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 "عرض وثيقة خاصة "تثبت شرعية وقانونية المستوطناتتارجية اإلسرائيلية الخ .1

ية كافتة ممل ياهاتتا فتتا الختارو عتترخ وليعتتة خاوتة ع تت  الموا تت  رستترا ي ألزمت  الخارجيتتة اإ :بيت  لحتتم
ية "هلبتت  شتترعية و انونيتتة المرستتهو نا  رستترا ي الررستتمية الخاوتتة بالرستتوارا  والممل يتتا  اإ اإلكهرونيتتة
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النبتت   أوردالتت ي  nrg أ  آر جتتا الهاريخيتتة"ف فتتا خ تتوا ووتتواا مو تت  أولناحيتتة العانونيتتة رستتوام متت  ا
 الررسما م   ضية المرسهو نا . "إرسرا يل"باالنعالب الدراماهيكا فا مو ف 

نا تتب وزيتتر الخارجيتتة والعا متتة عم يتتا بماتتام  فليتتت هرستتيوا ح بتتولاإبتتادر   إجتترامويتتدور الحتتدي  عتت  
"إلبتتا " حتت   إلتت ية رستترا ي ياتتدف وفعتتا ل خارجيتتة اإ فنهنيتتاهو نورستتت اله ررستتميا  وزيتتر الخارجيتتة التت ي يهتتو 

 حارستما   "إيجابيتا   مو وتا   "إرسترا يل"هعترخ  أ المرسهو نا  فا الضتوة الرربيتة وضترورا  إ امةالياود فا 
 ي تة الرستنوا   إرسترا يلمت  الخت  التدفاعا الت ي هبنتت حكومتا   وو با اهجاه  ضية المرسهو نا  بدال  

وليعة  ح بولاية خالل الشاري  الماضيي  وبنام ع   هع يما  رسرا ي وب ور  الخارجية اإ ضية".الما
الوجتتود الياتتودي فتتا "ياتتودا والرستتامرا" الضتتوة الرربيتتة المحه تتة كتتا  منتت  أالف الرستتني  وهتتم  أ "هلبتت " 

 .ا شرعا ومرسؤول شرعا ع  " ف رس ي "االعهراف با ا الوجود كوو
 بتتل م تتا   أ يمتت  نا  معينتتة خاوتتة فتتا "الرستتامرا" شتتمال الضتتوة الرربيتتة مرستتهو  أ وهتتدعا الوليعتتة 

مرستتهو نا  "النبتتا يععتتوب شتتمال العتتدو المحه تتة و تتو   أ يمتت الرستتني  هحتت  حكتتم العلمتتانيي  فيمتتا 
 إ امتة ف كما هتم  "إرسرا يل" إ امةاالنهداب البري انا  بل  إبا عويو  ومرسهو نا  شمال البحر المي  

خ تت   أجيتتالا  الحاليتتة فتتا موا تت  هواجتتد  فياتتا مجموعتتا  ياوديتتة ع تت  متتد  الكليتتر متت  المرستتهو ن
 .  بي  الشعب الياودي وه ه البالدل داللة ع   العال ة والراب مجددا   إ امهاا ل لك هم  
  محاولتتة عتترخ المرستتهو نا  الياوديتتة فتتا الضتتوة أفتتا الووتتل الهتتاريخا متت  الوليعتتة " أيضتتا  وجتتام 

ودواف  رسيارستية  إبعادهو ادعام  ا   أجنبية أراخع    أ يم رية جديدا الرربية كمرسهو نا  ارسهعما
وع تتتت  متتتتر الهتتتتارية ال يوجتتتتد فهتتتترا واحتتتتدا كانتتتت  فياتتتتا العتتتتدو والضتتتتوة الرربيتتتتة هحتتتت  الرستتتتيادا  ألنتتتتت
العتتديم ا   إرستترا يلوهتتدعا الوليعتة فتتا جز اتا العتتانونا التت ي لتم يخه تتف كليترا عتت  مو تف  ". ينيةالو رست

 .ي ع   منا   الضوة الرربيةال يرسر ميلا  جنيف 
يتتولي  رورستتهو التت ي رستتب  وا  شتترل منوتتب مرستتاعد وزيتتر البروفرستتور  أ تتوالوا هبرستت  الوليعتتة بعتتخ 

ل شتتؤو  الرسيارستتية حيتت  كهتتب "ا  حتت  الياتتود فتتا االرستتهي ا  فتتا هتت ه المنتتا    األمريكيتتةالخارجيتتة 
 ".والرسك  فياا اإ امةيشبت هماما ح  الرسكا  المح يي  فا 

لتيو فعت   األراضتاحت  م كيتة هت ه  إرسترا يلنها ج عديدا مناا "هم ك  إل ية رسرا ي وليعة اإوخ و  ال
كتتتو  هتتت ه المن عتتتة جتتتزم متتت   أوبرستتتبب التتترواب  الياوديتتتة الهاريخيتتتة والهواجتتتد الياتتتودي لوهتتترا   وي تتتة 

  همه تك الحت إرسترا يلبتل ال   األمتمعوتبة  أ رهتتالو   العوما الياودي هح  رسي را االنهداب الت ي 
 أختر دولتة  أليال  هت ه المن عتة لتم هكت  يومتا هحت  الرستيادا الشترعية  إضتافةفا حدود  اب ة ل تدفا  
 أ المو تتتف الرستتتاب  الحارستتتم جتتتام فتتتا الوليعتتتة  نهيجتتتة حتتترب دفاعيتتتة ". إرستتترا يلوو عتتت  هحتتت  رستتتي را 
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  ع   حل هعهرف بوجود م البا  ف رس ينية ههع   با ه المن عةف ولا ا الرسبب اهو  ال رفا "إرسرا يل"
 كافة العضايا بما فا  لك المرسهو نا  م  خالل المواوضا  المباشرا .

 اإلكهرونتتاح بتتولا أمتتر  بدعتتداد هتت ه الوليعتتة بعتتد أ  اهضتت  لاتتا المو تت    أ أ  آر جتتاو تال مو تت  
عامتتا شتتمعو  بيتترو حتتي   14عتتدها  بتتل أ الررستتما الر يرستتا الهتتاب  لتتوزارا الخارجيتتة ينشتتر وليعتتة  ديمتتة 

وزير الخارجية لك  ه ه الوليعة لم ههضم  كافتة المع ومتا  المهع عتة بالمرستهو نا  منت   شرل منوب
 .اآل فجر الهارية وحه  

 6/12/2015وكالة معا  اإلخبارية، 
 

 "إسرائيل"بما يشمل تحديد العالقات مع " المركزي"نفيذ قرارات ت "السياسية"كلف تالمنظمة  تنفيذية .2
ح ر  ال جنة الهنوي ية لمنظمة الهحرير الو رس ينية م  المخا ر الجرسيمةف الها ههرهب ع   : رام هللا

 رار ب دية االحهالل اإرسرا ي ا بنام منشآ  ياودية فا رساحة البرا  فا العدوف مؤكدا أ   لك يشكل 
ا ع   المعدرسا  اإرسالمية وخووويهاا ومكانهاا عند الشعب الو رس ينا والشعوب اعهدام  وارخ

 العربية واإرسالمية.
وك و  ال جنة الهنوي ية خالل اجهماعاا بمعر الر ارسة فا رام هللا يوم الرسب ف بر ارسة الر يو محمود 

هنوي   رارا  المج و عباوف وبحضور ر يو الوزرام راما الحمد هللاف ال جنة الرسيارسيةف بوض  آليا  
المركزي الو رس ينا المهخ ا فا شار آ ار الماضاف وبما يشمل هحديد العال ا  األمنية والرسيارسية 

 واال هوادية م  رس  ة االحهالل )إرسرا يل(.
وشدد  ال جنة ع   أ  مكافحة كافة مظاهر اإرهاب إ  يميا ودوليا واالنهوار ع يت يه  ب إناام 

ف وا  امة دولة ف رس ي  المرسهع ة بعاومهاا العدو ع   حدود الراب  م  حزيرا  االحهالل اإرسرا ي ا
 . أل  ارسهمرار االحهالل ير ي كافة أشكال اله رف والعنف فا المن عة والعالم.1967عام 

وأدان  ال جنة ارسهمرار المراو ة اإرسرا ي ية م  عدم اعهعال ومحاكمة المجرمي  ال ي  أحر وا عا  ة 
ه  محمد أبو خضيرف كما حم   حكومة االحهالل المرسؤولية ع  الدعوا  الها أ  عهاا دوابشة والو

الياودية المه رفة الها ه الب ب رد الو رس ينيي  المرسيحيي  م  العدو وم  ف رس ي   "لاافا"منظمة 
 الهاريخية.

ب  ال جنة الهنوي ية بدخول ورسم منهجا  المرسهو نا  حي ز اله بي  فا دول االهحاد األوروباف  ورح 
ل  و ف الهعامل بازدواجية  وناشد  جمي  دول االهحاد إل  مو ف موحد م  منهجا  المرسهو نا  وا 
معايير ع   ه ا الوعيد حه  ال هشج  دولة االحهالل ومنظما  االرسهي ا  االرسهعماري اإرسرا ي ية 
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ل عانو  الدولا  ع   مواو ة نشا اهاا االرسهي انيةف والها هندرو فا إ ار جرا م الحربف وفعا
 ووفعا لنظام روما ل محكمة الجنا ية الدولية. واإنرسانا

وع   وعيد إزالة أرسباب االنعرسام وهحعي  الموالحة الو نية الو رس ينية شدد  ال جنة ع   وجوب 
هحعي   لك بشكل فوريف م  خالل هشكيل حكومة وحدا و نية والعودا إل  إرادا الشعب عبر 

أرساو هحعي  مبدأ الشراكة الرسيارسية الكام ة بي  كافة فوا ل وحركا  العمل انهخابا  عامةف وع   
 الرسيارسا الو رس ينا.

 5/12/2015والمعلومات الفلسطينية، وفا،  األنباءوكالة 
 

 يستقبل وفد مؤسسة "الحفاظ على السالم العالمي" الكورية الجنوبية عباس .3
معر الر ارسة برام هللاف وفد مؤرسرسة الحواظ  ارسهعبل الر يو محمود عباوف مرسام أموف فا :رام هللا

ع   نور اللعافة الرسماوية ل رسالم العالما الكورية الجنوبيةف بر ارسة ر يو المؤرسرسة ما  ها لاف 
وأكد رسيادهت أهمية هحعي  الرسالم فا كل  ور يرسة مجموعة الرسالم النرسا ية العالمية نام ها كيم.

وأشار الر يو إل  أ  العيادا الو رس ينية هرسع   م.أرجام العالمف خاوة فا ف رس ي  أرخ الرسال
 لهحعي  الرسالمف ل لك هجاوب  م  كل الجاود الدولية الرساعية إنعا  العم ية الرسيارسية.

الدعوا ل ر يو ل مشاركة فا المؤهمر العالما ل رسالم فا كوريا  بدورهف وجت ر يو المؤرسرسة الكورية
 الجنوبية.

 6/12/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 من واستمرار االحتالل واستيطانهمطبيعي ونتاج النعدام األ هي رد  الشعبية" الهبة "الحمد هللا:  .4
احهو   مدينة بي  لحمف جنوبا الضوة الرربيةف مرسام يوم الرسب ف بدضاما : األناضول فمرو  حنا

وحضر حول  شجرا عيد الميالد لا ا العامف ب عوو دينية وأناشيد و نيةف و ياب لأللعاب النارية.
إنارا الشجرا ر يو الوزرام الو رس يناف راما الحمد هللاف ور يرسة ب دية بي  لحمف فيرا بابو ف ووزرام 

 والحجاو.وشخويا  رسيارسية ودينية واجهماعية ورسورام و ناولف وبمشاركة آالف الو رس ينيي  
نحهول باألعياد وما هزال ف رس ي  ه   " ال الحمد هللاف فا ك مة ع   هام  حول إضاما الشجرا و 

رهاب المرسهو ني ف نحهول وهشاد ف رس ي  هوعيدا خ يراف بوعل المماررسا   م  ظ م االحهالل وا 
ك المعدرسا  همن  اإرسرا ي ية الها هنكل بشعبنا وهحول مدنت إل  معازل وكنهونا ف هادم البيو  وهنها

 ."المرسيحيو  م  الووول إل  كنا رسام والمرس مو  إل  مرساجدهم
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ه ه الابة الشعبية الو رس ينية المهواو ةف ها رد  بيعا ونهاو النعدام األم  "ومض  فا  ولتف 
 ."وارسهمرار االحهالل وارسهي انام

ناام االحهالل وا  امة دولهت رف  الظ م الهاريخا وهوفير الحماية الدولية لشعبنا "ودعا العالم إل   وا 
 ."المرسهع ة وعاومهاا العدو

 5/12/2015، 48عرب 
 

 السلطة تطالب بوقف إعادة محاكمة األسرى المحررين .5
 الب  الرس  ة الو رس ينيةف المجهم  الدولا الهدخلف للنا االحهالل ع  مو وت بدعادا : رام هللا

ف اإرسرا ي يةمهامة "المنظومة العضا ية األحكام الوادرا بح  أرسر  محرري  بووعة "شالي "ف 
وكان  "المحكمة الع يا" اإرسرا ي يةف  د رفخف الخميو الماضاف  بالهماها م  منظومة االحهالل".

الهماو هعدم بت محرري ووعة "وفام األحرار" بو ف محاكمهامف فا الو   ال ي أيد  فيت المحكمة 
 بحعام.  رار العاضا بدعادا األحكام المؤبدا الوادرا

فا بيا  وحواف  فعضو ال جنة الهنوي ية لمنظمة الهحرير الو رس ينية عريعا  وا ب وووف
"بالمهوا ئ والمدروو"ف معهبر فا الو    اهت ب نت "دليل  اإرسرا ي اف العرار 2015-12-5الرسب  

كل كامل واض  ع   هماها وارهبا  المنظومة العضا ية اإرسرا ي ية المشبوهة بمنظومة االحهالل بش
والها ال همو بالعضام ونزاههت بو ةف بل هرسهر اا إرسرا يلف الرس  ة العا مة باالحهاللف لهحعي  

و الب بمالحعة إرسرا يل  انونيا  ورسيارسيا  فا المحاكم والمحافل الدوليةف وع    أهداف رسيارسية بحهة".
 وا  كامال  حول األرسر  رأرساا المحكمة الجنا ية الدولية الها  ال إ  "دولة ف رس ي  رفع  لاا م

ودعا "دول العالم والمجهم  الدولا  الو رس ينيي  م  أجل محارسبهاا ع   انهااكاهاا بح  األرسر ".
ال ي يرسمو بحعو  االنرسا  إل  هحمل المرسؤوليا  العانونية هجاه  ضية األرسر  العادلة وحعو ام 

الهدخل الووري ل ضر  ع    وا االحهالل المكوولة بالعانو  الدولا والعانو  الدولا اإنرسانا"ف عبر "
 لهنوي  االهوا ا  الها أبرم  حول األرسر ف واحهرام الدول الها رع  االهوا ا ".

 5/12/2015فلسطين أون الين، 
 

 "صفقة شاليط"نشر تفاصيل  إلىفروانة يدعو حماس  .6
رسر  وعضو ال جنة دعا عبد الناور فروانة ر يو وحدا الدرارسا  والهولي  فا هي ة شؤو  األ:  زا

 المك وة بادرا شؤو  الاي ة فا   ا   زا حركة حماو نشر هواويل ووعة شالي .
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أرسر   رسبعة رار المحكمة اإرسرا ي ية الع يا الها رد  االرسه ناف ال ي هعدم بت  إ  و ال فروانة
" اإفراوالمؤبدا الوادرا بحجة "خر  بنود  األحكامف رس ينيي  م  محرري "ووعة شالي " ضد إعادا 

 أرسيرا" 55أرسيرا م  محرري الووعة ال ي  أعيد اعهعالام وال يزال منام نحو " 70يوه  م ف أكلر م  
وأضاف فروانة "ه ا الم ف وبالر م م  زحم األحدا  واكهظاظ الم وا  واهرسا   ره  االعهعال".

