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 54 :كاريكاتير
*** 

 
 في عملية السالم مع الفلسطينيين األوروبيعلق دور االتحاد ي نتنياهو .1

 األوروبـيمساء امـس، ععلنـك  ـل ااعصـاات مـح ااعحـاد  إسرائنل أعليت"،  أ ف ب: األنامالقدس ـ "
ععلقــــم بعملنــــم الســــيم مــــح الللســــ نينن ، ردا علــــى لــــرار ااعحــــاد و ــــح ملصــــقات علــــى ميع ــــات الم

 .اإلسرائنلنملعمننزها ع  الميع ات  أوروبا إلىالمصدرة  اإلسرائنلنمالمسعو يات 
في بنا  ا  رئنس الوزراء بينامن  يعيناهو "أمر بععلنـك ااعصـاات  اإلسرائنلنموزارة الخار نم  وأعليت

 وممنثلنه" حول عملنم السيم. األوروبيوماسنم مح مؤسسات ااعحاد الدبل
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عقنـنم لـدور ااعحـاد فـي  بإعـادة اإلسـرائنلنمولال ا  هذا الععلنك سن و  سارنا في ولـت عقـوم الح ومـم 
  هود السيم.

 في ااعحاد. األع اءل  ععلك العيلات الع ارنم مح الدول  إسرائنلا   إلى أشاراا ايه 
ســعبقي محادنثاعهــا الدبلوماســنم مــح الــدول بشــ ل  إســرائنلي البنــا  "مــ  المهــم ا  يو ــح ا  و ــاء فــ
 ".األوروبيسعوللها مح مؤسسات ااعحاد  إيهااا  -منثل الماينا وبرن اينا وفريسا  -ميلرد 

الرسمنم، أيه عقرر إلغاء بعض اللقاءات المشعر م مح ااعحـاد  لإلذاعموذ ر مصدر رسمي إسرائنلي، 
ألوروبــــي مــــ  بنيهــــا  لســــعا  لل يــــم اللرعنــــم السناســــنم والل يــــم اللرعنــــم للمي مــــات الدولنــــم وحقــــوك ا

 اإليسا .
بــارنس حنــل ســنلعقي الــرئنس اللريســي فريســوا هوايــد ولــادة  خــرن   إلــىونغــادر يعينــاهو النــوم اانثيــن  

 على هامش المؤعمر العالمي للمياخ.
ردا علـى لـرار ااعحـاد  نـتعيار ععلنك ااعصاات الدبلوماسنم ا  لر  اإلسرائنلنمبنا  الخار نم  وأو ح

عشــرن  النثــايي والــذ   11و ــح ملصــقات علــى الميع ــات العــي مصــدرها المســعو يات فــي  األوروبــي
 دايعه الدولم العبرنم بقوة.
نـز " العمن األ ـراءبايه عسبب عبر هذا " األوروبيفي حنيه ااعحاد  اإلسرائنلنمواعهمت وزارة الخار نم 

سناسنم"، بمزند م  الععقند في عملنم السيم مح الللسـ نينن  المعوللـم ميـذ ربنـح  ألسبابالذ  اعخذه "
2014. 

 29/11/2015األيام، رام هللا، 
 

 ألف دونم بالقدس 40السلطة الفلسطينية تكّذب نتنياهو وتؤكد رفضها تسلم  .2
بادرت برفض ف رة عسلم بلدعي أبو  لالت مصادر م لعم أ  السل م الللس نينم هي العي: و اات

 دنس والعنزرنم شرلي القدس المحعلم.
وحسب المصادر فإ  "إسرائنل" عر ت أ نثر م  مرة في العامن  الميصرمن  على الرئنس محمود  

ألف دويم(، و ا   40عباس واللواء ما د فرج رئنس المخابرات العامم عسلم هاعن  البلدعن  بمساحم )
  السل م عرند مر عنم دولنم واععرافا سناسنا، وأيها ل  عقبل بعسلم مسؤولنات أمينم الرد الللس نيي أ

أوهاما للحلا   والمسعو ين ، ونبنعهموأ افت المصادر أ  يعيناهو ن ذب على أحزاب النمن   بحعم.
 على اائعيف الح ومي حن  نقول "ل  أسلم وا معرًا واحدًا م  ال لم لألم  الللس نيي".
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ت المصادر إ  "إسرائنل" سمحت أ نثر م  مرة للشر م الللس نينم بدخول الرام والعمل فنها، ل   ولال
 السل م عرفض عولي مسؤولنات أمينم م  دو  صيحنات سناسنم.

 30/11/2015، الخليج، الشارقة
 

 ابتزاز صارخ األوروبي االتحادعريقات: قرار نتنياهو تعليق الحوار السياسي مع  .3
صائب عرنقات، أمن  سر الل يم العيلنذنم لمي مم العحرنر  : اععبر د.أرياؤو الرؤوف  عبد -القدس 

 ااعحادالللس نينم، لرار رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يعيناهو ععلنك الحوار السناسي مح 
 العالم، عرند ما  أوروبا،" ولال عرنقات في عصرنح وصل "األنام" بتيه "ابعزاز صارخ". األوروبي

 ما العالم، عرند  أوروبا، يعيناهو،فنما عدمره ح ومم  ،1967الحلا  على خنار الدولعن  على حدود 
أوروبا  ما العالم عرند عيلنذ أمن  ودلنك  وعسرنعه،ولف ااسعن ا  فنما عقرر ح ومم يعيناهو ع نثنله 

عدوايها  فيوعصعد  مات،العزافنما ععي ر ح ومم يعيناهو ل ل ما عرعب علنها م   المولعم،ليعلالات 
 واإلعدامات المنداينم". ال ماعنم،وعقوباعها 

 وأ اف "فعلى ماذا نهدد يعيناهو وما أبقى م  عملنم سيم لام فعي بعدمنرها". وعساءل عرنقات
إيقاذ  فيويععبر أوروبا شرن ا حقنقنا  األوروبي"  رف فلس نيي يقول ينثم  هذا القرار  عرنقات

 رانث  ح ومم إسرائنلنم م  المسعو ين  وبالمسعو ين  وللمسعو ين ".عملنم السيم م  ب
 30/11/2015، األيام، رام هللا

 
 بتحرك دولي فاعل إلنهاء االحتالل اإلسرائيليتطالب  "الخارجية" .4

في  الوزارة، البت وزارة الخار نم الللس نينم بعحرك دولي فاعل إليهاء ااحعيل اإلسرائنلي. ولالت 
نوم الع ام  العالمي مح الشعب الللس نيي" إ  "الم عمح الدولي "صدر عيها بمياسبم  بنا  صحافي

م الب أ نثر م  أ  ولت م ى بعحمل مسؤولناعه األخيلنم والقايوينم بش ل فرد  و ماعي احعرام 
حقاك الحقوك المشروعم للشعب الللس نيي ح ام القايو  الدولي إليهاء ااحعيل وا   ."مبادئ وا 

لوزارة الم عمح الدولي إلى "اايعقال م  العياد  بعدالم الق نم الللس نينم والععبنر ع  ودعت ا
اعخاذ لرار "وح ت على  ."الع ام ، إلى االعزام بمسؤولناعه في و ح حد ليحعيل وممارساعه

 ."دولي ملزم نيهي ااحعيل اإلسرائنلي، ونوفر الحمانم الدولنم للشعب الللس نيي
 إلىااععراف بدولم فلس ن  ع وا  امل الع ونم في األمم المعحدة، والمبادرة   ما دعت إلى

ااععراف النثيائي بدولم فلس ن  وعاصمعها القدس الشرلنم ومسايدة مبادرات فلس ن  في اسع مال 
 ااي مام للو اات والهنئات الدولنم المخعصم.
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النوم العالمي للع ام  مح الشعب "لال بـوأعربت الخار نم الللس نينم ع  ع لعاعها أ  ن و  ااحع
 في العام المقبل، احعلاا بقنام وع سند دولم فلس ن  وعاصمعها القدس الشرنف. "الللس نيي

 30/11/2015، المستقبل، بيروت
 

 الفلسطيني برصاص االحتالل شمال البيرة األمن أفراد أحد إصابة .5
في  إسرائنلي، برصاصم  يد  أمسنيي مساء الللس  األم مو لي لوات  أحدمعا: أصنب  -البنرة 

 شمال البنرة. إنلاليار على سنارة فلس نينم لرب مي قم بنت  إ يكالو ه، خيل 
الللس نيي ونعمل في لسم اللوازم في  هاز  األم  أفراد أحدفلس نينم: إ   أمينمولالت مصادر 

 وأصنبة بورن   يوب يابلس، عاما( وهو م  بلد 27) عنسىالو يي وندعى عبد هللا رسعم  األم 
اليار على سنارعهم  بإ يك إسرائنليبرصاصم مباشرة اسعقرت عحت العن ، وذلك بعد لنام  يد  

 إ يكعملنم  أ المصدر  وأ اف .إنلبصورة مباشرة خيل عودعهم م  عملهم لرب مي قم بنت 
ئرة بن  الشبا  ولوات معر م  مولح الموا هات العي  ايت دا 700م   أ نثراليار عمت على بعد 

ولد عم  . اليار علنهم بصورة مباشرة بإ يكالمي قم وا  ال يد  باغت الشبا  ولام  ااحعيل في
 وخ نرة.مسعشلى رام هللا الح ومي وحالعه ما بن  معوس م  إلىيقل المصاب 

 30/11/2015، األيام، رام هللا
 

 نقدية تعود للعهد العثمانيالعثور عليه في "الشجاعية" قطع  بلدية غزة: ما تمّ  .6
": أ  ما أشنح األنامغزة: أ د يهاد المغيي مدنر عام العخ ن  والهيدسم في بلدنم غزة في حدنل لـ"

الما ي حول العنثور على مقعينات أنثرنم في حي الش اعنم شرك مدنيم غزة لم ععد ع   األسبوع
ر  النثام  عشر إبا  الح م ب عم  رار صغنرة الح م عنثر بداخلها على ل ح يقدنم ععود للق

الذ  عنثرت علنه البلدنم  األنثر في حنيه بال يز  اإلعيمالعنثمايي ولنس  ما وصلعه بعض وسائل 
 أنثياء لنام  والمها بحلرنات في شارع بغداد في الحي المذ ور.

 معانيم للق ح اليقدنم الم عشلم وعبن  أ  بع ها م  الل م نعود للعصر إ راءأيه عم  إلىويوه 
 الم عشلات.ع   امل  اإلعي العنثمايي وعحدندًا بدانم القر  النثام  عشر وسنعم احقًا 

 30/11/2015، األيام، رام هللا
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 إعالن حرب على األثير الفلسطيني "دريم" إذاعة إغالق جيش االحتالل": اإلعالم" .7
" العي عبل م  مدنيم "درنم إذاعمفاد  أبو سعدى: أغلقت لوات ااحعيل اإلسرائنلي  -رام هللا 

الخلنل بح م العحرنض. لع و  اإلذاعم النثالنثم العي نعم إغيلها خيل ه مم ااحعيل على وسائل 
 اإلعيم الللس نينم بح م العحرنض.

بدورها اععبرت وزارة اإلعيم الللس نينم إغيك  نش ااحعيل للمح م، وولف بل صوت ميبر 
عم "ياس أف أم" في  ين  إعي  حرب على األنثنر الللس نيي الحرنم ورادنو الخلنل وعهدند إذا 

 نسعهدف إس ات الصوت الحر الذ  نيقل  موحات شعب فلس ن  وع لعاعه للحرنم.
وأ دت الوزارة في بنا  وصل إلى "القدس العربي" "أ  اإلرهاب اإلسرائنلي نتعي يعن م لمو ات 

نشها ومع رفنها ومسعو ينها للعغ نم على العحرنض المعواصلم  د إعيميا م  ساسم إسرائنل و 
ال رائم العي ع ال  ل فلس نيي". وأ دت "على رفض لرارات ااحعيل بحك إذاعاعيا الو ينم". 
وأعليت أيها سععقدم بش وى عا لم لم لس األم  الدولي عبر األ ر الللس نينم المععمدة بالعيسنك 

لدولي ليعصاات لمحاسبم دولم ااحعيل وحمانم مح وزارة الشؤو  الخار نم، وم  خيل ااعحاد ا
 الصحافنن  والمؤسسات اإلعيمنم م  هذا اإلرهاب المعواصل.

ولالت الوزارة إيها عقف إ يًا واحعرامًا لإلعيمنن  وللمؤسسات الصحافنم العي عحرص على يقل 
إلسرائنلي بالقعل وال رح يداء الحرنم وعقدم وا بها المهيي واإليسايي والو يي، معحدنم اإلرهاب ا

وااععقال وبموا هم العحرنض الذ  نسعهدف المؤسسات اإلعيمنم وعقنند حرنم حر م الصحافنن  
 في األرض المحعلم.

على إغيك إذاعم "درنم"  ااحعيل ما اسعي رت ح ومم الوفاك الو يي الللس نيي بشدة إلدام  نش 
احعيل ونسعولي على أ هزة البل العابعم لها في المدنيم في مدنيم الخلنل، وهي نثالل إذاعم نغلقها ا

 بعد إغيك إذاععي "الخلنل" و"الحرنم" وميعهما م  البل.
ولال المعحدل باسم الح ومم إنهاب بسنسو "إ  اسعهداف سل ات ااحعيل لوسائل اإلعيم 

هو  زء م  مسلسل  نمالللس نيالللس نينم م  أ ل لمح حرنم الععبنر والحقنقم وميح يقل الرسالم 
ااععداءات واايعها ات اإلسرائنلنم المعواصلم بحك شعبيا وأر ه وممعل اعه والعي عرع ب على مرأى 

 ومسمح م  العالم بش ل نخالف  افم األعراف وااعلالات الدولنم".
 30/11/2015، القدس العربي، لندن
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 بالقدس مستوطنةطعن عتقال آخر واالبلدة القديمة ب شرطيا   هطعن بعد فلسطينياستشهاد  .8
عاما( م  س ا  يابلس،  38)اسعشهد الشاب بسنم عبد الرحم  صيح  "وفا": "،األنامميدوبو "

برصاص لوات ااحعيل في حي الواد في البلدة القدنمم في القدس بعد أ  زعمت ايه  ع  شر ي 
شاب بسنم في وس  حي الواد إسرائنلي. ولال شهود عنا  إ  لوات ااحعيل أ لقت اليار على ال

وعلى مقربم م  ميزل نقنم فنه مسعو يو  ون لك علنه اسم "بنت شارو "، يسبم إلى رئنس الوزراء 
 شارو ، وعرك نيزف لبل اإلعي  ع  اسعشهاده. أرئنل األسبكاإلسرائنلي 

صر م  وزعمت الشر م اإلسرائنلنم في بنا  أ  الشهند ولدى وصوله إلى مي قم نعوا د فنه عيا
شر م حرس الحدود أخرج س نيا وهو نصنح هللا أ بر و ع  أحدهم في رلبعه ما أدى إلى إصابعه 

 أووأغلقت لوات ااحعيل عدد م  أبواب البلدة القدنمم وميعت الموا ين  م  الدخول  ب روح  لنلم.
 الخروج ميها.

ما م  يابلس، بزعم  ع  عا 17واحقا أعليت الشر م اإلسرائنلنم اععقال فعى فلس نيي، عمره 
 موا يم فلبنينم لرب مح م للحافيت في القدس الغربنم ما أدى إلى إصابعها ب روح  لنلم.

 وأشارت إلى أ  الللس نيي فر م  الم ا  واحقا عم اععقاله في مولح للبياء لرنب م  م ا  الحادل.
حالعهما إلى   العحقنك. ما أشارت إلى اععقال فلس نينن  إنثين  في الم ا  وا 

 106عرعلح حصنلم الشهداء ميذ م لح الشهر الما ي إلى  ،وباسعشهاد اللعى العباسي والشاب بسنم
 شهندًا. 23شهداء، فنما ارعلعت حصنلم الشهداء األ لال إلى 

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 

 للحرية والعدل والسالم ليصبح يوما   "التضامن"فتح تطالب بتطوير يوم  .9
 البت حر م فعح أحزاب وبرلمايات العالم والقوى المحبم للسيم، بع ونر نوم الع ام   :الو اات

 العالمي مح الشعب الللس نيي لنصبح حقنقم والعم،  نوم للحرنم والسيم والعدل في فلس ن  والعالم.
 : "إ  الشعب العربي الللس نيي وهو ني رأمسوالنثقافم  اإلعيمو اء في بنا  صدر ع  ملو نم 

باحعرام وعقدنر لشعوب وح ومات أحزاب ودول العالم المؤميم بقنم العحرر والعدل والحرنم وااسعقيل 
رادة الم عمح الدولي، إل بار دولم  ل ل شعوب الدينا، فإيه نع لح إلى نوم عع سد فنه شرعنم وا 

م ويه م ااحعيل على إيهاء احعيلها واسعن ايها ألر يا، وعساهم معيا في ع رنس صورة سي
 ح ارنم عمادها اسعقيل فلس ن ، وحرنم وسنادة شعبها على أر ها ومواردها".

وأ افت الحر م: "يععبر الع ام  مح الشعب الللس نيي الم لوم ع اميا مح الحك ولنم ومبادئ 
ويصوص الشرائح والقواين  والموانثنك الدولنم، ياهنك ع   ويها ع اميا مح الحقوك اإليساينم، 
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مح السيم والعدل الذ  نع لح الشعب الللس نيي للعنش في  له، بعد ينل حقوله العي  وع اميا
ألرعها لرارات ال معنم العامم لألمم المعحدة، واععرفت بها دول العالم إا دولم ااحعيل وم  سايدها 

فعح أ  ورأت  على  لم الشعب الللس نيي، ومدها بتسباب القوة والحمانم إلبقاء احعيلها ألر يا.
النوم العالمي للع ام  مح الشعب الللس نيي مياسبم لنؤ د الللس نينو  للعالم عمس هم بحقهم 
بالمقاومم الشعبنم المشروعم، حعى إيهاء ااحعيل، وع دد العهد مح الشعب الللس نيي واألحرار في 

ؤنم  خر  يد  العالم على ااسعمرار بالي ال والصمود حعى إلرار دولم ااحعيل بحقوليا، ور 
 نيسحب م  أرض دولم فلس ن ، وحعى نرفرف علم فلس ن  في سماء عاصمعها األبدنم القدس.

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 أقصر الطرق لنيل الحرية واالستقالل واالنتفاضة"الشعبية": المقاومة  .11

والوحدة الو ينم "رافعم لالت "ال بهم الشعبنم" لعحرنر فلس ن  إ  اايعلا م والمقاومم : رام هللا
 للحقوك الو ينم الللس نينم، وسعبقى األلصر لينل حرنعيا واسعقيليا وعودعيا".

(، على  رورة "إعادة بياء مي مم العحرنر الللس نينم، وم لسها 11|29وشددت الشعبنم، األحد )
 .الو يي العوحند  بما نوحد الرؤنم والمولف وعش نل القنادة الموحدة لييعلا م"

 اءت في بنا  صحلي علقعه "لدس برس" بمياسبم "النوم الدولي"  عصرنحات "ال بهم الشعبنم"
، ونصادف بعارنخ صدور "لرار 1977للع ام  مح الشعب الللس نيي الذ  أعليعه األمم المعحدة عام 

 .1947عشرن  النثايي عام  29عقسنم فلس ن " في 
الرعانم األمرن نم والرباعنم الدولنم وأ  مبادرات عيعقص  و ددت ال بهم م البعها بـ"إيهاء الرها  على

م  حقوك الشعب الللس نيي"، مؤ دة على و وب عوحند الخ اب السناسي واإلعيمي الللس نيي 
 لعشدند حر م المقا عم العالمنم لل نا  الصهنويي على  افم المسعوناعـ، وفك لولها.

