168

الوقائع الفلسطينية
في الفترة 2015/12/31 - 2015/11/1

توثيق
الوقائع الفلسطينية تشرين الثاني /نوفمبر  -كانون األول /ديسمبر

تشرين الثاني /نوفمبر

 2015/11/1قال وزير الدفاع اإلرسائييل مويش يعلون ،اليوم األحد
 1ترشين الثاين /نوفمرب ،إ ّن إرسائيل ترفض إعادة جثث الفلسطينيني
الذين قتلوا خالل أعامل عنف استمرت شه ًرا ما مل يوافق الجانب
الفلسطيني عىل أن تكون جنائزهم متواضعة .ويف كلمة للصحفيني،
أكّد يعلون أ ّن الحكومة املصغّرة املعنية بشؤون األمن كانت تنوي
االحتفاظ بالجثث لك ّنها أعادت تقييم املوقف بسبب االستياء الذي
تف ّجر بني الفلسطينيني والذين يشكك كثري منهم يف إذا ما كان القتىل
شكّلوا خطرا عىل حياة إرسائيليني .وقال يعلون "عندما يكون هناك
التزام بجنائز هادئة ومتواضعة سنواصل إعادة الجثث .عندما ال يكون
هناك (التزام) لن نعيدها حتى لو كان ذلك يعني أن ندفنهم هنا".
أضاف إ ّن عملية تسليم ثالثة يف مدينة الخليل التي شهدت مواجهات
كل الجثث أل ّن الفلسطينيني "سمحوا
جرى تعليقها قبل أن تسلّم ّ
بجنازة شعبية وهو ما رأيناه خطرا أمنيا" ألنّها ألهبت املشاعر املعادية
إلرسائيل .قال يعلون إنّه خالل مرتني سلّمت فيهام إرسائيل جثثًا
للدفن ل ّبت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رشوطا بضامن
أن تكون الجنائز "شؤونا عائلية متواضعة تقام خالل الليل" .ونفت
إدارة عباس أن تكون وافقت عىل رشوط الدفن التي ح ّددها يعلون.
()Swissinfo, 1/11/2015

 2015/11/2قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلرسائيلية إ ّن
إرسائيل ق ّدمت للواليات املتحدة الئحة باألسلحة التي تطمح
إىل الحصول عليها يف إطار حزمة املساعدات األمنية األمريكية لها.
وأكّدت الصحيفة أ ّن الالئحة التي طلبتها إرسائيل تجاوزت حجم
املساعدات األمريكية السنوية لها يف هذا املجال ،والتي تبلغ ثالثة
مليارات و 100مليون دوالر .ومن بني األسلحة التي طلبتها تل أبيب
رسب جديد من طائرات  ،F-15وحاملة طائرات حديثة ،ومساعدة
مالية واسعة النطاق ألنظمة الصاروخ  Arrow 3العابر للقارات.
ورفعت تل أبيب هذه املطالب لواشنطن خالل اجتامعات مغلقة
عقدت عىل مستوى رفيع بني مسؤولني من الجانبني ،وأوضحها وزير
الدفاع اإلرسائييل موشيه يعالون لنظريه األمرييك آشتون كارتر خالل
محادثاتهام يف واشنطن األسبوع املايض.
(اليوم السابع)2015/11/2 ،

 2015/11/3قال الرئيس اإلرسائييل السابق ،شيمون برييز ،يف مقابلة
مع "األسوشيتد برس" ،أمس اإلثنني" ،أن تكون مثة دولة يهودية عىل
جزء من األرض خري من أن تحوز األرض كلّها دون دولة يهودية".
حل الدولتني من أجل مصلحتها هي
وتابع" :عىل إرسائيل تطبيق ّ
ألنّنا لو فقدنا األغلبية ،ونحن اآلن متساوون (مع الفلسطينيني) ،لن
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تكون لنا دولة يهودية أو دولة دميقراطية .هذه هي املسألة الرئيسة،
ولألسف هم (الحكومة) يعملون يف اتجا ٍه مضاد لذلك" .ويرى أ ّن
القيم التي ورثها هو ورئيس الوزراء الراحل إسحاق رابني من مؤسس
الدولة اليهودية ديفيد بن غوريون ،يف خطر.
(سكاي نيوز عربية)2015/11/3 ،