هوحوة وععول مهوهحةف الودارا م  جديد وهنا يجب أ  نعالجت بعيو  م إل يعود  اإرسرا ي يةالجرا م 
حه   إجابةواضحة وشافية لرسؤال ل الما  ر ناه ولم نجد لت  إجابةوع ينا أ  نبح  جديا ع  

 ؟إرسرا يلاعهعال هؤالم المحرري  انهااك ل ووعة أم لوجود لررا  ارسهر هاا  إعاداال حظةف هل 
هو  اإفراولشرو   بحجة اخهرا ام األرسر األحكام بح  العشرا  م   إعاداوهرسامل فروانة: هل 

هرجمة فع ية لهعادا  رسب  و  ب م  المحرري  الهو ي  ع ياا بشكل فردي  بل خروجام م  الرسج  
لت عال ة  اإفراول جنة ررسمية ل نظر فا خر  بنود  إرسرا يلبالر م م  رفضام؟ وهل هشكيل 

 هضمنهاا بنود الووعة آن اك؟ إرسرا ي يةباشهرا ا  
 6/12/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 : نأمل من مصر تمديد العمل بمعبر رفححماس .7

إ  الحركة ه مل م  األشعام الموريي  اهخا   رار  حماو رساما أبو زهري ال النا   بارسم حركة 
 جي  ل رسور الضروري م  العبور.بهمديد العمل فا معبر رف  لهمكي  بعية الو رس ينيي  المحها

وأعرب أبو زهريف فا هوري  وحواف اليوم الرسب ف ع  هعدير حركة حماو لدور الجانب الموري 
 فا ارسهمرار عمل معبر رف   وال رساعا  ال يل وهمكي  المزيد م  الو رس ينيي  م  الرسور.

نهظام فه  معبر رف  مرهب  وأضاف أ  األشعام الموريي  أب روا الحركة والووا ل أكلر م  مرا أ  ا
 بالوض  األمنا فا رسينامف آمال  أ  هعمل الدولة المورية ما ي زم لهرسايل رسور الو رس ينيي .
 أيام. 105وُي كر أ  الرس  ا  المورية فهح  معبر رف  ارسهلنا يا  الخميو والجمعةف بعد إ ال  دام 

 5/12/2015، غزة، موقع حركة حماس
 

 عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة الكاملة فتح تحمل حماس المسؤولية .8
ع   خ وية  "حماو"و "فه "والرسيارسا بي  حركها  اإعالماهجدد الكبا  : حمد رمضا أ -رام هللا 
ف وهو إ ال تهبادل  الحركها  االهااما  حول مرسؤولية ارسهمرار  إ  "رف " معبر إ ال  ازمتهوا م 

 لم الخارجا.المعبر الوحيد ال ي يول   ا   زا بالعا
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 "رف "أرسامة العوارسماف حركة حماو فا   ا   زاف بهرس يم معبر  "فه "و الب المهحد  بارسم حركة 
المرسؤولية الكام ة ع  معاناا الو رس ينيي  فا "البري لحكومة الوفا  الو رس ينيةف محم ال  إياها 

بالم    لمعاناا  حماو ال هعير وزنا" أ  أموو ال العوارسما فا بيا  وحافاف ودر  ."الع ا 
أه نا وشعبنا فا  زاف والمام فع  بالنرسبة لاا ارسهدامة رسي رهاا ع   معدرا  شعبنا حه  لو حرم 

 ."الناو م  أبرس  حعو ام فا الرسور والهع يم والعالو والهنعل لزيارا األهل
ما ال ي يضيركم بهرس يم معبر رف  ل حكومة والرس  ة؟ هل موال  الموا ني  ها "وهرسامل العوارسما 

 ."األهم أم موالحكم الخاوة؟
حماو هع م جيدا أ  مور ال ههعامل م  أحزابف بل ههعامل فع  م  حكومة ررسمية "وأوض  أ  

أرساليب هرس يم معبر رف ف وو ف كافة أشكال الضرا ب و "كما دعا العوارسما حماوف إل   ."وشرعية
 ."دوالر 3500الرشاو  المهبعة ع   هرسجيل أرسمام المرسافري  الها وو   إل  

 6/12/2015المستقبل، بيروت، 
 

 حماس تتهم السلطة باعتقال طالب جامعي واستدعاء آخرْين .9
باعهعال  الب  الضوة الرربيةاهام  حركة حماو األجازا األمنية الهابعة ل رس  ة فا : رام هللا

و ال  الحركة فا بيا   ام الني  آخري ف أحدهما وحوا واآلخر مع م مدررسة.جامعاف وارسهدع
يوم الرسب ف أ  جااز "المخابرا  العامة" فا رس وي  شمالا الضوة الرربية المحه ةف اعهعل وحوا 

عام ا( م  ب دا "رسكاكا"ف كما ارسهدع   21ال الب فا جامعة "العدو أبو ديو" شحادا حرب )
وأضاف  "حماو" فا بيا  ه عهت " دو برو"ف   شها  ل معاب ة فا معراهت.الوحوا والناش  عبد هللا

أ  جااز المخابرا  فا رام هللا ارسهدع  المع م أحمد حرس  عوخ م   رية "بدرو"ف وهو أرسير 
وأشار  إل  أ  "الرس  ة هواول اعهعال  محرر ومعهعل رسيارسا رساب  لد  أجازا أم  الرس  ة.

لضوة و لك بنام ع   انهما ام الرسيارساف بعضام م  منو ي العم يا  العشرا  داخل زنازيناا فا ا
 ضد االحهاللف وبعضام   بة جامعيو ف وأرسر  محررو "ف بحرسب البيا .

 5/12/2015، قدس برس
 

 اعتقال فلسطينية باد عاء محاولتها القيام بعملية طعن في الخليل .11
يوم الرسب ف شابة ف رس ينيةف بعد االشهباه اعهع    وا  االحهالل اإرسرا ي اف عور : العدو المحه ة

 بمحاولهاا هنوي  عم ية  ع  بالعرب م  المرسجد اإبراهيما فا مدينة الخ يل.
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واد ع  شر ة االحهالل فا بيا  لااف ب    وا  ما يرسم  "حرو الحدود"ف اشهباوا فا شابة 
فاا وهوهيشااف زاعمة ب   الشابة ف رس ينية ههعد م نحو أحد الحواجز  رب الحرم اإبراهيماف حي  هم إيعا

 أشار  رسكي   كان  بحوزهااف ُمحاولة  هنوي  عم ية  ع .
عاما ( م  ب دا "بي  فجار"  18وأضاف  شر ة االحهالل أ  الشابة الو رس ينية هب غ م  العمر )

  ضام بي  لحمف حي  هم اعهعالاا بارسهخدام العواف وهحوي اا ل هحعيعا .
 5/12/2015، قدس برس

 
 ولكنها تختار عدم القيام بهذا ..بسهولة "األقصى"تدمير  "إسرائيل"بمقدور  :نتنياهو .11

 الكنيرست أمتام أعضتام فتا  فبنيتامي  نهنيتاهوا رسترا ي التوزرام اإ ال ر يو :  نادية رسعد الدي -ا  عم  
هدمير المرسجد األ و  برساولة إ ا متا كانت  هريتد  إرسرا يلف إ  "بمعدور م  حزب "ال يكود"ا رسرا ي اإ

  لكف بدو  مجاود كبيرف ولكناا هخهار عدم العيام با ا"ف ع   حد  زعمت.
 6/12/2015 ،الغد، عم ان

 
 الميدانية " تهاجم وزيرة خارجية السويد لتنديدها باإلعداماتإسرائيل" .12

ية بيانتتا  انهعتتد  فيتتت هوتتريحا  وزيتترا ا ي رستتر أوتتدر  وزارا الخارجي تتة اإ :وكالتتة رستتما -العتتدو المحه تتة 
الخارجية الرسويدية مار و  وولرسهروم الها ارسهنكر  اإعدام الميدانا ل و رس ينيي  م  دو  محاكمة. 

 ."الوضيحة والارام المنوول ع  الوا  ا هوريحا  الرسويد بت"رسرا ي ا  اإوووف البي
هحتتتارب متتتا أرستتتماه  "إرستتترا يل"مف واعهبتتتر أ  ا ارستتتحا  باخمتتتا  الفتتتا وولرستتتهرو رستتترا ي وهتتتاجم الرستتتوير اإ

 اإرهاب ب خال ية أكلر م  دول أوروبية عدا.
 6/12/2015 ،الحياة، لندن

 
 مع الدول العربية لالنفصال عن الفلسطينيين ا  البيد يقترح اتفاق .13

إيجتاد  "إرسترا يل"إ  ع    يا ير البيد حزب يي  عهيد ر يو ال عضو الكنيرس  و : هحرير راما حيدر
الحوتاظ ع ت   ابعاتا الياتودي  "إرسترا يل"رسيارسا إختراو الو رست ينيي  مت  حيتاهامف حهت  هرسته ي  حل 
الواليتا  ألنام مشاركهت فا منهتد  رستابا  يتوم الرستب  فتا فا وجام  هوريحا  البيد   را ا.و والديم

رست ينا م يتو  ف  3.5ال هرسه ي  وليو ع ياا محاولتة ارستهيعاب  إرسرا يل"إ   ا  المهحداف و ال فياا أيض
 را يتتةف ع ينتتا بالبتتدم باهختتا  خ تتوا  هووتت نا و إ ا متتا أراد  الحوتتاظ ع تت  نورستتاا كدولتتة ياوديتتة وديم

 ."الهوا  رسيارسا دولا يرسم  لنا بدخراو الو رس ينيي  م  حياهنا
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و تتال البيتتد إنتتت يجتتب إعتتادا النظتتام والاتتدوم إلتت  الشتتر  األورستت  وععتتد اهوتتا  بتتي  دول المن عتتةف عتت  
عتت  الو رستت ينيي  وهشتتكيل  "إرستترا يل"يتتة هرستتم  بانووتتال مريكا الواليتتا  المهحتتدا األ ريتت  خ تتة ههبناهتت

 هحالف دولا وارس  لمحاربة اإرهاب.
وا هرح البيد ععد  مة فا العاهرا أو الرياخف هشارك فياا كل التدول العربيتة منت  اليتوم األول ل هووتل 

 رستتت ينيي  ويوتتته  المجتتتال لهعتتتاو  فتتتا بتتتالهخ ن متتت  الو "إرسرا يلت"الهوتتتا  بتتتي  دول المن عتتتةف يرستتتم  لتتت
 الشر  األورس  لمحاربة اإرهاب.

ية الرسابعةف هرسيبا ليونتاف ا هتراح البيتدف و الت  إناتا رسرا ي وعارض  ر يرسة الحكومة ووزيرا العضام اإ
ال هوام كيف يرسه ي  شخن الحدي  ع  اهوا  م  الدول العربية والج وو معام ع   نوو ال اولة 

 لرياخف دو  أ  يواف  ع   الهواوخ م  الو رس ينيي  أنورسام.  فا العاهرا أو ا
هتت ا أفضتتل متت  أ  نوتتاوخ فعتت  أمتتام عدرستتا  الكتتاميرا ف دو  أ  "ورد البيتتد دو  أ  يتت كر ارستتمااف 

ا مت  الو رست ينيي  رسترا ي إلت  فهترا هترأو ليونتا وفتد المواوضتا  اإ ا  "ف مشتير نواوخ ع   أرخ الوا  
 هيجة.  لرسنة كام ة دو  هحعي  أي ن

 5/12/2015 ،48عرب 
 

 ي أكبر وأسلحة نوعيةأمريكيعالون يطلب بدور  .14
الواليا  المهحدا إل  لعب دور أكلر  يعالو  تموشي ارسرا ي اإ دفا دعا وزير ال: هحرير هاشم حمدا 

هنظتتيم داعتت ف كمتتا شتدد ع تت  ضتترورا إبعتتام  فعاليتة فتتا المن عتتةف ولعتب دور  يتتادي فتتا المعركتتة ضتد  
و تال يعتالو  إ  الواليتا  المهحتدا ال هرسته ي  أ  هعتف  والمن عتة. "إرسترا يل"ة نوعيتة بتي  فجوا عرستكري

األرستتاو لكوناتتا  ا تتدا ل تتدول الرستتنية  اأكلتتر فعاليتتةف و"فتت ع تت  الحيتتادف وأنتتت يجتتب ع ياتتا أ  ه عتتب دورا  
 عربية أخر  ههجت اآل  إل  رورسيا". ع   حد هعبيره. فا المن عةف و لك أل  األرد  ودوال  

 وم   لكف أضاف يعالو ف أنت ال حاجة ل مزيد م  العوا  البرية الرربية فا الشر  األورس .
وفا خ ابت أمام مؤهمر "رسابا " فا واشن  ف  ال يعالو  إنتت راخ عت  الهعتدم فتا المحادلتا  بشت   

ختالل وعبتر عت  أم تت فتا أ  يتهم الهووتل إلت  اهوتا  جديتد  ."إرسرا يلت"ية لمريكالمرساعدا  األمنية األ
 شاري .

متت  عتتدد متت  الرستتناهورا ف فتتا إ تتار زيارهتتت ل واليتتا  المهحتتداف  الخمتتيووكتتا  يعتتالو   تتد الهعتت  يتتوم 
 فا أععاب االهوا  النووي م  إيرا . "إرسرا يلت"ية المرهعبة لمريكه ر  خاللاا إل  المرساعدا  األ

د لت لك داللتة كبيترا مت  ناحيتة إيرا  وهوابعاا رسهكو  أ و  فا الرسنوا  العريبةف ويوج"و ال يعالو  إ  
وأضتتاف أنتتت يوجتتد هواتتم كبيتتر الحهياجتتا   عتت  دول المن عتتة". رستترا يلالحوتتاظ ع تت  الوجتتوا النوعيتتة إ
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 "إرسترا يل"األمنية الخاوة فا ظل الهرييرا  الجدية الها هحول فا المن عة. وبحرستبت فتد   "إرسرا يل"
 ا ب مناا.مريكهلم  االلهزام األ
ية أ  يعتالو  اجهمت  فتا واشتن   مت  أعضتام لجنتة الختدما  المرست حة فتا مج تو  إرسترا يونع   هعتارير 

ف وال ههو ف عت  مواوت ة ف ومهعدمة جدا  النواب األمريكاف و ال إ  وناعة األرس حة فا إيرا  جدية جدا  
فحرستبف  "إرسترا يل"ع ت   وبحرستبت فتد  هت ه الورستا ل العهاليتة ال هشتكل خ ترا   ه وير ورسا ل  هاليتة جديتدا.

ن وأضاف أنت بوضل األموال الها رسهبدأ بالهدف  ع ت  إيترا   ا ع   دول المن عةف وربما أكلر م   لك.وا 
بعد إزالة الععوبا  اال هواديةف فرسوف هنهج أكلر أرس حة نوعيةف وهعوم بشرام منظوما  أرس حة مه توراف 

 د اإرسالما." فا المن عةف وخاوة حزب هللا وحركها حماو والجاااإرهابيةوهرس   "الهنظيما  
و ال إ  إيرا  هعمل بدو  هو تف ع ت  هرست ي  حتزب هللا بورستا ل  هاليتة مه توراف مضتيوا أنتت يوجتد فتا 
   ا   زا وناعة أرس حة مح ية هنهج الوتوارية و تا را  بتدو   يتار وورستا ل  هاليتة أختر ف ارستهنادا  

رشاد إيرانيي .  إل  معرفة وا 
ال هحتاول إنهتاو أرست حة نوويتةف  تال يعتالو  إ  النظتام فتا  وهععيبا ع   هعرير األمم المهحدا ب   إيرا 

بمخه تف  "إرسرا يلت"إيرا  ل  يرير أيديولوجيهتف ول  يهخ   ع   موحاهت. وبحرسبت فدنت يحاول المو بت
ها م  هضبة ل  هرسم  بوه  جباة إرهاب ضد   إرسرا يلو ال إ  " ال ر ف وخاوة بوارس ة "اإرهاب".

