسطيني موحد يتمسك عحقوق شاعنء وثواعت  وعدم حبرال العوصل  الالسطيني  عن مسءبر ء 
 الطعياي والصحيح".

( القيءدة الالسطيني  إل  "ضبروبرة 31|10ودعت "الشاعي " في عيءن تلقت  "قدس عبرس" اليوم الثالثء  )
ء يتطلب التخلي عن المشبروع المقدم لألمم إنهء  سيءس  التابرد والهيمن  في القبرابرات المصيبري ، و و م

 المتحدة عءعتعءبره يهعط عسقال الثواعت والحقوق الالسطيني ، ويقدم تنءزالت مجءني  في قضءيء  ءم ".
وشددت عل  أن "العديل عن ذلك يامن في صوغ استبراتيجي  مواجه  وطني  تصو ب من خاللهء 

هء نقل ملال القضي  الالسطيني  إل  األمم المتحدة المسءبر السيءسي وتحدد التوجهءت الالسطيني ، ومن
 لماءلجتهء وفقءن لقبرابرات الشبرعي  الدولي ".
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وطءلعت "الشاعي " السلط  وأجهزتهء األمني  عا "وقال التنسيق األمني واءف  الاالقءت مع االحتالل 
د من ووقال االعتقءالت السيءسي  التي تصءعدت في الاتبرة األخيبرة واستهدفت خاللهء الادي

 الصحءفيين".
وأادت عل  "ضبروبرة إيال  جهود إنهء  االنقسءم واستاءدة الوحدة اال تمءم المطلوب، عمء يوفبر 
األجوا  ويحصن جعهتنء الداخلي  من أي مغءمبرة صهيوني  قد يقدم عليهء االحتالل ابرتعءطءن علاع  

 االنتخءعءت اإلسبرائيلي ".
31/12/2114، قدس برس  

 
 اك جهة اسمها القيادل الفلسطينية الموسعةليس هن: تيسير خالد .03

قءل عضو الماتب السيءسي للجعه  الديمقبراطي  لتحبريبر فلسطين تيسيبر خءلد إن مشبروع : برام هللا
القبرابر الذي قدم لمجلس األمن الدولي للتصويت علي  والذي أدخل علي  برئيس السلط  ععءس 

 بريبر، ولم يؤخذ برأيهء فيهء، داعيء إل  سحع  فوبرا.تاديالت لم تطلع علي  اللجن  التنايذي  لمن م  التح
وفي سؤال حول اجتمءعءت مء يسم  القيءدة الالسطيني  الموسا ؛ أاد خءلد أن  ليس  نءك جه  
اسمهء القيءدة الالسطيني  الموسا ، "فءلقيءدة الالسطيني  امء توافقنء تءبريخيء عليهء في من م  التحبريبر 

من اللجن  التنايذي  وبرئيس المجلس الوطني الالسطيني واألمنء   الالسطيني  اءنت تتشال أسءسء
 الاءمين لاصءئل من م  التحبريبر".

وقءل "مؤخبرا توافقنء عل  إطءبر قيءدي مؤقت لمن م  التحبريبر الالسطيني  تشءبرك في  حبراتء حمءس 
القيءدة  والجهءد اإلسالمي دون المسءس عصالحيءت ومهمءت اللجن  التنايذي  للمن م  عءعتعءبر ء

السيءسي  التنايذي  الاليء للمن م  الممثل الشبرعي والوحيد للشاب الالسطيني، و نءك المجلس 
الوطني، واإلطءبر المؤقت لمن م  التحبريبر الالسطيني ، وأمء مء يسم  عءلقيءدة الالسطيني  الموسا  

ءسي لمن م  التحبريبر فهذه عدع  وليس لهء أي  صا  في الن ءم السيءسي الالسطيني وفي الن ءم األس
 الالسطيني ".

31/12/2114، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 حماس: نأمل تن ينعكس التقارن بين الدوحة والقاهرل على الشعن الفلسطيني .04
وصال النءطق عءسم حبرا  حمءس حسءم عدبران توج  السلط  الالسطيني  : حوابر ععد هللا برعحي

زمني لالنسحءب من األبراضي الالسطيني  المحتل  لوضع جدول  األمنالستصدابر قبرابر من مجلس 
وقيءم الدول  الالسطيني ، عءن  قازة في الهوا  نءعا  ممء دعءه يأس القيءدة الالسطيني  الحءلي  من فشل 
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تو م النءس عأن  نءك  أنمشبروعهء الذي تعنت  سنوات طويل  في التاءو ، واعتعبر أن السلط  تحءول 
وعبربر عدبران برف  حمءس للخطوة عءنهء ال تح   عإجمءع وطني حت   حلوال أخبر  عطبريق  مختلا ،

داخل فصءئل من م  التحبريبر، اءلجعه  الشاعي  والجعه  الديمقبراطي .. ووصال التصبرال عءن  توج  
من فئ  قليل  جدا في قيءدة السلط ، ودعء النءطق عءسم حمءس السلط  الالسطيني  ومصبر للقيءم 

الحبرب عل  القطءع قعل أبرعا  اشهبر،  أنهتوضءت وقال النءبر التي عدوبر مء من اجل استامءل ماء
ان  من  اإلعمءبر، وقءلوصوال إل  فتح الماءعبر وبرفع الحصءبر والعد  عشال حقيقي عاملي  إعءدة 

حث الجءنب المصبري عل  فتح  أوالسلط  ال تعذل مء يااي من اجل استمبرابر التاءو   أنالواضح 
دا وجود قبرابر عماءقع  الشاب الالسطيني وتأخيبر إعءدة اإلعمءبر الماعبر عشال اءمل وحقيقي، مؤا

 المتحدة والسلط  الالسطيني . واألمممحمال مسؤوليت  لالحتالل 
وبرحب القيءدي في حمءس عءلتقءبرب األخيبر عين قطبر ومصبر وععبر عن امل  في أن ينااس إيجءعء 

توافق عين أي  أيوندعم  ليس عل  حمءس عل عل  الشاب الالسطيني عمومء.. وقءل نحن نؤيد
 ن ءمين ولسنء جز ا من الخالفءت الابرعي  وال اإلقليمي .. أودولتين 

التواصل السيءسي عين حمءس والمصبريين مستمبر برغم ال تاقيدات  ذه الاالق   إنامء قءل عدبران 
بر قطبر اءنت سعءق  في مواقاهء تجءه برفع الحصء أنوال مء يقءل في وسءئل اإلعالم، وااد عدبران 

وأاثبر من قدم مسءعدة  أولوفتح الماءعبر ووقال الادوان، وحت  في الحبروب السءعق  اءنت  ي 
واضح  ومعءشبرة وحقيقي  في برفع الحصءبر، امء أاد النءطق عءسم حمءس أن الاالقءت لم تنقطع مع 

 إن إيبران طيل  السنوات المءضي  وانهء تأثبرت في الاتبرة األخيبرة نتيج  مء يجبري في سوبري .. وقءل
الاالق  مع أي دول  إقليمي  أو ن ءم ال تاني عءلضبروبرة ضاال الاالق  مع ن ءم آخبر ونحن لسنء 
جز ا من أي محوبر عبرعي أو أي محوبر إقليمي. ونا  عدبران وجود عالقءت خءص  عين حمءس 

 داخل حبرا  فتح..  إشاءلي اتاءقيءت سبري  واعتعبر أن اإلشاءلي  عين ععءس ودحالن  ي  أوودحالن 
31/12/2114، لشرق، الدوحةا  

 
 حماس تكر م مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان لدعمه غزل .05

وفدا من حبرا   اإلفتء الشيخ سليم سوسءن في ماتع  عدابر  وأقضيتهءاستقعل ماتي صيدا : صيدا
حمءس ضم مسؤول الاالقءت السيءسي  في لعنءن احمد ععد الهءدي ومنسق عءم الحمل  الدولي  

فهد حسين ومسؤول الحبرا  في  اإلسبرائيليالالسطينيين في سجون االحتالل   األسبر للتضءمن مع 
احمد فضل في زيءبرة شابر للماتي سوسءن عل  جهوده ومواقا  الداعم  لصمود  أعومنطق  صيدا 

 عل  قطءع غزة. اإلسبرائيليالادوان  إعءنالشاب الالسطيني ال سيمء 
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 ، ولوح  فني  تجسد ماءنءة األسبر  الالسطينيين في وابر م الوفد سوسءن عتقديم دبرع عءسم ماتب األسبر 
المخيمءت وال سيمء  وأوضءعالالسطيني   األوضءعسجون االحتالل. واءن التابريم منءسع  للتداول في 

تثعيت الهدو  واالستقبرابر في  وأ مي  وحدة الالم  والصال  أل مي عين الحلوة. واءن تأايد مشتبرك 
 الالسطيني.

عبرضنء آخبر المستجدات عل  مستو  حصءبر قطءع غزة »ءسم الوفد فقءل: وتحدث ععد الهءدي ع
 أادنءالمصءلح . امء  إتمءمحبرصنء عل  الوحدة الوطني  وضبروبرة  وأادنءوضبروبرة فك  ذا الحصءبر. 

سالمي حبرصنء اقو  وفصءئل وطني   ، عل  حا  امن واستقبرابر المخيمءت والجوابر. وقد اءن وا 
ءع غزة جهد مشاوبر ومعءبرك عذل  في جمع التعبرعءت من أجل أ لنء الادوان عل  قط إعءنلسمءحت  

 ."نبرد شيئء من الجميل لسمءحت  من خالل تابريم  في  ذا اليوم أنفي قطءع غزة. لذلك نحءول 
وحدة صانء ومصءلحتهم  ألجل، ان  ال عد من النضءل الحلوة"عين "أل لي في  "أقولوقءل سوسءن: 

خض  أمني  داخل المخيم  أواختالل  أيطينيين، الن الوضع ال يحتمل الحقيقي  مع ال الابرقء  الالس
وخءبرج .  م حبريصون عل  امنهم واستقبرابر م وعل  استقبرابر الجغبرافيء التي يايشون فيهء حت  ال 

المعءبرا  التي تشد القلوب  األيءمتضيع العوصل  عءتجءه فلسطين القضي  وقضي  القدس في  ذه 
وال  انيس  القيءم . فاي تابرقهم واختالفهم ضاال وفي وحدتهم  األقص سجد مالليهء وال  إ واألعصءبر

غلو.  ذا مخيم في   أولن ياون عيئ  حءضن  ألي تطبرال  "عين الحلوة" أنقوة. ونؤاد من جديد 
 ."وقوانين  وأن مت ويحتبرم العلد الذي يايش في   أبرض  إل ياود  أنشاب يبريد 

31/12/2114، المستقبل، بيروت  
 

 عين الحلول: مخاوف من اهتزاز األمن.. والجيش يحذ ر ": مخيم فيرالس" .06
والقءئد « برام هللا»تحول االنقسءم الاتحءوي اا الاتحءوي عين القيءدة المبرازي  للحبرا  في : محمد صءلح

لعنءني  أمن في عين الحلوة، إل   ءجس « اللينو»السءعق للااء  المسلح محمود ععد الحميد عيس  
اعيبر  أمن عدت السلطءت األمني  اللعنءني  الماني  تخوفء ملحو ء من حصول عمل عءمتيءز. فأ

يستهدال المخيم في حءل وقع االنقسءم الاتحءوي وتحولت إضء ة الشال  المقبربرة غدان الخميس في 
 دخول طبرال ثءلث عل  الخط إلحداث فتن . أواحتاءلين، إل  وقيا  أمني ، من خالل طءعوبر خءمس 

الواسع في المخيم، تحبراءن عءجالن من قعل  األمنيالوضع المبريب واحتمءالت االناجءبر واستدع   ذا 
برئيس فبرع مخءعبرات الجيش في الجنوب الاميد علي شحبروبر الذي طلب موعدا طءبرئءن من ال من 

ساد لم يان مدبرجء  أسءم الداتوبر « التن يم الشاعي النءصبري»الاءم لا  واألمينالنءئع  عهي  الحبريبري 
 جدول اللقء ات. عل 



 
 

 
 

           23ص                                     3442 العدد:    31/12/2114 األربعاء التاريخ:

المتوفبرة لد  مخءعبرات الجيش عن  األمني وعلم أن شحبروبر وضع الحبريبري وساد في جو المالومءت 
الشال ، مؤادان أن  ذه المخءطبر جدي   عإضء ةيستهدال المخيم خالل االحتاءلين  أمن مخطط 

االحتاءلين الن  إللغء « اللينو»و« فتح»االتصءالت السبريا  مع قيءدة  عإجبرا للغءي . وطءلعهمء 
مء لد  الجيش والمخءعبرات  أنالمابرا  ستحصل عينهمء. امء شدد شحبروبر أمءم الحبريبري وساد عل  

نحن متخوفون من زعزع  امن المخيم ععبر »من مالومءت ليس تهويال إنمء  و واقع. وقءل: 
في حءل وقع  األيديالجيش لن يقال ماتوال »وأاد أن «. االحتاءلين الاتحءويين و ذه  ي مالومءتنء

استهداال للجوابر اللعنءني، وقد يتدخل حت  داخل المخيم إذا  أيأي خبرق أمني، امء لن يسات عن 
 «.وقات الواقا  وتابرس االنقسءم الاتحءوي

وقد وعد ال من الحبريبري وساد عءلقيءم عءالتصءالت الالزم  لمنع تنايذ المخطط الذي يستهدال 
 المخيم.

مني، عقد في ماتب الاميد شحبروبر في ثان  الجيش في صيدا، وفي سيءق متصل، جمع اجتمءع أ
من جه  « اللينو»عبرب من جه  و أعواللوا  صعحي « الوطني الالسطيني األمن»اال من: قءئد 

الالسطيني   القيءدةشبريال عقل عن  أعو« عصع  األنصءبر»ثءني  عحضوبر النءطق اإلعالمي عءسم 
 الاليء في المخيم.

الالسطيني، في االجتمءع الذي استمبر ألاثبر من سءع  ونصال السءع ، في وقد وضع شحبروبر الوفد 
 أجوا  المخءطبر المحدق  عءلمخيم في حءل وقع االنقسءم الاتحءوي.

انقسءم فتح ياني نهءي  القضي  وشطب قبرابر حق الاودة، وتحول »وخءطب شحبروبر الوفد عءلقول: 
يابرال من يدخل عل  مسبرح  ولن  أحدمن خالل صبراع عسابري مسلح ال  أمني عؤبرة  إل المخيم 

 «.يستايد من  سو  الادو اإلسبرائيلي
وقدم شحبروبر للطبرفين الاتحءويين حال يقضي عإلغء  االحتاءلين ماء واالستاءض  عنهمء عحال 

مناصل، ولان في القءعءت المغلق . اذلك قدم أمثل  عل  إلغء  احتاءالت لعنءني   أواستقعءل موحد 
الصدبر  اإلمءمسيمء منهء إلغء  البرئيس نعي  عبري احتاءال سنويء عذابر  تغييب عمنءسعءت مهم ، ال 

 «.عسعب المخءطبر األمني 
قد  إنيالابرة ا ن في ملاعام و.. اللهم اشهد »وختم شحبروبر االم  متوجهءن إل  الوفد عءلقول: 

 «.علغت
ء من تدخل طبرال ثءلث وُعلم أيضء أن أعو شبريال عقل اءن مع جو التهدئ  واالحتاءم إل  الاقل خوف
« أعو عبرب»و« اللينو»والقيءم عمء يبرعك السءح  الالسطيني  مستغال االنقسءم الحءصل. اذلك أخذ 
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واتخءذ القبرابر  األمبرمبرجايت  لدبرس  إل  واجس الاميد شحبروبر عل  محمل الجد ووعدا عءلاودة ال 
 المنءسب.

نحن تحت سلط  القءنون اللعنءني »وقءل:  ان  استمع عإماءن لهواجس شحبروبر« السايبر»وأاد اللينو لا 
احتاءلنء  إللغء اللعنءني  وال  مالومءت الجيش. ونحن عل  استاداد  األمني برأي السلطءت  إل ونحتام 
الشال  واالستاءض  عن  عحال استقعءل، شبرط أن تحذو قيءدة فتح المبرازي  والسايبر  عإضء ة

مءضون في  أيضءتلِغ القيءدة المبرازي  احتاءلهء، فنحن لم  إذا»واعتعبر أن  «. الالسطيني الحذو ناس 
 «.احتاءلنء حت  ا ن، وليتحمل الجميع مسؤوليءت 

، مسء  أمس، اءن حءسمء وجءزمء عأن فتح مءضي  «السايبر»عبرب لا  أعوبرد اللوا  صعحي  أن إال
لط  والشبرعي  ولن والس األمولن نلغي احتاءلنء، نحن القيءدة »الشال  وعءحتاءلهء اءلماتءد  عإضء ة

إنهء حبرا  فتح، وشال  فتح مض  عليهء خمسون عءمء ولن يعادنء عنهء »أضءال: «. يثنينء أي شي 
الشال  في الماءن ناس   إضء ةقيءدة فتح قبربرت » أنوشدد عل  «. أو يحول عيننء وعينهء أي شي 

شحبروبر وقيءدة الجيش  لحبرا الاميد»وأعبرب عن تقديبره «. من دون أي تاديل أو التاءت  إل  الوبرا 
 «.عل  الالسطينيين وعل  الدم الالسطيني

31/12/2114، السفير، بيروت  
 

 العتداء بعبول ناسفة فتح حركةلتعرض موقع للجنة المركزية مخيم عين الحلول:  .07
شال  انطالق  "حبرا  التحبريبر الوطني الالسطيني" )فتح(، تابر  موقع للجن   عإيقءدعشي  االحتاءالت 

للحبرا ، تءعع لاتيع  أعو طالل األبردني، في مخيم عين الحلوة، في صيدا، العتدا  عاعوة  المبرازي 
 نءسا  استهدفت إحد  الدشم، فيمء لم ُيالن عن سقوط إصءعءت.

