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 43 :كاريكاتير

*** 
 

 بزعم تنفيذ عمليتي طعنقرب نابلس وأسيرة محررة  فتى جنوب بيت لحماستشهاد  .1
نفيذهما عمليتي أعدمت قوات االحتالل عدم عابرد أمس، شاعا وفتاة عزعم ت حسن ععد الجواد: ،وكاالت

ط ن عالقبرب من مجمع "غوش عتصيون" االستيطاني المقام على أبراضي المواطنين إلى الجنوب من 
 طولكبرم. -عيت لحم وحاجز عناب ال سكبري المقام على طبريق ناعلس 

عامًا" من مدينة الدوحة صعاح أمس، ع د أن أطلقت  16فقد استشهد الفتى مأمون برائد الخطيب "
النابر عليه، عحجة محاولته تنفيذ عملية ط ن عالقبرب من مجمع "غوش عتصيون"  قوات االحتالل

 االستيطاني المقام على أبراضي المواطنين إلى الجنوب من عيت لحم.
وقالت مصادبر محلية إن قوات االحتالل استدعت والد الشهيد الخطيب، واحتجزته لثالث ساعات، 

 ف ت اعنه لط ن المستوطن.أجبرت خاللها تحقيقا م ه حول الدوافع التي د
وقالت مصادبر إسبرائيلية إن أحد الجنود شاهد فلسطينيا يحمل سكينا، ويحاول ط ن مستوطن، فقام 
عإطالق النابر، ما أدى إلى إصاعة الشاب الفلسطيني، والذي عقي ينزف حتى أعلن استشهاده، كذلك 

لمصادبر أن أحدا من أصيب مستوطن عبرصاصة في يده ووصفت جبراحه عالعسيطة، وأكدت هذه ا
وقال اإلعالم ال عبري إن مستوطنا أصيب عجبروح طفيفة ع ملية  المستوطنين لم يصب ع ملية الط ن.

ط ن عالقبرب من دوابر عتصيون، موضحا أن المحاولة وق ت عالقبرب من الدوابر، مشيبرة إلى أن 
ص  اعته والسيطبرة عليه.فلسطينيا حاول تنفيذ هجوم ط ن عالسكين، إال انه تم إطالق النابر عليه، وا 

كما أعدمت قوات االحتالل صعاح أمس شاعة ع د أن أطلقت النابر عليها، قبرب حاجز عناب 
 طولكبرم، عزعم محاولتها ط ن جنود. -ال سكبري المقام على طبريق ناعلس
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عاما( من منطقة برفيديا عناعلس وهي طالعة جام ية سنة 19والشهيدة هي الفتاة مبرام برامز حسونة )
وقالت طواقم الهالل األحمبر، إن الجنود المتواجدين على الحاجز  جام ة النجاح الوطنية. أولى في

 برفضوا تسليمهم جثمان الشهيدة، ومن وهم من االقتبراب ع د إغالقه عالكامل.
جنود االحتالل  أنمصادبر محلية  وأفادت الفتاة حاولت تنفيذ عملية ط ن. أنوزعمت مصادبر ععبرية 

 استشهدت عالمكان. أن إلىلبرصاص عاتجاه الفتاة وتبركوها تنزف من ا واعالً  أطلقوا
، عتهمة مقاومة 2013من تشبرين الثاني ال ام  30يشابر إلى أن الشهيدة هي أسيبرة محبربرة اعتقلت في 

 .2014 أيابرمن  21االحتالل، وحكم عليها عالسجن خمسة شهوبر ونصف الشهبر، وأفبرج عنها في 
 2/12/2015األيام، رام هللا، 

 

 مسؤولية تدمير عملية التسوية ومبدأ الدولتين "إسرائيل"عريقات يحمل  .2
قال أمين سبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية صائب عبريقات، أمس، إن : وكاالتال

الحكومة اإلسبرائيلية وسياستها البرافضة لمعدأ الدولتين ووقف االستيطان وتنفيذ االتفاقات الموق ة، 
الدف ة البراع ة من أسبرى ما قعل "أوسلو"، هي السعب في تدميبر عملية التسوية ومعدأ واإلفبراج عن 

حل الدولتين. ودعا عبريقات خالل لقائه مديبر عام وزابرة الخابرجية العبريطانية لشؤون الشبرق األوسط 
مايكل هاولز، ومع وث األمين ال ام لألمم المتحدة ل ملية السالم نيكوالي ميالدنوف، والقنصل 

مبريكي ال ام في القدس دونالد علوم، كال على حدة، المجتمع الدولي إلى وجوب مساءلة ومحاسعة األ
وشدد على وجوب قيام  الحكومة "اإلسبرائيلية" والكف عن الت امل م ها كحكومة فوق القانون.

المجتمع الدولي عإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للش ب الفلسطيني، خاصة أن سلطة االحتالل 
تكثف ال قوعات الجماعية واإلعدامات الميدانية وتهجيبر السكان وهدم العيوت، عل وصلت األموبر إلى 

 حد احتجاز جثامين الشهداء.
  2/12/2015الخليج، الشارقة، 

 
   "الوطني"هناك صيغ لمشاركة حماس والجهاد في  ة لمنظمة التحرير:التنفيذي اللجنةبعضو  .3

ي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر لـ "القدس ال برعي"، أن هناك أشبرف الهوبر: كشف مسؤول ف –غزة 
صيغا موجودة، وأخبرى يمكن االتفاق عليها، تضمن مشابركة حبركتي حماس والجهاد اإلسالمي في 
جلسة المجلس الوطني المقعلة، لكنه أكد أنهم برغم ذلك لم يتلقوا أي "بردود إيجاعية" حتى اللحظة من 

 الحبركتين.
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ال حول آخبر تطوبرات االتصاالت مع حبركتي حماس والجهاد اإلسالمي لضمان وبردا على سؤ 
مشابركتهم في جلسة المجلس الوطني التي يجبري التبرتيب لها حاليا، قال جميل شحادة عضو اللجنة 
التنفيذية "لم نتلق أي بردود إيجاعية من الحبركتين". وأشابر إلى أنه ال توجد آمال حتى اآلن في 

ن حبركة حماس مثال تبرفض الصيغ التي قدمت لها للمشابركة، وتطلب عأن يصابر مشابركتهم، كاشفا أ
إلى تشكيل مجلس وطني جديد، قعل عقد الجلسة المقعلة، وذلك خالفا للتبرتيعات الحالية التي تقوم 

 على عقد المجلس عصيغته الساعقة.
في جلسة وأشابر شحادة إلى أنه من ضمن الصيغ التي قدمت لحبركة حماس لضمان مشابركتها 

عضوا، هم أعضاء الحبركة في المجلس  74المجلس الوطني المقعلة، هو وجود تمثيل لها عـ 
التشبري ي، إضافة إلى تمثيل الحبركة في المجلس الساعق ععبر "حزب الخالص"، وأنه وفق شحادة 
يمكن أن تمثل حبركة حماس عهذا ال دد، ليكون وجودها ومشابركتها في المجلس "سياسيا أكثبر من 

نه تمثيال عدديا". ولفت إلى أنه أيضا يمكن االتفاق مع الحبركة على "صيغ أخبرى" لضمان كو 
 مشابركتها.

وسألت "القدس ال برعي" عضو اللجنة التنفيذية عن طبريقة مشابركة حبركة الجهاد اإلسالمي، التي ال 
لى صيغ يوجد لها تمثيل في المجلس التشبري ي، فقال إنه من الممكن أيضا االتفاق مع الجهاد ع

لمشابركتها أسوة عالفصائل األخبرى، في حال وافقت على الحضوبر والمشابركة، إن األمبر ليس 
وأوضح شحادة أن االتصاالت مع الحبركتين عخصوص المشابركة في تحضيبرات المجلس  مستحيال.

الوطني، لم تصل ألي نتائج، عقب الدعوة التي وجهتها اللجنة التحضيبرية للمجلس الوطني، التي 
  قعل أيام عبرئاسة محمود ععاس. عقدت

  2/12/2015القدس العربي، لندن، 
 

 مسار سياسي أيالتعاطي مع  إسرائيليحذر من خطورة رفض  حمادنمر  .4
حذبر المستشابر السياسي للبرئيس محمود ععاس، نمبر حماد من خطوبرة التص يد ال سكبري : برام هللا

تسوية ممكنة لوقف  إليجادمسابر سياسي  أيالت اطي مع  اإلسبرائيليةوبرفض الحكومة  اإلسبرائيلي
توجه نحو المسابر  أيعملية السالم، عل والتوغل في برفض  إحياء إعادةالتدهوبر البراهن ونحو 
عسعب قبرابر دول  األوبروعيالتشاوبر والتنسيق مع االتحاد  إيقافها أعلنت إسبرائيلالسياسي خاصة وان 

 االتحاد وسم منتجات االستيطان لمقاط تها.
 2/12/2015لجديدة، رام هللا، الحياة ا
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 بالقرب ساحة البراق "بيت هليبا"الخارجية" تدين التوجه اإلسرائيلي إلقرار المشروع استيطاني " .5
أدانت وزابرة الخابرجية الفلسطينية التوجه اإلسبرائيلي إلقبرابر المشبروع : فادي أعو س دى -برام هللا 

متاخمة لحائط العبراق وهو الحائط الغبرعي "عيت هليعا" عالقبرب من ساحة العبراق ال االستيطاني
لألقصى، خاصًة ع د قبرابر برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو إنهاء ت ليق تنفيذ هذا المشبروع 
االستيطاني الضخم الذي يشكل حلقة جديدة من مسلسل التهويد المستمبر للمدينة المقدسة وعمليات 

 خنق الحياة الفلسطينية فيها.
زابرة الحكومة اإلسبرائيلية وبرئيس وزبرائها عنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هجمتها وحّملت الو 

االستيطانية ومواصلة عدوانها ضد ش عنا وحذبرت المجتمع الدولي من مخاطبر وتداعيات االستيطان 
الذي ُيقوض حل الدولتين وُيشجع التطبرف وال نف في المنطقة ويقود إلى تحويل الصبراع من سياسي 

 إلى ديني يهدد ال الم عبرمته. 
كما طالعت الوزابرة الدول السيبر على ُخطى االتحاد األوبروعي في وسم منتوجات المستوطنات كإجبراء 

  عملي أولي لوقف االستيطان. 
  2/12/2015القدس العربي، لندن، 

 
 خططت لمهاجمة معسكر لالحتاللفي الضفة : السلطة اعتقلت مجموعة اإلسرائيليةاإلذاعة  .6

زعمت اإلذاعة اإلسبرائيلية البرسمية اليوم الثالثاء، أن األجهزة األمنية الفلسطينية أحعطت : القدس
 عملية تفجيبرية كانت تستهدف جنودا إسبرائيليين في الضفة الغبرعية.

وادعت اإلذاعة اإلسبرائيلية، أن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت ستة من أعضاء الجهاد اإلسالمي 
 اس ع د اتهامهم عت عئة منطاد عالمواد المتفجبرة س يا لتفجيبره فوق هدف عسكبري.من مدينة طوع

وقالت وكالة "برويتبرز" إن مسؤولين فلسطينيين أو متحدثين عاسم الجهاد اإلسالمي برفضوا الت قيب 
 الفوبري على التقبريبر الذي نقلته اإلذاعة عن مصادبر فلسطينية لم تسمها.

 1/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 اعتداًء لالحتالل على المقدسات الشهر الماضي 113"األوقاف":  .7
برام هللا: قالت اإلدابرة ال امة لل القات ال امة واإلعالم في وزابرة األوقاف والشؤون الدينية، أمس، إن 
االحتالل واصل خالل تشبرين الثاني الماضي اعتداءاته وانتهاكه لحبرمة المسجد األقصى والحبرم 

انتهاكا واعتداء، تمثلت  113وأشابرت "األوقاف" في عيان صحافي، إلى أنه تم تسجيل  ي.اإلعبراهيم
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عانتهاك للمسجد األقصى ألكثبر من خمسين اقتحاما، وتدنيس الحبرم اإلعبراهيمي ومنع برفع األذان فيه 
 وقتًا. 59ألكثبر من 

على المسلمين، ومن ه وأكدت الوزابرة أن االحتالل واصل اقتحامه للمسجد األقصى، مواصال تضييقه 
مجموعة من النساء والمبراعطين من دخول المسجد، كما واصل مخططاته لتغييبر واقع المقدسات 

 والمدينة.
نما قام المستوطنون اإلعبراهيميوعينت أنه في الخليل، لم يكتف االحتالل عمنع برفع األذان في " "، وا 

ضيات الساحة الخابرجية المالصقة للدبرج عوضع قواعد وأعمدة م دنية في أبرعع جهات وتثعيتها في أبر 
 األعيض من الحبرم اإلعبراهيمي الشبريف.

وأوضحت الوزابرة أنها تتاعع عقلق عالغ ما يت برض له المسجد األقصى وسائبر دوبر ال عادة والمقامات، 
من انتهاكات والتي تت ابرض مع معادئ األديان السماوية، وتتناقض مع األعبراف والمواثيق الدولية، 

 خطوبرة ما يحاك لها، مطالعة عوضع حد فاصل لتلك االعتداءات. إلىبر وتنظ
  2/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 ينفي سحب االعتراف بجامعة األقصىغزة: وكيل شؤون التعليم العالي  .8

نفى الوكيل المساعد لشؤون الت ليم ال الي أنوبر زكبريا، مساء اليوم الثالثاء،  :محمود أعو عواد - غزة
 لته وسائل إعالم محلية في قطاع غزة عن سحب االعتبراف عجام ة األقصى.ما تناو 

وأوضح زكبريا في حديث مقتضب لـ"القدس" دوت كوم، أن األنعاء التي تتحدث عن سحب االعتبراف 
عالجام ة، عابرية عن الصحة وأن هناك متاع ة مستمبرة لألزمة الخاصة عالجام ة للخبروج عحل واضح 

 ت غيبر الشبرعية وتنفيذ ما يصدبر عن الوزابرة فقط.يضمن إلغاء كل القبرابرا
وتشهد الجام ة منذ أكثبر من شهبرين أزمة إدابرية حادة ع د ت يين برئيس جديد للجام ة ونقل موظفين 

 من الوزابرات إلى الجام ة.
وأعلن عدد من األكاديميين منذ يومين استقاالتهم من نقاعة ال املين والشئون اإلدابرية في الجام ة 

 جا على ما وصلت إليه األزمة.احتجا
 1/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 محطة كهرباء غزة من الضريبة لمدة أسبوع إعفاء .9

قبربرت حكومة الوفاق، اليوم الثالثاء، إعفاء محطة كهبرعاء غزة من ضبريعة "العلو" المفبروضة : غزة
كومة أنه تم إعفاء المحطة وأوضحت الح على س بر الوقود المغذي للمحطة لمدة أسعوع واحد فقط.
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وأشابرت الحكومة، إلى أنه تم . 2015-12-08حتى الجلسة المقعلة عتابريخ  %100من الضبريعة عنسعة 
 شهبريا. شيكلمليون  30مسعقا إعفاء المحطة من الضبريعة والتي تعلغ 

 1/12/2015موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 نية: عباس يتحمل ما تتعرض له غزة من كارثة إنساحماس .11

أكد الناطق عاسم حبركة حماس أن التصبريحات المصبرية عأن اإلجبراءات على الحدود ععن مصبر وغزة 
تتم عالتنسيق الكامل مع برئيس السلطة محمود ععاس تحمله المسؤولية عما تت برض له غزة من كابرثة 

كفبر عن وطالب أعو زهبري، في تصبري صحفي، ععاس عأن ي إنسانية عسعب إغالقها وا غبراقها عالمياه.
هذه الخطيئة وي مل على وقف الجبريمة التي تت برض لها غزة عسعب تدخالته التي خلقت الم اناة 

كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها للضغط على محمود ععاس  وال ذاب ألهل غزة.
 إللزامه عذلك.

مصبر من أجل تأمين وكان الناطق عاسم الجمهوبرية المصبرية قال إن اإلجبراءات التي تتخذها 
 حدودها الشبرقية تتم عتنسيق كامل مع الدولة الفلسطينية.