 2015/11/4قال الرئيس محمود عباس ،أثناء اجتامع اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،يف رام الله  ،إنّه "عىل 'إرسائيل'
أن تط ّبق ما يسمى ستاسيكو (الوضع القائم) وهو ما قبل عام ،2000
وليس ما تفرضه اليوم ،الوضع القائم اليوم هو تحريف وتزوير
للحقائق" .وأضاف "نحن وأشقائنا يف اململكة األردنية نعمل سويًا
إلعادة األمور كام كانت قبل عام  ،2000حتى نحمي املقدسات من
االعتداءات املستمرة للمستوطنني عىل األقىص" .وج ّدد عباس مطالبة
الدول الكربى ،واملنظامت الدولية ،بضامن "حامية دولية للشعب
الفلسطيني" .كام أكّد استمرار "الجهود الفلسطينية يف متابعة امللفات
التي ق ّدمت ملحكمة الجنايات الدولية".
(وكالة فلسطني اليوم اإلخبارية)2015/11/4 ،

 2015/11/5أكّــدت هيالري كلينتون ،املرشحة إىل االنتخابات
التمهيدية للحزب الدميقراطي ،أنّها إذا أصبحت رئيسة للواليات
املتحدة ستعزز العالقات بني الواليات املتحدة وإرسائيل .إذ كتبت
كلينتون مقالة نرشت يف مجلة "ذي فوروورد" ،مو ّجهة إىل اليهود
األمريكيني ،وتؤكد فيها أ ّن "التحالف بني بلدينا يتخطى السياسة" .كام
كل ما بوسعي لتعزيز رشاكتنا اإلسرتاتيجية
قالت كلينتون "سأفعل ّ
وتعزيز التزام أمريكا أمن إرسائيل ،عرب الحرص عىل احتفاظها بتف ّوقها
العسكري للتمكّن من الدفاع عن نفسها" .وتابعت "سأدعو أيضً ا
لتول
رئيس الــوزراء اإلرسائييل إىل البيت األبيض يف الشهر األول ّ
مهامي" .وتعهدت بأنّها ستسعى إىل تحقيق السالم بني اإلرسائيليني
والفلسطينيني يف حال وصلت إىل س ّدة الرئاسة.
(العربية نت)2015/11/5 ،

 2015/11/6نقلت اإلذاعة اإلرسائيلية ترصي ًحا عن مصادر مسؤولة
يف واشنطن قولها ،إ ّن الرئيس األمرييك باراك أوباما ال يرى أ ّن هناك
حل الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.
فرصة حقيقية إلحراز تق ّدم نحو ّ
وأضاف املصدر أ ّن مستشارة األمن القومي األمريكية سوزان رايس
اجتمعت مع نظريها اإلرسائييل يويس كوهني يف البيت األبيض الليلة
املاضية متهي ًدا للقاء بني أوباما ونتنياهو اإلثنني املقبل ،حيث تناولت
املحادثات ما وصفته املصادر بـ"التهديدات اإلسرتاتيجية التي تواجهها
إرسائيل" واملساعدات التي ستق ّدمها لها واشنطن لـ"ضامن قدرة
إرسائيل عىل الدفاع عن نفسها" .وقال بني رودس مساعد املستشارة
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كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

رايس إنّه من غري املتوقع أن يت ّم اإلعالن عن رزمة مساعدات أمريكية
جديدة إلرسائيل خالل زيارة نتنياهو لواشنطن ،لكن ر ّجحت اإلذاعة
نقل عن مصادر يف اإلدارة األمريكية أن تبلغ قيمة هذه
اإلرسائيلية ً
الرزمة حواىل  30مليار دوالر وأنّها تشمل منظومات أسلحة متطورة.
(روسيا اليوم)2015/11/6 ،

 2015/11/7دعت الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية يف مسودة
إعــان الرياض ،إرسائيل لالنسحاب الفوري من جميع األرايض
العربية التي احتلتها يف حزيران /يونيو  1967مبا فيها الجوالن
السوري وما تبقّى من األرايض اللبنانية ،ورضورة اإلفراج عن جميع
األرسى والسياسيني العرب والفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية.
ودان الجانبان يف املسودة التي يناقشها اليوم السبت مجلس كبار
املسؤولني يف وزارات خارجية الدول العربية ودول أمريكا الالتينية،
العدوان اإلرسائييل عىل املدارس التابعة لغوث الالجئني يف غزة مع
رفع الحصار املفروض من إرسائيل عىل قطاع غزة.
(الدستور)2015/11/7 ،