 29/11/2015، قدس برس
 
 ستثمار التضامن الدولي المتنامي مع الشعب الفلسطينيبغزة تدعو ال ميةالقوى الوطنية واإلسال .11

: شارك اآلاف في إحناء ذ رى نوم الع ام  العالمي مح الشعب الللس نيي، في مسنرة الو اات
، اي لقت م  معيزه بلدنم غزة يحو أمس ماهنرنم دعت إلنها ال بهم الدنمقرا نم لعحرنر فلس ن ، 

  هول وس  المدنيم.مندا  ال يد  الم
في  لمم القوى الو ينم واإلسيمنم، دعا ولند العوض ع و الم عب السناسي لحزب الشعب 
الللس نيي إلى اسعنثمار الع ام  الدولي المعيامي مح الشعب الللس نيي م  ا ل إي از ااععراف 
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مرحلم أ نثر فعالنم وشدد العوض أ  الهبم الشعبنم ععواصل وعع ور ل بالدولم الللس نينم المسعقلم.
مما نع لب مغادرة حالم اايقسام المدمر والذ  أصبح عنبا على  ل المعمس ن  به والعحرك يحو 

 ما  الب العوض لوى  ع ونر المقاومم الشعبنم وععوج بعش نل  بهم موحدة لدعم هذه اايعلا م.
 ينم.النسار العالمنم لل غ  على ح وماعها م  ا ل ااععراف بالدولم الللس ن

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 بأشد الحاجة للحماية الدولية في ظل تصاعد جرائم االحتالل  الفلسطينيالشعب "الديموقراطية":  .12

: شارك اآلاف في إحناء ذ رى نوم الع ام  العالمي مح الشعب الللس نيي، في مسنرة الو اات
، اي لقت م  معيزه بلدنم غزة يحو أمس ن ،  ماهنرنم دعت إلنها ال بهم الدنمقرا نم لعحرنر فلس

 مندا  ال يد  الم هول وس  المدنيم.
وشارك في المسنرة أع اء الم عب السناسي لل بهم الدنمقرا نم نعقدمهم صالح زندا ، ولنادات 
القوى الو ينم واإلسيمنم، والشخصنات الو ينم واليقابنم، والق اعات اليسونم والشبابنم والمهينم 

 ات الم عمح المديي والمخاعنر، وحشود واسعم م  الموا ين .ومؤسس
وفي  لمم ال بهم الدنمقرا نم أ د ع و م عبها السناسي زناد  رغو ، على  رورة  عل ذ رى نوم 

م  عشرن  النثايي م   ل عام، نومًا  29الع ام  مح الشعب الللس نيي والذ  عحل ذ راه في 
نه المسنرات واللعالنات دعمًا لي اات الشعب الللس نيي لللس ن  في  ل أر اء العالم عخرج ف

رهاب الدولم المي م. وشدد  رغو  على أ  الشعب  ومقاومعه الباسلم  د  رائم ااحعيل وا 
الللس نيي وفي هذا النوم بتشد الحا م للحمانم الدولنم في  ل عصاعد  رائم ااحعيل وا عداماعه 

ل ماهنرنم في  منح األرا ي الللس نينم المحعلم، وما نمارس المنداينم بحك شباب وشابات الهبم ا
و الب  رغو   م  سناسم العقاب ال ماعي والع هنر العرلي في  افم أر اء ال لم الللس نينم.
 األمم المعحدة بعوفنر الحمانم الدولنم للشعب الللس نيي على  رنك إيهاء ااحعيل.

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 الدولة المنظم إرهابإلنهاء االحتالل ووقف  األوانن آالشعبي": "النضال  .13

دعت  بهم الي ال الشعبي الللس نيي، الم عمح الدولي إلى عحمل مسئولناعه ع اه الو اات: 
الشعب الللس نيي ول نعه الو ينم، و البت دول العالم بالعحرك اللاعل لولف  رائم ااحعيل 

عزام بالقواين  والموانثنك الدولنم، وعقدنم م رمي الحرب م  القادة اإلسرائنلي، وا  باره على اال
 اإلسرائنلنن  إلى المحا م الدولنم لمحا معهم على  رائمهم.
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نحل موعد ااحعلال بالنوم الدولي للع ام  مح الشعب  أمسولالت ال بهم في بنا  صحافي 
 ومم ااحعيل ول عا  مسعو ينها الللس نيي هذا العام في ولت ععصاعد فنه اله مات المسعورة لح

على أبياء الشعب الللس نيي، سواء بسناسم اإلعدامات المنداينم للموا ين  واأل لال، على حوا ز 
الموت ااحعيلنم، وفي ميا ك العماس، واسعمرار البياء ااسعن ايي، والسن رة على الموارد ال بنعنم 

يهاء الحلم بإلامم دولم فلس نينم مسعقلم الللس نينم، في سناسم عرمي إلى عقونض حل الد ولعن ، وا 
وعابعت ال بهم على الم عمح الدولي أ   على حدود الرابح م  حزنرا  وعاصمعها القدس الشرلنم.

لزامهانؤد  دورا أ بر لمعالبم ح ومم ااحعيل  ااحعيل الذ   إيهاءبالقواين  الدولنم والعمل على  وا 
 الدولم المي م. إرهابي قم ونمارس نش ل خ را على ام  وسلم الم

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 في مواجهة المحتل إلى التصعيد الميدانيتدعو  سالقوى الوطنية في القد .14

الشعب  أبياءدعت القوى الو ينم في القدس المحعلم في بنا  لها،  افم  "وفا": "،األنامميدوبو "
صعند المندايي في موا هم وم ابهم المحعل ب افم ميا ك الع إلىعوا ده  أما  الللس نيي في  افم 

وأ دت القوى الو ينم في بنايها أ  هذه الدعوة عتعي ردا على   المقدسنم. واألحناءالعماس والقرى 
لسناسم ااغعناات العي نقوم بها وعيدندا في اسعمرار  سعمراراً او   رائم ااحعيل بحك شعبيا وأ لاليا،

القوى الو ينم في خعام بنايها ا  النوم اانثين  هو نوم  وأعليت ما  ن  الشهداء.سناسم احع از  نثام
 الشهداء. أرواحغ ب وحداد على 

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 حماس بينهم القيادي عدنان حمارشة مناالحتالل يعتقل ثالثة  .15

ادر حر م حماس في اععقلت لوات ااحعيل الصهنويي ف ر النوم اانثين  نثينثم م   و :  ين 
ميا ك مخعللم ب ين  شمال ال لم الغربنم ويقلعهم ل هم م هولم وي لت بهم وبذونهم بنيهم القناد  

 عاما(. 50في حر م حماس في بلدة نعبد  يوب  ين  الشنخ المقعد عديا  حمارشم )
ب  ين  ولالت مصادر محلنم لمراسليا إ  أ نثر م  عشرن   لنم عس رنم العحمت بلدة نعبد  يو 

وداهمت ميزل القناد  عديا  حمارشم دو  مراعاة لحالعه الصحنم؛ فهو مقعد بسبب إصابعه ب ل م 
 دماغنم ولم نمض على اإلفراج عيه م  س و  ااحعيل سوى عدة أشهر.

وأشارت المصادر إلى أ  لوات ااحعيل اععقلت شقنقه عيء حمارشم خيل عملنم الدهم، وفعشت 
  نم، علما أ  الشنخ عديا  ياش  في مياصرة األسرى.الميزل ب رنقم هم
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 ما العحمت لوات ااحعيل بلدة النامو  غرب  ين ، واععقلت الياش  في ال علم اإلسيمنم في 
وداهمت ميازل ألارب و نرا  ليواه م   امعم خ ور  أونس يواه م، وفعشت ميزله وي لت به.

 أحمد يواه م، سلنما  مللح عباهرة. هم: ملند أبو صيح، خلنل أحمد يواه م، ماز 
 30/11/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
إسرائيل الوطن القومي "وسنسرِّع إقرار قانون  ولو مترا   الفلسطينية نتنياهو: لن نسلم السلطة .16

 "لليهود
األنــــام": لــــال بينــــامن  يعينــــاهو رئــــنس الــــوزراء اإلســــرائنلي: إ  ح ومعــــه لــــ  عســــلم الســــل م "–القــــدس 

الـــذ   وأ ـــاف فـــي  لســـم أمـــس، لحـــزب "اللن ـــود"، لللســـ نينم ولـــو معـــرا واحـــدا فـــي ال ـــلم الغربنـــم.ا
ألـف دويـم مـ  األرا ـي الللسـ نينم فـي ال ـلم  40نعزعمه، ردا علـى عقـارنر لالـت ايـه سنيسـحب مـ  

 دويمات وا حعى معر مربح واحد. 10ألف دويم وا  40الغربنم: لنس 
لسم األسبوعنم للح ومم اإلسرائنلنم، أمس، ايه سنبدأ لرنبا بـدفح مشـروع يعيناهو في مسعهل ال  وأعل 

رغــم  اإلســيمنملــايو  نععبــر "إســرائنل الــو   القــومي للشــعب النهــود " معمســ ا بقــرار ح ــر الحر ــم 
 ااحع ا ات الواسعم م  لبل الللس نينن  في الداخل على هذا القرار. 

م نهودنم ودنمقرا نم. دولـم نهودنـم بصـلعها الدولـم القومنـم إييا يصر على حقيا بالعنش في دول ولال:
لشعبيا ودولـم دنمقرا نـم عحعـرم  منـح موا ينهـا بغـض الي ـر عـ  دنـايعهم وعـرلهم و يسـهم. وأ ـاف 
يعينــاهو: أســمح مــؤخرا األصــوات العــي ععلــو مــ  بعــض ال مــاهنر فــي الــبيد  ــد لراريــا بــإخراج الشــك 

قـــايو . هـــذا لـــ  نغنـــر لراريـــا بعاعـــا. إييـــا يعمســـك بهـــذا القـــرار منثلمـــا الشـــمالي للحر ـــم اإلســـيمنم عـــ  ال
 ودنمقرا نــم،يعمســك بعمرنــر لــايو  الموا يــم الــذ  ســني م بشــ ل وا ــح  ــو  إســرائنل دولــم نهودنــم 

المباحنثـات العـي وعـديا إ راءهـا سـعبدأ هـذا األسـبوع  اإل ار،الدولم القومنم للشعب النهود . وفي هذا 
 عيف اليائب عساحي هاينغبي. إييا يباشر دفح س  لايو  الموا يم لدما.برئاسم رئنس اائ

اععبر يعيناهو أ  م  عحدل ع  ايهنار عيلات إسرائنل مـح العـالم العربـي  ـا  مخ ئـا، مشـنر إلـى و 
 .افععاح ممنثلنم إلسرائنل في أبو  بي لرنبا

حدى مشا ليا هي ا ع ا   دول أعماليا. مـ   ولال: هياك ال نثنر م  المشا ل على الساحم الدولنم وا 
عحـــدل عـــ  ايهنـــار عيلاعيـــا مـــح الوانـــات المعحـــدة ومـــح العـــالم   ـــل ومـــح العـــالم العربـــي علـــى و ـــه 

وأ ـــاف: أود أ  أشـــند بعمـــل وزارة الخار نـــم وبمـــدنرها العـــام دور  غولـــد  الخصـــوص  ـــا  خا ئـــا.
بــه إســرائنل فــي ال نثنــر مــ  . هــذا نع ــس العقــدنر الــذ  عح ــى أبــو  بــيبمياســبم افععــاح ممنثلنــم فــي 
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الم اات، بما في ذلك في م ال الع يولو نا وفي م اات  نثنرة أخـرى، فـي الشـرك األوسـ  وخار ـه 
 على حد سواء.

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 أو اغتياالت األوضاع األمنية في الضفة ال تستوجب عملية عسكرية واسعةيعلون:  .17

ر الدفاع اإلسرائنلي موشنه نعالو  إ  األو ـاع األمينـم الحالنـم فـي لال وزن: أسعد علحمي –الياصرة 
عامـًا )عملنـم "السـوك  13ال لم الغربنم ا عسعو ب عملنم عس رنم واسعم علـى غـرار اا عنـاح لبـل 

رفــض نعلــو  فــي حــدنل لإلذاعــم العامــم الــدعوات الصــادرة عــ  يــواب مــ  النمــن  المعشــدد و  الــوالي"(.
ي السل م الللس نينم أو العودة إلى "ااغعناات"،  ما دعا وزنر الخار نم السابك للقنام با عناح أرا 

لنها اإلسرائنلنو  نومنـًا، إأفنغدور لنبرما  بهدف ولف عملنات الدهس وال ع  بالس ن  العي نععرض 
ولـال إ  لـوات معــززة مـ  ال ــنش عيعشـر فــي أيحـاء ال ـلم وعقــوم نومنـًا بحمــيت اععقـال "مشــبوهن "، 

علنه ا حا م ليغعنال أو لعملنم عس رنم واسعم " الما نقـوم المسـععربو  باععقـال الم لـوبن  حعـى و 
في للب المد  الللس نينم الخا عم للسل م". وأ اف أ  ال نش نرصد أن ًا "العحرنض المعواصـل" 

وفنر علــى إســرائنل، ونقــوم بــإغيك مح ــات إذاعنــم بعهمــم العحــرنض " مــا فعليــا أمــس"، ف ــًي عــ  عــ
 الحمانم األمينم والحراسم في ملعرلات ال رك الرئنسم م  خيل ايعشار عدد  بنر م  ر ال األم .

و رر نعلو  اعهامه السل م الللس نينم بالعحرنض علـى إسـرائنل و"ببـل السـم فـي  عـب الععلـنم، وهـو مـا 
  ال ـنش سـنعرف  نـف القنـام بعملنـم  عـ  بالسـ ن ". ولـال إ إلـىندفح ولـد فـي النثالنثـم عشـرة مـ  عمـره 

نعغلب على "مو م اإلرهاب الحالنم، و يا شهديا في الما ـي مو ـات أعيـف وعغلبيـا علنهـا، ل ـ  األمـر 
 ا نعحقك م  خيل  ربم واحدة لا نم، ويح  يسعخدم  ل الوسائل لولف اله مات المسلحم".

يــراه فــي الشــوارع أو فــي  وأشــار نعلــو  إلــى أ  الشــعب الللســ نيي ا نشــارك فــي المو ــم الحالنــم، "وا
موالـــح ااحع ـــاك مع ـــاهرًا محع ـــًا إلدرا ـــه أيـــه نععمـــد علـــى العصـــاديا". وعـــزا "اإلحبـــا " فـــي الشـــارع 
الللســ نيي إلــى ع ــز القنــادة الللســ نينم عــ  عــوفنر ااحعنا ــات االعصــادنم للمــوا ين ، "ولــنس إلــى 

ت بعقــدنم عســهنيت للللســ نينن ، ويلــى أ  ن ــو  ال ــنش لــدم للمســعوى السناســي عوصــنا ااحــعيل".
ميها إمداد أ هزة األم  الللس نينم بتسلحم وعربات مصلحم ودعم العصاد السـل م الللسـ نينم، ولـال 
إ  هــذه االعراحــات  رحــت فــي حنيــه مــح وزنــر الخار نــم األمنر ــي  ــو   نــر ، م ــنلًا أ  إســرائنل 

 اآلاف م  الللس نينن .عدعم االعصاد الللس نيي م  خيل عوفنر العمل لعشرات 
واســـعبعد نعلـــو  ايهنـــار الســـل م الللســـ نينم، ولـــال إ  الحـــدنل عـــ  اايهنـــار  ـــرى أن ـــًا عيـــد القنـــام 
بعملنم "السـور الـوالي"، ل ـ  للللسـ نينن  مصـلحم فـي عـدم ايهنـار السـل م، و"مصـلحعيا يحـ  فـي أ  
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وعوفنر لقمم العنش لس ايه، وعلنيـا  ن و  هياك  نا  لادر على السن رة وفرض الي ام العام والقايو 
 أ  يساعد هذا ال نا  في ع بنك سن رعه".

 30/11/2015الحياة، لندن، 
 
 طائرة روسية دخلت خطأ المجال الجوي لفلسطين المحتلةيعلون:  .18

اإلســرائنلي موشــنه نعلـــو  أمــس، أ   ــائرة لل ــنش الروســي  عنــم مـــ   دفاعأعلــ  وزنــر الــ: )أ.ف.ب(
عــرة األخنــرة "عــ   رنــك الخ ــت" الم ــال ال ــو  لللســ ن  المحعلــم، ومــا لبنثــت أ  ســورنا دخلــت فــي الل

ولال نعلو  "دخلت  ائرة روسـنم  ايـت  عنـم مـ  سـورنا الم ـال ال ـو  بشـ ل  لنـف  عادت أدرا ها.
 لـم(، ل ـ   ـل شـيء عمـت عسـونعه علـى اللـور وعـادت ال ـائرة فـي اع ـاه  1،6على عمـك منـل واحـد )
و أ  مــا حصــل خ ــت مــ  ال نــار الــذ   ــا  نحلــك لــرب ال ــوا ". وأشــار إلــى ســورنا". وأ ــاف "نبــد

و ـــود "خـــ  اعصـــال وعيســـنك لع يـــب ســـوء العلـــاهم فـــي ســـورنا بـــن  "إســـرائنل" وروســـنا، أل  ال ـــائرات 
 الروسنم ا عيو  مها معيا، لذلك ن ب أا يعحرك ب رنقم علقائنم ويسق ها حعى عيدما نحصل خ ت". 

 30/11/2015، الخليج، الشارقة
 
 ليبرمان يطالب باغتيال هنية ورائد صالح .19

 الب زعنم حزب "إسرائنل بنعيا" أفنغدور لنبرما  باعخاذ المزند مـ  اإل ـراءات العصـعندنم اإلسـرائنلنم 
لولــف مو ــم العملنــات الللســ نينم، وصــوا اغعنــال رئــنس الحر ــم اإلســيمنم داخــل الخــ  األخ ــر 

سماعنل هين  م يائب رئنس الم عب السناسي لحر م المقاومم اإلسيمنم )حماس(.الشنخ رائد صيح وا 
وايعقــد فــي حــدنل إذاعــي األصــوات اإلســرائنلنم العــي عقــول إيــه ا نم ــ  ولــف العملنــات الللســ نينم، 
معه ما على رئنس الح ومم اإلسرائنلنم بينامن  يعيناهو بقولـه "أود  لـو أرسـله إلـى موسـ و لنتخـذ درسـا 

ئنس الروسي فيدنمنر بوعن ، حعى نلهمه ما الذ  ن ب فعله للدفاع ع  المصالح خصوصنا لدى الر 
 القومنم".

أيـــه ن ـــب اســـعهداف مصـــادر عيلنـــذ  -الـــذ  شـــغل ســـابقا ميصـــب وزنـــر الخار نـــم-وأ ـــاف لنبرمـــا  
العملنات الللس نينم م  خيل اغعناات مر زة، ولال إ   ل م  ن الب بقعل النهود ونرحب به ن ب 

ه صاروخ ااغعنال أل  المسعوى العس ر  العملناعي المسؤول ع  هذه المو م مـ  العملنـات أ  نشمل
 ا ن ب أ  نميح الحصايم اليزمم.
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و الب بولف  خ األموال العي عصل لعائيت ميلذ  العملنات بصورة شهرنم، على حد زعمه،  مـا 
ـــامن  الشـــهداء حعـــى عقـــوم حر ـــم حمـــ ـــب بولـــف عســـلنم الللســـ نينن   نث اس بعســـلنم  نثـــل ال يـــود  ال

 اإلسرائنلنن  القعلى في حرب غزة األخنرة.
ور ح لنبرمـا  أ  ع ـو  هيـاك موا هـم عسـ رنم  دنـدة بـن  إسـرائنل وغـزة خـيل ألـل مـ  عـام، وذلـك 
في الولت الذ  ع و  لدى الللس نينن  أيلاك  افنم و منـات الصـوارنخ  ـاهزة، أليهـم نواصـلو  اللنـل 

ونيع ــو  المزنــد مــ  مي ومــات الصــوارنخ، معســائي: لمــاذا اايع ــار مــ  لبــل  باليهــار لحلــر األيلــاك
 إسرائنل حعى ععوفر لدى الللس نينن  هذه العرسايم؟

 30/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 
 دوري غولد: عالقاتنا باإلمارات لن تكون عالقات حب سرية.. بل علنية .21

رئنس ح ومم إسرائنل بينامن   ، أ عواودة ودنح ع ، 30/11/2015، القدس العربي، لندنذ رت 
 يعيناهو أشاد بعمل وزارة الخار نم وبمدنرها العام دور  غولد بمياسبم افععاح ممنثلنم في أبو بي.

أ  عيلـات إسـرائنل مـح اإلمـارات سـع و   اإلسـرائنليم   هعـه يلـى غولـد فـي حـدنل إلذاعـم ال ـنش 
لات رسمنم. ورغم يلي اإلمارات  رر غولد عت نـده أ  "عيلات حب سرنم" ولال إيهما سعرعب ا  بعي

علــم إســرائنل ســنرفح فــي ممنثلنعهــا فــي أبــو  بــي منثلمــا ســعنثبت صــورعا رئنســها رؤوفــن  رنللــن  ورئــنس 
 ح ومعها بينامن  يعيناهو داخل م اعب الممنثلنم العي اععبرعها إسرائنل إي ازا.

وم إ  هذا نع س العقدنر الذ  عح ى به إسرائنل ولال يعيناهو بمسعهل ال لسم األسبوعنم للح ومم الن
فــي ال نثنــر مــ  الم ــاات بمــا فــي ذلــك فــي م ــال الع يولو نــا وفــي م ــاات  نثنــرة أخــرى فــي الشــرك 

 األوس  وخار ه على حد سواء".
مـرة  ألولوزارة الخار نم اإلسرائنلنم لالت فـي بنـا  أمـس "، أ  30/11/2015األيام، رام هللا، وأ افت 
المعحـدة لل الـم المع ـددة انريـا العـي ععخـذ مـ   األمـمممنثلنم دبلوماسنم لدى و الم  إسرائنلدولم سعلعح 

"ولـد عـم العوافـك علـى فـعح الممنثلنـم بعـد زنـارة مـدنر عـام وزارة الخار نــم  وأ ـافت  بـي مقـرا لهـا". أبـو
فـعح  بشـت اك علـى ااعلـ األخنـرة بي نوم النثينثـاء الما ـي وبهـدف و ـح اللمسـات  ألبودور  غولد 

وزارة الخار نـــم ميصـــب رئـــنس الممنثلنـــم  أســـيدتوعابعـــت وزارة الخار نـــم اإلســـرائنلنم:  مقـــر الممنثلنـــم".
  بي لرنبا. أبوللدبلوماسي رامي حاعا  الذ  سنباشر عمله في  اإلسرائنلنم
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 "إسرائيلـ"وهذه منطقة تابعة ل "المبكى"ملكية على منطقة  أيةال توجد لألردن : بن دهان .21
نعولــح أ  ععقــد الل يـم اللوائنــم للعخ ــن  والبيــاء فــي مي قـم القــدس، العابعــم لــوزارة الداخلنــم : بـيل  ــاهر

اإلسرائنلنم، النوم اانثين ، ا عماعا لبحل مشروع اسعن ايي  خم ن لك علنه اسم "بنت هلنبا"، ونشـمل 
 ة القدنمــم فــي القــدس المحعلــم.مر ــزا ســناحنا وم اعــب ن ــر  العخ ــن  لبيائــه لبالــم حــائ  البــراك فــي البلــد

ولالت إذاعم ال نش اإلسرائنلي إيه عم و ـح هـذا المخ ـ  ااسـعن ايي ميـذ فعـرة  ونلـم، و ـا  لـد عقـرر 
بحنثــه مــرعن  فــي الما ــي ل ــ  ح ومــم إســرائنل امعيعــت عــ  المصــادلم علنــه ألســباب سناســنم، بنيهــا 

 مشروع علنه نععبر مولعا حساسا.معار م األرد  إلى  ايب  و  المولح المخ   إلامم هذا ال
 ونعولح، بحسب اإلذاعم، أ  ععم المصادلم على هذا المشروع ااسعن ايي النوم.