 1/12/2015موقع حركة حماس، غزة، 
 

 في قمة المناخ في باريس"الجهاد" تنتقد بشدة قيام عباس بمصافحة نتنياهو  .11
الفلسطيني محمود ععاس أشبرف الهوبر: انتقدت حبركة الجهاد اإلسالمي عشدة قيام البرئيس  -غزة 

وقال داوود شهاب  مصافحة برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو في قمة المناخ في عابريس.ع
الناطق عاسم الحبركة في تصبريح صحافي "إن دماء الفلسطينيين النازفة في القدس والضفة وغزة تل ن 
هذه المصافحة مع هذا القاتل المجبرم"، منذبرا من أن تكون المصافحة "مدخال لل ودة إلى 

وأكد أن الش ب الفلسطيني الذي يدافع اليوم عن المسجد األقصى المعابرك مسبرى  المفاوضات".
برسول هللا وأولى القعلتين وثاني المسجدين "يبرفض كل أشكال ال القة أو التطعيع مع االحتالل تحت 
أي معبربر كان". ودعا ال برب والمسلمين ألن يكون لهم دوبر حقيقي في توسيع مقاط ة االحتالل 

سناد القضية الفلسطينية يستدعي قطع ووقف  وفضح جبرائمه، عدال من التطعيع. وأكد على أن دعم وا 
كل ال القات مع إسبرائيل. وقال إن استمبرابر ال القات مع االحتالل "يشج ه على ممابرسة اإلبرهاب 

وكان البرئيس ععاس قد صافح نتنياهو خالل التقاط الصوبر  وال دوان عحق الش ب الفلسطيني".
 .2010للزعماء المشابركين في قمة المناخ في عابريس، وهي المصافحة األولى عين البرجلين منذ عام 

 2/12/2015القدس العربي، لندن، 
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 تدين فتح مكتب تمثيل إسرائيلي في دولة اإلمارات الفلسطينية الفصائل .12
دعت القوى أشبرف الهوبر: مع دخول الهعة الش عية في األبراضي المحتلة شهبرها الثالث،  -غزة 

والفصائل الفلسطينية إلى ضبروبرة استمبرابر "الف اليات االنتفاضية" في كل المناطق الفلسطينية، عند 
كل نقاط التماس واالستيطان. ودعت الجميع للمشابركة في الف اليات المبركزية التي تدعو للتص يد 

نددت عموافقة اإلمابرات يومي الثالثاء والجم ة من كل أسعوع، وأعلنت برفضها لكل أشكال التطعيع و 
 على فتح مكتب تمثيل إسبرائيلي على أبراضيها.

وأكدت الفصائل في عيان لها تلقت "القدس ال برعي" نسخة منه، على استمبرابر "الف اليات االنتفاضية"  
في كل القبرى والمدن والمخيمات الفلسطينية وفي كل مواقع التماس واالستيطان االست مابري والجدبران 

ل سكبرية والطبرق االلتفافية، مشيبرة إلى أن هذا األمبر يتطلب "مشابركة الجميع في الف اليات والحواجز ا
المقبربرة وخاصة الف اليات المبركزية"، وذلك في إطابر مواصلة االنتفاضة والهعة الش عية من أجل 

قامة الدولة الفلسطينية الم ستقلة إنهاء االحتالل والوصول إلى حبرية واستقالل الش ب الفلسطيني وا 
 وعاصمتها القدس.

وأعلنت القوى الوطنية واإلسالمية برفضها لما أسمته "االختبراق" الذي قام عه االحتالل مع دولة 
اإلمابرات ال برعية عوجود تمثيل له "تحت أية يافطة فيها أو أية معبربرات"، في ظل جبرائم وعدوان 

قاط ة وفتح ثغبرات يمكن االحتالل ضد الش ب الفلسطيني. وحذبرت من مغعة تجاوز قبرابرات الم
وأدانت القوى الفلسطينية تصويت الواليات المتحدة وكندا، ضد قبرابر  االحتالل من النفاذ منها.

الجم ية ال امة لألمم المتحدة عتقبريبر المصيبر للش ب الفلسطيني واالستمبرابر في عمليات تصويت 
 م ادية لحقوق الش ب المناضل من أجل حبريته واستقالله.

 2/12/2015بي، لندن، القدس العر 
 

 "الشعبية": االنتصار لدماء أبو خضير بالمقاومة وليس بمحاكم االحتالل .13
قالت الجعهة الش عية لتحبريبر فلسطين إن تعبرئة "المحكمة المبركزية" التاع ة لسلطات االحتالل : برام هللا

بر، "أمبر متوقع اإلسبرائيلي في مدينة القدس، للمتهم البرئيسي في جبريمة حبرق الطفل محمد أعو خضي
  وطعي ي لكيان يمابرس منذ تأسيسه إبرهاعًا وجبرائمًا على مدابر اللحظة"، وفق قولها.

(، أن دولة االحتالل تحاول 12|1وبرأت الجعهة الش عية في عيان صحفي تلقته "قدس عبرس"، الثالثاء )
عية المحاكم لكونها من خالل المحاكم التاع ة لها "إخفاء الوجه القعيح أمام ال الم"، مؤكدة "عدم شبر 

ووصفت "الش عية" محاكم االحتالل عـ"الهزلية"، مؤكدة أن  جزءًا من أدوات االحتالل القم ية".
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االنتصابر لدماء الشهداء يأتي من خالل "المحافظة على جذوة المقاومة مشت لة، والبرد عقوة على 
 حتالل".جبرائم االحتالل، إلى جانب اللجوء للمحاكم الدولية ومالحقة قادة اال

 1/12/2015، قدس برس
 

 أحمد يوسف يطالب الطيراوي باالعتذار عن تصريحاته تجاه "جماعة اإلخوان" .14
طالب د. أحمد يوسف القيادي في حبركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، توفيق الطيبراوي عضو : غزة

يحات اتهم فيها اللجنة المبركزية لحبركة التحبريبر الوطني الفلسطيني )فتح(، عتقديم اعتذابر عن تصبر 
 الفلسطيني. االنقسامجماعة اإلخوان المسلمين ع برقلة إنهاء حلة 

)فيسعوك(: "هلل يا أعا  االجتماعيوقال يوسف في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل 
حسين...هل ي قل أن يخبرج هذا الكالم من شخص مثلك؟!!، وهل اإلخوان عمثل هذه ال قد التي 

ا كالم يتوجب االعتذابر عنه، فاإلخوان تابريخهم ناصح عال طاء لفلسطين وأهلها، وتاعع "هذ ذكبرت؟".
وكان الطيبراوي قال أنَّ حالة االنقسام ستنتهي عمجبرد إخبراج جماعة  غفبر هللا لك يا أعا حسين".

اإلخوان المسلمين من المشهد، منوًِّّها عأنَّ تابريخ الجماعة وأيدولوجياتها ت برقل كافة مساعي لم 
 ل.الشم

 1/12/2015وكالة سما اإلخبارية، 
 

 "االنقسامال لقاءات بين حماس وفياض بغزة.. ونعيم يتهمه بـ"مأسسة  :"سما" .15
أكدت مصادبر خاص لوكالة "سما" اإلخعابرية، أنه لن تكون أي لقاءات تجمع  :متاع ة سما -غزة 

علقاءات مع  علنأ حبركة حماس مع د. سالم فياض برئيس الوزبراء األسعق، وستنحصبر زيابرته كما 
 "الكتاب، والمثقفين، والمحللين" فقط.

في غضون ذلك، اتهم د. عاسم ن يم القيادي في حبركة حماس فياض والذي من المقبربر أن يصل  
وقال ن يم في  "، ودعاه لـ"التوعة والتكفيبر" عن الماضي.االنقسامصعاح األبرع اء قطاع غزة عـ"مأسسة 

)فيسعوك(: "أليس هو )فياض(  االجتماعي التواصلموقع تدوينة له على حساعه الشخصي على 
من فبرضه وزيبرًا على البرئيس البراحل أعو  اعتداءالكابرثي، الشخص البرئيس في صناعة هذا الواقع 
اإلسبرائيلية، لصناعة  -عالبرؤية األمبريكية ، وقعوله االنقسامعمابر، مبروبرًا عكل الخطايا التي مأسسة 

 قوله. الفلسطيني الجديد"، على حد
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أواًل التوعة والتكفيبر المستقعل، ف ليه وأضاف "إذا كان )فياض( يبريد أن يعحث عن مكانه في م ادلة  
فلسطين ليست ملفًا في أحد العنوك أو مشبروع في الماضي، ال يكفي الكلمات البرنانة، عن خطايا 

 أحد الشبركات".
 1/12/2015وكالة سما اإلخبارية، 

 
 مهرجان مركزي في ذكرى انطالقتناحماس: ال نية إلقامة  .16

أعلنت حبركة حماس أنها ستوظف ف اليات إحيائها لذكبرى انطالقتها الثامنة وال شبرين هذا ال ام : غزة
وقال توفيق أعو  لدعم "انتفاضة القدس"، كاشفة أنه لن يكون هناك مهبرجاًنا مبركزًيا للحبركة في قطاع غزة.

: -الجهاز الذي توكل إليه مهام التجهيز لف اليات الحبركة وهو-ن يم، مسئول جهاز ال مل الجماهيبري 
"إن دعم انتفاضة القدس هو أحد أهم عناوين إحياء حبركة حماس للذكبرى الثامنة وال شبرين النطالقتها 

 لهذا ال ام إلى جانب عناوين أخبرى كاألسبرى، وبرفع الحصابر والمختطفين األبرع ة في مصبر".
ل الحبركة )حتى اآلن( إنه لن يكون هناك مهبرجاًنا مبركزًيا للحبركة وأضاف أعو ن يم: "القبرابر في داخ

في إحياء ذكبرى انطالقتها هذه السنة كما كان الحال ال ام الماضي، وذلك مبراعاة لوضع المواطنين 
المحاصبرين والمدمبرة منازلهم في قطاع غزة والمكلومين في الضفة الغبرعية والقدس المحتلة ومناطق 

وكشف أن الف اليات ستتبركز على مهبرجانات في كل  ، ومخيمات الشتات".1948 الداخل المحتل عام
منطقة على حدى، وكذلك مسيبرات جماهيبرية إحياء لهذه الذكبرى إضافة إلى ف ليات أخبرى سي لن 
عنها في حينه، وأن ش ابر الف اليات وخلفياتها ستبركز على انتفاضة القدس واألسبرى والحصابر 

 ألبرع ة في مصبر.وكذلك قضية المختطفين ا
 1/12/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 بين حين وآخر ةهجمات في سوري نشننتنياهو:  .17

اعتبرف برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عنيامين نتنياهو علنًا عأن جيشه "ي مل أحيانًا في : حلمي موسى
نتنياهو "أننا ن مل سوبرية من أجل منع نقل أسلحة". وفي مؤتمبر الجليل المن قد في مدينة عكا، أعلن 

إلى جعهة ضدنا". وقال إن  ةفي سوبرية عين حين وآخبر، ونحن ن مل من أجل منع تحويل سوبري
إسبرائيل تف ل ذلك من أجل "منع نشوء جعهة ضدنا، وأيضًا من أجل منع نقل أسلحة فتّاكة من سوبرية 

أن عمليات جيشه في سوبرية. إلى لعنان". وهذا من عين األقوال النادبرة لبرئيس الحكومة اإلسبرائيلية عش
وم بروف أنه في الشهبر األخيبر فقط، تحدثت وسائل اإلعالم عن غابرتين إسبرائيليتين على مواقع في 

 سوبرية ي تقد أنها لـ"حزب هللا".
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األخيبرة  األحداثوأشابر نتنياهو إلى لقائه مع عوتين والتنسيق ال سكبري مع بروسيا، موضحًا أن "
". وقال عن قمة المناخ إنه "عندما تلتقي مع أكثبر من مئة زعيم من توضح مدى أهمية هذه ال القة

أبرجاء ال الم، توصف إسبرائيل عأنها دولة م زولة ومنعوذة. ليس ثمة ما هو أكثبر نقيضًا من ذلك، مما 
خعبرته هناك". وذكبر عأنه اجتمع في عابريس مع البرئيسين األمبريكي عابراك أوعاما والبروسي عوتين 

 هندية نابرندبرا مودي وزعماء آخبرين من كل القابرات.وبرئيس الحكومة ال
واعتبرف نتنياهو مع ذلك "عوجود مشكالت لنا خصوصًا مع مؤسسة االتحاد األوبروعي. لدينا سجال 
حول الشأن الفلسطيني مع قسم من الدول، خصوصًا دول عدة في غبرب أوبروعا وفي مؤسسة 

مع الفلسطينيين هي نزاع إقليمي، ولكنها ليست االتحاد. هناك قطي ة م ينة، وهم يظنون أن القطي ة 
 هكذا. إنه على وجودنا ذاته، ولكن م ظم الزعماء، حتى في أوبروعا، يفهمون ذلك".

األخيبرة تثعت مدى  األيامتبركيا للطائبرة البروسية ليقول إن "أحداث  إسقاطواستغل نتنياهو عواقب 
منع حوادث غيبر مبرغوب فيها ومأساوية. وأنا  أهمية آلية التنسيق عيننا ومحاوالتنا للت اون من أجل

وشدد نتنياهو على أن التنسيق مع بروسيا جوهبري في  أعتقد أننا أفلحنا في ف ل ذلك، وهذا مهم".
محابرعة ما وصفه عـ"اإلبرهاب اإلسالمي". وقال "نحن في م بركة ضد اإلسالم المتطبرف وضد العبرعبرية 

سبر  ائيل يمكنهما التوافق على كل القضايا االستبراتيجية، واإلبرهاب التي يشي ها. وآمل أن بروسيا وا 
وعوس ي التأكيد أن عوس نا تحقيق تنسيق أفضل في العبر والجو حتى ال تنشأ المشكالت ذاتها التي 
برأيناها". وخلص إلى "أنني براض عن التنسيق الناجح عين جيشينا، وسنواصل ف ل ذلك. وهذه إشابرة 

 يننا".النفتاح ونجاح منظومة ال القات ع
وع د اللقاء، أعلغ نتنياهو الصحافيين المبرافقين له أن ضعاطًا كعابرًا إسبرائيليين وبروس سيجتم ون 
الثالثاء )أمس( للعحث في توثيق الت اون والتنسيق عشأن النشاطات في سوبرية. وقال إن اجتماعه مع 

ي عيننا لمنع وقوع أخطاء دقيقة، تم فيه االتفاق على "ت ميق التنسيق ال سكبر  54عوتين، الذي استمبر 
ولف ل ذلك على نطاق واسع". وأشابر إلى "أننا نبريد ت ميق الت اون من أجل منع أي اصطدام في 

 ".ةسماء سوبري
وعحسب ما قال نتنياهو للصحافيين، فإنه أعلغ عوتين أن إسبرائيل "لن تتحمل هجمات ضدها من 

هللا من سوبرية". وأكد أنه "برغم  األبراضي السوبرية وستواصل ال مل إلحعاط نقل أسلحة لحزب
، فإن هذا لم يدفع إسبرائيل لتقليص 544ال مليات ال سكبرية البروسية في سوبرية ونشبر منظومات إس 

نشاطها". وأضاف: "قلت لعوتين إننا سنواصل حماية مصلحتنا في مواجهة كل اعتداء، وأعتقد أنه 
 يفهم ووافق على ذلك".
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تبركيا للطائبرة البروسية، مشيبرًا إلى أهمية م برفة  إسقاطتفاصيل  وقال نتنياهو إن عوتين أطل ه على
"أن هناك عالقات خاصة تخدم مصالحنا القومية". وأشابر إلى أنه "ينعغي فقط تخيل الوضع الذي كنا 
سنقع فيه لو كنا في صدام مع هذه القوة ال ظمى. ال شأن لنا وال لبروسيا في مواجهة كهذه. نحن 

 ب ذلك".نعذل أقصى الجهد لتجن
وعالف ل، استضاف نائب برئيس األبركان اإلسبرائيلي الجنبرال يائيبر جوالن نظيبره البروسي في لقاء عمل 
عقصد توسيع التنسيق عين الجيشين في سوبرية. ويشكل هذا لقاء ال مل الثالث عين القائدين ال سكبريين 

 منذ اللقاء األول لنتنياهو وعوتين في موسكو حول هذا الموضوع. 
 2/12/2115، ، بيروتالسفير

 
 بركة: سياسة نتنياهو الحالية ترتكز على تديين الصراع ومحو "الخط األخضر"محمد  .18

برام هللا: قال برئيس لجنة المتاع ة ال ليا للجماهيبر ال برعية في الداخل محمد عبركة، إنه ال يمكن فهم 
نتنياهو القائم على الدفع  الممابرسات اإلسبرائيلية الحالية على األبرض ع يدا عن إدبراك مكونات مشبروع

 قدما، عفكبرة إسبرائيل دولة للش ب اليهودي، وتديينه للصبراع، ومشبروعاته لمحو الخط األخضبر.
وأضاف عبركة: نتنياهو يبريد ج ل الم بركة على األقصى م بركة بروايتين، موظفا الصبراع الدولي مع 

 س حبرعة لل الم المتحضبر."داعش" وغيبرها، وظاهبرة االسالموفوعيا في الغبرب، مقدما نفسه كبرأ
جاء ذلك خالل ندوة نظمها المبركز الفلسطيني للدبراسات اإلسبرائيلية "مدابر" تحت عنوان "المشهد 

 السياسي اإلسبرائيلي في ظل الهّعة الش عية: سينابريوهات وآفاق".
نة وقال عبركة، إن لدى الحكومة اإلسبرائيلية واليمين اإلسبرائيلي مشبروع غسيل دماغ يستند إلى شيط

الفلسطينيين، وتنفيذ إجبراءات متشددة تجاههم، ظهبرت عوضوح أكثبر ع د فقدان اليمين لوبرقة النووي 
 اإليبراني، التي استغلها للتخويف والتجنيد الداخلي والخابرجي.