 نوايا كا ه إ ا ا هض  الضرورا".  الجوال ف وأناا هعمل إحبا 
 5/12/2015 ،48عرب 

 
 2016أمريكية مشتركة في الربع األول من  -ية إسرائيلمناورات جوية  .15

  متت  المعتترر أ  هجتتري أا رستترا ي اإ اإلكهرونتتا "الاو "كشتتف مو تت  : حرستت  موارستتا -العتتدو المحه تتة 
يتتة ُمشتتهر "إرستترا يل"الواليتتا  المهحتتدا و اف ومتت  أمريكتتكة يشتتارك فياتتا ألتتف جنتتدي ف  ريبتتا  منتتاورا  جو 

 إ و تتتال المو تتت   ."جينوتتتر كتتتوبرا"هحتتت  مرستتتم   2016 رستتتنةهن  تتت  فتتتا الربتتت  األول متتت   أ المتتترج  
ف وهكليتتف الوجتتود العرستتتكري ةاالرستتهعداد لاتت ه المنتتتاورا  يتت ها ارستتهجابة ل ه تتتورا  الميدانيتتة فتتا رستتتوري

 والواليا  المهحدا. "إرسرا يل"بي   يجيةاالرسهراهالرورسا فا المن عةف فضال  ع  إبراز الشراكة 
ا العاضا بدجرام ه ه المناورا  فا ظتل مريكا ألن  ع   العرار األرسرا ي وأفاد المو   ب   الجي  اإ

ا م  جيو  مريكالظروف اإ  يميةف ال رسيما أناا رسهكو  م  أكبر المناورا  الها يجرياا الجي  األ
 لمناورا .أخر ف م  حي  عدد المشاركي  و بيعة ا

ية كافتةف بمتا فياتا هجريتب رسترا ي أ   ه ه المناورا  رسهشمل مشاركة   ا  التدفاعا  الجويتة اإ إل ولو  
منظومتتة "العوتتا الرستتحرية" الوتتاروخيةف الهتتا يجتتري ه ويرهتتا متت  واشتتن   ع تت   تترار منظومتتة "العبتتة 
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فتتتا مجتتتال اعهتتتراخ الوتتتوارية. ويوهتتترخ أ  هشتتتمل  الحديديتتتة"ف باتتتدف مواجاتتتة "الهاديتتتدا  المخه وتتتة"
المنتتتاورا  محاكتتتاا رستتتيناريوها  مخه وتتتةف هشتتتمل كتتت لك نعتتتل وهرييتتتر موا تتت  نوتتتب منظومتتتا  وتتتاروخية 
ودفاعيتتة مخه وتتة هحتتاكا مواجاتتة هجمتتا  فتتا آ  واحتتد متت  جاتتا  وجباتتا  عتتد اف متت  ضتتمناا مواجاتتة 

يتترا  كمتتا رستتيهم ختتالل المنتتاورا  العمتتل ع تت   .وتتوارية و تت ا ف هتتم ه ويرهتتا ع تت  يتتد حركتتة "حمتتاو" وا 
ا فتتتا روتتتد واكهشتتتاف واعهتتتراخ وتتتوارية و تتت ا ف رستتترا ي هورستتتي  وزيتتتادا  تتتدرا  ال تتترفي  األمريكتتتا واإ

 واروخية مخه وةف عبر ارسهخدام مح ة اإن ار األمريكية المنووبة فا النعب. 
 6/12/2015 ،المستقبل، بيروت

 
 2017ي ف F-16جيش االحتالل يستغني عن طائرات  .16

العبرية إنت م  المهو   أ  يودر جي  االحهالل  رارا  بتد ال   هآرهو ال  وحيوة  :العدو المحه ة
وأشتتتار  الوتتتحيوة إلتتت  أنتتتت متتت  المهو تتت  أ  ير تتت  الجتتتي   .2017 رستتتنةختتتالل  F-16رستتترب  تتتا را  

فتا إ تار ا هنتام ورسالح الجو مزيدا  م  أرسراب ال يرا  العرسكرية الهابعة لت خالل الوهرا المعب تة و لتك 
 33وهوعيتتل  ارستتهالمولوهتت  الوتتحيوة إلتت  أ  خ تتوا رستتالح ال يتترا  رستتههم بمتتوازاا   تتدرا  جويتتة جديتتدا.

 م يو  دوالر.  110رسالح الجوف ولم  ال ا را الواحدا يب غ نحو  اشهراهاالها  F-35 ا را م   راز 
 6/12/2015 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الجوالن تضاعف االستيطان اليهودي في .17

م  المهو   أ  يهضاعف االرسهي ا  الياتودي فتا هضتبة الجتوال  المحه تة ختالل : هحرير راما حيدر
والمج تتتو اإ  يمتتتا لمرستتتهو نا  الجتتتوال ف التتت ي   تتتالوا إ   "كهرستتتري "رستتتنوا ف حرستتتب مخ تتت  ب ديتتتة  5

الت  المؤرسرستها  و  ية.رسرا ي بدمكانام ب وغ ضعف عدد المرسهو ني  فا عام واحد لوال البيرو را ية اإ
فا الرساب  كنا بحاجة لحمال  إعال  وهشتجي  ل ياتود لالرستهي ا  فتا الجتوال ف أمتا اليتوم نحتاول "إنت 

. وأكد  المؤرسرسها  أ  ال  با  زاد  بكلرا حه   بل اإعتال  عت  مرستهو نا  "هنظيم وهيرا ال  با 
 ."الجوال  كمنا   هرسهح  هخويضا  ضريبية

آالف مرستتهو  ف ومتت  المخ تت   8ف أكبتتر مرستتهو نا  الجتتوال ف "رستتري كه"ويرستتك  اليتتوم فتتا مرستتهو نة 
. وبحرستتب أ تتوال ر تتيو الب ديتتةف ديمهتتري أفرهرستتافف جتتام  2020ألو تتا ختتالل عتتام  20أ  يب تتغ عتتددهم 

ا منتت  "زيتتادا ال  بتتا  متت  ه كتتد الياتتود أ  هضتتبة الجتتوال  لتت  هعتتود إلتت  رستتورية أبتتد اف  لنتتا كتتا  واضتتح 
الجوال  إل  رسوريةف أما اليوم وم  ه زم الوض  فا رسوريةف با  ه ا األمر  البداية أننا ل  نعيد هضبة

ا ل جمي  وأضتاف أفرهرستاف إ  الحكومتة  ترر  هورستي  االرستهي ا  فتا الجتوال  ومنحت  ب ديتة  ."واضح 
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م يتتتو  شتتتيكل كميزانيتتتة ل هورستتت  وارستتتهيعاب المزيتتد متتت  الياتتتود التتت ي  ينتتتوو  اإ امتتتة فتتتا  65 "كهرستتري "
 ." كهرسري"مرسهو نة 

 5/12/2015 ،48عرب 
 

 كأعداء 48تتعامل مع فلسطينيي الـ  "إسرائيل"بركة:  .18
 ال ر يو لجنة المهابعتة الع يتا ل جمتاهير العربيتة محمتد بركتةف إ  الحكومتة : حرس  موارسا -الناورا 

 تانو  ال توار   إل ف حي  لج   48ية ه ج  إل  ورسا ل  معية م  أجل اض ااد ف رس ينا الترسرا ي اإ
ف إختتراو الحركتتة اإرستتالمية )الجنتتاح الشتتمالا( 1945ا متت  أيتتام االنهتتداب البري تتانا فتتا العتتام العمعتت

جماهير ف رس ينا  أيضا  ما هرسهند ع يت وهو يرسهادف  "إرسرا يلت"ع  العانو ف وه ا  رار رسيارساف ليو ل
 وحعام فا مماررسة النضال الرسيارسا والشعبا. 48الت

ا لرس رس ة م  العوا ني  العنوريةف الهتا هُتدرو ع ت  جتدول أعمتال الكنيرست ف  يتر ه تك و د م بركة نمو ج 
دور ليبرما ف جالعنوري أفي "بيهنا إرسرا يل"الها هرسناا الحكومةف وم  بيناا مشرو   انو  زعيم حزب 
ية فا إلرام  رارا  لجنة االنهخابتا  رسرا ي ال ي  دم مشرو   انو  يش ب والحية المحكمة الع يا اإ

نتتة متت  األحتتزابف إلرتتام هرشتت  أي متت  المشتترحي  أو األحتتزابف بمعنتت  أ  متتا يريتتده المركزيتتةف المكو 
 ليبرما  هو أ  يكو   رار مشاركة  و  رسيارسية فا العم ية االنهخابيةف ب يدي أحزاب معارضة لاا.

إ تترار الموازنتتة العامتتة ل عتامي  الجتتاري والمعبتتل متت  دو  ا  هشتمل خ تتة خاوتتة بتتالمجهم  "" أ وأضتاف 
ف والخ تة المهداولتة فتا وزارا الماليتة متا هتا إال ع ت  األ  تب هجميت  48ينا فا األرخ المحه تة الو رس 

 ."بنود أرسارسية  ا مة فا الموازنة العامة ل مجهم  العرباف وعرضاا م  جديد كما وك ناا بنود جديدا
ر مركتتز و التتب بركتتة الرستت ك الديب ومارستتاف وخاوتتة األوروبتتاف ومملتتل االهحتتاد األوروبتتا ختتالل متتؤهم

لمكانة الموا ني  العرب العانونيةف الت ي ععتد فتا الناوتراف بت   ينظتروا إلت  هت ا األمتر بعتي   "مرساواا"
ية ههعامتتل معنتتا ك   يتتة  وميتتةف كمتا وك ناتتا فتتا حالتتة حتترب معنتتاف ولتتيو رستترا ي الع ت ف أل  الحكومتتة اإ

. ور تتم "لجنتتة أور" وتت ف كمتتوا ني ف وهتت ا متتا أ تتر  بتتت لجنتتة الهحعيتت  الررستتمية فتتا هبتتة العتتدو واأل
موا ن تا عربي تاف دو  أ   53ية رسرا ي  هل بروان الشر ة واألجازا اإ 2000 األول لكف فمن  هشري  

 ."يعدم أي عنور إل  المحاكمة
ف ولتتم يتترد فياتتا أي بنتتد " تتانو  الميزانيتتة"و تتال إ   الميزانيتتة أ تتر ف وحرستتب الهعريتتف العتتانوناف هرستتم  

 "الخ تتتتة"العربيتتتتةف ورستتت لوا لمتتتا اف فعتتتتالوا إنتتتت بعتتتد إ تتتترار الميزانيتتتة رستتتنعر  لميزانيتتتا  خاوتتتة ل جمتتتاهير
وأشتار إلت  العترب  ل جماهير العربية. وه ا يؤكد ا  ال مجال واحدا ال يعتانا العترب فيتت مت  الهمييتز.

ولكناتتا بتتي  العتترب  %4وبتتي  الياتتود أ تتل متت   %5مهوو تتو  فتتا عتتدا مجتتاال : الب التتة العامتتة بنرستتبة 
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وبتتي  العتترب وحتتدهم  %23 "إرستترا يل"ا أننتتا ع تت  رأو جتتدول الب التتة. والوعتتر العتتام فتتا متتا يعنتت 24%
متتت  ضتتتحايا حتتتواد  ال تتتر . ولتتتدينا متتتو   %34متتت  الرستتتكا ف ولكننتتتا  %18. ونحتتت  أ تتتل متتت  51%

الرض  الرسريري يرساوي ضعف النرسبة بي  الياودف وفا النعب العربا لاللة أضعافف واألمل ة عديداف 
 ومع يا  ررسمية.وك اا إحوا يا  

 6/12/2015 ،المستقبل، بيروت
 

 االنتفاضة" والسلطة الفلسطينية من انخراط األمن الفلسطيني بإسرائيلقلق " :يديعوت أحرونوت .19
ع تت  انهواضتتتة الو رستتت ينيي ف الهتتا هوتتتواا بالاجمتتتا   5/12الرستتتب  يتتتوم  يةرستترا ي ركتتز  الوتتتحافة اإ

خارجتتتف حيتت  هحتتدل  وتتحيوة يتتديعو  أحرونتتو  عتت  ا و رستترا ي المرستت حةف وهتتداعياهاا فتتا التتداخل اإ
 والرستتتتت  ة الو رستتتتت ينية متتتتت  انختتتتترا  أفتتتتتراد األمتتتتت  الو رستتتتت ينا باجمتتتتتا  مرستتتتت حة ضتتتتتد   "إرستتتتترا يل"  تتتت  
وأشتتار مرارستتل الوتتحيوة ألي تتور ليوتتا إلتت  حالتتة "متتاز  عربيتتة" متت  ب تتدا أبتتو ديتتو  تترب  يي .رستترا ي اإ

يي  رسرا ي الجنود اإ  ينيةف ال ي أ    النار ضد  مدينة العدوف وهو ضاب  فا جااز المخابرا  الو رس
و كتتر المرارستتل أناتتا ليرستت  المتترا األولتت  الهتتا ينوتت  فياتتا   بتتل يتتومي   تترب الحتتاجز العرستتكري "حزمتتا".

يي ف ممتتا دفتت  أجاتتزا األمتت  الو رستت ينية إرستترا ي  مرستت حو  ف رستت ينيو  متت  أجاتتزا األمتت  عم يتتا  ضتتد  
افتت  هتت ه العم يتتا ف والعيتتام بتتدجراما  لمرا بتتة دوريتتة ألفرادهتتا إجتترام هحعيتت  داخ تتا لمعرفتتة أرستتباب ودو 

 لمنعام م  االنخرا  فا العم يا  الم كوراف
وفا الرسيا   اهتتف كشتف مرارستل وتحيوة معتاريف آريتك بنتدر عت  نهتا ج ارسته ال  ل ترأي أجتراه معاتد 

  األمتتتت  متتتت  المرستتتتهجوبي  يتتتترو  أ   تتتتوا %47يي ف أظاتتتتر  أ  رستتتترا ي "فتتتتان و بتتتتوليهيكو" بتتتتي  اإ
متت   %58و كتتر االرستته ال  أ   ية ال هعتتوم بمتتا يكوتتا متت  جاتتود لمحاربتتة اإرهتتاب الياتتودي.رستترا ي اإ

المرستتتهجوبي  يتتترو  أ  هتتت ه العتتتوا  لتتتدياا متتت  الورستتتا ل العانونيتتتة ل هعامتتتل متتت  هتتت ه الظتتتاهرا. و كتتتر 
يارستتية فتتا يي  أشتتاروا إلتت  الضتترو  الرسيارستتية متت  أ تتراف رسرستترا ي متت  اإ %41االرستته ال  نورستتت أ  

ية همنعاتتتا متتت  مماررستتتة المزيتتتد متتت  اإجتتتراما  لكتتتب  رستتترا ي اال تتتهالف الحكتتتوما ع تتت   تتتوا  األمتتت  اإ
 جماح المه رفي  الياود.