زب "البنـت النهـود " النمنيـي حـبـ  دهـا ، مـ   إنلـيويقلت اإلذاعم ع  يائب وزنـر األمـ  اإلسـرائنلي 
سـاحم الحـائ  المب ـى وهـذه ااسعن ايي المع رف، لولـه إيـه "ا عو ـد لـألرد  أنـم مل نـم علـى مي قـم 

 مي قم عابعم لدولم إسرائنل".  
  30/11/2015، 48عرب 

 
 حمراء لنتنياهو لمنع أي بوادر حسن نية تجاه الفلسطينيين يضع خطوطا   "اليهوديالبيت " .22

األخنــرة  األســابنحليــد : لالــت صــحنلم معــارنف اإلســرائنلنم إيــه وععقنبــا علــى األيبــاء العــي عحــدنثت فــي 
م عقدنم إسرائنل بوادر حس  ينم للسل م الللس نينم ومـ   ـميها عسـلنم بعـض األ ـزاء مـ  ع  إم اين

أ   إاميا ك "ج" وعلى الرغم م  يلي م عب رئنس الح ومم اإلسرائنلنم بينامن  يعيناهو لهذه األيباء 
حــزب البنــت النهــود  للمســعو ين  و ــح خ و ــا حمــراء ليعينــاهو عميعــه مــ  العقــدم بــت  شــ ل مــ  

 ش ال بالعملنم السناسنم.األ
ينـــت وزنـــر العربنـــم والععلـــنم اإلســـرائنلي ورئـــنس الحـــزب نوبحســـب صـــحنلم معـــارنف فقـــد عقـــد يلعـــالي ب

النمنيي األ نثر ع رفا في إسرائنل لائمم بالخ و  الحمراء عقـب ا عمـاع مـح وزنـر الزراعـم اإلسـرائنلنم 
الحمـراء العـي عميـح يعينـاهو مـ  عيلنـذ مـح م موعـم مـ  لـادة الحـزب مـا أسـموها بـالخ و   أرئنل أور 

 أ  بوادر حس  ينم اع اه الللس نينن .
ولــال لــادة البنــت النهــود  إيــه فــي الولــت الــذ  نععــرض فنــه الموا يــو  اإلســرائنلنو  للقعــل ا بــد مــ  

بـوادر حسـ  ينـم اع ـاه الللسـ نينم أل   أوع اء اإلرهاب الللس نيي أ   ـوائز إ عو نح ايه ا نم   
ر بصورة ولوة ردع الدولم اإلسرائنلنم. وشددوا على  رورة العصرف بحزم ولـوة لحمانـم أمـ  ذلك ن 

 الموا ين  بدل السعي إلع اء م افآت للللس نينن  مقابل إرهابهم وعيلهم.
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ووافـك علنهـا بينـت، ويقلعهــا شـب م أخبـار فلســ ن   أرئنــلو ـاء فـي رسـالم الخ ــو  الحمـر العـي  عبهـا 
و أ  م ــرد الحــدنل عــ  عســلنم اآلاف مــ  الــدويمات إلــى الســل م الللســ نينم فــي "بــي إ  إ " ليعينــاه

ــــد لحنــــاة المســــعو ين  والمــــوا ين   ــــر مقبــــول وهــــو عهدن ــــر للغانــــم وغن هــــذه ال ــــروف هــــو أمــــر خ ن
 اإلسرائنلنن .

وشــدد علــى م البــم يعينــاهو بعو ــنح موللــه ممــا يشــر علــى مولــح المصــدر األول الــذ  عحــدل عــ  
وعســلنمها للســل م الللســ نينم إلــى  الــدويماتالمدينــم فــي ال ــلم مخ  ــات لــ اف مــ   إعــداد اإلدارة

 ايــب عســلنح الســل م الللســ نينم بمزنــد مــ  الععــاد وااحعنا ــات حعــى ع ــو  لــادرة علــى العمــل فــي 
 الميا ك العي سنعم عسلنمها للسل م.

 30/11/2015، القدس العربي، لندن
 
 طاقما  خاصا  لمتابعة المواقع اإللكترونية الفلسطينية والعربيةيل تشك اإلسرائيليةوزارة الخارجية  .23

 شــلت يائــب وزنــر الخار نــم اإلســرائنلي عســنبي حوعــوبنلي صــباح أمــس عــ  عشــ نل وزارعهــا : الياصــرة
 المـــًا خاصـــًا لمعابعـــم الموالـــح اإلل عروينـــم الللســـ نينم والعربنـــم وموالـــح العواصـــل اا عمـــاعي وعقـــدنم 

 .البيغات بحقها
وم  المقـرر أ  نقـوم ال ـالم الـذ  نعمـل عحـت إ ـار دائـرة اإلعـيم فـي الـوزارة، بعقـدنم البيغـات  ـد 
"المواد العحرن نم" للشر ات ال برى  ـ"غوغل" و"فانسبوك" و"عونعر"، علمًا أيه عم اععقال العشرات م  

داعمـم للهبـم الشـعبنم  الشبا  واللعنات الللس نينن  على خللنم صور وميشورات على مولح "فانسبوك"
 الللس نينم الحالنم.

 30/11/2015الحياة، لندن، 
 
 من مقاطعة أوروبية صامتةوزارة االقتصاد: نخاف  .24

 شــلت أوســا  إســرائنلنم مســؤولم أمــس عــ  اعســاع المقا عــم األوروبنـــم : برهــوم  رانســي - الياصــرة
 يات. فــي حــن  لــال أحــد للب ــائح اإلســرائنلنم، مــ  خــيل لــرار و ــح عيمــم علــى ب ــائح المســعو 

ااعحـاد  أسـواكم  ب ائح المسعو يات العي عصل إلـى  %33 إلى %25المسؤولن ، إيه فق  ما بن  
األوروبي، سن الها لرار "العيمم" المععلك فق  بالميعو ات العـي عصـل إلـى المسـعهلك مباشـرة، ولـنس 

 دات.بالمواد الخام، أو بالق ح اإلل عروينم العي عدخل في أ هزة ومع
ولـــال لســـم الع ـــارة الخار نـــم فـــي وزارة االعصــــاد اإلســـرائنلنم أوهـــاد  ـــوهن ، أمـــس، فـــي عصــــرنحات 
لصــحنلم "ذ  مــار ر" االعصــادنم اإلســرائنلنم، إيــه نعخــوف مــ  المقا عــم األوروبنــم "الصــامعم"، بــت  
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مخـا ر المقا عـم نقرر الع ار األوروبنو  العولف ع  شراء الب ائح اإلسرائنلنم،  ـي ا ن ويـوا أمـام 
 في أسوالهم. ولال إ  هذه ال اهرة، أخ ر م  دعوات حر ات المقا عم إلسرائنل.

 30/11/201، الغد، عّمان
 

 مليار دوالر 99وصلت نحو  2014في سنة  اإلسرائيليةالكنيست: الصادرات  .25
نم، مـــ  الصـــادرات اإلســـرائنل أ مـــاليلـــال عقرنـــر  دنـــد لقســـم األبحـــال فـــي ال ينســـت اإلســـرائنلي، إ  

ملنـــار  99مـــا نقـــارب  إلـــىذروة  دنـــدة بوصـــولها  2014ب ـــائح وخـــدمات ســـ لت فـــي العـــام الما ـــي 
. ومــ  المع نــات اليفعــم فــي العقرنــر أ  الصــادرات إلــى 2013عــ  العــام  %1.6دوار، بزنــادة بيســبم 
زب الحـا م الما نم، العي شهدت ال نثنر م  األزمـات السناسـنم فـي فعـرة الحـ 15عر نا في السيوات الـ 

، إلــى لرابــم 2000ملنــو  دوار فــي العــام  434الحــالي برئاســم  نــب ر ــب أردوغــا ، فقــد ارعلعــت مــ  
 .%534، ما نعيي زنادة بيسبم 2014ملنار دوار في العام الما ي  2.8

 30/11/201، الغد، عّمان
 
 التصدي لالنتفاضة فشلإجماع إسرائيلي على  .26

ـــو  و عـــاب  أ مـــح وزراء :بعـــرا –القـــدس المحعلـــم  علـــى فشـــل العصـــد   إســـرائنلنو وعســـ رنو  ومحلل
شهرها النثايي،  إيهاءوأوش ت على  2015لييعلا م الللس نينم العي يشبت م لح شهر عشرن  األول 

بسـبب عـدم و ـود خ ـوات  دنـم مـ  لبلهـا لوللهـا. ووفقـا للقيـاة  إسـرائنلايل ار في و ـه  إيهاواععرفوا 
، بتيـه لـنس لدنـه األحـد أمسنر  نش ااحعيل اإلسرائنلي موشنه نعلو  العاشرة اإلسرائنلنم، صرح وز 

ومو ـــم العيـــف الحالنـــم فـــي األرا ـــي الللســـ نينم  إســـرائنلعقـــدنر وا ـــح حـــول ايعهـــاء العملنـــات  ـــد 
 المحعلم.

ولال:" لدنيا مو م مـ  الرعـب سـعرافقيا فـي األنـام المقبلـم، ويحـ  بحا ـم إلعـداد أيلسـيا أل  سـنيارنو  
وا يعــرف معــى ســعيعهي األحــدال "، مؤ ــدا أ  الح ومــم اإلســرائنلنم عععمــد علــى سناســم الــردع مقبــل، 

 للععامل مح األحدال الحالنم ".
 العملنات عح ى بعتنند واسح في الشارع الللس نيي. إ  أما اللواء احعنا  يمرود ألويي فقال:

، أيـه حـا  ولـت العـودة ل عرويـياإلو عب الصحافي اإلسرائنلي  في نسخروف فـي مولـح والـي العبـر  
إلى محادنثات مح الللس نينن ، مؤ دا أ  النثم  الذ  ندفعه اإلسرائنلنو  في عزاند مسعمر مح اسعمرار 

 أحدال اايعلا م.
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: "المقـــاومو  الللســـ نينو  ا نم ـــ  عـــولعهم، فهـــم مـــ  مخعلـــف األعمـــار ومـــ   ـــل الميـــا ك وأ ـــاف
ا و ـــود لخ ـــوات  دنـــم لولـــف األحـــدال، فميـــذ نثينثـــم أشـــهر الللســـ نينم والمخنمـــات، وال ارنثـــم أيـــه 

سرائنل ععنش حالم غرنبم م  العملنات والقعل.  وا 
 30/11/2015، الرأي، عّمان

 
 بالموساد على خلفية ترشيح نحوشتان لرئاسته عاصفة: يديعوت أحرونوت .27

سـرائنلي بينـامن   شـلت مصـادر عبرنـم اليقـاب عـ  عرشـنح رئـنس الـوزراء اإل :الـرأ  –القدس المحعلم 
يعيناهو ألحد مقربنه وهو لائد سيح ال و األسبك عندو يحوشعا  لميصب رئنس  هاز الموساد خلًلا 

 لرئنسه الحالي عمنر فاردو الذ  سنيهي مهامه بدانم العام.
نخلــك عاصــلم داخــل  أ مــس األحــد إ  مــ  شــت  ه ــذا عرشــنح أولالــت صــحنلم نــدنعوت أحرويــوت 

وذ ـرت بمـا  ـرى  إلى حملم اسعقاات بصلوف لادعه والمرشحن  لهذا الميصـب.أرولم ال هاز وندفح 
فــي الشــر م اإلســرائنلنم علــى غــرار عرشــنح "رويــي الشــنخ" مــ   هــاز الشــاباك لميصــب الملــعش العــام 

 وعل نله على المرشحن  م  داخل ال هاز.
ب  براك، ونوسي  وه ،  ونيافس حالًنا على رئاسم الموساد نثينثم  با   بار م  ال هاز وهم: رامي

 ويائب رئنس الموساد الحالي الملقب " ".
وبــ  بــراك نشــغل حالًنــا ميصــب مــدنر عــام وزارة الشــؤو  ااســعخباراعنم وااســعراعن نم وشــغل ميصــب 
يائــب رئــنس الموســاد، فــي حــن  نشــغل المرشــح النثــايي نوســي  ــوه  ميصــب مسعشــار األمــ  القــومي 

 يائب رئنس الشاباك.ليعيناهو وشغل سابقا أن ا ميصب 
وشغل مرشح يعيناهو يحوشعا  ميصـب لنـادة سـيح ال ـو إبـا  العـدوا  اإلسـرائنلي علـى الق ـاع عـام 

2008. 
 30/11/2015، الرأي، عّمان

 
 ألف معاق في جيش االحتالل بسبب العمليات والحروب 56القناة الثانية:  .28

د، أ  عــدد ال يــود اإلســرائنلنن  الــذن  أصــنبوا  شــلت القيــاة اإلســرائنلنم النثاينــم، نــوم األحــ :عر مــم خاصــم
بإعالـات يعن ـم العملنــات العـي ععر ــوا لهـا والحــروب العـي خا ـها  ــنش ااحـعيل حعــى العـام ال ــار  

مـيهم مـ   47,843وأو حت اإلحصائنم العـي يشـرعها القيـاة علـى مولعهـا اإلل عرويـي، أ   .56,708بلغ 
ال مـــازالوا نععبـــرو  مـــ  المعـــالن  ونعلقـــو  العـــيج فـــي لســـم مـــ  ال يـــود اإليـــ 5,572ال يـــود الـــذ ور، و
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 ــم  المعـالن   ــراء  م يـداً  623دخـل  2015وأشـارت إلــى أيـه ميـذ بدانــم  العتهنـل العـابح لــوزارة ال ـنش.
 ، وفي العملنات الللس نينم في األشهر األخنرة.2014صنف ععر هم لإلصابم في العدوا  على غزة 

 29/11/2015 ،، القدسموقع صحيفة القدس
 
 العثور على جثة ضابط إسرائيلي في تل أبيب"واال":  .29

العنثــور علــى  نثــم  ــاب  إســرائنلي داخــل شــقعه  ذ ــر مولــح "واا" العبــر ، نــوم األحــد، أيــه عــم   :القــدس
( عبـن  أيـه لعـل مسـاء أمـس، عامـاً  32وأو ـح المولـح، أ  ال ـاب  برعبـم رائـد ) الس ينم في عل أبنـب.

وحسـب المولـح، فـإ  ال ـاب  لعـل فـي ذ ـرى مقعـل  نم أ  ن و  ألـدم علـى اايعحـار.إلى احعمال مشنراً 
 شقنقعه العام الما ي. دو  إداء مزند م  العلاصنل.

 29/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 بتهمة التحرش الجنسي  اإلسرائيليةالشرطة  نخبةالتحقيق مع لواء بوحدة  .31

مــــس، إ  ال ــــاب  الــــذ  عــــم العحقنــــك معــــه، النثينثــــاء أعبرن ــــم لالــــت وســــائل إعــــيم  :القــــدس المحعلــــم
، العـي ععـولى محاربـم اللسـاد 433الما ي، بعهمم العحرش بشر ن م، هو مرالب وحدة اليخبم "اهـاف" 

 وال رائم المي م م في إسرائنل، رويي رن ما .
أ بــر علــى  و ــا  رن مــا  لــد عــن   فــي ميصــبه لبــل عــام ويصــف العــام، خلًلــا لميشــي أرفنــف، الــذ 

مغادرة ميصبه. وبدأت الق نم في ال هور إلى العلـ ، بعـدما أعليـت وحـدة العحقنـك مـح أفـراد الشـر م 
)ماحـــاش(، النثينثـــاء الما ـــي، فـــي أعقـــاب شـــ وى لـــدمت  ـــد  ـــاب  فـــي الشـــر م بعهمـــم العحـــرش 

أخـذ  بشر نم عحمل رعبم أديى ميه ععمل معه في يلس الوحدة. وفـي مـا بعـد، عـم إ بـار رن مـا  علـى
 ع لم ألسبوع واحد، ميح خيلها م  العواصل مح  ل المرعب ن  بالق ن م.

ووفًقا لما عم عسرنبه في وسائل اإلعيم اإلسرائنلن م، فإ  العحرش بها  ا   يمًنا وربما  سدًنا، و رى 
أنثيــاء حللــم اشــعرك فنهــا شــر نن  وشــر نات لبــل خمســم أعــوام. ولــد مت الشــر نم الشــ وى وشــر نا  

  ،  ايا، على ما نبدو، شاهد  عنا  على العحرش في الحللم. خرا
 30/11/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
  منذ شهر تشرين األول/ أكتوبر 106 إلى الشهداء عددارتفاع  .31

اسعشهد فعى في السادسم عشرة م  عمره برصاص لوات ااحعيل  :"القدس" دوت  وم - القدس
 .األحدمود في سلوا  بمدنيم القدس المحعلم مساء نوم خيل موا هات في حي رأس العا
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القدس أ  اللعى الذ  ل ى برصاص  أو اعوذ ر مر ز معلومات واد  حلوة الذ  نعيي بمعابعم 
عاما، وهو أسنر محرر ولد أصنب في  17هو أنم  سمنح حس  العباسي  األحد ااحعيل هذا مساء

 اسعشهاده. أدتصدره برصاصم لاعلم 
عدد الشهداء نرعلح باسعشهاد اللعى انم  العباسي  إ مالي أ في بنا  لها وزارة الصحم  وأو حت

 .ميذ شهر عشرن  األول/ أ عوبر شهداء 106 إلى
اسعشهاد العباسي موا هات واسعم في حي عن  اللوزة ببلدة سلوا ، فنما العحمت شر م  إنثروايدلعت 

ب الات عدد م  الموا ين  والعاملن  في المر ز  ولوات ااحعيل مر ز عن  اللوزة ال بي واحع زت
 ال بي  ما وحاصرت مسعشلني المقاصد والم لح في بلدة ال ور.

 29/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 الدير باألغوار من مصدر المياه ويصادر المضخات خربةاالحتالل يحرم  .32

( خربم الدنر في األغوار 11-30ين  )العحمت لوات ااحعيل الصهنويي صباح النوم اإلنث: األغوار
وصادرت م خات المناه العي عغذ  الع مح البدو ، وذلك بعد أشهر للنلم م  عسلنم س ا  الدنر 

ولال الموا   علي دراغمم م  س ا  خربم الدنر لمراسليا إ    إيذارات إخيء وهدم ل منح مسا يهم.
م  زراعم أرا نهم، مشنرا إلى أ  ميح  لوات ااحعيل صادرت م خات المناه لميح الموا ين 

عائلم عق    30وأ اف أ  يحو  اسعخدام عنو  المناه نعيي الق اء على سبل الحناة في الدنر.
الدنر لدنها إخ ارات إخيء وهدم، و"ل ييا ل  يعرك المي قم ول  يغادرها ول  ييلذ مخ  ات 

 ااحعيل"، م البا بدعم صمود س ا  األغوار.
 30/11/2015، فلسطين المحتلة، لسطيني لإلعالمالمركز الف

 
 توتر في سجن "ايشل" .33

لالت هنئم شؤو  األسرى والمحررن ، إ  عوعرا وحالم م  عدم ااسعقرار  :"القدس" دوت  وم -رام هللا
عسود أوسا  الحر م األسنرة في س   "إنشل"، يعن م الخ وات العصعندنم والممارسات المسعلزة، 

وأو حت الهنئم، في بنا  صحلي، أ  األسرى هددوا بالدخول  إلدارة بحك المععقلن .العي عقوم بها ا
في خ وات عصعندنم ردا على رفض إدارة الس   يقل األسنر سامر أبو دناك إلى عنادة س   

 الرملم لن و  إلى  ايب شقنقه المرنض سامي أبو دناك، الذ  نعايي م  و ح صحي سنئ.
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نئم أ  األسنر سلنم ال عبم لرر الدخول غدا في إ راب ملعوح ع  وفي سناك معصل، أو حت اله
وللعت الهنئم إلى أ  األسنر ال عبم أسنر  ال عام، م البا بيقله م  س   م دو إلى س   رنمو .