وأوضح عبركة أنه ال يستع د وجود تفاهم أمبريكي إسبرائيلي ضمني، عحيث تصمت إسبرائيل عن االتفاق 
واعتعبر عبركة أن الفلسطينيين  ظبر عن سياساتها في الموضوع الفلسطيني.النووي مقاعل غض الن

يمتلكون ثالث أدوات للتصدي لمشبروع نتنياهو، أولها المقاومة الش عية، شبرط أن يتجاوز األمبر كيل 
المدائح لهذا النمط من المقاومة وتحويلها لمشبروع على األبرض، إلى جانب ملفات الجنائية الدولية 

ختم عقوله: الم بركة على القدس ليست م بركة ععادة، عل م بركة سيادة، السيادة هي ما و  والمقاط ة.
 يضمن الحق في ال عادة وليس ال كس.  

 2/12/2115، األيام، رام هللا
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 تشتري نفط "داعش"  "إسرائيل: ""غلوبز" .19
وبرية وال براق ينقل النفط من المناطق التي يسيطبر عليها تنظيم "داعش" في س :تبرجمة خاصة-برام هللا 

، هذا ما نشبره موقع "غلوعز" نقال عن تقابريبر في "إسبرائيل" إلىويعي ه المهبرعون األتبراك واألكبراد 
 البروسية وال برعية. اإلعالموسائل 

حقلين آخبرين في ال براق، ويتم نقله  إلى إضافةويتم استخبراج النفط من منطقة ديبر الزوبر في سوبرية 
المنطقة  إلى وأتبراك إسبرائيليونتان ال براق، وع د ذلك يأتي وسطاء منطقة زاخو في كبردس إلىع د ذلك 

انه قد  أساسمدينة سيلوب في تبركيا ويتم عي ه على  إلى، ويتم نقل النفط األس ابرع د االتفاق على 
 تم استخبراجه من المناطق الكبردية في ال براق.

وهو برجل في سن الخمسين ، إسبرائيليوسيط  إلىدوالبر  51-54ويعاع العبرميل عس بر يتبراوح عين 
ويونانية وي برف عاسم السيد فبريد، وينقل النفط ععبر عدة موانئ تبركية وع د  إسبرائيليةيحمل جنسية 

 .إسبرائيل إلى، تصل في النهاية أخبرىموانئ  إلىذلك 
 %54ونشبرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في شهبر آب الماضي تقبريبرا يفيد عأن إسبرائيل تحصل على 

من ثلث الصادبرات من النفط التي تخبرج  أكثبري يأتي من منطقة كبردستان ال براق، أي من النفط الذ
من ميناء جيحان، ووصفت الصحيفة الميناء على أنه "العواعة التي يهبرب منها التنظيم النفط الذي 

 يقوم عاستخبراجه".
ط الذي السوق األساسي للنف أصعحتأخبرى  أووعطبريقة  إسبرائيل إنوقال مسؤول في حديث صحفي 
 فإن م ظم النفط كان سيتنقل عين سوبرية وتبركيا وال براق". إسبرائيليصدبره تنظيم "داعش"، وعدون 

 1/12/2115، القدس، القدسموقع صحيفة 
 

 إسرائيليلغاء هدم منزل شاب من مخيم عسكر قتل جندي إقرر تالمحكمة العليا اإلسرائيلية  .21
حاشية  أعونوبرالدين  الشاب لغاء هدم منزلإوم الثالثاء، ، ياإلسبرائيليةقبربرت المحكمة ال ليا : برام هللا

في مدينة "تل  إسبرائيليمن سكان مخيم عسكبر في مدينة ناعلس، ومنفذ عملية ط ن قتل فيها جندي 
 أعيب" في تشبرين ثاني من ال ام الماضي.
أصدبرها الخطوة "عالنادبرة" في ظل الت ليمات التي  ال عبرية هذاووصفت صحيفة "يدي وت احبرونوت" 

 ، عنيامين نتنياهو، عالهدم الفوبري لمنازل منفذي ال مليات.اإلسبرائيليبرئيس الوزبراء 
وقال قاضي المحكمة إن "هذا القبرابر جاء ع د مبروبر أكثبر من سنة على تنفيذ عملية الط ن في مدينة 

 .تل أعيب، مشيبرًا إلى انه ال يبرى عأن هدم منزل منفذ ال ملية سيحقق بردع ع د هذا الوقت"
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عامًا( عتنفيذ عملية ط ن في  54حاشية ) أعواتهمت الشاب  اإلسبرائيليةوكانت المحكمة المبركزية 
 متأثبرًا عإصاعته. إسبرائيلي، أدت إلى مقتل جندي 5455-55-54مدينة "تل أعيب" عتابريخ 

 2/12/2115، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 السجن ثالث سنوات ليهودي أحرق مدرسة عربية يهودية .21
أمس على متطبرف يهودي عالسجن ثالث  اإلسبرائيليةأ ف ب: حكمت المحكمة المبركزية  -قدس ال

وقال عيان المحكمة إنه حكم عالسجن ثالث  سنوات إلدانته عحبرق المدبرسة ال برعية اليهودية "يد عيد".
في قاعة الصف  5455عاما( الذي اضبرم النيبران في تشبرين الثاني  52سنوات على اسحق غعاي )

ول في المدبرسة، وكتب ش ابرات م ادية لل برب عال عبرية على شبرفة الصف منها "ال للت ايش مع األ
 السبرطان" و"كهانا كان على حق" و"ال لالنصهابر" و"الموت لل برب".

عاما( عالسجن لمدة عامين  51نحمان تويتو ) األخوةوسعق للمحكمة أن حكمت على شبركاء غعاي 
 عامين ونصف ال ام.عاما( عالسجن  55وشلومو تويتو )

 وقال جهاز األمن الداخلي" الشاعاك" إن الثالثة كانوا أعضاء في منظمة "الهافا" اليمينية المتطبرفة.
توصية للمحكمة عالحكم عالسجن على اسحق غعاي مدة تتبراوح عين  اإلسبرائيليةوقدمت النياعة ال امة 

واصفة الحكم عالخفيف جدا. "فقد حكم ت تزم الط ن واالستئناف"  إنهاأبرعع وسعع سنوات، وقالت: "
على التحبريض على الفيس عوك، وشهبرين عتهمة  أشهبرعليه فقط مدة عامين على الحبرق وعشبرة 

 ".أسلحةحيازة 
 2/12/2115، األيام، رام هللا

 
 اإلفراج عن مستوطنين أحرقوا مركبات فلسطينية بالقدس .22

وطنين، برغم االشتعاه عهم في إحبراق أفبرجت الشبرطة اإلسبرائيلية، مساء أمس، عن مست :القدس
 مبركعات فلسطينية عالقدس األسعوع الماضي.

وحسب "يدي وت أحبرونوت" ال عبرية، فإنه تم اإلفبراج عنهم عشبروط تقييدية، مشيبرًة إلى أن الشبرطة 
 مازالت تحقق عالحادثة وست تقل مزيدا من المشتعه عهم عالحادثة التي وق ت في قبرية أم طوعا عالقدس.

 2/12/2115، يام، رام هللااأل
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 سياسيون إسرائيليون يدعون النسحاب أحادي من الضفة .23
اهتم محللون سياسيون في الصحافة اإلسبرائيلية هذه األيام عفبرضية قيام إسبرائيل : الصحافة اإلسبرائيلية

ها عانسحاب أحادي من الضفة الغبرعية، فمنهم من عللها عاالنسداد في عملية السالم ومنهم من برعط
 عأن زوال االستيطان حتمية تابريخية، عل إن منهم من فصل في الخطة المحتملة.

ففي صحيفة "إسبرائيل اليوم"، يقول وزيبر القضاء اإلسبرائيلي األسعق يوسي عيلين، إن برفض إسبرائيل 
مقتبرحات وزيبر الخابرجية األمبريكي جون كيبري في زيابرته األخيبرة التي دعا فيها لتسليم السلطة 

 نية ع ض المساحات في الضفة الغبرعية، يتطلب منها أن تقدم عديال سياسيا.الفلسطي
وبرعط ذلك عحديث برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو عن خطوات أحادية قد تقوم عها إسبرائيل 
دون وجود مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، مشيبرا إلى أن ذلك أمبر ممكن للحيلولة دون حدوث 

مشيبرا إلى أن نتنياهو  وبر األمني في الوضع القائم عسعب تواصل ال مليات الفلسطينية.مزيد من التده
 منحته المؤسسة األمنية اإلسبرائيلية خيابرات مختلفة للتخفيف عن الفلسطينيين.

وختم عيلين عأن موجة السكاكين يجب أن ال تكون حافزا على القيام عخطوات سياسية من قعل إسبرائيل 
ن، لكن مصلحتها القومية تتطلب من نتنياهو الذهاب لتحديد الحدود الفاصلة عين تجاه الفلسطينيي

 إسبرائيل وجيبرانها الفلسطينيين، ولو عشكل أحادي.
 االحتالل ال يدوم

أما أوبري سافيبر، الدعلوماسي اإلسبرائيلي وأحد مؤسسي مبركز عيبريس للسالم، فكتب في صحيفة 
احتالل استيطاني في ال الم لم يصمد طويال، واستمبرابر  م ابريف أن التجابرب التابريخية تؤكد أن أي

 الضغط على الفلسطينيين أكثبر فأكثبر سي مل على تدهوبر الوضع اإلسبرائيلي عصوبرة غيبر مسعوقة.
وقال إن الحل الحقيقي لمنع الوصول لهذه المبرحلة هو تنفيذ خطة جديدة لالنفصال عن الفلسطينيين، 

عدم تقسيم "أبرض إسبرائيل"، موضحا أن األجهزة األمنية تؤكد أنه  برغم أحاديث اليمين اإلسبرائيلي عن
 ليس هناك من خيابر إال ال ودة إلى االنسحاعات األحادية الجانب.
من أبراضي الضفة الغبرعية  %54ودعا سافيبر إلى أن تشمل االنسحاعات اإلسبرائيلية ما مساحته 
نهبر األبردن، حيث تقام هناك دولة الواق ة شبرق الجدابر الفاصل وغبرب القطاع األمني على طول 

 فلسطينية مؤقتة ذات عضوية كاملة في األمم المتحدة، م تبرف عها من قعل إسبرائيل.
 خطة كاملة

أما صحيفة م ابريف، فنقلت "خطة متكاملة لالنفصال" أعدها عضو الكنيست عن الم سكبر 
 الصهيوني عومبر عابرليف، قال إنها تشمل أبرعع مبراحل:
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الوقف الكلي للعناء االستيطاني خابرج التجم ات االستيطانية الكعيبرة في الضفة المبرحلة األولى: 
 الغبرعية.

 المبرحلة الثانية: إقبرابر قانون لت ويض المستوطنين ماليا ممن يتم إخبراجهم من المستوطنات.
 المبرحلة الثالثة: تشمل توسيع المنطقة "ب" في الضفة الغبرعية، عحيث تعقى المسؤولية المدنية فيها
للسلطة الفلسطينية والسيطبرة األمنية إلسبرائيل، ومستقعال ضم ع ض مناطق "ج" إلى مناطق "ب"، 

 من خالل تنسيق أمني لتوفيبر االحتياجات األمنية إلسبرائيل، كما تقدبرها أجهزتها األمنية.
مد، المبرحلة البراع ة: القيام عخطوات تطويبرية لقطاع غزة، مقاعل وقف كامل إلطالق النابر طويل األ

 وتجبريد غزة من السالح.
 وقال صاحب الخطة إن جميع هذه المبراحل قاعلة للتطعيق خالل عام ونصف ال ام.
 1/12/2115، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الجزيرة األكثر تأثيرا في العالمقناة خبير إسرائيلي:  .24

حدثت تغييبرا ذكبر خعيبر اإلعالم اإلسبرائيلي أفبريام جيفوني أن قناة الجزيبرة التي أنشأتها قطبر أ
قامة  دبراماتيكيا وض ها عين أكثبر الهيئات اإلعالمية تأثيبرا في ال الم، مطالعا إسبرائيل عاقتفاء التجبرعة وا 

 فضائية دولية على غبرابرها لتحسين صوبرتها.
وفي مقال نشبرته صحيفة يدي وت أحبرونوت اإلسبرائيلية، اعتعبر جيفوني أن على إسبرائيل المعادبرة إلى 

ة إليصال صوتها إلى ال الم، مشيبرا إلى أن قناة الجزيبرة تطوبرت وكعبر تأثيبرها على إنشاء قناة دولي
وذكبر أن الجزيبرة عدأت قناة إخعابرية عاللغة ال برعية، ثم تطوبرت وافتتحت قناة لها  المستوى ال المي.

د من ستديوهات في مدن مبركزية في ال الم وهي تعث ع داعاللغة اإلنجليزية، كما توجد لقناة الجزيبرة 
ولفت جيفوني في المقال الذي حمل عنوان "يجب علينا إقامة قناة دعائية  اللغات على مدابر الساعة.

 دولية"، إلى الش عية الجابرفة التي حظيت عها الجزيبرة وتأثيبرها على جماهيبر عالمية عدة.
برن عالمعالغ التي واعتعبر المقال أن إنشاء مثل هذه القناة لن يكون مكلفا على إسبرائيل، وذلك إذا ما قو 

 تخصصها لقطاع الدعاية اإلعالمية.
 1/12/2115، الجزيرة نت، الدوحة
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 / أكتوبرمطلع تشرين األول االنتفاضةشهداء منذ بداية  108"الصحة":  .25
 / أكتوعبرالش عية في مطلع تشبرين األول االنتفاضةأعلنت وزابرة الصحة، أن حصيلة الشهداء منذ عدء 

 مصاب. 13,500سيدات، إضافة إلى  5طفاًل وطفلة و 24اء عينهم شهد 108الماضي علغت 
 طفاًل وطفلة أصغبرهم برضيع لم يتجاوز عمبره الثمانية أشهبر. 24وأشابرت إلى أن من عين الشهداء 

 2/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 القدس: إصابة عدد من األطفال وسيدة إثر مهاجمة االحتالل مستشفى المقاصد .26
يب الليلة الماضية عدد من األطفال وسيدة من مبرضى مستشفى المقاصد في وفا: أص -القدس 

 القدس عاالختناق، جبراء إطالق قوات االحتالل قناعل الغاز المسيل للدموع عشكل عشوائي.
، إن قوات االحتالل أطلقت قناعل الغاز عشكل "وفا"وقال أحد ال املين في مستشفى المقاصد، لـ

عالقبرب من قبرية الطوبر مقاعل المستشفى، حيث وصلت القناعل إلى  عشوائي عند الشابرع البرئيس
داخل قسمي اإلن اش واألطفال، ما أدى إلى إصاعة سيدة عاالختناق وتشنجات عيدها، إضافة إلصاعة 

 عدد من األطفال عاالختناق.
 2/12/2015األيام، رام هللا، 

 
 الف البؤر االستيطانية في القدس والضفة الشهر الماضيآ .27

أصدبر مبركز ععدهللا الحوبراني للدبراسات والتوثيق التاعع لمنظمة التحبريبر : حمدان الحاج -ان عمَّ 
عحق الش ب الفلسطيني خالل الشهبر  اإلسبرائيليةالفلسطينية تقبريبره الشهبري حول االنتهاكات 

 الماضي.
القدس شهيدًا خالل الشهبر الماضي في كل من الضفة الغبرعية و  34وجاء في التقبريبر انه ابرتقى 

وسيدتين ليبرتفع عدد الشهداء  أطفال( 8قوات االحتالل والمستوطنين عينهم ) أيديوقطاع غزة على 
 4طفال و 22شهداء عينهم  106 إلىالماضي  أول/ أكتوعبرمنذ اندالع الهعة الش عية مطلع تشبرين 

 سيدات.
من المخططات ضد الش ب الفلسطيني، وض اإلسبرائيليةوفي سياق ال دوان الذي تشنه الحكومة 

البرامية لتهويد القدس وضم أجزاء واس ة من أبراضي دولة فلسطين المحتلة فقد صادقت  اإلسبرائيلية
عؤبرة استيطانية في مدينة القدس والضفة الغبرعية،  5,000حكومة االحتالل على خطط لعناء اكثبر من 

ليه مخماس"، المقامة على خابرطة هيكلية لما تسمى عمنطقة "م ا اإلسبرائيليةحيث صادقت الحكومة 
على أبرض فلسطينية شبرق مدينة برام هللا، والتي عموجعها سيتم شبرعنة عؤبرتين استيطانيتين، واضافة 



 
 

 
 

 

 20 ص                                              3770 العدد:        2/12/2015 اءألربعا التاريخ: 
  

وم اليه  وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "كوخاف هشاحبر"ويمونيم" 2200أكثبر من 
يد في مخماش"،كما صادقت علدية االحتالل في القدس، ع د مصادقة الحكومة، على حي جد

وحدة  891جيلو"، القائمة على أبراضي مدينتي عيت جاال وعيت لحم والقدس يشمل ›مستوطنة 
 استيطانية.