 5/12/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة
  

 تخشى من تحول حقيقي في السياسة الكندية "إسرائيل" .21
دي فتتا مو تتف الحكومتتة الكنديتتة الهتتا ية خشتتية حعيعيتتة متت  هحتتول جتتإرستترا ي هبتتدي أورستتا  ررستتمية  :رام هللا

ية رسترا ي و كتر مو ت  "واال" مرستام أمتو أ  ر تيو الحكومتة اإ ."إرسرا يل"هعهبر م  أشد الدول المدافعة ع  
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بنيامي  نهنياهو الهع  األرسبو  الماضا بعدد م   ادا الدول ع   هام   مة المناخ فا باريوف بمت  فتيام 
ف فيمتا ووتف "إرسترا يل"جارسهي  هرودوف وال ي ه ع  دعوا لزيتارا  ؤخرا  ر يو الحكومة الكندية ال ي انهخب م

 ال عام ب نت ععد ب جوام إيجابية وأ  هرودو ارسهجاب لدعوا نهنياهو إجرام زيارا ررسمية.
ية مت  هحتول حعيعتا فتا الرسيارستة الكنديتة و لتك رسترا ي لك  ر تم األجتوام اإيجابيتة هخشت  الحكومتة اإ

ويبتدو  .ف ههجنب الحكومتة الكنديتة إ ال اتامة الجديدا باإضافة إل  موا بنام ع   هوريحا  ل حكو 
ية نابعتتة فتتا الحعيعتتة متت  خرستتارا حتتزب المحتتافظي  بزعامتتة رستتهيو  هتتاربر ر ارستتة رستترا ي أ  الخشتتية اإ

 ية فا الععد األخير.رسرا ي الحكومةف ال ي كا  يعهبر م  أشد المناوري  ل رسيارسا  اإ
ف إال أ  التتر يو الجديتتد ل حكومتتة الكنديتتة متت  الحتتزب ال يبرالتتا هتترودو كتتا  يةرستترا ي ور تتم الخشتتية اإ
ف وهعاتد "إرسرا يلت"موا وت ال هخه ف ع  موا ف رستابعت هتاربر فتا كتل متا يهع ت  بت أ ورح فا الرساب  

 ."إرسرا يل"ب   هحارب حكومهت حمال  فرخ الععوبا  ومعا عة 
 6/12/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مليار دوالر قيمة العجز التجاري 8.1 :يسرائيلالمركزي اإلاإلحصاء  .21

أظار  نها ج هعرير الهجارا الخارجية الرس عيةف الوادر ع  مكهب اإحوام المركزي  :العدو المحه ة
م يتتار دوالر أمريكتتاف بنرستتبة  8.1 ا متت  العتتالم ككتتل إلتت رستترا ي اف هراجتت  العجتتز الهجتتاري اإرستترا ي اإ

 عشرا األول  م  العام الحالاف معارنة م  الوهرا المناظرا م  العام الماضا.خالل الشاور ال 30.3%
ا متت  العتتالمف يتت ها برستتبب رستترا ي ف أ  الهراجتت  فتتا العجتتز الهجتتاري اإ5/12وجتتام فتتا الهعريتترف الرستتب  

ودول آرستيا بنرستبة  %22.2ية إل  كل م  الواليا  المهحدا األمريكية بنرسبة رسرا ي ارهوا  الوادرا  اإ
 ف وف  األر ام الررسمية.12.3%

ف %18.6ا متت  االهحتتاد األوروبتتا ارهواعتتا  بنرستتبة رستترا ي وبحرستتب الهعريتتر فعتتد شتتاد العجتتز الهجتتاري اإ
وب تغ العجتز  خالل الشاور العشرا األول  م  العام الجاريف معارنة م  الوهرا نورساا م  العتام الوا ت .

م يتار دوالر(ف معارنتة مت   5.7م يتار شتيكل ) 21.95ا م  االهحاد األوروبتا رسرا ي الهجاري الرس عا اإ
ية رسترا ي كمتا ب تغ إجمتالا الوتادرا  اإ .2014م يتار دوالر( ل وهترا  اهاتا مت   4.6م يار شتيكل ) 17.8

م يتتار  45.6م يتتار دوالر أمريكتتا(ف معارنتتة متت   11.5م يتتار شتتيكل ) 44.3إلتت  دول االهحتتاد األوروبتتا 
ية مت  رسترا ي وارهوعت  التواردا  اإ الوهرا المناظرا مت  العتام الوا ت .م يار دوالر(ف خالل  11.9شيكل )

م يتتار  63.5ف ختتالل الشتتاور العشتترا األولتت  متت  العتتام الجتتاريف متت  %4.9االهحتتاد األوروبتتا بنرستتبة 
م يتار  17.2م يتار شتيكل ) 66.3م يار دوالر( فا الوهترا المت كورا مت  العتام الوا ت ف إلت   16.5شيكل )

 الحالا.دوالر( العام 
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متتت   %40ية متتت  االهحتتتاد األوروبتتتا رستتترا ي أكهتتتوبر الماضتتتا فعتتت  شتتتك   التتتواردا  اإ /وختتتالل هشتتتري  أول
 ف خالل نوو الوهرا.  %28ية إل  االهحاد األوروبا رسرا ي إجمالا  يمة الواردا ف بينما شك   الوادرا  اإ

 5/12/2015 ،فلسطين أون الين 
 

 يين ال تشعر باألمنرائيلساستطالع: الغالبية العظمى من اإل .22
معتتتتاريف" أظاتتتر ارستتته ال  ل تتتترأي أجتتتري بتتتتي  الياتتتود فعتتت  ونشتتتترهت وتتتحيوها ": بتتتالل ضتتتتاهر هحريتتتر

يي  يهخوفتو  مت  المشتاركة فتا احهوتاال  عامتة رسترا ي األحتدف أ  نوتف اإ و"جيروزاليم بورست " اليتوم
ر األمنتا فتا التبالد إلتر الابتة بمنارسبة عيد األنوار الياودي ال ي يبدأ اليومف فتا أععتاب هوتاعد الهتوه

إنام  يروا هورفام فا أععاب العم يا  الهتا ينوت ها ف رست ينيو ف منت  م  ت   %81و ال  الو رس ينية.
إناتم "رستيوكرو  مترهي "  بتل المشتاركة فتا احهوتاال   %46الماضاف بينمتا  تال  / أكهوبرهشري  األول
 ه الناحية.   إ  األحدا  ل  هؤلر ع    رارهم فا ه  %37عامةف و ال 

أنتت ختالل  إل  أنام يعرفتو  شخوتا أوتيب فتا العم يتا  الهتا نوت ها ف رست ينيو ف ع متا   %21وأشار 
"انعدام األمت "ف تأنام يشعرو  ب %77و ال  آخري . 142يا وأويب إرسرا ي  22الشاري  الماضيي  ُ هل 

واعهبتر  و  بانعدام األمت ".أجابوا أنام "يشعر  %25أجابوا أنام "ال يشعرو  ب م  كبير" و %52بينام 
إناتتم ال يؤمنتتو  ب نتتت  %23أناتتم يشتتعرو  ب نتتت "باإمكتتا  االنهوتتار ع تت  اإرهتتاب"ف بينمتتا  تتال  69%

 باإمكا  هحعي  انهوار كا ا.
ية الهتا يمكناتا مواجاتة الابتة الو رست ينيةف رسترا ي وفا إجابهام ع   رسؤال حول الشخوية الرسيارسية اإ

 %15ف بينمتا  تال %23دور ليبرمتا ف ع ت  أع ت  نرستبة وهتا جت"ف أفيايهنتب إرسرا يلحول ر يو حزب "
ال  يهرستتتحا  هرهرستتتوغ بنيتتتامي  نهنيتتتاهو. ورأ  المرستتته  عو  أ  ر تتتيو المعارضتتتة إنتتتت ر تتتيو الحكومتتتة

 .   %3يمكنت مواجاة الابة وحول ع   
 6/12/2015 ،48عرب 

 
 اإلسرائيليين نصف مقارنة بالشهر األول لالنتفاضة وثبات بقتلى إلى انخفاض عدد الشهداء تقرير:  .23

هكو  انهواضة العدو مجرد هبة عابرا رسرعا  ما هخبوف إال أ  ر م الهو عا  ب   : العدو المحه ة
ورار. واهض  م  هعرير أعدهت "شبكة ف رس ي  ل حوار"  االنهواضة أنا  شارها اللانا بعوا وا 

 72انخواخ عدد الشادام إل  النوف معارنة بالشار األول لالنهواضةف حي  انخوخ العدد م  
فيما هبي  أ  عدد العه   الوااينة كا  لابه ا بنوو المعدل فا نوفمبرف  36شايد ا فا أكهوبر إل  

وه ا يؤكد   ه   فا نوفمبر المنورم. 9 هيال  فا أكهوبر إل   11هعريب اف م  انخواخ  ويف م  
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جرح ف  108ع   ارسهمرار عنووا  االنهواضة؛ حي  ب ر  عدد اإوابا  فا وووف الوااينة 
 .335بدم االنهواضة إل  أكلر م  ليرهو  إجمالا الجرح  الوااينة من  

لعام عبوا   73ونو   خالل الشار الماضا  عم يةف هوزع  بي  ) ع  ودهو وا  ال  نار وا 
هجمة بالزجاجا  الحار ةف وأكلر م   119عم ية فا شار أكهوبرف وأكلر م   140نارسوة( معارنة بت

 نع ة مواجاا ف وف  هولي  الشبكة. 792
شادامف فيما ب غ  108الماضا؛ يرهو  مجمل شادام االنهواضة إل   وبدضافة شادام شار أكهوبر

إوابةف باإضافة آلالف حاال   1145عدد اإوابا  بالروان الحا والم ا ا والحرو  
 940وب غ عدد حاال  االعهعال خالل الشار الماضا ما يعارب  االخهنا  بالراز المرسيل ل دمو .

ا خالل الشار وبينما شاد  عم يا  ال ع  وا   حالة. لعام العبوا  النارسوة انخواض  ال  النار وا 
عم يا   8إل   5الماضا معارنة بالشار األول لالنهواضةف فعد شاد  عم يا  الدهو ارهواع ا م  

 فا شار نوفمبر.
 5عم يا   ع ف فيما نو   فا الداخل الو رس ينا  3ووفعا ل هعريرف فعد شاد  مدينة العدو 

ضواحا العدو ورام هللا وبي  لحم عم يهي  فا كل منااف وعم ية  ع  واحدا عم يا ف بينما شاد  
 محاولة  ع  فا مخه ف المنا  . 13فا كل م  الخ يل و  عي يةف كما كا  هنالك 

وكا  نويب محافظة الخ يل فا المعدمة م  حي  عدد عم يا  الدهو؛ و لك بلال  عم يا ف لم 
 مناماف وعم ية واحدا فا من عة رام هللا.ضواحا العدو وناب و بعم يهي  فا كل 

عم يا  فا  6عم يةف معابل  12أما عم يا  إ ال  النار؛ فعد كان  ضواحا العدو فا المعدمة بت
وهودر  بي  لحم عم يا  إلعام العبوا  البدا ية  فا الخ يلف وعم يهي  فا بي  لحم. 5رام هللاف و

هجما ف وهجمهي  فا كل م  مدينة  6الخ يل بت هجما ف ه هاا محافظة  9)األكوا ( ب كلر م  
 العدو وضواحا العدو ورام هللا وجني ف وهجمة واحدا فا  ولكرم.

 5/12/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مواجهات عنيفة في القدس المحتلة وحصار إسرائيلي مشدد لقراها .24
فا  لك محي  المرسجد األ و  هحول  مدينة العدو المحه ةف أموف بما : نادية رسعد الدي  -عما  

المباركف إل  رساحة مواجاا  عنيوة بي   وا  االحهالل اإرسرا ي ا والو رس ينيي ف أرسور  ع  و و  
 إوابا  ب يرة فا وووفامف ورس  حوار إرسرا ي ا مشدد وا  ال  محكم ل عر  المحي ة باا.

ع   أرواح شادام الو    وعم  إضراب هجاري شامل مدينة رام هللا ومنا   ف رس ينية أخر  حدادا  
المحهلف فيما شي   آالف الو رس ينيي  جلمانا  شايدي  ف ارهعيا الجمعة فا رام هللاف أععباا هظاهرا  
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شعبية ضخمة هعرض  لعم  االحهاللف بد ال  الروان الحا  والراز المرسيل ل دمو ف ما أحد  
 ي  لام.حاال  اخهنا  حاد ا وو و  إوابا  خ يرا خالل هود ي الموا ن

هزام   لك م  هنديد ف رس ينا لهاديد ر يو الوزرام اإرسرا ي ا بنيامي  نهنياهو "بهدمير المرسجد 
األ و "ف ال ي رسيشاد بدما  م  اليوم ا هحاما  وارسعة م  المرسهو ني  المه رفي  إحيام إحد  

 منارسباهام الها همهد ألكلر م  أرسبو .
وووف الو رس ينيي  خالل مواجاا  م   وا  و ع  عدا إوابا  بالروان الم ا ا بي  و 

وأ  ع   وا  االحهالل حاجز من عة رأو  االحهالل فا رس وا ف جنوب المرسجد األ و  المبارك.
العامودف و لك فا ظل ارسهمرار المواجاا  العنيوة م  الموا ني  فا شار  المداروف حي  ما هزال 

لعامود المهاخمهي  ل مرسجد األ و ف ونوب  هورخ إجراماهاا الهنكي ية فا من عها رس وا  ورأو ا
الحواجز العرسكرية الداخ ية فياما. ووحب  لك اعهعال االحهالل لعدد كبير م  الشبا  واأل وال 

 الو رس ينيي ف م  من عة رأو العامودف الها هشاد مواجاا  شبت يومية م   وا  االحهالل.
 6/12/2015الغد، عمان، 

 
 األقصى في ظل دعوات واسعة القتحامات المسجد مستوطنون يقتحمون  .25

(ف باحا  المرسجد 21-6ا هحم  مجموعا  م  المرسهو ني ف وباح اليوم األحد ) :العدو المحه ة
األ و  المباركف فا ظل دعوا  وايونية لهنظيم ا هحاما  وارسعة ل مرسجد األ و  المباركف بدما 

 م  اليوم األحد.
ليا  هاويدية فا مدينة العدو ع   مدار أيام األرسبو ف ووجا  ه ك المنظما  دعوا  لهنظيم فعا

كد امة مرسيرا كبيرا هن    م  العدو العديمة مهجاة نحو باب المراربة ال هحام المرسجد األ و  فا 
 وباحا. 9همام الرساعة 

وه ها ه ه الهوجياا  ال هحام اال و  فا ظل عيد األنوار المعروف بت 'الحانوكاا' وال ي يرسهمر 
خميو المعبلف ينشر االحهالل خاللت فا مدينة العدو أجازا ضو ية هب  وورا م ونة ع   حه  ال

ما  المضي ة فا أز هاا.  جدرا  وأرسوار المدينةف كما هنهشر بعخ المجرس 
وي ها  لك ضم  مرساعا االحهالل المهواو ة لهاويد المدينة ونشر لعافهت فيااف و مو  ابعاا 

كان  منظمة ' الب ألجل الايكل' نظم   بل ايام برنامج محاضرا  و  الهاريخا العربا واإرسالما.
وم  أخ ر الدعوا  لوعاليا  عيد 'األنوار' العبريف  ودورا  هحضيرية لوعاليا  هاويدية فا العدو.

ها الها وجاهاا مجموعا  'نرسام ألجل الايكل' و'منظمة العودا إلا جبل الايكل' و'منظمة  الب 
 ال هحاما  بشكل يوماف م  بداية العيد بدما م  يوم  د األحد وحه  ناايهت.ألجل الايكل' لهكليف ا
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ي كر أ  دعوا  شبابية فا مدينة العدو خرج  هزامنا م  ه ه الدعوا ف ل هودي ل مرسهو ني  
 ومنعام م  ا هحاما  المرسجد األ و .