في حي  المخيم خصوصءن وذابر مبراسل "السايبر" في صيدا، أن حءل  من االستناءبر والقلق تسود 
شال   إيقءدخلاي  تاليق صوبر لحبرا  "فتح" لمنءسع   نءبر وتوتبر حدثء عل  إطالقالطيطع  عقب 

 االنطالق .
31/12/2114، السفير، بيروت  

 
 نتنياهو يعي ن نير بركات وزيرًا مكلفًا بشؤون القدس: العاشرلالقنال  .08

اشات قنءة التلازة اإلسبرائيلي  الاءشبرة، مسء  األحد، النقءب عن أن : اءمل إعبرا يم -القدس المحتل  
ا  اإلسبرائيلي عنيءمين نتنيء و ياتزم تايين نيبر عبراءت برئيس علدي  االحتالل في القدس برئيس الوزبر 

وذابرت القنءة أن نتنيء و اتاق مع  وزيبرنا مالانء عإنجءز ال مء يضمن تغييبر الوضع القءئم في المدين .
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الحتالل، عبراءت عل  تايين  وزيبران مالاءن عشؤون القدس، مع ضمءن عقءئ  في منصع  ابرئيس لعلدي  
نتنيء و عءلجهود التي يعذلهء عبراءت من أجل تهويد المدين  والاضء   "إعجءب"في إشءبرة واضح  إل  
 الالسطيني المحيط عهء.

 31/12/2114، الرتي، عم ان
 

 ليبرمان: عباس يقدم مشروع القرار الفلسطيني لمجلس األمن في إطار صراعه مع حماس ودحالن  .09
اوت أحبرونوت" عن وزيبر الخءبرجي ، أفيغدوبر ليعبرمءن، قول  إن الحديث "يديصحيا  نقلت : ابرب48عاا
"خطوة ف   وخبرق لال التاء مءت". وأضءال أن   و مشبروع القبرابر الالسطيني في مجلس األمن عن

"البرئيس الالسطيني محمود ععءس يقوم عذلك عشال واع، وليس في إطءبر الجهود للوصول إل  دول  
نمء في إطءبر صبراع  ضد حبرا  حمءس وضد محمد دحالن وعءقي المنتخعين"،  فلسطيني  مستقل ، وا 

 عل  حد تاعيبره.
وأضءال أن ععءس يبر  في التصايد السيءسي الطبريق الوحيدة لعقءئ ، عدون اال تمءم والبرغع  في 
التوصل إل  قبرابر متاق علي  وجدي يضمن حال مقعوال عل  الطبرفين. ولذلك فإن إسبرائيل تبرف  

ال المسا  الالسطين ي في مجلس األمن، مضياء أن  يأمل أال يحصل الالسطينيون عل  غءلعي ، وا 
 فإن  يأمل أن تلجأ الواليءت المتحدة إل  استخدام حق النق .

 31/12/2114، 48عرن 
 

 ليبرمان يدعو لتشكيل حكومة وحدل تضم كل األحزان الصهيونية .21
يعبرمءن، مسء  أمس إل  تشايل حاوم  عيتنء" أفيغدوبر ل إسبرائيلدعء برئيس حزب " :القدس المحتل 

 .الصهيوني وحدة واسا  عاد االنتخءعءت تضم ال األحزاب 
وبرغم أن االستطالعءت تشيبر إل  تد وبر اعيبرة في قوة الحزب، عسعب فضيح  الاسءد المءلي  األخيبرة، 

م  فقد نقل عن ليعبرمءن قول  في افتتء  حملت  االنتخءعي  ان  في حءل طلب من  تشايل الحاو 
 فسيدعو عنيءمين نتنيء و واسحق  برتسوغ لالنضمءم إل  حاومت .

 31/12/2114، الحيال الجديدل، رام هللا
 

 يدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى السيادل اإلسرائيلية اإلسرائيلي وزير اإلسكان .20
يس ، إل  تابر "العيت اليهودي"دعء الوزيبر اليميني أوبري آبريئيل، من حزب : ن يبر مجلي - تل أعيب

السيءدة اإلسبرائيلي  عل  جميع العلدات المحيط  عمدين  القدس ودبراس  ضم الضا  الغبرعي  عاءملهء بردا 
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وخالل جول  قءم عهء آبريئيل مع عضوين من مجلس علدي  القدس الغبرعي   عل  اإلجبرا  الالسطيني.
المبرخا حجم  ء برة العنء  الالسطيني غيبر "في حي شااءط الالسطيني، عدعو  االطالع عل  

، قءل "تضءمنء مع اليهود الذين يتابرضون إلطالق النءبر من شااءط عءتجءه أحيءئهم الساني "، و"فيهء
إن الالسطينيين اختءبروا الحبرب وال عد من البرد عليهم عءلامل  ناسهء. وأعبرب عن سبروبره من قيءم 

 ء من دون تبرخيا.العلدي  اليهودي  عهدم منزلين في حي جعل الماعبر شبرق المدين  عحج  تشييد م
 31/12/2114، الشرق األوسط، لندن

 
 الضابط جولدن يقرر فتح تحقيق في تسرين تسجيالت خطف زغانت .22

أصدبر قءئد أبراءن الجيش اإلسبرائيلي عاد  هبر اليوم الثالثء  أمبرنا عاتح : تبرجم  صاء -القدس المحتل  
جيش خالل عملي  خطال تحقيق معءشبر وسبريع للوصول إل  اياي  تسبريب تسجيالت اتصءالت ال

خالل الادوان األخيبر عل  قطءع  1034أغسطس  3اتءئب القسءم الضءعط " دابر جولدن" عبرفح في 
الشبرط  الاسابري  عاتح تحقيق عءجل لمابرف  الجه  المسبرع  للتسجيالت السبري   زوطءلب غءنت غزة.

اسلهء الاسابري "يوآال والتي نشبرتهء صحيا  "يدياوت احبرونوت" صعء  اليوم الثالثء  عاد حصول مبر 
وذابرت صحيا  ماءبريال الاعبري  أن التسجيالت سععت حبرجءن للجيش  زيتون" عليهء من جه  مجهول .

عاد نشبر تاءصيل عسابري  سبري  عن سءع  خطال جولدن والاشال عن مقتل عدد آخبر من الجنود 
 عنيبران صديق .

 31/12/2114، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

  يعلنون نيتهم االستقالة "شاس"استقالته من الكنيست وجميع نوان  درعي يقدم ترييه .23
الحءخءم آبريي   "شءس" برئيس حبرا ، أن وديع عواودة، عن 31/12/2114القدس العربي، ذابرت 
استقءل  من برئءس  قءئم  الحبرا  أول من أمس عل  خلاي  انقسءم عصال عءلحزب األسعوع قدم  دبرعي

 المءضي. 
زعيم أاعبر حزب ، ان مصطا  صءلح، عن 31/12/2114، لألنباء وكالة رويترزوأضءفت 

يهودي متشدد في إسبرائيل استقءل من العبرلمءن يوم الثالثء  ليدخل الحزب في أزم  ويضيال تطوبرا 
وعاد تقديم زعيم الحزب ابريي   مءبرس آذابر. 32آخبر عل  السءح  السيءسي  قعيل انتخءعءت مقبربرة يوم 

 لب مشبرعي شءس ا خبرين إنهم سيحذون حذوه.دبرعي خطءب استقءلت  قءل أغ
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 لب"إسرائيل" سُيعم ق شرعيتها  " بسوريةرئيس االستخبارات العسكرية: استهداف التنظيمات "الجهادي ة .24
قءل برئيس شاع  االستخعءبرات الاسابري  الصهيوني  " برتسي  ءلياي" إنَّ وقوع مواجه  عين الحبراءت 

سيامق شبرعي    ذه الحبراءت في ن بر المواطن الابرعي، ويزيد من "الجهءدي  " في سوبريء و"إسبرائيل" 
عزل  الدول الابرعي  التي تشءبرك في الحبرب التي يشنهء التحءلال الدولي ضد ء، ُمشيبران إل  أنَّ  نءك 
مواجه  صهيوني   قءدم  ال محءل  مع التن يمءت "الجهءدي  " الاءمل  في سوبريء. وأشءبر " ءلياي" إل  

األموبر تاقيدان حقيق  أنَّ التن يمءت "الجهءدي  " ستتج  لمسءعدة عاضهء العا  في أنَّ مء يزيد 
مواجه  "إسبرائيل"، موضحءن أنَّ  ذه التن يمءت عءتت تسيطبر عل  أجزا  واسا  من الدول الابرعي   
المجءوبرة والعايدة، وتمتلك قدبرات عسابري   اعيبرة، ممء يجال المواجه  ماهء أمبران عءلغ الصاوع . 
وأضءال أن  فبرا اندالع مواجه  مع "الجهءديين" عل  المد  المتوسط والعايد أاعبر من فبرا 
اندالع مواجه  مع أي جهٍ  أخبر ، وأنَّ االنطعءعءت التي ينقلهء اعءبر جنبراالت الجيش األمبرياي لهم، 

 تااس تشءؤمءن إزا  فبرا النجء  عتحقيق حسم في مواجه   ذه الحبراءت.
 31/12/2114، 3232التقرير المعلوماتي 

 
 تستنكر طرح الفلسطينيين مشروع االعتراف على مجلس األمن اإلسرائيلية األحزان غالبية .25

أجمات األحزاب اليهودي  في إسبرائيل عل  استناءبر القبرابر الالسطيني : ن يبر مجلي - تل أعيب
 عطبر  مشبروع االعتبراال عءلدول  الالسطيني  عل  مجلس األمن الدولي. 

، المشال حديثء عقيءدة الوزيبر اللياودي السءعق موشي  اءحلون، توج  الالسطينيين "النء"وانتقد حزب 
خطوة فلسطيني  استبراتيجي  مدبروس  تستهدال إفسء  المجءل "إل  مجلس األمن الدولي، ماتعبرا األمبر 

 "النء" . وبرأ  حزب"الحقء أمءم مقءضءة إسبرائيل في الهيئءت الدولي ، والدعوة إل  فبر  عقوعءت عليهء
أن الخطوة المذاوبرة إنمء تُعاد فبرا تحقيق التسوي  السيءسي . وععبر عن موقال ممءثل مسؤولون في 

 ، وحت  في تحءلال حزب الامل مع تسيعي لياني."يوجد مستقعل"اللياود، و
 31/12/2114، الشرق األوسط، لندن

 
 المسجد األقصى يدعو لتطبيق وفرض السيادل اليهودية على "الكنيست"النتخابات  مترشح .26

دعء برونين شوفءل المتنءفس عل  انتخءعءت الانيست ضمن قءئم  : اءمل إعبرا يم -القدس المحتل  
المعءبرك، وذلك لتازيز مء أسمء ء  األقص في المسجد  اإلسبرائيليبرفع الالم  إل العيت اليهودي، 

 عحبري  مطلق .السيءدة اإلسبرائيلي  التي تتيح لليهود أدا  صلواتهم التلمودي  عداخل  



 
 

 
 

           28ص                                     3442 العدد:    31/12/2114 األربعاء التاريخ:

، لان الوضع "جعل الهيال عأيدينء"وقءل ان  في حبرب األيءم الست  برفع الحءخءم موطي جوبرن شاءبر 
ا ن تغي بر؛ فمنذ ذلك الحين ياءني اليهود، حيث لم تمنح لهم حبري  الاعءدة، فضال عن طمس وتدميبر 

األعمءبر والصيءن  التي تجبريهء أعمءل  إل في إشءبرة  نء –»ا ثءبر اليهودي  التي تزداد يومء عاد يوم 
 عل  حد زعم شوفءل.–األقص في المسجد  اإلسالمي دائبرة األوقءال 
المتطبرف  والتي تنضوي ضمن مء يسم  ائتالال  "ام تبرتسوا"و و مؤسس حبرا  –وأضءال شوفءل

ان  حءن الوقت لتطعيق وفبر  السيءدة اليهودي  عل  المسجد األقص ،  "–من مءت الهيال المزعوم
أن شبرط  االحتالل  إل ، مشيبرا "أعمءل التخبريب التي تتابر  لهء ا ثءبر اليهودي  في األقص  ووقال

ووزيبر الشبرط  في المؤسس  اإلسبرائيلي  يتسحءك أ برنوفيتش يعدون ليون  في التاءمل مع األوضءع 
عل  األبر  في المسجد األقص ، مطءلعء إيء م السمء  لليهود عءقتحءم األقص  وأدا  صلواتهم 

 التلمودي  وبرفع الالم اإلسبرائيلي عداخل  عل  حد تاعيبره.
 31/12/2114، الرتي، عم ان

 
 بسبن موقف فرنسا من مشروع القرار الفلسطيني "إسرائيل"في  غضن .27

برغم أن فبرنسء لم تتاهد في أي مبرحل  عماءبرض  مشبروع القبرابر الالسطيني في مجلس : ابرب48عاا
سء عسعب موقاهء من القبرابر، وفي الوقت ناس  تتحدث التقءبريبر األمن، إال أن إسبرائيل غءضع  من فبرن

اإلسبرائيلي  عن تقديبر لموقال عبريطءنيء التي أعلنت عن ماءبرضتهء لمشبروع القبرابر في أعقءب الواليءت 
ونقلت "يدياوت أحبرونوت" عن مصءدبر سيءسي  إسبرائيلي  قولهء إن "الالسطينيين تشجاوا  المتحدة.

أن  عسعب الضاال األوبروعي حصلوا عل  األغلعي  التي يبريدونهء عدون انت ءبر لتقديم مشبروع القبرابر، و 
تغييبر تبرايع  مجلس األمن في األول من اءنون الثءني )ينءيبر(، حيث أن التبرايع  الجديدة ستاون 

 لصءلح الالسطينيين في ال األحوال".
 31/12/2114، 48عرن 

 
 لقتل هدار جولدن رفحفي ترتكن مجزرل "واينت": وحدل جفعاتي"  موقع .28

نشبر موقع واينت الاعبري صعء  اليوم الثالثء ، تسجيالت صوتي  ألعضء  وحدة 'جااءتي' : 48عبرب 
ومبراز القيءدة في الجيش اإلسبرائيلي، تاشال أن القيءدة اإلسبرائيلي  فا لت ن ءم ' ءنيعءل'، الذي ينا 

ين من اختطءال الجندي  دابر عل  منع اختطءال جندي عأي ثمن حت  لو ال ال حيءت ، لمنع المقءوم
 جولدن.

 31/12/2114، 48عرن 
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 كاتن إسرائيلي: منظومة االحتياط في الجيش "عليلة" .29

قءل الاءتب اإلسبرائيلي يوسي يهوشع إن تقبريبر مبراقب الدول  األخيبر : 13عبرعي -القدس المحتل  
اتءد، ويطلق جبرس يشيبر إل  خلل عميق في من وم  االحتيءط من حيث التدبريب للقوات والصيءن  لل

 استيقء  قعل أن يقع الجيش في اختعءبر عسابري جديد.
ولات إل  أن وصال المبراقب عأن من وم  االحتيءط في الجيش "عليل " في دول  ينشغل قءدتهء من 
الصعء  حت  المسء  في قضءيء الاسءد، في السيءس  الصغيبرة وفي الحسءعءت الشخصي . وفي مقءل  

من عموم المن وم  القتءلي  في  %20ت، الثالثء ، أبردال يهوشع أن المنشوبر في صحيا  يدياو 
 الجيش اإلسبرائيلي تقوم عل  أسءس برجءل االحتيءط، غيبر أن الدول  ال تقدبر م. 
 31/12/2114، "21موقع "عربي 

 
 اإلسرائيلي نجل نتنياهو بجروح خالل تدرين في الجيش إصابة .31

، اليوم الثالثء ، إن أفنيبر، نجل برئيس وزبرا  حاوم  قءلت المحط  الثءني  في التلاءز اإلسبرائيلي
 االحتالل اإلسبرائيلي  عنيءمين نتنيء و، أصيب عجبرو  طايا  أثنء  تلقي  التدبريب في الجيش.

وذابرت أن "اعن برئيس الوزبرا  الذي التحق عءلجيش في وقت سءعق من  ذا الشهبر نقل إل  مستشا  
 ن في جنوب فلسطين المحتل .عبرزالي الطعي" الذي يقع في مدين  عسقال

ولم تحدد المحط  اليوم الذي أصيب في  نجل نتنيء و إال أنهء قءلت "من المتوقع إخبراج  من 
وأشءبرت إل  أن جيش االحتالل اإلسبرائيلي أاد لهء وقوع  المستشا  في غضون السءعءت المقعل ".