 2/12/2015، انعمَّ ، الدستور 
 

 دونمًا من أراضي صوريف 244االحتالل يخطر باالستيالء على  .28
أبراضي علدة  دونما من 244وفا: أخطبرت قوات االحتالل أمس، عاالستيالء على أكثبر من  -الخليل  

وأكدت علدية صوبريف، أن قوات االحتالل سلمت  صوبريف، وقبرية الجع ة، شمال غبرعي الخليل.
إخطابرات عوضع اليد على أبراٍض في علدة صوبريف في مناطق ديبر موسى، وقبرينة الغزال، وخلة أعو 

 دونما. 244غنيم، وظهبر المنصبرة، وأخبرى تقع في قبرية الجع ة، تقدبر مساحتها عـ 
 2/12/2015، رام هللا، األيام

 
 األسبوع المقبل "الحانوكا"األقصى يواجه موجة اقتحامات بعيد المسجد  .29

أعلنت منظمات وهيئات يهودية تنضوي تحت منظمات "الهيكل" إعبراهيم: كامل  -القدس المحتلة  
 المزعوم عن حملة اقتحامات جديدة وجماعية للمسجد األقصى مطلع األسعوع المقعل عمناسعة عيد

األنوابر" ال عبري، كما وأعلنت عن نشاطات أخبرى مت لقة عهذه المناسعة تتمحوبر حول -"الحانوكا
داعية الحكومة والشبرطة تأمين  المعابرك. األقصىمبراسيم وش ائبر "الهيكل" المزعوم في المسجد 
 اقتحاماتهم للمسجد وتسهيل دخول جميع اتعاعهم.

المختلفة وصفحات التواصل االجتماعي دعوات  ةاإللكتبرونيونشبرت هذه الجماعات على مواق ها 
 األحداقتحامات جماعية للمسجد األقصى تمتد على مدابر أسعوع كامل من  إلىوا عالنات تدعو 

الساع ة والنصف في الفتبرة الصعاحية من الساعة  10/12/2015الخميس  إلى 6/12/2015الموافق 
، ووّقع الواحدة والنصفلى انية عشبر والنصف إالث، وفي فتبرة ما ع د الظهبر من الساعة ال اشبرة إلى

الجعل"، "طالب من  إلىعلى إعالن االقتحام أبرعع منظمات هي: "نساء من اجل الهيكل"، "براج ون 
 الجعل سيبرى". علىاجل الهيكل" و"

 2/12/2015، انعمَّ الرأي، 
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 إلعدامها تمهيداً  أمامها الطفلة صابرين.. عندما القى الجندي سكيناً  .31
جنوب عيت لحم اليوم االثنين، من  أطبراسنجت الطفلة صاعبرين سند، من قبرية  :مهند ال دم - برام هللا
الجندي حين انتعه  إال أن، إلعدامهالقاء سكين عجوابرها تمهيدا إاقدم جندي على  أنع د  اإلعدام

 لشخص يقوم عتصويبر تمثيليته امتنع عن اطالق البرصاص.
طالعة المدبرسة على حاجز "النشاش" المقام جنوب مدينة  إعدامة في تفاصيل الحادثة الصادمة لمحاول

مزيفة ع د أن وثق  إسبرائيليةن القتل عزعم تنفيذ عملية ط ن برواية أعيت لحم، ظهبرت الحقيقة جلية ع
تسجيل فيديو الحقيقة عوضوح، حين اخبرج الجندي السكين من خاصبرته والقى عها تحت قدمي الطفلة 

 جف تحت فوهات عنادق الجنود.التي كانت مبرعوعة وتبرت
 1/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 طفل 400فلسطينيًا الشهر الماضي بينهم  940االحتالل يعتقل  .31

حالة اعتقال نفذتها قوات  940قال "مبركز أسبرى فلسطين للدبراسات"، إنه برصد  برائد الفي: –غزة 
امبرأة وفتاة  31قاصبرين ع ضهم جبرحى، ومن األطفال ال 400االحتالل خالل الشهبر الماضي، عينهم 

ع ضهن جبرحى. وقال الناطق اإلعالمي للمبركز برياض األشقبر إن حمالت االعتقال لم تتوقف، 
وطالت كل شبرائح المجتمع، وتبركزت تحديدًا على األطفال الذين ت تعبرهم قوات االحتالل وقود "الهعة 

سعة األعلى من عمليات االعتقال، حيث علغت وأوضح األشقبر أن الخليل والقدس احتلتا الن الش عية".
 حالة. 250حالة اعتقال، عينما علغت في القدس نحو  290في الخليل 

ومن قلقيلية  ،105ومن ناعلس  ،50فلسطينيًا، ومن عيت لحم  75وفي برام هللا والعيبرة اعتقل االحتالل 
وأشابر األشقبر إلى  نيين.وفي قطاع غزة، اعتقلت قوات االحتالل خمسة فلسطي .25ومن جنين  ،45

حالة اعتقال ألطفال قاصبرين عينهم فتيات  400أن من عين حاالت االعتقال خالل الفتبرة نفسها 
 طفاًل. 420وقال إن عدد األطفال األسبرى ابرتفع نتيجة حملة االعتقاالت إلى ما يقابرب  وجبرحى.

طفالت وجبريحات  حالة اعتقال للنساء خالل الشهبر الماضي عينهن 31وأضاف أنه تم برصد 
 ومسنات.

 2/12/2015الخليج، الشارقة، 
 

 بتر جزء آخر من قدم الطفل األسير عيسى المعطي .32
جزءا من القدم  اإلسبرائيليعتبر األطعاء في مستشفى "هداسا عين كابرم"  :"القدس" دوت كوم -برام هللا

طابرق  األسبرىمحامي هيئة  افأدعاما( من عيت لحم، حسب ما  13اليمنى للطفل عيسى الم طي )
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ع د  27/10/2015عتبر كف قدمه اليمنى عتابريخ  أنالطفل الم طي سعق  إنوقال عبرغوث " عبرغوث.
 2500سبراحه عكفالة مالية عقيمة  أطلق، وقد 18/9/2015عبرصاص دمدم متفجبر واعتقاله يوم  إصاعته
 عالجه. إلكمالوعقي في المشفى  شيكل

لمدخل الشمالي من مدينة عيت لحم شهبر تشبرين خالل المواجهات على ا أصيبوكان الم طي قد 
 الماضي. األول/ أكتوعبر

 1/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
 

 االحتالل يعتقل طارق برغوث محامي الطفل األسير احمد مناصرة .33
والمحبربرين  األسبرىتوقيف محامي هيئة شؤون  أمسمددت شبرطة االحتالل مساء : القدس المحتلة

 ، للتحقيق م ه عتهمة "التحبريض على موقع التواصل االجتماعي "الفيسعوك".المحامي طابرق عبرغوث
والم تقلين المقدسيين أن سلطات االحتالل  األسبرىوأوضح أمجد أعو عصب برئيس لجنة أهالي 

، ووجهت له تهمة "التحبريض أمساستدعت المحامي عبرغوث للتحقيق في مبركز شبرطة المسكوعية 
م ه عدة ساعات، تم تمديد توقيفه ل برضه على قاضي محكمة  على الفيسعوك"، وع د التحقيق

 الصلح اليوم.
 يذكبر أن المحامي عبرغوث هو من يتبرافع عن األسيبر الطفل أحمد مناصبرة في المحاكم االحتالل.

 2/12/2015، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 / نوفمبرانتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين خالل تشرين الثاني 36اتحاد اإلذاعات:  .34
 / نوفمعبرانتهاكا عحق الصحفيين خالل شهبر تشبرين الثاني 36ابرتكعت قوات االحتالل  :غزة

وقال االتحاد في عيان له، أن قوات  المنصبرم، حسب ما أفاد اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات الفلسطينية.
اعات في ، تبركزت على اإلذاإلعالميةاالحتالل شنت "حملة مس وبرة" ضد الصحفيين والحبريات 

 الضفة الغبرعية.
ولفت إلى أن االنتهاكات تمثلت عاالعتداء المعاشبر عغبرض إيقاع أكعبر ضبربر عالصحفيين من خالل 
إطالق البرصاص الحي والم دني والضبرب واالعتقال، وا غالق إذاعات محلية وسبرقة م داتها، 

نذابرات ألخبرى، إضافة ل شبرات االنتهاكات جبراء االستهداف عالغاز والقنا عل الصوتية، ومنع الطواقم وا 
 من ال مل، واالحتجاز والمنع من التغطية اإلخعابرية عحقهم وغيبرها.
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مصوبرًا وصحفيًا  11صحفيين، فيما أصيب أكثبر من  5كما اعتقلت قوات االحتالل ومددت اعتقال 
صحفيين من قطاع  4عالبرصاص الحي والم دني المغلف عالمطاط وقناعل الغاز السامة، من عينهم 

 زة.غ
 7في حين اعتدت قوات االحتالل ومستوطنوها عالضبرب والشتائم ومحاولة الدهس على أكثبر من 
 3صحفيين، فيما ت برض ثالثة صحفيين وطواقمهم من التغطية والمضايقات، وداهمت منازل 

 صحفيين.
 1/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 مواطنًا بينهم طفلة وفتاة 28اعتقال  :الضفة الغربية .35

ة وفتاة وذلك خالل عمليات لمواطنًا عينهم طف 28شنت قوات االحتالل، أمس، حملة اعتقاالت طالت 
 .  في الضفة الغبرعية دهم، وعلى حواجز عسكبرية في عدة محافظات

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات االحتالل، فجبر أمس، أبرع ة شعان من مخيم جنين وعلدة عبرقين 
 غبرعا، وذلك خالل اقتحامها للمخيم والعلدة.

مواطنا عينهم من الخليل وعلدة يطا  12وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل، فجبر أمس، 
جنوب المدينة، وذلك ع د دهم وتفتيش منازل عائالتهم، فيما داهت عددا من المنازل في علدة تفوح 

 ة.)غبرب المدينة( عحجة التفتيش عن مواد ممنوع
 وفي محافظة ناعلس، اعتقلت قوات االحتالل مواطنًا على حاجز حوابرة جنوعي ناعلس.
 وفي محافظة عيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل، طالعة مدبرسة على حاجز النشاش.

 2/12/2015األيام، رام هللا، 
 

 رين"تصاعد تعذيب األسرى لدى االحتالل للقضاء على "حماسة الثائ :هيئة األسرى والمحررين .36
ال تفتأ إدابرة مصلحة السجون اإلسبرائيلية، تبرتكب االنتهاك تلو االنتهاكات عحق : أحمد صقبر -غزة 

األسبرى الفلسطينيين، لتنتج مسلسال ال ينتهي من الم اناة لهؤالء األسبرى، ولتحول السجون إلى مواقع 
 لالنتقام والتنكيل.

ن المداهمات الليلية، والتفتيش ال ابري، وال زل وتتنوع أشكال الت ذيب التي تُقبرها إدابرة السجون، عي
االنفبرادي، والضبرب والتنكيل عأساليب وحشية، وال تقف عند حد إخالء الزنازين من غذاء البروح 
"الكتب" وغذاء الجسد "الط ام"، عاإلضافة إلى منع إدخال األغطية والُفبرش، واستعدالها عأخبرى عالية 

 قذبرة ال تصلح لآلدميين.
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حامي هيئة األسبرى، حسين الشيخ في تقبريبر لهيئة األسبرى والمحبربرين، وصلت واست برض م
" نسخة منه، واقع األسبرى داخل سجون االحتالل، مؤكدا أنهم يفتقبرون لسعل الحياة اآلدمية، 21"عبرعي

خاصة األغبراض الخاصة عفصل الشتاء، موضحا أنهم يت برضون لسيل جابرف من االنتهاكات 
 .والتنكيل من قعل الحبراس

وعحسب مختصين في شؤون األسبرى، فإن عمليات الت ذيب في سجون االحتالل تزايدت في اآلونة 
 األخيبرة في ظل تصاعد أحداث االنتفاضة الثالثة.

ووفقا للمختصة في شؤون األسبرى، أمينة الطويل، فإن سياسة االحتالل في الت امل مع األسبرى 
لحاق الضبربر ال نفسي والجسدي عهم"، معينة أن ذلك يأتي في سياق قائمة على "الت ذيب والتنكيل وا 

"تحقيق التوجه اإلجبرامي لالحتالل القائم على انتزاع االعتبرافات تحت وقع األلم من األسبرى، سواء 
 قاموا عالتهمة الموجه إليهم أم ال".

"، عن إجبراءات ت ذيب جديدة تقوم عها قوات االحتالل ضد األسبرى، 21وكشفت الطويل لـ"عبرعي
الق البرصاص عليهم أثناء التحقيق وخاصة األطفال، ناهيك عن االعتداء عليهم والتنكيل عهم كإط

 في قاعة المحكمة، وممابرسة الت ذيب عهم وقت اإلصاعة وتبركهم دون تقديم ال الج لهم.
ومن جهته، اعتعبر برئيس وحدة الدبراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسبرى، ععد الناصبر فبروانة، أن 

لت ذيب التي تقوم عها قوات االحتالل تأتي في إطابر "السياسة الممنهجة لتحقيق البردع عمليات ا
 لألسيبر، والمواطن الثائبر، وأسبرته والمجتمع عأكمله".

 1/12/2015، 21عربي
 

 قوات االحتالل تستهدف الصيادين في غزة .37
ا البرشاشة الثقيلة عاتجاه فتحت الزوابرق الحبرعية اإلسبرائيلية، فجبر اليوم األبرع اء، نيبران أسلحته :غزة

 مبراكب الصيادين، قعالة أكثبر من منطقة ساحلية للقطاع.
وأفاد مبراسل "القدس" دوت كوم عغزة، أن الزوابرق استهدفت مبراكب الصادين قعالة سواحل منطقة 

 السودانية والواحة شمال غبرب قطاع غزة دون أن يعلغ عن أية إصاعات.
برق استهدفت أيضا مبراكب الصيادين قعالة سواحل النصيبرات فيما أشابر شهود عيان إلى أن الزوا

 أميال قعل أن تجعبرهم إلى المغادبرة نحو الشواطئ. 3والزوايدة وسط قطاع غزة والحقتهم في مسافة 
 2/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس
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 حالة مصابة باإليدز سجلت بفلسطين 86صحة: وزارة ال .38
 86يبر لوزابرة الصحة في قطاع غزة، يوم الثالثاء، أنه تم تسجيل أفاد تقبر  :"القدس" دوت كوم -غزة

( الم بروف عاسم )اإليدز( في كافة األبراضي HIVحالة مصاعة عمبرض فيبروس اتش آي في)
 الفلسطينية.