 6/12/2115، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القناة العاشرة: "كلنا تجمع"على تحريض  الشيخ رائد صالح ردا   .26
رد  ر يو الحركة اإرسالمية )الشمالية(ف الشية را د والحف أمو الجمعة ع   هحريخ : ربي  رسواعد

العناا اإرسرا ي ية العاشرا ضد الهجم  الو نا الديمعرا ا ومؤرسرست د. عزما بشاراف و لك خالل زيارا 
 وفد م  من عة الشا ور خيمة مناهضة حظر الحركة فا مدينة أم الوحم.

 مة مرحبا  فياا بالوفد ع   حضورهم وو وفام إل  جانب الحركة وألع  الشية را د والح بك
 اإرسالميةف مؤكدا  أ  الوحدا ها أ و  رد ع   العرار الجا ر بدخراو الحركة ومؤرسرساهاا ع  العانو .

الهعرير الهحريضا ال ي بلهت العناا اإرسرا ي ية العاشرا ضد الهجم  الو نا الديمعرا ا "وأضاف أ  
ة أجوام وانهعال نحو الحدي  ع  حظر الهجم ف وبنام  ع يت نح  م البو  أ  نعف هو عم ية وناع

 ."ف م  أجل الهودي لا ه العنورية والظ م"ك نا هجم "فا وجت العنورية اإرسرا ي ية ونعول 
ه ه الخيمة هملل ه ا الخ  والوحدا والهوميمف فنح  ل  نهوجت إل  العضام م  أجل الرد "وهاب  أ  
ر اإرسرا ي ا الجا رف بل رسيكو  الرد ع   الحكومة اإرسرا ي ية العنورية م  خالل الخيمة ع   العرا

 ."ووحدا الجماهير العربية الو رس ينية
 5/12/2015، 48عرب 

 
 إصابة بمواجهات مع االحتالل بالضفة  "الهالل األحمر": ثالثون .27

ف خالل 2015-12-5ب  ف رس ينيا  بجراحف وبحاال  اخهنا ف الرس 30أويب : الضوة الرربية
مواجاا  م  الجي  اإرسرا ي اف فا موا   مهور ة م  الضوة الرربيةف بحرسب موادر  بية 

 30و ال  جمعية الاالل األحمر الو رس يناف فا بيا  وحواف إ   وا ماا هعام   م   ف رس ينية.
 ام الراز موابا  ف رس ينيا ف أويبوا بالروان الحا والم ا ا وبحاال  اخهنا ف إلر ارسهنشا

 "المرسيل ل دمو "ف خالل مواجاا  اندلع  م   وا  إرسرا ي يةف فا موا   مهور ة فا الضوة الرربية.
بالروان الم ا اف  9وأضاف البيا ف أ  م  بي  الموابي  مواب واحد بالروان الحاف و

 إوابة بحاال  اخهنا . 20و
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 وا  الجي  اإرسرا ي اف فا حا النعار وهجدد  المواجاا ف اليوم بي  م ا  الشبا  الو رس ينيي ف و 
فا مدينة   عي يةف وبب دا كور  دوم  رب ناب و شمال الضوة الرربيةف وفا ب دا عابود  رب رام هللا 

 ورس  الووة.
 5/12/2015، فلسطين أون الين

 
 أوامر هدم إدارية لمنشآت سكنية وتجارية في بلدة سلوان جنوب األقصىتوزع  بلدية االحتالل .28

ف أوامر هدم أمووزع  ب دية االحهالل اإرسرا ي ا فا العدو المحه ةف  بهرا: -   المحه ةف رس ي
 إدارية لمنشآ  رسكنية وهجارية فا ب دا رس وا  جنوب المرسجد األ و  المبارك بالعدو المحه ة.

وحرسب مركز مع وما  وادي ح واف فد   وا م م  ب دية االحهالل برفعة  وا  خاوة ا هحم  ب دا 
 ف ودهم  أحيام عي  ال وزا والبرسها  وب ر أيوبف و ام  بهووير األحيام والمنشآ ف ووزع  رس وا

ا أناا  ا مة من  رسنوا .  خمرسة اخ ارا  هدم لمنشآ  رسكنية وهجاريةف ع م 
ف 2014-2012الرسكا  أوامر هدم لمنزلت الها ودر  بي  أعوام  أحدوأوض  أ   وا م الب دية رس م  

ف ويعي  فيت هرسعة أفراد بينام أ وال. كما واعهع    وا  االحهالل 1998من  عام  ع م ا أ  منزلت  ا م
 خمرسة عشر ف رس ينيا فا منا   مهور ة م  الضوة الرربية. أموفف فجر اإرسرا ي ا

دهم  مد  جني   اإرسرا ي ا وا  االحهالل  أ ف أموالو رس ينا فا بيا  لت  األرسيرو ال نادي 
 نار كليف واعهع هام. إ ال ل وبي  لحم ورس  وناب و ورام هللا والخ ي

وهش   وا  االحهالل يوميا حمال  دهم واعهعال ه ال عشرا  الو رس ينيي  فا مد  وب دا  الضوة 
 الرربية بحجج و را   مخه وة.

 6/12/2015الدستور، عمان، 
 

 مبادرة لدعم المشاريع اإلعالمية المناصرة لفلسطين" يطلق منتدى فلسطين الدولي" .29
 ال "منهد  ف رس ي  الدولا لإلعالم واالهوال"ف إنت أ    مبادرا جديدا هح  ارسم "خ وا"ف ا:  ز 

 هادف إل  دعم المشاري  اإعالمية الشبابية المناورا ل عضية الو رس ينية.
ف فد  المشرو  يادف إل  "دعم الشباب ال ي 2015-12-5وبحرسب بيا  ودر ع  المنهد ف الرسب  

مية والهعنية م  خالل العمل ع   هعزيز ه ه الخبرا  والمعارف بالهدريب يم ك المواهب اإعال
وهعديم االرسهشارا  ودعم هنوي  ه ه األفكار اإبداعيةف حه  ين    الشباب بمشاري  جديدا هحرس  م  

شاري  الخاوة ويشمل مشرو  "خ وا" دعم الم المحهو  الو رس ينا ع   ورسا ل اإعالم كما  وكيوا ".
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آالف دوالر لكل مشرو ف وحدد  10إعالم الر ماف والهوويرف وبعيمة هول إل  ألفالمف واا بدنهاو
 المنهد  نااية شار كانو  أول )ديرسمبر( الجاريف موعدا ناا يا لهعديم المشاري .

 5/12/2015، فلسطين أون الين
 

 في "عابود" غرب رام هللا البرغوثيتشييع جثمان الشهيد  .31
 ا  الموا ني  الو رس ينيي  جلما  الشايد عبد الرحم  وجيت البر ولاف فا شي   م: العدو المحه ة

وان  ع  جنازا الشايد البر ولا م  مجم  ف رس ي   مرسع  رأرست بعرية "عابود"  رب مدينة رام هللا.
ال با فا مدينة رام هللاف ورف  المشي عو  جلما  الشايد ع   أكهافامف مرد دي  ههافا  االنهعام لدمتف 

عي  األعالم الو رس ينية ورايا  الووا ل الو نيةف كما هخ  ل الهشيي  بعخ الك ما  الخ ابية الها راف
  الب  الووا ل الو رس ينية برد  االحهالل ع  جرا م.

ي كر أ  الشايد البر ولاف نو   عم ية  ع  أحد جنود االحهالل ع   مدخل  رية "عابود" حي  أ    
 ا أد  إل  ارسهشااده فا المكا .جنود االحهالل النار ع يتف م

وُأويب الجندي اإرسرا ي ا فا المن عة الع وية م  جرسدهف حي  ُووو  جروحت بالت"مهورس ة"ف ما 
 ارسهدع  نع ت ل عالو إل  مرسهشو  "هل هشومير" فا الداخل الو رس ينا المحهل.

 5/12/2015قدس برس، 
 

 ي بيت لحمف بإضاءة شجرة عيد الميالديحتفلون آالف الفلسطينيين  .31
احهو   مدينة بي  لحمف جنوبا الضوة الرربيةف مرسام اليوم الرسب ف بدضاما : األناضول فمرو  حنا

 شجرا عيد الميالد لا ا العامف ب عوو دينية وأناشيد و نيةف و ياب لأللعاب النارية.
 15فا  كنيرسة 65وأضي   شجرا الميالد هزامنا م   ر  أجراو كنيرسة الماد فا بي  لحمف وأجراو 

دولة فا العالمف عند الرساعة الرسابعة والنوف بهو ي  ف رس ي ف بحرسب ر يرسة ب دية بي  لحم فيرا 
وكان  ال وا ف المرسيحية فا مدينها رام هللاف وناب وف أع ن  فا و   رساب  عدم نوب  بابو .

 شجرا الميالد لا ا العامف واالكهوام بال عوو الدينية.
الوزرام الو رس يناف راما الحمد هللاف ور يرسة ب دية بي  لحمف فيرا  وحضر حول إنارا الشجرا ر يو

بابو ف ووزرام وشخويا  رسيارسية ودينية واجهماعية ورسورام و ناولف وبمشاركة آالف الو رس ينيي  
ونوب  الشجرا الميالد فا رساحة كنيرسة الماد الها يعهعد المرسيحيو  أناا أ يم  ع    والحجاو.

 اا الرسيد المرسي  عيرس  ع يت الرسالمف لهوب  أهم مكا  دينا مرسيحا.المرارا الها ولد في



 
 
 
 

 

 23 ص                                              3774 العدد:        6/12/2015 األحد التاريخ: 
  

ررسالة عيد الميالد لا ا العامف أ  ع   "و ال  ر يرسة ب دية بي  لحم فير  بابو  فا ك مة لااف إ  
 ."ه ه األرخ ما يرسهح  الرسالم والعي ف ع   أرخ ف رس ي  ما يرسهح  الرسالم

 5/12/2015، 48عرب 
 

 رام هللارة وحرجية في شجرة مثم 400زراعة  .32
نو   الجمعية العربية لحماية ال بيعة وشركة دي وي  الشر  األورس ف امو الرسب ف  :بهرا -  عما

  عما  وف رس ي ف لدعم النشا ا  البي ية ورف  مملمرا وحرجية فا كل  أشجارفعاليهي  لزراعة 
شجرا  400ها  ع   زراعة واشهم   الوعالي مرسهو  الوعا البي ا خاوة فا مجال حماية ال بيعة.

فا رام  واألخر ملمرا وحرجية فا من عة وادي الع ار الوا عة ع    ري  الحزام الدا ري بعما ف 
و ال  ر يرسة الجمعية رزا  زعيهر إ  ه ا المشرو  ي ها ضم  برنامجا العاف ة الخضرام ال ي  .هللا

لحرجية فا األرد ف والهبر  بم يو  شجرا أ  عهاما الجمعية بادف دعم األم  الر ا ا وزيادا اللروا ا
  دعما لومود المزارعي  الو رس ينيي ف م  اجل إعادا زراعة األشجار المعه عة م   بل االحهالل.

 6/12/2015الدستور، عمان، 
 

 غلق معبر رفح بعد يومين من فتحهمصر ت .33
الرس  ا  المورية أ  ع  معبر  أ الو نا فا   ا   زا  واألم ية  ال  وزارا الداخ : بهرا – زا 

 رف  البري امو بعد يومي  م  فهحت بشكل ارسهلنا ا أمام حركة المرسافري  فا كال االهجاهي .
أ  الرس  ا  المورية أ  ع  معبر رف  "وأكد المهحد  بارسم الوزارا إياد البزم فا هوري  وحوا 

ميو والجمعة بشكل ارسهلنا ا لعبور المرسافري  فا كال االهجاهي  البري امو بعد فهحت يوما الخ
 23أ  هناك أكلر م   إل مشيرا  "موا نا همكنوا م  مرادرا الع ا  خالل ه ي  اليومي  1526وأ  

 ألف حالة إنرسانية بحاجة مارسة ل رسور.
 6/12/2015الرأي، عمان، 

 
  الدول العربية المضيفة لالجئينب الفلسطينيين ر المشرفين على شؤونلمؤتم 95 ـالدورة الانطالق  .34

لمؤهمر  95هن    اليوم األحدف فا معر األمانة العامة لجامعة الدول العربيةف أعمال الدورا ال العاهرا:
المشرفي  ع   شؤو  الو رس ينيي  فا الدول العربية المضيوة لالج ي ف وال ي رسيععد بر ارسة زكريا 

 ية لمنظمة الهحريرف ر يو دا را شؤو  الالج ي .األ اف عضو ال جنة الهنوي 



 
 
 
 

 

 24 ص                                              3774 العدد:        6/12/2015 األحد التاريخ: 
  

ووفعا  لما ورح بت راما المدهوف مدير إدارا اإعالم فا دا را شؤو  الالج ي ف فد  الجاا  
المشاركة فا المؤهمر ها الدول العربية المضيوة لالج ي  الو رس ينيي ف إضافة إل  منظمة المؤهمر 

ف والمنظمة "ألكرسو"ول العربيةف والمنظمة العربية ل ع وم واللعافة اإرسالماف واألمانة العامة لجامعة الد
 . "أرسيرسك"اإرسالمية ل ع وم واللعافة 

وينا   المؤهمر ع   مدار خمرسة أيام هعزيز ومود الشعب الو رس ينا فا نضالت ضد االحهاللف 
نمية فا األراضا ف والاجرا الياوديةف وجدار الوول العنوريف وموضو  اله"اإرسرا ي ا"واالرسهي ا  

الو رس ينيةف و ضية الالج ي  الو رس ينيي ف ونشا ا  وكالة  و  وهشريل الالج ي  الو رس ينيي  
 ف وأوضاعاا الماليةف و يرها م  الموضوعا ."األونروا"

 6/12/2015الخليج، الشارقة، 
 

 افتتاح مدينة خليفة السكنية في غزة .35
ة الاالل األحمر اإماراها بالهعاو  م  وكالة  و  يوهه  اليوم وفد هي : عالم المشاراوي -  زا

وهشريل الالج ي  الو رس ينيي  )األونروا( مدينة الشية خ يوة ب  زايد الرسكنية فا مدينة خا  يونو 
شادا بجاود دولة اإمارا  العربية المهحدا  جنوب   ا   زا ورس  فرحة شعبية ف رس ينية عارمة وا 

 هعزيز ومودهم ع   أرخ ف رس ي .فا دعم أبنام الشعب الو رس ينا و 
 "االهحاد"و ال عماد ابوال ب  مدير مكهب هي ة الاالل األحمر اإماراها فا  زا فا هوري  خان لت

ألف موا   ف رس ينا مم   15إ  مدينة الشية خ يوة ب  زايد الرسكنية فا مدينة خا  يونو رسه وي 
أرسرا رسيهم هوزيعام ع    2000ي  ينهمو  إل  شردهام الحرب اإرسرا ي ية ودمر االحهالل منازلام وال 

 وحدا رسكنيةف هه لف م  لاللة  واب  ع   شكل منزل مرسهعل. 600
م يو   20وأوض  أ  هك وة مشرو  مدينة الشية خ يوة ب  زايد الرسكنية فا مدينة خا  يونو ب ر  
امة وحدا   دوالرف و د هضم  المشرو  هجايز كافة مناحا البنية الهحهية م   ر  ومراف  ع

لأل وال ومهنزها  وعيادا  بيةف باإضافة إل  أرب  مداروف موضحا  أ  وفد الاالل رسيوهه  مدررسة 
 مدينة الشية خ يوة ب  زايد الرسكنية فا مدينة خا  يونو ألنام زيارهت اليوم إل    ا   زا.
 6/12/2015االتحاد، أبو ظبي، 

 
 رفح برعبر معقافلة مواد بناء قطرية جديدة إلى غزة  .36

أع ن  موادر بمعبر رف  الحدودي اليوم أنت : يورسف رسوي م ومحمد جمال -رف ف األراضا المحه ة 
   م  مواد البنام الع رية إل    ا   زا ع   ري  مينام رف  البريف له بية  1400هم إدخال 
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احهياجا  مشروعا  إعادا اإعمار والها هشرف ع يت دولة   ر ضم  مشرو  إعمار  زاف 
 نا م  البيهومي  )يرسهخدم فا روف ال ر (ف  532الهنرسي  م  الجانب الموري حي  هم إدخال ب

مهرا مكعبا م  الزل .. مشيرا إل  أنت هم الهنرسي  م  الجانب الو رس ينا  140 نا م  األرسمن ف  785
دخالاا إل    ا   زا.  وا 

 6/12/2015الشرق، الدوحة، 
 

 ره في األعضاء يشتبه بإتجا إسرائيليا  تركيا تعتقل  .37
يشهبت فا اهجاره  اإنهربولأمر  محكمة هركية أمو بهرس يم إرسرا ي ا م  وب لد   :ا ف ب - انعره

 باألعضام البشريةف بحرسب ما  كر  ورسا ل إعالم هركية.
لد  ووول ع   مه  رح ة م   إرس نبولفا  أهاهوركوأو ف بوريو فولوما  الجمعة فا م ار 

 فا األعضام والعيام بعم يا  احهيالف بحرسب ما  كر  وكالة أنبام دو ا . بانكوكف لالشهباه بدهجاره
ف فد  المحكمة أضو  وباح أمو  ابعا ررسميا ع   اعهعال فولوما  وأمر  إعالميةووفعا لهعارير 

يوما فا االعهعال. وووو  الهعارير الرجل ب نت ر يو عوابة  40بعد مضا  إرسرا يلبهرس يمت 
ير إل  أ  فولوما  ولد فا أوكرانيا لكنت يحمل الجنرسية اإرسرا ي يةف مشيرا إل  هاريب. ولوه  الهعار 

الشر ة أ  ع  عم ية وارسعة الن ا  لكشف ارهبا اهت فا ارس نبول. ويبدو أنت كا  يرسهادف  أ 
العوابة الها يعودها فولوما  أنش   "وأفاد  وحيوة و   الهركية ب    الج ي  رسوريي  فا هركيا.