 عاما، وهو م  س ا  القدس. 17سابك ل ى في س و  ااحعيل أ نثر م  
 29/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 تالل يواصل إسكات الصوت الفلسطيني: االح"مدى" .34

 إغيك إ "مدى"  اإلعيمنملال المر ز الللس نيي للعيمنم والحرنات  :"القدس" دوت  وم -رام هللا
"ميبر الحرنم" و "صوت الخلنل" ن شف ع  "عو ه  إذاععي"درنم" وم  لبلها  إذاعملوات ااحعيل 

 إغيك أ والصحافنن " مو حا  اإلعيمسائل و  إلس اتلمعنم  دندة  إسرائنلنموسناسم احعيلنم 
ف ي ع  سلسلم ااععداءات  أخرى إذاعاتعلقعها  باإلغيكالنثيل عرافك مح عهدندات  اإلذاعات

 .اإلعيمنمالمعصاعدة  د الحرنات 
 29/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 االحتالل يزعم اعتقاله "خلية مقدسية" لالتجار باألسلحة .35

 شلت الشر م اإلسرائنلنم، صباح نوم األحد، ع   -عر مم خاصم :"القدس" دوت  وم -رام هللا
وأو حت أ  المسؤول ع   فلس نينن  م  القدس بعهمم "عش نل خلنم ليع ار باألسلحم". 9اععقالها 

عاما، مشنرًة إلى أيه عم  ب  مسدسات وبيادك  45علك "الخلنم" فلس نيي م  شعلا  نبلغ م  العمر 
وأشارت إلى أيه عم عقدنم ائحم اعهام  د  م و منم  بنرة م  الذخنرة والوسائل القعالنم المخعللم.رشاش

 المععقلن  ون ر  العخ ن  لمزند م  ااععقاات، وفقا لما يشرعه الشر م.
 29/11/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ات عملية تنهي االحتاللمطالبة المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطو  .36

الشعب الللس نيي في الو   والمه ر، امس، النوم الدولي للع ام  مح  أحناو اات: ، الاألنام
الشعب الللس نيي بإلامم فعالنات نثقافنم ومهر ايات سناسنم و ماهنرنم، وفي العدند م  دول العالم 

والمؤمين  بعدالم الق نم أحنت حر ات ع ام  ول ا  سناسنم، إ افم إلى سلارات فلس ن ، 
صدارالللس نينم النوم الدولي بلعالنات مععددة  العدند م  اللصائل  أصدرترسائل ع ام ،  ما  وا 

والقوى واللعالنات بنايات بالمياسبم ر زت خيلها على عذ نر الم عمح الدولي أ  ل نم فلس ن  لم 
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ر القابلم للعصرف على الو ه الذ  ُعحل بعد، وا  الشعب الللس نيي لم نحصل بعد على حقوله غن
 حددعه ال معنم العامم.

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 
على عنفها بحق المرأة  "إسرائيل"غــزة: مطالبة المؤسـسات الدولية والحقوقية بمحاسبة  .37

 الفلسطينية
لمعينم بحمانم "األنام":  الب ل اع المرأة بشب م المي مات األهلنم،  افم المؤسسات الدولنم ا -غزة 

 حقوك اإليسا  وميحقم إسرائنل  م رمم حرب  د اليساء وممارسم العيف  ده .
اليساء المشار ات في السلسلم البشرنم العي ي مها ل اع المرأة بالشب م، أمس، وامعدت هذه  توردد

ذلك السلسلم البشرنم م  أمام مقر الصلنب األحمر بمدينم غزة حعى مقر المعحدة )األويس و(، و 
 .نوم لمياه م العيف  د المرأة 16 م  فعالنات حملم الـ 

المي مات األهلنم الللس نينم ول اعات واسعم م  مؤسسات  ووشار ت المئات م  اليساء وممنثل
الم عمح المديي في السلسلم البشرنم العي رفعت فنها المشار ات والمشار ن  ناف ات ع الب األمن  

يهاء العيف والحصار الملروض على غزة.العام بالعدخل اللور  والعا   ل م  ا ل إيهاء ااحعيل وا 
 30/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 أسيرا   23اإلداري بحق االعتقال مواطنا  من الضفة والقدس ويثبت  29االحتالل يعتقل  .38

موا يًا م   29 أمس"األنام": اععقلت لوات ااحعيل اللنلم لبل الما نم ونوم  -محاف ات 
 أسنرًا. 23حاف ات ال لم والقدس، في حن  نثبعت محا مه ااععقال اإلدار  بحك م

اععقلت لوات  ما موا يًا على األلل،  15سل ات ااحعيل اععقلت  اععقلتفلي محاف م الخلنل 
 . ول رمو بنت لحم و رام هللا والبنرة القدس و  مااحعيل موا ين  م  عدة بلدات في محاف 

نا  صحافي، إلى أ  مح مم ااحعيل العس رنم في "عوفر" نثبعت أوامر ااععقال وأشار الياد  في ب
، م  مخعلف المحاف ات والمد ، وعراوحت أوامر ااععقال اإلدار  ( أسنراً 23اإلدار  الصادرة بحك  )

 ما بن  نثينثم إلى سعم أشهر.
 30/11/2015األيام، رام هللا، 
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 كنيتين في سلوانالقـدس: االحتالل يقرر هدم شقتين س .39
"األنام": لررت مح مم بلدنم القدس الغربنم، أمس، هدم شقعن  س ينعن  في حي بئر أنوب،  -القدس 

ويقل مر ز معلومات واد   في بلدة سلوا  في القدس الشرلنم المحعلم ، بح م البياء دو  عرخنص.
ا ال ابقا  النثالل والرابح حلوة، المخعص بق انا سلوا ، ع  داود عبد الرزاك صنام أ  الشقعن  هم

 م  بيانم س ينم م ويم م  خمسم  وابك، وللت صنام إلى أ  البلدنم فر ت علنه مخاللم مالنم 
ألف شن ل، على ال ابك الخامس )وهو  م  البيانم(، وأمهلعه مدة عام ويصف  24لنمعها 

أفراد  8، ونعنش فنها 2009اسعصدار رخصم بياء، افعا ا  الشقم والعي ععود له لائمم ميذ عام 
 أ لال. 6بنيهم 

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 المستوطنون اليهود يقتحمون المسجد األقصى .41

العحمت م موعم مع رفم م  المسعو ين  المس د األلصى المبارك، م  : يادنم سعد الدن  -عما 
ي باحاعه واععدت على  هم باب المغاربم، عحت حمانم لوات ااحعيل، ويلذت  وات اسعلزازنم ف

 المصلن ، الذن  عصد وا العحامهم وعدوايهم، مما أدى إلى اشعبا ات عينلم بن  ال رفن .
وعصدى حراس المس د األلصى لمع رفم نهودنم  ايت ع ح عقدًا نحمل م سم "الهن ل"، المزعوم، 

مع رفن  عيد عتدنم وعم إخرا ها م  ساحاعه،  ما عصد ى المصلو  بالع بنرات ألحد المسعو ين  ال
 ال قوس العلمودنم أمام باب السلسلم، وعم إخرا ه بالقوة م  الم ا .

ولد عوافد العشرات م  المصلن  و يب حلقات العلم إلى ساحات المس د األلصى، فنما فعحت 
 منح بوابات المس د األلصى، وواصلت لوات ااحعيل احع از هونات اليساء، وحالت دو  دخول 

 ت ميه   م  ما نعرف "بالقائمم الذهبنم".المميوعا
 30/11/2015الغد، عمَّان، 

 
 "بريطانيا تعتذر"شبان فلسطين يطلقون حملة  .41

" 2017أمهل شبا  فلس نينو  عحت عيوا  حملم شعبنم باسم "برن اينا عععذر : أشرف الهور -غزة 
، لعقدنم اععذار رسمي 2017ام وزراء هذا البلد األوروبي حعى النثايي م  عشرن  النثايي/ يوفمبر م  ع

للشعب الللس نيي إلع ائها "وعد بللور" لبل القنام بحميت شعبنم واسعم  دها. في الولت ذاعه 
خر ت فنه اللصائل الللس نينم في غزة بمسنرة  ماهنرنم، في النوم العالمي للع ام  مح الشعب 

 الللس نيي.
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صحافي ع  إ يك حملم "برن اينا عععذر وأعل  شبا  فلس نينو  م  ل اع غزة خيل مؤعمر 
"، دعوا خيلها الممل م المعحدة لعقدنم اععذار رسمي م  لبل ح ومعها خيل مدة ألصاها عارنخ 2017

، الذ  نصادف مرور مائم عام على "وعد بللور" الذ  أع ت 2017النثايي م  يوفمبر م  عام 
 امم و   بللس ن .بمو به برن اينا دولم اايعداب، الحك للنهود في إل

 30/11/2015القدس العربي، لندن، 
 
 إذاعات غزة تتوحد للتنديد بإغالق معبر رفح ومخاوف على حياة المرضى ومستقبل الطالب .42

عوحدت اإلذاعات المحلنم العاملم في ل اع غزة أمس، في مو م بل مشعر م، : أشرف الهور -غزة 
بن  ل اع غزة ومصر، في  ل اسعمرار إغيله  ي معها للحدنل ع   نثار إغيك معبر رفح اللاصل

نوم على العوالي. وحذرت هنئم  سر الحصار م  "اآلنثار الخ نرة" اسعمرار إغيك  100أل نثر م  
 هذا المعبر أمام سلر أصحاب الحا م في الق اع.

ت ودخلت اإلذاعات المحلنم عيد الساعم الحادنم عشرة  هرا، في مو م البل المشعر م، العي دام
ساعم  املم، م  العغ نم اإلعيمنم آلنثار إغيك هذا المعبر الوحند لس ا  غزة للسلر للعالم، في 

  ل الحصار اإلسرائنلي الملروض ميذ أ نثر م  نثمايي سيوات.
و رى الع رك في المو م المشعر م، ع  م موع األزمات العي خللها إغيك هذا المعبر، باليسبم 

 لامات في الخارج.للمر ى وال يب وأصحاب اإل
 30/11/2015القدس العربي، لندن، 

 
 إغالق ثالث إذاعة محلية في الخليل خالل أسبوعين .43

"درنم" العي عبل م  مدنيم  إذاعمأغلقت لوات ااحعيل اإلسرائنلي  :فاد  أبو سعدى -رام هللا 
حعيل على وسائل الخلنل بح م العحرنض. لع و  اإلذاعم النثالنثم العي نعم إغيلها خيل ه مم اا

 بنرة م   أعدادافإ   اإلذاعموبحسب  لب ال عبر  مدنر  اإلعيم الللس نينم بح م العحرنض.
ال ائ  في مي قم دائرة السنر بالخلنل وف رت البوابم الداخلنم  اإلذاعملوات ااحعيل داهمت مبيى 

لى عملنات عخرنب للمللات والخار نم وعمت مصادرة بعض أ هزة البل الخاصم باإلذاعم باإل افم إ
 والم اعب وسلمت العاملن  فنها لرارا بولف البل لمدة سعم شهور.

 30/11/2015القدس العربي، لندن، 
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 : االحتالل يصعد سياسات انتهاك حقوق األطفال خاصة في القدس المحتلة"العالميةالحركة "و "الضمير" .44

ك اإليسا  والحر م العالمنم للدفاع ع  األ لال، عؤ د مؤسسم ال منر لرعانم األسنر وحقو : رام هللا
على مواصلم لوات ااحعيل لسناسم ايعهاك حقوك األ لال الللس نينن  م  خيل حملم ااععقاات 
األخنرة بحقهم ولعلهم خارج إ ار القايو ، وم موعم القواين  العي سيها ال ينست اإلسرائنلي العي 

 بمو ب لواين  حقوك اإليسا  والقايو  الدولي اإليسايي. عيعهك حقوك األ لال المميوحم لهم
فقد ل تت سل ات ااحعيل خيل األسابنح النثماينم الما نم وس  عصاعد الهبم الشعبنم الللس نينم 
في القدس وبقنم أيحاء ال لم الغربنم المحعلم، إلى اععماد سلسلم م  السناسات والممارسات القاسنم 

 ن ، خاصم في القدس.بحك األ لال الللس نين
 -ععرب مؤسسم ال منر لرعانم األسنر وحقوك اإليسا  والحر م العالمنم للدفاع ع  األ لال و 

فلس ن  ع  للقهما البالغ والشدند إزاء الععدنيت والقواين  المقعرحم العي عسعهدف الشبا  
 الللس نينن  وعحدندا األ لال.

قواين  أ  ع بك على اإلسرائنلنن  والللس نينن  على حد فلي الولت الذ  نيبغي لهذه الععدنيت وال
سواء، إا أيها في الممارسم العملنم وعلى أرض الوالح عسعهدف المقدسنن  والللس نينن  في القدس 

 والداخل المحعل.
 29/11/2015، رام هللا - الحركة العالمية للدفاع عن األطفالموقع 

 
 "العزل"بـ األسرى من تنتقم ةاإلسرائيلي المخابرات": األسرى هيئة" .45

 لسل ات العابح" م دو" س   عزل في األسرى أ  الللس نينم" والمحررن  األسرى شؤو  هنئم" لالت
 عيعه ها العي" اايعقامنم السناسم" بلعل ،"للغانم صعبم حناعنم أو اعاً " نعنشو  اإلسرائنلي ااحعيل

 الشاباك"  هاز أ  ،(11|29) األحد ،"برس لدس" علقعه لها بنا  في الهنئم وأو حت .الس   إدارة
 وعح نم المعزولن  األسرى على ال غ " لـ نسعو  م دو في الس   إدارة مح وبالععاو " اإلسرائنلي
 أسرى عسعم نعزل ااحعيل أ  الرسمنم الللس نينم الهنئم وأفادت ".اايعقام بدافح الداخلي، محعواهم

 األسرى ملف معابعم ب رورة واإليساينم الحقولنم المؤسسات فم ا م البم م دو، بس   12 لسم في
 ".الدولنم وااعلالنات الموانثنك ل ل ومخاللم مميه م  رائم" لـ نععر و  أيهم ومؤ دة المعزولن ،

 29/11/2015برس،  قدس
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 بالضفة اإلعالم وسائل بحق واعتداءاته انتهاكاته من" صّعد" االحتالل: فلسطيني شبابي تجمع .46
 بحك" اععداءاعها عصعند" بـ اإلسرائنلي ااحعيل سل ات" الللس نيي الشبابي اإلعيمي الع مح" عهما

( أ عوبر) أول عشرن  م لح ميذ المحعلم الللس نينم األرا ي في العاملم اإلعيمنم المؤسسات
 خميس" برس لدس" علقت صحلي بنا  في الع مح ولال ".القدس ايعلا م" مح بالعزام  الما ي،

 الروانم عغننب عحاول" العس رنم، لواعها خيل وم  ااحعيل، ح ومم إ  ،(11|29) نوم األحد عيه،
 ".اإلعيم ووسائل الصحلنن  باسعهداف الموا ين  بحك  رائم م  ن ر  لما الللس نينم

 اأيه بدعوى باإلغيك، الللس نينم المحلنم اإلذاعات م  لعدد ااحعيل عهدند أ  الع مح ورأى
 معصاعد، وعغو ل مميهج، إسرائنلي عصعند" العمل، لولف بيغات أخرى وعسلنم لواعه،  د عحرض
 وااعلالنات الدولي للقايو  صارخ وايعهاك الللس نيي، اإلعيم بحك العدوايي للسلوك واسعمرار
 ".الدولنم
 وعدم اإلعيمنم، المؤسسات حمانم" لـ الغربنم بال لم الللس نينم السل م اإلعيمي الع مح ودعا
رهابه ااحعيل موا هم في وحندة عر ها  في  اء ما وفك ،"لايونيم لوة م  عمعل ه" ما خيل م  ،"وا 
 .البنا 

 29/11/2015برس،  قدس
 
 والقدس بالضفة االحتالل وغاز برصاص إصابة 70.. لالنتفاضة 60 الـ اليوم .47

 في إصابم 70 مح ععاملت لها العابعم سعافاإل  والم بت " الللس نيي األحمر الهيل"  معنم أفادت
 الغربنم ال لم ووس  شمالي اإلسرائنلي، ااحعيل ولوات الللس نينن  الشبا  بن  الدائرة الموا هات

 ايعلا م" لـ 60 الـ النوم في الموا هات أ " برس لدس" مراسلو وبن   .المحعلعن  القدس مدنيم وفي
 غربي ،"خ ور " العقينم فلس ن   امعم محن : اآلعي كوف عماس، يقا  3 في ايدلعت ،"القدس

 .القدس بمدنيم الرام بلدة وفي البنرة، لمدنيم الشمالي والمدخل  ول رم،
 29/11/2015برس،  قدس

 
 طبريا قرب فلسطينيَّين يطعن مستوطن .48

 ،(11|29) األحد نوم ،48 عام المحعلم فلس ن  شمالي  يا،  لر بلدة م  انثيا  فلس نينا  أصنب
 أبو محمد ولال ".نهود  مع رف" لبل م   عيهما عقب ،"والمعوس م ال لنلم" بـ وصلت ب راح
 أنثياء بس ن  ي لنه ها م نهودناً  مع رفاً  إ  ،"برس لدس" لـ حدنل في المصابن ، والد وهو خلف،
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 لوذن أ  لبل" و عيهما فلس ن ، شمالي المحعلم،  برنا مدنيم مدخل على ولود، مح م في عوا دهما
 ".باللرار
 فعحت اإلسرائنلنم والشر م العربنم، اللغم عحدنثا أليهما"  عيا ي لنه أ  إلى الي ر خلف أبو وللت
 ".الولود مح م في المرالبم  امنرات خيل م  اللاعل، هونم على ععرفها وأ دت الحادنثم في عحقنقاً 

 29/11/2015برس،  قدس
 
 االعتراف مقابل عزلهم بإنهاء فالاألط األسرى يساوم االحتالل: األسير نادي .49

 فرض سناسم م " صع دت" اإلسرائنلي ااحعيل ومخابرات شر م بت " الللس نيي األسنر ياد " أفاد
" المساومم" باسعخدام ااحعيل سل ات معهماً  األسرى، المقدسنن  األ لال على اايلراد  العزل
 له، بنا  في الياد  وذ ر .ومحامنهم ذونهم لقاء م  لميعهم باإل افم األ لال، عزل إيهاء مقابل
 م  عدداً  عر ت ااحعيل وشر م مخابرات أ  عيه، يسخم" برس لدس" وصل ،(11|29) األحد نوم

 الح ارة برشك نعهمويهم مم  خاصم" المحا م، على عر هم دو  اايلراد  العزل في األ لال
 .عزلهم إيهاء مقابل ااععراف على معهممساو   ايب إلى ،"اليارنم واأللعاب الحارلم والز ا ات

 عزلهم بت  ميهم  ياً   زئنًا،" ليععراف ا  روا األ لال م  العدند أ  إلى الياد  بنا  وأشار
 .بها نقوموا لم بعهم اععرفوا م  ميهم أ  مؤ داً  ،"مسعمرة المساومم بت  إدرا هم دو  سنيعهي،

 29/11/2015برس،  قدس
 
قامة الدولة الفلسطينيةي المصريوزير الخارجية  .51  طالب بإنهاء االحتالل وا 

أ دت مصر حرصها على دعم الق نم الللس نينم، ومواصلم ال هود الداعمم لي ال الشعب  القاهرة:
الللســ نيي، فــي ســعنه للحصــول علــى حقولــه المشــروعم غنــر القابلــم للعصــرف، و ــذلك دعــم الــرئنس 

السـلمنم لعحقنـك ع لعـات و مـال شـعبه، وذلـك خـيل محمود عبـاس فـي معر عـه الدبلوماسـنم السناسـنم 
 احعلالنم ي معها ال امعم العربنم بمياسبم النوم العالمي للع ام  مح الشعب الللس نيي.

وشـــدد وزنــــر الخار نــــم المصــــر  ســـامح شــــ ر ، فــــي ال لمــــم العــــي ألقاهـــا ينابــــم عيــــه الســــلنر أســــامم 
لـــى  ـــرورة حـــل "إســـرائنل" علـــى إنقـــاف الم ـــدوب، مســـاعد وزنـــر الخار نـــم لشـــؤو  دول ال ـــوار، ع

بـت  الحصـول  اإل ارالعيف غنر المبرر ع اه الللس نينن  بدعوى الحلا  على أميها، مذ رًا في هذا 
لإليسا ، والبـدء فـي علعنـل  األساسنمعلى األم  نعتعى فق  بإيهاء ااحعيل واحعرام الحقوك والمبادئ 

 لس نينم القابلم للحناة.عملنم السيم والسعي يحو إلامم الدولم الل
 30/11/2015 ،الخليج، الشارقة
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 وال زيارات للقدس قبل تحريرها… "إسرائيل"مزايدات "التطبيع" مع  نرفضالكنيسة المصرية:  .51
مح  و اات: لالت ال ينسم المصرنم األحد إيها عرفض مزاندات "الع بنح"وال"القدس العربي"  -القاهرة 

بابـا اإلسـ يدرنم وب رنـرك ال ـرازة المرلسـنم، أ   ،م البابا عوا روس النثايي، مؤ دة عدم مقابل"إسرائنل"
 أنثياء زنارعه للعزاء في األيبا إبراهام م را  ال رسي األورشلنمي في القدس.في مسؤول إسرائنلي، 

ولالت ال ينسم في بنا  عحت عيوا  "و ينم ال ينسم المصرنم وهونم الو   واللايعازنـا اإلعيمنـم" إ  
لبابــا لــم نلعــك أ  مســؤول ســواء مــ  ال ايــب اإلســرائنلي أو الللســ نيي أنثيــاء الزنــارة، فــي م ــال هيــا "ا

للمزاندة والع هيات بعرونج ف ـرة الع بنـح"، مشـنرة إلـى أيـه "عـم العيسـنك مـح السـل م الللسـ نينم للـدخول 
 م  دو  عتشنرة إسرائنلنم".