/ وأوضح التقبريبر الصادبر في اليوم ال المي لمكافحة "اإليدز" الذي يصادف األول من كانون األول
حالة من المسجلين ال زالوا على قيد الحياة، مشيبرا إلى أن ال دد قاعل  33من كل عام، أن  أكتوعبر

 للتغييبر في أي لحظة.
وقالت الوزابرة إن المبرض في المناطق الفلسطينية في الوقت الحالي ال ي تعبر تحديا مقابرنة عاألعداد 

ظمات المجتمع المسجلة في ال الم ال برعي والدولي، داعيًة إلى تكثيف الجهود من وزابرة الصحة ومن
المدني ليضطلع كل عدوبره التوعوي والتثقيفي لبرفع الوعي لدى الناس عمخاطبر فيبروس نقص المناعة 

 من أجل المحافظة على م دل االنتشابر المنخفض لإليدز.
 1/12/2015، القدس، موقع صحيفة القدس

 
 رأهمية عودة مؤسسات السلطة إلى غزة واإلشراف على المعاب لعباسالسيسي يؤكد  .39

محمــود ععــاس  الســلطة الفلســطينية وفــا: أكــد الــبرئيس المصــبري ععــد الفتــاح السيســي لــبرئيس -عــابريس 
ــة فلســطين إلــى قطــاع غــزة مجــدداً  ، خــالل اجتماعهمــا فــي عــابريس أمــس، "أهميــة عــودة مؤسســات دول

فـتح  وتوليها اإلشـبراف علـى الم ـاعبر وفقـًا للمقـبربرات الدوليـة، مـا مـن شـأنه أن يسـهم إيجاعيـًا فـي انتظـام
الم اعبر مع القطـاع، مـا سييسـبر م يشـة األشـقاء الفلسـطينيين فـي غـزة، ويسـاهم فـي تـوفيبر احتياجـاتهم 

 اليومية" حسب ت عيبر الناطق عاسم البرئاسة المصبرية.
وأشـابر السيســي إلـى "أن اإلجــبراءات التــي تتخـذها مصــبر مــن أجـل تــأمين حــدودها الشـبرقية تــتم عتنســيق 

 ال يمكن أن تهدف إلى اإلضبرابر عاألشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".كامل مع الدولة الفلسطينية، و 
برئاسة المصبرية إن السيسي أكد خالل اللقاء األهمية التي توليها مصبر الوقال المتحدث البرسمي عاِّسم 

 للقضية الفلسطينية ودعمها للحقوق المشبروعة للش ب الفلسطيني.
وقف الممابرسـات التـي تـؤدي إلـى زيـادة االحتقـان فـي ضاف: اتفق الجانعان خالل اللقاء على أهمية أو 

األبراضي المحتلة، وضبروبرة وضع حد لالسـتيطان وتـوفيبر الحمايـة الالزمـة ألعنـاء الشـ ب الفلسـطيني، 
جميع اإلجـبراءات التـي مـن شـأنها  اتخاذوتهيئة المناخ الالزم الستئناف مفاوضات السالم، فضاًل عن 

 فيبر الحماية والمساعدة الالزمة له.تخفيف م اناة الش ب الفلسطيني وتو 
 2/12/2015 ،األيام، رام هللا
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 أوروباوتجمع المهندسين الفلسطينيين في  األردنيينبين نقابة المهندسين  تفاهممذكرة  .41
وق ت في عيبروت على هامش مـؤتمبر ال مـل النقـاعي الفلسـطيني فـي الشـتات مـذكبرة تفـاهم عـين  :عّمان

ويــتم عموجــب مــذكبرة التفــاهم  .أوبروعــاجمــع المهندســين الفلســطينيين فــي وت األبردنيــيننقاعــة المهندســين 
تعــادل الخعــبرات عــين الجــانعين والت ــاون المشــتبرك فــي نقــل تجبرعــة نقاعــة المهندســين األبردنيــين للنقــاعيين 

تنفيــذ المشــابريع المشــتبركة فــي هــذا المجــال واســتفادة  إلــى عاإلضــافة ،أوبروعــاوالمهنيــين الفلســطينيين فــي 
 المتواجدين فيها. األوبروعيةمن خعبرات التجمع في العلدان النقاعة 

برئــيس  أوبروعــاووقــع المــذكبرة نقيــب المهندســين ماجــد الطعــاع وعــن تجمــع المهندســين الفلســطينيين فــي 
 ثبريا. أعو إعبراهيمالتجمع 

 2/12/2015 ،الدستور، عّمان

 
 جنوب لبنان بتفجير جهاز تجسس إسرائيلي لبنانيينإصابة  .41

لعنانيان، أمس، عجبروح جبراء تفجيبر جهاز تجسس إسبرائيلي عن ع د في منطقة  أصيب: )كونا(
حدودية مع فلسطين المحتلة جنوب لعنان. وقالت الوكالة الوطنية لإلعالم البرسمية إن جهاز التجسس 

أدى إلى  الحدود، مااإلسبرائيلي فجبر عن ع د في منطقة سهل مبرج يون على ع د كيلومتبرات من 
ولفتت الوكالة إلى أن القوى األمنية اللعنانية ضبرعت  انا ي مالن في المنطقة نفسها.إصاعة مواطنين ك

 طوقًا أمنيًا حول المنطقة وعاشبرت تحقيقاتها ع د استخبراج عقايا جهاز التجسس.
 2/12/2015الخليج، الشارقة، 

 
 خامنئي: الشعب الفلسطيني يعاني أسوأ أنواع اإلرهاب .42

الشعاب في الغبرب، هي الثانية من نوعها  إلىعلي خامنئي برسالة  إيبراني وّجه "قائد الثوبرة" ف :طهبران
وأكـد أن  خالل ال ـام الحـالي، دعـاهم فيهـا إلـى "إبرسـاء أسـس للت امـل الصـحيح مـع ال ـالم اإلسـالمي".
عــين مــا  ته"اإلبرهــاب أصــعح اليــوم الهــم واأللــم المشــتبرك عــين المســلمين والغــبرعيين"، لكنــه مّيــز فــي برســال

التــي تحملتهــا شــ وب ال ــبراق  اآلالمات عــابريس مــن قلــق وان ــدام لألمــن فــي الغــبرب، وعــين خلفتــه هجمــ
 واليمن وسوبرية وأفغانستان طوال سنين متتالية.

وأكد خامنئي أن "الوجه اآلخبر لهذا التناقض يالحظ في دعم إبرهاب الدولة الذي تبرتكعه إسبرائيل"، وقـال: 
وأضــاف: "إذا  مــن ســتين عامــًا مــن أســوأ أنــواع اإلبرهــاب"."الشــ ب الفلســطيني المظلــوم ي ــاني منــذ أكثــبر 

كانت الش وب األوبروعية اليوم تلوذ ععيوتها ل دة أيام وتتجنب التواجد في التجم ات واألماكن المزدحمـة، 
فإن ال ائلة الفلسطينية ال تش بر عاألمن من آلة القتل والهدم الصهيونية منذ عشبرات األعوام، حتـى وهـي 
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ـــاء الكيـــان الصـــهيوني فـــي عيتهـــا. أّي  ـــوم مـــن حيـــث شـــدة القســـوة ععن نـــوع مـــن ال نـــف يمكـــن مقابرنتـــه الي
وتاعع: "إن هذا الكيـان )إسـبرائيل( يـدمبر كـل يـوم عيـوت الفلسـطينيين ومـزابرعهم وعسـاتينهم  للمستوطنات؟".

 من دون أن يت برض أعـدًا لمؤاخـذة جـادة مـؤثبرة مـن قعـل حلفائـه المتنفـذين، أو علـى األقـل مـن المنظمـات
الدوليـــة التـــي تـــدعي اســـتقالليتها، مـــن دون أن تتـــاح للفلســـطينيين حتـــى فبرصـــة نقـــل أثـــاثهم أو حصــــاد 
محاصيلهم الزبراعية، ويحصل كل هذا في الغالب أمـام األعـين المـذعوبرة الدام ـة للنسـاء واألطفـال الـذين 

 لمبرععة".صاعة أفبراد عوائلهم، أو نقلهم في ع ض األحيان إلى مبراكز الت ذيب اا  يشهدون ضبرب و 
 1/12/2015، قدس برس

 
 "إسرائيل"مقتدى الصدر يهاجم اإلمارات ويتهمها بالتطبيع مع  .43

التيــابر الصــدبري فــي ال ــبراق، هجومــًا علــى دولــة اإلمــابرات عســعب  برئــيسعغــداد: شــن مقتــدى الصــدبر، 
برد وفي  مكتب تمثيل لها في أعوظعي، حسب موق ه اإللكتبروني على شعكة اإلنتبرنت. "إسبرائيل"افتتاح 

افتتــاح ممثليــة دعلوماســية لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة  "إســبرائيل"علــى ســؤال وبرده حــول موقفــه مــن نيــة 
لهــا، والزيــابرة التــي أجبراهــا مــديبر عــام وزابرة الخابرجيــة  المتجــددة )إيبرينــا(، التــي تتخــذ مــن أعــوظعي مقــبراً 

الممثلية، قال الصـدبر: "هـذه  اإلسبرائيلي دوبري غولد إلى اإلمابرات لوضع اللمسات األخيبرة الفتتاح هذه
الخطوة اإلمابراتية األولى لتطعيع ال القات مع"، وأضاف دولة "اإلمابرات تحاول من خالل االتفـاق مـع 

 ."إسبرائيل"األزهبر فتح فبرع له، التغطية على جبريمة فتح ممثلية" 
الشــــ وب  تيين "ألــــم يكفكــــم الت ــــاون مــــع أمبريكــــا ضــــدّ اوقــــال الصــــدبر موجهــــا ســــؤاله للمســــؤولين اإلمــــابر 

 المظلومة، حتى وصل األمبر للتطعيع مع إسبرائيل؟".
 ودعا األزهبر إلى ال دول عن فتح فبرع له في مكان فيه ممثلية لدولة االحتالل.

 2/12/2015 ،القدس العربي، لندن
 

 احتفال في أربيل إلحياء ذكرى هجرتهمو  ..ممثل لليهود للشؤون الدينية بكردستان العراق .44
حكومة كبردستان ال براق  ، أنالفبرنسية ، نقاًل عن الوكالة1/12/2015 ،لدوحةنت، ا.الجزيرةنشبرت 

للطائفة اليهودية في وزابرة الشؤون الدينية، في حفل ي د ساعقة، وحضبره  ممثالً  نصعت برسمياً 
وقال ممثل  .1941مسؤولون وأكبراد من أصول يهودية، إلحياء ذكبرى مقتل مئة عبراقي يهودي عام 

إن قانون حماية  -عمناسعة تنصيعه-وزابرة الشؤون الدينية شبرداد عمبر ممساني الطائفة اليهودية ع
التصويت عليه في مايو/أيابر الماضي ينص على أنه "حتى إن وجد شخص واحد  األقليات الذي تمّ 
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وأضاف أن هذه هي المبرة األولى على اإلطالق  فقط من أي ديانة كانت، فإن حقوقه ستتم حمايتها".
 .1941إحياء ذكبرى "مذعحة فبرهود" التي قتل فيها نحو مئة من اليهود في عغداد عام التي يتم فيها 

مدينـة أبرعيـل ، أن أميـبر ال عيـدي ،أبرعيـل، نقاًل عن مبراسله فـي 2/12/2015 ،"21موقع "عربي وأضاف 
في كبردستان ال براق شهدت أول احتفال يهودي علني، عحضوبر مسـؤولين حكـوميين وممثلـين أجانـب، 

ذكبرى السع ين لتبرحيـل ال ـائالت اليهوديـة مـن المدينـة إلـى ال اصـمة عغـداد قعـل تسـفيبرهم إلـى إلحياء ال
ونظمت االحتفـال الـذي أطلـق عليـة تسـمية  األبراضي الفلسطينية المحتلة في منتصف القبرن الماضي.

ـــيم  "هولكوســـت منســـي"، ممثليـــة الديانـــة اليهوديـــة فـــي وزابرة األوقـــاف والشـــؤون الدينيـــة فـــي حكومـــة إقل
كبردســـتان، وعحضـــوبر محـــافظ أبرعيـــل نـــوزاد هـــادي وعـــدد مـــن ممثلـــي القنصـــليات األجنعيـــة. وقـــد جـــبرت 

 الف اليات في عابرك شاندبر الذي ي د أكعبر حديقة عامة، وتقع في مبركز مدينة أبرعيل.
وتم تنظيم قاعة االحتفال عوضع الشم دان اليهودي السعاعي إلى جانـب كتـاب التـوبراة، وغطـاء الـبرأس 

مع قط ة القماش المسماة "طاليت"، ويستخدمها البرجل اليهودي لتغطية برأسه أثناء الصالة. اليهودي، 
 ووض ت جميع هذه األشياء إلى جانب علم إقليم كبردستان ال براق.

وقال ممثل الديانة اليهودية في إقليم كبردستان، شيبرزاد ماموستيان، إن اختيابرهم لهذا المكـان ألنـه يقـع 
تبرحيل ال ائالت اليهودية من خاللها إلى عغداد قعل أن يتم تسفيبرهم إلـى  تي تمّ عجوابر محطة القطابر ال

"؛ أن إقامــــة هــــذا االحتفــــال فــــي إقلــــيم 21وأضــــاف ماموســــتيان فــــي تصــــبريح خــــاص لـــــ"عبرعي الخــــابرج.
 لكل المكونات والديانات. جام اً  كبردستان يحمل داللة واضحة عأن اإلقليم أصعح مكاناً 

اليهـــود عـــن جميـــع األضـــبرابر، التـــي قـــال إنهـــا لحقـــت عهـــم طيلـــة الفتـــبرة  وطالـــب ماموســـتيان عت ـــويض
أن مأســــاتهم عــــدأت منــــذ  الماضــــية، وأســــوة ععقيــــة المكونــــات فــــي اإلقلــــيم وال ــــبراق عشــــكل عــــام، م تعــــبراً 

 األبرع ينيات من القبرن الماضي.
ن وتمتلك عائلة يهودية ت يش في إقليم كبردستا 400وكشف ممثل الديانة اليهودية عن وجود أكثبر من 

إلـى أن حكومـة اإلقلـيم ستعاشـبر عإعمـابر وتـبرميم م اعـدهم فـوبر انتهـاء األزمـة  م اعد خاصـة عهـا، مشـيبراً 
 المالية التي يمبر عها اإلقليم في الوقت الحالي.

 
 مام مجلس األمنأ: مساع لتفعيل المشروع الفرنسي الفلسطينيةالقدس  .45

للسلطة تتبركز حاليا على تحبريك الملف الفلسطيني افاد مصدبر مطلع ان الجهود الدعلوماسية  :برام هللا
االحتالل وفق جدول زمني محدد  إلنهاءعلى مستوى مجلس األمن الدولي واعادة تقديم مشبروع 

واشابر المصدبر إلى أن "الجهود تذهب حاليا عاتجاه فبرنسا لحثها على اعادة  واقامة الدولة الفلسطينية.
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دولة فلسطينية مستقلة وانهاء  إلقامةحصول على قبرابر طبرح مشبروعها على مجلس األمن، عهدف ال
 االحتالل االسبرائيلي وفق جدول زمني محدد".

ونوه المصدبر الى ان هذه االفكابر من المفتبرض أن يعحثها البرئيس محمود ععاس مع زعماء سياسيين 
 على هامش اجتماعات سي قدها في قمة المناخ ال المية في عابريس.

القدس" دوت كوم أن هذه االفكابر ما زالت قيد التداول، وأن ضغوطا امبريكية ـ"ل أكدوبرغم أن المصدبر 
واسبرائيلية قد تحول دون خبروجها لل لن، لكنه اعتعبر "ان ذلك لن يمنع من مواصلة الحبراك الدولي 

 الهيمنة االمبريكية على القضية الفلسطينية وعلى عملية السالم". إلنهاء
مجلس األمن تمهيدا لتداوله برسميا والتصويت  ألعضاءالماضي وكانت فبرنسا قدمت مشبروعا ال ام 

 عليه، لكن المشبروع فشل في الحصول على اغلعية كافية تسمح عتداوله.
إلى ذلك أكد المصدبر ان هناك مجموعة أخبرى من منظمات االمم المتحدة ستنضم فلسطين اليها 

 اع.الصبر خالل الفتبرة المقعلة، كنوع من استكمال المساعي لتدويل 
 2/12/2015القدس، القدس، 

 
 بتجنيس اليهود السفارديم تحتفيإسبانيا  .46

أقام ملك إسعانيا فيليب السادس حفال عالقصبر الملكي عمدبريد احتفاء ععدء سبريان قانون  :األناضول
 .1492منح الجنسية ليهود السفابرديم الذين طبرودا من إسعانيا عام 

لمته أمام ممثلي الجاليات اليهودية خالل الحفل "كتعنا في ك -أمس االثنين-وقال الملك اإلسعاني 
 صفحة من التابريخ عهذا القانون"، وأضاف "لقد اشتقنا إليكم".