 2015/11/8أكّد الدكتور حنا عيىس ،األمني العام للهيئة اإلسالمية
املسيحية لنرصة القدس واملقدسات" ،إ ّن التدابري التي تتخذها
إرسائيل لتغيري الطابع املادي أو التكوين الدميغرايف أو الهيكيل أو
املركز املؤسس لألرايض الفلسطينية وسائر األرايض املحتلة منذ سنة
أي صحة قانونية".
أي جزء منها ،ليس له ّ
 1967مبا يف ذلك القدس ،أو ّ
وأضاف "سياسة إرسائيل ومامرساتها املتمثلة يف توطني قطاعات
من سكّانها ومن املهاجرين الجدد يف هذه األرايض تشكّل انتهاكًا
شدي ًدا التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحامية األشخاص املدنيني
وقت الحرب ،كام تشكّل عقبة أمام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم
يف الرشق األوســط" .وقال عيىس "إ ّن إرسائيل تعرقل إقامة دولة
فلسطينية عاصمتها القدس ،من خالل توسيع نشاطها االستيطاين
وترشيع وتريته يف املدينة املقدسة ،وبهدمها املنازل الفلسطينية
ومواصلة بناء الجدار الفاصل يف الضفة الغربية".
(وكالة معا اإلخبارية)2015/11/8 ،

 2015/11/10أعلن الجيش اإلرسائييل اليوم الثالثاء ،أنّه اعتقل 24
فلسطينيًا ،ومتكّن من تفكيك خلية تابعة لـ "حركة املقاومة اإلسالمية"
حامس يف مدينة قلقيلية يف شامل الضفة الغربية املحتلة .وأكّد الجيش
يف بيان نرش اليوم "ت ّم الكشف عن وجود شبكة واسعة لحامس يف
قلقيلية .وكان رؤساؤها يعملون عىل تجديد نشاط حامس يف املنطقة
ويخططون ألعامل إرهابية" .كام أكدت مصادر أمنية فلسطينية أ ّن

"الجيش اقتحم مدينة قلقيلية وأجرى سلسلة اعتقاالت وعمليات
تفتيش يف املنازل" ،واعتقال  25ناشطًا من حامس.
(الحياة)2015/11/10 ،

 2015/11/11أصدرت املفوضية األوروبية بيانًا رسميًا ،يطلب فيه
من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب البدء يف وضع ملصقات لتمييز
املنتجات الواردة من املستوطنات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية
املحتلة منذ عام  .1967وتب ّنى اجتامع للمفوضني األوروبيني يف
بروكسل القرار الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه إرسائيل بشدة.
واستنكرت إرسائيل القرار ،واستدعت ممثل االتحاد األورويب لديها.
ووصف رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو القرار بأنّه "متييزي"،
وأنّه يشجع من يريدون "القضاء عىل دولة إرسائيل" .وقالت وزارة
الخارجية اإلرسائيلية يف بيان إ ّن وراء القرار "أسبابًا سياسية ،وإنّه
مستلهم من قبل حركة املقاطعة ،يف وقت تواجه فيه إرسائيل موجة
إرهابية تستهدف مواطنيها" .ويقول االتحاد األورويب إ ّن اإلجراء
"تقني" ،بخاصة وأ ّن الهدف منه اطالع املستهلكني األوروبيني ،وليس
قرا ًرا "سياسيا" كام تقول الحكومة اإلرسائيلية.
(يب يب يس)2015/11/11 ،

 2015/11/15أصدرت الحكومة اإلرسائيلية موافقتها األحد عىل
هجرة نحو  9000من الفالشا اإلثيوبيني الذين ي ّدعون أنّهم يهود،
منهي ًة بذلك عقو ًدا من الجدل حول أحقيتهم يف العيش يف الدولة
العربية .وقال رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو "اتخذنا
مهم ،أال وهو جلب آخر املجموعات التي لديها أوارص مع
اليوم قرا ًرا ً
إرسائيل والتي تنتظر يف أديس أبابا وغوندر إىل إرسائيل يف السنوات
الخمس املقبلة" .وذكرت وزارة الداخلية أ ّن قبولهم سيكون مرشوطًا
بنجاحهم يف عملية التح ّول إىل الديانة اليهودية.
(يب يب يس)2015/11/15 ،