. ولم يودر "الج ي  رسوريي  يواجاو  وعوبا  إل بعخ الرسوريي  لشرام أعضام هعود عال ا  م  
 أي هع ي  فوري م  المرسؤولي  األهراك حول ه ه العوية.

 6/12/2015الدستور، عمان، 
 

 كيري يدعو لسالم إقليمي عن طريق حل الدولتين .38
ال هرسه ي  ا   "إرسرا يل"اف جو  كيريف مرسام الرسب ف إ  مريك ال وزير الخارجية األ: حيدر راما

هكو  دولة ياودية وديمعرا ية ما لم ههبن  حل الدولهي ف وال يمك  هحعي  الرسالم بارسهعمال العنفف 
 بل بالمواوضا  وععد مؤهمر رسالم شامل يضم دول المن عة جميع ا.

مهحداف ال ي يشارك فيت العديد م  و ال كيري فا منهد  رسابا  فا مدينة واشن   فا الواليا  ال
الرسيارسيي  اإرسرا ي يي  كوزير األم ف موشيت يعالو ف وأعضام الكنيرس  هرسيبا ليونا ويا ير البيدف إ  
إرسرا يل ال هرسه ي  أ  هكو  دولة ياودية فا ظل الدولة الواحداف ألناا فا ه ه الحالة ال هم ك أ  بية 

ا يل ع    ابعاا الياودي والديمعرا ا فا ظل  ياب وهرسامل كيري 'كيف رسهحافظ إرسر  ياودية.
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األ  بية الياودية؟ هل رسيمه ك العرب الح  بالهووي  أم رسيكو  وضعام مهدني ا فا الدولة؟ هل 
رسهوب  هناك  واني  لإلرسرا ي يي  وأخر  ل و رس ينيي ؟ وما ا رسيكو  رد المجهم  الدولا حيناا؟'ف 

 والشخوية العياديةف فالعنف ال يولد إال العنف والي و.  و ال كيري إ  الهريير بحاجة ل جرأا 
و ال كيري إ  حل الدولهي  ال ليو رساال  لكنت ممك  فا حال أبد  ال رفا  نيهام الحعيعية ل رسالمف 
وور ح أ  'بارسه اعة الواليا  المهحدا ج ب مور واألرد  ودول الخ يج إل  مؤهمر رسالمف لك  

ي  إظاار نية حعيعية ل رسالمف كلير م  دول المن عة جاهزا لالعهراف ع   الو رس ينيي  واإرسرا ي ي
 .1967بدرسرا يل وه بي  العال ا  معاا فا حال  يام دولة ف رس ينية مرسهع ة' ع   حدود عام 

وأشار كيري إل  اخهالف اآلرام فا حكومة نهنياهو حول حل الدولهي ف و ال إ  هناك وزرام فا 
 امة دولة ف رس ينيةف 'ع يام الهو ف ع  الهواخر با اف احهماال  انايار حكومة نهنياهو ال يريدو  إ

الرس  ة الو رس ينية ههزايد يوم ا بعد يومف هب هرسه ي  إرسرا يل مواجاة ه ا الوض ؟ ها هرسه ي  
إرسرا يل إعادا الجنود إل  الضوة الرربية ومواجاة العنف هناك يدو  الرس  ة الو رس ينية؟ ما ا 

يار اال هواد الو رس ينا؟ رسهض ر إرسرا يل لهوفير خدما  كالهع يم والوحة رسيحد  فا حال انا
باإضافة ل حواظ ع   العانو  والنظامف األمر ال ي رسيك ف خزينهاا الم ياردا ف أال يجب فعل المزيد 

 م  أجل الحواظ ع   الرس  ة الو رس ينية؟'.
المحافل الدولية والحواظ ع   أمنااف  وأك د كيري ع   أ  الواليا  المهحدا م هزمة بدعم إرسرا يل فا

وك لك ع   ضما  العي  الكريم ل و رس ينيي ف وه ا ل  يحد  بدو  المواوضا  المباشرا بي  
ال رفي ف 'ع   ال رفي  اهخا  خ وا  جدية ووعبةف ال يوجد خ وا  هينة فا وض  كا اف األمر 

ةف ولو  إل  أ  زيادا البنام االرسهي انا وشكك كيري فا نوايا إرسرا يل الحعيعي يه  ب  يادا وجرأا'.
فا الضوة الرربية وهدم منازل الو رس ينيي  هو ما يلير ه ا الشكف و ال إ  م  ح  إرسرا يل الدفا  

 ع  نورساا فا وجت العم يا  'اإرهابية' والهحريخ ال ي ههعرخ لت.
 5/12/2015، 48عرب 

 
 اليهود المحرض ضد   "كفاحي"كتاب يحذر من انتشار  المجلس األعلى لليهود في ألمانيا .39

ح  ر المج و األع   ل ياود فا ألمانيا م  انهشار كهاب "كواحا" المحرخ ضد الياود م  خالل 
 إمكانية إعادا  باعهت دو  هع ي ف و لك  بل أرسابي    ي ة م  انهاام مدا الم كية الوكرية ل كهاب.

اندلزبال " األلمانية أمو الخميو و الب ر يو المج و يوزيف شورسهر فا هوري  لوحيوة "ه
 الرس  ا  العضا ية فا ألمانيا بالهودي بكل حزم لنشر الكهاب وبيعت.
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يشار إل  أ  المعاد األلمانا ل هارية المعاور فا ميونية يعهزم نشر نوون أو ية مواررسة 
 ل زعيم النازي أدولف هه ر معاا آالف الهع يعا  الع مية ومعدمةف و لك فا مج دي .

وض  شورسهر أنت ال يمك  االعهراخ ع   نشر ه ه النوون إ ا هوفر   بعة مع   ع ياا وأ
بشكل ع ما أل راخ األبحا  والهع مف و ال إ  المع وما  الها يحهوي ع ياا كهاب "كواحا" ال 

 هزال مامة لهوضي  حعيعة النازية والمحر ة.
ف و لك بعد أ  1945ألمانيا من  عام ولم يعد ينشر فا  1925ونشر المج د األول م  "كواحا" عام 

أع ن  والية بافاريا أناا واحبة حعو  الم كية الوكرية ل كهاب ومنع  ب لك إعادا نشر  بعا  جديدا 
 عاما م  وفاا الدكهاهور النازي. 70ف أي بعد 2015 ير أ  ه ه الحعو  هنهاا بنااية عام  منت.

فا ميونية من  رسنوا  ع   إعداد  بعة م ي ة  ويعكف باحلو المعاد األلمانا ل هارية المعاور
 بهع يعا  ارسهعدادا لنشرها بعد انهاام فهرا الم كية الوكرية.

 4/12/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 لتبن ي القضية الفلسطينية هو إيماني بمبادئ العدالة وحقوق اإلنسان ما قادني أكاديمية بريطانية: .41
واألكاديمية اإنج يزية رسارا إرفنغ إحد  أهم  المناورا  ل عضية  هعهبر الباحلة: هيلم حرسي  - أدنبره

الو رس ينية فا بري انياف حي  ألو  عد ا كهب وشارك  فا كلير م  األنش ة المهع عة با ه العضية 
 الها هعهبرها  ضيهاا األول .

فا ف رس ي  خالل الها حو   ع   الدكهوراه فا جامعة أدنبره ع  الحياا اللعافية -هاهم  رسارا إرفنغ 
بهرجمة جوانب م  الحياا اللعافية العربية خارو األ ر الهع يديةف وهرسع   -فهرا االنهداب البري انا

لهريير الوورا النم ية الدارجة ع  العرب فا الررب. و د هرجم كهاباا "لي   خالد.. أيعونة الهحرر 
 ة.الو رس ينا" إل  العربية والهركية والدانماركية واإندونيرسي

 ااالها  ادها  خاوا . وفا رسؤال لاا ع  الدواف  الجزيرا ن  الهع  رسارا إرفنغ وأجر  معاا حوار 
ف لالنهوار ل عضية الو رس ينية وهبنياا والدفا  عنااف وهحد ي الوعوبا  الها ال يهاا فا رسبيل  لك

هضام  ال م  باب بداية ال أعهبر نورسا مرسهشر ة. دخ   عالم العضية الو رس ينية م  باب ال ال : "
االرسهشرا ف وما  ادنا لهبن ا العضية الو رس ينية هو إيمانا بمباد  العدالة وحعو  اإنرسا  الها 
رسافر  م  أج اا إل  عد ا أماك  حول العالم: ككوبا والمكرسيك ونيكارا اوا و يرهاف فا مناورا 

 ".لحعو  اإنرسا  واللورا  المنادية باا
 5/12/2015الجزيرة نت، الدوحة، 
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 أزمة القيادة الفلسطينية وخياراتها ومشروع الدولة .41

  نادية حجاب
عاما  ع   إ امة دولة ف رس ينية فا الضوة  04هعمل منظمة الهحرير الو رس ينية من  أكلر م  

   زا. وم   لكف ور م النجاحا  الها حععهاا المنظمة ع   وعيد الرربية والعدو الشر ية و  ا
نيل االعهراف الدولا بالدولة الو رس ينيةف إال اناا ما زال  عاجزا ع  هحدي االحهالل اإرسرا ي ا 
المرسهمر بال هوادا. وهشكل االنهواضة الحالية فا األراضا الو رس ينية المحه ة هحديا  لمنظمة 

و رس ينيةف واألحزاب الرسيارسية باعهبار ه ه المرح ة م  أضعف المراحل فا الهحريرف والرس  ة ال
 الهارية الو رس ينا.

عامة لألمم المهحدا فا ه ا الضعف بدا واضحا  فا خ اب الر يو محمود عباو أمام الجمعية ال
. وال ي ارسها ت بنداٍم حزي  ل مجهم  الدولا كا ينعَ  الشعب الو رس ينا 1422 رسبهمبر/ أي ول 04

حي  بدا وك نت ال هو وال شعبت يمه كا  أي ورسي ة لهحدي االحهالل اإرسرا ي ا العرسكري المرسهمرف 
والالمرساواا الها يواجااا الموا نو  الو رس ينيو  فا إرسرا يلف ورفضاا االعهراف بح  الالج ي  

 َل اإعالم باا الها وعد ورسا "العنب ة"فا الل   األخير م  خ ابتف ألع  الو رس ينيي  فا العودا. و 
عداف حي  دعا األمم المهحدا ررسميا  إل  هوفير الحماية الدولية ل شعب الو رس ينا. و ال إ   ألرسابي 

المبرمة م  إرسرا يل  الما أ  إرسرا يل ال ه هزم بااف وا   ع    باالهوا ا الو رس ينيي  ل  ي هزموا 
 إرسرا يل أ  ههحمَل مرسؤولياهاا كرس  ِة احهالل.

ع يت الهراجُ  عنت إ ا ما ارسهؤنو   و بدا شديدا  فا خ ابتف إال انت لم يعل شي ا  يهع رور م أ  عبا
 المواوضا . ولم يع   ناايَة الهعاو  األمنا بي  إرسرا يل وأجازا أم  الرس  ة الو رس ينية.

 االرسهواداو بالدولة الو رس ينية  االعهراففاالرسهراهيجية الها ههبعاا منظمة الهحرير أخيرا  ههملل فا نيل 
أوبح  ف رس ي  دولة  كام ة العضوية فا  1422م  المزايا الها هج باا وضعية الدولة. فوا أواخر

ف حو   ع   ووة دولة مرا بة  ير عضو فا األمم المهحدا. 1421منظمة اليونيرسكو. وفا العام 
 أبريل/ نيرسا كا جو  كيري فا ير را يل بورسا ة وزير الخارجية األموبعدما فش   المواوضا  م  إرس

ف بدأ  منظمة الهحرير باله    إل  عضوية المحكمة الجنا ية الدولية. وفا أواخر  لك العامف 1420
دم ح  الويهو. وفا أعا   الواليا  المهحدا  رارا  بش   إ امة الدولة الو رس ينية م  دو  أ  هرسهخ

معاهدا أخر .  22ف واد   ف رس ي  ع   نظام روما االرسارسا و1422 يناير/ كانو  اللانا
واوبح  ررسميا  عضوا  فا المحكمة الجنا ية الدولية. ه ا إضافة ال  مواد ة وانضمام ف رس ي  

 معاهدا واهوا ية. 00حه  اآل  ال  ما يعارب ع   
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 ير أ  ه ه الهحركا  لم ُهرسَهرل ع   أكمل وجتف فاا أ رب ال  أ  هكو  رمزيٌة أكلر مناا مؤلرا 
  ملال  لم هرسهود م  امهيازا  منظمة اليونيرسكو بعد االنضمام ال  وفاع ة. حي  ا  ف رس ي

عضويهاا. فمنظمة الهحرير وا  كان   د أ دم  ع   خ وا  لمن  إرسرا يل م  إدراو موا   هرالية 
دراجاا ضم  موا   الهرا  العالما كضم كنيرسة الماد فا بي  لحم  ف رس ينية فا  ا مهاا الو نية وا 

إال انت كا   -ر م اعهراخ الواليا  المهحدا االميركية وارسرا يل  -لعالماضم  ال حة الهرا  ا
ف وال يزالف أ  هوظِ َف عضويهاا فا اليونيرسكو له كيد رسيادهاا ع   أرضاا وبحرها. كما بدمكاناا

بورس  ف رس ي  ايضا  أ  ُه زم الدوَل اللاللة بمرساملة إرسرا يل ع  الهزاماهاا أمام المنظمة الم كوراف 
أ  أحد بروهوكوال  اليونيرسكو الها و ع  ع ياا ف رس ي  ينن ع   المرسؤولية الجنا ية الوردية  كو 

 وع   فرخ ععوبا  وفع ا لمبدأ الوالية العضا ية العالمية.
بش   جدار الوول العنوري  1440ال ي أودرهت محكمة العدل الدولية رسنة  االرسهشاريالرأي 

رمزية بدال  م  اإجراما  الم مورسة والوعالة. حي  خ ن الرأي اإرسرا ي ا هو ملال آخر الخهيار ال
االرسهشاري إل  أ  الجدار  ير  انوناف وأ  إرسرا يَل م َزمٌة بهعديم هعويضا  ع  جمي  األضرار 
الها هرسبب  فياا. وأكَّد أ  المرسهو نا  هنهاك العانو  الدولاف وأ   زَا والضوة الرربيةف بما فياا 

ا أراٍخ محه ة. ولربما كا  االرسهنهاو األبرز ال ي خ و  إليت المحكمة هو أ  العدو الشر يةف ه
بعدم شرعية الوض  وو ف أي مرساعدا معدمة إرسرا يل هادف ال   باالعهرافجمي  الدول م زمٌة 
 إدامة الوض  العا م.