 األحد. مسأوعاد البابا عوا روس النثايي إلى القاهرة،  هر 
ولال بنا  ال ينسم: "مولف زنارة القدس نثابت لم ول  نعغنر، في زنارة للقدس إا مح  موع المصرنن  

ـــداً  ـــد". ن ـــم خاصـــم فـــي الم مـــح المقـــدس لل ينســـم  بن وأ ـــاف: "م ـــرا  ال رســـي األورشـــلنمي لـــه م اي
لى مصر، ونصلي علنه القب نم، وهو الر ل النثايي بعد البابا، و ا  م  الملعرض أ  نتعي ال نثما  إ

وعابح البنا ، "لوا الوصنم ما  البابا، ول   وصنم األيبا أبراهام بت  ندف  في القدس حالت دو  ذلك".
لعقالند ال ينسم ن ب على   ا  هياك داٍع لسلر البابا، وصية ال يازة م  صمنم العمل الرعو ، ووفقاً 

 به إذا لم نقم به".أمام شع البابا أ  نقوم بهذا العمل، ونحسب مقصراً 
بالبابــا، لــال البنــا : "الشــعب القب ــي واٍع بعقالنــد  وحــول إم اينــم ع ــرار زنــارة المســنحنن  للقــدس عتســناً 

ال ينسم ولواينيها، ونعلم أ  رئاسم البابا لل يازة وا ب رعو  ن ب أ  نقوم به، وهذا ا نعيي السـماح 
 هز بذلك اللرصم لزنارة القدس".له بالزنارة، في م ال للعش نك في أ  الشعب سنيع

 30/11/2015 ،القدس العربي، لندن
 
 واإلرهابالتطرف و القضية الفلسطينية يبقي المنطقة تحت وطأة العنف  حلالملك األردني: عدم  .52

ــا  هللا النثــايي أ  الق ــنم الللســ نينم ا زالــت عشــ ل  ــوهر الصــراع فــي  عبــد األرديــي أ ــد الملــك :عم 
م نـــعم العوصـــل إلـــى حـــل عـــادل ودائـــم لهـــا، نل ـــي إلـــى عحقنـــك الســـيم بـــن  الشـــرك األوســـ ، ومـــا لـــ

الللســ نينن  واإلســرائنلنن ، "ســعبقى المي قــم ععــايي مــ  غنــاب األمــ  وااســعقرار، وعــرزح عحــت و ــتة 
 العيف والع رف واإلرهاب الذ  نهدديا  منعا.

رسـم الشـعب الللسـ نيي لحقولـه ، في رسالم و هها إلـى رئـنس الل يـم المعينـم بممااألرديي ولال الملك
غنــر القابلــم للعصــرف فــود  ســنك، "إ  ال هــود المخلصــم والدؤوبــم، العــي عبــذلها ل يــع م المــولرة، ميــذ 
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سيوات  ونلـم،  ـا  لهـا أ بـر األنثـر فـي حشـد الـدعم الـدولي للشـعب الللسـ نيي والق ـنم الللسـ نينم، 
مـــ   لـــم وا ـــ هاد، و ـــذلك المعايـــاة  وعســـلن  ال ـــوء علـــى ح ـــم المتســـاة العـــي نوا ههـــا، ومـــا لحقـــه

"ما يشهده مـ  ايعها ـات واععـداءات إسـرائنلنم مسـعمرة علـى المسـ د أ  وأ د  اإليساينم العي نمر بها".
األلصــى/ الحــرم الشــرنف، ومحــاوات لعغننــر الو ــح القــائم فــي مدنيــم القــدس، عهــدد بإفشــال مســاعي 

ن "، مؤ ــدًا "أ  المقدســات اإلســيمنم والمســنحنم فــي إحنـاء عملنــم الســيم بــن  الللســ نينن  واإلسـرائنلن
القــدس خــ  أحمــر للممل ــم األردينــم الهاشــمنم لــ  نســمح بع ــاوزه، حنــل سيســعمر بالقنــام بمســؤولناعيا 

 الدنينم والعارنخنم ع اه  امل المس د األلصى/الحرم الشرنف بميعهى االعزام وال دنم".
 30/11/2015 ،الدستور، عّمان

 
 اإلنسان تطالب بنظام حماية دولية للشعب الفلسطيني لحقوقردنية الجمعية األ  .53

ــا    البــت ال معنــم األردينــم لحقــوك اإليســا  بعــوفنر ي ــام خــاص للحمانــم الدولنــم  :بعــراو الــم  –عم 
أ  نيعزع حقه في عقرنر المصنر والحرنم والسنادة  إلىللشعب الللس نيي عحت إشراف األمم المعحدة، 

بمياســبم النــوم العــالمي  أمــسفــي بنــا  لهــا  ،ولالــت ال معنــم لقــرارات األمــم المعحــدة. وااســعقيل وفقــاً 
للع ــام  مــح الشــعب الللســ نيي وحقولــه غنــر القابلــم للعصــرف، "عــتعي هــذه المياســبم بعــد أ  عمــادت 
إســرائنل فــي ايعها اعهــا النومنــم لحقــوك الشــعب الللســ نيي، خصوصــًا فــي القــدس المحعلــم والعملنــات 

 ومم لبياء المسعو يات على حساب األرض الللس نينم".المحم
 30/11/2015 ،الرأي، عّمان

 
 هادي ابنيأشرقت قطناني: هي بالنسبة لي مثل  الفلسطينيةوالد  نصر هللا معزيا   .54
و اات: لام األمن  العام لحزب هللا حس  يصرهللا بععزنم والد اللعاة أشرلت ل يايي العي ألدم ال

ات يابلس السابك  رشو  منسن ا على دهسها بسنارعه لرب حا ز حوارة رئنس م لس مسعو ي
 16 رى يصر هللا أ رى اعصاا هاعلنا مح والد أشرلت البالغم م  العمر )أو   يوب شرك يابلس.

ولال يصر هللا لوالد اللعاة إ  "أشرلت  ".اإلسيمنمعاما( وصف خيله أشرلت بـ"شهندة المقاومم 
 هاد "، واعدا إناه بت  نلععح خ ابه المقبل بالحدنل ع  ابيعه أشرلت. ابيي باليسبم لي منثلها منثل

وذ ر والد اللعاة في حدنل إلحدى القيوات العللزنوينم أ  الم المم بنيه وبن  يصر هللا أشعرعه و تيه 
لال خيل ااعصال "إ  عخلنيا  يصر هللاعلقى العبرن ات م   ل الياس دفعم وحدة، مشنرا إلى أ  

 صيعيا وصوميا سيعخلى ع  فلس ن . أشرلت هي شهندة المقاومم اإلسيمنم في لبيا ". ع 
 29/11/2015رأي، اليوم، لندن، 
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 فلسطينيين إلى تركيا يهربالجيش يوقف مركبا   .55

العو نه ع  عولنف دورنم عابعم للقوات البحرنم لنل أول  مدنرنم-أعليت لنادة ال نش اللبيايي : بنروت
مر بًا لبياينًا، على معيه موا   لبيايي   رابلس-مـــسافم منل م   زنرة الــسييي  م  أمس وعلى

فلس نينًا ولبياينًا واحدًا إلى عر نا ب رنقم  11و خر م  العابعنم الللس نينم، أنثياء محاولعهما عهرنب 
الشا ئ،  وأ دت مدنرنم العو نه أيه "أعند المر ب ب منح الذن   ايوا على معيه إلى غنر شرعنم.

 وبوشر العحقنك في المو وع".
 30/11/2015الحياة، لندن، 

 
قامة الدولة الفلسطينية العربيةلجامعة اأمين عام  .56  يطالب بإنهاء االحتالل وا 

يبنل العربي، األمن  العام لل امعم العربنم، بـالقوى واأل ـراف الدولنـم اللاعلـم العمـل  .أهاب د القاهرة:
يهـاء ااحـعيل وفـك  ـدول زميـي على دعم ي ـال الشـعب الللسـ  نيي، وعـوفنر الحمانـم الدولنـم لـه، وا 

، في  لمعه خـيل احعلالنـم ي معهـا ال امعـم العربنـم بمياسـبم النـوم العـالمي للع ـام  مـح محدد مععبراً 
مـــ  أ ـــل عحقنـــك الســـيم والعصـــد  للعيـــف  األ بـــرالشـــعب الللســـ نيي، أ  ااحـــعيل نشـــ ل العحـــد  

وااحع ـاج إلـى مرحلـم  اإلدايـموشدد العربـي علـى  ـرورة اايعقـال مـ  مرحلـم  .والع رف في المي قم
 ال غ  على "إسرائنل".

 30/11/2015 ،الخليج، الشارقة
 
 من اإلرهاب %80البرلمان العربي: حل القضية الفلسطينية يجفف  .57

، إ  29/11لــال أحمــد بــ  محمــد ال ــروا ، رئــنس "البرلمــا  العربــي"، مســاء األحــد : األيا ــول و الــم
مــ  مصــادر القلــك واإلرهــاب فــي مي قــم الشــرك  %80ســن لف  عــاداً  "حــل الق ــنم الللســ نينم حــيً 

وأ ـــاف ال ـــروا ، فـــي بنـــا  أ  "ااحـــعيل، ع ـــاوز  ـــل ااعلالنـــات العـــي ع ـــم   األوســـ ، والعـــالم".
إليســا  معالبــم مــ  نمــارس سناســم الع هنــر العرلــي، ونيعهــك المعاهــدات الدولنــم العــي عحمــي حقــوك ا

وأو ــح أ  "النــوم العــالمي للع ــام  مــح الشــعب الللســ نيي"، الــذ  ألرعــه األمــم  المدينــم والسناســنم".
المعحــدة، ن ــعها أمــام مســاءلم حقنقنــم، لعــدم عحملهــا مســؤولنعها العارنخنــم بعم ــن  الشــعب الللســ نيي 

م حصـول الشـعب الللسـ نيي لـدع ودولنـاً  و الـب البرلمايـات العربنـم بـالعحرك إللنمنـاً  م  إلامـم دولعـه.
 على ااععراف بدولعه، والعمل على أ  ععحمل األمم المعحدة مسئولنعها في عوفنر الحمانم الدولنم له.

 29/11/2015 ،الين أونفلسطين 
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 دولة فلسطينية مستقلة إلقامةالمغرب يجدد دعمه  .58

رنخنــم المشــروعم للشــعب محمــود معــروف:  ــدد المغــرب دعمــه ال امــل والــدائم للحقــوك العا -الربــا  
الللســ نيي، وفــي مقــدمعها الحــك فــي إلامــم دولعــه المســعقلم علــى أرا ــنه المحــررة، وعاصــمعها القــدس 
الشرلنم، دولم لابلم ليسعمرار والحناة، وشهدت عدة مد  مغربنم خيل األنام الما نم، بمياسبم النوم 

بنـر عـ  هـذا الـدعم عرافقـت مـح ارعلـاع العالمي للع ـام  مـح الشـعب الللسـ نيي، يشـا ات م نثلـم للعع
 وعنرة الحملم لمياه م الع بنح بن  المغرب مح الدولم العبرنم.

ولال العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالم إلى رئنس ل يم األمم المعحـدة المعينـم بممارسـم 
 "إسـرائنل"ب عمـاد  ، بسـبالشعب الللسـ نيي لحقولـه غنـر القابلـم للعصـرف، إ  األو ـاع عـزداد علالمـاً 

في سناساعها العدواينـم المميه ـم، ع ـاه الشـعب الللسـ نيي الصـامد، فـي خـرك سـافر للشـرعنم الدولنـم 
لبـار  وأح ام القايو  الدولي اإليسـايي، وذلـك بهـدف عقـونض ال هـود الدولنـم لعحرنـك عملنـم السـيم، وا 

 عادل وشامل ودائم في المي قم. حل الدولعن  الذ  ألره الم عمح الدولي، بغنم العوصل إلى سيم
وعبــر ملــك المغــرب عــ  اســعي ار بــيده ايعهــاك حرمــم المســ د األلصــى، والعيــف الــذ  نععــرض لــه 
المصــلو  داخــل الحــرم القدســي مــ   ــرف  ماعــات نهودنــم مع رفــم، وال ــرائم اإلرهابنــم العــي نرع بهــا 

عصـل فـي بعــض األحنـا  إلـى  ــرائم  المع رفـو  اإلسـرائنلنو  فـي حــك المـوا ين  الللسـ نينن ، والعــي
وأشــار الملــك محمــد الســادس بــت  الملاو ــات هــي   ــد اإليســاينم، عحــت حمانــم القــوات اإلســرائنلنم.

 السبنل الوحند إللرار سيم عادل ودائم في مي قم الشرك األوس .
 30/11/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 وثائقي يقرأ في العالقات اإلماراتية اإلسرائيلية .59

ــ بعيــوا  "الملــف األســود" لــال إيــه  مصــوراً  أيــعج فرنــك شــبابي عربــي مق عــاً : هيــاء ال حلــوت -ا  عم 
ويشــر المق ــح فرنــك "علســ وب"، وهــو  "ن شــف حقــائك عــ  العيلــات الســرنم بــن  إســرائنل واإلمــارات".

ض واإلمـارات، ونــرف "إسـرائنل"الععـاو  بـن   فرنـك شـبابي ياشـ  علـى موالـح العواصـل اا عمـاعي  ـد  
 شـف هونعـه ألسـباب  " راف ـاً 21الع بنح مح ااحعيل، وفك ما لال أحد العاملو  في اللرنـك لــ"عربي

وبحســـب "علســـ وب"، فـــإ  دولـــم اإلمـــارات أصـــبحت واحـــدة مـــ  أهـــم ميـــا ك العملنـــات األمينـــم  أمينـــم.
 في المي قم العربنم. "إسرائنلـ"وااسعخبارنم والع ارنم ل

 –مي ومــــم الععــــاو  األميــــي وااســــعخبار  والع ــــار ، اإلمــــاراعي ون شــــف اللنــــدنو عــــ  حقــــائك مــــ  
 لعقارنر رسمنم بحسب اللرنك الذ  رفض ال شف ع  هونعه. اإلسرائنلي وفقاً 
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 م  اإلسرائنلنن  الذن  نععاملو  مح اإلمارات وميهم: وذ ر اللندنو عدداً 
ح الموسـاد اإلسـرائنلي، ونعمـل اآل  مـ عامـاً  35. دنلند مندا : وهو مسعشار يعيناهو السابك، وعمـل لمـدة 1

 بن  ال ايبن  ميذ سيوات. أميناً  مح اإلمارات ع   رنك شر م "دنلند مندا  برو  عس"، ون ر  ععاوياً 
"، عم ـ  عـام ADS. ر ل األعمال  في لؤمي: وهو مدنر سابك ألي مم الـدفاع ال ـو  اإلسـرائنلي "2

ارات. وعسعخدم اإلمارات ال ائرات للقنـام بعملنـات م  عتمن  عقد لبنح  ائرات بدو   نار لإلم 2012
 خارج ميا قها منثل لنبنا والع سس على موا ينها.

. ر ل األعمـال والمسـؤول األميـي السـابك مـآعي  وخـابي: وهـو أول ر ـل أعمـال إسـرائنلي نـي ح فـي عنثبنـت 3
 .2005م  العام  ألدامه في السوك األميي اإلماراعي، وفاز بسلسلم عقود مح ح ومم أبو  بي بدءا
: إ  "أمــ  لــائيً  "إسرائنلـ"وذ ــر "علســ وب" عقــد اإلمــارات مــح شــر م "إنــه  ــي عــي" األمينــم المملو ــم لــ

ملنو   816اإلمارات رهنيم بتند  اإلسرائنلنم، حنل إ  العقد "لعتمن  حمانم مرافك اليل  والغاز مقابل 
م  يوعها على مسعوى العـالم فـي أبـو  بـي  دوار، والذ  نشمل أن ا إلامم شب م مرالبم مدينم فرندة

 وبالعالي أصبح  ل شخص خا ح للرلابم م  لح م مغادرعه باب ميزله حعى عودعه إلنه".
 29/11/2015 ،"21موقع "عربي 

 
 محلل سياسي: "إسرائيل" ستستبيح األجواء السورية بعد التحالف مع روسيا .61

يا  أبو عـامر أ  سـماح دولـم ااحـعيل لل نـرا  رأى الخبنر والمخعص في الشت  اإلسرائنلي عد :غزة
"مؤشـــر خ نـــر، وعبـــل إســـرائنلي فـــي األ ـــواء  مالروســي اســـعخدام أ وائهـــا لعيلنـــذ " لعـــات" فـــي ســورن

فـي حـدنل خـاص لــ"لدس بـرس"  ،ور ـح أبـو عـامر السورنم، وبدانم عحالف إللنمـي  دنـد  ـد عر نـا".
ن  عـــل أبنـــب وموســـ و" فـــي مو ـــوع ســـماح ، و ـــود عيســـنك عســـ ر  "عـــال  المســـعوى بـــ29/11األحـــد 

وللــت عــامر  ".ال نــرا  الروســي المــرور فــي األ ــواء اإلســرائنلنم، مؤ ــدًا: "وهــذا العيســنك لــم نعــد ســراً 
الي ر إلى "عش نل غرفم عملنات مشعر م" بن  ال ايبن  اإلسـرائنلي والروسـي، لعيسـنك  لعـات  نـرا  

 ".مح ال نرا  الروسي لإلسرائنلي العحلنك فوك سورناألخنر في األ واء السورنم، "بما في ذلك سما
وأ ــد المحلــل السناســي الللســ نيي "العيســنك الروســي اإلســرائنلي ســبك األزمــم العر نــم الروســنم األخنــرة 
بسيوات، واإلسرائنلنو  أعليوا مسبقًا عـ  ذلـك"، مسـعدر ًا: "ل ـ  اإلعـي  اإلسـرائنلي نـوم أمـس السـبت 

الروسي دخول أ وائها، نع ي رسائل سلبنم لألعراك علند بإم اينم عشـ نل  أ  إسرائنل سمحت لل نرا 
  األعراك في هذه المرحلم بعد األزمم العر نم الروسنم األخنرة". عحالف إللنمي  د  
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وعابح "اإلسرائنلنو  حرنصو   ل الحرص على أ  ن ويوا اعبن  أساسن  في السـاحم السـورنم اآل ، 
م لألمرن ا  بت  اإلسرائنلنن  لد ن رو  عحاللات مح خصـومهم فـي السـاحم وهذا لد نرسل رسائل سلبن

 السورنم".
 29/11/2015، قدس برس

 
 رئيسة البرازيل: انعدام حل سلمي للقضية الفلسطينية يشكل تهديدَا للسالم واالمن .61

س نينم و اات": أ دت رئنسم البرازنل دنلما روسنف، أ  ايعدام حل سلمي للق نم الللال" -ينونورك
نش ل عهدندَا للسيم واام ، ولذلك يح  بحا م الى خ وات ملموسم لعحقنك حل الدولعن  على 

واعربت روسنف في رسالم و هعها إلى األمن  العام لألمم  اللور، وو ح حد للموا هات والعيف.
ل امل المعحدة با   ي مو  بمياسبم النوم العالمي للع ام  مح الشعب الللس نيي ع  ع اميها ا

 مح حك عقرنر المصنر للشعب الللس نيي.
، ا عزال ملعزمم مح الامم 2010ولالت: "إ  البرازنل العي اععرفت بصورة رسمنم بدولم فلس ن  عام 

دولم فلس نينم مسعقلم، لابلم للحناة العصادنا ومعواصلم  غرافنًا، مح القدس الشرلنم عاصمم لها، 
ب مح اسرائنل، على لاعدة الحدود المععرف بها دولنًا عام وا  ععنش بسيم وام   يبًا الى  ي

 ، وفك القايو  الدولي ومح اساس القرارات الصادرة ع  اامم المعحدة".1967
وأ افت: ععابح البرازنل بقلك عصاعد مو م العيف  د المدينن  الللس نينن  وااسرائنلنن ، وعصاعد 

ات المسعوحاة م  ال راهنم والع رف الدنيي، والعي البياء ااسعن ايي غنر الشرعي، و ذلك اله م
 عععبر العائك الرئنسي في و ه العوصل لحل الامم الدولعن ، وسيم دائم في المي قم".

وا دت روسنف  رورة عودة ال ايبن  للملاو ات بينم صافنم على لاعدة المبادئ والقرارات العي 
واخععمت رئنسم البرازنل رسالعها  دة ذات الصلم.الرها القايو  الدولي والصادرة ع  اامم المعح

بالقول: "سعسعمر البرازنل في دعم ال هود الرامنم الى الامم سيم عادل ودائم في فلس ن  على 
 لاعدة حل الدولعن ، وحك عقرنر المصنر غنر القابل للعصرف للشعب الللس نيي.