 2015/11/20ذكرت اإلذاعة اإلرسائيلية ،أ ّن األجهزة األمنية اإلرسائيلية
تعيد النظر يف طرق منح تصاريح العمل الخاصة التي يحملها نحو
 1200فلسطيني .وقال مصدر أمنى إنّه لن يت ّم فرض قيود عىل 200
ألف فلسطيني يحملون تصاريح عمل وإقامة عاديّة يف إرسائيل،
وأكّدت اإلذاعة أ ّن إرسائيل ليست معنية بجعل هؤالء الفلسطينيني
متذ ّمرين بسبب كونهم عاطلني عن العمل .ويأيت هذا اإلجراء وسط
موجة العنف التي اندلعت بني الفلسطينيني واإلرسائيليني منذ مطلع
الشهر املايض.
(اليوم السابع)2015/11/20 ،

 2015/11/21أعلن املتحدث باسم الخارجية األمريكية جون كرييب
عن قلق الواليات املتحدة البالغ إزاء سياسة إرسائيل االستيطانية
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الحالية ،مش ًريا إىل أ ّن تلك السياسة غري مرشوعة ولها نتائج عكسية
عىل مسار السالم .وقال كرييب إ ّن الرئيس األمرييك باراك أوباما أوضح
أنّه ينبغي للطرفني الفلسطيني واإلرسائييل إثبات التزامهام الحقيقي
حل الدولتني ..مؤك ًدا  -يف ترصيحات صحفية  -أ ّن مثل
تجاه تحقيق ّ
تلك اإلجراءات املثرية للنزاع سيكون لها آثا ٌر ضارة عىل األرض منها
زيادة حدة التوتر مع الجانب الفلسطيني وعزلة إرسائيل دول ًيا.
(الوفد)2015/11/21 ،

 2015/11/23أعلن الجيش اإلرسائييل يف بيان له اليوم اإلثنني ،أ ّن
صاروخًا أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة سقط اليوم يف حقلٍ غري
مأهول بالسكان جنوب إرسائيل .وتح ّمل إرسائيل باستمرار حركة
حامس مسؤولية هذه الصواريخّ ،إل أ ّن متطرفني مرتبطني بتنظيم
داعش تب ّنوا مؤخ ًرا عمليات مشابهة.
(املرصيون)2015/11/23 ،

 2015/11/24يزور وزير الخارجية األمرييك ،جون كريي ،القدس ورام
الله إلجراء محادثات مع القادة اإلرسائيليني والفلسطينيني بشأن
كيفية التعامل مع موجة العنف الحالية التي بدأت منذ شهرين
تقري ًبا وقتل فيها  92فلسطين ًيا ،و 17إرسائيل ًيا .وقال كريي خالل
زيارته أبوظبي "هذه محاولة ملعرفة إن كان بوسعنا تحقيق خطوات
ملموسة  -ورمبا البدء يف إنجازها  -فرمبا يسهم هذا يف تهدئة األوضاع
بعض اليشء" .وأضاف للصحفيني إ ّن واشنطن "مستعدة متا ًما للعمل
امليض قد ًما" من أجل وقف العنف .لك ّنه
ولديها أفكار بشأن كيفية ّ
قائل "الناس ليسوا يف حالة تسمح بتقديم تنازالت" .ويذكر أ ّن
حذّر ً
هذه أسوأ موجة عنف ترضب املنطقة منذ الحرب عىل غزة العام
املايض ،وأثارت حديثا عن انتفاضة فلسطينية جديدة عىل االحتالل
اإلرسائييل .ويف املقابل ،قال صائب عريقات ،إنّه إن مل تربز مقرتحات
ملموسة من سلسلة اجتامعات كريي ،فإ ّن الفلسطينيني قد يلجأون
إىل وقف إجراءات التعاون األمني مع إرسائيل.
(يب يب يس)2015/11/24 ،