محكمة يكم  فا ور م أ  اآلرام االرسهشارية لمحكمة العدل الدولية ليرس  م زمة   انون اف فد  ه لير ال
األوروبا هاهم بملل ه ا الرأي. ف و  االهحادأناا هورسر العواني . والدول المؤِمنة برسيادا العانو  كدول 

كان  منظمُة الهحرير را بة حع ا فا هحري الرُسبل العانونية الالزمة إعمال الحعو  الو رس ينيةف لكان  
هوضِ   ل دول األوروبية و ير األوروبية . فبورسعاا أ  االرسهشاريأحرن ع   مهابعة ه ا الرأي 

والواع ي  اآلخري  ب   هعام ام م  إرسرا يل يشكل مخا ر  انونية وا هوادية ع   العواعد الهشريعية 
له ك الدول. ولكناا لم هوعل حه  اآل  ر م األهمية الكبيرا لا ا النو  م  العرارا  وال رسيما بالنرسبة 

  عمل ككيا  يحكمت العانو .األوروبا نظرا  لرسعيت ل لالهحاد
عاما  لما هكالر 22لو وظَّو  منظمة الهحرير الرأيَّ االرسهشاري لمحكمة العدل الدولية  بل 

المرسهو نو  والمرسهو نا   ير العانونية با ا المعدل ال ي نراه اليوم. ولما كا  ل من عة )و(ف الها 
 را إرسرا يلف بموجب اهوا ا  أورس و فا الم ة م  مرساحة الضوة الرربية والخاضعة لرسي 64هملل 

الكارليةف لهوعَد الكلير م  رسكاناا الو رس ينيي  برسبب الاجما  الها لم هرس م مناا حه  المشاري  
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األوروبا. ولما كان  العدو لهعيَ  الكابوو ال ي هعيشت اليوم وهوعَد رسكاناا  االهحادالمدعومة م  
 ة.باض راد كما اآل  برسبب الرسيارسا  اإرسرا ي ي

أما بالنرسبة لعضوية ف رس ي  فا المحكمة الجنا ية الدوليةف والها انضم  الياا أخيرا ف فد  نظام 
المحكمة يهميز بب م شديد لجاة اهخا  العرارا ف فدجراما  المحكمة  د هرسهرر  رسنوا  لوه  هحعي ف 

الحالة الو رس ينية  وأكلر م   لك إودار لوا   إهاام. وم  المرسا ل الها  د هب ئ رسيَر العم ية فا
الو رس ينا المرسي و جدا ف ومحدودية الموارد المهاحة ل مدعا العامف وعدم  - بيعُة الورا  اإرسرا ي ا 

هعاو  الدولة. فم  الوعب أ  نهووَر أ  هعوَم إرسرا يل بالهعاو  الجاد م  المحكمة الجنا ية الدولية 
 رسهو نا .ل هحعي  فا جرا م الحرب الها هرهكباا وفا بنام الم

ولا ا الرسبب ُيشك ك ف رس ينيو  كليرو  فا الهحركا  الراهنة ل رس  ة الو رس ينية وفا  درهاا ع   
جعل مشرو  الدولة الو رس ينية حعيعة  وا عة. فاألدوا  موجودا من  زم  بعيدف وكل ما كا  ع ياا 

بة فا االرسهوادا الكام ة فع ت هو ارسهخداماا إحراز نها ج أفضلف ولكناا لم هوعل. فاا إم ا  ير را 
م ا  يُر  م  األدوا  العانونية و ير العانونية المهاحة لاا أو فا هع ين هنرسيعاا األمنا م  إرسرا يلف وا 
رسرا ي ية  ارسية   ادرٍا ع    لك. فاا هع م أ  أي إجراما  حازمة رسهُوضا إل  هداعيا  أميركية وا 

 الهنعل والووول المعيدا أوال .ملل خوخ المرساعدا  وهعييد حرية الو رس ينيي  فا 
ولك  هناك نشا  وجاود أخر  هُب ل لمحارسبة ارسرا يل ويعودها المجهم  المدنا وههملل فا حركة 

( والها هعهبر نمو جا  ل عيادا. حي  هرسهند ه ك الحركة ال  الندام ال ي أ  عت BDSالمعا عة )
عة إرسرا يل ورسحب االرسهلمارا  مناا وال ي يدعو ال  معا  1442المجهم  المدنا الو رس ينا رسنة 

وفرخ الععوبا  ع ياا وال ي يعهبر الخ وا األبرز الها شادهاا الرسنوا  األخيرا ع   وعيد 
محارسبة إرسرا يل. وُأ    ه ا الندام بعد رسنة م  ودور  رار محكمة العدل الدولية بش   الجدار 

أهاحاا العرار لمحارسبة االحهالل  وبرسبب عدم ا هنام منظمة الهحرير الو رس ينية الوروة الها
 اإرسرا ي ا.

وم   لكف وكما أ  حدود  درا الرس  ة الو رس ينية واضحةف فد  حدود  درا المجهم  المدنا 
الو رس ينا وحركة الهضام  الدولية واضحٌة أيضا ف ولك  ألرسباٍب مخه وة بال ب . فال هوجد  يادا 

هحعع  فا المجهم  المدنا والبنام ع يااف وهناك  و نية  ادرا ع   االرسهوادا م  النجاحا  الها
باله كيد حيز محدود ل هعاو  بي  المجهم  المدنا والرس  ة الو رس ينية فا مرساعياما المخه وةف 
وألرسباب عديداف مم ا يحدُّ كليرا  م   درا كل  رف ع   هرجمة ه ك المرساعا إل  نها ج رسيارسية  ا  

 جدو  ع   األرخ.
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هم  المدنا وحركة الهضام  الدولية  دما ف هخ و الرس  ة الو رس ينية بح ر شديدف وبينما يمضا المج
خوفا  م  ردود الوعلف فهعبل ب هو  األعمال ملل وض  عالما  لهمييز منهجا  المرسهو نا  بدال  
م  أ  هرسع  لورخ ععوبا  دولية ضد االرسهعمار اإرسرا ي ا ل ضوة الرربية بما فياا العدو 

وار الموروخ ع     ا   زا. وعالوا  ع    لكف فد  هوه  الجرسم الرسيارسا الشر يةف والح
الو رس ينا ال يزال مرسهمرا . فعد هحدَّ  عباو فا خ ابت فا الجمعية العامة لألمم المهحدا ع  عزمت 
الحواَظ ع   وحدا األرخ والشعب ولكنت  ال إنت ل  يعبل بح وٍل مؤ هة أو دولٍة مجزأا. بل ا  هناك 

ف رسيهوهها  أكلر بخروو عباو ومخاوف "فه "الهحرير وحزباا الرسيارسا الر يوف ب   منظمة مخاوف 
 أخر  م   يام دولة بوليرسيةف أو باألحر  دويال  بوليرسية.

ولك  ر م أ  وورا المشاد المرسهعب ا  اهمٌة ع   المد  العويرف فد  المديي  المهورس  والبعيد 
جهم  المدنا حول العالم. ورسرعا  ما رسيظار شكٌل م  يبشرا  بموجٍة  وية م  النشا  فا الم

أشكال العيادا الو رس ينية أكلُر همليال  له  عا  الشعب الو رس ينا وحعو ت. وه ا ليو بعيد المنال كما 
 د يبدوف فا ه العيادا برز  إبا  االنهواضة األول . ولمة  يادا  ا مة ع   ارسهراهيجية ر يرسية وفعالة 

دام المعا عة. ولمة  يادا أخر  أيضا  برز  ع   نحو  ير مهو   ه ا العام فا برز  م  ان ال  ن
أورسا  الو رس ينيي  الموا ني  فا إرسرا يل. وهك ا حينما هبرز  يادا و نية ف رس ينيةف رسهجد أ  

 األرضية باه  ماي ا  لعيادا الشعب الو رس ينا نحو الحرية والعدالة والمرساواا.
 6/12/2015لندن، الحياة، 

  
 وأوروبا "إسرائيل"ما بين  .42

 العزيز هاشم عبد
 ."الهوال بمؤرسرسا  االهحاد األوروباهو يف ات" رارا  ب "إرسرا ي ات"اهخ  ر يو الوزرام ال

جام ردا  ع    رار االهحاد األوروبا فا ش   منهجا   "إرسرا ي ات"العرار حرسب اإعال  ال
وايونا فا األراضا الو رس ينيةف حي  أكد المرسهو نا  الوايونية المعامة م   بل االحهالل ال

المهاا الهجاريةف ع  ع   ضرورا وض  عالمة مميزا لمنهجا  المرسهو نا ف هوو اا فا ع
 الها هرسو  فا األرسوا  األوروبية. "إرسرا ي يةت"المنهجا  ال

وأ  باا نا  الخ وا األوروبيةف م  أناا هبدو إجرا ية وعاديةف ألناا ال همن  هرسوي  منهجا  المرسهو 
لناحية الرسيارسيةف حي  لم يعهد برضب لجاة  رامهاا م  ا "إرسرا ي يا  "زراعية لكناا  وب   

ع   ملل ه ه اإجراما  أوروبيا ف وها لم هك  لهحد  لو لم هك  هناك هريرا  فا  "إرسرا ي يو ت"ال
 المو ف األوروباف يعود إل  أرسباب  ير   ي ة ومناا:
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وبا ب   ارسهمرار رسيارسة االرسهي ا  يضيف ععبا  جديدا أمام أي هرسوية أوال : هعدير االهحاد األور 
لألزمة فا الشر  األورس ف وهزيد م  و  ا االحهعا  ال ي ال ينعوت المزيد م  دواف  االنوجارف ألناا 

 زاد  ع   حدهاف وباه  موهوحة ع   ما هو كارلا بالنهيجة.
بو ف االرسهي ا  فا األراضا الو رس ينية باعهباره  م الب االهحاد األوروبا "إرسرا يل"لانيا : هجاهل 

رضي ف بما فا  لك ح وام عمال   ير مشرو  باألرساو يرسهادف حعو  الو رس ينيي  ويهحد  المعا
 وبوالفة وعجرفة االرسهي ا  خر  فاض  ل موالي  الدولية. "إرسرا يل"وأود ام 

هبعيةف ومجرد عم ية هكمي ية ل دور  ل دور األوروبا إ ا لم يك  فا "إرسرا ي ات"لاللا : الرفخ ال
نت هنكر ل دور األوروبا األميركاف وه ا ليو هع يال  ل دور األوروبا فع ف بل هناكف أوروبيا  م  ير  أ

 م  أوروبا وها حيوية وارسهراهيجية. "إرسرا يل"وفا الموال  الها هجنياا  "إرسرا يل"فا وجود 
واوضية إل  ال شام برسبب الهالعب لعجاف الهرابعا : انعضام أكلر م  ععدي  م  الرسنوا  ا

ال ي الهف ع   كل شام بما فا  لك ع   الدور األمريكا ال ي جر  بادف إيجاد  "اإرسرا ي ا"
هخريج منارسب ل عم ية األمريكية أو الهرسوية األمريكية الاادفة إل  ه وي  المو ف العربا عامة 

 والو رس ينا خاوة لوا   االحهالل.
اب إل  جانب الموال  األوروبية فا ه ه المن عة فا حاضرها ومرسهعب ااف كا  البد إ  ه ه األرسب

هعود إل   ا  الرسيارسة والناج  لاا أ  هحد  ه ليرا  فا الرسيارسة األوروبيةف و د حد  ه ا ألرسباب
ا ع   ليرس  مهجبر  "إرسرا يل"ف  أمام الهرسوية الرس ميةف ووار  ال  ي  رسدا األبواب والنوا " ي يي إرسرات"ال

الو رس ينيي  وه ه المن عةف بل ومهمردا ع   م  أوجدوها ورعوها برسخام م  جانبف لك  الجانب 
الو رس ينيةف  األهم فا ه ا اله ور األوروبا يعود إل  المهرير فا الرأي العام األوروبا هجاه العضية

إ  م  ه ه النع ة هعود  ضية منهجا  المرسهو نا  وبخاوة الزراعية إل  مدا ليرس   ويرا حي  
ف وهودر ه ه العم ية رسارسة و ادا "إرسرا يل"روبية عدا حركة هواعدية لمعا عة بدأ  فا دول أو 

   لك معا عة نعابيو  وملعوو  فا أبرزهم أكاديميو  بري انيو . وكا  لا ه الحركة نها جاا وم
ف وم   لك "إرسرا يلت"حمال  هجاه المعا عة األوروبية ل. ومن   لك الحي  جر  "إرسرا ي يةت"الجامعا  ال

 ."إرسرا ي يةت"معا عا  المنهجا  ال
نما جام  أمام مشاد الجرا م الوايونية فا ح   بال ب  لم ههب ور ه ه الحركة لمجرد ر با ف وا 

عهبار ل حعيعة الها ظ    ا بة ع  الرأي العام األوروباف وها الو رس ينيي  وها أ رب إل  رد ا 
 "إرسرا يل"ونا خاوةف والرربا عموما  م  أ  باخهوار هدحخ ادعام وهض يل اإعالم الواي

ضحية. وهبره  ع   أ  الجريمة ضد اإنرسانية مناج كررسهت الوايونية لموادرا حعو  الشعب 
 وجود.الو رس ينا وفا حرب وحشية إبادهت م  ال
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لعد أد  ه ه الحركة إل  هرير  ير عاديف وم   لك االعهرافا  البرلمانية األوروبية بالدولة 
 الو رس ينية فا ب دا  أوروبية عدا.

ة هعنا حدود االعهراف هنا يمك  العول إ  العرار األوروبا فا ش   منهجا  المرسهو نا  هو ررسال
ا  ال فا ش   مرسهعب ت بل بما هو  ا مف حي  ال والرفخ األوروبا لالرسهي  "إرسرا يلت"األوروبا ب

مشروعية لالرسهي ا  م  األرساو ناهيك ع  كونت يشكل هحوال  إل  الععدا األرساو فا ش   الهرسوية 
الرسيارسية برسبب االزدواو بي  دوامة المواوضا  العبلية وبي   ا را االرسهي ا  المندفعة ع   وجت 

 األراضا الو رس ينية.
كا  األوروبيو  أ دموا ع   خ وهام لمواجاة موجة االرسهي ا ؛ فما ال ي يعم ت  الرسؤال اآل : إ ا

العرب هجاه ما يدعو  أناا  ضيهام األول  بما هورضت م  دعم ل شعب الو رس ينا لدعم وموده 
زالة االرسهي ا ؟ ناام االحهالل وا   وهمكينت م  مواجاة العدوا  وا 

 6/12/2015، الخليج، الشارقة
 

 نهيار السلطة الفلسطينيةالتخويف من ا .43
 أبو شمالة د. فايز

يهخوف بعخ الو رس ينيي  م  حل الرس  ة أو انايارهاف ويهخوف بعخ الرسيارسيي  اإرسرا ي يي  م  
 حل الرس  ة أو انايارها.