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 في دعم جهود بناء الدولة الفلسطينية المستقلة استمرارهااليابان تؤكد  .62

، إ  بيده مسعمرة في دعمها أمسوزنر خار نم النابا  فومنو  نشندا، ": لال و ااتال" -ينونورك
ل هود "بياء دولم فلس نينم مسعقلم لابلم للحناة في المسعقبل، واعزال عدعو إسرائنل لع مند 

نشندا في عصرنح صحافي صدر ع  ممنثلنم النابا  لدى وأ اف الوزنر   ااسعن ا  بش ل  امل".
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، أ  بيده أ لقت لععزنز أمسدولم فلس ن ، لمياسبم النوم الدولي للع ام  مح الشعب الللس نيي، 
هذه ال هود "مؤعمر الععاو  بن  دول شرك  سنا م  أ ل العيمنم الللس نينم )سنباد(، ليسعلادة م  

 صادنم في دول شرك  سنا".المعرفم والخبرة للعيمنم االع
وشد د على أ  بيده سعبقى عساهم بلاعلنم في  ل م  ال ايبن  السناسي واالعصاد ، لدعم العقدم 
في عملنم السيم، بالععاو  مح الم عمح الدولي، معربا ع  أمله "بعحقنك السيم في الشرك األوس ، 

سرائنل أ  ععع  انشا في أم  وسيم".حنل ععم   الدولم الللس نينم المسعقلم وا 
ولال  نشندا إ  بيده "ععلهم َعَ لُّح  الللس نينن  لبياء دولعهم، وعدعم حل الدولعن  م  خيل 
عادة النثقم المعبادلم،  الملاو ات"، مشددا على  رورة أ  نعمل ال رفن  سرنعًا على حل الق نم وا 

 ي المي قم أ مح وفي القدس".وذلك "لو ح حد لسلسلم ال راهنم السائدة، والبحل ع  ايلراج ف
ويوه إلى "أ  أيش م ااسعن ا  اإلسرائنلنم عش ل ايعها ا للقايو  الدولي، وعؤد  إلى ععمنك 

 الموا هم. وا زالت النابا  عدعو إسرائنل م رارًا لع مند ااسعن ا  بش ل  امل".
لعيمنم االعصادنم واا عماعنم وأ اف الوزنر النابايي: باإل افم إلى ال هود السناسنم الراهيم، فإ  ا

في فلس ن  م لوبم أ نثر م  أ  ولت م ى للخروج م  المتزك الحالي، مؤ دا الحا م الماسم 
 ل هود سلسم م  الم عمح الدولي، لدعم عيمنم وعسرنح إعادة إعمار ل اع غزة. 

 30/11/2015األيام، رام هللا، 
 
 في ألمانيا وتنزانيا إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني .63

ونوم  27سلارة فلس ن  في الماينا ذ رى اعي  ااسعقيل الللس نيي الـ  أحنتو اات": ال" - برلن 
الع ام  العالمي مح الشعب الللس نيي، وذلك خيل حلل اسعقبال دعت إلنه في مقر السلارة في 

 برلن .
 باإل افمخصنات السناسنم االماينم، ح ر الحلل ممنثلو  ع  الح ومم والبرلما  وااحزاب والش

الى ممنثلن  ع  مؤسسات الم عمح المديي االماينم الصدنقم لللس ن ،  ما ح ره العدند م  
السلراء العرب واا ايب المععمدن  وحشد  بنر م  الشخصنات ممنثلم لل النات وااعحادات 

 وال معنات الللس نينم والعربنم.
اك خلود دعنبس، في  لمعها، الش ر للح ومم االماينم على دعمها وو هت السلنرة الللس نينم هي

المعواصل لللس ن ،  ما عو هت بالحدنل الى السلراء الحا رن ، لائلم "إ   منح دول العالم عحعلل 
بنومها الو يي بالش ل العقلند  ااحعلالي ل   فلس ن  لها  ابح خاص، حنل ايها ما زالت عرزح 

 نعايي م  هذا ااحعيل بش ل نومي". الللس نييلعالم وا  الشعب عحت  خر احعيل في ا
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 ما ع رلت ب لمعها الى ااو اع المتساونم الراهيم  راء ااحعيل ااسرائنلي م  اعدامات منداينم 
 وسقو   اف ال رحى وهدم الميازل ومواصلم ااسعن ا .

م  خيل رسائل لصنرة عع س و ا  هياك مشار م فاعلم للشباب الللس نيي في الحلل وذلك 
 معاياعهم عحت ااحعيل وع لعاعهم الى المسعقبل.

وفي دار السيم أحنت سلارة دولم فلس ن  في عيزاينا، بالععاو  مح م عب ملو نم األمم المعحدة في 
دار السيم المس، النوم العالمي للع ام  مح الشعب الللس نيي، وذلك في المعهد الدبلوماسي 

 في العاصمم دار السيم.العيزايي 
أ د مدنر الشرك األوس  لدى وزارة الخار نم العيزاينم عبد هللا  نماا على مولف عيزاينا النثابت في و 

لامم الدولم الللس نينم، وأشار الى  دعم ي ال الشعب الللس نيي المشروع إليهاء ااحعيل، وا 
 لعيزاينم بالقنادة الللس نينم.العيلات العارنخنم العي  ايت وما زالت عرب  القنادة ا

وع رك لنو إلى خ اب األمن  العام لألمم المعحدة الذ  أ د على القرارات الشرعنم الدولنم العي عدعم 
 حك الشعب الللس نيي بالحرنم وااسعقيل.

ووصف اشوا ااحعيل اإلسرائنلي لألرض الللس نينم بتيه أ ول احعيل في العارنخ، ولال "   
الشعب الللس نيي"، وأ اف إ  عيزاينا ودول شرك إفرنقنا عقف  منعا مح حقوك  معاياةإليهاء األوا  

لامم الدولم الللس نينم.  الشعب الللس نيي إليهاء ااحعيل وا 
 30/11/2015األيام، رام هللا، 

 
 تعرض تحقيقا  استقصائيا  مصورا  يالحق "سويديين في غزة" القناة السويدية األولى .64

( أخنرًا عحقنقًا 1عر ت القياة السوندنم األولى )أس في عي : ف ر نعقوب -وم ) السوند ( اوللسعر 
لألفيم والبرامج  "ان ا"، م  إيعاج شر م "اسعقصائنًا مصورًا بعيوا  "سوندنو  محع زو  في غزة

. أي ز العحقنك مهيد صيحات وأيدرناس سعو هولمالعللزنوينم ومقرها في العاصمم السوندنم 
عداد حيا فرنك ولونس لويدمارك وعصونر سعنلا   رو سن ، ع  سنيارنو انرنك سيدبار ، بحل وا 

 بولهن  وغوسعاف أوغرسعرايد وحسن   ابر.
موا   سوند  م  أصول فلس نينم احع زوا في ل اع غزة إبا   300 حوالينعياول العحقنك ح انات 

وا   اء دمونًا بهدف ال غ  على الرأ  ، و هر  نف أ  هذا العد2014الحرب اإلسرائنلنم صنف 
 العام وعو نهه  د حر م "حماس" العي عسن ر على الق اع.

في أنام الحرب األولى يسقت األمم المعحدة مح القيصلنم السوندنم في القدس إل يء عدد  بنر م  
فيدك الموا ين  مم  نحملو  ال يسنم السوندنم، ف لبت ميهم الع مح م   ل أيحاء الق اع في 
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سرائنل،  فلس ن  الوالح في للب مدنيم غزة، وم  هياك يقلعهم عبر معبر إنرنز الواصل بن  الق اع وا 
 وميه إلى األرد .

 30/11/2015الحياة، لندن، 
 
 موازنة األردن وبرنامج صندوق النقد .65

 11.9ار )ملنو  دني 8,496البالغم يحو  2016بعد إلرار الح ومم األردينم موازيم عام : عديا   رنمم
ملنو  دنيار، لال رئنس الوزراء عبد هللا اليسور "لو لم ن    915بلنو  دوار( وعحمل ع ز نقد ر بـ 

 هياك فوائد للدن  ببلنو  دنيار خيل العام المقبل، ل ا  هياك فائض في الموازيم".
اض محلنًا ونش و األرد  م  ارعلاع مسعوى مدنوينعه العامم بعدما ا  ر إلى العوسح في االعر 

وخار نًا لعغ نم يلقاعه المعزاندة، خصوصًا في السيوات األخنرة يعن م األعباء العي عحملها وا نزال 
نعحملها االعصاد الو يي م  العداعنات السلبنم للبنئم اإلللنمنم الصعبم وع ور الصراعات الدائرة في 

 ئن .سورنم والعراك، إ افم إلى الع النف الباه م اسع افم الي 
ملنويًا لعغ نم فوائد الَدن   885بلنو  دنيار ميها  1.1في العام الما ي بلغت خدمم الَدن  العام 

ملنو  دنيار فوائد للَدن  الخار ي، وه ذا نبرز اللارك ال بنر بنيهما.  215الداخلي، في مقابل فق  
مصادر العمونل المعاحم، فقد  وزارة المال إلدارة الَدن  العام، عهدف إلى عيونح اسعراعن نموبما ا  

لررت الح ومم العوسح في االعراض م  الخارج وااسعلادة م  شرو ه المنسرة ل هم   ال 
ااسعحقاك وأسعار اللوائد الميخل م، ف ًي ع  عخلنف ال غ  ع  السوك المحلنم وعدم ميافسم 

 الق اع الخاص على سنولم ال هاز المصرفي.
 22.1إلى  %7.6على رغم ارعلاعه يهانم  ب )أغس س( الما ي بيسبم  وايخل ت  للم خدمم الَدن 

، أ  بمدة نثماينم أشهر، وأ هرت 2014بلنو  دنيار بيهانم عام  20.5بلنو  دنيار مقاريم بـ 
بلنو  للَدن   9.53بلنو  دنيار للَدن  الداخلي، ويحو  12.57إحصاءات وزارة المال عوزنعه بن  

 بلنو  دنيار  ما ورد في موازيم الدولم. 23.9، لنصل إلى 2016ه عام الخار ي، وسنسعمر ارعلاع
، بقدرة 2016وأشاد زنر المال أمنم  ولا ، الذ  أيهى وانعه م لح الشهر ال ار  بإلرار موازيم عام 

األرد  "على خدمم مدنوينعه رغم العحدنات العي نوا هها". وفي ولت سمح اليسور "نثياء بت  األرد  
الح ومم  أ ععلقى المساعدات الخلن نم في العالمن  العربي واإلسيمي"، أشار إلى  أف ل دولم

ملنويًا  520، ويحو 2014ملنو  دنيار عام  456أيلقت م  الصيدوك الخلن ي للعيمنم ما نزند على 
، ومح 2017ملنو  في  400، ويحو 2016ملنو  دنيار عام  460هذه السيم، ونقدر اإليلاك بيحو 
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لبريامج ع و  الح ومم ي حت في عيلنذ الميحم الخلن نم عمامًا وفي الموعد المحدد وم  دو  يهانم ا
 أ  عتخنر.

أما وزنر المال ال دند عمر ملحس فقد بدأ وانعه بمحادنثات أ راها فرنك نقوده محاف  البيك المر ز  
 3مالنم، واسعمرت م  زناد فرنز مح صيدوك اليقد الدولي في عم ا  حول بريامج  دند للمساعدات ال

 ال ار ، م  دو  العوصل إلى اعلاك يهائي. 17إلى 
بلنو  دوار، ونسعهدف خلض  2.1ون مح األرد  إلى ااعلاك مح الصيدوك على لروض عصل إلى 

ع ز الموازيم العامم للدولم ودعم عدد م  الق اعات اسنما ال هرباء والماء وعيلنذ مشارنح ملحم، 
( وأ  نوا ب المرحلم األولى م  2018-2016ج القروض خيل نثيل سيوات )على ا  نيلذ بريام

 "، وهي المدة ذاعها لبريامج القروض.2025البريامج العيلنذ  لونثنقم "رؤنم األرد  
( وعلى نثيل مراحل، ولد أ لقت وزارة العخ ن  2025-2016والونثنقم عغ ي فعرة عشر سيوات )
لم األولى العي عع س أولونات الم عمعات المحلنم وحا ات والععاو  الدولي  لنم إعداد المرح

الموا ين ، وعع م  سناسات وعشرنعات وا  راءات وبرامج ومشارنح وا حم ومحددة المعالم وفعرة 
العيلنذ الزميي، ونعم و ح هذه البرامج ب رنقم عشار نم مح اللعالنات االعصادنم  افم بن  الدولم 

 والق اع الخاص.
نند صيدوك اليقد دعم الدولم للق اع الخاص مح إصيحات لرفح اليمو، أشار بو وح وعلى رغم عت

إلى ا  عحقنك الموازيم الم لوبم نع لب "إ راء إصيحات هن لنم ععمل على خلك و ائف ورفح 
 معدات اليمو، مح مواصلم عصونب أو اع المالنم العامم لخلض الَدن  إلى مسعونات أ نثر  مايًا".

بعنثم الصيدوك في األرد   رنسعنيا  وسعنال م  ارعلاع يسبم مدنوينم الممل م إلى  وش ت رئنسم
، وعولعت ا  نهب  اليمو 2011عام  %71م  الياعج المحلي بيهانم العام الحالي، في مقابل  90%

، عازنم هذا العرا ح إلى %2.5لعصل إلى  %2.9االعصاد  دو  اليسبم المقدرة سابقًا والبالغم 
لعصاد األرديي م  عداعنات ال روف اإلللنمنم المحن م والصعبم، وزنادة إعداد الي ئن  ع رر اا
 السورنن .

وبما ا  ح م المساعدة العي سنقدمها الصيدوك إلى األرد  لم نع ح بعد، و ذلك بريامج العيلنذ، 
إلعي  يعائج  2016ر( سعقوم بعنثعه بزنارة نثاينم للممل م، بيهانم  ايو  النثايي )نيانر( أو شبا  )فبران

 المحادنثات.
بلنو   6.34ولعل مش لم الدعم الذ  عععمده الممل م خصوصًا لل هرباء، ساهمت بعرا م الخسائر إلى 

دوار، ون الب الصيدوك بإلغاء هذا الدعم، ول   الح ومم األردينم أشارت إلى ا  هذه المش لم على 
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لغاز، واععماد معادلم عسعهدف الوصول إلى مرحلم  رنك الحل بعد ايخلاض فاعورة واردات اليل  وا
 الععادل بن   للم اإليعاج وسعر البنح.

 8.2وعبقى أزمم الي ئن  السورنن  العي ن الب األرد  الم عمح الدولي بعغ نم  للم خ م لحلها عبلغ 
ع  بلنو  دوار للسيوات النثيل المقبلم، وهو نش و م  عبا ؤ بل عخلف بعض ال هات المايحم 

 المساهمم في حل هذه المش لم.
وا بد أخنرًا م  اإلشارة إلى عيصر إن ابي نععلك بيمو احعنا ات األرد  م  العميت األ يبنم 

بلنو   15.11خيل األشهر العسعم األولى م  العام الحالي إلى  %7.2والعي ارعلعت لنمعها بيسبم 
معح بها االعصاد األرديي، أليها عغ ي حا م دوار، وهي ععبر ع  مقناس الميءة المالنم العي نع

الممل م م  الواردات للعرة عع اوز سبعم أشهر، ولد ساهم بهذا اليمو ايخلاض فاعورة ال الم بيــسبم 
 خيل نثماينم أشهر، يعن م اايخلاض ال بنر ألسعار اليل  العالمنم. 48%
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 لغسا  شرب
ال نار العر ي الذ  أسق  المقاعلم الروسنم بصاروخ أمنر ي أصاب أن ًا ر لن .  رح هنبم 

 القنصر. واسعدرج السل ا  إلى مبارزة ا نم    سبها على الحلبم السورنم الملعهبم.
هنبم القنصر أهم م  صوارنخ "ال نش األحمر" وأسعار الغاز. وفيدنمنر بوعن  مشروع هنبم لبل ا  

ا  مشروع  خر. اوفدعه المؤسسم العس رنم واامينم الى ال رملن  حامًي مشروع نثتر م  الذن  ن و  
رلصوا فوك الر ام السوفناعي. ععبت م  اذال روسنا وأسلحعها م  العراك الى نوغوسيفنا ووصوًا 

رعه وصورة الى لنبنا. لهذا نعصرف بوعن   المي م.  لما علقى  ربم نرد بتلوى ميها. ندافح ع  صو 
 بيده.

صورة السل ا  أهم م  عائدات السناحم وشر ات اإليشاءات. حمل هو اآلخر مشروع نثتر م  عر نا 
المهمشم او العابعم. غن ر ر ب  نب اردوغا  مسار بيده. ادخلها ياد  العشرن  وأع ى لصوعها 

 شرعنم بوعن . و يهما ن ره  يبرة أعلى في مخا بم أهل اإلللنم والعالم. شرعنعه الشعبنم  املم عماماً 
المعار م ونععبرها خائيم. عامل اردوغا  رفنقه اللدود فعح هللا غول   ما عامل بوعن  البارويات 

 الذن  حاولوا ح ز مقاعد إلزامنم في عهده. و يهما ن ره الصحافم الحرة ونبرع في عرون ها.
محمد اللاعح. هذا ورنل ب رس األ بر.  ما أصعب هذه المبارزة. هذا حلند إنلا  الرهنب وذاك حلند

وذاك ورنل سلنما  القايويي. خرج األول م  عباءة نور  أيدروبوف وخرج النثايي م  عباءة ي م 
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الدن  أرب ا .ُ صيح األول في مخعبرات الـ " ي  ي بي".ُ صيح النثايي في مدرسم في اس يبول 
لقاء خصم ه ار ًا. والنثايي نحب  رة القدم وهز  اي بت ال نثنر م  الدعاة. األول نحب ال ودو وا 

شباك اآلخرن . األول  اسوس وأسعاذ في إخلاء مشاعره ويواناه. والنثايي خ نب أسعاذ في ف ح 
 مشاعره.

مبارزة بن  بلدن   رنحن  ا نسعنق  العارنخ إا لنس ب ملحًا في  روحهما. وبن  اإلمبرا ورنعن  
هرامات م  ال نثل. مي ما  عيندا  السابقعن  خمسم لرو  م  الموا هات وانثيع ا عشر حربًا وا 

 وم روحا  على خ  العماس العارنخي بن  روسنا األرنثوذ سنم وعر نا العنثماينم.
نقل ب المي م األول صلحات العارنخ ونر ح يالمًا. عآمر العالم على اإلمبرا ورنم الروسنم. لل م 

ر الخرن م السوفناعنم. فر ت ميها دول وشعوب. أ رافها ول  ح األوصال. ايعهى القر  الما ي بعل ن
  ا  العقاب مرنرًا.

العنثماينم معرامنم األ راف. عوا ت  اإلمبرا ورنمنقل ب المي م النثايي العارنخ ونر ح غا بًا.  ايت 
ال نثنرو   دها.  ايت القرم في عهدة إس يبول. و ا  البحر األسود بحنرة عنثماينم. وذات نوم 

ع نمم  واهرها اسعر اء السل ا . ل   العالم عوا ت  د الدولم العنثماينم. وأ نثر لد مت  اعرن  ال
ال عيات غدرًا  اءعها م  روسنا. في بدانات القر  الما ي سم نت عر نا "الر ل المرنض". وبعد 

 الحرب العالمنم األولى ُلدمت  ولنمم إلشباع شراهم الميعصرن .
ى ر ب  نب أردوغا  في نلعحك المسعشارو  بزو اعهم ونعر و   الرئنس وحندًا مح اللنل. نعمش 

القصر الشاسح. هذا العالم  الم. لماذا نحك  لروسنا البعندة أ  ععدخ ل في سورنم وا نحك  لعر نا 
ل فنها؟ ولماذا نحك  لل نش الروسي أ  نعدخ ل في  ور نا وأوسنعنا وأو راينا وا  الم اورة أ  ععدخ 

ل  في حلب؟ ولماذا نحك  لبوعن  أ  ندافح ع  األللنات الروسنم واليا قن  بلغعه نحك لعر نا أ  ععدخ 
وا نحك  ألردوغا  أ  ندافح ع  العر ما ؟ لماذا نحك  لموس و إيقاذ الي ام السور  وا نحك  أليقرة 

 دعم المعار ن  له؟
م  هذا بعض المعارك نتعي في عولنت خا ئ. لنت ال نار العر ي أخ ت الهدف.  ا  أعلاه 

اامعحا . هذه المبارزة مخعللم ع  المبارزة مح رئنس سورنم. ورئنس وزراء إسرائنل. إيها محلوفم 
بالعوالب الوخنمم. حلف الياعو غنر راغب في موا هم مح "بوعن  الرهنب". وسند البنت األبنض 

 غسل ندنه با رًا م  سورنم وأهوالها.
يه لنت ال نار أخ ت الهدف.  ا  أعلاه م  الق ول إيه حزن  وا نرند ال يك بن  أيقرة وموس و. وا 

ر ما حدل. لبل نومن  حذ ر المي م الروسي م  اللعب باليار. نثم ا عشف أ   نعميى أا  نع ر 



 
 
 
 

 

 42 ص                                              3768 العدد:        30/11/2015 إلثنينا التاريخ: 
  

عصرنحه صب  الزنت على يار غ ب القنصر الذ  أمر  ائراعه بعدمنر "المي قم اآلميم" العي  ا  
 أردوغا  نحلم بإيشائها.