 الحءدث.
 31/12/2114، فلسطين تون الين

 
 2017سيفوق عدد اليهود في فلسطين التاريخية بحلول عدد الفلسطينيين هآرتس:  .30

، ان  من المتوقع أن يتسءو  عدد الالسطينيين أمسالصءدبرة  " آبرتس"أفءدت صحيا  : المستقعل
، فيمء سيعدأ عدد الالسطينيين في 1031واليهود مء عين النهبر والعحبر )فلسطين التءبريخي ( في عءم 

، حيث يتوقع 1032غءلعي  في  إل ليهود، وتحول الالسطينيين الاءم ناس  عءالبرتاءع ليتجءوز عدد ا
 ماليين يهودي.1,51ماليين نسم ، مقءعل  1,1 إل وصول عدد م 
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مليون  31,3وجود  إل الالسطيني  التي تشيبر  اإلحصء وتتطءعق  ذه الماطيءت مع توقاءت دائبرة 
الا فلسطينيي منءطق  إل  إضءف  "دول  فلسطين"ماليين في  1,08الاءلم، عينهم  إنحء فلسطيني في 

48. 
 31/12/2114، المستقبل، بيروت

 
 2014خالل  طفالً  1266بينهم  حالة اعتقال 6059: "األسرى هيئة" .32

قءل مديبر دائبرة اإلحصء  عهيئ  شؤون األسبر  والمحبربرين، وعضو اللجن  المالا  عإدابرة ماتعهء في 
أن  وتءعع .1034( حءل  اعتقءل خالل الاءم 1059قطءع غزة، ععد النءصبر فبروان ، أن  قد تم برصد )

ان وأضءال  ( حءل  يوميءن.32( حءل  شهبريءن، ومء يقءبرب من )505متوسط االعتقءالت قد علغت )
( عن %52،5، فيمء تزيد عمقدابر )1031( عن %51، تزيد عمقدابر )1034نسع  االعتقءالت خالل 

. ممء ياني أن حجم االعتقءالت وأعداد ء ازدادت 1033( عن الاءم %81. وعنسع  )1031الاءم 
 وتسيبر نحو االبرتاءع واالتسءع خالل األبرعع سنوات األخيبرة. 1033منذ الاءم 

وا عتجبرع  االحتجءز واالعتقءل وعنسع  )وأاد فبروان  عأن جم ( اءنوا قد تابرضوا لشال %300يع من مبر 
أو ااثبر من اشاءل التاذيب الجسدي أو الناسي، أو اإليذا  المانوي واإل ءن  أمءم الجمهوبر وأفبراد 

 الاءئل  و الحءط  عءلابرام .
الماتقالت اإلسبرائيلي ، قد أن استهداال االحتالل لألطاءل واعتقءلهم والز  عهم في السجون و وأضءال 

( 1255تصءعد عشال خطيبر ومقلق خالل األبرعع سنوات األخيبرة، حيث سجل خاللهء اعتقءل نحو )
 طاال، األمبر الذي يشال خطبرا حقيقيء عل  واقع الطاول  الالسطيني  ومستقعلهء.

ا م  من . وأن الغءلعي  ال1034( طاالن خالل الاءم 3111أن سلطءت االحتالل اعتقلت ) وعين
 ؤال  اءنوا قد اعتقلوا في النصال الثءني من الاءم، وتحديدا عقب حءدث  اختاء  المستوطنين الثالث  

( %11يونيو/حزيبران المءضي، فيمء الالفت أن  ذه االعتقءالت شالت زيءدة مقدابر ء ) 31عتءبريخ 
دة قدبر ء نحو . وعزيء1031( عن الاءم%2،41عن الاءم الذي سعق . وزيءدة عنسع  أاعبر تصل )

. األمبر الذي ياشال وعوضو  أن مؤشبر اعتقءل األطاءل يسيبر نحو 1033( عن الاءم 82%)
االبرتاءع، وأن حجم االستهداال اإلسبرائيلي لألطاءل الالسطينيين وخءص  في القدس المحتل ، يتصءعد 

 عشال اعيبر.
ا من القدس المحتل ، ( طال من مجموع  األطاءل الماتقلين اءنو 200وعي ن فبروان  ال  أن نحو )
 ( من عين مجموع األطاءل الماتقلين.%55،1و ؤال  يشالون مء نسعت  )

31/12/2114هيشة شؤون األسرى، والمحررين، رام هللا،   
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 األسوت واألشد صعوبة على غزل 2014: العام الخضري .33

األشد  1034أاد برئيس اللجن  الشاعي  لمواجه  الحصءبر النءئب جمءل الخضبري أن الاءم : غزة
 حت  ا ن. 1002صاوع  واألسوأ في الحصءبر اإلسبرائيلي ضد قطءع غزة الممتد من الاءم 

 53وقءل إن  ذا الاءم شهد تشديدان إسبرائيليءن للحصءبر وا غالق منءفذ غزة، إضءف  للادوان الذي استمبر 
تجماءت الساني  يومءن وخلال آالال الشهدا  والجبرح  والماءقين، ودمءبرا  ءئال في العن  التحتي  وال

 والمنءزل والمؤسسءت والهيئءت والمبرااز الصحي  والتاليم  ومنءحي الحيءة اءف .
وأضءال " ذا الاءم عءيش قبراع  مليوني مواطن في غزة اقس  أنواع الحصءبر واإلغالق والمنع وبرف  

لين عن الامل وااد ان نسع  العطءل  والمتاط إسبرائيل دخول مواد العنء  سوا  قعل الادوان أو عاده".
عاد قصال إسبرائيل مئءت المصءنع والمنشآت  %35عزيءدة مء نسعت   1034عءم  % 10وصلت إل  

 مء عين جزئي والي. %80والوبرش والتي علغت 
دوالبر  3يايشون تحت خط الاقبر، فيمء مادل دخل الابرد اليومي قبراع   %90وقءل ان أاثبر من 

ن عل  المسءعدات الدولي  والابرعي  واإلغءثي  والتي ال يوميءن، فضالن عن قبراع  مليون مواطن يايشو 
وأوضح أن العن  التحتي  اءنت في وضع صاب وسي  طيل  الاتبرات . تااي لسد احتيءجءتهم

المءضي  عسعب الحصءبر وعدم التمان من إعمءبر ء وتطويبر ء وجء  الادوان عال أشاءل  ليزيد األمبر 
ميءه غزة غيبر صءلح  للشبرب، والعحبر ملوث عسعب من  %95وأضءال "  تاقيدان وصاوع  وخطوبرة.

وأاد أن اءف  مجءالت  مليون لتبر في  عشال يومي من ميءه الصبرال الصحي دون ماءلج ". 40ضخ 
 العيئ  تد وبرت عمء فيهء الزبراع  والتبرع  والميءه.

31/12/2114الحيال الجديدل، رام هللا،   
 

 %70والبطالة وصلت إلى  ريد التعافي لغزلتال  "إسرائيل": "اإلندبندنت" .34
وقءل اءتب التقبريبر إن  نشبرت صحيا  اإلندعندنت العبريطءني  تقبريبران لايم سنجعتوا عانوان "غزة المدمبرة".

غزة مء زالت تبرز  تحت الدمءبر والخبراب الذي نت  جبرا  الحبرب اإلسبرائيلي  التي شنت عل  القطءع 
إعمءبر شءمل  للمعءني التي تضبربرت جبرا   الصيال المءضي. وأضءال سنجعتوا أن غزة لم تشهد إعءدة

 20 ذه الحبرب، امء أن الحصءبر اإلسبرائيلي مء زال مستمبران، والعطءل  في ازديءد حيث وصلت إل  
 في المئ ، إضءف  إل  أن الشاب فيهء غءضب ويءئس.

ماليين طن من مواد العنء  التي  5في المئ  من أصل  3وأوضحت الصحيا  أن  لم يصل لغزة إال 
حتء  إليهء القطءع إلعءدة إعمءبره، امء أن الهعءت والمسءعدات المءلي  التي خصصت للقطءع والتي ي
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في المئ  ، مشيبران إل  أن عدد  3,1مليءبرات دوالبر أمبرياي ، لم يصل منهء إال  5تقدبر عحوالي 
 ألال شخا. 5المشبردين فيهء يقدبر عا 

وبرا  عدم عد  عجل  العنء  في القطءع، تم  وأشءبر سنجعتوا إل  أن  لد  تقصي  األسعءب التي تقال
إعطءؤه الاثيبر من األسعءب، فءلجءنب الالسطيني، أاد أن اإلسبرائيليين يمناون دخول مواد العنء  ألنهم 
ال يبريدون أن تتاءف  غزة عل يبريدون أن يعق  اقتصءد ء متد وبران لي ل مواطنيهء ماتمدين عل  

 المسءعدات.
31/12/1142رتي اليوم، لندن،   

 
 يقوم بعمليات هدم في القدس االحتالل .35

أقدمت علدي  القدس الغبرعي ، أمس، عل   دم ثالث  منءزل ساني  )قءئم  وقيد اإلنشء (  :القدس
ومطام وملحم  وسوبر، في جعل الماعبر في القدس الشبرقي  المحتل  عحج  العنء  غيبر المبرخا امء 

 قءمت عتجبريال مسءحءت من األبراضي.
شبرط  حبرس الحدود اإلسبرائيلي الحمءي  لطواقم علدي  القدس الغبرعي  في تنايذ عملي  ووفبرت قوات من 

ما م المنشآت التي تم  دمهء، اءنت العلدي  قءمت قعل »وقءل مبراز مالومءت وادي حلوة إن  الهدم.
يومين عتاليق إخطءبرات الهدم اإلدابري  عليهء، وخالل اليومين المءضيين حءول أصحءعهء تأجيل 

يقء  «.لانهم فوجئوا عتنايذ القبرابرات التي لم تان محددة تءبريخ الهدم الهدمال وا 
31/12/2114األيام، رام هللا،   

 
 يؤيدون قائمة انتخابية موحدل وغير راضين عن تداء تحزابهم 48البفلسطينيو : استطالع .36

أن نسع  ، عيقي للدبراسءت االجتمءعي  التط "مد  الابرمل"مبراز أجبراهيايد استطالع برأي جديد  :النءصبرة
( تبر  أ مي  عءلغ  في وجود أحزاب عبرعي  في الانيست. %21عءلي  جدا من فلسطينيي الداخل )

اذلك تشيبر النتءئ  إل  أن . %23وتعلغ نسع  المصبرِ حين عأنهم سيشءبراون في االنتخءعءت المقعل  
د األحزاب الابرعي  في% 88أغلعي  سءحق  ) قءئم  واحدة، مقءعل  ( من فلسطينيي الداخل تؤيد توحُّ

منهم إن  إْن توح دت األحزاب الابرعي  في  %28يؤيدون خو  االنتخءعءت في قءئمتين. وقءل  % 13
 ء.قءئم  واحدة فسوال يصوتون له

امء يايد االستطالع أن فلسطينيي الداخل غيبر براضين عن أدا  أحزاعهم وأنهم قلقون من حءل  
من المستطلاين أن أدا  األحزاب الابرعي  في الانيست  %50الشبرذم  واختالل سلم األولويءت. ويبر  
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سي  أو سي  جدا من نءحي  سن قوانين تخدمهم وتمثيل مصءلحهم والدفءع عن قضءيء األبر  
 .والمسان أو المسء م  عإنهء  االحتالل لألبر  الالسطيني 

األحزاب ال منهم إن  ذه  % 11عطءق  تحذيبر حمبرا  ألحزاعهم حيث يقول ون السطينالويعاث 
 ءلانيست ومثل  ذه النسع  تاتقد أن عمل نواعهم ال يخدم مصءلحهم.عتتاءون عين عاضهء العا  

وينقسم فلسطينيو الداخل حسب االستطالع في تقييم سلم أولويءت النواب الابرب في الانيست ويقول 
ءيء اليومي  إنهم يهتمون عءلقضءيء التي تخا الضا  وغزة أاثبر من ا تمءمهم عءلقض %%40نحو 

 الخءص  لجمهوبر منتخعيهم وتبر  نسع  ممءثل  عاس ذلك.
( لان عءلتزامن مع الامل %25ويبر  فلسطينيو الداخل أ مي  الامل السيءسي من خالل الانيست )

 الجمء يبري والامل في الحلع  الدولي  إضءف  الستغالل المنءعبر اإلعالمي .
الم ء برات واالعتصءمءت أسلوب سيءسي نءجح  ( من فلسطينيي الداخل أن%14وتبر  األغلعي  )

 أن تجنيد حلاء  من اليهود لنضءلهم أسلوب نءجح أو نءجح تقبريعء. % 10وياتقد 
( أن استبراتيجي  الامل الشاعي السلمي نءجح  إل  نءجح  %51وياتقد ما م فلسطينيي الداخل )

الستبراتيجي  أعمءل  %11ل جدا وعناس المقدابر تح   إستبراتيجي  التوج  لمؤسسءت عءلمي  مقءع
فقط أ مي   % 40تاطيل تاتعبر ء السلطءت اإلسبرائيلي  غيبر قءنوني  اإغالق شوابرع، في المقءعل يبر  

من  %89استبراتيجي  المسءبر القضءئي. امء  و متوقع في  ل تصءعد التحديءت والمخءطبر يؤيد 
مءبرس المقعل ضمن قءئم   فلسطيني الداخل خو  األحزاب الابرعي  انتخءعءت الانيست في آذابر/

 واحدة.
( أن األحزاب الابرعي  في إسبرائيل ال تستطيع تغييبر % 14ومع ذلك تبر  أغلعي  واضح  منهم )

 سيءسءتهء أو إحبراز ماءسب لهم من خالل التاءون مع أحزاب غيبر عبرعي .
امل العبرلمءني ويعدو أن  عل  خلاي  عدم برضء فلسطينيي الداخل من أدا  أحزاعهم من نءحي  تغليعهء ال

منهم أن مشءبراتهم  %59عل  الميداني وتاضيل الحزب والشخا عل  الامل الجمءعي ياتبرال 
 عءألعمءل االحتجءجي  في قضءيء سيءسي  قليل  جدا.

31/12/2114القدس العربي، لندن،   
 

 : استشهاد مسن متأثرًا بإصابتهالقدس .37
عءمءن(،  11حمد سادي طء بر حشيم ، )شيع مئءت المواطنين،  هبر أمس، الشهيد الحء  م: القدس

 إل  مثواه في مقعبرة عءب األسعءط في القدس الشبرقي  المحتل .
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وقد ابرتق  حشيم  فجبر أمس إثبر إصءعت  عقنعل  صوت في منطق  الوج  في السءعع من أيلول 
 المءضي أثنء  مشءبرات  في تشييع جثمءن الشهيد الطال محمد سنقبرط في منطق  واد الجوز.

31/12/2114، رام هللا، األيام  
 

 شهراً  11بالسجن الفعلي عامًا  60فلسطينية عمرها االحتالل يحكم على نادي األسير:  .38
، إن المحام  المبرازي  لالحتالل في عئبر السعع، حامت عل  أمسقءل محءمي نءدي األسيبر : برام هللا

 33لسجن الاالي لمدة ( عءمءن من علدة سيل  ال هبر عمحءف   جنين عء10المواطن  فتحي  خنابر )
 جلس . 10شهبران، عاد أن عقدْت لهء محءام االحتالل أاثبر من 

 .شيال( ألال 350وذابر المحءمي أن المحام  فبرضت عليهء ااءل  طبرال ثءلث عقيم  )
أثنء  توجههء لزيءبرة نجلهء األسيبر  1031واءنت سلطءت االحتالل اعتقلت فتحي  خنابر في شعءط عءم 

يومءن، إل  أن تم تحويلهء للحعس المنزلي لد  اايل  38نقب، واحتجزت لمدة برامي خنابر في سجن ال
في حين ، واستمبر حعسهء  شيال" ألال 10في مدين  بر ط امء وفبر  عليهء دفع ااءل  مءلي  قدبر ء "

، 1031شهوبر إل  أن تم اإلفبرا  عنهء وعودتهء إل  منزلهء في شهبر أاتوعبر لاءم  9المنزلي لمدة 
ط لحضوبر جلسءت المحءام، علمء أن خنابر تاءني من عدة مشءال صحي ، منهء واءنت تُنقل فق

 السابري والضغط.