أما الو رس ينيو  ال ي  يهخوفو  م  حل الرس  ة أو انايارها فام أول ك ال ي   د  موالحام 
لوظيوية مرهب ة ببعام الرس  ةف وهم فا     دا م ع   معيشهام ومرسهعبل الحياهية واال هوادية وا

أبنا ام فا حالة اخهوام الرس  ةف ولاؤالم الناو الح  فا هخوفامف ولكنام يبالرو  فا الع   ع   
مرسهعب ام الوظيواف دو  أ  يو نوا إل  أ  الجاة الها رسههول  إدارا حياا الناو فا حالة اخهوام 

بالعانو  ال ي يكول رسبل العي  لكل م  عمل فا الوظيوة العموميةف ورسههحمل  الرس  ة رسه هزم
 مر مة كل المرس وليا  المالية الها كان  ههحم اا الرس  ة المناارا.

أما اإرسرا ي يو  ال ي  يهخوفو  م  انايار الرس  ة فام أول ك ال ي  يدركو  أهمية وجود الرس  ة 
جازا األمنية اإرسرا ي ية ال ي  أوووا المرسهو  الرسيارسا  بل أيام لحوظ أم  الياودف وهؤالم هم  ادا األ

بهعزيز مكانة الرس  ة الو رس ينيةف وهزويدها بالمدرعا  واألرس حة وال خيراف وهعديم بعخ االمهيازا  
لعادهااف م  إ ال  رسراح بعخ األرسر ف وهحرسي  شرو  حياا الناو اليومية بزيادا فرن العملف 

م فا المن عة )و(ف وال يح ر ه ا المرسهو  األمنا اإرسرا ي ا م  حل الرس  ةف وا ع ام هواري  بنا
نما يهخوف م  انايارها.  وا 
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الو رس ينيو  ال ي  يهخوفو  م  اخهوام الرس  ة ال يشر ام البعد الرسيارسا فا ه ا األمر؛ فام يدركو  
بااف وهم يدركو  أ  أ  وا   حال العضية الو رس ينية لم يك  م  وجود الرس  ة ب فضل منت م   يا

العضية الو رس ينية رسه خ  حضورا  وه ليرا  وفروا  لهعديل مرساراهاا الهنظيمية والرسيارسية بما يهوامم م  
عودا االحهالل اإرسرا ي اف و د ألبه  الهجارب أ  المواجاة المباشرا م  الجي  اإرسرا ي ا 

الو رس يناف وأ  الهعامل المباشر م  ومرسهو نيت رسهكو  أرحم ألف مرا م  المواجاة م   وا  األم  
منرس  ش و  المنا   رسيكو  أيرسر فا إنجاز معامال  الناو اليومية م  الهعامل م  وزارا الش و  

 المدنية الها اكهو  بدور رساعا البريد.
أما اإرسرا ي يو  ال ي  يهخوفو  م  انايار الرس  ة فهشر ام النها ج الرس بية النايار الرس  ةف ومرسهو  

ر األحدا  ع   األرخف ل لك انعرسم المج و الوزاري الرسيارسا واألمنا اإرسرا ي ا ع   نورستف ه و 
حي  نا   مدا يومي  رسيناريو انايار الرس  ةف ورسبل الهعامل م   لكف ولم يحرسم الخالف بي  
 المؤيدي  النايار الرس  ة والمعهرضي  ع    لك إال ر يو الوزرام نهنياهو حي   ال فا باريو: "ال
أهمن  انايار الرس  ة الو رس ينيةف ونعوم بخ وا  همن  هحع  ه ا الرسيناريوف الرس  ة الو رس ينية 

 رسي ةف ولك  انايارها رسي ها لنا ببديل أرسوأف ل لك ن الب الرس  ة بهريير رس وكاا".
 فد ا كا  نهنياهو ال ي يملل أع   مرسهو  رسيارسا فا الكيا  العبري ال يهمن  انايار الرس  ة؛ ف ما ا
لم ه خ  حكومهت بهوويا  المرسهو  العرسكري ال ي أوو  فا هعريره بهعزيز مكانة الرس  ة فا 

 أورسا  الو رس ينيي  خشية انايارها؟
أزعم أ  لر يو وزرام االحهالل مو حة فا إلارا موضو  انايار الرس  ةف وها المو حة نورساا الها 

وهوور انايار الرس  ة الو رس ينية بالنكبة  ين    مناا بعخ الرسيارسيي  والكهاب الو رس ينيي  والعربف
مف وك   الرس  ة فا حد  اهاا ها  اية النضال الو رس يناف 2901الها ال هعادلاا إال نكبة رسنة 

وك   بعام الرس  ة مرنم كبير يوو  هحرير ف رس ي ف وأزعم أ  ال هدف م  ه ا الهاويل المعوود 
 ري :لبعام الرس  ة إال رأو انهواضة العدوف و لك ع   

أوال : هخويف  يادا الرس  ة الو رس ينية م  بروز  يادا  ميدانية جديداف هنهز  العرار الرسيارساف وهكو  
 لاا الك مة الع يا فا الش   الو رس يناف وه ا ما هخشاه الرس  ةف وما ح ر منت نهنياهو.

 ةف وهخويوت م  حركة لانيا : هشكيك المجهم  الو رس ينا بعدرهت ع   البعام حي ا  فا حالة انايار الرس 
 "داع " و درهاا ع   الهمدد والرسي راف وملم الوراغ الناجم ع  انايار الرس  ة.

لعد نرسا كل أول ك ال ي  يعدرسو  الرس  ة ع   حرساب الو   أ  الشعب الو رس ينا با  مدركا  أ  
رسنة  ؛ ه ه الرس  ة انها ا  مف لمدا خمو رسنوا  مؤ ه2990رسنة  الرس  ة الو رس ينية الها أرسرس 

م م  انهاام المرح ة االنهعاليةف وأ  ال ي ظل مناا مجموعة م  المرس ولي  اإداريي  واألمنيي  2999
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والماليي  ال ي  هنكروا ل وا  ف وهجمدوا ع   حافة الزم ف وهوهموا ارسهمرار  درهام ع   البعامف 
 ي  حجم الرضب مهجاه ي  حجم الوعا الو رس ينا المهناما فا ععول األجيال الشابةف ومهجاه

الو رس ينا الناب  فا ودر الوبايا والشبابف ال ي  لم يعد يامام بعام الرس  ة بمعدار ما يامام 
 حرية اإنرسا  الو رس ينا وهحرير أرضت.  

 6/12/2015، فلسطين أون الين
 

 تركيا -غاز شرق المتوسط: مصر تطيح محور إسرائيل  .44
  وليد خدوري

فا الويف الماضاف ال  بروز هرييرا  مامة فا  "شرو "أد  اكهشاف حعل الراز الموري 
ضافة ال  ه ا االكهشافف هناك أيضا  الب ب ة فا وناعة الراز  وناعة  از شر  المهورس  الوهية. وا 
اإرسرا ي ية ه ه الرسنة حول دور الشركا  النو ية. وأد  العامال  ال  اضمحالل دور إرسرا يل 

ت وادرا  المن عة شماال  ال  هركيا عبر العيادي ل وناعة الرازية فا شر  الم هورس ف فبدال  م  هوج 
ف هرير  الووراف "شرو "األوروبيةف كما كا  الهوو ر  بل المنظومة اإرسرا ي ية وم  لم ال  الدول 

بحي  أ  االهجاه اآل  هو هودير اإمدادا  المهوافرا ال  أوروبا م  خالل مورف وم  لم هشييد 
لمياه ال يبية ال  إي اليا إمداد رسو اا والرب  بالشبكة األوروبية. ك لكف خ  أنابيب بحري عبر ا

. وفا حال هحعي  ه ه "شرو "ازية اإ  يمية الوريرا بمنظومة يجري الهخ ي  لرب  الحعول الر
الخ واف ينوه  المجال الرسهلمار الحعول الوريرا ا هواديا . هعنا ه ه الخ وا اشهراك الدول اإ  يمية 

النو ية اإي الية لهنوي  ه ه األهداف ال موحة. كما أ  االهجاه  "آينا"رف بالهعاو  م  شركة م  مو
 ."شرو "م  مور و برنف المشاباة الكهشاف هو االرسهلمار فا ال بعا  الجيولوجيةف فا كل 

فا  " رسالكني" ف ال ا ة مباشرا بعيد انهخابا  ارسه م ر يو الوزرام اإرسرا ي ا بنيامي  نهانياهوف م
حهكارف ال ي  الب ربي  ه ا العامف وهور غ مرسهشاروه اال هواديو  لهريير  رار ر يو هي ة مكافحة اال

اإرسرا ي يةف ال ي اكهشف معظم  "دي يك"كية وير األم "نوبل إينرجا"شركة  "كونرسورهيوم"بهع ين هيمنة 
مرسي ر ع    البية اإمدادا   "مالكونرسورهيو "شمالية. وهكم  حجة ال جنة فا أ  الحعول فا المياه ال

. و الب  ل رسو  المح يةف فيمكنت فرخ رسعر الراز وم  لم الكاربامف ما يضر  بموال  المرسها ك
ف "ليوايلا "و "هامار"  أرسامام فا الحعول الكبيرا ملل جزما  م "الكونرسورهيوم"ال جنة ب   يبي  أعضام 

وعارخ نهانياهو ه ا اال هراحف وارسهبدلت  إضافة ال  بعخ الحعول الوريراف لكرسر ه ه الايمنة.
  ر  ع   نجاح رسيارسة نهانياهو. "شرو "رسهعالة ر يو ال جنة. لك  اكهشاف بهوويا  أخر ف بعد ا
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ااهاا خالل النوف اللانا م  العام   رأ  هريرا  مامة ع   الوناعة الرازية اإرسرا ي ية وهوج 
ف ول ما حول هو هريير أولويا  الهودير لمور  الحالاف حي  هرس  م نهانياهو م ف الراز مباشرا.

واألرد  والرس  ة الو رس ينيةف الها ُو ع  اهوا ا  وم كرا  هواهم ل هودير إلياا. وهري ر  الوورا 
ج ريا  بحي  ألرا معظم االهوا ا  ع   ضوم الووض  الها عم   وناعة الراز اإرسرا ي يةف 

 راف العربيةف بل انوه  المجال اآل  إما لالعهماد ع   وانكرسر احهكار الهودير اإرسرا ي ا ه ه األ
ألرد . النوو فا المد  البعيدف بخاوة لمورف أو هنوي  موادر ارسهيراد الرازف كما ها الحال م  ا

كما بدأ  محاوال  الرسهرالل  الرسهيراد الراز الع ري. "رويال داه  شل"إ  هعا د  عم ا  م  شركة 
لرس  ة الو رس ينيةف بحي  فا حال نجاح المواوضا ف يهم االرسهرنام فا أراضا ا " زا ماري "حعل 

 ع  ارسهيراد الراز اإرسرا ي ا لمح ة جني  الها يهم هشييدها.
 "هني "و "كاري "فا حع ا  "آينا"أرساماا ال  شركة  "الكونرسورهيوم"هبن  نهانياهو رسيارسة بي  شركا  

هكم  أهمية الحع ي  أوال  فا مو عاماف األ رب هري يونا   دم مكعبة. و  0البالغ مجمو  احهيا اما 
خ وا مامةف فاا المرا األول  الها هرساهم فياا  "آينا" بنانية. ولانيا ف يشك ل اشهراك ال  المياه ال

شركة نو ية دولية فا وناعة الراز اإرسرا ي ية. وهو هدف  ديم  الما رسع  إليت إرسرا يلف ويشج عت 
ية بالرازف وهوديره عبر منظومة ف لهزويد الرسو  المح   "آينا"ح لشركة ل موهو نهانياهو اآل . والمجا

 ."شرو "
 "با جا"العبروا ال  شركة  "أفروداي "ال  بي  نرسبة م  حوهاا فا حعل  "نوبل"كما بادر  

مامةف إ   "با جا"ي يو   دم مكعبة. وهعهبر مشاركة هر  0.2بت "أفروداي "البري انية. ويعد ر احهيا  
ميال  شر  اإرسكندرية. لك   24الها هبعد  "أدكو"ك فا مون  موري لهرسييل الراز فا إناا شري

نظرا  ال  أزمة إمدادا  الراز المورية الراهنةف فالمون  ال يعمل بكامل  ا هتف وفا حاجة ال  
له بية االرسهاالك  "أفروداي "همن  الوروة لحعل  "با جا"مدادا  إضافية. ل اف فد  مشاركة إ

م  دو  إنوا  باليي  الدوالرا  لهشييد مون   "أدكو"العبروا المحدودف والهودير عبر  االداخ 
 جديد لهرسييل الراز.

فا الو    اهتف لم هرسه   إرسرا يل الحواظ ع   ععود الهودير لأل راف العربية. فعد رفخ كل  م  
هوا ا  ال هكم  فا حجم مور واألرد  وف رس ي  االهوا ا  وررسا ل النوايا. وُي كر أ  أهمية ه ه اال

رسنة  12اإمدادا ف بل فا همك   إرسرا يل م  االرسهحوا  ع   هودير الراز ل دول المعنية ع   مد  
هعريبا ف وع   حوول الشركا  العام ة لدياا ع   ضمانا  هعد ماا ل موارف ل حوول ع    روخ 

 هزال هحاول الحوول ع   ععود له وير الحعول. لك  ألرا معظم ه ه االهوا ا ف إال أ  إرسرا يل ال
ر  مور إب ال كل الععودف إال أنا ا جديدا م  مور. فالموضو  ارسهراهيجا بالنرسبة إلياا. و ر 
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ر األرد  االرسهمرار فا ارسهيراد الراز اإرسرا ي ا "ليوايلا "و ع  خ اب نوايا لالرسهيراد م   . كما  ر 
لععد الضخم م  شركة الكاربام األردنيةف لموان  الوورسوا  فا جنوب البحر المي ف لك  هو ف ا

. كما ألر  الرس  ة الو رس ينية ارسهيراد الراز "شل"يراد الراز الع ري م   ري  شركة وبدأ ارسه
 " زا ماري "حادلا  أولية لوك الحوار ع  حعل اإرسرا ي ا لمح ة كاربام جني . وهناك م

مكا  هوديره ال  األر   د .الرسهعمال الراز م  جانب الرس  ة وا 
م  مور  ال  هجمي  الراز م  الحعول المجاوراف م   برن أو إرسرا يل أو  بعا  حه  "آينا"ه م  

رسنوا  عداف إ  ال يهو   االنهاام م  مرح ة اله وير  بل نااية ه ا  "شرو "نورساا. وهب غ مدا ه وير 
ل ه ه الوهرا االنهعاليةف الععد. وبما أ  لد  مور عجزا   ازيا  كبيرا  فا المرح ة الحاليةف رسهحهاو خال

 ولرسنوا  أخر ف ال  ارسهيراد الراز له بية الهزاماهاا الداخ ية والخارجية.
مونعي  لهودير الراز المرسال فا  كما رسيبرز دور مور فا وناعة الراز اإ  يمية لحيازهاا

مون  ل راز ف ودميا  فا حاجة ال  الراز. فبدال  م  أ  هنو  إحد  الدول الباليي  لبنام "أدكو"
 المرسالف م  الممك  ارسهعمال ال ا ة االرسهيعابية المهوافرا فا مور.

 6/12/2015، الحياة، لندن
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