 2015/11/27قالت صحيفة هآرتس اإلرسائيلية ،اليوم الجمعة 27
ترشين الثاين /نوفمرب ،إ ّن اإلمارات العربية املتحدة وإرسائيل اتفقتا
عىل فتح ممثلية إرسائيلية يف أبو ظبي .وذكرت الصحيفة أ ّن مدير عام
وزارة الخارجية اإلرسائيلية دوري غولد زار أبو ظبي الثالثاء املايض
لوضع الرتتيبات النهائية الفتتاح املمثلية .وشارك غولد خالل زيارته
التي استمرت ثالثة أيام يف اجتامعات مجلس الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة التابعة لألمم املتحدة.
(روسيا اليوم)2015/11/27 ،
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 2015/11/28قال إسامعيل هنية ،نائب رئيس املكتب السيايس
لحركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،إ ّن "خيارات وبدائل إرسائيل
ملواجهة االنتفاضة الفلسطينية ،ستبوء بالفشل" .وأكّد هنية ،يف كلمة
له خالل مؤمتر نظّمته "رابطة علامء فلسطني" ،يف مدينة غزة ،اليوم
السبت" ،نقول إلرسائيل إ ّن انتفاضة القدس ،مل ت ُخرج ما يف جعبتها
وكل الخيارات والبدائل ،واملحاوالت الرامية لوأدها ،وإسكاتها
بعدّ ،
ستبوء بالفشل" .وأضاف إ ّن االنتفاضة" ،أسقطت نظرية الردع
اإلرسائيلية ،وسددت رضبة قوية ألمن إرسائيل ،ومخططاتها الرامية
لتصفية القضية الفلسطينية".
(الرشق)2015/11/28 ،

 2015/11/29علّقت إرسائيل االتصاالت الدبلوماسية مع ممثيل
االتحاد األورويب ،وأعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عن
هذه الخطوة بعد أسبوعني من إقرار االتحاد األورويب قواعد بشأن
املنتجات املستوردة من املستوطنات اإلرسائيلية ،ورفع عالمة "صنع
يف إرسائيل" عنها .وأكّد نتنياهو أ ّن قرار تعليق االتصال مع ممثيل
االتحاد األورويب سيظل معموال به بينام تجرى إعادة تقييم يف دور
االتحاد األورويب يف كافة القضايا ذات الصلة بالعملية الدبلوماسية
مع الفلسطينيني.
(يب يب يس)2015/11/29 ،

 2015/11/30ذكرت صحيفة معاريف اليوم ،أ ّن وزارة الخارجية
اإلرسائيلية قــررت تشكيل طاقم متخصص يف اإلنرتنت ملراقبة
أي مقطع أو منشور يح ّرض عىل
شبكات التواصل االجتامعي لرصد ّ
تنفيذ عمليات ضد إرسائيل .وقالت إ ّن هذا الطاقم سيع ّد "قاموس
مصطلحات" يتضمن كلامت "سكني ويهود "..وغريها سواء باللغة
العربية أو لغات أخرى ،من أجل ترسيع العثور عليها عرب اإلنرتنت قبل
تعميمها عرب باقي املواقع اإللكرتونية .وأ ّما وزيرة الثقافة اإلرسائيلية
مريي ريغيف فطالبت بتشكيل طواقم فنية إلجراء فحص مسبق
لألفالم التي ستعرض خالل "مهرجان النكبة" األسبوع املقبل يف إحدى
دور العرض السيناميئ يف تل أبيب ،خشية أن تتضمن مشاهد "تح ّرض
عىل العنف وتش ّجع الكفاح املسلح ضد إرسائيل وتظهر يوم استقالل
إرسائيل عىل أنّه يوم حداد وطني ،كام حصل يف مهرجانات سابقة"،
مضيفة أ ّن الظرف األمني الذي متر به إرسائيل "حساس ويتطلب من
كل ما يعرض داخلها".
الوزارات واألجهزة الحكومية فحص ّ
(الجزيرة .نت)2015/11/30 ،

 2015/12/2بعد مــرور شهرين عىل بدء موجة من الهجامت
الفلسطينية باألسلحة البيضاء والرصاص والدهس بالسيارات ظهرت
خالفات بني رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو وقادة الجيش واملخابرات
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بشأن ما يح ّرك العنف .وتثري الخالفات تساؤالت حول إذا ما كانت
األساليب املتّبعة إلخامد االضطرابات مالمئة .وتع ّد هذه املوجة من
موجات العنف األطول أم ًدا التي تشهدها إرسائيل والقدس والضفة
الغربية منذ انتهاء االنتفاضة الفلسطينية األخرية يف .2005
(رويرتز)2015/12/2 ،