31/12/2114الحيال الجديدل، رام هللا،   
 

 الفلسطينيون في سجن "ايشل" يعانون من ظروف معيشية قاسية األسرى .39
لداخل أم الاحم: أفءد مديبر الوحدة القءنوني  في مؤسس  يوسال الصديق لبرعءي  السجين في ا

الالسطيني المحءمي عز الدين جعءبرين عأن األسبر  في سجن "ايشل" ياءنون من  بروال مايشي  
 انتشءبر حشبرات "العق" في أقسءم السجن وداخل الغبرال. من طويل قءسي  اذ يشتاون منذ فتبرة 

( أاد المحءمي جعءبرين عل  أن األسبر  ياءنون من 31|19وفي زيءبرت  للسجن يوم أمس االثنين )
أسيبر األمبر الذي يؤدي ال  زيءدة انتشءبر  340 ء  داخل القسم حيث يحتوي القسم الواحد عل  إات

 األمبرا  المادي  عين األسبر .
31/12/2114قدس برس،   
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 لمجزرل لفتا 67: إحياء الذكرى الب البيرل .41
للمجزبرة  12أحيت جماي  أعنء  لاتء عمقبر ء في العيبرة، أول من أمس الذابر  الا «: األيءم» -العيبرة 

إثبر  3942التي ابرتاعتهء عصءعءت الهءجءنءة والشتيبرن الصهيوني  في الثءمن والاشبرين من الاءم 
صدوبر القبرابر الدولي عتقسيم فلسطين عين الابرب ساءن العالد األصليين واليهود في حين ، وبرا  

 ضحيتهء خمس  شهدا  وثالث  جبرح .
  غنءم في المتهء عل  الدوبر الطلياي لجماي  لاتء في وأثنت محءف  برام هللا والعيبرة الداتوبرة ليل

الحاء  عل  الموبروث التءبريخي والحضءبري للعلدة المتميزة عابراقتهء وعبراق  أ لهء، مستذابرة الشهدا  
والجبرح  واألسبر  مؤادة المضي قدمء عل  خطء م إل  أن تتحقق األمءني واألحالم التي يصعو 

 إليهء ال فلسطيني أينمء تواجد.
31/12/2114أليام، رام هللا، ا  

 
 ضد  حكومة التوافقغزل يواصلون االحتجاجات المفتوحة  موظفو .40

تواصلت أمس االحتجءجءت الشاعي  ضد حاوم  التوافق الوطني التي وصل : أشبرال الهوبر -غزة 
عدد اعيبر من وزبرائهء إل  قطءع غزة، قءدمء من الضا  الغبرعي ، حيث عقدوا عمقبر مجلس الوزبرا  

الحاوم  األسعوعي  عمشءبرا  عقي  األعضء  في برام هللا ععبر الايديو اونابرنس، تم اإلعالن  جلس 
خاللهء عل  أن حل مشال  مو اي غزة يعدأ عاودة القدام ، عل  أن يتم االستاءن  عمن و اتهم 

 حبرا  حمءس سءعقء، في إطءبر توحيد  ذه المؤسسءت، ودم  المو اين.
الاشبرات من مو اي غزة اعتصءمء ماتوحء، احتجءجء عل  قبرابرات  وأمءم معن  مجلس الوزبرا  ن م

الحاوم  عادم دمجهم حت  اللح   في سلم الو يا  الحاومي . ودعء المحتجون حبراتي فتح وحمءس 
إل  وقال المنءااءت السيءسي  التي تأتي عل  حسءب ماءنءة الشاب الخءبر  لتوه من حبرب مدمبرة و و 

 عحءج  إل  إعءدة اإلعمءبر.
من المقبربر أن يشمل االعتصءم جميع النقءعءت والمو اين، حيث طءلب نقيب المالمين في غزة و 

 عدم  جميع الاءملين في  ياليءت السلط .
ولم يتلق المو اون الذين عينتهم حبرا  حمءس عاد سيطبرتهء عل  غزة، وقعل تشايل حاوم  التوافق 

 مءلي  قدمت من دول  قطبر.أي معءلغ مءلي  أو برواتب من قعل الحاوم ، سو  دفا  
31/12/2114القدس العربي، لندن،   
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 السمك في فلسطين لتمور عالية الجودل روث .42
زبرع الالسطيني نايم الايسءوي من مدين  ابريحء أاثبر من عشبرة آالال نخل  : عديا  زيدان -برام هللا 

الميءه النءتج  من تبرعي   خالل األعوام الاشبرة المءضي ، ووجد اختالفءن في إنتء  النخيل عاد استخدام
 األسمءك والمشعا  عبروث السمك )النيتبروجين( الذي ياد سمءدان عضويءن وطعيايءن ألشجءبر النخيل.
بر من أحوا  السمك  وقءل الايسءوي إن اإلنتء  اءن مميزان  ذا الاءم عاد استخدام الميءه التي تابر 

 ختلال.اليدوي ، فحجم التموبر اءن اعيبران، إضءف  إل  طامهء الم
النجء  الذي فءجأ الجميع في األغوابر الالسطيني ، أدخل  ذه التموبر السوق الاءلمي  عاد فتح العءب 
الستيبراد المنت  اإلجمءلي لهء. وفي أقل من ست سنوات، تضءعال إنتء  التموبر في منطق  األغوابر 

وفي طبريقهء إل   )شمءل فلسطين(، فعءتت فلسطين إحد  الدول المصد برة للتموبر إل  أسواق دولي ،
دخول السوق األميبراي عاد سقوط التموبر اإلسبرائيلي  المصد برة ال  الخءبر  في َشبرك استخدام الميءه 

 الاءدم .
ويامن سبر مضءعا  اإلنتء  في طبريق  جديدة تتمثل في تبرعي  األسمءك في عبرك اعيبرة مجه زة لبري 

دعيق إن تجبرع  جمع الميءه في ا عءبر أشجءبر العلح. وقءل برئيس مجلس النخيل الالسطيني إعبرا يم أ
في المئ  من السمءد الطعياي والايمءوي المستخدم في تسميد  40والعبرك لتبرعي  األسمءك فيهء، توفبر 

وفبرت تبرعي  األسمءك السمءد الطعياي النءت  من فضالتهء، مء أد  ال  »أشجءبر العلح. وأضءال: 
. اضءف  ال  ان استخدام العبرك يقلل التلوث العيئي نتءئ  ممتءزة في تحسين نوعي  التموبر في األغوابر

 «.الذي يسعع  السمءد الايمءوي
31/12/2114الحيال، لندن،   

 
 الفلسطيني محمود سعيد الممثل وفال .43

الممثل الالسطيني محمود سايد، عاد صبراع مع المبر ، يصل  عل   ]أمس[توفي، فجبر اليوم،
 -وم، ليوابر  الثبر  في مقعبرة "شهدا  فلسطين"جثمءن  في جءمع الخءشقجي في عيبروت، عصبر الي

 شءتيال.
 .وتميز عصوت  البرخيم، واشتهبر عدوبر خءلد عن الوليد في فيلم "البرسءل "

، وانتقل في سن  السءعا  للايش مع والدت  في 3943ولد محمود سايد في مدين  يءفء الالسطيني  عءم 
في "جيش اإلنقءذ" دفءعءن عن فلسطين التي  مدين  صيدا في جنوب لعنءن، فيمء اءن أشقءؤه يجء دون

بر الادو اإلسبرائيلي أ لهء في الاءم   .3948 ج 
31/12/2114السفير، بيروت،   
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 تنتهي في القدس مخيم اليرموك والب: آالم فلسطينية تبدت "حبيبي بيستناني عند البحر" فيلم .44

برن  في عنوان الايلم، وتحديدان ، اللهج  التي ت«حعيعي عيستنءني عند العحبر»: سليم العيك - عءبريس
الالسطيني  عءمتيءز، والااوي  التي يشي عهء الانوان، ينءسعءن طعيا  الايلم الوثءئقي « عيستنءني»الم  

للمخبرج  الالسطيني  ميس دبروزة، ينءسعءن أوالن التلقءئي  التي نسمع فيهء أحءديث لالسطينيين في الايلم، 
عند العحبر حيث ينت بر الحعيب حعيعت  )الحلم وتحقيق (، عند العحبر وثءنيءن سيبَر الايلم الذي ينتهي 

حيث عدأ الايلم، وقعل عدئ  حيث حل ت فابرت ، من غبرق الانءن الالسطيني حسن حوبراني، ثم ينتهي 
الايلم أخيبران عل  عحبر عاء مع أوالد يقازون أمتءبران عءلي  إل  عحبر م. الايلم الذي ُيابر  حءليء ضمن 

ينءيبر/اءنون الثءني، يجمع عين  31مدن فلسطيني  سياون آخبر ء عيت لحم في  جول  عل  عد ة
الواقاي والشءعبري، الواقاي لمء يصو بره من توثيق لشهءدات فلسطينيين من أاثبر من ماءن، شهءدات 
حقيقي  وآالم عءشهء الالسطينيون داخل الوطن وخءبرج ، والشءعبري لمء يبروي   ؤال ، لمضمون ، 

لايلم تصلنء من أفواه المتحد ثين، ممء يبروون  من أوجءعهم وأحالمهم االسطينيين، الٌّ فءلشءعبري  في ا
من ماءن . تضيال عل  ذلك دبروزة الاابرة األسءسي  التي أتت عءلايلم، وقد تشا لت أسءسءن من جمع 

 عين الشءعبري والواقاي.
31/12/2114القدس العربي، لندن،   

 
 غزلقطاع عازل مع يبدت توسيع الشريط ال المصري الجيش .45

يعاادأ الجايش المصاابري اليااوم توسايع الشاابريط الاااءزل ماع قطااءع غاازة ليصال عمقاا  إلاا  : الحيااءة –ساينء  
الاتااء  حبرحااوبر أمااس عااددان ماان عواقاال ومشااءيخ برفااح  متاابر، والتقاا  محااءف  شاامءل سااينء  ععااد 3500

 3000متاابر و 500وسااءن المنااءطق التاي تشااملهء المبرحلا  الثءنياا  ماان إخاال  الشاابريط الحادودي )عااين 
 متبر من الحدود( للعحث في آلي  إخال  أبراضيهم ومسءانهم.

وانتهاات الساالطءت ماان المبرحلاا  األولاا  التااي تضاامنت إخااال  المسااءان واألبراضااي التااي تعاااد أقاال ماان 
متبر مان الشابريط الحادودي، وصابرفت غءلعيا  التاويضاءت المقابربرة ألصاحءعهء. وأااد المحاءف  أن  500

اليااوم وتسااتمبر أسااعوعءن. وطءلااب أصااحءب العنءيااءت المقاابربرة إزالتهااء فااي المبرحلاا  المبرحلاا  الثءنياا  سااتعدأ 
عنءي ، عءلتوج  إل  مجلس مدين  برفح لتحديد برغعتهم في الحصول عل  وحدات  3100الثءني  وعدد ء 

 ساني  أو معءلغ مءلي  مقءعل إخال  العنءيءت التي يقيمون فيهء.
س تضمنت إغالق عدد من الطبرق البرئيس  والابرعي  أمءم وقءل شهود إن تحبراءت أمني  اعيبرة جبرت أم

المءبرة والسيءبرات، وبرافقتهء حمالت تاتيش ود م عادد مان المناءطق جناوب الشايخ زوياد. وأعلان مصادبر 
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خمساا  عنءصاابر مشااتع  فاايهم عياانهم فلسااطيني الجنسااي  ياماال مياءنيايااءن فااي "أمنااي إلقااء  القااع  علاا  
وتام احتجاءز م فاي أحاد المقابرات األمنيا  للتحقياق ماهام لعياءن الابريش وعءطلين اثنين مان مدينا  برفاح، 

مطلوعاءن أمنياءن  20. وضاعطت الحملا  "مد  عالقتهم عءألحاداث التاي شاهدتهء طابرق شامءل ساينء  أخيابران 
 عل  خلايءت متنوع  واحتجزتهم في أحد المقبرات األمني .

 2114/ 12/ 31الحيال، لندن، 
 

 شقاء الفلسطينيين في المنابر الدوليةاألردن يؤكد تمسكه بمواصلة دعمه لأل .46
المتحدة، دينء قاوابر عل   األممأادت مندوب األبردن الدائم لد   :محمد خيبر دقءمس -عتبرا-نيويوبرك 

قءم عقء  األبردن في مقدم  المدافاين عن القضي  الالسطيني  حت  ينءل حقوق  اءمل   دولت   وا 
 المستقل .

ت فيهء تصويت المملا  األبردني  الهءشمي  عل  مشبروع القبرابر وقءلت قاوابر خالل المتهء التي  شبرح
قءم  الدول  الالسطيني  " أن األبردن مض  في  الابرعي المقدم لمجلس األمن حول إنهء  االحتالل وا 

 أسءسيعملي  ) تقديم مشبروع القبرابر( داخل مجلس األمن مستبرشدا عءإلجمءع الابرعي، وداعمء عشال 
"األبردن سيعق  في مقدم   أنلالسطيني  ممثل  عءلبرئيس محمود ععءس، مضيا  للقبرابر السيءسي للقيءدة ا

المدافاين عن القضي  الالسطيني  وعن حقوق الشاب الالسطيني الشقيق في مجلس األمن وجميع 
 األبردن ماني عشال معءشبر عءلقضءيء الجو بري  المبرتعط  عءلاملي  السلمي ". أنالمنءعبر الدولي ، امء 

31/12/2114، انالدستور، عم    
 

 "اإلخوان" يدشنون مظلة للدفاع عن الحرم القدسي وتشكيل هيئة لدعم "األقصى"عمان:  .47
جمءع  اإلخوان المسلمين  ، أن ديل غع ون، عن عمءنمن  ،31/12/2114الغد، عمان، ذابرت 

ماهء دشنت أمس "م ل  عملي  للدفءع عن المقدسءت الالسطيني  والحبرم القدسي الشبريال"، فيمء أقبرت 
عداد لذلك.  جمل  من اإلجبرا ات إلنقءذ المسجد األقص ، من عينهء إنشء   يئ  متءعا  وا 

وجء  تدشين "الم ل " خالل مؤتمبر دعت ل  الجمءع  تحت عنوان "المؤتمبر الوطني األبردني إلنقءذ 
المسجد األقص "، عحضوبر المئءت من منتسعي الجمءع  وقيءداتهء وعدد من الشخصيءت الوطني  

وشدد عدد من الشخصيءت، في المءتهم، عل  أ مي  دوبر األبردن اعواع  برئيسي   لنقءعي  والسيءسي .وا
 لدعم المقدسءت واألقص  ووقال االنتهءاءت التي تبرتاب يوميء عل  أيدي االحتالل الغءصب.
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الن من جهت  تال المبراقب الاءم للجمءع   مءم سايد، خالل الم  افتتءحي  في المؤتمبر، مء سمي "عإع
معدأ يتالق عحمءي  األقص  والقدس وحقوق الشاب  31عم ءن إلنقءذ المسجد األقص "، يتضمن 
 الالسطيني اإلنسءني  والسيءسي  والسيءدي .

ومن عين المعءدئ التي أعلنهء سايد التأايد أن "فلسطين  ي وقال للمسلمين عل  التأعيد، ال يجوز 
جم  حي  لوحدة الشاب األبردني من أجل نصبرة القدس التنءزل عنهء"، ماتعبرا أن المؤتمبر يشال تبر 

 وفلسطين.
امء أاد في الوقت ناس  أن "الجهءد  و ضمءن  فتح الطبريق إل  فلسطين إل  جءنب الدعم المءلي"، 
موضحء أن  نءك "مسؤولي  أبردني  تتبرتب عل  استاءدة القدس والدفءع عنهء"، فيمء  ءجم ال أنواع 

 .التطعيع مع الادو الصهيوني
من قيءدات الحبرا  اإلسالمي  والشخصيءت الوطني  والنقءعي   3500وشهد المؤتمبر مشءبرا  أاثبر من 

 والسيءسي  والاشءئبري  والنواب واألعيءن.
عل   أادواالمتحدثون ، أن خليل قنديلعن مبراسلهء  ،31/12/2114، عمان، السبيلوأضءفت 

جب دعم صمود أ ل القدس في  ل برف  أي تاءو  أو مسءوم  عل  المسجد األقص  وعل  وا
الهجم  الصهيوني  المتصءعدة علي  ومحءوالت تقسيم  زمءنيء وماءنيء محذبرين من مغع  استمبرابر  ذه 

 االعتدا ات.
من  3500وشهد المؤتمبر الذي ن مت  الحبرا  اإلسالمي  في قءع  جعبري المبرازي مشءبرا  أاثبر من 

 والنقءعي  والسيءسي  والاشءئبري  والنواب واألعيءن. قيءدات الحبرا  اإلسالمي  والشخصيءت الوطني 
 

 تسجيل قضية بحق من تفتى بتخصيص جزء من األقصى لليهود .48
برفات قضي   اإلفتء دائبرة  أنقءل ماتي المملا  الشيخ ععد الابريم الخصءون   :خءلد الخواجء–عمءن
لليهود  األقص يا جز  من النءئب الاءم ضد مالم في وزابرة التبرعي  أفت  عشوائيء عجواز تخص أمءم

 .أسءعيعقعل عدة « والسمء  لهم عءلصالة في 
المالم يحمل تخصا فيزيء  وتمءد  في التصبريحءت  إن« البرأي» إل وقءل الخصءون  في تصبريح 

بردودا سءخط  من  أثءبرتوالاتءو  حيث اءن قد صبر  سءعقء عجواز الزوا  من عشبرات النسء  والتي 
عءلمصلح  الوطني  وعءلمشءعبر الديني   أضبرت ذه الاتو  قد  أنصءون  وعين الخ قعل المواطنين.

ممء يتابر   األقص لحمءي  المسجد  األبردني عءلجهود  وأضبرتمشءعبر المسلمين  وأججتوالابرعي  
 من اعتدا ات غءشم .