مح إسقا  ال ائرة الروسنم  تيه فرصم. ألر  إ راءات عقابنم  د عر نا وأرسل زهرة  ععامل بوعن 
عرسايعه الصاروخنم لعراب  في الساحل السور . م  ن م  أا  نرد  القنصر على "ال عيم في 
ال هر"؟ وماذا لو أسق ت الصوارنخ الروسنم غدًا  ائرة عر نم في مي قم الحدود مح سورنم أو 

ا سنقول أردوغا  عيدها لألعراك الذن  ايعخبوه ألسباب  نثنرة بنيها أيه عالي اليبرة ونع ر أ لربها؟ وماذ
 على ال بار؟

في أسوأ مياخ بن  أيقرة وموس و ععقد لمم المياخ النوم في بارنس. المي ما  حا را . سنسعرك  ل 
إا إذا عخ ى مشاعر  ميهما الي ر إلى اآلخر.  يهما نلعب باليار. ل  نسعقبل القنصر السل ا 

اليدم إلى ذل  ااععذار. صع د اللرنقا  عملنات ال رب عحت الحزام. للق اء في بارنس نثم  ا بد أ  
ندفعه أردوغا . إذا ععذ ر اللقاء سعع اعف ح و  بشار األسد في عمدند إلامعه. ا نملك أردوغا  

ح أوراله. نخ    ل عابم مذ راعه وعرؤس ياد حلنلًا راغبًا في ز ر سند ال رملن . باراك أوباما بدأ ب م
يوعًا م  الععب. سنقرأ سؤاًا صعبًا "لماذا  أصدلائهل رة السلم. سنقرأ الرئنس العر ي في عنو  

  عيت القنصر؟".
 30/11/2015الحياة، لندن، 

 
 واإلسرائيلية أمام االنتفاضة الفلسطينيةالخيارات  .67

 عديا  أبو عامر
علا م م  ع ورات معيحقم على الصعند المندايي، عبدو الموالف السناسنم في ذروة ما عشهده ااي

المحن م بها بحا م ل نثنر م  العو نح والقراءة، رغم أ   نثنرا م  الغموض السناسي للقوى 
 واأل راف ذات العيلم باايعلا م مقصود ومو ه، ولنس علونا بال رورة.

 
 تردد السلطة الفلسطينية

لرسمي للسل م الللس نينم م  أحدال اايعلا م حالم م  العردد وعدم الحسم، عغلب على المولف ا
ونم   ميح م ذلك بصورة عملنم عبر سلسلم م  المع نات، لعل أهمها عدم إ يك مسمى 
"ايعلا م" على األحدال الدائرة في ال لم الغربنم والقدس ميذ أ نثر م  شهرن ، واا علاء بملردات 

  ات، وموا هات"."هبم شعبنم، واحع ا
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ربما ا علعقر السل م لمزند م  النثراء اللغو  الذ  نؤهلها أل  ع لك اسم اايعلا م على الموا هات 
الدائرة بن  الللس نينن  واإلسرائنلنن ، ل يها ععلم نقنيا أ  اععمادها هذه ال لمم نعيي أ  هياك عبعات 

لذلك فهي ع علي بعلك الملردات العي عهو   سناسنم، ربما ا ع نقها، أو م  األساس ا عرندها، و 
  نثنرا م   بنعم األحدال وم رناعها، ولعلها بذلك عرند أ  عحل  ليلسها خ  الر عم مح اإلسرائنلنن .

المنثنر في المولف الرسمي للسل م الللس نينم أيها لم عصدر أ  إدايم للعملنات الللس نينم  د 
لم م  لبل الشارع الللس نيي واللصائل السناسنم لهذه اإلسرائنلنن  في  ل حالم العبيي ال ام

اله مات، ولذلك لد نصعب على السل م أ  عخرج بمولف يشاز ميها، مما نحعم علنها الصمت، ا 
عبينا وا اسعي ارا، وهي بذلك اخعارت أ عف اإلنما ، خشنم م  اعهام إسرائنل لها بدعم العملنات، 

 م  هذه ااعهامات اإلسرائنلنم في اآلويم األخنرة. وعش نعها، رغم أ  السل م لم عسلم
في الولت ذاعه، فإ  العيسنك األميي بن  األ هزة األمينم الللس نينم وي نرعها اإلسرائنلنم ن ر  على 
صابم اآلاف، وهو أمر  لدم وساك، حعى في ذروة اايعلا م والحرب، وارعقاء أ نثر م  مئم شهند وا 

نومنا، بنيما علعزم السل م الللس نينم الصمت إزاءه، عمي  ما نبدو بقاعدة عععرف به إسرائنل وععليه 
أ  "الس وت عيمم الر ا"، وهو أمر نحمل في  ناعه عو ها رسمنا فلس نينا بعدم الذهاب إلى 

بقاء األمور في  ور العملنات اللردنم م  ال ع  والدعس.  العملنات المسلحم، وا 
نم ربما نحمل في نثياناه عيال ا إزاء ععاملها مح اايعلا م صحنح أ  مولف السل م الللس ني

ال ارنم، ل يه أمر  بنعي لم  نعرف موالف سابقم لها م  أسالنب وأدوات ال لاح  د إسرائنل، 
فالسل م في األسابنح األولى م  اايعلا م ربما اسع اعت وللها، بلعل أيها  ايت أحدانثا معلرلم، 

ع   عرند وللها، لعلها ع و  أداة  غ  على إسرائنل إلبداء حلحلم في  وعملنات معباعدة، ل يها لم
مواللها السناسنم العلاو نم، ومحاولم إرسال رسائل للم عمح الدولي بت  اايشغال ع  الق نم 

 الللس نينم بمللات إللنمنم نعيي اشععال المندا  في األرا ي الللس نينم.
لعني إسرائنلنا  23ا على اايعلا م، وسقو  أ نثر م  في حن  أيه بعد مرور أ نثر م  سعن  نوم

صابم المئات، وعدم حصول عغننر  وهر  في المولف اإلسرائنلي م  عملنم العسونم، واسعمرار  وا 
القوى الع مى في العالم بإدارة ال هر للملف الللس نيي بسبب حصول مسع دات  ارئم في سنياء 

للس نينم للحدنل في بعض اا عماعات المغلقم ع  وبارنس، دفح بعض األوسا  في السل م ال
بحل خنار ولف اايعلا م، ومحاولم إ راء ايسحاب عدرن ي ميها، ل   الولت  ما نبدو فات على 

 هذا العو ه، وباعت السل م غنر لادرة على وللها، رغم رغبعها في ذلك.
باسع اععها ولف اايعلا م في  المستلم لنست أح نم في  وهرها، ل   السل م الللس نينم النوم  ا 

عرند وللها ل يها ا عسع نح، ما  -أو بعض أ رافها-بداناعها األولى ل يها لم ع   عرند، والنوم  تيها 
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نعيي أ  الهدف األساسي م  عسهنل ايداع اايعلا م، وحدول الموا هات النومنم في ال لم 
حرنك" ع لم الملاو ات م   دند، ولنست الغربنم، عمنثل في أ  ع و  هذه اايعلا م مقدمم لـ"ع

 عهدا  دندا لـ"عحرنر" ما عبقى م  األرا ي الللس نينم المحعلم في ال لم الغربنم على األلل.
 

 الساسة والعسكر بإسرائيل
عيد الحدنل ع  المولف اإلسرائنلي م  أحدال اايعلا م، نبدو م  الو اهم بم ا  إحدال علرنك 

ا، بن  المسعونن  اإلسرائنلنن : السناسي والح ومي، واألميي والعس ر ، حقنقي و د ، ولنس معوهم
 ول ل ميهما و هم ي ره، وحوافزه إلنثباعها على أرض الوالح.

نرى أ  هذه اايعلا م أعمال  -معمنثي في الح ومم وأحزاب اائعيف-المسعوى السناسي اإلسرائنلي 
نتعي بالقوة مح الللس نينن  نتعي بمزند م  القوة، عيف ع ب موا هعها بقدر أ بر م  العيف، وما ا 

ه ذا نلخص موشنه نعلو  وزنر الدفاع اإلسرائنلي لياعاعه السناسنم، ولذلك ما إ  ننثبت ع ز وسنلم 
 عس رنم لمعنم  د الللس نينن  حعى نعم البحل في سلم األدوات القدنمم ع  وسنلم أخرى.

لع رنب الم رب"، والمعتمل في لائمم العقوبات اإلسرائنلنم أسباب  نثنرة عدفح الساسم اإلسرائنلنن  "
على ميلذ  العملنات الللس نينم وعائيعهم، عراه ا نبذل  هدا  بنرا في اسعر اع ذات العقوبات في 

، خاصم هدم الميازل، واإلبعاد، والغرامات 2000، والنثاينم 1987اايعلا عن  السابقعن  األولى 
وبات لم عحل دو  ايداع اايعلا م علو األخرى، ل يها الم ابرة اإلسرائنلنم المالنم، وغنرها م  عق

العي عرفض ااععراف بحقوك وم الب الشعب الخا ح ليحعيل، سناسم عيم ع  سنادة "مي ك القوة 
 على لوة المي ك" لدى صياع القرار اإلسرائنلي في عل أبنب.

الند البا شم بالللس نينن  بتوامر المسعوى السناسي،  أما المسعوى األميي والعس ر  اإلسرائنلي، فهو
فهو نبد  "علهما" أ نثر م  سابقه لحننثنات وصنرورة ما نحدل م  ايعلا م فلس نينم، ولد سبك أ  
عيبت عدد م   با  ال نش والمخابرات اإلسرائنلنم لبل أشهر عدندة بايداع مو م ايعلا م شعبنم 

ا ؤوا بت  ع و  "الس ن " هي سندة المولف، ل   المع نات في ال لم الغربنم، صحنح أيهم عل
المنداينم والمعلومات ااسعخبارنم أشعلت في غرفهم المغلقم أ واء حمراء بت  الهدوء السائد في 

 األرا ي الللس نينم ميذ عدة سيوات نخبئ غ با دفنيا ا بد أ  نشععل، ولد اشععل.
ى وفاك  امل مح ساسعهم في الح ومم ع اه الععامل مح ال يراات اإلسرائنلنو  ا نبدو أيهم عل

اايعلا م الللس نينم، ا في معال عها منداينا وا في مآاعها سناسنا، وهم نرفعو  عوصناعهم  وال 
األنام السعن  األخنرة ب رورة البحل ع  خنارات سناسنم أ نثر لدرة م  ي نرعها العس رنم على 

ينم، على اععبار أ  "العيف ا نولد إا العيف"، وسقو  أعداد و ح حد لهذه العملنات الللس ن
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إ افنم م  الللس نينن  بن  شهند و رنح، سنعيي بال رورة إذ اء روح اايعقام لدى عائيعهم 
 وذونهم.

ولد علم  اعب الس ور م  دبلوماسنن  أ ايب العقاهم مؤخرا بت  إسرائنل ععد العدة للقنام بسلسلم 
س رنم للععامل مح اايعلا م، بنيها: اإللدام على ا عناح  امل لل لم الغربنم، خ وات سناسنم وع

، والبقاء فنها عدة أشهر م  باب إدارة األزمم، ولنس 2002أو بعض مديها على غرار السور الوالي 
حلها، ورغم أيه ا حا م لعدخل عس ر  إسرائنلي  بنر على هذا اليحو، في  وء ااسعباحم ال املم 

بل ال نش اإلسرائنلي لل لم الغربنم، سواء بسبب العيسنك األميي القائم مح السل م الللس نينم م  ل
م   هم، أو عدم و ود خينا عس رنم فلس نينم لونم لائمم عسعلزم القنام با عناح  امل ال لم 

 نا.الغربنم أو بعض أ زائها، ل   القرار نبدو اسععرا نا سناسنا أ نثر م   ويه عملناعنا م د
 

 الهروب إلى غزة
هياك خنار  خر نبحنثه اإلسرائنلنو ، على األلل في  ور االعراحات والمسودات، نعمنثل بالقنام 
بخ م ايسحاب أحاد  ال ايب م  بعض المد  الللس نينم في ال لم الغربنم،  ما لام به "أرنئنل 

 لسل م الللس نينم.، دو  اعلاك مح ا2005شارو " رئنس الح ومم الراحل في ل اع غزة عام 
وذلك م  خيل  م ال عل ااسعن اينم ال بنرة، والعخلص عدرن نا م  بعض اليقا  ااسعن اينم 
المعيانثرة، وعوسنح مي قم "ج" في ال لم، وهو ما نعيي عقلنص المساحم ال غرافنم العي عسن ر علنها 

لم، أو ربما محاف م موسعم، وهو السل م الللس نينم، وعقزنم دورها م  دولم مح ولف العيلنذ إلى دون
 ما نعولح أ  نوا ه برفض فلس نيي واسح.

الخنار األ نثر  للم الذ  لد نذهب إلنه اإلسرائنلنو  إذا ما ُلدر لييعلا م أ  ععواصل، نعمنثل في 
"الهروب إلى األمام" عبر إدارة أزمم اايعلا م في ال لم الغربنم بافععال أزمم عس رنم في ل اع 

سرائنل ل  ععدم الح م أو الذرنعم للعحرش بالللس نينن  هياك، بدعوى و ود لنادة حماس غزة، وا  
العس رنم هياك العي عحرك العملنات في ال لم، وهو ما لد نسل  األ واء على غزة، ونعرا ح 

 ااهعمام بال لم.
ي مدنيم ، حن  اخع لت م موعم فلس نينم مسلحم ف2014ولد ع رر هذا السنيارنو العام الما ي 

الخلنل نثينثم مسعو ين ، ولعلعهم، فعو هت  لم الحرب اإلسرائنلنم علقائنا إلى غزة، وشيت هياك حرب 
الخمسن  نوما، ونبدو أ  الللس نينن  في غزة معيبهن  لمنثل هذا العقدنر اإلسرائنلي، الذ  سنقابل 

 بال رورة بموا هم فلس نينم لاسنم.
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لس نينم واإلسرائنلنم في الععامل مح اايعلا م ال ارنم نشبه سؤال أخنرا.. عر نح أ  م  الخنارات الل
الملنو ، واإل ابم وحدها معوفرة في المندا  على األرض، هذا المندا   لنل بت  نرفح وعنرة العصعند 
العس ر  اإلسرائنلي  د الللس نينن ، الذن  سنردو  بال رورة على ذلك بالعصعند العملناعي  د 

وهيا ا ن م  أحد م  ال ايبن  بت  عبقى وعنرة اله مات الللس نينم مقعصرة على  اإلسرائنلنن ،
س ن  وسنارة ورصاصم، فلعل  عبم الللس نينن  فنها م  الملا آت ما ا نسر اإلسرائنلنن ، وهو ما 

 سع شف عيه األنام واألسابنح القادمم.
 29/11/2015، الجزيرة نت، الدوحة
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 حلمي موسى
دخلت الهب م الشعبنم الللس نينم شهرها النثالل م  دو   هور عيئم عرا ح أو عراٍخ في حد عها، بل 
على الع س م  ذلك عزداد رسوخًا مح اسعمرار وعزاند القمح اإلسرائنلي. وفي هذه األنثياء عع ل ى 

المؤسسعن  العس رنم واإلسرائنلنم حول سبل  المع لم اإلسرائنلنم ب امل صورعها في الخيف بن 
الععامل مح هذه الهبم وع لناعها في  ل الحدنل ع  احعماات ايهنار السل م الللس نينم. وفنما 
نخشى ال نش م  أ  اسعمرار الهب م وعصاعدها نم   أ  نؤذ   دًا اسععدادات إسرائنل لموا هم 

 لنمنينم أبعد م  مو ت لدمها.المخا ر المحن م، ا عرى القنادة السناسنم ا
وعقرنبًا في  ل نوم، وبعد  ل عملنم نيلذها فلس نيي، عزداد حدة األصوات السناسنم الم البم بـ 

وأل  ال نش نرى أيه لو عوفرت له الوصلم السحرنم للق اء على «. عرك ال نش ن لب اايعصار»
ندة م   ايب أوسا  في الح ومم. ولد بلغ الهب م لما عردد في اسعخدامها نععرض لادعه ايعقادات معزا

، أفنغدور لنبرما  اععبار أ  الحدنل ع  أ  رئنس الح ومم «إسرائنل بنعيا»الحد أخنرًا بزعنم 
اإلسرائنلنم بينامن  يعيناهو نحارب اإلرهاب ألرب إلى ي عم. وبدنهي أيه لنس وحندًا في رؤنعه هذه 

ء البنت النهود . و ل هؤاء ا نعوايو  ع  م البم ال نش العي نشار ه فنها لادة المسعو ين  ووزرا
 بمزند م  القعل والعدمنر والمصادرة واإلبعاد وااععقال ...الخ.

وبدأت أخنرًا في الح ومم اإلسرائنلنم محاوات لعقنند صيحنات  هات نععبرويها  ابحم لم البهم. 
عقوبات على راشقي الح ارة ورماة وعلى سبنل المنثال ألرت الح ومم مؤخرًا خ وات عشدند ال

الز ا ات الحارلم، بحنل ا عقل ع  اععقال لعامن  إل بار الق اة على رفح وزنادة األح ام. 
ونعرض يواب مشارنح لواين  لع ننك حرنم عمل ال نش اإلسرائنلي وم  بنيها إ باره بش ل علقائي 

ميلذو العملنات. و لبت الح ومم على محاصرة وفرض ح ر ع وال على الميا ك العي نخرج ميها 
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م  ال نش زنادة وعنرة ااععقاات ومداهمم المرا ز الللس نينم العي عع همها إسرائنل بالعحرنض على 
العيف وم  بنيها مح ات اإلذاعم. ونسعى يواب لس   لواين  عرمي إلى فرض عقوبات  ماعنم م  

م على عمل  د الدولم لبنل سحب ال يسنم أو الهونم الزرلاء م   ل أفراد عا ئلم أ  شخص ُنقد 
 و ردهم إلى ل اع غزة.

ورغم أ  ال نثنر م  الخ وات والقواين  العي عقر  في إسرائنل مخاللم لشرعم حقوك اإليسا  والموانثنك 
الدولنم إا أ  ل اة الدولم العبرنم نخعرعو  الذرائح لعمرنرها. فالعقوبات ال ماعنم باسم األم  

بدنهنات الععا ي السناسي واألميي في إسرائنل، رغم أيها مؤخرًا صارت عد عي صارت بدنهنم م  
 أيها مؤلعم.

ونيعقد لنبرالنو  في إسرائنل مي ك الح ومم اإلسرائنلنم الذ  نعمل على عخلند الصراع ونحول دو  
م نرند عوفنر أ  أمل بإم اينم العخلص م  الحالم القائمم. ونرى هؤاء أ  النمن  المع ر ف الحا 

إلياع عموم اإلسرائنلنن  بت  ما ن ر  هو لدر ا راد  له وأيه نيبغي الععا ي مح هذا على أيه أبد  
سرائنلنو  على أ  ميهج ح ومم إسرائنل ا  إلى أ  ععغن ر  بنعم العرب. ونشد د معلقو  سناسنو  وا 

ذا أخذ البعض  نعرك خنارات سوى اسعقبال داعش وأمنثالها العي صارت عقعرب بش ل معزاند. وا 
باحعماات ايهنار السل م العي صارت مو ح عرحنب م  بعض أوسا  الح ومم مم  ععمي ى ايهنار 
عادة فرض السن رة اإلسرائنلنم على ال لم الغربنم، فإ  ما نحدل النوم لنس سوى  اعلالنات أوسلو وا 

 منثال صغنر عما سنحدل في المسعقبل.
إسرائنل أ  الصورة صارت مقلوبم، حنل إ  ال نش،  وللمرة األولى نرى بعض العقيء في

واععبارات مو وعنم ن الب بإن اد فسحم أمل وعقدنم عسهنيت ودعم السل م الللس نينم العي 
ميعت مئات العملنات  د إسرائنلنن  وحاف ت على الهدوء، في حن  ندعو الوزراء للعصعند. ونرى 

م أ  وزراء ح ومم يعيناهو ني لقو  م  مولف أندنولو ي السناسي العمالي البارز سابقًا، عوز  برعا
وعقائد  أساسه أ  ما نحدل ني لك م   راهنم العرب للنهود بوصلهم نهودًا ولنس أل  الللس نينن  

في  روف حرب الس ا ن  مح ور إخلاء »في  ائقم أو نعايو  م  ااحعيل. وأشار إلى أيه 
م في رأ   ل العالم. وسناسم الح ومم سعؤد  الى حدول الحقنقم. ال لم الغربنم هي مي قم محعل

العملنات وا نو د حل في  ل غناب المبادرة السناسنم، أو خ وة أخرى عقرأ الوالح بش ل معقول 
وعلهم  بنعم حناعيا مح الللس نينن . يح  يعنش في عالم غرنب، حنل أصبح ال نش والعنًا، أما 

 «.هي عالم مقلوب 2015و  فق  على القوة. إسرائنل السناسنو  فهم الل  و  الذن  نععمد
في  ل حال فإ  ح ومم إسرائنل عحاول البحل عبنثًا ع  أنم حلول سحرنم عولف الهب م وععند 
األو اع، على األلل، إلى ما  ايت علنه م  دو  أ  عدفح أ  شيء بالمقابل. في هي عرند ععزنز 
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 نم العي حملها معه مؤخرًا وزنر الخار نم  و   نر . الععاو  م  السل م ولد رف ت الرزمم األمنر 
وهي عرند مواصلم العيسنك األميي ول   مقابل اسعمرار العسهنيت االعصادنم ولنس على  رنك 
عحقنك سيم. وععحد ى إسرائنل الللس نينن  والعالم باسعمرار القمح وااسعن ا  إلدرا ها بايشغال 

ي ال روف اإلللنمنم والدولنم الراهيم. ل يها عع ز ع  فهم أ  العالم ع  المستلم الللس نينم ف
الللس نينن  الذن   ر بوا عقرنبًا وسائل القمح اإلسرائنلنم  لها عازمو  على أ  ا نعر وا ااحعيل 
نبقى م  دو  مقابل. وهذا هو المعيى الحقنقي للهب م العي ععرف أ  اايعلا م األولى حر  ت األمور 

 وسلو ل يها عسعى للخروج م  لنوده. ولذلك هي في عصادم لنس مح إسرائنل وحسب.يحو اعلاك أ
 30/11/2015، السفير، بيروت
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 صالح اليعامي
بع س عول عاعها المعشائمم، عبن   لدوائر صيح القرار في إسرائنل أ  فوز مرشح النسار النويايي 

نبراس بميصب رئاسم الوزراء، م لح العام الحالي، لم ن ح حد ًا للعيلات الرادن الي أل سنس عس
سرائنل ميذ عام  ، إذ حرص عسنبراس، في زنارعه إلى 2010الخاصم، العي ع ر ست بن  النويا  وا 

األرا ي الللس نينم المحعلم، نومي األربعاء الخمنس، على ععمنك م اهر الشرا م ااسعراعن نم مح 
 م.الدولم العبرن

ولد  ا  ملا ئًا عزام  الزنارة العي لام بها زعنم حزب "سنرنزا" النسار ، المشهور بموالله المؤندة 
للق نم الللس نينم، مح ععا م وعنرة القمح اإلسرائنلي  د الشعب الللس نيي، م  دو  أ  نعب ر ع  

ده مح رئنس مولف مم ا نحدل على مسافم لصنرة م  م ا  ايعقاد المؤعمر الصحافي الذ  عق
 الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يعيناهو في القدس المحعلم.