وكانت السلطات اإلسعانية وض ت في مطلع أكتوعبر/تشبرين األول الماضي القانون الذي عدأ سبريانه 
ابرديم الذين طبردوا أيام الملوك أمس، ويسمح القانون عمنح الجنسية اإلسعانية ألحفاد اليهود السف

 الكاثوليك.
وقد وافق مجلس الوزبراء في اليوم التالي على مبرسوم ملكي يمنح الجنسية عن طبريق التجنيس إلى 

 من السفابرديم الذين أثعتوا أنهم أحفاد أولئك اليهود. 4302
لسفابرديم التي وكان على طالعي الجنسية تقديم وثائق تثعت أن عائلتهم تندبرج في قائمة األسبر ا

تحميها إسعانيا، أو تعبريبر أصل لقعهم، أو تحدثهم علغة الدينو اإلسعانية القديمة، أو شهادة من طبرف 
 الجالية اليهودية الم تبرف عها في إسعانيا.
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، حيث أجعبرهم 1492واليهود السفابرديم هم الذين عاشوا في شعه الجزيبرة األيعيبرية إلى حدود عام 
التحول القسبري للمسيحية أو الطبرد، فاختابروا التخلي عن األبراضي التي عاش  الملوك الكاثوليك على
 فيها أجدادهم قبرونا.

ماليين من اليهود السفابرديم منتشبرون  3.5وذكبرت وكالة األناضول أن التقديبرات تشيبر إلى أن نحو 
كجزء من هويتهم  في جميع أنحاء ال الم، وال زالوا يحاولون الحفاظ على الثقافة اإلسعانية ألجدادهم

 اليهودية.
 2/12/2015الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"البلجيكي يرجئ زيارته لفلسطين و الخارجيةوزير  .47

قبربر وزيبر الخابرجية العلجيكي ديدييه بريندبرز ابرجاء زيابرة كان سيقوم عها  :أ.ف.ب -عبروكسل 
عنيامين نتنياهو ت ليق االتصاالت واالبراضي الفلسطينية إثبر قبرابر برئيس الوزبراء االسبرائيلي  إلسبرائيل

 مع االتحاد االوبروعي.
 وكان بريندبرز سيقوم عهذه الزيابرة عين الخامس والثامن من كانون االول.

قبرابر برئيس وزبراء اسبرائيل ت ليق االتصاالت مع االتحاد االوبروعي  إثبر" أمسوأوبرد عيان برسمي مساء 
ى تأثيبر هذا القبرابر على عبرنامج زيابرة ديدييه في شأن عملية السالم في الشبرق االوسط، وعالنظبر ال

 زيابرته الى موعد الحق". عإبرجاءاالخيبر صعاح الثالثاء لسفيبر اسبرائيل في علجيكا قبرابره  أكدبريندبرز، 
واضاف العيان ان الوزيبر العلجيكي "يأسف، للمناسعة نفسها، الضطبرابره الى ابرجاء اتصاالته مع 

 محاوبريه الفلسطينيين".
 2/12/2015،دة، رام هللا الحياة الجدي

 
 إلغالق ونهب إذاعة الخليل "إسرائيل"بال حدود" تدين  مراسلون"منظمة  .48

أدانت منظمة مبراسلون عال حدود مداهمة جيش االحتالل اإلسبرائيلي إذاعة الخليل عالضفة الغبرعية 
برابر مجحف و"نهب" محتوياتها وا غالقها ستة أشهبر عتهمة "التحبريض على ال نف"، وقالت إن ذلك الق

 وت سفي، وطالعت عفتح تحقيق في القضية.
وهو الثاني من نوعه الذي يشمل محطة إذاعية في الخليل خالل -وعبربرت إسبرائيل قبرابر اإلغالق 

 اإلذاعة على "ال نف والكبراهية" ضد قوات األمن والمدنيين اإلسبرائيليين. عتحبريض-شهبر
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عال حدود ألكسندبرا الخازن "ندين هذا القبرابر وقالت مديبرة مكتب الشبرق األوسط في منظمة مبراسلون 
وأضافت "السلطات تختعئ وبراء أحكام خاصة  المجحف"، وطالعت عضبروبرة فتح تحقيق في القضية.

 عحاالت الطوابرئ لفبرض برقاعة على وسائل اإلعالم التي تزعجها".
 1945إلى عام  ولفتت المنظمة إلى أن السلطات اإلسبرائيلية تستخدم تشبري ات طوابرئ ي ود تابريخها

"لتفبرضها عصوبرة ت سفية في األبراضي الفلسطينية، حيث تتيح مثل تلك اإلجبراءات االستثنائية فبرض 
 البرقاعة على المنشوبرات واعتقال المشتعه عهم اعتقاال إدابريًا إلى أجل غيبر مسمى ودون محاكمة".

مبر قضائي، علمًا عأن وفي السياق ذاته، أشابرت إلى أنه يمكن إغالق مؤسسات إعالمية دون أي أ
 الط ن ال يمكن أن يكون إال أمام محكمة عسكبرية.

وعحسب المنظمة، فإن القوات ال سكبرية لدى اقتحامها ليال معنى اإلذاعة المحلية "نهعت ما فيه من 
م دات وصادبرتها، حيث تظهبر الصوبر ومقاطع الفيديو التي تناقلتها شعكات التواصل االجتماعي 

 لحقنت عاإلذاعة".مدى األضبرابر التي 
وتأتي هذه الواق ة ع د نحو أسعوعين من إغالق محطة إذاعية أخبرى في الخليل، حيث من ت إذاعة 
الحبرية من عث عبرامجها في الثالث من نوفمعبر/تشبرين الثاني الماضي لألسعاب نفسها، علمًا عأن هذه 

 .2002اإلذاعة الموالية لحبركة فتح كانت أُغلقت مبرتين منذ إنشائها عام 
ونسعت المنظمة لمصادبرها أن الحكومة اإلسبرائيلية أمبرت مؤخبرًا عإغالق وسيلتين إعالميتين أخبريين 
تنتميان إلى الجناح الشمالي للحبركة اإلسالمية ع د إدبراجها ضمن قائمة المنظمات "غيبر الشبرعية"، 

 وذلك عتهمة التحبريض على "ال نف".
 1/12/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 في واليات البرازيل "امن مع الشعب الفلسطينيالتض"يوم  .49

ال شبرات من النشطاء العبرازيليين وال برب إلى جانب نواب ومؤسسات : أعو حسنة ماجد -ساو عاولو 
عبرازيلية ودولية وعحضوبر سفيبر دولة فلسطين، أحيوا "اليوم ال المي للتضامن مع الش ب الفلسطيني"، 

ولو العبرازيلية، للمبرة الثامنة وال شبرين على التوالي، عبرغم في جلسة خاصة في عبرلمان والية ساو عا
 األزمة السياسية واالقتصادية الحادة التي تمبر عها العبرازيل.

تزامنت ذكبرى هذا ال ام مع االنتفاضة الفلسطينية التي دخلت شهبرها الثالث، ما دعا المشابركين إلى 
ه المحق. ويوم التضامن مع الش ب تأكيد دعمهم ووقوفهم إلى جانب الش ب الفلسطيني عنضال

 الفلسطيني، مناسعة تحييها عبرلمانات الواليات العبرازيلية في الثالثين من تشبرين الثاني من كل عام.
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النائب عن حزب ال مال العبرازيلي الحاكم، لويس تبركو، قال لـ"األخعابر"، إنهم في هذا اليوم يحاولون 
ي عوضوح أكعبر مما تعثه وسائل اإلعالم"، مشددًا على "إيصال القضية الفلسطينية للش ب العبرازيل

 "إدانة ممابرسات إسبرائيل عحق الش ب الفلسطيني، وتضامنهم مع حقوقه المشبروعة".
"، عيدبرو شبرعل، ثالثة مسابرات ت مل BDSفي السياق، أعلن ممثل "حبركة المقاط ة الدولية لالحتالل 

في األبراضي المحتلة عام ثمانية وأبرع ين في مواجهة عليها حبركته: "األول دعم الفلسطينيين المقيمين 
األسبرلة، والمسابر الثاني دعم الفلسطينيين في الضفة وغزة لمواجهة االستيطان، وثالثًا "ت زيز حملة 

 مقاط ة إسبرائيل حول ال الم".
ن أما مسؤول ال القات الدولية في حبركة "دون أبرض" العبرازيلية، مابرسيلو عوزيتو، فقال: "ن تعبر أ

المسؤول الوحيد عن مأساة الش ب الفلسطيني هو إسبرائيل"، مشيبرًا إلى أنهم أقاموا عددًا من األنشطة 
 لـ"فضح ممابرسات االحتالل أمام ال الم".

وتحدث في الجلسة ما يزيد على عشبرة ممثلين عن أحزاب ونقاعات عبرازيلية، إضافة إلى كل من 
 بركز اإلسالمي في العبرازيل.ممثل مجلس األئمة والجم ية اإلسالمية والم

وكان العبرلمان العبرازيلي في والية عبرازيليا قد أحيا المناسعة، إضافة إلى ف اليات واحتفاالت أقيمت 
خالل األسعوع الماضي، في كل من البريو غبراندي دو سول، وعوبرتو أليغبري، وكامعو غبراندي، وساو 

 جوزيه دو بريو عبرتو.
ما بروسيف، قالت في برسالة وجهت إلى األمين ال ام لألمم المتحدة، يشابر إلى أن برئيسة العبرازيل، ديل

عان كي مون، للمناسعة نفسها، إن "ان دام حل سلمي للقضية الفلسطينية يشكل تهديدًا للسالم واألمن، 
ولذلك نحن عحاجة إلى خطوات ملموسة لتحقيق حل الدولتين من الفوبر"، م برعة عن تضامنها الكامل 

 مصيبر للش ب الفلسطيني".مع "حق تقبريبر ال
 2/12/2015األخبار، بيروت، 

 
 على حدود غّزة لمنع هجمات "حماس" إسرائيليّ جدار  .51

 عدنان أعو عامبر
في الوقت اّلذي ينشغل فيه الجيش اإلسبرائيلّي عإيجاد م الجات ميدانّية لظاهبرة ال مليات الفلسطينّية 

ّدد االنتفاضة المندل ة منذ أوائل تشبرين في الضّفة الغبرعّية ويعتكبر الحلول األمنّية لمنع تم
األّول/أكتوعبر، إلى عاقي األبراضي الفلسطينية، ومنها قطاع غزة، أعلن وزيبر الدفاع اإلسبرائيلّي موشيه 

تشبرين الثاني/نوفمعبر أّن الجيش اإلسبرائيلّي سيشبرع ععناء جدابر أمنّي على حدود غّزة  12ي لون في 
 فلسطينّيون ويمنع استمبرابر تسّللهم من غّزة إلى إسبرائيل.لمواجهة األنفاق اّلتي يحفبرها ال
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 خطر األنفاق

إّن قبرابر إسبرائيل عإقامة جدابر أمنّي على حدود غّزة، برّعما جاء استجاعة إلى مطالعات برؤساء 
مستوطنات غالف غّزة للحكومة اإلسبرائيلّية لتزويد الحدود عوسائل تقنّية قادبرة على اإلنذابر من حفبر 

، لوضع خطط 2014كانون األّول/ديسمعبر من عام  7ع ثوا عبرسالة إلى موشيه ي لون في األنفاق، و 
 لتأمين حياة المستوطنين من سينابريو تسّلل مسّلحين فلسطينّيين من غّزة.

وفي هذا المجال، قال المتحّدث عاسم "حماس" سامي أعو زهبري لـ"المونيتوبر": "إقامة الجدابر 
غّزة يأتي في سياق تشديد الحصابر اإلسبرائيلّي على القطاع،  والحفبرّيات على طول الحدود مع

وحماس تمتلك كّل الخيابرات لمواجهة هذا اإلجبراء اإلسبرائيلّي، لكّن المجتمع الدولّي مدعو إلى تحّمل 
 اإلسبرائيلّية". االنتهاكاتمسؤولّياته تجاه هذه 

على حدود غّزة يتزامن مع اندالع وتعدو اإلشابرة مهّمة إلى أّن توقيت إعالن إسبرائيل عإقامة جدابر 
، وتسفبر عين االنتفاضةمواجهات دوبرّية عين المتظاهبرين الفلسطينّيين والجيش اإلسبرائيلّي منذ اندالع 

حين وآخبر عن إصاعات عين الفلسطينّيين عنيبران الجيش اإلسبرائيلي لدى اقتبراعهم من الحدود 
 اإلسبرائيلّية.

، لم تشهد حدود غّزة 2014لى غّزة في آب/أغسطس من عام ومنذ أن انتهت الحبرب اإلسبرائيلّية ع
سبرائيل هدوءًا كاماًل، عل اعتبراه التوّتبر عين حين وآخبر، من دون أن تصل األموبر إلى حّد اندالع  وا 
سبرائيل، في عدم الذهاب إلى هذه  مواجهة عسكبرّية، نظبرًا لبرغعة مشتبركة، كما يعدو من "حماس" وا 

 المواجهة.
سبرائيل، زيادة تسّلل عشبرات الفلسطينّيين إلى إسبرائيل ومن أعبرز أشكال ا لتوّتبر الحدودّي عين غّزة وا 

عاجتياز حدود غّزة العبرّية للعحث عن مصدبر دخل، وقد تحّدثت عن هذه الظاهبرة في مقال ساعق على 
 موقع "المونيتوبر".

سبرائيل، تمّثل عقيام كتائب القّسام الجناح ال سكبرّي  وهناك مظهبر آخبر للتوّتبر على حدود غّزة وا 
أيابر/مايو عشّق طبريق على طول الحدود الشبرقّية  20لـ"حماس" عع ض الحبراكات الميدانّية، أهّمها يوم 

لغّزة أسمته "شابرع جكبر" ل شبرات الكيلومتبرات، من م عبر برفح جنوعًا وحّتى عيت حانون شمااًل، 
هجومّية تصل إلى  آب/أغسطس عحفبر أنفاق 12ووّجهت إسبرائيل اّتهامًا إلى "حماس" في 

 المستوطنات على حدود غّزة، وأّن "حماس" تنوي استخدامها إذا اندل ت مواجهة عسكبرّية جديدة.
اإلعالن اإلسبرائيلّي عن إقامة الجدابر الحدودّي مع غّزة، لم يوضح طعي ة هذا الجدابر من الناحية 

لحدودّي المحيط عالقطاع، الميدانية على األبرض، فهل المقصود إقامة عائق أبرضّي محاذ للسياج ا
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على شكل حفبرة عميقة على طول السياج الحدودي، أو عناء جدابر إسمنتّي طولي عند أسفل الحدود 
 على غبرابر الجدابر الفاصل القائم في الضفة الغبرعية.

وفي هذا اإلطابر، قال لـ"المونيتوبر" محمود مبرداوي، وهو أسيبر محبّربر من الضّفة الغبرعّية مع د إلى 
عامًا، نظبرًا لدوبره عإجبراء عملّيات عسكبرّية ضّدها في تس ينّيات القبرن  20تقلته إسبرائيل لمّدة غّزة، اع

الماضي: "قبرابر إسبرائيل عإقامة الجدابر على حدود غّزة ي ني أّنها ما عادت تتحّمل انهماك جنودها 
جبراء تخّوفهم عالحفاظ على أمن المستوطنين في غالف غّزة، لكّنها تقع تحت ضغوطهم المتزايدة من 

، وهذا الجدابر قد 2014من أنفاق فلسطينّية تحت منازلهم، ألّنها شّكلت كاعوسًا مبريبرًا في حبرب غّزة 
 يشّكل بردًا عسكبرّيًا لمواجهة الفلسطينّيين خالل الحبرب القادمة".

 
 تسّلح "حماس"

شديد إجبراءات الحصابر قد تزيد إقامة الجدابر اإلسبرائيلّي عند حدود غّزة من أزمة "حماس"، المتمثلة عت
المفبروض عليها من قعل إسبرائيل ومصبر والسلطة الفلسطينية، حيث يتزامن اإلعالن عن إقامة 
الجدابر اإلسبرائيلي مع تشديد الحصابر اإلسبرائيلي المفبروض عليها، عبّرًا وعحبرًا وجّوًا، عجانب اإلجبراءات 

، 2013يناء منذ تّموز/يوليو من عام المصبرّية غيبر المسعوقة عإغالق شعه كلّي لألنفاق عين غّزة وس
الفلسطينّية عمياه العحبر المتوّسط منذ أيلول/سعتمعبر، مّما قد يساهم في  -وا غبراق الحدود المصبرّية 

تضييق الخناق على "حماس" لجهة التزود عاألسلحة التي تحصل عليها في م ظم األحيان ععبر 
 األبراضي المصبرية من خالل األنفاق عين عزة وسيناء.