31/12/2114، الرتي، عم ان  
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 ازيةعلى الحدود مع لبنان تستدعي إجراءات احتر  "مريبة"تحركات إسرائيلية  .49

عل  الحدود مع لعنءن يوم أمس الثالثء  إجبرا ات « مبريع »عيبروت: استدعت تحبراءت إسبرائيلي  
 لمنع أي مواجه  عين الطبرفين.« اليونيايل»احتبرازي  اتخذ ء الجيش اللعنءني وقوات 

جنديء إسبرائيليء أقدموا في سءعءت الصعء  األول  عل   31عأن « الواءل  الوطني  لإلعالم»وأفءدت 
 50ونصعوا خيمتين عل  عاد نحو « ميبراءفء»تخطي السيء  التقني في منطق  الوزاني عمؤازبرة دعءع  

متبرا من نهبر الوزاني وعل  مسءف  مءئتي متبر من الشبريط التقني، وبرفاوا الالم اإلسبرائيلي وعلم الاتيع  
مشبرف  عل  النهبر الخءا عءلوحدة الاسابري  التءعاين لهء، وتمبرازت دعءع  ميبراءفء عل  التل  ال

 والمتنز ءت، في حين انتشبر عدد من الجنود اإلسبرائيليين في المنطق .
وقد وااب الجيش اللعنءني التحبراءت اإلسبرائيلي  متخذا إجبرا ات احتبرازي  امء فال عنءصبر 

حءل  استناءبر في صاوال »عن « النشبرة»وتحدث موقع  وضعءط فبريق المبراقعين الدوليين.« اليونيايل»
 «.الذي اتخذ التداعيبر الالزم  وأجبر  اتصءالت مع قوات اليونيايل احتجءجء عل   ذا الخبرق الجيش،

31/12/2114، الشرق األوسط، لندن  
 

 : شعن البحرين في خط الدفاع عن فلسطين"حزن هللا" .51
الحبراك السلمي في العحبرين  و أبروع »الشيخ نايم قءسم أن « حزب هللا»اعتعبر نءئب األمين الاءم لا  
 «.براك سلمي حصل في السنوات المءضي ح

مء »، الفتءن إل  أن «شاب العحبرين  و في خط المقءوم  الداعم لالسطين ودفع ثمنءن لذلك»وذاَّبر أن 
يجبري في العحبرين ليس مازوالن عن إدابرة الواليءت المتحدة وعبريطءنيء وأوبروعء ودول الخلي  لتثعيت 

عقء  أن م  «.  االستعدادالدوبر اإلسبرائيلي في منطقتنء وا 
31/12/2114، السفير، بيروت  

 
  التطبيع مع "إسرائيل" : الحكم الجديد في تونس سيتجه نحو"وفاء" التونسية حركة .50

أن الثاوبرة فاي  قدس عابرس: برأ  برئايس حبراا  "وفاء " التونساي  المحاءمي ععاد الابرؤوال الاياءدي -تونس 
تخااب زعاايم "ناادا  تااونس" العااءجي قءيااد عااالده تااايش مبرحلاا  انتاءساا  اعاابر  مااع عداياا  عهااد الاابرئيس المن

 السعسي، وأن ماهوم الدول  تبراجع لصءلح ايءن سيءسي قءل عأن "البرو  أُعيدت ل  من الخءبر ".
وعماااء إذا اءنااات الحياااءة السيءساااي  تتاااابر  لخطااابر مجاااددا، قاااءل الاياااءدي: "فاااي تاااونس ال يوجاااد مشاااهد 

عاء سيءسايء عال حبراا  اجتمءعيا  سيءسي، وحزب ندا  تونس  و حزب إدابري وحبراا  النهضا  ليسات حز 
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دينياا ، ومااء يوجااد حءليااء  ااو مجاابرد لوعيااءت تاادافع عاان مصااءلحهء، وعءلتااءلي فتااونس تتجاا  إلاا  مزيااد ماان 
سيءسءت التطعيع مع الايءن الصهيوني... ويتبرافق  ذا مع عودة ثقءف  ستءبر أاءديمي وم ء بر التابري 

المحلياا  فااي شااال انهيااءبر قيمااي وأخالقااي الماضااو  وحاااالت المجااون والاابرقا فااي القنااوات التلازيونياا  
 غيبر مسعوق" وفق تاعيبره.

 2114/ 12/ 31قدس برس، 
 

 تنفي السماح باستقبال العمالة اليهودية السعودية .52
د ب أ: عاااد أن أصاادبرت وزابرة الاماال الساااودي  اسااتمءبرة عمءلاا  تشاامل خءناا  لديءناا  الاءماال  –البريااء  

نا  اليهوديا  أثيابرت ضاج  فاي مواقاع التواصال االجتماءعي المستقدم، ومن عين  ذه الخءنءت خءنا  الديء
وعل  اإلثبر نات وزابرة الامل الساودي  أمس الثالثء  السمء  عدخول  حول قضي  استقدام عمءل يهود.

 عمءل يحملون الجنسي  اليهودي  إل  المملا .
ع التواصاااال توضاااايحءن لمااااء تنءولتاااا  عااااا  وسااااءئل اإلعااااالم ومواقاااا"وقءلاااات الااااوزابرة، فااااي عيااااءن لهااااء إناااا  

االجتمااااءعي حااااول ساااامء  وزابرة الاماااال عءسااااتقدام عمءلاااا  ماااان ماتنقااااي ديءناااا  محااااددة، أوضااااح المبراااااز 
 ."اإلعالمي لوزابرة الامل أن مء تم نشبره ليس عقبرابر ينا عل  السمء  عامل من ياتنق ديءن  محددة

خءنا  الديءنا  فاي إجبرا  إلاتبروني متعاع فاي نماوذ  التقاديم للخدما  فاي "وأضءال العيءن أن  ذا اإلجبرا  
 ."الموقع المشءبر إلي ، ووجود  ذا الخيءبر ال ياني عءلضبروبرة السمء  عءالستقدام من عدم 

 2114/ 12/ 31القدس العربي، لندن، 
 

 فلسطين ضد   31 اإسرائيل" منهلصالح ""فيتو"  42استخدمت  المتحدلالواليات  .53
ماابرة منااذ تأساايس  80تاابرا  )الايتااو( اسااتخدمت الواليااءت المتحاادة حااق االع: صاااء -القاادس المحتلاا  

منهاء اءنات ضاد إدانا   41، ضد مشبروعءت قابرابرات قادمت لمجلاس األمان، 3945األمم المتحدة عءم 
 ضد قبرابرات تخدم القضي  الالسطيني . 13ممءبرسءت "إسبرائيل" في المنطق  الابرعي ، من عينهء 

ماان الاادولي، فااي تمبرياابر مشاابروع واااءن أحاادث اسااتخدام للايتااو، مسااء  الثالثااء ، عناادمء أخاااق مجلااس األ
قاابرابر فلسااطيني إلنهااء  االحااتالل اإلساابرائيلي خااالل عااءمين عاااد أن برفضاات  الواليااءت المتحاادة عءسااتخدام 

 حق النق .
 وفيمء يلي المبرات التي استخدمت فيهء الواليءت المتحدة حق الايتو لصءلح "إسبرائيل":

 3921سعتمعبر/ أيلول  30* 
 شأن عدوان "إسبرائيل" عل  لعنءن.ضد مشبروع قبرابر يتضمن شاو  ع
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 3921يوليو/ تموز  11* 
 ضد مشبروع قبرابر يشجب استمبرابر "إسبرائيل" في احتالل األبراضي الالسطيني .

 3925ديسمعبر/ اءنون األول  8* 
 ضد مشبروع قبرابر يدين شن "إسبرائيل" ضبرعءت جوي  عل  لعنءن.

 3921ينءيبر/ اءنون الثءني  11* 
ق الشاب الالسطيني في ممءبرس  حق تقبريبر المصيبر ويدعو "إسبرائيل" ضد مشبروع قبرابر ينا عل  ح

 3921لالنسحءب من جميع األبراضي الالسطين .
 ضد مشبروع يدعو "إسبرائيل" لاللتزام عحمءي  األمءان المقدس .

 3921يونيو/ حزيبران  19* 
 .ضد مشبروع قبرابر يؤاد حق الشاب الالسطيني في عودة الالجئين وحق  في تقبريبر المصيبر

 3980إعبريل/ نيسءن  10* 
ضااد مشاابروع قاابرابر ياادعو إلاا  ممءبرساا  الشاااب الالسااطيني حقوقاا  المشاابروع  ماان خااالل إشاابراك من ماا  

 التحبريبر الالسطيني  في المنءقشءت عناس حقوق الدول  الاضو في األمم المتحدة.
 3981ينءيبر/ اءنون الثءني  39* 

 عسعب ضمهء مبرتااءت الجوالن السوبري . ضد مشبروع قبرابر يدعو إل  فبر  عقوعءت عل  "إسبرائيل"
 3981إعبريل/ نيسءن  1* 

ضااد مشاابروع قاابرابر يشااجب مخءلااا  "إساابرائيل" التاءقيااءت جنيااال األبرعااا ، وياادين محءولتهااء اغتيااءل برئاايس 
 علدي  نءعلس، عسءم الشاا .

 3981أعبريل/ نيسءن  10* 
 ضد مشبروع قبرابر يدين الادوان اإلسبرائيلي عل  المسجد األقص .

 3981ونيو/ حزيبران ي 8* 
 ضد مشبروع قبرابر يدعو "إسبرائيل" إل  سحب قواتهء من لعنءن.

 3981يونيو/ حزيبران  11* 
 ضد مشبروع قبرابر يطءلب عوقال فوبري ألعمءل الانال في لعنءن.

 3981أغسطس/ آب  1* 
 .532و 531ضد مشبروع قبرابر يدين عدم تنايذ "إسبرائيل" لقبرابرات مجلس األمن 

 3981أغسطس/ آب  1* 
 د مشبروع قبرابر ياتعبر عنء  المستوطنءت اإلسبرائيلي  غيبر شبرعي.ض
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 3984يلول أسعتمعبر/  1* 
 ضد مشبروع قبرابر يدعو "إسبرائيل" إل  احتبرام سيءدة واستقالل لعنءن.

 3985مءبرس/ آذابر  31* 
 ضد المدنيين في جنوب لعنءن. اإلسبرائيلي ضد مشبروع قبرابر يدين الممءبرسءت 

 3985يلول أسعتمعبر/  31* 
 القماي  إلسبرائيل ضد الساءن الابرب. اإلجبرا اتد مشبروع قبرابر يستهجن ض
 3981ينءيبر/ اءنون الثءني  32* 

 ضد مشبروع قبرابر يدين الممءبرسءت اإلسبرائيلي  ضد المدنيين في جنوب لعنءن.
 3981ينءيبر/ اءنون الثءني  10* 

تعاااءبر القااادس عءصااام  ضاااد مشااابروع قااابرابر يااادين االنتهءااااءت اإلسااابرائيلي  للمساااجد األقصااا ، وبرفااا  اع
 إلسبرائيل، ويدعو ء لاللتزام عحمءي  المقدسءت اإلسالمي .

 3981فعبرايبر/ شعءط  1* 
 ضد مشبروع قبرابر يدين اعتبرا  إسبرائيلي لطءئبرة ليعي .

 3988ينءيبر/ اءنون الثءني  38* 
 ضد مشبروع قبرابر يدين الهجمءت اإلسبرائيلي  المتابربرة عل  األبراضي اللعنءني .

 3988عءط فعبرايبر/ ش 3* 
ضد مشبروع قابرابر يادعو "إسابرائيل" للموافقا  علا  تطعياق اتاءقياءت جينياال األبرعاا ، ويطءلاب عءلحاد مان 

 عمليءت االنتقءم اإلسبرائيلي  ضد الالسطينيين في األبراضي المحتل .
 3988أعبريل/ نيسءن  35* 

الحاتالل الساتخدام  ، ويادين ااألبرعاا ضد مشبروع قبرابر يحث "إسبرائيل" عل  االلتزام عءتاءقيءت جينياال 
سيءسا  القعضاا  الحديدياا  تجاءه االنتاءضاا  الالسااطيني  فاي األبراضااي المحتلاا  فاي أعقااءب طبرد ااء ثمءنياا  

 فلسطينيين.
 3988يءبر أمءيو/  30* 

 ضد مشبروع قبرابر يدين غزو القوات اإلسبرائيلي  لجنوب لعنءن.
 3988ديسمعبر/ اءنون الثءني  34* 

 ديسمعبر/ اءنون األول. 9ائيلي عل  األبراضي اللعنءني  في ضد مشبروع قبرابر يدين الهجوم اإلسبر 
 3989فعبرايبر/ شعءط  32* 

 ضد مشبروع قبرابر يدين السيءسءت اإلسبرائيلي  والممءبرسءت في األبراضي المحتل .
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 3989يونيو/ حزيبران  9* 
 ضد مشبروع يدين السيءسءت اإلسبرائيلي  والممءبرسءت في األبراضي المحتل .

 3989لثءني نوفمعبر/ تشبرين ا 2* 
 ضد مشبروع قبرابر يدين السيءسءت اإلسبرائيلي  والممءبرسءت في األبراضي المحتل .

 3990يءبر أمءيو/  13* 
 عمءل فلسطينيين. 2ضد مشبروع قبرابر يدعو إلبرسءل لجن  دولي  تقوم عءلتحقيق مع شخا قءم عقتل 

 3995مءبرس/ آذابر  32* 
 أبراضي في القدس الشبرقي .ضد مشبروع قبرابر يطءلب "إسبرائيل" عوقال قبرابر مصءدبرة 

 3992مءبرس/ آذابر  2* 
 ضد مشبروع قبرابر يطءلب السلطءت اإلسبرائيلي  عوقال جميع أنشط  االستيطءن.

 1003مءبرس/ آذابر  12* 
 ضد مشبروع قبرابر يسمح عإنشء  قوة مبراقعين من األمم المتحدة في الضا  الغبرعي  وقطءع غزة.

 1003ديسمعبر/ اءنون األول  34* 
 ابر يطءلب عءلوقال الاوبري ألحداث الانال اإلسبرائيلي  الالسطيني .ضد مشبروع قبر 

 1001ديسمعبر/ اءنون األول  10* 
ضااد مشاابروع قاابرابر ياادين "إساابرائيل" لقتلهااء مااو اين ماان عبرنااءم  الغااذا  الاااءلمي التااءعع لألماام المتحاادة، 

 سطيني .فضال عن تدميبر ء المتامد لمستودع تءعع لعبرنءم  األغذي  الاءلمي في األبراضي الال
 1001سعتمعبر/ أيلول  31* 

ضااد مشاابروع قاابرابر يطءلااب "إساابرائيل" عوقااال التهدياادات عشااأن الااتخلا ماان الاابرئيس الالسااطيني يءساابر 
 عبرفءت، عاد قبرابر الانيست )العبرلمءن اإلسبرائيلي(.

 1001أاتوعبر/ تشبرين األول  34* 
أقءمتاا  إساابرائيل علااا  ضااد مشاابروع قاابرابر يمنااع "إسااابرائيل" ماان توساايع ساايء  األماان و اااو الجاادابر الااذي 

 األبراضي الالسطيني .
 1004مءبرس/ آذابر  15* 

 ضد مشبروع قبرابر يدين "إسبرائيل" الغتيءلهء مؤسس حبرا  حمءس الشيخ أحمد يءسين.
 1004أاتوعبر/ تشبرين األول  5* 

 ضد مشبروع قبرابر يطءلب االحتالل عوقال عمليءت االستيطءن واالنسحءب من قطءع غزة.
 1001يوليو/ تموز  31* 
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طااالق ساابرا  جلاااءد شاااءليط  ضااد مشاابروع قاابرابر يطءلااب عوقااال عمليااءت االسااتيطءن فااي قطااءع غاازة، وا 
 الجندي األسيبر لد  )حمءس( مقءعل إطالق سبرا  األسبر  الالسطينيين في سجون االحتالل.

 1001نوفمعبر/ تشبرين الثءني  33* 
طااءع غاازة وأسااابرت عاان ضااد مشاابروع قاابرابر ياادين المجاازبرة التااي ابرتاعتهااء "إساابرائيل" فااي عياات حااءنون عق

صءع  الاشبرات. 10استشهءد   وا 
 1033فعبرايبر/ شعءط  38* 

في الضا  الغبرعي  والقدس وياتعبر ء "غيبر  3912ضد مشبروع قبرابر يدين عمليءت االستيطءن منذ عءم 
 شبرعي "

 1034ديسمعبر/ اءن الثءني  10* 
يونيااو/  4يني  علا  حاادود قءما  دولاا  فلسااطا  ضاد مشاابروع قابرابر فلسااطيني إلنهااء  االحاتالل اإلساابرائيلي و 

 .حزيبران، خالل عءمين
 2114/ 12/ 31وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
  2114في  118الدولي للصحفيين: ارتفاع عدد قتلى الصحفيين إلى  االتحاد .54

قااءل االتحااءد الاادولي للصااحايين يااوم أمااس الثالثااء  إن عاادد الصااحايين القتلاا  : برويتاابرز - 48عاابرب 
سوا  في عمليءت قتل متامدة أو  جمءت عقنءعل أو إطالق نءبر في أنحء  الااءلم ابرتااع الذين استهدفوا 

 .1031في  305من  1034في  338إل  
صحايء آخبرين القوا حاتاهم فاي حاوادث أو ااوابرث طعيايا  خاالل  32وقءل االتحءد ومقبره عبرواسل إن 

 ءلم.دا  مهءم عملهم. ويقول االتحءد إن  أاعبر من م  للصحايين في الاأ
صاحايء فاي  34وتصدبرت عءاستءن قءئم  أخطبر الادول عءلنساع  لامال وساءئل اإلعاالم حياث قتال فيهاء 

 صحايء. 31حين حلت سوبريء في المبراز الثءني حيث قتل 
وذابر االتحءد أن اال من أفغءنستءن واألبراضي الالسطيني  شهدت مقتل تسا  صحايين فاي حاين قتال 

 .ثمءني  في ال من الابراق وأوابرانيء
وماان عااين الاااذين قتلااوا الصااحايءن األمبرياياااءن جاايمس فاااولي وسااتيان سااوتلوال. وذعاااح متشااددو تن ااايم 

 الدول  اإلسالمي  الذي استول  عل  أجزا  من سوبريء والابراق االثنين.
 2114/ 12/ 31، 48عرن 
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 الوضع الميداني على حدود غزل بين تطوره لحرن شاملة تو تصعيد منخفض: صهيوني ةتقديرات  .55

قبربرت  يئ  أبراءن الجيش الصهيوني نشبر المزيد : تبرجم  مبراز دبراسءت وتحليل المالومءت الصحاي 
من عطءبريءت "القع  الحديدي  " المضءدة للصوابريخ تحسعءن من تحول ماءج  في مسءبر األحداث عل  

قت حدود قطءع غزة عءتجءه مواجه  اعيبرة، ألن تطوبر األموبر عل  حدود غزة مقلق للغءي . وقد تل
الجعه  الداخلي  تاليمءت عءلحذبر والجء زي  دون اإلعالن عن أي طوابرئ حءليءن، في  ل التهديدات 

غزة، وأن عمليءت تهبريب  إعمءبرالصءدبرة من غزة، واتهءم الالسطينيين "إسبرائيل" عأنهء تابرقل إعءدة 
عاثءف  قد يزيد  السال  إل  غزة مستمبرة، ودخول إيبران مجددان عل  خط تسليح الاصءئل الالسطيني 
 من التوتبر، ويشجاهء عل  إشاءل الجعه  الجنوعي  أمالن في الخبرو  من المأزق الحءلي.