 2015/12/13ش ّن الطريان اإلرسائييل غار ٍ
ات عىل موقعني عسكريني
لحركة حامس يف قطاع غزة ،عقب سقوط صاروخ فلسطيني يف
كل من الجيش
إرسائيل ،وفقًا ملا أعلنه الجيش اإلرسائييل .وأكّد ٌ
اإلرسائييل ومصادر فلسطينية أ ّن الصاروخ الفلسطيني والغارة
اإلرسائيلية مل يؤديا إىل وقوع إصابات .وأوضح الجيش اإلرسائييل أ ّن
طائراته استهدفت موقعني عسكريني لحامس يف شامل قطاع غزة
ووسطه ،ر ًدا عىل هجوم الصاروخ.
(سكاي نيوز عربية)2015/12/14 ،

 2015/12/14أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،مساء اإلثنني،
تعديل وزاريًــا عىل حكومة الوفاق الوطني ،وذلك باعتامد ثالثة
ً
وزراء جدد .ومبوجب التعديل ،فقد ت ّم تعيني عيل محمود عبد الله
أبو دياك وزيرا للعدل ،وإيهاب يارس عارف بسيسو وزيرا للثقافة،
وإبراهيم محمود رشيد الشاعر للشؤون االجتامعية.
(سكاي نيوز عربية)2015/12/14 ،

 2015/12/22أق ّر الربملان اليوناين الثالثاء  22كانون األول /ديسمرب
باألغلبية رسميًا بدولة فلسطني ،بحضور رئيس الوزراء اليوناين أليكسيس
تسيرباس ،والرئيس الفلسطيني محمود عباس .ويحمل قرار الربملان اليوناين
صفة "توصية" للحكومة اليونانية باالعرتاف رسم ًيا بدولة فلسطني .وكان
رئيس الوزراء اليوناين أليكسيس تسيرباس ،قال يف ترصيحات صحفية

اإلثنني إ ّن بالده ستستخدم كلمة فلسطني ،بدلً من السلطة الفلسطينية
يف مراسالتها الرسمية ،مش ًريا إىل أ ّن اليونان دولة وحكومة ستقرر يف
الوقت املناسب االعرتاف رسميًا بفلسطني بوصفها دولة.
(روسيا اليوم)2015/12/22 ،

 2015/12/28تتجه إرسائيل إىل بناء عـرات آالف الوحدات
االستيطانية يف الضفة الغربية ،بحسب ما ذكرته منظمة غري حكومية.
وتسعى السلطات اإلرسائيلية إىل إعادة إطالق وتوسيع خطط لبناء
أكرث من  55ألف وحدة استيطانية ،بحسب ما أعلنته منظمة "السالم
اآلن" املناهضة لالستيطان .وأوضحت منظمة "السالم اآلن" اإلرسائيلية
أ ّن وزارة اإلسكان تريد تلك األعداد الكبرية من الوحدات االستيطانية
يف الضفة الغربية املحتلة ،مبا يف ذلك مستوطنتان جديدتان .وسيجري
بناء  8300وحدة استيطانية يف منطقة "اي  "1القريبة من القدس،
وهو ما سيؤدي إىل تقسيم الضفة الغربية شطرين ويهدد الدولة
الفلسطينية املقبلة ،بحسب الفلسطينيني.
(سكاي نيوز عربية)2015/12/28 ،

 2015/12/31عقد خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد
العزيز أمس اجتام ًعا مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة
فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية .وقلّد
الرئيس محمود عباس ،امللك سلامن وسام القالدة الكربى الذي يع ّد
أعىل وسام يف دولة فلسطني ،تقدي ًرا واحرتا ًما لخادم الحرمني للمواقف
الخالدة تجاه فلسطني قضي ًة وشعبًا .وجرى خالل االجتامع استعراض
مستجدات األوضاع الراهنة يف األرايض الفلسطينية املحتلة .وج ّدد
خادم الحرمني تأكيد مواقف اململكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
(صحيفة الرياض)2015/12/31 ،