تشبرين  18وحضبر "المونيتوبر" وبرشة عمل نّظمها "م هد فلسطين للدبراسات االستبراتيجّية" في غّزة عـ
الثاني/نوفمعبر، في حضوبر عدد من الخعبراء الفلسطينّيين، لمناقشة الجدابر اإلسبرائيلّي على حدود غّزة. 

األبرض، ألّن موازنته  ولقد استع دوا قيام الجيش اإلسبرائيلّي ععناء جدابر إسمنتّي أو حديدّي في عاطن
 مليابر دوالبر. 2ال تشمله، والمشبروع يحتاج إلى معلغ كعيبر جّدًا يقّدبر عـ

هناك خيابر آخبر برّجحه الخعبراء الفلسطينّيون في تلك الوبرشة تمّثل عقيام إسبرائيل عتطعيق التجبرعة 
غّزة، وضّخ  المصبرّية في هدم األنفاق على حدود غّزة الشبرقّية، عحفبر نفق كعيبر طوله يوازي حدود

المياه فيه. وثّمة سينابريو ثالث يتمّثل ععناء إسبرائيل لجدابر في عاطن األبرض على حدود غّزة، مع 
 تزويد السياج الفاصل عأنظمة المبراقعة.

وعالتزامن مع الحديث اإلسبرائيلّي عن إقامة الجدابر الحدودّي مع غّزة، وتأّهب الفلسطينّيين له، دّوت 
تشبرين  24ى الحدود الشبرقّية لحّي الزيتون في جنوب مدينة غّزة، في انفجابرات كعيبرة عّدة عل

الثاني/نوفمعبر صعاحًا، وسط تحبّركات عسكبرّية إسبرائيلّية كعيبرة في المنطقة، حيث فجبر الجيش 
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اإلسبرائيلّي أنفاقًا على حدود غّزة الشبرقّية، ع د أّيام من حفبرّيات إسبرائيلّية، وليس أنفاقًا، شهدتها 
 المنطقة.

في هذا السياق، قال مسؤول عسكبرّي في "حماس" لـ"المونيتوبر"، برافضًا كشف هوّيته: "إّن و 
الفلسطينّيين لديهم من الوسائل ما يمّكنهم من تجاوز أّي إجبراءات عسكبرّية إسبرائيلّية على حدود غّزة، 

، تؤّكد 2014، 2012، 2008والتجبرعة الطويلة لنا مع إجبراءات ساعقة خالل الحبروب الثالثة األخيبرة 
أّن المقاومة لديها من الخعبرة والكفاءة ما يج لها تعطل أّي خطوات ميدانّية إسبرائيلّية، دون الكشف 

 عن طعي ة وسائل المقاومة، نظبرًا لحساسّيتها األمنّية".
وأخيبرًا، ت تقد "حماس" أّن إقامة عائق إسبرائيلّي على حدود غّزة قد ال يحّقق األمن للمستوطنين، عدليل 

دم قدبرة الجدابر الفاصل في الضّفة الغبرعّية على توفيبر حماية كاملة للمستوطنين، لكّن إسبرائيل على ع
ما يعدو ما زالت تتخّوف من هواجس أمنّية قادمة من غّزة، سواء أكان من خالل اندالع حبرب جديدة 

ما القيام ع ملّيات مع "حماس" أم تحضيبرات تقوم عها الفصائل الفلسطينّية است دادًا لتلك الحبرب، وبرعّ 
خاطفة ععبر الحدود، تستهدف الجنود والمستوطنين، وتعدو في حال سعاق مع الزمن لمنع الخطبر 

 القادم من غّزة.
 30/11/2015المونيتور، 

 
 بين تنظيم الدولة ولواء كفير .51

 صالح الن امي
، منذ وق ت هجمات دأعت نخب اليمين الديني وال لماني في إسبرائيل على استدعاء شابرل مابرتل كثيبراً 

البرحمن األول، في م بركة "عالط  عابريس؛ وعات قائد الفبرنجة، الذي هزم الجيش اإلسالمي، عقيادة ععد
م، في نظبر 732أكتوعبر/تشبرين أول  10كلم إلى الجنوب من عابريس، في  300الشهداء" أو )عواتيه(، 

فبرنسا، اقتفاء أثبره لمواجهة خطبر  هذه النخب، "العطل القدوة" الذي يتوجب على قادة أوبروعا، وتحديداً 
"اإلسالم المتطبرف". وتحت وطأة طغيان شهوة توظيف هذه االعتداءات، عالغت النخب اإلسبرائيلية 
في تقديبر المضامين القيمية لـ "إنجاز" مابرتل "التابريخي"، لتصل إلى استنتاج مفاده أن هجمات 

ا "اإلسالم المتطبرف" على الغبرب عابريس كانت مجبرد "جولة" في "حبرب عالمية دينية"، يشنه
وحضابرته، وأن تحقيق االنتصابر فيها يتطلب حسمًا عسكبريًا، تمامًا كما نجح مابرتل في تأمينه. وقد 
فطن "مفكبرو" اليمين اإلسبرائيلي ومستشبرقوه: يئيبر شيلغ، آبرييه شنعال، إفبرايم هبرابري طال برفائيل 

في محاولة إقناع أوبروعا عإعادة صياغة  وجليت ديستيل، وغيبرهم، إلى توظيف اعتداءات عابريس،
موقفها من الصبراع الفلسطيني اإلسبرائيلي، على اعتعابر أنه صبراع ديني، تحبركه برغعة إسالمية في 



 
 

 
 

 

 36 ص                                              3770 العدد:        2/12/2015 اءألربعا التاريخ: 
  

السيطبرة على الغبرب الذي تمثله إسبرائيل في المنطقة، والقضاء على حضابرته؛ وأن "التذبرع" عاحتالل 
جة إسالمية"، لتسهيل مهمة تحشيد المسلمين، توطئة إسبرائيل األبراضي الفلسطينية، ليس أكثبر من "ح

لمحاولة إلحاق هزيمة عالغبرب.  وقد ععبر برئيس الوزبراء اإلسبرائيلي، عنيامين نتنياهو، عشكل معاشبر 
عن هذه الفكبرة، عندما عد إسبرائيل "موق ًا متقدمًا في الدفاع عن الغبرب في مواجهة اإلسالم 

ائيل تس ى، من البرعط عين المقاومة الفلسطينية واعتداءات المتطبرف". وقد عات من الواضح أن إسبر 
عابريس، إلى دحض المسوغات الوطنية واألخالقية واإلنسانية للنضال الفلسطيني ضد االحتالل، 
ومحاولة إدبراج هذا النضال وتأطيبره ضمن السلوك ال دمي، الذي يقتبرفه تنظيم الدولة اإلسالمية. من 

تناص الفبرصة، لتقديم تفسيبر لموجة المقاومة المندل ة حاليًا في أبرجاء هنا، لم يتبردد نتنياهو في اق
األبراضي الفلسطينية المحتلة، وعبرضها على أنها "نتاج ظاهبرة الدعشنة التي تجتاح المنطقة". وفي 
محاولة تكبريس المماهاة عين الف ل الفلسطيني المقاوم ضد االحتالل وأف ال "تنظيم الدولة"، يلفت 

م الصهيوني، نفتالي عنات، نظبر أوبروعا إلى أن إسبرائيل، هي التي استفادت من تبراث وزيبر الت لي
كابرل مابرتل، وتمّكنت من تحقيق انتصابر ساحق على "اإلسالم المتطبرف"، عندما تمكنت من وضع 

(. ولقد عات كل من ي عبر عن برفضه 17/11/2015نهاية النتفاضة األقصى )جيبروزالم عوست، 
ْن سلم يًا، مجبرد متأثبر عتنظيم "الدولة"، حيث لم يتبردد الوزيبر اإلسبرائيلي، أوبري أبرئيل، في االحتالل، وا 

 وصف برئيس السلطة الفلسطينية، محمود ععاس، أنه "داعشي". 
لكن األخطبر أن إسبرائيل وظفت هجمات عابريس في تسويغ إجبراءاتها القم ية ضد الفلسطينيين. وتنقل 

، عن وزيبر إسبرائيلي كعيبر: "إن اعتداءات عابريس مثلت فبرصة الصحافية اإلسبرائيلية، موزال موعالم
ذهعية إلسبرائيل، مّكنتها من إصدابر قبرابر حظبر أنشطة الحبركة اإلسالمية، عقيادة الشيخ برائد صالح". 
وضمن حملة التوظيف المنفلتة، وضع نتنياهو حدًا لتجميد االستيطان في الضفة الغبرعية والقدس، 

 ستوطنين عتدنيس الحبرم القدسي الشبريف. وكثف من السماح لغالة الم
وقد مثلت هجمات عابريس حجة إضافية، لكي تسّوغ نخب اليمين في تل أعيب برفض إقامة الدولة 
الفلسطينية، حيث يتساءل الوزيبر الليكودي زئيف إلكين: "هل نمنحهم دولة لتتحول إلى ساحة انطالق 

(، حيث لم تتبردد BDSحبركة "المقاط ة الدولية" )لداعش". وقد عاتت إسبرائيل أكثبر جبرأة في انتقادها 
( على أنها BDSنائعة وزيبر الخابرجية، تسيفي حوظعيلي، في اعتعابر كل دولة غبرعية تت اون مع )

 تت اون في الواقع مع "داعش".
لكن، مهما اعتكبرت إسبرائيل من وسائل التضليل واالستغفال في س يها إلى جني عوائد من هجمات 

عة ما تبرتكعه من عدوان ضد الش ب الفلسطيني، يفتبرض أن يظهبرها أمام الغبرب عابريس، فإن عشا
زاء كثافة التوظيف اإلسبرائيلي هجمات عابريس،  ماكينة قتل أكثبر قعحًا من تنظيم الدولة اإلسالمية. وا 
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كان يفتبرض أن يكون هناك موقف أخالقي أوبروعي، وتحديدًا فبرنسي، من هذا التوظيف وتلك 
، من أسٍف، فإن الغبرب الذي يفتبرض أن يتضامن ال الم، وضمنه ال برب والمسلمون، االنتهازية. لكن

م ه في مواجهة تنظيم الدولة، نجده ال يغض الطبرف فقط عن اإلبرهاب اإلسبرائيلي ضد الفلسطينيين، 
 عل إنه يمد الصهاينة عكل ما يشج هم على مواصلة هذا اإلبرهاب. 

ل اإلعالم اإلسبرائيلي عوصول عشبرات من الشعاب فقعل شهبر على هجمات عابريس، اهتمت وسائ
اليهودي الفبرنسي إلى إسبرائيل لالنخبراط في جيشها، حيث ذكبر أن م ظم هؤالء الشعاب سي ود مجددًا 
إلى فبرنسا لإلقامة مع عائالتهم، ع د انقضاء فتبرة خدمتهم ال سكبرية. وكان من المفابرقة أن جميع 

واء "كفيبر"، وهو أكعبر ألوية الصفوة في سالح المشاة هؤالء الشعاب اختابروا االنضمام إلى ل
اإلسبرائيلي، وأكثبرها سادية في قمع الفلسطينيين، فهو يحتكبر تنفيذ م ظم ال مليات ال سكبرية واألمنية 
في الضفة الغبرعية المحتلة، وجنوده هم الذين يقتلون الفلسطينيين، وي تقلونهم، وينكلون عاألطفال 

ون عمليات سلب األبراضي وحماية المشبروع االستيطاني الذي ي تعبر "جبريمة والشيوخ والنساء، ويؤمن
 حبرب" وفق القانون الدولي.

إن كانت فبرنسا تتميز غضعًا، وعحق، لقدوم أشخاص من خابرجها لتنفيذ عمليات تستهدف مواطنيها، 
 فكيف تسمح لجزء من مواطنيها أن يكونوا برسل توحش وهمجية ضد الش ب الفلسطيني. لألسف،
نفاق الغبرب وازدواجية م اييبره مسؤولة، ضمن أموبر أخبرى، عن الت اطف غيبر المعبربر الذي يعديه 

 ع ض ال برب والمسلمين مع منفذي هجمات عابريس.
 2/12/2015، العربي الجديد، لندن

 
 سقطت السلطة؟! إذاالغربية  الضفةمن سيحكم  .52

  طيبر أعوماهبر 
إسبرائيل تدبرس خيابراتها في حال انهابرت  إنومة تقول كان الفتا لالنتعاه تسبريب اإلسبرائيليين م ل

تؤدي « سلطة وظيفية« ، فهيأعيبالسلطة الوطنية الفلسطينية، وانهيابر السلطة آخبر ما تتمناه تل 
 دوبرا مهما لصالح االحتالل.

ال النفاق اإلسبرائيلي عال حدود، فإسبرائيل ذاتها تبريد عقاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي ذات الوقت 
 أنمن  أيضاهشة، تؤدي دوبرا وظيفيا امنيا لصالح االحتالل، لكنها تتحوط  ض يفة،تبريدها قوية، عل 

 فوضى مفتوحة. أمامانهيابرها كليا، ويضع إسبرائيل  إلىض ف السلطة قد يؤدي في النهاية 
شهدت اجتماعات على مدى يومين، للعحث في سينابريوهات سقوط  أعيبوفقا للم لومات فان تل 

، وخبروج اإلدابري، والجانب األمنيالعحث يتناول الفبراغ  أنهنا  واألغلبسلطة الوطنية الفلسطينية، ال
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هذا الفبراغ، عاحتالل  إدابرةالضفة الغبرعية من قفص التنسيق مع االحتالل، وكيف يمكن إلسبرائيل 
 دولي ي يد جدولة عملية السالم؟!. أوعحثا عن طبرف طبرفي  أمعحصابر مثل غزة،  أمجديد، 

في كل الحاالت إسبرائيل ال تتمنى سقوط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومثلها عواصم عبرعية تبرى في 
 الفلسطينيين، ويمشط الضفة، ويمنع انفجابر انتفاضة ثالثة. أظافبرمبركزا امنيا يخلع  السلطة،
ينيين، الفلسط أموالعن  وأفبرجتكلما اقتبرعت من سينابريو سقوط السلطة، عادت  أعيبتل  أن األغلب

البرفاه، دواء للغضب في  أنلتسييل القليل منها، ولتسكين الغضب في الضفة الغبرعية، عاعتعابر 
 حاالت كثيبرة.

الكالم عن سقوط السلطة، ي ني ف ليا شيئا آخبر على المستوى السياسي، فهو ي ني نهاية  أنغيبر 
لما ع د  أعيبعحث تل  أني المؤسسات الفلسطينية والمشبروع الوطني، والدولة الفلسطينية، وهذا ي ن

سقطت، سيتناول المصيبر السياسي لكل الضفة الغبرعية، تحت عنوان، يسأل عن هوية  إذاالسلطة 
 إعادةيديبر الضفة الغبرعية، عغيبر الوصفات التقليدية التي برأيناها، التي اقلها  أوالطبرف الذي سيحكم 

خفية، لذات  أيضا، برسالة، سبرائيلياإليشمل هذا التسبريب  خنقها عحصابر كامل. أواحتالل الضفة 
السلطة، وكل المشبروع الفلسطيني، الن  إنهاءبراس السلطة، برسالة تهديد عميقة، حول نية إسبرائيل 

عنف »إسبرائيل قد ال تكون براضية عما تف له السلطة كليا، وتبريد مزيدا من الضعط لما يسمونه 
ال قدبرة لديها كليا على  إسبرائيل أنيع، هذا امبر وابرد، على البرغم من م برفة الجم «.الفلسطينيين

توفبر عديل مقعول يديبر السكان في الضفة الغبرعية في تجم اتهم  إذا إالاالستغناء عن السلطة، 
 الحالية، وهذا العديل مهدد العتعابرات كثيبرة.