من نءحيت ، أا د المحلل الاسابري "برون عن يشءي" أن  الجنء  الاسابري لحمءس ُيبرا ن عل  تجديد 
ءني من  ساءن القتءل مع "إسبرائيل" من أجل خلط األوبراق، والخبرو  من المأزق المءلي  الذي ُيا

القطءع، الفتءن إل  أن  التقديبرات االستخعءبري  تشيبر إل  أن حمءس عاد الحبرب األخيبرة عل  غزة 
استخلصت الاعبر، وعلوبرت ن بري  قتءلي  للمابرا  المقعل ، وعدأت تجهز لهء عتازيز اال تمءم عءألناءق 

يق  عملهء، وقد برممت الهجومي  اقوة فءعل  خالل الحبرب، والمن وم  الصءبروخي  مع تطويبر طبر 
 أناءقهء السءعق  التي دمبرت خالل الحبرب األخيبرة، وعدأت عنء  أناءق جديدة.

وأشءبر "عن يشءي" إل  اتخءذ حمءس عددان من القبرابرات الجديدة عل  مستو  الذبراع الاسابري في إطءبر 
توسط  االستاداد للمابرا  المقعل ، حيث سبرعت وزادت من عمليءت إنتء  الصوابريخ المحلي  م

وطويل  المد  عءستخدام مواد محلي ، امء اثات خالل األسءعيع األخيبرة تجءبرب إطالق الصوابريخ من 
غزة، وأن امي  الصوابريخ لديهء تقدبر عء الال، وتسا  لتازيز مخزونهء امءن ونوعءن. وأوضح أن  

لااءليتهء حمءس ستزيد من اميءت قذائال الهءون التي تطلق عل  العلدات المحءذي  لقطءع غزة 
الاعيبرة، وعدم قدبرة "إسبرائيل" عل  إيجءد حل فالي يقلل من خطوبرتهء عشال حقيقي، وعين أن 
التقديبرات االستخعءبري  تشيبر إل  أن حمءس علوبرت ن بري  قتءلي  جديدة للمابرا  المقعل ، تهدال 

ل الايءن. امء إلدخءل مجموعءت اعيبرة من المقءتلين ععبر األناءق الهجومي  لنقل سءح  المابرا  لداخ
أن تأخيبر إعمءبر قطءع غزة قد يدفع حمءس لاتح مواجه  عسابري  جديدة عضغط شاعي يزداد عليهء، 

 وقيءدتهء تتحدث عصبراح  حول  ذا الخيءبر.
في سيءٍق متصل، أا د "برؤوعين عءبراو" المستشبرق الصهيوني أن المؤشبرات تقول إن حمءس ال تبريد 

ستياءب حجم الضبرع  التي أنزلتهء "إسبرائيل"، ألن إطالق النءبر التصايد، والواقع الجديد اضطبر ء ال
الذي ناذت  وحدة القنءص  في حمءس من منطق  القبرابرة عءلقبرب من ععسءن في غزة عءتجءه قوة الجيش 
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عءلقبرب من الجدابر جنوب ايسوفيم أد  إلصءع  أحد الجنود إصءع  عءلغ ، لان حمءس دفات ثمنء 
 اعيبرا لذلك.

 تسليح الحبرا 
صءع  مسؤول أعل   وأضءال "عءبراو" أن   ذا االختعءبر للحدود تسعب في مقتل قءئد وحدة القنءص ، وا 
من ، النءبر الاوبري   للجيش من األبر  والجو اءنت إنذابران واضحءن عأن سيءس  "إسبرائيل" تجءه حمءس 

ن المحءوالت الالسطيني  المتقطا  واجهت بردان فوبريءن ومؤلمءن من "إسبرائيل" وحمءس   ي عدم التحمل، وا 
التي ُت هبر الالمعءالة تاتعبر ناسهء سيءدة مسؤول  عن مواطنيهء، وملزم  عءلبرأي الاءم الداخلي في 
القطءع، وتهتم عحءجءت . لذلك فإن حمءس مابرض  لإلصءع  وقءعل  للبردع مثل أي قيءدة تبريد العقء ، 

 يبريدون فتح مواجه  جديدة من صحيح أنهء تستمبر في تطويبر قدبراتهء، لان زعمء  ء شابروا أنهم ال
 الانال.

وأوضح أن حمءس غيبر مستادة لمواجه  عسابري  أخبر  حت  إذا أبراد زعمءؤ ء التغءضي عن األلم 
الذي ياءني  مواطنو غزة الذين تم إخال  م من منءطق الدمءبر التي اءنت في يوم من األيءم عيوتهم، 

ءس  غيبر المتحمل ، وأحد أسعءب ذلك أن وتأخذ حمءس في حسءعهء التاوق المطلق للجيش والسي
حمءس تاءني من ضءئق  اقتصءدي  خءنق . فقد تم إعطء  وعود عمليءبر دوالبر إلعمءبر القطءع، لانهء لم 
تصل، والشتء  يضبرب عدون برحم  في المنءطق التي ُأخليت، وال أحد في حمءس يبريد زيءدة الاءبرث ، 

الزبراعي  من غزة إل  الضا ، ودخول الشءحنءت  والتاضيل  و عدم التضييق عل  مبروبر المنتجءت
المحمل  عءإلسمنت والحديد من "إسبرائيل" التي ياتبر  أن تسءعد في إعءدة إعمءبر األناءق وعيوت 

 المواطنين التي دمبرتهء عملي  الجبرال الصءمد.
  إل  وألمح "عءبراو" إل  أن  برغم وضع حمءس لانهء متاءئل  في  ذه األيءم، حيث ياتبر  دخول الهوا

مخءع  قيءدة التن يم، وياشال المصبريون في ا ون  األخيبرة عن مبرون  حيث فتح ماعبر برفح في 
االتجء ين، ويعدي اإليبرانيون استادادان علنيء للمسءعدة عل  تسليح حمءس، وفي  ل الحبرب ضد 

وم أوبروعء "داعش" و"القءعدة" تم إخبرا  حمءس من قءئم  التن يمءت "اإلبر ءعي  " في الغبرب، ولذلك تق
عتشجيع حمءس. ومع ذلك يمان االفتبرا  أن  برغم إخبراجهء من قءئم  "اإلبر ءب"، زاعمءن أن  ماءن  
حمءس ستتبراجع المء زادت أعمءل "داعش" في الابراق وسوبريء، حيث أن المهءجبرين اإلسالميين 

 الاءئدين من الابراق وسوبريء سيعثون البرعب في دول الغبرب.
سلح والتمويل في حدود سينء  تصل إل  طبريق مسدود، وسعب ذلك وأضءال أن  طبريق حمءس للت

الخطوات المصبري   عل  خط فيالدلايء، والضبرعءت الاسابري  التي توجههء مصبر تجءه "أنصءبر عيت 
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المقدس" في سينء ، وقد قدمت الوال  لا"داعش"، وسيتاءمل المصبريون  اذا مع أي تن يم ياتعبر من 
 سا  لزعزع  الهدو  في المنطق .والة اإلخوان المسلمين، أو ي

وختم قءئالن: ستضطبر حمءس لقيءس تأثيبر الصبراع مع السلط  الالسطيني ، و ذا جز  من ن ءم 
التبروي  ألعمءلهء، ومء زال نشطءؤ ء ينت برون عأيدي ممدودة أموال الدعم والبرواتب، ولم تسلم 

لسطيني  اانوان برسمي حمءس عءالتاءق الذي فبر  عليهء عوسءط  مصبري ، ووضع السلط  الا
للقطءع، ألن الدول الابرعي  والغبرب ياتعبرون السلط  المسئول  عن توزيع أموال اإلعمءبر وتحءف  عل  

 الماءعبر.
 القنال السابعة للمستوطنين

29/12/2114، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 3231الترجمات العبرية   
 

 الفلسطينيون الجدد .56
فوزي قءسم أنيسد.   

، و م طغم  اليمين األمبرياي الموغل في وحشيت ، «المحءف ين الجدد»م يؤخذ  ذا التاعيبر من ل
الذين ازد بروا في عصبر عوش االعن، عل ُأخذ من الواقع الالسطيني، ذلك أن الالسطينيين القدام  

م، اءنوا إذا تصدوا للامل الوطني يتصاون عءلصدق والصبراح ، ويتمتاون عمو ع  التواصل مع شاعه
 واأل م من  ذا وذاك  و حبرصهم عل  االلتصءق عهموم شاعهم وقضءيءه الوطني .

أمء الالسطينيون الجدد الذين يتصدون للامل الوطني فقد أوغلوا في ممءبرس  السلط  المتابر دة، 
مقتءن عند شاعهم.  أاثبرفأصعحوا … والغطبرس  والمدا ن  واللاب عل  الالمءت، ويقولون مء ال ياالون

األدل  عل  مدا ن  الالسطينيين الجدد  و مء سمي عمشبروع القبرابر الذي قدم  أو ياتزم وآخبر 
الالسطينيون الجدد تقديم  إل  مجلس األمن الدولي )عدون البرجوع ال  المبرجايءت الالسطيني ( وذلك 

 لحمل إسبرائيل عل  االنسحءب.
يد من القبرابرات الصءدبرة عن مجلس فحو  القبرابر ال عد  من التذايبر عأن  نءك الاد إل وقعل التابر  

ودول عدم  واإلسالمي األمن الدولي والجماي  الاءم  لألمم المتحدة، فضالن عن قبرابرات القمم الابرعي  
المحتل ، والزالت  ذه القبرابرات تمأل سل   األبراضياالنحيءز، التي طءلعت إسبرائيل عءالنسحءب من 
مختلاءن عن سواعق ، السيمء وان  -لو صدبر  -برابر مهمالت الحاوم  اإلسبرائيلي . فايال سياون الق

الالسطينيين الجدد لم يطلعوا في مشبروعهم إصدابر القبرابر عموجب الاصل السءعع من الميثءق العطءئ  
 صا  اإللزامي .
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ذا )حسب التاعيبر « الهمعا »الالسطينيين الجدد استمبرأوا لاع   أنالمحتو  يتعين  إل انتقلنء  وا 
قءمت القيءدة الالسطيني  عتحشيد  ءئل  3988عيبران أدق من ذلك(. فاي عءم المصبري ولم أجد تا

وحمل  إعالمي  اءسح  تعشبر عءناقءد مؤتمبر للمجلس الوطني الالسطيني في الجزائبر، إلعالن قيءم 
وعا  « دول  فلسطين» أعلنت، و اذا صءبر، واناقد المؤتمبر وتاءنق القءدة حين «دول  فلسطين»

اءنت « الهمعا »االعتبرافءت الدولي  عءلدول  الوليدة، ثم ناتشال ان ال تلك الجمهوبر، وتسءبرعت 
، عاد ان 11/33/3912عتءبريخ  141الدولي برقم  األمنلتمبريبر االعتبراال عءلقبرابر الصءدبر عن مجلس 

 وأنهء لت من م  التحبريبر منذ صدوبر ذلك القبرابر تتمسك عموقال ال يلين من انهء تبرف  ذاك القبرابر 
  .غيبر ماني   ع
، جء ت خطوة الالسطينيين الجدد عءلذ ءب 3988دول  فلسطين عءم  إعالن«  معا »وعل  غبرابر 

مجلس األمن الستصدابر قبرابر من مجلس األمن الدولي يطلب من إسبرائيل االنسحءب من  إل 
. والعد  ان الالسطينيين الجدد يدبراون 1032في فتبره ال تتجءوز نهءي  عءم « دول  فلسطين» أبراضي
محاوم  عءلاشل مسعقءن عسعب التانت األمبرياي، الضءمن األاعبر لمواصل   وأنهء ذه الخطوة، عقم 

الماءوضءت عدون اشتبراط  إنتء محءول  منهم إلعءدة  أنهءاالحتالل اإلسبرائيلي لألبر  الالسطيني ، إال  
ج  في وقال االستيطءن، أو عل  نحو أدق، إعءدة إنتء  مشبروع ايبري الذي فشل في تحقيق أي نتي

 ، مع وجع  تنءزالت جديدة.1034/نيسءن أعبريلنهءي  
قد ال يتسع المجءل لمنءقش  مشبروع القبرابر عءلتاصيل، إال  أن  يمان تسجيل عا  المالح ءت عل  
عا  الاقبرات البرئيس  في . عاد ثالث عشبرة فقبرة تمهيدي  )الحيثيءت(، وليس ماهومءن لمءذا  ذا 

)برعمء تمهيدان لالعتبراال عيهودي   383ابرات الدولي ، السيمء القبرابر التحشيد الالمنطقي لمجموع القبر 
يؤاد عل  الحءج  لتحقيق، في موعد »الدول (، ينا المشبروع في العند األول من  عل  أن المجلس 

شهبران عاد اتخءذ  ذا القبرابر، حل  سلمي عءدل ودائم وشءمل، يضع نهءي  لالحتالل  31ال يتجءوز 
، ويحقق برؤي  دولتين مستقلتين وديمقبراطيتين ومزد برتين، دول  إسبرائيلي  3912اإلسبرائيلي منذ عءم 
تعشبرنء عأن  عمبروبر عءم  األول  الاقبرة«. …جغبرافيءن وقءعل  للحيءة ومتواصل  سيءدةودول  فلسطيني  ذات 

وضع نهءي  لالحتالل »ويؤدي ذلك ال  « حل سلمي وعءدل… تحقيق»من إصدابر القبرابر سوال يتم 
، جون ايبري، الذي عشبرنء في صيال األمبريايتذابرنء عءقتبرا  وزيبر الخءبرجي   الاقبرةو ذه «. يلياإلسبرائ
عأن  في نهءي  تسا  أشهبر سوال يتم حل  ال القضءيء الاءلق  عين الالسطينيين واإلسبرائيليين،  1031

وانتهت المهل  ولم يتم تحقيق اي شي ، سو  إضءف  طعق  جديدة من المستوطنءت. وقد قعل 
 1030الالسطينيون الجدد وعد ايبري وتنءزلوا عن الشبرط الذي  لوا يتمساون ع  عءستمبرابر منذ عءم 

فهل اعتقد الالسطينيون الجدد أن مء فشل ع  «. ال عودة للماءوضءت إال  عوقال االستيطءن»من ان  



 
 

 
 

           21ص                                     3442 العدد:    31/12/2114 األربعاء التاريخ:

و ايبري، عال مء يمثل ومن يمثل، يستطياون تحقيق  ععبر طبر  األمبر عل  مجلس األمن الذي  
جديد لمشبروع فءشل؟ وقعل االنتقءل إل  الاقبرات التءلي   إخبرا ذلك  أن؟ أم األمبريايبر ين  عءلايتو 

االنسحءب والحل الاءدل، وعال شك أن  ذا « تحقيق»يجب التأايد عل  أن مشبروع القبرابر يؤاد عل  
في « يتحقق» التأايد  و ذبٌر للبرمءد في الايون، إذ أن  من السذاج  االعتقءد أن االنسحءب سوال

 .1032نهءي  
ولو واصلنء قبرا ة المشبروع يتعين لنء أن  حيل  من الحيل التي يصطناهء الالسطينيون الجدد إلعءدة 
إنتء  مشبروع ايبري. فءلوفود الابرعي ، وعل  برأسهء األمين الاءم للجءما  الابرعي ،  برعوا ال  نيويوبرك 

، ذلك «الهمعا  الجديدة»  أمل ان تنطلي  ذه لتغطي  مشبروع الالسطينيين الجدد عاعء ة عبرعي ، عل
 ان مطلع مشبروع القبرابر يتنءق  مع العنود التي تلي .