وحرص عسنبراس، خيل المؤعمر الصحافي، على أن ًاح  ابح العحدنات العي "علرض" ععزنز 
الععاو  مح إسرائنل. ووفقًا له، فإ  "موا هم األصولنم الدنينم العينلم، العي ع عسح الشرك األوس  

ا وميا ك  نثنرة في العالم، ُعمنث ل عحدنًا مشعر ًا ل ل م  إسرائنل والنويا ، وهو ما وأفرنقنا وعهدد أوروب
 نو ب ععزنز الععاو  بنيهما لموا هعها".

غنر أيه م  الوا ح أ   ابح اعلالات الععاو  النثيائي العي عم العولنح علنها خيل الزنارة، أ بر 
العولنح على اعلالات ععاو  في م اات ال الم ب نثنر مم ا هو م لوب لموا هم "األصولنم". ولد عم 

ر ععزنز الععاو  في م ال السناحم  والغاز والع يولو نا والبحل العلمي والععلنم والزراعم.  ما عقر 
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وعتمن  الميحم البحرنم، إلى  ايب ع ونر الحوار السناسي والدبلوماسي بن  ال ايبن  وعي نم زنارات 
 مشعر م للشباب.

فنه أ  مستلم الععاو  في اسعخراج الغاز وعسونقه، لد يالت حن زًا واسعًا في المباحنثات مم ا ا شك  
بن  عسنبراس ويعيناهو، لمراهيم إسرائنل على دور النويا  في مساعدعها على يقل غازها ألوروبا، 
عبر مد  أيابنب م  حقول الغاز إلى أرا نها. ولد أعل  يعيناهو خيل المؤعمر الصحافي، أ  

لععاو  في م ال اسعخراج الغاز سنشمل لبرص، إلى  ايب إسرائنل والنويا . ويو ه يعيناهو إلى أ  ا
"لم م نثينثنم سع معه ب ل م  عسنبراس والرئنس القبرصي ين وس أياسعاسنادنس، في نيانر/  ايو  

 النثايي المقبل".
ل، إ  "عسنبراس حرص على في هذا الصدد، نقول السلنر اإلسرائنلي السابك في أنثنيا،  رننه من ن

ععزنز الععاو  األميي والعس ر  وااسعخبار  مح إسرائنل بش ل غنر مسبوك، وبات هذا الععاو  
 مر  بًا أساسنًا م  مر بات الععاو  ااسعراعن ي بن  أنثنيا وعل أبنب".

وفي مقال يشرعه صحنلم "من ور رنشو "، في عددها الصادر نوم ال معم، ن شف من نل أ  
لمياورات العس رنم المشعر م بن  ال نشن  اإلسرائنلي والنويايي، ع اعلت في عهد عسنبراس بش ل "ا

أ بر ب نثنر مم ا  ايت علنه في عهد ح ومعي ااشعرا نن  بقنادة  ورج بابايدرنو، وح ومم المحاف ن  
 بقنادة أيعوينس ساماراس".

إلسرائنلي بإ راء عدرنبات ومياورات ونشنر من نل بش ل خاص إلى "سماح عسنبراس لسيح ال و ا
في األ واء النوياينم، بما نعو ض بعض ما فقدعه إسرائنل م  مزانا اسعراعن نم بعد عدهور عيلاعها 
مح عر نا. ولد  ايت األ واء العر نم األ نثر ميءمم لسيح ال و اإلسرائنلي، م  أ ل إ راء 

م   أ  ن د ال نش اإلسرائنلي يلسه م  رًا للعمل العدرنبات في بنئم لرنبم م  بنئم القعال العي ن
 فنها".

ونبن   من نل أ  "عسنبراس سمح للمرة األولى بعدشن  م عب ارعبا  لل نش اإلسرائنلي في أنثنيا"، 
 اشلًا اليقاب ع  أ  "وزنر الدفاع النويايي بايوس  امنيوس هو األ نثر حماسًا للععاو  مح إسرائنل". 

لنوياينو  األحرار"، وهو حزب نمنيي اي م ليئعيف الذ  نقوده عسنبراس، نعزعم  امنيوس حزب "ا
 ونعلقف  ل العراح نهدف إلى ععزنز الععاو  مح عل أبنب.

م  ياحنعه، نقول الصحافي أمنر عنلو ، إ  "عسنبراس منثله منثل سللنه في الح م بابايدرنو 
بن  إسرائنل وخصم النويا  اللدود عر نا".  وساماراس، معيي باسعيلاد ال الم ال اميم لعدهور العيلات

د بن  إسرائنل  ونشنر إلى أ  "عسنبراس أبدى حماسًا لععزنز العحالف اإلللنمي الرباعي، الذ  ع س 
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والنويا  ولبرص ومصر، بعد عدهور العيلات اإلسرائنلنم العر نم، وصعود الرئنس عبد اللعاح 
 السنسي إلى السل م في القاهرة".

يشره مولح "واا" أخنرًا، نذ ر عنلو  أيه "على الرغم م  أ  يعيناهو لم نح ر لقاء القمم وفي مقال 
الذ   مح  ًي م  عسنبراس والسنسي وأياسعاسنادنس، م لح العام الحالي، إا أ  إسرائنل ساهمت 

لت إلنها".  في و ح  دول أعمال اللقاء وأنثرت على  ابح المداوات واليعائج العي عوص 
 30/11/2015، ي الجديد، لندنالعرب
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 شمعو  شمنر
بدأ ني شف أ  القر  الواحد والعشرن  مليء بال وارل باليسبم للعالم العربي. لوى لبلنم وعرلنم 
ومحلنم، دنينم وغنرها عحارب السل ات وعحارب بع ها البعض. الدول علقد وحدعها بل وععل ك، 

بن  السيم والشنعم نعود لنقسم العرب ولوات اإلسيم ال هادنم عععزز في أرا ي  الشرخ العارنخي
إلى اليقاش العلصنلي لهذه ال واهر، فا  السؤال هو ما هي عتنثنراعها على  إ افمالدول العربنم. 

 العارنخ الواسح ودخول الدول العربنم إلى الحقبم العصرنم.
سيم. لض م ا ح العرب  200العربي اإلسيمي لبل  ميذ دخول العالم الغربي إلى داخل العالم

سؤال لماذا هم، حاملي منرال الح ارة والعقدم، ن دو  أيلسهم في م ايم دو . و نف نم   أ  
 نصبحوا منثل الدول المع ورة.

 أ هزةدول سنادنم مح  إيشاء، األولعحدنات:  أربعموم  ا ل عحقنك هذا الهدف  ا  علنهم موا هم 
 إيعا نمم عععمد على الموا ين  الذن  نشار و  فنها. النثايي، ع ونر لدرات ومؤسسات يا ع

ع يولو نم م  ا ل الميافسم على المسعوى الدولي م  ياحنم العصادنم. النثالل، و ح اإلسيم في 
نغذ  الم عمح بالقنم منثل الهونم والع ام  وفي يلس الولت عحنند القوات العينلم العي عسعى  إ ار

ى الوراء. الرابح، العخلص م  عتنثنرات ال ولوينالنم الغربنم والعمل في الساحم الدولنم للعودة إل
  يعبن  مسعقلن .

أصبحت ذات صلم حنيما حصلت الدول العربنم على ااسعقيل في ميعصف القر   األمورهذه 
ى الح م في لد بدأ، وصعدت إل األربعمالعشرن  عقرنبا، حنل بدا في حنيه أ  عحقنك هذه العحدنات 

عدد م  الدول العربنم أي مم ايقيبنم هي الياصرنم والبعنثنم العي أخذت هذه المهمات على عاعقها. 
لاممالدولم  أ هزةبعقونم  األي ممفقد لامت هذه  المؤسسات الرسمنم وعلعنل مؤسسات خدماعنم  وا 

المصايح وأرسلوا ال نثنرن   أيشتواو  اإليعاجوععلنمنم م  ا ل زنادة حا م اللرد للدولم. ولد لاموا بعتمنم 
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إلى ال امعات على أمل إحدال العقدم العلمي والع يولو ي في بيدهم. وأ لقوا على ذلك اسم 
علماينم  األي مموعم عبيي اإلسيم في الم ال الرمز  وال يمي.  ايت هذه «. ااشعرا نم العربنم»

ورف ت الم يت  األ يبنملعس رنم ولامت بقمح الحر ات اإلسيمنم ول ت على المرع زات ا
 ا  الهدف هو الدخول إلى الساحم الدولنم  قوة عالمنم، «. حلف بغداد»منثل  األ يبنمااسعراعن نم 

 أو عدم اايحناز.« اإلن ابيالحناد »  سم أفرو سنو ، وأ لقوا على هذه ال اهرة 
صحنح أ  »ئنس هو أيهم  ميوا بـ الوالح العربي في الولت الحالي مخعلف  نثنرا. خ ت الباحنثن  الر 

القمعنم وااسعخبارات ا  األ هزةولد اع ح أ  «. الم عمح  عنف في مي قعيا، ل   الدولم لونم
عع س الحصايم، بل الع س. وحنيما  اءت الهزات ال بنرة اي لقت لوى ا ععود للدولم،  ا  ال منح 

عصارع على بقائها  وأخرىالدول  نععقدو  أيها عيشت في  ل الدولم العصرنم. فسق ت بعض
 واسعقرارها.

 وا  ارم  زاونم الي ر اآل  نصعب علسنر هذه ال اهرة. نبدو أ  الدول العربنم  ايت  نايات فارغم. 
اللهم لها  ا   عنلا، ولدت هذه الدول في العصر الحدنل و ا  نيقصها ااسم ـ أل  هذه ال نايات 

م  القاموس. وملهوم دولم أشار في األصل إلى « دولم»م لم ع   لائمم في الما ي. عم أخذ  لم
 بنرة م  الم عمح عععا ى مح الدولم  أ زاءالسيات الصاعدة والهاب م، أ  السل م. واسعمرت 

 على أيها ممانثلم للسل م، وُع ذر اللهم أيه حن  نسق  الي ام فا  الدولم عسق .
 إلاممم فا  الدولم سعسق ، بل ذلك سنقود إلى لم نعم الععا ي في الغرب على أيه إذا سق  الي ا

 اإل ارالي ام ُنسق   إسقا ي ام دنمقرا ي بدا م  الي ام القمعي. ل   الع ربم الصعبم أ هرت أ  
، حنل عبن  أيه «الربنح العربي»يلسه وبدنل ذلك هو اللو ى. هذه أن ًا هي  ذور فشل شباب 

ينم مياسبم، م  الياحنم ااص يحنم والمؤسساعنم، م  الي ام القمعي ل   لنس هياك ب إسقا نم   
ي ام دنمقرا ي، وا مياص م  ااسعيعاج أيه في هذه المرحلم فا  مع م الدول العربنم  إلامما ل 

دول  إيشاءلمعنم دن عاعورنم. ومهمم  أي مملادرة على ااسعمرار وبيوع م  ااسعقرار فق  عحت 
 زالت غنر لابلم للعحقك.حسب اليموذج الغربي المع ور ما 

مشابهم  ايت أن ًا في االعصاد. صحنح أيه حدنثت عملنات ع ونر في الدول العربنم أدت  إخلالات
 األغيىإلى يمو العصاد  وا ح، وبع ها أصبحت غينم  دا )ل ر هي الدولم  األخنرةفي العقود 

 لسابح(.في العالم م  حنل مسعوى المعنشم لللرد، وال ونت عتعي في الم ا  ا
الم لوبم م  ا ل اسعنراد ال عام والحا ات الحنونم عم الحصول علنها م   األ يبنمل   العملم 

المصادر ال بنعنم منثل السناحم والعمال الذن  نعملو  في الخارج، وفي حالم مصر ـ لياة السونس. 
و ورنا ال يوبنم  العالمنم ا عو د عقرنبا ميع ات م  صيح عربي. والمقاريم بن  مصر األسواكفي 
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عؤ د ذلك. فعلى الع س م  مصر،  ورنا ال يوبنم عقوم بعصدنر  ل شيء اآل ، م  الع يولو نا 
 .أ عافالعالنم وحعى السنارات والسل . والعصادها أ بر م  االعصاد المصر  بخمسم 

بقى في الخلف، اليمو السرنح ليلعصاد العالمي نععمد على المعرفم، والدول العي ا عملك المعرفم ع
لنست بالمسعوى الم لوب. عقرنر  اإليعاجوفي مع م الدول العربنم فا  المعارف الم لوبم م  ا ل 

ع ز »أ لك على ذلك اسم  2002م  عام « العربي اإليساييالع ور »األمم المعحدة حول 
عربي غنر للعخلف العربي. المعرفم في الو   ال أسبابالذ  هو سبب م  نثينثم  األمر، «المعرفم

 العلقن . أسلوب افنم أل  المدارس وال امعات ا ع لي وما زال الععلنم فنها نععمد 
الع ز في المعرفم نيبح أن ًا م  عدم اايلعاح على العالم بش ل  بنر، يسبم العر مم في العالم 

عالم العربي أ  رلم العر مم في ال 2003العربي للنلم  دا. فقد و د عقرنر األمم المعحدة م  العام 
في  519مقابل  4.4م  يهانم القر  العشرن   ا   األخنرةللشخص الواحد خيل السيوات الخمسم 

 في فريسا. 920هيغارنا أو 
حعى لو لامت  هات عربنم باايلعاح على العالم ولامت باسعنراد الع يولو نا ـ فا  اللائدة محدودة. 

ا نم يه الميافسم  إيعا هادر م أ  م  ا نشارك في  الع يولو نا العالمنم عصبح لدنمم بسرعم إلى
، ل   هذه الممنزات يادرة في العالم العربي. دول واإلبداعبش ل فعال. نو د النوم وز  حاسم للع دد 

العالم  إليعاجالخلنج أن ًا العي عبدو ش لنا و تيها دول عصرنم ومع ورة ما هي إا مسعهل م 
. وحسب يلس العقرنر فا   منح الدول العربنم لد س لت في الوانات جاإليعاالمع ور وا عشارك في 

 7.700في الولت الذ  س ل فنه اإلسرائنلنو   2000ـ  1980اخعراع فق  بن  السيوات  370المعحدة 
اخعراع. عدد الباحنثن  ل ل ملنو  شخص في العالم العربي هو  16.300اخعراع وال ورنو  ال يوبنو  

. ويعن م لذلك فا  يسبم الب الم في أ عاف، أ  نثينثم 900معوس  العالمي هو في حن  أ  ال 300
 بالمئم. 50ـ  30الدول العربنم هي األعلى في العالم حنل عبلغ 

معن  لم ني ح في العالم العربي، حنل أ  القوات اإلسيمنم لم نعم  إ ارإ  و ح اإلسيم في 
 مال عبد الياصر و ح في الس و  اآلاف م   بحها، رغم ال هود ال نثنرة العي بذلت لذلك. 

ارع ب م زرة  دهم في حماة. ال نش ال زائر  ش  حرب  األسدالمسلمن . حاف   اإلخوا  أع اء
. مقاريم خار م ااسلمم بن  يهانم القر  العشرن  أخرىفي دول  األمردمونم على اإلسيمنن  ويلس 

 ا  اإلسيمنو  م رد م موعات صغنرة وسرنم،  2000وبن  النوم ع شف ع  زنادة  بنرة. فلي عام 
فهي لوات مقاعلم ومسلحم بتسلحم مع ورة ومحصيم في ميا ك  2015يشا ها محدود. أما في عام 

 واسعم في العالم العربي.
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العي عؤندها. في الـ  األ يبنموهم ا نش لو  خ را على السل ات المحلنم فق ، بل أن ًا على القوات 
وحعى  أنلول 11عم عيلنذ عملنات  بنرة لم ن   لها منثنل في الما ي، عملنات  ةاألخنر سيم  15

 في بارنس. األخنرةالعملنات 
بالعحدند زاد عدد القعلى بسبب العملنات اإلسيمنم في عدد م  الدول،  األخنرةسيوات  5وفي الـ 
 مقاريم بالسيوات السابقم. أ عاف ا  ذلك عشرة  وأحنايا

ااهعمام  إع اءموا هم األسلمم نيبح م  أ  موا هعها  ايت بالقوة فق . لم نعم  نبدو أ  اللشل في
 األزممبت  األسلمم لنست إرهاب فق  بل هي عمنثل أوا ولبل  ل شيء ف رة، حنل أيه في  روف 

عامل  ذب لل نثنر م  المسلمن . ولد فشلت الدول في  رح ف رة مقابلم رغم أ   فإيهافي المي قم 
المسلمن  عنارات  أوسا م  القر  العشرن   هرت في  األول ايت  اهزة: في اليصف  هذه الل رة

في الدول  األي مملنبرالنم لامت باللصل بن  الدن  والدولم و ا  فنها  نثنر م  المنثقلن . إا أ  
العربنم رف ت هذا الخنار واعخذت  رنقا وس ا حنل عم دمج يوالص  ل الخنارات. لم نو د في 

يشاءلعربنم زعنم نسع نح أ  ُنحدل بش اعم اايقيب الم لوب ل بح اإلسيم الدول ا ي ام مسعقر  وا 
 نعقدم مح الولت.

 إشارةوهي ميح و ود فراغ بعد ايسحاب ال ولوينالنم.  األوللم ععحقك أن ًا  موحات  نل ااسعقيل 
 اف  10حنيما  رد لللشل  هرت في عهد عبد الياصر الذ  عحول إلى ب ل العالم العربي  أولى

أللا م  ااعحاد السوفننعي )الذن   ردهم السادات(.  20برن ايي م  مصر، ل يه  لب بدا ميهم 
عحالف  إ ارحنيما حاربت ال نوش العربنم في  األولىالعحول الوا ح حدل في حرب الخلنج 

م إنرا . ه ذا اسعمر في موا ه« السور العربي الوالي»برئاسم الوانات المعحدة  د زعنم عربي  ا  
: لوات الياعو أسق ت معمر القذافي في لنبنا واإلنراينو  دخلوا إلى العراك وسورنا، ونعبر األمر
وفريسا ع لب م  دول ااعحاد  األسدم  الشمال، ونعدخل الروس في الحرب إلى  ايب  األعراك

لنها إت م  المي قم عادت المساعدة في الحرب  د داعش والقوات األمرن نم العي ايسحب األوروبي
 في العراك وسورنا.

حول العالم العربي نشع ي ال اعب م  أ   5/7/2014في  اإلن وينمنستفي مقالم يشرت في 
وهو نقول إ  العرب نعايو  م  ايدنثار «. الح ارة العي لادت العالم ذات مرة معح مم اآل »

المؤندن  للمصالحم مح إسرائنل  وائلأذ رعيي بي نب محلو  الذ   ا  م   األمورح ارعهم. هذه 
 «. الح ارة إحناء إعادةم  ا ل »حنل لال إ  السيم م لوب 

 



 
 
 
 

 

 54 ص                                              3768 العدد:        30/11/2015 إلثنينا التاريخ: 
  

ا شك أ  الع ورات في المي قم عؤنثر على إسرائنل، وسن و  م  الخ ت الشماعم ب نراييا والعلاخر بـ 
 نراييا مععلقم فحدوديا لنست محصيم أمام العيف الذ  نيعشر حوليا وسيمم «. اللني في الغابم»

 بسيمعيا.
 29/11/2015هآرتس 
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