من انهيابر السلطة، مادامت  أعيبحول مخاوف تل  اإلسبرائيليخالصة ال يمكن تصديق التسبريب 
ذاتؤدي دوبرا وظيفيا لصالح االحتالل، السلطة  ما كان هناك انهيابر مقعل على الطبريق للسلطة،  وا 
، وتمهيدا لمبرحلة جديدة، ال اإلسبرائيليةهذا االنهيابر كان نتيجة للسياسات  أنن برف لحظتها  أنف لينا 
 .اآلني برف تضابريسها منذ  أحد

 2/12/2015، الدستور، عّمان
 

 "اي أم جي": اتفاق تصدير لمصر.. تنفيه شركة "لفيتان" لتسويق غاز إسرائيليتالعب  .53
 حلمي موسى
قعل أسعوع تقبريعًا، وفي حمى األحداث المتسابرعة في المنطقة، أعلنت شبراكة حقل الغاز اإلسبرائيلي 

« إي ام جي»، إعبرام مذكبرة تفاهم لتصديبر الغاز إلى مصبر ععبر شبركة «لفيتان»في العحبر المتوسط 
(EMGالتي تملك خط ) .الغاز العحبري من عسقالن إلى ال بريش 
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وأثابر الخعبر أصداء مختلفة في قطاعات اقتصادية وسياسية، ليس فقط في إسبرائيل، عينها ابرتفاع قيمة 
في عوبرصة تل أعيب، وتزايد التقديبرات عقبرب إقبرابر « لفيتان»أسهم الشبركات صاحعة االمتياز في حقل 
لية. لكن سبرعان ما أفاد خعبراء أن الخعبر ليس عالضبروبرة صيغة الغاز التي تعنتها الحكومة اإلسبرائي

وشبركة « لفيتان»صحيحًا، برغم تقديم م طياته للعوبرصة، وأن هناك تناقضات في المواقف عين شبراكة 
عهذا الشأن. وتظهبر التناقضات أن المصادقة على صيغة الغاز واستثمابر حقل « إي أم جي»
 يها ساعقًا.ليس عالسهولة التي كان ينظبر إل« لفيتان»

نفسها، التي « إي ام جي»وكان أول من اعتبرض على إعالن التوقيع على مذكبرة التفاهم شبركة 
تتكون من أطبراٍف إسبرائيلية ومصبرية ودولية عدة. فقد أعلنت الشبركة أنها ال ت لم شيئًا عن مذكبرة 

ذلك عاإلعالن أنها وزادت الشبركة على «. لفيتان»مع شبراكة « دولفينوس»التفاهم التي وق تها شبركة 
أصاًل تديبر خالفًا مع الحكومة المصبرية، وأن الخالف يخضع لتحكيم دولي، ع دما أوقفت مصبر 

 ضخ الغاز إلسبرائيل إثبر سقوط حكم البرئيس الساعق حسني معابرك.
، لم تجبر أي محادثات عينها وعين «إزالة أي التعاس»أنها من أجل « إي أم جي»وأعلنت 

« إي أم جي»كهذه، ولم تجبر أيضًا مفاوضات عهذا الشأن في الماضي. و على صفقة « دولفينوس»
خدمة مصالح »تحتج عشدة على تكبرابر استخدام اسمها من دون موافقتها، وهو أمبر م د كما يعدو لـ 

اتفاق أولي مع أحد أصحاب »قد أعلنت أنها توصلت لـ« دولفينوس»وكانت شبركة «. طبرف ثالث
لم ت لن االتفاق مع »ع دها إلعالن أنها « لفيتان»ما اضطبر شبراكة ، وهذا «أسهم شبركة أي أم جي

 «.أي أم جي، عل مع صاحب األسهم فيها يوســي ميمان، في إطابر التحكيم الجابري عينه وعين مصبر
« دولفينوس»أمس األول عدم م برفتها عالمفاوضات الجابرية عين « إي أم جي»وقد تعين ع د إعالن 

عالتوضيح أنهم التقوا مع ممثلي الشبركة، وتوصلوا إلى « دولفينوس»ممثلو  ، أن قام«لفيتان»وشبراكة 
ال تملك حاليًا أصوات غالعية « دولفينوس»تفاهمات مع أحد مالكي األسهم. وعكلمات أخبرى، فإن 

الواصل عين إسبرائيل « إي أم جي»إلقبرابر الصفقة وضخ الغاز في أنعوب « إي أم جي»مالكي أسهم 
لى مالكي األسهم فيها مبرات عدة »للقول « ينوسدولف»ومصبر. وعادت  إننا توجهنا إلى إي أم جي وا 

«. عهدف استخدام أنعوب الغاز، وقد توصلنا إلى اتفاق أولي مع أحد مالكي األسهم في إي أم جي
ال تملك حق القبرابر وال الغالعية عين أصحاب األسهم، ولذلك « دولفينوس»وتؤكد كل الم طيات أن 

ضمان ضخ الغاز »ومع ذلك، تواصل الشبراكة الحديث عن التزامها عـ «. أولياً »ان فإن االتفاق ك
 «.عأسبرع وقت، ونؤمن عأن الفبرصة االقتصادية الكعيبرة هذه ستفيد كل أصحاب األسهم

ومصبر تت لق عأبرع ة مليابرات مليابر متبر « لفيتان»وأشابرت مذكبرة التفاهم إلى صفقة كعيبرة عين شبراكة 
عامًا. وقيل إن س بر الغاز المتفق عليه سيكون  15إلى  10يًا لمدة تتبراوح عين مك ب من الغاز سنو 
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مشاعهًا لس بره في االتفاقيات األخبرى لتصديبر الغاز من إسبرائيل إلى األسواق اإلقليمية، وهو مبرتعط 
 «لفيتان»عس بر عبرميل النفط. وتجدبر اإلشابرة إلى أنه في آذابر الماضي أيضًا، تم التوقيع عين شبراكة 

على تصديبر غاز على مدى ثالث سنوات، عحجٍم يصُل إلى خمسة مليابرات متبر « دولفينوس»و 
 مك ب.

ومن الواضح أن اعتعابرات تجابرية إعالنية وسياسية موض ية ل عت الدوبر األعبرز في إصدابر اإلعالن 
اني عنسعة تشبرين الث 25يوم اإلعالن في « لفيتان»عن التوقيع على مذكبرة التفاهم، فقد ابرتف ت أسهم 

في المئة. وهذا ما أثابر لدى الع ض شعهات عوجود ما يمكن اعتعابره تالععًا أو مؤامبرة من جانب  3.3
الجهات التي وقفت خلف اإلعالن. وقد تساءل م لقون إسبرائيليون عن مدى مصلحة ع ض الجهات 

ه عقصد إقبرابر في إفادة برئيس الحكومة عنيامين نتنياهو الذي عمد إلى إجبراء ت ديالت في حكومت
 صيغة الغاز.

وأشابر م لقون إلى أن موعد إعالغ العوبرصة عتوقيع مذكبرة التفاهم كان مثيبرًا لالستغبراب، ألنه جاء في 
ذبروة السجال ال ام حول صيغة الغاز، ومع عدء لجنة االقتصاد في الكنيست مناقشتها. وم بروف أن 

سبراع في إقبرابر صيغة الغاز، هو أن هذه أحد معبربرات الحكومة اإلسبرائيلية لحث الكنيست على اإل
 الصيغة ست زز السالم مع مصبر واألبردن.

ولم يكن صدفة أن وزيبر الطاقة اإلسبرائيلي يوفال شتاينتس، الذي يل ب دوبر المحبرك إلقبرابر صيغة 
اتفاقية اإلطابر تثعت مبرة أخبرى »الغاز في الكنيست، كان أول من عابرك اإلعالن. وقال شتاينتس إن 

غة الغاز من ناحية اقتصادية وسياسية على حد سواء. وكما شددت في األساعيع األخيبرة، حيوية صي
فإن المزاعم عأن اكتشاف حقل شبروق في مصبر يلغي الفبرضيات األساسية لصيغة الغاز، ليست 
صحيحة. من ناحية إسبرائيل، األمبر هنا يتضمن ليس فقط فبرصة اقتصادية لتطويبر حقل لفيتان، عل 

األولى، تحصين اتفاقيات السالم مع مصبر واألبردن ععبر برواعط اقتصادية ذات أهمية  أيضًا، للمبرة
سياسية ف لية. وكل هذا لم يكن ممكنًا من دون التقدم الهائل نحو علوبرة صيغة الغاز، والش وبر في 
منطقتنا وال الم عأنه، ع د جمود لسنوات، إسبرائيل تست د عجدية لتطويبر حقول الغاز المكتشفة في 

 «.ق العحبرعم
« برتسيو»و « ديلك»األميبركية و « نوعل إنبرجي»تضم كال من شبركات « لفيتان»وم بروف أن شبراكة 

االتفاقيات »للتنقيب جدعون تدموبر إن « أفنيبر»اإلسبرائيلية. وقال المديبر ال ام لشبركة « أفنيبر»و
فات الغاز تسمح لتصديبر الغاز اإلسبرائيلي إلى مصبر واألبردن هي تجسيد للسالم االقتصادي. فاكتشا

عت زيز منظومة ال القات عين إسبرائيل والدول ال برعية المجاوبرة، والتأثيبر على حياة ماليين السكان في 
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أبرجاء المنطقة. ونحن سنواصل االلتزام عتطويبر حقل لفيتان ومشبروع توس ة حقل تمابر، عهدف توفيبر 
 «.أمن الطاقة إلسبرائيل والدول المجاوبرة

سبرائيل وفي كل الحال، فإن مذ كبرة التفاهم تت لق عخط الغاز الذي كثيبرًا ما أثابر الخالف عين مصبر وا 
ع دما كان عنوان الت اون عينهما لسنوات خلت. وم بروف أن للخط مسابرين، أحدهما عبري يمبر عسيناء 
إلى نقطة في العحبر قبرب ال بريش، ليتخذ ع دها مسابرًا عحبريًا من ال بريش إلى شاطئ عسقالن. وقد 

لغاز العبري في سيناء مبرابرًا ل مليات تفجيبر نفذها متشددون إسالميون حتى قعل أن ت برض خط ا
الذي ينتمي إليه المتشددون في سيناء حاليًا. وهناك من ي تقد أن « داعش»يسمع الناس عاسم تنظيم 

الحديث عن خط الغاز العبري ععبر سيناء صابر اليوم أشد ص وعة من أي وقت مضى، على األقل 
في سيناء ضد الجيش والمؤسسة البرسمية المصبرية. « داعش»ات التي ينفذها أنصابر عسعب ال ملي

وفي نظبر خعبراء إسبرائيليين، فإن الخط في مسابره العبري ال يتطلب فقط استثمابرات كعيبرة إلصالحه، 
 عل هو عبرضة لمخاطبر التفجيبر مبرة أخبرى مستقعاًل.

 2/12/2015، السفير، بيروت
 

 ي إطالة "النََّفس القتالي" استعدادًا للحروب القادمةالجيش اإلسرائيلي يستثمر ف .54
 ليكس فيشمانأ

 –لدى الجيش اإلسبرائيلي « طول النفس»سيطبرأ ابرتفاع مهم في مستوى  2016اعتداء من ال ام 
ذخيبرة، وقود، غذاء، قطع غيابر، وغيبره. والم نى دبراماتيكي إذ إن هذا االبرتفاع سيسمح للجيش 

دابرة قتال مكثف في عدة ساحات على اإلسبرائيلي عال مل دون ت  لق عالتوبريد من عناصبر خابرجية وا 
 مدى فتبرة زمنية أطول.

، والتي استمبرت األخيبرةالدبروس المهمة من جوالت القتال في قطاع غزة في السنوات  أحدهذا هو 
يوما وتبركت الجيش اإلسبرائيلي مع مخازن ذخيبرة فابرغة في مجاالت حبرجة، والسيما  50 إلى 30عين 

السالح الجو. وهذا االبرتفاع هو أيضا جزء من الخطط القتالية التي ي دونها في الجيش اإلسبرائيلي 
 في الجعهة الشمالية.»حزب هللا »في حالة مواجهة مكثفة مع 

عقدت، أول من أمس، ندوة لطاقم القيادة ال ليا )من برتعة عقيد فما فوق( ضمت عشكل استثنائي 
وموازيهم في ذبراعي الجو والعحبر. وفي الندوة شدد برئيس  األلويةي قادة أ – أيضاالمنتدى ال ملياتي 

الش عي في « اإلبرهاب»نشاط الجيش اإلسبرائيلي في المواجهة الحالية مع  أنآيزنكوت على  األبركان
حيال لعنان. وعلى حد قوله،  –ال يمس عجاهزية الوحدات القتالية في الجعهة المبركزية « المناطق»

ليكبربر الخطأ الذي ابرتكعه في لعنان، حين وصلت الوحدات  أخبرىاإلسبرائيلي مبرة  لن ي ود الجيش
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الجابري حيال الفلسطينيين في  األمنيالقتال في هذه الجعهة وهي متآكلة من النشاط  إلىالمقاتلة 
 «.المناطق»

، قعل أن تقبر، «جدعون»، خطة ال مل مت ددة السنوات أمسوعبرضت أمام قيادة الجيش، أول من 
ت ليمات  األبركانهذه الخطة أصدبر برئيس  إطابراألمني. وفي  –ا الشهبر، في الكاعنيت السياسي هذ

ستوجه للجاهزية للحبرب. ويدوبر  2016ميزانيات المشتبريات ال سكبرية في  أساسللجيش تفيد عان 
الحديث عن استكمال وزيادة االحتياطات في مجاالت قطع الغيابر، الذخيبرة، والوقود. وذلك على 

ب استثمابرات في مشابريع جديدة لوسائل قتالية. كل سنة يشتبري الجيش اإلسبرائيلي، من خالل حسا
هذه السنة،  أمامليابرات شيكل.  9 – 8وزابرة الدفاع، عتادا عسكبريا ويستثمبر في مشابريع جديدة عمعلغ 

 المشتبريات في مجال االحتياطات. أساسكما يذكبر، فستتبركز 
دمة سيستوعب الجيش اإلسبرائيلي سلسلة طويلة من وسائل القتال واعتداء من السنة القبريعة القا

التي ستهعط  35طائبرات اف  وأوائلإسبرائيل قبريعا  إلىالحديثة، مثل الغواصة الخامسة التي ستصل 
التي عبرضها جهاز « سلة الت ويض»ذلك، ففي  إلى إضافة. 2016في إسبرائيل في كانون االول 

، طائبرات شحن عالوقود متطوبرة، 22حديثة، مثل طائبرة في  أسلحةهبر األميبركية تظ اإلدابرةاالمن على 
سالح »ووسائل قتالية مثل صوابريخ وقذائف ذكية، ت برف عانها « المتملصة«سبرب طيبران آخبر لـ

مشابريع جديدة سيستثمبر الجيش اإلسبرائيلي  إلى، قعل االنطالق األبركانوحسب فكبر برئيس «. الخزانة
 الجديدة. األسلحةستي اب هذه السنة القبريعة القادمة في ا

المواضيع المبركزية التي طبرحت في الندوة، أول من أمس، كان التغييبر الجوهبري الذي ستجتازه  أحد
. فكل الميزانيات التي ت نى عشبراء السالح والصيانة في الجيش العبري ستنتقل 2016 أثناءالذبراع العبرية 

برية. وت عبر هذه الخطوة عن ت زيز الذبراع العبرية على الذبراع الع إلىمن قسم التكنولوجيا واللوجستيكا 
 ال امة وج لها مسيطبرا في عناء القوة. األبركانحساب هيئة 

يغيبر عشكل جوهبري مكانة الذبراع  أن إلى، دان حلوتس، في حينه األسعق األبركانكما س ى برئيس 
وسيعقى قسم عسعب حبرب لعنان الثانية.  2006العبرية، ولكن الخطوة هذه انقط ت في ال ام 

مبراكز ذخيبرة كعبرى،  –التكنولوجيا واللوجستيكا كقيادة لوجستية، ومسؤوال عن المخزونات االستبراتيجية 
ال ادية كما سيكون مسؤوال عن نقلها الى الجعهات المختلفة في  األوقاتفي  –مبراكز غذاء، ووقود 

 الطوابرئ. أوقات
ت التي ستتحبربر من تقليص القيادات في وحسب الخطط التي عبرضت، أول من أمس، فان الميزانيا

ستتمكن فبرقة  2016زيادة قدبرات الوحدات القتالية. والم نى هو أنه منذ  إلىالجعهة الداخلية ستوجه 
القتال لديها عنسعة عالية من خالل زيادة حجم ال تاد والذخيبرة ودون ت لق  أياممناوبرة من زيادة عدد 
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التي يكون فيها النقل « المناطق»ن حبرجا عند القتال في يكو  أنعالتوبريد الخابرجي. ويمكن لهذا 
 ص عا، مثل لعنان.

 «يديعوت»
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