إن الحل عن طبريق التاءو  سيتم عل  أسءس الماءييبر التءلي : »فءلاقبرة الثءني  من المشبروع تقول 
انسحءب « يقتحق»ان  ذا ينءق  مء وبرد في الاقبرة التي تقول إن  عاد اثني عشبر شهبران سوال يتم »

نهء إسبرائيلي  لالحتالل، فال  مءذا نتاءو  عاد تحقيق االنسحءب؟ ثم تنتقل الاقبرة ال  الماءييبر  وا 
التي تحدث عنهء ايبري في معءدبرت ، « األمني التبرتيعءت »التي سوال تستند اليهء الماءوضءت، ومنهء 

يطءلب ع  الالسطينيون الجدد، واءن الخالال عل  المدة الزمني  عين مء يطءلب ع  اإلسبرائيليون ومء 
، ثم يتاهد الالسطينيون الجدد عضمءن أمن 1032وقد طبرحوا في مشبروعهم فتبره تنتهي في آخبر 

، السيمء ان اإلبر ءبفايال سوال يضمنون عدم  هوبر «. اإلبر ءبعن طبريق منع  هوبر »إسبرائيل 
والابراق، تقءتل ا ن  نستءنأفغءعال طءقءتهء وخعبراتهء وعاد حبرب دموي  ضد ال من  المتحدةالواليءت 

في شمءل وشبرق سوبريء والابراق؟ و ل من نا  « داعش»ابر ءعيين ينتشبرون من الصومءل واليمن إل  
يطلب في  الالسطينيون الجدد من إسبرائيل أال يقوم المستوطنون عخطال وحبرق محمد حسين اعو 

يل عن طبريق منع خضيبر آخبر؟ وايال يستسءغ أن يتحدث الالسطينيون الجدد عن حمءي  إسبرائ
اإلسبرائيلي الذي تمءبرس  إسبرائيل في ال المحءبرق التي  اإلبر ءب هوبر اإلبر ءب واأنهم لم يشء دوا 

 اإلبر ءب؟ ثم من الذي سوال يابر ال 1034ابرتاعتهء ضد فلسطينيي غزة، وآخبر ء محبرق  تموز/يوليو 
 المنوي محءبرعت ، ومء  ي مواصاءت ؟

التي يحءول الالسطينيون الجدد تسويقهء في متن مشبروعهم،  تاع بر عن أشد األخطءبر الاقبرةإن  ذه 
و ي ال تتحدث عمء أصءب شاعهم من تشبريد واقتالع وذعح ومجءزبر، عل انخبرط الالسطينيون الجدد 

حين يصاون شاعهم عأن  الخطبر األاعبر عل  إسبرائيل  -عقصد أو عال قصد  -في صال اإلسبرائيليين 
ال  خبر سعا  عقود. إن  ذا االنقالب عل  وصال شاعهم وليسوا  م الضحي  التي مءزالت تنز 
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ح ذليل  ، وتأع  الابرام  الوطني   ذا االنزالق واألوبروعييناإلسبرائيليين  عأعتءبوالتنابر لحقوق ،  و تمس 
 الذي ال ياع بر عن الشاوبر الحقيقي للالسطينيين.

« تاق علي  لقضي  الالجئينحل عءدل وم»والمايءبر ا خبر الذي يقتبرح  الالسطينيون الجدد  و إيجءد 
أليس (.« III) 394قبرابرات األمم المتحدة ذات الصل ، عمء فيهء القبرابر … عل  أسءس »وياون ذلك 

وتم  تأايد  ذا  394لالجئين؟ إن حق الاودة تم تقنين  في القبرابر  الاودةفي  ذا النا تابريط عحق 
تحدة ال  أن أصعح االن جز ان ال يتجزأ من الحق ألاثبر من مئ  مبر ة من قعل الجماي  الاءم  لألمم الم

القءنون الدولي الابرفي، الذي ياون ملزمءن لاءف  الدول عدون حءج  ال  استصدابر تشبريع وطني 
فهو إ دابر لحق قءنوني ثءعت ألن  يجب « 394عل  أسءس القبرابر ». أمء ان تاون الاودة إلناءذه

فهل يتجبرأ الالسطينيون الجدد عل  التابريط « بر.عل  أسءس القبرا»تنايذ القبرابر ذات  وليس التنايذ 
ن مءبرسوا  ذا التابريط، فهل لديهم الصالحي  عذلك، ومن منحهم  عءلحق األسم  للالسطينيين؟ وا 

 إيء ء؟!
القدس عءصم  مشتبرا  »أمء القدس، فإن  وعاعث واستخاءال شديدين وبرد النا عل  أن تاون 

حوا لشاعهم من أين جء وا عهذا النا وقبرابرات المجءلس ، وعل  الالسطينيين الجدد ان يشبر «للدولتين
الوطني  واللجن  التنايذي  لمن م  التحبريبر وتصبريحءت وعيءنءت البرئءس  الالسطيني  المتابربرة تؤاد ان 

 ي عءصم  دول  فلسطين. وعن أي قدس يتحدثون:  ل يضم ذلك القدس الغبرعي  « القدس الشبريال»
لهم والقدس الشبرقي  لنء ولهم؟ ولالم السءدة الالسطينيين الجدد فإن والشبرقي ، أو أن القدس الغبرعي  

، وعل  ذلك جء  الاديد من قبرابرات «برضءن محتل أ»، تاتعبر 3912القدس الشبرقي ، ومنذ احتاللهء عءم 
مجلس األمن الدولي والجماي  الاءم  لألمم المتحدة وتو   تلك القبرابرات البرأي االستشءبري لمحام  

. فإذا اءنت أبرضءن محتل  عءتاءق الاءلم أجمع، فايال يتم التنءزل 1004  الصءدبر عءم الادل الدولي
 عن ذلك؟ ومن الذي يملك صالحي  التنءزل؟

تسوي  متاق عليهء من »تتم  أنوآخبر الماءييبر التي يقتبرحهء الالسطينيون الجدد في مشبروعهم 
قضي  »يهء السءدة الجدد ليست مجبرد أ وقضي  الميءه«. ، عمء في ذلك الميءهاألخبر القضءيء الاءلق  

التي تعحثون عنهء. اإلسبرائيليون مءزالوا يقومون « فلسطين»إنهء قضي  حيءة أو موت « عءلق 
 إالمنهء  االستاءدة، وحبرموا فالحي فلسطين من 3912 ذه الثبروة الوطني  منذ احتالل « عسبرق »

، قءم اإلسبرائيليون عتاوي  مصبر عن سبرق  النزبر اليسيبر. وحين مءبرس اإلسبرائيليون سبرق  ناط سينء 
لحء  السلطءت المصبري ، التي اءنت تدبرك حقوقهء في ثبروتهء الوطني . إثبروتهم الوطني ، عنء  عل  

في مستو  قضي  القدس  ا نميءه فلسطين  ي ثبروتهء الوطني  وليس الناط. ان قضي  الميءه  ي 
ثلثي الامي  التي  إل طيني من المء  عءلاءد يصل والمستوطنءت، ذلك ان مادل استهالك الابرد الالس
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 أبرعا حوالي  إل تشتبرطهء من م  الصح  الاءلمي ، عينمء يصل مادل استهالك المستوطن اإلسبرائيلي 
مء يستهلا  الالسطيني، و ي ميءه مسبروق  في ما مهء من الميءه الالسطيني . حت  ان  أضاءال

الثءني  لم يتم الوفء  عهء من قعل اإلسبرائيليين.  أوسلوقي  حص  الالسطيني من المء  المقبربرة في اتاء
ومع ازديءد التاداد الساءني، عل  الالسطينيين الجدد أن يدبراوا أ مي  الميءه، و ي ثبروة وطني  وحق 
من حقوق السيءدة للشاب الالسطيني عموجب القبرابرات الدولي . وعل  الالسطينيين الجدد أن يالموا أن 

، أي قعل انتهء  ماءبرك 2/1/3912إسبرائيلي عشأن ميءه الضا  الغبرعي ، صدبر في أول أمبر عسابري 
تلك الحبرب، مء ينع  عخطتهم لسبرق  الميءه الوطني . وعل  الالسطينيين الجدد أن يدبراوا أن حءج  

األمن، فءلالسطينيون ال مصدبر آخبر لهم من الميءه اال   إل شاعهم ال  المء  أاثبر من حءج  إسبرائيل 
ليالن وتصحو صعءحءن و ي في  أمبرياءهم الجوفي ، عينمء إسبرائيل دول  نووي  تنءم في حضن ميء 

الذي لم يتنءول  مشبروع الالسطينيين  -. وال عد  من إضءف  ان جدابر الاصل الانصبري أوبروعءحضن 
 المءئي  الجوفي  في الضا  الغبرعي . األحوا عني وحدد مسءبره لاي يضم في داخل  أ م  -الجدد 

، التي  ي أشد  أذ  أوسلوالالسطينيون الجدد، لقد خعبرنء ععقبريتام في اتاءقيءت  أيهء… ةيهء السءدأ
( و 3) أوسلوالمعءدئ واتاءقيتي  إعالنمن صك االنتداب ومن قبرابر التقسيم، و ي اتاءقيءت، والسيمء 

وضاهء  ي. (،  ي صنءع  إسبرائيلي  عحت ، ومع ذلك لم تتمان إسبرائيل من الوفء  عشبروط من 1)
 فايال سوال تحققون االنسحءب والحل النهءئي، عءدالن اءن أم غيبر عءدل؟!

توقاوا عن أن تاونوا المستشبرقين الجدد، فهذه فلسطين وليست مزبرع  في … أيهء الالسطينيون الجدد
 ضواحي أبريحء!

31/12/2114القدس العربي، لندن،   
 

 مكاسن حماس وخسائرها عقن مصالحة قطر مع مصر .57
أعو عءمبر عدنءن  

في الوقت الذي عدأت حمءس تايد تسخين الاالقءت العءبردة مع إيبران، وفي  ل  تزايد الحديث عن 
المصبري   عاد أاثبر من عءم ونصال من -زيءبرة خءلد مشال إل  طهبران، جء ت المصءلح  القطبري  

بر اإلقليمي  التوت بر الاعيبر، لتضع عالم  استاهءم حول مء قد تاسع  حمءس أو تخسبره من  ذا التطو  
 الهءم .

فقد انت برت حمءس أي ءمءن عد ة حت   تالن موقاهء النهءئي  من تأا د مسيبرة عودة الاالقءت اإليجءعي   عين 
اءنون األو ل/ديسمعبر، حين التق  البرئيس ععد الات ء  السيسي المعاوث  10الدوح  والقء برة في 

 الشخصي  لألميبر تميم في القء برة.
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 تأثيرات متوق عة

القطبري ، -اءنون األو ل/ديسمعبر عءلتقءبرب المصبري   18وبرح ب القيءدي  في حمءس محم ود الز  ءبر في 
نءفيءن وجود ضغوط قطبري   عل  قيءدة حمءس لمغءدبرة قطبر، أو وقال الدعم عنهء عسعب المصءلح  مع 

  .مصبر، ألن  حمءس تؤي د تقءبرب الدول الابرعي   اي تتوج   إل  خدم  القضي   الالسطيني  
واعتعبر يوسال برزق  وزيبر اإلعالم السءعق والمستشءبر السيءسي  لزعيم حمءس اسمءعيل  ني   في غز ة، 
في حديث إل  "المونيتوبر" أن  "مصءلح  قطبر ومصبر تصب  في مصلح  المشبروع الوطني  
بر عالقءتهء مع الدوح  عاد مصءلحتهء مع القء برة، ألن  الحبرا   الالسطيني ، وحمءس ال تخش  تضبر 

، عل  ي مقعول  في الاواصم الابرعي  ".  ليست طبرفءن في الصبراع الابرعي  الداخلي 
اءنون األو ل/ديسمعبر أن  الدوح  أعلغت قءدة  11لان  مسؤوالن مصبري ءن برف  اشال  وي ت ، أعلن في 

حمءس عوقال دعمهء للحبرا  في شال موق ت، في إطءبر الضغط عليهء لتغييبر سيءسءت حمءس ضد  
 القء برة.

د النءطق عءسم حمءس والمقيم في الدوح  حسءم عدبران لا"المونيتوبر" أن  "عالق  حمءس عقطبر وأا  
 مستمبر ة، نءفيءن توق ال الدعم المءلي  القطبري  عن الحبرا ".

اءنون األو ل/ديسمعبر أن  قطبر  18مع الالم أن  وزيبر الامل الالسطيني  مأمون أعو شهال أعلن في 
لت دفع المنح  المءلي   ا  لتي اءن سيتم  صبرفهء إل  مو  اي غز ة.أج 

ولم ينال برزق  أو يؤا د النعأ، لان   نا  لا"المونيتوبر" أن "تاون قطبر قطات دعمهء وعالقتهء مع 
حمءس عسعب مصءلحتهء مع مصبر، ألن  عالق  حمءس عءلدوح  مستقبر ة، ودعم قطبر للحبرا  متواصل 

."  ولم ينقطع، وموقال قطبر من حمءس استبراتيجي 
المصبري  ، لان  عضو المجلس الثوبري  -الن السلط  الالسطيني   موقاهء من المصءلح  القطبري  ولم ت

القطبري  -اءنون األو ل/ديسمعبر أن يسهم التقءبرب المصبري   15لاتح السايبر حءزم أعو شنب استعاد في 
ن الاالقءت عين حمءس والقء برة، ألن  ذلك يتوق ال عل  قبرابر األخيبرة عاياي   تاء ملهء مع في تحس 

 جمءع  اإلخوان المسلمين وامتداداتهء، قءصدان حمءس.
اءنون األو ل/ديسمعبر إن   11و و مء دفع المسؤول المصبري  الذي برف  اشال  وي ت  إل  القول في 

ط لد  القء برة، لتهدئ  األجوا  مع حمءس، مع إعدا  الحبرا  حسن  حمءس طءلعت الدوح  عءلتوس 
 قء برة.ني تهء، لتجءوز التوت بر مع ال

 
 مصير الدعم
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وقءل عز ت البرشق، عضو الماتب السيءسي  لحمءس، والشخصي   األاثبر قبرعءن من زعيم حمءس خءلد 
مشال لا"المونيتوبر": "إن  عالقءت حمءس مع ال  الدول الابرعي   واإلسالمي   طي ع  وجي دة، ونحن 

دنء، مهمء علغت التعءينءت والتنءق ضءت حول المواضيع والانءوين نحبرا عل  ذلك، ألن  فلسطين توح 
 عن أي  تجءذعءت سيءسي   أو استقطءعءت إقليمي  ". المختلا ، عايدان 

لا"المونيتوبر" أن  "تواصالن  واشال عضو سءعق في مجلس الشوبر  القطبري، برف  اإلعالن عن اسم 
خبرين، حصل عين قيءدة حمءس ممث ل  عزعيم الحبرا  خءلد مشال واألميبر تميم، ومسؤولين قطبري ين آ

وتعءحث الطبرفءن حول حيثي ءت المصءلح  مع مصبر، وقد سمع األميبر معءبرا  جءد ة من مشال ألي  
 جهد قطبري  تجءه توحيد المواقال الابرعي  ".

"المونيتوبر" من الدوح  إل  أن  "مشال حصل عل   وأشءبر المسؤول القطبري  في حديث  الهءتاي  إل 
  قيءدة حمءس، أو التضييق عليهء في الدوح  مقءعل تاهد ات برسمي   قطبري   عادم التابر   إل

المصءلح  مع القء برة، ألن  السيءس  القطبري   ال تقيم عالقءتهء عل  المسءوم  عين  ذا الطبرال وذاك، 
 وعالقتهم مع حمءس قءئم  اليوم وغدان".

ءس،  د دت مصبر في  االقءت مع اءنون األو ل/ديسمعبر عقطع ال 11الملات أن   في  ذا التوقيت الحس 
مت همءن مطلوعءن من أعضء  الحبرا  إل  القء برة، متوبر طين في عملي ءت  31حمءس في حءل عدم تسليم 

مسل ح ، واشتبرطت القء برة تسليم المطلوعين قعل التاايبر في أي  طلعءت للحبرا  خءص   عءلتاءون، أو 
 عأي  شال من الاالقءت.

ءنون األو ل/ديسمعبر إن  حبرات  لم تتدخ ل في الشأن ا 18وقءل القيءدي  في حمءس محمود الز  ءبر في 
. ، ماتعبران أن  ال قيم  لمء ينشبر ععبر وسءئل اإلعالم المصبري   الداخلي  المصبري 

وأعبرب وايل وزابرة الخءبرجي   السءعق في حاوم  حمءس والقيءدي في الحبرا  أحمد يوسال 
ء برة أثبر طي ب عل  عالقءت حمءس لا"المونيتوبر"عن أمل  عأن "ياون النابرا  عالقءت الدوح  والق

حءن "فتح ملال   عمصبر، وأن تقوم قطبر ععذل جهد ء للتخايال من حءل  االحتقءن عين غز ة والقء برة"، مبرج 
"، نءفيءن "وجود ات صءالت عين الحبرا  ومصبر  القء برة وحمءس عقب لقء  األميبر تميم والبرئيس السيسي 

 عاد مصءلح  الدوح  والقء برة".
إل  االنت ءبر قبراع   المصبري   ماءجئءن لحمءس، مم ء دفاهء-جء  توقيت المصءلح  القطبري   برع مء… أخيبران 

األسعوع حت   تالن تبرحيعهء عهء، حت   تأا دت أن هء لن تاون عل  حسءعهء، أو تتحو ل ضحي   لهذا 
  تجءه التقءبرب. ولذلك، فإن  األجوا  السءئدة داخل حمءس حت   اتءع   ذه السطوبر مء زالت ضعءعي  

تأث بر الموقال القطبري  تجء هء، عل  البرغم من وعود الدوح  عادم تغي بره، فحمءس تالم أن  الضغوط 
 عل  مقءومتهء. التي تمءبرس عل  قطبر قد تاوق قدبرتهء
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لان  التسءؤل الذي يشغل عءل حمءس  ذه األي ءم، خصوصءن في غز ة، يتبرا ز عل  مد  قدبرة الدوح  
إلجبرا  المصءلح  مع الحبرا . ومع أن  حمءس نات أن تاون قطبر قد أوقات عل  التأثيبر عل  القء برة 

دعمهء المءلي  لهء تلعي  لطلب القء برة، لان  اناتء  أعواب طهبران أمءم الحبرا ، وزعءبرة مشال األخيبرة 
 عن عا  مء قد تاقده من الدوح  في إطءبر الصاق  "الخاي  " مع القء برة. إل  أنقبرة، قد ياو ضءنهء

31/12/2114تور، الموني  
 

 حماس بين رام هللا وطهران! .58
 سءبري عبراعي

، 1034اءنون أول/ ديسمعبر  13ختم حءزم األمين مقءلت  المنشوبرة في صحيا  الحيءة اللندني  عتءبريخ 
تحت عنوان: "حمءس مجددان إل  طهبران... عدالن من برام هللا"، عقول : "لان المؤاد أن الثمن الذي 

 اإلخواني يني  نتيج  إقءمتهء في طهبران سياون أاعبر ممء لو استخدمت الهزائم ستدفا  الجمءع  الالسط
فبرص ن للتوج  إل  برام هللا عدل طهبران".، و ذا القول الذي يقتبر  عل  "الجمءع  اإلخواني  الالسطيني " 
 زيم  عثمن أقل ممء لو توجهت إل  طهبران، يتمء   مع الجهد الدولي واإلقليمي المعذول إلخضءع 

دخءلهء ح يبرة التسوي .ح  مءس وتجبريد ء من سالحهء وا 
ن اءن الاءتب  عيد أن  ال مان  في الحقيق  لجال طهبران في مقءعل برام هللا، ال سيءسينء وال جغبرافينء، وا 
عءلتأايد يقصد المان  السيءسي، أي يقصد استامءل تابريس وصءي  التوج  السيءسي الذي يقود 

ال السلط  الالسطيني  في الضا  ال غبرعي ، عل  القضي  الالسطيني  وقوا ء الماءبرض  لهذا التوج ، وا 
غيءب الشبريك" امء  إل  اإلسبرائيلي فإن أي ماءبرض  لهذا التوج ، ستاسبر عل  أنهء "تلعي  الحءج  

يصال األمين و يا  قطءع غزة! متجء الن أن قيءدة حبرا  فتح ومنذ توقيع اتاءق أوسلو قعل أاثبر من 
، لم يزاحمهء أحد في قيءدة الحبرا  الوطني ، وعءلتءلي لم يتوفبر 1001  الاءم عشبرين عءمنء وحت

لالحتالل مء يصد ق ادعء ه عن غيءب الشبريك، عل إن حمءس اءنت في موقع الحبرا  المح وبرة من 
طبرال السلط  الالسطيني  منذ تأسيسهء وحت  انتاءض  األقص ، ثم تجددت سيءس  السلط   ذه ضد 

عاد مء عبرال عءالنقسءم الالسطيني، و ي طعانء اءنت وال تزال مح وبرة لد   حمءس في الضا  من
 الادو.

فءلمشال  لم تان أعدنا في غيءب الشبريك الالسطيني، أو في وجود طبرال فلسطيني ماط ل، أو في 
نمء اءنت المشال  دائمنء وأعدنا عند االحتالل الذي  وجود أداة فلسطيني  تستغلهء إيبران تاءوضينء، وا 

زلت ل  قيءدة خيءبر التسوي  عمء ياوق قدبرة الضميبر الالسطيني عل  االحتمءل، مستابردة عءلقبرابر تنء
الالسطيني لاقود طويل ! ولان ثم  من يبريدنء أن نتجبرد من ال عنءصبر قوتنء، والتي منهء المقءوم  
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يك" حاءي  في غزة،  اذا، وليس ألي سعب واضح! فحاءي  "تلعي  الحءج  اإلسبرائيلي  إل  غيءب الشبر 
سءقط  تءبريخينء وموضوعينء، ومءزوخي  و ي تدعونء إل  تبرك أصل المشال ، والذي  و االحتالل، 

 والتابرغ لجلد أناسنء عل  ذنب لم نقتبرف !
ء من   ل التوج  إل  برام هللا، أو المصءلح  ماهء، ياني عءلضبروبرة تخلينء عن المقءوم  وتخلصن

سع  لقيءدة السلط  في برام هللا، التي اشتبرطت إلتمءم سالحهء؟! عل  األقل، األمبر اذلك عءلن
المصءلح ؛ توحيد السال  الالسطيني في سال  السلط  البرسمي، مء ياني في النهءي  القضء  عل  
عن  المقءوم ، والتي اعتعبر ء مبرسوم برسمي، من عاد االنقسءم "ميليشيءت مح وبرة" دون أن يستثني 

ذا جبر  إت مءم المصءلح  عل  أسءس من  ذا الشبرط، فإن شاعنء عءلتأايد منهء تشايالن واحدنا، وا 
 سياون قد خسبر واحدنا من أ م عنءصبر قوت ، مجءننء، عال أي ثمن يدفا  الادو في المقءعل!

لان  نء؛ ال عد من التنوي  عل  حقيق  أسءسي  في  ذا النقءش ال ، و ي وفضالن عن اون برام هللا 
وبرفح وخءنيوس، فيهء تأسست ونشأت ومءبرست النضءل وقدمت  من مواطن حمءس األصيل ، امء غزة

التضحيءت، فإن قيءدة حبرا  فتح ليست عأول  من حمءس عبرام هللا سيءسينء، فحمءس التي حسمت 
مقءعد دائبرة برام هللا لصءلحهء في آخبر انتخءعءت تشبرياي ، اءنت نتءئجهء في برام هللا أحسن منهء في 

عاين االعتعءبر، عمء يؤاد أن ال وصءي  لقيءدة خيءبر التسوي  عل   غزة، و و األمبر الذي يوجب أخذه
الشاب الالسطيني، وأنهء ليست األصل الثءعت الذي عل  حمءس وغيبر ء أن يؤول إلي ، ولان توازن 
القو  الشاعي عين الاصيلين األسءسيين، ووصول خيءبر التسوي  إل  نهءيءت مأسءوي ، ووجود شبراء  

يقبر عشبرااتهم وتحءلاهم ما  وال ياطيهم شيئنء في المقءعل لصءلح عبرب للايءن الصهيوني 
الالسطينيين، يابر  عل  ال ماني عءلموضوع الالسطيني أن يبراعي  ذه الحقءئق عايدنا عن 

 االعتسءال، ومتحبربرنا من أ وائ  وانطعءعءت  الجء زة.
برال الحءلي الذي تايش  فال يمان أن توضع طهبران في مقءعل برام هللا، وال حت  في سيءق تاسيبر ال 

حمءس، مع تشديد الحصءبر عل  قطءع غزة، وعبرقل  إعمءبره من عاد الحبرب األخيبرة، وانتاءش الثوبرة 
المضءدة "أو ناع  اإلخوان المسلمين و زائمهم عحسب األمين"، خءص  وأن حمءس، وقعل استئنءال 

تنءزلت عموجع  لسلط  برام هللا  الاالقءت مع طهبران، قد وق ات اتاءق الشءط  مع سلط  برام هللا والذي
عن حقوقهء التي ااتسعتهء عاوز ء في آخبر انتخءعءت تشبرياي ، ولم تاد سلط  حءام  في قطءع غزة، 

 وعقي تنايذ  ذا االتاءق مبر وننء عإبرادة السلط  في برام هللا.
التي تؤلال وال شك أن حمءس، و ي تايد عالقءتهء مع طهبران تالم يقيننء أنهء "ليست من صلب المءدة 

"، لانهء فوق ذلك، وعخالال مء يتصوبر األمين، تالم أنهء ليست ذبراعنء اإلمعبراطوبرينواة الحلم 
مستاءبرة، وأن إيبران لم تان يومنء حضنهء األول، امء أن الاالق  عإيبران لن تتحول إل  أداة ضعط 
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لن تزيد سلط  برام هللا  لقطءع غزة عحام موقع إيبران التاءوضي مع الواليءت المتحدة، وأن  ذه الاالق 
و ننء، ألن و ن  ذه السلط  ذاتي ويزداد مع استمبرابر ء في خيءبراتهء السيءسي  الخءطئ ، وأمء تحا  
حمءس عل  الحديث عن مصءدبر تمويلهء فال عالق  ل  عءللغ  البرائج  لد  الجمءعءت التءعا  للمحوبر 

نمء  ي ضبروبرات المقءوم  العد ي  النءجم  عن  الصبراع مع االحتالل. اإليبراني، وا 
لقد تأسست حمءس عإبرادة ذاتي  مستقل  خءبر  مشبروع الثوبرة اإليبراني ، ولم تقال في أي يوم في موضع 
الدعءي  للمشبروع اإليبراني، امء  و حءل حزب هللا أو عا  الاصءئل الالسطيني ، وقد تأسست 

والحءل اذلك، قد سات إل   عالقءتهء مع إيبران في فتبرة متأخبرة عن ال الاصءئل الالسطيني ، و ي
تجذيبر عالقءتهء داخل األوسءط الشاعي  الابرعي  واإلسالمي ، امء سات إل  عنء  عالقءت إيجءعي  مع 
جميع الدول الابرعي  عمء فيهء دول الصلح مع الايءن الصهيوني، أو دول الخلي  "الماتدل "، أو الدول 

تنات عن التشهيبر عءلدول الابرعي  التي تنءصعهء ذات التءبريخ الادائي مع اإلخوان المسلمين، عل وام
 الادا  وتضيق عليهء وتستهدال اوادبر ء وعنءصبر ء.

وذلك ال  عل  قءعدة عدم التدخل في شؤون الدول الابرعي ، وحشد األم  عل  قضي  فلسطين 
الجءما ، واالستاءدة من أي  ءمش متء  لصءلح مشبروع المقءوم  والتحبريبر، وضبروبرة تحييد الخصوم 
قدبر اإلماءن، وأن موقع حمءس داخل األم  يتمثل في مواجهتهء لادو األم  المشتبرك، وأن تنءقضهء 
البرئيسي مع الادو الصهيوني، وفي  ذا السيءق فقط جء ت عالق  حمءس عإيبران، وفي  ذا السيءق 

ن اءن لل برال البرا ن عءلتأايد دوبره الاعيبر في الدفع نحو اس تاءدة  ذه تجبري استاءدة  ذه الاالق ، وا 
 الاالق .

وعءلضبروبرة فإن حبرا  تعني سيءسءتهء عل   ذه القواعد، فإنهء ستجد ناسهء في نقط  تتابر  للضغط 
من اتجء ءت التنءق  المتاددة في اإلقليم، و ذا الضغط الحءضبر دائمنء قد يصل إل  مبرحل  تاجز 

ن األخطء ، خءص  وأن فيهء حمءس عن احتوائ  وماءلجت  عأخال األضبرابر ودون ابرتاءب الاثيبر م
القواعد التي تعني عليهء حمءس سيءسءتهء ال تملك قوة ذاتي  اءفي  لمواجه  ال التحوالت الممان ، امء 
ن اءنت عنصبرنا فءعالن مهمنء في اإلقليم من خالل مقءومت  داخل فلسطين، فإنهء عنصبر  وأن حمءس وا 

ن موازين القو  لن تتيح  فءعل من عين عنءصبر أخبر  أقو  وأاعبر وأاثبر فءعلي  وقدبرة وناوذنا، وا 
لحمءس دائمنء اإلعالن عن مواقاهء عمء يلعي أمءني ال أصحءب القضءيء الاءدل ، أو عمء يلعي أمءني 
ء فيهء، فهي أوالن وأخيبرنا حبرا  مقءوم  ال تستند إل  محءوبر  ال محعيهء وال من ياتقد أن ل  سهمن

 ءبرعءتهء المحاوم  عإبرادة الحاء  عل  مهمتهء الجهءدي براسخ  وحلاء  دائمين عقدبر مء تستند إل  مق
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داخل فلسطين، وأدا   ذه المهم  عل  أحسن وج  ممان، في إطءبر وعيهء عموازين القو  وال بروال  
 المحيط .

31/12/2114، "21موقع "عربي   
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 يوسي يهوشع

لدول  عن من وم  االحتيءط من الجيش الاليل. دول  ينشغل ال يوجد وصال أدق لتقبريبر مبراقب ا
قءدتهء من الصعء  حت  المسء  في قضءيء الاسءد، في السيءس  الصغيبرة وفي الحسءعءت الشخصي  

 االحتيءط. –أ م لديهء  األاثبرتبرات لمصيبر ء المن وم  
تقوم عل  أسءس  ئيلياإلسبرافي المئ  من عموم المن وم  القتءلي  في الجيش  20ولمن نسي، فءن 

ولان لسعب  –، الامل وال يزالون مستادون للتطوع األوالدبرجءل االحتيءط.  م الذين يتبراون الزوج ، 
مء ال تابرال الدول  ايال تقدبر م.  ذه المبرة ال يدوبر الحديث عن الثواب عل  فقدان ايءم الامل، عل 

 دبريعءت، في نوعي  وتأ يل القءدة.عن انادام الجدي  التي تعديهء المن وم  تجء هم في حجم الت
، ومع ذلك فلال  ذا  و اإلعالممن يتءعع المنشوبرات في وسءئل  ياءج  ذا التقبريبر مء اءن ينعغي أن 

. وحسب المبراقب، فءن الجيش ال يستوفي األوان( قعل أن ياون فءت األخيبر)جبرس االستيقء  
 إل ة التدبريعءت غيبر اءفي  للوصول وبرديءت التدبريب التي تقبربرت لجنود من وم  االحتيءط، ومد

نقءط خلل  ءم  في صيءن  عتءد فبرق  إل الالزم  من الجنود. ويشيبر التقبريبر أيضءن  األ لي مستو  
ياون ممانء توفيبر الدعم الالزم لالنتقءل من الحيءة  إالاالحتيءط لدبرج  الخطبر المحتمل في 

 حءل  الطوابرئ. إل االعتيءدي  
نصال المنءوبرات اللوائي  التي  1031تدبريب في الذبراع العبري فقد جبرت في وحسب ماطيءت دائبرة ال

اءنت مخطط  فقط. وحت  عندمء استدعي برجءل االحتيءط، فمدة التدبريعءت وشال تنايذ ء لم تسمح 
عءلتدبريب عل  عموم المؤ الت الالزم  من الجنود. "ثم  في ذلك مء يامق الضبربر في أ لي  من وم  

 أدا يمس عقدبرتهء عل   أنمن شأن  حت   واألمبرلعبري  وعمستو  جء زيتهء، االحتيءط للقوات ا
المحتمل  لاجوات  األثءبريدبرسء  أنمهءمهء"، اتب المبراقب. "يجدبر عءلذبراع العبري ولشاع  الامليءت 

الالزم  من قوات  اإلنجءزات ذه عل  قدبرة قوات االحتيءط عل  تنايذ مهءمهء، سوا  من نءحي   األ لي 
 ءط أم من نءحي  الجدول الزمني الالزم لتحقيق  ذه المهءم".االحتي

وان لم يان  ذا عاءال، فءن مستو  الصيءن  في فبرق االحتيءط متدني  أيضءن، وقد وجد المبراقب 
تعين أن  يوجد عدد منخا  من القو  العشبري  الن ءمي ،  أخبر  أموبرفجوات ذات مغز . وضمن 
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مبراعءت ناد مااولهء في ال قيءدة لوائي   إطءبراتي  المبراعءت، جءنب فجوات في أ ل إل فجوات مهني  
 وتخلال في الصيءنءت الدوبري  للمبراعءت المدبرع .

ا هبر ان  يوجد انادام قدبرة عل  صيءن  الاتءد  1031في شعءط  اإلسبرائيليتحقيق اجبري في الجيش 
حءل   إل من زمن الهدو  الاءدي ، وان  يوجد "خطبر" عل  القدبرة لدعم االنتقءل  األيءمالحبرعي في 

ممن حذبروا برئيس  1001في  األبراءنفي  يئ   األلوي  عأقوالتذابر جدا  األقوال. ال  ذه الطوابرئ
، والنتءئ  برأينء ء في إليهملم ينصت  أحدامن أن الجيش عليل. ولان  أولمبرت إيهودالوزبرا  في حين  
صءبروخ سقط في  4,000من  أاثبرو جبريح  1,000من  أاثبر إسبرائيليء،قتيال  315ذاك الصيال مع 

الجعه  الداخلي . والتحدي في الحبرب التءلي  سياون مضءعاء ومزدوجء في الجعه  الداخلي  وفي 
 تدبرب جيشهء. إالالتبرال في  إسبرائيلالجعه ، وليس لدول  

31/12/2114احرونوت،  يديعوت  
31/12/2114، الحيال الجديدل، رام هللا  
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